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Kurdowie we wspó³czesnych spo³ecznoœciach
Bliskiego Wschodu

Streszczenie: Bliski Wschód jest regionem charakteryzuj¹cym siê ogromn¹ ró¿norodnoœci¹ zarówno
religijn¹, narodowoœciow¹ jak i etniczn¹. W tym bliskowschodnim tyglu spo³eczeñstw wyró¿niaj¹ siê
Kurdowie, szacowany na 45 milionów osób naród, który do tragedii, jaka rozegra³a siê wiosn¹ 1991 r.
by³ niezauwa¿alny. Do amerykañskiej interwencji na Irak, Kurdowie we wszystkich czterech krajach,
w których przysz³o im mieszkaæ, byli traktowani jako obywatele 2-giej kategorii. Momentem prze³omowym sta³ siê rok 2003, kiedy to Kurdów zaczêto postrzegaæ jako naród, który ma prawo do samostanowienia. Wydarzenia po 2003 r. doprowadzi³y do kuriozalnej sytuacji, w której ludnoœæ z marginesu staje
siê wa¿nym partnerem na miêdzynarodowej scenie politycznej. W Iraku Kurdowie pe³ni¹ funkcjê katalizatora pomiêdzy zwaœnionymi, muzu³mañskimi grupami. W kontekœcie „Arabskiej Wiosny” i wydarzeñ w Syrii, stanowi¹ dla rz¹dów Turcji i Syrii kartê przetargow¹, ale jednoczeœnie to im powierza siê
dzia³ania integracyjne. Tworzy siê niezwykle interesuj¹ca sytuacja. Dotychczas poni¿ana spo³ecznoœæ
staje siê powa¿anym narodem, który mo¿e mieæ wp³yw na rozwi¹zanie konfliktów na Bliskim Wschodzie.
S³owa kluczowe: Kurdystan, Kurdowie, Region Kurdystanu, Barzani, Bliski Wschód, Syryjska Rewolucja

Wstêp

B

liski Wschód jest regionem charakteryzuj¹cym siê ogromn¹ ró¿norodnoœci¹
zarówno religijn¹, narodowoœciow¹, jak i etniczn¹. Jednak przeciêtnemu Europejczykowi teren ten kojarzy siê zaledwie z trzema religiami i trzema, mo¿e czterema narodami.
Odrzucaj¹c stereotypowe postrzeganie Bliskiego Wschodu widzimy w tym regionie
kolebkê wszystkich, funkcjonuj¹cych do dzisiaj, monoteistycznych religii, czyli zaratusztrianizmu i opartego na nim, powsta³ego w czasach póŸniejszych jezydyzmu1, judaizmu,
chrzeœcijañstwa, niestety podzielonego, a przez niektóre spo³ecznoœci traktowanego wy-

1
Baba Çawîs (Ojciec Cza³is), g³ówny opiekun jedynej œwi¹tyni jezydów w Lalish (Region Kurdystanu – pó³nocny Irak, okolice Mosulu) i cz³onek Rady Religijnej Jezydów w rozmowie z autork¹
12.06.2013 r., twierdzi³, ¿e to jezydyzm jest pierwsz¹ monoteistyczn¹ religi¹ na œwiecie, a zaratustrianizm jest jego pochodn¹. Niestety wszystkie informacje i dokumenty, w tym œwiête ksiêgi zosta³y doszczêtnie zniszczone przez muzu³manów. Jezydzi mieli i maj¹ tylko jedn¹ œwi¹tyniê, podobnie jak
w Starym Testamencie ¯ydzi, gdzie przechowywano przez setki lat zapiski dotycz¹ce prawd wiary.
Wraz z ekspansj¹ arabskich muzu³manów na tereny kurdyjskie, miêdzy VII a IX w., Dolina Lalish
i znajduj¹ca siê w niej œwi¹tynia zosta³a doszczêtnie zniszczona. Jej odrodzenie ju¿ w innej, bardziej
skromnej formie w oparciu o szyizm (jeden z dwóch g³ównych nurtów islamu) i chrzeœcijañstwo
nast¹pi³o dopiero w XII–XIII wieku.
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miennie z narodowoœci¹, np. asyryjsk¹, chaldejsk¹ i islamu w jego odmianach, z którego
wywodz¹ siê grupy czasem uznawane za odrêbne religie, a równie¿ uto¿samiane z grup¹
etniczn¹, jak np. Druzowie czy Alawici.
Jeœli chodzi o narody ¿yj¹ce na Bliskim Wschodzie, to ró¿norodnoœæ jest tak du¿a, ¿e
trudno je wszystkie policzyæ. Stereotypowe myœlenie koncentruje siê na ¯ydach i Arabach oraz Turkach i Persach. A przecie¿ samych tureckich grup narodowych i etnicznych
na Bliskim Wschodzie wystêpuje ponad trzydzieœci. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ jeszcze
konstytucj¹ tureck¹ z 1982 r. (art. 66), Turcja jest pañstwem jedno narodowym. Dopuszcza siê istnienie jedynie takich narodów jak Grecy, Ormianie, ¯ydzi. Rzeczywistoœæ jest
jednak inna, ¿yj¹ tam, obok Turków, m.in. Czerkiesi, £azowie, Jurucy, Tatarzy, Arabowie, Cyganie, a nawet Polacy...
W tym ogromnym bliskowschodnim tyglu spo³eczeñstw wyró¿niaj¹ siê Kurdowie,
spory, szacowany na 45 milionów osób naród2, który do tragedii, jaka rozegra³a siê
wiosn¹ 1991 r. by³ prawie niezauwa¿alny. Praktycznie do 2003 r., czyli do amerykañskiej
interwencji na Irak Kurdowie we wszystkich czterech krajach, w których przysz³o im
mieszkaæ, notabene od stuleci na ich w³asnej ziemi, bowiem terytoria kurdyjskie traktatem w Lozannie z 24 lipca 1923 r. (Traty) zosta³y rozdzielone na: Turcjê, Persjê (Iran),
Mandat Brytyjski, czyli dzisiejszy Irak i Mandat Francuski, obecn¹ Syriê, byli traktowani
jako obywatele 2-giej kategorii. W Syrii czêœæ z nich, szacowana na oko³o 350 tys. osób,
nadal w ogóle nie ma obywatelstwa.
Momentem prze³omowym sta³ siê rok 2003, kiedy to Kurdów zaczêto postrzegaæ jako
samodzielny naród, który ma prawo do samostanowienia. Wydarzenia po 2003 r. doprowadzi³y do kuriozalnej sytuacji, w której ludnoœæ z marginesu staje siê wa¿nym partnerem na miêdzynarodowej scenie politycznej.
Kurdowie zaczynaj¹ odgrywaæ wiod¹c¹ rolê wœród spo³ecznoœci bliskowschodnich.
W Iraku pe³ni¹ funkcjê katalizatora pomiêdzy zwaœnionymi, muzu³mañskimi grupami.
W kontekœcie „Arabskiej Wiosny” i wydarzeñ w Syrii, stanowi¹ dla rz¹dów Turcji i Syrii
kartê przetargow¹, ale jednoczeœnie to im powierza siê dzia³ania integracyjne. Tworzy siê
niezwykle interesuj¹ca sytuacja, niestety w polskiej literaturze naukowej, nie mówi¹c ju¿
o œrodkach masowego przekazu, prawie niedostrzegana.
Wszystko wskazuje na to, ¿e rz¹dy wielu pañstw bêd¹ musia³y zaakceptowaæ Kurdów, nie tylko jako nowego gracza na arenie politycznej, ale partnera, a przede wszystkim „stabilizatora” bliskowschodnich konfliktów.
Niniejszy artyku³ jest prób¹ wyjaœnienia tej zawi³ej sytuacji, w której dotychczas poni¿ana spo³ecznoœæ staje siê powa¿anym narodem. Narodem, który mo¿e mieæ wp³yw na

