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Streszczenie 

 
 Lipcowa decyzja Turcji, aby połączyć działania zbrojne 

przeciwko „Państwu Islamskiemu” w Syrii z nalotami na 

obozy PKK (Partia Pracujących Kurdystanu, kurd. Partiya 

Karkerên Kurdistan) w Iraku, stawia pod znakiem zapy-

tania trwanie procesu pokojowego między państwem tu-

reckim a PKK i możliwość dalszej poprawy stosunków  

z Kurdami zamieszkującymi ten kraj.  

 

 Mimo że rządząca Turcją partia AKP prezydenta Recepa 

Erdogana nie odżegnała się oficjalnie od “procesu roz-

wiązania” konfliktu kurdyjskiego, to coraz więcej faktów 

wskazuje na to, iż proces ten nie ma szans powodzenia, 

a obie jego strony wydają się coraz mniej zainteresowa-

ne jego podtrzymywaniem. 

 

 Trwanie procesu pokojowego w obecnej sytuacji wydaje 

się niemożliwe, zwłaszcza w kontekście napływających  

z południowo-wschodniej Turcji informacji o kolejnych 

zamachach na posterunki policji i żandarmerii wojskowej. 

Z pewnością nie pozostaną one bez odpowiedzi, co z ko-

lei nakręcać będzie spiralę turecko-kurdyjskiej przemocy. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

/////////// 3 /////////////////////////////////////////////////////// Perspektywy pojednania turecko-kurdyjskiego //////////////////////////////////////////////////////////////// 

Perspektywy pojednania  
turecko-kurdyjskiego  

 

Lipcowa decyzja Turcji, aby połączyć działania 

zbrojne przeciwko IS (ang. Islamic State), or-

ganizacji terrorystycznej odpowiedzialnej za 

utworzenie na terytoriach Iraku i Syrii samo-

zwańczego „Państwa Islamskiego”, wcześniej 

występującej pod nazwą ISIS, (ang. Islamic 

State of Iraq and Sham) w Syrii z nalotami na 

obozy PKK (Partia Pracujących Kurdystanu, 

kurd. Partiya Karkerên Kurdistan) w Iraku, sta-

wia pod znakiem zapytania trwanie procesu 

pokojowego państwa tureckiego z PKK i moż-

liwość dalszej poprawy stosunków z Kurdami 

zamieszkującymi ten kraj.  
 
 

 

Wiosną 2013 ogłoszono „proces rozwiązania” (tur. çöz-

üm süreci), który miał doprowadzić do zakończenia kon-

fliktu wewnętrznego trwającego w Turcji od ponad 30 lat. 

Ogłoszono zawieszenie broni, bojownicy PKK wycofali 

się do Iraku, a rządząca Turcją partia AKP (Partia Spra-

wiedliwości i Rozwoju, tur. Adalet ve Kalkınma Partisi) 

zobowiązała się do wprowadzenia zmian, m.in. w zakre-

sie przyznania Kurdom praw kulturalnych i językowych. 

20 lipca br. w tureckim mieście Suruç doszło do ataku 

terrorystycznego, za który odpowiedzialność wzięło ISIS, 

co było bezpośrednią przyczyną bombardowań prze-

prowadzanych w Syrii i północnym Iraku. Mimo że AKP 

nie odżegnała się oficjalnie od “procesu rozwiązania” 

konfliktu kurdyjskiego, to coraz więcej faktów wskazuje 

na to, iż proces ten nie ma szans powodzenia, a obie 

jego strony wydają się coraz mniej zainteresowane jego 

podtrzymywaniem. Na słuszność tej tezy wskazują na-

stępujące argumenty:: 

 

 Atak terrorystyczny w Suruç był skierowany prze-

ciwko młodym Kurdom, którzy zamierzali udać się 

do kurdyjskiego miasta Kobanî w Syrii w celu 

wsparcia jego odbudowy. Mimo tego naloty są skie-

rowane zarówno przeciwko bojownikom ISIS, jak  

i PKK. Również towarzyszące im masowe areszto-

wania na terenie Turcji, obejmują osoby podejrzane 

o wspieranie obu organizacji. Co więcej, wśród 

aresztowanych jest więcej osób podejrzanych  

o związki z PKK (ponad 1300), niż o wspieranie 

ISIS (ok. 150). Wielu polityków AKP wypowiadało 

się w ciągu ostatnich miesięcy, iż PKK jest dla Tur-

cji większym zagrożeniem niż ISIS, co wydają się 

potwierdzać działania podjęte przez państwo po 

ataku w Suruç.  

