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Összefoglalás: Az elemzés az iraki kurd autonómia múltjával és jelenével foglalko-
zik az elbukott függetlenségi népszavazás apropóján. A történelmi előzmények be-
mutatása után számba veszi azokat a politikai, gazdasági és biztonsági folyama-
tokat, amelyek végül a 2017 szeptemberi népszavazás megtartásához vezettek. 
Részletesen elemzi azokat az intra-kurd konfliktusokat és motivációkat, amelyek 
végül 2017 október 15-én, Kirkuk váratlan és egyoldalú feladásánál mutatkoztak 
meg, és amelyek részben rávilágítottak a kurd pártok közötti éles törésvonalakra. 
Az elemzés konklúziója, hogy háború helyett a kapcsolatok lassú normalizációja 
fog megindulni Bagdad és Erbil között, amelyet nehezíthet majd a vezető kurd pár-
tokban jelentkező vezetői válság és az elhúzódó gazdasági problémák sora. 

Abstract: This paper explains the political, economic and security related developments 
which led to the independence referendum on the 25 September 2017 in Iraqi Kurdistan. 
A detailed analyses is offered about conflicts and motivations of the Kurdish parties 
which explains the sudden withdrawal of the peshmergas from Kirkuk on 15 October 
and highlights the internal cleavages between the Kurdish parties.  The main conclusion 
of the paper is that a slow normalization could be expected between Erbil and Baghdad 
in the coming years, which might be hindered by the leadership crisis in all major Kurdish 
parties and the simmering economic crises.

Bevezetés

T örténelmi lehetőség vagy stratégiai hiba? – tehetnénk fel a kérdést a sikere-
sen megtartott, majd katonai és politikai vereséghez vezető kurdisztáni nép-
szavazás után. Az elemzés arra keresi a választ a történelmi előzmények 

bemutatása után, hogy miért éppen most tartották meg a referendumot, és ennek 
milyen következményei lettek, illetve lesznek a közeljövőben.

Bár az jól ismert, hogy a nemzetközi közvélemény szinte egységesen a népsza-
vazás megtartása ellen volt, Kurdisztánon belül is határozott vélemények fogalma-
zódtak meg a függetlenségi referendum időzítése ellen. A Kurdisztáni Regionális 
Kormányzat területén levő gazdasági, politikai és alkotmányos ellentmondások 
kevéssé láthatóak Irak határain kívül, pedig ezek is meghatározó szerepet kaptak 
az eseményekben. Éppen ezért az elemzésnek az is célja, hogy ezekre a háttérben 
meghúzódó, ugyanakkor a végkimenetelt mégis meghatározó folyamatoka és mo-
tivációkra is rámutasson.
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A kurd autonómia előzményei

úgy tűnt 2017. szeptember 25-én, hogy az iraki kurdok függetlensége történelmi 
pillanathoz érkezett. Ma már tudjuk, hogy így történt, csak nem úgy, ahogy arra a 
kurdok számítottak. Mielőtt a referendum kudarcának az elemzéséhez fognánk, 

érdemes áttekinteni, hogyan is jutottak el a kurdok ehhez a pillanathoz. A közel-keleti 
„nemzetállamok” létrejötte után a térség kurd lakosságának és nemzeti törekvéseinek 
iránya szétvált. A szíriai, törökországi, iráni és iraki kurdok immár az új környezetben 
ahhoz alkalmazkodva vagy azt túlélve igyekeztek saját sorsuk alakítói lenni.

Az iraki kurd autonómiatörekvések 1958-tól váltak egyre erősebbé. A kor meghatá-
rozó vezetője, Musztafa Barzáni 1946-ban kulcsszerepet játszott az iráni Mahábádban 
létrejött, alig egy évet megérő kurd köztársaság kikiáltásában, illetve a Kurdisztáni 
Demokrata Párt (KDP) megalakításában. Barzáni a Mahabádi Köztársaság leverése 
után a Szovjetunióban élt emigrációban. Irakban 1958-ban megdőlt a monarchia, és 
az elkövetkező tíz évben turbulens belpolitikai viszályok, sikeres és sikertelen puccsok 
és merényletek voltak. Ezt a zavaros időszakot a kurdok saját pozícióik erősítésére 
próbálták kihasználni. A kor jellegzetessége volt, hogy minden egyes új iraki vezető 
először igyekezett megegyezni a kurdokkal, majd idővel teljesíthetetlennek ítélte az au-
tonómiaköveteléseket, és összecsaptak. 1968-ban a Baasz Párt szerezte meg a hatal-
mat, és tanulva a korábbi hibákból minden lényegi területen áttörést akart elérni. 

