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Poznañ

Rola czynnika kurdyjskiego w syryjskiej wojnie domowej

Streszczenie: Trwaj¹ca od marca 2011 roku syryjska wojna domowa pozostaje jednym z najbardziej
aktualnych problemów, przed jakimi stoi spo³ecznoœæ miêdzynarodowa, która dotychczas nie zdo³a³a
wypracowaæ skutecznego jego rozwi¹zania. Wysoki stopieñ skomplikowania konfliktu, wieloœæ bior¹cych w nim udzia³ stron i trudnoœci w okreœleniu rzeczywistych intencji poszczególnych jego aktorów,
powoduj¹, ¿e znalezienie takiego rozwi¹zania z ka¿dym miesi¹cem staje siê coraz mniej prawdopodobne. Efektem tego chaosu jest niedostrzeganie przez wielu komentatorów i analityków znaczenia czynnika kurdyjskiego, który zw³aszcza wobec wzrastaj¹cej roli radykalnych organizacji islamskich bywa
niedoceniany. Jednoczeœnie, brak jednolitych struktur reprezentuj¹cych interesy spo³ecznoœci kurdyjskiej
zamieszkuj¹cej terytorium Syrii, wewnêtrzne w niej podzia³y i nieumiejêtnoœæ wy³onienia szeroko akceptowanego przywództwa powoduj¹, ¿e nie sposób mówiæ o Kurdach jako jednolitej, spójnej stronie konfliktu. Celem artyku³u jest ukazanie roli, jak¹ poszczególne ugrupowania kurdyjskie odgrywaj¹
w syryjskiej wojnie domowej, relacji, jakie je ³¹cz¹ i istniej¹cych pomiêdzy nimi g³êbokich podzia³ów, powoduj¹cych, ¿e nie s¹ oni w stanie stworzyæ jednolitego frontu, d¹¿¹cego do realizacji wspólnego celu.
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harakter niniejszej publikacji, wynikaj¹cy z tego, i¿ jej przedmiotem jest wci¹¿
trwaj¹ca w Syrii wojna domowa, powoduje koniecznoœæ odnoszenia siê do zjawisk i procesów bêd¹cych jeszcze w toku. W rezultacie, podstaw¹ tej analizy s¹
przede wszystkim bie¿¹ce wypowiedzi polityków, reprezentuj¹cych ró¿ne ugrupowania kurdyjskie zaanga¿owane w konflikt, oraz informacje podawane przez zachodnie i tureckie agencje prasowe. Brak jest jeszcze bowiem opracowañ roli
czynnika kurdyjskiego w syryjskiej wojnie domowej, które mog³yby byæ uznane za
kompleksowe i ostateczne. Taka sytuacja powoduje to, ¿e celem tej analizy nie jest
podsumowanie i ocena tej roli, ale uporz¹dkowanie zale¿noœci, jakie wystêpuj¹ wœród
podzielonych ugrupowañ kurdyjskich i próba przewidzenia kierunku, w którym rozwinie siê opozycyjna dzia³alnoœæ ka¿dego z nich. To bowiem, jak¹ liniê postêpowania wobec trwaj¹cej wojny domowej obior¹ te ugrupowania, w znacznym stopniu
wp³ynie na kszta³t powojennego pañstwa syryjskiego, bez wzglêdu na to, która ze
stron w tej wojnie zwyciê¿y. Dowiedzeniu tej tezy poœwiêcona jest niniejsza analiza.

Sytuacja Kurdów syryjskich przed wybuchem konfliktu
Wielkoœæ populacji kurdyjskiej w Syrii szacowana by³a na 1,7 miliona osób (Assessments, 2012) w 1998 roku, co odpowiada dziewiêciu procentom spo³eczeñstwa, choæ
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podobnie jak w Turcji i Iranie, liczba Kurdów podana mo¿e byæ tylko w du¿ym przybli¿eniu, co jest konsekwencj¹ prowadzonej przez te pañstwa polityki nieuznawania
mniejszoœci. Kurdowie pojawili siê na terenach dzisiejszej Syrii w wyniku dzia³añ prowadzonych w trakcie I wojny œwiatowej oraz koñcz¹cych j¹ traktatów miêdzynarodowych, z tym ¿e inaczej ni¿ w trzech pozosta³ych zamieszkiwanych przez nich pañstwach,
obszary kurdyjskie w Syrii przedzielone s¹ pasem zasiedlonym przez ludnoœæ arabsk¹.
Innymi s³owy, trudno w przypadku Syrii mówiæ o terenach niemal czysto kurdyjskich, co
zreszt¹ na przestrzeni lat wydatnie utrudnia³o integracjê poszczególnych grup Kurdów,
a czego podtrzymywanie le¿a³o w interesie w³adz syryjskich. Sprawuj¹cy w niepodleg³ej
Syrii w³adzê zwolennicy panarabizmu i arabskiego nacjonalizmu przyjêli politykê ignorowania istnienia mniejszoœci kurdyjskiej, jednak przez d³ugi okres nie wi¹za³y siê z tym
¿adne szczególne represje. Sytuacja uleg³a rzeczywistemu pogorszeniu po roku 1962,
kiedy wprowadzony zosta³, trwaj¹cy formalnie do 21 kwietnia 2011 roku stan wyj¹tkowy
i rozpoczêto realizacjê planu wysiedlania Kurdów z zamieszkanych przez nich pó³nocnowschodnich terytoriów kraju, rozci¹gaj¹cych siê pomiêdzy miastami ’Afrîn1, Jarâbulus,
’Ayn al-’Arab, Al Hasaka
i Qâmišlî. Plan ów zak³ada³ ‘opró¿nienie’ pasa przy granicy
.
z Turcj¹, na którym nastêpnie osiedlona mia³a zostaæ ludnoœæ arabska, a dotychczasowi
jego mieszkañcy, Kurdowie, przeniesieni w g³¹b kraju. Kolejne lata przynios³y dalsze nasilanie siê represji, co wynika³o z przejêcia w³adzy przez nacjonalistyczn¹ partiê Ba’ât.
Ta bowiem rozpoczê³a szeroko zakrojony program arabizacji spo³eczeñstwa, z czym
wi¹za³a siê przymusowa zmiana nazw miejscowoœci, aresztowania przywódców kurdyjskich, konfiskaty maj¹tków, policyjne ob³awy i aresztowania, w efekcie czego blisko
30 tysiêcy Kurdów zmuszonych zosta³o do emigracji. Mimo ¿e z planów utworzenia ‘pasa arabskiego’ na tych terenach zrezygnowano ju¿ kilka lat póŸniej, przesiedlenia trwa³y
do koñca lat siedemdziesi¹tych XX wieku (Chaliand, 1993, s. 194–201). Równie obfituj¹cym w negatywne dla ludnoœci kurdyjskiej skutki okaza³ siê byæ spis powszechny
przeprowadzony w 1961 roku, w którym obywatelstwa syryjskiego odmówiono
120 tysi¹com Kurdów, uznaj¹c ich tym samym za cudzoziemców, co de facto oznacza³o,
¿e znaleŸli siê oni w sytuacji bezpañstwowców. Obywatelstwo to przyznano im dopiero
w kwietniu 2011 roku (Stateless, 2012), co oznacza³o, ¿e przez cztery dekady kolejne dorastaj¹ce pokolenia nie mog³y legalnie podj¹æ pracy, leczyæ siê w pañstwowych szpitalach czy korzystaæ z oferty edukacyjnej szkó³ publicznych. Paradoksalnie, fakt niebycia
przez takie osoby obywatelami, nie zwalnia³ ich z obowi¹zku odbycia s³u¿by wojskowej.
Nadanie im obywatelstwa syryjskiego nie by³o jednak równoznaczne z nadaniem statusu
mniejszoœci, podobnie wiêc jak w Turcji, w Syrii mniejszoœæ kurdyjska oficjalnie nie istnieje, tym jednak ró¿nili siê syryjscy Kurdowie od tureckich, ¿e w³aœciwie do momentu
wybuchu tak zwanej Arabskiej Wiosny, nie podejmowali prób oporu ani dzia³añ na rzecz
zmiany swojego po³o¿enia. G³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³ przede wszystkim panuj¹cy w Syrii terror, ca³kowity brak swobód obywatelskich i masowe naruszenia
praw cz³owieka, dotycz¹ce wszystkich obywateli, a nie tylko Kurdów. Zmianie tej sytuacji nie s³u¿y³ brak jakiejkolwiek reprezentacji politycznej, mog¹cej stanowiæ realne na-