2

Masud Barzani, prezydent Regionu Kurdystanu, autonomicznej czêœci Kurdystanu w Pó³nocnym
Iraku w rozmowie z autork¹ w czerwcu 2005 r. twierdzi³, ¿e Kurdów na ca³ym œwiecie mieszka oko³o
40–45 mln; Kemal Kerkuki, marsza³ek kurdyjskiego parlamentu Regionu Kurdystanu, rozmawiaj¹c
z autork¹ we wrzeœniu 2010 r. poda³, ¿e Kurdów jest 43 mln; natomiast ªivan Perwer, kurdyjski bard
i przywódca duchowy mieszkaj¹cy na uchodŸstwie szacuje Kurdów na ok. 50 mln osób (wywiad przeprowadzony przez autorkê we wrzeœniu 2011 r.). Ustalenie liczebnoœci Kurdów jest trudne, gdy¿ nikt
nie prowadzi statystyk. Obecnie mo¿na jedynie podaæ, i to w przybli¿eniu, ilu Kurdów mieszka w Regionie Kurdystanu, opieraj¹c siê na iloœci oddanych g³osów podczas wyborów do parlamentu irackiego,
które odby³y siê 7 marca 2010 r.
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rozwi¹zanie konfliktów w pañstwach Bliskiego Wschodu. Oparty jest w znacznym stopniu na empirycznych doœwiadczeniach autorki, która zna tereny kurdyjskie. Autorka
stosuje g³ównie metody jakoœciowe, w tym badania terenowe, czyli wywiady przeprowadzone z przedstawicielami partii kurdyjskich, a tak¿e mieszkaj¹c¹ na terenach kurdyjskich ludnoœci¹ chrzeœcijañsk¹ i muzu³mañsk¹, ale nie kurdyjsk¹. Stosuje równie¿
obserwacjê uczestnicz¹c¹.
W polskiej literaturze naukowej od koñca lat 60-tych XX w. ukaza³o siê kilka publikacji poœwiêconych narodowi kurdyjskiemu, przedstawiaj¹c ten naród w ró¿nych aspektach. Mamy prace autorów kurdyjskich w t³umaczeniu, np. autorstwa zamordowanego
w Wiedniu irañskiego Kurda Rahmana Ghassemlou (Ghassemlou, 1969), Amira Grigiesa
(Grigies, 1997), czy mieszkaj¹cego i pracuj¹cego w Polsce Fuada Jomma (Jomma, 2001),
a tak¿e interesuj¹ce opracowanie o irackim Kurdystanie Krzysztofa Lalika (Lalik, 2009).
Sztandarow¹ pozycj¹ jest praca nie¿yj¹cego ju¿ krakowskiego profesora Leszka Dziêgiela
(Dziêgiel, 1992). Ukaza³y siê te¿ dwie monografie autorki niniejszego opracowania
(Giedz, 2002; Giedz, 2010). Najnowsza polska publikacja Joanny Bocheñskiej, chocia¿
skupiona g³ównie na kurdyjskiej literaturze, jest równie¿ prób¹ podejœcia kompleksowego
do problemu kurdyjskiego (Bocheñska, 2011a). To w³aœnie Bocheñska wskazuje na kluczow¹ rolê Kurdów w odniesieniu do przysz³oœci Bliskiego Wschodu (Bocheñska, 2011b).
Wiêkszoœæ publikacji obcojêzycznych zarówno autorów kurdyjskich, jak i zachodnich np. Susan Meiselas (Meiselas, 2008), Caladeta Bedirxana (Bedirxan, 1997), Bernarda Dorina (Dorin, 2005) skupia siê przede wszystkim na omówieniu historii Kurdów,
zaprezentowaniu ich martyrologii, ¿ycia spo³ecznego czy sytuacji politycznej. Autorka
wykorzystuje g³ównie najnowsze opracowania, niestety w wiêkszoœci publicystyczne,
przede wszystkim anglojêzyczne, zw³aszcza te powi¹zane z wydarzeniami w Syrii, a tak¿e bliskowschodnie strony internetowe.

1. Przyczyny zmian w postrzeganiu Kurdów
Wydarzenia z 11 wrzeœnia 2001 r. i og³oszona przez Stany Zjednoczone „wojna z terroryzmem” sta³y siê podstaw¹ w wyjaœnieniach wejœcia wojsk amerykañskich, a nastêpnie koalicyjnych do Iraku (Jureñczyk, 2010, s. 19–25). Inwazja na Irak rozpoczê³a siê
20 marca 2003 r., jednak, niemal w przededniu tego wydarzenia rz¹d Turcji odmówi³
udzia³u w wojnie, a tak¿e odmówi³ wpuszczenia wojsk amerykañskich na terytorium
Turcji, co uniemo¿liwi³o utworzenie frontu pó³nocnego3. Wówczas pomoc Amerykanom
zaproponowali Kurdowie, którzy co prawda w przesz³oœci byli kilkakrotnie przez Amerykanów zdradzeni (Giedz, 2010, s. 163–166), ale uznali, ¿e sytuacja jest na tyle powa¿na, i¿ u³atwili Amerykanom zajêcie strategicznych pól naftowych pod Kirkukiem
i Mosulem, wykazuj¹c siê brawurow¹ akcj¹. U³atwili im tak¿e podejœcie pod Bagdad od
pó³nocy oraz przyczynili siê do znalezienia i schwytania Saddama Husajna. Przyczynili
siê równie¿ do unieszkodliwienia organizacji terrorystycznej Ansar-al-Islam (Lalik,
3
1 marca 2003 r. parlament turecki odrzuci³ umowê o wspó³pracy z Pentagonem, dopuœci³ jedynie
przelot samolotów alianckich przez tureckie terytorium (Lalik, 2009, s. 169; Jureñczyk, 2010, s. 46, 49;
Giedz, 2010, s. 166).

286

Maria GIEDZ

PP 1 ’14

2009, s. 168). Kurdowie zapewne liczyli na amerykañsk¹ pomoc w utworzeniu samodzielnego pañstwa, oczywiœcie po zakoñczeniu wojny, jednak¿e zadowolili siê usankcjonowaniem kurdyjskiej autonomii w pó³nocnym Iraku, któr¹ rz¹d Iraku obiecywa³ im od
kilkudziesiêciu lat4. W praktyce autonomia ta funkcjonowa³a od po³owy roku 1991, kiedy to w pó³nocnym Iraku utworzono strefê zakazu lotów dla lotnictwa irackiego, tzw. Liberation Zone, nazywan¹ te¿ stref¹ „bezpiecznego nieba” (safe haven), powsta³¹ na mocy
688 rezolucji Rady Bezpieczeñstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (Lalik, 2009,
s. 103; Tripp, 2009, s. 305).
Kiedy w marcu 2004 r. z inicjatywy wojsk okupacyjnych powsta³a tymczasowa Iracka Rada Zarz¹dzaj¹ca, jej dzia³ania oparto na kurdyjskiej wizji pañstwa federalnego5,
a w jej sk³ad wesz³o m.in. 5 Kurdów. Dla Kurdów kluczow¹ spraw¹ sta³o siê stworzenie
z Iraku pañstwa federacyjnego, niemniej w nieoficjalnym referendum przeprowadzonym
wraz z wyborami parlamentarnymi w dniu 30 stycznia 2005 r., Kurdowie mieszkaj¹cy
w czêœci autonomicznej w 98% wypowiedzieli siê za niepodleg³oœci¹ Kurdystanu i oddzielenia go od Iraku (Lalik, 2009, s. 178; Kurdistan Referendum). Mimo ¿e referendum
nie mia³o ¿adnych prawnych konsekwencji, to fakt ten umocni³ pozycjê kurdyjskich liderów w póŸniejszych negocjacjach z arabskimi deputowanymi czy przedstawicielami
rz¹du amerykañskiego. Pozycja Kurdów zosta³a równie¿ wzmocniona samymi wyborami, bowiem Kurdowie na 275 mandatów w irackim parlamencie uzyskali 75 mandatów,
staj¹c siê drug¹ si³¹ polityczn¹ w kraju (Katzman, 2006). Kolejnym sukcesem spo³ecznoœci kurdyjskiej by³ wybór Kurda na prezydenta Iraku w dniu 6 kwietnia 2005 r. (Tarabani). Prezydentura D¿alala Talabaniego zosta³a przed³u¿ona o kolejn¹ kadencjê, bowiem
od kiedy prezydentem Iraku zosta³ Kurd i okaza³o siê, ¿e jego polityka nie jest jedynie
prokurdyjska, Kurdów zaczêto doceniaæ. Przekonano siê, ¿e nie gardz¹ „niewiernymi”,
jak to czyni¹ zarówno szyiccy, jak i sunnicy iraccy Arabowie, s¹ lepiej od nich wykszta³ceni i ¿e maj¹ du¿o do zaoferowania obcemu kapita³owi oraz chêtnie wspó³pracuj¹
z zagranicznymi inwestorami.
W wyborach z 15 grudnia 2005 r. Kurdowie stracili 22 mandaty, ale ich pozycja nadal
by³a bardzo wysoka, g³ównie dziêki zaanga¿owaniu siê w tworzenie nowej irackiej konstytucji. Kurdowie s¹ wspó³autorami owej konstytucji, przyjêtej 15 paŸdziernika 2005 r.
(Giedz, 2010, s. 146–149), a mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e s¹ jej g³ównymi konstruktorami. Dziêki Kurdom w owej konstytucji znalaz³ siê zapis dotycz¹cy dopuszczania kobiet
do w³adzy i do obejmowania przez kobiety wy¿szych stanowisk6.
4

