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Összefoglaló: Kurdisztánban 2017 a nagy remények és csalódások éve volt. 
A szeptember 25-i függetlenségi népszavazáson a kurdok nagy többsége a 
függetlenség mellett voksolt, amire válaszul október közepén megindult az iraki 
hadsereg offenzívája. A néhány napos művelet végül csak a 2014 után elfoglalt 
kurd területeket vette vissza, bár a félelmek nagyobbak voltak. Miként alakultak 
az iraki–kurd kapcsolatok az elmúlt egy évben? Az elemzés a 2018-ban tartott 
két választás eredményeinek értékelése kapcsán arra keresi a választ, hogy a 
kurd vezetésnek miként sikerült rendeznie a kapcsolatát Bagdaddal. A kurd pártok 
részvétele az országok választásokon világos adott választ adott arra, hogy Erbil 
miként látja helyét az iraki belpolitikában. A 2018. őszi kurdisztáni választások a 
kurd pártok egymás közötti erőviszonyaira adtak választ az Iszlám Állam elleni 
háború, a függetlenségi népszavazás és a belpolitikában jelen levő gazdasági és 
társadalmi krízis tükrében. 

Abstract:  In Kurdistan, 2017 was the year of great expectations and disappointments. 
The Kurdish population voted for independence overwhelmingly on the 25th of 
September, and in response the Iraqi government launched its military offensive 
a month later. Although it turned out later that the Iraqi security forces stopped 
at the pre-ISIS era borders, the fears for an all-out civil war was high at the time 
of the offensive. How have the Iraqi-Kurdish relations evolved since then? This 
paper analyses the two elections held in 2018 and describes Kurdish leadership’s 
efforts to normalize its relationship with Baghdad. Kurdish electoral participation 
in the Iraqi federal elections itself gave a straight answer about Erbil’s future vision 
within Iraq. The Kurdish regional elections indicated the balance of power among 
the competing Kurdish parties after the turbulent years of fight against the ISIS, 
independence referendum and social and economic turmoil in Kurdistan.

BEVEZETŐ

E gy évvel ezelőtt az amúgy is dinamikusan változó Irakban nagy remények és 
váratlan kudarcok érték a kurdokat. 2017. szeptember 25-én függetlenségi 
népszavazást tartottak a Kurdisztáni Regionális Kormányzat (KRK) által 

uralt területeken, amely, akkor úgy tűnt, gyökeresen fogja megváltoztatni a 
kurdok helyzetét. A várakozások hatalmasak voltak, és olyan mérvű kudarcra, 
visszarendeződésre, amely aztán októberben következett, kevesen számítottak. 
A kurd közvélemény természetesen egyértelműen a függetlenséget támogatta, 
ám a külső reakciók baljósak voltak abban a tekintetben, hogy mind az iraki állam, 
mind a szomszédok, mind a nagyhatalmak ellenezték a kurd törekvéseket.

Az euforikus hangulatban lezajlott referendum után a várakozás napjai követ-
keztek, amelyeket aztán az iraki kormány határozott és kemény reakciója követett. 
2017. október 15-én az iraki hadsereg és a síita milíciák egységei megindultak a 
kurd állások ellen. Az első napok káosza és félelmei után vált csak világossá, 
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hogy nem a KRK autonómiájának megsemmisítése volt a cél, hanem a 2014-ben 
a kurd pesmergák által elfoglalt iraki területek, mindenekelőtt az olajtermelő Kirkuk 
és környékének visszafoglalása. 

Kirkuk elvesztése traumatikus érzés volt a kurd vezetés számára, és ismét fel-
színre hozta a két legerősebb párt, a KDP és a PUK közötti konfliktust. A kurd iden-
titás és a gazdasági önállóság szempontjából is kulcsfontosságú várost ugyan-
is érdemi harcok nélkül, valószínűleg előzetes titkos egyeztetések után adta fel a 
PUK, kivívva ezzel a KDP és általában a kurd közvélemény haragját. Az iraki bizton-
sági erők jelentősebb veszteségek nélkül, rövid idő alatt visszaszerezték az olajban 
gazdag tartomány minden részét, helyreállítva ezzel a 2014 előtti állapotokat. 

