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15 czerwca 2020 r. przed godzina ̨ 01:00 Turcja przeprowadziła serie ̨ nalotów na góre ̨
Szengal, która trwała od 40 do 60 minut. [Szengal to nazwa regionu, jego głównego miasta
i świet̨ego dla Jezydów masywu górskiego. – P.Z.]

Turcja przeprowadzała naloty na Szengal kilkakrotnie od kwietnia 2017 r. Naloty miały
miejsce co najmniej siedem razy:

• Kwiecień 2017 r. – podczas świet̨ego miesiac̨a Jezydów, wkrótce po jezydzkim No-
wym

• Sierpień 2018 r. – po nabożeństwie upamiet̨niajac̨ym masakre ̨ w Koczo

• Grudzień 2018 r. – w świet̨o religijne Jezydów i jeden dzień przed wizyta ̨ w Szengal
[laureatki Pokojowej Nagrody Nobla – P.Z.] Nadii Murad, która przeżyła ludobójstwo

• Listopad 2019 – dwie oddzielne kampanie

• Styczeń 2020 r. – w świet̨o religijne Jezydów

• Czerwiec 2020 r.

Wczorajsze bombardowania, przeprowadzone samolotami wyprodukowanymi w USA,
były jak dotad̨ najszerzej zakrojonymi tureckimi atakami, z 30 zgłoszonymi nalotami,
które podpaliły spore rejony góry Szengal. Uderzenia trafiły w Shilo (w południowo-
zachodniej cześ̨ci góry, gdzie droga wije sie ̨ na południe wokół zachodniego krańca, aby
połac̨zyć sie ̨ z główna ̨ autostrada)̨, Kore Smoqi (obszar u podnóża północno-zachodniej
cześ̨ci góry) i obszar na szczycie góry mied̨zy obozami [uchodźców] Çil Mîre i Serdeshte.

Bombardowania na szczycie góry miały miejsce w bliskiej odległości od cywilnych obo-
zów dla uchodźców wewnet̨rznych (obozów dla wysiedlonych Jezydów), które znajduja ̨sie ̨
zaledwie kilka kilometrów dalej. Tureckie samoloty bombardowały niektóre grzbiety gó-
ry, podpalajac̨ setki – a może nawet tysiac̨e – drzew. Pożary płoneł̨y przez wiele godzin,
zagrażajac̨ gajom oliwnym i obszarom uprawy tarasowej, które znajduja ̨ sie ̨wysoko na gó-
rze. Rozpalanie pożarów w miare ̨ zbliżania sie ̨ lata jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza
w Szengal, który miał poważne problemy z trudnymi do ugaszenia pożarami w ostatnich
latach. [W zeszłym roku podpaleń dokonywały tzw. „uśpione komórki” ISIS. – P.Z.]

Materiał wideo z pożarów płonac̨ych po nalotach, opublikowany przez ANF News.

Czas bombardowań
Ta runda tureckich nalotów przypada sześć miesiec̨y po ostatniej serii ataków przeprowa-
dzonej 15 stycznia 2020 r.

W ciag̨u ostatnich kilku tygodni wielu jezydzkich uchodźców – którzy mieszkali w na-
miotach w Kurdyjskim Regionie Autonomicznym od prawie sześciu lat – wraca do Szengal,
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aby rozpoczać̨ odbudowe ̨zniszczonych domów. Na tydzień przed tymi bombardowaniami
150 rodzin opuściło autonomie,̨ aby powrócić do Szengal, a wiele innych planuje powrót.

Szengal był stosunkowo spokojny przez ostatnie dwa lata; najbardziej znaczac̨ymi zakłó-
ceniami tego spokoju były właśnie przypadki tureckich nalotów. Ataki te wywołuja ̨poczu-
cie niestabilności, demoralizuja ̨ uchodźców wewnet̨rznych rozważajac̨ych powrót i terro-
ryzuja ̨ tych, którzy już wrócili. Wielu Jezydów uważa, że   czas tych nalotów nie jest zbie-
giem okoliczności. Wczorajsze naloty miały miejsce cztery dni po incydencie, w którym
KDP Asaish (tajna policja [Nie tyle tajna, co po prostu „bezpieka” rzad̨zac̨ej w autonomii
partii KDP należac̨ej do klanu Barzanich. – P.Z.]) zatrzymał konwój Jezydów wracajac̨ych
do Szengal.

