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ΣΥΝΟΨΗ 
 

 Η περιοχή στο Βόρειο Ιράκ αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και 

στρατηγικής σημασίας περιοχές της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Μετά το τέλος 

του καθεστώτος του Σαντάμ το 2003, τα προβλήματα και οι άλλες εντάσεις δεν 

επιλύθηκαν ιδιαίτερα στην Κουρδική πολιτική ηγεσία με ορισμένες μη-

Μουσουλμανικές μειονότητες -κυρίως χριστιανικές- και πληθυσμούς που ζούνε 

στο Βόρειο Ιράκ.  

 Τα δύο σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια 

στη μετά-Σαντάμ εποχή στο Β. Ιράκ, ήταν η ανάπτυξη του Ισλαμικού Κράτους 

(γνωστό ως ISIS/IS/DAESH) το 2014 με την κατάληψη εδαφών σε Συρία και Ιράκ, 

ενώ το δεύτερο γεγονός σχετίζεται με την τάση των Κούρδων για να αποκτήσουν 

μία ανεξάρτητη κρατική οντότητα, αφού αποτελούν τον πολυπληθέστερο 

πληθυσμό το οποίο στερείται ενιαίο Κράτος. Η κατάσταση των Κούρδων στο 

Ιρακινό Κουρδιστάν παραμένει τεταμένη και η παρουσία τους ως και μελλοντικές 

κινήσεις εξαρτώνται πολύ από ενδογενείς τοπικούς περιφερειακούς ως και διεθνείς 

παράγοντες αλλά και πολυδιάστατα συμφέροντα. 

 Ασφαλώς στην μετά-Σαντάμ εποχή οι Κούρδοι έχουνε ενισχύσει την 

παρουσία τους και διευρύνει τις επαφές τους. Όμως με εξαίρεση το Ισραήλ δεν 

έχουνε τύχει θερμής υποστήριξης από πολλά κράτη. Αναμφίβολα έχουν 

συντελέσει στην επικράτηση των Δυτικό-Αραβικών δυνάμεων κατά του Ισλαμικού 

Κράτους, καθώς και στην προστασία των διαφόρων μειονοτικών πληθυσμών, 

όμως γενικότερα αλλά και ειδικότερα συμφέροντα δεν τους έχουνε ευνοήσει σε 

ικανοποίηση και υλοποίηση του βασικού αντικειμενικού στόχου που είναι η 

σύσταση ενός βιώσιμου κράτους με πυρήνα το βόρειο Ιράκ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η περιοχή των Κούρδων στο Βόρειο Ιράκ αποτελεί μία από τις πιο 

σημαντικές και στρατηγικής σημασίας περιοχές της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. 

Μετά το τέλος του Σανταμικού/Μπααθικού καθεστώτος το 2003, ένεκα της 

επέμβασης των Αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στο Ιράκ, έχει 

παραμείνει – παρά  τα πολλά και με πολλές παραμέτρους και διαστάσεις 

εσωτερικά και ευρύτερα προβλήματα – σχετικά ήρεμη, ενώ παρατηρήθηκε 

υπολογίσιμη ανάπτυξη σε πολλούς τομείς. Η σχετική πολιτική αυτονομία του 

Ιρακινού Κουρδιστάν μετά το τέλος του Σαντάμ και ειδικότερα από το 2005 και 

μετά, βρίσκεται σε μία ιδιόμορφη περίπτωση πολιτικών και άλλων εντάσεων με την 

κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης, η όποια ελέγχεται κυρίως από φιλο-ιρανικές 

δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Ιρακινού Κουρδιστάν να αντιμετωπίζονται 

με καχυποψία και εχθρότητα από την Τεχεράνη και τις πληρεξούσιες ως και 

εξαρτώμενες δυνάμεις της, στην Ιρακινή πρωτεύουσα. Επιπλέον όλα αυτά τα 

χρόνια – αν και όχι σε τέτοια ένταση – έχουνε παρατηρηθεί εντάσεις ανάμεσα στην 

Κουρδική πολιτική ηγεσία και ορισμένες μη-Μουσουλμανικές μειονότητες και 

πληθυσμούς που ζούνε στο βόρειο Ιράκ (κυρίως χριστιανικές). 

 Οι ΗΠΑ μετά την ανατροπή του Σαντάμ το 2003 και την εκτέλεση του, ως 

και την σύλληψη πολλών Μπααθιστών αντιμετώπισαν διευρυμένο αντάρτικο στο 

πλείστο του Ιράκ, με τις περιοχές των Κούρδων συγκριτικά με τις υπόλοιπες της 

χώρας να είναι οι πλέον ήρεμες και ελεγχόμενες. Μετά το 2004 όλοι οι Αμερικανοί 

διοικητές σε μεγάλα τμήματα της χώρας αντιμετώπισαν πολλές τρομοκρατικές 

ενέργειες, στις οποίες ο Κουρδικός παράγοντας ήταν με το μέρος τους, και 

συνέδραμε στην σχετική χαλάρωση στο βόρειο τμήμα του Ιράκ. Η Αμερικανική 

στρατιωτική διοίκηση στην Βαγδάτη αλλά και στις επιμέρους επαρχίες του Ιράκ 

επεδίωκε μέχρι το 2011 να κυριαρχήσει επί των κατά τόπους διενέξεων, ενώ την 

ίδια χρονική περίοδο η Τουρκία και το Ιράν (δύο χώρες με υπολογίσιμους 

Κουρδικούς πληθυσμούς από κοινού με την Συρία), με φανερές και αδιαφανείς 

κινήσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν, προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να 

αυξήσουν την επιρροή τους και να επιβάλουν την δική τους ατζέντα ως και 

προτεραιότητες για τον έλεγχο της πλούσιας σε ενεργειακά κοιτάσματα περιοχής. 
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 Οι αντιπαραθέσεις για θέματα εδαφικά, ενεργειακά, πολιτικά, και 

οικονομικά μεταξύ των Κούρδων του Β Ιράκ και της κεντρικής κυβέρνησης της 

Βαγδάτης καθ όλο το χρονικό διάστημα μετά την ανατροπή του Σαντάμ, 

παρέμειναν αγεφύρωτες και από τον Ιανουάριο του 2009 (όταν εξελέγησαν 

Κούρδοι βουλευτές σε πληθυσμιακά μεικτές περιοχές) η κατάσταση παρουσίασε 

περαιτέρω χειροτέρευση. Από την ίδια χρονική περίοδο οι Κούρδοι συνέχισαν πιο 

έντονα να μην αποδέχονται την παρουσία και διοίκηση του Σουνίτη/Άραβα 

κυβερνήτη της επαρχίας Νινευή στα βόρεια της χώρας. Η πολιτική αντιπαράθεση 

ξαφνικά έλαβε πιο βίαιες διαστάσεις, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί στα πλαίσια 

μίας οριακής οικοδόμησης εμπιστοσύνης να προτείνουν την σύσταση από κοινού 

περιπολιών με την συμμετοχή Ιρακινών και Κούρδων(κάτι που άρχισε τον 

Ιανουάριο του 2010). Οι Κούρδοι όλο αυτό το διάστημα εκτιμούσαν ότι με την 

δύναμη τους μπορούν να αλλάξουν τα δημογραφικά και τις ισορροπίες στο Ιρακινό 

Κοινοβούλιο, ενώ παράλληλα προκαλούσαν προβλήματα στην κεντρική 

κυβέρνηση της Βαγδάτης Από τον Μάρτιο του 2010 λόγω της απώλειας κάποιων 

βουλευτικών εδρών στο Ιρακινό Κοινοβούλιο, οι Κούρδοι για κάποιο χρονικό 

διάστημα μετρίασαν κάπως την έντονα διεκδικητική στάση τους. 

 Η Κουρδική πολιτική δυναμική και εντός του γεωγραφικού χώρου που 

καταλαμβάνει το Ιρακινό Κουρδιστάν δέχθηκε περαιτέρω πλήγματα στις εσωτερικέ 

εξελίξεις και διεργασίες, αφού στις τοπικές-περιφερειακές εκλογές του 2009 για 

πρόεδρο και για μέλη της Κουρδικής περιφερειακής Εθνοσυνέλευσης, εμφανίστηκε 

ένα υπολογίσιμο ποσοστό της τάξης του 25% να μην συμβαδίζει με τα δύο γνωστά 

κόμματα, δηλαδή το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα του Μπαρζανί και την 

Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν του Ταλαμπανί. Οι δυνάμεις που κινήθηκαν 

εκτός των λιστών των συγκεκριμένων δύο κομματικών τάσεων, με τα κέρδη που 

αποκόμισαν από τις εκλογές έδειξαν ότι μπορούνε να διαδραματίσουν διαχρονικά 

σημαντικό ρόλο στις ενδο-Κουρδικές ζυμώσεις, αλλά και σε όποια τυχόν 

διαχείριση των επιμέρους κρίσιμων και αποσταθεροποιητικών ζητημάτων που 

σχετίζονται με τις σχέσεις τους με Σουνίτες, Σιίτες και άλλους τοπικούς 

πληθυσμούς και παράγοντες. 

 Δύο σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στο μετά-

Σανταμικό Ιράκ. Το ένα ήταν η εντυπωσιακή ανάπτυξη του λεγόμενου Ισλαμικού 

Κράτους που το καλοκαίρι του 2014 αιφνιδίασε τους πάντες με την γρήγορη 
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προώθηση και κατάληψη εδαφών σε Συρία και Ιράκ. Ειδικότερα τον Ιούνιο του 

2014 κατέλαβε την Μοσούλη προκαλώντας φόβο και χάος στον αδύναμο Ιρακινό 

στρατό ενώ έθεσε υπό την κυριαρχία του υπολογίσιμα εδάφη στην Μεσοποταμία. 

Εφάρμοσε τον στυγνό Ισλαμικό νόμο, ενώ ήρθε σε στρατιωτική αντιπαράθεση με 

δυνάμεις των Κούρδων οι οποίες άντεξαν την πίεση των Ισλαμιστών και 

διατήρησαν περιοχές υπό τον έλεγχο τους, προσφέροντας κρίσιμο και χρήσιμο 

έδαφος στις δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, για να 

προχωρήσουν μέσα στην διετία 2015-2017 στην ανακατάληψη εδαφών και στην 

απελευθέρωση τοπικών πληθυσμών από τον Ισλαμικό ζυγό σε Συρία και Ιράκ. Αν 

και το ISIS εξακολουθεί να διατηρεί νησίδες κάποιας επιρροής, οι Κούρδοι ειδικά 

στα καντόνια της βόρειας Συρίας καθώς και στην επαρχία Νινευή του Ιράκ 

αποδείχθηκαν χρήσιμες μονάδες στην ευρύτερη στρατηγική των Δυτικών 

δυνάμεων και των συμμάχων τους στον Αραβικό κόσμο για την ήττα του Ισλαμικού 

Κράτους. 

 Το δεύτερο γεγονός σχετίζονταν με την ισχυρή, διαχρονική ως και διακαή 

τάση των Κούρδων για να αποκτήσουν μία ανεξάρτητη κρατική οντότητα, αφού 

αποτελούν τον μεγαλύτερο πληθυσμό επί της γης που δεν έχουνε καταφέρει να 

έχουνε το δικό τους κράτος. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2017 προχώρησαν – σε μία 

χρονική περίοδο όχι κατάλληλη λόγω των ευρύτερων εξελίξεων – στην διενέργεια 

δημοψηφίσματος με κύριο ερώτημα την ανεξαρτησία του Ιρακινού Κουρδιστά από 

το Ιράκ, που ναι μεν σε συντριπτικό βαθμό υπερψηφίστηκε από τον Κουρδικό 

πληθυσμό, αλλά ευρύτεροι γεωπολιτικοί, γεωοικονομικοί και άλλοι λόγοι δεν 

έδωσαν την αναγκαία βαρύτητα στην συγκεκριμένη κίνηση, ενώ διεθνείς ως και 

περιφερειακοί παράγοντες ή το καταδίκασαν ή το αγνόησαν. 

 Πάντως η όλη κατάσταση των Κούρδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν 

παραμένει τεταμένη και η παρουσία τους ως και μελλοντικές κινήσεις εξαρτώνται 

πολύ από ενδογενείς τοπικούς περιφερειακούς ως και διεθνείς παράγοντες και 

πολυδιάστατα συμφέροντα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «1»: ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΚΙΝΟ 
ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΝΤΑΜ 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1.1. Η Καταγωγή των Κούρδων  

 Οι Κούρδοι είναι ένας ορεσίβιος λαός, Ινδο-Ευρωπαϊκής προέλευσης και 

αποτελούν στην Μέση Ανατολή την τέταρτη πληθυσμιακά ομάδα, αλλά ποτέ δεν 

είχαν καταφέρει να έχουνε σε μόνιμη βάση δικό τους κράτος. Ο Α΄ Παγκόσμιος 

πόλεμος και η Συνθήκη των Σεβρών το 1920 αναπτέρωσε τις ελπίδες τους για την 

σύσταση κρατικής οντότητας σε μόνιμη βάση, αλλά η μετέπειτα Συνθήκη της 

Λωζάνης το 1923 τους έδωσε πάλι καθεστώς μειονότητας σε τέσσερις χώρες ήτοι 

σε Τουρκία-Συρία-Ιράκ-Ιράν, ενώ παράλληλα διατηρούν σε κάποια άλλα 

γεωγραφικά σημεία της ευρύτερης περιοχής μια σχετικά οριακή παρουσία1. 

 Οι Κούρδοι αριθμούν συνολικά περί τα 20-25 εκατ. ενώ στο Ιράκ ειδικά 

υπολογίζεται ότι ζούνε 4-4.5 εκατ. σε συντριπτικό ποσοστό στα βόρεια τμήματα 

της χώρας. Δηλαδή περίπου το 15-20% του Ιρακινού πληθυσμού. Είναι κυρίως 

Σουνίτες και η γλώσσα τους είναι πλησιέστερη της Ιρανικής. Οι Κούρδοι 

γιορτάζουν το Περσικό Νέο Έτος (NOWRUZ) κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Ακόμα 

και πριν την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν οι Κούρδοι συγκριτικά με άλλους 

πληθυσμούς στην περιοχή απολάμβαναν πιο πολλά δικαιώματα. Διάφορες 

Ιρακινές κυβερνήσεις είχαν επιτρέψει την χρήση της Κουρδικής γλώσσας το 1931 

στην στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ είχαν αναγνωρίσει τους Κούρδους ως 

μειονότητα το 1958. Παράλληλα είχαν αποκτήσει ένα καθεστώς περιορισμένης 

αυτονομίας το 1974, που τους είχε αποδώσει το κυβερνών Μπααθικό κόμμα2. 

1.1.2. Η Πολιτική και Κοινωνική κατάσταση στο Β. Ιράκ από την εποχή του 
Σαντάμ εως σήμερα  

 Στην διάρκεια των δεκαετιών 60-70-80, δηλαδή πριν την εκδίωξη των 

Ιρακινών δυνάμεων από το Εμιράτο του Κουβέιτ το 1991 σε εφαρμογή 

αποφάσεων του ΣΑ/ΟΗΕ από τις συμμαχικές δυνάμεις, οι Κούρδοι του Βορείου 

                                                           
1
 Από τον θρίαμβο στην οδυνηρή πραγματικότητα http://www.epikaira.gr/article/sevres-1920-lozani-

1923 
2
Αυτονομία και δικαιώματα Κούρδων από την κυβέρνηση του Ιράκ 

http://www.nytimes.com/1974/03/27 
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Ιράκ αντιμετώπισαν την αγριότητα του Μπααθικού καθεστώτος, ειδικά στα χρόνια 

που στην Βαγδάτη κυριαρχούσε ο Σαντάμ Χουσεΐν, όλες οι προσπάθειες της 

Κουρδικής αντίστασης πνίγηκαν στο αίμα. 

 Επικεφαλής της Κουρδικής εξέγερσης όλα αυτά τα χρόνια ήταν Μουσταφά 

Μπαρζανί που ίδρυσε το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα (ΚDP) μετά τον Β΄ 

παγκόσμιο πόλεμο. Ο Μπαρζανί είχε απορρίψει το προτεινόμενο από την 

Βαγδάτη ειδικό αυτονομικό καθεστώς, αλλά η εξέγερση του δεν είχε αίσιο τέλος 

γιατί ο τότε Σάχης Ρεζά Παχλεβί του Ιράν απέσυρε την υποστήριξη προς τους 

Κούρδους σε εφαρμογή των Συμφωνιών του Αλγερίου του 1975 στις οποίες 

διαμεσολαβητικά είχαν πρωτοστατήσει οι Αμερικανοί. Ο Μπαρζανί κατέφυγε στις 

ΗΠΑ, όπου του χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο, πέθανε το 1979 και η ηγεσία του 

κόμματος πέρασε στον γιο του Μασούντ. 

 Την χρονιά μετά το 1974 εμφανίστηκε στο προσκήνιο μια πολιτική ομάδα 

πιο αστική, αλλά και πιο αριστερών τάσεων συγκριτικά με το κόμμα του Μπαρζανί. 

Αυτή η ομάδα είχε διαχωρίσει την θέση της επίσημα το 1964 υπό τον Τζαλαλ 

Ταλαμπανί και το 1975 ίδρυσε την Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν (PUK). Τα 

δύο κόμματα για πάρα πολλά χρόνια είναι τα κυρίαρχα, μέσα στο Κουρδικό 

πολιτικό σκηνικό. Οι βασικές διαφορές τους είναι επί θεμάτων ηγεσίας, διανομής 

του πετρελαϊκού πλούτου της περιφέρειας, καθώς και επί του βαθμού αυτονομίας 

απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση στην Βαγδάτη. Το κόμμα του Μπαρζανί είναι 

ισχυρό σε υποστήριξη σε περιοχές που κυριαρχούν οι τοπικές φυλές, και ειδικά 

στις βόρειες ορεινές ζώνες, ενώ το κόμμα της οικογένειας Ταλαμπανί έχει πιο 

ισχυρή παρουσία και επιρροή στις νότιες περιοχές που γεωγραφικά συνορεύουν 

με το Ιράν3. 

1.1.3.  Η Στάση των Κούρδων κατά την διάρκεια του πολέμου Ιράκ – Ιράν 

 Στην διάρκεια του αιματηρού Ιρακινό-Ιρανικού πολέμου (1980-1988) η 

Βαγδάτη προσπάθησε να φανεί διαλλακτική απέναντι στους Κούρδους, με 

απώτερο σκοπό να μην υποστηρίξουν την Τεχεράνη. Η Πατριωτική Ένωση του 

Κουρδιστάν το 1984 αποφάσισε να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά 

της Βαγδάτης, αλλά το κόμμα του Μπαρζανί αποφάσισε να συνεχίζει το αντάρτικο. 

                                                           
3
 https://thekurdishproject.org/history-and-culture/famous-kurds/masoud-barzani/  
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Ο στρατός του Σαντάμ πραγματοποίησε δύο ιδιαίτερα σκληρές και φονικές 

επιχειρήσεις κατά των Κούρδων, και ειδικότερα στην πόλη Χαλάμπια τον Μάρτιο 

του 1988 με χημικά αέρια προκαλώντας τον θάνατο περίπου 5000 ατόμων, βάσει 

μετριοπαθών υπολογισμών. Το καθεστώς Σαντάμ ισχυρίσθηκε ότι οι επιθέσεις 

έγιναν σε αντίποινα συνεργασιών των Κούρδων με τους Ιρανούς. Το Ιράκ τότε 

προσπάθησε να δημιουργήσει μία ελεγχόμενη ασφαλή ζώνη στα σύνορα με το 

Ιράν και απαίτησε δεκάδες χιλιάδες Κούρδους να αποχωρήσουν από τα μεθοριακά 

χωριά τους. Η αντίσταση των Κούρδων στην βίαιη εκτόπιση από τα μέρη τους, 

οδήγησε την λεγόμενη επιχείρηση ANFAL/SPOILS στον θάνατο περίπου 100.000 

ανθρώπων4.  

1.1.4. Η επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου» και η αυτονόμηση του Β. Ιράκ 

 Στην διάρκεια της δεκαετίας του 90 η συμμαχική επιχείρηση «Καταιγίδα 

της Ερήμου» (DESERT STORM) κατά του Ιράκ, για την απελευθέρωση του 

Κουβέιτ άνοιξε τον δρόμο για μία πιο ευέλικτη αυτονομία για τους Κούρδους του 

Ιράκ. Στην αρχή του 1991 οι Ιρακινοί κατέστειλαν μία νέα Κουρδική ένοπλη 

εξέγερση, αλλά λίγους μήνες αργότερα οι ΗΠΑ και η Μ.Βρετανία υιοθέτησαν 

βόρεια του 36ου γεωγραφικού παράλληλου μία Ζώνη Απαγόρευσης Πτήσεων 

πάνω από τις Κουρδικές περιοχές, με βασικό επιχειρησιακό κέντρο την 

στρατηγικής σημασίας βάση του Ιντσιρλίκ στην Ανατολική Τουρκία. Συχνά 

Αμερικανικά αεροσκάφη βομβάρδιζαν Ιρακινές θέσεις και προστάτευαν τον 

Κουρδικό πληθυσμό. Άμεσα Κούρδοι πολιτικοί ηγέτες εντάχθηκαν στο 

υποστηριζόμενο από τους Αμερικανούς Ιρακινό Εθνικό Κογκρέσο5. 

1.2. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

1.2.1. Η Ανάγκη για Εσωτερική Συνεργασία των Κούρδων   

 Οι Κούρδοι του βορείου Ιράκ προχώρησαν στην σύσταση κυβέρνησης, η 

οποία πραγματοποίησε εκλογές στην περιοχή ενώ συστάθηκε ένα Κουρδικό 

περιφερειακό Κοινοβούλιο το 1992 με 105 βουλευτές. Τα δύο γνωστά Κουρδικά 

κόμματα έλαβαν από 50 έδρες ενώ οι άλλες 5 πήγανε σε Χριστιανικές ομάδες (οι 

τότε περίπου 900.000 χριστιανοί του Ιράκ κατοικούσαν στο Ιρακινό Κουρδιστάν ή 

σε κάποιες γειτονιές της Βαγδάτης). Τα δύο μεγάλα κόμματα αποφάσισαν να 

                                                           
4
 https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/ANFALINT.htm 

5
 http://adst.org/2016/02/iraqi-kurds-operation-provide-comfort-and-the-birth-of-iraqs-opposition/ 
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συνεργαστούν σε κυβέρνηση συνασπισμού, ενώ τον Οκτώβριο του 1992 

προχώρησαν στην διακήρυξη ενός «Ομόσπονδου Κουρδιστάν» στις περιοχές που 

έχουνε απελευθερωθεί. Όμως παράλληλα επεσήμαναν ότι οι Κούρδοι 

παραμένουν μέσα στους κόλπους της Ιρακινής εδαφικής επικράτειας. Αυτές οι 

θέσεις των Κούρδων από τότε προκάλεσαν έντονους «πονοκεφάλους» και 

καχυποψίες στους Άραβες και Ιρανούς, ότι το Ιρακινό Κουρδιστάν οδεύει προς 

πλήρη ανεξαρτησία σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ τις ίδιες καχυποψίες είχαν 

προφανώς και οι Τούρκοι6. 

 Στους πρώτους μήνες του 1994 η δύσκολη κυβερνητική συνύπαρξη των 

δύο ισχυρών κομμάτων του Ιρακινού Κουρδιστάν αποδείχθηκε αδύναμη στο να 

διατηρηθεί συμπαγής και ξέσπασαν ένοπλες αντιπαραθέσεις επί των διαφορών 

που για μεγάλο διάστημα κυριαρχούσαν και ήσαν κυρίως επί του εδαφικού και των 

κοινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και projects. Στο χαμηλότερο σημείο 

έφθασαν οι σχέσεις των δύο κομματικών σχηματισμών στα μέσα του 1996, όταν ο 

Μπαρζανί ζήτησε την έξωθεν υποστήριξη του Σαντάμ στο να θέσει υπό τον έλεγχο 

του το Ερμπίλ, στο οποίο έδρευαν αρκετά γραφεία και υπηρεσίες που είχαν 

σχέσεις με το κόμμα του Ταλαμπανί7. 

1.2.2. Αρχές για τη Διευθέτηση Διενέξεων 

Η Κουρδική περιφερειακή Κυβέρνηση ήταν πλέον διαιρεμένη σε επιμέρους 

οντότητες των δύο κομμάτων. Η κυβέρνηση Κλίντον επενέβη και τελικά τον 

Σεπτέμβριο του 1998 οι δύο πλευρές υπόγραψαν την «Διακήρυξη της 

Ουάσινγκτον», η οποία νομιμοποιήθηκε με την απόφαση του Κουρδικού 

Κοινοβουλίου να επανέλθει σε λειτουργία μετά από διακοπή δύο και πλέον 

χρόνων στις 5 Οκτωβρίου του 2002 και ενώ οι Αμερικανοί φαίνονταν ότι 

προετοιμάζονταν για πόλεμο στο Ιράκ (μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 

Σεπτεμβρίου του 2001 απ το δίκτυο της Αλ Κάεντα στις ΗΠΑ) με αντικειμενικό 

στόχο την ανατροπή του Σανταμικού/Μπααθικού καθεστώτος. 

 Τον Φεβρουάριο το 2003 και λίγες ημέρες πριν την Αμερικανική εισβολή 

στο Ιράκ πραγματοποιήθηκε συνάντηση διαφόρων ανταρτικών ομάδων στο 

                                                           
6
 http://cabinet.gov.krd/p/p.aspx?l=12&p=229 

7
 https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1996/09/10/kurds-allied-with-saddam-drive-

rivals-toward-border/6d3b4185-ab7a-4bbb-ba03-74ada5a7b14b/?utm_term=.efe3192f8df1 



  8  

Ιρακινό Κουρδιστάν, για να συντονίσουν την μετά-Σαντάμ εποχή. Οι πλείστες 

όμως οργανώσεις φέρεται να απογοητεύτηκαν γιατί διαπίστωσαν ότι οι ΗΠΑ 

προετοίμαζαν μία κυβέρνηση – δύναμη κατοχής στο Ιράκ, και δεν σκόπευαν να 

παραδώσουν την μετά Σαντάμ κατάσταση των πραγμάτων στην αποκλειστική 

διαχείριση του Ιρακινού λαού, θέση που για κάποιους θα προκαλούσε εξέγερση 

και δυναμική αντιπαράθεση των Ιρακινών (σε μεγάλο βαθμό) με τους 

Αμερικανούς, κάτι που τελικά κατέστη πραγματικότητα στην διάρκεια της επταετίας 

που οι Αμερικανοί είχαν θέσει υπό την κατοχή τους το Ιράκ, με αποτέλεσμα να 

έχουνε σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό8. 

  

                                                           
8
 http://time.com/3103537/kurds-iraq-erbil-barzani-isis/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «2»: Η ΜΕΤΑ-ΣΑΝΤΑΜ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

2.1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

2.1.1. Ο δεύτερος πόλεμος του Κόλπου 

 Οι Κούρδοι πολύ πριν και μετά την Αμερικανό-συμμαχική επιχείρηση 

OPERATION IRAQI FREEDOM του 2003 που οδήγησε στην ανατροπή του 

Σαντάμ ήταν η πιο ισχυρή φίλο - Αμερικανική δύναμη στο Ιράκ. Οι Κούρδοι από 

την αρχή δήλωσαν την αμέριστη υποστήριξη τους και άμεση συνεργασία με τις 

Αμερικανικές πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο Ιρακινό 

έδαφος. Ως ανταπόδοση εκτιμούσαν ότι οι ΗΠΑ θα λάμβαναν υπόψη την θετική 

τους στάση και πολιτική στα όποια ευρύτερα ενδο-Ιρακινά θέματα προέκυπταν. 

Εκτιμούσαν ότι με την Αμερικανική αποχώρηση από το Ιράκ τον Δεκέμβριο του 

2011 οι ΗΠΑ θα εξακολουθούσαν να ενδιαφέρονται για την εσωτερική κατάσταση 

στο Ιράκ και ιδιαίτερα για τα δικαιώματα τους στο μετά την επέμβαση, 

διαμορφωθέν τοπίο. Διάφορα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούσαν τις σχέσεις 

των Κούρδων με τους Αμερικανούς συζητήθηκαν στην διάρκεια της επίσκεψης του 

Μπαρζανί στις ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου του 2010, ενώ διαχρονικά οι κορυφαίοι 

Αμερικανοί διπλωμάτες και στρατιωτικοί τον συναντούσαν συχνά και αντάλλασσαν 

απόψεις για θέματα πολιτικά-στρατιωτικά-οικονομικά και ενεργειακά9.  

2.1.2. Η πτώση του Σαντάμ και η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιρακ 

 Αν και οι Κούρδοι καλωσόρισαν την απόφαση των ΗΠΑ να ανατρέψουν 

στρατιωτικά τον Ιρακινό δικτάτορα, στην περιοχή τους (βόρειο Ιράκ) δεν έλαβαν 

χώρα στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ο Ιρακινός στρατός είχε αποσυρθεί πολύ 

νοτιότερα της Κουρδικής ζώνης. Σημειώνεται ότι η Τουρκία αρνήθηκε να επιτρέψει 

στις Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να διέλθουν από το έδαφος της προς το 

βόρειο Ιράκ, γεγονός που δυσαρέστησε έντονα τους Αμερικανούς γιατί 

αναγκάστηκαν να μεταφέρουν όλες τις δυνάμεις από το νότιο τομέα, δηλαδή από 

τα σύνορα του Ιράκ με το Κουβέιτ (κυρίως) και την Σαουδική Αραβία. Οι ΗΠΑ 

αρχικά είχαν σχεδιάσει την κάθοδο μεραρχιών τους από τον βορρά προς την 

Βαγδάτη σε συνεργασία με δυνάμεις πεζοναυτών από το Εμιράτο του Κουβέιτ 

προς την Βασόρα. Η Τουρκία μόνο στην αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων 
                                                           
9
 https://www.youtube.com/watch?v=9BvA6gIwHHA 
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το 2011 δέχθηκε κάποιες από τις μονάδες τους να αποχωρήσουν μέσω του 

εδάφους της και να επιβιβαστούν σε πλοία των ΗΠΑ που είχαν καταπλεύσει σε 

λιμάνια της Μεσογειακής ακτής της10. 

2.2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

2.2.1. Γενικά  

 Οι Κούρδοι στην μετά-Σαντάμ εποχή για πρώτη φορά στην ιστορία τους 

εντάχθηκαν πάνω σε υπολογίσιμη βάση με τους Άραβες του Ιράκ, αφού 

συμμετείχαν πλήρως στην Συμμαχική Προσωρινή Διοίκηση. Στο κυβερνών Ιρακινό 

Κυβερνητικό Συμβούλιο (25 μελές), συμμετείχαν ο Μπαρζανί, ο Ταλαμπανί ως και 

τρεις ανεξάρτητοι Κούρδοι. Στην μεταβατική κυβέρνηση που ανέλαβε καθήκοντα 

στις 28 Ιουνίου 2004, ένας από τους πλέον έμπιστους συνεργάτες του Μπαρζανί, 

ο Χοσιάρ Ζεμπαρί ανέλαβε το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών, 

παρά το γεγονός ότι Σουνίτες και Σιίτες πολιτικοί στην Βαγδάτη διαφωνούσαν 

εντονότατα με αυτή την τοποθέτηση. Η μεταβατική κυβέρνηση ενεργούσε βάσει 

ενός μεταβατικού κυβερνητικού πλαισίου, δηλαδή κάποιας οριακής συνταγματικής 

μορφής που ελάμβανε απόλυτα στα υπόψη την παρουσία της Περιφερειακής 

Κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν καθώς και επιμέρους επιλογές της. 

