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VIII. Γεωπολιτικὲς ὄψεις τοῦ Κουρδικοῦ ζητήματος στὸ 
νέο Ἰράκ. Ἐρωτήματα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐξωτερικὴ 

καὶ Ἀμυντικὴ πολιτικὴ

[Ἰνστιτοῦτον Ἀμυντικῶν Ἀναλύσεων, Γεωστρατηγικὴ 8 (5-8-2005)]

«Ἡ Ἐξωτερικὴ καὶ ἡ Ἀμυντικὴ Πολιτικὴ μιᾶς χώρας 
ἀποτελοῦν τὶς δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος. 

Ὁ ἰσχυριζόμενος ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ γνωρίσει μόνον 
τὴν μία ματαιοπονεῖ ἢ πλανᾶται: Νόμισμα μὲ μία ὄψη 

εἶναι, ἁπλῶς, κίβδηλο...»* 

Ὁ συντάκτης.

Εἰσαγωγὴ - Γενικὰ Μεγέθη

Ἡ γεωπολιτικὴ σημασία τοῦ ἐθνοθρησκευτικοῦ μωσαϊκοῦ στὸ Νέο Ἰράκ, 
τὸ ὁποῖον, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχει ὑποστηρίξει ὁ γράφων κατὰ τὸ παρελθόν 
(χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι τὸ ἐπιθυμεῖ), θὰ εἶναι συνομόσπονδο καὶ τριε-
θνοτικὸ καὶ θὰ ἔχει βαρύνουσα γεωπολιτικὴ σημασία γιὰ τὴν ἐπανακατανομὴ 
ἰσχύος στὴ Ν/Α Μεσόγειο καὶ δι' αὐτῆς σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.

Ὅπως παρατηροῦμε στοὺς κατωτέρω Χάρτες (Χάρτες 1 καὶ 2), τὸ Σονιτικὸ 
στοιχεῖον (Κοῦρδοι, Ἄραβες καὶ Τουρκμένιοι) ἐντοπίζεται ἀμιγὲς στὸ Βόρειο 
καὶ Κεντρικὸ Ἰρὰκ καὶ ἀναμεμιγμένο μὲ τὸ Σηιτικὸ στοιχεῖο στὸ Νότιο Ἰράκ, 
ὅπου ἐκεῖ τὸ σηιτικὸ στοιχεῖο ὑπερισχύει σαφῶς.

Τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο στὰ ἐδάφη τοῦ Ἰρὰκ διαθέτει ἕνα ποσοστὸ τῆς τάξεως 
τοῦ 24,78%, δηλ. 5.600.000 ἄτομα, ἐπὶ συνολικοῦ ἰρακινοῦ πληθυσμοῦ 22.600.000 
ἀτόμων καὶ καλύπτει ἔκταση 83.000 km2. Τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο εἶναι μὲν σονι-
τικό, ἀλλὰ στὴν περίπτωσή του κατισχύει τὸ ἐθνοτικὸν χαρακτηριστικὸ ἐπὶ τοῦ 
θρησκευτικοῦ.

*  Πρόκειται γιὰ φράσιν τοῦ Καθηγητοῦ Μάζη πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης 
Σπήλιον Σπιλιωτόπουλον, εἰς κατ' ἰδίαν συζήτησιν, τὸν Ἰούλιον 2005. 
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Χάρτης 1

Τὸ σύνολο τοῦ κουρδικοῦ πληθυσμοῦ στὴν Μ. Ἀνατολὴ καὶ τὴν Κ. Ἀσία 
(Ἀρμενία, Γεωργία, Ἀζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν, Κιργισία καὶ Καζακστὰν) 
ἀνέρχεται σὲ 35.100.0 κατοίκους (βλ. Χάρτη 3) καὶ καλύπτει ἐπιφάνεια τῆς τάξε-
ως τῶν 350.000 km2. Τὸ ἀλφάβητο τῆς Κουρδικῆς Γλώσσης στὴν Γεωργία καὶ 
τὴν Ἀρμενία εἶναι τὸ κυριλλικό, στὴν Τουρκία εἶναι τὸ λατινικὸ ἐνῷ στὸ Ἰράκ, 
τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν Συρία εἶναι ἀραβικὸ ἢ ἀραβοπερσικό. Κατὰ τὸ μεγαλείτερον 
μέρος τους εἶναι σονῖτες μουσουλμᾶνοι.

Στὰ τουρκικὰ ἐδάφη ὑπάρχουν 19.000.000 κάτ. ἐπὶ ἐκτάσεως 210.000 km2 
(ποσοστὸν 26,9% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ), στὴν Συρία 1.600.000 κατ. ἐπὶ 
ἐκτάσεως 15.0 km2 (ποσοστὸν 8,1% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ), ἐνῷ στὸ Ἰρὰν 
8.400.000 κατ. ἐπὶ ἐκτάσεως 195.000 km2 (ποσοστὸν 11,8% τοῦ συνολικοῦ πλη-
θυσμοῦ).

Τὸ σηιτικὸ στοιχεῖο διαθέτει ἕνα ποσοστὸ τῆς τάξεως τοῦ 60-62% ἐπὶ τοῦ συ-
νολικοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἀπὸ ἐθνοτικῆς πλευρᾶς εἶναι ἀραβικό. Καταλαμβάνει 
δὲ τὸ Νοτιο-ἀνατολικὸ Τμῆμα τοῦ Ἰρὰκ ὅπου καὶ ἐμφανίζει σχεδὸν ἀπόλυτον 
ὁμοιογένεια ἐνῷ στὸ Νοτιο-δυτικὸ τμῆμα ἀναμιγνύεται σχεδὸν ἰσομερῶς μὲ τὸ 
ἀραβο-σονιτικὸ στοιχεῖο (Βλ. Χάρτη 1).