Hosszú, többéves egyezkedés kezdődött Szaddám Huszein alelnök és Barzáni kö-
zött, amiben a tárgyalásokat zsarolás, merényletkísérlet és fenyegetés övezte. Bagdad 
ajánlata egy három tartományra (Dohuk, Erbil, Szulejmánijja) kiterjedő autonómia volt, 
saját regionális parlamenttel, nyelvhasználattal. Az ajánlatra a kurdok nemet mond-
tak, mert a felajánlott terület nem fedte le az iraki kurdok által lakott területeket (csak 
mintegy felét), és az iraki kormány nem járult hozzá, hogy az olajtermeléséről híres 
Kirkuk is része legyen az autonómiának. Ezt követően Bagdad egyoldalúan kihirdet-
te az autonómiát, amire válaszul Barzáni vezetésével a kurdok jelentős része fel-
kelt. A felkelés egy évre rá kudarcot vallott, a KDP-ben évtizedek óta meglevő belső 
ellentétek töréspontig jutottak, és a belső ellenzék Ibrahim Ahmed, illetve veje, Dzsalál 
Talabáni vezetése alatt létrehozta a Kurdisztáni Hazafias Uniót (PUK). Az iraki kurdok 
és Bagdad közötti konfliktusok eme korszaka nem tartozik az elemzés témájához, 
a lényeg, hogy a kurd autonómia alapjait ekkor fektették le, mint láthattuk, a Barzáni- és 
a KDP-vezetés akarata ellenére. (A vereséget követően Musztafa Barzáni emigrációba 
kényszerült, a KDP-t fia, Maszúd Barzáni vette át.)

Új korszak kezdődött az 1990-91-es öbölháborút követően. A konfliktus végén 
az iraki kurdok ismét felkeltek, amivel rövid időre kiűzték az iraki erőket. A várható 
iraki válaszlépések elől a lakosság százezerszámra menekült fel a Törökországgal 
határos hegyvidéki területekre, ami humanitárius válságot okozott. Az ENSZ égisze 
alatt kezdeményezett amerikai vezetésű békefenntartó misszió sikerrel tartóztatta 
fel Bagdadot, megakadályozva az erőszak eszkalációját, sőt a tárgyalások titokban 

http://dsr.edu.my/wp-content/uploads/2016/11/MULLAH-MUSTAFA-BARZANI-AND-THE-UNITED-STATES-1960-1975.pdf
http://dsr.edu.my/wp-content/uploads/2016/11/MULLAH-MUSTAFA-BARZANI-AND-THE-UNITED-STATES-1960-1975.pdf
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7z-us_-XXAhWPKewKHZ2NBL4QFghNMAQ&url=http%3A%2F%2Fgale.cengage.co.uk%2Fimages%2FIraqEssay_Stansfield_The%2520Kurdish%2520Question%2520in%2520Iraq.pdf&usg=AOvVaw0bQOv-_ujQas_1N_Z3k3C_
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7z-us_-XXAhWPKewKHZ2NBL4QFghNMAQ&url=http%3A%2F%2Fgale.cengage.co.uk%2Fimages%2FIraqEssay_Stansfield_The%2520Kurdish%2520Question%2520in%2520Iraq.pdf&usg=AOvVaw0bQOv-_ujQas_1N_Z3k3C_
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újraindultak Bagdad, illetve a KDP és a PUK között. 1991 októberében Szaddám 
Huszein váratlanul megszakította az egyeztetéseket, talán reménytelennek ítélve a 
kompromisszumok elérését. Nemcsak az iraki biztonsági erőket vonta ki a három 
tartományból, hanem leválasztotta az automómia területét az iraki elektromos há-
lózatról, megszüntette a közoktatás és az egészségügy biztosítását. 
A kurdok intenzív nemzetközi (amerikai) segítséggel végül talpra álltak a sokk után, 
és elkezdődött a kvázi függetlenség korszaka 2003-ig. A terület formálisan Irak 
része maradt, de egy-két esettől eltekintve a KDP és a PUK által felosztott régió 
teljesen önállóan működött.

2003-ban, a Szaddám-rezsim megdöntése után óriásiak voltak a kurd várakozá-
sok. A kurd autonómia folytonosságát a 2004-ben elfogadott átmeneti alkotmány 
paragrafusai biztosították. A régió 2005 januárjában informális népszavazást tartott 
a függetlenségről, nyáron pedig a parlament Barzánit az immár Kurdisztáni Regio-
nális Kormányzatnak (KRK) nevezett terület első elnökévé választotta. A 2005-ben 
elfogadott végleges alkotmányban külön paragrafus foglalkozott Kirkuk és a „vitatott 
területek” jövőbeni sorsával. Ez a 140-es paragrafus, az etnikai arányok helyreállítása 
után, 2007. december 31-i határidővel népszavazás kiírását is előírta Kirkuk város és 
a vitatott területek hovatartozásáról.

1. térkép
A kurd autonómiaigények típusai (Bordó: Az 1974 óta az autonómia részét képező 
három tartomány. Lila: A 2005-ös iraki alkotmány 140-es paragrafusában szereplő 

„vitatott területek”, amelyekről népszavazást kellett volna tartani. Sárga: A kurdok által 
maguknak követelt, vélt vagy valóban kurdok lakta területek.)