1

W zapisach nazw arabskich przyjêto zasady transliteracji ISO (Miêdzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej).
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rzêdzie walki o poprawê warunków bytu. Za tak¹ nie mo¿e byæ uznana, powi¹zana
z dzia³aj¹c¹ na terytorium Turcji Parti¹ Pracuj¹cych Kurdystanu (kurd. Partiya Karkerên
Kurdistan, dalej PKK) Demokratyczna Partia Zwi¹zkowa (kurd. Partiya Yekîtiya Demokrat, ang. Democratic Union Party, dalej PYD), której sposoby dzia³ania i cele polityczne nakreœlone zostan¹ w dalszych czêœciach niniejszej publikacji.
Jednym z pierwszych przejawów d¹¿enia syryjskich Kurdów do integracji przeciwko
re¿imowi prezydenta Baššâra al-’Asada by³y wydarzenia, do jakich dosz³o w marcu 2004
roku podczas meczu pi³ki no¿nej, w trakcie którego kibice jednej z arabskich dru¿yn
rozwinêli plakaty z podobizn¹ by³ego dyktatora Iraku, Saddâma
Husaina,
zaœ Kurdowie
.
.
wywiesili swoje flagi narodowe. W efekcie sportowe wydarzenie przekszta³ci³o siê w polityczny konflikt, 32 osoby zginê³y, zaœ ponad 2000 zosta³o aresztowanych (Hossino,
Tanýr, 2012, s. 2). Kolejnym istotnym wydarzeniem by³o og³oszenie w paŸdzierniku
2005 roku Deklaracji z Damaszku, potêpiaj¹cej autorytarny i opieraj¹cy siê na klikach
politycznych rz¹d, i wzywaj¹cej do pokojowych i stopniowych reform, opartych na porozumieniu, dialogu i poszanowaniu partnerów (Wright, 2008, s. 233–234). Dokument
podpisany zosta³ przez partie, organizacje i stowarzyszenia tak kurdyjskie, jaki i arabskie, zarówno œwieckie, jak i religijne, nie mia³ wiêc charakteru kurdyjskiego manifestu,
stanowi³ raczej pierwsz¹ powa¿n¹ próbê zjednoczenia siê opozycji syryjskiej. W obliczu
jednak prowadzonej przez prezydenta al-’Asada polityki terroru i nietolerowania opozycji, inicjatywy tego rodzaju mia³y nik³e szanse powodzenia, a dodatkowo nie sprzyja³y im
wewnêtrzne podzia³y wœród mniejszoœci kurdyjskiej, podzielonej pomiêdzy ró¿ne partie
i organizacje. Bezprecedensow¹ szansê na emancypacjê syryjskich Kurdów przynios³a
dopiero seria zamieszek, protestów i konfliktów zbrojnych nazywanych Arabsk¹ Wiosn¹, które w Syrii przerodzi³y siê w wojnê domow¹ si³ prezydenckiego re¿imu z wieloma
ró¿nymi i wewnêtrznie podzielonymi si³ami opozycyjnymi.

