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Abstrakt
Tato práce porovnává vztahy turecké vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) se
syrskou Sjednocenou demokratickou stranou (PYD) a iráckou Kurdskou regionální
vládou (KRG) mezi lety 2011 a 2014 na pozadí její politiky vůči kurdské menšině a
přístupu ke Kurdské straně pracujících (PKK). AKP od svého nástupu k moci změnila
přístup turecké vlády k řešení tzv. kurdské otázky a více se otevřela vyjednávání s PKK.
Mírové procesy však provázely neustálé změny především v oficiálních postojích AKP.
V roce 2011 AKP navázala užší, především ekonomické, styky s KRG. Toto pro obě
strany výhodné partnerství se projevovalo i v jiných sférách například ve spolupráci
v přístupu k PKK. V roce 2014 ale ukázalo i své limity, když Turecko KRG téměř
vůbec nepomohlo vojensky v bojích proti ISIS. Přístup Turecka k syrské PYD byl od
jejího založení nepřátelský, což se po vypuknutí syrské občanské války ještě více
zhoršovalo, když PYD začala politicky i vojensky sílit. Práce popisuje rozdílné přístupy
AKP ke KRG a PYD a zdůvodňuje je na pozadí problematiky kurdské otázky
v Turecku.

Abstract
This thesis compares relations between the Turkish ruling Justice and Development
Party (AKP) the Syrian Democratic Union Party (PYD) and the Iraqi Kurdish Regional

Government (KRG) between 2011 and 2014 on the background of its Kurdish minority
policy and approach to the Kurdish Workers' Party (PKK). Since AKP came to power
the governmental approach towards so called “Kurdish question” have changed and it
started to be more open to negotiations with the PKK. However, there were major
changes in the AKP´s stance on the “Kurdish question” during the peace processes with
the PKK. In 2011 the AKP established closer, especially economic, relations with the
KRG. This profitable partnership included a cooperation regarding the approach
towards the PKK. In 2014 problems arose when Turkey almost did not help KRG
militarily in its fights against ISIS. Turkey´s approach towards the PYD was from its
conception hostile, which has even worsened after the launch of the Syrian civil war,
because PYD was getting stronger politically and militarily. The thesis describes
different approaches of the AKP towards KRG and PYD and substantiates it on the
background of the issue of the Kurdish question.
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Úvod
Problematika Kurdské otázky se táhne historií Turecka již od dob Osmanské
říše. Kurdové jsou blízkovýchodní národ žijící na územích dnešního Turecka, Íránu,
Iráku a Sýrie, který nikdy v historii neměl vlastní stát. V dobách Osmanské říše požívali
Kurdové relativně velkou míru autonomie, která trvala až do 19. století, kdy je
vládnoucí elity začaly na jejich právech omezovat. Od té doby až do poloviny 20. století
se jak Osmanská říše, tak následně Turecká republika, potýkaly s četnými povstáními
kurdské menšiny žijící na jejím území. Zlomovým okamžikem v boji Kurdů za svá
práva a za samostatný kurdský stát se stalo založení organizace Kurdské strany
pracujících (PKK, Partiya Karkerên Kurdistanê ) v roce 1978. Ta byla od roku 1984
v ozbrojeném konfliktu s tureckým státem jako takovým, a především s jeho
ozbrojenými silami. Obdobím nejintenzivnějších bojů mezi PKK a tureckou vládou, jež
mělo za následky desetitisíce převážně civilních obětí na životech, byla 90. léta 20.
století. Snaha o mírové řešení sporů se však na obou stranách projevovala minimálně.
S novým otevřenějším přístupem k řešení kurdské otázky, tedy vyjednávání za cílem
ukončení bojů a posílení práv kurdské menšiny, přišla až turecká Strana spravedlnosti a
rozvoje (AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi) v době svého nástupu k moci v roce 2002.
Nové vládnoucí elity z řad AKP přišly s umírněnější rétorikou vůči PKK a Kurdům a
s novým konceptem mírového řešení sporu.
Na změnu diskurzu turecké vlády pod vedením AKP mělo vliv několik faktorů.
Prvním faktorem bylo vyčerpání obou stran sporu z intenzivních bojů 90. let. Druhým,
zásadním faktorem, pak byla započatá jednání o přístupu Turecka do Evropské unie.
Symbolem vyjednávání a změny přístupu turecké vlády ke Kurdům se v roce 2009 stala
její nová oficiální politika tzv. Kurdish opening, tedy otevírání se mírovému řešení
sporů mezi tureckou vládou a kurdskou menšinou. Ta však neměla dlouhého trvání a
v roce 2011 z důvodu nedostatečné podpory tureckého obyvatelstva ztroskotala. To ale
neznamenalo, že by se od vyjednávání s PKK zcela upustilo. Dialog mezi AKP a PKK
pokračoval i nadále, avšak v menší míře a neveřejně.
Ani v době největší vstřícnosti turecké vlády ke Kurdům však její otevřenost
nezašla nikdy tak daleko, aby podporovala větší míru kurdské autonomie či úplnou
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samostatnost Kurdů. A to ať už ve vztahu ke Kurdům v Turecku, či ke kurdským
minoritám v sousedních zemích. Samotná AKP na rozdíl od svých předchůdců byla ve
vyjednávání otevřenější, ale nikdy ne natolik, aby svými kroky podporovala přímo či
nepřímo vznik samostatného kurdského státu.
Turecká AKP zaujala vstřícnější postoj nejen ke kurdské menšině na území
Turecka, ale ke Kurdům obecně, což se projevovalo zejména ve vztazích AKP
s kurdskými politickými reprezentacemi v sousedních zemích. Nejsignifikantnější jsou
zejména vztahy AKP s politickými reprezentacemi Kurdů v Sýrii a v Iráku. V Sýrii je to
kurdská Sjednocená demokratická strana (PYD, Partiya Yekîtiya Demokrat) a v Iráku
Kurdská regionální vláda (KRG, Hikûmetî Herêmî Kurdistan). Tyto přeshraniční vztahy
byly ovlivněny hned několika faktory. Jednalo se zejména o ekonomické a vojenské
vazby AKP na PYD a KRG, a především jejich napojení na PKK. Konflikt Turecka
s PKK se totiž netýká jen území tureckého státu, ale přelévá se přes turecké hranice do
dalších kurdských oblastí v Sýrii, Iráku a Íránu.
Tato práce se zabývá rozdílnými přístupy AKP právě k syrské PYD a k irácké
KRG mezi lety 2011 a 2014. Tyto vztahy jsem se rozhodla zkoumat a porovnávat právě
od roku 2011, protože se v tu dobu celý region Blízkého východu začal destabilizovat
v návaznosti na tzv. arabské jaro, kdy zároveň na turecké politické scéně oficiálně
ztroskotala politika Kurdish opening.
V Sýrii v atmosféře občanské války a všudypřítomného chaosu začala
v kurdských regionech sílit na PKK napojená PYD, která se tím pro Turecko a jeho
bezpečnost najednou stala mnohem větší hrozbou. Oproti tomu pak stál přístup turecké
vlády ke kurdským regionům v Iráku, tzv. „Iráckému Kurdistánu“, se kterým začala
turecká vláda v roce 2011 oficiálně obchodovat.
Zkoumané období je zakončeno v roce 2014, kdy v regionu velmi vojensky
posílila teroristická organizace Islámský stát (ISIS, Islámský stát v Iráku a Sýrii). Ten
během roku 2014 dobyl četná území jak v Iráku, tak v Sýrii, a v obou případech útočil
právě na kurdské regiony. Turecko se však zdráhalo v sousedních regionech zakročit
proti ISIS, který byl vnímán jako největší hrozba na Blízkém východě, jelikož by tím
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pomohlo právě Kurdům. Tento laxní přístup Turecka měl zásadní vliv nejen na vztahy
Turecka s KRG i PYD, ale i na obraz Turecka v mezinárodním společenství.
V první kapitole nazvané „Historický vývoj kurdské otázky na území Turecka
do roku 2011“ zkráceně popisuji vývoj vztahů mezi kurdskou menšinou, vládou
Osmanské říše a později vládou Turecké republiky. Dále se v kapitole věnuji vývoji
v Turecku od 60. let a především vzniku a aktivitám PKK a reakcím tureckých
vládnoucích elit na ně. Nejvíce se pak zaměřuje na změnu diskurzu v politice vůči
tureckým Kurdům po nástupu AKP k moci a na její politiku Kurdish openin do roku
2011. Z chování AKP jasně vyplývá, že se přístup k PKK mohl měnit ze dne na den za
účelem získání co největší podpory tureckého obyvatelstva a udržení se u moci.
Ve druhé kapitole „Kurdská regionální vláda (KRG)“ se dostávám k první
polovině jádra této práce. Popisuji vazby turecké vlády, tedy AKP, na Kurdskou
regionální vládu v letech 2011 až 2014, které rozděluji do podkapitol podle typu.
Začínám s vazbami politickými, kde popisuji zlepšování diplomatických styků těchto
politických aktérů. Další podkapitola se týká ekonomických vazeb velmi významných
pro vztahy AKP a KRG, jejichž hlavní součástí je obchod s ropou. Třetí podkapitola je
o vazbách vojenských, kde píši o situaci PKK v Iráku a vzájemné spolupráci v boji proti
této organizaci, a hlouběji se věnuji roku 2014 a bojům proti ISIS.
Třetí kapitola „Sjednocená demokratická strana (PYD)“ je pak druhou
polovinou základu této práce. Struktura je podobná jako v kapitole „Irácký Kurdistán“.
Začínám podkapitolou o politických vazbách, kde popisuji především reakce turecké
vlády na sílící politickou moc PYD v regionu a na pozdější ustanovení samosprávných
kurdských regionů, a na pokusy o politické vyjednávání obou subjektů. Druhou
významnou podkapitolou jsou vztahy vojenské, kde se opět zaměřuji na vazby PYD
s PKK a na hrozbu a boje s ISIS. Podkapitola o ekonomických vazbách zde chybí,
protože ty více méně mezi Tureckem a PYD neexistují.
V poslední části práce „Závěr“ porovnám přístup AKP k PYD a KRG, kde se
snažím dokázat platnost hypotézy: „Zahraniční politika a přístup ke kurdské
problematice obecně má v politice AKP vždy primárně racionální jádro a reaguje na
aktuální dění za účelem udržení se u moci.“
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Aby bylo možno tuto hypotézu potvrdit či vyvrátit, budou v závěru zodpovězeny
doplňující otázky: Je AKP pružná ve svých přístupech ke kurdské otázce podle toho,
jaké jsou zrovna nálady ve společnosti? Staví AKP ekonomické zájmy země nad zájmy
bezpečnostními? Je naopak pro AKP důležitější bezpečnost a udržení si odstupu od
PKK, PYD i KRG v otázkách vojenských zásahů než její obraz v mezinárodním
společenství?
V této práci používám mnoho zkratek. Některé z nich jsou odvozené z turečtiny,
kurdštiny či angličtiny jako např. KRG (Kurdistan Regional Government). Rozhodla
jsem se používat ty zkratky, které jsou nejvíce zaběhlé a používají se nejčastěji. I přes
to, že někdy používám zkratku anglického názvu místo např. kurdského, a tím je to
nejednotné, domnívám se, že pro lepší orientaci v obecném rámci blízkovýchodní
problematiky je to pro čtenáře příjemnější a méně matoucí. Často používám termín
Kurdish opening v anglické verzi, protože jsem nenašla jeho vhodný ekvivalent
v češtině, který by byl krátký a výstižný. Dalšími často používanými termíny jsou
kurdská otázka a kurdská problematika, které v kontextu práce znamenají více méně
totéž a jsou to termíny, které se obecně používají především v anglických textech.
V práci se objevují různá pojmenování aktérů. Mluvím buď o Turecku, turecké
vládě, či o AKP. Ve všech případech týkajících se let 2002 až 2014 se jedná o totožné
aktéry. Zdůvodňuji to tím, že AKP vytvořila v roce 2002 jednobarevnou vládu a od té
doby ji po celé sledované období udržela. V důsledku toho jsou v tomto období pojmy
Turecko, turecká vláda a AKP téměř totožné. Do zahraniční politiky či politiky vůči
Kurdům obecně samozřejmě zasahovali i jiní političtí aktéři, ale velký vliv na jejich
utváření neměli a navíc se moje práce zaměřuje pouze na AKP.
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1. Historický vývoj kurdské otázky na území Turecka do roku
2011
1.1 Kurská otázka do nástupu AKP k moci v roce 2002
Palčivost tzv. Kurdské otázky v Turecku se začala projevovat již v dobách
Osmanské říše, konkrétně v devatenáctém století. Do té doby praktikovala vláda
Osmanské říše velmi umírněnou politiku vůči minoritám na svém území. I přes to, že
kurdské kmeny měly velkou míru autonomie, jako etnikum byli považováni za součást
muslimské většiny. Po celé devatenácté století ale Osmanská říše svojí vládu postupně
centralizovala a zbavovala tak minoritní skupiny velké části jejich autonomie. Z tohoto
důvodu a vlivem nových idejí nacionalismu a nezávislosti, se začaly objevovat častější
kurdské vzpoury, které přetrvávaly až do založení samotné Turecké republiky v roce
1923.
Většina vzpour byla potlačována vojensky a to se nezměnilo ani po roce 1923.
Nová turecká vládnoucí elita se snažila z Turecké republiky vytvořit stát založený na
západních hodnotách a stylu vládnutí, především na sekularizaci a centralizaci. Politika
směrem k posilování jakékoliv autonomie národnostních či náboženských menšin tak
ani tehdy nebyla aplikována, což vyústilo v množství povstání především ve dvacátých
a třicátých letech dvacátého století. Ta byla státem vždy tvrdě potlačena. Po potlačení
největšího tzv. Dersimského povstání v provincii Tunceli v roce 1938 se problém
kurdské otázky na pár desítek let zakonzervoval.1 Až po vojenském převratu v roce
1960, a po následném přijetí liberálnější ústavy, se situace začala měnit. V uvolněnější
atmosféře liberální ústavy a větší politické angažovanosti obyvatel se problematika
kurdské otázky vymanila z lokálního a velmi náboženského rámce a dostala se pod vliv