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a510826.pdf
http://cabinet.gov.krd/p/p.aspx?l=12&p=232
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en
%20https://en.wikipedia.org/wiki/Kirkuk_status_referendum%0D
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Az alkotmányban előírt referendumra sosem került sor, ennélfogva a „vitatott terü-
letek” valóban vitatottak maradtak. Ez nem jelentette természetesen azt, hogy az 
iraki kormány irányítása alá eső, kurdok lakta területeken ne lett volna semmilyen 
kurd jelenlét. Mind a KDP, mind a PUK aktív szerepet vállalt ezeken a vidékeken, 
legyen szó Kirkukról vagy a jezidiek lakta Szindzsárról.

Az iszlám állam térnyerése, alkotmányos 
proBlémák és A gAzdAsági nehézségek

Az Iszlám Állam 2014 júniusában egy váratlan akcióval elfoglalta Moszult, 
Irak második legnagyobb városát, egyben Észak-Irak politikai, gazdasági és 
kulturális központját. A város védelmének összeomlása – amely valószínű-

leg a terroristákat is meglepte – pánikot keltett a Bagdadtól északra állomásozó 
iraki katonai és rendőri erőkben, aki tudott, menekült vagy visszavonult. Moszul jú-
nius 10-én esett el teljesen, az azt követő napokban az Iszlám Állam előőrsei szinte 
szabadon törtek keletre az iráni határ és délre a főváros, Bagdad felé. 

Az iraki biztonsági erők összeomlását a kurdok is kihasználták. Amint ész-
lelték a rendőrség és a hadsereg dezintegrációját, a kurd fegyveres erők, a 
pesmergák előremozogtak, ahol csak lehetett, bevonultak a „vitatott területek-
re”. Ekkor került a regionális kormányzat ellenőrzése alá Kirkuk városa, már 
két nappal Moszul eleste után, Szindzsár, jó néhány keresztény település a 
moszuli fennsíkon. Érdemi összecsapásokra ebben az időben még nem került 
sor az Iszlám Állam és a kurdok között, mindkét szereplő a saját befolyási te-
rületének növelésében volt érdekelt, de a terroristáknak a prioritást a szunnita 
arabok lakta területek jelentették. 

A két fél közötti összecsapások csak 2014 augusztusában kezdődtek érdem-
ben, amikor az Iszlám Állam több fronton támadást indított a kurdok által ellen-
őrzött területek ellen. A pesmergák nagyrészt sikerrel tartották vissza ezeket a 
támadásokat, két kivétellel. A jezidik lakta Szindzsárban és a keresztények lakta 
településeken az utolsó pillanatban visszavonultak, súlyos humanitárius válságot 
idézve elő a két kisebbség körében. A frontvonal 2014 vége felé stabilizálódott, a 
kurdok beásták magukat megszerzett területeik mögé, az Iszlám Állam kisebb-
nagyobb rendszerességgel próbált meg egy határszakaszon támadást végrehaj-
tani, de ezek sem méretükben, sem hatásukban már nem veszélyeztették a kur-
dok pozícióját. 2014 szeptemberében Kurdisztánban jártam, lehetőségem volt 
több vezető politikussal beszélgetni. Amikor megkérdeztem egyiküket, hogy a je-
lenlegi határokkal elfogadható lenne-e számukra egy független Kurdisztán, némi 
gondolkodás után igent mondott. Arra a kérdésemre, hogy ez mikorra várható, 
annyit felelt: amikor a nemzetközi támogatás is meglesz hozzá.

Az Iszlám Állam megjelenése 2014-ben elterelte a figyelmet a kurd régión 
belül egyre erősödő belpolitikai válságról. Ennek lényege az volt, hogy a 2005-
ben formálisan is a KRK elnökének választott (de mint jeleztük, már 1975 óta a 

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/12/kurdish-peshmerga-kirkuk-iraq-maliki
https://www.theguardian.com/world/2014/jun/12/kurdish-peshmerga-kirkuk-iraq-maliki
https://www.al-monitor.com/pulse/ru/originals/2014/07/iraq-peshmerga-army-weapons-armed-groups.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ru/originals/2014/07/iraq-peshmerga-army-weapons-armed-groups.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28686998
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28686998
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kurdokat vezető) Maszúd Barzáni második elnöki terminusa is lejárt 2013-ban. 
Akkor a parlament, a KDP és a PUK többségével, kétéves hosszabbítást sza-
vazott meg az elnöknek, aminek legitimitását a kurd ellenzék azóta is vitatja.  
2015. augusztus 20-án másodszor is lejárt Maszúd Barzáni elnöki mandátuma, 
a vezetőváltás azonban ekkor sem oldódott meg, az ellenzéki Gorran párt által 
biztosított házelnököt nem engedték visszatérni Erbilbe, ahogy a párt képvise-
lőit sem. Ilyen körülmények között megszűnt működni a parlament, amelynek 
döntenie kellett volna az elnök további sorsáról. 

