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Անուշ Քեխյան1 

 

ՍԻՐԻԱՅԻ ՀՅՈՒՍԻՍՈՒՄ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ 

ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 
Բանալի բառեր՝ սիրիական հակամարտություն, թուրքական 

իշխանություն, ռազմական գործողություններ, քրդեր, ինքնավարություն 

 

2011թ. գարնանը արաբական երկրներում սկսվեցին հուզումներ, 

որոնք ուղղված էին գործող վարչակարգերի դեմ: Այդ ամենից անմասն 

չմնաց նաև Սիրիան, որտեղ գործողությունները հետզհետե 

վերածվեցին զինված հակամարտության՝ կառավարության և 

ընդդիմության միջև: Նպատակը Բաշար ալ-Ասադի իշխանության 

տապալմանը հասնելն էր: Սիրիայում սկիզբ առած քաղաքացիական 

պատերազմը ստացավ նաև արտաքին միջամտություն ի դեմս 

Թուրքիայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Եվրոպական մի շարք 

երկրների2:  

Սիրիական հակամարտության ընթացքում Ռուսաստանը 

իրականացնում էր մարդասիրական և հակաահաբեկչական 

գործողություններ՝ աջակցելով Ասադի իշխանությանը: Վերջինս 

աջակցություն էր ստանում նաև Իրանից: Հարկ է նշել, որ թե՛ 

Ռուսաստանը և թե՛ Իրանը Սիրիայի նկատմամբ Թուրքիայի 

քաղաքականությունը ընդունում էին որպես Սիրիայում իրենց շահերի 

համար սպառնալիք: Իրանը տարիներ շարունակ մրցում էր 

Թուրքիայի հետ Սիրիայում ազդեցության հասնելու համար, 

ցանկանում էր, որ Ասադը մնա իշխանության, քանի որ Սիրիան 

ամենակարևոր դաշնակիցն էր արաբական աշխարհում: Իրանը նաև 

օգտագործում էր Սիրիայի տարածքը՝ Հեզբոլլահին զենք 

մատակարարելու համար3: 

Սիրիական հակամարտության ընթացքում Թուրքիայի 

արտաքին քաղաքականությունը կրել է փոփոխական բնույթ: 

Հակամարտության սկզբնական փուլում Թուրքիան կոչ էր անում 

                                                 
1 ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի մագիստրանտ, 

էլ. փոստ` anush.qekhyan@ysumail.am 
2 Syria conflict: What do the US, Russia, Turkey and Iran want?, Deutsche Welle, 

23.01.2019. https://www.dw.com/en/syria-conflict-what-do-the-us-russia-turkey-and-iran-

want/a-41211604 
3 Նույն տեղում: 
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Ասադին երկրում իրականացնել բարեփոխումներ: Թուրքիան 

փորձում էր Ասադին համոզել, որ բարեփոխումները պետք է ուղի 

հարթեն երկրում խնդրի կարգավորմանը4, իսկ Ասադը հակադարձում 

էր, որ Սիրիայի դեպքում նման բարեփոխումները իրատեսական լինել 

չեն կարող, պատճառաբանելով, որ երեսուն տարի նոր 

սահմանադրություն չընդունած Թուրքիան պահանջում է Սիրիայից 

այն իրականացնել երեք ամսում: Սակայն դա չի նպաստում 

իրավիճակի բարելավմանը5, որի արդյունքում 2011 թ. օգոստոսից 

Թուրքիան սկսեց աջակցել ընդդիմադիր ուժերին:  

Իրավիճակը հատկապես լարված էր Սիրիայի հյուսիսային 

շրջաններում (հարկ է նշել, որ այդ շրջանները հիմնականում 

քրդաբնակ էին) կառավարական ուժերի նահանջի հետևանքով 

ինքնապաշտպանությունը կազմակերպվում էր քուրդ զինյալների, 

մասնավորապես Սիրիայում Քուրդիստանի աշխատավորական 

կուսակցության (PKK) գաղափարակիցը համարվող քրդական 

«Ժողովրդավարական միություն» կուսակցության (PYD) և նրա 

ռազմական թևը համարվող «Ժողովրդի պաշտպանության 

ջոկատներ»-ի (YPG)  միջոցով: Ստեղծված իրավիճակը նպաստեց 

քրդերի միավորմանը, ազգային ինքնագիտակցման բարձացմանը, 

քանի որ հարմար իրավիճակ էր ստեղծվել Սիրիայի տարածքում 

ինքնավարություն ստեղծելու համար: Սա մտահոգում էր Անկարային, 

քանի որ կարող էր հանգեցնել Սիրիայի հյուսիսային հատվածում 

քրդական ինքնավարության ձևավորմանը և ոգևորել քուրդ 

անջատողականներին: Բացի այդ՝ Սիրիայի հյուսիսային շրջանները 

ՔԱԿ-ի համար կարող էին վերածվել ապահով տարածքի, որտեղից 

նրանք հնարավոր է՝ հարվածեին Թուրքիայի տարածքին6:  