Επιπλέον οι Κούρδοι συνέχισαν να έχουνε στην διάθεση τους την δική τους 

πολιτοφυλακή11 (PESHMERGA / δηλαδή αυτούς που αντιμετωπίζουν τον θάνατο, 

που αργότερα έφθασε τους 75-90 χιλιάδες άνδρες). 

2.2.2. Η προσπάθεια σύσταση ενδιάμεσης Κυβέρνησης στο Β. Ιράκ  

 Το ενδιάμεσο/μεταβατικό νομικό πλαίσιο δεν έδωσε στους Κούρδους την 

πόλη του Κιρκούκ (επαρχία Ταμίμ), αλλά επέτρεψε όσους Κούρδους είχαν διωχθεί 

διαχρονικά στα πλαίσια των Σανταμικών επιχειρήσεων Αραβοποίησης της 

επαρχίας και της πόλης, να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους ως και να 

υποβάλουν αιτήματα για αποζημιώσεις. Παρά τις αντιδράσεις των Αράβων 

Ιρακινών, οι Κούρδοι με Αμερικανική υποστήριξη κατάφεραν στις τρεις 

πληθυσμιακά δικές τους επαρχίες της χώρας (δηλαδή σε Ερμπίλ - Σουλαμανίγια 

                                                           
10

 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/1425507/US-troops-pack-up-and-
go-as-Turkey-refuses-any-help.html 
11

 https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/lally-weymouth-interviews-former-iraqi-
foreign-minister-hoshyar-zebari/2014/08/12/98f4a838-2257-11e4-8593-da634b334390_story.html 
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και Ντοχούκ) να περάσουν τροπολογίες που υπερενίσχυσαν τα δικαιώματα και 

συμφέροντα τους σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων και συνταγματικών 

ρυθμίσεων12.  

 Το Σύνταγμα του Οκτώβριου του 2005 έλαβε στο δημοψήφισμα ευρεία 

Κουρδική συναίνεση και υποστήριξη, αφού κάλυπτε αρκετές από τις δικές τους 

θέσεις και πάγια αιτήματα. Το σύνταγμα όχι μόνο διατηρούσε την ισχυρή 

αυτονομία των περιοχών τους, αλλά προέβλεπε την έντονα υποστηριζόμενη από 

τους Κούρδους θέση περί «ομοσπονδίας», κάτι που έδινε το πράσινο φως σε 

πολλές επιμέρους κινήσεις τους. Το Άρθρο 113 του συντάγματος αναγνώριζε ως 

Κουρδικές τις 3 ανωτέρω επαρχίες, αποδέχονταν τα νομικά δικαιώματα σε αυτές 

του Κουρδικού πληθυσμού βάσει των δικών τους εθνικών θέσεων, ενώ τους 

παρείχε το δικαίωμα να διατηρήσουν τις εσωτερικές δυνάμεις ασφάλειας καθώς 

και να προχωρήσουν στην σύσταση πρεσβειών τους στο εξωτερικό (Άρθρο 117). 

Βάσει του Άρθρου 4 η Κουρδική και η Αραβική είναι οι επίσημες γλώσσες της 

χώρας, ενώ το 2007 η Αμερικανική Γερουσία προχώρησε στην επίσημη αποδοχή 

ότι το Ιράκ είναι ομοσπονδιακή οντότητα Αράβων και Κούρδων13. 

2.2.3. Οι εκλογές της 30 Ιανουαρίου 2005  

 Η Κουρδική περιοχή έλαβε μέρος κανονικά στις Ιρακινές εκλογές της 30ης 

Ιανουαρίου 2005, που ήσαν εκλογές και στο Ιρακινό Κουρδιστάν αλλά και εθνικές 

εκλογές για την σύσταση ενδιάμεσης κυβέρνησης στην Βαγδάτη. Μετά από αυτές 

τις εκλογές το Κουρδικό εθνικό περιφερειακό κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2005 

εξέλεξε τον Μασούντ Μπαρζανί ως Πρόεδρο του Κουρδιστάν. Παράλληλα οι 

εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου 2005 στο Ιρακινό Κουρδιστάν οδήγησαν στην 

σύσταση περιφερειακής κυβέρνησης με θητεία 4 χρόνων. Από αυτές τις κινήσεις 

κατέστη φανερό ότι ο Μπαρζανί έδινε πολλή μεγαλύτερη σημασία στα όσα 

γίνονταν στην περιοχή επιρροής του, παρά στα θέματα της κεντρικής κυβέρνησης 

στην Βαγδάτη η οποία αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα συνοχής, πολιτικών 

αντιπαραθέσεων, εξτρεμιστικών θρησκευτικών επιθέσεων ως και την παρουσία σε 

πολλές περιοχές του νότου ιδιότυπων στρατών που υποστηρίζονταν από το Ιράν. 

                                                           
12

 http://www.lacsc.org/papers/papera1.pdf 
13 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/12/AR2005101201450.html 
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 Στην διάρκεια των χρόνων 2005-2009 άτυπος πρωθυπουργός του 

Μπαρζανί, ήταν ο ανιψιός του Νεσιρβάν (γιος του γνωστού Κούρδου πολέμαρχου 

Ιντρίς που έχασε την ζωή ου σε μάχη κατά του Ιρακινού στρατού το 1987). Το 

2008 ήταν να αντικατασταθεί από ένα στέλεχος του κόμματος του Ταλαμπανί, τον 

Κοσράτ Ράσουλ, κάτι που δεν έγινε γιατί η υγεία του τελευταίου ήταν επισφαλής, 

ενώ μέσα στο κόμμα του Ταλαμπανί υπήρχε σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα 

αντιπαράθεσης μεταξύ των υποψηφίων για την συγκεκριμένη θέση. Τελικά για λίγο 

διάστημα παρέμεινε στην θέση του ο Νεσιρβάν και τελικά αντικαταστάθηκε τον 

Ιούνιο του 2009 από τον Μπαρχάμ Σαλίχ που ήταν επίσης από το κόμμα του 

Ταλμπανί.  

 Οι πεσμεργκά, ως δύναμη ασφάλειας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα 

διατηρήθηκε ενεργή, μόνο στις Κουρδικές περιοχές για την προστασία του 

Κουρδικού πληθυσμού. Διατήρησε στενές συνεργατικές επαφές με Δυτικές χώρες 

καθώς και με το Ισραήλ. Πάντως υπήρξαν και ορισμένες περιπτώσεις που στα 

πλαίσια επιχειρήσεων των Ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκε και σε 

περιοχές όπως εκείνες της Μοσούλης και του Ταλ Αφάρ,αλλά και σε Σιιτικές 

περιοχές της Βαγδάτης στα πλαίσια της ενίσχυσης των Αμερικανικών δυνάμεων το 

2007, αλλά και τον Μάρτιο του 2008 στην Βασόρα εναντίον εξτρεμιστικών Σιιτικών 

στοιχείων που είχαν την καθοδήγηση της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς 

Πάντως στις 30 Μαΐου του 2007 επίσημα και τυπικά στις τρεις Κουρδικές14.  

2.3.  ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ  

Στις 25 Ιουλίου 2009 η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν 

διεξήγαγε τις δεύτερες εκλογές για το περιφερειακό Κοινοβούλιο καθώς και για 

πρόεδρο της περιοχής. Χωρίς ουσιαστικά κάποιο υπολογίσιμο αντίπαλο 

επικράτησε με 70%. Από την άλλη πλευρά οι βουλευτικές εκλογές για το 

περιφερειακό Κοινοβούλιο και τα 111 συνολικά μέλη του είχαν πολύ περισσότερο 

ενδιαφέρον. Στις εκλογές τα κόμματα κινήθηκαν βάσει καταλόγων, ενώ η περιοχή 

χαρακτηρίστηκε ως μία ενιαία. Συνολικά κατατέθηκαν 24 λίστες, με επικυρίαρχη 

εκείνη με το όνομα «ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝΙΚΗ» και αποτελούνταν από γνωστά στελέχη 

των δύο ισχυρών διαχρονικά κομμάτων, που κυριαρχούν στους τομείς της 

πολιτικής της οικονομίας και της ενέργειας. Όμως η συγκεκριμένη λίστα 
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 https://thekurdishproject.org/kurdistan-news/us-kurdish-relations/ 
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αντιμετώπισε σθεναρή αντίσταση και ανταγωνισμό από την αποκαλούμενη 

«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ» επικεφαλής της οποίας ήταν ο Μυσταφά 

Νερτσιβάν, που στο παρελθόν ήταν με το κόμμα του Ταλαμπανί, αλλά αποχώρησε 

το 2006 καταγγέλλοντας πρωτοφανή διαφθορά στους κόλπους του κόμματος. Την 

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ λίστα/ψηφοδέλτιο αποτελούσαν νέα στελέχη, αστοί, δυτικοτραφείς 

με εξαιρετικές σπουδές σε Ευρώπη και Αμερική. Οι υποψήφιοι καταφέρονταν 

εναντίον της διαφθοράς και του απαρχαιωμένου πολιτικού συστήματος των δυο 

μεγάλων κομμάτων. Η λίστα του κατεστημένου είχε εκ των προτέρων προτείνει εκ 

νέου για πρωθυπουργό τον Μπαρχάμ Σαλίχ, προερχόμενο από την Πατριωτική 

Ένωση του Ιρακινού Κουρδιστάν του Ταλαμπανί15. 

Στις εκλογές η λίστα του Κουρδιστάν, ήρθε πρώτη κερδίζοντας τις 59 από 

τις 111 έδρες και ως εκ του αποτελέσματος διατήρησε την πλειοψηφία στην 

Κουρδική Βουλή. Πάντως συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές έχασε 23 

έδρες, ενώ η «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ» έλαβε το υπολογίσιμο 25% των ψήφων και 25 

έδρες από τις 111 του τοπικού Κοινοβουλίου. Μία άλλη λίστα την οποία απάρτιζαν 

Ισλαμιστές και σοσιαλιστές κατέλαβε 13 έδρες, ενώ από τις υπόλοιπες 5 έλαβαν οι 

εκπρόσωποι της Ασσυριακής κοινότητας, 5 της Τουρκμενικής και μία της 

Αρμενικής. Δεν είχαν προβλεφθεί βουλευτικές θέσεις για τις μειονότητες των 

Σαμπάκ και Γιαζίντις, αν και εκπρόσωπος των τελευταίων εξελέγη με την λίστα 

«ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝΙΚΗ». 

Αναφορικά με τις εκλογές στο Ιρακινό Κουρδιστάν, δεν υπήρξε κάποια εκ 

των προτέρων συμφωνία του Ερμπίλ με την Βαγδάτη, για αυτό και δεν έλαβαν 

χώρα εκλογές στην πόλη του Κιρκούκ. Η Κουρδική κυβέρνηση είχε έτοιμο κείμενο 

για εκλογές στο Κίρκουκ, αλλά εξ αρχής η Βαγδάτη ήταν αρνητική στο να 

διεξαχθούν τοπικές εκλογές σε αυτή την διαφιλονικούμενη περιοχή. Ως εκ τούτου 

τότε η Κουρδική κυβέρνηση αποφάσισε να μην διεξαχθεί παράλληλα και 

συνταγματικό δημοψήφισμα σχετικά με χρόνια ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.  

Οι εκλογές του 2009 με την ισχυρή παρουσία και αποτέλεσμα της 

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ λίστας, κατέστησαν εμφανή την απώλεια του κόμματος του 

Ταλαμπανί, αφού η συγκεκριμένη λίστα/ψηφοδέλτιο προήλθε από στελέχη του 

συγκεκριμένου κόμματος, ενώ κέρδισε σχεδόν το 50% των ψήφων στο προπύργιο 
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 http://www.nytimes.com/2009/07/26/world/middleeast/26kurds.html 

http://www.nytimes.com/2009/07/26/world/middleeast/26kurds.html
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του Ταλαμπανί που είναι η επαρχία της Σουλαμανίγια. Παρά την υποχώρηση σε 

ποσοστά σε υποστήριξη προς τον Ταλαμπανί, το κόμμα του Μπαρζανί επέμενε 

στο να οριστεί ως πρωθυπουργός του Ιρακινού Κουρδιστάν ο Μπαρχάμ Σαλίχ., 

που επίσημα μαζί με τον Μπαρζανί ανέλαβαν τα καθήκοντα τους στις 20 

Αυγούστου του 2009.Τον Ιανουάριο του 2010 ο Δρ Ροους Σαουεις από το 

Κουρδικό Δημοκρατικό κόμμα του Μπαρζανί, που στο παρελθόν είχε διατελέσει 

ως αναπληρωτής πρωθυπουργός, κατέλαβε την βουλευτική έδρα του Σαλίχ στην 

Κουρδική Βουλή16.  
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 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/KurdishElections.pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «3»: ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΑΓΔΑΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΡΜΠΙΛ 

3.1. ΤA ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ 

3.1.1 Γενικά 

To Σύνταγμα του 2005 και οι πολιτικές επιλογές στον μετά-Σανταμικό 

χώρο του Ιράκ σε συνδυασμό με τις στενές σχέσεις των Κούρδων με τις ΗΠΑ 

προσέδωσαν στην Κουρδική πλευρά υπολογίσιμη πολιτική αναβάθμιση. Όμως η 

συγκεκριμένη ισχυροποίηση των Κουρδικών θέσεων είχε σαν αποτέλεσμα οι 

μειονότητες στο βόρειο Ιράκ, οι γειτονικές με το Ιράκ χώρες, αλλά και οι Αραβικής 

προέλευσης ηγέτες του Ιράκ, άρχισαν να εκτιμούν ότι οι Κούρδοι στοχεύουν στην 

εδαφική διάσπαση της χώρας και στην σύσταση δικής τους κρατικής οντότητας με 

πρωτεύουσα το Ερμπίλ. Από την δική τους οπτική γωνία οι Κούρδοι ηγέτες 

θεωρούσαν ότι η κεντρική κυβέρνηση της χώρας στην Βαγδάτη δεν μπορεί να 

ελέγξει τα πράγματα, ενώ η μετά-Σαντάμ Ιρακινή κοινωνία θα πρέπει να είναι 

πολυεθνική, πολυπολιτισμική και πολυσυλλεκτική εξέλιξη που θα επέτρεπε στους 

Κούρδους να έχουνε πλήρη πολιτικά και άλλα δικαιώματα, και έτσι θα έβαζαν 

τέρμα στις μαζικές παραβιάσεις των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, που 

υπέφεραν επί Μπααθικού καθεστώτος για δεκαετίες17. 

Οι διαδοχικές Αμερικανικές κυβερνήσεις των προέδρων Μπους και 

Ομπάμα υποστήριξαν και εκτιμούσαν την συνδρομή των Κούρδων στην 

διαμόρφωση της νέας κατάστασης στο Ιράκ, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να 

χαλαρώσουν τις εντάσεις ανάμεσα στην Κουρδική πλευρά με τις πολιτικές ηγεσίες 

στην Ιρακινή πρωτεύουσα. Ως δείγμα της εκτίμησης των ΗΠΑ προς την Κουρδική 

συνδρομή αποφασίστηκε από τον Ομπάμα να ανοίξει Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ 

στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Παράλληλα άνοιξαν Γραφεία της 

Αμερικανικής πρεσβείας σε δύο πόλεις στο βόρειο Ιράκ και συγκεκριμένα στην 

Μοσούλη και στο διαφιλονικούμενο μεταξύ Αράβων και Κούρδων Κιρκούκ Επίσης 

πέραν της Βασόρας, με στόχο να διατηρηθούν οι ισορροπίες οι ΗΠΑ είχαν κατά 

νου να ανοίξουν μικρότερες προξενικές έδρες σε Νατζάφ και Ανμπάρ, οπότε θα 

υπήρχαν πλέον γραφεία σε Σιιτικές και Σουνιτικές περιοχές. Έκθεση της Γερουσίας 
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των ΗΠΑ τότε, υποστήριζε την κυβερνητική πρόταση στα "πλαίσια των 

ισορροπιών μεταξύ Κούρδων και Αράβων18. 

3.1.2 Η συμμετοχή των Κούρδων στην Ιρακινή πολιτική σκηνή και στην 
κυβέρνηση της Βαγδάτης 

Οι Κούρδοι ευρύτερα αλλά κυρίως η Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν 

του Ταλαμπανί εκτιμούσαν την έμπρακτη συμμετοχή τους στην μετά-Σαντάμ 

εποχή του Ιράκ, ως πολύ θετική και συνδράμουν στα Κουρδικά συμφέροντα. Τα 

δύο Κουρδικά κόμματα συμμετείχαν από κοινού στις δύο εθνικές εκλογές του 

2005. Στις εκλογές της 30ης Ιανουαρίου 2005 τα δύο κόμματα έλαβαν ποσοστό 

26% των ψήφων και κατέλαβαν 75 έδρες στο Ιρακινό Κοινοβούλιο. Λόγω της 

θέσης που είχε εκφράσει ο Ταλαμπανί έγινε πρόεδρος του Ιράκ. Επειδή πολλοί 

Σουνίτες απείχαν των εκλογών, οι Κούρδοι επικράτησαν και στο περιφερειακό 

συμβούλιο της επαρχίας Νινευί, στην οποία σε συντριπτικό βαθμό υπερτερούν 

πληθυσμιακά οι Άραβες. Παράλληλα οι Κούρδοι είχαν σημαντική παρουσία στην 

κυρίως Αραβόφωνη ανατολική επαρχία Ντιγιάλα.19 

Στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2005, η Κουρδική παρουσία δεν ήταν 

τόσο ισχυρή, όσο εκείνη 10 μήνες πριν, αφού οι Κούρδοι κατέλαβαν 53 έδρες κι 

αυτό γιατί στην εκλογική διαδικασία-μετά από Αμερικανική πίεση-συμμετείχαν οι 

Σουνίτες. Πάντως στην τετράχρονη διάρκειας κυβέρνηση που τελικά συστάθηκε 

τον Μάιο του 2006, ο Ταλαμπανί παρέμεινε ως πρόεδρος της χώρας, και ο 

Ζεμπάρι ως υπουργός Εξωτερικών. Στον ενδοκυβερνητικό χώρο οι διαφορές ήσαν 

μεγάλες ειδικά στα πρώτα χρόνια στον τομέα του προϋπολογισμού. Οι Άραβες του 

Ιράκ επεδίωκαν να περιορίσουν τους Κουρδικούς πόρους κατά 4% (δηλαδή από 

το 17% στο 13%). Στις προσπάθειες τους όμως δεν το πέτυχαν, ενώ οι Κούρδοι 

επέμεναν στην θέση τους ότι οι μισθοί και οι συντάξεις των πεσμεργκά θα πρέπει 

να καταβάλλονται από τους εθνικούς πόρους. Μετά από 4 χρόνια 

αντιπαραθέσεων, τελικά το 2010 υπήρξε μια σχετική επίλυση του χρόνιου 

ζητήματος, αφού το όλο θέμα πέρασε μέσα από μια στατιστική και δημογραφική 

σχέση με τον Κουρδικό καταγεγραμμένο πληθυσμό. Πάντως μέχρι το 2010 δεν 

είχε επιλυθεί από πλευράς κυβερνητικής ως και συνταγματικής, η περίπτωση του 
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 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/08/12/how-far-will-obamas-support-
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αν οι πεσμεργκά θα μπορούσαν να αγοράσουν όπλα από ξένες χώρες ή πηγές. 

Όμως το 2008 είχε γίνει ένα πρώτο βήμα, αφού η κεντρική κυβέρνηση στην 

Ιρακινή πρωτεύουσα δεν έφερε αντιρρήσεις στην προμήθεια των Κούρδων με 

Βουλγαρικά όπλα και πυρομαχικά. Το συγκεκριμένο πολεμικό υλικό μεταφέρθηκε 

στο Ερμπίλ από την Σόφια με μεταγωγικά αεροσκάφη C-13020. Από το 2008 και 

μετά οι Κούρδοι ελάμβαναν όπλα και πυρομαχικά από Δυτικές χώρες. 

3.1.3 Η πολιτική στήριξη των Κούρδων  

Από πλευράς πολιτικού προσανατολισμού τα Κουρδικά κόμματα την 

χρονική περίοδο 2005-2010 ήσαν στενά συνδεδεμένα με τα βασικά και 

προεξέχοντα Σιτικά κόμματα, ήτοι με το κόμμα DAWA του πρώην πρωθυπουργού 

Νούρι αλ Μαλίκι, και το Ανώτατο Ισλαμικό συμβούλιο του Ιράκ του Αμπντ Αλ  Αζιζ 

Αλ Χακίμ (που έφυγε από την ζωή τον Αύγουστο του 2009 και αντικαταστάθηκε 

από τον γιο του Αμάρ Αλ Χακίμ). Η πολιτική υποστήριξη που παρείχαν οι Κούρδοι 

βοήθησε τον αλ Μαλίκι να διατηρηθεί στην εξουσία σε κρίσιμες χρονικές 

περιόδους όπως εκείνες του 2006 και του 2008. Στις συγκεκριμένες χρονικές 

στιγμές η κυβέρνηση Μαλίκι δέχονταν πολιτικές και άλλες πιέσεις, όχι μόνο από 

τους Σουνίτες Άραβες αλλά και από την σκληροπυρηνική Σιιτική πολιτοφυλακή του 

ιεροκήρυκα Μοκντάντα Αλ Σαντρ. Οι Κούρδοι και στις δύο περιπτώσεις 

υποστήριξαν τον Ιρακινό πρωθυπουργό, ειδικά στην εξέγερση της Βασόρας το 

2008 στο να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον ιδιαίτερα δυναμικό και με υπολογίσιμη 

λαϊκή βάση ως και υποστήριξη από το Ιράν Αλ Σάντρ21. 

Περί τα τέλη του 2008 οι Κούρδοι σταδιακά άρχισαν να απαγκιστρώνονται 

από τον Μαλίκι, εξ αιτίας του ότι δεν ικανοποιούσε όλα τα αιτήματα τους, και 

ειδικότερα τις εδαφικές τους θέσεις και επιλογές στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το 

Νοέμβριο του 2009 τα πράγματα χειροτέρευσαν με τον Μπαρζανί να εμφανίζεται 

σε τοπικό τηλεοπτικό πρόγραμμα και να επικρίνει σφοδρότατα τον Μαλίκι ότι 

προσπαθεί να έχει το μονοπώλιο στην εξουσία. Από την πλευρά του ο Μαλίκι 

κατηγόρησε ευθέως τους Κούρδους ότι έχουνε την δική τους ατζέντα θεμάτων, 

αναπτύσσουν τους πεσμεργκά εκτός εδαφικής τους επικράτειας, ενώ διαπιστεύουν 

στο εξωτερικό πρέσβεις και ανοίγουν διπλωματικά γραφεία σε αρκετά ξένα κράτη. 
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Μάλιστα στα τέλη του 2008 οι Κούρδοι προσανατολίζονταν σε συμμαχία με άλλα 

κόμματα του Κοινοβουλίου να καταθέσουν πρόταση μομφής κατά του Μαλίκι. Οι 

σχέσεις μεταξύ Μαλίκι και Μπαρζανί έφθασαν στα άκρα, όταν συζητήθηκε η 

κατάσταση στην κρίσιμη επαρχία Νινευί, με αποτέλεσμα για σχεδόν ένα χρόνο να 

μην υπάρχει μεταξύ τους επικοινωνία. Αυτό το κενό σε επαφές διατηρήθηκε μέχρι 

τον Αύγουστο του 2009 όταν ο Μαλίκι μετέβη στο Ερμπίλ22. 

3.1.4 Η αντιπαράθεση των Κούρδων με την Βαγδάτη  

Η επόμενη φάση της αντιπαράθεσης της Περιφερειακής Κυβέρνησης των 

Κούρδων με την Βαγδάτη άρχισε ουσιαστικά αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές 

της 7ης Μαρτίου του 2010. Όπως και στο παρελθόν τα δύο βασικά κόμματα του 

Ιρακινού Κουρδιστάν συγκρότησαν ενιαία λίστα υποψηφίων. Όμως αυτή την φορά 

προστέθηκαν οι ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟΙ, δηλαδή το αντιπολιτευόμενο κόμμα του Ιρακινού 

Κουρδιστάν που κατέβηκε ως ανεξάρτητο, καθώς επίσης και η Κουρδική Ισλαμική 

Ένωση 23 . Από το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών αποδείχθηκε ότι τα δύο 

παλαιοκομματικά σχήματα της Κουρδικής Περιφέρειας δεν ήταν πλέον τα 

κυρίαρχα, αφού η κοινοβουλευτική τους δύναμη μειώθηκε από τις 53 έδρες στην 

προηγούμενη τετραετία στις 4324. 

Οι ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟΙ και η Ισλαμική Ένωση των Κούρδων κατέλαβαν 14 

έδρες, ενώ στην τελευταία βουλή είχαν μόνο 5.Αν και οι ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟΙ είναι κατά 

βάση Κουρδικό κόμμα, εν τούτοις δεν υποστηρίζει τις εκφρασθείσες πολιτικές 

θέσεις των δύο παλιότερων απέναντι στους άραβες και αποτέλεσμα ήταν να μην 

μπορεί επί μήνες να συγκροτηθεί κυβέρνηση, ενώ αυτή την φορά η κύρια 

αντιπαράθεση ήταν πάνω στο αν θα έπρεπε ο Μαλίκι να παραμείνει για άλλη μία 

τετραετία ως πρωθυπουργός της χώρας. Οι Κούρδοι τότε υποστήριξαν μια 

εναλλακτική πολιτική προσωπικότητα που θα διαδέχονταν τον Μαλικι και 

συγκεκριμένα τον Αμπνούλ Μαχντί που ήταν πιο μετριοπαθής συγκριτικά με τον 

Μαλίκι, αλλά η υποψηφιότητα του δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό 

ψήφων. Επειδή στην νέα Βουλή το κόμμα του Μαλίκι είχε 89 έδρες, το Σουνιτικό 

κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Ιγιαντ Αλάουι διέθετε 91 και το κόμμα του Σιίτη 
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Σαντρ 70 έδρες ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι Κούρδοι βουλευτές να 

μεταμορφώσουν το κοινοβουλευτικό σκηνικό με τις 43 έδρες που κατείχαν .Οι 

Κούρδοι έκαναν μια στροφή της τελευταίας στιγμής υποστηρίζοντας τον Σουνίτη 

Αλάουι για πρωθυπουργό, αν και ορισμένες θέσεις που ο τελευταίος είχε εκφράσει 

ήταν πολύ σκληροπυρηνικές και προσέγγισαν τις Σουνιτικές εθνικιστικές ακραίες 

απόψεις25. 

3.1.5 Οι αντιδράσεις για την ανεξαρτησία των Κούρδων  

Η περίπτωση της όποιας μορφής Κουρδικής ανεξαρτησίας δεν ήταν τότε η 

κυρίαρχη στην αντιπαράθεση των Κούρδων με την Βαγδάτη. Θα λέγαμε ότι πιο 

πολύ ως επιλογή απασχολούσε τις γειτονικές χώρες που στα εδάφη τους έχουνε 

υπολογίσιμους αριθμητικά Κουρδικούς πληθυσμούς, όπως η Συρία, το Ιράν και η 

Τουρκία. Οι προεξέχοντες Κούρδοι πολιτικοί εκείνης της χρονικής περιόδου 

δήλωναν ότι δεν επρόκειτο να πιέσουν προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας και 

απόσχισης από το Ιράκ. Και αυτό γιατί ήταν βέβαιοι ότι θα προκαλούσε ένοπλη 

αντιπαράθεση στην περιοχή με την συμμετοχή όλων των ανωτέρω κρατών. 

Πάντως όλες οι πολιτικές και άλλες δυνάμεις στις ανωτέρω χώρες διέβλεπαν ότι 

αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση Μπαρζανί θα προχωρήσει στην προκήρυξη 

δημοψηφισμάτων που θα έχουνε ως βασικό θέμα την Κουρδική ανεξαρτησία. 

Οι θέσεις των Κούρδων του Ιράκ ότι η περιοχή του Κιρκούκ/Ταμίμ καθώς 

και ορισμένες πόλεις των επαρχιών Νινευί και Ντιγιάλα θα έπρεπε να 

ενσωματωθούν στο Ιρακινό Κουρδιστάν, ήταν από τις κύριες αιτίες συνεχούς 

διένεξης των Κούρδων πολιτικών με τον Μαλίκι, αλλά και με υπολογίσιμες 

μειονότητες στα βόρεια της χώρας και ειδικότερα τους Χριστιανούς, τους 

Τουρκμένιους και τους Γιαζίντις. Η περίπτωση του Κιρκούκ θεωρείται ως 

«υπαρξιακή», όχι μόνο για τους Κούρδους, αλλά και για την Άγκυρα που εκτιμά ότι 

αν η πόλη και η ευρύτερη περιοχή περάσει υπό Κουρδικό έλεγχο, τότε θα 

ενισχυθεί ακόμα πιο πολύ η τάση του Ερμπίλ για απόσχιση και ανεξαρτησία. Στο 

Κιρκούκ βρίσκεται το 10% του Ιρακινού πετρελαίου, που ισοδυναμεί με 113 δισ 

βαρέλια. Επίσης η Τουρκία θεωρεί ότι έχει δικαιώματα στην περιοχή του Κιρκούκ, 

προφανώς επικαλούμενη την παρουσία ως και κάλυψη της Τουρκμενικής 
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μειονότητας26. Λόγω της Κουρδικής επιμονής το Ιρακινό σύνταγμα επιβεβαίωσε 

την διαδικασία επανεγκατάστασης των Κούρδων που ο Σαντάμ βίαια έδιωξε από 

το Κιρκούκ, ενώ το άρθρο 140 έκανε πάντα αναφορά σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα 

στην περιοχή27. 

3.1.6 Οι Κουρδικές θέσεις για την περιοχή του Κιρκούκ  

Το 2008 οι Κούρδοι υπό τις συνεχείς πιέσεις των ΗΠΑ, ανέβαλαν το 

τοπικό δημοψήφισμα, ενώ αποδέχθηκαν την πρόταση σύστασης Ειδικής 

Επιτροπής του ΟΗΕ στο Ιράκ (UNAMI) η όποια θα ανέλυε, συγκέντρωνε στοιχεία 

ως και παρουσίαζε έκθεση αναφορικά με το Κιρκούκ, ενώ παράλληλα θα εξέταζε 

κάποιες περιοχές των επαρχιών Ντιγιάλα και Νινευί στο αν θα μπορούσαν να 

ενταχθούν στην εδαφική επικράτεια του Ιρακινού Κουρδιστάν. Η παρέμβαση των 

ΗΠΑ στόχευε στο να πείσει τους Κούρδους ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους η 

βίαιη αντιπαράθεση, ενώ μετά τις εκθέσεις των ειδικών θα προσφέρονταν 

ευκαιρίες για μια πιο εμπεριστατωμένη κάλυψη του Κιρκούκ, με θετικές για το 

Ερμπίλ προτάσεις. Οι βασικές πόλεις στις δύο επαρχίες που η Ειδική Επιτροπή θα 

εξέταζε ήσαν η Χανακίν, το Σιντζάρ, η Μαχμούρ, η Ακρε, το Ταλ Αφάρ, η Τιλκαίφ, 

η Μανταλί η Χαμντανίγια και η Σεκχάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2008 

η Επιτροπή του ΟΗΕ σε αρκετές περιπτώσεις τα συμπεράσματα της προσέγγιζαν 

τις Κουρδικές θέσεις, αν και στις περιπτώσεις της Χαμντανίγια και της Μάνταλι οι 

θέσεις των ειδικών ήταν πιο κοντά στις εκφρασθείσες από την Βαγδάτη απόψεις28. 