A kurd gazdaság 2003 és 2013 között jelentős mértékben növekedett, amit 
részben a olajkitermelés, részben a külföldi befektetéseknek köszönhetően. 
Utóbbiak 2006 és 2014 között elérték a 38 milliárd dollárt. Az olajkitermelés te-
kintetében Bagdad és Erbil között folyamatos volt a vita. Az alkotmány szerint 
minden bevétel az iraki kormányt illeti, amely a bevételek 17 százalékát (a kurd 
lakosság valószínűsített aránya alapján) átadja a kurdisztáni regionális kor-
mánynak.  A KRK területén kitermelt olaj Erbilen keresztül jut vissza Bagdadba, 
de a kormány bizalmatlan volt, hogy a kurdok mindent átutalnak-e, a kitermelt 
olajjal teljes mértékben elszámolnak-e stb. Mindezek miatt az elszámolás min-
dig problémás volt.

2014-től több probléma együttes begyűrűzése jelentős és napjainkig tartó 
gazdasági válságot idézett elő. A Iszlám Állam megjelenése gyakorlatilag le-
nullázta a befektetési kedvet, a pénzügyi viták miatt 2014 februárjától Bagdad 
megszüntette a pénzügyi transzfereket a KRK számára (ezek a kormányzat 
bevételeinek 80 százalékát tették ki). Az olajárak jelentősen estek, a háborús vi-
szonyok miatt a kurd kormányzatnak mintegy 1,5 millió iraki belső menekültet 
és 250.000 szíriai menekültet kellett ellátnia, miközben a terrorszervet miatti 
háborús kiadások (mintegy 100.000–150.000 pesmerga fegyverben tartása) 
is csúcsot döntöttek. Az olyan strukturális problémák, mint az állami szintű 
korrupció vagy az állami alkalmazottak felduzzasztott, majd 1,4 milliós tábora 
(beleértve a közalkalmazottakat, veteránokat, állami ösztöndíjasokat) csak te-
tézte a kiadásokat.

Az összetett és 2014-re teljes erővel kiéleződő gazdasági problémák a KRK 
gyors eladósodásához vezettek. A GDP növekedése 2014-ben három százalék-
ra esett vissza, a kormányzat egyre többet csúszott (3–6 hónapot) az orvosok, 
tanárok, de még a pesemergák fizetésével is. A működőképesség csak úgy volt 
fenntartható, hogy az amúgy is késve történő kifizetéseket csökkentették, és a 
régióban működő külföldi kőolajtermelő vállalatok átvett nyersanyagot ugyan 
eladták a világpiacon, de nem fizették ki a vállalatoknak járó részt, amelyek emi-
att részben vagy egészben kivonultak a térségből (ezek a problémák a MOL-t is 
érintették, ám az amiatt távozott, mert nem talált kereskedelmi mennyiségben 
kitermelhető olajat az általa operált Akri-Bijeel blokkban).

http://iswresearch.blogspot.hu/2013/07/massoud-barzani-extended-as-president.html
http://iswresearch.blogspot.hu/2013/07/massoud-barzani-extended-as-president.html
http://carnegieendowment.org/files/CMEC_54_Hassan_11.pdf
http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2013_19_Irak_a_tartomenyi_velaszt__1.pdf
http://www.meri-k.org/wp-content/uploads/2016/07/Averting-an-Economic-Meltdown-in-the-Kurdistan-Region-of-Iraq-Aligning-Political-Objectives-with-Economic-Necessities.pdf
http://www.meri-k.org/wp-content/uploads/2016/07/Averting-an-Economic-Meltdown-in-the-Kurdistan-Region-of-Iraq-Aligning-Political-Objectives-with-Economic-Necessities.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21637/9781464805486.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIRKUK37_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIRKUK37_a.html
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/09032017
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21637/9781464805486.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21637/9781464805486.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/201020151
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21637/9781464805486.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/szabalyozott-informaciok/3255-tajekoztatas-az-akri-bijeel-blokk-munkaprogramjarol
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mi szükség volt A népszAvAzásrA? 
eltérő narratívák a 

referendum megtArtásáról  

A függetlenség kérdése természetszerűleg korábban is felmerült az iraki 
és kurdisztáni közbeszédben. Barzáni elnök – különösen, ha fenyegetve 
érezte a kurd érdekeket, vagy nyomást akart gyakorolni tárgyalópartnere-

ire – burkoltan többször is jelezte, hogy a régió akár egyedül is, azaz a bagdadi 
kormány jóváhagyása nélkül, kész az önállóságra. Az ilyen kijelentései 2014-ben 
vagy 2015-ben mindig nagy visszhangot váltottak ki.