1

Metin Heper, The state and Kurds in Turkey: the question of assimilation (New York: Palgrave
Macmillan, 2007), 1-5.
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sílícího levicového hnutí. Levicové skupiny se staly nositeli a propagátory této
problematiky, a přetvářely tak kurdskou identitu.2
Do osmdesátých let tak vztahy mezi Kurdy a státem, byly, ať už to byla
Osmanská říše, nebo Turecká republika, utvářeny státní politikou asimilace a násilím
vůči Kurdům. Všechny snahy kurdské menšiny o získání větších práv byly vnímány
jako hrozba jednoty státu.3 V této atmosféře frustrace a rozmachu levicových myšlenek
vznikla v roce 1978 pod vedením Abdullaha Öcalana marxistická organizace Kurdská
strana pracujících (dále jen PKK), která usilovala o samostatný kurdský stát. Skupina
vyhlásila ozbrojený boj za svou nezávislost v roce 1984 a od té doby má za sebou
desítky teroristických útoků po celém Turecku. Největší kontrolu získala nad několika
jihovýchodními provinciemi Turecka, kde měla tisíce bojovníků.
Devadesátá léta v Turecku se stala dobou nejintenzivnější bojů mezi PKK a
Tureckou vládou. Již od roku 1984 se tehdejší turecký premiér a později prezident
Turgut Özal snažil situaci politicky řešit například formou tajných jednání s Öcalanem
za pomoci politické reprezentace Iráckého Kurdistánu. S jeho smrtí v roce 1993 se
snaha o dialog zastavila a následovala eskalace násilí na obouch stranách. Mezi metody
turecké vlády za účelem ukončení násilí páchané PKK patřily intenzivní přeshraniční
operace v severním Iráku, evakuace vesnic na jihovýchodě země či tolerování
mimosoudního zabíjení ze strany tureckých ozbrojených sil (dále jen TSK).
Na konci devadesátých let žádalo Turecko pod hrozbou vojenské intervence
Sýrii o vydání Öcalana, kde tehdy přebýval. Sýrie ze strachu z vojenského konfliktu
Öcalana v roce 1998 vyhostila. To vedlo k jeho zatčení v Nairobi v roce 1999 a
převezení do Turecka, kde si odpykává doživotní trest vězení. Po jeho zatčení došlo k
uzavření příměří mezi PKK a Tureckem.4 Další významnou událostí v témže roce bylo
oficiální uznání Turecka jako kandidátského státu Evropské unie. Pro to, aby započala
jednání o přijetí do EU, muselo Turecko splnit tzv. Kodaňská kritéria. V těch je ošetřena

