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Koerden durven te hopen

De nieuwe verhoudingen  
in West-Koerdistan

Hoe staat het met  
de Parijse moordzaak

Vrijheid voor Adem Uzun

Een waar Koerdisch diplomaat gevangen in Parijs
Terwijl de internationale gemeenschap wacht op de eerste resultaten van de Turks-Koerdische dialoog, blijft 
Adem Uzun, een hooggeplaatste Koerdische politicus en één van de architecten van de Koerdische diplomatie, 
opgesloten door de Franse autoriteiten. Zijn arrestatie is ongelukkig aangezien hij één van de Koerdische 
afgevaardigden was die eerder samenzat met Turkse afgevaardigden in Oslo tussen 2009 en 2011. 

Zijn aanhouding was duidelijk een politieke poging om de Turkse autoriteiten te paaien die juist geklaagd 
hadden dat Frankrijk en Duitsland de Turkse campagne tegen de PKK en haar zogenaamde ‘terrorisme’ in 
Europa niet steunden. De beschuldigingen tegen Adem Uzun zijn eerlijk gezegd absurd. Ze zijn louter gebaseerd 
op de aantijgingen van een zeer bedenkelijke agent provocateur. Op hetzelfde moment dus dat gesprekken 
starten om een blijvend vredesakkoord te initiëren tussen Turkije en de PKK wat welvaart en stabiliteit in het 
Midden-Oosten, Europa en de gehele wereld ten goede zou komen

De oneerlijke vasthouding van Adem Uzun verhindert de Koerdische diplomaat zijn rol in het vredesproces, 
waarvoor zijn diplomatieke competenties en politieke vaardigheden nodig zijn, actief op te nemen. Het 
Koerdisch probleem in Turkije  kan niet worden opgelost door het arresteren en gevangen zetten van 
vredesonderhandelaars. Zodus, in het belang van de verderzetting van het heropenen van het vredesproces 
tussen Turkije en de PKK, roepen we op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Adem Uzun.

We doen beroep op de internationale gemeenschap, op individuen, partijen en NGO’som deze petitie te tekenen 
en druk te zetten op de Franse autoriteiten om Adem Uzun, omwille van de hierboven genoemde redenen, vrij 
te laten.

Kariane Westrheim  - Noorwegen/ Professor Michael Gunter - Tennessee / Hans Branscheidt - Frankfurt / 
Rechter Essa Moosa - Kaapstad

Zetel van EUTCC Secretariaat-generaal, Bestuursraad

Steun Adem en schrijf hem in de gevangenis!

M. Adem UZUN (en état de détention) 
Maison d’arrêt “LA SANTÉ” 

42, Rue de la Santé 
75674 PARIS, Cedex 14 

France
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- Redactioneel -

Nochtans had Erdoğan het zich twee jaar geleden wel anders voorgesteld. De Arabische Lente bracht de 
alleenheersers van Tunesië, Egypte en Libië binnen een paar weken ten val. De ondergang van de Syrische 
president al-Assad zou zich in een mum van tijd voltrokken volgens politici, journalisten en Syria watchers 
wereldwijd. Erdoğan meende er niets bij te kunnen verliezen als hij zich hard opstelde tegen Assad, de man 
met wie hij daarvoor nog zoete broodjes had zitten eten.

Liet de Turkse premier zich leiden door overwegingen van morele en humanitaire aard toen hij het regime 
van Assad veroordeelde? Of speelden er niet ook machtsoverwegingen mee? Assad hangt als alawiet een 
geloofsstrekking aan die een aftakking van de Sjia is, op haar beurt een ‘afwijking’ van het soennietendom, 
de rechtlijnige leer van de Islam. Erdoğan moet de hoop hebben gekoesterd dat met het verdwijnen van 
de ‘ketterse’ concurrent het soennitische Turkije weer de dominerende speler in het Midden-Oosten zou 
worden. Zeker nadat het van Mubarak bevrijde Egypte hoger van de toren was beginnen blazen in de regio.

Twee jaar later blijkt Assad nog altijd in het zadel te zitten en vrij stevig zelfs. Zijn troepen hebben ‘technisch’ 
bijgeleerd en zijn ‘ideologisch’ hoog gemotiveerd volgens verschillende bronnen. Erdoğan komt meer en 
meer onder druk. De toevloed van tienduizenden vluchtelingen en het overslaan van het geweld vanuit 
Syrië wegen door op het gemoed van de Turkse bevolking. Bovendien mag de premier zich zorgen beginnen 
maken over wie er aan de macht zou komen als Assad uit het zadel wordt gewipt. Islamfundamentalisten 
van allerlei slag hopen de buit in Syrië binnen te halen. En als dat scenario werkelijkheid werd, zou het 
vloeken met de ‘democratische conservatieve’ Islam die Erdoğan aanprijst voor zijn eigen land, maar ook 
voor de buurstaten.

Erdoğan hoopt op het instellen van een no-flyzone boven Syrië, en misschien zelfs op een interventie. Maar 
dan niet in een ‘Alleingang’. Turkije maakt alleen een ijzeren vuist als de internationale gemeenschap mee 
van de partij is. Met zijn getrommel probeert Erdoğan Amerika over de streep te trekken, over de ‘rode 
lijn’ die overschreden zou worden indien Assad inderdaad chemische wapens zou inzetten. Waarvan geen 
bewijzen bestaan. Evenmin als van betrokkenheid van het Syrische regime bij de moorddadige bomaanslag 
in Reyhanli.

Bij zijn bezoek aan het Witte Huis op 16 mei wist Erdoğan van de Amerikaanse president Obama enkel 
de ‘toezegging’ gedaan te krijgen dat Assad weg moet. Niet veel meer dan dat. Obama zal zeker twee keer 
nadenken voor hij het licht op groen zou zetten voor een ‘concrete actie’, zeker nu Assad zijn posities versterkt 
en de ‘rebellen’ er ook niet bepaald als engeltjes uitzien (zoals een video over het uitrukken van het hart uit 
het lijk van een Syrische regeringssoldaat toont).

De Turkse premier Erdoğan bevindt zich in een kwetsbare positie. Voor het eerst sinds hij aan de macht 
kwam – en dat is al meer dan tien jaar geleden – heeft hij het volk niet meer op zijn hand. Drie 

vierde van de Turkse burgers is ontstemd over zijn beleid tegenover Syrië. De bomaanslag in de Turkse 
grensstad Reyhanli waarbij op 11 mei 51 doden en 150 gewonden vielen, versterkt de mensen in hun bange 
gevoelens dat het oorlogsbloed vanuit Syrië in Turkije binnensijpelt.

- Dirk Rochtus -

Erdoğan danst op slap 
Syrisch koord
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De opstand in Syrië heeft nu al een andere uitwerking op de binnenlandse politiek van Turkije. De Koerden 
in het noorden van Syrië verwierven meer autonomie terwijl de twee andere honden – Assad en het Vrije 
Syrische Leger van de opstandelingen – met elkaar om het spreekwoordelijke been aan het vechten waren.

Het doembeeld van een tweede Koerdische staat (in Syrië), naast de reeds bestaande van de Kurdisch 
Regional Government (KRG) in Noord-Irak, noopte Erdoğan ertoe het op een vredesakkoord te gooien 
met de PKK, de Koerdische vrijheidsbeweging die Turkije al dertig jaar lang het leven zuur maakt. De weg 
naar de vrede in Turkije is echter geplaveid met de herinneringen aan bloed en lijden, met veel risico’s 
en met veel toegevingen van beide kanten. Syrië verhoogt nog het risicogehalte van Erdoğan’s beleid. De 
oppositiepartijen in het Turkse parlement lachen in hun vuistje nu de bevolking zich lijkt af te keren van de 
man die ervan droomt de nieuwe president van Turkije te worden. Erdoğan wandelt over een slap koord dat 
gespannen is tussen de Syrische en de Koerdische kwestie.

Premier Erdoğan: “Niet verspillen! Laten we dit cadeau doen aan het Vrije Syrische Leger.”
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dan de andere groeperingen in Syrië. Wij zagen 
het al aankomen. De opstand die begon in Tunesië 
en zich voortzette in Egypte en Libië, zou ook zijn 
invloed hebben op Syrië. Wat is deze invloed, waar 
komt ze vandaan en wat is haar vorm? Wij hebben 
de antwoorden op deze vragen al gezocht voordat de 
opstand in Syrië begon. Tunesië en Egypte hebben 
ons doen inzien dat bepaalde kringen de gematigde 
Islam aan de macht willen in het Midden-Oosten. 
Dat wilden ze ook uitproberen in Syrie”. 

