Solidariteitsavond voor Mensenrechten en Vrije Meningsuiting
Zaal De Maalbeek – Hoornstraat 97, 1040 Brussel

Info- en discussieavond ‘Koerden en Koerdistan’
CC ’t Poorthuis – Zuidervest, 3990 Peer

Studiedag: De Koerdische strijd vanuit vrouwenrechtenperspectief
Amazone vzw – Conferentiezaal A 017 – Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
In de context van de Koerdische nationale beweging, zowel in Irak als in Turkije, bleef de vrouw
onderbelicht. Tijdens deze studiedag zetten wij de Koerdische vrouw in de schijnwerpers; in de
voormiddag zullen we de complexe relatie tussen nationalisme en feminisme belichten en in het
namiddagluik onderzoeken we wat Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad kan betekenen voor de
vrouwen uit Turkije en Irak. Kan deze resolutie een strategie zijn om te komen tot vrede, gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling?
Organisatie: Forum van Vlaamse Vrouwen Vlaams Brabant, Institut Kurde de Bruxelles, Koerdisch
Instituut vzw, Nederlandstalige Vrouwenraad en Vrede vzw.
Inschrijving en info: Koerdisch Instituut vzw, Berivan Binevs: berivanbinevs@skynet.be of
02/230.89.30.
Deelnemen kost 5 euro.Uw inschrijving is geldig na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 001-2068530-81 van het Koerdisch Instituut vzw, Bonneelsstraat 16, 1210 Brussel.

Conferentie ‘De Koerdische kwestie’
Huis van de Parlementsleden, Congreszaal, Leuvenseweg 21 – 1009 Brussel
Senator Geert Lambert organiseert in samenwerking met het Koerdisch Instituut vzw een conferentie
over de Koerden, een volk van zowat 35 miljoen. Zij leven verdeeld over Turkije, Irak, Iran, Syrië en
de Kaukasus. Decennialang zijn zij reeds het slachtoffer van oorlog en geweld en de speelbal van
regionale en internationale grootmachten. Het resultaat is verschrikkelijk: duizenden doden, martelingen, executies, vluchtelingen, enzovoort. Deze complexe problematiek vraagt een politieke oplossing waarin ook Europa een belangrijke rol moet spelen. Wij zullen het woord geven aan Koerdische
vertegenwoordigers en Europese specialisten.
Voor meer info, contacteer het Koerdisch Instituut vzw: Derwich M. Ferho.
E-mail:kib@skynet.be of tel.: 02/230.34.02

Infoavond ‘De Situatie van de Koerden in Turkije’
De Sleutel, Staatsbaan 124 te Lubbeek
Voor meer informatie:

Koerdisch Instituut te Brussel
Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel
Tel.: ++32/(0)2 230 89 30 – Fax: ++32/(0)2 231 00 97 – E-mail: kib@skynet.be
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- Derwich M. Ferho -

Het systeem van dorpswachters, heden ten dage dik betaalde milities in overheidsdienst, gaat terug tot
1891, ten tijde van het Ottomaanse Rijk. Momenteel zijn er 68 000 dorpswachters in dienst en 22 000 in
reserve. Het dorpswachtersysteem bestaat al tweeëntwintig jaar en wordt voornamelijk ingezet tegen de
Koerdische bevrijdingsbeweging.
Op 26 maart 1985 begon de staat op initiatief van de
toenmalige president Turgut Ozal met de rekrutering
van dorpswachters. De officiële versie luidde dat men
de dorpelingen zou beginnen te bewapenen zodat zij
zich beter zouden kunnen beschermen tegen de terreurdreiging. De praktijk heeft het tegendeel bewezen.
Dit systeem terroriseert de dorpelingen. Er bestaat
geen enkele maatregel of wettelijke bepaling voor hun
gedrag. Ze zijn vrij en wild. Sinds hun bestaan plegen
ze misdaden tegen de Koerdische bevolking.
Het dorpswachtersysteem is ook een van de hindernissen voor de terugkeer van de ontheemde Koerden. De
grote meerderheid van de ongeveer zes miljoen Koerden
(uit meer dan 4000 dorpen) hebben hun dorpen moeten verlaten omdat ze juist door deze misdaadorganisatie onderdrukt werden. Nu de staat hen zegt te mogen
(!) terugkeren naar hun dorpen, durven ze niet. De
dorpswachters blijven immers een groot gevaar voor hen
vormen. Ze zijn nog altijd in het bezit van hun wapens
en kunnen straffeloos doden, plunderen en mensen uit
hun huizen verjagen.
Dit systeem bestaat in geen enkele andere EU-lidstaat
en is onaanvaardbaar in een democratische rechtsstaat. Intussen heeft de Europese Unie begrepen dat
dit dorpswachtersysteem in feite een criminele bende
is die door de Turkse staat wordt beschermd. Daarom
hebben de EU-verantwoordelijken in 2003 aan Turkije
gevraagd om een einde te stellen aan dit systeem. De
Turkse autoriteiten hebben hun gewapende mannenaantal teruggeschroefd tot 58 000. Maar deze zomer
heeft de staat nog eens 10 000 extra manschappen in
dienst genomen. Nu zijn ze met 68 000 en opereren
ze in 35 steden. Allemaal in Koerdistan. Daarom blijft
dit systeem een van de voornaamste redenen waarom
Turkije geen lid mag worden van de EU.
Er zijn 68 000 dorpswachters, verdeeld over de volgende steden: Diyarbekir (5.187), Sirnak (6.756),
Batman (2.887), Bingöl (2.511), Bitlis (3.730), Mardin
(3.323), Mus 1.860), Siirt (4.661), Van (7.320),
Hakkari (7.614), Tunceli (368), Adiyaman (1.485),
Agri (1.838), Ardahan (91), Elazig (2.083), Maras
(2.236) Kars (558), Malatya (1365), Urfa (934). Meer
dan 22 486 personen staan momenteel op de reservelijst. In totaal zijn er 89 293 dorpswachters in dienst
van de Turkse staat die naast het leger van 700 000
manschappen dienst doen “om het terrorisme te bestrijden”. De Turkse mensenrechtenvereniging IHD, de ngo

voor ontheemden Göç-Der, TOHAV (Maatschappelijk
Onderzoeksfonds van Turkije) en andere ngo’s hebben
herhaaldelijk, maar zonder enig succes, uitgebreide rapporten over de criminele daden van de dorpswachters
opgesteld en overhandigd aan de bevoegde instanties
in Turkije. Het is algemeen bekend dat het dorpswachtersysteem goede relaties heeft met JITEM en andere
criminele organisaties die onder het toezicht van het
leger opereren.
De nieuwe president Gül heeft zelf talrijke keren problemen gehad met het leger. Hopelijk zal en kan hij via
de regering van de AKP onder leiding van Tayyip Recep
Erdogan, tevens een slachtoffer van het leger, bepaalde
stappen zetten om de macht van dit fascistisch leger
en van de moordmilities in het land te beperken en
zelfs uit te schakelen. Van het leger mocht de huidige
eerste minister Erdogan geen kandidaat zijn voor het
presidentsschap. Ook Gül was ongewenst. Maar met
veel moeite en koppigheid van de AKP is het hem wel
gelukt. Nu zijn president Gül, premier Erdogan, zijn
regering en het parlement, met 22 Koerdische parlementsleden, aan zet om Turkije in goede baan te leiden
op weg naar het EU-lidmaatschap. Een democratisch
Turkije waar iedereen, elk volk en elke religie in volle
vrijheid naast elkaar in vrede kan samenleven. Een
Turkije dat de criteria van Kopenhagen in theorie en
praktijk respecteert. Zo een Turkije zal ook hartelijk
welkom zijn in de EU. Midden oktober keurde het
Turkse parlement echter bijna unaniem, op de afkeuring van de 20-tal Koerdische DTP-parlementsleden na,
de motie van de regering goed die stelt dat het Turkse
leger in hun jacht op de PKK-rebellen niet enkel de
Noordelijke regio van Irak mag viseren maar ook de
aangrenzende zones. Moet men hieruit concluderen
dat Turkije, als kandidaat-lidstaat van de EU, de territoriale soevereiniteit van buurland Irak mag schenden
om naast de ‘terroristische’ PKK ook de Koerdische
Regionale Regering, president Masoud Barzani en zijn
peshmerga’s een kopje kleiner te maken? De Europese
Unie kijkt echter zoals gebruikelijk de andere kant op,
hoewel ze juist op dit moment alles op alles zou moeten
zetten om de Turkse regering nu eindelijk eens met de
PKK aan de onderhandelingstafel te krijgen. Want het
is toch vooral het geweld tegen de Koerden in Turkije,
dat het lidmaatschap van de EU in de weg staat onder
de titel ’mensenrechtenschendingen’.
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- PhD Kristiina Koivunen -

Gezien de bijna volledige afwezigheid van journalisten van internationale nieuwsagentschappen in het
Koerdische zuidoosten van Turkije, krijgt het Westen een zeer eenzijdig ‘Turks’ beeld van Turkije en de
Koerdische kwestie. Bovendien staat de Turkse lobby erg sterk in vele Westerse landen en lijken de Koerden
liever onder elkaar te blijven. Enkel klagen over het gebrek aan interesse en sympathie voor de Koerdische
kwestie in het Westen zal de situatie niet veranderen. De Koerden moeten werken aan hun internationale
contacten en samenwerking.
Koerdische opstand in Turkije wordt omschreven als
terrorisme. Alhoewel Turkije er niet in is geslaagd om
de wreedheden van het Zuidoosten volledig buiten de
aandacht van de internationale media te houden, heeft
het onderwerp niet zoveel aandacht gekregen als het
verdient. Berichten over de Koerden komen sporadisch
in de media en meestal zonder enige achtergrondinformatie. Geen enkel internationaal nieuwsagentschap
heeft in Turkije een permanente correspondent oostelijker dan Ankara. Zij vertrouwen op Turkse massamedia die een serieuze zelfcensuur toepast. Deze visie
wordt vervolgens overgenomen door de internationale
media. Hierdoor deelt het Westen de Turkse visie op
de Koerdische kwestie.
De publieke opinie koestert dikwijls een zekere sympathie voor de slachtoffers in gewapende conflicten.
In het geval van de Koerden in Turkije is dit echter het
tegenovergestelde: Europese massamedia delen het
standpunt van de onderdrukker, de Turkse staat. Naast
een gebrek aan goede informatie, is de reden hiervoor
dat de Turken erg goed zijn in lobbywerk. Koerden blijven liever onder elkaar dan zich te bewegen in internationale diplomatieke kringen en ngo’s. Hun diplomatie
is een Koerd-Koerd diplomatie.
Ik wil het slachtoffer niet beschuldigen. Maar wanneer
Koerdische politici hun beklag doen over de Europese
Unie en de Europese massamedia, dat zij de rechten
van de Koerden verwaarlozen, dan zouden ze in de
spiegel moeten kijken. Natuurlijk ga ik volledig akkoord
met hun kritiek. Maar in de praktijk zal de situatie
enkel veranderen wanneer de Koerden zelf flexibeler
worden in hun samenwerking met Europeanen. Vele
Koerden zijn zich gelukkig reeds bewust van dit probleem. Dit is een goed teken. Zelfkennis is immers het
begin van alle wijsheid.

Dr. Kristiina Koivunen

De internationale media geven een verkeerd beeld van
de situatie van de Koerden en de Turken in Turkije. Zo
leest men nooit artikels met informatie over de ontwikkelingen in de Koerdische samenleving, wordt het
leven van de Turkse bevolking voorgesteld als normaal
en westers en krijgt men de indruk dat de Koerden
enkel problemen hebben. De Koerdische burgermaatschappij is echter snel aan het ontwikkelen. Koerden
zijn politiek bewust en zijn georganiseerd. Sinds de
militaire staatsgreep van 1980 staan vakbonden en
politieke oppositie erg zwak in Turkije. Vele mensen
deinzen terug voor politieke actie en verkiezen hun
familieleven. Hierdoor is er weinig ruimte voor een
publiek debat en ontwikkelt de Turkse burgermaatschappij erg traag. Koerden slagen er niet in om
hun realiteit bekend te maken bij de internationale
gemeenschap. Turkse kemalisten daarentegen slagen
wonderwel in hun lobbywerk bij de EU: Europese massamedia berichten bitter weinig over de Koerden. De

Ik heb de situatie van de Koerden meer dan tien jaar
gevolgd en heb de ontzettende problemen gezien maar
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ook de nationale ontwaking en snelle ontwikkeling
van de vrijheidsbeweging. Koerdische verenigingen in
zowel Koerdistan als in Europa zijn flexibel en passen
voortdurend nieuwe methodes toe om de Koerden te
organiseren. Deze capaciteiten verdwijnen vreemd
genoeg wanneer zij contacten moeten leggen met
Europese organisaties.
Ik hoop dat mijn lezers begrijpen dat ik met mijn kritiek
niet de bedoeling heb om nog een negatiever beeld op
te hangen van de Koerden maar om hen te helpen hun
probleem te begrijpen. Ik ben vaak erg gefrustreerd
geweest wanneer ik voelde dat de problemen opgelost
konden worden met andere methodes en attitudes.
Ik ben van Finland, gelegen tussen Oost en West en
een buurland van de voormalige Sovjetunie. Sinds
hun onafhankelijkheid in 1917 streeft het Finse buitenlandse beleid een evenwicht na met dit buurland.
Finland is een klein land qua bevolkingsaantal (5
miljoen inwoners) maar een supermacht in diplomatie.
Om te overleven met onze grote buur hebben de Finse
diplomaten geleerd heel deskundig te werk te gaan.
Het is niet toevallig dat binnen de EU de Commissaris
voor Uitbreiding uit Finland afkomstig is. Het Finse
volk is gespecialiseerd in hachelijke diplomatieke
onderhandelingen. Olli Rehn is maar één voorbeeld.
Er zijn nog vele anderen zoals Martti Ahtisaari, Harri
Holkeri, Elisabeth Rehn, Helena Ranta en wijlen Matti
Wuori. Het groene Europarlementslid Pekka Haavisto is
één van de weinigen die een persoonlijk contact heeft
met de leiders van alle partijen in de Darfour crisis.

nis van Finland wilde begrijpen. Of iemand die er
tenminste interesse in zou hebben, zelfs niet degenen
die al lange tijd in Finland leven. Het is erg moeilijk
om samen te werken met iemand die enkel in zichzelf
geïnteresseerd is en niets wil weten van zijn partner.
Het verwonderde mij dat vele Koerden de slag bij
Raatteentie van januari 1940, waarbij 17 500
Sovjetsoldaten stierven (in vergelijking met slechts
900 Finse soldaten), kennen. Koerden respecteren hoe
Finnen de slag wonnen door methodes te gebruiken
die heden ten dage beschreven zouden worden als
guerrillatactieken. Maar zij weten niet wat de betekenis is van deze éne slag in het kader van de oorlog, laat
staan wat de oorlog heeft betekend voor het huidige
buitenlands beleid van Finland.

De oorzaken voor de problemen in de Koerdische
diplomatie zijn duidelijk. Decennialang was het voor
hen verboden om hun eigen cultuur en geschiedenis
te bestuderen. Wanneer hiertoe bepaalde mogelijkheden worden geboden aan de gemeenschappen in
de diaspora, is het begrijpelijk dat mensen veel tijd
besteden aan de studie van hun eigen taal, cultuur en
geschiedenis. De Koerden zouden echter moeten leren
uit de fouten van het verleden in plaats van de moeilijk
weg naar erkenning van de Koerdische kwestie in het
Westen te kiezen.
Een andere reden voor hun mank lopende Koerdische
diplomatie is natuurlijk hun gebrek aan activisten.
Tijdens de oorlog lieten zo’n 30 000 guerrillero’s het
leven. Vele honderden Koerdische politici werden
reeds gevangengezet en duizenden anderen zagen zich
gedwongen naar Europa te vluchten waar zij geconfronteerd werden met andere problemen. Andere Koerden
kregen mentale of fysieke problemen ten gevolge van
foltering, deportatie, politiek geweld op familieleden
enz. Elk verhaal van de slachtoffers – gesneuvelde
guerrillero’s, verdwenen personen, gewonden, gevangenen, vluchtelingen – is een menselijke tragedie. Door
al deze wreedheden die de Koerden hebben ondergaan, zowel op politiek, cultureel als socio-economisch
vlak, waren er niet genoeg Koerden die de Koerdische
beweging hebben kunnen ontwikkelen. Wanneer de
Turkse staat Koerdische individuen aanpakte, had de
staat de vernietiging van de Koerdische beweging
voor ogen. De problemen van de Koerdische lobby en
diplomatie zijn hieruit ontstaan.
Ondanks al deze obstakels zal de enige weg naar
een oplossing van de Koerdische kwestie zijn dat de
Koerden leren om internationaal samen te werken. Wij,
de buitenlandse vrienden van de Koerden, kunnen hen
hierbij helpen. Maar de Koerdische diplomatie kan
enkel door henzelf gedaan worden.