Az időzítés kérdését nem tisztázták, sőt a népszavazás pontos tétjét sem, hogy 
mi történik utána. Utólag már világos, hogy a referendum valójában csak a véle-
ménynyilvánításról szólt, nem volt ügydöntő. Ez a különbség nem kapott túl nagy 
hangsúlyt, bár az is tény, hogy a kurd vezetők arról is beszéltek: további tárgya-
lásokra lesz még szükség Bagdaddal, és az igenek győzelme nem vezet a füg-
getlenség azonnali kikiáltásához. Egyes elemzők azt is megjegyezték, hogy 2005 
januárjában Kurdisztán már tartott egy informális népszavazást a függetlenség 
kérdéséről, amelyen a lakosság majd 99 százaléka igennel szavazott. 

A hivatalos, Barzáni elnök mögé felsorakozó erők fő érve a függetlenség mellett 
az volt, hogy az egymást követő iraki kormányok, amelyek 2005 óta egy népsza-
vazáson, demokratikusan elfogadott alkotmány alapján működnek, rendszeresen 
megsértették az alkotmányt, a 143 paragrafusból mintegy 50-nek sosem szereztek 
érvényt. Az elmúlt évtized alatt a kurd közösség elvesztette reményét, hogy lehet-
séges a békés együttélés a többségi iraki társadalommal, ezért kíván továbblépni 
a függetlenség felé (lásd erről a Nesirván Barzáni kurdisztáni miniszerelnökkel ké-
szült interjút). Ki nem mondottan az is szerepet játszhatott, hogy az Iszlám Állam 
felszámolásával Kurdisztánnak nem volt, mire várni tovább. Az a „fal”, ami Iraktól 
elválasztotta két éven keresztül, megszűnt, várható volt a központi kormány továb-
bi megerősödése. Eközben azonban több ezer amerikai és nyugati katona állomá-
sozott az autonóm régióban fegyverekkel, kiképzéssel támogatva a kurdokat.

A KDP ellenzékét jelentő PUK és az abból kivált, csaknem második legnagyobb 
erővé emelkedő Gorran korábban is megkérdőjelezte a függetlenség kikiáltásának 
sürgősségét. Bár természetesen mindkét alakulat támogatta egy jövőbeli függet-
len Kurdisztán kikiáltását, a lehetőség rendszeres „felmelegítését” egyaránt inkább 
a KDP retorikai húzásának tartották. Túl azon, hogy úgy ítélték meg (utólag kiderült, 
jogosan), hogy nem lenne meg a kellő nemzetközi támogatás, ellenkezésükben 
az is szerepet játszott, hogy egy Barzáni elnök vezetésével kivívott önállóság még 
jobban bebetonozta volna a KDP és a Barzáni család dominanciáját a kurdisztáni 
belpolitikában. 

https://www.cfr.org/expert-brief/are-conditions-ripening-iraqi-kurdish-state
https://www.cfr.org/expert-brief/are-conditions-ripening-iraqi-kurdish-state
https://postwarwatch.com/2017/07/20/erbils-endgame/
https://postwarwatch.com/2017/07/20/erbils-endgame/
https://postwarwatch.com/2017/07/20/erbils-endgame/
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Iraqi_Kurdistan_independence_referendum%2C_2005.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-10-02/after-kurdish-independence-referendum
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-new-politics-of-iraqi-kurdistan
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A kurdisztáni parlament szeptember 15-én ismét összeült, hogy felhatalmazást 
adjon a népszavazás megtartására (amelyet valójában már a nyár óta szerveztek). 
Ez már önmagában is kisebb győzelem volt Barzáni elnöknek, hiszen a képviselő-
ház 2015 óta nem működött. A parlamenti felhatalmazást a 111 fős parlamentben 
a 68 jelen levő képviselőből 65 szavazta meg (a Gorran és egy kisebb iszlamista 
párt továbbra is bojkottálta a részvételt), ami viszont jól mutatta a politikai erők 
megosztottságát.

A népszavazást jelentősebb incidensek nélkül, magas részvételi aránnyal tar-
tották meg, és a várakozásoknak megfelelően az igenek aránya 90 százalék fö-
lött volt. A referendumot ugyanakkor nemcsak az iraki alkotmányban rögzített, 
a kurdisztáni autonómia alá eső három tartományban tartották meg, hanem a 
vitatott területeken is. 

irAki és nemzetkÖzi reAkciók 
A népszAvAzás után

Már a népszavazás előkészületei során világos volt, hogy az iraki kormány-
zat – természetszerűleg – ellenzett minden olyan lépést, amelyet a kurd 
kormányzat az ügy érdekében tett. Ezek a fellépések azért nem kaptak 

kezdetben nagy hangsúlyt, mert Bagdad lehetőségei a kényszerítésre egyéb-
ként meglehetősen korlátozottak voltak. Sokkal nagyobb kérdés volt, hogy a 
nemzetközi szereplők, mindenekelőtt a két szomszéd, Törökország és Irán, mi-
ként fognak reagálni.

Irán szerepe kiszámíthatóbb volt, hiszen a síita iszlamista pártok által dominált 
iraki kormány legfőbb támasza volt az elmúlt években, informális befolyása a pár-
tokra, a kormányra, a biztonsági erőkre közismert. Ráadásul Irán maga is jelentős 
kurd kisebbséggel rendelkezik, amelynek egyes csoportjai fegyveres harcot vívnak 
a teheráni vezetéssel. Bár Irán mindig is kiváló kapcsolatokat ápolt az iraki kurdok-
kal is (különösen a PUK-val), álláspontja a kezdetektől világos, azaz elutasító volt.