Celowym czy nie, ale nieuniknionym efektem tych ataków bed̨zie zniechec̨enie osób roz-
ważajac̨ych powrót do domu.

To działanie jest sprzeczne z bezpośrednim celem polityki administracyjnej USA, jakim
jest wspieranie powrotu i odbudowy na spornych terytoriach Iraku. Utrudnia także ogól-
nie prace ̨humanitarna ̨ i sprawia, że   organizacje pozarzad̨owe niechet̨nie realizuja ̨projek-
ty w regionie Szengal. Uniemożliwia to powrót stabilności, a w konsekwencji wpływa na
daż̨enie do masowej emigracji do krajów zachodnich.

Wcześniejsze naloty
Tureckie bombardowania w Szengal nie tylko powstrzymuja ̨ powrót, ale istnieje również
wzorzec, sugerujac̨y, że bombardowania sa ̨ zsynchronizowane ze świet̨ami religijnymi Je-
zydów lub ważnymi wydarzeniami pamiec̨i ludobójstwa. Kilka poprzednich kampanii mia-
ło miejsce w świet̨a Jezydów, a w sierpniu 2018 r. kampania nalotów miała miejsce kilka go-
dzin po nabożeństwie żałobnym ku czci poległych w masakrze w Koczo [film o tej zbrodni
z polskimi napisami – P.Z.]. Ci, którzy zginel̨i w nalotach, właśnie opuścili to nabożeństwo
żałobne.

Ataki lotnicze Turcji w kwietniu 2017 r. wymierzone były w bojowników jezydzkich i kur-
dyjskich, którzy nadal aktywnie bronili Szengal przed ISIS – to było przed wyzwoleniem
południowej strony Szengal przez PMU. Innymi słowy, Turcja zaatakowała obrońców ak-
tywnej linii frontu przeciwko ISIS, atakujac̨ główne siły odpowiedzialne za zapewnienie
ochrony narażonym na ataki uchodźcom na szczycie góry. [Trafiono mied̨zy innymi sie-
dzibe ̨ stacji radiowej ÇIRA FM i cywilna ̨ klinike.̨ Wśród ofiar był 13-letni Sufian Jassem.
-P.Z.]

W ciag̨u kilku dni od nalotów w kwietniu 2017 r. zastep̨ca sekretarza stanu USA ds. Iraku
Joseph Pennington odwiedził społeczność Jezydzka ̨w Michigan. Jezydzi wyrazili oburzenie
i smutek z powodu nalotów, a Pennington zapewnił ich, że USA nie pozwola,̨ by to sie ̨
powtórzyło. Niestety, ciag̨le sie ̨ powtarza.

Po trzeciej rundzie nalotów na Szengal, w grudniu 2018 r. ofiara ludobójstwa Nadia Mu-
rad spotkała sie ̨w Turcji z tureckim ministrem spraw zagranicznych Mevlütem Çavuso̧ğlu
i wezwała Turcje ̨ do zakończenia ataków na Szengal. Te jednak trwaja ̨ nadal.
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Nadia Murad spotyka sie ̨ z tureckim ministrem spraw zagranicznych, 16 grudnia 2018 r.
[To spotkanie i to zdjec̨ie zostało przez Çavuso̧ğlu wykorzystane do siania propagandy i

wypisywania kłamstw o PKK. Tutaj -
https://rozawahome.files.wordpress.com/2019/08/efbbs.jpg - porównanie twittów jego i

Nadii. – P.Z.]
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Naloty w Turcji w listopadzie 2019 r wycelowane były w baze ̨YBŞ [samoobrona Jezydów]
w Khanasor, ale nie trafiły i uderzyły w dom cywilny.