In Finland is de Turkse lobby erg zwak. Hierin onderscheidt Finland zich van andere West-Europese landen. Er zijn geen Turkse immigranten behalve dan
enkele Turkse mannen die een Finse vrouw hebben
ontmoet aan het strand van Antalya en die haar naar
Finland zijn gevolgd.
Er wonen echter duizenden Koerdische vluchtelingen
in mijn land. En in tegenstelling tot andere Europese
landen, koestert de publieke opinie een grote sympathie voor hen. Finland en Koerdistan hebben immers
een erg gelijkaardige geschiedenis. Finland maakte tot
de Eerste Wereldoorlog deel uit van Rusland en van
1939 tot 1944 hebben wij twee oorlogen tegen de
Sovjetunie uitgevochten. Wij weten wat het is om een
enorme vijand te bekampen!
Wanneer men campagne voert voor de politieke oplossing van de Koerdische kwestie, welke conclusies kan
je dan trekken uit de volgende feiten: een land dat
supermachtig is in de diplomatie, dat een sympathie
koestert voor de Koerden en waar een Turkse lobby
bijna volledig ontbreekt.
De afgelopen tien jaar heb ik deze feiten aan verschillende Koerdische activisten uitgelegd. Zij reageren
altijd hetzelfde: Finland is een marginaal land dat
onbelangrijk is voor de Koerdische beweging omdat de
Koerdische gemeenschap er niet veel voorstelt, slechts
duizend mensen. Totnogtoe heb ik niet één Koerd
ontmoet die het speciale karakter van de geschiede-

Dr. Kristiina Koivunen is een schrijver en columnist van het weekblad Gulan
dat in Hewler (Erbil) gepubliceerd wordt. http://sahmaran.blogspot.com
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- Derwich M. Ferho -

Dr. Mahmoud Othman is een Koerdische politicus die als onafhankelijke zetelt in het parlement in Irak. Wij
spraken met deze prominente politicus over de huidige situatie in Irak en over de houding van buurlanden
Turkije, Iran en Syrië ten aanzien van de Koerden.
Midden augustus kondigde de regering een nieuw
politiek verbond aan tussen de Koerdische partijen Koerdistan Democratische Partij (KDP) en de
Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) enerzijds
en anderzijds de sjiitische Dawa Partij (premier alMaliki) en de SCIRI van Abdul Aziz al-Hakim. Wij
vroegen dr. Mahmoud Othman of deze overeenkomst
niet enigszins teleurstellend is gezien de afwezigheid
van de soennitische partijen. “De vier politieke strekkingen hebben een belangrijke stap gezet met het
ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst.
Maar dit volstaat niet om de problemen in het huidige
Irak op te lossen. Om efficiënte resultaten te boeken,
moeten ook de soennitische en andere sjiitische
politieke fracties, zoals die van Allawi, bij de onderhandelingen betrokken worden. De betrokkenheid
van alle politieke strekkingen in zo’n overeenkomst is
van levensbelang. Hun aanwezigheid zou ons op weg
kunnen helpen naar de definitieve oplossing van de
Iraakse problemen. Alleen kunnen de vier ondertekenaars van deze overeenkomst niet alle problemen
oplossen. Men wil de andere politieke fracties nu
bij deze ‘nationale’ overeenkomst betrekken maar
dat is niet zo evident. Verschillende partijen zijn erg
gekant tegen deze overeenkomst. Zolang deze samenwerkingsovereenkomst niet de steun geniet van alle
betrokken partijen in het Iraaks Nationaal Parlement
blijft het een nutteloos initiatief.”

Dr. Mahmoud Othman, onafhankelijk Koerdisch
parlementslid (Foto: Paul Vanden Bavière)

voorstellen van onze buurlanden zijn eerder voordelig voor henzelf maar niet voor Irak. Irak heeft niets
te winnen bij die overeenkomsten. Onlangs heeft
al-Maliki een overeenkomst gesloten met Turkije.
Onmiddellijk daarna heeft hij verklaard dat de PKK
een terroristische organisatie is. Precies wat Turkije
graag wil horen. Zo hebben zijn bezoeken aan Iran en
Syrië evenmin iets positiefs opgeleverd voor Irak.”

Recentelijk bracht de Irakese premier aan buurlanden
Iran, Syrië en Turkije een bezoek. Dr. Othman vindt
dat hieruit blijkt dat de premier de regio niet begrijpt:
“Deze bezoeken hebben niets positiefs opgeleverd
voor Irak. Onze eerste minister spreekt dezelfde taal
als onze buren. Hij is steun gaan zoeken bij landen
die totnogtoe graag verdeeldheid en destabilisatie
zaaiden in Irak. Mogelijke oplossingen moeten in het
land zelf gezocht worden. Als je niet in staat bent om
je eigen problemen op te lossen, vind ik het fout om
oplossingen te gaan zoeken bij de buren. Irak beleeft
een serieuze crisis. De bezoeken van al-Maliki en zijn
overeenkomsten met deze landen lossen niets op. De

Volgens het grondwetsartikel 140 moet er voor eind
december 2007 een referendum worden gehouden
over het uiteindelijke lot van Kirkoek, Mosoel en
andere steden in de omgeving. Dr. Mahmoud Othman
is niet erg optimistisch over een dergelijk referendum.
“De Verenigde Staten zijn de laatste tijd de vragende
partij voor een belangrijkere rol van de Verenigde
Naties in de Iraakse kwestie. De onopgeloste problemen wil men overlaten aan de VN. Of dit slim is,
weet ik niet. Ik blijf bij mijn vroegere standpunt. Onze
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problemen moeten wij zelf proberen op te lossen. Wij
moeten onze veiligheidsstructuur uitbouwen. Als wij
onze veiligheidsstructuren uitgebouwd hebben, kunnen de VN-troepen gemakkelijker opereren. Zoniet
is het ook moeilijk voor de VN. De VN kunnen een
belangrijke rol spelen in de kwestie Kirkoek. Maar
ik ben ook tegen een behandeling van de kwestie
Kirkoek in de schoot van de VN. Alle Koerdische
politieke partijen zijn tegen zo’n voorstel. Dit omdat
Turkije, Iran, Syrië en de andere landen in de regio
een nadelige invloed over ons kunnen uitoefenen.”
Er wordt nu volop gesuggereerd dat men het referendum moet uitstellen. Dr. Mahmoud Othman is
hier radicaal tegen: “Dit referendum is legitiem
volgens de grondwet. In het parlement heeft men
daarover gestemd. Ik zie geen enkel probleem om
het uit te voeren. Maar onder druk van buitenaf en
van bepaalde groeperingen in het land, zou men het
referendum kunnen uitstellen. Tegen de zin van de
Koerden. Maar, ja… Hoe groot is de invloed van de
Koerden om de zaken te doen verlopen zoals zij het
willen? De Commissie van Art. 140 moet over deze
kwestie beslissen en bepalen hoe het verder moet.
Deze Commissie moet alle pro’s en contra’s in deze
kwestie tegen elkaar afwegen. De Koerden zouden
het referendum graag houden binnen de termijn die
werd vastgelegd in de grondwet, met name november
2007. Maar de Koerden beslissen niet alleen en
daarom is het uitstel best mogelijk. Het voorstel om
het referendum uit te stellen moet natuurlijk van de
Commissie voor Art. 140 komen waarbij objectieve
en correcte criteria gehanteerd moeten worden. In
dat geval zullen we in het parlement akkoord gaan.
Maar als een dergelijk voorstel wordt gedaan onder
druk van de buurlanden, betekent dat voor ons een
inmenging in de interne zaken van Irak en daarom
zullen we alles doen om dat te weigeren.”

De laatste tijd spreekt men over de verdeling van Irak
in drie onafhankelijke regio’s. Dr. Mahmoud Othman
zelf heeft enkele maanden geleden ook iets in die
richting voorgesteld. Nu beginnen de Amerikaanse
politici soortgelijke oplossingen voor te stellen.“Het
is heel moeilijk de Iraakse binnenlandse problemen
op te lossen. Momenteel zijn er drie groepen die
de macht uitoefenen: de sjiieten, de Koerden en de
soennieten. In de nabije toekomst kan het opnieuw
afbakenen van de grenzen van deze regio’s ter sprake
komen. Een federaal of confederaal systeem waarin
elke regio verregaande bevoegdheden heeft, moet
mogelijk zijn. Indien de drie voornaamste bevolkingsgroepen niet samen de unitaire staat Irak kunnen
regeren, zie ik geen andere oplossing dan het federale
of confederale staatsmodel.
Wij, de Koerden, willen niet persé naar een dergelijk
systeem. Samen blijven en samen leven is onze grote
wens. Maar op één voorwaarde: de uitvoering van
artikel 140 van de Irakese Grondwet. En dat gaat niet
alleen over Kirkoek, waar veel petroleum te vinden
is, zoals velen denken. Naast Kirkoek, gaat het ook
over Mosoel, Khanaqin, Shengal, Maxmur, enzovoort.
We spreken met andere woorden over de Koerdische
regio’s die ten tijden van Saddam Hussein van statuut veranderden. Deze Koerdische regio’s werden
gearabiseerd. Voorheen was de overgrote meerderheid
in deze gebieden Koerdisch, later werd de demogra-

Midden augustus maakte de ontploffing van vier bommen in Iraaks Koerdistan zo’n achthonderdtal doden
onder de Koerdische yezidi-bevolking. Het was één
van de zwaarste aanslagen in Irak. “Volgens mij zijn
de terroristische aanslagen in Arbil, Maxmur, Mossul
en Shengal het werk van Al Qaida en Ansar al-Islam.
Het is best mogelijk dat de buurlanden deze terroristische groeperingen via hun territorium binnengesmokkeld hebben. Zonder enige medewerking van
de buurlanden had men onmogelijk met vier vrachtwagens met springstof over de grens geraakt. Zoals
algemeen is geweten, is de Ansar al-Islam een organisatie die wordt gesteund door Iran. Ook Syrië helpt
enkele terroristische organisaties. Onze noorderbuur
Turkije helpt dan weer bepaalde extreemnationalistische Turkmeense en soennitische groeperingen.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze laatste bloedige
aanslagen het werk van al-Qaida en Ansar al-Islam.
Deze twee organisaties zijn actief in Irak en willen
hun actieterrein verruimen tot en met de Koerdische
regio. Als voornaamste doel hebben zij de destabilisatie van de Koerdische regio voor ogen opdat men het
referendum over artikel 140 zou uitstellen.”

In Kirkoek wappert de Koerdische vlag
(Foto: Nick Hannes)
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fie gewijzigd. Dat kan niet. Dat is onaanvaardbaar.
Geef de bevolking van die streken het laatste woord.
Waarom is men bang van een referendum? Waarom
is men bang van de macht van het volk? Als de
inwoners van Kirkoek, Mosoel, zelfs Arbil, morgen
zeggen dat ze liever een centraal bestuur dan een
Koerdisch bestuur hebben, dan is dat goed voor mij.
We moeten de wil van de bevolking respecteren. Het
Iraaks-Koerdische gebied was vroeger veel groter dan
nu. Het is ons volste recht om de heraansluiting van
deze gebieden bij de Koerdische regio te vragen.
Geografisch en demografisch is het niet normaal dat
het niet zou gebeuren. De strijd die de Koerden al
meer dan een eeuw voeren gaat om Koerdistan en het
Koerdische volk, waarbij rekening wordt gehouden
met alle etnische en religieuze verschillen.”
De laatste tijd voeren zowel Turkije als Iran militaire operaties en bombardementen uit in de Iraaks
Koerdische regio. Dat deze twee staten vijandig staan
ten aanzien van éénder welk statuut voor de Koerden
in Irak, werd ook door Dr. Mahmoud Othman bevestigd: “De beide staten kunnen niet verteren dat de
Koerden in Irak mogelijk een eigen statuut zouden
krijgen. Zij willen dat koste wat kost, desnoods met
geweld, verhinderen. Beiden gebruiken de PKK
(Koerdische Arbeiderspartij nvdr.) als lokaas. Ze zeggen dat de PKK terroristisch is. Volgens hen wordt
deze organisatie vanuit Irak bestuurd en bestrijdt de
PKK vanuit Irak zowel Iran als Turkije. De Koerdische
kwestie vormt in beide landen een probleem. Voor hen
is het bestaan van de Koerden onbespreekbaar. Dat is
precies de reden voor het ontstaan van de PKK. Men
kan elke vorm van dialoog met de PKK niet uitsluiten. Ze voert een rechtmatige strijd tegen de staatsonderdrukking. Willen ze van de PKK af zijn, goed,
start dan een dialoog en los het probleem op. Maar
neen, ze weigeren de identiteit van dit volk te erkennen en beweren dan dat de organisatie die voor de
rechten van dit onderdrukt volk opkomt terroristisch
is. Dat is toch onjuist. Het zijn deze staten, inclusief
Syrië, die terroristisch zijn. Al
honderden jaren lang worden
Koerden vermoord en massaal gedeporteerd. Sinds het
begin van de vorige eeuw worden de Koerden het slachtoffer van een etnische, sociale
en culturele genocide. Wie is
nu de terrorist? De Koerden

die opkomen voor hun meest fundamentele rechten
of de staten die hen voortdurend uitmoorden en vernederen?
In de verschillende landen – Turkije, Iran, Irak en Syrië
– hebben de Koerden altijd heel duidelijk gesteld wat
ze willen en hoe ze willen leven. We willen geen oorlog voeren. We willen samen met onze buurvolkeren
en –landen in een democratisch systeem en in vrede
samenleven op basis van gelijkheid en respect. De
naam, formule en het model maakt niet uit zolang
verdraagzaamheid en respect voor vrije meningsuiting maar de essentiële waarden zijn. Haat en
onderdrukking op basis van verschillen moet tot het
verleden behoren.De Koerdische autoriteiten hebben
de Iraanse en de Turkse autoriteiten herhaaldelijk
gewaarschuwd. Maar ze luisteren niet en gaan verder
met hun agressief gedrag ten aanzien van de Koerden
in Irak. Ik, maar ook de rest van de Koerden hebben
het gevoel dat de beide staten aan de Koerden de
oorlog verklaard hebben enkel en alleen omdat de
Koerden in Iraaks Koerdistan uiteindelijk een eigen
bestuur zullen hebben. Een volwaardige statuut voor
de Iraakse Koerden is voor hen blijkbaar onaanvaardbaar. Het agressieve gedrag van deze twee landen
is niet alleen uitermate schadelijk voor de Koerden
maar ook voor henzelf en voor de gehele regio. Juist
daarom moeten de democratische krachten van de
regio en de internationale gemeenschap deze twee
staten een halt toeroepen. Turkije wil lid worden van
de EU. Maar ze leggen de eisen van de EU naast
zich neer. Hoe kan Turkije lid worden wanneer zij de
identiteit van meer dan 20 miljoen mensen ontkent?
Iran probeert de islam als een model voor de ideale
samenleving voor te stellen maar meer dan tien miljoen mensen worden er niet eens beschouwd als een
volwaardige burger. In beide landen is het Koerdisch
in het onderwijs verboden, wordt hun cultuur ontkend
en is de erkenning van hun Koerdische identiteit
onbespreekbaar.Dat kan toch niet!”