2
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Expectations.“
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2014):
83,
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14683849.2014.891348 (staženo 24. 4. 2018).
3
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2018).
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i politika státu vůči menšinám žijícím an jeho území, tedy v případě Turecka státní
politika vůči Kurdům. Jednalo se například o zrušení restrikcí na používání jazyků
menšin v televizním a rozhlasovém vysílání, či na jejich výuku. Tato situace byla
novým startem pro řešení kurdské otázky.5

1.2 Kurská otázka od nástupu AKP k moci do roku 2011 a politika tzv.
Kurdish opening
Proces reformování Turecka se po nástupu AKP k moci pov volbách v roce
2002 začal zrychlovat, především pak proces reforem týkajících se kurdských
kulturních práv. AKP první roky své vlády kladla důraz na demokracii a lidská práva
jako součást nutné demokratizace republiky pro vstup do EU. V rámci reforem
týkajících se kurdské otázky akcentovali političtí islamisté u moci islám a společnou
historii jako jednotící prvky mezi Turky a Kurdy žijící v jednom státě.6
V roce 2004 se však PKK rozhodla ukončit příměří a vrátila se k násilné formě
odboje, což mělo za výsledek zvyšující se nacionalistické tendence mezi Turky a jejich
požadavky na tvrdé zakročení proti militantní skupině. Před volbami v roce 2007 si tak
AKP najednou osvojila nacionalistickou rétoriku a volby opět vyhrála. Kurdové v
Turecku však vítali předchozí snahu AKP o řešení kurdské otázky a v jejich řadách pro
stranu hlasovalo více jak 50 procent voličů. Po volbách však nacionalistické tendence
nezmizely a AKP například umožnila přeshraniční vojenské operace proti PKK v
severním Iráku.7
Snahy udržet si proreformní dojem po volbách však nezmizely a AKP v roce
2009 oznámila novou politiku tzv. Kurdish opening, která měla za cíl odzbrojit PKK a
vyřešit kurdskou otázku. Detaily politického řešení nebyly nikdy zcela jasné, ale
předpokládaly se kroky jako například znovuzavedení kurdských názvů měst na
4

Nur Bilge Criss, „The Nature of PKK Terrorism in Turkey“, Studies In Conflict & Terrorism 18, č. 1
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Minorities?“, International Journal On Minority & Group Rights 17, č. 4 (2010): 571-572,
https://www.ebsco.com/ (staženo 24. 4. 2018).
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jihovýchodě Turecka či výuka na školách v kurdštině. Samotná povaha Kurdish opening
však byla problematická, což se ukázalo v říjnu roku 2009 tzv. Haburským incidentem.8
Haburský incident se stal nejzásadnějším zvratem v rámci politiky Kurdish
opening. Jednalo se o mírový návrat ozbrojenců PKK z Iráckého Kurdistánu zpět do
Turecka přes hraniční přechod Habur po dohodě AKP a Öcalana. Kapitulující skupina
byla symbolicky zadržena a následně propuštěna, na což bylo nahlíženo jako na gesto
míru ze strany turecké vlády. Problém nastal při jejich návratu. Byli oblečení ve svých
tradičních uniformách a přivítáni jako hrdinové padesátitisícovým davem Kurdů. To
turecká veřejnost sledovala s nevolí. Působilo to na ní spíše jako vítězná estráda PKK a
kampaň za kurdskou samostatnost než snaha o mírové jednání jejich strany. Tím si
vláda vysloužila silnou kritiku své politiky vůči Kurdům a nacionalismus v řadách
Turků začal opět sílit. Následně na to vláda od tohoto projektu upustila a vzdala se
snahy v politice Kurdish opening intenzivně pokračovat.9
Nicméně úplný konec vyjednávání to nebyl. V srpnu roku 2010 PKK oznámila
jednostranné příměří, které bylo prodlouženo až do roku 2011. V té době také do tisku
unikly informace o tajných jednáních mezi představiteli Národní zpravodajské
organizace (dále jen MİT) a představiteli PKK. Turecká vláda tedy ve vyjednáváních
pokračovala i po roce 2009, ale za zavřenými dveřmi. Vojenské operace proti PKK však
nezastavila a to především na území Iráckého Kurdistánu. V tentýž rok se v Turecku
konaly volby, v jejichž průběhu i přes trvající vyjednávání s PKK však AKP od své
nacionalistické rétoriky a tvrdému přístupu k PKK neupustila. Na druhou stranu
slibovala novou ústavu citlivější k právům etnických a náboženských menšin v Turecku.
Ve volbách tak cílila na obě strany a dostala 50% hlasů. Příměří ze strany PKK netrvalo
dlouho a v roce 2011 došlo opět k několika dalším teroristickým útokům a turecká vláda
zintenzivnila vojenské operace proti PKK.10
Strategie turecké vlády tedy mezi lety 2009 a 2011 vůči ozbrojencům z PKK
spočívala jak v intenzivních vojenských operacích, tak v otevřenosti k dialogu mezi
znepřátelenými stranami. Tak, aby neztratila nacionalisticky orientované voliče, ale
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nezavřela si dveře před možným řešením kurdské otázky. Ještě v roce 2011 byla
oznámena možnost nových mírových procesů, které by se konaly za pomoci prezidenta
Kurdské regionální vlády (dále jen KRG) Masúda Barzáního.11
V rámci expanze svého politického vlivu na Blízkém východě, a v rámci svých
ekonomických zájmů, začala Ankara od roku 2008 k ostatním státům regionu
uplatňovat politiku tzv. soft power. Nejvíce byl tento přístup patrný právě ve vztazích
KRG. Od roku 2011 se začal zintenzivňovat, a to především poté, co v regionu vypuklo
tzv. Arabské jaro. Tomu napomohla i situace v Iráku, kdy se centrální vláda v Bagdádu
topila v sektářských sporech mezi šíitským premiérem Núrím Málikím a sunnitskou
opozicí. To oslabovalo Irák na regionální politické scéně a Turecko si začalo
uvědomovat, že KRG je jediným možným partnerem v Iráku. Nakonec to byla ona, kdo
kontroloval obchod na turecko-iráckých hranicích. Její sílící moc v regionu a
mezinárodní uznání navíc ukazovalo, že Bagdád už plnou kontrolu nad tímto územím
mít jen tak nebude. Navíc se od roku 2011 jedná o období, kdy celým regionem zmítají
boje a nejistota, a Turecku by se hodilo mít stabilního politického a obchodního (více v
kapitole o ekonomických vazbách) partnera na svých jižních hranicích. 12 Vedle
ekonomických faktorů a faktorů týkajících se tureckého boje proti PKK (více v kapitole
o KRG a PKK) se Ankara začala s KRG sbližovat i z dalšího důvodu: regionální
mocenská politika založena na sunnitsko-šíitském schizmatu na Blízkém východě.
Turecko je vůdčí sunnitskou mocností v regionu a iráčtí Kurdové jsou převážně Sunnité.
Takového spojence na vyvážení šíitských politických sil v Bagdádu, Íránu a Sýrii, které
se navíc těší silné podpoře Ruska, Turecko potřebovalo.13
Když v březnu 2011 tehdejší turecký premiér Recep Tayip Erdogan navštívil
Bagdád, oznámil záměr turecké vlády otevřít nový turecký konzulát v Erbílu, hlavním
městě Iráckého Kurdistánu. Po návštěvě Bagdádu se Erdogan stal prvním tureckým
premiérem, který kdy navštívil Irácký Kurdistán. Vedle toho turečtí představitelé
pobízeli turecké firmy, především stavební a energetické, aby rozšířily své působiště i
11
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do Iráckého Kurdistánu. V následujících měsících se tak v Erbílu ustálily tři turecké
banky, Turkish Airlines začaly létat do Erbílu, a Turecko začalo poskytovat dlouhodobá
víza zadarmo. Následovalo několik návštěv tureckých ministrů obchodu, financí či
vzdělávání v Erbílu, nebo návštěvy tureckých poslanců na kongresech KDP a PUK.14
Turecký ministr zahraničí Ahmet Davutoglu v srpnu 2012 za účelem
prodiskutování situace syrských Kurdů oficiálně navštívil Erbil a Kirkúk. Stalo se tak
bez oznámení irácké centrální vládě. Sbližování Turecka a KRG nesl Málikí s nevolí a
obvinil Turecko z nepřátelské regionální politiky a vměšování se do iráckých záležitostí.
Na základě toho bylo například znemožněno představiteli turecké Nacionálně činné
strany (dále jen MHP) získat vízum pro návštěvu Kirkúku. Tyto události tak Ankaru a
Erbíl ještě více sblížily.15 Dalším důkazem bylo například to, že na podzim 2012 byl
prezident KRG Masúd Barzání hostem kongresu AKP. Ankara už na něj nenahlížela
jako na „kmenového vůdce“, ale jako na politického lídra a důvěryhodného partnera.
Veškerá dřívější nevole Ankary s iráckými Kurdy vůbec jednat, zmizela a jejich
partnerství v průběhu let 2011 a 2014 jen vzkvétalo.16
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2.