2011 թ. օգոստոսին ԱՄՆ-ը առաջին անգամ հայտարարեց, որ 

Ասադը պետք է հեռանա։ ՆԱՏՕ-ի գծով ԱՄՆ դաշնակից Թուրքիան 

որոշեց աջակցել սիրիական ընդդիմությանը և եթե գար 

իշխանության, ապա պարտական կլիներ Թուրքիային և վերջինս էլ, 

                                                 
4 Demirtas-Bagdonas Ö., Reading Turkey’s Foreign Policy on Syria: The AKP’s 

Construction of a Great Power Identity and the Politics of Grandeur. Turkish Studies, 15(1), 

2014, p. 141. https://www.dropbox.com/sh/600bzuzcjxfqq7a/AAD45NQJyles 

A1Fj0pCG5BkFa?dl=0&fbclid=IwAR3j1zf0K8rEVxzHGiKk3lR3wfnOVpx-

_2hXjPDVGwwL-p-Aj1rqulBQ8pY&preview=%C3%96zlem+Demirtas-

Bagdonas+(2014)+Reading+Turkey%27s+Foreign+Policy.pdf 
5 Գաբրիելյան Հ., Թուրքիայի սիրիական քաղաքականությունը 2011-2017 թթ., 

Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտ, 2017թ. 

http://aiisa.am/ourexperts/publication/361 
6 Demirtas-Bagdonas Ö., նշված աշխ., էջ 142: 
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այդ հանգամանքը օգտագործելով, կկարողանար պայքարել քրդական 

սպառնալիքի դեմ7: Հարկ է հավելել, որ Թուրքիան արաբական 

հուզումների ժամանակաշրջանում աջակցում էր սուննիական 

«Մուսուլման եղբայրներ» կազմակերպությանը, որը Թուրքիայի 

օգնությամբ 2012 թ. իշխանության եկավ Եգիպտոսում: Թուրքիան 

ցանկանում էր, որ նույնը տեղի ունենա նաև Սիրիայում8: Սիրիական 

ճգնաժամի հետևանքով սկսվեց սիրիացի փախստականների մեծ հոսք 

դեպի Թուրքիա, անգամ սահմանամերձ նահագներում կառուցվում 

էին ճամբարներ: Այդ հանգամանքը օգտագործելով՝ Թուրքիան 

կարողանում էր բաց պահել իր սահմանները Սիրիայի հետ և այդ 

կերպ շարունակել անմիջական աջակցությունը ընդդիմությանը9:  

Այսպիսով՝ Թուրքիան, ընդդիմությանը օժանդակելով, դարձավ 

հակամարտության  անուղղակի կողմերից մեկը և սկսեց խոչընդոտել 

սիրիական ճգնաժամի արագ կարգավորմանը: Թուրքիան իր 

միջամտությունը հիմնավորում էր նրանով, որ սիրիական 

հակամարտությունը վերածվել էր անվտանգության սպառնալիքի, 

ուստի  պայքարում էր իր կողմից ահաբեկչական համարվող քրդական 

«Ժողովրդավարական միություն» կուսակցության դեմ: Վերջինս 

համագործակցում էր Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական համարվող 

ՔԱԿ-ի հետ թուրքական տարածքներին հարվածելու հարցում10: 

2014 թ. «Ժողովրդավարական միություն» կուսակցությունը 

հայտարարեց քրդական երեք ինքնավար շրջանների՝ կանտոնների 

մասին, որոնք ընդգրկում էին Աֆրինը, Քոբանին և Ջազիրան11: 

Նշված տարածքներում ինքնավարության ստեղծումը սպառնալիք էր 

Թուրքիայի համար, քանի որ թուրք-սիրիական սահմանը վերածվում 

էր թուրք-քրդականի, ինչն էլ իր հերթին կարող էր հանգեցնել նրան, որ 

Թուրքիայի տարածքում բնակվող քրդերը հետևեն Սիրիայի քրդերի 

օրինակին: Հարկ է նշել նաև, որ այդ պարագայում հնարավոր է տեղի 

                                                 
7 Գաբրիելյան Հ., նշված աշխ.: 
8 Günay D., The Roles Turkey Played in the Middle East (2002–2016), Turkish Foreign 

Policy, International Relations, Legality and Global Reach, Pınar Gözen Ercan Ed., Palgrave 