Τὸ ἀραβο-σονιτικὸ στοιχεῖον διαθέτει μιὰ ἐλαφρὰ παρουσία στὸ Βόρειο 
Ἰράκ, ἡ ὁποία ὠφείλετο στὴν «εἰδικὴ πολιτικὴ» μετακινήσεως ἀραβικῶν πλη-
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θυσμῶν πρὸς τὶς κουρδικὲς περιοχὲς καὶ τοὺς ἐκπατρισμοὺς καὶ τὶς ἐκκαθαρίσεις 
στὶς ὁποῖες ὑπέβαλε τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο τοῦ Β. Ἰρὰκ ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν. Οἱ 
διάφορες διεθνεῖς καὶ παρατηρητήρια πηγὲς ἐκτιμοῦν ὅτι ἀπὸ τὸ 1980 ἕως τὸ 
2003, ἐδολοφονήθησαν ἢ «ἐξαφανίσθησαν» (πρᾶγμα ποὺ εἶναι σχεδὸν τὸ ἴδιο, 
ἐφ' ὅσον οἱ ἐξαφανισθέντες δὲν ἔχουν ἐμφανισθεῖ οὔτε μετὰ τὴν πτώση τοῦ κα-
θεστῶτος Σαντὰμ) περὶ τὰ 300.000 ἄτομα.

Χάρτης 2

Πηγή: www.gendercide.org

Μόνον κατὰ τὴν γενοκτονία τῆς περιόδου 1987-89 ἐδολοφονήθησαν μὲ χη-
μικὰ ὅπλα, καὶ ὄχι μόνον, περὶ τοὺς 110.000 κοῦρδοι. Ἡ κυρία παρουσία τοῦ 
ἀραβο- σονιτικοῦ στοιχείου ἐντοπίζεται στὸ κεντρικὸ καὶ δυτικὸ Ἰράκ. Ἐκπρο-
σωπεῖ δὲ τὸ 13% περίπου τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, ἐφ' ὅσον τὸ ὑπόλοιπον 3% 
ἀνήκει σὲ ἄλλες θρησκευτικο-ἐθνοτικὲς πληθυσμιακὲς ὁμάδες.

 
Α. Τὸ Κουρδικὸν Ζήτημα στὸ Νέο Ἰράκ.

Τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο στὸ Βόρειο Ἰρὰκ ἀποτελεῖ πλέον μιὰ πολιτικὴ δύναμη 
ἡ ὁποία πρόσκειται σθεναρῶς πρὸς τὴν Οὐάσιγκτων*.

*    Εἴτε τὸ θέλουν ἔνιοι ἡμέτεροι ἐθελοτυφλοῦντες εἴτε ὄχι. Οἱ ἐπιθυμίες τοῦ γράφοντος δὲν 
ἔχουν οὐδεμίαν ἰσχὺ στὸ σχεδιασμὸ τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς. Ἀλλὰ προφανῶς, οὔτε καὶ 
οἱ ἰδικές των. Ἄλλωςτε, τὴν ὥρα ποῦ ἐπιμελούμεθα αὐτὰ τὰ κείμενα (2017) ἡ ἀνωτέρω
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Χάρτης 3

Αὐτὸ συμβαίνει διότι ἡ κουρδικὴ φυλετικὴ πολιτικὴ ἐλὶτ ἔχει συνδέσει ὅλα 
τὰ ὁράματά της περὶ μελλοντικῆς ἱδρύσεως κουρδικῆς κρατικῆς ὀντότητος στὸ 
Β. Ἰρὰκ μὲ τὴν βούληση τῶν Η.Π.Α. Παρατηροῦμε δὲ ὅτι ἡ διασπορά του στὸν 
μεσανατολικὸ χῶρο ἀλλὰ καὶ στὸν χῶρο τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας εἶναι σημαντικω-
τάτη (Βλ. Χάρτες 2, 3, 4,5 καὶ 6).

Στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ ἰρακινοῦ Κουρδιστὰν ἐπικρατεῖ τὸ «∆ημοκρατικὸ 
Κόμμα τοῦ Κουρδιστὰν» τοῦ νῦν Προέδρου τοῦ ἡμιαυτονόμου αὐτοῦ κρα-
τιδίου, Ἰντρίς Μπαρζανῆ ἐνῷ στὸ νότιο τμῆμα ἐπικρατεῖ ἡ «∆ημοκρατικὴ Ἕνω-
σις τοῦ Κουρδιστάν» τοῦ νῦν Προέδρου τοῦ Ἰρακινοῦ Κράτους Τζελὰλ Ταλα-
μπανῆ. (βλ. Χάρτες 3 καὶ 4).

Τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴν τὴν στιγμὴ τὸ Ἰράκ, τὸ ὁποῖον εἶναι κατὰ τὸ 75% 
περίπου ἀραβικὸ ἀπὸ ἐθνοτικῆς ἐπόψεως ἔχει ὡς Πρόεδρο ∆ημοκρατίας ἕνα 
Κοῦρδο, τὸν Τζελὰλ Ταλαμπανῆ, καὶ μάλιστα φιλο-ἰρανικῶν αἰσθημάτων συν-
δυασμένο πρὸς τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ διαδικασίες προωθήσεώς του εἰς τὴν πολιτει-
ακὴν αὐτὴν θέση ἐτελέσθησαν μὲ τὴν ἀμερικανικὴ ἀποδοχὴ καί, πιθανώτατα 
καὶ τὴν βοήθεια, θὰ πρέπει νὰ ἀξιολογηθεῖ μὲ πολὺ προσοχὴ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ 
καὶ κυπριακὴ ἐξωτερικὴ πολιτική.

Τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅπως προέβλεπα ἀπὸ τοῦ 19951, ἔχει ἤδη δημιουργηθεῖ ἕνα 
ἡμιαυτόνομο κουρδικὸ κρατίδιο στὸ Β. Ἰρὰκ μὲ δικό του κοινοβούλιο, σημαία, 
ἀρχὲς ἀσφαλείας καὶ στρατὸ μὲ τὴν ἀμερικανο-βρεταννικὴ ὑποστήριξη καὶ ὅπως 

    φράσις, γραφεῖσα δώδεκα ἔτη πρίν (!) εἶναι ἀπολύτως ἐπηληθευμένη, δικαιώνουσα τὸν 
συγγραφέα της.

1.  Βλ. Ι. Θ. Μάζης, Γεωπολιτικὴ τῶν Ὑδάτων στὴ Μέση Ἀνατολή, 1 Τροχαλία, Ἀθήνα, Φε-
βρουάριος 1996 καὶ 2 Ελιαμέπ/Παπαζήση, Ἀθήνα 2001.
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καταδεικνύουν οἱ ἐξελίξεις στὸ ἐπίπεδο τοῦ νέου Ἰρακινοῦ Συντάγματος, θὰ ἀπο-
τελέσει συνομόσπονδο καὶ μόνον τύποις ὁμόσπονδο, κουρδικὸ κράτος πρέπει 
μᾶλλον νὰ προβληματίσει τοὺς ἐπιμένοντας ἐκείνους, τοὺς ὑποστηρίζοντας τὴν 
λαοφιλῆ καὶ ἐξιδανικευμένη ἔποψη ὅτι «τὴν λύση θὰ δώσουν οἱ Λαοί». Καὶ αὐτὸ 
τὸ ἀναφέρω, ἐγκρίνοντας ἀπολύτως τὶς καλές των προθέσεις, τονίζοντας ὅμως, 
ὅτι οἱ συμπαθεῖς αὐτοὶ συνέλληνες, μᾶλλον δὲν θεωροῦν ὡς «Λαό», τοὐλάχιστον 
κατὰ τὰ ἰδικά των πρότυπα, τὸν κουρδικὸ λαὸ τῶν 35.000.000 ἀνθρώπων, καὶ 
ὡς ἐκ τούτου... τόσον τὸ χειρότερο γιὰ τὸν Λαό! Καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει μόνον 
στὰ ἐδάφη τοῦ Σαντζακίου τῆς Μοσούλης (Β. Ἰρὰκ) διαβιοῦν ἀπὸ 4,8 - 5,6 ἐκ. 
Κοῦρδοι2 οἱ ὁποῖοι δὲν ἐμφανίζουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νὰ λάβουν πιστοποιη-
τικὰ «Λαοῦ» ἀπὸ κανένα ἄλλον πλὴν τῆς Οὐάσιγκτων, ἡ ὁποία καὶ τὰ ἔχει «ἀπο-
νείμει», γιὰ λόγους ἐξυπηρετήσεως ἰδίων στρατηγικῶν συμφερόντων, ἐδῶ καὶ —
τοὐλάχιστον— δύο ἔτη, ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων3. Στὸ σημεῖο 
αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ τρία πρόσφατα γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἰδι-
αιτέρα σημασία γιὰ τὴν ἀποκωδικοποίηση τῶν γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν στὴν 
περιοχή:

1) Ἡ ἐξόχως διαφωτιστικὴ ἀνάγνωσις μιᾶς προσφάτου προτροπῆς τοῦ κ. 
Χένρυ Κίσινγκερ4, πρὸς τὴν παροῦσα ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, σχετικῶς πρὸς 
τὸ μέλλον τῶν ἐθνοτικο-κρατικῶν σχηματισμῶν ποὺ τεκταίνονται στὸ Νέο 
Ἰράκ. Πρόκειται γιὰ ὁμιλία τοῦ Κίσινγκερ στὶς Βρυξέλλες, τὸν τρέχοντα μῆνα 
Νοέμβριο στὸ πλαίσιο τῶν διαλέξεων τοῦ Νατοϊκοῦ στρατηγείου SHAPE, προ-
σκεκλημένου τοῦ Ἀνώτατου ∆ιοικητοῦ τῶν Στρατιωτικῶν ∆υνάμεων στὴν 
Εὐρώπη, Στρατηγοῦ Τζόουνς. Ἀναφερόμενος στὸ Ἰράκ, μεταξὺ ἄλλων σημα-
ντικῶν παρατηρήσεων εἶπε ὅτι: «...πρέπει νὰ ἀφεθοῦν οἱ Ἰρακινοὶ νὰ ἀπο-
φασίσουν οἱ ἴδιοι, μέσῳ δημοκρατικῶν διαδικασιῶν, σχετικῶς πρὸς τὰ θέμα-
τα περιφερειακῆς αὐτονομίας»! ∆ὲν ἀνεφέρθη δὲ οὐδόλως εἰς τὴν Τουρκία, 
ἡ ὁποία καὶ ἐκδηλώνει τὴν ἰσχυροτέραν ἐνόχληση ὡς πρὸς μίαν ἀνάλογη δι-
ευθέτηση, λόγῳ ἀκριβῶς τοῦ «κινδύνου» δημιουργίας ἀνεξαρτήτου κουρδικοῦ 
κράτους εἰς τὰ σύνορά της5 γιά το ὁποῖον ἡ Ἄγκυρα ἰσχυρίζεται ὅτι θὰ προκα-
λοῦσε ἀναλόγου τύπου ἐξελίξεις καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικόν της.