Trainingskamp van de
Koerdische Arbeiderspartij (PKK)
(Foto: Nick Hannes)
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- Robert Soeterik -

'We have a claim to Kirkuk rooted in history, geography and demographics...'.
Barham Salih, Koerd en thans vice-premier van Irak
Medio september circuleerden er in de media berichten omtrent een uitstel van het referendum over
Kirkoek. Dat zou een gevaarlijk precedent scheppen. Want zal van uitstel geen afstel komen?
Eerder al waren er berichten over uitstel. Deze keer
zijn zij evenwel gevoed door uitspraken van hoge
Koerdische functionarissen. Zo verklaarde op 10
september Fuad Masum, een van de leiders van de
Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) en voorzitter
van het Koerdische blok in het nationale parlement in
Bagdad: 'Wij [Koerden] hebben er geen probleem mee
wanneer het referendum over de toekomst van Kirkoek
twee, drie maanden, of wellicht nog langer wordt
uitgesteld... Het belangrijkste is dat wij effectieve
stappen gaan zetten inzake de normalisering van de
situatie in Kirkoek.' Drie maanden eerder had de leider
van de Democratische Partij van Koerdistan (KDP) en
president van de Regionale Regering van Koerdistan
(KRG), Masud Barzani, al verklaard: 'Wij zijn tegen
elk uitstel van Artikel 140 [van de nieuwe Iraakse
Grondwet] op politieke gronden. Echter, wanneer het
gaat om een uitstel van korte duur dat door technische redenen is ingegeven, dan kan de [Nationale]
Assemblee van Koerdistan [het parlement van de
KRG] een besluit daartoe nemen. Wij zullen ons bij
elk besluit van de assemblee neerleggen.' Opmerkelijk
genoeg deed Barzani deze uitspraak enkele dagen
nadat diezelfde assemblee met algemene stemming
een motie had aangenomen, waarin elk uitstel en
elke wijziging, dan wel amendering van het genoemde
grondwetsartikel werd afgewezen.
Ook nu is het bij geruchten gebleven. Een formeel
besluit tot uitstel is niet genomen.

Waar gaat het bij het Kirkoek-referendum ook al weer
om? In de nieuwe grondwet van Irak (oktober 2005)
is in Artikel 140 vastgelegd, dat de bevolking van de
voormalige provincie Kirkoek - niet zoals vaak gesuggereerd wordt de stad Kirkoek - zich vóór 31 december
2007 per referendum kan uitspreken over de vraag of
het gebied al dan niet toegevoegd moet worden aan de
overwegend door Koerden bewoonde, noordelijke provincies Duhok, Erbil (Hawler) en Suleimaniya. Sinds
de nederlaag van het regime van Saddam Hoessein in
Koeweit in 1991 hebben deze drie provincies (plus
enkele aangrenzende gebieden) de facto onder zelfbestuur van de Koerden gestaan.
De voormalige provincie Kirkoek, want sinds het midden van de jaren zeventig bestaat er niet langer een
provincie met die naam. Toen is door het regime van
Hassan al-Bakr/Saddam Hoessein een administratieve
herindeling doorgevoerd, waarbij ongeveer de helft
van het grondgebied van de provincie gevoegd is bij
de aangrenzende provincies Suleimaniya en Diyala,
evenals bij de nieuw gevormde provincie Salahedin.
Het resterende deel werd omgedoopt tot de provincie
Tamim met opnieuw de stad Kirkoek als provinciehoofdstad. (Ta'amim is het Arabische woord voor nationalisatie en een verwijzing naar de nationalisatie van
de Iraakse olie-industrie op 1 juni 1972.)
De opdeling van het grondgebied was één van de
maatregelen van het voormalige regime, om het demografische overwicht van Koerden in de olierijke provincie Kirkoek ongedaan te maken. Andere kunstgrepen
waren gedwongen verkoop door Koerden van grond
aan Arabieren, gedwongen registratie in het bevolkingsregister van Koerden als Arabieren, deportatie
van Koerden - maar ook van Turkmenen en Assyriërs
- en de grootschalige vestiging van Arabieren in het
gebied. Veel gedeporteerden zijn nadien door het voormalige regime elders in Irak systematisch omgebracht.
Kortom genocide. Sinds de val van het regime van
Saddam Hoesein in 2003 zijn een reeks massagraven
blootgelegd.
In Artikel 140 is voorts vastgelegd dat, voorafgaande
aan het referendum, de verhoudingen in de voormalige
provincie Kirkoek genormaliseerd moeten worden. Dat

Masoud Barzani, president van de Regionale Regering
van Koerdistan
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wil zeggen dat gedeporteerde Koerden, Turkmenen,
Assyriërs en anderen de gelegenheid geboden moet
worden om naar hun oorspronkelijke woonoorden
terug te keren. Omgekeerd dienen Arabische kolonisten - financieel gecompenseerd - uit het gebied te
vertrekken.
Op het punt van de normalisatie zijn sinds oktober
2005 beperkte resultaten geboekt. In het onderstaande citaat wordt dit indirect door Masum erkend, wanneer hij zegt: 'Het belangrijkste is dat wij effectieve
stappen gaan zetten inzake de normalisering van de
situatie in Kirkoek'. Terwijl volgens de dienstregeling
het normaliseringsproces uiterlijk 31 maart 2007 al
afgerond had moeten zijn. Op de afronding van de
normalisering zou uiterlijk 31 juli 2007 een census
hebben moeten volgen in de gebieden die deel uitmaakten van de voormalige provincie Kirkoek. Aan de
hand van de resultaten daarvan kan bepaald worden
wie gerechtigd is om aan het referendum deel te
nemen. De census heeft tot heden niet plaatsgevonden. Wel is door de Koerdische leiding begonnen met
het op lokaal niveau systematisch in kaart brengen van
persoonsgegevens. In het uiterste geval zal men - net
als bij de drie verkiezingsronden in 2005 in Irak als
geheel - gebruik kunnen maken van het administratieve systeem, dat in het midden van de jaren negentig
door het voormalige regime is opgezet, in verband
met de distributie van elementaire levensbehoeften
in het kader van de olie-voor-voedsel-regeling van de
Verenigde Naties. Over de feitelijke organisatie van het
referendum zelf, dat uiterlijk 31 december 2007 moet
plaatsvinden, is niets bekend. Tegen deze achtergrond
moeten de bovengenoemde uitspraken van Masum en
Barzani dan ook gezien worden.
Bij veel Koerden bestaat er onvrede over de trage gang
van zaken. De Koerdische leiding wijst - ongetwijfeld
terecht - op het gebrek aan medewerking van de
kant van de centrale regering (voor zover daarvan nog
sprake is). Maar zelf heeft zij niet bepaald de indruk
gewekt aan 'de kwestie Kirkoek' topprioriteit te geven
- alle retoriek ten spijt. Over de achtergronden daarvan
valt slechts te gissen.

Koerden hebben sterke argumenten om de voormalige
provincie Kirkoek aan de drie noordelijke Koerdische
provincies Duhok, Erbil en Suleimaniya toegevoegd te
zien. Niet alleen wordt het gebied al eeuwenlang door
Koerden bewoond, tevens vormden zij daar een ruime
meerderheid van de bevolking. Iedereen - binnen en
buiten Irak - die daaraan twijfelt, moet zich rekenschap
geven van het feit dat de Arabiseringspolitiek van het
voormalige regime vooral - maar niet uitsluitend - tegen
de Koerden gericht is geweest. Immers, als omvangrijkste bevolkingsgroep vormden zij het belangrijkste
obstakel in het streven van de centrale regering om
zijn greep op de olierijke provincie te versterken. In de
visie van de Koerden maakt de voormalige provincie
Kirkoek integraal onderdeel uit van Iraaks-Koerdistan.
Om die reden is zij inzet geweest van vele jaren strijd

met de centrale staat. Veel Koerden zijn bij die strijd
omgekomen of ontheemd geraakt.
Na de val van het regime van Saddam Hoessein in
april 2003 beseften velen in Centraal- en Zuid-Irak,
dat de Koerden voor niet minder zouden gaan dan
de vorming van een federale staat Irak, waarvan
een Koerdisch federaal deel, bestaande uit de drie
noordelijke Koerdische provincies Duhok, Erbil en
Suleimanya, één van de samenstellende delen zou
zijn. In laatste instantie is dit gebaseerd op het gegeven dat Koerden in deze provincies de overgrote meerderheid van de inwoners uitmaken. In de voormalige
provincie Kirkoek vormen Koerden sinds jaar en dag
een ruime meerderheid. Daarom ligt het in de rede om
het grondgebied van de provincie Kirkoek bij het de
facto bestaande Koerdische federale deel te voegen,
mochten de inwoners zich per referendum daarvoor in
meerderheid uitspreken. Dat in de voormalige provincie Kirkoek Turkmeense en Assyrische minderheden
wonen, kan geen argument zijn, want datzelfde geldt
voor de provincies Duhok en Erbil.

Het streven van de Koerden om de voormalige provincie Kirkoek aan de drie noordelijke Koerdische
provincies toe te voegen, stuit op verzet van diverse
zijden - zowel binnen als buiten Irak. Wat zijn daarbij
de argumenten?
Meest felle tegenstand komt van de kant van
Turkmenen. Zij leven verspreid over het noordelijke
deel van Irak, waaronder in de voormalige provincie
Kirkoek. Daar vormen zij een minderheid, ook in de
stad Kirkoek, zij het dat hun aandeel in de bevolking
daar groter is dan in de provincie als geheel. De consensus daarover onder regiospecialisten, wordt eigenlijk alleen door Turkmeense en Turkse wetenschappers
aangevochten.
De opstelling van de Turkmenen is ingegeven door de
vrees gemarginaliseerd te worden, in geval de voormalige provincie Kirkoek bij de overige drie Koerdische
provincies wordt gevoegd. Want in de vier provincies samen zal het percentage dat zij van de totale
bevolking vormen (nog) lager liggen. In het verlengde
daarvan hebben zij steun gezocht en gekregen van
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Koerdische wijk in Kirkoek

buurland Turkije, die daarvoor zo zijn eigen drijfveren
heeft. Meer in het algemeen hebben Turkmenen met
lede ogen moeten toezien hoezeer zij, na het uiteenvallen van het Turks-Osmaanse Rijk en de vorming van
de moderne staat Irak, aan maatschappelijke invloed
hebben verloren.
Ook Assyriërs zijn gekant tegen de toevoeging van de
voormalige provincie Kirkoek aan de drie noordelijke
Koerdische provincies, maar als kleine minderheid
legt hun stem minder gewicht in de schaal.
Vrees voor marginalisering geldt - met het oog op
het verleden - wellicht in nog sterkere mate voor die
Arabieren, die vooralsnog niet zijn ingegaan op het

Protestdemonstratie van Turkmenen in Kirkoek

aanbod om, financieel gecompenseerd, naar hun
oorspronkelijke woonoorden terug te keren. Overigens
heeft de Koerdische eis inzake het vertrek van Arabieren
vooral betrekking op diegenen, die zich onder het voormalige regime - toen de Arabiseringspolitiek sterk is
geïntensiveerd - in de voormalige provincie Kirkoek
hebben gevestigd.
Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de Koerdische leiding om tot een zodanige
verdeling van de macht te komen dat de grond voor
de Turkmeense, Arabische en Assyrische vrees voor
marginalisering wordt weggenomen.
Ook de soennitisch-Arabische bevolkingsgroep in Irak
is fel gekant tegen de toevoeging van de voormalige
provincie Kirkoek bij de noordelijke Koerdische provincies. Soennitische Arabieren waren oververtegenwoordigd in het voormalige regime, vooral in de hogere
regionen ervan. Daarom rijst de vraag: verkeert de
soennitische bevolkingsgroep - na alles wat Koerden
door het voormalige regime is aangedaan - eigenlijk

wel in de positie om de Koerdische eisen en verlangens ten aanzien van Kirkoek te dwarsbomen? Naast
Arabisch-chauvinistische gevoelens en een weigering
om de omvang van de misdaden jegens de Koerden
te erkennen, speelt bij soennitische Arabieren het
streven om zoveel mogelijk greep te houden op de olie
van Kirkoek. Want het deel van Irak dat zij bewonen
- Centraal-Irak - is, anders dan het sjiitisch-Arabische
Zuiden en het Koerdische Noorden, in termen van
natuurlijke hulpbronnen en bodemschatten zwak
toebedeeld. Soennitische Arabieren vinden - tot verontrusting van de Koerden - voor hun politieke eisen
in toenemende mate gehoor bij de Amerikaanse bezettingsmacht, die wanhopig een uitweg uit het Iraakse
moeras zoekt.
Onder sjiiitische Arabieren - de grootste bevolkingsgroep van Irak - is er weinig sympathie, maar ook weinig verzet tegen de Koerdische agenda inzake Kirkoek.
Uitzondering vormt de islamistisch-nationalistische
stroming rond Muqtada al-Sadr, die zich daartegen
krachtig heeft uitgesproken. In een crisissituatie zal
deze mogelijk steun verlenen aan sjiitische Turkmenen,
evenals aan Arabische kolonisten, die overwegend een
sjiitisch-Arabische achtergrond hebben.
Voor de Koerden is de opstelling van buurland Turkije
in de kwestie Kirkoek bedreigend. Van meet af aan
hebben Turkse machthebbers de opkomst van een
semi-onafhankelijk Iraaks-Koerdistan willen verhinderen. Verzet tegen een verdere versterking daarvan, in
de vorm van de toevoeging van de voormalige provincie Kirkoek aan de drie noordelijke Koerdische provincies, ligt daarom voor de hand. Bepaalde Turkmeense
groepen worden daarbij - onder het mom van het
behartigen van de belangen van de Turkmeense broeders - als werktuig gebruikt. Ook de buurlanden Syrië
en Iran, die net als Turkije aanzienlijke Koerdische
gemeenschappen binnen de landsgrenzen hebben,
zullen naar manieren zoeken om de versterking van de
drie noordelijke Koerdische provincies met Kirkoek te
verhinderen.
Resumerend: Groeiende weerstand van oude vijanden
en nieuwe tegenstanders enerzijds, en gebrekkig eigen
opereren anderzijds, lijken de aanspraken van de
Koerden op de provincie Kirkoek in gevaar te brengen.
Wat de Koerden betreft zal in dat geval een historische
kans gemist worden.
Robert Soeterik is antropoloog, gespecialiseerd in Irak en verbonden aan
Middle East Research Associates (MERA) te Amsterdam
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- Ludo De Brabander -

Volgens de Amerikaanse opperbevelhebber in Irak, generaal Petraeus, gaat het de goede kant op: minder
doden, minder incidenten. Maar critici stellen dat er aan ‘cherry-picking’ wordt gedaan zoals het niet meetellen van verschillende categorieën slachtoffers. Twee rapporten bewijzen dat de oorlog ook budgettair
ontspoort, met kostenplaatje tussen de 1.000 tot 2.200 miljard dollar!
Het Irak-rapport dat Petraeus afleverde aan het
Amerikaans Congres bevat weinig verrassingen.
Petraeus besteedde een belangrijk deel van de
maand augustus aan PR-activiteiten om het succes
van de Amerikaanse ‘surge’ dik in de verf te zetten
bij Congresleden, pers en politici van andere landen.
Petraeus benadrukte dat het verslag door hemzelf
en Ryan Crocker - de VS-ambassadeur in Irak - is
opgesteld. Hij antwoordde daarmee op berichten in
de Amerikaanse pers die stelden dat het Witte Huis
de pen zou hebben vastgehouden met inbreng van
een hele reeks functionarissen van verschillende
departementen.[1]
De Amerikaanse viersterren generaal startte zijn
verklaring met de mededeling dat de militaire objectieven bereikt waren. "Hoewel het om een over Irak
ongelijke verspreide vooruitgang gaat, is het aantal
veiligheidsincidenten in 8 van de laatste 12 weken
gedaald, met het aantal incidenten in de laatste twee
weken op het laagste niveau sinds juli 2006".[2] Al
Qaida heeft zware nederlagen geleden, leiders van
de door Iran gesteunde sjiitische extremisten zijn
opgepakt en de gemeenschappelijke operaties met
de Iraakse troepen hebben het sectaire geweld verminderd, aldus Petraeus.
Vervolgens haalt Petraeus aan dat het aantal burgerdoden met 45 procent gedaald zou zijn sinds
het hoogtepunt van het sectaire geweld in Irak in
december van 2006. In Bagdad was de daling nog
veel uitgesprokener (80 procent). Ook het Iraakse
leger boekt vooruitgang, met 445.000 mannen op de
betaalrol van Defensie en Binnenlandse Zaken waar
tegen eind dit jaar nog eens 40.000 extra manschappen bijkomen. En nog goed nieuws: net als in 2006

zal Irak ook in 2007 zelf meer uitgeven aan zijn
troepen dan de VS. Hij liet daarbij niet na om een
aantal leden van het Congres te bedanken voor hun
inspanning om de verkoop van militaire uitrusting
te versnellen, zodat er misschien nog voor eind dit
jaar aan 1,8 miljard dollar kan geleverd worden aan
de Iraakse troepen. Hij zweeg daarbij zedig over een
eerder rapport van het Congres dat stelde dat rond
de 190.000 wapens die de VS eerder hebben geleverd aan de Iraakse veiligheidstroepen gewoonweg
zijn ‘verdwenen’. Het rapport kwam er juist omdat
het Congres een oordeel moest uitspreken over de
vraag naar bijkomende financiering van de Iraakse
troepen.
Uit dit succesverhaal kan men besluiten dat tegen
eind dit jaar 4.000 troepen terug naar huis kunnen,
aangevuld met nog eens een contingent van 24.000
militairen tegen de zomer van volgend jaar. Dat is,
met andere woorden, evenveel als de fase voor de
‘surge’ die begin dit jaar werd afgekondigd.