Έχοντας οι Κούρδοι μια εικόνα των προτεινόμενων από τους ειδικούς 

χρησιμοποίησαν την μυστική τους υπηρεσία την Asayesh στο να περάσει 

μηνύματα μέσω παρατεταμένων ψυχολογικών επιχειρήσεων ότι το Κιρκούκ 

πρόκειται να ενταχθεί στο Ιρακινό Κουρδιστάν και ως εκ τούτου ασκούνταν πιέσεις 

σε Σουνίτες, Σιιτες και Τουρκμένιους να αρχίσουν να εγκαταλείπουν την περιοχή. 

Παράλληλα υποστήριζαν ότι το ισχύον σύνταγμα καλύπτει πλήρως την διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος στο Κιρκούκ. Αν και το χρονικό όριο για την διεξαγωγή του 

δημοψηφίσματος είχε παρέλθει η κυβέρνηση Ομπάμα επανήλθε τον Δεκέμβριο 

του 2009 υποστηρίζοντας ότι σέβεται απόλυτα το Άρθρο 140 που επικεντρώνεται 
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 https://www.vox.com/world/2017/10/16/16481952/iraq-krg-kirkuk-seize 
27

 https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/5/12/turkeys-long-term-interest-in-kirkuk-and-
mosul 
28

 https://en.wikipedia.org/wiki/Disputed_territories_of_Northern_Iraq 

https://www.vox.com/world/2017/10/16/16481952/iraq-krg-kirkuk-seize


  21  

στην επίλυση της διαφοράς σχετικά με το Κιρκούκ ως και σε άλλες 

αμφισβητούμενες περιοχές. Αν και τότε δεν έλαβε χώρα το δημοψήφισμα η 

Επιτροπή του ΟΗΕ εξέτασε λεπτομερώς σειρά μεθόδων και επιλογών αναφορικά 

με την επίλυση συγκεκριμένων πολιτικών, εδαφικών και δημογραφικών ζητημάτων 

ενώ στις 22 Απριλίου 2009 πρότεινε την συγκρότηση μίας από κοινού τοπικής 

κυβέρνησης των Κούρδων με στελέχη που θα όριζε η κεντρική κυβέρνηση της 

Βαγδάτης. Αν και την περίοδο 2009-2010 οι προτάσεις της Επιτροπής εξετάζονταν 

από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, εν τούτοις δεν παρουσιάστηκε καμία 

ουσιώδης πρόοδος29. 

3.1.7 Άμβλυνση των σχέσεων των Κούρδων με τη Βαγδάτη  

Εξ αιτίας της μη-επίλυσης των συγκεκριμένων ζητημάτων ανάμεσα σε 

Κούρδους και την Βαγδάτη, οι διαφορές διογκώθηκαν ακόμα πιο πολύ. Λόγω της 

συμμετοχής των Σουνιτών στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2009, η Κουρδική 

επιρροή υποχώρησε σημαντικά στις επαρχίες Ντιγιάλα και Νινευί. Στην τελευταία 

οι Κούρδοι έχασαν την πλειοψηφία που διέθεταν στο περιφερειακό συμβούλιο των 

37 θέσεων, ενώ κερδισμένη ήταν μια πολιτική δύναμη με την επωνυμία Al Hadbaa 

που στόχευε στην περιορισμό της Κουρδικής επιρροής και δύναμης, ενώ 

επεσήμανε ότι δεν επιθυμεί την οποιαδήποτε εδαφική επίλυση των εκκρεμοτήτων. 

Η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση κατέλαβε 19 από τις 37 έδρες στην Νινευί, ενώ ο 

επικεφαλής της ήταν ο Ατελ αλ Νουτζαίφι που υποστηρίζεται διαχρονικά από την 

Τουρκία και οποίος ανέλαβε και διετέλεσε για χρόνια -μέχρι να εκδιωχθεί το 

καλοκαίρι του 2014 από το ISIS- ως κυβερνήτης της επαρχίας. Τότε οι Κούρδοι 

της Νινευί αντέδρασαν με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν ταραχές μεταξύ της 

Σουνιτκής πολιτοφυλακής (που υποστηρίχθηκε έκτοτε από μικρή Τουρκική 

στρατιωτική μονάδα) και των Κούρδων πεσμεργκά. Οι Κούρδοι δεν αποδέχθηκαν 

με τίποτα την όποια δικαιοδοσία του Νουτζαίφι στις Κουρδικό-ελεγχόμενες 

περιοχές της επαρχίας Νινευί30. 

Οι εντάσεις στο Κιρκούκ, προκάλεσαν καθυστερήσεις στην εκπόνηση και 

αποδοχή πολλών νομικών ρυθμίσεων, και ειδικά για τα νομικά ισχύοντα στις 

                                                           
29 http://www.kurdistan24.net/en/news/7f6dd4a6-d4af-4e90-8341-daa5276f7495 
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 https://defence.pk/pdf/threads/turkey-build-second-base-in-northern-iraq-and-strenghten-its-

presence.412047/ 
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εκλογές του 2010. Οι Κούρδοι επιμελώς καθυστερούσαν τις διαδικασίες 

προβάλλοντας τις διαφορές τους με τους Σουνίτες Άραβες αλλά πιο πολύ δίνοντας 

έμφαση στα επιμέρους ζητήματα όπως το Κιρκούκ. Μάλιστα ο Ταλαμπανί ως 

πρόεδρος του Ιράκ από το 2008 καθυστερούσε την υπογραφή νομικών 

ρυθμίσεων, επιμένοντας ότι στο Κιρκούκ θα έπρεπε να επιτευχθούν λεπτεπίλεπτες 

«ισορροπίες» μεταξύ Κούρδων-Σουνιτών και Τουρκμένιων. Τελικά παρά τα βαθιά 

προβλήματα οι εκλογές και σε αυτή την περιφέρεια του Ιράκ πραγματοποιήθηκαν. 

Μάλιστα σε κάποια φάση οι Κούρδοι ηγέτες είχαν απειλήσει με αποχή από τις 

εκλογές, αν από πλευράς νομικής δεν είχαν κατοχυρωθεί οι θέσεις τους στις 

εκλογές του 2010. Με τις αμοιβαίες υποχωρήσεις τελικά και την επιστροφή των 

Κούρδων στην θέση που δίνει βαρύτητα στις τρεις περιοχές τους στα βόρεια της 

χώρας οι αλλαγές πέρασαν το Νοέμβριο του 2009, και οι εκλογές τελικά έγιναν τον 

Μάρτιο του 2010. 

3.1.8 Ο Αμερικανικός παράγοντας στο Β. Ιράκ  

Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις στο βόρειο Ιράκ μεταξύ Κούρδων και 

Αράβων, οι Αμερικανοί πολύ συχνά παρέμβαιναν στο να αποκλιμακώσουν τις 

εντάσεις μεταξύ των Ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας και των πεσμεργκά. Μάλιστα 

ο τότε επικεφαλής των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ ως και μετέπειτα 

Αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ, Στρατηγός Ρειμοντ Οντιέρνο, 

ανησυχούσε για τις συχνές υποτροπές και προχώρησε στην εκπόνηση ενός 

σχεδίου που είχε ως στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε Κούρδους 

και Άραβες/Σουνίτες. Μεταξύ των επιμέρους σημείων του σχεδίου ήταν η ενίσχυση 

των Αμερικανικών μονάδων στα βόρεια της χώρας και οι κοινές περιπολίες με 

Σουνιτικές δυνάμεις καθώς και με αντίστοιχες των πεσμεργκά. 

Ειδικότερα στις επαρχίες Ντιγιάλα και Νινευί δημιουργήθηκαν 15 ειδικά 

σημεία ελέγχου, στα όποια οι τρεις πλευρές αντάλλασσαν απόψεις ως και 

πληροφορίες για ζητήματα τοπικής ασφάλειας ως και ελέγχου. Παράλληλα οι 

πεσμεργκά που συμμετείχαν στις κοινές περιπόλους εκπαιδεύονταν από τις 

Αμερικανικές δυνάμεις σε περιοχή του Κιρκούκ. Η σταδιακή μείωση των 

Αμερικανικών δυνάμεων το 2010 και η αποχώρηση τους από το Ιράκ το 2011 

προκάλεσε στις Κουρδικές τάξεις αρκετές ανησυχίες για το μέλλον. Ήδη από τα 

μέσα Σεπτεμβρίου του 2010 οι Αμερικανοί αποσύρθηκαν από τα 4 ειδικά σημεία, 
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ενώ με την συνολική αποχώρηση τους τον Δεκέμβριο του 2011, αποχώρησαν και 

από τα 15. Ο Οντιέρνο επειδή διέβλεπε τις τοπικές δυσχέρειες φέρεται να πρότεινε 

την αντικατάσταση των Αμερικανικών δυνάμεων με κάποιας μορφής εμπλοκής 

μονάδων του ΟΗΕ, αλλά η πρόταση του δεν είχε απήχηση31. 

Την ίδια χρονική περίοδο οι άλλες μειονότητες στο βόρειο τμήμα του Ιράκ 

ανησυχούσαν πολύ σχετικά με το μέλλον τους, και ειδικότερα από την συνεχή 

ένταση ανάμεσα σε Βαγδάτη και Ερμπίλ. Αυτοί οι τοπικοί πληθυσμοί φοβόντουσαν 

ότι οι Κούρδοι στόχευαν να τους εκδιώξουν, στα πλαίσια μιας Κουρδοποίησης της 

περιοχής. Μια ειδική αναφορά που υπήρχε σχετικά με την παρουσία τους στα 

περιφερειακά συμβούλια 6 επαρχιών συμπεριλαμβανομένης και της Βαγδάτης, 

αναφορικά με την συμμετοχή Χριστιανών-Γιαζίντις-Σαμπέανς και Σαμπέκς, τέθηκε 

στο περιθώριο τον Ιούλιο του 2008 προκαλώντας εύλογες ανησυχίες. Επιπλέον 

μετά την αποδοχή του εκλογικού νόμου το 2008 οι Χριστιανοί στην Μοσούλη 

δέχονταν επιθέσεις από άγνωστες οργανώσεις (πιθανότατα από την τότε Αλ 

Κάεντα στο Ιράκ). Αποτέλεσμα ήταν περίπου 1000 Χριστιανικές οικογένειες στα 

τέλη φθινοπώρου του 2008 έφυγαν από την Μοσούλη, ενώ όσες παρέμειναν εκεί, 

ζούσαν με τον φόβο νέων επιθέσεων. Συνολικά με το νέο εκλογικό νόμο του 2009 

οι μειονότητες είχαν στην διάθεση τους μόνο 7 έδρες στις επαρχίες του βορείου 

Ιράκ. Ορισμένοι χριστιανοί πρότειναν την σύσταση πολιτοφυλακής για την 

προστασία τους στην κρίσιμη περιφέρεια της Νινευί, αλλά τελικά η ιδέα δεν 

υλοποιήθηκε γιατί κυριάρχησε η θέση ότι αν προστεθεί και άλλη μία πολιτοφυλακή 

στις ήδη υπάρχουσες, τελικά θα κλιμακωθούν ακόμα περισσότερο οι 

συγκρούσεις.  

3.2. Έλεγχος των πετρελαϊκών πόρων 

Ο έλεγχος των πετρελαϊκών πόρων καθώς και η εκμετάλλευση των νέων 

κοιτασμάτων του μαύρου χρυσού αποτέλεσε άλλο ένα θέμα αντιπαράθεσης 

ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες και μειονότητες του Ιράκ. Οι Κούρδοι 

απαιτούσαν να έχουνε την απόλυτη κυριότητα και εκμετάλλευση των ενεργειακών 

πόρων στις τρεις επαρχίες που έλεγχαν στον βορρά της χώρας .Επιπλέον ήθελαν 

να έχουνε υπό τον δικό τους έλεγχο τις όποιες νέες ξένες επενδύσεις στις περιοχές 

τους. Πολλοί στην Βαγδάτη θεωρούσαν εξ αρχής ότι μία τέτοια κίνηση ενισχύει 
                                                           
31

 https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/09/kurdistan-referendum-iraq-isis-turkey-
saddam-hussein/540939/ 
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ακόμα περισσότερο τις αποσχιστικές διαθέσεις των Κούρδων με απώτερο στόχο 

την ανεξαρτησία του Ιρακινού Κουρδιστάν. Από την άλλη πλευρά οι Κούρδοι είναι 

εξαρτώμενοι από την κεντρική κυβέρνηση σε ότι αφορά την εκμετάλλευση των 

ενεργειακού τους πλούτου γιατί πάρα πολλοί αγωγοί διέρχονται μέσα από τα 

εδάφη που έλεγχε η Βαγδάτη. Το 2007 η Ιρακινή κυβέρνηση έκανε αποδεκτό ένα 

νόμο που διέπει το καθεστώς των ενεργειακών πόρων και υποδομών, αλλά οι 

εκπρόσωποι των Κούρδων δεν τον αποδέχθηκαν γιατί καθιστούσε το σύνολο των 

ενεργειακών τους πόρων δέσμιο την κεντρικής εξουσίας στην Βαγδάτη. Τον Ιούλιο 

του 2008 η Βαγδάτη και οι αρχές του Ιρακινού Κουρδιστάν προχώρησαν στην 

σύσταση μιας Επιτροπής η οποία θα είχε σαν στόχο να βρει μια αμοιβαία 

αποδεκτή λύση σε ότι αφορά τους νόμους που θα διέπουν το καθεστώς των 

ενεργειακών πόρων στην χώρα. Και σε αυτή την Επιτροπή οι Αμερικανοί είχαν 

εμπλοκή .Μία προταθείσα νομοθετική επιλογή ήταν η Βαγδάτη να έχει την 

κυρίαρχη θέση, ενώ ένα 17-18% των πετρελαϊκών πόρων καθώς και του φυσικού 

αερίου να τελούν υπό τον έλεγχο του Ερμπίλ. Φυσικά όπως ήταν αναμενόμενο δεν 

έγινε αποδεκτή από τους Κούρδους32. 

Παρά την απουσία μιας συνολικής συμφωνίας η Περιφερειακή Κυβέρνηση 

του Κουρδιστάν προχώρησε στην σύσταση αποκλειστικά δικού της ενεργειακού 

τομέα. Η Κυβέρνηση υπέγραψε σειρά συμφωνιών με πολλές ξένες εταιρείες βάσει 

του δικού της νομικού πλαισίου, που υιοθέτησε και εφάρμοσε από τον Αύγουστο 

του 2007, ενώ ο τότε υπουργός Πετρελαίων του Ιράκ Χουσεΐν Σαχριστανί 

χαρακτήρισε τις συμφωνίες ως παράνομες και απαράδεκτες. Ειδικότερα 

υπογράφηκαν συμφωνίες με την Τουρκική Genel, την Αμερικανική Hunt Oil, την 

Dana Gas των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την BP της μεγάλης Βρετανίας,την 

DNO Asa της Νορβηγίας, την OMV της Αυστρίας, την SK της Νότιας Κορέας, την 

Talisman του Καναδά, την Addex της Ελβετίας κα. Η Αμερικανική εταιρεία 

προκάλεσε αντιδράσεις γιατί οι επικεφαλής της είχαν πολύ στενές σχέσεις με 

στελέχη της κυβέρνησης Μπους και κάτι τέτοιο θα προκαλούσε προστριβές με την 

κεντρική κυβέρνηση στην Βαγδάτη, την οποία υποστήριζαν οι ΗΠΑ. Πάντως δεν 

ήταν βέβαιο το 2008 το αν η κυβέρνηση Μπους επικροτούσε την Αμερικανική 

εμπλοκή στο Ιρακινό Κουρδιστάν33. 

                                                           
32

 https://www.al-monitor.com/pulse/ru/originals/2013/12/baghdad-erbil-kurdish-oil-dispute.html 
33http://www.iraq-businessnews.com/list-of-international-oil-companies-in-iraqi-kurdistan/ 

http://www.iraq-businessnews.com/list-of-international-oil-companies-in-iraqi-kurdistan/
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Τον Δεκέμβριο του 2008 η Βαγδάτη συμφώνησε στο να συνδεθούν δυο 

πετρελαϊκές περιοχές του Ιρακινού Κουρδιστάν με τον κεντρικό αγωγό εξαγωγής 

πετρελαίου που καταλήγει σε Τουρκικό έδαφος .Επιπλέον πρόοδος επετεύχθη το 

Μάιο του 2009 όταν η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν συμφώνησε με 

την Βαγδάτη να αρχίσει την εξαγωγή πετρελαίου μέσω του αγωγού Τaq Taq, 

δηλαδή της χρήσης αγωγού που έλεγχε η κεντρική εξουσία. Από αυτή την 

μεταφορά το Ιρακινό Κουρδιστάν επί των κερδών θα λάμβανε το 17-18%.Η 

Βαγδάτη συμφώνησε σε μία τέτοια επιλογή γιατί το 2008 η τιμή του μαύρου 

χρυσού σε παγκόσμια βάση είχε παρουσιάσει σημαντική μείωση. Στα τέλη του 

2009 εκ νέοι η Κουρδική πλευρά διέκοψε την χρήση του αγωγού γιατί στο Ερμπίλ 

δεν υπήρχε διαφάνεια επί των χειρισμών και των σχετικών λογαριασμών. 

Επιπλέον οι ενεργειακές εταιρείες δεν πληρώνονταν κανονικά από την Βαγδάτη, η 

οποία είχε εμπλακεί σε πληθώρα πολεμικών και άλλων επιχειρήσεων. Αν και τον 

Μάιο του 2010 βρέθηκε κάποιος κοινός χώρος εν τούτοις στην πράξη δεν 

υλοποιήθηκε τίποτα. Τότε οι πλείστες έξοδοι για το πετρέλαιο που επρόκειτο μα 

εξαχθεί από το Ιρακινό Κουρδιστάν παρέμεναν κλειστές. Πολλοί το 2010 

θεωρούσαν ως υπεύθυνο για τα προβλήματα και τις συνεχείς διακοπές τον 

σκληροπυρηνικό Υπουργό Πετρελαίων του Ιράκ Χουσείν Σαχριστανί34. 

Η υπογραφή συμφωνιών ανάμεσα στην Περιφερειακή Κυβέρνηση του 

Κουρδιστάν και τις ξένες εταιρείες προκάλεσε πολλά ερωτηματικά σχετικά με το 

ποιος θα έλεγχε τα κέρδη που ήσαν πάρα πολλά από την πλευρά των Κουρδικών 

παραγόντων. Δεδομένων των διαχρονικά πολύ ισχυρών ομάδων και φυλών των 

Μπαρζανί και Ταλαμπανί, ήταν φανερό ότι τα δύο κόμματα θα ήσαν οι 

αποκλειστικά κερδισμένοι από τις πετρελαϊκές συμφωνίες και προφανώς θα 

χρησιμοποιούσαν τα κέρδη τους για την περαιτέρω υποστήριξη των πολιτικών 

τους θέσεων .Διάφοροι άλλοι παράγοντες το Κουρδιστάν έβλεπαν ότι ήταν 

αδύνατο να ελέγξουν την κατάσταση, αφού οι δύο οικογένειες ετσιθελικά 

ασκούσαν ασφυκτικό έλεγχο στα οικονομικά και επιχειρηματικά σχέδια και 

προγράμματα της περιοχής. Επειδή η διαφθορά κυριαρχούσε σε πρωτοφανή και 

εντυπωσιακό βαθμό δεν ήταν τυχαίο ότι πολλοί οι Κούρδοι που στράφηκαν στις 
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εκλογές του 2009 στην περιοχή αλλά και στις ευρύτερες Ιρακινές εθνικές εκλογές 

σε υποστήριξη της ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ λίστας/GORRAN35. 

3.3. Το PKK και τα διάφορα κρησφύγετα στην Κουρδική ζώνη 

  Αν και η Τουρκία μέχρι την έναρξη του Συριακού εμφυλίου πολέμου το 

2011, δεν είχε προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα της αυτόνομης 

Κουρδικής οντότητας στο χρονικό διάστημα 2004-2011, αναμφισβήτητα 

παρακολουθούσε τις εξελίξεις στην συγκεκριμένη περιοχή καθώς και τις ενέργειες 

του PKK εκεί. Η γεωγραφική περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν έχει φυσική 

συνέχεια με τις περιοχές της ΝΑ Τουρκίας, όπου από το 1984.βρίσκεται σε εξέλιξη 

το αντάρτικο των Κούρδων κατά της Άγκυρας που έχει στοιχίσει δεκάδες χιλιάδες 

ζωές. Διαχρονικά η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ 

κατά των Κούρδων επί εποχής καθεστώτος Σαντάμ Χουσεΐν. 

Ειδικότερα η Τουρκία παρακολουθεί τον χώρο όπου συνήθως είναι ισχυρό 

το στοιχείο που υποστηρίζει τον Μπαρζανί γιατί αυτές οι περιοχές έχουνε 

γεωγραφική συνέχεια με το έδαφος της. Από την άλλη πλευρά οι περιοχές που 

γεωγραφικά συνδέονται με το Ιράν είναι εκείνες που κυριαρχεί η φυλή του 

Ταλαμπανί και το κόμμα του. Το PKK γνωστό ως Kongra Gel (KGK) είναι στον 

κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, και θεωρείται η δράση του ως 

παράνομη από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στις 

ΗΠΑ είναι FOREIGN TERRORIST ORGANIZATION (FTO) βάσει του Immigration 

and Naturalization Act. Το PKK διατηρεί πιο στενές σχέσεις με τα Κουρδικά 

κόμματα και πολιτοφυλακές των Κούρδων στην γειτονική Συρία και ειδικότερα στα 

καντόνια της Χουσάκα, του Κομπανί και του Αφρίν36. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 90 οι Κούρδοι του Ιράκ πολέμησαν το PKK του 

Οτσαλάν, αλλά αρκετοί Κούρδοι του βορείου Ιράκ διάκεινται θετικά απέναντι στην 

Κουρδική αντίσταση στη ΝΑ Τουρκία. Τον Ιούνιο του 2007 η Τουρκία μετακίνησε 

δυνάμεις κοντά στα σύνορα με το Ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ τον Οκτώβριο της ίδιας 

χρονιάς η Άγκυρα εξασφάλισε ευρύτατη κοινοβουλευτική στήριξη για εισβολή στο 

βόρειο Ιράκ, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση και παρέμβαση των Αμερικανών 

για να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που θα έθετε σε κίνδυνο τις 
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36
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Αμερικανικές επιλογές και κινήσεις στο Ιράκ. Οι ΗΠΑ προχώρησαν άμεσα στην 

σύσταση ενός ειδικού κέντρου πληροφοριών και επιτήρησης στην Άγκυρα που θα 

παρακολουθούσε τις ενέργειες και τις θέσεις των ανδρών του PKK, κάτι που 

οδήγησε την Άγκυρα στο να μην προχωρήσει στην εισβολή στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν, ενώ παράλληλα συνέχισε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των 

ανταρτικών θέσεων. Από το 2008 μέχρι την στρατιωτική επιχείρηση του ISIS σε 

Συρία και Ιράκ, το μέτωπο των Τουρκό-Ιρακινών συνόρων ήταν σε γενικές 

γραμμές χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις και εκτεταμένα ένοπλα επεισόδια. 

Ένας ειδικός Αμερικανός διαμεσολαβητής παρακολουθούσε την 

κατάσταση, ενώ παρόμοιο άτομο είχε διαπιστευτεί από την Άγκυρα και τον 

Μπαρζανί και ενημέρωναν τακτικά την Βαγδάτη. Οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και 

Κούρδων του Ιράκ βελτιώθηκαν σημαντικά μέσω εκατέρωθεν επισκέψεων των δύο 

πλευρών τουλάχιστον μέχρι το 2012. Ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας 

Αμπντουλάχ Γκιουλ τον Μάρτιο του 2009 επισκέφθηκε την Βαγδάτη, όπου 

συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ταλαμπανί αλλά και με τον επικεφαλής της 

Περιφερειακής Κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν τον Μασούτ Μπαρζανί. Ήταν 

η πρώτη φορά που Τούρκος ηγέτης συναντιόνταν μ επίσημο εκπρόσωπο του 

Ιρακινού Κουρδιστάν. Οι ενδυναμωμένες και διευρυμένες διπλωματικές επαφές 

συνέπεσαν με την ενισχυμένη παρουσία της Τουρκίας ως πρώτη χώρα σε 

επενδύσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν, με ενεργό συμμετοχή σε δεκάδες projects σε 

όλους τους τομείς της περιφερειακής οικονομίας37. 

Η παρουσία μιας ακόμα Κουρδικής εξτρεμιστικής και ριζοσπαστικής 

ομάδας στο Ιρακινό Κουρδιστάν προκαλεί ανησυχίες όχι μόνο στην Άγκυρα αλλά 

και στην Τεχεράνη. Το Ιράν και η Τουρκία έχουνε ασκήσει δριμεία κριτική στο Ιράκ 

για τις ανεπιτυχείς του ενέργειες να θέσει υπό έλεγχο το Κουρδικό Κόμμα για την 

Ελεύθερη Ζωή στο Κουρδιστάν (γνωστό ως PJAK),που διασπάστηκε από το PKK 

και έχει κατά διαστήματα πραγματοποιήσει φονικές επιθέσεις από τα κρησφύγετα 

του στην επαρχία Σουλεινμανίγια του Ιρακινού Κουρδιστάν βαθιά μέσα στο Ιράν. 

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2009 ο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, βάσει της 

Εκτελεστικής Οδηγίας 13224 ενέταξε το ανωτέρω Κόμμα στον κατάλογο εκείνων 

που υποστηρίζουν πολύπλευρα την τρομοκρατία. Το PJAK στα τέλη του 
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Σεπτεμβρίου του 2010 πραγματοποίησε βομβιστική επίθεση στην διάρκεια 

στρατιωτικής παρέλασης στην πόλη Μαχμπάντ (Κουρδικής πληθυσμιακής 

σύνθεσης περιοχή στο ΒΔ Ιράν). Την τότε τρομοκρατική επίθεση των Κούρδων σε 

Ιρανικό έδαφος καταδίκασε έντονα και το Αμερικανικό Υπουργείο των 

Εξωτερικών38. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «4»: ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΤΟΥ Β.ΙΡΑΚ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΣΑΝΤΑΜ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ 

4.1 ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΤΟΥ Β. ΙΡΑΚ  

4.1.1 Οι σχέσεις του Ισραήλ με τους Κούρδους μετά την πτώση του 
Σαντάμ 

Μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν, η Μέση Ανατολή έχει βιώσει 

δραματικές αλλαγές στις διεθνείς και περιφερειακές σχέσεις, ενώ οι επιμέρους 

πόλεμοι μαίνονται σε πολλά μέτωπα. Η περίπτωση των Κούρδων του Βορείου 

Ιράκ ως και των λοιπών Κουρδικών κοινοτήτων σε άλλες γειτονικές χώρες Συρία-

Ιράν-Τουρκία), έχει αποτελέσει ένα από τα κορυφαία θέματα, ενώ η λεγόμενη 

Αραβική Άνοιξη, σε συνδυασμό με την επικράτηση του ISIS σε ορισμένες 

γεωγραφικές ζώνες της Μεσοποταμίας (2014-2017) προκάλεσε δραματικές 

μεταπτώσεις. Η προσπάθεια του Ιρακινού Κουρδιστάν να προχωρήσει σε 

δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της περιοχής έχει αποτελέσει ένα επιπρόσθετο 

παράγοντα αστάθειας ειδικά την περίοδο 2016-2017.  

Το Ισραήλ διαχρονικά αλλά ιδιαίτερα μετά την πτώση του Μπααθικού 

καθεστώτος διατήρησε και διατηρεί πολύ καλές και πολύπλευρες σχέσεις με το 

Ιρακινό Κουρδιστάν, και στην μελλοντική περίπτωση που η συγκεκριμένη περιοχή 

καταστεί ανεξάρτητη, είναι βέβαιο ότι το Εβραίικο κράτος θα αναβαθμίσει σε όλα 

τα επίπεδα τις διμερείς σχέσεις του με το Ερμπίλ. Οι σχέσεις των δύο πλευρών 

έχουνε διέλθει μέσα από δύσκολες χρονικές περιόδους και διατηρήθηκαν, χωρίς 

να έχει προκληθεί κάποια κρίση που να προκαλέσει την διακοπή τους. Ειδικότερα 

στην Μέση Ανατολή των σαρωτικών αλλαγών των τελευταίων 10-12 χρόνων, οι 

σχέσεις του Ισραήλ με τους Κούρδους έχουνε στρατηγικές επιπτώσεις και 

διαστάσεις σε ολόκληρη την καυτή ζώνη ως και επιπτώσεις που σταδιακά θα 

δούμε σε πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό, πολιτιστικό, ενεργειακό και 

πληροφορικό πλαίσιο. Αμφότεροι Εβραίοι και Κούρδοι είναι μειονοτικοί 

υπολογίσιμοι πληθυσμοί στην Μέση Ανατολή, που αντιμετώπισαν και 

αντιμετωπίζουν εχθρούς που πληθυσμιακά υπερτερούν όπως οι Άραβες, οι 

Πέρσες και οι Τούρκοι. 
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4.1.2 Η Αραβική προσέγγιση των Κούρδο-Ισραηλινών σχέσεων 

Οι Άραβες έχουνε κατά καιρούς επικρίνει σφοδρότατα τους Κούρδους ότι 

προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα «δεύτερο Ισραήλ» και να προκαλέσουν 

εδαφικές αποσχίσεις και αναδιατάξεις σε ολόκληρο τον γεωπολιτικό χώρο της 

Μέσης Ανατολής. Οι Σχέσεις του Ισραήλ ειδικά με το Ιρακινό Κουρδιστάν, 

χαρακτηρίζονται από λεκτική και όχι μόνο υποστήριξη των Κουρδικών θέσεων από 

Ισραηλινούς πολιτικούς διαφόρων ιδεολογικών και κομματικών αποχρώσεων ενώ 

διαχρονικά επισημαίνουν ιστορικές σχέσεις και δεσμούς. Υποστήριξαν και 

υποστηρίζουν ότι μέσω ενός ανεξάρτητου Κουρδικού κράτους θα υπάρξει 

βελτίωση του μελλοντικού πολιτικού διαλόγου, καθώς και των ενεργειακών 

ισορροπιών σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ασταθείς σχέσεις και ακραίες 

τάσεις39.  