A kurd–iraki közigazgatási határok „visszaigazítása” nemcsak Kirkuknál, hanem az 
Iszlám Állam uralma alatt leginkább sújtott északi területeken is megtörtént. A kulcs-
fontosságú moszuli gát, a jezidi közösség által lakott Szindzsár-hegység, a Moszultól 
keletre fekvő keresztény települések mind a központi kormányzat kezére kerültek.

A Kurdisztáni Regionális Kormányzat megbüntetése itt nem ért véget, Irán 
és Törökország lezárta határátkelőit, megszűnt a kereskedelmi forgalom a külső 
szomszédokkal, vesztegzár alá került Kurdisztán két nemzetközi repülőtere, ame-
lyet onnantól kezdve csak Bagdad érintésével közelíthettek meg nemzetközi repü-
lőjáratok. Az iraki kormány lépései azt a célt szolgálták, hogy megerősítsék a köz-
ponti hatalom szuverenitását és rákényszerítsék azt a regionális kormányzatra. 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/iraq-reconquest-kirkuk-checks-kurdish-secession-171017063044004.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/iraq-reconquest-kirkuk-checks-kurdish-secession-171017063044004.html
https://www.thetimes.co.uk/article/secret-deal-suspected-over-fall-of-kirkuk-and-its-oil-hz0l69tsh
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds-clash/iraqi-forces-complete-kirkuk-province-takeover-after-clashes-with-kurds-idUSKBN1CP0PT
https://www.worldwatchmonitor.org/2017/10/christians-alert-iraqi-forces-take-nineveh-plains/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey-iran/turkey-to-close-border-gates-with-northern-iraq-in-coordination-with-baghdad-tehran-erdogan-spox-idUSKBN1CH13Z
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey-iran/turkey-to-close-border-gates-with-northern-iraq-in-coordination-with-baghdad-tehran-erdogan-spox-idUSKBN1CH13Z
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Ez az elemzés arra keresi a választ, hogy a referendum óta eltelt időszak-
ban milyen irányban haladtak Bagdad és Erbíl kapcsolatai. Az elmúlt egy év 
és elsősorban a lezajlott két választás és a Bagdadban zajló kormányalakítási 
fejlemények értelmezésén keresztül bemutatjuk a kurd politikai elit belső vi-
szonyainak átalakulását, valamint a KDP és a PUK pragmatikus viszonyulását 
az iraki fejleményekhez. A 2017-ben még önállóságát kereső kurd vezetés 
2018 őszén ismét államfőt „adott” az iraki állam élére. A függetlenségi refe-
rendum levezényléséért felelős egyik kurd politikus ma pénzügyminiszter az 
új iraki kormányban. Úgy tűnik, mintha 2017 ősze csak egy rossz emlék lenne 
az iraki–kurd viszonyban, és már ismét „business as usual”-ként folytatód-
nának a kétoldalú kapcsolatok. Ha a hatása megmutatkozik valahol a nép-
szavazásnak, az talán épp a kurd pártok fokozódó belső megosztottságában 
érhető tetten.

 

BARÁTBÓL ELLENFÉL, ELLENFÉLBŐL BARÁT

Amilyen erősek voltak a kurd várakozások a referendum idején a jövőt 
illetően, hasonlóan szélsőségesek voltak a kurd félelmek az iraki had-
sereg megindulását követően. A pár nap alatt lezárult katonai össze-

csapások után sokan a Bagdad–Erbíl kapcsolatok összeomlását, további 
katonai konfliktusokat, vagy épp a kurd-iraki kapcsolatok új szintre helye-
zését vizionálták. A veszteségek politikai és gazdasági értelemben valóban 
súlyosak voltak, Kurdisztán elvesztette területének 40 százalékát és olajter-
melésének majd 30 százalékát.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet tavaly megjelent elemzésében sorra 
vettem a függetlenségi népszavazáshoz vezető eseményeket és az azt kö-
vető iraki reakciókat (politikaiakat és katonaiakat egyaránt), és arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy a népszavazás megtartása, illetve annak időzítése 
a KRK elnökének, Maszúd Barzáninak a politikai manőverezéséhez volt köt-
hető. Az iraki beavatkozás utáni „hogyan tovább” kérdésre elemzésem konk-
lúziója a következő volt: …a háború helyett a kapcsolatok lassú normalizációja 
fog megindulni Bagdad és Erbíl között, amelyet nehezíthet majd a vezető kurd 
pártokban jelentkező vezetői válság és az elhúzódó gazdasági problémák sora.

