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A Migrációkutató Intézet legújabb gyorselemzésében a Törökország által Észak-Szíriában 

indított katonai beavatkozás hátterét tekinti át. A 2019. október 9-én elindított Béke Forrása 

Hadművelet a Közel-Kelet vonatkozásában ismét felkorbácsolta az indulatokat az EU-tól az 

Egyesült Államokon át az Arab Ligáig. A török hadművelet hivatalos célja, hogy a 450 km 

széles és 30 km mély ún. „Biztonságos Zónában” olyan stabil állapotokat hozzon létre Szírián 

belül, ahová a jelenleg Törökországban élő szíriai menekültek többsége vissza tud majd térni. 

Ankara nem leplezett célja továbbá az sem, hogy a szerinte terrorista szervezetként működő 

YPG/PYD-re csapást mérjen. Csakhogy a szóban forgó csoport az Egyesült Államok aktív 

támogatását élvezte éveken át az Iszlám Állam elleni harcban. Mindeközben a nyugati 

közvélemény „elárult kurdokról” beszél. Az Európai Unió a magyar aggályok 

figyelembevétele nélkül, hivatalos határozatban ítélte el a katonai akciót. Az Arab Liga is 

hasonló hangnemben reagált, míg az alakulatai kivonásával a törökök számára lehetőséget 

teremtő Washington kétértelmű üzeneteket fogalmazott meg. Az érintett és a szomszédos 

országok (Törökország, Irak, Szíria), valamint Oroszország ugyanakkor a hadművelet pozitív 

hozadékaira számíthat. Ez még akkor is igaz, ha Moszkva elsőként fogalmazta meg aggályait 

az Iszlám Állam kurd börtöneiben raboskodó több ezer fogoly sorsát illetően. A szóban forgó 

emberek szabadlábra kerülése nemcsak a helyszínen, de Európában is súlyos biztonsági 

kockázatot jelenthet. Az ENSZ szerint nagyjából 400 ezer embert érintő humanitárius 

katasztrófa alakulhat ki.  

Az elemzés bemutatja, hogy a hivatalos kommunikáció hátterében milyen európai és 

amerikai érdekek húzódnak meg, és egyúttal azt valószínűsíti, hogy Törökország még a 

kritikák ellenére is képes lesz megőrizni pozícióit a katonai és politikai szövetségesei körében. 
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Azt követően, hogy a török hadsereg (TSK) már több ízben hadműveleteket hajtott 

végre Szíria területén (2016. augusztus 24-én az Eufrátesz Pajzsa Hadművelet, 2018. január 20-

án az Olajág Hadművelet vette kezdetét), október 9-én ismét nagy volumenű katonai 

beavatkozásra került sor Észak-Szíriában. A Béke Forrása elnevezésű hadművelet elsődleges 

célja, hogy Törökország egy mintegy 450 km hosszú szakaszon nagyjából 30 km mélyen 

megszállja Szíria északi területeit, amelyeken korábban a kurd milíciákat tömörítő YPG 

(valamint a politikai szárnyának tekinthető PYD) és a Szíriai Demokratikus Erők nevű 

ernyőszervezet tartotta fenn a rendet. Török olvasatban a hadjárat két célt szolgál. Egyrészt 

felszámolják a terroristának tartott, de amerikai támogatást élvező YPG-t1 és a Szíriai 

Demokratikus Erők egy részét, másrészt az országban tartózkodó nagyjából 3,6 millió szíriai 

menekültből legalább egymillió főt2 kívánnak letelepíteni azokon a területeken, ahol a török 

hadsereg biztosítja majd (átmenetileg) a rendet. A tervek szerint a második lépésben további 

kétmillió szíriai menekült térhet majd vissza hazájába.  