Pierwsza informacja na temat przyznania irackim Kurdom autonomii pojawi³a siê 14 lipca 1958 r.,
w dniu obalenia monarchii i og³oszenia Republiki Irackiej (Nielubowicz, 1979, s. 43). Ow¹ obietnicê
o autonomii zaczêto realizowaæ dopiero w 1970 r. i to na skutek tocz¹cego siê konfliktu iracko-irañskiego o Szatt-al-Arab. 11 marca 1970 r. dosz³o do podpisania s³ynnego „Marcowego Manifestu”, sygnowanego przez ówczesnego wiceprezydenta Iraku Saddama Husajna i kurdyjskiego przywódcê Mustafê
Barzaniego – oryginalny tekst oraz jego t³umaczenia znajduje siê w: (Giedz, 2010, s. 231–237). Postanowieñ Manifestu rz¹d Iraku nie respektowa³, tym samym prawo o autonomii nie wesz³o w ¿ycie.
5
Ju¿ w 2002 r. Kurdowie z uniwersytetu w Hawlerze (Erbil) opracowali projekt stworzenia z Iraku
federacji kurdyjsko-arabskiej.
6
Kurdowie naciskali, aby w irackiej konstytucji znalaz³ siê zapis podkreœlaj¹cy równe prawa dla kobiet i mê¿czyzn w ¿yciu publicznym, art. 37 i 41 irackiej konstytucji przyjêtej przez referendum, które
odby³o siê 25.10.2005 r. (Iraqi Constitution).
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Trudno jest przedstawiaæ Kurdów jedynie w samych pozytywach. Jest to naród niezwykle podzielony, przez tysi¹clecia funkcjonuj¹cy w grupach klanowych. Zamieszkuje
tereny górzyste, gdzie od zawsze prowadzi siê walkê z ¿ywio³em natury, ale te¿ z rodami
z s¹siaduj¹cych dolin, chocia¿by o prawo do wypasania zwierz¹t. St¹d te¿ postrzeganie
Kurdów jako walecznych wojowników nie jest bezpodstawne. W czasach wspó³czesnych owe klany rodowe przekszta³ci³y siê w partie polityczne, czêsto nawzajem ostro siê
zwalczaj¹ce. Jednak i w tym przypadku Kurdowie wykazuj¹ du¿¹ œwiadomoœæ, a raczej
dojrza³oœæ polityczn¹.
Po usankcjonowaniu, moc¹ irackiej konstytucji, kurdyjskiej autonomii w pó³nocnym
Iraku i utworzeniu Regionu Kurdystanu, jako jednej z federacyjnych czêœci Iraku, a jednoczeœnie utracie ponad 20 mandatów w drugich parlamentarnych wyborach (15 grudnia
2005), uznali, ¿e wewnêtrzne waœnie mog¹ doprowadziæ do zaprzepaszczenia szansy na
wymarzon¹ niezale¿noœci. Dosz³o wiêc, ku zdziwieniu wszystkich irackich Kurdów, ale
przede wszystkim rz¹dów pañstw oœciennych i rz¹dów pañstw koalicyjnych, do podpisania
porozumienia w dniu 21 stycznia 2006 r., pomiêdzy przywódcami dwóch najwa¿niejszych
kurdyjskich partii w Iraku: Demokratycznej Partii Kurdystanu (KDP, reprezentowanej
przez Masuda Barzaniego, obecnego prezydenta Regionu Kurdystanu) i Patriotycznej
Unii Kurdystanu (PUK, reprezentowanej przez D¿alala Talabaniego, prezydenta Iraku
((Ha), 2006). Jeszcze w latach 90-tych XX w. partie te prowadzi³y bratobójcz¹ wojnê
(Grigies, 1997, s. 87–89; Lalik, 2009, s. 124–139). Od stycznia 2006 r. wspólnie prowadz¹ dzia³alnoœæ na rzecz stworzenia silnego pod wzglêdem gospodarczym regionu
autonomicznego.

2. Charyzmatyczna postaæ Masuda Barzaniego
Przywódcy polityczni od najdawniejszych czasów wzbudzaj¹ powszechne zainteresowanie. Ich postawy i zachowania wywo³uj¹ emocje, czêsto powi¹zane z prób¹ znalezienia odpowiedzi na pytanie: kim jest ów przywódca i do jakiej kategorii przywódców
nale¿y go zakwalifikowaæ? W politologii dokonuje siê takiej kategoryzacji (Wiatr, 2008,
s. 23–73). Jednak¿e z niektórymi przywódcami, umieszczeniem ich w odpowiedniej grupie wystêpuj¹ trudnoœci. Wœród tych niesklasyfikowanych, a mo¿e raczej trudnych do
sklasyfikowania przywódców znajduj¹ siê politycy kurdyjscy. Jednym z nich jest Masud
Barzani, polityk z Bliskiego Wschodu, który wyniós³ umiejêtnoœci rz¹dzenia narodem
z rodzinnego domu.
Nazwisko Barzani, dla Kurdów, wi¹¿e siê z legendarn¹, pe³n¹ charyzmy postaci¹
Mustafy Barzaniego, nie¿yj¹cego ju¿ ojca Masuda Barzaniego, obecnego prezydenta
RK. Po œmierci Mustafy, Masud przej¹³ prowadzenie za³o¿onej przez ojca Demokratycznej Partii Kurdystanu i kontynuuje jego politykê. Dziêki odpowiedniemu wychowaniu,
jakie wyniós³ z domu, w atmosferze wielkiej polityki i wpajaniu od najm³odszych lat
idei poœwiêcania siê dla w³asnego narodu, a nie tylko rodu czy klanu, podobnie jak jego
ojciec, Masud sta³ siê cz³owiekiem, którego spo³ecznoœæ kurdyjska obdarza ogromnym
zaufaniem.
Chocia¿ na mapie œwiata nie ma pañstwa o nazwie Kurdystan, a Region Kurdystanu,
to zaledwie niewielki fragment etnicznego Kurdystanu w pó³nocnym Iraku, Masudowi
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uda³o siê doprowadziæ do uzyskania daleko id¹cej autonomii dla Kurdów, a tak¿e wykreowaæ ten Region na jeden z istotniejszych w obszarze Bliskiego Wschodu, który w praktyce funkcjonuje jak samodzielne pañstwo. On sam traktowany jest przez licz¹cych siê na
œwiecie polityków jako prezydent niepodleg³ego pañstwa, jednak w rzeczywistoœci reprezentuje jedynie region autonomiczny. Mimo, ¿e rz¹dy krajów oœciennych wyra¿aj¹
niechêæ do formalnej kurdyjskiej autonomii powsta³ej w Iraku, i od lat prowadz¹ systematyczn¹ dyskryminacjê mniejszoœci kurdyjskiej zamieszkuj¹cej ich kraje, to tempo rozwoju gospodarczego i pozycja, jak¹ zdobywa Region Kurdystanu pod przywództwem
Masuda, zmienia nastawienie owych rz¹dów do Kurdów. Natomiast, jeœli chodzi o Kurdów zamieszka³ych na terenach Syrii, Turcji i Iranu, to czêsto traktuj¹ Masuda, jak
w³asnego prezydenta, a przecie¿ oficjalnie jest on prezydentem tylko irackich Kurdów
i to tylko z Regionu Kurdystanu.
Z rodem Barzanich wi¹¿e siê historia ostatniego stulecia w irackim Kurdystanie, ale
nie tylko, bowiem wp³ywy Barzanich rozci¹gaj¹ siê na pó³nocno-zachodni Iran, po³udniowo-wschodni¹ Turcjê i pó³nocno-wschodni¹ Syriê, a nawet na Zakaukazie. Najwa¿niejsz¹ postaci¹ jest nie¿yj¹cy ju¿ Mustafa Barzani, najwiêkszy kurdyjski przywódca,
zwany „Ojcem Kurdów”7. Mustafa Barzani za priorytetowy cel postawi³ sobie zjednoczenie wszystkich zwaœnionych, kurdyjskich plemion oraz partii i stworzenie silnego
Kurdystanu. Jego syn Masud kontynuuje politykê ojca i nie chodzi mu jedynie o stworzenie pañstwa kurdyjskiego, o czym w obecnej sytuacji politycznej trudno mówiæ, ale
o zjednoczenie Kurdów, uœwiadomienie im ich w³asnej wartoœci, ale i to¿samoœci narodowej.
15 czerwca 2005 r. Masud zosta³ zaprzysiê¿ony na prezydenta Kurdystanu. Ma jedn¹
¿onê i oœmioro dzieci, zna cztery jêzyki: kurdyjski, perski (farsi), arabski i angielski.
Mówi siê o nim, ¿e to spokojny, rozwa¿ny polityk, chocia¿ jest równie¿ dobrym strategiem wojskowym. W bezpoœredniej rozmowie jest mi³y, konkretny, posiada szerok¹
wiedzê – równie¿ na temat Polski, umie te¿ s³uchaæ8. Kurdowie patrz¹ na swojego przywódcê niemal jak na œwiêty obrazek, bowiem uda³o mu siê stworzyæ na obszarze autonomicznym strukturê regionu, który funkcjonuje jak samodzielne pañstwo. Rola tego
przywódcy ju¿ zosta³a zauwa¿ona zarówno przez pañstwa oœcienne, jak i wspó³czesne
mocarstwa. Mimo ¿e prezydentem Iraku jest D¿alal Talabani, to postaæ Masuda Barzaniego wyraŸnie wybija siê na prowadzenie. O problemach Kurdów i kurdyjskiej federacji
rozmawia siê nie z prezydentem Iraku, ale z nieformalnym prezydentem nieistniej¹cego
pañstwa.
Tak wiêc Kurdowie maj¹ w³asnego prezydenta, w³asny parlament, w³asn¹ 200-tysiêczn¹ armiê9, 100-tysiêczn¹ policjê10, szkolnictwo, a nawet w³asn¹ politykê gospodarcz¹

