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Fokozódó törökFokozódó törökFokozódó törökFokozódó török----kurd feszültségkurd feszültségkurd feszültségkurd feszültség    
 
A török parlament október közepén jóváhagyta (507 támogató szavazattal és mindössze 
19 ellenszavazattal) a kormány kérését, hogy bevethesse az ország haderejét Észak-
Irakban, az ott meghúzódó kurd lázadók ellen. „Törökország türelme fogytán van az iraki 
határvidéken ismétlődő kurd behatolásokkal kapcsolatban“ – jelentette ki Abdullah Gül 
török államfő. Irak északi részén sok kurd él, és a terület az új iraki rendszerben komoly 
autonómiát élvez (Irak jelenlegi elnöke is kurd). Dzsalal Talabani iraki elnök a válság 
békés rendezése mellett állt ki, és jelezte, kész együttműködni a török hatóságokkal. 
Javasolta, hogy amerikai-iraki-török testület jöjjön létre az ügy rendezésére. Bagdad 
mellett Washington, Brüsszel, illetve az arab országok (Szíria kivételével) egyként 
ellenzik a török szándékokat. Bassár el-Aszad szíriai elnök úgy fogalmazott, hogy Szíria 
támogatja azokat a döntéseket, amelyeket a terrorizmussal és a terrortevékenységgel 
összefüggésben kell meghoznia a török kormánynak. Erdogan török kormányfő 
határozottan kijelentette, hogy Törökország és nem más fog dönteni egy esetleges észak-
iraki katonai beavatkozásról. A török hadsereg a PKK ellen először 1995-ben 35 ezer 
katonával masírozott be iraki területre, 1997-ben pedig három nagyszabású offenzívát is 
indítottak. Ám hiába öltek meg néhány száz gerillát és semmisítettek meg pár tucat 
harcállást, a PKK-t nem tudták felszámolni.                                                                   V. T.  
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A koszovói nemzetközi összekötő csoport eredeti tervei szerint, az albán és a szerb félnek 
december 10-ig kellene a tartomány státuszának végleges helyzetére vonatkozóan 
megállapodást találnia. Ugyanakkor az érintettek kompromisszumtól való elzárkózó 
magatartása miatt, a rendezés esélyei az idő előrehaladtával mindinkább csökkennek. A 
„részben megbukott” Ahtisaari-terv után, az október 22-től Bécsben zajló tárgyalások 
során az összekötő csoport – az előzőre több elemében erősen hasonlító – újabb, 14 
pontból álló tervezettel állt elő. Az eddigi információk szerint a pontok egyfajta köztes 
megoldásként a függetlenség kérdését nem érintik, ugyanakkor azt is kimondják, hogy 
Koszovó nem tagolódna be a szerb közigazgatás rendszerébe. A tartomány pénzügyi 
önállóságot kapna, a külkapcsolati ügyek és a határok ellenőrzésének joga azonban 
Belgrádot illetné meg. Bár az euroatlanti integráció útját Koszovó és Szerbia külön járná 
végig, léteznének olyan területek, amelyeket az együttműködés jegyében közös testületek 
koordinálnának. A német kormány a kiszivárogtatott információk szerint hajlandó a 
tartomány függetlenségének elismerésére, Oroszország pedig újabban erre az esetre 
vonatkozóan nyomásgyakorlásként Dél-Oszétia és Abházia önállóságának elismerésével 
fenyegetőzik. A bécsi tárgyalások november elején folytatódnak, bár annak fényében, 
hogy az albánok ragaszkodnak a tartomány függetlenségéhez, a szerbek pedig 
mindenképpen Szerbia területi integritását akarják megőrizni, a mindkét felet kielégítő 
megállapodásra igen kevés az esély.                                                                             K. M.                                                              
 
 

    