Bár külpolitikai szempontból az esemény nagy felháborodást és sajtóvisszhangot váltott 

ki, a kulisszák mögött valószínűleg megköttettek a szükséges háttéralkuk. Az Európai Unió 

hivatalos elítélő nyilatkozata és a svéd, német, francia (és kanadai) fegyverexport leállítása első 

hallásra erős üzenetnek tűnhet, ám ha tekintetbe vesszük azt, hogy Berlin a legtöbb saját 

gyártmányú fegyverét Ankarának adta el 2018-ban, valamint azt, hogy élő francia-török (és 

olasz-török) védelmi és fegyverfejlesztési szerződések vannak érvényben, a helyzet már 

némileg árnyaltabbá válik. A szóban forgó országok gigavállalatai több milliárd dollár értékű 

projekteken dolgoznak együtt török leányvállalataikkal.3 Kérdés tehát, hogy meddig tartják 

majd fenn az embargót? Illetve felmerül az is, hogy mennyire lehet sikeres elrettentés ez egy 

olyan ország ellen, amely időről időre feltölti a fegyverraktárait? A török pozíciót erősíti, hogy 

a német politika a migrációs kérdés tekintetében is erősen a török félre támaszkodik, és Berlin 

mindenáron igyekszik elkerülni, hogy a kis-ázsiai országból illegális migránsok tízezrei 

próbáljanak meg Európába jutni.4  A szíriaiak szülőföldjükre való visszatelepítésének terve az 

ún. Biztonságos Zónába tehát európai érdekeket is szolgál. Ezt a tervet egyébként a nemrégiben 

törökországi látogatáson részt vevő cseh miniszterelnök is támogatta.5 

A török hadsereg bevonulását a nagyhatalmak és a regionális erők (szomszédok) 

hallgatólagos beleegyezése előzte meg. Donald Trump nyíltan megüzente, hogy ki fogja vonni 

az amerikai csapatokat Szíria YPG által uralt területeiről.6 Jóllehet ezek után kétértelmű 

                                                           
1 Esadla görüşme olacak mı sorusuna yanıt verdi (2010. 10. 10.) https://odatv.com/esadla-gorusme-olacak-mi-

sorusuna-yanit-verdi-10101915.html (utolsó letöltés: 2019. 10. 16.) 
2 New York Times: Türkiye 1 milyon Suriyeliyi ‘tampon bölgeye yerleştirecek (2019. 09. 11.) 

http://www.diken.com.tr/new-york-times-turkiye-bir-milyon-suriyeliyi-tampon-bolgeye-yerlestirmek-istiyor/ 

(utolsó letöltés: 2019. 10. 15.) 
3 New Trends in Western Support for The Turkish Arms Industry (2019. 08. 06.) 

https://rojavainformationcenter.com/2019/08/new-trends-in-western-support-for-the-turkish-arms-industry/ 

(utolsó letöltés: 2019. 10. 15.) 
4 Seehofer: Biz Türkiye’ye her konuda destek olmaya hazırız (2019. 10. 04.) https://www.dw.com/tr/seehofer-biz-

t%C3%BCrkiyeye-her-konuda-destek-olmaya-haz%C4%B1r%C4%B1z/a-50693675 (utolsó letöltés: 2019. 10. 

15.) 
5 Halep’i hatrılattı ve uyardı: Yavaş yavaş yok oluyor! (2019. 09. 03.) 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-onemli-aciklamalar-41320621 (utolsó letöltés: 

2019. 10. 15.) 
6 Az amerikai katonákon kívül a területen a francia különleges egységek kivonása is megkezdődött. Turkey’s 

military operation in Syria: All the latest updates (2019. 10. 14.) https://www.aljazeera.com/news/2019/10/turkey-

military-operation-syria-latest-updates-191013083950643.html (utolsó letöltés: 2019. 10. 16.) 

https://odatv.com/esadla-gorusme-olacak-mi-sorusuna-yanit-verdi-10101915.html
https://odatv.com/esadla-gorusme-olacak-mi-sorusuna-yanit-verdi-10101915.html
http://www.diken.com.tr/new-york-times-turkiye-bir-milyon-suriyeliyi-tampon-bolgeye-yerlestirmek-istiyor/
https://rojavainformationcenter.com/2019/08/new-trends-in-western-support-for-the-turkish-arms-industry/
https://www.dw.com/tr/seehofer-biz-t%C3%BCrkiyeye-her-konuda-destek-olmaya-haz%C4%B1r%C4%B1z/a-50693675
https://www.dw.com/tr/seehofer-biz-t%C3%BCrkiyeye-her-konuda-destek-olmaya-haz%C4%B1r%C4%B1z/a-50693675
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-onemli-aciklamalar-41320621
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/turkey-military-operation-syria-latest-updates-191013083950643.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/turkey-military-operation-syria-latest-updates-191013083950643.html
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nyilatkozatokat tett és gazdasági embargót is kilátásba helyezett,7 a szóban forgó alakulatok 

megkezdték a térség elhagyását. Trump ezen lépése egyértelműen belpolitikai célokat szolgált, 

hiszen az afganisztáni és iraki háborút követően ő lehet az első elnök, aki ténylegesen 

hazavezényli katonáit egy elhúzódó háborúból. Az október 17-én létrejött fegyverszünet 