Μετά τη ανατροπή του Σανταμικού καθεστώτος το 2003 και την έντονη 

εμφάνιση της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης σε Β .Αφρική και Μ.Ανατολή, οι 

Κούρδοι βρέθηκαν απέναντι σε σημαντικές και ιστορικές προκλήσεις, που θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως καθοριστικές για το μέλλον τους. Ο επικεφαλής 

της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν ως και επικεφαλής του 

Κουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος Μασούτ Μπαρζανί από τον Φεβρουάριο του 

2016 εμφανίστηκε δυναμικά στο προσκήνιο επισημαίνοντας ότι πλησιάζει η ώρα 

για δημοψήφισμα τοποθέτησης των Κούρδων σχετικά με το μέλλον τους στην 

περιοχής. Δεν τοποθετήθηκε απ ευθείας για ανεξαρτησία, αλλά επεσήμανε ότι «θα 

ήθελε να έχει μία εικόνα σχετικά με το πως εκτιμά και βλέπε ο Κουρδικός λαός την 

επιλογή της ανεξαρτησίας, ως και τι θα ήθελαν οι πολίτες από την Κουρδική 

πολιτική ηγεσία να κάνει ώστε να ικανοποιήσει τις θέσεις τους». Οι επιχειρήσεις 

του Ιρακινού στρατού και των Αμερικανών συμμάχων τους κατά του Ισλαμικού 

Κράτους με απώτερο στόχο την ανακατάληψη της Μοσούλης, είχαν ως 

αποτέλεσμα να αναβληθεί το προτεινόμενο δημοψήφισμα μέσα στο 2016.  

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τόνιζαν ότι έχουνε διαπραχθεί αδικίες και 

εγκλήματα σε βάρος των Κούρδων και μεταξύ άλλων επεσήμαναν την πρωτοφανή 

βιαιότητα του Σαντάμ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, αλλά και τις κατά καιρούς εμφύλιες 
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διενέξεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων ως και επιμέρους φυλών στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν, όπως εκείνες της χρονικής περιόδου 1994-1997. Παράλληλα η 

διεθνής κοινότητα διαχρονικά μέσω του συντάγματος του 2005 επικεντρώνονταν 

στο ότι το Ιρακινό Κουρδιστάν είναι μέρος ενός Ομόσπονδου Ιράκ, εντός των 

γνωστών και κατοχυρωμένων εδαφικών του ορίων. 

4.1.3 Η ιδέα του δημοψηφίσματος 

Τον Φεβρουάριο του 2016 ήταν επίσημα η πρώτη φορά που ο Μπαρζανί 

έκανε λόγο για μη-δεσμευτικό δημοψήφισμα, ενώ είχε ήδη διαμορφωθεί μία 

εντελώς διαφορετική κατάσταση με το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος στην 

Μεσοποταμία να έχει αλλάξει μέσω βίαιων ενεργειών τα σύνορα και ως εκ τούτου 

να έχει τροποποιήσει τον χάρτη της Γάλλο-Βρετανικής Συμφωνίας των Sykes-

Picot του 1916. Τον ίδιο μήνα άρχισαν να κάνουνε νέες δηλώσεις διάφοροι 

Ισραηλινοί πολιτικοί υποστηρίζοντας ότι πρέπει να συσταθεί Κουρδική οντότητα 

που να είναι μεταξύ Ιράν και Τουρκίας, και την όποια βλέπουν ως θετικό 

παράγοντα για την περιοχή ως και φίλα-διακείμενη με το Ισραήλ και τον Εβραϊκό 

λαό. Σημειώνεται ότι διαχρονικά οι Ισραηλινοί και οι Κούρδοι είχαν πολιτικό-

στρατιωτικό διάλογο ενώ οι δραματικές αλλαγές και μεταπτώσεις των τελευταίων 

χρόνων τους έφεραν ακόμα πιο κοντά40. 

Λόγω των εδαφικών αλλαγών που παρουσιάστηκαν εξ αιτίας της αρχικής 

επικράτησης του Ισλαμικού Κράτους σε εκτασιακά υπολογίσιμες περιοχές της 

Μεσοποταμίας, το Ισραήλ σε μία τόσο εύθραυστη και ανεξέλεγκτη «γειτονιά» 

προχώρησε πιο έντονα στην υποστήριξη της θέσης ότι μια ανεξάρτητη Κουρδική 

οντότητα στο βόρειο Ιράκ δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επιπρόσθετη 

προβληματική περίπτωση για την χώρα, αλλά θα μπορούσε μέσω των 

κατάλληλων κινήσεων να καταστεί στρατηγικός σύμμαχος και να ουδετεροποιεί 

συγκεκριμένες και αυξημένες ποιοτικά και ποσοτικά απειλές και κινδύνους για το 

Εβραϊκό κράτος. Οι Ισραηλινοί εκτίμησαν ότι το Ιράν έχει αυξήσει δραματικά την 

επιρροή του μέσω της «χερσαίας γέφυρας» από την Τεχεράνη μέχρι την Μεσόγειο 

μέσω Βαγδάτης - Δαμασκού και νοτίου Λιβάνου, οπότε η ύπαρξη Κουρδικής 
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οντότητας θα συνέδραμε και συνδράμει στην παροχή κάποιων εναλλακτικών 

επιλογών για το κράτος του Ισραήλ στην αναχαίτιση και αποτροπή κινήσεων της 

Τεχεράνης, που έχει ευνοηθεί πολύ από την παρουσία και συμμετοχή της 

Επαναστατικής Φρουράς ως και άλλων Σιιτικών πολιτοφυλακών σε πολεμικές 

επιχειρήσεις στο Ιράκ και στην Συρία υποστηρίζοντας το καθεστώς Άσαντ41. Οι 

δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και η εμπλοκή της Μόσχας στην 

ενίσχυση ως και αντεπίθεση των Συριακών δυνάμεων προβλημάτισαν εντονότατα 

το Ισραήλ και την Κουρδική πολιτική ηγεσία, για αυτό και άμεσα προχώρησαν σε 

μία επανεκτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης42.  

4.1.4 Το Κουρδιστάν ως Περιφερειακός Σύμμαχος 

Το Ισραήλ έχει από την εποχή του πρώτου Προέδρου Νταβίντ Μπεν 

Γκουριόν εκτιμήσει και θεωρήσει τους Κούρδους ως περιφερειακούς συμμάχους 

σε ένα ομιχλώδες και αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον. Το Ισραήλ πάντοτε 

θεωρούσε τους Κούρδους, τους Βερβέρους ως και τους Αιθίοπες ως δυνητικούς 

και "πληρεξούσιους" συμμάχους ανάλογα με την περίπτωση. Το Ισραήλ διατηρεί 

πάντοτε τις πολύ στενές του σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 

έχει παράλληλα διατηρήσει με τους Κούρδους του βορείου Ιράκ υπολογίσιμες και 

στενές οικονομικές, ενεργειακές επικοινωνιακές, πληροφορικές και στρατιωτικές 

επαφές43. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου μιλώντας 

σε διεθνή συμπόσια από το 2014 όλο και πιο έντονα επεσήμανε ότι «η χώρα του 

θα πρέπει να υποστηρίξει την Κουρδική ανεξαρτησία γιατί την δικαιούνται». 

Επιπρόσθετα μέλη των διαδοχικών κυβερνήσεων του, όπως ο πρώην Υπουργός 

Εξωτερικών και Άμυνας Άβιγκντορ Λίμπερμαν, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της 

χώρας Σιμόν Πέρες (2007-2014) είχαν υιοθετήσει μέσω αλλεπάλληλων δηλώσεων 

και παρεμβάσεων τους την θέση ότι «Οι Κούρδοι δικαιούνται τον δικό τους 
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εδαφικό χώρο» 44 . Μάλιστα ο Πέρες είχε επισημάνει στον πρώην Αμερικανό 

πρόεδρο Ομπάμα ότι ήδη οι Κούρδοι έχουνε συστήσει κράτος που είναι 

δημοκρατικό. Το 2016 στην Κουρδική πόλη Ντοχούκ στο Ιρακινό Κουρδιστάν οι 

τοπικοί παράγοντες οργάνωσαν διήμερες εκδηλώσεις για να τιμήσουν τον 

αποθανόντα Ισραηλινό πρόεδρο45.  

4.1.5 Η προσέγγιση των Κούρδων και η Ισραηλινό-Παλαιστινιακή διαφορά  

Οι σχέσεις του Ισραήλ με τους Κούρδους του βορείου Ιράκ θα πρέπει να 

αναλυθούν και αξιολογηθούν και βάσει της υφιστάμενης Ισραηλινό-Παλαιστινιακής 

διαφοράς. Προς τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας ο Μπαρζανί είχε αναφερθεί 

σε δύο λαούς που δεν έχουνε πατρίδα. Οι δραματικές αλλαγές στον Αραβικό 

κόσμο τα τελευταία χρόνια τροποποίησαν κάπως τα πράγματα με τους 

Παλαιστίνιους να υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να τεμαχίζονται οι Αραβικές χώρες 

γιατί στο τέλος καθίστανται αδύναμες. Αντίστοιχα το Ισραήλ επέκρινε τις 

Ευρωπαϊκές χώρες ότι στα θέματα των Κούρδων και των Παλαιστινίων 

εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τονίζουν μάλιστα ότι "δεν μπορεί 25 εκατ 

άνθρωποι να μην έχουνε πατρίδα, ενώ για 2-3 εκατ να υπάρχει τέτοια υποστήριξη 

και κινητικότητα. Διαχρονικά οι Ισραηλινοί και οι Κούρδοι επί Μπααθικού 

καθεστώτος συνεργάστηκαν σε πολλά ζητήματα πληροφοριών, αλλά και 

ειδικότερα στην απεγκλωβισμό Ιρανό-Εβραίων και Εβραϊκής καταγωγής κατοίκων 

του Ιράκ, των όποιων οι ζωές κινδύνευαν από το Χομεινικό ως και Σανταμκό 

καθεστώς.  

Επιπλέον οι Κούρδοι επί χρόνια διενεργούσαν κατασκοπία και συνέλεγαν 

πληροφορίες για λογαριασμό του Εβραϊκού κράτους. Το 2004 Ισραηλινοί 

πράκτορες διείσδυσαν στο βόρειο Ιράκ και εκπαίδευσαν πεσμεργκά σε τεχνικές 

ελεύθερων σκοπευτών. Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ στρατολογούσαν, 

εκπαίδευαν Ιρανούς αντικαθεστωτικούς στο Ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ εκεί 

συγκεντρώνονταν οι διάφοροι πράκτορες με στόχο να πραγματοποιήσουν 

σαμποτάζ στο συνεχώς κλιμακούμενο και αναβαθμιζόμενο Ιρανικό πυρηνικό 

πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι διαχρονικά υπήρξε και υπάρχει συνεργασία 
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μεταξύ των γυναικείων ομάδων στις ένοπλες δυνάμεις των δύο γιατί υπηρετούν σε 

αυτές κανονικά και συμμετέχουν σε λεπτεπίλεπτες αποστολές κατά των εχθρών 

τους46. 

4.1.5 Οι τομείς της συνεργασίας του Ισραήλ με τους Κούρδους 

Επειδή υπήρχαν προβλήματα στην αγροτική παραγωγή του Ιρακινού 

Κουρδιστάν οι Ισραηλινοί έχουνε συνδράμει τα μέγιστα στην βελτίωση της, ενώ 

Κούρδοι επίσημοι έχουνε επισκεφθεί το Ισραήλ και το αποτέλεσμα ήταν ειδικοί 

στην αγροτική παραγωγή καθώς και στην μεταφορά τροφίμων να μεταβούν στο 

Έρμπιλ και να συνεργαστούν εκεί με τοπικούς παράγοντες σε θέματα καθημερινής 

αντιμετώπισης επισιτιστικών δυσχερειών47. 

Και στον πολιτιστικό τομέα έχει υπάρξει και ενδυναμωθεί η διμερής 

συνεργασία. Από την άνοιξη του 2015, σε εννέα Υπουργεία της Περιφερειακής 

Κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν υπάρχουν γραφεία-συνδέσμων,που 

ασχολούνται με μειονοτικά και θρησκευτικά θέματα .Επίσης ο επικεφαλής του 

τομέα Εβραϊκών υποθέσεων του Κουρδικού Υπουργείου Εξωτερικών 

πραγματοποίησε στα τέλη του 2015 για πρώτη φορά επίσκεψη στο Ισραήλ και 

συναντήθηκε με τον πανίσχυρο Υπουργό Θρησκευτικών Υποθέσεων., ενώ στα 

τέλη του 2015/αρχές 2016 έγιναν εορτασμοί μνήμης για την 70η επέτειο της 

εκδίωξης 150.000 Εβραίων από το Ιρακινό Κουρδιστάν. Οι δύο πλευρές επίσης 

συμφώνησαν στην συνεργασία για τη συντήρηση θρησκευτικών μνημείων -

συναγωγών στο Ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ στο Ερμπίλ έχουνε διατηρηθεί πολλά 

Εβραϊκά μνημεία. Εκτιμάται ότι περίπου 200.00 Εβραίοι ζούσαν στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν αλλά στις δεκαετίες 60 και 70 αναγκάστηκαν πολλοί να φύγουνε και 

να μετακομίσουν στο Ισραήλ. Νεώτερες πληροφορίες φέρουνε 200-300 

οικογένειες Εβραϊκής προέλευσης να βρίσκονται ακόμα στο Ιράκ.  

Πάντως πολλές πληροφορίες διίστανται γιατί ευρύτερα στο Ιράκ με τα όσα 

έχυνε συμβεί τα τελευταία χρόνια και τους συνεχείς πολέμους είναι φύσει αδύνατο 

να συλλεχθούν επακριβείς πληροφορίες αλλά αρκετοί για πολλούς και διαφόρους 

                                                           
46 https://www.timesofisrael.com/iraqi-kurdistan-sees-a-jewish-revival-thanks-to-the-islamic-state/ 
47 http://www.rudaw.net/english/kurdistan/130820176 



  35  

λόγους (πρώτιστα ασφαλείας) να αποκρύπτουν την καταγωγή και θρησκευτικά 

τους ήθη και έθιμα48. 

4.1.6 Η εμφάνιση του ISIS στην περιοχή της Μεσοποταμίας 

Με την έλευση και παρουσία του Ισλαμικού κράτους στην περιοχή της 

Μεσοποταμίας για σχεδόν τρία χρόνια, αμέσως μετά την κατάληψη της Μοσούλης 

τον Ιούνιο του 2014, περίπου 700.000 Ιρακινοί πολίτες κατέφυγαν στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν, με αποτέλεσμα στην υπολογίσιμη αύξηση του εκεί πληθυσμού. 

Περίπου 5000 Γιαζίντις-Κούρδοι ήταν οι πρώτοι που έφθασαν εκεί, αφού 

υπέστησαν διωγμούς και εξευτελισμούς. Αν και το Ισραήλ δεν συμμετείχε ούτε 

συμμετέχει στον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό των 69 κρατών κατά του Ισλαμικού 

Κράτους (γνωστή ως επιχείρηση ΙΝΗΕRENT RESOLVE) εν τούτοις από τον Ιούνιο 

του 2014 διέθεσε όπλα για την άμυνα των Κούρδων μαχητών. 

 Οι πεσμεργκά έχοντας οπλισμό και εκπαίδευση διακρίθηκαν πολύ σε 

συγκεκριμένες μάχες κατά των Ισλαμιστών και μάλιστα έτυχαν γενικής εκτίμησης  

και αποδοχής από την διεθνή κοινότητα. Όμως η στρατιωτική υποστήριξη δεν ήταν 

συντονισμένη από κάποιο κεντρικό φορέα και κατά διαστήματα δεν υπήρχαν 

επιτηρούμενες διαδικασίες στην διάθεση της, κάτι που καθυστερούσε στο να 

μετατρέψει τους πεσμεργκά σε μια πλήρη επαγγελματικοποιημένη δύναμη. Λόγω 

του ότι τα πιο πολλά όπλα πήγαιναν στον Μπαρζανί και στους δικούς του άνδρες, 

οι ομάδες του Ταλαμπανί άρχισαν να διατηρούν αποστάσεις και να συγκλίνουν 

προς το Ιράν για την αντιμετώπιση των Ισλαμιστών του ISIS. Παράλληλα η 

παρουσία και εμπλοκή ανδρών του PKK στο βόρειο Ιράκ (που θεωρείται ως 

τρομοκρατική οργάνωση) περιέπλεξε τα πράγματα και προκάλεσε ενδο-Κουρδικές 

εντάσεις. 

Το Ισραήλ επί χρόνια έχει χρηματοδοτήσει την Κουρδική αντίσταση μέσω 

ενεργειακών εισαγωγών καθώς και μέσω οικονομικής συνεργασίας, ενώ 

παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον αγώνα των Κούρδων κατά του 

Χαλιφάτου. Για παράδειγμα το Ισραήλ στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και 

Αυγούστου του 2015 εισήγαγε περί τα 19 εκατ βαρέλια Κουρδικού πετρελαίου. Το 

77%της μέσης Ισραηλινής ζήτησης σε πετρέλαιο προέρχονταν και μεταφέρονταν 
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από το Τουρκικό λιμάνι του Τσευχάν στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι 

από το 2007 η Τουρκική κυβέρνηση αν και δεν ήταν θετική απέναντι στην 

Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση εν τούτοις λόγω της παρουσίας μεγάλου 

αριθμού Κούρδων στο έδαφος της, προχώρησε σε πολύ καλές και κερδοφόρες 

σχέσεις με το Ερμπίλ, ενώ για παράδειγμα το 2013 το διμερές εμπόριο κυμάνθηκε 

γύρω στα 10 δις. δολάρια. Η Άγκυρα μάλιστα συμφώνησε να συνδέσει ένα νέο 

αγωγό από τον πετρελαϊκό χώρο του Τακ Τακ στο Κουρδιστάν με τον αγωγό 

Κιρκούκ-Τσευχάν, (είναι ο μεγαλύτερος Τούρκο-Ιρακινός αγωγός), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι πληρωμές για το πετρέλαιο που εξάγονταν να μεταφέρονταν 

σε Κουρδικό λογαριασμό τράπεζας στην Τουρκία, και όχι σε Ιρακινό εθνικό 

λογαριασμό της Βαγδάτης στη Νέα Υόρκη49.  

Χάρη σε αυτή την συνεργασία της Τουρκίας, του Ιρακινού Κουρδιστάν και 

του Ισραήλ, το Εβραϊκό κράτος και οι επιμέρους ιδιωτικές εταιρείες συνέδραμαν 

έμμεσα στις επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους, υποστηρίζοντας οικονομικά 

τις Κουρδικές πολεμικές επιχειρήσεις. Επίσης το Ισραήλ είναι η βάση των 

Κουρδικών πετρελαϊκών εξαγωγών προς την Ευρώπη. Αρκετοί προμηθευτές 

στέλνουν τα πετρελαιοφόρα πλοία τους στο Ισραηλινό λιμάνι του Ασελόν, και από 

εκεί μεταφέρεται το πετρέλαιο σε Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα. Επίσης το Ισραηλινό 

λόμπι στις ΗΠΑ έχει συνδράμει στην Κουρδική αντίσταση με την διάθεση 

υπολογίσιμων χρηματικών ενισχύσεων, στις όλες τις κρίσιμες επιχειρήσεις των 

Κούρδων κατά των Ισλαμιστών50. 

4.1.6 Ενεστώσα κατάσταση  

Η εν εξελίξει αναδιάταξη των γεωπολιτικών σχέσεων στην Μέση Ανατολή, 

εκτιμάται στο Ισραήλ ότι μπορεί να ενισχύσει την θέση και παρουσία του μέσω των 

επαφών και συνεργασιών με τους Κούρδους. Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ 

υποστηρίζει την ανεξαρτησία του Ιρακινού Κουρδιστάν, οι κινήσεις είναι 

προσεκτικές, ώστε να μην γίνεται εμφανής ο ανταγωνισμός με άλλες χώρες που 

υποστηρίζουν την εδαφική συνοχή του Ιράκ, όπως είναι οι ΗΠΑ και η Τουρκία.' 

                                                           
49 https://www.reuters.com/article/us-iraq-kurdistan-oil/exclusive-how-kurdistan-bypassed-baghdad-

and-sold-oil-on-global-markets-idUSKCN0T61HH20151117 
50 http://www.jpost.com/Business-and-Innovation/Israel-importing-77-percent-of-its-oil-from-Iraqi-
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όπως φάνηκε - και με τα τρέχοντα δεδομένα - το Ιρακινό Κουρδιστάν θα 

εξακολουθήσει να είναι τμήμα του Ιράκ, ενώ παράλληλα θα παραμένουν ισχυρές 

και πολυδιάστατες οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Κούρδων. 

Όπως φάνηκε και στο δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 2017, πολιτικοί, 

γεωγραφικοί, νομικοί και στρατηγικοί παράγοντες θα εμποδίσουν την όποια 

προσπάθεια ανεξαρτησίας της περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν. Η αβεβαιότητα 

για διεθνή αναγνώριση, η οικονομική αστάθεια στην περιοχή, η μετά-ISIS 

κατάσταση, η άμεση παρουσία Αμερικανικών και Ρωσικών δυνάμεων σε Συρία, 

Ιράκ, κα θα περιορίζουν σημαντικά τις κινήσεις των Κούρδων Η περιφερειακή 

κυβέρνηση δεν μπορεί εύκολα να αποσχιστεί, ενώ έχει εξαρτήσεις και δύσκολες 

σχέσεις από την Άγκυρα και την Τεχεράνη. Το κύριο ζήτημα είναι πως να περάσεις 

από την αυτονομία στην ανεξαρτησία. Μονομερείς ενέργειες είναι κατά βάση 

αποσταθεροποιητικές, ενώ η διεθνής ασφάλεια παραμένει σκεπτική και 

προβληματισμένη αναφορικά με νέες αποσχίσεις και εδαφικές ανακατατάξεις51. 

Η Τουρκία και το Ιράν είναι για το Ιρακινό Κουρδιστάν οι δύο μεγαλύτεροι 

εμπορικοί έτερου. Και οι δυο χώρες επιδιώκουν να μειώσουν τον ρόλο του Ιράκ, 

ενώ την ίδια στιγμή δηλώνουν ότι εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας! 

Μέσω υποστήριξης σε συγκεκριμένες κοινότητες του Ιράκ προσπαθούν να 

περάσουν την δική τους εσωτερική και εξωτερική ατζέντα θεμάτων. Λόγω των 

στενών εμπορικών σχέσεων της Άγκυρας με το Ερμπίλ, το Ιρακινό Κουρδιστάν 

είναι εξαρτώμενο σε μεγάλο βαθμό από την Τουρκία. Είναι περιοχή που δεν έχει 

έξοδο στην θάλασσα, οπότε οι εξαρτήσεις πολλαπλασιάζονται. Από την άλλη 

πλευρά η ενίσχυση, ενεργοποίηση αλλά και διατήρηση «πυρήνων επιρροής» του 

Ισλαμικού Κράτους έχουνε οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της 

Τεχεράνης μέσα στο Ιράκ, σε συνδυασμό με την παρουσία διαφόρων Σιιτικών 

ομάδων και οργανώσεων, ειδικά σε επαρχίες του Ιράκ που συνορεύουν με το Ιράν. 

Η Τεχεράνη έχει οικονομικά και στρατιωτικά, επί χρόνια, ενισχύσει τους πεσμεργκά 

του Ταλαμπανί καθώς και Σιίτες που ήρθαν στο Ιράκ και την Συρία από το Λίβανο 

και το Αφγανιστάν52. 
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4.1.7 Προοπτικές στις σχέσεις Ισραήλ και Κούρδων Β. Ιράκ  

Ασφαλώς η συνεχής αναβάθμιση των διμερών σχέσεων των Κούρδων με 

το Ισραήλ έχει προβληματίσει τους Ιρανούς, ενώ σε αρκετά θέματα που 

σχετίζονται με το Ιρακινό Κουρδιστάν η επιρροή τους έχει υποστεί ρήγματα, κάτι 

που το χουνε παραδεχθεί και γνωστοί Ιρανοί πολιτικοί. Ορισμένοι από αυτούς 

έχουνε τονίσει ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται ποτά να αποδεχθεί το Ισραήλ στο να 

αποκόψει τμήματα της εδαφικής επικράτειας του Ιράκ53. 

Ανεξάρτητα πως θα κινηθούν τα πράγματα σε ένα μετά-Ισλαμικό Κράτος 

Ιράκ, το Ισραήλ θα αποτελεί ένα συμμαχικό και υπολογίσιμο παράγοντα για τους 

Κούρδους. Οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο 

λαούς θα παραμένουν ισχυρές, ενώ σε περίπτωση που το Ιράκ οδηγηθεί σε 

διάλυση και εδαφικό διαχωρισμό εκτιμάται ότι το Ισραήλ θα είναι από τις πρώτες 

χώρες που θα αναγνωρίσουν άμεσα το Ιρακινό Κουρδιστάν. Σαφέστατα η 

πλειοψηφία των Κούρδων σε συντριπτικό βαθμό υποστηρίζει την ανεξαρτησία της 

περιοχής, κάτι που φάνηκε και στο δημοψήφισμα της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, 

αλλά την ίδια στιγμή ένα υπολογίσιμο ποσοστό εκτιμά ότι δεν είναι χρονικά η 

κατάλληλη στιγμή για μία τέτοια ενέργεια.  

Αν και το δημοψήφισμα ήταν μη-δεσμευτικό και δεν οδηγούσε άμεσα σε 

ανεξαρτησία, είναι γεγονός ότι ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν θα διευκόλυνε το 

Ισραήλ στο να μην παραμένει απομονωμένο στην ευρύτερη περιοχή. Μία τέτοια 

εξέλιξη θα είχε -βάσει Ισραηλινών εκτιμήσεων- θετική εικόνα για την περιοχή και 

θα συνέδραμε στην απαγκίστρωση από τα παλιά διαχωριστικά μοντέλα και 

ταμπού. Η χαοτική κατάσταση στην Συρία, η απειλή από το εκτεταμένο πυραυλικό 

οπλοστάσιο της Λιβανέζικης Χεζμπολλάχ, και τα υπάρχοντα προβλήματα κυρίως 

προερχόμενα από την Χαμάς στην Γάζα, ανησυχούν πολύ το Ισραήλ που αναζητά 

περιφερειακούς συμμάχους, με τους οποίους να έχει σε μόνιμη και υπολογίσιμη 

βάση καλές σχέσεις, όπως θα μπορούσαν να είναι οι Κούρδοι του βορείου Ιράκ. 

Μια σειρά νέων συμφωνιών που θα ξεπερνά τις παλιές εχθρότητες, και θα 

στηρίζεται σε αμοιβαία συμφέροντα, θα ήταν δυνατό να μεταμορφώσει με 
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χαλαρότερο τρόπο τις μεθοριακές και πολεμικές εντάσεις που προκαλεί τα 

τελευταία χρόνια η επί ένα αιώνα προσκόλληση στις συμφωνίες των Άγγλο-

Γάλλων αποικιοκρατών. 

Διάφοροι αναλυτές υποστηρίζουν ότι μπορεί να υπάρξει ένα ενεργειακό 

«τρίγωνο» με την Τουρκία, το Ισραήλ και το Ιρακινό Κουρδιστάν. Κάτι τέτοιο δεν 

είναι εύκολο δεδομένης της πολιτικής της Άγκυρας και των ιδιαίτερα δύσκολων και 

προβληματικών σχέσεων με το Ισραήλ που το κατηγορεί ως «κράτος-τρομοκράτη» 

και που έχουνε χειροτερεύσει αρκετά τα τελευταία χρόνια54. 

Η ασταθής και προβληματική σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ επηρεάζει 

πολύ τα πράγματα, ενώ πολλά εξαρτώνται από το όποιο μέλλον του Ιράκ, της 

Συρίας, των Κουρδικών περιοχών της βόρειας Συρίας, αλλά και την παρουσία της 

Τεχεράνης που έχει ευνοηθεί σημαντικά και δημιουργεί μια δικιά της ζώνη 

επιρροής. Επίσης είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε τις όποιες εξελίξεις στις 

σχέσεις Βαγδάτης-Ερμπίλ στο φως εσωτερικής και εξωτερικής περιφερειακής και 

διεθνούς αβεβαιότητας . 

Όπως και να έχουνε τα πράγματα το Ισραήλ και οι Κούρδοι του βορείου 

Ιράκ εν μέσω σαρωτικών και καταλυτικών γεωπολιτικών αλλαγών και δυναμικών 

μεταπτώσεων θα επιδιώξουν σύσφιξη των διμερών τους σχέσεων ως και εξαγωγή 

από το περιθωριακό καθεστώς που εδώ και δεκαετίες βρίσκονται λόγω πολέμων, 

εχθροτήτων, αντιπαραθέσεων κα που βρίθουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.  

Όπως έχει επισημανθεί το Ισραήλ έχει μεταξύ των αντικειμενικών του 

σκοπών το να είναι όλα τα υπολογίσιμα γειτονικά κράτη απασχολούμενα με 

εσωτερικά και άλλα προβλήματα ασφαλείας. Έτσι το Κουρδικό ζήτημα επί 

δεκαετίες απασχολεί την Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν και την Συρία.Τα εν λόγω κράτη 

διαχρονικά έχουνε θορυβηθεί από τις σχέσεις των Κούρδων με το Εβραϊκό κράτος 

και κατά καιρούς τονίζεται ότι αν καταστεί πραγματικότητα το Κουρδικό κράτος, 

αυτό θα διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ σε όλους τους τομείς και 

ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής-άμυνας και ασφαλείας.Αρκετοί 

Ισραηλινοί πολιτικοί διαχρονικά ως και μέλη του Ισραηλινού Κοινοβουλίου έχουνε 

                                                           
54 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5054760,00.html 
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ταχθεί υπέρ της σύστασης Κουρδικής κρατικής οντότητας ειδικά στο βόρειο Ιράκ. 

Εμμένουν ότι το PKK είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά το διαχωρίζουν από 

όλες τις άλλες Κουρδικές υποδομές όπως αυτές των Κούρδων σε Ιράκ, Συρία και 

Ιράν. Οι ίδιοι πολιτικοί επισημαίνουν ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους το 

Ιρακινό Κουρδιστάν θα είναι πάντοτε με την Δύση, κάτι που συμφέρει τις ΗΠΑ. 

Στο πιο πρόσφατο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Ιρακινού 

Κουρδιστάν (Σεπτέμβριος 2017), αξίζει να τονισθεί ότι ο Ισραηλινός 

Πρωθυπουργός Νετανιέχου κινήθηκε πάνω στην γραμμή της υποστήριξης του 

δικαιώματος του Ερμπίλ για ανεξαρτησία, ενώ σημαίες του Κουρδιστάν και του 

Ισραήλ υπήρχαν σε όλες τις συγκεντρώσεις, ειδικά του κόμματος του Μπαρζανί. 

Στην διάρκεια τής προεκλογικής περιόδου μόνο μία φορά ο Νετανιέχου 

ακολούθησε πιο μετριοπαθή στάση απέναντι στο αποσχιστικό δημοψήφισμα, και 

αυτό στις αρχές Αυγούστου, λόγω ανησυχιών ότι «η πολύπλευρη υποστήριξη 

υπέρ της ανεξαρτησίας του Ιρακινού Κουρδιστάν θα μπορούσε να προκαλέσει 

μεγάλες αντιδράσεις από την Άγκυρα και την Τεχεράνη, με την δεύτερη μάλιστα να 

υποστηρίζει ότι το Κουρδιστάν θα είναι απλά ένα εντολοδοχικό καθεστώς του 

Ισραήλ». Αλλά τελικά δεν ακολούθησε αυτή την θέση και όσο πλησίαζε η 

ημερομηνία του δημοψηφίσματος το Τελ Αβίβ εμφανιζόνταν όλο και πιο έντονα 

υπέρ των Κούρδων. Οι Ισραηλινοί πάντοτε έβλεπαν τους Κούρδους του Β.Ιράκ ως 

ανάσχεση στα επεκτατικά Σιιτικά σχέδια της θρησκευτικό-πολιτικό-στρατιωτικής 

του μετά-Χομεινικού καθεστώτος της Τεχεράνης. 