7

Na temat Mustafy Barzaniego powsta³o bardzo wiele opracowañ. Do jednych z nich zalicza siê
ksi¹¿ka napisana przez jego syna Masuda (Barzani, 2003).
8
Autorka mia³a przyjemnoœæ osobiœcie poznaæ Masuda Barzaniego. W czerwcu 2005 r. przeprowadzi³a z nim wywiad. W Kurdystanie panuje zwyczaj, ¿e Europejczyk, np. dziennikarz, albo naukowiec
ma prawo zwracaæ siê po imieniu nawet do prezydenta. Masud Barzani zwraca³ siê do autorki po imieniu
i vice versa.
9
Informacja podana w wiadomoœciach: TV Kurdistan 3.02.2011.
10
Ibidem.
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i w³asn¹ gospodarkê zwi¹zan¹ z wydobyciem ropy naftowej. W Regionie Kurdystanu jêzykiem urzêdowym jest kurdyjski, a nie jak w ca³ym Iraku arabski. M³odzi Kurdowie
w Iraku ucz¹ siê w szko³ach arabskiego tylko w kontekœcie religijnym (czytanie Koranu
w innym jêzyku ni¿ arabski jest wœród muzu³manów uznawane za œwiêtokradztwo,
a Kurdowie, to w wiêkszoœci muzu³manie). Reasumuj¹c, to pañstwo ju¿ istnieje, chocia¿
nie ma go na mapie œwiata.
Dowodem rosn¹cej roli RK w relacjach zewnêtrznych sta³y siê zagraniczne wizyty
prezydenta Masuda Barzaniego, a tak¿e premiera Nechirvana Idrisa Barzaniego, który
jest bratankiem Masuda. Wizyta w Bia³ym Domu u George’a W. Busha (2005 r.), w Londynie spotkanie z Tony’m Blairem (2005 r.), audiencje u Benedykta XVI (2005 r. i 2009 r.),
spotkanie z Condoleezz¹ Rize w RK (2006 r.), spotkanie z Barackiem Obam¹ w Bagdadzie (2009 r.), czy te¿ spotkanie Barzaniego z Obam¹ w Waszyngtonie (5.04.2012 r.) to
tylko niektóre przyk³ady.
Przywódca kurdyjskiej autonomii przyjmowany jest z honorami nale¿nymi przywódcy samodzielnego pañstwa, chocia¿ jest tylko przywódc¹ jednego regionu w Iraku. Presti¿, jaki zdoby³ sobie Masud Barzani wp³ywa, co prawda na powoln¹, ale jednak
stabilizacjê rejonu Bliskiego Wschodu. Jeszcze nie wiadomo co stanie siê z samym Irakiem i jaka bêdzie ostateczna wersja kurdyjskiej enklawy, ale pojawi³y siê pierwsze
symptomy z³agodzenia stosunków pomiêdzy Turcj¹ a RK11.
Nale¿y te¿ nadmieniæ, ¿e Irak w niezmienionej formie funkcjonuje tylko dziêki Kurdom. S¹ oni „katalizatorem” pomiêdzy od wieków zwaœnionymi sunnitami i szyitami.
Przyk³adem tego s¹ wydarzenia sprzed trzech lat, kiedy to od marcowych (2010 r.) wyborów parlamentarnych do po³owy listopada (2010), a wiêc przez 8 miesiêcy Irakijczycy
nie potrafili stworzyæ nowego rz¹du. Ten impas w polityce powodowa³ w kraju chaos, zachêca³ rebeliantów do ataków terrorystycznych i odstrasza³ zagranicznych inwestorów.
Dopiero, kiedy na arenê polityczn¹ wkroczyli Kurdowie, a konkretnie Masud Barzani,
i zaczêli prowadziæ indywidualne negocjacje z obu arabskimi stronami, wystêpuj¹c
w charakterze porêczycieli, uda³o siê osi¹gn¹æ porozumienie (w nocy z 8 na 9 listopada),
na mocy którego zosta³ utworzony rz¹d z dotychczasowym premierem Nurim al-Malikim na czele (Santana, 2010). Sukces Barzaniego, któremu uda³o siê zapobiec rozpadowi
Iraku, zauwa¿y³y niemal wszystkie rz¹dy œwiata, poza polskim. Do Kurdystanu zaczê³y
nap³ywaæ gratulacje. Jednym z pierwszych gratuluj¹cych by³ prezydent USA Barack
Obama.
„Czujemy siê dumni, ¿e jesteœmy w stanie odgrywaæ tak wa¿n¹ rolê w Iraku. Po tych
trudnych rozmowach zaistnia³a szansa na stworzenie stabilnego irackiego rz¹du, który
ma szansê przetrwaæ do kolejnych wyborów parlamentarnych przewidzianych na 2014 r.
Jesteœmy te¿ dumni z tego, ¿e politycy iraccy zdali sobie sprawê, ¿e Kurdowie i Kurdystan s¹ Ÿród³em si³y i wsparcia dla reszty kraju”, stwierdzi³ Masud Barzani podczas konferencji prasowej w Bagdadzie, która mia³a miejsce 12 listopada 2010 r. (Parker, 2010).