“kozmetikázza” ugyan Washington döntését – hiszen egyrészt a békét elősegíteni 

diplomáciailag többnyire kifizetődő, másrészt ki lehet a térségből menteni néhány szövetségest, 

harmadrészt megmaradt a jó diplomáciai kapcsolat Ankarával –, de a lényegen nem változtat: 

Szíria területi integritása hamarosan bekövetkezhet. 

Oroszország szintén óvatosan nyilatkozott a beavatkozásról, ugyanakkor figyelmeztette 

a nemzetközi szereplőket, hogy a török támadás hatására sok DAES-tag kerülhet szabadlábra. 

Ez a szempont a YPG számára is fontos lehet, hiszen a külvilág felé azzal tudnak érvelni, hogy 

hatalmuk felszámolása esetén megnő az esélye a DAES megerősödésének. Moszkva szoros 

együttműködésben van Ankarával, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a török csapatok 

ne kerüljenek közvetlen összeütközésbe az orosz vagy damaszkuszi erőkkel. Ez a politika 

egyelőre tovább növeli a térségben amúgy is erős orosz pozíciókat. A jelenleg börtönben lévő, 

illetve a napokban kiszabadult foglyok likvidálásával vagy menekülésével kapcsolatban 

azonban egyelőre nem lehet megnyugtató válaszokról beszélni. 

Damaszkusz szempontjából a helyzet a következő. Az ország szuverenitását 

Washington megsértette, de az amerikai csapatok most kivonulnak az országból. Helyüket 

törökök vagy maga a Damaszkuszt képviselő Szíriai Arab Hadsereg veszi át. Vagyis egy 

szuperhatalom helyett egy szomszéd szállja meg az ország északi sávjának egy részét, amely 

ráadásul nem rendelkezik olyan hatékony kártyákkal Moszkvában, mint a damaszkuszi vezetés. 

Nem véletlen, hogy Ankara azt hangsúlyozta az elmúlt időszakban, hogy számukra Szíria 

területi integritása nem lehet vita tárgya. Az asztanai rendezési terv sikereként könyvelhető el 

az a tény is, hogy orosz vezetés alatt – egyelőre katonai és nemzetbiztonsági szinteken – ismét 

tárgyalóasztalhoz ült az Aszad-kormány és Törökország. 

Teherán számára szintén kedvezők a jelenlegi változások, hiszen a török előrenyomulás 

nem veszélyezteti az iráni érdekeket, ellenben komoly eredmény, hogy a régióból távoznak az 

amerikai erők.  

Irak – miután augusztusban komolyan sérelmezett néhány, az ország területén 

végrehajtott amerikai légitámadást8 – nem ellenzi, ha Szíriából kivonulnak az amerikai erők. 

Bagdad és Erbil időről időre elhidegülő viszonyában előbbi örömmel vesz minden olyan 

fejleményt, amely gyengíti az ország északi részében tapasztalható szeparatista törekvéseket.  

Felvetődik ugyanakkor a kérdés, hogy mindez hogyan hat majd a kurd népességre és 

milyen jövő várhat azokra, aki részt vettek a YPG és a Szíriai Demokratikus Erők de facto 

kormányzásában. A helyzet kétségkívül alkalmas arra, hogy szimpátiát ébresszen azok iránt, 

akik az ISIS elleni küzdelem után most magukra maradtak a célkitűzéseikkel együtt. Ez a 

szimpátia azonban – amelyet a nyugati sajtó fel is erősített az elmúlt években – korrekcióra 

szorul. A bizonyos helyeken csak „progresszív értékeket képviselő”, „baloldali” jelzőkkel 

                                                           
7 Trump’tan Türkiye’ye tehdit:: Ekonomisini tamamen yok ederim (2019. 10. 07.) 

https://www.birgun.net/haber/trump-tan-turkiye-ye-tehdit-ekonomisini-tamamen-yok-ederim-271655 (utolsó 

letöltés: 2019. 10. 15.) 
8 And Iraq said: No! (2019. 08. 24.) https://amaraia.com/en/and-iraq-said-no/ (utolsó letöltés: 2019. 10. 15.) 