2) Μετὰ την, τομοκρατικῷ τῷ τρόπῳ, δολοφονία 65 καὶ τραυματισμὸ 85 σι-
ιτῶν καὶ Κούρδων σὲ δύο σηιτικὰ τεμένη στὴν πόλη Χανακὶν (Khânaqîn) τὴν 
18η/11/2005 (βλ. Χάρτη 7)6, ὁ Κοῦρδος πρόεδρος τοῦ ἰρακινοῦ ἡμιαυτόνομου 

2.  Τὰ στοιχεῖα τῆς Ο.Ι.Λ. τὸ 2003 δίδουν μέχρι 4,8 ἑκατ. κατοίκους. 
3.  Βλ. Ι. Θ. Μάζης, Γεωστρατηγικὴ ἀνάλυση τῆς παρούσης συγκυρίας στὴ Ν/Α Μεσόγειο: 

Ἡ περίπτωσις τῆς ἑλληνικῆς γεωστρατηγικῆς θέσεως καὶ τὸ ζήτημα τοῦ «διπλωματι-
κοῦ χρόνου», Γεωστρατηγική, τεῦχος 6, Σέπτ.-∆εκέμβριος 2004, σ.σ. 13-36.

4.  Βλ. Καθημερινή, 12 Νοεμβρίου 2005, Γ. Μαλοῦχος, «Ὑποδείξεις Κίσινγκερ πρὸς 
Η.Π.Α.», σελ. 5. Σχόλιον τοῦ Συγγραφέως (2017): ἡ ἐπιλογὴ τοῦ συγκεκριμένου κειμέ-
νου τοῦ Κίσινγκερ ἀπὸ τὸν γράφοντα, ἀποδείχθη ἄκρως ἐπιτυχής! 

5.  Αὐτόθι: Ὅπως προσφυῶς παρατηρεῖ στὴν ἐν λόγῳ ἀνταπόκρισή του ὁ. Γ. Μαλοῦχος.
6.  140 χλμ. βορειοανατολικὰ τῆς Βαγδάτης στὴ ζώνη τῶν Ἰρανο-ἰρακινῶν συνόρων. Ἡ 

ἐπίθεσις αὐτοκτονίας στὸ σηιτικὸ τέμενος ἔλαβε χώρα τὴν Παρασκευὴ τῆς 18ης Νο-
εμβρίου τοῦ 2005.
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Κουρδιστὰν ἐδήλωσε ὅτι «ἐὰν ξεσπάσει ἐμφύλιος πόλεμος στὸ Ἰράκ, καὶ οἱ 
σονῖτες μὲ τοὺς σηῖτες ἀρχίσουν νὰ πολεμοῦν μεταξύ τους καὶ ὑπάρξει κλιμάκω-
ση, τότε δὲν μένει γιὰ τοὺς Κούρδους ἄλλη ἐναλλακτικὴ λύση παρὰ ἡ κήρυξη 
τῆς αὐτονομίας τοῦ Ἰρακινοῦ Κουρδιστάν». Οἱ δηλώσεις αὐτὲς τοῦ Κούρδου 
Προέδρου ἔγιναν ἐσχάτως στὸ τουρκικὸ κανάλι Ν.Τ.V. Ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ 
τονίσουμε ὅτι ἡ πόλις αὐτὴ βρίσκεται περίπου 140 km Β/A/ τῆς Βαγδάτης, 
ἀνήκει εἰς τὴν ἐπαρχία Ντιγιάλα, πληθυσμοῦ 1.474.000 ἑκατ. κατ., τὸ βόρειο 
τμῆμα τῆς ὁποίας ἀνήκει στὰ ἐδάφη τοῦ ἡμιαυτονόμου ἰρακινοῦ Κουρδιστὰν 
καὶ ἔχει [στὴν βόρεια αὐτὴ ζώνη] κουρδικὸ πληθυσμό. Τὸ κυριαρχοῦν δόγμα 
τοῦ Ἰσλὰμ στὴν ἐπαρχία εἶναι σονιτικὸ καὶ ἡ πόλη βρίσκεται οὐσιαστικὰ στὰ 
ὅρια τῆς ζώνης ὅπου ἀρχίζει νὰ ἐνισχύεται σημαντικὰ ἡ σηιτικὴ ἐπιρροὴ ἐπὶ τῶν 
ἀραβικῶν πληθυσμῶν.

Χάρτης 4

Πηγή: Le Monde Diplomatique.

Τὸ ἐπίσης ἐνδιαφέρον χαρακτηριστικὸ τῆς πόλεως αὐτῆς εἶναι, ὅτι ἡ Χα-
νακὴν ἀποτελεῖ ἐπίσημον συνοριακὴ διέλευση στὰ Ἰρακινο-ἰρανικὰ σύνορα με-
ταξὺ τῶν δύο χωρῶν καὶ ἀκόμη ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ ἀγωγοῦ πετρελαίου ὁ ὁποῖος 
διοχετεύει τὸ ἀντλούμενο ἀργὸ ἀπὸ τὸ κοίτασμα Khaneh πρὸς τὰ διυλιστήρια 
τῆς Βαγδάτης (Ad Dawran/ βλ. Χάρτη 7) .

3) Ἐπίσης, πρέπει νὰ ληφθεῖ σοβαρώτατα ὑπ'' ὅψιν  ἀπὸ τοὺς ἀναλυτὰς τῆς 
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περιοχῆς καὶ τοὺς ἀναζητοῦντας τὰ ἴχνη χαράξεως τῶν στρατηγικῶν τῶν Η.Π.Α. 
ἀλλὰ καὶ τοὺς φόβους τῆς Τουρκίας στὴν περιοχή, ἡ πρόσφατος (ἀπὸ 9/11/2005 
μέχρι τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, δηλ. τὴν 20ὴν /11/2005) ἔκρηξις 
ἐχθροπραξιῶν στήν κουρδικοῦ πληθυσμοῦ ἐπαρχία Χακαρὶ τῆς Ν.Α. Τουρκίας, 
κατόπιν τῆς ἀποδειχθείσης προβοκάτσιας τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν Ἀσφαλείας 
(Στρατοχωροφυλακῆς) εἰς βάρος τοῦ ἐντοπίου κουρδικοῦ στοιχείου.