Bár a kapcsolatok lassú normalizálódását vizionáló szcenárió napokkal 
az októberi fegyveres összecsapások után meglehetősen optimistának tűnt, 
az elmúlt egy év tapasztalata azt mutatta, hogy ez a folyamat sokkal gyor-
sabban bekövetkezett, mint azt bárki gondolta volna. Amerikai közvetítés-
sel a két fél 2017. október 27-én kötött tűzszünetet, majd hosszú hónapok 
tárgyalásai, veszekedései és nyomásgyakorlásai következtek. A közeledés 
kulcsa a 2018. márciusi iraki parlamenti választás volt, amely mindkét felet 
érdekeltté tette, hogy legalább addigra normalizálják kapcsolatukat. 

http://kki.hu/assets/upload/14_KKI_4_1_IRQ_20171004.pdf
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/iraq-kirkuk/542970/
http://biztonsagpolitika.hu/kiemelt/kurdisztan-megvalosulo-alom-vagy-egy-remalom-kezdete
http://biztonsagpolitika.hu/kiemelt/kurdisztan-megvalosulo-alom-vagy-egy-remalom-kezdete
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-10-02/after-kurdish-independence-referendum
http://kki.hu/assets/upload/38_KKI-elemzes_WP_kurdisztan_20171213.pdf
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Kurd részről a folyamatot segítette, hogy Maszúd Barzáni, formálisan a 
Kurdisztáni Regionális Kormányzat elnöke, informálisan az iraki kurd politika 
egyes számú vezetője az 1970-es évek óta, 2017. november elsejével lemondott 
pozíciójáról. Mint előző elemzésemben bemutattam, Barzáni legitimitása formá-
lis értelemben már egyébként is megkérdőjeleződött, hiszen 2013-ban válasz-
tották meg utoljára, azóta különböző, alkotmányon kívüli manőverekkel tudott 
hatalmon maradni. Távozása, amellyel egyben a politikai felelősséget is vállalta 
a kudarcot vallott referendumért (ez közel-keleti viszonylatban szintén példátlan 
lépés a maga nemében), megnyitotta az utat Erbíl és Bagdad kapcsolatainak 
normalizálása felé. 

A KRK tehát 2017 novembere óta elnök nélkül működik, a vezetői jogköröket 
Barzáni egyik utolsó intézkedésével megosztotta a miniszterelnök (unokaöccse, 
Neshirván Barzáni) és a parlament között. A kurd alkotmány szerint a régió min-
denkori elnökét a parlament választja meg, amely azonban csak részlegesen 
működött. Az új elnök megválasztására a 2018. szeptemberi kurdisztáni parla-
menti választások után kerül majd sor.

Bagdad és Erbíl között hamar megindultak az ismételt tárgyalások, a 2018. 
májusi iraki parlamenti választások közeledtével mindkét fél érezte a kapcsola-
tok normalizálásának szükségességét. Márciusban gesztusértékű lépéseket tett 
az Abádi-kormányzat, 2016 óta először kifizette a kurd közalkalmazottak fize-
téseinek a felét. Ez sajátos üzenet is volt a kurd lakosság felé: Bagdad jobban 
gondoskodik a kurdokról, mint a saját kormányuk (a megállapodás részeként 
Erbílnek kellett volna kifizetnie a közalkalmazotti fizetések másik felé, ám erre 
nem került sor). Ugyanezzel a lendülettel az Abádi-kormányzat engedélyezte, 
hogy az erbíli repülőtér ismét fogadjon közvetlenül nemzetközi járatokat.

Bagdad „nagyvonalúságát” részben az is motiválta, hogy az iraki parlament, 
felrúgva a 2005 óta meglevő informális konszenzust, az új költségvetésben 
12,6 százalékra vitte le a kurd regionális kormányzatnak automatikusan járó kifi-
zetéseket. A korábbi megállapodás értelmében a kurdok a lakosságarányuknak 
megfelelően jutottak forráshoz a központi költségvetésből, ám az elmúlt évtized 
demográfiai változásai megkérdőjelezték, hogy valóban a lakosság 17 százalé-
kát adják továbbra is. 