Όπως έχει προαναφερθεί, πολλοί Κουρδό-Εβραίοι στα τέλη της δεκαετίας 

του 40 έφυγαν από το Ιρακινό Κουρδιστάν προς το Ισραήλ και έκτοτε 

υποστηρίζουν με δυναμισμό και με έντονη τάση την αλλαγή συνόρων στο Β.Ιράκ. 

Από την πλευρά τους οι Ισραηλινοί αναφέρουν ότι με την Αίγυπτο και την Ιορδανία 

μπορεί να έχουνε Συνθήκη Ειρήνης, αλλά ο μέσος πολίτης στους δρόμους του 

Καΐρου και του Αμμάν δεν συμπαθεί τους Εβραίους, ενώ το ακριβώς αντίθετο 

συμβαίνει με τους Κούρδους που είχαν και έχουν πολύ φιλικά αισθήματα για το 

Εβραϊκό κράτος. Η συντριπτική πλειοψηφία των Κούρδων στο Β.Ιράκ θεωρεί το 

Ισραήλ ως πρότυπο κράτος πάνω στο οποίο θα πρέπει να οικοδομηθεί το δικό 

τους κράτος. Επίσης στις ΗΠΑ δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί και γνωστοί Αμερικανοί 

πολιτικοί με Εβραική καταγωγή όπως ο επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας 

στην Γερουσία, γνωστός Γερουσιαστής της πολιτείας της Νέας Υόρκης Τσακ 
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Σόμερς που επεσήμανε στον πρόεδρο Τραμπ ότι θα έπρεπε να αναγνωρίσει ως 

νόμιμο το δημοψήφισμα των Κούρδων και να ταχθεί υπέρ της Κουρδικής 

ανεξαρτησίας. 

Επίσης η θέση του Ισραήλ για την απόσχιση των Κούρδων του Β.Ιράκ έχει 

προκαλέσει επί χρόνια εκνευρισμό στην Άγκυρα και ειδικά στο κυβερνών κόμμα 

AKP του Ερντογάν που συνεχώς επικρίνει την Ισραηλινή στάση για υποστήριξη σε 

τρομοκράτες. Το Ισραήλ από την πλευρά του αναφέρει ότι δεν μπορεί ο Τούρκος 

ηγέτης να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, αφού η Άγκυρα έχει υποστηρίξει οργανώσεις, 

όπως η Χαμάς που από την πλευρά του Ισραήλ θεωρούνται ως τρομοκρατικές και 

εξτρεμιστικές. 

Συνεπώς το Ισραήλ για λόγους στρατηγικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, 

ενεργειακούς, συνεργασιακούς σε πολλούς τομείς, και λόγω ευρύτερων 

ανησυχιών για τις κινήσεις ειδικά των μουλάδων της Τεχεράνης αλλά και των 

σκληροπυρηνικών Σουνιτών της κυβερνώσας ελίτ της Τουρκίας, τάχθηκαν έντονα 

υπέρ των Κουρδικών κινήσεων και παρά την κρίση που ξέσπασε από το 

δημοψήφισμα, συνεχίζουν απτόητοι τις σχέσεις τους με το Ερμπίλ, που πλέον έχει 

περάσει σε μία μεταβατική φάση μετά το δημοψήφισμα.Επίσης το Ισραήλ έχει 

ταχθεί υπέρ των δικαιωμάτων των Κούρδων στο Κιρκούκ, καθώς και σε άλλες 

αμφισβητούμενες περιοχές του Β.Ιράκ. 

4.2 ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΤΟΥ Β. ΙΡΑΚ  

4.2.1 Η Τουρκία και το Ιρακινό Κουρδιστάν τα τελευταία χρόνια  

Η Άγκυρα εν μέσω των πρώτων χρόνων μετά την ανατροπή του 

Σανταμικού καθεστώτος στο Ιράκ παρακολουθούσε στενά τις επιμέρους 

στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην Μοσούλη, στο Κιρκούκ καθώς και στην 

Σουνιτική κυρίως επαρχία Ανμπάρ του δυτικού Ιράκ. Επειδή οι Αμερικανοί είχαν 

επιβάλει ένα καθεστώς κατοχής μέσω του Πωλ Μπρέμερ, και επειδή είχαν 

υπολογίσιμες απώλειες από το αντάρτικο στο γνωστό Σουνιτικό τρίγωνο του 

θανάτου (σε Ραμάντι-Φαλούτζα), η Τουρκία απέφευγε επιμελώς να εμπλακεί στα 

πολύ επιμέρους των Κουρδικών ζωνών στο βόρειο Ιράκ, ενώ διατηρούσε 

αποστάσεις από το Ερμπίλ, λόγω του ότι εκείνη την χρονική περίοδο το 

στρατιωτικό-διπλωματικό κατεστημένο της Τουρκίας εξακολουθούσε να έβλεπε 
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τους Κούρδους του βορείου Ιράκ ως μη-αξιόπιστους, ενώ ειδικά οι αξιωματικοί της 

Άγκυρας εκτιμούσαν ότι αποτελούν κάποιας μορφής συνέχεια των Κούρδων στη 

ΝΑ Τουρκία, τους οποίους πολεμούσαν από το 1984 και από τους οποίους είχαν 

υποστεί σημαντικές απώλειες. 

Στα πρώτα δηλαδή χρόνια μετά την έλευση του AKP και του Ερντογάν 

στην εξουσία το 2002-2003, δεν παρατηρήθηκε κάποιας μορφής διαφοροποίηση 

στην ευρύτερη στάση των Τούρκων έναντι του βορείου Ιράκ. Πάντως 

παρακολουθούσαν τις εξελίξεις και ήσαν προβληματισμένοι από τις επισκέψεις 

Αμερικανών πολιτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών αξιωματούχων στο 

Ερμπίλ, αφού οι Κούρδοι του Ιρακινού Κουρδιστάν είχαν εξ αρχής υποστηρίξει την 

ανατροπή του Σαντάμ, από το καθεστώς του οποίου είχαν υποφέρει επί πολλά 

χρόνια. 

  Επιπλέον την Άγκυρα απασχολούσε η κατάσταση που θα 

διαμορφώνονταν στο Ιράκ μετά την επιπρόσθετη αύξηση των Αμερικανικών 

Ενόπλων δυνάμεων στα τέλη του 2007 (με το γνωστό SURGE), αλλά τους 

ανησυχούσε και η πρόθεση του νέου προέδρου Ομπάμα να προχωρήσει προς την 

σταδιακή αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ μέχρι τα τέλη του 201055. 

4.2.2 Η επιρροή της Τουρκίας στο Ιρακινό Κουρδιστάν  

Με την απόσυρση των μεγάλων τμημάτων του Αμερικανικού στρατού από 

σχεδόν όλες τις περιφέρειες του Ιράκ η Άγκυρα άρχισε να ενδυναμώνει την 

επιρροή της αρκετά χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει τα όρια της έντονης διείσδυσης 

των Ιρανών σε περιοχές του νοτίου Ιράκ αλλά και μέσα σε Σιιτικές γειτονιές της 

Βαγδάτης. Την στροφή της Τουρκίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο η νέα «Στρατηγική 

προσέγγιση» του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν και ειδικότερα το πολύ 

ισχυρό τρίο Ερντογάν-Γκιούλ-Νταβούτογλου. Παράλληλα και οι τρεις διαπίστωσαν 

ότι στο εσωτερικό της Τουρκίας δεν δίνει λύση η συνεχής στρατιωτική 

αντιμετώπιση του αντάρτικου των Κούρδων, για αυτό και επειδή το Ιράκ ήταν και 

είναι προβληματικός γείτονας απαιτείται μια πιο πολιτική προσέγγιση και χειρισμός 

των μεθοριακών και λοιπών ζητημάτων στο Ιρακινό Κουρδιστάν.  

                                                           
55 https://www.huffingtonpost.com/haggai-carmon/iraq-war-withdrawal_b_1027571.html 
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Από τα μέσα του 2009 η Τουρκία υπέγραψε συμφωνίες με το Ερμπίλ για 

προμήθεια Ιρακινού πετρελαίου από την περιοχή, ενώ επιπρόσθετα την ίδια 

χρονιά προχώρησε σε έναρξη διαλόγου με τους ηγέτες του Ιρακινού Κουρδιστάν. 

Την ίδια στιγμή διατήρησε κάποιες «αποστάσεις» από την σκληρή φιλό-

Τουρκμενική της θέση, δίνοντας κάποια μεγαλύτερη προσοχή στους Κούρδους56. 

Η αλλαγή στην στάση της Άγκυρας είχε να κάνει και με τις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές παραμέτρους της περιοχής, τις συνεχείς αναφορές 

των ΗΠΑ ότι σύντομα θα απέσυραν τις δυνάμεις τους από την περιοχή, ενώ στην 

Τουρκική διπλωματία κυριαρχούσε μια έντονη ανησυχία για το μέλλον 

στρατηγικών περιοχών, όπως το Κιρκούκ και η Μοσούλη. Συνεπώς σε εκείνη την 

χρονική στιγμή η Άγκυρα θα έπρεπε να είναι μέσα στις εξελίξεις με διπλωματία και 

πολιτικές επιλογές, παρά με την αμιγώς στρατιωτική μηχανή και τις κατά καιρούς 

μίνι-εισβολές στο Ιρακινό Κουρδιστάν.  

Η Τουρκία επίσης προβληματίζονταν από την περαιτέρω εμπλοκή των 

ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην εκπαίδευση επιμέρους ανταρτικών και άλλων ομάδων στο Ιράκ, 

ενώ η παρουσία Νατοϊκών57. στρατιωτικών στην Ακαδημία αλ-Ρουσταμίγια του 

Ιράκ, είχε αφήσει την Τουρκία για μερικά χρόνια εκτός εξελίξεων στις όλες 

προσπάθειες ανασυγκρότησης του Ιρακινού στρατού. Παρά τα εσωτερικά 

προβλήματα που στο Ιράκ λάμβαναν διαστάσεις χιονοστιβάδας η Άγκυρα 

εκτιμούσε ως μετριοπαθή και εξισορροπητική την παρουσία στην προεδρία της 

χώρας του Ιρανόφιλου Κούρδου ηγέτη Ταλιμπανί. Για την Τουρκική διπλωματία 

ήταν σημαντικό ότι στο Ιρακινό Κουρδιστάν κυριαρχούσαν οι γνωστές 

προσωπικότητες για χρόνια των Μπαρζανί και Ταλαμπανί, τους οποίους τις 

τακτικές και τους κατά καιρούς ελιγμούς γνώριζαν αρκετά καλά. Η Τουρκία 

πάντοτε υποστήριζε ένα ενιαίο Ιράκ ως αποτροπή των επικίνδυνων και 

πολυδιάστατων Ιρανικών διεισδύσεων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

ευρύτερη υποτροπή και αποσταθεροποίηση58.  

 
                                                           
56 https://www.reuters.com/article/us-turkey-iraq-oil/exclusive-turkey-iraqi-kurdistan-ink-landmark-

energy-contracts-idUSBRE9AS0BO20131129 

 
57

 https://www.nato.int/cps/ic/natohq/topics_51978.htm 
 
58 http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-pm-reiterates-support-for-united-iraq-121077 
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4.2.3 Η Στρατηγική προσέγγιση της Τουρκίας και των Κούρδων  

Σημειώνεται ότι παρά την τότε ένταση και καχυποψία στις Ιρανό-Τουρκικές 

σχέσεις, η Άγκυρα ανησυχούσε και για τις γνωστές διασυνδέσεις των ακραίων 

ανταρτικών ομάδων του PKK και του προερχόμενου από αντί-Ιρανούς Κούρδους 

PJAK που κατά καιρούς συνεργάζονταν σε διάφορες αποστολές κατά των δύο 

κρατών. Και οι δύο οργανώσεις αποδείχθηκαν διαχρονικά ως έχουσες αντοχές σε 

αντάρτικο στην ύπαιθρο και ειδικά στην ορεινή ζώνη του Καντίλ. 

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση των Κούρδων του βορείου Ιράκ έβλεπε πιο 

πολύ την Άγκυρα ως «παράθυρο» προς την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, 

γιαυτό και το άνοιγμα της Τουρκίας το 2009, ήταν μία σημαντική ευκαιρία για αυτή 

στο να προχωρήσουν κάποιοι τομείς συνεργασίας ειδικά στον οικοδομικό, στον 

διασυνοριακό, στον πετρελαϊκό και στον οικονομικό χώρο, δεδομένου ότι η 

περιοχή είναι περίκλειστη και δεν υπάρχουν διαθέσιμα λιμάνια για να διευρύνει τον 

κύκλο των διεθνών επαφών της. 

  Η εκ μέρους της Τουρκίας ιστορική απόφαση να ανοίξει Γενικό Προξενείο 

στο Ερμπίλ ήταν καθοριστική και στρατηγικής εμβέλειας. Έδειξε ότι η Άγκυρα 

άρχισε να προσεγγίζει πιο ρεαλιστικά ορισμένα ζητήματα στο βόρειο Ιράκ, και 

απέναντι στην Περιφερειακή Κυβέρνηση να «αποστρατιωτικοποιεί» την διαχρονική 

τοποθέτηση της. Το άνοιγμα του Προξενείου στο Ερμπίλ έδειξε και την 

προσπάθεια της Τουρκίας να αποτρέψει την ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση των 

Ιρανών στην περιοχή, ενώ παράλληλα έστειλε το «μήνυμα» προς το Ερμπίλ να 

επηρεάσει (όσο μπορεί τις θέσεις του ριζοσπαστικού PKK). Επιπλέον στόχευε στο 

να μην επιτρέπεται στο ριζοσπαστικό Κουρδικό χώρο να εκμεταλλεύεται 

ανεξέλεγκτα τις περιοχές του Ιρακινού Κουρδιστάν59. 

Η στρατηγική του κόμματος του Ερντογάν στις αρχές της δεκαετίας είχε ως 

στόχο το ευρύτερο άνοιγμα της Τουρκίας στην παγκόσμια πολιτική και 

διπλωματική σκακιέρα και ειδικότερα να βελτιώσει βάσει των γνωστών θέσεων του 

Νταβούτολου τις σχέσεις με το σύνολο των γειτονικών της κρατών σε όλα τα 

πλαίσια. Βάσει της βελτίωσης των σχέσεων με το Ερμπίλ, διευκολύνονταν και οι 

επαφές με τις φιλό-Τουρκικές μειονότητες στην περιοχή και ειδικότερα με τους 

                                                           
59 https://theotheriraq.wordpress.com/2010/03/18/opening-of-the-turkish-consulate-in-erbil/ 
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συγγενείς Τουρκμένιους. Από την άλλη πλευρά κάποιες μετριοπαθείς Κουρδικές 

ομάδες και οργανώσεις στη ΝΑ Τουρκία είδαν το άνοιγμα προς το Ερμπίλ ότι 

τουλάχιστον τους προσφέρει κάποιας μορφής γεωγραφική κάλυψη και προστασία. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 στην Τουρκική πολιτική σκηνή παρουσιάστηκε 

και μια κόπωση με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη ΝΑ Τουρκία, ενώ η κρίση στην 

Συρία, η Αραβική Άνοιξη και επιπρόσθετα περιφερειακά ζητήματα (Ιρανικό 

πυρηνικό πρόγραμμα, εξελίξεις στον Αραβικό κόσμο κα) οδήγησαν σε 

επανεξέταση κάποιων επιμέρους πτυχών στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ιρακινό 

Κουρδιστάν60. 

Στην συγκεκριμένη στροφή της Τουρκίας σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο 

πρώην πρόεδρος Αμπντουλάχ Γκιούλ, αφού είχε σημαντικές διασυνδέσεις μέσα 

στον Αραβικό κόσμο, είχε διατελέσει για σημαντικό χρονικό διάστημα ως 

Υπουργός Εξωτερικών ενώ γνώριζε καλά το Κουρδικό, λόγω του ότι διετέλεσε ως 

σύμβουλος για τέτοια «καυτά» ζητήματα του πρώην Ισλαμιστή Πρωθυπουργού 

Ερμπακάν που ανατράπηκε το 1997 από στρατιωτικές ενέργειες. Την ίδια περίοδο 

στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας σταδιακά το κυβερνών κόμμα έθετε υπό τον 

έλεγχο του τις Ένοπλες Δυνάμεις (υποβάθμιση του τότε Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγού 

Ιλκέρ Μπασμπούγ που ήταν «γεράκι» στα ζητήματα που σχετίζονταν με τους 

Κούρδους), ενώ απέναντι στην δυναμική προσέγγιση των σχέσεων με την 

Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό 

ρόλο δυο γνωστοί διπλωμάτες ο Φεριντούν Σιρνιονόγλου και ο Μουράτ Οζελίκ. 

Η Τουρκία πάντως δεν έπαψε να βλέπει την όλη κατάσταση στο Ιράκ υπό 

το πρίσμα ότι παρά την αποσύνθεση και χαοτική κατάσταση στην χώρα, ήταν ένα 

κυρίως Αραβικό κράτος που λόγω ιστορίας ήταν πάντοτε καχύποπτο των 

Τουρκικών κινήσεων και θέσεων (ειδικά οι Σιίτες του νοτίου Ιράκ αλλά και 

Σουνιτικά πολιτικά κόμματα και φυλές του κεντρικού Ιράκ). Ως εκ τούτου το 

άνοιγμα των επαφών και των οικονομικό-ενεργειακών σχέσεων με την 

Περιφερειακή Κουρδική Κυβέρνηση θα προσέφερε ευκαιρίες και λογικά δεν θα 

ήταν ενεργό μέτωπο αστάθειας. Ασφαλώς η έξαρση της Αραβικής Άνοιξης, η 

άμεση εμπλοκή της Τουρκίας σε Αίγυπτο, Συρία και Λιβύη είχαν βαρύ αντίκτυπο 

                                                           
60 http://www.mepc.org/iraqi-kurdistan-and-turkey-temporary-marriage 
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σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας από το 2011 και μετά. Στην βελτίωση 

των σχέσεων με το Ιρακινό Κουρδιστάν που άρχισε το 2009 η στροφή των 

στρατιωτικών αλλά και των Υπηρεσιών Πληροφοριών στην Άγκυρα υπέρ της 

προσέγγισης με το Ερμπίλ συνέδραμε θετικά στις επιλογές του Ερντογάν, και 

δεδομένων των μετέπειτα κρίσεων στις σχέσεις με την Συρία, την εμπλοκή στην 

ανάπτυξη Ισλαμικών ομάδων και οργανώσεων στην βόρεια Συρία, αναφορικά με 

πολεμικές ενέργειες η συνοριακή ζώνη με το Ιρακινό Κουρδιστάν ήταν σχετικά 

ήρεμη, ενώ τα πράγματα έλαβαν άσχημη τροπή κατά μήκος των συνόρων με την 

ΒΑ Συρία. Η εκ μέρους του ISIS κατάληψης πολλών περιοχών στην συνοριακή 

περιοχή με την Συρία, αλλά και Ιρακινών πόλεων προκάλεσε μεγάλες αναταραχές 

στην ευρύτερη εμπλοκή στην περιοχή για την Τουρκία61. 

4.2.4 Η οικονομική προσέγγιση των Κούρδων από την Τουρκία  

Με την βελτίωση των σχέσεων της με το Ερμπίλ η Άγκυρα κράτησε υπό 

σχετικό έλεγχο την αντιπαράθεση με το PKK, την στιγμή που δραματικά 

χειροτέρευε η κατάσταση στην γειτονική Μεσοποταμία, λόγω του Συριακού 

ξεσηκωμού κατά του καθεστώτος Άσαντ και της δραματικής εμφάνισης του 

Ισλαμικού Κράτους με τον κεραυνοβόλο πόλεμο που κατάφερε το καλοκαίρι του 

2014. Με την στάση της η Τουρκία «πίεσε», όλα αυτά τα χρόνια το Ερμπίλ να έχει 

ένα πιο σφικτό έλεγχο στο ριζοσπαστικό PKK οπότε στράφηκε στα άλλα μέτωπα, 

όπως έναντι των Κουρδικών καντονιών της Συρίας, αλλά και κατά διαφόρων 

τρομοκρατικών ομάδων. Επίσης στην διάρκεια της χρονικής περιόδου 2009-2011 

η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν έκρινε ότι ήταν προτιμότερο 

να δεθεί με την Άγκυρα, παρά με την Βαγδάτη, ενώ πάντοτε προβληματίζονταν 

από την ύπουλη στάση της Τεχεράνης. Και για τις δύο πλευρές η "σύγκλιση" του 

2010 εκρίθη ως επικράτηση των ψύχραιμων φωνών και του ρεαλισμού απέναντι 

σε ακραίες θέσεις και ενισχυμένους εθνικισμούς62. 

Οι διαδοχικές επισκέψεις εκατέρωθεν Τούρκων και Κούρδων του Ιράκ από 

το 2009 και μετά ενδυνάμωσαν τις διμερείς επαφές, ενώ πολύ σημαντικός ήταν ο 

ρόλος του πρώτου Γενικού Προξένου στο Ερμπίλ και εκ των κορυφαίων 

                                                           
61 https://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-turkey-isi_b_8808024.html 

 
62 https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus122.pdf 
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διπλωμάτων Αιντίν Σελτσέν που με τις παρεμβάσεις του βοήθησε πολύ τα 

ανοίγματα στον ιδιωτικό τομέα της χώρας του να περάσει στην τοπική αγορά και 

οικονομία. Το 2010 ο Ερντογάν επισκέφθηκε το Ερμπίλ και είδε το νέο διεθνές 

αεροδρόμιο της πόλης που κατασκεύασε η εταιρεία MAKYOL GENGIZ. 

Το 2012 τον Μάιο ο Μπαρζανί μετέβη στην Άγκυρα και είχε επαφές με την 

Τουρκική πολιτική ηγεσία, ενώ το 2014 είχε προωθηθεί σημαντικά η συνεργασία 

στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας και των στρατιωτικών πληροφοριών. 

Επίσης το 2014 λόγω των απειλών από τους Ισλαμιστές του ISIS o Νταβούτογλου 

δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη -αν της ζητηθεί- να βοηθήσει τους πεσμεργκά 

κατά των Ισλαμιστών63. 

Οι οικονομικές επαφές προχώρησαν πολύ και έτσι το εμπόριο κινήθηκε το 

2009 στα 485 εκατ δολ,τ 2010 σα 730 εκατ, το 2012 στα 1023 κατ δολ και το 2013 

στα 1500 εκατ δολ. Στις αρχές της δεκαετίας κάθε μήνα περίπου 25 Τουρκικές 

εταιρείες εισέρχονταν στην αγορά του Ιρακινού Κουρδιστάν. Επίσης η Τουρκική 

εταιρεία AFHAD κατασκεύασε δύο μεγάλους προσφυγικούς καταυλισμούς για 

αυτούς που έρχονταν από το βόρειο Ιράκ και διώκονταν από τους Ισλαμιστές. Ο 

πιο καθοριστικός τομέας ήταν ο οικοδομικός, αφού Τουρκικές εταιρείες 

κατασκεύασαν γέφυρες, δρόμους, νοσοκομεία, σπίτια, σχολεία, σήραγγες, ενώ 

συνέδραμαν πολύ στην αξιοποίηση και εκσυγχρονισμό των δικτύων 

ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. Περίπου 75-80 κορυφαίες οικοδομικές εταιρείες 

της Τουρκίας συμμετείχαν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν. Η γεωγραφική εγγύτητα και η κατάργηση της βίζας διευκόλυνε πολύ 

τις επαφές64. 

Τα πράγματα παρουσίασαν από τα τέλη του 2014 μια ύφεση λόγω της 

αποσταθεροποιητικής παρουσίας του Ισλαμικού Κράτους και των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις συνεχείς συμμαχικές αεροπορικές επιχειρήσεις 

κατά του λεγόμενου Χαλιφάτου, την πτώση των πετρελαϊκών τιμών διεθνώς την 

συνεχή υποτροπή των εξελίξεων και επεμβάσεων στο εσωτερικό της Συρίας, την 

                                                           
63 http://ekurd.net/mismas/articles/misc2010/4/state3775.htm 
64 http://turkishpolicy.com/article/790/turkish-business-in-the-kurdistan-region-of-iraq 

 



  48  

έλευση δεκάδων χιλιάδων προσφύγων στο Ιρακινό Κουρδιστάν, την ανθρωπιστική 

κρίση, την αντιπαράθεση σε πολλά ζητήματα του Ερμπίλ με την Βαγδάτη κα.  

Πάντως οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές σε γενικές γραμμές 

κινούνταν ομαλά μέχρι τη χρονικής στιγμής που ο Μπαρζανί ανακοίνωσε ότι θα 

προχωρήσει σε δημοψήφισμα σχετικά με την ανεξαρτησία του Ιρακινού 

Κουρδιστάν μέσα στην διετία 2016-2017. (το οποίο εξετάζεται σε επόμενο 

κεφάλαιο) με τους Τούρκους, όπως και τις λοιπές γειτονικές χώρες και όχι μόνο να 

είναι αρνητικοί απέναντι σε μία τέτοια εξέλιξη. 

4.3 ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΤΟΥ Β. ΙΡΑΚ  

4.3.1 Το Ιράν και το Ιρακινό Κουρδιστάν τα τελευταία χρόνια 

Το Ιράν διατηρούσε πάντοτε στενές σχέσεις με τους Κούρδους του 

βορείου Ιράκ και ειδικότερα με αυτούς που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή 

της επαρχίας Σουλαμανίγια, που είναι μία από τις τρεις της αυτόνομης περιοχής 

της Περιφερειακής διοίκησης του Ιρακινού Κουρδιστάν. Όπως έχει αναφερθεί ήδη 

η φυλή του πρώην Προέδρου Ταλαμπανί επί δεκαετίες διατηρούσε στενές σχέσεις 

με τους Κούρδους του Ιράν, σε πολλούς επιμέρους τομείς και στο διασυνοριακό 

εμπόριο. Παράλληλα η Τεχεράνη σε ανώτατο επίπεδο είχε και έχει επαφές με τον 

Ταλαμπανί, ενώ οι επαφές ήσαν πολύ λιγότερες διαχρονικά με τους Κούρδους του 

Μπαρζανί που ήταν πιο κοντά με την Άγκυρα, ειδικά στις οικονομικές και 

εμπορικές συναλλαγές65. 

Επίσης λόγω της παρουσίας περίπου 7 εκατ Κουρδικής προέλευσης 

Κούρων στο ΒΔ Ιράν η Τεχεράνη παρακολουθούσε με ανησυχία τα δρώμενα στο 

βόρειο Ιράκ. Πάντως μετά την πτώση του Σαντάμ και την παρουσία Αμερικανικών 

και άλλων στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιρακινό έδαφος, το Ιράν έδινε και 

προσδίδει μεγαλύτερη σημασία στα όσα συνέβαιναν και συμβαίνουν στο Σιιτικό 

νότιο τμήμα της χώρας ως και στις ενεργά έντονες πολιτικές και άλλες διεργασίες 

στην πρωτεύουσα Βαγδάτη. Το ισχυρό χαρτί του Ιράν στο Ιράκ ήταν και είναι το 

Σιιτικό στοιχείο του νοτίου τμήματος της χώρας που θρησκευτικά, κομματικά και 

πολιτικά επικοινωνεί έντονα με τα αντίστοιχα κέντρα επιρροής στην Τεχεράνη και 

                                                           
65 http://www.kurdistan24.net/en/news/7d4d96c8-179f-4547-ad31-1d03b22e79f7 
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στην ιερά πόλη Κομ. Διαχρονικά οι Ιρανοί δεν έβλεπαν ποτέ θετικά την παρουσία 

των Αμερικανικών δυνάμεων σε Ιράκ και Αφγανιστάν, γιατί η όποια εμπλοκή τους 

(πολιτική παρουσία συμβούλων σε Σιιτικές πολιτοφυλακές - παρουσία ανώτατων 

στελεχών της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς σε στρατιωτικούς σχηματισμούς 

του Ιράκ κα) αντιμετώπιζε σε πολλούς τομείς την εχθρική στάση και βαθιά 

καχυποψία των ΗΠΑ.  

Μόνο στην περίπτωση εξάλειψης του Ισλαμικού Κράτους στην 

Μεσοποταμία σε μεγάλο βαθμό τα Αμερικανικά και Ιρανικά συμφέροντα (ειδικά στο 

Ιράκ) ήταν στο ίδιο μήκος κύματος. Πάντως στην μετά-Σαντάμ εποχή οι Ιρανοί 

έδειχναν αρκετά ικανοποιημένοι από την έστω και σε αρκετούς τομείς αδύναμη 

προεδρία του Ομοσπονδιακού Ιράκ από τον Ταλαμπανί. Αφού έτσι και αλλιώς η 

δύναμη της Βαγδάτης ήταν περί το πρωθυπουργικό περιβάλλον, όπου οι Ιρανοί 

είχαν και έχουνε το έλεγχο μέσω των διατελεσάντων πρωθυπουργών Μαλίκι και 

Αμπάντι. Την ίδια χρονική περίοδο οι Ιρανοί έχουνε αυξήσει την επιρροή τους σε 

Ιρακινές επαρχίες που συνορεύουν με το Ιράν, όπως της Ντιγιάλα και της 

Σαλαχεντίν66. 

4.3.2 Οι Στρατηγικοί στόχοι του Ιράν και το Ιρακινό Κουρδιστάν  

Στο Ιρακινό Κουρδιστάν η Τεχεράνη πάντοτε στόχευε στα παρακάτω: 

(1) Στην μείωση της επιρροής της γειτονικής Τουρκίας και ειδικά στο 

να μην έχει η Άγκυρα το πάνω χέρι μέσω των ανθρώπων της στο κυβερνητικό 

κύκλο του Ερμπίλ. 

(2) Στο να μην αναπτυχθούν στα βόρεια τμήματα του Ιράκ μεγάλες 

Αμερικανικές δυνάμεις, ενώ πάντοτε θεωρούσε ως επικίνδυνη για την ασφάλεια 

του καθεστώτος την όποια μορφής σύνθεση και παρουσία Ισραηλινών 

αξιωματικών και πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών του Εβραϊκού κράτους. 

(3) Στην παρακολούθηση των Κουρδικών κινήσεων στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν σε συνδυασμό -μετά το 2011- των σαρωτικών αλλαγών στην Συρία, 

                                                           
66 https://www.nytimes.com/2017/07/15/world/middleeast/iran-iraq-iranian-power.html & 

http://www.independent.co.uk/voices/mosul-fighting-conflict-isis-iran-taking-over-iraq-
a7898576.html 

 

https://www.nytimes.com/2017/07/15/world/middleeast/iran-iraq-iranian-power.html
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και ειδικότερα τις ενέργειες του Κουρδικού στοιχείου στα καντόνια του Αφρίν,της 

Χουσάικα και του Κομπανί. 