11

Ocieplenie stosunków pomiêdzy rz¹dem Turcji a rz¹dem RK wynika z pragmatycznego podejœcia
w³adz Turcji, bowiem na obszarze RK znajduj¹ siê spore zasoby ropy naftowej, które bêd¹ transportowane do Europy przez terytorium Turcji w iloœci 1 miliona bary³ek dzienne do 2015 r. i 2 milionów
dzienne do 2019 r. (Lee, 2012).
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3. Stawianie na gospodarkê i tolerancjê
Mocna gospodarka sta³a siê dla Kurdów priorytetem. Nie jest to ³atwe, gdy¿ jeszcze
w 2003 r. kraj by³ doszczêtnie zrujnowany, pocz¹wszy od domów, dróg, elektrycznoœci12.
„Przez lata w Iraku funkcjonowa³ rz¹d centralny, który mia³ siln¹ gospodarkê
i du¿o pieniêdzy. Te pieni¹dze, w znacznym procencie zarabiane na nas i u nas by³y
wykorzystywane przeciwko naszemu narodowi. Przed interwencj¹ amerykañsk¹
z jednej strony mieliœmy blokadê irack¹, z drugiej miêdzynarodow¹. Nie mogliœmy
budowaæ fabryk, rozwijaæ gospodarki. Do tego Turcy prowadzili przeciwko Kurdom akcjê ludobójstwa, nie mieliœmy czasu na rozwijanie siê. Na œwiecie wszyscy
poszli do przodu, a my? Dlatego dzisiaj w Kurdystanie stawiamy g³ównie na sektor
prywatny, bo przyk³adowo system socjalistyczny, upañstwowienie wszystkich
sektorów gospodarki nie sprawdzi³ siê. Pomagamy wiêc sektorowi prywatnemu poprzez ró¿ne ustawy, bo ten jest bardziej dynamiczny. Zmusza do tworzenia siê konkurencji, która daje impuls do kolejnych dzia³añ”13.

Zaczêto od wznoszenia domów mieszkalnych. W Hawlerze, stolicy RK powstaj¹
dzielnice domów jednorodzinnych, ³¹cznie z dzielnicami zamkniêtymi i strze¿onymi,
stawia siê te¿ bloki – apartamentowce i biurowce, sklepy, mosty, wiadukty, parki,
urz¹dzenia sportowe, gmachy ministerstw, szko³y, meczety, koœcio³y. Buduje siê bardzo
wiele dróg. Od pierwszych dni wrzeœnia 2010 r. stolica posiada nowoczesne lotnisko, zaliczane do jednych z najwiêkszych na Bliskim Wschodzie, z ponad stu stanowiskami.
Nowoczesne lotnisko powsta³o tak¿e w Sulejmaniji. Czêœæ autonomiczna ma obecnie
dwa miêdzynarodowe lotniska. Regularne, bezpoœrednie loty ³¹cz¹ ten region z 25 miastami Europy, Azji i Bliskiego Wschodu (Giedz, 2011b, s. 85). We wrzeœniu 2012 r. rozpoczêto budowê trzeciego, miêdzynarodowego lotniska obok po³o¿onego w zachodniej
partii RK miasta Duhok. Jej zakoñczenie przewidziane jest na rok 2015 (Prime Minister).
Miejscowoœæ o nazwie Diana, odleg³a od stolicy o ok. 100 km na pó³nocny wschód,
przed interwencj¹ amerykañsk¹ by³a niedu¿¹ wiosk¹. Dzisiaj jest to kilkudziesiêciotysiêczne miasto z fili¹ wy¿szej uczelni. Podobnie sytuacja wygl¹da z uniwersyteckim
miastem Duhok, które w 2005 r. liczy³o kilkadziesi¹t tysiêcy mieszkañców, a w 2013
by³o ich prawie 500 tys. (Dahuk).
Jednak gospodarka, to nie tylko infrastruktura. Aby móc rozpocz¹æ i rozwijaæ produkcjê zaczêto wprowadzaæ gospodarkê wolnorynkow¹. Jej podstawê stanowi¹ zagraniczni
inwestorzy. Z myœl¹ o nich powsta³o specjalne „Prawo Inwestycyjne Regionu Kurdystanu” (Kurdystan i Polska). Porównuj¹c z innymi obszarami Bliskiego Wschodu jest to
prawo najbardziej przyjazne dla zagranicznych inwestorów. Mimo konfliktu pomiêdzy
rz¹dem Turcji a Kurdami, wiêkszoœæ inwestorów w RK, poza sektorem naftowym, re-

12
Do 1991 r. 65% miejscowoœci w pó³nocnym Iraku zosta³o zniszczonych. Autorka, wêdruj¹c przez
te tereny, czêsto pieszo, osobiœcie widzia³a kilkaset wiosek i miasteczek sk³adaj¹cych siê nawet nie
z ruin, a z gruzów. To by³y zniszczenia z ró¿nych konfliktów, które rozgrywa³y siê na terenach kurdyjskich w latach 70-tych, 80-tych XX w., a przede wszystkim podczas exodusu Kurdów wiosn¹ 1991 r.,
którego autorka by³a œwiadkiem.
13
Fragment wywiadu przeprowadzonego przez autorkê z dr. Kemalem Kirkukim, marsza³kiem parlamentu kurdyjskiego w dniu 21 wrzeœnia 2010 r.
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prezentuje firmy tureckie. Jest to interesuj¹ce zjawisko, bowiem z jednej strony turecka
armia bombarduje tereny kurdyjskie, a nawet wkracza na obce terytorium i to za przyzwoleniem w³asnego parlamentu14, niszcz¹c z trudem odtwarzan¹ infrastrukturê, z drugiej w sklepach odzie¿owych 90% towaru stanowi¹ ubrania produkcji tureckiej. W 2010 r.
Turcja eksportowa³a do Iraku produkty za 7,5 miliardów USD, z tego 70% produktów
trafi³o do RK (Kurdistan, s. 60–61). 741 firm tureckich ma swoje bazy w Hawlerze. Codziennie granicê turecko-kurdyjsk¹ przekracza ponad 1500 ciê¿arówek.
W sklepach spo¿ywczych g³ównymi produktami s¹ wyroby irañskie. Na pytanie,
a gdzie podzia³y siê produkty kurdyjskie, które w 2005 r. stanowi³y wiêkszoœæ towaru
w sklepach, s³yszy siê odpowiedŸ: „Jeœli nasi s¹siedzi zobacz¹, ¿e u nas mog¹ siê wzbogaciæ nie bêd¹ niszczyæ naszych terenów i naszych ludzi. Chcemy im pokazaæ, ¿e konflikty mo¿na rozwi¹zywaæ drog¹ pokojow¹. My im pozwolimy zarobiæ, oni przestan¹
nam przeszkadzaæ w rozwijaniu siê i tworzeniu demokratycznego kraju”15.
Na temat rozwoju gospodarczego RK powsta³o wiele opracowañ, w tym dwa autorki
tej pracy (Giedz, 2008; Giedz, 2011b), wiêc w niniejszym materiale jest on jedynie zasygnalizowany. Nale¿y jednak wspomnieæ, ¿e g³ówn¹ ga³êzi¹ gospodarcz¹ RK jest przemys³ naftowy. W 2011 r. RK dziennie eksportowa³ 100 tys. bary³ek ropy (Kurdistan,
s. 72). Wydobycie ropy z roku na rok siê zwiêksza, a fakt ten nie tylko przyci¹ga miêdzynarodowych inwestorów, m.in. takie firmy, jak ExxonMobil, Chevron, Total (Zandi,
2012), ale równie¿ wzbudza zainteresowanie oœciennych rz¹dów. W 2012 r. eksportowano siê z Kurdystanu 140 tys. bary³ek ropy dziennie, a w 2013 r. deklarowano zwiêkszenie
eksportu ropy do 250 tys. bary³ek dziennie, a mo¿e i wiêcej (Mackey, 2012). Aby dobrze
zarz¹dzaæ regionem i go rozwijaæ, potrzebne jest dobre wykszta³cenie, które za rz¹dów
partii Baas nie by³o dostêpne dla wszystkich, a poziom nauczania by³ bardzo niski. Dzisiaj Kurdowie mog¹ siê poszczyciæ 1,4 mln uczniów i studentów z ponad 5 tys. szkó³
(Kurdistan, s. 26)16.
Na terenach kurdyjskich obok Kurdów od stuleci mieszka kilka narodów, a tak¿e
spo³ecznoœci wyznaj¹cej ró¿ne religie. Przynale¿noœæ religijna wœród samych Kurdów
te¿ jest zró¿nicowana, dlatego tolerancja i akceptacje „innego” sta³y siê codziennoœci¹.
„Nie jest wa¿ne, kto do jakiej religii przynale¿y. Koran mówi, ¿e wszyscy s¹ równi, nie
ma, ¿e jedni s¹ lepsi, a drudzy gorsi. Jesteœmy narodem Kurdystanu”17.
Ta dewiza, a tak¿e dba³oœæ o bezpieczeñstwo mieszkañców przyczynia siê do tego, ¿e
RK staje siê miejscem schronienia dla wielu mieszkañców, w tym w znacznym stopniu
chrzeœcijan z pozosta³ych obszarów Iraku. Chrzeœcijanie do RK przybywaj¹ du¿ymi grupami, g³ównie z Bagdadu i Mosulu. Ankawa, do niedawna niedu¿a chrzeœcijañska dzielnica na peryferiach Hawleru, dzisiaj jest ponad 40 tys. miastem zamieszka³ym przez
ponad 90% chrzeœcijañskich Arabów i Asyryjczyków. Dla owych chrzeœcijañskich
przybyszów, równie¿ chrzeœcijañskich uchodŸców z Syrii, rz¹d kurdyjski buduje osiedla,
14