Törökország álláspontja kevésbé volt kiszámítható. Az elmúlt évek során a tö-
rök vállalatok és a török befektetések dominálták Kurdisztánt, az ország iraki ex-
portjának hetven százaléka Kurdisztánba ment, nagyrészt török építőipari cégek 
húzták fel Erbil modern épületeit. Ankara nem emelt kifogást, amikor a kurdok Bag-
dad megkerülésével kezdték az olajat exportálni a Kirkuk–Ceyhan olajvezetéken. 
A török kormány és Barzáni elnök között a kapcsolatok bizalmi jellegét mutatta, 
hogy török katonai kiképzők dolgoztak Kurdisztánban, több kisebb katonai bázis 
jött létre kurd területeken, sőt Moszul eleste után a török hadsereg engedélyt ka-
pott, hogy átvonuljon a kurd területeken, és hogy a város közvetlen közelében saját 
bázisokat hozzon létre. Ezek a lépések csak Barzáni jóindulatán múltak, mivel An-
kara a katonai jelenlétre semmilyen felhatalmazást nem kapott Bagdadtól. 

Törökország ráadásul 2016 őszén majdnem miniháborúba keveredett Irakkal 
a moszuli offenzíva idején és a türkmén kisebbség által lakott Tal Afar település 
visszafoglalásakor. Akkor Ankara vehemensen követelte az általa kiképzett szunni-

http://www.rudaw.net/english/kurdistan/15092017
http://carnegieendowment.org/files/CMEC_54_Hassan_11.pdf
http://carnegieendowment.org/files/CMEC_54_Hassan_11.pdf
http://www.ajtk.hu/researchblog/131/the-kirkuk%E2%80%93ceyhan-pipeline/
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/051220151
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/051220151
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ta milíciák alkalmazását és a síita milíciák kivonását a műveletekből. Mindezek alá-
támasztására látványos katonai csapatösszevonást tartott az iraki–török határon,  
miközben Erdogan államfő és Abadi miniszterelnök a sajtón keresztül üzengetett 
egymásnak, és kölcsönösen fenyegetőztek. Mindezek alapján a kurdok részben 
joggal gondolhatták azt, hogy a török fellépés megmarad a retorika szintjén, hiszen 
Ankara valós érdeke a PKK térnyerése és a siíta iszlamista kormányzat feltartóz-
tatása, ezekben pedig partner a kurdisztáni regionális kormányzat. Amit nem vett 
vagy nem akart észrevenni Erbil, hogy 2016 októbere után Ankara jelentős külpoliti-
kai irányváltást hajtott végre, egyéb okok (főként Szíria) miatt az orosz–iráni vonal 
(és így az iraki kormány) mellett kötelezte el magát.

A nemzetközi közösség elutasítása Iránhoz hasonlóan egyértelmű volt. Soha 
semmilyen fórumon senki nem beszélt arról, hogy támogatná a KRK kiválását Irak-
ból. Az Egyesült Államok vezetése, mint a kurdok legfontosabb partnere, több alka-
lommal is nyíltan kérte, figyelmeztette, emlékeztette Barzáni elnököt 2017 nyarán 
és őszén a népszavazás elhalasztására. A nemzetközi reakciókat tekintve két ka-
kukktojás volt. Az egyik Izrael, amely jól érthető geopolitikai megfontolásból nyíltan 
támogatta a népszavazást, a másik pedig Oroszország, amely látványosan nem nyil-
vánított véleményt, miközben a Rosznyefty állami energetikai vállalat a népszavazás 
körüli napokban bevásárolt Kurdisztánban, és ezzel a kurdisztáni kormányzat egyik 
fő hitelezőjévé vált.

A népszavazást követően hamar világossá vált, hogy az iraki kurd vezetés ez alka-
lommal teljesen elszámította magát. Valóban megvalósult egy iraki–iráni–török ösz-
szefogás, rövid ultimátum után a szárazföldi határokat lezárták, a KRK két nemzetközi 
repülőterén megszűnt a légi közlekedés, bár Ankara nem zárta le végül a kőolajve-
zetéket (csak fenyegetett vele). Miközben a sajtó egy esetleges invázió lehetőségét 
tárgyalta, Abadi iraki kormányfő igyekezett az alkotmányos keretek között maradni 
válaszlépéseiben. Érdekes módon nemcsak a kurd ellenzék üdvözölte ezeket a lé-
péseket, de a PUK legfontosabb vezetője is, miközben a párt képviselői szeptember 
15-én még együtt szavaztak a KDP-vel a referendum megtartása mellett.

