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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
S příspěvky na téma vývoj v Kurdistánu se v poslední době „roztrhl pytel“, přičemž zřídkakdy
se jedná o vícestrannější sondu. Tento článek je tedy výjimkou. Mapuje jednotlivé
„Kurdistány“ a jejich specifika a vzájemné vazby. Mimo pozornost autorky přitom nestojí ani
hospodářství, školství nebo veřejná správa a snaha o její etablování.
Kurdský národ není zdaleka jednotný, což také přispívá k stavění jednotlivých klanů nebo
frakcí proti sobě. Na druhou stranu je to jeden z mála akceschopných a vlastně
konsolidovaných kusů teritoria v neuralgickém prostoru Iráku a částečně i Sýrie. Co se týče
investic, ty se nemusí zdaleka omezovat na ropný průmysl.
Prorokovat zde cokoli je nicméně velmi těžké a autorka ve svých spekulacích nepřekročí
pomyslnou míru realismu a korektnosti.
Některé autorkou převzaté a použité ilustrace jsou sice spíše triviální a překonané, jiné jsou
naopak inovativní a málo používané.
Doporučuji zařazení příspěvku do časopisu Ochrana a Bezpečnost.
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