Naloty w styczniu 2020 r. skierowane były na dzielnice ̨ mieszkalna ̨miasta Dugure, nisz-
czac̨ własność, zabijajac̨ kilku członków personelu YBŞ oraz cywilów. Nastep̨stwa ataków z
stycznia 2020 r. można zobaczyć na nastep̨ujac̨ych dwóch zdjec̨iach rozpowszechnionych
online:

Po zamachach bombowych w styczniu 2020 r. Dyrektor wykonawczy Yazda Murad Isma-
el opublikował te ̨ wiadomość:

Pozwólcie mi sie ̨ tym podzielić; jedna ̨ z ofiar był Ali, miał około 20 lat, był oj-
cem i meż̨em. Ojciec Alego był kierowca ̨cież̨arówki pracujac̨ym dla armii ame-
rykańskiej, gdy byli w Szengal. Ali pochodzi z bardzo biednej rodziny. Ali po-
zostawił rodzine:̨ sierote,̨ wdowe ̨ i nienarodzone dziecko pozbawiona ̨ źródła
utrzymania. To Turcja sprawiła tej rodzinie tak wielki ból. Wyraziliśmy dzisiaj
kondolencje dziadkowi i babci Alego. Byli pograż̨eni w ogromnym żalu.

6



Za @metesohtaoglu

Znaczenie, które niosa ̨ ze soba ̨ naloty dla osób, które
przeżyły ludobójstwo
Po wczorajszej kampanii bombowej tureckie media rozpowszechniły zdjec̨ia tureckich ofi-
cerów świet̨ujac̨ych ataki:

Wczoraj turecki personel wojskowy rozpowszechnił również film PR zawierajac̨y mie-
szanke ̨ materiału (niektóre materiały pochodza ̨ sprzed 15 czerwca, ale także niektóre ma-
teriały ponoć pokazuja ̨ataki na Szengal i inne lokalizacje zaatakowane 15 czerwca – Makh-
mour i Qandil):https://www.joshualandis.com/blog/wp-content/uploads/PR-video-released-by-Turkish-military-showing-attacks-on-Sinjar-Qandil.mp4

Trzeba zdać sobie sprawe,̨ ze Szengal jest kulturalnym punktem skupienia społeczności
Yazidi na całym świecie; to świet̨a ojczyzna, która przetrwała wiele epok prześladowań.
Jako jedna z ostatnich enklaw jezydzkich w regionie, Szengal jest zarówno ukochany, jak i
postrzegany jako bezbronny. Kiedy ISIS po raz pierwszy zaatakowało Szengal i rozpoczeł̨o
ludobójstwo Jezydów w 2014 r., straumatyzowało to każda ̨ osobe ̨ Jezidi na świecie. Podob-
nie, za każdym razem, gdy Turcja bombarduje Szengal, a wiadomość o tym dociera do uszu
Jezydów na całym świecie, ponownie traumatyzuje każda ̨ osobe ̨ jezydzka.̨

Nawet jeśli naloty nie zabijaja ̨ cywili, traumatyzuja ̨każdego cywila w okolicy, ponieważ
sa ̨ słyszalne (a czasem widoczne) w całym Szengal. W jednym z filmów opublikowanych
wczoraj w nocy z nalotów lotniczych może usłyszeć po wybuchach krzyk dziecka.
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„Minister Obrony Narodowej Turcji Hulusi Akar (po prawej) śledzi Operacje ̨ Orli Szpon.”
Zdjec̨ie: Arif Akdoğan – Agencja Anadolu. [W zeszłym roku pojawiły sie<̨/em> dowody

<em>na to, ze to on, jeszcze jako szef sztabu generalnego, był odpowiedzialny za
zorganizowanie sfingowanego puczu, który posłużył Erdoganowi za pretekst do kolejnej

fali represji. P.Z.]
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Zdjec̨ie: Arif Akdoğan – Agencja Anadolu
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Pretekst Turcji dla ataków i łamania prawa
mied̨zynarodowego
Jako uzasadnienie tych nalotów Turcja twierdzi, że atakuje siły PKK; jednak obecność PKK
w Szengal jest systematycznie eliminowana od marca 2018 r. Rzeczywistymi celami bom-
bardowań sa ̨ siły samoobrony Jezydów YBŞ.