(4) Στο να μην προχωρήσει το Ιρακινό Κουρδιστάν σε ενέργειες 

απόσχισης από ένα αδύναμο Ιράκ, κάτι που φάνηκε καθαρά στην πλήρη 

απόρριψη τον Σεπτέμβριο του 2017, του προταθέντα από τον Μπαρζανί 

αποσχιστικού δημοψηφίσματος. Πέραν της αρνητικής θέσης για το δημοψήφισμα 

η Τεχεράνη για κάποιες ημέρες έκλεισε τις συνοριακές διαβάσεις, προχώρησε σε 

εμπορικούς και λοιπούς περιορισμούς, πραγματοποίησε σειρά στρατιωτικών 

ασκήσεων στην μεθοριακή ζώνη, ενώ συντόνισε τις ενέργειες της με την Τουρκία 

και τον Πρωθυπουργό του Ιράκ Σιίτη Αμπάντι στις επιχειρήσεις περί την 

διαφιλονικούμενη περιοχή του Κιρκούκ. 

Η παρουσία του ιδιαίτερα ισχυρού άνδρα της Επαναστατικής Φρουράς του 

Ιράν υποστρατήγου Σολειμανί στο Κουρδιστάν τα τελευταία χρόνια έχει 

ανησυχήσει πολλούς μη-Σιίτες Ιρακινούς ως και Δυτικούς παράγοντες. Η Τεχεράνη 

πάντοτε και φανερά υποστήριζε στο Ερμπίλ την ύπαρξη μιας ισχυρής τοπικής 

κυβέρνησης, η οποία όμως να μην υπερβαίνει τα όρια και να επιδιώκει απόσχιση 

και ανεξαρτητοποίηση. 

Ο ρόλος του Σολειμανί ήταν ειδικά από το 2010 και μετά η ποικιλόμορφη 

προώθηση και παρουσία πρακτόρων του Ιρανικού καθεστώτος μέσα στον χώρο 

των Κούρδων της περιοχής Σουλαμανίγια. Ο Σολειμανί μέσω των πολλών 

επισκέψεων του εκεί συναντάται με τους ανθρώπους της Τεχεράνης, ενώ 

εποπτεύει τις επαφές τους με τα ευρύτερα στοιχεία της Κουρδικής πολιτικής 

σκηνής στο Ερμπίλ. Τα τελευταία 6-7 χρόνια που μεταβαίνει συνεχώς στην 

Σουλαμανίγια και στο Ερμπίλ ζητάει από τους φιλο-Ιρανούς Κούρδους να μην 

προχωρήσουν σε ανατρεπτικές ενέργειες κατά της πολιτικής ηγεσίας της 

Βαγδάτης, ενώ παράλληλα συντόνιζε τις υπό τον Ιρανικό έλεγχο Κουρδικές 

μονάδες από το 2014 στις ενέργειες τους κατά του Ισλαμικού Κράτους στο βιλαέτι 

της Μοσούλης67. 

Το Ιράν θεωρούσε πάντοτε το πράσινο χρώμα στην Κουρδική σημαία, ως 

εκδήλωση της παρουσίας του στο Ιρακινό Κουρδιστάν μέσω της επαρχίας 

                                                           
67

 http://www.washingtontimes.com/news/2015/may/8/iraqi-kurdish-chief-hopes-sidestep-regions-
clash-i/?page=all 
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Σουλαμανίγια, ενώ πάντοτε εκλάμβανε ότι στο Ερμπίλ και στο Ντοχούκ, το κίτρινο 

χρώμα του Κόμματος του Μπαρζανί είχε την κυρίαρχη θέση και παρουσία. 

Παράλληλα το συνοριακό πέρασμα Μπασμάχ από την επαρχία Σουλαμανίγια 

προς το Ιράν ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο των Ιρανών. Σε πολιτικό επίπεδο πέραν 

της φυλής των Ταλαμπανί η Τεχεράνη διατήρησε μετά το 2010 και την σύσταση 

της Ανανεωτικής Λίστας του Μουσταφά (CHANGE) αρκετά ικανοποιητικές σχέσεις 

με αυτή, ενώ ο ίδιος ο επικεφαλής της τρίτης δύναμης στο πολιτικό τοπίο του 

Ιρακινού Κουρδιστάν επισκέφθηκε και είχε επαφές με πολιτικούς και άλλους 

κυβερνητικούς παράγοντες στην Ιρανική πρωτεύουσα.  

4.3.3 Συμπεράσματα  

Συμπερασματικά στους βασικούς στόχους του Ιράν στην μετά-Σανταμική 

περίοδο ήταν η ενδυνάμωση της επιρροής της Τεχεράνης στην Βαγδάτη, αλλά και 

σε υπολογίσιμο τμήμα του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπου υπήρχαν και υπάρχουν 

δεσμοί των εκεί Κούρδων με τους Κούρδους του Ιράν. Επίσης η Τεχεράνη πάντοτε 

επεδίωκε την κάθετη μείωση της Δυτικής-Αμερικανικής επιρροής και την 

παρακολούθηση των εκεί εξελίξεων. Απέναντι στην Τουρκία Ιρανική θέση ήταν 

πάντοτε σκεπτική σχετικά με τις προθέσεις της στο βόρειο Ιράκ. Από τα τέλη του 

2015 οι σχέσεις Άγκυρας-Τεχεράνης σε πολλά επιμέρους θέματα βελτιώθηκαν 

πολύ, κάτι που διεφάνη στις διαπραγματεύσεις της Αστάνα 68  (με την Ρωσική 

συμμετοχή) για την μελλοντική κατάσταση στην Συρία, στην αντιμετώπιση του 

Ισλαμικού Κράτους στην Μεσοποταμία (ανεξάρτητα του ότι και οι δύο χώρες δεν 

συμμετέχουν από το 2014 στον διεθνή συνασπισμό κατά των τζιχντιστών σε Ιράκ 

και Συρία) αλλά και στον γενικότερο σκεπτικισμό των δύο κρατών ως κι έντονη 

καχυποψία περί των Αμερικανικών ενεργειών και προθέσεων ανατολικά του 

Ευφράτη ως και στο Ιρακινό Κουρδιστάν69. Η  σφοδρότατα αρνητική για τους 

Κούρδους του Β.Ιράκ στάση της Τεχεράνης αναφορικά με το δημοψήφισμα  

προβλημάτισε μεταξύ άλλων την Ρωσία σε πολύ μεγάλο βαθμό, την Μόσχα, 

δεδομένου ότι στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας ήσαν και είναι οι μόνες δυνάμεις 

που τάχθηκαν στο πλευρό του Άσαντ.Ειδικότερα η Τεχεράνη και η Μόσχα από 

                                                           
68 https://futureuae.com/m/Mainpage/Item/3240/astana-talks-turkey-and-iran-from-rivalry-to-

collaboration 
69 https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/08/19/turkey-iran-shake-hands-on-joint-mechanism-

with-russia-in-idlib 
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https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/08/19/turkey-iran-shake-hands-on-joint-mechanism-with-russia-in-idlib
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/08/19/turkey-iran-shake-hands-on-joint-mechanism-with-russia-in-idlib
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κοινού με την Άγκυρα μέσω της πρωτοβουλίας της Αστάνα συνεργάζονται σε 

επιμέρους ζητήματα του χαοτικού Συριακού τοπίου. Παράλληλα το Ιράν 

υποστήριξε για τους δικούς του θρησκευτικούς-πολιτικούς-στρατιωτικούς λόγους 

την κυβερνώσα κυβερνητική ελίτ στην Βαγδάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

Τεχεράνη στην Συρία έχει πολλή μεγαλύτερη επιρροή στην Βαγδάτη από την 

Τουρκία και άλλες συντηρητικές Σουνιτικές χώρες του Κόλπου. Πάντως 

ανεξάρτητα των όποιων περιφερειακών αντιπαραθέσεων, στο Κουρδικό 

αποσχιστικό δημοψήφισμα, το Ιράν κι η Τουρκία από την πρώτη στιγμή εμφατικά 

τάχθηκαν κατά της όποιας ενίσχυσης γεωπολιτικής και όχι μόνο των Κούρδων στο 

Β.Ιράκ.  

Η Ρωσία διαχρονικά διατηρούσε στενές και αναβαθμισμένες σχέσεις με 

τους Κούρδους (ειδικά του Ιρακινού Κουρδιστάν) -πέραν των πετρελαϊκών 

συμβολαίων- ενώ Ρώσοι πολιτικοί επί χρόνια υποστηρίζουν το δικαίωμα της 

αυτοδιάθεσης του Κουρδικού λαού. Την μόνη αλλά έντονη διαφορά που έχουν, 

είναι ότι οι Κούρδοι της Β.Συρίας/Rojava υποστηρίζονται από τους Αμερικανούς 

και δυτικούς, στις επιχειρήσεις κατά του ISIS. Αν και μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, ως 

και μεταξύ Ρωσίας και Σιιτικής κυβέρνησης της Βαγδάτης υπάρχουν διαφορές 

αναφορικά με πτυχές του Κουρδικού, εν τούτοις δεν υπήρξαν στο τέλος έντονες 

διαφωνίες και αντιπαραθέσεις σχετικά με το δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 

2017. 

Όπως είναι γνωστό Τουρκία και Ιράν αντέδρασαν αρνητικά κατά του 

Ιρακινού Κουρδιστάν, ενώ επέβαλαν σειρά κυρώσεων κατά του Ερμπίλ, και 

πραγματοποίησαν στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στις μεθοριακές ζώνες.Τελικά η 

Άγκυρα προσαρμόστηκε πιο πολύ στην Τεχεράνη γιατί η μεταφορά προϊόντων της 

στην Βαγδάτη, όταν έγινε το κλείσιμο των συνόρων με το Ιρακινό Κουρδιστάν 

απαιτούσε για τις μεταφορές τους το έδαφος του Ιράν. Επίσης το Ιράν και η 

Τουρκία δεν κοιτάνε μόνο προς τους Κούρδους του Ιράκ , αλλά και προς εκείνους 

της Συρίας,οι οποίοι  δεν τρέφουν και τα καλύτερα αισθήματα προς τους Ιρανούς 

Σιίτες και τους Ερντογανικούς κύκλους της Άγκυρας,που τους θεωρούν ως 

τρομοκράτες. 

Οι δραματικές εξελίξεις στην διένεξη του Εμιράτου του Κατάρ με την 

Αίγυπτο-Μπαχρέιν -Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία ενδυνάμωσε 
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τις σχέσεις Ιράν-Τουρκίας με τις δυο χώρες να υποστηρίζουν το Κατάρ και  

μάλιστα αν ο Ερντογάν πέραν του αποσχιστικού δημοψηφίσματος στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν και της κρίσης με το Κατάρ συνεχίσει την σκληρή ρητορική του και σε 

άλλα θέματα, όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ και την απόφαση του Τραμπ να 

μεταφέρει την πρεσβεία τους από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, τότε οι σχέσεις 

Τουρκίας-Ιράν θα καταστούν στρατηγικές σε πολλά  επίπεδα με απρόβλεπτες 

συνέπειες για την περιφερειακή και όχι μόνο ασφάλεια. 

Το Ιράν σύμφωνα με στρατηγιστές του καθώς και την γνωστή  κομματικό-

θρησκευτική εφημερίδα KAYHAN θεωρούσε και θεωρεί το αποσχιστικό 

δημοψήφισμα ως αναθεωρητικό και αποσταθεροποιητικό των περιφερειακών  

σχέσεων και των μεθοριακών καταστάσεων, που θα προκαλούσε λίαν 

υπολογίσιμες αλλαγές στην περιοχή. Επίσης το Ιράν πιο πολύ από άλλες χώρες 

ανησυχεί για το Κιρκούκ και τα πολύ πλούσια πετρελαϊκά κοιτάσματα εκεί. Για 

αυτό και η Τεχεράνη είχε εκλάβει  εξ αρχής το δημοψήφισμα ως μείζον 

περιφερειακό θέμα και όχι εσωτερικό του Ιράκ. Για αυτό τον λόγο πέρασε μέσα σε 

Ιρακινό έδαφος τις πιο επίλεκτες στρατιωτικές του δυνάμεις, όπως την κορυφαία 

μονάδα της Επαναστατικής Φρουράς την Ταξιαρχία Al Quds, που διαδραμάτισε 

και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή του Κιρκούκ αλλά και στην 

επαρχία Σουλαμανίγια του Ιρακινού Κουρδιστάν70. 

4.4. ΤΟ ISIS ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΥΡΔΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΙΡΑΚ  

4.4.1 Η κατάσταση στο Β. Ιράκ με την εμφανίσει του ISIS 

Οι εντυπωσιακές επιχειρήσεις του καλοκαιριού του 2014 του ISIS (για τα 

τότε χρονικά δεδομένα) στο βόρειο Ιράκ με την πρωτοφανή υποχώρηση των 

Ιρακινών μεραρχιών από την Μοσούλη ως και άλλες περιοχές, προκάλεσαν 

μεγάλη ανησυχία στο Ιρακινό Κουρδιστάν, γιατί ανοίχθηκε νέο πολεμικό μέτωπο, 

που μαζικά επέφερε λίαν υπολογίσιμη μετακίνηση πληθυσμών από τις περιοχές 

που καταλάμβαναν οι τζιχαντιστές, ειδικά εκείνες του Αυγούστου του ίδιους έτους. 

Από το 2014 το Ισλαμικό Κράτος βρέθηκε να καταλαμβάνει μία 

γεωγραφική ζώνη που εκτείνονταν από την Αλ Ράκα της βόρειας Συρίας μέχρι το 

                                                           
70

 https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-kurds-referendum-iran/iran-vows-to-stand-with-

baghdad-ankara-against-iraqi-kurds-independence-push-idUSKCN1C11G7 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-kurds-referendum-iran/iran-vows-to-stand-with-baghdad-ankara-against-iraqi-kurds-independence-push-idUSKCN1C11G7
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-kurds-referendum-iran/iran-vows-to-stand-with-baghdad-ankara-against-iraqi-kurds-independence-push-idUSKCN1C11G7


  54  

Ραμάντι στην κεντρική επαρχία Αν Αμπάρ του Ιράκ και από εκεί μέχρι την 

Μοσούλη και το Σιντζάρ στα Τουρκό-Ιρακινά ως και Ιρακινό-Κουρδικά εσωτερικά 

σύνορα. Ειδικότερα μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου του 2014 είχαν 

καταληφθεί -ως αποτέλεσμα του τζιχαντικού κεραυνοβόλου πολέμου- η Μοσούλη, 

το τεράστιο φράγμα της Μοσούλης, η Ζουμάν, αρκετές περιοχές του Σιντζάρ, η 

Βάνα, η ΤελΚεπέ, η Κόχο, η Καραμλίς, η Καρακός, η Μαχμόρ κα. Η κατάληψη 

πολλών πόλεων και κωμοπόλεων από τους τζιχαντιστές είχε σαν αποτέλεσμα 

δεκάδες χιλιάδες Χριστιανοί, Γιαζίντις ως και άλλες μειονότητες να ζητήσουν 

βοήθεια και κρησφύγετα σωτηρίας στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Λέγεται ότι 100.000 

Χριστιανοί ως και 200.000 Γιαζίντις πέρασαν στο έδαφος που ελέγχει η 

Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν για να σωθούν από το μένος 

των Ισλαμιστών. Περίπου 5000 άνδρες Γιαζίντις εκτελέστηκαν από τους άνδρες 

του Ισλαμικού Κράτους, ενώ περίπου 7000 γυναίκες Γιαζίντις πουλήθηκαν ως 

σκλάβες71. 

Η κατάσταση για τους Γιαζίντις στο Σιντζάρ στα τέλη Αυγούστου ήταν 

τραγική, ενώ πολλοί σώθηκαν χάρις στις συνδυασμένες ενέργειες των Κούρδων 

πεσμεργκά που καλύπτονταν από αέρος από την Αμερικανική Αεροπορία που 

ενεργούσε από αεροδρόμια στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και 

από αεροπλανοφόρα στον Κόλπο των πετρελαίων. Οι αεροχερσαίες επιχειρήσεις 

έσωσαν πολλές ζωές τότε, αλλά δεν ήταν λίγοι και εκείνοι οι Κούρδοι που 

ανησυχούσαν για επικείμενες δημογραφικές αλλοιώσεις σε περιοχές όπως στο 

Σιντζάρ. Αν και ορισμένες περιοχές ανακαταλήφθηκαν από τους Κούρδους 

αντάρτες η τότε επικράτηση των σκληροπυρηνικών Ισλαμιστών και η πρωτοφανής 

βία που χρησιμοποίησαν κατά τοπικών πληθυσμών με διαφορετικά ήθη και 

θρησκευτικές παραδόσεις, είχε ως αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν η ευρύτερη 

ανησυχία και ο τρόμος μεταξύ των εκδιωχθέντων ως και ξεσπιτωμένων από τα 

εδάφη τους72. 

Οι Κούρδοι αντάρτες είχαν αποδείξει διαχρονικά ότι ήταν πολύ καλοί 

μαχητές σε ορεινό αγώνα, αλλά υστερούσαν σε σύγχρονη εκπαίδευση ως και 

διαθεσιμότητα όπλων για να αντισταθούν στους Ισλαμιστές οι οποίοι 

                                                           
71  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/06/iraq-isis-mosul-russia-obama-kurds-turkmen-

violence.html 
72 https://www.theguardian.com/world/2014/aug/07/who-yazidi-isis-iraq-religion-ethnicity-mountains 
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υπερτερούσαν στα εξοπλιστικά, γιατί είχαν πέσει στα χέρια τους οι αποθήκες 

όπλων και πυρομαχικών το τακτικού Ιρακινού στρατού. Η παρουσία μετά από 

μερικούς μήνες Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων ως και εκπαιδευτών στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν ενίσχυσε πολύ το ηθικό των πεσμεργκά που σε πάρα πολλές 

επιχειρήσεις επικράτησαν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα των τζιχαντιστών 

και απελευθέρωσαν εδάφη, σε συνδυασμό με ευρύτερες επιχειρήσεις του Δυτικό-

αραβικού συνασπισμού αλλά και τοπικών δυνάμεων στην Συρία73. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι αναφορικά με τις επιχειρήσεις κατά των 

Ισλαμιστών στην βόρεια Συρία από τις Αραβο-κουρδικές δυνάμεις μαζί με τους 

Αμερικανούς συμβούλους, οι Κούρδοι του Ιρακινού Κουρδιστάν δεν είχαν ενεργό 

εμπλοκή. Άλλωστε μεταξύ των δύο πτερύγων των Κούρδων κατά καιρούς 

υπήρξαν και υπάρχουν διαφορές, με τους Κούρδους της Συρίας (PYD-YPG) να 

έχουνε πολύ στενές σχέσεις με το PKK που από το 1984 διεξάγει αντάρτικο σε 

βάρος της Τουρκίας και είναι ενταγμένο στον κατάλογο των τρομοκρατικών 

ομάδων από την ΕΕ, τις ΗΠΑ κι άλλες Δυτικά κράτη. 

4.4.2 Ο Ρόλος και οι επιδιώξεις των Κούρδων του Β. Ιράκ στη διαμάχη με 
το ISIS 

 Ο ρόλος του Ιρακινού Κουρδιστάν εκείνη την χρονική στιγμή ήταν 

καθοριστικός και συνέχισε να είναι μέχρι τα μέσα του 2017, αφού προσέφερε 

καταφύγιο σε χιλιάδες αμάχους και ως εκ τούτου απεφεύχθη η ανθρωπιστική-

επισιτιστική κρίση. Η συνεχής παρουσία Αμερικανών και Γερμανών εκπαιδευτών 

στην περιοχή συνέδραμε στην γρήγορη εκπαίδευσή των Κούρδων για να 

αντιμετωπίσουν επιτυχώς τους τζιχαντιστές, ενώ ενίσχυσε ακόμα πιο πολύ τις 

Κουρδικές πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές επαφές και σχέσεις με τον 

Δυτικό παράγοντα, στοιχείο το οποίο οι Κούρδοι αργότερα προσπάθησαν αλλά και 

προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν με στόχο την ενίσχυση της 

διαπραγματευτικής τους θέσης στο μετά ISIS Ιρακινό τοπίο. Οι Κούρδοι του 

βορείου Ιράκ έκριναν ότι η συγκατάθεση τους στα σχέδια των Δυτικών θα 

ενδυνάμωνε το μετέπειτα «ρεύμα» προς αναζήτηση ανεξαρτησίας. Η προσπάθεια 

κεφαλαιοποίησης της εμπλοκής τους με τα Αμερικανικά σχέδια στην ευρύτερη 

                                                           
73 https://www.scribd.com/document/22635515/Israelis-Training-Kurds-in-Iraq 
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περιοχή της Μεσοποταμίας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αλλά οι Τούρκοι, οι 

Ιρανοί ως και η ελεγχόμενη από τους Σιίτες Ιρακινούς κυβέρνηση της Βαγδάτης 

προσπαθούσαν και προσπαθούν φανερά και κρυφά να τους αποδυναμώσουν 

στην εκπλήρωση των στόχων τους.  

Επιπρόσθετα στις Κουρδικές μονάδες αυτοάμυνας εντάχθηκαν μέσα στην 

χρονική περίοδο φθινόπωρο 2014 μέχρι τα μέσα του 2017 Αραβικές, χριστιανικές 

και άλλες δυνάμεις που κατάφεραν σημαντικές νίκες στα πεδία των μαχών κατά 

των τζιχαντιστών από τις βόρειες περιοχές του Ιράκ ενώ διευκόλυναν την 

αντεπίθεση του Ιρακινού στρατού από το νότο για την ανακατάληψη της 

Μοσούλης και πολλών άλλων πόλεων. Οι Κούρδοι πέραν των τεραστίων 

διαφορών που τους χωρίζουν με το Ισλαμικό Κράτος, ήταν κάθετα εναντίον της 

παρουσίας του στην περιοχή γιατί αυτό θα ήταν καθημερινή εστία 

αποσταθεροποίησης με το κίνδυνο άμεσο στο να προκαλέσουν δυναμική αλλαγή 

σε ολόκληρη τον γεωπολιτικό με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους τους λαούς ως 

και μειονότητες της Μεσοποταμίας και όχι μόνο.  

Πέραν της ενεργού συνδρομής από το έδαφος στις Αμερικανό-συμμαχικές 

επιχειρήσεις με την κωδική ονομασία Inherent Resolve, οι Κούρδοι διείδαν την 

ευκαιρία να προσθέσουν πιο πολύ βάρος στις θέσεις και διεκδικήσεις για ένα 

ανεξάρτητο Κουρδιστάν 74 . Επιπλέον μέσα από την απελευθέρωση Ιρακινών 

εδαφών οι Κούρδοι προχώρησαν σε κινήσεις οικειοποίησης ορισμένων τμημάτων 

γης στην περιοχή του Κίρκουκ, αλλά και σε κωμοπόλεις των επαρχιών Ντιγιάλα 

και Σαλαχαντίν, με απώτερο σκοπό να τις εντάξουν λόγω της ύπαρξης Κουρδικού 

στοιχείου στις μετέπειτα κινήσεις τους που λογικά θα ήταν ένα αποσχιστικής 

φύσης δημοψήφισμα στο Ιρακινό Κουρδιστάν αλλά και προσάρτηση ευρύτερων 

εδαφικών διεκδικήσεων που βαίνουν πέραν των αποκλειστικά δικών τους 

περιοχών στις οποίες κυριαρχεί σε συντριπτικό βαθμό το δικό τους εθνικό 

στοιχείο75. 

Οι κρυφές και φανερές Κουρδικές κινήσεις76 αποκαλύφθηκαν και έγιναν 

πολύ εμφανείς στο προτεινόμενο δημοψήφισμα για ανεξαρτησία που έλαβε χώρα 

                                                           
74 https://www.globalsecurity.org/military/ops/inherent-resolve.htm 

75 http://edition.cnn.com/2017/09/27/middleeast/kurdish-independent-state/index.html 

76 https://www.quora.com/What-will-happen-to-the-Kurds-after-ISIS-is-destroyed 
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τον Σεπτέμβριο του 2017, (χωρίς την συγκατάθεση της διεθνούς κοινότητας ως και 

της Ιρακινής κυβέρνησης) όπου εκλήθησαν να συμμετάσχουν στην εκλογική 

διαδικασία οι Κούρδοι που κατοικούν στο Κιρκούκ αλλά και στις άλλες ανατολικές 

επαρχίες του Ιράκ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «5»: OI KOYΡΔΟΙ ΤΟΥ ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 25ης 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

5.1 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ  

Οι Κούρδοι του βορείου Ιράκ όπως έχει προαναφερθεί στην μετά-Σαντάμ 

εποχή είχαν πάντοτε κατά νου την διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την 

ανεξαρτησία της περιοχής τους. Το 2005 προχώρησαν στην πραγματοποίηση μη-

δεσμευτικού δημοψηφίσματος το οποίο έλαβε την θετική ψήφο του σχεδόν 98% 

εκείνων που συμμετείχαν σε αυτό. Μεταξύ 2005-2012 λόγω των συνεχών 

πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράκ, της περαιτέρω ενίσχυσης τo 2007 των 

στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στο κεντρικό Ιράκ αλλά και της έξαρσης της 

Αραβικής Άνοιξης σε κράτη του Μάγκρεμπ και της Μ. Ανατολής, δεν υπήρξαν 

σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης της επιλογής της 

ανεξαρτησίας77. 

Το 2014 με την εντυπωσιακή προέλαση του Ισλαμικού Κράτους σε βόρεια 

και ΒΑ Συρία ως και στο βόρειο Ιράκ το θέμα του αποσχιστικού δημοψηφίσματος 

επανήλθε στο προσκήνιο. Σε αυτό συνέτεινε και η νέα αντιπαράθεση μεταξύ της 

κεντρικής κυβέρνησης στην Βαγδάτη και του Ερμπίλ, οπότε η πραγματοποίηση 

ενός δεσμευτικού δημοψηφίσματος επέστρεψε δυναμικά στην επικαιρότητα, με τον 

επικεφαλής της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν να 

τοποθετείται εκ νέου μέσω ομιλών του και ανακοινώσεων υπέρ του ανεξάρτητου 

Κουρδιστάν. Η προέλαση του ISIS ειδικά στην Μοσούλη, και η καθίζηση των 

Ιρακινών στρατιωτικών δυνάμεων σε Μοσούλη, Ταλαφάρ, Κιρκούκ κα, σαφέστατα 

ευνοούσε αρκετές από τις κινήσεις του Κουρδικού τμήματος του Ιράκ. 

 Το δημοψήφισμα δεν πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017 γιατί οι 

Ιρακινές στρατιωτικές μονάδες με Αμερικανούς και άλλους Δυτικούς συμβούλους 

ήσαν στην τελική φάση ανακατάληψης της Μοσούλης, και ενώ το ISIS ειδικά στην 

Ιρακινή εδαφική επικράτεια είχε αρχίσει να χάνει υπολογίσιμες λωρίδες γης που 

είχαν πλέον περιέλθει στον έλεγχο της Βαγδάτης. Στις 7 Ιουνίου Μπαρζανί δήλωσε 

ότι το δημοψήφισμα θα λάβει χώρα κανονικά στις 25 Σεπτεμβρίου, χωρίς καμία 

                                                           
77

 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/22/AR2005072201969.html 
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άλλη καθυστέρηση78. Ο Μπαρζανί και η Περιφερειακή Kυβέρνηση του Ιρακινού 

Κουρδιστάν είχαν ήδη αξιολογήσει και την αρνητική θέση της κυβέρνησης του Σιίτη 

πρωθυπουργού αλ-Μαλίκι στην Βαγδάτη που το 2014 είχε επέμβει στο να μην 

επιτρέψει η Τουρκία την διέλευση προς πώληση πετρελαίου από το Κουρδιστάν 

προς τον έξω κόσμο, ενώ μέσα στο 2014 λόγω της επιθετικής δυναμικής του ISIS, 

οι Κούρδοι προχώρησαν εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση και τα δημιουργημένα 

εδαφικά κενά στο να θέσουν υπό τον έλεγχο τους την περιοχή του Κιρκούκ και όχι 

μόνο.  

Στην Βαγδάτη στο μεταξύ επήλθε μετά από μήνες κυβερνητική αλλαγή. Ο 

επίσης νέος Πρωθυπουργός Χαιντάρ Αμπάντι έλαβε κάποιο χρονικό διάστημα για 

να προσαρμοστεί στα πράγματα και να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς για την 

περαιτέρω μορφή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, γιατί ο Ιρακινός στρατός δεν 

ήταν σε καλή κατάσταση και υστερούσε σε όλους τους τομείς79. 

Για αυτό ακριβώς το λόγο από τα τέλη του φθινοπώρου του 2014 μέχρι τα 

μέσα του 2015, οι Κούρδοι ανέβαλαν την οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την 

υλοποίηση αποσχιστικού δημοψηφίσματος. Επίσης λόγω της μεγάλης χρονικά 

μάχης για την περικύκλωση ως και πλήρη ανακατάληψη της Μοσούλης και των 

περιχώρων, ήταν λογικό να επεκταθεί χρονικά, η μη εγρήγορση της Κουρδικής 

πλευράς υπέρ του δημοψηφίσματος. Την ίδια στιγμή υπήρχαν πολύ σοβαρές 

διαφωνίες μεταξύ του Ερμπίλ και της Βαγδάτης πέραν των γνωστών αφερθέντων 

ζητημάτων (πχ πετρέλαιο-Κιρκούκ). Όπως ήταν οι διαφιλονικούμενες περιοχές της 

Μαχμούρ, του Σιγνκάρ, και της Χανακίν που λόγω των ενεργειών του ISIS, είχαν 

βρεθεί υπό τον έλεγχο των Κούρδων μέσω μιας ταχύτατης προέλασης. 

Ο εκ των ισχυρών ανδρών της Κουρδικής οντότητας Χοσιάρ Ζεμπάρι 

πάντως το 2016 είχε επισημάνει ότι το όποιο δημοψήφισμα, όταν διεξαχθεί δεν θα 

σημαίνει ότι αυτόματα το βόρειο Ιράκ θα καταστεί ανεξάρτητο. Πρόσθεσε ότι θα 

χρειαστούν πολλές προσαρμογές και εποικοδομητικός διάλογος για την επίλυση 

πολλών εκκρεμοτήτων. Μέσα στο 2017 η κυβέρνηση Αμπάντι δεν έδειχνε να 

αλλάζει στάση, ενώ για τις διευρυμένες περιοχές που βρέθηκαν υπό τον έλεγχο 

                                                           
78 https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraqi-kurds-plan-independence-

referendum-on-sept-25-idUSKBN18Y284 
79 https://www.nytimes.com/2015/04/15/world/middleeast/iraqi-prime-minister-haider-al-abadi-in-

washington.html 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraqi-kurds-plan-independence-referendum-on-sept-25-idUSKBN18Y284
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraqi-kurds-plan-independence-referendum-on-sept-25-idUSKBN18Y284
https://www.nytimes.com/2015/04/15/world/middleeast/iraqi-prime-minister-haider-al-abadi-in-washington.html
https://www.nytimes.com/2015/04/15/world/middleeast/iraqi-prime-minister-haider-al-abadi-in-washington.html
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των Κούρδων, εντονότατα υποστήριζε ότι ανήκουν στην κεντρική διοίκηση. Επίσης 

για την περιοχή Μπασίκα που είναι κοντά στην Μοσούλη όπως και για το Κιρκούκ, 

η Τουρκία είχε φέρει μεγάλες αντιρρήσεις στον Κουρδικό έλεγχο τους. 