Veel critici hebben het rapport al afgedaan als ‘goednieuwsshow’. Zo is er de vraag vanwaar sommige cijfers komen. Plots blijkt dat de Iraakse burgerdoden
toch worden geteld, terwijl daarvoor de lijn was dat
er niet aan ‘body-counting’ wordt gedaan. Eind 2005
stopte het Amerikaans leger het tellen van de Iraakse
doden omdat de media ze uit de context rukten.
The Washington Post (9 september 2007) verwijt de
militairen dat ze zich aan ‘cherry-picking’ (het beste
eruit kiezen) bezondigen. De krant citeert een hoge
functionaris die voorbeelden geeft van de doden die

—————
[1] Los Angeles Times, 15 september 2007
[2] Report to Congress on the Situation in Iraq: General Petraeus. General David H. Petraeus, Commander, Multi-National Force-Iraq
Joint Hearing of the U.S. House of Representatives Committee on Foreign Affairs and the Committee on Armed Services Washington, DC
September 10, 2007. Het verslag is opvraagbaar via http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/10_09_07_petraeus_text.pdf
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niet in de statistieken zijn weerhouden. "Als een
kogel langs achter het hoofd is binnengedrongen
dan gaat het om een sectaire moord, indien via de
voorkant dan is het een criminele moord". Eind vorig
jaar stelde de Iraqi Study Group (onder leiding van
ex-minister van Buitenlandse Zaken James Baker)
in het al even geruchtmakende rapport (waarin voor
geleidelijke terugtrekking werd gepleit) dat er sprake
is van een systematische onderschatting van het
aantal doden. Associated Press telde 1.809 doden in
augustus, wat het hoogste aantal is sinds het persbureau cijfers bijhoudt in april 2005.
Het Amerikaanse Government Accountability Office,
een officieel orgaan, gaf eveneens begin september
een rapport uit waarin men stelt dat het onduidelijk
is of het sectaire geweld in Irak is gedaald of niet.
Het rapport benadrukte – anders dan de verklaringen
van Petraeus en Crocker, dat er van de 18 voorwaarden slechts 3 door de Iraakse regering zijn vervuld.
Het wees dus met andere woorden op minstens een
gedeeltelijke mislukking van het politieke proces in
Irak.

Waar het Witte Huis ook al liever niet aan wordt herinnerd, is dat de oorlog ook budgettair uit de hand
aan het lopen is. Voor het fiscale jaar 2008 vraagt
Washington een recordbedrag van 200 miljard dollar enkel om de oorlog in Irak te financieren, een
bedrag dat bovenop de 500 miljard dollar komt (het
geschatte bedrag tot eind juni 2007) die reeds in
de oorlog is gestopt, dus zonder de resterende kost
voor 2007.
Afgelopen zomer verschenen er verschillende rapporten over de kosten van de oorlog. Een officieel
rapport van het Congressional Budget Office (CBO)
stelde dat de kostprijs van de hele oorlog uiteindelijk
ver boven de 1.000 miljard dollar kan uitkomen, met
inbegrip van de lange termijnkosten zoals het vervangen van beschadigde uitrusting, medische kosten en
vergoedingen voor familieleden van gesneuvelde soldaten.[3] Interessant om weten is dat het CBO ervan
uitgaat dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid
nog minstens tien jaar zal duren. Een eerste scenario
gaat ervan uit dat er nog maar 30.000 troepen in
Irak zullen gelegerd zijn vanaf 2010 tot 2017. In dat
scenario raamt het CBO de kost tussen de 481 en
603 miljard dollar voor de periode 2008 tot 2017.
Dat bedrag lijkt aan de lage kant gezien president

Bush alleen al voor 2008 tweehonderd miljard dollar
vraagt. In het tweede scenario zullen er nog 75.000
troepen gelegerd zijn vanaf 2013 tot 2017 goed voor
een bedrag tussen 924 en 1.010 miljard dollar. In
dit laatste scenario zou de oorlog en de bezetting
sinds het begin van de invasie in 2003 dus meer
dan 1.500 miljard dollar kunnen bedragen. Pikant
detail: toen een topadviseur van president Bush,
Lawrence Lindsey, in 2003 schatte dat de hele oorlog en bezetting 200 miljard dollar zou kosten werd
hij ontslagen. Rumsfeld zelf schatte de kost toen op
50 tot 60 miljard dollar, wat dus amper 3 tot 5 procent is van de actuele schatting door het CBO. Het
illustreert hoe erg verkeerd het Witte Huis de oorlog
en de daaropvolgende bezetting heeft ingeschat.
Het American Friends Service Committee, een groep
gelieerd aan de Quakers, liet eveneens een berekening maken die werd uitgevoerd door Joseph Stiglitz,
Nobelprijswinnaar en voormalig topmedewerker van
de Wereldbank, en Linda Bilmes, voormalig onderminister voor Handel onder president Clinton en
professor voor Publieke financiën aan de Harvard
University.[4] Zij berekenden de oorlog op 720 miljoen dollar per dag of 500.000 dollar per minuut!!!
Ook zij nemen indirecte lange termijnkosten in rekening. De totale kost ramen de twee onderzoekers op
2.200 miljard dollar wat dus nog een stuk hoger is
dan de schattingen van het CBO. In hun bevindingen
maken ze tot de verbeelding sprekende vergelijkingen. Met het geld dat elke dag in de oorlog wordt
gestopt kunnen huizen worden gekocht die onderdak
verlenen aan 6.500 families of kan aan 423.529
kinderen gezondheidszorg worden verstrekt of nog,
kunnen 1,27 miljoen huizen worden uitgerust met
hernieuwbare elektriciteit.
Blijft de vraag of de Democraten de moed zullen
opbrengen om een einde te maken aan deze verspilling. De democraat en vice-voorzitter van de Senaat,
Dick Durbin, sprak van een "morele verplichting" om
de financiering van de bezetting stop te zetten. Maar
hij was op dat ogenblik de enige die zich daar zo
duidelijk over uitte en hij stelde er meteen bij dat hij
niet zou gaan lobbyen bij zijn collega’s om dit standpunt over te nemen. In maart volgt er een nieuwe
evaluatie door Petraeus. Het ziet er naar uit dat er
tot dan weinig zal veranderen aan de Amerikaanse
politiek in Irak.

Bron: Uitpers, nr 90, 9de jg., oktober 2007.

—————
[3] CBO Testimony. Statement of Robert A. Sunshine, Assistant Director for Budget Analysis. Estimated Costs of U.S. Operations in Iraq and
Afghanistan and of Other Activities Related to the War on Terrorism before the Committee on the Budget U.S. House of Representatives, 31
juli 2007 (dit document kan opgevraagd worden via: http://www.cbo.gov/ftpdocs/84xx/doc8497/07-30-WarCosts_Testimony.pdf
[4] http://www.afsc.org/cost/AFSC_CoW_FAQ_v2.pdf
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- Bert Cornillie / Tareq Y Ismael -

“Wacht op het rapport van generaal Petraeus en VS-ambassadeur Ryan Crocker”, antwoordde de regering Bush op kritische vragen over het effect van de dertigduizend soldaten extra die ze in het kader van
de ‘surge’ tussen februari en juni 2007 naar Irak stuurde. In september kon niemand naast het rapport
kijken. Rechtstreekse uitzendingen op de Amerikaanse tv. Krantenpagina’s vol. Volgens de Democraten
is de ‘surge’, die het geweld in en rond Bagdad moest verminderen, mislukt. Ze eisen een onmiddellijke,
gefaseerde terugtrekking van de troepen. Generaal Petraeus meent daarentegen dat de 'surge' de militaire
doelstellingen ‘in grote lijnen’ heeft bereikt. Voor de centrale vraag over hoe het nu verder moet in Irak
is er geen duidelijk antwoord. Dat Petraeus de media-aandacht nog eens gebruikte om grote buur Iran te
beschuldigen van ongeoorloofde inmenging is een teken aan de wand. De aard van de VS-strategie in Irak
is nauw verbonden met het CV van de leidende militaire en diplomatieke figuren, zegt Tareq Y. Ismael,
wiens artikel “De architecten van Irak” u hieronder in een vertaalde en ingekorte versie vindt.
Het politieke discours van Washington over Irak slaapwandelt. Na het lezen van het Petraeus-rapport kan men
concluderen dat het rapport geen ruimte laat voor een
echt en open debat over de gevolgen van de VS-invasie.
De meeste analyses en commentaren op Petraeus' en
Crocker's rapport zijn voorbijgegaan aan de achtergrond
van de twee mannen die het schreven en hebben nagelaten de bredere en relevante context van bezetting
en verwoesting erbij te betrekken. Veel observatoren
hebben hun aandacht toegespitst op de details van het
zogenaamde "Anbar model”, die de soennitische stammen bewapent tegen al-Qaida in Irak. De zwakte van
het “Anbar model” werd onmiddellijk duidelijk met de
moord op Abdul Sattar Abu Risha, het Iraakse hoofd
van de “Anbar Heilsraad”, waarop de Amerikanen zo
sterk steunden. Weinigen hebben de resultaten van de
rapporten aan de hand van de professionele profielen
van de auteurs geduid; maar zo een beschrijving heeft
zeker zin.

Generaal David H. Petraeus is een ambitieuze, intelligente bewindsman met een doctoraat in de internationale betrekkingen van de Princeton University op zak. Zijn
eerste oorlogsmissie was de Iraakse invasie in 2003,

waar hij als bevelhebber van de 101ste luchtmachtdivisie werkte. Na de invasie heeft generaal Petraeus drie
verschillende functies uitgeoefend, die keer op keer op
een debacle uitdraaiden.
Eerst was hij verantwoordelijk voor het garanderen van
de stabiliteit in Mosoel aan de hand van de rekrutering
en training van de lokale politie. Nadat zijn inspanningen succesvol leken, verliet hij Mosoel in februari 2004.
Tegen november 2004 hadden de opstandelingen het
grootste deel van de stad onder hun controle; de 7000
politiemannen die generaal Petraeus gerekruteerd had,
waren overgestapt of waren gewoon naar huis gegaan;
dertig politiestations werden overgenomen; 11000
geweren en andere militaire uitrusting ter waarde van
41 miljoen dollar waren verdwenen en Iraakse legereenheden verlieten hun basissen 1.
Zijn tweede taak, die in mei 2004 begon, bestond uit
het trainen van een nieuw nationaal leger, waarover hij
vier maanden later vertrouwelijk berichtte: “Training is
bezig en wordt steeds intensiever. Infrastructuur wordt
hersteld. Commando- en controlestructuren en instellingen worden heropgericht” 2. Drie jaar later is zijn
getraind Iraaks leger nog steeds niet paraat en is het
aangetast door sectaire competitie en corruptie.
Ten derde werd Petraeus belast met de uitvoering en
de PR rond de “surge” strategie, die in februari 2007

—————
1 Patrick Cockburn, "General Surge", Independent, 9 september 2007.
2 Patrick Cockburn, "President Petraeus?", Independent, 13 September, 2007.
3 Tom Engelhardt, "Launching Brand Petraeus", TomDispatch, 9 september 2007.
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gelanceerd werd 3. Deze stap weerspiegelde de versmalling van de strategische objectieven van de VS zoals
die in november 2005 door president Bush waren
verkondigd. Toen definieerde Bush een overwinning in
Irak op basis van een reeks korte, middellange, en langetermijnobjectieven. De kortetermijnobjectieven gingen
over “het bereiken van politieke akkoorden; democratische instellingen oprichten; de uitbouw van degelijke
veiligheidsdiensten om inlichtingen te verzamelen, terroristische netwerken vernietigen, de orde bewaren; en
cruciale economische hervormingen doorvoeren om de
basis voor een gezonde economie te leggen” 4. Wanneer
deze objectieven niet bereikt werden, zag Bush zich
verplicht om de lat lager te leggen en enkel te focussen
op stabiliteit. Petraeus werd eind januari 2007 gekozen
om stabiliteit te brengen. De Amerikaanse Senaat bevestigde zijn aanstelling in februari, toen de zes maanden
durende militaire “surge” van de VS van start ging.

Ryan Crocker is een topagent van buitenlandse zaken
met een lange ervaring in het Midden-Oosten en ZuidAzië op een erg hoog niveau. Hij spreekt goed Arabisch
en was in 1983 getuige van de terugtrekking van het
Amerikaanse Marinierskorps uit Beiroet na de zelfmoordaanslag waarbij 241 korpsleden werden gedood;
een terugtrekking die voor hem gelijkstond met capitulatie voor het terrorisme. In de zomer van 2003 was hij
voor een korte periode ook een politieke adviseur van de
bezettingsproconsul Paul Bremer 5.
Minder dan een maand na de aanslagen van 9/11
was Crocker druk bezig met het plannen van het postSaddam Irak in het kader van het zogenaamde "Future
of Iraq" project, wat 1200 pagina’s aan documenten produceerde over elk facet van de Iraakse samenleving en
staat. Als adviseur van Bremer, deelde Crocker verantwoordelijkheid voor het opdoeken van het Iraakse leger;
hij implementeerde de aanbevelingen van de werkgroep
‘defensiebeleid en –instellingen’ om het Iraakse leger
te depolitiseren en het te herstructureren met een positieve, verenigende rol 6.
De ontmanteling van het leger legde de basis voor de
opstand van de soennieten en leidde tot een grote
geweldspiraal in Irak. De filosofie en de aanpak van
de ontmanteling toonden een merkwaardige onwetendheid over de belangrijke rol van het leger in de Iraakse
staat en samenleving. In het kader van de onpopulaire
bezetting werd Crocker aangesteld als de man die de
nationale verzoening moest bewerkstellingen en voor
een economische heropleving en een nieuwe Iraakse
infrastructuur moest zorgen.
Crocker is bovendien een architect van de denationalisering van de Irakese olie-industrie, één van de achttien topprioriteiten. Dit proces is nu gekend als de “oil

law” – waarbij de Irakese nationale olie-industrie zich
openstelt voor buitenlandse entiteiten. De "oil law",
die hoogstwaarschijnlijk tot grotere onenigheid en niet
tot verzoening zal leiden, is heel onpopulair onder de
Iraakse bevolking die niet aan hun nationale belangen
wil verzaken.
Het is duidelijk dat de achtergrond van de twee voormannen de geloofwaardigheid van het rapport niet
ten goede komt. Het rapport lijkt dan ook eerder een
strategie om president Bush uit de wind te zetten. De
holle retoriek is bovendien het resultaat van de nauwe
samenwerking met het Witte Huis: “Ondanks Bush' herhaaldelijke verklaringen dat het rapport de evaluatie van
Petraeus en Crocker zal weerspiegelen, zeggen beambten van de administratie dat eigenlijk het Witte Huis het
rapport zou schrijven, met input van functionarissen van
heel de regering. En hoewel Petraeus en Crocker hun
aanbevelingen op Capitol Hill zullen voorstellen, laat de
wetgeving van het Congres het aan de president over om
te beslissen hoe hij de gegevens interpreteert” 7.
Het zachte en samenzweerderig karakter van de zitting
met Petraeus – die de sessie zo opstelde dat sympathiserende Republikeinen klaarstonden om diegenen die de
geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van de generaal
in twijfel durfden trekken, aan te vallen – zorgde dat de
kritische vragen die er waren enkel over details van het
rapport handelden en veel minder over de basisprincipes
van de Surge-strategie en de bredere context van de
bezetting 8.
Zelfs eerdere interne evaluaties hadden een somberder beeld van de Amerikaanse bezetting geschetst
– zoals bijvoorbeeld het rapport van de Government
Accountability Office (GAO) van generaal David Walker 9
en de Independent Commission on the Security Forces
of Iraq, die door de generaal op pensioen, James L.
Jones, wordt voorgezeten 10.
Zie: http://www.opendemocracy.net/article/conflicts/architects_of_Iraq
Tareq Y. Ismael
Tareq Y Ismael is professor politieke wetenschappen aan de Universiteit
van Calgary (Canada), en is redacteur van de International Journal of
Contemporary Iraqi Studies.
Hij is daarnaast onder andere auteur van Middle East Politics Today:
Government and Civil Society (University Press of Florida, 2001);
co-uitgever van Iraq: The Human Cost of History ( HYPERLINK
"http://www.plutobooks.com/cgi-local/nplutobrows.pl?chkisbn=9780
745321479a&main=&second=&third=&foo=../ssi/ssfooter.ssi" Pluto
Press, 2003) (met William W. Haddad); en co-uitgever van The Iraqi
Predicament: People in the Quagmire of Power Politics ( HYPERLINK
"http://www.plutobooks.com/cgi-local/nplutobrows.pl?chkisbn=9780
745321493&main=&second=&third=&foo=../ssi/ssfooter.ssi" Pluto
Press, 2004) (met Jacqueline S. Ismael)
Vertaling en bewerking: Bert Cornillie