Podobnie jak wspierane przez USA YPG, YBŞ jest filia ̨PKK [YPG nigdy nie było filia ̨PKK,
YBŞ zostało stworzone, wyszkolone i wspierane przez PKK, po tym jak oddziały PKK ra-
zem z YPG/YPJ jako jedyne siły pośpieszyły na ratunek Jezydom, ale nazywanie YBŞ „filia”̨
PKK jest także przesada ̨– P.Z.]; jej szeregi składaja ̨sie ̨ jednak głównie z lokalnych Jezydów,
którzy dołac̨zyli do milicji po ludobójstwie, aby bronić swojej ojczyzny przed ISIS. Wielu
jej członków to Ocaleni, którzy stracili członków rodziny na skutek masakr i zniewolenia
ISIS, a których domy zostały zniszczone. YBŞ koordynuje obecnie działania z lokalna ̨ irac-
ka ̨ policja ̨ w celu zapewnienia bezpieczeństwa. (Na przykład, kiedy zaczet̨o wprowadzać
techniki dystansowania społecznego w celu spowolnienia rozprzestrzeniania sie ̨ korona-
wirusa, iracka policja w Szengal koordynowała działania z YBŞ w celu wdrożenia środków
bezpieczeństwa i to członkowie personelu YBŞ chodzili od drzwi do drzwi, aby edukować
ludzi na temat COVID- 19 i prosić właścicieli firm o zamkniec̨ie sklepów).

Z powodu tureckiego zagrożenia wojskowego dla Szengal, PKK ogłosiło wycofanie sie ̨ z
Szengal w połowie 2018 roku. Chociaż niewielka liczba członków PKK może nadal miesz-
kać w Szengal, nie ma już publicznie widocznej obecności partyzantów PKK w Szengal. [Wg.
moich informacji ostatni członkowie personelu bojowego PKK zostali wycofani na przeło-
mie marca i kwietnia 2018 r. Po tej dacie pozostały pojedyncze osoby spoza struktur mili-
tarnych, jak zabity w nalocie 15 sierpnia 2018 r. Mam Zekî Şengalî, koordynator pomocy
humanitarnej PKK dla Jezydów, oraz ewentualnie ich ochroniarze. – P.Z.]

Co ważniejsze, Szengal – który nie ma granicy z Turcja ̨ – nie jest miejscem organizacji
ataków na Turcje.̨

Wczoraj rano turecka agencja informacyjna Anadolu poinformowała, że   „tureckie Mi-
nisterstwo Obrony twierdzi, że operacja „Orli Szpon” odbywa sie ̨ na podstawie prawa do
samoobrony wynikajac̨ego z prawa mied̨zynarodowego ”.

Artykuł 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych wymaga, aby wszystkie państwa „po-
wstrzymały sie ̨w stosunkach mied̨zynarodowych od groźby lub użycia siły przeciwko inte-
gralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa lub w jakikol-
wiek inny sposób niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych. „Chociaż państwa zacho-
wuja ̨ prawo do samoobrony1, prawo to podlega standardom konieczności i proporcjonal-
ności. Represje moga ̨być przeprowadzane wyłac̨znie w ostateczności w przypadku poważ-
nego naruszenia przez przeciwnika mied̨zynarodowego prawa humanitarnego2. Co wiec̨ej,
ataki wyprzedzajac̨e, choć generalnie nie uważane za legalne, w rzadkich przypadkach, w

1 Karta ONZ, art. 51
2 ICRC, Customary IHL Database, https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/

v1_rul_rule145. Data dostep̨u, 15.06.2020
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których moga ̨uzyskać zgode,̨ „powinny ograniczać sie ̨do przypadków, w których koniecz-
ność samoobrony jest natychmiastowa, przytłaczajac̨a i nie pozostawia wyboru środków
ani czasu na narady.”3 Ataki musza ̨ być proporcjonalne do wagi naruszenia przeciwnika4.

Wielokrotne bombardowanie obszarów wychodzac̨ych z ludobójstwa i zamieszkałych
przez uchodźców wewnet̨rznych w obozach, w celu wyeliminowania celów PKK nie jest w
żaden sposób konieczne ani zgodne z obowiaz̨kiem Turcji pokojowego rozstrzygania spo-
rów, ani też masowe bombardowanie terytorium Iraku nie jest proporcjonalne do zagroże-
nia stwarzanego przez lekko uzbrojona ̨ milicje,̨ która nie zaatakowała terytorium Turcji.

Innymi słowy, aby stwierdzić oczywistość, siły samoobrony Jezydów w Szengal nie stano-
wia ̨ bezpośredniego zagrożenia dla Turcji i nie popełniły żadnego poważnego naruszenia,
aby uzasadnić atak na terytorium innego suwerennego państwa.