De volksopstand in Syrië werd op die manier 
gekoppeld aan de Moslimbroederschap. De 
Westerse media berichtte erover alsof het de 
Moslimbroederschap was die de volksopstand 
dirigeerde, terwijl de broederschap geen vertak-
kingen heeft in Syrië. De tienduizenden die de straat 
opgingen werden aangeduid als aanhangers van de 
Moslimbroederschap. In deze periode werd ook 
verwacht dat de Koerden de broederschap zouden 
steunen. Maar de Koerden weigerden dit aanbod, 
omdat ze op hun eigen krachten vertrouwden. 
Degenen die niet naar de Koerden wilden luisteren 
en andere marginale groeperingen suggereerden 
hierna dat de Koerden samenwerkten met het 
regime van Assad. 

Twee redenen

PYD-leider Muslim geeft twee redenen voor het niet 
-samenwerken met Assad’s regime. Allereerst het 
praktische verleden van de Moslimbroederschap, 
en als tweede hun banden met Turkije. Muslim geeft 
aan dat er sinds 1957, toen de eerste Koerdische 
partij werd opgericht, de Koerden zich op afstand 
hielden van politieke en religieuze doeleinden. “Wij 
kennen deze Moslimbroederschap, we leven samen 

Aan het einde van 2010 stak in Tunesië een 
marktkramer zichzelf in brand, dit was voor de 
bevolking een aanleiding om in opstand te komen 
tegen het regime. Egypte en Libië volgden het 
voorbeeld van Tunesië. In maart 2012 schreef een 
groep studenten in Syrië in de stad Deraa “Het volk 
wil een einde aan het regime” op de muren. Dit stak 
het vuur van de opstand onder het volk aan. 

Het Ba’ath regime wist dat de opstand niet meer 
tegen te houden was, ze pakten studenten op en 
martelden ze om de bevolking bang te maken. 
Jarenlang had de Syrische bevolking schrik om in 
actie te komen tegen het regime, maar desondanks 
stonden ze op tegen de regering vanwege de 
martelpraktijken tegen de studenten. De bevolking 
scandeerde de leuzen die de studenten op de muren 
hadden geschreven: “Het volk wil een einde aan het 
regime.”

De eerste opstanden in Deraa en Hama

De protestacties bereidden zich uit, de media-
kanalen verspreidden het nieuws dat vooral de 
Arabieren de straten op gingen. De Koerdische 
jeugd en vrouwen die de straat op gingen met de 
slogan “Azadi (Vrijheid)” werden echter genegeerd. 
Niemand bekommerde zich om wat de Koerden 
dachten en deden. Het nieuwe elan dat gestart was 
in Damascus, was voor de Koerden de voorbode van 
een eigen ontwikkeling. Door zich te organiseren 
wilden zij zich voorbereiden op hun toekomst. 

De  leider van de Democratic Union Party (PYD), 
Salih Muslim, beoordeeld de afgelopen twee jaar, 
die de Arabische Lente worden genoemd, als volgt: 
”Wij als PYD hebben de opstand anders ‘gelezen’ 

In Qamishlo, Erfin en Kobani zijn tienduizenden Koerden de straten opgegaan om hun ongenoegen te 
uiten over de verschrikkingen die er plaats vinden. Op 14 mei 2011 hebben twaalf Koerdische partijen 

een verklaring ondertekend tegen het regime van Assad. Hierin legden ze vast dat er een rechtvaardige 
nieuwe grondwet moet komen waarin iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. Deze declaratie vormde 
de ‘roadmap’ voor de Koerden.

- Deniz Baspevir -

- West-Koerdistan -

De nieuwe verhoudingen in 
West-Koerdistan
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wij geëist dat er een eind moest komen aan de 
verschrikkingen tegenover het Koerdische volk.”

Acht- punten verklaring opgemaakt

Als resultaat van de bijeenkomsten maakten 
twaalf Koerdische partijen op 14 mei 2011 een acht 
puntenplan op waarin ze een einde eisten aan het 
regime van Assad en een rechtvaardig seculier 
rechtssysteem waarin burgers gelijke rechten 
hebben. Deze declaratie werd de roadmap van de 
Koerden. Dit initiatief zorgde ervoor dat er minder 
doden te betreuren vielen in Rojava (Koerdische 
naam voor Syrische Koerdistan, nvdr.). Terwijl er 
in de Arabische wijken tijdens demonstraties bloed 
vloeide, werden de Koerdische demonstranten 
met rust gelaten omdat het regime van Assad bang 
was dat de Koerden met de andere opstandelingen 
zouden samenwerken. 

Arabische identiteit voor statusloze Koerden

Sinds het begin van de opstand volgde het regime 
van Assad de Koerden van dichtbij. Tijdens de 
opstand van Qamishlo in 2004, toen de Koerden 
Assad uitdaagden door hun wapens op te pakken 
wist hij dat hij ze bepaalde rechten moest geven om 
op zijn stoel te kunnen blijven zitten. Het regime van 
Assad verklaarde op 6 april 2011 dat de Koerden die 
geen enkel officieel paspoort of identiteit hadden, 
de ‘Arabische identiteit’ mochten aannemen. 

Het regime dat tijdens Newroz  (Koerdisch nieuwjaar) 
van 2010 vuur opende op de feestvierders, nam in 
2011 deel aan de Newrozvieringen. Op deze manier 
zouden de Koerden niet terug naar de wapens 
grijpen en ook niet de andere opstandelingen en 
groeperingen steunen. Dit historische keerpunt 
in de politieke geschiedenis van Syrië maakte bij 
de Koerden weinig indruk. Zoals de PYD-leider 
Muslim het uitdrukt: “De Arabische identiteit is 
niet wat de Koerden willen. Ze willen alleen dat een 
onrechtvaardigheid wordt rechtgezet.”

Hewler-overeenkomst

De Koerdische politieke organisaties van Rojava, 
de PYD, de Volksvergadering en de Koerdische 
Nationale Raad, kwamen bij elkaar in Hewler 
(Zuid-Koerdistan). Deze bijeenkomst van de ‘Hoge 
Koerdische Raad’ was een belangrijke en historische 
stap. Ze ging de geschiedenis in als de ‘Hewler-
overeenkomst

Er werd een mechanisme ingevoerd om ervoor te 

met ze. Onze dialoog met hen is nooit verbroken. Zij 
hebben nooit het Koerdische volk geaccepteerd. Wel 
hebben ze geprobeerd om de Koerden te betrekken 
bij hun plannen, maar daar zijn ze in gefaald. In deze 
fase kwamen ze met opmerkingen als “Nadat we 
Syrië hebben bevrijd, krijgen jullie ook je rechten.”” 

“Het is voor iedereen zichtbaar waar ze vandaan 
komen. Wij weten dat zij de Koerden niet zullen 
accepteren. Ze hebben ons ook verteld dat wij onze 
rechten zouden krijgen onder de vlag van de Islam. 
Maar dat hebben wij uiteraard niet geaccepteerd. 
De tweede reden dat wij niet samenwerken met de 
Moslimbroederschap, is Turkije. Vanaf het begin 
heeft Turkije met hen gecollaboreerd. Wij weten 
ook dat de Moslimbroederschap macht heeft in 
Turkije. Dit zorgt ervoor dat het wantrouwen 
verdubbeld wordt”. aldus volgens Muslim de 
redenen waarom de PYD op een afstand blijft van 
de Moslimbroederschap. 

Effect Qamishlo-opstand 

Voordat de opstanden in Syrië begonnen was er een 
dialoog onder de Koerden, maar in verschillende 
vormen en vertakkingen. De Koerden hebben 
geleerd van de opstand in Qamishlo, die begon op 
12 maart 2004. Ze werden het eens om samen te 
werken. Tijdens het Qamishlo-opstand van 2004 
werden de Koerden door de Arabieren in de steek 
gelaten in de strijd tegen het regime van Assad. 
De Koerden kwamen toen bijeen en besloten om 
voortaan samen te opereren. Twaalf Koerdische 
partijen evalueerden elke week de opstand in Syrië. 
Het ging vooral om de rol van de Koerden in de 
opstand. De conclusie van deze bijeenkomsten 
was dat zowel het regime van Assad en andere 
groeperingen probeerden om hen in de strijd te 
betrekken. Wat moesten ze doen?