Macmillan 2017, p 207. https://www.dropbox.com/sh/ypjb5l5glb1co30/ 

AAAjLlN6JhKdHat-ZICKHhxba?dl=&fbclid=IwAR371LWVy2t-m8WWFhOOQjOT 

xZ7LQxe9TuuUy2cRCioDgwccr0xHT4FFLTc&preview=P%C4%B1nar+G%C3%B6zen+

Ercan+(eds.)-Turkish+Foreign+Policy_+International+Relations%2C+Legality 

+and+Global+Reach-Palgrave+Macmillan+(2017).pdf 
9 Գաբրիելյան Հ., նշված աշխ.: 
10 Demirtas-Bagdonas Ö., նշված աշխ., էջ 148: 
11 TRT World Research Centre, Operation Olive Branch, April 2018, p. 8. 

https://www.academia.edu/38202688/Operation_Olive_Branch?email_work_card=thumbnail 
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ունենար Սիրիայի, Իրաքի և Թուրքիայի տարածքում բնակվող 

քրդերի միավորում: 

Քրդաբնակ շրջանների վրա հարձակումներ իրականացվում էր 

նաև «Իսլամական պետություն» խմբավորման կողմից, որը 

անուղղակիորեն օժանդակություն էր ստանում Թուրքիայից: 

Արդյունքում Թուրքիան, հայտարարելով, որ պայքարում է 

ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, գործնականում օժանդակում 

էր նրանց, մասնավորապես՝ ԻՊ-ին, որը հարձակումներ էր գործում 

նաև քրդաբնակ տարածքների վրա: Թուրքիայի նպատակը 

հետագայում ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարի անվան 

տակ քրդաբնակ տարածքների վրա անարգել հարձակվելն էր: 

Օրինակ՝ երբ 2014 թ. «Իսլամական պետություն»-ը փորձում էր 

գրավել քրդաբնակ Քոբանի բնակավայրը12, Թուրքիան չխոչընդոտեց՝ 

հետագայում այն գրավելու նպատակով, իսկ հարձակվելով ԻՊ-ի 

վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վրա կարող էր ցույց 

տալ, որ իրականացնում է հակաահաբեկչական գործողություններ: 

2015 թ. նոյեմբերին թուրքական զինված ուժերի կողմից 

ռուսական SU-24 կործանիչի խոցումը բեկում մցրեց ռուս-թուրքական 

հարաբերություններում, որոնք գնալով վատթարացան13: Սիրիայի 

հյուսիսային շրջաններում քրդական ինքնավարության դեմ 

պայքարում Թուրքիան սկսեց ծրագրել մի շարք ռազմական 

գործողություններ: Դրանց իրականացմանն ուղղված քայլերից մեկը 

Թուրքիայի կողմից ռուս-թուրքական հարաբերությունների 

բարելավումն էր, որը տեղի ունեցավ միայն 2016 թ., երբ Թուրքիան 

հրապարակավ ներողություն խնդրեց Ռուսաստանից14: 

Հարաբերություններում դրական տեղաշարժը, ինչպես նաև 

Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի համաձայնությունը ռազմական 

գործողությունների իրականացման գործում նպաստեցին, որ 

Թուրքիան կյանքի կոչի ծրագրված ռազմական գործողությունները: 

                                                 
12 Battle for Kobane: Key events, BBC, 25.06.2015. https://www.bbc.com/news/world-

middle-east-29688108 
13 Aktürk Ş., Turkey’s Role in the Arab Spring and the Syrian Conflict, Turkish Policy 

Quarterly, Winter 2017, http://turkishpolicy.com/article/844/turkeys-role-in-the-arab-spring-

and-the-syrian-

conflict?fbclid=IwAR2MHPYcsXCYUTAuspsxEQQQ7iyfRe34m8YKfMn_BM48XK4IH4

7axoxMwKQ 
14 Erdoğan has apologised for downing of Russian jet, Kremlin says, The Guardian, 

27.06.2016. https://www.theguardian.com/world/2016/jun/27/kremlin-says-erdogan-

apologises-russian-jet-turkish 
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2016 թ. օգոստոսին Թուրքիան իրականացրեց «Եփրատի 

վահան» անունը կրող ռազմական գործողությունը, որով 

հետապնդում էր մի քանի նպատակ՝ իբրև թե մաքրել սահմանային 

տարածքները ԻՊ-ի զինյալներից, պահպանել Թուրքիայից կախում 

ունեցող սուննիական իսլամիստական ուժեր, որոնք պետք կլինեն 

հետագայում Սիրիայի տարածքում գործողություններ 

իրականացնելու համար15: Ինչպես նաև ցանկանում էր խոչընդոտել 

Սիրիայի հյուսիսում քրդական ինքնավար շրջանների միավորմանը: 

Ռազմական գործողությունների ընթացքում Թուրքիայի համար 

կարևոր նշանակություն ուներ ընդդիմադիր «Սիրիայի ազատ 

բանակը», որին սկսեց աջակցություն ցուցաբերել: Այս հանգամանքը 

բախվեց Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի շահերին, քանի որ առաջինը 