Οἱ βομβισταὶ τοῦ βιβλιοπωλείου τοῦ κούρδου Γιλμὰζ Σεφέρη, πρῴην μέλους 
τοῦ Ρ.Κ.Κ. στὴν πόλη Σεμντινλῆ, προέκυψε, ἀφοῦ κατεδιώχθησαν καὶ συνελήφθη-
σαν ἀπὸ τὸ μαινόμενο πλῆθος, ὅτι ἦσαν πράκτορες τῶν τουρκικῶν μυστικῶν 
ὑπηρεσιῶν ποὺ ἐδραστηριοποιοῦντο στὴν Στρατοχωροφυλακή. Ἐπρόκειτο γιὰ 
ἕνα ἀξιωματικὸ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ στρατοῦ, δύο ἀξιωματικοὺς τῶν 
ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας τῆς Στρατοχωροφυλακῆς καὶ ἑνὸς ἐντοπίου πληροφορι-
οδότου τους. Ὁ ἀξιωματικός ἐνεφανίζετο μὲ πλαστὸ δελτίον ταὐτότητος ὡς Ἁλῆ 
Καγιᾶ (κουρδικὸ ὄνομα) ἀλλὰ ἔφερε καὶ ἐπιστολὴ ἑνὸς συνταγματάρχου τῆς 
Στρατοχωροφυλακῆς, ἡ ὁποία βεβαίωνε ὅτι «εὑρίσκεται ἐν ἀποστολῇ»7.

Οἱ βουλευταὶ τῆς τουρκικῆς ἀντιπολιτεύσεως ἰσχυρίζονται ὅτι στὸ 
αὐτοκίνητό τους εὑρέθησαν ὅπλα καὶ λεπτομερεῖς χάρτες τοῦ Σεμντινλῆ μὲ ση-
μειωμένους 105 πιθανοὺς στόχους καὶ κυρίως τὸ πληγὲν βιβλιοπωλεῖον.

Χάρτης 5

7.  Βλ. Νικόλα Ζήργανο, «Γκρίζο παρελθόν, γκρίζο μέλλον», «Κυριακάτικη Ἐλευθερο-
τυπία», σελ. 34. 
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Ὁ ∆ιοικητὴς τῶν Πεζοναυτῶν καὶ σκληροπυρηνικὸ στοιχεῖο τοῦ τουρκι-
κοῦ στρατεύματος, Γιασὰτ Μπουγιουκανήτ, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται καὶ διάδοχος τοῦ 
τούρκου Ἀ/ΓΕΕΘΑ στρατηγοῦ Ὀζκιόκ, ἐδήλωσε ὑπερηφάνως ὅτι ἐγνώριζε ἕνα ἀπὸ 
τοὺς συληφθέντας καὶ μάλιστα τὸν χαρακτήρισε ὡς «καλὸ παιδί»!8 Προφανῶς ἕνα 
ἀπὸ ἐκεῖνα «τὰ καλὰ παιδιὰ» ποὺ παράγει ἡ «Σχολὴ τοῦ Σουσουρλούκ»...9 Τὰ προα-
ναφερθέντα γεγονότα καταδεικνύουν τοὺς ἐντόνους φόβους τοῦ τουρκικοῦ «βαθέος 
κράτους» ἔναντι μιᾶς πιθανῆς κηρύξεως αὐτονομίας τοῦ Ἰρακινοῦ Κουρδιστάν, ἡ 
ὁποία κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις τους θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει ἁλυσιδωτὲς ἀντιδράσεις καὶ 
στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀνατολίας ὅπου διαμένουν, ὅπως προανεφέρθη, περὶ τὰ 16 ἑκατ. 
Κοῦρδοι, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἐλησμόνησαν τὰ πάλαι ποτὲ κατακτηθέντα καθεστῶτα 
αὐτονομίας τους στὴν Τουρκία ἀλλὰ καὶ στὶς γειτονικές της χῶρες (βλ. Χάρτη 5).

Μερικὲς ἀκόμη παρατηρήσεις εἶναι, κατὰ τὴν κρίση τοῦ γράφοντος, ἐξαιρε-
τικῶς χρήσιμες στὸν ἀναλυτὴ τῆς γεωπολιτικῆς δυναμικῆς τῆς περιοχῆς:

i) Ἐὰν μελετήσομε τὴν περιοχὴ τῶν ἐδαφῶν ποὺ κατοικοῦνται ἀπὸ κουρδικοὺς 
πληθυσμούς (Χάρτες 2, 3, 4) καὶ τὰ ποσοστὰ κατοίκων/ km2 (Χάρτης 6) θὰ δοῦμε 
πρωτίστως ὅτι οἱ κατοικούμενες ἀπὸ κούρδους περιοχὲς εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον πυ-
κνοκατῳκημένες τῆς χώρας μὲ 75 κατοίκους / km2. Κατόπιν θὰ παρατηρήσομε ὅτι 
οἱ δύο μεγάλοι ποταμοὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, οἱ Τίγρις καὶ Εὐφράτης, πηγάζουν 
ἀπὸ αὐτὰ τὰ κουρδικὰ ἐδάφη στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας καὶ εἶναι οἱ ζωοδότες 
ποταμοὶ ὁλοκλήρου τοῦ μεσανατολικοῦ παραγωγικοῦ ὑποσυστήματος.