 

 PKK wznowiła działania skierowane przeciwko pań-

stwu tureckiemu. Krótko po tragedii w Suruç prze-

prowadziła dwa zamachy na funkcjonariuszy turec-

kiej policji, którzy zdaniem PKK współpracowali  

z Państwem Islamskim. Z kolei kurdyjsko-lewicowa 

partia HDP (Ludowa Partia Demokratyczna, tur. 

Halkların Demokratik Partisi) skrytykowała zamachy 

na policjantów, ale nie odcięła się od samej PKK. 

Choć dalej wzywa do podtrzymania „procesu roz-

wiązania”, dla utrzymania wiarygodności w obec-

nych okolicznościach musiałaby zająć bardziej jed-

noznaczne stanowisko, krytykując wszystkie działa-

nia terrorystyczne w Turcji. 

 

 AKP nie zdobyła bezwzględniej większości w wybo-

rach parlamentarnych 7 czerwca br. i wciąż nie uda-

ło jej się utworzyć rządu koalicyjnego. Jedną z moż-

liwości było utworzenie kolacji z HDP, jednak żadna 

ze stron nie wykazała zainteresowania taką koali-

cją, co pokazuje, że obie partie nie chcą realnie ze 

sobą współpracować. Współprzewodniczący HDP 

krótko po zamachu w Suruç stwierdził, że nie mógł 

on zostać przeprowadzony bez wsparcia państwa, 

a wywodzący się z AKP prezydent Turcji  

Recep Erdogan zarzucił HDP związki z grupami ter-

rorystycznymi. Wobec obu przewodniczących HDP 

wszczęto śledztwa, z czego jedno dotyczące pro-

pagandy na rzecz grupy terrorystycznej: przewodni-

cząca poparła w swojej wypowiedzi jednostki kur-

dyjskie (sojusznicy w prowadzonej przez USA ope-

racji) walczące w Syrii z dżihadystami. 

 

 Wobec powyższego, coraz bardziej prawdopodobny 

staje się scenariusz, w którym przeprowadzone zo-

staną przedterminowe wybory. Celem AKP będzie 

poprawa wyniku wyborczego, która umożliwi jej 

samodzielne utworzenie rządu, tak, jak miało to 

miejsce podczas trzech poprzednich kadencji par-

lamentu. Sposobem na ponowne skupienie wokół 

siebie spolaryzowanego społeczeństwa może być 

podsycanie nastrojów nacjonalistycznych i poczucia 

strachu przed eskalacją konfliktu z Kurdami na ska-

lę znaną z lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W in-

teresie AKP leży więc prowokowanie PKK do kolej-

nych działań wymierzonych w turecką większość, 

im bardziej bowiem wzrasta ich liczba, tym bardziej 
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rośnie wśród ludności obawa o własne bezpieczeń-

stwo i, co za tym idzie, konsolidacja wokół partii 

rządzącej. Taki scenariusz nie stanowi zresztą  

w Turcji novum – działania wpisujące się w teorie 

sekurytyzacji, a więc kreowania zagrożeń celem re-

alizacji własnych interesów, były domeną większo-

ści rządów po powstaniu republiki. I tym razem 

szczególnie eksponowana będzie ideologia „Jedna 

ojczyzna, jeden naród, jedna flaga”, która do dziś 

stanowi jeden z jej najważniejszych filarów. 

 