աջակցում էր ասադյան իշխանությանը, իսկ երկրորդը՝ քրդական 

ուժերին16:  

Չնայած այն հանգամանքին, որ Թուրքիան ստացել էր 

Ռուսաստանի և Իրանի համաձայնությունը, այնուամենայնիվ 

Մոսկվան և Թեհրանը պաշտոնապես դատապարտեցին Թուրքիայի 

գործողությունները17: 

2017 թ. մարտին ավարտվեց յոթ ամիս և հինգ օր տևած 

«Եփրատի վահան» ռազմական գործողությունը: Թուրքիան 

արդյունքում կարողացավ սեպ խրել Սիրիայի քրդական երկու 

բնակավայրերի միջև, ռազմական ներկայություն հաստատել հարևան 

երկրում, աշխարհին ցույց տալ, որ իբրև թե պայքարում է ԻՊ-ի դեմ և 

որոշակի ձայնի իրավունք ձեռք բերել սիրիական ճգնաժամի 

կարգավորման հարցում18: Այսպիսով՝ Թուրքիան «Եփրատի վահան» 

                                                 
15 Alaranta T., Turkish Troops in Syria, The Finnish Institute of International Affairs, 

Briefing Paper 214, February 2017, p. 4. https://www.academia.edu/ 

31441121/TURKISH_TROOPS_IN_SYRIA?email_work_card=thumbnail 
16 Isıksal H., Turkish Foreign Policy, the Arab Spring, and the Syrian Crisis: One Step 

Forward, Two Steps Back, Turkey’s Relations with the Middle East, Political Encounters 

after the Arab Spring, Springer 2018, p. 26. https://www.dropbox.com/sh/600bzuzcjxfqq 

7a/AAD45NQJylesA1Fj0pCG5BkFa?dl=0&fbclid=IwAR35XfrR4KbbrmExhusNaVcdEG-

iTi3TqXVl_ko56YdBTCdWj-9QQM6zmPg&preview=book-2018-Turkeys-Relations-with-

the-Middle-East.-Political-Encounters-after-the-Arab-Spring.pdf 
17 D’Alema F., The Evolution of Turkey’s Syria Policy, International Affairs Institute (IAI 

Italy), Working papers 17/28, October 2017, p. 13. 

https://www.academia.edu/35133697/The_Evolution_of_Turkeys_Syria_Policy?email_wor

k_card=thumbnail 
18 Գաբրիելյան Հ., Թուրքիայի «Եփրատի վահան» գործողությունը, Նորավանք 

գիտակրթական հիմնադրամ, 04.04.2017. 

 http://noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=15597 
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գործողության շրջանակներում իր կողմից գրավված տարածքներում 

վերահսկողություն սահմանեց՝ ստեղծելով տարատեսակ կառույցներ 

և խրախուսելով այդտեղ սիրիացի փախստականների 

վերաբնակեցումը: Վերանորոգվեցին դպրոցներ, որտեղ սկսեց 

դասավանդվել թուրքերեն, թուրքական որոշ համալսարաններ 

սիրիական մի քանի բնակավայրերում ֆակուլտետներ բացեցին19, իսկ 

Շանլըուրֆայի թուրքական «Հարրան» համալսարանը նույնիսկ իր 

մասնաճյուղը ստեղծեց Սիրիայում: Բացվեցին նաև հիվանդանոցներ 

և հասարակության բնականոն կյանքը ապահովող այլ 

հաստատություններ20: Այս ամենը, իհարկե, հեռահար նպատակներ 

ուներ:  

Ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Թուրքիան և 

Ռուսաստանը սկսեցին համագործակցել սիրիական ճգնաժամի 

խաղաղ կարգավորման և հարցը քաղաքական հարթություն 

տեղափոխելու համար: Վերոնշյալի մասին է վկայում 2017 թ. 

Աստանայում և 2018 թ. Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումները: 

Արդյունքում Աստանայում կազմակերպվեց հանդիպում սիրիական 

կառավարության և զինված ընդդիմության որոշ խմբավորումների 

ներկայացուցիչների միջև21: Իսկ Սոչիում հանդիպում տեղի ունեցավ 

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի 

նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև: Հանդիպման ժամանակ 

քննարկվեց Իդլիբում իրավիճակի կայունացման վերաբերյալ հարցը: 

Արդյունքում ստորագրվեց հուշագիր, որի համաձայն՝ Սիրիայի 

պետական բանակի և զինված ընդդիմության շփման գծում պետք է 

ստեղծվի ապառազմականացված գոտի, որտեղ թուրքական զինված 

ուժերը և ռուսական ռազմական ոստիկանությունը իրականացնելու 

են անկախ պարեկային գործողություններ22։ 

Թուրքիայի կողմից Սիրիայի հյուսիսում իրականացված հաջորդ 

ռազմական գործողությունը կրեց «Ձիթենու ճյուղ» անվանումը: 