PYD-voorzitter Muslim verteld het volgende 
over deze ontmoetingen. “In deze stormachtige 
ontwikkelingen wisten wij dat de Koerden een 
belangrijke rol zouden spelen. De andere opstand-
elingen wisten dat ze zonder de Koerden niet 
succesvol zouden zijn, plus dat het regime van 
Assad probeerde om de Koerden naar zich toe te 
trekken. We hebben een road map voor onszelf 
gemaakt. Met onze eigen stem, met onze eigen 
kleuren zullen wij de straat opgaan. Zonder de 
opstandelingen te bewapenen en zonder gewapend 
verzet zullen wij op vreedzame wijze het regime 
veranderen. Dit was onze leus en daar zijn we trouw 
aan gebleven. In Qamishlo, Efrin en Kobani zijn we 
met tienduizenden de straat opgegaan en hebben 
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Een tijdje hiervoor kwamen er documenten boven 
water hierover vanuit het Turkse Ministerie van 
Buitenlandse zaken...

Ze wilden de Koerden niet zien.

We vroegen Salih Muslim wat er waar was van deze 
beweringen. Hij vertelde ons hoe de Koerden in dit 
proces de leiding overnamen. “Vanaf het begin toen 
wij de bevolking organiseerden wilden wij ervoor 
zorgen dat ze in staat waren om zichzelf te besturen 
in deze chaotische situatie. Daarom hebben wij een 
volksvergadering en een gemeenteraad aangesteld. 
Niemand had dit door en ondertussen werden we  
zwart gemaakt. Maar ons volk wist goed wat we aan 
het doen waren.” 

“In juli stond de oorlog ook voor onze deur, aan 
de ene kant gewapende groeperingen en aan de 
andere kant het regime van Assad. Koerdistan zou 
veranderen in een zee van oorlog. Op 19 juli zei de 
bevolking “Het is genoeg, tot hier en niet verder”. 
Dus moesten ook wij nieuwe stappen zetten. We 
hebben het regime bevolen om ons grondgebied 
te verlaten. Hetzelfde gebeurde in Erfin en Derik. 
Als wij in deze regio’s niet hadden ingegrepen was 
het oorlogsgebied geworden. Om dat te voorkomen 
hebben wij de troepen van het regime verjaagd. 

zorgen dat  de overeenkomst na geleefd wordt, om 
de belangen van het Koerdische volk te beschermen. 
Terwijl de Koerdische partijen het eens waren 
over hun samenwerking en een start gaven aan 
de Nationale Raad, waren de Syrische oppositie 
partijen — gewapende en ongewapende — nog 
steeds in onenigheid. Na het ondertekenen van de 
overeenkomst was het geluid van de gewapende 
opstand in de Koerdische wijken vaker te horen. 
Tegen de tijd dat de gevechten Kobani  bereikten 
namen de PYD en haar gewapende tak YPG de 
leiding over door het Ba’ath regime in Kobani, 
Efrin en Derik af te schepen. Dit had niemand zien 
aankomen. 

Maar eigenlijk gaf PYD-leider Salih Muslim op 13 
oktober 2011 in een interview al aan dat ze zich 
voorbereiden op deze slag. Hij zei toen: “Onze 
partij is zich zo aan het organiseren dat wij genoeg 
capaciteiten hebben na het verslaan van het Ba’ath 
regime om de leiding in onze gebieden over te 
nemen.” Degenen die niet op de hoogte waren 
van de plannen van PYD verspreidden negatieve 
propaganda over hen via de media. Dat de PYD 
samenwerkte met het regime van Assad, of dat Assad 
met opzet de leiding aan de PYD gegeven had om 
ze na de opstand weer terug te nemen. Het was wel 
duidelijk wie deze beweringen de wereld instuurde. 

Saleh Muslim, voorzitter van de Koerdische PYD, Democratische Eenheidspartij
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nodig zijn economische en militaire steun geven. 
Ze zouden ook nog helpen met het verplaatsen 
van de Peshmerga (Koerdisch strijdkrachten uit 
Zuid-Koerdistan) naar West-Koerdistan totdat 
er daar een militaire macht zou ontstaan. 

*Turkije zou bereid zijn om in de buidel te tasten 
voor het bouwen van drie militaire luchthavens, 
in Derik, Cindires en Kobani.

*De andere Koerdische partijen zouden in hun 
werkzaamheden de PYD zwart maken en de 
vertegenwoordigers ervan niet erkennen als 
vertegenwoordigers van de Koerden. 

*De Koerdische Hoge Raad zou doorgaan 
met haar pogingen om de invloed van de 
Volksvergadering, die aan de PKK verbonden is, 
te elimineren.

Lastercampagne tegen PYD

Meteen na deze vergadering suggereerden sommige 
Koerdische partijen dat PYD en YPG zich niet hielden 
aan de beslissingen van de Koerdische Nationale 
Raad en leden van de andere Koerdische partijen 
probeerden op te pakken. Bovendien beweerden ze 
dat de PYD ‘smeergeld’ vroeg aan de inwoners van 
Rojava voor brandstoffen en belastinggeld, dat ze in 
hun eigen zakken staken. Het is opvallend dat deze 
aantijgingen afkomstig zijn van enkele leden van de 
Koerdische Hoge Nationale Raad. 

Een andere kanttekening is dat deze leden vlak 
voor het uiten van hun statements een ontmoeting 
hadden met Ahmet Davutoğlu, de Turkse minister 
van Buitenlandse zaken. De Hewler-overeenkomst 
liep bijna ten einde. Terwijl de Koerden net een 
eenheid hadden gevormd waren ze door toedoen 
van andere krachten bijna uit elkaar gevallen. De 
Koerden hadden dit vrij snel door en besloten om 
nogmaals naar Hewler af te reizen om een eind aan 
deze lastercampagne te stellen en om de genomen 
beslissingen te verversen. Ze maakten nieuwe 
plannen om de Hewler-overeenkomst weer leven in 
te blazen. De volgende punten werden onderstreept.

*Qamishlo zou het centrum worden van de 
Koerdische Hoge Raad en er zouden in Derik, 
Amude, Kobani en Efrin ook vestigingen worden 
geopend. 

*De grensovergangen zouden door de richtlijnen 
van de Hoge Koerdische Raad en de bijdrage van 
de ENKS en PYD worden geregisseerd.

Nogmaals, niemand verwachtte dit. Daarom was 
dit een verrassing voor Turkije en de anderen. Ze 
vroegen aan elkaar “wat er is gebeurd?” Alsof de 
Koerden tot nu niet bestonden en nu pas ontwaken 
en de leiding overnamen. “Waar komt dit vandaan? 
Wat gebeurt er allemaal?”, dat waren de reacties.” 

Als wij een paar dagen later in actie waren gekomen 
waren Efrin, Kobani en Derik in een slagveld 
veranderd. Dat had de bevolking ons niet vergeven, 
we moesten in actie komen. Vooral Turkije was 
niet gediend van ons initiatief. Ze wilden ook niet 
accepteren dat wij het Nationale Koerdische Raad 
oprichtten. Ze suggereerden dat wij connecties 
hebben met de PKK. Wij weten heel goed wat we 
doen en waar we mee bezig zijn. Daarom zijn we ook 
zo ver gekomen met onze beweging.”

Nieuwe Ottomaanse intriges
 
Deze strategische stappen van de Koerden stoorden 
Turkije heel erg. Eerst wilden ze de Koerden niet 
accepteren als een belangrijke factor in Syrië en 
daarna probeerden ze ons met geld om te kopen. 
Ondanks hun pogingen om ons te lanceren als 
aanhangers van de Moslimbroederschap hadden 
de Koerden in verschillende steden hun positie 
versterkt. Turkije liet niet achterwege om met 
‘Nieuw-Ottomaanse’ intriges op het toneel te 
verschijnen. Allereerst probeerde ze om de 
Hoge Koerdische Raad, die ontstaan was om de 
Koerdische belangen te behartigen, te verdelen. Dit 
deed ze door de PYD, die in tegenstelling tot andere 
partijen de Koerden beschermde tegen zowel Turkije 
als Assad, te destabiliseren door andere Koerdische 
partijen bij elkaar te brengen en PYD uit de Hoge 
Koerdische Raad te zetten. 