AZ IRAKI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK ÉS A KRK

A z iraki kurdokra 2018-ban két választás is várt. Egyrészt az esedékes orszá-
gos parlamenti választásokon a kurd közösség képviseletének mértéke volt 
a tét. Másrészt az ősszel megtartott KRK parlamenti választásokon a belső 

erőviszonyok újrarendezése volt a kérdés. Mindkét választás kapcsán felmerült a 
kérdés, hogy az előző évi függetlenségi referendum tükrében miként alakult a vá-
lasztók aktuális pártszimpátiája, csalódottsága, motivációja.

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds-barzani/kurdish-leader-barzani-resigns-after-independence-vote-backfires-idUSKBN1CY0KR
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/29/iraqi-kurdish-leader-to-step-down-independence-poll-masoud-barzani
https://www.nytimes.com/2018/03/22/world/middleeast/iraq-kurds-agreement.html
https://www.middleeasteye.net/news/iraq-adopts-2018-budget-slashing-allocations-kurds-1116415756
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 A 2018. májusi iraki parlamenti választásoknak a kurd közösség szétap-
rózódva, megosztottan futott neki. Kifejezetten a 2017-es függetlenségi re-
ferendum következményeként egyrész két új párt is létrejött. Barham Szaleh, 
a PUK egyik emblematikus figurája, a KRK korábbi miniszterelnöke még a 
referendum előtt kivált a pártból, és saját szervezetet hozott létre Koalíció a 
Demokráciáért és Igazságosságért (Coalition for Democracy and Justice) né-
ven. Szaleh kiválása inkább csak jelképes volt, hiszen szemben a többi PUK-
frakció vezetőjével mind a politikai karizma, mind a tömegtámogatottság 
hiányzott mögüle. Szintén 2017-ben jött létre a Sászvár Abdulvahíd médiavál-
lalkozó és tévécsatornák tulajdonosa Új Generáció Mozgalom (New Generation 
Movement) nevű szervezete, amely elsősorban a fiatalok megszólítását tűzte 
ki célul. Jellemző, hogy mindkét párt Szulejmanijában kezdte meg működé-
sét, ami azt is jelentette, hogy míg Kurdisztán nyugati területein a KDP-nek 
továbbra sem akadt belső ellenzéke, addig a KRK keleti területein a PUK és a 
Gorrán mellett még két új rivális párt jött létre.

A 2018-as iraki parlamenti választás jól jelezte a kurd politikai erők meg-
osztottságát abból a szempontból is, hogy ezúttal nem alkottak egységes 
kurd listát a szavazatok maximalizálása érdekében: még a KDP és a PUK is 
külön-külön futott neki a szavazásnak. A szokatlanul alacsony, 44,52 száza-
lékos részvételi arány (ez a kurd területeken éppcsak meghaladta az 50 szá-
zalékot) jelezte, hogy a kurd választók csalódottak a saját politikai elitjükkel 
szemben. 

A kurd pártok összesen 68 mandátumot szereztek meg a 329 fős par-
lamentben, ami a mandátumok 20,66 százaléka. Ez a mandátumarány azt 
jelenti, hogy a kurdok továbbra is felülreprezentáltak maradtak az iraki par-
lamentben. Bár a választási arány a kurd területeken is jóval alacsonyabb 
volt a megelőző választásokhoz képest (22–27 százalékpontos csökkenés), a 
három tartomány átlaga (48 százalék) még így is meghaladta az iraki átlagot 
(44,5 százalék). 

A KDP a 25 mandátumával megőrizte korábbi erejét. A PUK 18 képviselői 
helyet szerzett, ami mindössze 3 hely elvesztését jelentette. Ez az eredmény, 
ahhoz képest, hogy a párt közben elvesztette vezetőjét, frakcióharcok gyengí-
tették a belső egységet, és az egyik legnépszerűbb politikusuk kivált, jó ered-
ménynek mondható. A Gorrán (Változás) elvesztette mandátumainak majd 
felét, kilenc helyett csak öt széket szerzett. Barham Szaleh pártja mindössze 
két mandátumot tudott szerezni, ami elsősorban az új párt vezetőjének oko-
zott meglepetést, többre tartva saját népszerűségét és ismertségét. A másik 
új formáció, Sászvár Abdulvahíd pártja ehhez képest „repülőstartot” vett, 
amikor alig félévnyi működés után négy mandátumot tudott megszerezni. 
A párt sikeres szereplését valószínűleg a Gorrán kárára írhatjuk, hiszen a két 
párt szavazóbázisa jelentős részben fedi egymást. A két kurd iszlamista párt, 
amelyről ritkán esik szó, 2-2 mandátumot szerzett, ami esetükben kisebb visz-
szaesést jelent a 2014-es parlamenti választásokhoz képest. 