17 paŸdziernika 2007 r. parlament Turcji przyj¹³ ustawê, która zezwala rz¹dowi na podejmowanie
decyzji o militarnym „œciganiu” partyzantów PKK na terytorium obcego pañstwa, czyli Iraku (Affek, 2007).
15
Fragment wywiadu z dr. Kirkukim, op. cit.
16
Teren RK zamieszkuje ponad 4 mln osób. W szko³ach i na uczelniach jêzykiem wyk³adowym jest
kurdyjski i angielski.
17
Fragment wywiadu z dr. Kirkukim, op. cit.
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a nawet wioski w ró¿nych regionach autonomii, najczêœciej na terenach wczeœniejszych
chrzeœcijañskich zasiedleñ.
Interesuj¹cym przyk³adem jest wioska Berseve niedaleko Zakho, podzielona na
muzu³manów – 55% i chrzeœcijan – 45%, do której przyby³o po 2005 r. ponad 300 chrzeœcijañskich rodzin uciekaj¹cych przed atakami terrorystycznymi w arabskiej czêœci Iraku.
Wszystkie te rodziny otrzyma³y od rz¹du kurdyjskiego samodzielne, nowe domy. Wybudowano dla nich równie¿ dwa koœcio³y. W Berseve zamieszka³ej przez 800 rodzin znajduj¹ siê obecnie 3 koœcio³y i 1 meczet18.
Kurdowie z RK s¹ otwarci na swoich rodaków z innych czêœci Kurdystanu. Spor¹ grupê imigrantów stanowi¹ Kurdowie tureccy, którzy sprowadzaj¹ siê do RK, szukaj¹c pracy lub przybywaj¹ wraz z turecko-kurdyjskimi firmami inwestuj¹cymi w autonomii.
Specyficzn¹ grupê stanowi¹ kurdyjscy uchodŸcy z syryjskiego Kurdystanu19.

4. Region Kurdystanu wobec wydarzeñ „Arabskiej Wiosny”,
z uwzglêdnieniem syryjskiej rewolucji i mieszkaj¹cych tam Kurdów
Wydarzenia zwane „Arabsk¹ Wiosn¹”, jakie mia³y i maj¹ miejsce w krajach bliskowschodnich wzbudzaj¹ spore zainteresowanie Regionalnego Rz¹du Kurdystanu. Aczkolwiek ju¿ dzisiaj wiadomo, ¿e „Arabska Wiosna” uto¿samiana jest z „muzu³mañsk¹,
czy islamsk¹ wiosn¹”. Nie ma w niej miejsca dla innych narodów i innych religii, zw³aszcza w wydaniu syryjskim.
Syria, czyli Syryjska Republika Arabska – tak¹ nazwê wprowadzi³ rz¹d partii Baas
– jest krajem wielonarodowym i wieloreligijnym, przez ostatnie kilkadziesi¹t lat funkcjonuj¹cym pod sta³ym nadzorem silnie rozbudowanych s³u¿b bezpieczeñstwa20. Ogólnie
mo¿na powiedzieæ, ¿e dzieli siê na 4 grupy religijno-narodowe. Do pierwszej zaliczmy
Alawitów (Alawici w Syrii, Alewici w Turcji), którzy s¹ zarabizowanymi potomkami
ludów œródziemnomorskich, m.in. Fenicjan, ale i Kurdów. Wszyscy zwi¹zani s¹ z alawizmem, religijnym od³amem wywodz¹cym siê z szyizmu (Danecki, 1997, t. I, s. 335–337).
Do niedawna muzu³manie pogardzali Alawitami do tego stopnia, ¿e uznawano ich za
wyznawców osobnej religii, a nawet osobn¹ grupê etniczn¹. Dzisiaj Irañczycy, w wiêkszoœci szyici, uto¿samiaj¹ ich z szyitami. To z krêgu Alawitów wywodzi siê re¿imowy
rz¹d Baszara al-Assada. W Syrii ich tereny rozci¹gaj¹ siê na zachodzie kraju, wzd³u¿ wybrze¿a Morza Œródziemnego. S¹ to prowincje Latakkia i Tartus, gdzie znajduje siê baza
wojsk rosyjskich. Teoretycznie stanowi¹ doœæ jednolit¹ grupê, aczkolwiek nie wszyscy
z nich popieraj¹ re¿imow¹ w³adzê. Alawici mieszkaj¹ te¿ w Turcji, stanowi¹c kilkunastoprocentowy odsetek mieszkañców tego kraju21.
18

Autorka przebywa³a w Berseve we wrzeœniu 2010 r.
Autorka przebywa³a wœród syryjskich uchodŸców w czerwcu 2013 r., zarówno w obozie w Domiz,
jak i u rodzin wynajmuj¹cych mieszkania w ró¿nych regionach RK. W wiêkszoœci byli to Kurdowie.
Wed³ug danych rz¹du RK z paŸdziernika 2013 r. przebywa³o ich w RK ponad 240 tys. (High-level).
20
W marcu 1963 r. w³adze Syrii na terenie ca³ego kraju wprowadzi³y stan wyj¹tkowy, który
odwo³ano dopiero 21 kwietnia 2011 r. (Giedz, 2010, s. 83).
21
Danecki szacuje tê spo³ecznoœæ mieszkaj¹c¹ tylko na terenie Turcji na oko³o 16–17 mln, (Danecki,
1997, s. 336).
19
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Sunnici, czyli arabscy sunnici zajmuj¹ œrodek kraju. G³ównie z powodów religijnych,
ale i z chêci przejêcia w³adzy, nie akceptuj¹ Alawitów. Tworz¹ opozycyjne grupy wobec
re¿imu. Spoœród nich wyró¿nia siê ugrupowanie zwane Bractwem Muzu³mañskim, charakteryzuj¹ce siê fundamentalizmem religijnym, d¹¿¹cym, mówi¹c w du¿ym skrócie, do
stworzenia jednego, wspólnego narodu muzu³mañskiego (Ibidem, t. II, s. 127–129).
Kolejn¹ grup¹ s¹ Druzowie, zamieszkuj¹cy tereny po³o¿one na po³udniu od Damaszku, pomiêdzy granic¹ z Jordani¹ i Izraelem, g³ównie w górskim rejonie Hawranu. Nie do
koñca wiadomo kim s¹, Arabami, Hebrajczykami…? Wywodz¹ siê z islamu szyickiego,
aczkolwiek np. w Izraelu, gdzie równie¿ mieszkaj¹, uznawani s¹ za osobny naród
z w³asn¹ religi¹ (Ibidem, t. I, s. 163–172). W ich religii znajduj¹ siê elementy wskazuj¹ce
na po³¹czenia z jezydyzmem. Nale¿a³oby jeszcze wspomnieæ o chrzeœcijanach reprezentuj¹cych kilkanaœcie koœcio³ów, w wiêkszoœci wschodnich (Giedz, 2011b, s. 320–323).
Na tle dwudziestomilionowej spo³ecznoœci syryjskiej wyró¿nia siê naród Kurdyjski,
szacowany na ok. 3,5 mln osób (Giedz, 2012, s. 70). W kontekœcie Syrii niewiele mówi
siê o Kurdach, a raczej mówi³o, bo sytuacja bardzo siê zmienia. Kurdowie zamieszkuj¹
pó³nocne i pó³nocno-wschodnie tereny Syrii. Oko³o 2 mln Kurdów mieszka w rejonie
zwanym D¿ezria, czyli w prowincji Hassake, w rejonie Kamyszlu i innych mniejszych
miast.
Przez lata re¿imu Assadów Kurdowie prawie nie anga¿owali siê w dzia³alnoœæ polityczn¹ czy opozycyjn¹, aczkolwiek tworzyli nielegalnie swoje partie. Kurdowie s¹ rozdzieleni na kilka religii i mimo ¿e wiêkszoœæ z nich jest sunnitami, to Kurdów nie
postrzega siê jako grupy religijnej. Czêœæ z nich, obecnie szacowana na ok. 350 tys. osób,
na pocz¹tku lat 60-tych XX w. zosta³a pozbawiona praw obywatelskich, mówi siê o nich,
¿e to ludzie bez to¿samoœci (Giedz, 2002, s. 98–101). Dopiero w kwietniu 2011 r., a wiêc
po rozpoczêciu „Arabskiej Wiosny” w Syrii, rz¹d Baszra al-Assada, boj¹c siê rewolucji
kurdyjskiej, wyda³ dekret przywracaj¹cy syryjskie obywatelstwo ponad 500 tys. osób,
które utraci³y je w wyniku spisu ludnoœci przeprowadzonego w 1961–1962 r. (The Kurdish Role; Hassino, Tanir, 2012). Dekret ten niestety nie jest respektowany. Kurdowie od
lat byli poddawani arabizacji, upokorzeniu, inwigilacji (Giedz, 2012). W Syryjskim Kurdystanie nie by³o akcji anfal22, zabijania broni¹ chemiczn¹, bombardowañ. W Syrii
z Kurdami rozprawiano siê najczêœciej po cichu i pojedynczo, dlatego wiêkszoœæ z nich
po prostu siê ba³a.
Powstanie Regionu Kurdystanu w pó³nocnym Iraku i jego umacniaj¹ca siê pozycja
w regionie da³o syryjskim Kurdom nadziejê na zmianê ich losu, mimo zwiêkszaj¹cych
siê restrykcji stosowanych wobec nich przez w³adze Syrii (Giedz, 2009, s. 423–437).
„Arabska Wiosna” i w jej nastêpstwie syryjska rewolucja wytworzy³a wœród Kurdów pozycjê wyczekuj¹c¹. Kurdowie postanowili nie anga¿owaæ siê w nie swoj¹ wojnê, bo, jak
wyjaœniali w rozmowach z autork¹, zbyt du¿o wycierpieli. Kurdowie pamiêtaj¹ wykorzystywanie ich przez Turków do przeprowadzenia ludobójstwa Ormian w 1915 r., czy te¿
22