https://www.birgun.net/haber/trump-tan-turkiye-ye-tehdit-ekonomisini-tamamen-yok-ederim-271655
https://amaraia.com/en/and-iraq-said-no/
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illetett9 rojavai kurd önkormányzat szellemi példaképének tekinti azt az Abdullah Öcalant, aki 

az Európai Unió és az USA szerint is terrorista. A szíriai kurd YPG és a törökországi – szintén 

a világ többsége által terrorszervezetként számontartott – PKK közötti kapcsolatra pedig több 

elem is utal: aki átmegy a török határon Észak-Szíriába, azt Abdullah Öcalan képe fogadja.10  

A szellemi muníció mellett azonban arról is elérhető információ, hogy a YPG katonai vezetői 

közül sokak évtizedek óta nemzetközi körözés alatt állnak.11 Mazlum Kobane például nemcsak 

egy egyszerű politikai tanácsadó vagy katonai parancsnok,12 hanem a PKK egyik magas rangú 

vezetője is egyben, akinek számos fedő- és mozgalmi neve is ismert.13 Hevrin Halef kíméletlen 

meggyilkolása pedig sokak szerint nem a törökök által támogatott és szintén a harctéren 

tevékenykedő Szír Nemzeti Hadsereghez köthető. Bizonyos források arra engednek 

következtetni, hogy a leszámolást kétes hátterű milicisták hajtották végre.14  Ugyanakkor talán 

nem járunk messze az igazságtól, ha itt megjegyezzük, hogy a Török Fegyveres Erők 

igyekeznek saját veszteségeiket a velük szövetségben bevonuló arab csapatok számlájára 

csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy az elszenvedett veszteségek döntő többségét nem török, hanem 

arab katonák teszik majd ki. 

A fegyveres kurd erők elöljárói most Moszkvában és Damaszkuszban próbálnak 

eredményt elérni. Ez az erőfeszítés azonban nem kecsegtet sok sikerrel, hiszen a szír 

külügyminiszter-helyettes, Faysal Mikdad kijelentette: az Aszad-kormány nem hajlandó 

együttműködni azokkal, akik elárulták az országot és idegen erőkkel működtek együtt.15  

Szintén beszédes és akár támogatással felérő eseménynek is tekinthető, hogy Jens 

Stoltenberg NATO-főtitkár október 11-én ellátogatott Ankarába és elismerte: Törökország saját 

biztonságára nézve joggal tartja aggályosnak a déli határán kialakult helyzetet.16  Beszédes a 

volt német külügyminiszter és alkancellár, Sigmar Gabriel minapi megszólalása is. Gabriel 

hosszasan fejtegette, hogy a PKK Németországban nem a törökországi bűncselekmények miatt, 

hanem az ottani harcot segítő pénzügyi háttér illegális úton való biztosítása (drogkereskedelem, 

                                                           
9 Progresszív politikai forradalom a Közel-Keleten, vagy terroristafészek? Körülnéztünk a szíriai kurd autonóm 

régióban (2019. 09. 21.) https://azonnali.hu/cikk/20190921_progressziv-politikai-forradalom-a-kozel-keleten-

vagy-terroristafeszek-korulneztunk-a-sziriai-kurd-autonom-regioban (utolsó letöltés: 2019. 10. 15.) 
10 YPG ve PKK İlişkisi Yeniden Gün Yüzüne Çıktı! Afrin’e Terörist Başı Öcalan Posterler... (2019. 01. 27.) 

https://www.dailymotion.com/video/x6drvow (utolsó letöltés: 2019. 10. 15.) 
11 İşte PYD-YPG’nin yönetim şeması (2016. 08. 28.) http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/iste-

pyd-ypgnin-yonetim-semasi-40210470 (utolsó letöltés: 2019. 10. 17.) 
12 Mazlum Kobanê kämpft gegen die türkische Offensive in Nordsyrien (2019. 10. 10.) 

https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000109748357/mazlum-kobane-kaempft-gegen-die-tuerkische-

offensive-in-nordsyrien (utolsó letöltés: 2019. 10. 15.) 
13 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/abdli-komutanin-general-dedigi-pkkli-40762427 (utolsó letöltés: 2019. 10. 