Kurdská regionální vláda

Po válce v Perském zálivu v roce 1991 se obyvatelstvo Severního Iráku, tvořeno
převážně Kurdy, vzbouřilo proti vládě Saddáma Husajna. Povstání bylo iráckou
armádou násilně potlačeno, avšak následně byla armáda z tohoto regionu stažena. V
roce 1992 se v regionu konaly první demokratické parlamentní a prezidentské volby, a
ustanovila se tak Kurdská regionální vláda (dále jen KRG). Od té doby až do
současnosti na tamní politické scéně dominují dvě politické strany – sociálně
demokratická Kurdská demokratická strana Iráku (dále jen KDP) a socialistická
Vlastenecká unie Kurdistánu (dále jen PUK). Samotná KRG se však dočkala oficiálního
uznání až v roce 2005, kdy Irák pod dohledem Spojených států přijal novou Ústavu,
která uznává Irácký Kurdistán jako autonomní oblast Iráku a jako jeho instituce KRG a
Kurdský parlament.17
Až do roku 2011 se povětšinou vztahy KRG a Turecka nesly v duchu nedůvěry, kdy
turecká vláda měla problém už se samotnou existencí autonomního kurdského regionu v
Iráku. Bála se sílícího politického hráče v oblasti, který by mohl být předchůdcem
samostatného kurdského státu. Rovněž se obávala emancipačního vlivu, který by
autonomie KRG mohla mít na Kurdy v Turecku. A věřila, že KRG pomáhá
přeshraničním výpadům ozbrojenců z PKK na turecké území, kteří měli své základny v
horách Iráckého Kurdistánu. Tehdejšího prezidenta KRG a lídra KDP Masúda
Barzáního a tehdejšího lídra PUK Džalála Talabáního dlouhou dobu Ankara hanlivě
označovala za „kmenové vůdce“, aby dala jasně najevo, že je nebere jako seriózní
politické reprezentanty iráckých Kurdů. Dokonce odmítla Talabáního v Ankaře
oficiálně přijmout. Od roku 2009 turecká vládnoucí strana AKP zavedla novou politiku
Kurdish opening turecké, v jejímž důsledku se vztahy Turecka s Kurdy v Iráku začaly
výrazně měnit.18
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2.1.

Politický vývoj mezi Tureckem a Iráckým Kurdistánem 20112014

V rámci expanze svého politického vlivu na Blízkém východě, a v rámci svých
ekonomických zájmů, začala Ankara od roku 2008 k ostatním státům regionu
uplatňovat politiku tzv. soft power. Nejvíce byl tento přístup patrný právě ve vztazích
KRG. Od roku 2011 se začal zintenzivňovat, a to především poté, co v regionu vypuklo
tzv. Arabské jaro. Tomu napomohla i situace v Iráku, kdy se centrální vláda v Bagdádu
topila v sektářských sporech mezi šíitským premiérem Núrím Málikím a sunnitskou
opozicí. To oslabovalo Irák na regionální politické scéně a Turecko si začalo
uvědomovat, že KRG je jediným možným partnerem v Iráku. Nakonec to byla ona, kdo
kontroloval obchod na turecko-iráckých hranicích. Její sílící moc v regionu a
mezinárodní uznání navíc ukazovalo, že Bagdád už plnou kontrolu nad tímto územím
mít jen tak nebude. Navíc se od roku 2011 jedná o období, kdy celým regionem zmítají
boje a nejistota, a Turecku by se hodilo mít stabilního politického a obchodního (více v
kapitole o ekonomických vazbách) partnera na svých jižních hranicích. 19 Vedle
ekonomických faktorů a faktorů týkajících se tureckého boje proti PKK (více v kapitole
o KRG a PKK) se Ankara začala s KRG sbližovat i z dalšího důvodu: regionální
mocenská politika založena na sunnitsko-šíitském schizmatu na Blízkém východě.
Turecko je vůdčí sunnitskou mocností v regionu a iráčtí Kurdové jsou převážně Sunnité.
Takového spojence na vyvážení šíitských politických sil v Bagdádu, Íránu a Sýrii, které
se navíc těší silné podpoře Ruska, Turecko potřebovalo.20
Když v březnu 2011 tehdejší turecký premiér Recep Tayip Erdogan navštívil Bagdád,
oznámil záměr turecké vlády otevřít nový turecký konzulát v Erbílu, hlavním městě
Iráckého Kurdistánu. Po návštěvě Bagdádu se Erdogan stal prvním tureckým
premiérem, který kdy navštívil Irácký Kurdistán. Vedle toho turečtí představitelé
pobízeli turecké firmy, především stavební a energetické, aby rozšířily své působiště i
do Iráckého Kurdistánu. V následujících měsících se tak v Erbílu ustálily tři turecké
banky, Turkish Airlines začaly létat do Erbílu, a Turecko začalo poskytovat dlouhodobá
19
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víza zadarmo. Následovalo několik návštěv tureckých ministrů obchodu, financí či
vzdělávání v Erbílu, nebo návštěvy tureckých poslanců na kongresech KDP a PUK.21
Turecký ministr zahraničí Ahmet Davutoglu v srpnu 2012 za účelem prodiskutování
situace syrských Kurdů oficiálně navštívil Erbil a Kirkúk. Stalo se tak bez oznámení
irácké centrální vládě. Sbližování Turecka a KRG nesl Málikí s nevolí a obvinil
Turecko z nepřátelské regionální politiky a vměšování se do iráckých záležitostí. Na
základě toho bylo například znemožněno představiteli turecké Nacionálně činné strany
(dále jen MHP) získat vízum pro návštěvu Kirkúku. Tyto události tak Ankaru a Erbíl
ještě více sblížily.22 Dalším důkazem bylo například to, že na podzim 2012 byl
prezident KRG Masúd Barzání hostem kongresu AKP. Ankara už na něj nenahlížela
jako na „kmenového vůdce“, ale jako na politického lídra a důvěryhodného partnera.
Veškerá dřívější nevole Ankary s iráckými Kurdy vůbec jednat, zmizela a jejich
partnerství v průběhu let 2011 a 2014 jen vzkvétalo.23

2.2.