Ankara liet ook niet achterwege om de Koerden 
op te hitsen voor een eventuele onderlinge strijd. 
Turkije ging weer samen werken met Israël, 
ondanks hun opgeschorte relatie sinds september 
2012. En Amerika kon natuurlijk niet achterwege 
blijven met haar steun. Ze organiseerden een 
geheime vergadering in Zuid-Koerdistan, waar ook 
enkele Koerdische Partijen uit West-Koerdistan aan 
deelnamen; Kurdistan Democratic Party (KDP) en 
vertegenwoordigers van de  Patriottische Unie van 
Koerdistan (PUK). Het belangrijkste agendapunt 
was het elimineren en zwart maken van PYD. 
Firat News Agency ontrafelde enkele genomen 
beslissengen van de vergadering:

*Turkije zou Syrië niet in de weg staan voor het 
stichten van een federaal systeem, en mocht het 



-7 -

De bevolking slaagde erin om op eigen middelen 
het embargo te overleven. Vanuit het Noorden 
(Turkije), Zuiden (Irak) en uit andere delen van 
Syrië werd er brandstof geleverd. Vanuit de grens 
met het Noorden kwam er hulp van de bevolking 
om hun zusters en broeders in Rojava te steunen. De 
Koerden spanden zich gezamenlijk in voor Rojava. 
Turkije reageerde hierop door haar bendes op het 
toneel te laten verschijnen. Ze werden betaald om in 
Serêkanî (Syrië) te gaan vechten. Daarbij namen ze 
de hulpgoederen voor de bevolking in beslag. 

Naast het embargo vielen ze ook de bevolking 
aan. Op dat moment verscheen de YPG op het 
toneel. De Koerdische jongeren gingen vechten 
tegen de bendes, die daarbij zware verliezen leden. 
De gewonde bendeleden werden naar Turkije 
gebracht, daar behandeld en weer teruggestuurd 
naar het oorlogsfront. PYD-leider Muslim kent deze 
tactieken, het was al eens geprobeerd in Alepo en 
Efrin, zonder resultaat.

De bevolking bood weerstand aan de bendes

Wat Muslim al eerder zei kwam uit. De bevolking 
bood weerstand aan de bendes. Na elke nederlaag 
moesten zij een nieuwe vredesovereenkomst 
ondertekenen en zich terugtrekken. Maar keer op 
keer vielen ze na elke terugtrekking weer aan. De 
laatste overeenkomst werd getekend op 17 februari 
jongstleden. De PYD en het Vrije Syrische Leger 
kwamen een elf puntenplan overeen dat ook door 
de Hoge Koerdische Raad en de Syrische coalitie 
werd erkend.

‘We bewezen dat we ons zouden verdedigen’

Volgens PYD-leider Muslim waren er voor de 
bendes  twee redenen om Serêkanî aan te vallen. 
Muslim: “Serêkanî was een strategische plek voor 
ons. De bendes vielen ons aan uit alle macht. 
Afgelopen oktober zeiden ze na hun eerste aanval 
openlijk tegen ons: ”Het is onze bedoeling om jullie 
in een cirkel van tien kilometer kwetsbaar achter te 
laten, jullie gewapende troepen moeten het gebied 
verlaten.” De perimeter van tien kilometer bevat 
het gebied waar de Koerden wonen. Ze dachten dat 
ze heel Cizîr in konden nemen en Rojava verdelen. 
Dat wij het toe zouden laten om de bevolking 
kwetsbaar achter te laten, overgeleverd aan de 
grillen van Turkije en andere bendes. We hebben 
dit niet gedaan en resultaat geboekt met ons verzet 
door te bewijzen dat we ons kunnen verdedigen. We 
wachten nu op hun volgende stappen, eens kijken 
wat ze nu met ons van plan zijn.”

*Een vergadering om de geschillen tussen ENKS 
en PYD op te lossen.

*Een comité dat humanitaire hulp kan verzorgen.

*In de Koerdische regio’s werd een commissie 
opgericht om te waken voor een rechtvaardig 
rechtssysteem. Vestigingen werden opgericht, 
logo’s van de raad werden geplaatst in plaats van 
vlaggen van politieke partijen. PYD was een van 
de voorstanders van deze nieuwe ontwikkeling. 
De zwartmakerij werd op die manier ook 
ontmaskerd.

Het embargo sloeg niet aan

Turkije slaagde er niet in om de Koerden te verdelen 
en de PYD in diskrediet te brengen. Echter, haar 
tactiek, passend in de Ottomaanse traditie, kende 
veel voorstanders. De tweede stap was om sancties 
op te leggen aan de bevolking die de PYD steunt. 
Salih Muslim legt de situatie als volgt uit: “Ze wilden 
de bevolking die ons steunt straffen door ze midden 
in de winter zonder voedsel en brandstof te zetten. 
Daarna suggereerden ze dat deze ‘problemen’ door 
ons veroorzaakt werden. Als ze van het embargo af 
wilden moesten ze volgens hen ervoor zorgen dat 
ze van ons af kwamen. Maar ondanks het embargo 
stond de bevolking alsnog achter de PYD. Dit 
spelletje werkte ook niet.” 

Koerdische vrijheidsstrijders in Syrië
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alle journalisten uit binnen- of buitenland, dus 
waren we gedwongen om via deze weg te gaan. Een 
revolutie waarvoor duizenden levens gevallen waren 
en duizenden in de kerkers gemarteld worden. Dat 
land betreden geeft je mystieke gevoelens. Zowel 
blijdschap als verdriet voel je van binnen branden.

Rumeylan en olie

De volgende dag gingen we met een taxi die voor 
ons geregeld was naar Derik. De taxichauffeur was 
enthousiast en gaf ons informatie over de dorpen, 
steden en provincies waar we voorbij reden. Tot 
onze aankomst in Rumeylan bleef hij vertellen met 
eenzelfde enthousiasme. Na Rumeylan veranderde 
zijn stem. Tijdens de rit wees hij steeds met zijn hand 
naar de oliebronnen, waarvan geen één werkte. Nu 
zijn die oliebronnen één van de rijkdommen en 
redenen van de ellende die de Koerden overkomt. De 
taxichauffeur vertelde me dat er tussen Rumeylan 
en Derik rond de tweeduizend oliebronnen zijn. 

Dat deed me beseffen waarom internationale 
machten en collaborateurs in Rojava neergestreken 
waren. Want de oliebronnen die ik zag zorgden voor 
83% van de Syrische olie. Het land waar de olie 
vandaan komt is van de Koerden. Maar het Ba’ath-
regime pikte het land van eigenaars af, zonder ze 
een cent te betalen, en nationaliseerde het. Daarna 
installeerden ze arme Arabieren in de plaatsen waar 
Koerden woonden. Ondanks deze volksverhuising 
in Koerdistan leefden de Koerden in harmonie met 
de geplaatste Arabieren.

Derika Hemko

Op mijn tweede dag in Rojava ben ik naar Derik 
gegaan. In de vier delen van Koerdistan is de naam 

Duizenden moedige meisjes en jongens uit Rojava 
hebben voor Koerdistan het pad van de revolutie 
gekozen. Ze bestormden de bergen waar het 
vuur van de opstand brandt. Samen met hun 
revolutionaire vrienden bespraken ze de opstand bij 
het kampvuur. Dag en nacht liepen ze door ondanks 
stormen, regen en sneeuw. Hun strijd is voor de vier 
delen van Koerdistan, want hun hart was altijd een 
geheel, geen vier delen. 

Tijdens deze opstand gingen velen terug naar hun 
thuisland. Ze lieten hun bloed vloeien voor de 
vrijheid van hun volk en land. De opstand in Rojava 
is sinds tientallen, honderden jaren door de jonge 
Koerdische strijders in beweging gebracht en door 
hun opofferingen voltooid. Na de revolutie begonnen 
de Koerden zichzelf te besturen. Niet alleen met de 
Koerden, maar samen met de Arabieren, Assyriers, 
Armeniërs, Tsjetsjenen, Circassiërs, Turkmenen 
met wie ze samenleven. Ze proberen om zichzelf 
te besturen en de problemen die de oorlog in Syrie 
gebracht heeft samen op te lossen. Ze geven een 
mooi voorbeeld van samenleven in broederschap.