Stosunek i udzia³ ugrupowañ kurdyjskich
w wydarzeniach zapocz¹tkowanych 15 marca 2011 r.
Struktura kurdyjskiej opozycji wobec rz¹du prezydenta Baššâra al-’Asada
Zaanga¿owanie ludnoœci kurdyjskiej w walkê przeciwko re¿imowi prezydenta al-’Asada trwa niemal od pocz¹tku wojny domowej, która rozpoczê³a siê w po³owie marca
2011 roku, jednak to, po której ze stron opowiedz¹ siê poszczególne ugrupowania kurdyjskie, w ci¹gu pierwszych tygodni walk mog³o rodziæ w¹tpliwoœci. Wspomniana powy¿ej
decyzja o przywróceniu 120 tysi¹com Kurdów syryjskiego obywatelstwa by³a prób¹ pozyskania przez rz¹d przychylnoœci mniejszoœci kurdyjskiej i zmniejszenie tym samym
iloœci si³, które jednoczeœnie wyst¹pi³y przeciwko legalnej w³adzy. Ta próba pozyskania
sojusznika w postaci ugrupowañ kurdyjskich nie powiod³a siê jednak, a w zamieszkanych przez Kurdów miastach na pó³nocy Syrii tak¿e wybuch³y zamieszki, choæ
pocz¹tkowo nie tak silne, jak w sunnickich ogniskach zapalnych ca³ego konfliktu, jak
Aleppo, Homs czy Hama. Jednoczeœnie, g³êbokie zró¿nicowanie i wewnêtrzne podzia³y
wœród Kurdów uniemo¿liwiaj¹ mówienie o jednolitej kurdyjskiej opozycji, która two-
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rzy³aby spójny front oporu przeciwko w³adzom w Damaszku. Pewn¹ prób¹ scalenia kurdyjskich ugrupowañ politycznych by³o powo³anie do ¿ycia w 2009 roku, a wiêc jeszcze
przed wybuchem wojny, Kurdyjskiego Kongresu Politycznego, obejmuj¹cego kilkanaœcie organizacji, aspiruj¹cego równie¿ do zawarcia porozumienia politycznego z arabskimi ugrupowaniami opozycyjnymi, czego jednak nie uda³o siê osi¹gn¹æ. W kwietniu 2011
roku, ju¿ po wybuchu pierwszych zamieszek, przywódcy Kongresu podjêli decyzjê
o rozszerzeniu spektrum jego dzia³alnoœci, czego wyrazem sta³o siê powo³anie Ruchu
Narodowego Kurdyjskich Partii Politycznych, który szybko wyda³ program, wzywaj¹cy
do po³o¿enia kresu rz¹dów monopartyjnych, zapewnienia równoœci wszystkich obywateli i konstytucyjnego zagwarantowania œwieckoœci pañstwa. Od pocz¹tku istnienia Ruchu
prawdopodobne by³o jednak to, ¿e nie bêdzie pe³ni³ on swej roli, czego przejawem by³
konsekwentny bojkot spotkañ innych ugrupowañ opozycyjnych, jakie organizowane
by³y w Turcji, a tak¿e kierowany pod adresem tych organizacji zarzut o niewystarczaj¹ce
wysi³ki na rzecz walki z re¿imem Baššâra al-’Asada. Zgodnie z tymi obawami, maj¹ca
stanowiæ ujednolicenie opozycji kurdyjskiej, inicjatywa przetrwa³a tylko kilka miesiêcy
i oficjalnie zosta³a rozwi¹zana 26 paŸdziernika 2011 roku, moc¹ dokumentu stanowi¹cego jednoczeœnie statut za³o¿ycielski Kurdyjskiej Rady Narodowej w Syrii (ang.
Kurdish National Council in Syria, dalej KNC), jednego z trzech g³ównych cia³,
w których skupiaj¹ siê dzia³acze kurdyjscy. Dwa pozosta³e to Syryjska Koalicja Narodowa na rzecz Opozycji i Si³ Rewolucyjnych (ang. National Coalition for Syrian Revolutionary and Oppostion Forces), nazywana w skrócie Syryjsk¹ Koalicj¹ Narodow¹ (ang.
Syrian National Coalition, dalej SNC) i Demokratyczna Partia Zwi¹zkowa – PYD (Hossino, Tanýr, 2012, s. 4–10).
Syryjska Koalicja Narodowa (SNC)
Utworzona zosta³a w trakcie konferencji w Doha w Katarze, odbywaj¹cej siê w dniach
4–11 listopada 2012 roku i stanowi kontynuacjê dzia³añ utworzonej rok wczeœniej Syryjskiej Rady Narodowej, jest wiêc najwa¿niejsz¹ platform¹ wspó³pracy ugrupowañ opozycyjnych. Przez rz¹d libijski SNC uznawana jest za jedynego legalnego reprezentanta
pañstwa syryjskiego, zaœ w kilka dni po zakoñczeniu konferencji w Doha decyzje o uznaniu Koalicji za cia³o przedstawicielskie narodu syryjskiego podjê³y te¿ Turcja, Wielka
Brytania i Francja. Podobne stanowisko zajmuj¹ pañstwa Zatoki Perskiej, z których czêœæ
pos¹dzana jest o dostarczanie broni opozycyjnej Armii Wolnej Syrii (Muhaliflere, 2012).
Poparcie dla tej inicjatywy d³ugo wyra¿a³y równie¿ USA, jednak prezydent Barrack Obama konsekwentnie odmawia³ uznania SNC za rz¹d emigracyjny. Zmiana stanowiska
w tej kwestii nast¹pi³a 12 grudnia 2012 roku, kiedy prezydent USA uzna³ SNC za jedynego i oficjalnego reprezentanta narodu syryjskiego, co spotka³o siê z wyraŸn¹ krytyk¹ ze
strony rosyjskiej (Tanýº, 2012). Problemem, z którym przez ca³y okres swojego funkcjonowania boryka siê Syryjska Rada Narodowa, jest kwestia jej niskiej reprezentatywnoœci: pocz¹tkowo do Rady przyst¹pi³y tylko trzy ugrupowania kurdyjskie, dwa z nich
jednak, po fiasku rozmów w partiami skupionymi w KNC, o czym mowa bêdzie poni¿ej,
zrezygnowa³y z cz³onkostwa, w efekcie czego w jej pracach bra³a udzia³ tylko jedna organizacja kurdyjska – Partia Przysz³oœci – której przywódca Mash’al Tammo zamordowany zosta³ w lipcu 2011 roku. Reprezentacja kurdyjska by³a wiêc w Radzie nieliczna,
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a tym samym jej si³a oddzia³ywania i wp³ywania na kreowan¹ przez Radê wizjê ‘postasadowskiej’ Syrii by³a ograniczona. Remedium na niereprezentatywnoœæ sk³adu Rady
i niewielk¹ skutecznoœæ jej dzia³añ skierowanych na skonsolidowanie si³ opozycyjnych
ma byæ przyjêcie nowej, konfederacyjnej formy wspó³pracy. Utworzona w listopadzie
2012 roku SNC skupiaæ ma ugrupowania opozycyjne wobec rz¹du, dzia³aj¹ce tak w samej Syrii, jak i poza jej granicami, i w za³o¿eniu sk³ad jej ma odzwierciedlaæ strukturê
spo³eczeñstwa syryjskiego. Spodziewaæ siê jednak nale¿y, ¿e w przypadku mniejszoœci
kurdyjskiej ta reprezentatywnoœæ bêdzie raczej umowna, a na pewno nie bêd¹ w jej
sk³adzie osobowym reprezentowane pogl¹dy tej czêœci spo³ecznoœci kurdyjskiej, która
stanowczo domaga siê politycznej i administracyjnej autonomii. Mimo tej niereprezentatywnoœci, cz³onkowie Rady, wiedz¹c, ¿e nie sposób mniejszoœci kurdyjskiej i jej postulatów ignorowaæ, z³o¿yli jej szereg obietnic, w tym jej konstytucyjne uznanie za odrêbn¹
od Arabów grupê etniczn¹, której przyznany zostanie szereg praw s³u¿¹cych wyeliminowaniu jakiejkolwiek dyskryminacji, a której cz³onkowie funkcjonowaæ bêd¹ na zasadach
równoœci ze wszystkimi innymi obywatelami. Jednoczeœnie zachowana zostanie zasada
terytorialnej niepodzielnoœci Syrii i jednolitoœci narodu syryjskiego. Podobnie jak Rada,
tak i bêd¹ca zupe³nie now¹ form¹ wspó³pracy SNC, jest wiêc przeciwna autonomii kurdyjskiej, zbli¿onej w swym kszta³cie do irackiego Kurdyjskiego Okrêgu Autonomicznego.
WyraŸnie zosta³o to po raz kolejny podkreœlone w umieszczonej na stronie internetowej
Rady informacji na temat konferencji w Doha, w której stwierdzone zosta³o, ¿e jednym
z najwa¿niejszych celów SNC jest „afirmowanie jednoœci narodowej, wraz z wszystkimi
jej elementami (Arabami, Kurdami i innymi grupami etnicznymi b¹dŸ wyznaniowymi)
i odrzucanie wszelkich nawo³ywañ .do konfliktów etnicznych” (Syrian Council, 2012).
By³y przewodnicz¹cy Rady Burhan Galîoun zapowiedzia³ natomiast, ¿e powojenna Syria
rz¹dzona bêdzie w oparciu o zasadê decentralizacji, nie precyzuj¹c jednak jej charakteru.
Wzbudzi³o to sprzeciw bardziej radykalnych organizacji kurdyjskich, niebêd¹cych
cz³onkami Koalicji, domagaj¹cych siê decentralizacji zarówno administracyjnej, jak
i politycznej. Ich krytykê potêguj¹ te¿ jej bliskie relacje z premierem Turcji, którego trudno podejrzewaæ o sympatiê dla kurdyjskich marzeñ o niepodleg³oœci lub przynajmniej
autonomii. Si³ê tych argumentów dodatkowo wzmacnia to, ¿e jednym z najsilniejszych
stronnictw w Koalicji s¹ konserwatywni, sunniccy cz³onkowie Bractwa Muzu³mañskiego, których równie¿ nie sposób pos¹dzaæ o sprzyjanie domagaj¹cym siê konstytucyjnego
zagwarantowania œwieckoœci pañstwa Kurdom.
Kurdyjska Rada Narodowa (KNC)
Jest to obecnie najwiêksza kurdyjska organizacja polityczna, utworzona 26 listopada
2011 roku w irackim mieœcie Erbîl, pod patronatem Mesûda Barzanî’ego, prezydenta
rz¹du Kurdyjskiego Okrêgu Autonomicznego. Skupia przedstawicieli wszystkich kurdyjskich partii politycznych, funkcjonuj¹cych na terenie Syrii, z wyj¹tkiem dwóch: Partii
Przysz³oœci, która tradycyjnie dzia³a³a w ramach Syryjskiej Rady Narodowej, zaœ obecnie funkcjonuje w ramach Syryjskiej Koalicji Narodowej (SNC), oraz Demokratycznej
Partii Zwi¹zkowej (PYD). KNC ³¹czy w sobie nie tylko partie polityczne, ale równie¿ ponad tuzin organizacji m³odzie¿owych, a wyrazem poparcia, jakim cieszy siê wœród syryjskich Kurdów by³y zamieszki, do jakich dosz³o póŸn¹ jesieni¹ 2011 roku w mieœcie
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Qâmišlî, w trakcie których licznie pojawi³y siê transparenty z napisem „The KNC represents me!” (Hossion, Tanýr, 2012, s. 4). Pod wzglêdem programowym jest zdecydowanie
bardziej radykalna ni¿ kurdyjscy dzia³acze, którzy zdecydowali siê na przyst¹pienie do
SNC – jednoznacznie popiera tocz¹c¹ siê rewolucjê i odrzuca mo¿liwoœæ jakiejkolwiek
wspó³pracy z re¿imem. Pocz¹tkowo jej postulaty nie by³y wyraŸnie sformu³owane, dotyczy³y g³ównie nieokreœlonej bli¿ej formy samostanowienia przez mniejszoœæ kurdyjsk¹,
obecnie jednak artyku³owane przez ni¹ koncepcjê wydaj¹ siê byæ jaœniejsze. KNC domaga
siê przede wszystkim konstytucyjnego uznania istnienia to¿samoœci kurdyjskiej i narodu
kurdyjskiego, przy czym znaczny nacisk k³adziony jest na sformu³owanie o ‘narodzie
kurdyjskim zamieszkuj¹cym historycznie kurdyjskie tereny’. Ponadto partia mówi
o zniesieniu wszelkich ograniczeñ zwi¹zanych z wyra¿aniem to¿samoœci, ³¹cznie ze
zniesieniem zakazu u¿ywania jêzyka kurdyjskiego i otwierania szkó³ oraz wypracowaniu
mechanizmu zadoœæuczynienia ofiarom tej dyskryminacji. Wysuwa tak¿e postulat zagwarantowania Kurdom politycznej decentralizacji, przy zachowaniu jednoœci terytorialnej Syrii (The Kurdish, 2012). Takie sformu³owanie rodziæ mo¿e w¹tpliwoœci co do
rzeczywistych intencji przywódców partii, którzy wprawdzie nie mówi¹ otwarcie o federacyjnej formie pañstwa, jednak to w³aœnie taki sens ukryty jest miêdzy wierszami ich
wypowiedzi. Ilustracj¹ tego jest wypowiedŸ samego Abdulhakima Baššâra, przewodnicz¹cego KNC, który w rozmowie z tureckim portalem informacyjnym Islahhaber.com
stwierdzi³, ¿e „Tam [w Kurdyjskim Okrêgu Autonomicznym – przyp. M.Sz.] jest ponad
tysi¹c ¿o³nierzy, którzy wcale nie zamierzaj¹ natychmiast wracaæ do Syrii. Jednak jeœli
re¿im w Damaszku upadnie lub sytuacja na terenach kurdyjskich siê pogorszy, wszyscy
oni mog¹ wróciæ i bardzo skutecznie zapewniæ bezpieczeñstwo narodu kurdyjskiego”
(ENKS, 2012). WypowiedŸ ta, stanowi¹ca wyraŸn¹ pogró¿kê i próbê demonstracji si³y,
jaka stoi za KNC, ukazuje jej bezkompromisowoœæ i brak gotowoœci do jakichkolwiek
ustêpstw na rzecz re¿imu, co z kolei wynika ze œwiadomoœci, ¿e druga taka szansa na wywalczenie autonomii dla Kurdów syryjskich mo¿e siê ponownie nie powtórzyæ.
Demokratyczna Partia Zwi¹zkowa (PYD)
Partia ta czêsto bywa okreœlana mianem syryjskiego ramienia PKK, która uznawana
jest za organizacjê terrorystyczn¹ miêdzy innymi przez USA i UE. Wspó³praca obu partii
faktycznie pozostaje tajemnic¹ poliszynela, a ich relacje rozwijaj¹ siê od lat osiemdziesi¹tych XX wieku, kiedy to na terytorium Syrii ukrywa³ siê przywódca PKK Abdullah
Öcalan, póŸniej, w wyniku dyplomatycznej presji Turcji z niej wydalony. Zanim jednak
to nast¹pi³o, PYD wykazywa³a siê bardzo du¿¹ aktywnoœci¹ na granicy syryjsko-tureckiej, do tego stopnia, ¿e w 1998 roku konieczne sta³o siê podpisanie tak zwanego Porozumienia z Adany, bilateralnego uk³adu maj¹cego chroniæ obie strony przed dzia³alnoœci¹
grup terrorystycznych. Umowa ta zosta³a odnowiona w 2011 roku i do dziœ mo¿e stanowiæ prawn¹ podstawê wkroczenia wojsk tureckich na terytorium Syrii, w sytuacji, gdy
dzia³alnoœæ terrorystyczna prowadzona z ziem syryjskich oznaczaæ bêdzie bezpoœrednie
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa Turcji (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap
Cumhuriyeti Hükümeti Arasýnda Terör ve Terör Örgütlerine Karºý Ortak Ýºbirliði
Anlaºmasýnýn Onaylanmasýnýn Uygun Bulunduðuna Dair Kanun No 6233, 2011). Porozumienie z Adany stanowi³o narzêdzie walki z PYD a¿ do wybuchu syryjskiej wojny do-
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mowej, która, podobnie jak innym organizacjom kurdyjskim, i jej przynios³a nadziejê na
uzyskanie rzeczywistej autonomii.
Spoœród wszystkich dzia³aj¹cych w Syrii ugrupowañ aspiruj¹cych do reprezentowania interesów kurdyjskich, to w³aœnie PYD jest najbardziej radykalnym. Wzywa ona do
konstytucyjnego przyznania syryjskim Kurdom prawa do samostanowienia, które realizowane bêdzie bez naruszania granic pañstwa, na przyk³ad poprzez federacjê z irackim
Kurdyjskim Okrêgiem Autonomicznym, otwarcie popiera równie¿ odbywaj¹cego wyrok
do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci przywódcê PKK Abdullaha Öcalana, w którego
pogl¹dach upatruje równie¿ remedium na problemy Kurdów syryjskich. Rola, jak¹ PYD
zdaje siê obecnie pe³niæ, ulega ca³kowitemu odwróceniu i zmianie w stosunku do tego,
jak wygl¹da³a przed wybuchem zamieszek, które da³y pocz¹tek syryjskiej wojnie domowej. W okresie pokoju rz¹d prezydenta Baššâra al-’Asada czyni³, co w jego mocy, by
maksymalnie ograniczyæ mo¿liwoœci dzia³ania PYD, co nie przeszkadza³o mu w równoczesnym wspieraniu terrorystycznych dzia³añ PKK, przyczyniaj¹c siê tym samym do
os³abienia s¹siedniej Turcji. Wybuch powstania przeciwko rz¹dowi wydaje siê ten trend
odwracaæ i coraz czêœciej napotkaæ mo¿na twierdzenia o podwójnej roli, jak¹ PYD
mia³aby w nim pe³niæ. Postawa jej przywódców wyraŸnie ewoluowa³a i dziœ coraz czêœciej sk³ania do uznania PYD za aktora graj¹cego podwójn¹ rolê: radykalnej kurdyjskiej
opozycji, walcz¹cej o prawa pozbawionych ich mniejszoœci i jednoczeœnie ‘agenta’ re¿imu czyli ash-Shabîh. ah – oddzia³ów uzbrojonych cywilów, atakuj¹cych osoby zaanga¿owane w antyrz¹dowe zamieszki (Atawan, 2012). Pocz¹tkowa postawa PYD wobec
re¿imu ró¿ni³a siê znacznie od obecnych deklaracji, czego dowodzi miêdzy innymi wypowiedŸ jej przywódcy Sâli
. h. a Muslima, który 26 marca 2011 twierdzi³, ¿e zbyt zdecydowany opór wobec legalnej w³adzy grozi interwencj¹ wojskow¹ z zewn¹trz, a rewolucja
nie bêdzie mia³a z punktu widzenia ludnoœci kurdyjskiej sensu, jeœli nie zostanie zreorganizowany system oparty na panarabizmie (Hossino, Tanýr, 2012, s. 10). W podobny ton
wpisuje siê stwierdzenie nastêpcy Abdullaha Öcalana na stanowisku przewodnicz¹cego
PKK, Murata Karayýlan, który jeszcze w sierpniu 2011 roku twierdzi³, ¿e „re¿im al-’Asada nie stanowi dla Kurdów ¿adnego zagro¿enia” (Orhan, 2012). W tym samym czasie,
celem odwrócenia uwagi od tego rodzaju niepopularnych ju¿ w tym okresie stwierdzeñ,
zarówno PKK, jak i PYD podjê³y próbê zdystansowania siê od re¿imu, a rzecznik pierwszej z nich w Iraku stwierdzi³, ¿e „¿adna z organizacji nie ma z dyktatorskim i despotycznym re¿imem nic wspólnego, […] i nie bêdzie wspieraæ jego krwawych praktyk
w ¿adnych okolicznoœciach” (PKK, 2012). Obecnie, zgodnie z deklaracjami przedstawicieli PYD, zdecydowanie nie wspiera ona rz¹du w Damaszku, czego dowodem ma byæ
jej udzia³ w antyrz¹dowych demonstracjach, a tak¿e bojkot referendum konstytucyjnego,
jakie odby³o siê 26 lutego 2012 roku, który argumentowano tym, ¿e przedstawiony projekt nowej konstytucji nie daje Kurdom w³aœciwie ¿adnych nowych praw. Mimo takich
zabiegów, podejrzenia o wspó³pracê z w³adzami w Damaszku nie ustaj¹, a dodatkowo
podsycaj¹ je oskar¿enia o zamordowanie przywódcy kurdyjskiej Partii Przysz³oœci,
Mash’ala Tammo, dzia³ania na rzecz os³abienia konkurencyjnych partii opozycyjnych,
jak choæby ataki na cz³onków innych ugrupowañ kurdyjskich, przeprowadzone w mieœcie ‘Afrîn na pocz¹tku 2012 roku, a¿ w koñcu niezrozumia³a kwestia powrotu do Syrii
Sâli
. h. a Muslima. Zmuszony w 2010 roku do opuszczenia Syrii i ukrycia siê w Iraku przywódca PYD, bez przeszkód w listopadzie 2011 roku powróci³ do swojego pañstwa
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i przy³¹czy³ siê do antyrz¹dowych protestów w mieœcie Qâmišlî. Zaprzeczeniu tym podejrzeniom nie s³u¿y równie¿ fakt otwierania przez PYD w ró¿nych czêœciach Syrii nielegalnych szkó³ i oœrodków kultury kurdyjskiej oraz ustanawianie lokalnych struktur
w³adzy, co rz¹d wydaje siê ignorowaæ. Przywódca PYD tê niezrozumia³¹ aprobatê t³umaczy niechêci¹ w³adz pañstwa do anga¿owania siê w konflikt na kolejnym froncie oraz
podkreœla, i¿ nieprawdziwe s¹ twierdzenia o tolerowaniu przez rz¹d prezydenta Baššâra
al-’Asada zbrojnego ramienia PYD. O ile jednak kierowane pod adresem PYD podejrzenia o wspó³pracê nie s¹ nieuzasadnione, o tyle nie jest to wspó³praca bezwarunkowa, dochodzi bowiem niekiedy do z³amania tego specyficznego sojuszu taktycznego. Tak sta³o
siê w lutym 2012 roku w mieœcie ‘Ayn al-‘Arab, gdzie dosz³o do ostrzelania siedzib PYD
przez wojska rz¹dowe, w wyniku czego ¿ycie straci³a jedna osoba, co z kolei sta³o siê dla
jej przedstawicieli powodem do zarzucania stronie prezydenckiej chêci przeprowadzenia
ataku na dom samego Sâli
. h. a Muslima, co udaremniæ mia³y lokalne bojówki m³odzie¿y
kurdyjskiej. To zaœ stanowiæ ma dowód na poparcie, jakim PYD cieszy siê wœród syryjskich Kurdów. Czêœæ przedstawicieli PYD twierdzi, ¿e wydarzenia te by³y „prowokacj¹,
maj¹c¹ na celu wci¹gniêcie w konflikt pokojowo nastawiony naród kurdyjski” (Hossino,
Tanýr, 2012, s. 13), ale na pewno nie by³o ni¹ skazanie przez s¹d wojskowy trzech
cz³onków PYD z powodu cz³onkostwa w organizacji terrorystycznej, co z kolei przeczyæ
mo¿e tezie o konsekwentnej wspó³pracy obu stron. Ta bowiem wydaje siê mieæ raczej
charakter sojuszy zawieranych ad hoc, wtedy, gdy jest to op³acalne dla ka¿dej z nich,
a wyznacznikiem owej op³acalnoœci i zbie¿nym ich interesem jest jak najszybsze os³abienie si³ opozycyjnych, skupionych w KNC i SNC.