Ekonomické vazby

Turecko se nachází na strategicky významné spojnici mezi státy produkujícími ropu a
zemní plyn a státy s jejich největší spotřebou. Skrze něj proudí na evropský trh a na trhy
ostatních zemí Západu ropa a zemní plyn z Ruska, Střední Asie a Blízkého Východu
(viz Tabulka 1). Díky intenzivnímu tranzitu fosilních paliv ekonomika Turecka za
posledních deset let rostla a zároveň se zvýšila jeho závislost právě na ropě a plynu,
které si Turecko není schopné vyprodukovat samo. Ze svých vlastních zásob je schopno
pokrýt celkovou spotřebu jen z jedné čtvrtiny.24
Ekonomický růst byl jedním z hlavních znaků vlády AKP a i díky němu se od jejího
převzetí moci v roce 2002 těšila větší a větší podpoře obyvatel. Pokud si popularitu
chtěla udržet, musela udržet i ekonomický růst, který byl závislý na dovozu fosilních
paliv, především na zemním plynu, který se používá na chod většiny tureckých

21
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Turkish foreign policy in the Middle East“ Middle East Centre 5 (Duben 2016): 37-38,
https://eprints.lse.ac.uk/66139/1/Kaya_AKPForeignPolicy_2016.pdf (staženo 10. 4. 2018).
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elektráren. V roce 2011 byly pro Turecko největšími dodavateli zemního plynu Rusko
(58%) a Írán (19%), a největšími dodavateli ropy opět Írán (51%), Irák (17%) a Rusko
(12%). Toto rozložení nechávalo Turecko závislé více méně na dvou státech, které
navíc nebyly stabilním partnerem a jejich výkupní ceny paliv byly vysoké. AKP si byla
vědoma potřeby diverzifikovat dovoz fosilních paliv a v roce 2011 se oficiálně zaměřila
na jižní hranice Turecka – Irácký Kurdistán. Ten měl na svém území ropy a plynu
dostatek a prodával paliva za nízkou cenu.25
Pro Irácký Kurdistán byla situace podobná. Geopolitické uspořádání na Blízkém
východě ukazovalo, že jediným možným obchodním partnerem, kam vyvážet ropu a
zemní plyn, bylo Turecko. Skrze to pak šlo paliva prodávat na mezinárodních trzích,
což bylo důležité pro osamostatnění se regionu od centrální vlády v Bagdádu. Stejně tak
pro Turecko bylo důležité mít dlouhodobého a blízkého obchodního partnera a to bez
silného postavení autonomní oblasti mimo dosah irácké vlády nešlo. V roce 2011 však
stále většina rozpočtu Iráckého Kurdistánu přicházela z Bagdádu. Oblast měla nárok na
17% z celkových příjmů z ropy a propojení ropovodů s Tureckem šlo přes území
samotného Iráku.26

Velkou výhodou Iráckého Kurdistánu, mimo jeho geografickou polohu a velké zásoby
ropy a zemního plynu, jsou jeho velmi volné investiční zákony. 27 Investorům pro volné
ruce v podnikání stačilo pouze povolení od Kurdské regionální vlády, když začali
spolupracovat s firmami napojenými na politické strany KDP či PUK. Dalším
usnadněním pro turecké podnikatele na území Iráckého Kurdistánu byl bezvízový režim
či kulturní a sociální propojení s místními. Pro Turecko byl tedy natolik slibným
obchodím partnerem, že AKP odhlédla od možných politických dopadů – tedy od
emancipace, a ještě větší snahy o osamostatnění se regionu od Iráku – a významně po
roce 2011 změnila svoji politiku vůči Kurdům v Iráku.28

https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Turkey/turkey.pdf (staženo 5. 2.
2018).
25
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26
Till F. Paaschea a Howri Mansurbeg, „Kurdistan Regional Government-Turkish energy relations: a
complex partnership“, Eurasian Geography & Economics 55, č. 2 (2014): 111-118, (staženo 15. 3. 2018).
27
„Kurdistan Region Investment Law (July 2006)“ Official Site of the Kurdistan Regional Government.
http://cabinet.gov.krd/p/p.aspx?l=12&s=020000&r=315&p=293 (staženo 17. 3. 2018).
28
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Rok 2011 byl významný pro obě strany kvůli intenzivnímu navazování diplomatických
styků (viz podkapitola o politických vazbách). Turečtí ministři obchodu, financí,
školství či rozvoje navštívili Erbíl a guvernéři různých provincií vedli obchodní výpravy
do Iráckého Kurdistánu. Za necelé dva roky tvořil z tureckého exportu do Iráku 80%
export právě do Iráckého Kurdistánu. A asi 80% spotřebního zboží dostupného v KRI
bylo tureckého původu. Desetitisíce Turků i tureckých Kurdů začalo na území KRI
pracovat, nebo podnikat – v roce 2012 polovina založených podniků v KRG byla z
Turecka. Turecké náboženské skupiny také v regionu založily školy a univerzity.
Obecně turecké společnosti podnikají především ve sférách výstavby, inženýrství,
dopravy, bankovnictví a především v energetice.29

2.3.1 Obchod s ropou
Obchod především s ropou se rozmohl nejdříve převážením paliva přes hranice Turecka
a Iráckého Kurdistánu v barelech na nákladních vozech, ale to mělo být jen provizorní
řešení. Plánem bylo postavit ropovod přímo z Iráckého Kurdistánu do Turecka.30
Regulace energetického sektoru v Iráckém Kurdistánu ze strany centrální vlády je v
Ústavě vágně popsaná. Ústava, která byla sepsána v roce 2005 pod dohledem úředníků
ze Spojených států, má mnoho nedostatků. Obecně autonomie Erbílu na Bagdádu a
budoucnost tzv. Disputed territories, včetně na ropu bohaté oblasti Kirkúku, zůstala
nejasná.31

Kurdská regionální vláda si tak nárokovala nezávislou moc nad energetickými zdroji na
svém území. Otázkou bylo, zda může autonomní region prodávat ropu a zemní plyn
třetím zemím. Tato nejasná situace částečně umožnila Kurdské regionální vládě započít
plánování, jak dodávat svou ropu do Turecka. To však významně zhoršilo vztahy obou
stran s Bagdádem. 32

29

Park, „Turkey-Kurdish Regional Government Relations After The U. S. Withdrawal From Iraq“, 12-14.
Zeynep, „The AKP and Turkish foreign policy in the Middle East“, 37- 39.
31
Park, „Turkey-Kurdish Regional Government Relations After The U. S. Withdrawal From Iraq“, 4-5.
30
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Middle East Policy 23, č. 1 (2016): 125-135, https://www.ebsco.com/ (staženo 15. 3. 2018).
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Ale naopak Ankaru a Erbíl to sblížilo. V únoru 2012 kurdská vláda podepsala několik
ropných kontraktů se zahraničními firmami jako ExxonMobil, Chevron, s anglickým
Gulf Keystone, francouzským Total, ruským Gazprom, a především s tureckou Genel
Energy. To Bagdád odmítl jako ilegální jednání, ale sílícímu obchodování Iráckého
Kurdistánu s ropou a zemním plynem nezabránil. 33

V roce 2013 pak nezávislá energetická politika Iráckého Kurdistánu dosáhla vrcholu,
když bylo s Tureckem podepsáno několik dohod o správě ropovodů, cenách plynu a
ropy, mechanismu příjmů apod. Fyzicky byl dostaven ropovod z ropných polí Taq Taq
v Iráckém Kurdistánu až do iráckého Kirkúku. Tam se napojil na již existující ropovod
spravovaný Irákem Ceyhan-Kirkúk a první ropa z Iráckého Kurdistánu dorazila do
tureckého Ceyhanu na jaře roku 2014.34
Politická geografie Iráku se však v těchto letech měnila kvůli dobývání rozlehlých
území teroristickou organizací ISIS (viz podkapitola o politických a vojenských
vazbách). Ropovod Ceyhan-Kirkuk se v roce 2013 několikrát stal terčem útoku a k
tomu se potýkal s technickými problémy, kvůli kterým musel být jeho provoz několikrát
zastaven. V roce 2014 tak často jediná ropa opouštějící Irák byla ta z Iráckého
Kurdistánu.35

Kvůli nestabilitě irácké vlády a neschopnosti bránit se ISIS se celá

bezpečnostní dynamika Iráku změnila. Centrální vláda sama požádala Kurdskou
regionální vládu a její ozbrojené milice Pešmerga o pomoc se zajištěním ropných
zařízení na severu před ISIS. Kurdská regionální vláda tedy převzala kontrolu nad
územím Kirkúku a především nad územím jeho ropných polí, čímž si vytvořila mnohem
silnější postavení v celém federálním uspořádání státu. Tím si taktéž zajistila přízeň
mezinárodního společenství, protože chránila aktiva západních energetických
společností operujících v Iráku.36

2.3.