http://www.niqash.org/en/articles/politics/5750/Kurdish-Political-Heavyweight-Announces-Plan-To-Shake-Up-Local-Voters.htm
https://dayan.org/content/kurds-and-2018-iraqi-parliamentary-elections
http://eprints.lse.ac.uk/89698/7/MEC_Iraqi-elections_Report_2018.pdf
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1. táblázat: A 2018-as iraki parlamenti választásokon 
mandátumot szerzett kurd pártok

A 2018. OKTÓBERI VÁLASZTÁSOK ÉS MASZÚD 
BARZÁNI „VISSZATÉRÉSE”

A z újabb kurdisztáni parlamenti választásokat október 20-án tartották, 
majdnem pontosan egy évvel az iraki hadsereg offenzívája után. A sza-
vazás tétjét az is növelte, hogy a megelőző másfél évben a második és a 

harmadik legnagyobb parlamenti párt elveszítette vezetőjét. A 2013-ban harma-
dik legtöbb mandátumot megszerző PUK vezetője, Dzsalál Talabáni, Irak egykori 
államfője, 2017. október 4-én halt meg hosszú betegeskedés után. Majd negy-
venévnyi regnálása után hatalmi űr maradt mögötte, amelyet a párton belüli kü-
lönböző frakciók próbáltak betölteni. A PUK esetében a kérdés az volt, hogy a 
belső viták miként fognak hatni a párt választási eredményeire.

A 2000-es évek végén a fiatal kurd generációk pártjaként, a közéletben berob-
bant Gorrán 2017 tavaszán vesztette el szintén régóta betegeskedő, de karizmati-
kus alapító-elnökét, Nesírván Musztafát. A Gorrán már első indulásakor, 2009-ben 

Párt neve
Mandátumok

 2018-ban
Mandátumok 

2013-ban
Változások az előző 
választáshoz képest

KDP 25 25 0

PUK 18 15 -3

Gorrán 9 5 -4

Új Generáció 
Mozgalom

4 - +4 (új induló)

Koalíció a 
Demokráciáért és 
Igazságosságért

2 - + (új induló)

Kurdisztáni Iszlám Unió 2 4 -2

Kurdisztáni Iszlám
 Csoport

2 3 -1

http://eprints.lse.ac.uk/89698/7/MEC_Iraqi-elections_Report_2018.pdf
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/19052017
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felzárkózott a két történelmi párt, az akkor együtt induló KDP és PUK mögé, 
2013-ban pedig a második legnagyobb párttá vált, megelőzve az akkor külön 
induló PUK-t. A párt számára akkor a nagy kihívást az jelentette, hogy belép-
jen-e a kormányba, belülről valósítva meg reformtörekvéseit, vagy maradjon 
kívül. A kérdés megosztotta a pártot, gyengítette tömegbázisát, majd Musz-
tafa halála után vezetői válság is következett. 

A két rivális párt belső megosztottsága kedvezett a KDP-nek. Bár a nép-
szavazás után Kurdisztánt érő iraki és nemzetközi elszigetelődés miatt 
Barzáni lemondott a KRG elnöki pozíciójáról, a párt élén betöltött szerepét 
megtartotta. A kurd kormány tevékenységében az öreg pártvezető a háttér-
ben maradva továbbra is kulcsszerepet tudott játszani, hiszen hatalmát rész-
ben unokaöcsére, Nesírván Barzánira, a KRK miniszterelnökére testálta, illet-
ve az elnöki hatalom jogköreiből szintén részesülő parlamentben a KDP adja 
a legnagyobb frakciót. Egyik fia, Maszrúr Barzáni mint a kurd Nemzetbizton-
sági Tanács főtitkára felügyeli és koordinálja a KRK hírszerzési és biztonsági 
szerveinek munkáját. A KDP egyébként is a leginkább „családilag” szervezett 
kurd párt, ahol a tagság lojalitása a Barzáni családhoz az eltelt évtizedek alatt 
semmit sem változott. 