—————
4 White House, National Strategy for Victory in Iraq, 30 november 2005.
5 Karen DeYoung, "The Iraq's Report Other Voice", Washington Post, 10 September 2007.
6 Farrah Hassan, National Security Archive - Electronic Briefing Book, No 198 [1 September 2006].
7 Julian E. Barnes & Peter Spiegel, "Top general may propose pullbacks", Los Angeles Times, 15 August 2007.
8 Leila Fadel, "Security in Iraq still elusive", McClatchy newspapers, 9 September 2007.
9 Karen DeYoung & Thomas E Ricks, "Report Finds Little Progress On Iraq Goals", Washington Post, 30 August 2007.
10 William H McMichael, "New Iraq war report echoes previous analysis", AirForce Times, 18 September 2007.
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- Derwich M. Ferho -

Onder het voorzitterschap van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan kwam de Hoge Raad ter Bestrijding
van het Terrorisme op 9 oktober bijeen. De regering besloot om principieel toe te stemmen met een militaire
interventie tegen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) op Irakees grondgebied. Men voegde er wel direct
aan toe dat grote militaire operaties enkel mogelijk zullen zijn met de goedkeuring van parlement en met
de instemming van de Verenigde Staten. Verschillende analisten zeggen echter dat dergelijke operaties,
die Turkije al meerdere malen heeft uitgevoerd op Irakees grondgebied, het probleem niet zullen oplossen.
Het zal enkel de PKK in min of meerdere mate verzwakken. Een oplossing op lange termijn moet gezocht
worden in een eerlijke dialoog met de Koerden.
De Turkse Hoge Raad ter bestrijding van het Terrorisme
kwam op 9 oktober samen om de operaties tegen de
PKK-strijders in Noord-Irak te bespreken. Deze vergadering werd voorgezeten door premier Erdogan en
bijgewoond door enkele ministers, stafleden van het
leger, de nieuwe PKK-coördinator Rafet Akgünay en
vertegenwoordigers van de Turkse inlichtingendienst
en van de staatsveiligheid.
Na de bijeenkomst werd in een persverklaring door
premier Erdogan, president Abdullah Gül en de
legerstafchef Yasar Büyükanit gesteld dat de nodige
instructies voor eventuele grensoverschrijdende operaties aan de betrokken instanties gegeven zijn. Zowel
zij als het parlement verklaarden onmiddellijk daarna
dat grote militaire operaties slechts mogelijk zijn met
de goedkeuring van het Turkse parlement en met de
toestemming van de Verenigde Staten.
Al vrij snel reageerde de VS hierop met de mededeling dat er geen sprake kon zijn van grootschalige
grensoverschrijdende militaire operaties en dat men
enkel bepaalde doelwitten mocht aanvallen. Ook de
Irakese centrale regering en de Iraaks-Koerdische
autoriteiten waarschuwden voor het gevaar van dergelijke militaire operaties. De Ambassadeur van Irak,
Sabah J. Omran, noemde zo’n operatie “onwettig en
een schending van de Iraakse territoriale integriteit”.
De Iraaks-Koerdisch autoriteiten verklaarden het volgende: “Sinds 1993 hebben de Turkse militairen in
totaal 24 grootschalige operaties uitgevoerd die één
voor één mislukten. Ook nu zal het niets uithalen.
De beste manier om tot een langdurige oplossing te
komen is de dialoog tussen de staat en de Koerden.
Door militaire actie en het blijven ontkennen van de
Koerdische problematiek bereikt men niets. We zullen
niet tolereren dat onze territoriale integriteit door een

buitenlandse militaire macht geschonden wordt”.
Ahmet Türk, de fractievoorzitter van de DTP-parlementsleden in de Turkse Algemene Vergadering, uitte
zijn ongenoegen over de agressie van de Turkse autoriteiten. “Met militaire middelen hebben we nooit
iets bereikt. Deze situatie doet ons allemaal pijn.
Het is tijd dat men eindelijk een structurele dialoog
opzet. We mogen niet enkel de Koerden viseren. Met
militaire middelen en door het probleem te ontkennen, zullen we geen oplossing vinden. Via een dialoog
kunnen we een oplossing bereiken. Indien we dat
kunnen realiseren ben ik er zeker van dat onze diverse
gemeenschappen samen in vrede zullen willen en
kunnen leven”.
Al meer dan een jaar worden de PKK-guerrillero’s
aangevallen door het Turkse leger. Sinds begin oktober zijn de gevechten heviger. Volgens Koerdische
bronnen sneuvelden in de 13 dagen durende gevechten tussen het Turks leger en de PKK 29 Turkse militairen en 7 PKK-guerrillero’s. De Turkse gesneuvelden
behoorden tot de Bergcommando-eenheid van Bolu
die bij de Koerden bekend staat om zijn wreedaardige praktijken. Bolu ligt meer dan 1600 km van
de plaats waar de Commando-eenheid operationeel
is. De meeste leden van deze eenheid zijn extreemrechts-nationalistische figuren die reeds criminele
feiten op hun naam hadden staan voor hun toetreding tot deze commando-eenheid. Ze tonen plezier in
het folteren en het toepassen van allerlei barbaarse
methodes. Zo hebben zij een groep PKK-guerrillero’s
gevangengenomen, vermoord, met benzine overgoten
en in brand gestoken. Een ander voorbeeld is dat ze
in een gevecht enkele guerrillero’s hebben gedood
waarna de commando-eenheid sommige guerrillero’s
hebben onthoofd. Vervolgens poseerden zij met deze
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hoofden voor de camera’s van de Turkse tv. Zonder
enige aarzeling werden deze beelden vervolgens uitgezonden door verschillende tv-kanalen en werden
deze gruweldaden door de geschreven pers gebracht
als heldendaden van het Turkse leger.
Dergelijke praktijken doen ons herinneren aan de
moordenaars van de Armeense journalist Hrant Dink.
Zij poseerden voor de camera’s in een politiestation
en waren trots op hun moord.

Begin oktober 2006 kondigde de PKK een eenzijdig
staakt-het-vuren aan. Zij besloten om zich enkel te
verdedigen tegen de militaire operaties van het Turks
leger en er waren effectief geen aanvallen meer op
de Turkse doelwitten. Het eenzijdige staakt-het-vuren
werd echter niet beantwoord. Integendeel, het aantal
militaire operaties tegen de PKK steeg in binnen- en
buitenland (Irak en Iran) tot bijna vierhonderd.
De agressiviteit van de Turkse staat ten aanzien van
de Koerden is niet enkel gericht tegen de PKK. Alle
Koerden worden geviseerd. Sinds enkele jaren hebben de Koerden in de Koerdische steden 56 burgemeesters die openlijk en gedurfd opkomen voor de
fundamentele rechten van de Koerden. Aangezien
deze burgemeesters hard werken om efficiënt de
burger ten dienste te staan, ook in het Koerdisch,
maakt de Turkse staat hen het leven zuur. Sommige
burgemeesters werden al gearresteerd en veroordeeld
tot verschillende gevangenisstraffen. De voormalige burgemeester van het district Sûr, Abdullah
Demirbas, die met gedeeltelijke financiële steun van
het Koerdisch Instituut sprookjes en verhalen in het
Koerdisch liet uitgeven, werd uit zijn functie ontzet.
Onlangs werden zes Koerdische burgemeesters van
de Partij voor een Democratische Samenleving (DTP)
gearresteerd en opgesloten.
Twee van de pas verkozen parlementsleden van de
DTP, Aysel Tugluk en Ayla Akat, mogen niet genieten
van de parlementaire onschendbaarheid en de Turkse
justitie vervolgd hen ongestoord. Ook Sabahat Tuncer,
de dame die in de gevangenis zat toen de kiezer
haar verkoos en vanuit de gevangenis naar het parlement ging, kan niet genieten van de parlementaire
onschendbaarheid. Daarnaast zijn de verschillende
DTP-kantoren al herhaaldelijk het mikpunt van ware
vandalenstreken geworden.
De Turkse autoriteiten beseffen niet hoe gevaarlijk het
kan zijn indien ze koppig blijven reageren op de vredesoproep van de Koerden. Koerdische politieke kringen hebben veelvuldige initiatieven ondernomen om
de Turkse overheid te overtuigen dat de Koerdische

kwestie militair niet kan opgelost worden. De dialoog is de beste en enige weg. De Iraaks-Koerdische
autoriteiten, de Iraanse en Syrische Koerden, hebben
alles gedaan om de huidige Turkse regering en de
militairen op andere gedachten te brengen. Telkens
opnieuw reageerden de Turkse zijde halsstarrig: “We
onderhandelen niet met terroristen”, “We onderhandelen niet met middeleeuwse stamleiders”, “De
onbeschofteriken die zich Koerdische leiders noemen
hebben opnieuw een flater begaan door te zeggen
dat Turkije moet zoeken naar manieren om de vrede
mogelijk te maken”. In nauw overleg met Iran is het
Turkse leger al maanden bezig met het bombarderen van de Koerdische regio’s in Iraaks Koerdistan.
Enkele burgemeesters in de streek beweren dat er ook
chemische wapens werden gebruikt. Als bewijsmateriaal lieten ze de dode dieren, gras, bomen en ander
groen zien.

Het provocerend gedrag van de Turkse autoriteiten
en hun handlangers stuit nu op de hevige en goed
bewapende weerstand van de PKK. Al jarenlang verklaart de PKK zich bereid het geweld te beëindigen
indien de Turkse staat enig teken van goede wil en
van bereidheid tot dialoog zou tentoonspreiden. Een
eerste stap tot dialoog met de PKK zou al kunnen verlopen via de DTP-parlementsleden, via de Koerdische
burgemeesters of door de hulp van de Europese Unie
in te schakelen. Men moet niet rechtstreeks met de
PKK-leiding gaan spreken. Ik ben er zeker van dat
indien men beroep zou doen op de EU, de wapens op
termijn tot zwijgen gebracht kunnen worden.
Men kan ook voor de simpelste weg kiezen en zelf
initiatieven ontwikkelen om de Koerden hun basisrechten toe te kennen: het recht op onderwijs in de
moedertaal, culturele rechten, sociale en etnische
rechten, het opheffen van het dorpswachterssysteem,
steun aan economische ontwikkelingsprojecten, enzovoort.
Dit houdt met andere woorden in dat Turkije oprecht
moet betrachten om te voldoen aan de Criteria
van Kopenhagen die bijna 15 jaar geleden werden
vastgelegd. De Europese Raad legde in 1993 de
voorwaarden vast, waaronder het respect van de mensenrechten en het respecteren van de democratische
principes, waaraan een kandidaat-lidstaat moest voldoen om lid te kunnen worden van de Europese Unie.
Turkije moet kiezen voor een vreedzame dialoog met
de Koerden. Alle militaire pogingen om de Koerden
het zwijgen op te leggen zullen op lange termijn zinloos blijken.
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- Serbest Devleti -

Recentelijk werd Abdullah Gül verkozen tot de nieuwe Turkse president van de Turkse republiek, ondanks
de boycot van de kemalistische oppositie en het leger. Tot ieders verbazing bezocht Abdullah Gül eerst het
Koerdische gebied. Volgens de Turkse media werd hij door Koerdische massa's met rozen verwelkomd.
Maar het blijft nog maar de vraag of Abdullah Gül's rozen voor de Koerden zorgen voor hoop of verdriet.

Abdullah Gül zag het levenslicht op 10 oktober 1950
in de Turkse stad Kayseri, een stad die bekend staat
om zijn islamitische conservatieve en nationalistische
achtergrond. Hij genoot een opleiding economie aan
de universiteit van Istanbul, waar hij in 1983 afstudeerde. In 1991 werd hij lid van de Welvaartspartij
(Refat Partisi of RP, 1983-1998). Deze werd in 1998
echter onder druk van het leger verboden. Vervolgens
werd de Partij van Deugd (Fazilet Partisi of FP, 19982001) opgericht, waar Abdullah Gül ook lid van werd.
Ook deze partij werd verboden. De leider van de FP,
Erbakan, die bekend staat om zijn traditionele islamitische politiek, belandde uiteindelijk in de cel en
kreeg tot 2003 een politiek verbod. Hierna besloten
drie hervormers binnen de FP -Recep Tayyip Erdogan
(premier), Abdullah Gül (president) en Bulent Arinc
(parlementsvoorzitter)- een nieuwe partij op te richten: de Partij van de Rechtvaardigheid en Vooruitgang
(AKP, 2001-heden).
Maar de AKP is niet simpelweg een voortzetting van
de voorgaande islamitische partijen, zoals wel het
geval is bij de Koerdische partijen. De partij wordt
zelfs vergeleken met christen-democratische partijen
in Europa. In tegenstelling tot de FP, is de AKP voor
de toetreding tot de Europese Unie, voor een vergaande liberalisering en heeft het zijn blik zowel op het
westen als op de islamwereld gericht. Hierin verschilt
de AKP van de FP, die tegen de Turkse toetreding van
de EU was en sterk gericht was op de ontwikkelingen
in het oosten. Kemalisten verdenken de AKP ervan,
de democratie te gebruiken, om zodoende van Turkije
geleidelijk aan een islamitische staat te maken. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat AKP-leiders meerdere malen hun loyaliteit aan de seculiere staat hebben
getoond. De Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) is
ervan overtuigd dat de AKP een gematigd standpunt

inneemt, om zijn electoraat, waaronder ook Koerden,
te bedonderen. Volgens hen wordt dit duidelijk uit de
samenwerking tussen de Republikeinse Volkspartij
(Cumhuriyet Halk Partisi – CHP) en de AKP om
de pro-Koerdische Partij voor een Democratische
Samenleving (DTP) tegen te werken.
Murat Karayilan, een PKK-generaal, beweert zelfs dat
de AKP er op uit is om het Koerdische volk zowel cultureel, economisch als politiek te vernietigen door de
islam en democratie tegen Koerden te gebruiken. De
AKP zou een “Osmaanse” vorm van politiek voeren
en proberen om de Koerdische natie te verzwakken
en onder druk te zetten. Hij stelde dat de AKP zelfs
een akkoord heeft met het Turkse leger, om in ruil
voor het presidentschap, het leger toe te staan om de
Koerdische natie te vernietigen. Dit zou ook blijken
uit Gül's bezoek aan het Turkse leger in Koerdistan.