5.2 ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ  

Το τελευταίο δίμηνο πριν το δημοψήφισμα στο Ιρακινό Κουρδιστάν και 

στις γύρω περιοχές η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα αρνητική για τις Κουρδικές θέσεις.  

Συγκεκριμένα:  

Κατά του δημοψηφίσματος τάχθηκε το Ιράν με ιδιαίτερα απειλητική 

διάθεση, αφού ανέπτυξε επιπρόσθετη στρατιωτική δύναμη στις συνοριακές 

περιοχές που κατοικούν οι Κούρδοι του Ιράν, ενώ ο αρχηγός της Ιρανικής 

Επαναστατικής Φρουράς ως και άλλο επίσημοι ήσαν μαζικά κατά της 

ανεξαρτησίας της εν λόγω περιοχής. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αρχηγός των 

Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων υποστράτηγος Μπαγκερί. Παράλληλα συναντήθηκε 

με τους ομολόγους του Ιράκ και της Τουρκίας Και οι τρεις Αρχηγοί των επιτελείων 

των τριών κρατών συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να γίνει το δημοψήφισμα80. 

Στην Τουρκία η κατάσταση ήταν επίσης αρνητική για το Κουρδικό 

δημοψήφισμα. Από τον πρόεδρο Ερντογάν, τον Πρωθυπουργό Γιλντιρίμ και τον 

Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγό Χουλούσι Ακάρ μέχρι τους ηγέτες 

αντιπολιτευόμενων κομμάτων οι θέσεις που εκφράζονταν ήσαν αρνητικές και 

απειλητικές. Περιλάμβαναν μεταξύ άλλων επιθετικού προσανατολισμού 

στρατιωτικές ασκήσεις στην μεθοριακή ζώνη, απαγόρευση πτήσεων από και προς 

το Αεροδρόμιο του Ερμπίλ, κλείσιμο συνοριακό διαβάσεων που θα προκαλούσαν 

προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της περιοχής σε αγαθά, μη-πώληση 

ποσοτήτων πετρελαίου κα. Την ίδια στιγμή οι Τουρκμένιοι του βορείου Ιράκ 

τάχθηκαν κατά του δημοψηφίσματος, προφανώς υποκύπτοντας στις ασφυκτικές 

πιέσεις της Άγκυρας. Δεν έλειψαν και εκείνοι οι κύκλοι στην Άγκυρα, οποίοι 

                                                           
80 https://www.al-monitor.com/pulse/ru/contents/articles/originals/2017/06/iran-opposition-iraqi-

kurdistan-krg-independence-referendum.html 
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επικαλούνταν θεωρίες συνωμοσίας υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ και ο διεθνής 

σιωνισμός ήταν πίσω από το Κουρδικό αποσχιστικό δημοψήφισμα81. 

Στο Ιράκ στις 12 Σεπτεμβρίου του 2017 το Κοινοβούλιο στη Βαγδάτη σε 

συντριπτικό ποσοστό ψήφισε κατά της διεξαγωγής δημοψηφίσματος, ενώ υπήρχε 

συντονισμός σε όλα τα επίπεδα μεταξύ Βαγδάτης-Τεχεράνης και Άγκυρας, που 

δεν είχε υπάρξει ποτέ στο παρελθόν! Η συνεργασία της Τουρκίας με το Ιράν στα 

πλαίσια των συμφωνιών της Αστάνα για το Συριακό είχε καταλυτικά διευκολύνει τις 

επαφές των δύο πλευρών και στο Κουρδικό82. 

Στο Κοινοβούλιο του Ιρακινού Κουρδιστάν και επί συνόλου 111 βουλευτών 

οι 68 ψήφισαν υπέρ της συμμετοχής στο δημοψήφισμα, ενώ το Κόμμα GORRΑN 

τάχθηκε υπέρ του μποϊκοτάζ του δημοψηφίσματος μαζί με ορισμένα μικρότερα 

μειονοτικά κόμματα. Στο Κουρδικό Κοινοβούλιο η σύνθεση των κομμάτων έχει ως 

κάτωθι: Το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα του Μπαρζανί 38 έδρες, η Πατριωτική 

Ένωση του Κουρδιστάν του πρώην προέδρου Ταλμπανί 18 έδρες, η κίνηση 

GORRAN του Ομάρ Σαιντ Αλί 24 έδρες οι Τουρκμένιοι 1 έδρα, οι Ασσύριοι 2, το 

Κομμουνιστικό Κόμμα, το Κουρδικό Ισλαμικό Κίνημα, το Κουρδικό Σοσιαλιστικό 

Δημοκρατικό Κόμμα, η Κουρδική Ισλαμική Ομάδα, η Κουρδική Ισλαμογενής 

Κίνηση από 1 έδρα83.  

Έτσι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα στις 25 

Σεπτεμβρίου στις επαρχίες Ερμπίλ, Σουλειμανίγια, Ντοχούκ, Χαλαμπία Κιρκούκ 

καθώς και στις περιοχές Τζαλάουλα, Χανάκια Χαντάου και με ένα βασικό ερώτημα 

«Επιθυμείτε οι Κουρδικές περιοχές καθώς και οι περιοχές εκείνες που είναι εκτός 

της Κουρδικής περιοχής να καταστούν ανεξάρτητες;». Το ποσοστό που ψήφισε  

«ΝΑΙ» ήταν σχεδόν 93%, αλλά πάρα αυτό το αποτέλεσμα, δεν είχε απήχηση και 

δεν αναγνωρίστηκε. Το 2005 το δημοψήφισμα προκάλεσαν οι κοινωνικές 

δυνάμεις, ενώ αυτή την φορά το έφερε στο προσκήνιο ο ίδιος ο Μπαρζανί84. 
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 http://www.aljazeera.com/news/2017/09/turkey-raises-oil-threat-iraqi-kurds-referendum-
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 https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraqs-kurdish-parliament-backs-sept-
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 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41419633 
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5.3 ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ  

Το αποσχιστικό δημοψήφισμα στο Ιρακινό Κουρδιστάν παρά το πολύ 

μεγάλο αποτέλεσμα υπέρ της ανεξαρτησίας δεν επέφερε άμεσα ανακατατάξεις και 

επιπτώσεις για πολλούς και διαφόρους λόγους, εκ των οποίων οι πιο σημαντικοί 

ήταν : 

(1) Οι διπλωματικές, ενεργειακές, οικονομικές, εμπορικές και 

στρατιωτικές πιέσεις προκάλεσαν μια αρνητική κατάσταση για την τοπική και 

περιφερειακή ασφάλεια. 

 

(2) Τα προβλήματα από το δημοψήφισμα ήσαν πιο πολύ πολιτικά το 

2017 ενώ ήσαν πιο πολύ νομικά το 2005. Αντί να προκαλέσει μια διαφορετική και 

ενθαρρυντική ανταπόκριση και εξέλιξη τελικά είχε ως αποτέλεσμα την ταπείνωση 

των υποστηρικτών του δημοψηφίσματος. 

 
(3) Έλαβε χώρα σε λάθος χρονική περίοδο, όπως και το αντίστοιχο 

στην Καταλονία. Δεν είχε κλείσει ακόμα το κεφάλαιο του Ισλαμικού Κράτους στο 

Ιράκ, ενώ είχε ήδη παρατηρηθεί-παρά τη ήτα των Ισλαμιστών-μια εν εξελίξει 

μετάσταση του ISIS. 

(4) O Μπαρζανί κινήθηκε ωφελιμιστικά και για προσωπικούς λόγους 

σκοπεύοντας να παρατείνει την παρουσία του στην ηγεσία του Ιρακινού 

Κουρδιστάν. Δεν είχαν προηγηθεί βουλευτικές εκλογές, ενώ είχε τελειώσει η 

προεδρική θητεία του και αυτός συνέχιζε να παραμένει στην θέση του. 

(5) Ο Μπαρζανί πίστευε ότι με το δημοψήφισμα θα μπορούσε να 

ισχυροποιήσει την θέση του απέναντι στην Βαγδάτη στις συνομιλίες που 

θεωρούσε ότι θα ακολουθήσουν. 

(6) Πίστευε ότι με την ήττα του Ισλαμικού Κράτους, στις πλούσιες 

πετρελαϊκές περιοχές, εξ αιτίας της συμμετοχής των Κούρδων στις μάχες, θα 

ετύγχανε σχετικής υποστήριξης από τον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS. 

(7) Εκτίμησε λαθεμένα ότι οι Αμερικανοί και οι δυτικοί γενικότερα θα 

τον υποστήριζαν και θα του έδιναν «πράσινο φως» στις ευρύτερες εδαφικές του 

επιδιώξεις πέραν του Ιρακινού Κουρδιστάν. 
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(8) Θεωρούσε ότι Η Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν της φυλής 

του Ταλαμπανί θα ήταν ψυχή και σώμα υπέρ των θέσεών του. Έτσι αν και ο 

Κουρδικός λαός ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας, εν τούτοις γνωστοί Κούρδοι 

πολιτικοί δεν ήταν έτοιμοι να κάνουνε στο μεγάλο βήμα 

(9) Δεν ανέμενε από την Τουρκία που διατηρεί καλές σχέσεις μαζί του 

να είναι τόσο αρνητική απέναντί στο δημοψήφισμα. 

(10) Δεν άκουσε την παρέμβαση-συμβουλή του Αρχηγού της Ιρανικής 

Επαναστατικής Φρουράς Υποστρατήγου Σολειμανί να μην προχωρήσει στο 

δημοψήφισμα γιατί τα τοπικά συμφέροντα είναι εναντίον του. Επίσης στην εξόδιο 

τελετή για τον πρώην πρόεδρο του Ιράκ τον Ταλαμπανί ο Ιρανός στρατηγός με τον 

τρόπο του έδειξε ότι η οικογένεια Ταλαμπανί που έχει στενές σχέσεις με το 

Ιράν,ουσιαστικά σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο «άδειασε» τον Μπαρζανί. Μάλιστα ο 

Μπαρζανί αργότερα επέκρινε τους Κούρδους πολεμιστές του Ταλαμπανί, ότι στην 

αντεπίθεση του Ιρακινού στρατού στο Κιρκούκ δεν προβάλανε σθεναρή άμυνα85. 

(11) Παρά την αντιπάθεια των ισχυρών της Αραβικής χερσονήσου ως 

και άλλων Αραβικών κρατών για την Σιιτική κυβέρνηση της Βαγδάτης, τα Αραβικά 

κράτη δεν υποστήριξαν το αποσχιστικό δημοψήφισμα. 

(12) Είναι τελείως διαφορετικές οι περιπτώσεις του Κοσόβου, του 

Νοτίου Σουδάν από την περίπτωση του Ιρακινού Κουρδιστάν. Σε αυτές υπήρχε 

είτε συμφωνία της Κεντρικής κυβέρνησης για διαζύγιο είτε ψηφίσματα του ΟΗΕ  

(Νότιο Σουδάν) είτε ισχυρή τοποθέτηση υπέρ της απόσχισης μεγάλων δυνάμεων ή 

τεραστίων συμφερόντων (Κόσοβο)86.  

5.4 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΑΣΗ  

Το δημοψήφισμα της 25ης Σεπτεμβρίου επέφερε μεγάλη απογοήτευση 

στην Κουρδική ηγεσία και ειδικά στο κόμμα του Μπαρζανί. Και αυτό γιατί 

θεωρούσαν -κατά την γνώμη τους- ότι η κοινή γνώμη σε περιφερειακό και 

παγκόσμιο επίπεδο θα εκτιμήσει την διαχρονική στάση τους που αρκετές φορές 

ιστορικά ήταν στο πλευρό των Δυτικών δυνάμεων.  
                                                           
85 https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kirkuk-fall/iranian-commander-issued-stark-

warning-to-iraqi-kurds-over-kirkuk-idUSKBN1CP2CW 
86 https://journal-neo.org/2017/09/26/crimea-kosovo-catalonia-corsica-and-kurdistan/ 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kirkuk-fall/iranian-commander-issued-stark-warning-to-iraqi-kurds-over-kirkuk-idUSKBN1CP2CW
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kirkuk-fall/iranian-commander-issued-stark-warning-to-iraqi-kurds-over-kirkuk-idUSKBN1CP2CW
https://journal-neo.org/2017/09/26/crimea-kosovo-catalonia-corsica-and-kurdistan/
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Σε αυτή την φάση όμως δεν ήταν μόνο η στάση των Δυτικών των οποίων 

τα συμφέροντα έχουνε περιπλακεί στο φως της στρατιωτικής εμπλοκής και 

αεροχερσαίας παρουσίας της Ρωσίας στην Συρία. Οι Αμερικανοί στα θέματα της 

Συρίας και του Ιράκ δεν έχουνε διατηρήσει κάποιας μορφής σταθερή σχέση, ενώ 

μέσα στις δύο προβληματικές χώρες, εμπλέκονται και άλλα περιφερειακές χώρες 

με ισχυρά συμφέροντα στην περιοχή, όπως η Σ.Αραβία, η Τουρκία τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και ειδικά το Ιράν που βάσει Δυτικών και Αραβικών 

κύκλων είναι ο βασικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην ευρύτερη 

περιοχή. Οι Κούρδοι συγκριτικά με άλλες χρονικές στιγμές είδαν κάποια "πόρτα" 

προς την ανεξαρτησία. Είναι αλήθεια ότι έχουνε ιστορικά και διαχρονικά υποφέρει, 

ενώ είναι πολλά περισσότερα εκατ, συγκριτικά με άλλα κράτη και φυλές που 

έχουνε ήδη πραγματοποιήσει το όνειρο τους για πατρίδα. Αλλά είναι διεσπαρμένοι 

σε τέσσερα κράτη, γεγονός που δεν τους δίνει μεγάλη ευχέρεια κινήσεων, όπως 

φάνηκε για άλλη μια φορά με το να μην τους αποδεχθούν και την τελευταία φορά 

το δικαίωμα τους για ανεξαρτησία από όλα τα γειτονικά κράτη και οι πανίσχυρες 

δυνάμεις του πλανήτη.  

Και αυτή την φορά, ανάλογα με τα συμφέροντα τους, τα κράτη έκριναν κι 

αποφάσισαν σχετικά με το αποσχιστικό δημοψήφισμα του Ιρακινού Κουρδιστάν. 

Και δεν είναι μόνο το ότι απέτυχαν να τύχουν διεθνούς υποστήριξης, αλλά έχασαν 

αμέσως μετά υπολογίσιμα εδάφη, χωρίς να προβάλουν αντίσταση, ειδικά στην 

ευρύτερη περιοχή του Κιρκούκ, για την όποια οι Κούρδοι διαχρονικά είναι πολύ 

ευαίσθητοι. Στην συγκεκριμένη πάντως περίπτωση το κλειδί για τις αρνητικές 

εξελίξεις γα το Ερμπίλ δεν ήταν η Άγκυρα, αλλά η Τεχεράνη που διέβλεπε ότι ένα 

ανεξάρτητο Ιρακινό Κουρδιστάν θα είναι πόλος αποσταθεροποίησης του ΒΔ Ιράν, 

και ως εκ τούτου θα ενισχύονταν μέσα στην Ιρανική εδαφική επικράτεια οι 

αποσχιστικές και φυγόκεντρες δυνάμεις.  

Πέραν της Τουρκίας, του Ιράν και του Ιράκ αρνητική στάση κράτησαν 

απέναντι στο αποσχιστικό δημοψήφισμα οι ΗΠΑ υποστηρίζοντας το ενιαίο της 

Ιρακινής επικράτειας, η Μ. Βρετανία που το χαρακτήρισε ως άκαιρο, η Ρωσία που 

το παρέπεμψε στο ομιχλώδες διεθνές δίκαιο, καθώς και ορισμένες άλλες δυτικές 

χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστραλία και η Ισπανία. Ορισμένα άλλα κράτη 

υποστήριξαν ότι το όλο θέμα θα πρέπει να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων με 

την Βαγδάτη, όπως η Σ.Αραβία, η Ιορδανία και η Αρμενία. Το Βέλγιο και η 
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Καταλονία, όπως και στην περίπτωση της Καταλονίας είχαν την πιο θετική ως ένα 

βαθμό θέση, αναφερόμενες στο αναλλοίωτο δικαίωμα των Κούρδων να τύχουν 

ανεξαρτησίας, η θέση του Καναδά ήταν αυστηρά ουδέτερη ενώ η Σουηδία 

επεσήμανε τα πάγια δικαιώματα των Κούρδων και ειδικά των Κούρδων του 

Ιρακινού . Η Ελλάδα προχώρησε σε αναβάθμιση του προξενείου μας στο Ερμπίλ, 

και παράλληλα τονίζονταν ότι είναι εσωτερικό ζήτημα του Ιράκ ενώ θα πρέπει να 

ληφθεί στα υπόψη, ότι υπάρχει το Σύνταγμα του Ιράκ που θα πρέπει να είναι 

σεβαστό από όλες τις πλευρές87. 

Η Βουλγαρία αναφορικά με το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του 

Ιρακινού Κουρδιστάν, επεσήμανε ότι κατανοεί τις θέσεις του Ερμπίλ, τις οποίες 

άλλωστε εξήγησε ο Μπαρζανί κατά την επίσκεψη του στην Σόφια, αλλά θα πρέπει 

να αναζητηθεί λύση μέσω συνομιλιών με την Βαγδάτη. 

Στην ευαίσθητη στα θέματα μειονοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Σουηδία στην όποια εδώ και χρόνια (όπως και σε άλλες Σκανδιναβικές χώρες, 

ζούνε υπολογίσιμες Κουρδικές κοινότητες), υπήρξαν πολιτικά κόμματα μέσα στο 

Κοινοβούλιο της χώρας που τάχθηκαν υπέρ του δημοψηφίσματος88. 

Κι η Σαουδική Αραβία παρά τις πολλές διαφωνίες και αντιρρήσεις που 

κατά καιρούς έχει εκφράσει απέναντι στου κυβερνώντες Σιίτες της Βαγδάτης τόνισε 

ότι πρέπει να αναζητηθεί μία λύση, κατόπιν πολιτικών και διπλωματικών επαφών. 

Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Δρ Βαρζικόφσκι σε δηλώσεις του είπε ότι 

αντιλαμβάνεται τις θέσεις των Κούρδων του Ιράκ, ενώ θα πρέπει να υπάρξει μια 

ευρύτερη προσέγγιση. Προφανώς η Συρία, δηλαδή η κυβέρνηση Άσαντ στην 

Δαμασκό, λόγω των στενών σχέσεων με την Σιτική κυβέρνηση Αμπάντι στην 

Βαγδάτη, τον Ιρανό θρησκευτικό ηγέτη Χαμεινεί ως και άλλους Ιρανούς πολιτικό-

στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν απέρριψε την μονομερή ενέργεια της διεξαγωγής 

δημοψηφίσματος των Κούρδων, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι πίσω από αυτή 

κρύβονται σχέδια των ΗΠΑ και του Ισραήλ89. 

Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του Κοσσόβου καίτοι δεν 

είναι επίσημα μέλος του ΟΗΕ λόγω του βέτο της Κίνας και της Ρωσίας τόνισε ότι 
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 https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/us-kurdish-independence/543540/ 
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 https://sputniknews.com/analysis/201710171058302031-syria-kurdistan-kurds-referendum/ 
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«κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί το αναφαίρετο δικαίωμα του Κουρδικού λαού να 

εκφραστεί ελεύθερα». Στο ίδιο μήκος κύματος από πλευράς δηλώσεων και 

πολιτικών τοποθετήσεων από τους αποσχιστές της Καταλονίας90. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «6»: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

(1) Η μετά-Σαντάμ περίοδος των Κούρδων θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως ακόμα πιο πολύπλοκη συγκριτικά με το παρελθόν λόγω των 

εντυπωσιακών αλλαγών σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Η παρουσία των 

Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων διευκόλυνε στην περαιτέρω αναβάθμισή 

τους σε πολιτικό, διπλωματικό, ενεργειακό και στρατιωτικό ρόλο και επίπεδο αλέα 

από την άλλη πλευρά οι αρνητικές θέσεις που κατά καιρούς είχαν εκφράσει για 

τους δικούς τους λόγους η Βαγδάτη, η Τεχεράνη, η Άγκυρα και η Δαμασκός 

επισκίασαν διάφορες θετικές για αυτούς εξελίξεις, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στις 

θέσεις που η κάθε μία για τα δικά τους συμφέροντα έλαβε απέναντι στο Ερμπίλ 

στο αποσχιστικό δημοψήφισμα της 25ης Σεπτεμβρίου. Ενώ η καθ όλα αρνητική 

παρουσία του ISIS στην Μεσοποταμία και το εξτρεμιστικό Ισλάμ ενδυνάμωσε την 

εμπιστοσύνη των Δυτικών απέναντι σε ένα αρκετά αξιόπιστο σύμμαχο, όπως 

διαχρονικά ήσαν και είναι για την Δύση οι Κούρδοι, εν τούτοις όπως και στο 

παρελθόν τα αντί-Κουρδικά συμφέροντα των ελίτ που κυβερνούν τις γειτονικές με 

αυτούς χώρες, παρά τις μεταξύ τους βαθιές διαφορές ενώθηκαν απέναντι στην 

εχθρότητα που τρέφουν προς τους Κούρδους. Επίσης αίσθηση προκάλεσε για 

γεωπολιτικούς λόγους κυρίως η στάση των ΗΠΑ, που ενώ συνέδραμαν από το 

2005 και μετά στην ενίσχυση του Κουρδικού παράγοντα (ο οποίος ειδικά στο 

βόρειο Ιράκ) συνέδραμε και συνδράμει σε πληροφορίες και σαμποτάζ μέσα στο 

Ιράν σε βάρος κυρίως του πυρηνικού προγράμματος των Αγιατολαχ της 

Τεχεράνης, καθώς και στην παροχή μίνι-βάσεων στις ΗΠΑ εκ μέρους τους για 

επιχειρήσεις σε Συρία και στην λοιπή Ιρακινή επικράτεια κατά των τζιχαντιστών, 

στο μείζον θέμα που ήταν το δημοψήφισμα, οι Αμερικανοί τάχθηκαν υπέρ του 

ενιαίου Ιράκ, έστω και αν αυτό αποτελεί πλέον ουτοπία. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

λόγω της στρατιωτικής εμπλοκής της Μόσχας στον Συριακό εμφύλιο, η στάση των 

ΗΠΑ ως και υπολογίσιμων Δυτικών συμμάχων (Λονδίνο-Βερολίνο κα) 

προβλημάτισε και σε μεγάλο βαθμό, εκ νέου απογοήτευσε τους Κούρδους. 

(2) Περισσότερο από ποτέ τα τελευταία δέκα χρόνια η παρουσία των 

Κούρδων στον γεωπολιτικό χάρτη της Μεσοποταμίας επηρεάστηκε πιο πολύ προς 

το αρνητικό, όχι τόσο από την Άγκυρα και τις κυμαινόμενες διαθέσεις του 
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Ερντογάν, αλλά από την Τεχεράνη. Οι Ιρανοί εμφανίστηκαν επί προεδριών 

Αχμαντινεντζάντ και Ρουχανί ιδιαίτερα σκληροί απέναντι στους Κούρδους. Η 

Τεχεράνη ελέγχει την κυβέρνηση της Βαγδάτης σε εντυπωσιακό βαθμό μέσω 

Σιιτικών θρησκευτικών, κομματικών και παρακρατικών ομάδων (είτε είναι 

πρωθυπουργός ο Μαλίκι είτε ο Αμπάντι). Έχει το πάνω χέρι στο Ιράκ μέσω του 

αρχηγού της Επαναστατικής Φρουράς και της ειδικής ταξιαρχίας Al qods του 

υποστρατήγου Σολειμανί. Αυτός και η επίλεκτη δύναμη του διαδραμάτισαν 

καταλυτικό ρόλο στην αντεπίθεση του στρατού της Βαγδάτης και στην 

ανακατάληψη περιοχών από το ISIS με αποτέλεσμα οι Ιρανοί να βρίσκονται 

παντού από την Βασόρα μέχρι τα γεωγραφικά όρια του Ιρακινού Κουρδιστάν. 

Επιπλέον μέσω της φυλής των Ταλιμπανί έχουνε λόγο σε μεγάλο βαθμό στα 

δρώμενα μέσα στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ελέγχουν το συνοριακό πέρασμα Χαζ-

Ομράν και η σκληρή τους στάση φάνηκε στην προ και μετά το δημοψήφισμα κρίση 

στις σχέσεις Βαγδάτης-Ερμπιλ. Η παρουσία των Ιρανών και λοιπών Σιιτικών 

ομάδων σε Ιράκ και Συρία, αλλά και η πλούσια-δράση της Χεζμπολλάχ μετατόπισε 

υπέρ τους τα πράγματα στην Μεσοποταμία. Την ίδια στιγμή η μη-ενεργός ανάμιξη 

των ΗΠΑ,πέραν των βομβαρδισμών κατά του Ισλαμικού μορφήματος και της 

σχετικής εκπαίδευσης αντί-Ισλαμικών δυνάμεων στην βόρια Συρία δεν αναβάθμισε 

τον ρόλο τους στην περιοχή. Αποτέλεσμα ήταν οι Κουρδικές δυνάμεις καίτοι 

συνεισφέρανε πολλά στους Αμερικανούς, τελικά να μην αποκομίσουν πολλά 

οφέλη,που θα τους σταθεροποιούσαν πιο πολύ στο γεωπολιτικό γίγνεσθαι, ειδικά 

της τελευταίας τριετίας 2014-2017. Το ότι οι ΗΠΑ αναφορικά με τα όσα έλαβαν 

χώρα την τελευταία τριετία βρέθηκαν στην ίδια θέση με το Ιράν 

συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων στο αποσχιστικό δημοψήφισμα δεν έλαβε 

και τα πλέον θετικά σχόλια για τον Αμερικανικό ρόλο. 

(3) Η κρίση στο Ιρακινό Κουρδιστάν δεν σχετίζεται μόνο με τον ρόλο 

των περιφερειακών δυνάμεων και των ευρύτερων συμφερόντων των ισχυρών του 

πλανήτη. Παρά το ότι το Ιρακινό Κουρδιστάν θα μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια να 

χαρακτηριστεί ως μια όαση μέσα σε υπάρχουσες χαοτικές και ασταθείς 

καταστάσεις, στο εσωτερικό της περιοχής δεν έπαυσε να υπάρχει νεποτισμός 

διαφθορά, αρνητισμός απέναντι σε κάποιες μειονοτικές και άλλες ομάδες, καθώς 

και εσωτερικές σκληρές αντιπαραθέσεις μεταξύ των φυλών των Μπαρζανί και 

Ταλαμπανί, που έχουν διαχρονικά στοιχίσει στην περιοχή. Παρά τα υπολογίσιμα 
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πετρελαϊκά συμβόλαια, ακόμα και με την Ρωσική κρατική εταιρεία Rosneft η 

περιοχή είναι περίκλειστη, χωρίς έξοδο στην θάλασσα, με τους πολιτικούς ηγέτες 

να ελίσσονται με κρατικούς και ιδιωτικούς παράγοντες, στοχεύοντας έντονα σε 

προσωπικά οφέλη. Επιπλέον η οικονομική κρίση επί Μπαρζανί έχει στοιχίσει στο 

Ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ πολλά είναι τα προβλήματα που προέρχονται από την 

χαμηλή διεθνώς τιμών του μαύρου χρυσού. Την ίδια στιγμή οι μετριοπαθείς 

Κούρδοι του Ιράκ δεν είχαν ούτε έχουν και τις καλύτερες σχέσεις με τους 

Κούρδους της Τουρκίας και της Συρίας που είναι από μαρξιστές μέχρι 

αναθεωρητικούς. 

(4) Το Ισραήλ είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που υποστήριζαν και 

υποστηρίζουν την ανεξαρτησία του Ιρακινού Κουρδιστάν. Διαχρονικά από την 

εποχή του Σάχη Ρεζά Παχλεβί είχαν διασυνδέσεις με το Κουρδικό αντάρτικο. Μετά 

την ανατροπή του Σαντάμ από τους Αμερικανούς οι σχέσεις διευρύνθηκαν σε 

πάρα πολλούς τομείς, λόγω των εξελίξεων στο Ιράν αναφορικά με τις εκτεταμένες 

πυρηνικές και πυραυλικές δραστηριότητες της Τεχεράνης, αλλά και λόγω των 

πολυδιάστατων εσωτερικών τριβών, και εμφυλίου πολέμου στο Ιράκ. Η έλευση του 

Ισλαμικού Κράτους το 2014 κυρίως στην Μοσούλη ως και σε γειτονικές με το 

Ιρακινό Κουρδιστάν περιοχές που βρέθηκαν κάτω από τον έλεγχο των Ισλαμιστών 

ενίσχυσε τις διμερείς επαφές του Ισραήλ με την περιφερειακή Κυβέρνηση του 

Ερμπίλ. Μεταξύ των τομέων που ενισχύθηκαν οι διμερείς συνεργασίες ήσαν ο 

ενεργειακός, η στρατιωτική και εξοπλιστική εκπαίδευση των πεσμεργκά καθώς και 

η εκ μέρους των Κούρδων συλλογή και μεταφορά πληροφοριών αναφορικά με 

κινήσεις και ενέργειες του Ιράν στην περιφερειακή γεωπολιτική σκακιέρα. το 

Ισραήλ ήταν η μόνη χώρα που ενεργά υποστήριξε την διαδικασία του 

αποσχιστικού δημοψηφίσματος της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν ως και σε κάποιες επίμαχες περιοχές.  

(5) Ενεργά πολλές Αραβικές χώρες δεν πήρανε έντονα 

υποστηρικτικές θέσεις απέναντι στις κινήσεις των Κούρδων στην μετά-Σανταμική 

περίοδο στο Ιράκ. Σημειώνεται ότι πιο πολύ τους απασχολούσε η κατάσταση στο 

εσωτερικό της χώρας αναφορικά με την διένεξη Σουνιτών και Σιιτών παρά οι 

εξελίξεις βόρεια του 36ου γεωγραφικού παράλληλου στο Κουρδιστάν. Επίσης η 

Σαουδική Αραβία διέβλεπε αυξημένη επιρροή των Σιιτών στην Βαγδάτη και συνεχή 
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μείωση του Σουνιτικού στοιχείου, το ποίο είχε πλησιάσει περισσότερο σε ακραίες 

αντί-Αμερικανικές ενέργειες μέχρι το 2011 και αργότερα σε πιο εξτρεμιστικές 

θέσεις μέσω της ριζοσπαστικοποίησης διαφόρων φυλών μέχρι το 2014 και από 

εκεί και πέρα το ISIS ανέλαβε να καλύψει τα διάφορα κενά του Σουνιτικού 

πλαισίου της πιο σκληρής αντίδρασης διαδεχόμενο την Αλ Κάεντα στο Ιράκ.. 