A három párt eltérő belső kohéziója megmutatkozott a választási ered-
ményekben is. Bár a Gorrán és több kisebb párt is a választások manipulálá-
sával, a Kurdisztáni Választási Bizottság munkájába történő beavatkozással 
vádolta a KDP és a PUK pesmergáit, az eredmények így is a két párt győzel-
mét hozták. A PUK sikere abban állt, hogy a belső megosztottság ellenére 
is sikerült növelnie képviselői számát (18 helyett 21), míg a KDP győzelmét, 
egyben Maszúd Barzáni „visszatérését” az jelentette, hogy a 2013-as 38 kép-
viselői hely után most 45 helyet szerzett. 

Ez egyben történelmi siker is a párt számára, mert a 11 kisebbségeknek 
fenntartott garantált mandátummal együtt a KDP-nek meglett az abszolút 
többség is a 111 fős képviselőházban, ami azt jelenti, hogy akár egyedül is 
kormányt tud majd alakítani. Bár a 11 főnyi, iraki türkméneket (5), asszír ke-
resztényeket (5) és örményeket (1) tömörítő kisebbségi képviselőcsoport 
nem KDP-tag, a parlamenti döntésekhez szükséges többség megszerzése 
rajtuk keresztül sokkal egyszerűbbnek ígérkezik, mint a rivális pártokkal való 
egyezkedés.

http://www.rudaw.net/english/analysis/22102018


E-2018/53

10

KKI
E L E M Z É S E K

Kurdisztán egy évvel a függetlenségi népszavazás után

1. táblázat: A 2018-ban mandátumot szerzett pártok 
a Kurdisztáni Regionális Parlamentben

Párt Mandátumok 
2018-ban

Mandátumok 
2013-ban

Változás az előző 
választáshoz 

képest

KDP 45 38 +7

PUK 21 18 +3

Gorrán 12 24 -12

Új Nemzedék Mozgalom 8 - +8 (új induló)

Kurdisztáni Iszlám Csoport 7 6 +1

Kurdisztáni Iszlám Unió 5 11 -6

Szabadság Lista 1 1 -

A türkmén kisebbségnek 
fenntartott helyek

Türkmén Fejlesztési Lista 2 2 -

Türkmén Reformpárt 1 0 1

Türkmén/ITF 1 1 -

Nemzeti Lista 1 0 1

Türkmén demokrata 
mozgalom 0 3 -3

Az asszír kisebbségnek 
fenntartott helyek 5 5 -

Országos Szövetség 3 0 3

Káld Szíriai Asszír 
Népi Tanács 1 2 -1

Asszír Demokratikus 
Mozgalom 1 2 -1

Mezopotámia fiai 0 1 -1

Az örmény kisebbségnek 
fenntartott hely 

Fahik Kamal Saranyan 1 0 +1

Berunt Nissan Markos 0 1 -1

Összesen 111 111

http://www.nrttv.com/En/News.aspx?id=7229&MapID=1
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A kurdisztáni választás nagy vesztese a Gorrán lett, amely elvesztette mandátu-
mai felét (24 helyett 12). A drámai térvesztésre egyaránt magyarázatnak tűnik egy 
rivális, szintén a fiatalokra építő új párt, az Új Generáció Párt színre lépése, 
valamint a párt szavazóbázisának apátiája és/vagy csalódottsága az elmúlt 
évek kormányzati teljesítménye után. Tény, hogy csakúgy, mint a már említett 
2018-as iraki parlamenti választásokon, most is rekordalacsony volt a választói 
részvétel. Az 57,3 százalékos aktivitás ugyan majd tíz százalékkal volt magasabb 
az országos parlamenti választáson tapasztaltakhoz képest, ám összevetve a ko-
rábbi 2013-as, 2009-es és 2005-ös eredményekkel, amikor 75 százalék körül volt a 
részvételi arány, a mostani adatok komoly elfordulásról árulkodtak.