In september bezocht Abdullah Gül de Koerdische
steden Shirnak, Siirt, Van en Diyarbakir. Hier benadrukte hij de eenheid en broederschap van de Turkse
natie. Journalist Cumhur Kiliccioglu van de onafhankelijke website BIAnet.org, benadrukt dat Gül
de echte problemen vermeed en zijn bezoek niet
bijdroeg aan een oplossing van het probleem. Veel
Engelstalige Turkse kranten prezen Gül echter om zijn
bezoek en spraken van een nieuw tijdperk. Abdullah
Gül's bezoek en het grote aantal Koerdische stemmen
voor de AKP, zouden suggereren dat de Koerdische
kwestie aan zijn einde is gekomen.
In Diyarbakir sprak Gül met DTP-burgemeester Osman
Baydemir, met andere DTP-functionarissen en zelfs
met leden van de Turkse Mensenrechtenvereniging
(IHD), die bekend staat om hun felle kritiek op
mensenrechtenschendingen in Turkije. DTP-functionarissen verwelkomden het bezoek, maar stonden

- 18 -

niet te springen. De twee andere legale Koerdische
partijen, HAK-PAR en KADEP, uitten felle kritiek op
het bezoek en verklaarden dat zijn bezoek niets zou
veranderen. “Hij kwam, hij zag, maar hij deed niets,”
aldus HAK-PAR lid Mazhar Zumrut.
In oktober stelde Tiny Kox van de Socialistische
Partij in Nederland tijdens een bijeenkomst van
de Raad van Europa enkele vragen aan de nieuwe
president. Aanvankelijk leek Gül liever te zwijgen
over het Koerdische vraagstuk, maar uiteindelijk gaf
Gül toe dat er belemmeringen zijn geweest voor de
Koerdische inwoners van zijn land. Maar Gül zei dat
dankzij AKP-hervormingen zij nu wel hun politieke en
culturele rechten kunnen uitoefenen. Tiny Kox zag dit
als een kleine vooruitgang. “De president ontkent in
ieder geval niet het verleden (...). Maar zonder erkenning van het probleem is een oplossing ondenkbaar,”
zei ze.
En dat is nou juist het probleem. Alhoewel Abdullah
Gül belooft om het Koerdische vraagstuk op te lossen, heeft de AKP geen klare politiek betreffende de
Koerdische kwestie en heeft de regeringspartij duidelijk andere prioriteiten. Abdullah Gül geeft, ondanks
zijn bezoek aan Koerdistan, eerder de indruk een
coherente politiek ten aanzien van de Koerden uit de
weg te gaan.

Het is onwaarschijnlijk dat de AKP streeft naar een
volledige oplossing van het Koerdische probleem. Ten
eerste definiëren zij de Koerdische kwestie en identiteit volledig anders dan Koerdische politici. De AKP
benadrukt de eenheid van de Turkse natiestaat en
promoot een Turkse overkoepelende burgeridentiteit,
waarin er ruimte is voor een Koerdische en een Turkse
subidentiteit. Het belangrijkste is echter de islamitische identiteit. Ten tweede hebben ze een zeer groot
conflict met het leger en de kemalistische oppositie,
wat al bleek in de aanloop naar de parlements- en
presidentsverkiezingen. Het leger heeft de president
wel gedoogd, maar elke stap van de AKP wordt
nauwlettend in het oog gehouden. Van een bondgenootschap tussen de AKP en het leger is geen sprake.
Ten derde is de partij bang dat steun aan Koerden zou
kunnen zorgen voor verdeeldheid binnen de partij; dit
zou immers een stap te ver zijn voor de Turkse nationalistische aanhangers van de partij. Men verwacht
dat de AKP zich zoals in de vorige legislatuur zal
richten op economische hervormingen, maar niet op
culturele hervormingen voor Koerden. Ze hebben dan
ook afgezien van een werkende amnestieregeling voor
PKK-rebellen. Ten vierde heeft de Koerdische kwestie
het potentieel om voor een enorme confrontatie met
het leger te zorgen. Elke concessie aan Koerden zou

volgens het leger kunnen leiden tot het uiteenvallen
van de Turkse staat. En op een confrontatie met het
leger zit de AKP niet te wachten. Zeker niet na een
geschiedenis van islamitische partijsluitingen.
Sinds begin oktober kwamen in het conflict met de
PKK reeds een dertigtal Turkse soldaten, politieagenten en burgers om het leven. Hierdoor is de regering
Erdogan onder druk komen te staan van het leger, de
parlementaire oppositie en van de publieke opinie om
definitief af te rekenen met de PKK-rebellen die opereren vanuit Iraaks Koerdistan. Na een vergadering
van de Hoge Raad ter Bestrijding van het Terrorisme
deelde premier Erdogan mee dat de “orders aan het
leger waren gegeven om, indien nodig, een operatie
over de grenzen heen te lanceren”. In de Koerdische
kwestie verkiest de AKP voorlopig het standpunt van
het leger te volgen.
Men verwacht dat Abdullah Gül vooral zal proberen
om binnen Turkije meer ruimte voor de islam te creeren, ook al is het leger het hiermee evenmin eens,
zoals bijvoorbeeld het afschaffen van het verbod op
het dragen van de hoofddoek in openbare gebouwen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Koerden niet
worden genoemd in de Turkse ontwerpgrondwet, maar
dat er wel een kleine clausule in staat over 'onderwijs
in niet-Turkse talen'.
Door de toenemende Turkse afkeer van de EU en
het westen, het oplaaiend geweld in Koerdistan en
het Turkse nationalisme is er nog steeds geen groot
draagvlak binnen de Turkse samenleving voor een
verandering op het gebied van de Koerdische kwestie. Gezien de instelling van de noodsituatie in drie
Koerdische provincies en een dreigende militaire
invasie in Iraaks Koerdistan, is er momenteel maar
weinig politieke ruimte voor de AKP om in dialoog te
gaan met de Koerden.
Toch ziet men al enkele hoopvolle ontwikkelingen
voor de Koerden in Turkije. Zo zijn er nu toch al
enkele Turkse schrijvers die het verleden erkennen en
de Koerdische cultuur omarmen. Zelfs Abdullah Gül
condoleerde de familie van de befaamde Koerdische
schrijver Mehmed Uzun op zijn website, toen die in
oktober in Diyarbakir overleed. Het probleem blijft
echter bestaan; het leger gaat er immers vanuit dat
elke concessie aan de Koerden het einde zal inluiden
van een onverdeeld Turkije.

Bronnen
M. Hakan Yavuz, Nihat Ali Özcan (2006), The Kurdish Question
and Turkey's Justice and Development Party in Middle East Policy
13 (1), p. 102–119.
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- Emine Ïgdi en Carla van Os -

De eerste dode is al gevallen. Mensen zijn beschoten. Lukrake arrestaties. Bedreigingen aan het adres
van mensen die voor hun rechten op proberen te komen. Koerden die de laatste jaren de terugkeerbelofte
van de Turkse overheid hebben getest, zijn bedrogen uitgekomen. Hun dorp is weer leeg. Terug naar het
bestaan als ontheemde in de grote stad.
“De IHD-delegatie gelooft dat het leger probeert Çemekare te ontruimen. Als er geen maatregelen genomen worden en de betrokken soldaten niet weggestuurd worden, zal het leven van de dorpelingen
in gevaar zijn; hun recht op leven dreigt te worden
geschonden. De IHD-delegatie heeft geconstateerd
dat er serieuze bedreigingen plaatsvinden en dat er
sprake is van onderdrukking. Het verbod op mishandeling en marteling en het recht op eigendom worden
geschonden als er niets verandert.
Gedwongen verhuizingen, het ontnemen van het recht
op reizen - tot de dood van mensen resulterend - het
ontnemen van het recht op het verkrijgen van levensmiddelen, hebben serieuze consequenties. Het is een
soort marteling, verspreid over de vierentwintig uren
van de dag. Om te zorgen dat de dorpelingen veilig
kunnen leven, in hun behoeften kunnen voorzien en
zich kunnen toeleggen op landbouw en veeteelt, moeten de activiteiten van het leger en de dorpswachters
gestopt worden.
De soldaten moeten hun handelingen niet baseren op
ideologische gevoelens. Ze mogen de dorpelingen niet
slecht behandelen en zij moeten hun rechten respecteren.”
Zo luidt samengevat de conclusie van het rapport dat
de Turkse Mensenrechtenvereniging (IHD) uitbracht
over Çemekare op 18 augustus 2007. Wat ging eraan
vooraf? In elf huizen en 38 tenten wonen 49 families,
bestaande uit 403 mensen, die sinds een drietal jaar
zijn teruggekeerd onder de ‘Terugkeerwet’ van 2002.
In 1988 waren de dorpelingen verjaagd en zij hebben
zich daarna als ontheemden in onder andere Cizre en
Siirt gevestigd. Het leger heeft nu de toegangsweg
naar Çemekare geblokkeerd. De dorpelingen mogen
vanaf de blokkade alleen nog te voet naar hun dorp.
Dat is dan nog vijf kilometer. In augustus werd er een
zes maanden oude baby ernstig ziek. De ouders hebben het leger toestemming gevraagd de baby met de
auto naar het ziekenhuis te brengen maar dat mocht
niet. Na acht dagen onderhandelen zijn de ouders
toch te voet op weg naar het ziekenhuis gegaan. De
baby heeft die tocht niet overleefd.
De bewoners mogen geen voedsel per auto naar het

dorp brengen, er mag alleen te voet wat meegenomen
worden. Het leger zegt dat ze per auto het eten tot de
blokkade mogen brengen maar dat durven de dorpelingen ook niet omdat ze nu bang zijn beschuldigd
te worden van bevoorrading van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).
De dag nadat enkele mensen uit het dorp toch contact
opgenomen hadden met de IHD, is het leger naar het
dorp gekomen. Er is toen in de richting van mensen
en dieren geschoten. Het waren waarschuwingsschoten die links en rechts langs scheerden. Er zijn bedreigingen aan alle dorpelingen geuit dat de volgende
schoten raak zullen zijn als zij actie ondernemen tegen het embargo, als zij een klacht indienen bij de
overheid of als zij naar de IHD stappen.
Eerder waren de dorpelingen naar de lokale autoriteiten gegaan maar daarop zijn de dorpelingen gesommeerd zich te melden bij de militaire basis in de
buurt. Vijftien mensen werden gearresteerd omdat ze
zich op militair terrein hadden begeven. De dorpelingen werden gesommeerd met het leger en dorpswachters samen te werken en hen werd verzekerd dat
ze wederom verjaagd zouden worden als ze dat niet
doen. Aan het einde van de dag mochten de inwoners
van Çemekare weer terugkeren naar het dorp.
De Socialistische Partij in Nederland heeft de minister van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de
gebeurtenissen in Çemekare. De minister antwoordt
daarop: “ De mensenrechtensituatie in Zuid-Oost Turkije en de terugkeer van ‘internally displaced persons’
wordt in EU-kader nauwlettend gevolgd. De gebeurtenissen die in het rapport worden beschreven zullen
door de Europese Commissie in de politieke dialoog
met Turkije worden opgebracht.”
Twee weken na het verschijnen van het IHD-rapport
werden zeventien dorpelingen opnieuw gearresteerd
na een gewapend treffen tussen het leger en de
PKK. De dorpelingen zijn gedetineerd in de gevangenis van Siirt. Terug bij af.
Rapport IHD over Çemekare: " www.ihd.org.tr ◊ Özel raporlar.
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- Derwich M. Ferho -

Op 11 oktober is de internationaal bekende Koerdische schrijver Mehmet Uzun (1953-2007) in Diyarbakir
overleden. Hij was veruit de bekendste Koerdische hedendaagse schrijver die het merendeel van zijn
werken in ballingschap, in Zweden, zou neerschrijven. Uzun leverde een grote bijdrage aan het behoud en
de ontwikkeling van het Koerdisch. Hij zag daarbij een grote rol weggelegd voor de literatuur: hij wilde
een moderne, literaire Koerdische taal creëren, 'een taal die puur, "schoon" en warm is, en de lezer direct
bereikt. Zijn heengaan betekent een groot verlies voor de Koerden en voor de wereldliteratuur.
In zijn jonge jaren is hij
politiek actief bij de Koerdische Vrijheidsbeweging
Rizgari (Vrijheid) waar hij
ook hoofdredacteur is van
het tijdschrift die dezelfde
naam draagt. Hierdoor belandt hij in 1972 op zeer
Mehmet Uzun
jonge leeftijd in de gevangenis op beschuldiging van separatisme. In de gevangenis leren de gevangenen hem de Koerdische taal liefhebben. Na een zoveelste arrestatie, deze keer omwille
van het schrijven van een artikel over het behoud van de
Koerdische taal, besluit hij naar Syrië te vluchten. Via
Syrië vertrekt hij in 1977 naar Zweden, waar hij als politiek vluchteling wordt erkend.
In Zweden zet hij zijn journalistieke, literaire en taalkundige activiteiten verder.Hij geeft het tijdschrift Rizgariya Kurdistan (De vrijheid van Kurdistan) uit. Enkele
jaren later begint hij met het schrijven van romans in
het Koerdisch. Hij wil een moderne, literaire Koerdische
taal creëren die “puur, schoon en warm is en de lezer
direct bereikt”. Dit streven blijkt uit de stijl en structuur
van Siya Evînê: extreem korte hoofdstukken, eenvoudige zinnen en simpel taalgebruik. Hij wilde in een taal
schrijven die voor zijn publiek begrijpbaar was. Aangezien vele Koerden het Koerdisch maar beperkt machtig
zijn, zou het lezen van lange, ingewikkelde Koerdische
zinnen te veel concentratie vergen.
Mehmet Uzun heeft zich op alle mogelijke manieren ingezet voor het vastleggen van het Koerdisch: hij legde
uitgebreide Koerdische woordenlijsten aan die hij aanvulde door te gaan spreken met lokale Koerdische dichters en verhalenvertellers in Iraaks Koerdistan. Zo verzamelde hij woorden, uitdrukkingen en volksverhalen. Hij
maakte hiervoor gebruik van alle Koerdische dialecten,
accenten en talen.
Intussen worden zijn werken in meer dan twintig verschillende talen vertaald en wordt hij hoofdredacteur
van de taalkundige bladen Hêvî (1986-1989) en Kurmancî, van het Koerdisch Instituut te Parijs.

Door zijn intense contacten met de literaire wereld van
Zweden komt hij in contact met de internationale literaire wereld en neemt hij actief deel aan bepaalde activiteiten van de Vereniging van de Zweedse Schrijvers, de
Zweedse Pen Club Internationaal en de Internationale
Journalistenbond. Jarenlang zetelde hij in de Raad van
Beheer van de Zweedse Pen Club.
Uzun heeft diverse literaire prijzen in de wacht gesleept
en ook andere prijzen voor zijn inzet voor de vrijheid van
meningsuiting. Hij vond immers dat zijn pen verschillende doelen moest dienen: de vrijheid van meningsuiting, de vrede, verdraagzaamheid en de rechten van
het Koerdische volk. In 2001 ontving hij van de Turkse
Uitgeversvereniging de Prijs voor de Vrijheid van Denken
en Meningsuiting, de Literatuurprijs van het Koerdisch
Instituut van Berlijn en de Prijs voor de Vrijheid van de
Pen van Torgny Segerstedt, één van de belangrijkste
Scandanische prijzen. In 2002 kreeg hij de Stina-Erik
Lundberg Prijs van de Zweedse Academie voor zijn waardevolle bijdragen tot het Zweedse culturele leven.
Iets meer dan twee jaren geleden is hij ziek geworden
tijdens zijn reis naar Iraaks Koerdistan. Hij keerde naar
Zweden terug waar hij werd opgenomen in het ziekenhuis.Een jaar later zeiden de dokters hem dat hij nog
maar twee weken te leven had. Daarop besloot hij om
terug te keren naar zijn moederland Koerdistan. Hij is
gestorven in zijn geliefde stad Diyarbakir. Dankzij de
enorme morele steun van de Koerdische bevolking en
de lokale Koerdische autoriteiten (burgemeesters) heeft
hij zijn ziekte lange tijd kunnen bedwingen. De laatste
drie dagen van zijn leven heeft hij zich echter moeten
overgeven aan zijn ziekte.