Prawo państwa do samoobrony nie zwalnia go z obowiaz̨ku na mocy art. 2 ust. 4 Kar-
ty Narodów Zjednoczonych pokojowego rozstrzygania sporów, ani nie wolno podejmować
działań naruszajac̨ych prawa humanitarne, prawa człowieka lub mied̨zynarodowe prawo
publiczne. W rzeczywistości nieprowokowane bombardowanie obozów dla uchodźców we-
wnet̨rznych/uchodźców (jak miało to miejsce również wczoraj, gdy Turcja zbombardowała
Makhmour [Obóz kurdyjskich uchodźców z Turcji na terenie Iraku, wielokrotnie atakowa-
ny przez Turcje.̨ [Miedzy innymi w nocy z 13 na 14 grudnia 2018 r. tureckie samoloty zabiły
w nim czworo cywili (trzy kobiety i 14-letnia ̨ dziewczynke)̨ – P.Z.]) jest bezpośrednim na-
ruszeniem art. 2 ust. 4, ponieważ Turcja popełniła akt agresji przeciwko suwerennemu
terytorium Iraku (patrz rezolucja GA 3314, Art. 3 lit. b): „[…] bombardowanie przez siły
zbrojne państwa przeciwko terytorium innego państwa lub użycie broni przez państwo
przeciwko terytorium innego państwa”). Prawo mied̨zynarodowe zabrania także ataków,
które „moga ̨spowodować przypadkowa ̨utrate ̨życia cywilnego, obrażenia cywili, szkody w
przedmiotach cywilnych lub ich kombinacje,̨ które byłyby nadmierne w stosunku do prze-
widywanej konkretnej i bezpośredniej korzyści wojskowej”5. Ukierunkowane lub masowe
ataki na ludność cywilna ̨ i osoby chronione oraz ich własność stanowia ̨ wyraźne pogwał-
cenie zwyczajowego prawa mied̨zynarodowego i konwencji genewskich i osiag̨aja ̨ poziom
zbrodni wojennych6.

3 The Caroline, 2 Moore, Digest of International Law 412 (1906)
4 ICRC, Customary IHL Database, https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/

v1_rul_rule145. Data dostep̨u, 15.06.2020
5 ICRC, Customary IHL Database, https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/print/

v1_rul_rule14, data dostep̨u 6/15/2020
6 Statut ICC, art. 8 ust. 2 lit. b) ppkt (iv) (ibid., § 5); patrz także regulamin UNTAET 2000/15, sekcja 6 (1)

(b) (iv) (ibid., § 13).
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Słaba reakcja Iraku
Podobnie jak w poprzednich przypadkach tureckich ataków na Szengal, Irak potep̨ił wczo-
rajsze ataki, ale artykuł opublikowany wczoraj przez al-Monitor zauważył, że używany jest
mało stanowczy jez̨yk:

Ministerstwo Obrony Iraku potep̨iło dzisiejsze ataki, mówiac̨, że naruszaja ̨one
suwerenność Iraku, ale jez̨yk oświadczenia był łagodny. „Wzywamy Turcje ̨ do
zaprzestania tych naruszeń i unikniec̨ia ich powtarzania oraz do poszanowa-
nia dwustronnych stosunków mied̨zy obydwoma krajami” – powiedział.

W rzeczywistości kilkakrotnie pojawiły sie ̨znaki wskazujac̨e na milczac̨a ̨akceptacje ̨Bag-
dadu dla działań Turcji.

Wszystkie tureckie bombardowania Szengalu od 2018 r. do chwili obecnej miały miejsce
obok obecności armii irackiej w Szengal. To, że Irak nieodpowiednio protestuje przeciwko
atakom, które maja ̨miejsce pod jego własna ̨ jurysdykcja ̨ i gdzie zachowuje pełna ̨kontrole ̨
nad własna ̨ armia,̨ implikuje możliwość biernego współudziału.

Bombardowania w styczniu 2020 r. miały miejsce bezpośrednio po tym, jak turecki mi-
nister spraw zagranicznych Mevlüt Çavuso̧ğlu odwiedził Bagdad z oficjalna ̨ wizyta,̨ co do-
prowadziło niektórych do spekulacji, że rzad̨ iracki wyraził zgode ̨ na ataki7.