                                                 
19 Turkish university to open faculties in northern Syria, Reuters, 04.10.2019. 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-education/turkish-university-to-

open-faculties-in-northern-syria-idUSKBN1WJ0Z3 
20 Van Leeuwen J., Van Veen E., Turkey in northwestern Syria Rebuilding empire at the 

margins, Netherlands Institute of International Relations, June 2019, p. 6. 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/2019-

06/PB_Turkey_in_Northwestern_Syria_June_2019.pdf 
21 Syrian war: All you need to know about the Astana talks, Al Jazeera, 30.10.2017. 

https://www.aljazeera.com/news/2017/10/syrian-war-astana-talks-171029160554816.html 
22 Russia and Turkey agree to create buffer zone in Syria's Idlib, Reuters, 17.09.2018. 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-putin-erdogan-hope/russia-and-turkey-

agree-to-create-buffer-zone-in-syrias-idlib-idUSKCN1LX1BU 



Անուշ Քեխյան 

  

99 

Ռազմական գործողությունները տեղի ունեցան 2018 թ. քրդաբնակ 

Աֆրինում: Թուրքիան ռազմական գործողությունները մեկնաբանում 

էր այնպես, որ «պայքարում է ահաբեկիչների դեմ»՝ նկատի ունենալով 

ինչպես Սիրիայի քրդերի «Ժողովրդական ինքնապաշտպանության 

ջոկատներ»-ին, այնպես էլ ԻՊ-ին: Թուրքիան նաև հայտարարում էր, 

որ «Ձիթենու ճյուղ»-ն ուղղված է «իր սահմանների 

պաշտպանությանը»23: Թուրքիան Աֆրինի գրավմամբ վերացրեց 

քրդական երեք շրջանների միավորման հավանականությունը 

Սիրիայի հյուսիսում, ինչպես նաև չեզոքացրեց քրդերի՝ դեպի 

Միջերկրական ծով շարժվելու հավանականությունը: Թեև 

Ռուսաստանը և Իրանը համաձայնություն տվեցին ռազմական 

գործողությանների իրականացմանը, սակայն հետագայում հանդես 

եկան պահանջով, որ Թուրքիան Աֆրինը հանձնի Ասադին: Իրանի և 

Ռուսաստանի համաձայնությունը պայմանավորված էր նրանով, որ 

եթե թույլատրեն ռազմական գործողությունները, ապա Սիրիայի 

քրդերը խելամտություն կցուցաբերեն և թուրքական ահագնացող 

վտանգի պատճառով Աֆրինը կհանձնեն Բաշար ալ-Ասադին24։ 

Դրանով կկրճատվեր ԱՄՆ աջակցությունը վայելող Սիրիայի քրդերի 

ազդեցության գոտին և կաճեր ՌԴ և Իրանի աջակցությունը վայելող 

Ասադի ազդեցության ոլորտը։ Թեև այս երեք պետությունները 

տարածաշրջանում մրցակիցներ էին, սակայն այս պարագայում 

նրանց միավորում էր Սիրիայից ԱՄՆ-ին դուրս մղելու կամ նրա 

ազդեցությունը գոնե սահմանափակելու գործոնը: 

2019 թ. հոկտեմբերին Թուրքիան Սիրիայի հյուսիսում 

իրականացրեց ևս մեկ ռազմական գործողություն, այն կոչելով 

«Խաղաղության ակունք», որի նպատակը Սիրիայի հյուսիսում՝ 

Եփրատ գետի արևելյան շրջաններում անվտանգ գոտի ստեղծելն էր: 

Նախ հարկ է նշել, որ այս մասին 2013 թ. առաջին անգամ հայտարարել 

է Թուրքիայի այն ժամանակվա վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 

ԱՄՆ-ում: Ըստ այդ ծրագրի՝ Սիրիայում տեղի ունեցող բախումների 

պատճառով երկիրը լքող սիրիացիների համար կստեղծվի մի 

տարածք, որտեղ կապահովվի նրանց անվտանգությունը: Այդ 

տարածքից պետք է հեռացվեն Քրդական աշխատավորական 

կուսակցության և մյուս նմանատիպ կազմավորումների զինյալները: 

Թուրքական կողմը նախապես պահանջում էր, որ անվտանգ գոտին 

                                                 
23 Գաբրիելյան Հ., «Ձիթենու ճյուղ» գործողությունը և Թուրքիայի հեռահար 

նպատակները, Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտ, 

18.04.2018. http://aiisa.am/ourexperts/publication/451 
24 Նույն տեղում: 
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ունենա 30-40 կմ խորություն և 460 կմ երկարություն: Սակայն, 