Dubbele gevoelens 

Om dit allemaal met mijn eigen ogen te zien en om 
deze mooie gevoelens eerstehands te beleven ben 
ik vertrokken naar Rojava. Tijdens mijn vertrek 
beleefde ik emoties die moeilijk uit te leggen zijn. De 
revolutie ter plekke mee beleven en de opwinding 
en spanning voelen is onbeschrijfelijk. In de regen 
lopend op een lang en kronkelend pad kwam ik 
eindelijk aan in Rojava, midden in de nacht en 
helemaal doorweekt in een dorp in Koceran. 

Het was niet mijn keuze om via deze weg te reizen. 
Zuid-Koerdistan had de grenzen gesloten voor 

Opstandelingen belopen het pad van de revolutie. Zonder van ophouden te weten lopen ze door op hun 
pad met allerhande obstakels. Iedere revolutionair wil aan het einde van zijn reis zien wat hij teweeg 

gebracht heeft. Maar sommige mensen zien de revolutie niet. Voor hen is het belangrijk dat het pad dat zij 
belopen hebben niet leeg achterblijft. En dat hun doel verwezenlijkt wordt.

- Seyit Evran -

Notities van de opstand
 in Rojava

- West-Koerdistan -
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Na de checkpoint gaan we naar een afgesproken 
plek om onze gastheren te ontmoeten. Tijdens deze 
rit kreeg ik een kleine kans om wat van de stad te 
zien. De inwoners van Derik waren bezig om hun 
leven in harmonie voort te zetten voor zover ik kon 
zien. In hun dagelijkse leven organiseerden ze hun 
Volksvergadering, Cultuur Centrum, Jeugdcentrum 
en Instelling voor Families van Martelaren. 
Daarnaast waren ze bezig met hun familie- en 
privéleven. 

Bij de ontmoetingsplek werden we opgewacht door 

Derik alleen bekend als Derika Hemko. De stad heeft 
weinig groen, maar suggereert met haar droogte 
aan een mooie plek in een oase. De gastvrijheid van 
de bewoners en de schoonheid van de stad maakt 
heel makkelijk indruk op nieuwkomers. Bij de 
ingang van de stad worden we gecontroleerd door 
de douaneambtenaars. Hij wenst ons een ‘goede 
reis’ na een blik op ons geworpen te hebben. Zowel 
jongeren als ouderen vanuit de stad en de nabije 
dorpen zijn bij elkaar gekomen om samen de wacht 
te houden bij de ingang van de stad.

Bij de opstand van de Koerden in Syrië zijn ook veel vrouwelijke strijders betrokken.
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opgegeven. 

Nadat we klaar waren met eten gingen we naar de 
woonkamer om te praten met Yade. Ondanks de 
vermoeidheid van de jaren op haar gezicht had ze 
toch een gelukkige uitstraling. Want de revolutie 
die zij bemoederde was werkelijkheid geworden. Zij 
had daar echter een zware prijs voor betaald. Nadat 
Yade op een actieve manier deel had genomen aan 
de strijd hield ze zich verantwoordelijk voor alles wat 
achter de schermen moest gebeuren. Soms liet ze 
haar kinderen achter bij haar ouders en schoonvader 
om naar Damascus,Alepo, Derbisiye, Kobani, Efrin 
of Qamishlo en overal waar een activiteit plaats 
vond te gaan voor haar werkzaamheden. Ze werkt 
nog steeds actief mee aan de revolutie. “We hebben 
alles gedaan om de revolutie op gang te brengen. 
Maar het is belangrijk om dat te voltooien in de lijn 
van onze leider Abdullah Öcalan”, aldus Yade.

Na de revolutie hebben de Kurdistan 
Regional Government, Turkije 
en het Ba’ath regime een officieel 
embargo ingevoerd tegen Syrië. 
Yade wordt verdrietig van de zware 
levensomstandigheden waarin het 
volk verkeerd door de embargo’s, 
er is een groot tekort aan voedsel, 
brandstof en elektriciteit. “Onze 
partij PYD, de volksvergadering en 
andere instellingen proberen deze 
problemen op te lossen. Ze zeggen 
dat ze niet zullen stoppen voordat 
het probleem opgelost is. We hebben 
honderden, duizenden voorvallen 

als deze meegemaakt. Dit zijn de moeilijkheden die 
bij een revolutie horen. Maar we hebben ze allemaal 
overwinnen, en deze zullen we ook overwinnen.” 

Yade is één van de vele moeders die deelneemt 
aan de revolutie, haar stralende ogen en grote hart 
geloven in een mooie toekomst. Dit is waar ze voor 
vecht. Tijdens ons gesprek wou ik ook meer te weten 
komen over de rest van Yade’s leven. Ze lachte en zei 
dat ze dat in het kort zou vertellen. Maar alleen met 
de voorwaarde dat ik het niet zou publiceren. Yade 
herinnerde mij om het half uur dat ik kon douchen 
als ik dat wenste, maar ik stelde het steeds uit om 
met haar te kunnen praten. Het was een privilege 
om één van de moeders van de revolutie hierover 
te horen. Zij vertelde en ik luisterde. De tijd vloog 
voorbij en voordat we het door hadden was het 
alweer middernacht. “Laten we het hierbij houden 
“ zei ze en ze ging Kovan opzoeken in de andere 
kamer.

een jonge man van gemiddelde leeftijd met een vol 
gezicht. Zijn warme ontvangst en enthousiasme 
waren duidelijk voelbaar. Nadat we elkaar begroet 
hadden zei de jonge man dat we zijn gasten waren 
en dat hij ons morgen naar onze bestemming zou 
voeren. Na een kopje thee zou hij ons brengen naar 
naar onze verblijfplaats. Terwijl we wachtten op onze 
thee boog hij zich naar mijn oor en vroeg me of ik 
de namen van enkele Koerdische vrijheidsstrijders 
kende. De eerste naam om wie hij vroeg was Ali 
Drej. Toen ik zei dat ik hem kende werd zijn bleke 
gezicht verwarmd met een glimlach. Ik vroeg hem 
of Ali Drej zijn broer was. “Nee, hij was mijn vader”, 
zei hij. Dit was hier de tweede keer dat ik zowel 
diepe vreugde als verdriet voelde.

Het verhaal van Kovan

De jonge man die vertelde dat hij de zoon was van 
Ali Drej heette Kovan. Hij was pas vijf maanden 
toen zijn vader zich bij de Koerdische 
vrijheidsbeweging aansloot. Samen 
met zijn oudere zus groeide hij op bij 
zijn grootouders. Na het vertrek van 
zijn vader nam zijn moeder zijn zus 
en hem mee naar de Bekavallei in 
Libanon. Ze verbleven daar een tijdje 
en vertrokken daarna terug naar 
hun dorp vlakbij Derik. Hun moeder 
werkt daar mee aan de strijd. Kovan 
deed ook mee, ondanks zijn jonge 
leeftijd. In mijn korte gesprek met 
Kovan heb ik heel zijn levensverhaal 
gehoord. Toen de avond aanbrak zei 
Kovan “Laten we naar huis gaan, 
Yade (Moeder, nvdr.) heeft vast brood gemaakt en 
wacht op ons.”

Yades omhelzing.

Na een korte tijd keerden we met de auto terug naar 
Kovans huis. Een vrouw van rond de veertig deed de 
deur open voor ons. Ze had een mooi gezicht met een 
open blik. Zodra we binnen waren omhelsde ze ons 
vriendelijk en zei dat het eten en warm water voor 
een douche gereed was. “Laten we even wachten en 
vragen hoe het met je gaat” zei ik, maar de moeder 
stuurde ons rechtstreeks naar de keuken om eerst 
te eten. Daarna vertelde ze dat ze de moeder van 
Kova was, maar dat was al duidelijk door haar 
houding. Eigenlijk was ze meer dan alleen maar de 
moeder van Kovan. Nadat Kovans vader zich had 
aangesloten bij de Koerdische vrijheidsbeweging 
was ze ook een moeder geworden voor iedereen 
die zich voor de gezamenlijke vrijheidsstrijd had 

“Eigenlijk was ze meer 
dan alleen maar de 
moeder van Kova. 
Nadat Kova’s vader zich 
had aangesloten bij de 
Koerdische vrijheids-
beweging was ze ook 
een moeder geworden 
voor iedereen die zich 
voor de gezamelijke 
vrijheidsstrijd had op-
gegeven. “
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- Seyit Evran -

Er doen veel verhalen de ronde over Ismail. Op een 
dag loopt Ismail langs een café en enkele mannen 
vragen hem om samen met hen bier te gaan drinken. 
Ismail neemt hen en de omgeving in zich op en zegt 
met luide stem: “Jullie drinken bier om zoals mij te 
worden. Maar wie kan ik worden als ik ga drinken?” 
De bierdrinkers weten hierop geen antwoord en 
daarom lacht Ismail ze uit en loopt weg. Ismail is 
verschillende keren door de overheid opgepakt 
vanwege zijn bewondering voor Abdullah Öcalan 
en de slogans die hij over hem scandeerde. Een 
tijdje geleden hoorde ik dat Ismail overleden was. 
Gedurende de twee dagen dat ik in de stad verbleef 
heb ik tevergeefs gezocht naar zijn graf, maar helaas 
wist niemand wanneer en waar hij was overleden.