Vojenské vazby a situace s PKK

Obavy z předešlých let, že KRG umožňuje PKK operovat a plánovat útoky na turecká
území z jejích základen v horách severního Iráku na irácko-tureckých hranicích,
zmizely. I přes to, že turecká opozice hlásala, že v tom KRG není nevinně. Navíc poté,
33
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co krize v Sýrii vytvořila mocenské vakuum, které částečně PKK vyplňovala. Turecká
vládnoucí strana AKP však tyto námitky opomíjela. Uvědomovala si, že stabilní Irácký
Kurdistán není důležitý jen pro jejich ekonomické zájmy, ale i pro tureckou
bezpečnost.37
Ale i přes velké oteplení ekonomických a politických vztahů mezi Tureckem a KRG,
tvrdý postup Ankary proti ozbrojencům z PKK pohybujících se v horách severního
Iráku se nezměnil. Rok 2011 se vyznačil ukončením jednostranného příměří s PKK,
která opět začala provádět teroristické útoky na území Turecka. Na základě toho se
Turecko v srpnu 2011 rozhodlo opět vojensky zasáhnout za svými hranicemi
bombardováním základen PKK v severním Iráku. Ze strany iráckého ministerstva
zahraniční se však Turecko podpory nedočkalo, bylo obviněno z narušování irácké
samostatnosti a vyzváno k okamžitému ukončení vojenských operací na území Iráku.
Ale díky zlepšení vztahů s Iráckým Kurdistánem požádalo o pomoc KRG, která se
ovšem obecně zdráhala vojensky zasahovat proti Kurdům z PKK. Nabídla však
diplomatickou pomoc.38
V dubnu 2012 Masúd Barzání při své návštěvě Turecka několikrát akcentoval postoj
KRG k PKK. Volal po ukončení ozbrojených útoků PKK na území Turecka a slíbil, že
zatlačí na PKK, aby přestali s přeshraničními vojenskými výpady, a prohlásil, že
nedovolí, aby PKK nadále na území jeho regionu zůstávala.39
Na základě tohoto vývoje a vývoje v Sýrii (více v kapitole o Sýrii) začala v lednu 2013
turecká vláda za podpory KRG oficiálně znovu vyjednávat s PKK.40Cílem vlády bylo
odzbrojení Kurdů v Turecku. V březnu 2013 pak Abdullah Öcalan vyzval k ukončení
ozbrojeného povstání, bylo uzavřeno příměří a Turecko přerušilo své vojenské útoky na
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pozice PKK v severoiráckých horách. Tento výsledek naznačuje, že turecké tajné služby
vedly jménem turecké vlády vyjednávání s Öcalanem už od podzimu 2012.41

2.3.2 ISIS
Důležitým zvratem byl pro tureckou zahraniční politiku vůči Kurdům jak v Iráku, tak v
Sýrii, rok 2014. V tomto roce zaútočil tzv. Islámský stát (dále jen ISIS) na kurdská
města Erbíl a Kirkúk v Iráku a na město Kobání v Sýrii. Na syrské Kobání se však
zaměřím až v další kapitole.
V červnu 2014 napadl ISIS irácký Mosul a Kirkúk, který irácká armáda musela opustit.
Té situace využila KRG a kontrolu nad Kirkúkem a jeho ropnými poli převzala, jak
jsem již popsala v podkapitole o ekonomických vazbách. Situace se však rychle
proměnila, když v srpnu 2014 ISIS náhle napadl Irácký Kurdistán a mířil k Erbílu. KRG
na nečekanou situaci nebyla schopná reagovat. Její armáda a Pešmergové nebyli
dostatečně vojensky vybaveni a region byl odříznutý od mezinárodní pomoci jejich
spojenců. Jelikož region není úplně nezávislý, veškerá pomoc mohla přijít pouze skrze
centrální vládu v Bagdádu. Až na mezinárodní nátlak Bagdád povolil a KRG se dostalo
okamžité vojenské pomoci od Spojených států. To ISIS na nějaký čas zadrželo.42
To, že se KRG dostalo pomoci především od Spojených států a ne od Turecka, od
kterého se očekávalo, že svému partnerovi v regionu přijde na pomoc, vztahy mezi
oběma aktéry výrazně ochladilo. Krátce na to se však Turecko začalo trochu angažovat.
Zranění Pešmergové byli transportováni do Turecka, KRG začala od Turecka přijímat
střelivo a lehké zbraně, a dokonce získala i finanční podporu. V listopadu téhož roku
dokonce tehdejší turecký premiér Ahmet Davutoglu navštívil vojenský kemp blízko
Erbílu.

43

I přes to zapojení Turecka v koalici proti ISIS bylo mnohem menší, než se

očekávalo. Ukazuje to, že vztahy Turecka a KRG, týkající se jiných sfér než té
ekonomické, byly značně povrchní. Nejvýraznějším atributem turecké pomoci byl tedy
výcvik tureckou armádou iráckých Pešmergů, ve kterém ale Turecko sehrálo sekundární
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úlohu.44 Ten se odehrával na základnách Duhok, Erbíl a Diyala. Na základně Bashiqa
nedaleko Mosulu pak turecká armáda poskytovala výcvik především irácké armádě –
tedy sunnitským Arabům – a několika Pešmergům.45
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3. Sjednocená demokratická strana
Syrští Kurdové se politicky dělí na dva hlavní bloky: Sjednocená demokratická
strana (PYD) a Kurdská národní rada (KNC), což je koalice menších stran. V této
kapitole se budu věnovat PYD a vztahy Turecka s ní.
PYD byla založena bývalými příslušníky PKK v Sýrii v roce 2003. Bylo to
v návaznosti na vyhoštění lídra PKK Abdullaha Öcalana ze Sýrie v roce 1998 a na
následné zrušení kempů PKK na syrském území. Strana PYD tedy je ideologicky i
personálně napojená na PKK a je členem Unie kurdských komunit (KCK) – unie
sdružující kurdské skupiny z různých zemí podporující ideologii a cíle PKK. V roce
2004 syrské ozbrojené složky násilně potlačily kurdské protirežimní povstání
v převážně kurdském městě Kámišlí. PYD na to zareagovala založením svého
ozbrojeného křídla - Lidových obranných jednotek (YPG).46
Od vypuknutí občanské války Sýrii v roce 2011 je PYD/YPG nejsilnějším
kurdským politickým hráčem v zemi. Posílila především po stažení vojsk syrského
režimu z kurdských regionů v Sýrii v roce 2012 a založila v nich místní samosprávu.
Jedná se o tři samosprávné regiony Afrín, Kobani a Džazíra na hranicích s Tureckem.
Celé území nazývá od roku 2014 Rojava a je nezávislé na centrální syrské vládě. Ve
stejný rok se stala YPG hlavní vojenskou silou v boji proti ISIS.47

3.1.