աստիճանաբար զիջումների գնալով, սկսեց պահանջել 30-35 կմ 

խորություն և մոտ 400 կմ երկարություն25: Արդյունքում, ԱՄՆ-ի հետ 

երկարատև բանակցություններից հետո, անվտանգ գոտու ստեղծման 

հարցում Թուրքիան ստացավ նրա հավանությունը: Սակայն, 

միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ Թուրքիայի «խաղաղասիրական» 

նախաձեռնության քողի տակ թաքնված էին այլ նպատակներ, 

մասնավորապես՝ նա ցանկանում էր իր վերահսկողության տակ 

վերցնել քրդական երկու շրջանների՝ Քոբանիի և Ջազիրայի միջև 

ընկած տարածքը: Ռազմական գործողություններ սկսելու համար 

Թուրքիան սպասում էր ԱՄՆ-ի կողմից Սիրիայի հյուսիսից զորքերի 

դուրսբերմանը, և որից անմիջապես հետո սկսեց ռազմական 

գործողությունները26:  

Պատահականություն չէ այն հանգամանքը, որ ԱՄՆ-ը 

Սիրիայից զորքերը դուրս բերեց միայն այն ժամանակ, երբ ռուս-

թուրքական հարաբերությունները գտնվում էին իրենց 

բարձրակետում՝ Թուրքիան սպառազինություն էր գնում 

Ռուսաստանից: Այս առումով հատկանշական է Թուրքիայի կողմից 

2019 թ. ամռանը S-400 զենիթահրթիռային ՀՕՊ համակարգերի 

ձեռքբերումը27: Այս պարագայում զորքերի դուրսբերումով (ինչին 

ձգտում էր նաև Ռուսաստանը՝ տարածաշրջանում իր ազդեցությունը 

մեծացնելու համար) ԱՄՆ-ը ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակցին՝ Թուրքիային, 

որոշակի զիջում էր կատարում՝ նպատակ ունենալով կրկին իր կողմը 

գրավել Թուրքիային և ինչ-որ կերպ խոչընդոտել ռուս-թուրքական 

մերձեցումը:  

Մեկ շաբաթ և մեկ օր տևած գործողությունների արդյունքում 

Թուրքիային հաջողվեց իր վերահսկողության տակ առնել Թել-

Աբյադից Ռաս ալ-Այն ընկած տարածքը՝ պահպանելով նախապես 

սահմանված 32 կմ խորությունը: Հարկ է ընդգծել, որ վերոնշյալ 

տարածքը ընկած է քրդական երկու կանտոնների՝ Քոբանիի և 

Ջազիրայի միջև: Թուրքիան ռազմական գործողությունների 

                                                 
25 Սկսվել են անվտանգ գոտու թեմայով թուրք-ամերիկյան բանակցությունները, 

Արմենպրես, 06.08.2019, https://armenpress.am/arm/news/983994.html 
26 Turkey launches military operation in northeast Syria, Al Jazeera, 09.10.2019. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/turkey-launches-military-operation-northwest-

syria-191009134139640.html 
27 Son dakika.. Bakanlık paylaştı! İşte S-400 teslimatından ilk görüntüler, Hürriyet, 

12.07.2019. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakanlik-paylasti-iste-s-400-

teslimatindan-ilk-goruntuler-41272229  
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ավարտից հետո նախ ԱՄՆ-ի28, ապա Ռուսաստանի29 հետ 

համաձայնություն ձեռք բերեց, ըստ որի՝ քրդական ուժերը պետք է 

մինչև 30 կմ հետ քաշվեին թուրքական սահմանից30: Այդպիսով՝ 

ավարտվեց ևս մեկ ռազմական գործողություն, որի արդյունքում 

Թուրքիան ամրապնդեց իր դիրքերը Սիրիայի հյուսիսում: 

2020 թ. սկզբին իրավիճակը լարվեց Իդլիբի նահանգում, որտեղ 

բախումներ էին սկսվել թուրքական և ասադյան ուժերի միջև: 

Վերջինս Իդլիբում տեղակայված ռուսական ուժերի թույլտվությամբ 

առաջխաղացում էր արձանագրել: Լարվածությունը հասավ իր 

գագաթնակետին, երբ փետրվարի 27-ին սիրիական կառավարական 

բանակը  Իդլիբ քաղաքում հարձակում գործեց թուրքական ուժերի 

վրա, որի արդյունքում սպանվեց 34 թուրք զինվոր: Այս 

իրադարձությունից հետո Թուրքիան հայտարարեց Իդլիբում 

ռազմական գործողություններ սկսելու մասին, որը կրում էր 

«Գարնանային վահան» անվանումը31: Բացի այդ՝ Թուրքիան բացեց 

սիրիացի փախստականների համար դեպի Եվրոպա տանող 

ճանապարհը և հազարավոր փախստականներ թուրք-հունական 

սահմանով անցան Եվրոպա32:  