Relacje pomiêdzy poszczególnymi ugrupowaniami opozycyjnymi
Charakterystyka roli, jak¹ czynnik kurdyjski odgrywa w syryjskiej wojnie domowej,
wymaga odniesienia do relacji ³¹cz¹cych poszczególne podmioty, tworz¹ce tak zwan¹
kurdyjsk¹ opozycjê, mimo ¿e ta, jak wspomniano powy¿ej, nie tworzy jednolitego bloku.
Ocena tych zale¿noœci jest tym bardziej skomplikowana, ¿e niejednokrotnie cele deklarowane przez konkretne ugrupowania odbiegaj¹ od ich rzeczywistych zamiarów, co z jednej
strony nie jest w œwiecie polityki niczym zaskakuj¹cym, z drugiej jednak, w sytuacji wojennej dodatkowo utrudnia rzeteln¹ ocenê kondycji kurdyjskich ugrupowañ opozycyjnych.
Relacje pomiêdzy Syryjsk¹ Rad¹ Narodow¹ i Kurdyjsk¹ Rad¹ Narodow¹ od momentu ich powstania, a wiêc od po³owy 2011 roku, by³y i s¹ trudne, choæ pewn¹ szans¹ na
zmianê tej sytuacji wydaje siê byæ stworzenie nowej formy wspó³pracy, jak¹ jest Syryjska Koalicja Narodowa na rzecz Opozycji i Si³ Rewolucyjnych. Podstawow¹ ró¿nic¹,
dziel¹c¹ obie partie jest fundamentalna kwestia stosunku do organizacyjnej formy funkcjonowania mniejszoœci kurdyjskiej w ‘postasadowskiej’ Syrii. O ile bowiem KNC konsekwentnie mówi o politycznej i administracyjnej autonomii, co w praktyce oznacza³oby
federacyjn¹ formê pañstwa, o tyle SNC od pocz¹tku postulat ten odrzuca, mówi¹c o jego
iluzyjnoœci i nie godz¹c siê na nic, co wykracza³oby poza decentralizacjê administracyjn¹. Konsekwentn¹ odpowiedzi¹ KNC na tego rodzaju propozycje jest twierdzenie
o tym, i¿ oferta ta nie stanowi z punktu widzenia ludnoœci kurdyjskiej ¿adnej nowoœci, poniewa¿ ju¿ przedwojenna Syria funkcjonowa³a w oparciu o zasadê decentralizacji (Hos-