De plaats van nationale waarden

Tijdens mijn wandeling door Amude heb ik, 
waarschijnlijk door haar rol in de geschiedenis, bij 
elke stap die ik zette de nationale eenheid gevoeld. De 
lantaarnpalen van Amude zijn behangen met foto’s 
van de martelaren die sinds 1925 zijn gesneuveld. 
Deze foto’s droegen ook de nationale kleuren van 
de Koerden. Aan één van de lantaarnpalen hing 
een foto van Cheik Said (leider van de opstand van 
1925, nvdr.) en aan een ander een foto van Cheik 
Masukê Kheznewî, verschillende keren door het 
Ba’ath regime opgepakt en uiteindelijk in 2005 als 
gevolg van zijn martelingen gestorven. Een andere 
had weer een foto van Qazi Muhammed en Molla 
Mustafa Barzani (legendarische Koerdische leider 
uit Zuid-Koerdistan). 

Er hing ook een foto van Mazlum Dogan, 
een vooraanstaande naam in de Koerdische 
vrijheidsopstand en naast hem een foto van dr. 
Abdurrahman Kasimlo. Het ophangen van deze 

In Rojava is er een revolutie ontstaan die in alle 
wijken te voelen is. Door internationale, politieke 
en economische sancties wilde men deze revolutie 
de kop indrukken. Ondanks dat het feit dat het een 
olieland is is het mogelijk om in de wijken flessen te 
zien met olie, gas en petroleum die te koop worden 
aangeboden. Het effect van het embargo op Rojava 
is duidelijk te zien. Er zijn wachtrijen voor brood en 
elektriciteit. Het volk van Rojava zegt: “We zullen 
honger lijden, dorst hebben en zonder elektriciteit 
en benzine zitten. Maar we zullen niet meer zoals 
vroeger accepteren zonder land en identiteit te 
zitten.”  

Hiermee geven ze aan onder alle omstandigheden 
achter hun revolutionairen te staan. In de stad 
Erfin en omgeving is er al sinds drie maanden 
geen elektriciteit en telefoonverbinding meer. De 
inwoners van Rojava laten ook weten dat ze de laatste 
tijd ook moeilijk aan meel kunnen komen. Ik heb 
verschillende steden in West-Koerdistan bezocht en 
met mijn eigen ogen de gevolgen van het embargo 
gezien. Maar na het zien van de standvastigheid van 
de Rojavanen is het duidelijk dat deze revolutie niet 
terug te draaien is.

Amude, stad der ‘waanzinnigen’

Na drie dagen in Qamishlo de geur van de revolutie, 
cultuur, poëzie en kunst op gesnoven te hebben 
ben ik vertrokken naar Amude. Er ligt maar twintig 
kilometer afstand tussen deze twee steden. Voor 
de bevolking in Rojava is dit een aanzienlijk grote 
afstand. De ‘gekken’ van Amude zijn berucht 
onder de bevolking. Maar de ‘gekken’ zijn eigenlijk 
slimmer dan de rest. Ze praten net zo diepzinnig 
als filosofen. Een ‘gek’ genaamd Ismail is het meest 
spraakzaam. 

De hoofdstad van de Hurrieten (oud mesopotamisch volk, nvdr.), Amude, is net als alle andere steden 
in Rojava een mozaïek van verschillende etniciteiten. Koerden en Asuriers, Assyriërs, Armeniërs, 

Chaldeërs en Arabieren hebben allemaal een geschiedenis met elkaar die tot de dag van vandaag geleefd 
wordt. Maar ook in deze historische stad kan men de gevolgen van het economische embargo waarnemen.

- West-Koerdistan -

De effecten van het embargo 
in Rojava
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deze plekken weer voor.  Maar er is niemand meer 
overgebleven die hier gebruik van kan maken. 
Enkele overgebleven familieleden hebben de kerken 
schoon en klaar gemaakt voor gebed.
 
De hoofdstad van de Hurrieten is tevens ook een 
cultureel knooppunt. Dat bewijst bijvoorbeeld een 
bioscoop uit 1950 . In 1960 brak er brand uit waarbij 
300 mensen omkwamen en de bioscoop afbrandde. 
Daarna werd er geen nieuwe bioscoop meer 
gebouwd. Het gebouw dat een graf werd voor 300 
Koerden werd omgebouwd tot een martelarenpark 
waarin symbolische standbeelden voor ze werden 
gemaakt. Toen ik ‘s avonds in het donker tegenover 
het park een vrouw zag zitten nadenken in een 
winkel aan de overkant, liep ik naar haar toe om wat 
meer informatie te krijgen. Ik vertelde haar dat ik 
alles wilde weten over de afgebrande bioscoop aan 
de overkant. Ze nam een sigaret uit haar pakje. 

Na een stilte van enkele minuten zei ze zonder 
dat ik iets vroeg “Ik kan me de dag van de brand 
herinneren alsof het gisteren was. De bioscoop 
was van mijn oom. Ik weet niet meer precies wat 
de reden van de brand was. Maar de overheid had 
de brand met gemak kunnen blussen. Helaas deed 
ze dat niet en zijn 300 van onze mensen levend 
verbrand en afschuwelijk omgekomen, waaronder 
twee van mijn ooms”, daarna zuchtte ze diep en 
zei ze niks meer. Ondanks dat er na de brand geen 
bioscoop meer werd gebouwd, gingen de culturele 
werkzaamheden gewoon door. Er zijn nog steeds 
tientallen muziekgroepen, volksdansgroepen en 
theatergroepen in Amude.

foto’s was een teken van respect voor hun nationale 
waarden en martelaren. Tijdens het rondlopen in de 
straten van Amude beleef je de revolutie in Rojava. 
Zo voelt de revolutie dus.

Toen ik net aankwam in Serêkanyê, arriveerde 
het stoffelijk overschot van een HPG-guerrilla. 
Onmiddellijk gingen de rolluiken van de winkels 
naar beneden. De inwoners van de stad liepen 
richting de lijkkist. Ik keek naar mijn gids, die 
Amude goed kent, met mijn blikken vragend wat 
er gebeurde. “Dit is Amude, het maakt niet uit van 
welke partij en groep je bent. Iedereen die vecht 
voor zijn land en sneuvelt wordt opgewacht buiten 
de stad door de bevolking en vergezeld door slogans. 
Nadat de gesneuvelden de stad verlaten hebben gaat 
iedereen weer terug aan het werk. Deze houding van 
de Amudelien laat zien hoe ze begaan zijn met hun 
martelaren en maatschappelijke waarden.”

Historische stad van broederschap

Amude is net zoals de andere steden in Rojava een 
bevolkingsmozaïek. Koerden, Asuriers, Armeniërs, 
Assyriërs, Chaldeërs en Arabieren hebben door 
de eeuwen heen hun historisch broederschap in 
Amude beschermd en behouden. Maar het Ba’ath 
regime heeft door haar restricties tegenover deze 
bevolkingsgroepen ervoor gezorgd dat de stad bijna 
helemaal verlaten is. In 1983 werden de oudste 
gebedsoorden en heilige plekken zoals de kerk 
door het Ba’ath regime gesloten en gebruikt als 
militaire opslagplaats. Na de revolutie opende de 
‘Democratische Rojava Volksbeweging’ als eerste 

Gebieden met een Koerdische meerderheid zijn gemarkeerd
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- Ruwayda Mustafah -

- Zuid-Koerdistan -

Zelfmoorden en journalistiek in 
Zuid-Koerdistan

Juist voor ons vertrek tekende een van de jongere 
vrouwen, die niet de kans had gekregen een hogere 
opleiding te volgen, ook onze petitie. Haar moeder 
zei: “ze is 20 en nog altijd niet getrouwd,” wat de 
levenscyclus in de dorpen kenmerkt. Trouwen, 
kinderen maken en partners voor hen vinden. De 
cirkel is rond, of beter gezegd draait al decennia 
rond. Maar dit verontrustende levensvooruitzicht 
op voor veel vrouwen in de landelijke gebieden 
heeft onmiddellijke aandacht nodig van NGO’s en 
overheidsinstellingen, die vooral zwijgen. 