Eén roman werd naar het Nederlands vertaald:
In de schaduw van een verloren liefde, Mehmet
Uzun, 2002, 255 p., Uitgeverij De Geus,
ISBN: 90-445-0118-6.
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- Elisabeth Marescot -

‘Mêm û Zîn’ is zonder twijfel de meest populaire legende in Koerdistan. Eeuwenlang hebben barden de
Koerden in vervoering gebracht met hun liederen over de liefde en heroïsche tijdperken. Vanaf de vijftiende-zestiende eeuw zal er naast deze orale cultuur ook een geschreven literatuur ontstaan die sterk
beïnvloed was door de Arabische en Perzische literatuur en tevens door het soefisme.
Aan het hof van de emirs van de Djezira waren er
twee beroemde dichters die in het Koerdisch schreven : Malayê Djazîrî (1570-1640) en Faqiyê Tayran
(1590-1640). Aan deze twee dichters zal Ahmede
Khanî (1650-1706) hulde brengen in de proloog van
zijn ‘Mêm û Zîn’.
Ahmede Khanî was erg invloedrijk en was zijn tijd
ver vooruit. Hij voelde dat zijn geschreven werk de
eis van een nationale cultuur kon steunen en een
bindende kracht zou kunnen vormen voor zijn verdeeld volk. Zonder twijfel is hij de eerste die zich in
de eerste plaats als ‘Koerd’ identificeert. Binnen de
Ottomaanse wereld, waar de verschillende geloofsgemeenschappen gegroepeerd werden in een millet,
is dit een nieuw concept. Het belangrijkste voor de
soennitische Koerden is hun stam die zich heeft
onderworpen aan een emir. Op symbolische wijze
erkent deze emir de autoriteit van de Ottomaanse sultans ofwel van de sjahs van Iran, afhankelijk van de
regio waar de stam leeft. Bepaalde Koerdische stammen sloten zich aan bij de Qizilbash-beweging, een
sjiitische militante groepering die mee aan de basis
lag van de Safavidische dynastie in Iran en openlijk of
heimelijk rebelleerde tegen de sultan van Istanbul.
Volgens Ahmede Khanî putte de Koerdische natie,
die verdeeld was tussen de twee rijken, zich uit en
werden de Koerden slechts als kanonvlees gebruikt in
de eeuwige gevechten tussen de twee rijken. Hij zegt
het heel duidelijk in één van zijn gedichten:
Voor beide zijn zij het schild
Voor deze Perzen en deze Turken
De twee kampen nemen de Koerden als
schietschijf
Voor hun dodelijke pijlen.
Voor deze uitzichtloze situatie ziet hij maar één oplossing : er moet een Koerdische prins opstaan die erin
slaagt om de Koerdische stammen te federeren en te
leiden. Hij voorvoelt echter dat de politieke eenheid
moeilijk te realiseren zal zijn en vooral onvoldoende
indien die niet gepaard gaat met een culturele eenheid die aan de Koerden een nationaal gevoel zou
kunnen geven. Zonder twijfel zal hij de legende ‘Mêm

û Zîn’, die door de Koerden algemeen gekend is,
neerschrijven om vorm te geven aan dit project.
Ahmedê Khanî staat erop dat zijn werk onder de
Koerden zo breed mogelijk verspreid wordt. Als doelpubliek viseert hij de geletterde milieus die liever in
het Perzisch of in het Ottomaans dan in het Koerdisch
hun gedichten neerschrijven. Het schrijven van dit
gedicht in het Koerdisch, dat gaat over het soefisme,
is revolutionair. Schrijven over filosofische onderwerpen als het soefisme gebeurde immers hoofdzakelijk
in het Perzisch en soms in het Ottomaans, de taal van
het hof. Hij weet dat zijn taalkeuze zal verrassen.
Hij schrijft dit nieuwe werk,
Niet uit vermogen of ervaring,
Maar uit patriottisme en liefde voor zijn volk
Alsook uit volharding en noodzaak.
De legende ‘Mêm û Zîn’, die waarschijnlijk uit
Anatolië afkomstig is, wordt dankzij zijn pen het
meest bekende werk van de Koerdische literatuur wiens auteur wordt beschouwd als de grootste
Koerdische schrijver. Het is een gepassioneerd en
mystiek liefdesverhaal dat ook gaat over het dagelijkse leven aan het prinselijk hof in het Koerdistan
van de 17de eeuw.
Ahmedê Khanî ligt aan de oorsprong van een literaire school van Dogubeyazit die de 18de eeuw zal
verlichten. Zijn mausoleum is niet ver van het oude
paleis van de Koerdische emirs en ook vandaag nog
komen Koerden het bezoeken om hulde te brengen
aan deze dichter die op een geniale manier de ziel
van de Koerden heeft kunnen vatten.
Hierna volgt een passage uit ‘Mêm û Zîn, dat door
Sandrine Alexie en Akif Hasan (L’Harmattan-Parijs)
naar het Frans werd vertaald.

Saki! 1 Bij de gratie van God,
Giet een traan wijn in de beker van Djam 2,
Dat de beker dankzij deze wijn de wereld aan ons
moge onthullen,
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En dat wij alles moge zien wat wij wensen te zien.
Verlicht de toekomstige gebeurtenissen:
Is de toekomst voorspoedig? Laat het ons weten!
Na al onze rampspoed en onheil,
Zal ons ongeluk beginnen afnemen?
Of zal zij ons vergezellen tot het einde?
Is het mogelijk dat er uit het raderwerk van het universum
Plotseling een gesternte zal opstaan voor ons ? 3
Dat het geluk ons op een dag zal toelachen,
En ons uit onze slaap zal halen?
Zal er onder ons een prins opstaan,
Waarrond het volk zich zal verzamelen?
Zal het zwaard van onze kennis verstevigd worden
En de waarde van onze rampspoed appreciëren?
Zullen onze kwalen hun remedie vinden,
En zal onze kennis verspreid worden?
Indien wij een meester hadden,
Beminnelijk en ter goeder trouw,
Zou onze munt geslagen worden
En niet verdacht blijven.
Zelfs een zuiver muntstuk, fijn als goud
Heeft enkel waarde wanneer het wordt geslagen.
Indien wij een soeverein hadden, een kroon waardig,
Die voor hem een troon zou vinden,
Zou het lot ons toelachen.
Indien deze koning een kroon had,
Zou ons lot en onze bestemming bezegeld zijn.
Hij zou medelijden hebben met de wezens die we zijn
En ons redden van de boosaardigen.
De Turken zouden ons niet meer domineren,
Ons land zou niet meer verwoest worden en ten prooi
vallen aan raven.
Wij zouden geen slaven, vluchtelingen, overwonnenen
zijn,
Onderworpen aan de Turken en de Tadjieken 4.
Maar van in den beginne, heeft God het zo gemaakt,
Hij heeft deze Perzen en deze Turken boven ons
geplaatst.
Het is een schande voor de koningen en de prinsen,
Want de dichters en de arme mensen, wat kunnen zij
doen?
Hij regeert dapper,
Deze die zich meester maakt van het zwaard,
Want de wereld is een mooi meisje,
Onderworpen aan het trekken van de sabels.
Maar de bruidsschat, de uitzet, de geschenken voor de
bruid,
Dat is de goedheid, de vrijgevigheid, het mededogen
en de vergiffenis.

In gedachten verdiept, heb ik de wereld gevraagd:
Wat is uw bruidsschat? Hij heeft me geantwoord: “De
ijver”.
En, laconiek: Het is met het zwaard en de goedheid
Dat de wereld zich onderwerpt aan de mens,
En voor hem buigt hij het hoofd.
Ik verwonder mij over de decreten van God.
Waarom, in deze wereld,
Worden de Koerden allen onteigend?
Waarom zijn zij allen veroordeeld?
Met het sabel hebben zij de befaamde stad veroverd,
Dankzij hun inspanningen, werden de landen onderworpen.
Elkeen van hen is zo vrijgevig als Hatim (5).
Allen zijn strijders als Rostem (6).
Kijk! Van Arabië tot Georgië,
De Koerden zijn als een citadel.
Overal zijn zij het schild
Van deze Perzen en deze Turken,
En de twee kampen nemen de Koerden als het mikpunt
Voor hun dodelijke pijlen.
Het is alsof de Koerden de grendel waren van hun
grenzen.
Elke stam is een solide omwalling.
De opgehitste golven van de Rum(7) en de Arabieren
Bezoedelen de Koerden,
Die tussen de twee kampen staan.
De vrijgevigheid, de ijver, de durf,
De nobelheid, de vaderlandsliefde, de moed,
Karakteriseren de Koerden.
Met hun wapens en hun daden, zijn zij beroemd
geworden.
Zij houden evenveel van de onverschrokkenheid
Als van de vlucht van de erkenning.
Want het is hun vaderlandsliefde en hun moed
Die hen van het gewicht van de gunsten afwendt.
Daarom zijn zij het altijd oneens,
En altijd verkeerd trekken ze tegen elkaar ten strijde.
Indien wij het eens waren,
Door allen door één persoon geleid te worden,
Dan hadden wij al één godsdienst en één staat gehad.
De Koerden zouden de kennis en de wetenschap hebben,
Alle Rum
En alle Perzen zouden ons gehoorzamen,
Men zou het ware van het valse onderscheiden,
En de mannen van waarde zouden uit de schaduw
treden.
Vertaling: Lieve Driesen

—————
Voetnoten:
1 Saki, de dienaar, is een belangrijk personage in de bacchanale poëzie, zowel in de profane als in de mystieke. Hier gaat het, zoals in alle
passages waar de auteur zich rechtstreeks tot de dienaar richt, over een bijzonder poëtisch genre, de ‘sakinameh’ waar de dichter Saki interpelleert over een elegische vorm.
2 Djamchid was de vierde mythische koning van Iran. Hij had een magische beker waarin hij de geheimen van het universum kon lezen.
3 Dit wil zeggen een soeverein.
4 Zo benoemde men meestal de Turken van Centraal-Azië. Logischerwijze gaat het over Iraniërs wiens regerende dynastie toen van Koerdische
origine was en afkomstig uit Azerbeidjaan.
5 Hatim at-Ta’fi was een Arabische dichter die in de 6de eeuw leefde. Hij stond bekend om zijn vrijgevigheid.
6 De mythische held van het oude Iran, een gevreesd en ridderlijk strijder.
7 Het woord voor ‘Romeinen’. Het werd eerst gebruikt om de Byzantijnen aan te duiden, daarna werd die ook voor de Ottomanen gebruikt.
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- Lieve Driesen -

In Girê Navokê (Göbekli Tepe in het Turks), nabij Urfa in Noord-Koerdistan (Zuidoost-Turkije), werd de
oudste tempel (10.000 – 9.000 jaar v.C.) ter wereld teruggevonden. De ontdekker, de archeoloog prof. Dr.
Klaus Schmidt, zei hierover : «Toen ik daar liep, wist ik dat het geen natuurlijke heuvel kon zijn.» Hij was
er zeker van dat Girê Navokê een door mensenhand opgeworpen verhoging was.
Girê Navokê is gelegen op de top van een hoger gelegen
heuvel, in Noord-Koerdistan (Zuidoost-Turkije) nabij de
Syrische grens en de Eufraat. Met koolstofdatering is de
ouderdom van de opgegraven restanten vastgesteld: tussen 10.000 en 9.000 v.C. Totnogtoe werden op de site 43
pilaren opgegraven, die allen tussen vijf en vijftig ton wegen
en in een cirkelvorm waren gezet. Het is niet duidelijk of
het om een echte tempel gaat (i.e. met een dak) of enkel
om een temenoi (i.e. heilige plaatsen zonder dak maar
gebouwd met gigantische stenen pilaren, vergelijkbaar met
Stonehenge dat gebouwd werd rond 2000-2500 v.C.).
Alhoewel Girê Navokê al sinds 1963 bekend staat als een
archeologische site - in de jaren tachtig had een andere
onderzoeker er wel wat veldwerk verricht - was het tot in de
jaren negentig nog erg onontgonnen terrein. Drie decennia
na de Amerikanen, ontdekte een lokale herder een hoop
vreemd gevormde stenen die uit het stof oplichten. De
herontdekking van de site kwam ter ore van de museumcuratoren van de stad Sanliurfa, zo’n vijftig km verderop. De
museumautoriteiten contacteerden daarop het bevoegde
ministerie die contact opnam met het Duitse Archeologisch
Instituut in Istanbul. Zo kwam Klaus Schmidt in 1994
aan in Girê Navokê. De site had voor de dorpelingen reeds
een emotionele betekenis; de enige boom op de hoogste
heuvel werd door hen als een heilige boom beschouwd.
Hij bedacht zich dat Girê Navokê onmogelijk een gewone
heuvel kon zijn. Toen hij de ‘heuvel’ van 15 meter beklom,
vond hij er fragmenten van grote T-vormige stenen die door
mensenhanden waren gehouwen.
Sinds 1995 werkt Schmidt met Turkse collega’s aan de
opgraving. De archeoloog ontwikkelde in een tiental jaar tijd
verschillende theorieën over zijn vondsten. Nu gelooft hij
dat de afgegraven heuvel geen nederzetting was, maar een
tempel, ‘een raadselachtig heiligdom van steentijdjagers’.
Zijn conclusie is vooral gebaseerd op de manier waarop
de stenen zijn geplaatst ; de opgraving is kringvormig en
wordt door twee heel grote en ettelijke andere megalitische
stenen begrensd. Het is echter onduidelijk hoe jagersgemeenschappen een heilige plaats van dergelijke afmetingen hebben kunnen bouwen. Klaus Schmidt vermoedt dat
jagers sporadisch bijeenkwamen op deze plaats tijdens de
decennialange constructie van de ‘tempel’.

Klaus Schmidt toont een sculptuur van een wild everzwijn
op één van de stenen
Deze ontdekking – dat vroege neolitische jagers-verzamelaars iets dergelijks als Girê konden bouwen – is revolutionair. Totnogtoe werd immers aangenomen dat landbouw
noodzakelijkerwijs voorafgaat aan beschaving, en dat
complexe kunst en architectuur afhangt van betrouwbare
voedselvoorzieningen die voortkomen uit de landbouw. Girê
Navokê bewijst dat het oude jager-verzamelaarsleven, zeker
in deze regio, veel meer ontwikkeld was dan men ooit had
durven denken. Jagers moesten immers blijven jagen om
in hun voedselvoorziening te kunnen voldoen. De algemeen
gangbare theorie hierover is dat enkel landbouwgemeenschappen op bepaalde tijdstippen in het jaar niets te doen
hadden ten gevolge van overstromingen of tijdens de winterperiode. Onderzoekers gaan er dan ook vanuit dat Girê
Navokê zowel voor de jagers als voor de verzamelaars in de
Jonge Steentijd een zeer bijzondere betekenis heeft gehad.
Niet alleen omdat er toen, in tegenstelling tot nu, begroeiing was, maar ook omdat ze er stenen kringen oprichtten
met een doorsnee van dertig meter. Girê zou dus wel eens
de plaats kunnen zijn waar verzamelaars en jagers samen
in zee gingen.
De archeologen stellen dat de makers van het heiligdom in
elk geval een flinke organisatiegraad moeten hebben gehad
om de constructie tot stand te brengen. Schmidt schat
dat er zeker vijfhonderd mensen aan hebben meegewerkt
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om van de rotsen stukken af te breken en de brokstukken
vervolgens 100 tot 500 meter te verslepen. Hoe ze dat hebben gedaan is een onbeantwoorde vraag. Volgens Schmidt
moeten er mensen uit een gebied met een straal van 100
kilometer aan hebben meegewerkt.
Schmidt vermoedt dat het een tempel met een speciale
functie was. Er zijn aanwijzingen, zoals menselijke botten
die op de site werden teruggevonden, dat het een begraafplaats was waar doden met een ceremonie ter aarde werden
besteld. Op T-vormige sculpturen heeft Schmidt gestileerde
handen en hoofden aangetroffen. Dit zou kunnen wijzen op
een cultus rond bepaalde personen die binnen de stenen
kring werd gevierd. Daarnaast werden ook dieren, waaronder slangen, spinnen, schorpioenen, vossen en leeuwen,
afgebeeld. Naast het feit dat deze site waarschijnlijk een
begraafplaats was, was het ook een plaats waar het leven
van de jager en van de jacht zelf werd gevierd. Uit het feit
dat de mensen- en dierenreliëfs in rijen werden aangebracht, concluderen sommige archeologen dat dit mogelijk
het oudste menselijke schrift, een soort primitieve vorm van
hiëroglyfenschrift, zou kunnen zijn.
Op basis van de vergelijkingen met andere sites en heiligdommen, veronderstelt Klaus Schmidt dat de groepen die
Girê Navokê hebben gecreëerd sjamanistische praktijken
beoefenden. Hij suggereert dat de T-vormige pilaren moge-