PP 1 ’14

Rola czynnika kurdyjskiego w syryjskiej wojnie domowej

307

sino, Tanýr, 2012, s. 6). Rozwi¹zaniu tego problemu, stanowi¹cego g³ówn¹ przeszkodê na
drodze do integracji partii opozycyjnych, s³u¿yæ mia³o spotkanie przywódców obu ugrupowañ, do jakiego dosz³o w styczniu 2012 roku w stolicy Kurdyjskiego Okrêgu Autonomicznego, irackim mieœcie Erbîl. Mimo wzajemnych deklaracji o wspólnych celach obu
partii, rozmowy zosta³y zerwane po tym, jak Syryjska Rada Narodowa odrzuci³a postulat
KNC dotycz¹cy konstytucyjnego zagwarantowania kurdyjskiej autonomii politycznej
i prawa do samostanowienia w ramach syryjskiej integralnoœci terytorialnej. Dodatkowo,
przedstawiciele Bractwa Muzu³mañskiego, najsilniejszej frakcji SNC, zapowiedzieli, ¿e
nie zgodz¹ siê na usuniêcie z oficjalnej nazwy pañstwa s³owa ‘arabska’, tak by w miejscu
‘Syryjskiej Republiki Arabskiej’ pojawi³a siê po prostu ‘Republika Syryjska’, czego
chcieliby cz³onkowie KNC. Rozmowy zosta³y zerwane mimo wezwañ do wysi³ków na
rzecz integracji, jakie docieraæ zaczê³y z Tunisu, w którym 24 lutego 2012 roku rozpoczê³o siê pierwsze spotkanie Grupy Przyjació³ Narodu Syryjskiego2, która ustami sekretarz stanu USA Hillary Clinton apelowa³a o podtrzymanie negocjacji. Szczyt napiêcia
pomiêdzy obiema partiami nast¹pi³ w kwietniu 2012 roku, kiedy og³oszono dokument
pod tytu³em „Karta Narodowa: Kwestia kurdyjska w Syrii”, który w przeciwieñstwie do
projektu dokumentu koñcz¹cego spotkanie w Tunisie, nie zawiera zapisów prawnie
sankcjonuj¹cych kurdyjsk¹ odrêbnoœæ jêzykow¹. To zaœ sk³oni³o KNC do wycofania
siê z rozmów i oskar¿enia Syryjskiej Rady Narodowej o uleganie manipulacji ze strony
Turcji, zainteresowanej przyznaniem mniejszoœci kurdyjskiej w Syrii jak najwê¿szego
zakresu praw. Ostatecznie jednak, KNC, œwiadoma koniecznoœci wspó³pracy z najwa¿niejszym i jedynym uznawanym za granic¹ cia³em opozycyjnym, z³agodzi³a nieco swoje
¿¹dania pe³nej decentralizacji politycznej i zdecydowa³a siê na kontynuowanie rozmów
z innymi si³ami kurdyjskimi. Znacz¹co wp³ynê³y na to zarzuty o niewystarczaj¹ce zaanga¿owanie si³ kurdyjskich w tocz¹c¹ siê rewolucjê i projekt obalenia re¿imu, które przedstawiciele Syryjskiej Rady niejednokrotnie kierowali pod adresem dzia³aczy KNC.
Przyk³adem takiej wypowiedzi s¹ s³owa Samîra Našara, cz³onka Komitetu Wykonawczego SNC, który w wywiadzie dla internetowego portalu zajmuj¹cego siê monitorowaniem
przestrzegania praw Kurdów kurdwatch.com stwierdzi³, ¿e „Oskar¿amy Kurdów o zbyt
ma³e zaanga¿owanie w rewolucjê. Bardzo wysoko cenimy syryjskiego ducha narodowego kurdyjskiej m³odzie¿y, która nie uzale¿nia swego stanowiska od kurdyjskich partii politycznych. Ich udzia³ w rewolucji jest nie do przecenienia. Niestety, mamy pewn¹
w¹tpliwoœæ, dotycz¹c¹ tego, czy ugrupowania kurdyjskie s¹ faktycznie zaanga¿owane
w rewolucjê jako tak¹, czy mo¿e pozornie anga¿uj¹ siê w dzia³ania tylko dla tych terenów, które zamieszkuj¹? To zaœ nasuwa przypuszczenie, ¿e partie owe nadal prowadz¹
dialog z re¿imem. A to bêdzie mia³o swoje powa¿ne konsekwencje po jego upadku”
(Samîr Našar, 2012). Tego rodzaju sugestie i ostrze¿enia sk³oni³y KNC do z³agodzenia