Akcja Anfal, to zakrojona na szerok¹ skalê akcja wyniszczania Kurdów na terenie Iraku, oparta na
42 paragrafie ustalonego w 1924 r. irackiego prawa, obowi¹zuj¹cego do upadku rz¹du Saddama Husajna. Zgodnie z VIII Sur¹ Koranu, niewierni, a za takich uznawano Kurdów, mogli byæ poddawani deportacjom, umieszczaniu w obozach pracy, a nawet pozbawianiu ¿ycia. Akcji Anfal by³o kilka. Pierwsza
mia³a miejsce w 1975 r. (Giedz, 2010, s. 92–96).
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namówienie do zaanga¿owania siê w irañsk¹ rewolucjê i obalenie szacha w 1979 r. Oba
te wydarzenia dla Kurdów skoñczy³y siê tragicznie23. Nie chc¹ wiêc pope³niæ kolejnego
b³êdu. „Ta rewolucja nie uznaje mniejszoœci w Syrii, ani Druzów, ani chrzeœcijan, ani
Kurdów”24.
O tragicznych wydarzeniach „Arabskiej Wiosny” œpiewa ªivan Perwer, kurdyjski
bard, mieszkaj¹cy na uchodŸstwie. To jego pieœni, mówi¹ce o pokoju, równie¿ wœród
Arabów, przyczyni³y siê do tego, ¿e Kurdowie zaczêli byæ postrzegani na równi z Arabami. Mo¿e dlatego Syryjski Kurdystan sta³ siê rejonem omijanym przez re¿imowe wojska
(Gallo, 2012). Chocia¿ Fund Jomma i Janusz Jartyœ uwa¿aj¹, ¿e przekazanie przez rz¹d
Assada w³adzy Kurdom (Kurdyjskiej Radzie Narodowej w Syrii i PYD – Partii Unii Demokratycznej, ³¹czonej z PKK – Kurdyjsk¹ Parti¹ Pracy uznawan¹ w Turcji za organizacjê terrorystyczn¹) na terenach kurdyjskich by³o chêci¹ sprowokowania rz¹du Turcji
i wykorzystania narodowych niesnasek do w³asnych celów (Jomma, Jartyœ, 2012).
Mimo wszystko Kurdowie nie przyjmowali pozycji biernej. Wrêcz przeciwnie, próbowali przy³¹czyæ siê do opozycji syryjskiej, czego przyk³adem jest wybór Kurda na szefa
Syryjskiej Rady Narodowej, po ust¹pieniu jej pierwszego przewodnicz¹cego, profesora
paryskiej Sorbony Burhana Galjuna. Na nowego szefa SRN, 9 czerwca 2012 r., podczas
spotkania syryjskich opozycjonistów w Stambule, wybrano w³aœnie Kurda, doktora filozofii i historii Abdula Basaida Seyda, by³ego nauczyciela z Amudy, 50-tysiêcznego miasta, odleg³ego o 30 km od Kamyszlu, obecnie mieszkaj¹cego w Szwecji (Opozycyjna,
2012). Takiego wyboru dokonano mo¿e dlatego, ¿e to w³aœnie Kurdowie w RK dali siê
poznaæ, jako ludzie, którzy potrafi¹ rozmawiaæ z ró¿nymi zwaœnionymi grupami.
Niestety opozycja syryjska by³a i jest na tyle podzielona, a na dodatek sk³ania siê ku
fundamentalizmowi muzu³mañskiemu, którego Kurdowie nie akceptuj¹, ¿e syryjscy
Kurdowie równie¿ zaczêli siê dzieliæ na wiele frakcji. Ich podzia³ i niezdecydowanie zaczê³y wykorzystywaæ w³adze Turcji, które wykazuj¹ dualizm wobec tej¿e rewolucji.
Z jednej strony rz¹d Turcji daje schronienie syryjskiej opozycji, a przede wszystkim tworzy obozy dla uchodŸców syryjskich, w tym równie¿ kurdyjskich. Z drugiej, Turcy przerzucaj¹ do Syrii najemników wchodz¹cych w sk³ad Wolnej Armii Syryjskiej, a tak¿e
wspieraj¹ ow¹ armiê finansowo, powoduj¹c brak stabilizacji na terenach zamieszka³ych
przez Kurdów (Kurdowie walcz¹). Owa Wolna Armia Syryjska próbuje przej¹æ tereny kurdyjskie, zw³aszcza te przy granicy iracko-tureckiej, gdzie znajduj¹ siê z³o¿a ropy naftowej.
Kurdowie nie chc¹c straciæ po raz kolejny swojej ziemi zdecydowali siê, pod wp³ywem rozmów z prezydentem Masudem Barzanim, na po³¹czenie wszystkich kurdyjskich
partii funkcjonuj¹cych w Syrii. 11 lipca 2012 r., w Halerze dosz³o do spotkania przedstawicieli owych partii z Masudem Barzanim. Wówczas to powsta³ jeden wspólny opozycyjny blok kurdyjski – Desteya Bilind a Kurd (DBK, Najwy¿sza Kurdyjska Rada),
jednocz¹cy wszystkie partie, której przedstawicielstwa ju¿ istniej¹ w Derek, Kamyszlu,
23