Opgravingen in Girê Navokê, archeologische site nabij Urfa
lijk mythische figuren voorstellen, misschien de voorouders.
Een echt ontwikkeld geloof met goden, grote tempels en
paleizen, zou pas later in Mesopotamië zijn ontstaan.
Girê Navokê heeft nog niet al zijn geheimen prijsgegeven;
slechts vijf procent werd al blootgelegd. Enkele jaren geleden
vonden Schmidt en zijn team op één km van de hoofdsite
een erg verweerde, T-vormige steen die in een kalkstenen
bed lag. Deze enorme steen is 9m lang en het leek alsof die
was ontworpen om de andere pilaren in Girê te vervoegen.
De steen was echter gebroken. Hoogstwaarschijnlijk hebben de bouwers daarom besloten om hem achter te laten
en een andere te maken. Geomagnetisch onderzoek van
de verschillende kunstmatige heuvels in Girê Navokê heeft

Opgravingen in Girê Navokê
uitgewezen dat er nog minstens 250 stenen wachtten om
opgegraven te worden.
Als men nu rondwandelt in de verwoestijnde omgeving van
Girê Navokê is het moeilijk te geloven dat er hier vroeger
een grote ‘beschaving’ van jagers-verzamelaars heeft kunnen bloeien. Ecologisch gezien was dit vroeger echter een
zeer rijke regio. Er waren dozijnen zoogdieren, groene weilanden en bossen. Het klimaat was natter maar wel warm.
Het was een paradijselijk oord. Na het bouwen van deze site
hebben de jagers volgens Schmidt besloten om landbouw
te bedrijven zodat ze in de behoeften van de religieuze
gemeenschap konden voorzien. Het was waarschijnlijk ook
de landbouw die hun ondergang betekende. Het lijkt erop
dat in de provincie rond Girê de landbouw rond 8000
v.C. is ontstaan. Op hetzelfde moment is echter ook het
landschap beginnen te veranderen. Daar de bomen werden neergehaald, droogde het gebied uit en werd het een
semi-woestijn. Voor één of andere reden werd deze site in
8000 v.C. begraven in de aarde. De aarde die de opgravers
hebben verwijderd om de stenen bloot te leggen, werd hier
door de mens zelf gelegd: alle heuvels zijn immers artificieel. Het idee dat het bijbelverhaal over het Hof van Eden
een allegorie is voor de overgang van het jager-verzamelaar
bestaan naar het boerenbestaan is niet nieuw. Het is echter
wel nieuw dat deze allegorie gelokaliseerd wordt in de regio
van Girê Navokê.
Dat het Hof van Eden in Girê Navokê zou gelegen hebben,
blijft echter slechts een interessante speculatie. Ook zonder dergelijke veronderstellingen moet men de opgraving
van de site van Girê Navokê in het huidige Koerdistan als
één van de belangrijkste ontdekkingen sinds de Tweede
Wereldoorlog beschouwen.
De site verwijst naar een tijdperk van de menselijke geschiedenis, naar ons jager-verzamelaar verleden, dat onvoorstelbaar ver verwijderd lijkt. Dat juist verzamelaars-jagers een
tempel konden oprichten, roept de vraag op wat er eerder
was, de stad of de cultus. En of rituele kunst niet altijd tot
de uitingen van de menselijke geest heeft behoord.
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Hugo Van Rompaey

Volksnationalisme, ook het Koerdische,
is geen product van verbeelding,
maar representeert werkelijkheid

La Turquie frappe à la porte de l’Union européenne. Que connaît-on de cette
république sur le plan politique ? Pourquoi de façon récurrente, entend-on
parler de la « question kurde » et d’un conflit permanent, interne au pays ? Ce
pays a-t-il une chance d’offrir la paix à tous ses citoyens ? Le débat est ouvert,
mais où se trouve la solution ?

Elisabeth Marescot est née à Bruxelles. Conférencière orientaliste, elle est,
depuis plusieurs années, l’attachée culturelle de l’Institut kurde de Bruxelles.

La République turque et la question kurde : un face-à-face tragique

e uitdieping van het onderwerp komt voor het
me aan bod: de psychologie, de politiek, de geografie, taal en
t volksnationalisme: de etniciteit, de geschiedenis, de cultuur
ikking. Als essentiële punten worden verder behandeld: de
n het nationalisme, de werkfactoren, de taal en het geweld.
lisme mag geen onrecht aangedaan worden. Het is
jk een complex, maar boeiend fenomeen. De algemene
worden doorheen dit boek getoetst aan de problematische
Koerdische volk in Turkije.

Hugo Van Rompaey (°1943) behaalde aan de Katholieke
Universiteit van Leuven diplmoma’s in de klassieke filologie,
de filosofie, de antropologie, de kunstwetenschappen, de
godsdienstwetenschappen en de theologie en bereidt er
n de faculteit theologie, onder leiding van prof.dr. J. De
Tavernier, een doctoraat voor (2003-2008) over de ethische
aspecten van de Koerdische kwestie.
alf jaar burgemeester van de stad Geel (België) en 18 jaar
ls parlementslid maakte hij een prioriteit van mensenrechten.
eerde hij uitgebreide studies met plaatsbezoeken in Zuid, Somalië, Burundi, de Westelijke Sahara, Ex-Joegoslavië,
eorgië, Kazakstan en Turkije. Bij de Koerdische kwestie is hij
trokken.

Elisabeth Marescot

ugo Van Rompaey afrekenen met het negationisme in hoofde
ascistische regimes, zoals dit van Turkije, ten overstaan van
rheidsgroepen en met de oppervlakkigheid waarmee in de
olitieke wereld het volksnationalisme wordt beoordeeld.
monnikengeduld stelde hij een glossarium (verklarend
op van 89 geslecteerde termen die te maken hebben met
aar die op hun beurt opgesplitst moeten worden in enkele
termen, tot uitklaring van het complexe fenomeen van het
is een etymologische en verklarende uitleg, de beschrijving
oep van prof. F.W. Riggs (Universiteit van Honolulu) en de
mmentaar van de auteur.
g “Welke lading dekt de vlag?” wordt ingegaan door een
n de volgende aspecten: de schors van het nationalisme, de
ologische of politieke verankering ervan, het nationalisme als
nstructivisme, de verankering van het nationalisme in historie
erankering in cultuur, genealogie, ras en etnie, minoriteiten
, het nationalisme in de diaspora, het nationalistische proces,
het nationalisme en de clash van het nationalisme met de

In het najaar bracht het Koerdisch Instituut vijf nieuwe publicaties op de markt. Hugo Van Rompaey schreef
een wetenschappelijk essay over het complexe fenomeen van het nationalisme, toegepast op de Koerdische
kwestie in Turkije. Het boek van Elisabeth Marescot geeft een historisch overzicht van de Koerdische kwestie in
Turkije sinds het ontstaan van de Turkse republiek. Voorts kan u via het Koerdisch Instituut ook een studie over
de Koerdische satelliettelevisie Medya-TV aankopen. Tot slot stellen wij u twee romans voor van Koerdische
schrijvers: een autobiografische roman van Medeni Ferho, een Koerdische intellectueel in Turkije die jaren in
de Turkse gevangenissen heeft doorgebracht wegens zijn strijd voor de Koerdische zaak en een getuigenis van
Orhan Miroglu over de dood van Musa Anter, een Koerdische journalist/schrijver die in 1992 door ‘onbekenden’
in Diyarbakir werd vermoord.

In dit boek wil Hugo Van
Rompaey afrekenen met
de negationistische politiek van sommige regimes,
zoals dat van Turkije, ten
aanzien van etnische minderheidsgroepen en met
de oppervlakkigheid waarmee in de internationale
politieke wereld het volksnationalisme wordt beoordeeld. Het nationalisme mag geen onrecht aangedaan worden. Het is een wetenschappelijk complex
maar boeiend fenomeen. De algemene principes
van het nationalisme worden in dit essay getoetst
aan de problematische situatie van het Koerdische
volk in Turkije.
Hugo Van Rompaey (°1943) was twaalf jaar burgemeester van Geel en 18 jaar parlementslid. Als
parlementslid maakte hij een prioriteit van mensenrechten. Hij is al achttien jaar betrokken bij de
Koerdische kwestie. Momenteel bereidt hij aan de
faculteit theologie van de Katholieke Universiteit
van Leuven een doctoraat voor (2003-2008) over
de ethische aspecten van de Koerdische kwestie.
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Turkije staat aan de deur
van de Europese Unie.
Maar wat weet men over
Turkije op politiek vlak en
waarom hoort men in de
pers steeds opnieuw spreken over de Koerdische
kwestie en het permanente, interne conflict in het
Zuidoosten van het land? Kan dit land aan al zijn
burgers vrede schenken? Het debat is open maar
waar moet men de oplossing zoeken? Om de complexe Koerdische kwestie in Turkije te begrijpen
moet men de geschiedenis van dit conflict kennen.
Elisabeth Marescot gaat in dit boek in op de historische en actuele achtergronden van dit conflict, te
beginnen vanaf het Verdrag van Sèvres in 1920 dat
het einde van het Ottomaanse Rijk betekende en
het begin van de Republiek Turkije.
Elisabeth Marescot is al een tiental jaar nauw betrokken bij het Institut Kurde de Bruxelles en is een
deskundige inzake de geschiedenis van het Midden-Oosten.
Institut Kurde
Bruxelles

Koerdisch Instituut
Brussel
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COLOFON

INHOUDSOPGAVE
Musa Anter, Vedat Aydin, Mehmet Sincar ont été tués par des personnes dont
on ne connaît pas l’identité.
Musa Anter, ce chêne de 70 ans, a éte tué pendant l’État de siège par un tueur
programmé par l’État.
Vedat Aydin, un activiste important, un représentant du peuple… Ils n’ont
même pas vu la nécessité de cacher les criminels. Ils étaient policiers et
voulaient le questionner. Une semaine après, sur le bord de la route, on a
retrouvé son corps rendu méconnaissable par la torture.
Mehmed Sincar allant à Batman avec quelques amis bourgmestres pour enquêter sur ces meurtres a été tué.
Ces trois personnes ont un point commun : leurs corps ont été enlevés et ont
été enterrés sans le moindre respect d’aucune règle.
Et l’auteur de ce livre, Orhan Miroğlu était présent la nuit où Musa Anter a été
tué, il a d’ailleurs été blessé. Le meurtrier, pour être sûr de sa mort, s’est baissé
et a tiré une seconde fois. La ‘tâche’ a été accomplie mais cette nuit-là, Orhan a
réussi à s’en sortir.

DE KOERDEN
Het tweemaandelijks tijdschrift van het Koerdisch
Instituut vzw te Brussel - door het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap erkend als beweging in
het kader van het decreet op het sociaal-cultureel
volwassenenwerk – biedt een politiek onafhankelijke blik op de huidige situatie van de mensen- en
volkerenrechten in het Midden-Oosten, Eurazië en
de Kaukasus en tevens op hun geschiedenis en
cultuur.

Orhan Miroğlu, avec les marques inscrites sur son corps connaît la vérité sur cette nuit, il ouvre le cahier des non-oublis,
du linceul et de la tombe. Oui, cette sale guerre a pris la vie de
milliers de gens. Maintenant, il est temps de demander qui a
tué ces gens ? De savoir où sont enterrés les morts et de donner le droit à tous de connaître leur cimetière ?
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Murat était frappé d’une profonde stupéfaction par tout ce qu’il venait
d’entendre.
« Mais moi… » commença-t-il.
« Mais quoi, toi ?! » le coupa sèchement Sir Squellette. Il continua
avec la même sévérité. « Depuis que tu es là, il ne manque plus que
tu t’écroules ! Tu ne tiens pas en place. Tu n’as même pas su défaire
le bandeau de tes yeux, n’aie pas si peur, il n’y a personne ici en ce
moment, ils ne te verrons pas. Libère tes yeux, tu les banderas à l’aube.
Rassemble tes esprits et essaie d’accepter que tu es dans la stricte
réalité. Tu es forcé de résister. Sinon, tu seras envoyé dans les camps de
tortures éternelles. Et surtout détrompe-toi : n’attends ni compassion
ni pitié des Oppresseurs. Ne te dégrade jamais devant eux. Persiste et
clame ton innocence.
Enfin, d’un ton plus relâche, il se mit à réciter un poème de Nazim
Hikmet.
L’auteur Medeni Ferho est un intellectuel kurde de Turquie
exilé en Europe. Toute sa vie, il s’est battu pour ses idées.
Dans ce livre, il raconte le combat qu’avec d’autres, il a
mené dans cette Turquie qui ne leur reconnaissait pas le
droit d’exister. C’est le récit poignant de la vie d’un homme
qui est resté debout.

Musa Anter, Vedat Aydin
en Mehmet Sincar werden
alledrie vermoord. Hun begraafplaats bleef totnogtoe
onbekend en de identiteit van de daders werd nog
steeds niet onthuld. Musa Anter (1920-1992) is
een journalist en schrijver die als Koerdische intellectueel zowel door de Turkse democratische
middenklasse als door de Koerden erg gerespecteerd werd. Vedat Aydin, een belangrijke mensenrechtenactivist en voorzitter van de pro-Koerdische
Arbeiderspartij van het Volk (HEP) werd in 1991
vermoord. Tot slot is ook Mehmet Sincar in 1993
op mysterieuze wijze verdwenen. Hij was in 1991
verkozen als DEP-vertegenwoordiger.
De auteur, Orhan Miroglu, was aanwezig toen Musa
Anter werd vermoord en geraakte diezelfde nacht
gewond. Hij opent het boek over en het graf van
deze Koerdische intellectuelen en vindt het hoog
tijd om een antwoord te eisen op een al decennialange vraag van de Koerden: Wie heeft hen vermoord en waar werden zij begraven?
Institut Kurde
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à l’œuvre

Hadès à l’oeuvre is de
Franse vertaling van de
Turkse originele versie HaMedeni Ferho
Traduction de Kenan Görgün et Xanthippe
des Is Basinda. In deze autobiografische roman verhaalt auteur en journalist
Medeni Ferho over zijn tijd
die hij in de jaren tachtig in de Turkse gevangenis
heeft doorgebracht.
Medeni Ferho is een Koerdische intellectueel uit
Turkije die begin jaren negentig zijn toevlucht zocht
in België. Heel zijn leven lang ijvert hij al voor de
erkenning van de rechten van de Koerden in Turkije. In dit boek vertelt hij over de strijd die hij samen met anderen in Turkije heeft gevoerd. Het is
het hartverscheurend verhaal van het leven van een
man die erin geslaagd is om ondanks alles de moed
niet op te geven.

Medeni Ferho

OPMAAK
Nevelland

20

à l’œuvre

REDACTIECOMITE
Fabienne Bossuyt, Ludo De Brabander,
Isabelle De Keyser, Chris Den Hond,
Lieve Driesen, Derwich M. Ferho, Nick Hannes,
Paul Vanden Bavière, Guido Van Leemput,
Carla Van Os.

De Koerdische satellietzender Medya TV, met
zijn zetel in Denderleeuw,
heeft als duidelijke missie
de Koerdische identiteit te promoten en te transformeren, zowel in de diaspora als in Koerdistan.
Medya Tv is bovendien niet enkel een informatiebron voor de Koerden maar heeft ook een sociale
functie. Volgens de auteur stelt Medya TV de traditionele noties van media in de diaspora in vraag,
plaatst het vraagtekens bij de rol van de elite in de
diaspora bij het produceren van de inhoud van de
programma’s voor het thuisland en bewijst de satellietzender dat men de theoretische aanvaarding van
meerdere identiteiten – er zijn programma’s in het
Koerdisch, Arabisch, Turks en Assyrisch – perfect in
de praktijk kan brengen.
Andrea Allen Hickerson heeft een PHD in de communicatie van de Universiteit van Washington. Daarnaast heeft zij ook een master in Midden-Oosten
Studies. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar
transnationale media, media in de diaspora en de
publieke opinie.

te bestellen bij het
Koerdisch Instituut te Brussel vzw - Bonneelsstraat
16 - 1210 Brussel (België)
Tel. 0032 (0)2 230.89.30 & Fax. 0032 (0)2
231.00.97 E-mail: kib@skynet.
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Gelieve eerst het aangegeven bedrag
te storten op onze rekening
(rekeningnummer (België): 001-2068530-81 Girorekening (Nederland): 9030392)
en wij sturen u vervolgens zo snel mogelijk uw
bestelling op.
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