2
Brak jest jednolitego nazewnictwa tej inicjatywy i obok nazwy u¿ytej przez autorkê, spotkaæ mo¿na równie¿ inne okreœlenia, takie jak Grupa Przyjació³ Syrii, Przyjaciele Syrii czy Przyjaciele Demokratycznej Syrii. U¿ycie w tekœcie nazwy Grupa Przyjació³ Narodu Syryjskiego wynika z przyjêcia
postawy reprezentowanej przez wiêkszoœæ tureckich mediów, opieraj¹cej siê na za³o¿eniu, i¿ u¿ywanie
nazwy Przyjaciele Syrii mog³o by b³êdnie sugerowaæ wsparcie dla pañstwa syryjskiego, wci¹¿ uosabianego przez prezydenta Baššâra al-’Asada. St¹d nacisk na podkreœlanie poparcia dla narodu syryjskiego
i ku tej formie przychyli³a siê autorka.
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swego stanowiska w kwestii autonomii kurdyjskiej i podjêcia rozmów, maj¹cych na celu
integracjê ugrupowañ opozycyjnych, czego wyrazem jest stworzenie nowej formy
wspó³pracy, jak¹ jest powsta³a w listopadzie 2012 roku Syryjska Koalicja Narodowa na
rzecz Opozycji i Si³ Rewolucyjnych. W jej sk³adzie zasiadaj¹ dzia³acze kurdyjscy, istnieje wiêc formalna mo¿liwoœæ wywierania wp³ywu na decyzje, jakie bêd¹ w sprawach kurdyjskich zapada³y, ocena jednak realnoœci tego wp³ywu wymaga³a bêdzie czasu.
Zgo³a inaczej prezentuj¹ siê relacje obu tych si³ opozycyjnych z PYD, która swoj¹ postawê wobec nich opiera na oskar¿eniach o bycie marionetk¹ premiera Turcji Recepa
Tayyipa Erdoðana. Zarzuty dotycz¹ce dzia³ania SNC na korzyœæ Turcji wynikaj¹ przede
wszystkim z faktu zdominowania tego gremium przez Bractwo Muzu³mañskie, bardzo
bliskie ideologicznie rz¹dz¹cej Turcj¹ Partii Sprawiedliwoœci i Rozwoju (tur. Adalet ve
Kalkýnma Partisi, dalej AKP). Celem w³adz Turcji jest wiêc w opinii przywódców PYD
utworzenie w powojennej Syrii systemu politycznego opartego na zasadach zmodernizowanego islamu, tak, jak dzieje siê to w Turcji od roku 2002, w której w³adzê objê³a AKP3.
Wyrazem takiego stanowiska jest wypowiedŸ przywódcy PYD Sâli
. h. a Muslima, który do
konferencji w Doha odniós³ siê nastêpuj¹cym stwierdzeniem: „Oni powtarzaj¹ te same
b³êdy, co Syryjska Rada Narodowa. S¹ jednokolorowi, znów rz¹dz¹ duchowni. Ponad
60% Syryjskiej Rady Narodowej stanowili cz³onkowie Bractwa i zwi¹zanych z nim grup
religijnych, a powstaj¹ca obecnie Koalicja powtarza ten sam b³¹d. […] S¹ ca³kowicie
pos³uszni Turcji i Katarowi” (PYD leader, 2012). Przy okazji tej samej wypowiedzi
stwierdza równie¿, ¿e „dzia³acze kurdyjscy [przybyli na konferencjê w Doha – przyp.
M.Sz.] nie reprezentuj¹ syryjskich Kurdów. Zostali wybrani przez pryzmat interesów tureckich” (PYD muhalif, 2012). Nawet tak krótka analiza wypowiedzi lidera PYD wyraŸnie wskazuje na to, i¿ w jego opinii politycy kurdyjscy zaanga¿owani w prace SNC to
kolaboranci i zdrajcy sprawy kurdyjskiej, wykorzystywani przez pañstwa regionu, zainteresowane ukróceniem kurdyjskich aspiracji narodowych, w tym przede wszystkim Turcjê, zaniepokojon¹ wzrastaj¹c¹ aktywnoœci¹ ju¿ nie tylko PYD, ale równie¿ PKK.
W efekcie, w kontekœcie kolejnych prób integracji si³ opozycyjnych w Syrii, PYD, która
konsekwentnie próby te bojkotuje, pozostaje organizacj¹ antysystemow¹, szkodz¹c¹
swymi dzia³aniami ca³ej syryjskiej opozycji, co dodatkowo wzmaga podejrzenia o mo¿liwoœæ jej wspó³pracy z si³ami rz¹dowymi.
Równie¿ relacje na linii PYD–KNC nie sprzyjaj¹ ujednolicaniu siê kurdyjskich si³ zaanga¿owanych w syryjsk¹ wojnê domow¹. Mimo ¿e PYD bra³a udzia³ w konferencji
za³o¿ycielskiej Kurdyjskiej Rady Narodowej, nie zdecydowa³a siê na wst¹pienie w jej
szeregi ze wzglêdu na zbyt ma³¹ radykalnoœæ jej postulatów. Wspó³pracy nie sprzyja³y
dodatkowo pos¹dzenia PYD o taktyczny sojusz z w³adzami w Damaszku, choæ oficjalnym powodem, dla którego nie decyduje siê ona na przyst¹pienie do KNC jest niewiara
jej przywódców w to, by kierownictwo Rady zosta³o wybrane w demokratyczny sposób
(Hossino, Tanýr, 2012, s. 7). Istotne znaczenie dla tych relacji ma tak¿e element rywalizacji pomiêdzy Abdullahem Öcalanem, którego otwarcie wspiera PYD, a Mesûdem Barzanîm, patronem i orêdownikiem inicjatywy, jak¹ jest KNC. Jednoczeœnie, to w³aœnie ten