15.) 
14 ABD’li komutanın general dediği PKK’li! (2018. 03. 06.) https://www.haberler.com/suriyeli-kurt-siyasetci-

hevrin-halef-in-olumu-12524279-haberi/ (utolsó letöltés: 2019. 10. 15.) 
15 Suriye operasyonu – Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin operasyonundan ‘Şam yerine Vaşington 

ile işbirliği yapan’ Kürtleri sorumlu tuttu (2019. 10. 11.) https://medyascope.tv/2019/10/11/suriye-operasyonu-

suriye-disisleri-bakan-yardimcisi-turkiyenin-operasyonundan-sam-yerine-vasington-ile-isbirligi-yapan-kurtleri-

sorumlu-tuttu/ (utolsó letöltés: 2019. 10. 15.) 
16 Secretary General in Istanbul: Turkey is a great power in this region and with great power comes great 

responsibility (2019. 10. 11.) https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_169576.htm (utolsó letöltés: 2019. 10. 15.) 

https://azonnali.hu/cikk/20190921_progressziv-politikai-forradalom-a-kozel-keleten-vagy-terroristafeszek-korulneztunk-a-sziriai-kurd-autonom-regioban
https://azonnali.hu/cikk/20190921_progressziv-politikai-forradalom-a-kozel-keleten-vagy-terroristafeszek-korulneztunk-a-sziriai-kurd-autonom-regioban
https://www.dailymotion.com/video/x6drvow
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/iste-pyd-ypgnin-yonetim-semasi-40210470
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/iste-pyd-ypgnin-yonetim-semasi-40210470
https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000109748357/mazlum-kobane-kaempft-gegen-die-tuerkische-offensive-in-nordsyrien
https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000109748357/mazlum-kobane-kaempft-gegen-die-tuerkische-offensive-in-nordsyrien
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/abdli-komutanin-general-dedigi-pkkli-40762427
https://www.haberler.com/suriyeli-kurt-siyasetci-hevrin-halef-in-olumu-12524279-haberi/
https://www.haberler.com/suriyeli-kurt-siyasetci-hevrin-halef-in-olumu-12524279-haberi/
https://medyascope.tv/2019/10/11/suriye-operasyonu-suriye-disisleri-bakan-yardimcisi-turkiyenin-operasyonundan-sam-yerine-vasington-ile-isbirligi-yapan-kurtleri-sorumlu-tuttu/
https://medyascope.tv/2019/10/11/suriye-operasyonu-suriye-disisleri-bakan-yardimcisi-turkiyenin-operasyonundan-sam-yerine-vasington-ile-isbirligi-yapan-kurtleri-sorumlu-tuttu/
https://medyascope.tv/2019/10/11/suriye-operasyonu-suriye-disisleri-bakan-yardimcisi-turkiyenin-operasyonundan-sam-yerine-vasington-ile-isbirligi-yapan-kurtleri-sorumlu-tuttu/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_169576.htm
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fegyverkereskedelem stb.) miatt szerepel tiltólistán, majd a szíriai eseményekkel 

összefüggésben hozzátette: “használtuk a kurdokat Szíriában”.17  

A fentiekből kiindulva szintén más kép rajzolódik ki előttünk, ha a magyar kormány 

állásfoglalását elítélő európai uniós hangokról olvasunk. A magyar külpolitika vétója az 

Európai Unió katonai beavatkozást elítélő nyilatkozatának megszületését megakadályozni nem, 

csak késleltetni tudta. Ezzel együtt több forrás is arra utal, hogy Budapest több európai 

országnak is szívességet tett azzal, hogy nyíltan kiállt a törökök mellett.18 Nem túlértékelve a 

jelentőségét, de talán nem haszontalan megjegyezni, hogy a magyar külpolitika erős pozitív 

reakciókat váltott ki az ún. Türk Tanács tagjaiból is, akik a mintegy 300 millió embert számláló 

“török világot” testesítik meg. 