Politický vývoj mezi Tureckem a PYD 2011-2014

Vztah Turecka a PYD je jedním z nejproblematičtějších v celém regionu.
Posílení PYD v Sýrii v roce 2011 vyvolalo mezi tureckými politiky signifikantní obavy
a to především po roce 2012, kdy PYD začala spravovat tři již výše zmíněné regiony.
V tu dobu už dlouho fungovala kurdská samospráva v Iráckém Kurdistánu pod vedení
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KRG, území na irácko-tureckých hranicích. Turecko se tak obávalo vzniku nové
samostatné kurdské entity i na syrsko-tureckých hranicích. Navíc PYD je napojená na
PKK a tím pádem jí Turecko vnímá jako hrozbu své národní bezpečnosti.48
Hned po vypuknutí syrské občanské války požadovala turecká vláda, aby se
PYD v konfliktu připojila ke Svobodné syrské armádě (FSA) a k jejím politickým
organizacím. Ta byla založena v roce 2011 a sdružovala desítky různých ozbrojených
skupin jako opozice vůči režimu Bašára Assada. Turecko se v rámci konfliktu staví
proti syrskému režimu a podporuje právě FSA. FSA však nenabízela více politických
práv Kurdům v Sýrii, takže se PYD nepřidala. Od té chvíle Turecko tedy odmítalo
existenci PYD vůbec.49 Vláda AKP se dokonce vyjádřila tak, že v Sýrii nestrpí
jakoukoliv kurdskou politickou formaci napojenou na PKK.50
Turecko tedy začalo jednat. Od roku 2011 turecká vláda zkusila několik taktik,
jak PYD udržet pod kontrolou. Ze začátku se snažila s pomocí svého KDP – svého
politického partnera v Iráku – podporovat širokou koalici různých frakcí syrských
Kurdů jako protiváhu k PYD. To se však nepovedlo kvůli vnitřním sporům v koalici a
nedostatku její politické a vojenské síly. Druhou taktikou, kterou Turecko vyzkoušelo,
byla podpora islamistických a džihádistických skupin jako například teroristické Fronty
an-Nusrá, protože bojovaly jak proti syrskému režimu, tak proti PYD.51
Když se v červenci 2012 vojenské síly Assadova režimu stáhly z převážně
kurdských oblastí ne severu Sýrie a přenechali tak kontrolu PYD, mezinárodní reakce
přišly velmi rychle. Tehdejší turecký premiér Erdogan obvinil Assada ze snahy o
destabilizaci Turecka tím, že ponechává území severní Sýrie straně napojené na PKK a
47
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dokonce hrozil vojenskou intervencí, pokud by PKK využilo území severní Sýrie
k organizování útoků na Turecko.52 Pravdou je, že jedním z důvodů úspěchu PYD byl
fakt, že udržela nepsanou smlouvu o neútočení s Assadovým režimem, což ovšem
neznamenalo vzájemné sympatie a podporu. Turecku to ale ke zmírnění obav
nepomohlo.53
I přes to, že turečtí politici často a hlasitě prohlašovali, že žádnou formu kurdské
samosprávy v Sýrii trpět nebudou, AKP si přesto ponechala alespoň minimální prostor
pro možné vyjednávání a dialog s PYD, kterému se však dlouho vyhýbala. Na turecké
politické scéně totiž došlo k dalším změnám. Na konci roku 2012 AKP otevřela nová
jednání s Öcalanem. V návaznosti na to v roce 2013 Turecko několikrát navštívil
spolupředseda PYD Salih Muslim na pozvání tehdejšího tureckého ministra zahraničí
Davutogla. Nakonec to ale vztahy obou aktérů nezlepšilo.54
Na přelomu let 2013 a 2014 došlo v severní Sýrii k ustanovení tří
samosprávných regionů Afrín, Kobani a Jažíra, které byly de facto autonomní a pod
kontrolou PYD. Stejně jako Irácký Kurdistán v Iráku, tyto regiony byly v Sýrii více
méně jediné stabilní na pozadí již několik let trvajícího konfliktu. Tím se obavy Turecka
ze vzniku další kurdské autonomie na jeho hranicích naplnily. K tomu se ve stejném
období začalo ukazovat, že YPG je jedinou schopnou vojenskou silou v boji proti ISIS.
Tento vývoj zvýšil legitimitu PYD/YPG v mezinárodním společenství.55

3.2.

Vojenské vazby a ISIS

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, jednou z obav Turecka bylo, že silná
PYD v regionech na syrsko-tureckých hranicích bude znamenat nové základny pro PKK
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k plánování útoků na Turecko. V roce 2012 se uskutečnilo několik útoků na tureckém
území nedaleko syrských hranic. I přes to, že se k nim PKK nepřihlásila, turecké
autority jí útoky přisuzovaly. Tento strach a obviňování ze strany Turecka se neprokázal
a navíc bylo jasné, že případný výskyt PKK v severní Sýrii by i kvůli nevhodnému
terénu by v plánování útoků moc velký význam neměl. Nicméně to postoj Turecka ani
trochu nezměnilo.56
Již v roce 2012 se nestabilita způsobená občanskou válkou začala zvětšovat i
v severní Sýrii. Boje mezi FSA, syrským režimem a džihádistickými skupinami se
začaly přelévat i do relativně klidných kurdských oblastí. YPG se tak začaly vojensky
více angažovat především v obraně kurdských měst a vesnic. Největší hrozbou se ke
konci roku 2012 stal ISIS.57 Po celý rok 2013 se jednalo spíš o menší boje o kontrolu
hraničních přechodů a o kurdská města. YPG tak díky svým převážně efektivním
vojenským zákrokům rozšířila svoji kontrolu i na území, které původně PYD
neovládala. Těšila s i větší podpoře kurdského obyvatelstva právě díky jejich obraně
před ISIS.58
Na podzim roku 2014 se boj proti ISIS dostal do nejintenzivnější fáze, když ISIS
obklíčil a masivně útočil na kurdské město Kobani. Město bránily hlavně jednotky
YPG, které na obranu byly příliš slabé. Aby se předešlo pádu města, mezinárodní
koalice proti ISIS přišla na pomoc. V té ovšem chybělo Turecko.59
Po velmi slabé podpoře turecké vlády vojensky pomoci KRG při obraně Erbílu
proti ISIS, asistenci PYD/YPG při obraně Kobani odmítla úplně. Postoj AKP byl
takový, že Kobani nebyla tragédie, protože šlo o válku mezi dvěma teroristickými
skupinami (tedy ISIS a PKK).60 Pokud by Turecko pomohlo PYD/YPG, bralo by to
jako napomáhání PKK. A to i přes to, že ISIS byl hrozbou i pro Turecko. Turecká
politická elita však jako většího nepřítele vnímala právě PYD a Assadův režim, a
naopak jim vyhovovalo, že se tyto dvě hrozby pro tureckou bezpečnost vysilují
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navzájem. Pokud mělo Turecko proti ISIS u Kobani zasáhnout, požadovalo vytvoření
neutrálního území a bezletové zóny podél svých hranic s Rožavou, aby se izolovalo od
ISIS i PYD, a aby PYD ukončila svoje neoficiální spojenectví s Assadem a připojila se
k syrské opozici. To byly podmínky, které PYD splnit nemohla. 61
Turecko tak pokračovalo v pouhém přihlížení ostrých bojů o Kobani. Neodmítlo
jen zasáhnout, ale i pustit přes své hranice turecké Kurdy, kteří chtěli Kobani pomoci
bránit. Erdoganovo odmítnutí jakékoliv pomoci Kobani vedlo k obrovské nevoli
tureckých Kurdů, kteří se proti jednání vlády začali bouřit. Situace na jihovýchodě země
začínala připomínat nepokoje z 90. let a ohrožovala tak mírová jednání mezi Tureckou
vládou a PKK.62 AKP selhala při pokusech o ukončení konfliktu s PKK a navíc svojí
nečinností v průběhu bitvy o Kobani si prosti sobě popudila velkou část tureckých
Kurdů, což v nejhorším případě mohlo vést k etnickému konfliktu na území Turecka.
Nakonec tedy i pod velkým nátlakem ze strany USA neochotně nechalo irácké
Pešmergy přejít přes turecké hranice do Sýrie a jít na pomoc Kobani.63

3.3.