3

Jako ¿e charakterystyka systemu politycznego Turcji nie jest przedmiotem niniejszej analizy,
s³usznoœæ tego porównania nie bêdzie tu poddawana ocenie.
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ostatni podj¹³ siê trudnego zadania doprowadzenia do wspó³pracy obu si³, inicjuj¹c
w styczniu 2012 roku spotkanie ich przywódców, którego efektem sta³o siê podpisanie
porozumienia maj¹cego zapobiegaæ powtarzaniu siê incydentów, w których bojownicy
PYD dokonywali fizycznych ataków na zwolenników którejœ z pozosta³ych si³ kurdyjskich. Powo³ano równie¿ wspólny komitet odpowiedzialny za zapobieganie jakimkolwiek konfliktom kurdyjsko-kurdyjskim. Kontynuacj¹ tego trendu by³y kolejne wspólne
przedsiêwziêcia, maj¹ce po³o¿yæ kres rywalizacji PYD i KNC, w tym powo³anie 12 lipca
2012 roku wspólnego Najwy¿szego Komitetu Kurdyjskiego, organu maj¹cego od tej
pory sprawowaæ najwy¿sz¹ w³adzê na terytoriach kurdyjskich. Równie¿ podczas tego
spotkania poruszona zosta³a kwestia utworzenia wspólnych si³ zbrojnych, maj¹cych
w imieniu obu organizacji strzec bezpieczeñstwa owych obszarów, na tym jednak etapie
nie uda³o siê wypracowaæ satysfakcjonuj¹cego obie strony kompromisu. Inicjatywa ta
zosta³a zlekcewa¿ona przede wszystkim przez PYD, która mimo podpisanego porozumienia kontynuowa³a w³asn¹ dzia³alnoœæ, nastawion¹ na podporz¹dkowanie sobie jak
najwiêkszej czêœci kurdyjskich regionów Syrii. Efektem tak wysokiej aktywnoœci PYD
jest ca³kowita utrata kontroli nad tymi terenami przez si³y rz¹dowe, zaanga¿owane
w walkê z Armi¹ Wolnej Syrii na terenie ca³ego kraju. Wed³ug niektórych informacji, we
wrzeœniu 2012 roku pod kontrol¹ PYD znajdowa³o siê 365 miejscowoœci, a w ka¿dej
z nich powsta³y i funkcjonuj¹ lokalne oœrodki w³adzy, obsadzone przez jej zwolenników
(Hussein, 2012). Regularnie równie¿, mimo zawartych porozumieñ, pojawiaj¹ siê informacje o przeprowadzanych przez bojówki PYD atakach wymierzonych w zwolenników
KNC i SNC. Wed³ug informacji tureckiego dziennika „Zaman”, 9 listopada 2012 roku
w wyniku napaœci ¿o³nierzy PYD na dwa kurdyjskie domy w Aleppo ¿ycie straci³a jedna
osoba, zaœ trzy inne zosta³y ciê¿ko ranne (PKK’nýn, 2012). Takimi atakami organizacja
nie tylko demonstruje swoj¹ wzrastaj¹c¹ si³ê, ale równie¿ zastrasza ludnoœæ kurdyjsk¹,
zamieszkuj¹c¹ tereny znajduj¹ce siê pod jej kontrol¹ po to, by zapobiec jej przy³¹czaniu
siê do innych organizacji kurdyjskich, w tym przede wszystkim KNC. To samo ma na
celu usuwanie z domostw i budynków u¿ytecznoœci publicznej tradycyjnych, ¿ó³to-czerwono-zielonych flag kurdyjskich i zastêpowanie ich flagami PKK, regularnie powtarzaj¹ce siê na obszarach, z których si³y swe wycofa³a Armia Wolnej Syrii. Ta trwaj¹ca
w³aœciwie od pocz¹tku syryjskiej wojny domowej rywalizacja miêdzy PYD a KNC d³ugo
uniemo¿liwia³a stworzenie przez nie wspólnych si³ wojskowych, zdolnych do ochrony
ludnoœci kurdyjskiej, i wci¹¿ powoduje, ¿e reprezentanci ka¿dej ze stron zarzucaj¹ cz³onkom tej drugiej, ¿e to w³aœnie przed nimi w najwiêkszym stopniu nale¿y tê ludnoœæ chroniæ.
Te wzajemne podejrzenia i oskar¿enia spowodowa³y, ¿e niepowodzeniem zakoñczy³y siê
podjête w lipcu 2012 roku dzia³ania na rzecz wypracowania formy wspólnej dzia³alnoœci
wojskowej i poprzestano na powo³aniu wspomnianego powy¿ej Najwy¿szego Komitetu
Kurdyjskiego. Kolejne starania o zmianê tej sytuacji i po³o¿enie kresu rywalizacji obu
podmiotów podjête zosta³y pod koniec listopada 2012 roku. Podczas spotkania przywódców obu partii w Erbîlu ustalono, ¿e utworzona zostanie jednolita armia kurdyjska, nad
któr¹ zwierzchnictwo sprawowa³ bêdzie Najwy¿szy Komitet Kurdyjski. Obie strony
zgodnie przyzna³y, ¿e osi¹gniêcie porozumienia w tej sprawie by³o trudne i nadal nie
wszystkie w¹tpliwoœci zosta³y wyjaœnione, jednak mimo to, uda³o siê dojœæ do zgody
w zasadniczej kwestii, jak¹ by³o wyra¿enie woli istnienia jednego wojska kurdyjskiego.
Jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii spornych by³y zarzuty, jakie wczeœniej przywódcy KNC

310

Magdalena SZKUDLAREK

PP 1 ’14

kierowali pod adresem PYD, zarzucaj¹c jej, ¿e wbrew lipcowemu porozumieniu nie dopuszcza³a ona tysiêcy kurdyjskich uciekinierów z Syrii do zaanga¿owania siê w dzia³ania
KNC i si³¹ wymusza³a na nich wst¹pienie we w³asne szeregi. Zgodnie zaœ z deklaracjami
poczynionymi w listopadzie, wspólna armia otwarta bêdzie dla wszystkich kurdyjskich
ochotników i zachowa ca³kowit¹ neutralnoœæ polityczn¹. Wypowiedzi przedstawicieli
tak KNC, jak i Syryjskiej Koalicji Narodowej, mimo ¿e optymistyczne, pozostaj¹ równie¿ ostro¿ne poniewa¿, jak twierdzi Sipan Sayda, cz³onek SNC, „PYD zawsze wyra¿a
chêæ, ale jak tylko wraca do Syrii, przestaje realizowaæ podjête zobowi¹zania” (van Wilgenburg, 2012).