Επίσης απέναντι στο Κουρδικό αποσχιστικό δημοψήφισμα, τα πλούσια κράτη του 

Κόλπου δεν έλαβαν ενεργό θέση, ενώ στην αρχή και μόνο της όλης υπόθεσης το 

Ριάντ είπε να διαμεσολαβήσει, αλλά προφανώς λόγω της ελεγχόμενης από τους 

Σιίτες της κυβέρνησης της Βαγδάτης αποσύρθηκε .Προφανώς από το 2015 και 

μετά η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα του Κόλπου είχαν στραφεί στον εμφύλιο 

πόλεμο της Υεμένης, στην Ιρανική διείσδυση στις επιθετικές επιχειρήσεις του 

στρατού του Άσαντ καθώς και στις κινήσεις της Τεχεράνης στις ευρύτερες 

θάλασσες, όπως του ΒΔ Ινδικού Ωκεανού και της Ερυθράς Πάντως η συντηρητική 

και φίλο-Αμερικανική Ιορδανία τάχθηκε υπέρ των δικαιωμάτων το Κουρδικού λαού 

στο Ιράκ που τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους. Η Ιορδανία είχε 

τονίσει την δυναμική παρουσία των Κούρδων ανταρτών κατά του Ισλαμικού 

Κράτους, και το ότι προστάτευσε τις ευρισκόμενες σε άμεσο κίνδυνο εξόντωσης 

πληθυσμιακές ομάδες στο Β.Ιράκ. Παράλληλα υπήρξαν αναφορές για την 

υποστήριξη των Κούρδων, στο φως του ότι είναι μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα 

που, όπως και οι Παλαιστίνιοι έχει αρκετά ζητήματα άλυτα, με κυρίαρχο το ότι δεν 

έχει εδαφική παρουσία αναγνωρισμένη διεθνώς. 

(6) Αναφορικά με το Κουρδικό αποσχιστικό δημοψήφισμα, μια βασική 

και ουσιώδης παρατήρηση είναι ότι μπορεί να μην έτυχε υποστήριξης από 

πολλούς διακρατικούς παράγοντες και χώρες της περιοχής και ευρύτερα, αλλά 

από την άλλη πλευρά διεθνοποίησε ακόμα περισσότερο τις κινήσεις των Κούρδων 

Μπορεί να μην έγιναν σε διάφορες πρωτεύουσες του εξωτερικού μαζικά 

συλλαλητήρια, αλλά το δημοψήφισμα συζητήθηκε στα διεθνή Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας. Απλά θα έπρεπε όλες οι κινήσεις των Κούρδων του Β.Ιράκ να ήσαν 

πιο συγκεντρωτικές και καλύτερα προσαρμοσμένες στο να αντιμετωπίσουν το 

αρνητικό κλίμα εναντίον τους προερχόμενο κυρίως από την Τεχεράνη, και 

δευτερευόντως από τα άλλα κράτη κι τους προπαγανδιστικούς τους μηχανισμούς. 

(7) Η θέση των Αμερικανών απέναντι στον Κουρδικό ρόλο δεν 

διευκρινίστηκε από την αρχή. Ασφαλώς οι Κούρδοι του Ιρακινού Κουρδιστάν 
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συνέδραμαν στις συμμαχικές και Αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού 

Κράτους ως και άλλων τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών οργανώσεων, αφού ήσαν 

στο έδαφος η πλέον αξιόπιστη δύναμη αλλά από εκεί και πέρα θα έπρεπε να 

εξηγήσουν στους Κούρδους ότι απαιτείται διάλογος με την κεντρική κυβέρνηση 

στην Βαγδάτη. Με άλλα λόγια δεν δόθηκε από τους Δυτικούς μία εναλλακτική 

επιλογή για να υπάρξει μια πιο ψύχραιμη αντιμετώπιση, και να δοθεί επιπλέον 

χρόνος για διαβουλεύσεις αφού το Ισλαμικό Κράτος (με εξαίρεση κάποιες πολύ 

μικρές περιοχές) θα ήταν πλέον στην Μεσοποταμία παρελθόν. Άλλωστε μεταξύ 

Βαγδάτης και Ερμπίλ υπάρχουν αρκετά ανοικτά θέματα όπως τα ποσοστά επί των 

υδρογονανθράκων, ο μελλοντικός ρόλος των πεσμεργκά, η αμφισβήτηση 

περιοχών στις οποίες υπάρχουν Κουρδικές κοινότητες αλλά βρίσκονται εκτός του 

εδάφους του ιρακινού Κουρδιστάν, θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της 

χώρας κα. Επίσης πολλά συνταγματικά θέματα και εκκρεμότητες δεν έχουνε 

επιλυθεί. Η Βαγδάτη δεν έχει να σεβαστεί περίπου 50 από τα 143 άρθρα του μετά-

Σανταμικού συντάγματος της χώρας. Η Βαγδάτη αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις 

της με το Ερμπίλ είναι μέσα σε ομίχλη. Αν δεν επιλυθούν πολλά επιμέρους 

θέματα, δεν μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε μορφής απόσχιση 

περιοχής.  

(8) Επειδή η όλη στάση των ΗΠΑ έχει εκληφθεί αναφορικά με τους 

Κούρδους του Ιρακινού Κουρδιστάν ως συμπεριφορά αρνητική απέναντι σε 

μαχητές που συνέδραμαν -μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους- στην συμμαχική 

επικράτηση κατά του Ισλαμικού Κράτους ειδικά στις επιχειρήσεις βόρεια της 

Μοσούλης είναι σημαντικό να εξηγήσουν οι Αμερικανοί ότι δεν τους εγκατέλειψαν 

υπέρ των φίλο-Ιρανών Σιιτών και ούτε τους περιθωριοποιούν, με το να μην 

υποστηρίξουν το αποσχιστικό δημοψήφισμα. Επίσης ας ληφθεί υπόψη ότι πάρα 

πολλοί Σουνίτες και άλλες μειονότητες και τοπικοί πληθυσμοί έχουνε καταφύγει 

στο Ιρακινό Κουρδιστάν για να προστατευθούν από την εκδίκηση των Σιιτών, που 

ανακατέλαβαν πόλεις και ελέγχουν πλέον περιοχές που ήταν υπό τον ασφυκτικό 

έλεγχο και κατοχή του Ισλαμικού κράτους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι 

Δυτικοί σύμμαχοι δεν αφήνουν το Ιράκ στον απόλυτο έλεγχο των Σιιτών. Άλλωστε 

κατά διαστήματα το State Department αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα ως αρνητική 

εξέλιξη στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν διάκειται αρνητικά απέναντι σε 

αιτήματα των Κούρδων, τα οποία δεν έχει συζητήσει και ούτε ικανοποιήσει η 
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Βαγδάτη. Επίσης η Ισραηλινή υποστήριξη στους Κούρδους του βορείου Ιράκ, η 

προμήθεια πετρελαίου του Ισραήλ από το Κουρδιστάν καθώς κι οι διάφορες 

επαφές τους είχαν προκαλέσει την οργή ως και την έντονη δυσαρέσκεια των φίλο-

Ιρανών ως και άλλων Αράβων του Ιράκ απέναντι στις Κουρδικές θέσεις. 

(9) Σε πολλά επιμέρους ζητήματα στο εσωτερικό του Ιρακινού 

Κουρδιστάν δεν υπήρξε στην μετά-Σαντάμ εποχή μία κοινή θέση των δυο 

ισχυρότατων πολιτικών φορέων της περιοχής, πάντοτε οι σχέσεις των 

κομμάτων/φυλών των Μπαρζανί και Ταλαμπανί, επηρεάζονταν από έξωθεν 

καταστάσεις, συμφέροντα, αλλά και από εσωτερικές ιστορικές και φυλετικές έριδες. 

Επιπλέον η διαφθορά στο Ιρακινό Κουρδιστάν και ειδικά στα θέματα διαχείρισης 

του πετρελαϊκού πλούτου ήταν στενά συνδεδεμένη και με τους δυο ισχυρούς 

διαχρονικούς παράγοντες. Παράλληλα οι ασταθείς σχέσεις της Τουρκίας με το 

Ιράν και την Σιιτική (κυρίως) κυβέρνηση της Βαγδάτης δεν άφηνε αρκετό χώρο για 

κοινές θέσεις, ακόμα και στο κρίσιμο δημοψήφισμα της 25ης Σεπτεμβρίου του 

2017. Στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατεία για το δημοψήφισμα-αν και στο 

τέλος αναγκαστήκανε όλοι να το υποστηρίξουν (το τρίτο κόμμα το GORAN και η 

Ισλαμιστική KOMAL εμφάνιζαν διαφοροποιήσεις). Συνεπώς δεν υπήρξε όλα αυτά 

τα χρόνια ισχυρό και ενιαίο μέτωπό υπέρ συγκεκριμένων και καθοριστικής 

σημασίας αντικειμενικών στόχων που θα έπρεπε συνολικά να υποστηριχθούν. 

Επίσης μέσα στο 2015 δεν έλαβαν χώρα οι προεδρικές εκλογές στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν με αποτέλεσμα να εκληφθεί ως εκ μέρους του Μπαρζανί προσπάθεια 

να διατηρήσει με εκλογικά τεχνάσματα τον έλεγχο της εσωτερικής κατάστασης. 

Επιπλέον οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ISIS σε πολλές περιοχές του Ιράκ 

δεν προσέφεραν και τον απαραίτητο χρόνο για να συζητηθούν αλλαγές στο 

Ιρακινό σύνταγμα που ευνοεί την κεντρική εξουσία και δεν επιτρέπει περιθώρια για 

περισσότερο ευέλικτη συμπεριφορά σχετικά με άλλους πληθυσμούς. Η Βαγδάτη 

πάντως είχε διαμηνύσει στο Ερμπίλ ότι δεν πρόκειται να συζητήσει τίποτα με βάση 

το αποσχιστικό δημοψήφισμα. 

(10) Η ΕΕ δια στόματος της αρμόδιας Επιτρόπου για την Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας Φεντερίκα Μονγκερίνι αναφορικά με 

το αποσχιστικό δημοψήφισμα δεν τάχθηκε υπέρ του. Επίσης μετά την ανατροπή 

του Σαντάμ η ΕΕ είχε πάρα πολύ περιορισμένη παρουσία και ρόλο στο Ιράκ, εκτός 

μιας μικρής αριθμητικά δύναμης που στείλε στην Βαγδάτη το 2005 και 
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αποσύρθηκε γρήγορα. Το Ιράκ ήταν σταθερά υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ 

περιορισμένος ήταν και ο ρόλος του ΝΑΤΟ από το 2005 στην εκπαίδευση 

Ιρακινών αξιωματικών και διπλωματών στην Στρατιωτική Σχολή της Αλ 

Ρυσταμίγια. Αν και η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν έχει 

Γραφεία στις Βρυξέλλες και στην Ουάσινγκτον, εν τούτοις δεν υπήρξε 

ικανοποιητική ενημέρωση και διευρυμένες επαφές. Επίσης και στα πλαίσια του 

ΟΗΕ η UNAMI δηλαδή η αποστολή του ΟΗΕ στο Ιράκ για ανθρωπιστικούς και 

άλλους σκοπούς δεν είχε ασχοληθεί με το Ιρακινό Κουρδιστάν τα τελευταία χρόνια 

καθώς και με το αποσχιστικό δημοψήφισμα στο οποίο δεν έστειλε παρατηρητές σε 

Ερμπίλ και Σουλεϊμανίγια .Οι Κούρδοι συγκριτικά με άλλους λαούς της Μ Ανατολής 

χαρακτηρίζονται ως σχετικά ανεκτικοί σε άλλες θρησκείες και δόγματα, βάσει 

αναφορών των διεθνών οργανισμών, αλλά παρά ταύτα πολλές Ευρωπαϊκές 

χώρες, δεν άλλαξαν στάση εξ αιτίας αυτού, σχετικά με το δημοψήφισμα.  

(11) Η Ρωσία ως συνήθως σε τέτοια ζητήματα διατηρεί 

επαμφοτερίζουσα θέση. Η συμπεριφορά της χαρακτηρίζεται από δύο μέτρα και 

δύο σταθμά κάτι που επί χρόνια παρατηρούμε στις λεγόμενες παγωμένες διενέξεις 

του πρώην Σοβιετικού χώρου. Εκεί που την συμφέρει όπως στις περιπτώσεις της 

Υπερδνειστερίας στην Μολδαβία, της Κριμαίας και του Ντονμπάς στην Ουκρανία, 

και των Αμπχαζίας και Νότιας Οσσεστίας στην Γεωργία συμπεριφέρεται θετικά 

γιατί την ευνοούν τα συμφέροντα της και οι συσχετισμοί των δυνάμεων, ενώ 

επιδιώκει να γίνουνε αποδεκτά και να νομιμοποιηθούν τα τοπικά δημοψηφίσματα 

των εν λόγω περιοχών Στη περίπτωση του Ιρακινού Κουρδιστάν παρά τις επαφές 

που διατηρεί με Κούρδους πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες, δεν πήρε 

σαφή θέση, ενώ σφυγμομέτρησε αν ευνοεί την ίδια ή την Συρία μία τέτοια εξέλιξη, 

οπότε ανάλογα παρέπεμψε στην θεωρία του διεθνούς δικαίου που σε ένα τέτοιο 

θέμα χαρακτηρίζεται πιο πολύ από πολιτικές και γεωπολιτικές σκοπιμότητες και 

λιγότερο από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. 

Όλα αυτά τα χρόνια μετά την ανατροπή του Σαντάμ η Μόσχα είχε πολύ 

περιορισμένο ρόλο στο Ιράκ και στον Αραβικό κόσμο. Ενισχύθηκε σε πολύ μεγάλο 

βαθμό η θέση της με την επέμβαση-υποστήριξη του καθεστώτος στην Συρία. 

Πάντως η Μόσχα παρά τις κατά καιρούς εκφρασθείσες θέσεις της περί διεθνούς 

δικαίου προσπαθεί και στο Ιρακινό Κουρδιστάν να προωθήσει τα οικονομικά και 

ενεργειακά συμφέροντα της. Σημειωτέον, τέλος, ότι η Ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία 
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Rosneft έχει συνάψει συμφωνία με την κυβέρνηση Μπαρζανί για εξαγωγή 

κουρδικού αργού (το οποίο πετρέλαιο θα διυλίζεται στη Γερμανία) προσφέροντας 

στη μαστιζόμενη από βαθιά οικονομική κρίση περιοχή μια πολύτιμη γραμμή 

συναλλάγματος. 

(12) Το Ιράν διαχρονικά δεν ήθελε Σουνιτικό Ιράκ, αλλά ούτε και 

Σουνιτικό Ιρακινό Κουρδιστάν. Οτιδήποτε Σουνιτικό και φίλο-Δυτικό είναι για την 

Τεχεράνη μαχαίρι στο λαιμό. Οι πιο πολλοί Κούρδοι του Ιράν ζούνε στα βουνά 

Ζάγκρος, και η Τεχεράνη έχει επικριθεί δριμύτατα κατά καιρούς γιατί παραβιάζει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα τους. Με τίποτα το Ιράν δεν επιθυμεί να δει το Ιρακινό 

Κουρδιστάν να αποκτά κρατική οντότητα, γιατί κάτι τέτοιο θα είναι μαγνητικός 

πόλος και για τους άλλους Κούρδους, ενώ θα δείχνει το δρόμο...Και επειδή τα 

τελευταία χρόνια μετά το τέλος του Σαντάμ, οι Ιρανοί βρήκανε την ευκαιρία να 

διεισδύσουν πιο πολύ στο Ιράκ, αλλά και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής, 

αυτή την εποχή που έχουνε αναβαθμιστεί σημαντικά σε γεωπολιτικό πλαίσιο 

προχώρησαν ακόμα περισσότερο στο να «κλείσουν την πόρτα» στους Κούρδους 

του Ιράκ μέσω έντονα αρνητικής θέσης στο δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 

2015. Παράλληλα κατάφεραν να διαιρέσουν ακόμα πιο πολύ τους Κούρδους 

υποστηρίζοντας πιο έντονα την φυλή των Ταλαμπανί, καθώς και ορισμένα μικρά 

πολιτικά κόμματα που έχουνε χαμηλά ποσοστά αλλά υπολογίσιμη εκπροσώπηση 

στο Περιφερειακό Κουρδικό Κοινοβούλιο. Επίσης πολλά στελέχη και μαχητές του 

PJAK ενεργούν επί χρόνια κατά Ιρανικών στόχων, έχοντας ως βάσεις εφοδιασμού 

και κρησφύγετα μέσα στο Ιρακινό Κουρδιστάν, κάτι που προκαλεί ακόμα 

μεγαλύτερη ανησυχία. 

(13) Στην Συρία το Μπααθικό καθεστώς δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα 

στους Κούρδους, και πάντα έβλεπε με αρνητισμό και καταπιεστική διάθεση και 

στάση την σύσταση της ROJAVA, δηλαδή το λεγόμενο Δυτικό Κουρδιστάν. Αν και 

οι Κούρδοι του Ιρακινού Κουρδιστάν δεν είχαν ποτέ και τις καλύτερες σχέσεις με 

τους Κούρδους της Συρίας, εν τούτοις η Δαμασκός διάκειται αρνητικά στα 

δικαιώματα των Κούρδων για ανεξαρτησία. Η Αραβική άνοιξη και ο χαοτικός 

εμφύλιος πόλεμος στην Συρία προσέφερε στους Κούρδους της Συρίας ευκαιρίες 

στα δικά τους καντόνια για να προχωρήσουν σε κινήσεις ενισχυμένης 

αυτονομίας/ανεξαρτησίας που στο παρελθόν επί των ημερών του ασφυκτικού 
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καθεστώτος του Άσαντ δεν είχαν τολμήσει να προχωρήσουν. Μετά τις νίκες κατά 

του Ισλαμικού Κράτους, οι Κούρδοι ελέγχουν 40% περισσότερα εδάφη από αυτά 

που αναφέρει το ιρακινό σύνταγμα, περιλαμβανομένης και της μεθορίου Ιράκ-

Συρίας στην Ντιερ ελΖορ, εξέλιξη που επιτρέπει εδαφική συνέχεια ανάμεσα στις 

κουρδικές περιοχές του Ιράκ και της Συρίας. Αυτό αποτελεί εφιάλτη για την 

Άγκυρα, ιδίως δεδομένης της στάσης της Ρωσίας, η οποία τάσσεται υπέρ της 

διευρυμένης αυτονομίας των κουρδικών περιοχών της Συρίας. Ανυσηχεί όμως και 

την ίδια την Δαμασκό, αν και δεν έχει τις δυνατότητες ανακατάληψης των 

Κουρδικών εδαφών. 

(14) Η Τουρκία τέλος πέραν των επί δεκαετίες προβλημάτων που έχει 

με τους Κούρδους, εμμένει πολύ στην προστασία των Τουρκμένιων σε Ιράκ και 

Συρία (πολλοί ζούνε μέσα σε Κουρδικές περιοχές) που φυλετικά πρόσκεινται σε 

αυτή, ενώ παρατηρείται τα τελευταία 8-10 χρόνια μια γεωπολιτική αναμόχλευση 

του Κουρδικού με αιχμή του δόρατος το Ιρακινό Κουρδιστάν. Η Άγκυρα είναι 

εναντίον του όποιου Μεγάλου Κουρδιστάν. Κινείται στον χάρτη της Μεσοποταμίας 

με κριτήρια αυστηρά ωφελιμιστικά για την ίδια, ενώ είναι πιο ευέλικτη απέναντι στο 

Ιρακινό Κουρδιστάν συγκριτικά με άλλες περιοχές που ζούνε Κούρδοι. Άλλωστε το 

Ιρακινό Κουρδιστάν είναι πλούσιο μεν αλλά περίκλειστο και έχει ανάγκη την 

Τουρκία στις εξαγωγές πετρελαίου αλλά και στον επισιτιστικό και λοιπό εφοδιασμό 

του. Πιεζόμενος από τη συμμαχία με το εθνικιστικό MHP, ο Τούρκος πρόεδρος 

Ερντογάν εμφανίστηκε ως προστάτης των Τουρκμένιων και απείλησε τους 

Κούρδους του Ιράκ ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του αγωγού μέσω του οποίου 

εξάγουν έως και 700.000 βαρέλια ημερησίως στο λιμάνι Τσεϊχάν. Παράλληλα, 

διακόπηκε η λειτουργία της μικρής βάσης στην οποία ο τουρκικός στρατός 

εκπαίδευε πεσμεργκά (η συνεργασία της Άγκυρας με τους Κούρδους του Ιράκ 

είναι ένα από τα παράδοξα της περιοχής και βασίζεται στον ανταγωνισμό των 

Κούρδων του Ιράκ με τον υπ’ αριθμόν 1 εχθρό του τουρκικού κράτους, το ΡΚΚ). 

(15) Δεκατέσσερα χρόνια μετά την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ και τον 

εμφύλιο που ακολούθησε, το Κιρκούκ παραμένει μία από τις λίγες πόλεις της 

χώρας στις οποίες συνυπάρχουν διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες: 

Κούρδοι, σιίτες, Τουρκμένιοι, χριστιανοί. Η μοναδική από τις ομάδες αυτές που 

επιθυμούσε το δημοψήφισμα ήταν οι Κούρδοι, οι οποίοι την ημέρα εκείνη 

πανηγύριζαν, βέβαιοι για το αποτέλεσμα, ενώ τα μέλη των άλλων εθνοτικών 
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ομάδων προτίμησαν να κλειστούν στα σπίτια τους. Το Κιρκούκ είναι το σημείο στο 

όποιο θα συγκρούονται για πολύ τα συμφέροντα των Κούρδων-Αράβων κι λοιπών 

μειονοτήτων. 

6.2 Προτάσεις για τους μελλοντικούς στόχους του Κουρδιστάν 

Το θέμα των Κούρδων ειδικά στο βόρειο Ιράκ θα βρίσκεται πάντοτε στην 

επικαιρότητα. Αμέσως μετά την ανατροπή από τους Αμερικανούς του καθεστώτος 

του Σαντάμ, η περιοχή ένιωσε μία αναβάθμιση καθώς και ανάπτυξη των πολιτικών 

– οικονομικών - ενεργειακών - πολιτιστικών επαφών, καθώς και στους τομείς 

άμυνας, διπλωματίας και ασφάλειας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή 

και ειδικά ο Κουρδικός πληθυσμός είναι πολλά, όμως παρατηρήθηκαν την 

τελευταία δεκαετία, αρκετές θετικές αλλά και αρνητικές εξελίξεις που είχαν και 

έχουν πολυδιάστατες επιπτώσεις σε όλο τον γεωπολιτικό και γεωοικονομικό χώρο. 

Παρακάτω αναφέρω διάφορες προσωπικές προτάσεις αναφορικά με τον 

μελλοντικό ρόλο, παρουσία και επιλογές των Κούρδων του Ιράκ σε ένα 

πραγματικά ομιχλώδες και χαοτικό τοπίο της Μεσοποταμίας αλλά κι της 

Μ.Ανατολής γενικότερα. 

Οι Κούρδοι του Ιρακινού Κουρδιστάν θα πρέπει να διευρύνουν την 

παρουσία τους σε διεθνείς χώρους και ειδικότερα σε παγκόσμιας εμβέλειας ΜΜΕ 

αλλά κυρίως στο Διαδίκτυο με θέσεις προτάσεις κι εκσυγχρονισμό των απόψεων 

τους. Οι δε στρατιωτικές τους δυνάμεις/πεσμεργκά θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν 

και σταδιακά να απαγκιστρωθούν από το ανταρτικό μοντέλο και να μεταπέσουν σε 

αντίστοιχο συμβατικό στρατό. 

Λόγω του περίκλειστου της περιοχής είναι απαραίτητο να διευρύνουν τις 

ενεργειακές επικοινωνίες με τον έξω κόσμο, οπότε σε ορισμένα ζητήματα 

χρειάζεται να προβούν σε συμβιβασμούς.  

Το Ιρακινό Κουρδιστάν θα πρέπει να ανοίξει ακόμα περισσότερα Γραφεία 

Συνδέσμων σε κράτη του εξωτερικού και ειδικά στις πλείστες Ισλαμικές χώρες, 

καθώς και στην Άπω Ανατολή. 

Ο προσανατολισμός των Κούρδων θα πρέπει να είναι προς την Δύση, ενώ 

είναι απαραίτητο να προσεταιριστούν χώρες-κλειδιά όπως είναι το Πακιστάν, η 
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Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Αλγερία και η Ιορδανία, στην σταδιακή προώθηση 

των επιδιώξεων τους. 

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ερμπίλ θα μπορούσε -έστω και αν δεν 

είναι κράτος ακόμα- να υποστηρίξει σειρά διεθνών συμφωνιών κατά της 

τρομοκρατίας του εμπορίου και διακίνησης ναρκωτικών, προστασίας του 

κυβερνοχώρου κα. 

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν είναι απαραίτητο να 

βελτιώσει τα όσα ισχύουν αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

μειονοτικών και άλλων πληθυσμών που βρίσκονται στα εδάφη της.(Χριστιανοί-

Ασσύριοι-Χαλδαίοι-Γιαζίντις κα) . 

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ερμπίλ να προσπαθήσει να διατηρήσει 

ισορροπίες αναφορικά με την Παλαιστινιακή διένεξη.  

Οι Κούρδοι του Ιρακινού Κουρδιστάν να ενισχύσουν τις αεροπορικές και 

συγκοινωνιακές επαφές τους με πολλά κράτη της Ευρώπης στα οποία έχουνε 

υπολογίσιμες πληθυσμιακά κοινότητες.  

Να εξετάζουν πιο προσεκτικά οι ηγεσίες τους πότε συμφέρει και έχουν 

μεγάλες πιθανότητες να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις τους στον γεωπολιτικό τους 

χώρο. Δηλαδή να διαχειρίζονται καλύτερα την εκμετάλλευση των καταστάσεων 

που προκύπτουν κατά καιρούς για την ικανοποίηση των αντικειμενικών τους 

στόχων. 

Βελτίωση των πληροφοριακών τους δικτύων και ειδικότερα 

παρακολούθηση των πολιτικό-στρατιωτικών διεργασιών μέσα στο Ιράν. 

Είναι καιρός να προωθηθούν νεότερες ηγεσίες στην πολιτική-οικονομική 

και ενεργειακή ζωή του Ιρακινού Κουρδιστάν. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το Ιρακινό Κουρδιστάν στην μετά-Μπάαθ εποχή διήλθε και εξακολουθεί να 

διέρχεται μια περίοδο καθοριστικών αλλαγών στα εσωτερικά και εξωτερικό του 

θέματα Η όλη κατάσταση στην Μ.Ανατολή μετά το 2004 είναι ιδιαίτερα 

προβληματική, ομιχλώδης, ανεξέλεγκτη και ακόμα πιο επηρεασμένη από τις 

προθέσεις των γειτονικών κρατών και ειδικά του Ιράν και της Τουρκίας. Την ίδια 

στιγμή η πολιτική, οικονομική, ενεργειακή και στρατιωτική κατάσταση στην 

Βαγδάτη δεν δείχνει ότι υπάρχουν ευέλικτες επιλογές για προσέγγιση των δύο 

πλευρών. Το δημοψήφισμα της 25ης Σεπτεμβρίου απέδειξε ότι η διεθνής 

κοινότητα δεν είναι έτοιμη για ένα ανεξάρτητο Ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ στο 

εσωτερικό της περιοχής υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του παλιού 

πολιτικό-φυλετικού κατεστημένου των Μπαρζανί και Ταλαμπανί με την νεότερη 

γενιά πολιτικών. Ο ρόλος του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή του Ιράκ εμφανίζεται 

ενισχυμένος και ειδικά λόγω των εξελίξεων στο διαλυμένο Συριακό χώρο, κάτι που 

επηρεάζει ακόμα πιο πολύ και προς το αρνητικό τις ενδο-Κουρδικές θέσεις και 

πολιτικό-γεωστρατηγικές επιλογές. Η Κουρδική ηγεσία στο βόρειο Ιράκ θα πρέπει 

να παρακολουθεί τις εξελίξεις που θυμίζουν καθημερινά σε μια κινούμενη άμμο 

των διεθνών και περιφερειακών σχέσεων ενώ και η πολιτική των ισχυρών του 

πλανήτη σε ολόκληρη την περιοχή εμφανίζει τάσεις που εκ των προτέρων δεν 

είναι ελεγχόμενες και δεν μπορεί να υπάρξουν οι ελάχιστες δυνατές και ασφαλείς 

εκτιμήσεις. 

Ασφαλώς στην μετά-Σαντάμ εποχή οι Κούρδοι έχουνε ενισχύσει την 

παρουσία τους και διευρύνει τις επαφές τους. Όμως με εξαίρεση το Ισραήλ δεν 

έχουνε τύχει θερμής υποστήριξης από πολλά κράτη. Αναμφίβολα έχουν 

συντελέσει στην επικράτηση των Δυτικό-Αραβικών δυνάμεων κατά του Ισλαμικού 

Κράτους, καθώς και στην προστασία των διαφόρων μειονοτικών πληθυσμών, 

όμως γενικότερα αλλά και ειδικότερα συμφέροντα δεν τους έχουνε ευνοήσει σε 

ικανοποίηση και υλοποίηση του βασικού αντικειμενικού στόχου που είναι η 

σύσταση ενός βιώσιμου κράτους με πυρήνα το βόρειο Ιράκ. Επανεξέταση της 

θέσης τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο χάρτη της περιοχής, καθώς και πιο 

προσεκτικές κινήσεις εκ μέρους τους είναι πιθανό να επιφέρουν τα πολυπόθητα 

αποτελέσματα. 
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Όπως προκύπτει από τη σύντομη καταγραφή των γεγονότων, η περιοχή 

της Μέσης Ανατολής αποτελεί μία «κινούμενη άμμο», όπου η αστάθεια, η 

ανασφάλεια και οι ευκαιριακές συμμαχίες ανάμεσα στα κράτη προκύπτουν για την 

προώθηση των συμφερόντων τους, ενώ το διεθνές σύστημα, περισσότερο από 

κάθε άλλη στιγμή, βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασμού με πολλές εστίες 

αντιπαράθεσης, τις οποίες οι κύριοι δρώντες του παγκόσμιου συστήματος 

καλούνται να διευθετήσουν. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων 

απαιτείται προσπάθεια, τόσο από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όσο και από 

αυτούς που έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Η εμπλοκή των τελευταίων είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμη, διότι αυτοί είναι συνήθως δυνάμεις μεγαλύτερης ισχύος και οι 

λύσεις που δίνονται οδηγούν σε προσωρινή μόνο σταθερότητα. 

Επομένως, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζουν μόνο τα κράτη 

της περιοχής, αλλά και τον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο, δεδομένου ότι αποτελούν 

παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά στην περιφερειακή σταθερότητα και 

ασφάλεια. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να 

προωθήσουν τα συμφέροντα και τις πολιτικές τους στη συγκεκριμένη περιοχή, 

διότι επωφελούνται και οι δύο. Συνεπώς, τα μεγάλα προβλήματα της Μέσης 

Ανατοής έχουν επιπτώσεις στην οικονομική και πολιτική κατάσταση των χωρών 

της περιοχής, αναδεικνύοντας και τον ιδιαίτερο ρόλο των ενεργειακών πόρων, οι 

οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν βασικό παράγοντα στις σχέσεις και τη 

σταθερότητα των χωρών της Μέσης Ανατολής. 

Σύνολο Λέξεων: 23.586 
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