A külpolitikai vonatkozásokon túl érdemes röviden arra is rávilágítani, hogy az AKP-

nak, vagyis a török kormánypártnak milyen szempontjai lehettek a Béke Forrása Hadművelet 

elindítása mellett. A 2019 júniusi megismételt isztambuli helyhatósági választások után az 

ország gazdasági és kulturális központjának számító Boszporusz-parti város az ellenzéki CHP 

kezébe került. Az új polgármester, Ekrem İmamoğlu a 15 milliós metropolisz gazdasági 

szerződéseinek felülvizsgálatát is megkezdte, átrendezve ezzel a legjelentősebb pénzügyi körök 

városhoz való kötődését. A források feletti rendelkezés pedig a politikai életben is változásokat 

hozhat. Annál is inkább, hiszen egy új párt, az Élet és Igazság Pártjának (YAP) megalakulása 

már nyílt titok. Ez a fejlemény pedig az AKP-ról nemcsak a radikálisabb elemek leválását 

eredményezheti – mint ahogy az az İYİ Parti esetében történt az elmúlt években –, hanem a 

jobbközép egy részéét is. 10%-os eredménnyel az első választásán komoly sikert elkönyvelő 

İYİ Parti volt az, amely nyíltan képviselte a menekültellenes politikát. Szintén ők voltak azok, 

akik a leghangosabban szorgalmazták a szíriai menekültek ügyének mihamarabbi rendezését. 

A YAP szintén erős kihívást jelenthet az AKP-ra nézve, hiszen tagjai között szerepel az ország 

külpolitikai doktrínáját korábban kidolgozó Ahmet Davutoğlu; az egykori miniszterelnök és 

államfő, Abdullah Gül, valamint az EU-csatlakozási tárgyalásokért felelős korábbi miniszter, 

Ali Babacan is.19 A nemzet egységbe kovácsolása tehát elemi érdeke a jelenlegi török 

kormánypártnak, hiszen a helyhatósági választásokon való vereség20 után eredményt kell 

felmutatnia.  

A Béke Forrása Hadművelet a számok alapján egyelőre sikerként értékelhető a török fél 

számára. Hivatalos források szerint a hadsereg a terveknek megfelelően haladt előre és a 

hadmozdulatok kilencedik napjáig, vagyis a tűzszünet megkötéséig mintegy 673 YPG-hez 

köthető fegyverest „hatástalanítottak”.21 A török és a társult egységek veszteségei 36 főről 

szólnak, amiben már a rakétatámadásban elhunyt 18 törökországi civil is benne foglaltatik. Ez 

a szám – ismerve a propaganda jelentőségét – lényegesen magasabb is lehet. Ugyanakkor a 

                                                           
17 Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel: Batı olarak onları (PKK/YPG) kullandı (2019. 10. 20.) 

https://ilkha.com/guncel/almanya-eski-disisleri-bakani-gabriel-bati-olarak-onlari-pkkypg-kullandik-106851 
(utolsó letöltés: 2019. 10. 20.) 
18 Harapófogóban az EU Erdoğan offenzívája miatt (2019. 10. 13.) 

https://index.hu/kulfold/eurologus/2019/10/13/kockazatos_torokorszag_eu_szankciok_offenziva_erdogan_mene

kultek_kurdok_orban_nyilatkozat_szijjarto/ (utolsó letöltés: 2019. 10. 15.) 
19 Yeni partinin adı ve logusu belli oldu (2019. 08. 03.) https://www.birgun.net/haber/yeni-partinin-adi-ve-logosu-

belli-oldu-266028 (utolsó letöltés: 2019. 10. 16.) 
20 A kormánypárt nem csak Isztambulban ért el a várakozásoknál rosszabb eredményt. 
21 Son dakika... Barış Pınarı Harekatı’nda 673 terörist etkisiz hale getirildi (2019. 10. 17.) 

https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-baris-pinari-harekatinda-673-terorist-etkisiz-hale-getirildi (utolsó 

letöltés: 2019. 10. 20.) 

https://ilkha.com/guncel/almanya-eski-disisleri-bakani-gabriel-bati-olarak-onlari-pkkypg-kullandik-106851
https://index.hu/kulfold/eurologus/2019/10/13/kockazatos_torokorszag_eu_szankciok_offenziva_erdogan_menekultek_kurdok_orban_nyilatkozat_szijjarto/
https://index.hu/kulfold/eurologus/2019/10/13/kockazatos_torokorszag_eu_szankciok_offenziva_erdogan_menekultek_kurdok_orban_nyilatkozat_szijjarto/
https://www.birgun.net/haber/yeni-partinin-adi-ve-logosu-belli-oldu-266028
https://www.birgun.net/haber/yeni-partinin-adi-ve-logosu-belli-oldu-266028
https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-baris-pinari-harekatinda-673-terorist-etkisiz-hale-getirildi
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térségben nagyjából 400 ezer ember hagyhatja el lakóhelyét és szorulhat humanitárius 