Analiza mo¿liwych kierunków ewolucji kurdyjskiej opozycji antyrz¹dowej
w Syrii
Charakter dotychczasowej dzia³alnoœci PYD, w tym przede wszystkim sabotowanie
innych kurdyjskich przedsiêwziêæ opozycyjnych, mo¿e sugerowaæ, ¿e i tym razem nad
wol¹ porozumienia liderów zwyciê¿¹ partykularne interesy poszczególnych dzia³aczy,
którym nie zale¿y na integracji opozycji. Do takich zaliczaj¹ siê g³ównie najbardziej radykalni aktywiœci PYD, którzy nie ufaj¹ ani KNC, której zarzucaj¹ zbyt s³aby nacisk na
stworzenie realnej kurdyjskiej autonomii, ani tym bardziej SNC, w której widz¹ wykonawcê interesów tureckich. Dodatkowo, realizacjê postanowieñ z Erbîlu utrudniaæ bêd¹
wci¹¿ kierowane pod adresem PYD zarzuty o wspó³pracê z rz¹dem prezydenta Baššâra
al-’Asada. Ich nasilaniu siê sprzyja bowiem to, ¿e wojska rz¹dowe w praktyce ca³kowicie
wycofa³y siê z kurdyjskich obszarów pañstwa, pozostawiaj¹c tym samym PYD woln¹
rêkê w dzia³aniu, z czego ta aktywnie korzysta, podporz¹dkowuj¹c sobie konsekwentnie
kolejne wsie i miasteczka. To zaœ sugeruje istnienie porozumienia obu stron polegaj¹cego na tym, ¿e PYD, w zamian za odœrodkowe sabotowanie dzia³añ opozycji, otrzymuje pod swoj¹ kontrolê obszary dla siebie najistotniejsze. Ewentualna prawdziwoœci
tezy, zgodnie z któr¹ taktyczna wspó³praca PYD ze stron¹ rz¹dow¹ istnieje, spowoduje,
¿e nadzieje na ujednolicenie dzia³añ ugrupowañ kurdyjskich i powstanie armii bêd¹cej
realn¹ si³¹, oka¿¹ siê z³udne. W tej sytuacji dojdzie prawdopodobnie do upadku przedsiêwziêæ takich, jak Najwy¿szy Komitet Kurdyjski i maj¹ce powstaæ wspólne oddzia³y
zbrojne, a PYD nadal bêdzie dzia³a³a na rzecz dezintegracji opozycji antyrz¹dowej, przyczyniaj¹c siê tym samym do wyd³u¿enia w czasie agonii re¿imu stworzonego przez prezydenta al-’Asada. To jednak rodzi pytanie o przysz³e losy znajduj¹cych siê obecnie pod
kontrol¹ PYD ziem i ich mieszkañców. Jeœli bowiem rz¹d w Damaszku nadal bêdzie zaanga¿owany w walkê z Armi¹ Wolnej Syrii, w której to walce uzyskiwa³ bêdzie ciche
wsparcie PYD, obecnoœæ jej na tych obszarach bêdzie siê umacniaæ i przybieraæ coraz
bardziej zorganizowan¹ formê. Sama jednak PYD, bez wsparcia innych ugrupowañ,
nie bêdzie w stanie d³ugo tej kontroli utrzymaæ, zw³aszcza, ¿e prowadzone przez ni¹
dzia³ania zbrojne nios¹ ze sob¹ ryzyko tureckiej interwencji. Trudno równie¿ przyj¹æ za
prawdopodobny scenariusz, w którym osamotniona PYD doprowadzi do stworzenia na
zajmowanych przez siebie terytoriach jakiejœ formy autonomii kurdyjskiej, która by³aby
akceptowana w powojennej Syrii, bez wzglêdu na to, która ze stron wygra wojnê. O ile
bowiem obecny rz¹d, w razie pozostania przy w³adzy, móg³by siê zgodziæ na jak¹œ formê
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kurdyjskiej autonomii, o tyle z pewnoœci¹ nie mia³aby ona kszta³tu nawet zbli¿onego do
obecnych postulatów PYD. Podobnie stanie siê w razie zwyciêstwa opozycji – bez zaanga¿owania i wparcia pozosta³ych si³ kurdyjskich, PYD nie bêdzie mia³a szansy na realizacjê choæby czêœci swoich ¿¹dañ. Dlatego zasadne wydaje siê rozwa¿enie scenariusza
przeciwnego, w którym PYD, nawet jeœli w pocz¹tkowym stadium wojny wspiera³a
re¿im, obserwuj¹c jego powolny upadek, opowiedzia³a siê ostatecznie po stronie opozycyjnej. Uznanie za prawdziwe czêstych w drugiej po³owie 2012 roku wypowiedzi przywódców PYD, w których zdecydowanie odcinaj¹ siê oni od zwi¹zków ze stron¹ rz¹dow¹,
prawdopodobnym czyni scenariusz, w którym owocem wspólnych prac na forum Najwy¿szego Komitetu bêdzie regularna armia kurdyjska. Dodatkowo uprawdopodabnia go
wypowiedŸ samego przywódcy PYD Sâli
. h. a Muslima, który na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 2012 roku stwierdzi³, ¿e „nie mamy zamiaru ca³owaæ r¹k tych, którzy nas zabijaj¹” (Muhtar, 2012). Nawet tak wyraŸne odciêcie siê od strony rz¹dowej nie jest
w przypadku liderów PYD nowoœci¹, niejednokrotnie wczeœniej podkreœlali oni brak takich zwi¹zków, jednak w kontekœcie trwaj¹cego s³abniêcia re¿imu, a przede wszystkim
decyzji o utworzeniu wspólnej armii, zaczynaj¹ siê one wydawaæ prawdopodobne. Tym
bardziej uwiarygodnia je wezwanie, jakie do Kurdów syryjskich wystosowa³ za poœrednictwem swego adwokata Abdullah Öcalan, w którym zaapelowa³ o stworzenie armii
15 tysiêcy ¿o³nierzy w pe³nej gotowoœci bojowej. Wezwa³ równie¿, by Kurdowie nie stawali po ¿adnej ze stron, ale byli trzeci¹, realn¹ si³¹ w Syrii, jeœli bowiem tego nie zrobi¹,
strac¹, bez wzglêdu na to, która ze stron bêdzie rz¹dziæ po wojnie (Mengi, 2012). Wezwanie
to wywo³a³o na tureckim rynku medialnym lawinê publikacji poœwiêconych zagro¿eniom, jakie dla Turcji i prowadzonej przez ni¹ od lat polityki nierozpoznawania mniejszoœci (ang. non-recognition policy, tur. tanýmama politikas?) stanowi¹ wydarzenia,
jakie maj¹ miejsce na kurdyjskich obszarach Syrii. Procesy te i ca³kiem otwarcie rozwa¿ana mo¿liwoœæ powstania syryjskiego Autonomicznego Okrêgu Kurdyjskiego rozbudzaj¹ wyobraŸniê zarówno tureckich polityków, jak i zamieszkuj¹cych wschodnie
terytoria tego pañstwa Kurdów. Sam fakt, ¿e jest ich, nie tak jak w Syrii, nieca³e 2 miliony, ale ponad szeœciokrotnie wiêcej, powoduje, ¿e do tureckiej œwiadomoœci powraca
dawno zapomniane widmo Wielkiego Kurdystanu. Jeœli bowiem wspólna armia stanie
siê faktem, a rz¹d w Damaszku nadal nie bêdzie w stanie sprawowaæ realnej w³adzy
zwierzchniej nad obszarami kurdyjskimi, zrodzi siê bezprecedensowa z punktu widzenia
syryjskich Kurdów szansa na powstanie jakiejœ formy kurdyjskiego organizmu pañstwowego. To zaœ bêdzie oznacza³o ziszczenie siê najwiêkszych obaw Turcji, która w takiej
sytuacji zaczê³aby graniczyæ z dwoma de facto autonomicznymi okrêgami kurdyjskimi.

Zakoñczenie
Jak zaznaczono we wstêpie, charakter przedmiotu przeprowadzonej tu analizy nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie tego, w jakiej formie politycznej i administracyjnej
funkcjonowaæ bêdzie mniejszoœæ kurdyjska w powojennej Syrii. Zmieniaj¹ca siê na
bie¿¹co sytuacja w tym pañstwie powoduje, ¿e zaanga¿owane w konflikt ugrupowania
zmuszone s¹ do ci¹g³ej weryfikacji w³asnych postulatów, co równie¿ nie u³atwia estymacji roli, jak¹ ka¿de z nich w nim odegra. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e rola kurdyjskiej
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opozycji, mimo i¿ podzielonej i wewnêtrznie bardzo zró¿nicowanej, w syryjskiej wojnie
domowej jest niezwykle istotna i nie powinna byæ lekcewa¿ona. Wojna bowiem, która toczy siê przeciwko prezydentowi Baššârowi al-’Asadowi postawi³a Kurdów w bezprecedensowej sytuacji, w której bêd¹ oni ju¿ nie kart¹ przetargow¹, rozgrywan¹ przez ró¿ne
si³y polityczne, ale równoprawnym rozgrywaj¹cym, realizuj¹cym ¿ywotny interes swojego narodu.
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Summary
The Role of the Kurdish Factor in the Syrian Civil War
The Syrian civil war is one of the most important problems which the international community is
currently facing, but which remains unsolved since its beginning in March 2011. The high level of complexity of the conflict, the multiplicity of participants and difficulties in recognizing their true intentions
make finding possible solutions less probable as the months go by. All this chaos results in the underestimation of the Kurdish factor, which is often, especially because of the increasing role of radical Islamic
groups, belittled by some commentators and analysts. Moreover, the lack of unitary organizational
structures that can be recognized as a representation of the interests of the Kurdish community living in
the territory of Syria, its internal divisions, and the disability in creating the commonly accepted leadership makes regarding the Kurds as a uniform and internally coherent party in the war impossible. The
aim of the paper is to present the role of various Kurdish organizations participating in the conflict and
analyze the connections and divisions which make the Kurds unable to create a homogenous
Key words: Kurds, Syria, autonomy, opposition, regime movement aiming at one and the same goal