PYD a PKK

Jak už bylo zmíněno v úvodu kapitoly, PYD byla založena bývalými příslušníky
PKK krátce po vyhoštění Öcalana ze Sýrie. Jinými slovy by se dalo říci, že to byla
sesterská organizace. I přes to, že oficiálně sesterskou organizací PKK není, pojí je hne
d několik věcí. Stejné ideologické ukotvení, částečně vedení a podobné cíle. Proto její
ideologická a organizační struktura nejde zcela oddělit od PKK.
PYD se definuje jako nacionalistická strana, specifičtěji jde o kurdský
nacionalismus, což je ovšem částečně v rozporu s PKK, která již nehájí ideu národních
států. PKK se profiluje jako marxistická organizace, ale PYD se takto nikdy nenazvala.
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Prohlašuje, že zastává hodnoty jako sociální spravedlnost, genderová rovnost, svoboda
projevu, hlásí se k přímé demokracii zároveň s ohledem na práva menšin a podporuje
mírová řešení konfliktů. Stejně jako PKK navrhuje pro budoucí samostatný Kurdistán
formu rozdělení na konfederace, tak to samé navrhuje PYD pro Kurdy v Sýrii. Na
druhou stranu hájí syrskou teritoriální integritu, ale požadují uspořádání v duchu
sekulárního federalismu.64
I přes tyto rozdíly Turecko tvrdí, že PYD a PKK jsou totožné. PYD sice může
podobné cíle, ale místo úplného odtržení kurdských regionů a vytvoření samostatného
Kurdistánu volá po větší decentralizaci států v regionu. Navíc má každá jiné prozatímní
cíle. PKK bojuje za autonomii a více politických práv pro Kurdy v Turecko, a PYD se
snaží konsolidovat svojí moc v severní Sýrii.65
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Závěr
Cílem práce bylo zanalyzovat a porovnat, jak turecká AKP přistupovala ke
kurdským politickým reprezentacím v Iráku a Sýrii mezi lety 2011 a 2014. V první
kapitole byla popsána historie kurdské otázky na území Turecka a přístup AKP k ní od
svého nástupu k moci, ve druhé kapitole byly detailně popsány vztahy AKP s KRG a ve
třetí vztahy AKP s PYD.
Z první kapitoly, a především z její podkapitoly o kurdské otázce od nástupu
AKP k moci, vyplývá, že AKP přišla v roce 2002 s novou a otevřenější politikou vůči
své kurdské menšině a vůči PKK především proto, že si to žádala atmosféra v zem, na
které AKP mohla získat politické body. Po násilí páchaném v 90. letech si většina
společnosti přála ukončení bojů a umírněnější přístup AKP k PKK a Kurdům byl vítaný.
Ukázalo se však, že postoje AKP v této otázce se mění přesně podle nálad, které ve
společnosti panují. Pokud bylo zrovna před volbami a turecké obyvatelstvo zrovna
nebylo nakloněno dalšímu vyjednávání s PKK, nebo si potřebovala získat hlasy
nacionálně smýšlejících voličů, přišla AKP s tvrdší rétorikou vůči kurdské menšině a
s tvrdším přístupem k PKK.
Velmi pragmatická politika AKP se ukazuje především na příkladu Iráckého
Kurdistánu. V přístupu ke kurdským menšinám dokázala být AKP mnohem flexibilnější
než jakékoliv předešlé turecké vlády, ovšem byl zde vždy určitý limit. AKP by nikdy
nepodpořila vyšší míru autonomie kurdských menšin z obavy, že by to mohla být
předzvěst vytvoření samostatného Kurdistánu. Nicméně svými kroky vůči KRG proti
těmto svým zásadám částečně šla. Turecko se nacházelo v situaci, kdy potřebovalo
spolehlivého obchodního partnera, který by mu dodával ropu a zemní plyn. Kdyby ho
nenašlo, hrozily zemi ekonomické problémy a jelikož Erdogan vystavěl svojí popularitu
z velké části právě na ekonomickém růstu, aby se AKP udržela u moci, musel udržet i
ekonomický růst. A v tu dobu byla jediným spolehlivým partnerem KRG, kterou tak
Turecko začalo podporovat i za cenu podporování její autonomie.
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Úplně opačný přístup však měla AKP k syrské PYD. Ze spojenectví s PYD
žádné ekonomické či jiné výhody by nevyplývaly, tak si AKP vůči na PKK částečně
napojenou PYD ponechala nekompromisní přístup. Nezměnil to ani nátlak
mezinárodního společenství, které Turecko tlačilo k podpoře PYD proti ISIS. V té chvíli
podnikla AKP jen opravdu nezbytné kroky. V tomto přístupu je vidět suverenita AKP
na mezinárodním poli, kde si přeci jen může dovolit riskovat víc než na poli domácím.
Koneckonců turecká společnost je ta, která jediná jí demokraticky ve finále může
odstavit od moci. A aby se u moci udržela, byla ochotná hrát na několik stran. A to se
přesně projevilo v politice AKP vůči kurdským entitám v různých zemích.
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Summary
The aim of the thesis was to analyze and compare the Turkish AKP's approach
to Kurdish political representations in Iraq and Syria between 2011 and 2014. In the
first chapter, the history of the Kurdish question on the territory of Turkey and the AKP
approach to it since its accession to power were described, in the second chapter the
AKP's relations with the KRG and the third AKP relations with PYD were described in
detail.

The first chapter, and especially its sub-chapter on the Kurdish issue since the
AKP's accession to power, shows that the AKP came with a new and more open policy
towards its Kurdish minority and the PKK, primarily reacting on the atmosphere in the
country. After the violence in the 1990s, most of the society wished to end the fighting,
and the AKP's moderate approach to the PKK and the Kurds was welcomed. However,
it has turned out that the AKP's attitudes on this issue was changing precisely according
to the mood that prevailed in society. If it was just before the election, and the Turkish
population was not in favor of further negotiations with the PKK, or AKP needed the
voices of more nationalist voters, the party came up with a harsher rhetoric against the
Kurdish minority and a tougher approach to the PKK.

The very pragmatic AKP´s policy is emerging above all in the example of Iraqi
Kurdistan. In accessing Kurdish minorities, the AKP was much more flexible than any
previous Turkish government, but there was always a limit. The AKP would never
support a higher degree of autonomy for Kurdish minorities, fearing it might be a
precursor to creating a separate Kurdistan. Nevertheless, the approach AKP chose to
follow regarding the KRG was partly against this principle. Turkey was in a situation
where it needed a reliable business partner to supply it with oil and natural gas. If it did
not find it, the country was facing economic problems, and since Erdogan had built its
popularity largely on economic growth, the AKP had to maintain economic growth. At
the time, KRG was the only reliable partner, which Turkey has begun to support even if
it meant strengthening its legitimacy.
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However, the AKP had a completely opposite approach to the Syrian PYD.
From the alliance with PYD, no economic or other benefits would come to fruition, so
the AKP kept a harsh approach towards the PYD, which was a bit connected to PKK.
Nor did it change the pressure of the international community that pushed Turkey to
support PYD against ISIS. At that moment, the AKP took only the necessary steps. In
this approach, the sovereignty of the AKP can be seen in the international field, where it
can afford to risk more than in the domestic field. After all, a Turkish society is the only
one that can democratically end its rule in. And to keep itself in power AKP was willing
to play on several sides. And this was reflected precisely in the AKP policy towards
Kurdish entities in different countries.
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Tabulka zkratek

Originální název

Anglický překlad

Zkratka* Český překlad

Adalet ve Kalkınma
Partisi

Justice and
Developement Party

AKP

Strana spravedlnosti a
rozvoje

al-Jaysh as-Sūrī alḤurr

Free Syrian Army

FSA

Svobodná syrská armáda

Partiya Demokrat a
Kurdistanê

Kurdistan Democratic
Party

KDP

Kurdská demokratická
strana

Encûmena Niştimanî
ya Kurdî li Sûriyê

Kurdish National
Council

KNC

Kurdská národní rada

Hikûmetî Herêmî
Kurdistan

Kurdistan Regional
Government

KRG

Kurdská regionální vláda

Partiya Karkerên
Kurdistanê

Kurdistan Worker„s
Party

PKK

Kurdská strana
pracujících

Yekêtiy Niştîmaniy
Kurdistan

Patriotic Union of
Kurdistan

PUK

Vlastenecká Unie
Kurdistánu

Partiya Yekîtiya
Demokrat

Democratic Union
Party

PYD

Sjednocená
demokratická strana

Yekîneyên Parastina
Gel

People„s Protection
Units

YPG

Lidové obranné jednotky

Türk Silahlı
Kuvvetleri

Turkish Armed Forces

TSK

Ozbrojené síly Turecka

*nejčastěji používané zkratky