Իդլիբում բախումները շարունակվեցին մինչև մարտի 5-ը, երբ 

ռուս-թուրքական բանակցություններից հետո կնքվեց հրադադար, 

որով կողմերը պարտավորվեցին մարտի 6-ից դադարեցնել բոլոր 

ռազմական գործողությունները Իդլիբի նահանգում, ինչպես նաև M4 

մայրուղու որոշակի հատվածում ստեղծվեց անվտանգային միջանցք, 

որտեղ կողմերը պետք է համատեղ պարեկություն իրականացնեն33: 

Մարտի 15-ից ռուսական և թուրքական ստորաբաժանումները սկսել 

                                                 
28 Barış Pınarı Harekâtı: Türkiye ve ABD anlaştı, kim ne kazandı?, BBC, 18.10.2019. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50092778 
29 Turkey and Russia agree on deal over buffer zone in northern Syria, The Guardian, 

22.10.2019. https://www.theguardian.com/world/2019/oct/22/turkey-and-russia-agree-deal-

over-buffer-zone-in-northern-syria 
30 Turkey will attack Kurdish fighters who remain near border with Syria, Military Times, 

28.10.2019. https://www.militarytimes.com/flashpoints/2019/10/28/turkey-will-attack-

kurdish-fighters-who-remain-near-border-with-syria/ 
31 Bahar Kalkanı Harekatı nedir? Bahar kalkanı harekatından son dakika gelişmeleri, 

Milliyet, 02.03.2020. https://www.milliyet.com.tr/gundem/bahar-kalkani-harekati-nedir-

idlib-bahar-kalkani-harekatindan-son-dakika-gelismeleri-6156375 
32 Erdoğan açıkladı! İşte sınırı geçen mülteci sayısı, Sozcu, 29.02.2020. 

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-erdogan-acikladi-iste-sinir-gecen-

multeci-sayisi-5653022/ 
33 Türkiye ve Rusya İdlib'de ateşkes üzerinde anlaştı, Anadolu Ajansı, 05.03.2020. 

https://www.aa.com.tr/tr/bahar-kalkani-harekati/turkiye-ve-rusya-idlibde-ateskes-uzerinde-

anlasti/1756201 
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են պարեկային գործողությունները M4 մայրուղու Տրումբա-Այն ալ 

Հավր հատվածում34: Պետք է նշել, որ չնայած Թուրքիան 

հաջողություններ ունեցավ վերոնշյալ ռազմական գործողությունների 

ընթացքում, սակայն կորցրեց Իդլիբում տեղակայված որոշ 

հենակետեր:  

Հարկ է նշել, որ «Արաբական գարնան», ապա նաև սիրիական 

ճգնաժամի ընթացքում Թուրքիան, մտնելով խաղի մեջ, փորձեց 

տարածաշրջանում հզոր, ինչպես նաև վճռորոշ դեր ունեցող 

պետության կարգավիճակ ձեռք բերել: Սահմանակից լինելով 

Սիրիային՝ Թուրքիան կարողացավ իր միջամտությունը 

հակամարտությանը ներկայացնել որպես սեփական սահմանների 

պաշտպանությանն ուղղված քայլ: Աջակցելով ընդդիմությանը, 

նպատակ ուներ Սիրիայում իշխանության բերել սուննիական 

«Մուսուլման եղբայրներ» կազմակերպությանը, որի միջոցով էլ 

Թուրքիան ազդեցություն ձեռք կբերեր այդ երկրում:  

Թուրքիան Սիրիայի նկատմամբ երկակի ստանդարտների 

քաղաքականություն էր վարում: Աջակցելով ահաբեկչական 

կազմակերպություններին՝ ցույց տվեց, որ իբրև թե պայքարում է 

ահաբեկչության դեմ: Իրականում Թուրքիայի նպատակն էր հասնել 

նրան, որ Սիրիայի հյուսիսում ձևավորված քրդական ինքնավար 

շրջանները չմիավորվեն: Թուրքիայի համար Սիրիայի հյուսիսում 

հաստատված քրդերը իրենցից սպառնալիք էին ներկայացնում 

հատկապես հակամարտության տարիներին, քանի որ նրանց 

շրջանում կար ինքնավարության ձգտումներ, որը կարող էր 

ուղղակիորեն ազդել Թուրքիայի տարածքում բնակվող քրդերի 

ազգային ինքնագիտակցության բարձրացման վրա, որն էլ իր հերթին 

կարող էր հետագայում հանգեցնել նրանց միավորմանը, ինչը 

Թուրքիայի համար անթույլատրելի էր: Բացի այդ՝ Սիրիայի 

հյուսիսային հատվածը Թուրքիան նպատակ ուներ ընդգրկել իր 

ազդեցության ոլորտում:  