Χάρτης 6

  8.  Βλ. ἄρθρο τοῦ «Economist», στὴν «Καθημερινή», Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2005, σελ. 9 
μὲ τίτλο «Ἐκρηκτικὸ κλῖμα στὴν Τουρκία».

9. Τὸ γνωστὸ περιστατικὸν τοῦ Νοεμβρίου 1996.
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Ἐξετάζοντες καλλίτερα τὸν χάρτη καὶ μερικὰ ποιοτικο-ποσοτικὰ στοιχεῖα 
ἐπ' αὐτοῦ, θὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι οἱ πετρελαιοπηγὲς τῆς Μοσούλης καὶ τοῦ Κιρ-
κοὺκ μέ τό, χαμηλοτέρας περιεκτικότητος Θείου, πετρέλαιο διεθνῶς καὶ μιὰ 
ἡμερήσια παραγωγὴ ποὺ δύναται νὰ κινηθεῖ στὸ φάσμα τῶν 2,3 ἕως 4,2 ἑκατομ. 
βαρελιῶν μὲ κόστος ἐξορύξεως μόνον 1 δολ./ βαρέλι (!) εὑρίσκονται ἤδη στὰ 
ἐδάφη τοῦ αὐτονόμου συνομοσπόνδου κρατιδίου τοῦ Ἰρακινοῦ Κουρδιστάν10.

ii) Ἂς ἀναφερθοῦμε τώρα στὶς ἐξελίξεις ποὺ προδιαγράφονται γιὰ τὸ μπαα-
θικὸ καθεστὼς τοῦ Μπασσὰρ ἀλ Ἄσαντ, μετὰ ἀπὸ τὸ ἐκδοθὲν πόρισμα τῆς Ἐπι-
τροπῆς Μέλις, ἀναφορικῶς πρὸς τὶς εὐθῦνες τοῦ συριακοῦ καθεστῶτος στὴν δο-
λοφονία τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Λιβάνου Ραφὶκ Χαρίρη. ∆υστυχῶς, ἡ ἀπο-
σταθεροποιητικὴ πίεσις ἐπὶ τοῦ καθεστῶτος αὐτοῦ, τὴν φορὰ αὐτὴ ἔχει καὶ 
τὶς εὐλογίες τῆς Ε.Ε. καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Γαλλίας ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει οὐσια-
στικῶς ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. μιὰ δεύτερη «Ἐντολὴ» ἐπὶ τοῦ Λιβάνου καὶ ἀγωνιᾷ νὰ 
τὴν ἐφαρμόσει καθιστῶντάς την «παραγωγικὴ» γιὰ τὰ ἐθνικά της συμφέροντα.

Χάρτης 7

10. Ἔνθ' ἀν. Ι. Θ. Μάζης.

Oilfields and Facilities



VIII. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΙΡΑΚ. 

435 

Εἶναι μήπως γεωπολιτικῶς, ἐξαιρετικῶς πρόσφορος ἡ —ἀπὸ πλευρᾶς τῶν 
δύο αὐτῶν δυνάμεων— «ἀνακάλυψις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ πολι-
τικῶν ἐλευθεριῶν τῶν κουρδικῶν πληθυσμῶν ἐπὶ τῶν συριακῶν ἐδαφῶν»; Ἐδῶ 
ἀσφαλῶς, δὲν ἀναφέρομαι εἰς τὸ «ἠθικῶς ὀρθὸν» ἢ μή, ἀναλόγων ἀξιολογήσε-
ων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Οὐάσιγκτων καὶ τῶν Παρισίων. Καὶ δὲν τὸ πράττω, διότι 
δὲν θεραπεύω τὴν θεολογία, ἀλλὰ τὴν γεωπολιτικὴν ἀνάλυση.

Ἀναφέρομαι ὅμως, εἰς τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Η.Π.Α. νὰ κάμει χρήση αὐτῶν τῶν 
ἰδεολογημάτων ἢ —στὴν περίπτωση τῶν Κούρδων— τῶν πραγματικοτήτων, μὲ 
τὶς γνωστές καὶ «δοκιμασμένες» μεθόδους της εἰς τὴν Γιουγκοσλαυΐα, τὴν Τσε-
τσενία, ἐσχάτως στὴν Καβαρδινοβαλκαρία, τὴν Οὐκρανία, τὴν Γεωργία κ.τ.λ. 
Πολλῷ μᾶλλον ὅταν στὴν περίπτωσή μας θὰ ἔχουν καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς «πε-
πολιτισμένης Εὐρώπης», (βλέπε: Γαλλίας), ἀλλὰ καὶ τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας 
τοῦ Ο.Η.Ε. τὸ ὁποῖον πλέον ἔχει ἀλλάξει ἀντιλήψεις ἐπὶ τοῦ ἐπιτρεπτοῦ ἢ μὴ 
τῆς ἀγγλοαμερικανικῆς ἐπεμβάσεως εἰς τὸ Ἰράκ, βοηθούντων πρὸς τοῦτο καὶ 
κἄποιων ἀνακοινωθεισῶν ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. «ὑπεργολαβιῶν» πρὸς τὰ μέλη του, 
στὸ πλαίσιο τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἰράκ.