Az iraki biztonsági erők és a síita milíciák a referendumot övező feszültségek 
közepette is folytatták harcukat az Iszlám Állam ellen, s ennek során 2017. szep-
tember végén kezdtek neki az utolsó nagyobb terület felszámolásának. Havidzsa 
város és környéke épp Kirkukkal szemben fekszik, a korábbi évek műveletei so-
rán ezt a vidéket az iraki erők maguk mögött hagyták, így idővel az Iszlám Állam 
kezén levő enklávéként létezett. A kurdok véleménye az volt, hogy ez azért történt 
így, hogy Kirkukkal szemben mindig legyen valamilyen fenyegetés. Mindenesetre 
az iraki biztonsági erők „tökéletes” időzítéssel érkeztek az olajtermeléséről híres 
városhoz. Havidzsát alig egy hét alatt, október 8-án felszabadították, és ott álltak 
szemben Kirkukkal.

Október 15-én az iraki erők megindultak a kurd kézen levő város körüli települé-
sek és katonai bázisok ellen. Mind ezeket, mind egy nappal később magát Kirkukot is 
jelentősebb harcok nélkül visszafoglalták. A kezdeti káosz után világossá vált, hogy 
a várost nagyrészt ellenőrző PUK vezetése (illetve az október 4-én elhunyt Dzsalál 
Talabáni felesége és gyerekei) még az offenzíva előtt megegyezhetett Bagdaddal, 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-deploys-tanks-to-silopi-across-from-iraq-105629
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-iraq-isis-mosul-syria-president-recep-tayyip-erdogan-haider-al-abadi-a7356571.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-iraq-isis-mosul-syria-president-recep-tayyip-erdogan-haider-al-abadi-a7356571.html
http://archiv.netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2017-27-alombol-remalom-az-iraki-kurd-fuggetlensegi-nepszavazas-margojara-penzvalto-n.original.pdf
http://archiv.netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2017-27-alombol-remalom-az-iraki-kurd-fuggetlensegi-nepszavazas-margojara-penzvalto-n.original.pdf
http://archiv.netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2017-27-alombol-remalom-az-iraki-kurd-fuggetlensegi-nepszavazas-margojara-penzvalto-n.original.pdf
http://archiv.netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2017-27-alombol-remalom-az-iraki-kurd-fuggetlensegi-nepszavazas-margojara-penzvalto-n.original.pdf
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/10/kurdistan-independence-referendum-abadi-barzani.html
http://www.rudaw.net/mobile/english/kurdistan/211020179?ctl00_phMainContainer_phMain_ControlComments1_gvCommentsChangePage=3_5
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és szervezetten visszavonultak. A KDP – akit kihagytak a tárgyalásokból – árulásról 
beszélt, miközben az általa ellenőrzött területeken ő maga is kénytelen volt visszavo-
nulni az iraki erők előrenyomulása miatt. 

Bár a nemzetközi sajtó és a kurd közvélemény ismét egy teljes háborútól tar-
tott, az iraki kormányerők és a síita milíciák előrenyomulása korlátozott maradt. Az 
október 30-i állapotok szerint nem foglalták vissza a „vitatott területek” egészét, pe-
dig erre az alkotmány szerint lehetőségük lett volna (lásd 2. térkép). Október végére 
nagyrészt teljes fegyvernyugvás alakult ki a frontvonalon. Az utolsó helyszín Fajs 
Khábúr város volt, amely stratégiai jelentőségű Erbil számára, mivel itt van az egyet-
len határátkelő Szíria felé, és ez maradt az egyetlen pont, amely nyitva maradt a kül-
világ felé, lévén, ezt a szíriai kurdok ellenőrizték. Ez alkalommal azonban az iraki erők 
olyan területre nyomultak be, amely sosem volt vitatott, a város ugyanis a kezdetek 
óta a kurd autonómia része volt. A határátkelő sorsáról született egyezség már elő-
revetítette, hogy a konfliktusos szakaszból a felek átlépnek a tárgyalásos szakaszba, 
újrakezdik a párbeszédet.

2. térkép
A kurdok és az iraki erők által ellenőrzött „vitatott területek” a 2017 októberi 

összecsapások után

https://pbs.twimg.com/media/DOumoXsW4AA4D7C.jpg
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konklúzió helyett: a közeljövő kilátásai

A kurd belpolitikában a népszavazás kudarcát követően csak sokasodtak 
a kérdőjelek, ami a már meglevő politikai válság elhúzódásához vezet. 
Maszúd Barzáni általános meglepetésre október 29-én lemondott, az új 

elnök megválasztásáig az elnöki jogköröket a miniszterelnök, a parlament és az 
igazságszolgáltatás között osztotta meg. Bár minden valószínűséggel megőrzi 
befolyását a jövőben is közeli hozzátartozóin keresztül, lépése mégiscsak kü-
lönleges, hiszen a közel-keleti politikai dinasztiák között már a hatalom formális 
átadása is példa nélküli.