KONKLÚZIÓ

Nagy valószínűséggel megjósolható, hogy az új kurdisztáni kormányzat 
miniszterelnöke továbbra is Nesírván Barzáni, helyettese pedig Kubád 
Talabáni marad, aki 2014 óta tölti be ezt a pozíciót, és az egykori pártve-

zető Dzsalál Talabáni egyik fia. Kettejük együttműködése egyben a KDP és a PUK 
érdekeinek hosszú távú összehangolását is jelenti, amely – tekintve a többi, kisebb 
párt gyengébb szereplését – abba az irányba mutat, hogy a Kurdisztáni Regionális 
Kormányzat az elkövetkező időszakban ismét a kétosztatú, a KDP és a PUK duális 
uralmán nyugvó hatalommegosztás irányába fog fejlődni. 
Az új kormány számára a legnagyobb kihívást továbbra is a gazdasági helyzet sta-
bilitásának biztosítása és a munkanélküliség enyhítése fogja jelenteni. Mint már 
említettem, a népszavazási referendumot követő normalizálódás időszakában 
megegyezés született Erbíl és Bagdad között az olajtermelésből származó bevé-
telek és a Kirkuk–Ceyhan tranzitvezetékből származó bevételek megosztásából, 
az iraki kormány pedig ismét megkezdte a kurd köztisztviselőknek járó fizetések 
(részleges) kifizetését. Az Iszlám Állam elleni háború vége mind a katonai kiadások 
csökkenése, mind az esetlegesen visszatérő befektetői kedv tekintetében pozití-
van hathat majd a költségvetési egyensúlyra. Emellett a 2016-tól, a Világbank és a 
Nemzetközi Valutaalap segítségével elindított gazdasági és fiskális reformok célja 
is a kiadások racionalizálása és csökkentése, valamint a kiadások csökkentése.
 Összegezve a függetlenségi referendum óta eltelt egy év eredményeit, talán a leg-
szembetűnőbb jelenség, hogy végső soron mind a kurdok, mind az iraki elit – a 
kötelező kemény, látványos és határozott lépése után – mennyire pragmatikusan 
kezelte a kiválási szándékot. Népszavazást tartani a nemzeti függetlenségről a 
legkirívóbb példája egy ország szuverenitásának megkérdőjelezésének. Egy ilyen 
lépés után bírósági eljárás, üldöztetés, elfogatóparancs szokott lenni az állam vá-
lasza, nem pedig az, amit az iraki kormány részéről látunk. Talán mondhatjuk, hogy 
példanélküli az ami Irakban történt, hogy a kurd függetlenség népszavazás után 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/10/iraq-kurdistan-parliament-election.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/10/iraq-kurdistan-parliament-election.html
http://www.rudaw.net/english/analysis/03102018
http://documents.worldbank.org/curated/en/229971468195834145/pdf/106109-WP-P159972-KRG-Economic-Reform-Roadmap-post-Decision-Review-PUBLIC-v1-05-29-16-2.pdf
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érdemi retorziók nem érték a kurd politikai elitet, és mintha mi sem történt volna, 
2018-ban úgy folytatódott tovább kurd részvétellel az iraki belpolitika Bagdadban, 
úgy indult újra az együtt működés a központi kormányzat és a kurd regionális kor-
mányzat között.  Jó példája ennek a gyakorlatiasságnak Fuad Husszein személye. 
A KDP egyik vezető politikusa, Maszúd Barzáni kabinetfőnöke és a KRK-kormány 
tanácsadója 2017-ben még a függetlenség mellett kampányolt, hogy aztán a KDP 
egy évvel később az iraki elnök pozíciójára jelölje. Annak az államnak a vezető tiszt-
viselőjévé, amelyikből ki akart válni. Husszein és a KDP elképzeléseinek valóra vál-
tása nem sikerült, egyes hírek szerint az iraki parlamenti képviselők épp ezért „bün-
tették” támogatásuk megvonásával, de ez sem akadályozta meg a kurd politikust 
és pártját, hogy a megalakuló Mahdi-kormányban megkapja a pénzügyminiszteri 
és a miniszterelnöki széket. Egy másik országban egy ilyen karrier a politikai ciniz-
mus példája lenne, Irakban viszont csak a politikai érdek és rövid távú alkuk egyik, 
gyorsan feledhető esete lesz.

https://www.institutkurde.org/en/info/kdp-nominates-fuad-hussein-for-iraqi-president-1232551436
https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/32967/Fuad-Hussein-starts-post-as-deputy-PM-for-economic-affairs
https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/32967/Fuad-Hussein-starts-post-as-deputy-PM-for-economic-affairs
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