Sinds mijn terugkeer naar Koerdistan, ben ik met 
tegenzin beginnen te haten wat ze hier ‘journalistiek’ 
noemen. Vol hoop en dromen kwam ik terug uit 
Engeland, met een rechtendiploma op zak, om te 
werken als onderzoeker of academicus in het gebied 
van mensenrechten. Ondanks het feit dat er in elke 
sector veel werkmogelijkheden zijn voor mensen die 
willen werken, was journalistiek één van de sectoren 
die me het meest teleur stelde. Het is niet enkel 
het wijdverspreide gebrek aan professionalisme 
en de ergernis bij het moeten lezen van de slecht 
opgestelde artikels op ‘Koerdisch niewssites’, maar 
het is vooral de arrogantie van de lokale schrijvers. 

Er is geen besef van echte onderzoeksjournalistiek, 
misschien omdat er veel te weinig academische 
disciplines voor handen zijn die zich specialiseren 
in journalistiek, met een hoofdinteresse in wat nu 
globaal als journalistiek wordt beschouwd. Dat zou 
het geval kunnen zijn. Maar wat ook het geval is 
zijn luie journalisten die liever rondhangen in hun 
kantoor dan uit hun Koninklijke stoel op wieltjes 
te stappen en de personen waarover ze schrijven 
daadwerkelijk te ontmoeten. Het gaat altijd om 
een ‘anonieme bron’ of de vervelende ‘betrouwbare 

De eigenlijke feiten zijn niet gekend aangezien zeer 
weinig is vrij gegeven over deze incidenten, die 
maar al te vaak worden doodgezwegen. De echte 
vraag is wat zijn de feitelijke oorzaken voor de 
zelfmoorden onder vrouwen in Koerdistan en wat 
doet de Kurdistan Regional Gouvernement eraan 
om deze wijdverspreide voorvallen te voorkomen.

Doorheen de winter waren er talrijke, eigenlijk te 
veel, gevallen van vrouwen die toevallig verbrand 
geraakte omdat ze te dicht bij de verwarming 
sliepen, die om voor de buitenwereld ongekende 
redenen omverviel op de slachtoffers. Zaken als 
deze zijn duidelijk besmet met eer, maar dat is een 
kant van het verhaal dat we niet te horen krijgen en, 
vermoed ik, ook nog een tijdje niet zullen horen. 

Vrouwenorganisatie, en andere NGO’s die in 
Koerdistan actief zijn om sociale rechtvaardigheid 
en welzijn van vrouwen te promoten, lijken in een 
vacuüm te zetten, of ze slapen. Misschien is het tijd 
dat ze voorbij hun mooie naampjes kijken en dat 
ze starten met de dorpelingen te werken, maar de 
zomerse hitte zal mogelijk te zwaar blijken voor hun 
gevoelige huid. 

Tijdens een bezoek aan de dorpen in de buurt 
van Kazhnazan, net buiten Erbil, ontmoette ik 
samen met lokale activiste Ashna Shareff veel 
vrouwen. We hebben met een groot deel van hen 
gepraat, maar één gebeurtenis blijft me bij. Op 
dat ogenblik waren we aan het werken aan een 
campagne (hoeft niet gezegd zonder succes) om een 
kinderbijdragesysteem op te zetten in Koerdistan, 
zoals in Europa. Een van de vrouwen die ongeletterd 
was, vroeg ons de steunbrief voor de campagne voor 
te lezen en tekende deze nadien. 

Afgelopen maand hebben twee meisjes zelfmoord gepleegd in een Koerdisch dorp in de rand rond 
Erbil-stad. Nisaan Jafar, amper 20, maakte een einde aan haar leven op 30 april 2013. Volgens de 

lokale politie leidde Nisan aan een ‘psychologische ziekte’ maar een feitelijk rapport van een psycholoog 
lijkt onbestaande. Niet veel eerder pleegde Nisan’s zus ook zelfmoord en in hetzelfde dorp maakte deze 
maand een 26-jarige vrouw eveneens een einde aan haar leven.
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bron in onderwerpen die niet vragen om anonimiteit. 

De talrijke artikels geschreven over zelfmoorden in Koerdistan zijn exemplarisch voor mijn woede over 
lokale journalisten. Er zijn geen weldoordachte pogingen om een degelijk en informatief verslag te maken 
van wat zo vele vrouwen tot zelfmoord dreef. Zelfmoordzaken worden genegeerd door de media. Het zal van 
de massa afhangen om een krachtige inspanning te leveren om maatschappelijke razernij op te wekken over 
het gebrek aan onderzoek en follow-up in deze zaken. 

Zelfmoorden bij meisjes, 
enkele feiten

Het zelfmoordcijfer is één van de 
meest directe indicatoren voor 
de sociale gezondheid van een 
gemeenschap. Als we deze these 
toepassen op de rurale gebieden 
in Noord-Koerdistan kan de 
conclusie niet anders zijn dan 
dat er een serieus sociaal deficit 
heerst. Exacte cijfers zijn niet 
voorhanden, het is immers niet 
altijd duidelijk of een zelfmoord 
ook echt een zelfmoord is. 
Daarnaast worden sommige 
zelfmoorden niet aangegeven en 

verdwijnen mislukte zelfmoord-
pogingen ook meestal uit de 
statistieken. 

Ondanks deze serieuze beperk-
ingen laten de cijfers ons toch 
toe een belangrijke conclusie 
te trekken. De slachtoffers van 
zelfmoord zijn over het algemeen 
jonge Koerdisch getrouwde 
vrouwen. Het huwelijk in ruraal 
Koerdistan is overwegend 
traditioneel, dit wil zeggen 
gearrangeerd. Ook is huiselijk 
en eer gerelateerd geweld een 
wijdverspreide plaag. Dit maakt 
dat sensibilisering en publieke 

discussie over het probleem 
zeer moeilijk ligt. Daarnaast is 
psychologische begeleiding zo 
goed als onbestaande. 

Er zijn tal van internationale 
NGO’s actief in Zuid-Koerdistan 
die trachten te werken rond 
vrouwenrechten. Zolang er echter 
geen substantiële en structurele 
aanpak vanuit de overheid komt, 
werken zij op een eilandje. 
Zolang ook blijft de Koerdisch 
gemeenschap haar eigen vrouwen 
naar zelfmoord drijven.

nvdr.

Het leven van vrouwen in ruraal Koerdistan is vaak zeer hard.
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- Constanze Letsch -

toen Recep Tayyip Erdoğan als eerste Turkse 
premier openlijk bekende in dialoog te treden met 
de gevangen leider van de PKK, Abdullah Öcalan, 
beschouwd als publieke vijand nummer één. Na 
de verklaring van een wapenbestand op 21 maart, 
kondigde de militaire leider, Murat Karayilan, 
de terugtrekking aan van PKK-strijders die 
gestationeerd zijn in Turkije. 

De terugtrekking is een cruciale stap richting het 
einde van één van ’s werelds langst lopende en 
bloederigste etnische conflicten, dat op 30 jaar meer 
dan 40.000 levens heeft geëist. 

“We hebben zoveel dingen gezien die we niet 
kunnen vergeten. Toch, alles wat we willen is vrede, 
een einde aan dit conflict” zegt Yilmaz. “De mensen 
vreesden de komst van de lente. Zo gauw als de 
sneeuw smolt, startten de gevechten. Maar dit jaar 
is de lente vol van hoop.”

Toen ze tien was, werd haar vader gedood door het 
leger. “Ik moest de lichaamsdelen zelf verzamelen, “ 
herinnert ze zich. “Ze waren met een tank over hem 
gereden.”

Acht jaar later werd ze ontvoerd door de Turkse 
geheime politie. “Ik was toentertijd actief binnen 
de pro-Koerdische partij HADEP. Ze wilden me 
dwingen voor hen te werken. Ik weigerde.” Ze 
neemt een diepe zucht. “Ze martelden me dagen 
opdat ik zou breken. Uiteindelijk wierpen ze me op 
hoop afval omdat ze dachten dat ik dood was.” 