Podobnie, wczorajsze bombardowania miały miejsce zaledwie kilka dni po wizycie szefa
wywiadu Turcji w Iraku.

Powody, dla których Bagdad nie stawia poważnego oporu wobec naruszeń przez Turcje ̨
jego terytorium, powinny zostać zbadane osobno. Jednym z potencjalnych czynników mo-
że być cheć̨ Bagdadu, aby wykluczyć wszelkie zakłócenia w odbiorze wody Eufratu płynac̨ej
z Turcji. [Moim zdaniem raczej chodzi o Tygrys. Przepływ wody w Eufracie i tak jest ograni-
czany przez Turcje ̨ w ramach jej działań przeciw Autonomicznej Administracji Północnej
i Wschodniej Syrii (Rożawie). – P.Z.] Ale w tej historii jest prawdopodobnie coś wiec̨ej, a
fakt, że Bagdad wypłaca pensje YBŞ, nie obalajac̨ pretekstu Turcji, że trzeba „zaatakować
PKK”, budzi zdziwienie.

Milczenie NATO wobec rosnac̨ego imperializmu
tureckiego
To, że Turcja jest gotowa zaatakować ojczyzne ̨ Jezydów, ale nie wykazała zaangażowania
w atakowanie ISIS, jest niezwykle wymowne zarówno do Jezydów, jak i osób postronnych.

Co wiec̨ej, tureckie naloty na Szengal nastep̨uja ̨ po ugruntowanym schemacie, odnoto-
wanym przez wielu ekspertów i analityków w latach konfliktu z ISIS, w którym Turcja reali-
zuje polityke,̨ która pomaga ISIS. Dobrze udokumentowano, że dżihadyści z ISIS otrzymali

7 Sa’ad Salloum, “Turkey bombs Yazidi militia in Iraq affiliated with PKK,” al-Monitor, Jan. 24, 2020,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-sinjar-kurdistan-yazidis-turkey.html
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swobodny dostep̨ do granicy tureckiej,8 że Turcja dostarczyła dżihadystom broń,9 zapewni-
ła wsparcie finansowe grupom terrorystycznym10 i zapewniła szkolenie bojownikom ISIS11.
To, że Turcja była postrzegana jako pośredni zwolennik ludobójstwa w Jezydach w 2014 r.
sprawia, że   jej nieustajac̨a kampania przeciwko Szengal jest jeszcze bardziej problematycz-
na.

Świat musi zrozumieć, co to oznacza dla Jezydów – zmarginalizowanej mniejszości irac-
kiej, która chce uniknać̨ rywalizacji geopolitycznej – kiedy tak wielkie mocarstwo jak Tur-
cja działa z nieograniczona ̨ licencja ̨ na atak na ich ojczyzne.̨

W ciag̨u ostatnich trzech lat, w których miały miejsce naloty, NATO nigdy nie wydało
oświadczenia o sprzeciwie wobec tej nielegalnej i destrukcyjnej formy działania. Milczenie
NATO wyraża milczac̨a ̨aprobate ̨dla imperialistycznej agresji Turcji. To jest niedopuszczal-
ne.

Zamiast wykorzystywać swoje stanowisko i głos do krytykowania działań Turcji, sekre-
tarz generalny NATO Jens Stoltenberg albo chwalił „wkład Turcji w NATO”, albo bronił
Turcji przed krytyka ̨ dotyczac̨a ̨ jej postep̨owania12.

Obecnie pilna sprawa ̨ jest, aby NATO jako organizacja wzieł̨a odpowiedzialność za swo-
ich członków. Zarówno NATO, jak i jego poszczególne kraje członkowskie, zwłaszcza Sta-
ny Zjednoczone, Francja, Niemcy i Wielka Brytania, musza ̨publicznie potep̨ić ten wzorzec
przemocy i zdecydowanie przekonać Turcje,̨ by powstrzymała wszelkie działania wojenne
przeciwko Szengal.

