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Annan Information
Det finns ett permanent bakgrundsmörg från pratsamma kurder i publiken. Turkarna,
araberna, perserna, kurderna, armenierna och azererna förespråkade och kämpade för
nationella hemland efter att ha blivit underkastade det osmanska riket i hundratals år. Gå med i
Ange en destination Sök Om Iran Hotell Semesterbostäder Flyg Sevärdheter Sevärdheter
Flygbolag Hjälpcenter Logga in Gå med Mina resor Nyligen tittat Bokningar Inkorgen Mer

hjälpcenter. Jag säger inte att en hel buncha-kurder rörde sig in och korsade alla de armeniska
namnen på gärningarna, men de fick verkligen mycket rikare bråttom - för att de var
muslimska, och jag upprepar, till ottomanerna, det var det som betydde, långt mer än
stamidentitet. Det blev motstridigt förlängt två gånger men kommer att springa igen i slutet av
året.
Oavsett situationen för våra relationer med Bagdad ska vi alltid förbli engagerade för att
bekämpa internationell terrorism. Förenta staterna och andra allierade har varnat för dem att
inte gå vidare. Ankara skickade sina trupper över gränsen, vilket effektivt bryter mot kurdiska
planer för att bilda ett angränsande territorium som sträcker sig längs gränsen från väst till
östra Syrien och driver dem nästan 100 kilometer tillbaka från gränsen. Policyn att ignorera
kurderna, förneka sina rättigheter och ändra deras demografi har resulterat i den allmänna
ekonomiska och kulturella efterlevnaden av sina städer och byar. Den kurdiska regionen är en
smältkälla av kulturer, religioner och politik med kurder, araber, turkmener, kristna och
Yazidis som bor sida vid sida. Denna retorik har fört Kurdistan till en mångsidig kamp.
Bekämpa ISIL samtidigt försöker parera bristfälliga ideologiska förutsättningar som de don \
u2019t finns inom det internationella samfundet \ r \ n \ r \ Ntwo delar av Kurdistan, så kallade
södra Kurdistan och Västra Kurdistan, beläget i norra Irak och Syrien, har förvandlat
strukturen i dessa länder. Om Turkiet förklarade krig mot Kurdistan skulle kurderna
osannolikt fortsätta att göra krig mot Assad i Syrien och det skulle leda till att anti-ISISkoalitionen sammanföll där och en ny front mot Turkiet längs den bergiga gränsområdet. Om
en del av den går förlorad, förlorar vår identitet också. Ryssarna mockar deras regering - och
sig - över Novichokaffären. Forntida Kurdistan som Kard-uchi, under Alexander Storas
imperium, 4: e århundradet f.Kr. På grund av ideologisk skillnad skulle en marxistisk
kommunistisk kurdistan vara den primära fienden för de kapitalistiska västerländska
nationerna.
Kanada, oavsett om det gillar det eller inte, är inblandat i det som utvecklas, på grund av dess
nära allians med Iraks kurder. Hans föräldrar hade bett honom att se till att barnen inte vågade
för långt hemifrån. "Jag vet inte hur jag ska spendera min tid", sa han. "Jag önskar att jag hade
något att leka med. Vi sa att vi var redo att förhandla med Bagdad före och efter
folkomröstningen. Tyvärr, med oljereserver i regionen är det inte mycket troligt att territoriet
kommer att ges upp när som helst snart. Irakiska kurder fira resultaten av folkomröstningen i
Erbil. Är Mellanöstern redo för en oberoende Kurdistan? I Turkiet är emellertid argumentet
om huruvida ISIS eller kurderna är det större onda. Reproduktion förbjudet utan uttryckligt
tillstånd från Gallup, Inc. Alla dessa frågor rör sig kring detta val. En skräddare som vägrade
att följa blev kastad i fängelse i två dagar och hans tecken ändrades. Men frukten av
drogmissbruk leder bara till våld, hushållsmissbruk och familjeuppdelning.