 Podejmowane w ciągu ostatniej dekady, w dużej 

mierze pod naciskiem Unii Europejskiej, ustępstwa 

na rzecz mniejszości kurdyjskiej, pozornie mające 

służyć przywróceniu Kurdów i ich mowy do sfery 

publicznej, w rzeczywistości miały charakter symbo-

liczny. Jakkolwiek zezwolono na publiczne używa-

nie języka kurdyjskiego oraz nadawanie w nim au-

dycji radiowych i telewizyjnych, a także otwarto kilka 

uniwersyteckich katedr kurdologii, najważniejsze dla 

tej mniejszości zagadnienia nie zostały w ogóle 

tknięte. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się 

konstytucyjna definicja obywatelstwa, zgodnie z któ-

rą każdy obywatel Turcji to Turek, prawo po-

wszechnej edukacji we własnym języku, problem 

podatków lokalnych, z których dochód nie trafia do 

regionów zamieszkanych przez ludność kurdyjską 

czy brak jakiegokolwiek postępu w zakresie przy-

wrócenia kurdyjskich nazw miejscowości, siłą i od-

górnie zastąpionych tureckimi w pierwszej połowie 

XX wieku. Wprowadzane zmiany doprowadziły więc 

do skatalizowania nastrojów nacjonalistycznych 

wśród Kurdów i bardziej stanowią demonstrację te-

go, że cokolwiek w ich sprawie jest robione, niż rze-

czywiście wpływają na poprawę ich sytuacji. 

 

 W ten trend wpisuje się również zezwolenie przez 

partię rządzącą na swobodne prowadzenie kampa-

nii wyborczej przez HDP. AKP, w przekonaniu, że 

Kurdowie nie zdołają przekroczyć najwyższego na 

świecie, 10-procentowego progu wyborczego, nie 

starała się blokować ich przedwyborczych działań, 

licząc na przejęcie części głosów oddanych na 

HDP. Specyfika tureckiej ordynacji wyborczej po-

woduje bowiem, iż głosy oddane na partię, która nie 

zdołała wejść do parlamentu, dzielone są pomiędzy 

te, które próg wyborczy przekroczyły, wprost pro-

porcjonalnie do uzyskanego poparcia. Partia rzą-

dząca, oczekując powtórzenia się scenariusza z lat 

poprzednich, kiedy żadne kurdyjskie ugrupowanie 

nie zdobyło 10% poparcia, nastawiona była na 

wzmocnienie własnej pozycji dzięki mandatom 

„przejętym” od HDP. Wynik wyborów, w których ta 

uzyskała niemal 13% oddanych głosów, stanowił 

dla AKP niemiłą niespodziankę i stał się impulsem, 

do głębokiej przebudowy dotychczasowej polityki 

wewnętrznej i zagranicznej, czego jesteśmy obec-

nie świadkami.. 

 

Trwanie procesu pokojowego w obecnej sytuacji wydaje 

się niemożliwe, zwłaszcza w kontekście napływających  

z południowo-wschodniej Turcji informacji o kolejnych 

zamachach na posterunki policji i żandarmerii wojsko-

wej. Z pewnością nie pozostaną one bez odpowiedzi, co 

z kolei nakręcać będzie spiralę turecko-kurdyjskiej 

przemocy. Teoretycznie ratunkiem dla niego mogłyby 

być naciski ze strony Stanów Zjednoczonych, dotąd 

utrzymujących strategiczny sojusz z Kurdami w Syrii  

i Iraku, będącymi siłą najskuteczniej walczącą z ISIS. 

Biorąc jednak pod uwagę wydaną w ostatnich dniach 

turecką zgodę na wykorzystanie przez amerykańskie 

lotnictwo bazy wojskowej w İncirlik (o co Waszyngton 

zabiegał od dawna) zadać należy pytanie, czy Kurdowie 

nie zostali „sprzedani” w zamian za tureckie zaangażo-

wanie w walkę z ISIS. Nie zanosi się również na to, by 

na tureckiej scenie politycznej zaszły zmiany pozwalają-

ce na kontynuowanie procesu pokojowego. Przy władzy 

pozostanie bowiem, również po ewentualnych przedter-

minowych wyborach, AKP, która zlecając prokuraturze 

wszczęcie śledztwa przeciwko przewodniczącemu HDP  

i kontynuując ofensywę przeciwko PKK jednoznacznie 

dała wyraz zmianie, jaka zaszła w jej polityce wobec tzw. 

problemu kurdyjskiego. W ten sam sposób obecną sytu-

ację zdaje się postrzegać sam szef HDP, Selahattin 

Demirtaş, który w swym komentarzu dotyczącym nie-

możności utworzenia rządu koalicyjnego gorzko stwier-

dził, że „Przecież AKP i nacjonaliści z Partii Ruchu Na-

rodowego utworzyli koalicję od razu po wyborach. Jest 

to koalicja wojny. Krwawej wojny z Kurdami”.  
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