Jest to tym bardziej istotne, gdy weźmie sie ̨ pod uwage ̨ sie ̨ możliwe projekty Erdogana
dla regionu. Erdogan wydał oświadczenia o Mosulu i Kirkuku jako należac̨ym do Turcji;
takich oświadczeń nie należy lekceważyć, ponieważ jesteśmy świadkami rozwijajac̨ego sie ̨
procesu aktywnej aneksji przez Turcje ̨ cześ̨ci Syrii. (Należy wspomnieć, że mniejszości re-
ligijne w przejet̨ych przez Turcje ̨ cześ̨ciach Syrii zostały wyped̨zone, a ich świet̨e miejsca
zniszczone).

8 The Washington Post, “In Turkey, a late crackdown on Islamist fighters,” Aug. 12, 2014, http://
www.washingtonpost.com/world/how-turkey-became-the-shopping-mall-for-the-islamic-state/2014/08/
12/5eff70bf-a38a-4334-9aa9-ae3fc1714c4b_story.html

9 „Kemal Kiliçdaroglu, szef Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), wydał oświadczenie z prokura-
tury Adany 14 października 2014 r., Utrzymujac̨, że Turcja dostarczyła broń grupom terrorystycznym.
Wyprodukował również transkrypcje wywiadów od kierowców cież̨arówek, którzy dostarczali broń gru-
pom.” Zobacz dr David L. Phillips, „ISIS-Turkey Links”, https://www.huffpost.com/entry/research-paper-
isis-turke_b_6128950?guccounter=1

10 Fehim Tasţekim, “Sınırsız sınır” Radikal, Sept. 13, 2014, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/fehim-
tastekin/sinirsiz-sinir-1212462

11 Aaron Klein, “Turkey accused of training ISIS soldiers” WND, Oct. 10, 2014, https://www.wnd.com/
2014/10/turkey-accused-of-training-isis-soldiers/#RwKhlwojsKO50o08.99

12 Np. te artykuły: https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-nato/turkeys-actions-
in-syria-must-be-measured-nato-chief-idUSKBN1WO1YO, https://www.nato.int/cps/ic/natohq/opi-
nions_151089.htm, https://www.hurriyetdailynews.com/nato-is-committed-to-the-defense-of-turkey-
stoltenberg-143167
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We wspomnianym wyżej artykule al-Monitor zauważono niepokojac̨e, ale mało dysku-
towane zjawisko obecności tureckich sił lad̨owych w Iraku – sytuacje ̨ postrzegana ̨ przez
wielu Kurdów jako obca ̨ okupacje:̨

Ankara nie wykazuje śladu słuchania wezwań Bagdadu, w tym mied̨zy innymi
do wycofania kilkusetosobowego kontyngentu tureckich sił specjalnych, któ-
ry od grudnia 2015 r. stacjonuje w Bashiqa [innym obszarze jezydzkim] pod
Mosulem.
Jego obecność wojskowa i wywiadowcza w irackim Kurdystanie – pomimo spo-
radycznego zrzed̨zenia liderów Kurdyjskiego Rzad̨u regionalnego – wciaż̨ ro-
śnie. Uważa sie,̨ że w regionie jest około 20 baz różnej wielkości, a od zeszłego
roku tureckie wojska lad̨owe rozmieszczaja ̨ sie ̨ w Kharkurk, gdzie zbiegaja ̨ sie ̨
granice Turcji, Iraku i Iranu.

Doniesiono również, że Turcja ostatnio gromadziła żołnierzy w pobliżu Silopi na północ-
nej granicy z Irakiem.

(Nawiasem mówiac̨, „odrodzenie osmańskie” Erdogana jest dobrze znane Jezydom, któ-
rzy bynajmniej nie zapomnieli, że niektóre jaskinie, w których przebywa personel YBŞ
bed̨ac̨y celem tureckich nalotów, sa ̨ tymi samymi jaskiniami, w których Jezydzi ukrywali
sie ̨podczas pogromów z czasów osmańskich, kiedy tureckie wojska zostały wysłane do ich
przymusowej konwersji i zniewolenia.)