Efterkriget av det ottomanska rikets efter-WW-I kommer att förbli hos oss länge. Trots de
olika revolterna i början av seklet var deras kamp en ren nationalistisk agenda som syftade till
att ersätta utländsk regel med en inhemsk regel som skulle hålla traditionella strukturer intakta.
Och vad som en gång var en Mellanöstern-flampunkt kan ändå bli en säkerhetsventil för att
spika regionala spänningar. Men, såvida inte och förrän Kurdistan har ledarskap villig att sätta
Kurdistan över familje- och personalkonomi, kommer det att slösa en historisk chans till
frihet. Det har emellertid tillhandahållit en kortsiktig lösning på problemen i Barzanias
regering. De irakiska kurderna styr gränsen mellan sitt eget territorium och de syriska
kurdernas. Människor får fel idé om mig, som om jag verkligen är en snäll valp som växer i
soffan. Inrättandet av en enda "nationell kongress" -typorganisation kunde besegra Turkiets

strategi att dela och styra. Och Turkiet har hotat att avbryta rörledningen där Kurdistan förlitar
sig på export av olja.
Jämfört med nästan alla andra i regionen är de liberaler. I samtliga tre länder fick du kurderna
staging ragged lokala uppror med noll chans att lyckas, och i alla tre länder fick du
paramilitära trupper skjuta och tortera dem för att övertyga dem att arbeta inom systemet. Detta
har orsakat rädslan i Irak att irakisk kurdistan kan förklara sig självständigt självständigt. Vid
minst 6 500 år är den här antika hagen en av världens utmanare för den äldsta stadens stadig
bebodda stad. Vänligen kolla din e-postkorg för att bekräfta din anmälningsförfrågan. Ingen
man är en ö Etniskt är kurderna befolkade i Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Men du kan gå till
de klassiska barerna; det finns många av dem i städerna som; Lärare barer, ingenjörer barer,
läkare barer, arbetare etc. Självständighet är en livslång dröm för många irakiska kurder, som
drabbats av fruktansvärt under Saddam Hussein. Måndagens folkomröstning möttes därför
med en förståbar jubel i Erbil, ett fäste av president Masoud Barzanis härskande Koerdistanska
demokratiska partiet (KDP), kraften bakom omröstningen. Medan kurdistans grannar är
upptagna med att bygga vapen, tar kurderna flyktingar. Även om den skrevs på persiska,
presenterar den här texten historiska uppgifter om graden av oberoende som olika kurdiska
stater åtnjuter.
Massoud Barzani utsågs till regionens president, medan Jalal Talabani blev Iraks första ickearabiska statschef. Den andra är PKK, fortfarande officiellt ledd av sin fängslade grundare
Abdullah Ocalan. Men Saladin kämpade för Gud och inte för land, lämnar sina olyckliga
landsmän i nådom av ottomanska hövdingar, brittiska kartografer och illvilliga arabiska
starkmän. Det vill inte heller komplicera sina redan ansträngda relationer med Iran. Erövringen
av den kläckta zonen på kartan nedan möjliggör geografisk kontinuitet mellan hans region och
en eventuell kurdistan i norra Syrien. Serbiens regering anklagade västerländska makten av
hyckleri för att vägra att acceptera Kataloniens folkomröstning samtidigt som Kosovo
självständigt stöds, vilket Serbien fortfarande vägrar att acceptera. (När jag var i den
ryskbakade separatistiska enklaven i Abchazien förra året hörde jag mycket liknande klagomål
om Kosovo hyckleri.).
För att göra det, klicka här och använd alternativet "NEW USER". Grupper har all rätt att delta
i bestämningen av sin framtid, men inte bestämma sig själv. Du måste veta att kurdiska
människor inte är samma som arabiska människor aldrig. Inledande resultat föreslagna
tilldelningen var hög, med över 90 procent rösta för avskiljning. Det största antalet kurder i
dag lever fortfarande i Kurdistan, även om en stor kurdisk diaspora har utvecklats i detta
århundrade, särskilt i huvudstäderna i Turkiet och Iran och mer nyligen i Europa också. För
många gånger har kurderna oroat sig för sin framtid på grund av handlingarna hos dem runt
dem. Och de har varit Amerikas ablaste och mest konsekventa regionala allierade i kampen
mot ISIS.