segítségre.22 A szíriai kurdok, azon belül is a PYD helyzete politikai értelemben meggyengült, 

hiszen külső támogatás hiányában kénytelenek az ország integritására hivatkozva Damaszkusz 

felé fordulni. A kívülről nézve sok esetben egységesnek ábrázolt kurd politikai törekvések 

pedig a valóságban annyira sokrétűek és töredezettek, hogy a közös fellépés lehetősége 

gyakorlatilag kizárt. Erbil, Diyarbakır, Kobane, Rojava és Kamisli hatékony együttműködésére 

nem sok esély van. A helyzet ugyanakkor nem új a kurd szeparatisták számára, hiszen az elmúlt 

évtizedekben egyesek időről időre hozzászokhattak az illegalitáshoz Irántól Szíriáig minden 

érintett országban. 

Az október 18-i egyezmény, amely amerikai nyomásra tűzszünet formájában 

manifesztálódott a török és a kurd erők között, lényegi változást nem fog eredményezni. A 

tűzszünet hivatalosan október 22-én, este 8 óráig lesz érvényben. A YPG és a Szíriai 

Demokratikus Erők jelentős része kénytelen délre, vagyis Damaszkusz felé visszahúzódni. 

Ezzel párhuzamosan pedig a török és a velük együtt harcoló arab erők több alagútrendszert és 

fegyverraktárat számolnak fel.23  A szír kormány pedig – ahogy azt már fentebb jeleztük – 

minden lehetőséget megragad majd arra, hogy visszaállítsa az ország integritását. Sőt, tekintve, 

hogy az amerikai erők által elhagyott támaszpontok túlnyomó többségére már bevonult a 

hadsereg, ez a folyamat már előrehaladott állapotban van. Az amerikaiakkal való 

együttműködés ebben az összefüggésben nem sok jót sejtet a kurdok számára. A PYD által 

követelt autonómia valószínűleg hosszú ideig a szíriai belpolitika ingerküszöbe alatt marad 

majd. A politikai vezetők – akiket az amerikaiak a fegyverszünet ideje alatt nem menekítenek 

ki az országból – kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek majd a Szíriai Arab Hadsereggel és a szír 

kormánnyal szemben. A tűzszünet belpolitikai szempontból is előnyös mindkét fél számára, 

hiszen Washington adott némi időt a menekülésre az egykori szövetségesének, míg Ankara a 

megállapodással sok ajtót hagyott saját maga számára nyitva Washingtonban. Utóbbi szempont 

pedig belpolitikailag is érdekes, hiszen a YAP többek között éppen a nyugati szövetségi 

rendszertől való távolodást kritizálja legélesebben.24  

 

                                                           
22 BM: Barış Pınarı Harekatı sırasında 130 bin sivil göç etmek zorunda kaldı (2019. 10. 13.) 

https://tr.euronews.com/2019/10/13/bm-baris-pinari-harekati-sirasinda-130-bin-sivil-goc-etmek-zorunda-kaldi-

suriye-ypg (utolsó letöltés: 2019. 10. 16.) 
23 Tuzaklar imha ediliyor, bombalar temizleniyor (2019. 10. 20. ) 

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/tuzaklar-imha-ediliyor-bombalar-temizleniyor-5400289/ (utolsó letöltés: 

2019. 10. 20.) 
24 AKP’liler anlatıyor... Barış Pınarı Harekatı Erdoğan’a nasıl yaradı (2019. 10. 20.) https://odatv.com/baris-pinari-

harekti-erdogana-nasil-yaradi-20101925.html (utolsó letöltés: 2019. 10. 20.) 

https://tr.euronews.com/2019/10/13/bm-baris-pinari-harekati-sirasinda-130-bin-sivil-goc-etmek-zorunda-kaldi-suriye-ypg
https://tr.euronews.com/2019/10/13/bm-baris-pinari-harekati-sirasinda-130-bin-sivil-goc-etmek-zorunda-kaldi-suriye-ypg
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/tuzaklar-imha-ediliyor-bombalar-temizleniyor-5400289/
https://odatv.com/baris-pinari-harekti-erdogana-nasil-yaradi-20101925.html
https://odatv.com/baris-pinari-harekti-erdogana-nasil-yaradi-20101925.html