Eltávolodva a napi politikai fejleményektől nyilvánvaló, hogy a kurdisztáni politikai 
elit generációváltáshoz érkezett. Barzáni lemondásával mindhárom jelentős párt, a 
KDP, a PUK és a Gorran is elvesztette vezetőjét. A KDP-ben az elnök fia és unokaöcs-
cse a két potenciális esélyes a párt vezetésére, a PUK-ban Dzsalál Talabáni fiai az új 
trónkövetelők, akik szintén mélyen be vannak ágyazva a politikai, a gazdasági és a 
biztonsági-hírszerző szervezetekbe. Nesirván Musztafa, a Gorran alapítója és veze-
tője 2017 májusában halt meg. Mivel ez a párt eleve megpróbált szakítani a KDP és 
a PUK szultanisztikus berendezkedésével, itt nem volt kijelölt családi utód.

A kurd belpolitikában szóhoz jutó új generációnak egymással és az előző gene-
rációval is lesznek konfliktusai abban, hogy hogyan politizáljanak a régión belül és 
kívül. Az átmenet nem lesz gyors, de most már elkerülhetetlenül jelentkezik a hatása. 
A 2017. november elsejére tervezett parlamenti és elnökválasztást egyelőre nyolc 
hónappal eltolták, a KDP és a PUK továbbra is együttműködik, miközben a Gorran 
álláspontja valószínűleg csak a jövő évi választásokra tisztázódik. A kurd közösség, 
csakúgy, mint a politikai elit, rendkívül pragmatikus. Bár a Kirkuknál történt esemé-
nyek rövid ideig a KDP és a PUK közötti teljes szakítást sejtették, az eltelt időszak 
folyamatai mégiscsak a további normalizált együttműködés lehetőségét mutatják.

A Kurdisztáni Regionális Kormányzat kapcsolata Bagdaddal véleményem 
szerint a lassú, konfliktusokkal teljes, kényszerű normalizáció felé fog haladni. 
Egyik fél sem tud a másik nélkül működni, ám nem biztos, hogy a jelenlegi relatív 
stabil intra-síita politikai helyzet megmarad Bagdadban. Irakban 2018 áprilisára 
tervezik a parlamenti választásokat, ez egyben a jelenlegi Abadi-kormány túlélé-
sének a következő tesztje lesz. A szemben álló felek – bár nem felejtenek –, 
ha kell, gyorsan túlteszik magukat a mostani szembenálláson, és elképzelhető, 
hogy a kurd pártok a következő választásokon ismét a királycsináló szerepében 
lesznek (ahogy különösen a 2010-es választáson történt). Bár a kurdok általában 
csalódottak és bizalmatlanok a síita pártokkal szemben, számukra sem mind-
egy, hogy Haider al-Abadival vagy az Iránhoz még közelebb álló Núri el-Málikivel 
(esetleg valamelyik síita milícia miniszterelnökké avanzsáló vezetőjével) kell 
majd együtt élniük.

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/resetting-u.s.-relations-with-the-kurdistan-region
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/241020171
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/241020171
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A külkapcsolatokban sokkal gyorsabb normalizálódásra lehet számítani. Az Egye-
sült Államoknak természetesen nagyon kínos volt, hogy két iraki partnere egymással 
háborúzik, ráadásul nagyrészt olyan fegyverekkel, amelyeket Washington biztosított 
számukra. A nyugati támogatás folytatásának azonban kulcsfeltétele, hogy Bagdad 
és Erbil között idővel valamilyen kompromisszum szülessen. Jellemző a felek prag-
matizmusára, hogy a nyugati tanácsadók által biztosított kiképzések a harcok alatt 
sem szüneteltek (kivéve a nagy sajtóvisszhangot keltő német katonák esetében), és 
az amerikai Kongresszus 2018-ra is megszavazta a katonai segélyek biztosítását. 
Az USA nem akart és nem is érdeke választani a két partnere között, mivel mind az 
Iszlám Állam elleni háborúban, mind Irán feltartóztatásában szüksége van rájuk.

A KRK kapcsolata Iránnal és Törökországgal is normalizálódni fog. A népszava-
zásra adott reakciók világosan jelezték Erbil számára, hogy a függetlenség szem-
pontjából két legfontosabb partnerének mi az álláspontja, de innen visszalépve 
Teheránnak és Ankarának is érdeke lesz a kapcsolatok normalizálása. Kérdőjelek 
esetleg Törökország helyzetében merülhetnek fel, hiszen az elmúlt évek bizonyta-
lanságai után úgy tűnik, hogy az ország a térségbeli érdekeinek legjobb  biztosítá-
sát (még ha esetleg kényszeredetten is) az orosz–iráni tengely mellett találja meg, 
miközben egyébként az USA katonai szövetségese. 

Kurdisztán már eddig is különleges helyzetben volt amiatt, hogy egyszerre tud-
hatta szoros partnerének az Egyesült Államokat, Izraelt és Iránt. Oroszország vá-
ratlan megjelenésével és jelentős – egyelőre gazdasági– térnyerésével ez a képlet 
csak tovább bonyolódik. 