Många läser sin historia som en kamp som följer en linjär väg mot statehood. ISIS är mer
benägna att döda amerikaner i hemlandet och utomlands, men Iran är världens största
statssponsor för terrorism. Det är svårt att säga säkert vad som gick genom Ankara kollektiva
huvud. När var irak så förenat att vi skulle vara oroliga för att bryta sin enhet? ". Ändå får de
för lite uppmärksamhet när regionen diskuteras i media eller, för den delen, bland forskare.
De irakiska kurderna sålde olja från den turkiska hamnen Ceyhan och en turkisk statsägd bank
behandlade transaktionerna. Maliki och Assad är båda klienter i Iran, och den förra bistår
aktivt den senare i sin kamp för överlevnad. Turkiska och irakiska trupper genomför militära

övningar på Iraks nordgräns nära Kurdistan, och iranska styrkor utför liknande manövrer på
Iraks östra gränsen. För det första tror inte det kurdiska folket i Iran på slöjan för hår och
deras slöja endast i samhället för att följa normerna för den islamiska republiken Iran.
Kurderna utvidgade sin domän i 2014 när de irakiska armén försvann den oljebyggda staden
Kirkuk, inför islamiska statens attacker.
Det är värt ett försök. Denna artikel publicerades ursprungligen på Stratfor den 29 september
2017. De flesta flaggor är inte irakiska de är kurdernas röda, vita, gröna och gula flagga, som
länge försökt skära ut en ny nation där. KDP leddes av en politbyrå bestående av
vänsteristiska nationalister och en traditionell stamledare, Mustafa Barzani. Militära framgångar
mot ISIS gav befogenhet till den irakiska militären; ISIS: s nederlag i Hawija i början av
oktober gav federala regeringens kombinerade styrkor en strategiskt fördelaktig position för
att pressa framåt. Som alltid är vi bara här för att rapportera vad som händer. (Politisk geografi
Nu) Kurdisens folk vill verkligen ha självständighet, rätt. Anmälan till arroganta eliter;
Mellanöstern kan inte förvandlas till mer av en röra än vad den redan är. Trots att den
kurdiska zonens regering inte officiellt sanktionerar PKK: s närvaro, gör det ingenting för att
förhindra det. Nu har Gorran tecknat ett samarbetsavtal med den patriotiska unionen av
Kurdistan, traditionella rivaler från det kurdiska demokratiska partiet. Tusentalsåriga
samhällen har blivit upprotade från sitt land och de som sunnierna har marginaliserats till det
ständiga upproret. Under andra världskriget togs Irak över av nazistiska sympatisörer.
Jag kunde inte föreställa mig vad jag skulle göra om någon stal mitt pass och plånbok i Irak.
Kurdiska tjänstemän motverkade att det var uppenbart för det kurdiska språket genom
utbildning, men motståndet hävdade att det var till det yttersta för att det kurdiska folket skulle
få undervisning på arabiska, den dominerande kulturens språk. De gör bara ursäkter för att
hålla fast vid makten och härska över minoriteterna i Irak så länge som livet finns på planeten.
Samtidigt har Barzani länge argumenterat i kurdernas försvar att status quo i Irak var
oacceptabelt, precis som destabiliserande och att kurderna har en oförsvarlig rätt till
självbestämmande. Beslutet att hålla omröstning är ett potentiellt pulveris på en redan
långvarig tvist mellan Bagdad och Erbil om kurdisk oljeexport och intäktsdelning.
Hundratusentals kurder deporterades med våld till västra Turkiet. En modern bourgeoisi
uppstod, som främst består av proffs snarare än entreprenörer - läkare, sjuksköterskor,
ingenjörer, lärare, bankchefer, advokater och journalister.