Այսպիսով՝ 2016 թ. մինչ օրս իրականացրած երեք ռազմական 

գործողությունների արդյունքում Թուրքիան կարողացավ Սիրիայի 

հյուսիսային շրջաններում ձեռք բերել ազդեցության ոլորտներ, որոնք 

զերծ են քուրդ զինյալներից: Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ 

Թուրքիայի իրականացրած ռազմական գործողությունները կրում են 

խաղաղասիրական անվանումներ, որոնք առաջին հայացքից 

ստեղծում են այնպիսի տպավորություն, թե Թուրքիան միմիայն 

                                                 
34 İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi icra edildi, CNNTürk, 15.03.2020. 

https://www.cnnturk.com/dunya/idlibde-turk-rus-ortak-devriyesi-icra-edildi?page=1 
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խաղաղասիրական նկատառումներով է գնում այդ քայլին: Սակայն 

գրավյալ տարածքներում Թուրքիան իրականացնում է թուրքացման 

քաղաքականություն՝ տարատեսակ հաստատություններ հիմնելով, 

որոնց մեջ առանձնահատուկ կարևորություն ունեն կրթական 

հաստատությունները, իսկ տեղական ինքնակառավարումը 

իրականցվում է Թուրքիայի սահմանամերձ նահանգների 

նահանգապետերի կողմից: Այդ տարածքներում վերջինս սկսեց 

բնակեցնել թուրքոմաններին (թուրքմեններին) և Թուրքիայի 

նկատմամբ դրական տրամադրված սիրիացի փախստականներին: 

Այսպես Թուրքիան փորձում է Սիրիայի հյուսիսում փոխել 

ժողովրդագրական պատկերը և նրանց այդ տարածքում օգտագործել 

նախ որպես քրդերին հակակշիռ, որոնք սեպի դեր կկատարեն 

քրդական շրջանների միջև, ապա նաև՝ այլ հեռահար նպատակներով: 

Կան տեսակետներ, որ Թուրքիան մտադիր է այդ տարածքների 

նկատմամբ նույնպես իրականացնել այն քաղաքականությունը, որը 

վարում էր դեռևս նախորդ դարում: Այն էր՝ հասնել նրան, որ վերոնշյալ 

տարածքները անկախություն ձեռք բերեն, ապա արդեն 

թուրքահպատակ դարձած բնակչության կողմից անցկացվող 

հանրաքվեի միջոցով այդ տարածքները միանան Թուրքիային: 

Վերջինիս կողմից իրականացված նմանատիպ քաղաքականության 

մասին փաստող օրինակներից է Ալեքսանդրեթի սանջակի 

(ներկայումս՝ Հաթայ) խաղաղ ճանապարհով միացումը պետությանը:  

 

 

ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ ТУРЦИИ НА СЕВЕРЕ СИРИИ 

В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Ануш Кехян  

(Резюме) 

 

Сирия не осталась в стороне от протестного движения, 

начавшегося в арабском мире в 2011 году, где вспыхнуло 

соперничество за превосходство между основными игроками в 

регионе, одним из которых была Турция. Граничив с Сирией, Турция 

смогла представить свое вмешательство в конфликт как шаг 

направленный на защиту своих границ. Эта страна, являющаяся одной 

из сторон сирийского конфликта, поддерживая террористические 

организации, выдавала это за борьбу с терроризмом, но на самом деле 

ее целью было предотвратить объединение курдских автономных 

районов на севере Сирии. Кроме того, Турция хотела включить 
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северную часть Сирии в сферу своего влияния. В результате военных 

действий, осуществленных в последние годы, Турция смогла 

приобрести сферы влияния в северных районах Сирии, где в 

настоящее время проводит политику отуречивания. 

 

THE MILITARY PRESENCE OF TURKEY IN THE NORTH 

OF SYRIA IN THE CONTEXT OF REGIONAL PROCESSES 

 

Anush Kekhyan  

(Summary) 

 

Syria did not remain aloof from the protest movement that began in 

the Arab world in 2011, where a rivalry for supremacy broke out between 

the major players in the region, one of which was Turkey. Bordering on 

Syria, Turkey was able to present its intervention in the conflict as a step 

towards protecting its borders. This country, which is one of the parties to 

the Syrian conflict, supporting terrorist organizations, presented that as a 

fight against terrorism, but actually its goal was to prevent the unification 

of the Kurdish autonomous regions in northern Syria. In addition, Turkey 

wanted to include the northern part of Syria in its sphere of influence. As a 

result of military operations in recent years, Turkey has been able to gain 

spheres of influence in northern Syria, where it is currently pursuing a 

policy of Turkification. 