Problem jest zatem poważniejszy niż tylko same naloty. Erdogan wielokrotnie groził in-
wazja ̨na Szengal przy pomocy wojsk lad̨owych13. Choć być może spekulacja ̨byłoby obecnie
precyzowanie celów Turcji wobec Szengal, nie można zapominać o wcześniejszych groź-
bach inwazji, kiedy czas tych ostatnich nalotów zbiega sie ̨ z momentem, w którym tysia-̨
ce Jezydów chca ̨ powrócić do ojczyzny. W opublikowanym wczoraj artykule Nishtiman
Awsman wskazał, że świadomość Turcji w zakresie mied̨zynarodowego zainteresowania
Szengal z powodu ludobójstwa w Jezydach może skłonić ja ̨do wyboru strategii utrzymania
Szengal tak wyludnionego jak to tylko możliwie, pozwalajac̨ na odroczenie pełnoskalowej
inwazji do jakiegoś momentu w przyszłości.

Bardzo ważne jest, aby bardziej odpowiedzialni partnerzy Turcji zagwarantowali, że ta-
ka inwazja nigdy nie nastap̨i.

Rozwiaz̨anie
Irak może podjać̨ praktyczne kroki w celu wyeliminowania problemu tureckich ataków na
Szengal, wchłaniajac̨ YBŞ w oficjalne irackie siły bezpieczeństwa, a tym samym eliminujac̨
pretekst Turcji do ataków na ten region.

13 Rudaw, “Turkey’s next border-clearing operations may include Shingal” May 4, 2017, https://
www.rudaw.net/english/kurdistan/05042017
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Wyeliminowanie tureckiego pretekstu do ataku na Szengal powraca do tych samych po-
stulatów Jezydów wobec społeczności mied̨zynarodowej (w dużej mierze na próżno) od
czasu ludobójstwa: skłonienia Bagdadu do wypełnienia odpowiedzialności – co szczególnie
zaniedbywano od czasu wyzwolenia Szengal z ISIS w 2017 r. – aby rozwiaz̨ać problem bra-
ku administracji w Szengal, mianujac̨ w pełni upoważnionego szefa regionu, który może
legalnie i skutecznie zarzad̨zać bezpieczeństwem, infrastruktura ̨oraz ułatwianiem działań
humanitarnych i odbudowy. Proces ten powinien obejmować podniesienie statusu ges̨to
zaludnionego dystryktu Szengal do rangi prowincji, dziek̨i czemu jej administracja bed̨zie
móc bezpośrednio kontaktować sie ̨ z Bagdadem.

Szengal jako dystrykt podlegajac̨y gubernatorstwu Mosulu okazał sie ̨dotkliwa ̨i całkowi-
ta ̨ porażka,̨ która nie tylko spowodowała poważne niedociag̨niec̨ia w kwestii bezpieczeń-
stwa, pozostawiajac̨ Jezydów podatnych na przyszłe kampanie ludobójstwa, ale także skut-
kuje niedopuszczalnym zaniedbaniem odbudowy.

Proces ten powinien obejmować przekształcenie wszystkich bojówek partyjnych w Szen-
gal w oficjalne irackie siły bezpieczeństwa. Era partii politycznych z bronia ̨ na spornych
terytoriach MUSI dobiec końca.

[Od tłumacza: Erdogan już w 2016 roku stosował wobec Jezydów mowe ̨nienawiści. Tutaj
Nurcan Baysal pisze o dyskryminowaniu Jezydów w Turcji. 29 maja 2020 r. Yazda wydała
oświadczenie w sprawie prześladowań Jezydów w okupowanym przez Turcje ̨ Efrin. Profe-
sor Jan Ilhan Kizilhan, psycholog i autor programu rehabilitacji uwolnionych z niewolnic-
twa Jezydek w Badenio-Wirtembergii zwrócił na twitterze uwage ̨ na korelacje ̨ ostatniego
tureckiego nalotu na Szengal z wcześniejszym o dzień atakiem komórki ISIS na wioske ̨ in-
nej mniejszości religijnej – kakai w wyniku którego zgineł̨o siedem osób. Z kolei po tym
nalocie turecki minister Murat Kurum wrzucił na twittera zdjec̨ie pilota z turecka flaga,̨
oraz tekstem gloryfikujac̨ym ten nalot i religijna ̨ inwokacja.̨ 18 czerwca tureckie lotnic-
two ponownie zaatakowało w Iraku. Tym razem wśród celów znalazł sie ̨ rejon Sece, wioski
innej mniejszości religijnej – chrześcijan.]

Pomoc dla Jezydów organizuje mied̨zy innymi polska fundacja „Orla Straż”.
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