Ἐπίσης, ὡς συνεπαγωγὴ τῶν ἀνωτέρω, ἀβιάστως δύναται κάποιος νὰ κα-
τανοήσει τὶς πιθανότητες «κοσσοβοποιήσεως» τῶν κουρδικῶν περιοχῶν τῆς 
Συρίας ἰδιαιτέρως μάλιστα ὅταν ἕνα τμῆμα τῶν ἐδαφῶν αὐτῶν γειτνιάζουν 
ἀπολύτως μὲ τὴν ἀπόληξη τοῦ ἀγωγοῦ Β.Τ. [Ὁ (Μπακοῦ - Τσεϊχὰν (Χάρτης 3)*.

iii) Ἡ πίεσις τῶν Η.Π.Α. ἀλλὰ καὶ τῆς τριάδος Γαλλίας, Βρεταννίας καὶ Γερ-
μανίας ἐπὶ τοῦ Ἰρὰν μὲ ἀντικείμενο τὶς ἐνέργειες τῆς Τεχεράνης γιὰ προώθη-
ση προγραμμάτων ὑπόπτων γιὰ προσπάθεια δημιουργίας ὑποδομῆς παραγωγῆς 
πυρηνικῶν ὅπλων εἶναι ὁλοένα καὶ περισσότερον αὐξανομένη. Ἀνάλογοι χει-
ρισμοὶ ἀπὸ πλευρᾶς Οὐάσιγκτων λοιπὸν θὰ μποροῦσαν νὰ συνυπολογισθοῦν, 
ἀμέσως μετὰ τὴν «διευθέτηση» τοῦ Συριακοῦ «προβλήματος» καὶ τὴν οὐσια-
στικὴ στρατηγικὴ ἀπομόνωση τῆς Τεχεράνης.

Ὅλα τὰ ἀνωτέρω μᾶς πείθουν ὅτι ἡ διαδικασία ἀλλαγῶν συνόρων δὲν ἀπο-
τελεῖ μόνον θλιβερὸ προνόμιο τῶν Βαλκανίων. Ἐπαναλαμβάνονται καὶ στὴν 
Μ. Ἀνατολή. Μὲ μία οὐσιώδη διαφορά: ἡ Τουρκία ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς 
συνόρων στὴν Π.Γ.∆.Μ., στὸ Κόσσοβο καὶ προωθεῖ σταθερὰ τὶς οἰκονομικές, ἀμυ-
ντικὲς καὶ πολιτικές τῆς σχέσεις μὲ τὴν Ἀλβανία, τὴν Π.Γ.∆.Μ. καὶ τὴν Βουλγαρία.

Ἡ Τουρκία διακατέχεται ἀπὸ «κουρδικὸ πυρετὸ» καὶ θὰ ἀντιδράσει ἐντόνως 
καὶ πέρᾳ τῶν ὁρίων τῆς διεθνοῦς «κοσμιότητος». Καὶ θὰ τὸ πράξει πρωτίστως 
εἰς τὴν Κύπρο προωθοῦσα διχοτομικὲς λύσεις. Ὅποιος δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται 
δυστυχῶς εἶναι ἀνεπιτρέπτως εὐτυχής... Τὸ τουρκικὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο 
ἀντιλαμβάνεται ὅτι πρέπει νὰ τοποθετήσει τοὺς πεσσοὺς τῆς ἰσχύος του στὴν Με-
γαλόνησο ὥστε στὴν καλλιτέραν περίπτωση ἐκβιάζοντας τὴν Ε.Ε. καὶ τὶς Η.Π.Α.:

1) νὰ λάβει σημαντικὴ ἀνοχὴ καὶ βοήθεια γιὰ τὴν καταστολὴ τοῦ «κουρδι-
κοῦ κινδύνου» στὶς κουρδικὲς ἐπαρχίες τῆς Ἀνατολίας,

2) νὰ προσπαθήσει νὰ ἀποτρέψει τὶς Η.Π.Α. νὰ δημιουργήσουν ἢ νὰ ἀνε-
χθοῦν τὴν δημιουργία Ἰρακινοῦ Κουρδιστὰν καὶ

*  Πρόβλεψις ἡ ὁποία ὀδεύει πρὸς δικαίωσιν. 
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3) ... νὰ παραμείνει τελικῶς, ἐκεῖ ὅπου ἐγκατεστάθη διὰ τῆς βίας. Αὐτὴν τὴν 
στιγμὴ 50 - 56.000 περίπου Τοῦρκοι στρατιῶται εὑρίσκονται στὰ Κατεχόμε-
να τῆς Κύπρου. Πρόκειται γιὰ δύο μεραρχίες πεζικοῦ, δύο μηχανοκίνητες τα-
ξιαρχίες, δύο συντάγματα καταδρομέων καὶ μία μοῖρα Εἰδικῶν ∆υνάμεων. Οἱ 
ἐνισχύσεις τῶν τουρκικῶν δυνάμεων κατοχῆς ὡλοκληρώθηκαν μεταξὺ Ἰανου-
αρίου καὶ Ἰουνίου 2005, δηλ. τὴν περίοδο κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἄγκυρα ἀνέμε-
νε τὴν ἑλληνικὴ ἀποδοχὴ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν της διαπραγματεύσε-
ων τὸν παρελθόντα Ὀκτώβριο.11 Ὅπως ἐνημερώνουν οἱ ἀμερικανοὶ ἀναλυταὶ 
τοῦ Defence and Foreign Affairs Daily «κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴν [...] μετεφέρθη-
σαν 36 ἅρματα μάχης τύπου Μ48Α5Τ2, 21 τεθωρακισμένα ὀχήματα Μ113, 
6 ὀχήματα Μ113 ἐξοπλισμένα μὲ ἀντιαρματικοὺς πυραύλους TOW II καὶ 22 
βαρέα πυροβόλα μεγάλου βεληνεκοῦς τῶν 203mm, τύπου Μ115. Τὸ δυναμικὸ 
τοῦ 11ου Σώματος τοῦ τουρκικοῦ κατοχικοῦ Στρατοῦ ἔφθασε ἔτσι σὲ [...] 423 
ἅρματα μάχης, [...] σὲ 435 τεθωρακισμένα ὀχήματα καὶ [...] σὲ 160 μονάδες 
βαρέος πυροβολικοῦ.[...] Τὰ ἀντιαρματικὰ πυραυλικὰ ὅπλα ηὐξήθηκαν σὲ 42. 
Ὁ συνολικὸς τοὺς ἀριθμὸς ἀνέρχεται σήμερα σὲ 102 μονάδες».

Ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρον τρόπος γιὰ νὰ ὑποστηρίζει κανεὶς "εἰρηνικὲς λύσεις" 
θὰ ἔλεγα, ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι ἡ γείτων καὶ σύμμαχος μᾶλλον προσανατολίζε-
ται πρὸς ἄλλους στόχους καὶ ὄχι αὐτοὺς ποὺ ἔνιοι συνέλληνες θέλουν νὰ πι-
στεύουν καὶ νὰ εὔχονται.

Ἄλλωςτε, σχετικὲς δηλώσεις περὶ "ὑψώσεως τείχους" εἰς τὰ Κατεχόμενα, 
εἰπώθησαν διὰ χειλέων τοῦ "εἰρηνιστοῦ" Ταλὰτ μόλις πρὶν ὀλίγες ἡμέρες...(15 
Νοεμβρίου 2005).

Ἐρωτήματα γιὰ τὴν Ἀθήνα.

Τὸ ζήτημα εἶναι καὶ παραμένει ἕνα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ 
πολιτικὴ τὰ τελευταῖα 10 ἔτη: πῶς ἀντιλαμβάνεται ἡ Ἑλλὰς τὴν κοσμογονία 
ποὺ αὐτὴν τὴν στιγμὴ συντελεῖται στὴν Μ. Ἀνατολὴ;

∆ὲν θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιήσει τὸ σημαντικὸ διπλωματικὸ κεφάλαιο τὸ 
ὁποῖον ἰσχυρίζεται ἡ Ἀθήνα πὼς ἔχει μὲ τὶς ἀραβικὲς χῶρες, ὥστε νὰ προσφέρει 
τὶς —πραγματικὰ— καλές της ὑπηρεσίες στὴν περίπτωση τῆς σκληρὰ πιεζομένης 
Συρίας καὶ νὰ δοκιμάσει τὴν μεσολαβητική της ἱκανότητα μεταξὺ Συρίας- 
Εὐρώπης, Συρίας- Ο.Η.Ε. καὶ Συρίας- Η.Π.Α.;

∆ὲν θὰ πρέπει νὰ βοηθήσει μὲ διπλωματικὸ τρόπο τὴν σταθερότητα καὶ τὴν 
ὁμαλότητα στὴν περιοχὴ ὥστε νὰ αὐξήσει ἔτι περισσότερον τὸ κῦρός της καὶ 
τὴν ἀξιοπιστία της στὸν Ἀραβικὸ κόσμο;

∆ὲν θὰ πρέπει νὰ συμβάλει καὶ αὐτὴ στὴν διπλωματικὴ κινητικότητα τὴν 
ὁποίαν ἀναπτύσσει ἡ Τουρκία πρὸς τὴν ∆αμασκὸ μὲ συγκεκριμένες προτάσεις 
ὥστε ὡς χώρα τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς Ε.Ε. καὶ προσωρινῶς μόνιμο μέλος τοῦ Συμ-
βουλίου Ἀσφαλείας νὰ ἀποδείξει ὅτι ἀποτελεῖ δύναμη ἀσφαλείας καὶ στα-
θερότητος στὴν Α. Μεσόγειο, τοὐλάχιστον ὅσον καὶ ἡ Τουρκία;

11.  Βλ. Defence and Foreign Affairs Daily, καὶ σχετικὴ παρουσίαση τοῦ κειμένου ἀπὸ τὴν 
Ἐφημερίδα «Τὸ Παρόν», Κυριακὴ 20 Νοεμβρίου 2005, σελ. 12.
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Καλῶς δὲν ἀναπτύσσει τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Ἱερουσαλήμ, ὥστε νὰ δύνα-
ται νὰ ἀσκήσει καὶ στὴν ἰσραηλο-παλαιστινιακὴ διένεξη μεσολαβητικὸ διπλω-
ματικὸ ρόλο, ἔχοντας τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τῶν δύο πλευρῶν καὶ ἀξιοποιοῦσα 
τὰ «ἀραβικὰ» διπλωματικά της «καταπιστεύματα» πρὸς ὄφελος καὶ τῶν δύο 
πλευρῶν, ἀλλὰ κυρίως πρός ὄφελος τῆς εἰρήνης καὶ τῆς σταθερότητος στὴν πε-
ριοχὴ, ἐμφανιζομένη ὡς παράγων ἀξιοπιστίας καὶ καταλύτης συναινέσεως;

Αὐτὰ τὰ ζητήματα θὰ πρέπει νὰ τὰ ἐξετάσει μᾶλλον ἡ ἡμετέρα ἐξωτερικὴ καὶ 
ἀμυντικὴ πολιτικὴ καὶ οἱ σχεδιαστές της, ἐὰν ὄντως πιστεύομε ὅτι ἔχομε ἰσχυρὸ 
διπλωματικὸ καταπίστευμα ἔναντι τοῦ Ἀραβικοῦ κόσμου καὶ τοῦ Ἰσλάμ. Τὸ 
καταπίστευμα αὐτὸ πρέπει νὰ αὐξηθεῖ τάχιστα καὶ μέρος του νὰ δαπανηθεῖ γιὰ 
μιὰ εὐρωπαϊκὴ λύση στὴν Κύπρο.