W tym samym czasie kiedy przeprowadzano czystki wœród ludnoœci ormiañskiej, ¿ycie straci³o
ponad milion Kurdów, w wiêkszoœci Jezydów. Tylko nielicznym grupom uda³o siê uciec na Zakaukazie,
m.in. do Armenii czy Gruzji – twierdzi³ prof. Jalile Jalil (Celîlê Celîl), kurdyjski historyk z Akademii
Nauk w Wiedniu, w rozmowie z autork¹ 7.06.2011 r.
24
WypowiedŸ Ajuba Saida, kudryjskiego lekarza mieszkaj¹cego w Polsce, pochodz¹cego z Syryjskiego Kurdystanu, 26 wrzeœnia 2012 r.
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Amudzie, Kobani i Afrin (Ateº, 2012; Neriah, 2012). Zawarto te¿ Uk³ad Hawlerski, na
mocy którego wszystkie istniej¹ce dotychczas samodzielne kurdyjskie partie w Syrii
maj¹ mieæ jednakowy udzia³ w DBK i maj¹ zajmowaæ siê polityk¹, bezpieczeñstwem
i zarz¹dzaniem, czyli administracj¹. Praktyka jednak wykazuje znaczn¹ przewagê PYD,
z czym nie wszyscy Kurdowie chc¹ siê zgodziæ.
Niemniej obecnie w wielu regionach Syryjskiego Kurdystanu prawie nie odczuwa siê
wojny. Niemal na wszystkich budynkach u¿ytecznoœci publicznej powiewa kurdyjska
flaga. W Amudzie pomnik z podobizn¹ prezydenta Assada zamieniono na statuê wolnoœci. W wielu miejscowoœciach rozpoczêto regularn¹ edukacjê dotychczas zabronionego jêzyka kurdyjskiego. To Kurdowie, a nie Syryjczycy kontroluj¹ dystrybucjê wody,
¿ywnoœci i paliwa, a tak¿e to Kurdowie sami zaczêli decydowaæ, a nie wojsko, czy ziemia
na danym polu ma le¿eæ od³ogiem, czy byæ uprawiana25. Maj¹ te¿ w³asne si³y bezpieczeñstwa, szkol¹c siê w specjalnie tworzonych obozach w pó³nocno-wschodniej Syrii, a tak¿e
po drugiej stronie granicy, w Regionie Kurdystanu (Parkinson, 2012, A12). W RK istniej¹ dwa takie obozy szkoleniowe. Dla syryjskich Kurdów „Arabska Wiosna” przesta³a
siê liczyæ, bo maj¹ w³asn¹ „Kurdyjsk¹ Wiosnê”.

Podsumowanie
Sytuacja w Syrii i jej nieformalny podzia³ na cztery obszary (Alawitów, Druzów, sunnitów i Kurdów), a w przysz³oœci byæ mo¿e federacje daje now¹ szansê Kurdom. Tocz¹ca
siê odwieczna bitwa pomiêdzy sunnitami i szyitami, a w³aœnie w takich kategoriach nale¿y postrzegaæ rewolucjê w Syrii, nie jest wojn¹ Kurdów, dla których walka o religiê
nie ma w ogóle znaczenia, a jeœli to drugorzêdne. T¹ szans¹ jest zdobycie niezale¿noœci,
ale aby j¹ osi¹gn¹æ potrzebna jest narodowa jednoœæ. To, czy syryjskim Kurdom uda
siê, to zale¿y od nich samych, a tak¿e od zaanga¿owania siê w tworzenie kurdyjskiej
autonomii w Syrii w³adz Regionu Kurdystanu. Kurdowie twierdz¹, ¿e Syria ju¿ zosta³a
podzielona na 4 federacje, ale toczy siê walka o granicê tych regionów federacyjnych26.
Niezale¿noœæ kurdyjskiego regionu w Syrii jest ju¿ faktem dokonanym, chocia¿ nieformalnym.
Powsta³a wiêc interesuj¹ca sytuacja, jakby powtórka z lat 90. XX w. w Iraku pó³nocnym, kiedy to na mocy rezolucji Rady Bezpieczeñstwa ONZ z 1991 r. utworzono nieformaln¹ kurdyjsk¹ autonomiê. Rodzi siê jednak pytanie, czy pañstwa oœcienne na tak¹
samodzielnoœæ Kurdom pozwol¹? Usankcjonowanie autonomii kurdyjskiej w Iraku
wzbudza wiele kontrowersji, zw³aszcza w pañstwie tureckim. Co prawda rz¹d RK
wypracowa³ ju¿ mocne relacje gospodarcze z Turcj¹, zw³aszcza w kontekœcie budowy
gazoci¹gu przez terytorium Turcji, ale utworzenie drugiego Regionu Kurdystanu, np.
z dostêpem do morza (kurdyjski region Afrin niemal graniczy z Morzem Œródziemnym),
mog³oby zaburzyæ tê pozorn¹ stabilnoœæ. Nieformalny podzia³ Syrii jest faktem dokona25

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cych syryjskich Kurdów zamieszkuj¹cymi D¿ezie,
rolnicy mogli uprawiaæ tylko 15% gruntów ornych, a i tak niemal wszystkie plony zabiera³o wojsko
(Giedz, 2012, s. 78–79).
26
Rozmowa autorki z Ajubem Saidem, 26 wrzeœnia 2012 r.

296

Maria GIEDZ

PP 1 ’14

nym, ale jednoczenie siê Kurdów, wspó³praca miêdzy nimi, i to w ca³ym rejonie, wzbudza strach w pañstwach oœciennych.
Jednoczeœnie dobrze rozwijaj¹cy siê eksperyment polityczny, jakim jest realizowanie
demokracji na wzór zachodni w RK, pozwala pozytywnie postrzegaæ Kurdów. Joanna
Bocheñska uwa¿a, ¿e Kurdowie mog¹ byæ wa¿nym pomostem w relacjach z mniejszoœciami religijnymi (np. chrzeœcijanami), zw³aszcza ¿e takie zadanie stawia przed
wspó³czesn¹ kurdyjsk¹ ide¹ narodow¹ wielu kurdyjskich pisarzy i intelektualistów, jak
chocia¿by Mehmed Uzun (Bocheñska, 2012, s. 3–4). Zwa¿ywszy na œwiecki charakter
nieformalnego kurdyjskiego pañstwa w pó³nocnym Iraku, a tak¿e niechêæ do ideologii
fundamentalizmu muzu³mañskiego, mog¹ tworzyæ zaporê przed jego rozprzestrzenianiem siê. Jak s¹dzi Hiwa Zandi, mog¹ te¿ odgrywaæ istotn¹ rolê w utrzymaniu bezpieczeñstwa w regionie, a tym samym staæ na stra¿y bezpieczeñstwa interesów zachodnich na
Bliskim Wschodzie, a w szczególnoœci bezpieczeñstwa Izraela (Zandi, 2012). Posiadaj¹c
ogromne zasoby ropy naftowej, gazu i wielu minera³ów, jak ruda ¿elaza, miedŸ, magnez,
z³oto, czy kamienie ozdobne, w tym wiele rodzajów marmurów, s¹ regionem wzbudzaj¹cym ogromne zainteresowanie pañstw zamo¿nych, g³ównie zachodnich. Dobrze
prosperuj¹ca gospodarka daje gwarancjê dobrej wspó³pracy, a tym samym obopólnego
bogacenia siê, jeœli dzieje siê to bez konfliktów zbrojnych.
Oczywiœcie Bliski Wschód nie nale¿y do spokojnych regionów. Kurdowie w³aœnie teraz maj¹ szansê staæ siê wa¿nym graczem na miêdzynarodowej scenie politycznej i gospodarczej. Czy im siê to uda? Maj¹ szansê, o ile bêd¹ postêpowaæ roztropnie, a przede
wszystkim bêd¹ zjednoczeni, bo kolejnej szansy mo¿e ju¿ nie byæ.
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Summary
Kurds in the Contemporary Societies in the Middle East
The Middle East is a region characterized by huge diversity in terms of religion and ethnicity, as well
as nationality. In this Middle Eastern melting pot of societies the Kurds stand out as a nation estimated at
45 million people who were ignored until the tragedy that occurred in the spring of 1991. Before the
American intervention in Iraq, the Kurds in all four countries in which they happened to live, were
treated as second class citizens. 2003 was a breakthrough, marking the beginning of the Kurds being perceived as a nation which has a right to self-determination. The events after 2003 led to the bizarre situation, in which a marginal population became an important partner on the international political arena. In
Iraq the Kurds play the role of a catalyst among discordant Muslim groups. In the context of the „Arab
Spring” and events in Syria, they are a bargaining card for the Turkish and Syrian governments, but simultaneously the Kurds are entrusted with integration activities. An extremely interesting situation has
arisen. This formerly humiliated community has started to become a respected nation which is able to resolve conflicts in the Middle East.
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