Nadat ze herstelde zat ze verschillende jaren in de 
gevangenis vanwege politieke activiteiten, de laatste 
keer tussen 2010 en 2012. 

De lente is gearriveerd in de plaatsen waar het 
hevigst werd gevochten tussen de Koerdische 
Arbeiderspartij (PKK) en de Turkse troepen. Voor 
het eerst in meer dan een decennium kijken de 
inwoners van Şemzînan (Semdinli in het Turks, 
nvdr.) uit naar het aanbreken een nieuw seizoen. 

“Sinds de wapenstilstand werd afgekondigd, een 
maand geleden, is Şemzînan heropgeleefd,” zegt 
Pinar Yilmaz, hoofd van het lokale vrouwencomité 
van de Koerdische politieke partij BDP. 

Ze zit voor haar huis op een aangename 
zondagavond. Ze is gelukkig en enthousiast over 
de lopende vredesonderhandelingen. “Slechts een 
jaar geleden konden we nooit na zonsondergang 
naar buiten, omdat het te gevaarlijk was. Het leger 
liet het niet toe, er werd constant gevochten. Wij 
konden onze eigen woorden niet verstaan boven 
het geluid van de bommen en rakketten. Nu zal het 
beter gaan.”

Genesteld in de meest oostelijke hoek van Turkije, 
tussen de Iraanse en Iraakse grens in de provincie 
Hakkâri, is Şemzînan de plaats van waaruit de 
PKK-strijders hun eerste gewapende strijd tegen 
de Turkse troepen in 1984 leidden. Nu zou het de 
plaats kunnen zijn waar alles eindigt. 

Zondagnacht volgen honderden voetbalfans een 
wedstrijd op groot scherm in het centrum van de 
stad, omgeven door twee zwaar versterkte militaire 
basissen. Vanuit de theehuizen morst er licht op de 
straat en jonge mannen steken vuurwerk af ter ere 
van hun favoriete team. 

De vredesonderhandelingen tussen de PKK en 
Turkije begonnen voorzichtig afgelopen oktober, 

Het drie decennia durende conflict tussen Turkije en de Koerden zou eindelijk op vredeskoers kunnen 
zijn, nu de guerrilla’s zich klaar maken om terug te trekken. In een regio die decennialang de frontlinie 

vormde van conflict, maken de lange jaren van intimidatie, geweld en vernederingen in Zuidoost-Turkije 
plaats voor een voelbare hoop op een normaal leven.

Koerden durven te hopen

- Noord-Koerdistan -
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In een poging zich terug te trekken werden 500 
extra PKK-strijders gedood door de Turkse 
veiligheidsdiensten, waardoor elke hoop op vrede 
de kop werd ingedrukt.

De Turkse regering annexeerde 18 jaar geleden een 
deel van dit land om een militaire basis te bouwen, 
tegenover zijn huis. 

“Ze vroegen mij nooit iets, ze namen het simpelweg. 
Op een gegeven moment boden ze me een kwart van 
de marktprijs, dus ik weigerde.”

Hij verteld over de constante intimidaties, de 
nachtelijke raids op zijn huis, de slagen en ontelbare 
vernederingen. Juist twee weken eerder, vertrok 
zijn 21 jaar jonge zoon naar de bergen in Irak om bij 
de PKK te gaan, nadat Turkse nationalisten hem op 
de universiteit van Adana hadden aangevallen. 

Maar Ozcan onderstreept het belang van niet 
opgeven: “Als het vredesproces mislukt, verliezen 
we allemaal – Koerden en Turken. Er is genoeg 
bloed verspild. Ik heb familieleden binnen de PKK 
en in het leger. Alles wat ik wil is vrede, voor alles.” 
Hij zegt dat het leven in Tekeli is verbeterd sinds de 
wapenstilstand werd afgeroepen op 21 maart. 

We kregen geen toestemming om na 6 uur ’s avonds 
buiten te gaan; we waren gevangenen in ons eigen 
dorp en leefden in constante vrees voor militaire 
operaties. 

“Afgelopen jaar beefde ons huis van het geluid van 
de raketten die werden afgeschoten, de kogels floten 
ronds ons hoofd.”

Voor het eerst in meer dan 15 jaar heeft hij een 
kudde schapen gekocht: “De hoger gelegen velden 
waren verboden terrein op militair bevel, en zelfs 
als we toestemming kregen om te gaan, maakte het 
constante vechten het te gevaarlijk voor de dieren 
om er te grazen.”

Ozcan hoopt dat schapen hoeden en imkerij, ooit 
de belangrijkste inkomensbron in de regio van 
Şemzînan, weer zullen opleven. “We zullen wat 
financiële hulp nodig hebben van de regering om het 
te doen slagen; De meeste mensen hebben hun vee 
moeten verkopen vanwege het conflict en kunnen 
nu zich niet veroorloven nieuwe dieren te kopen”
Zoals zo velen van zijn mededorpelingen vertrouwt 
hij op de smokkel van brandstof, sigaretten, thee en 
rijst. “Voor letterlijk elk huishouden hier is smokkel 
de enige manier om rond te komen. Er zijn hier geen 

Pinar en haar echtgenoot, Seferi Yilmaz, baatten ook 
de bekende boekenwinkel Umut uit in Şemzînan, 
voordat ze gebombardeerd werd door militaire 
officieren buiten dienst die zich voordeden als PKK-
leden. De zaak werd nooit volledig opgehelderd. 

Ondanks hun honger naar vrede, hebben velen 
nog steeds een dubbel gevoel over de geplande 
terugtrekking van PKK-strijders. “We kijken uit naar 
8 mei (start van de terugtrekkingen, nvdr), maar 
vrezen het ook,” zegt Pinar Yilmaz. “We vertrouwen 
de regering voor geen haar. Veel mensen hier vrezen 
dat eens de guerilla’s weg zijn, het Turkse leger ons 
opnieuw zal verpletteren. Na alles wat we hebben 
meegemaakt, is het onmogelijk niet te begrijpen 
waarom de mensen zich zorgen maken.”

Al meer dan een maand organiseert de BDP 
vergaderingen en meetings in Şemzînan om de 
details van de lopende vredesproces uit te leggen aan 
ongeruste inwoners, om zeker te zijn dat iedereen 
aan boord is.

“De mensen hier hebben nog steeds vele vragen,” 
legt ze uit. “Opdat dit zou kunnen werken, moeten we 
al deze vragen zo goed als mogelijk beantwoorden.”
Ze bekritiseerd het Turkse leger omdat deze 14 
nieuwe forten rond Şemzînan heeft opgezet sinds 
het wapenbestand werd afgekondigd. “Ze zeggen 
dat ze enkel smokkel willen voorkomen, maar de 
geschiedenis toont dat ze niet kunnen worden 
vertrouwd.”
Ze voegt toe dat de overgrote meerderheid van 
de Koerden vertrouwen hebben in het oordeel 
van PKK-leider Abdullah Öcalan: “Alles wat we 
gewonnen hebben, de huidige vredesgesprekken 
inbegrepen, hebben we gewonnen dankzij de PKK 
en het verzet.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat hoop op een 
vredesdeal word doorprikt. In oktober 1999 staken 
acht PKK-strijders de grens met Turkije over als 
deel van een vredesdelegatie, op bevel van de pas 
gevangen genomen Abdullah Öcalan, als een teken 
van goede wil. Ze werden allen gearresteerd en vast 
gezet, sommigen tot 12 jaar. 

“De eerste vredesdelegatie kwam Şemzînan binnen 
langs de bergpas juist boven ons dorp,” herinnert 
Yusuf Ozcan uit het dorp Tekeli zich. “Toen waren 
we zo gelukkig, zo opgewonden! Ze werden begroet 
door een grote groep soldaten. Ze omhelsden elkaar. 
Maar Turkije bleek helemaal geen vrede te willen. 
Ze hadden ons belogen.”
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fabrieken, en al helemaal geen werk.”

Hij onderstreept dat veel families simpelweg hun eigen inkopen doen over de grens, omdat lokale 
levensmiddelen te duur zijn, waardoor ze hoge boetes, gevangenisstraffen en zelfs dood vrezen. “Rijst 
bijvoorbeeld kost hier vijf maal zoveel als in Iran. Turkse brandstof is de duurste ter wereld! Hoe kunnen 
wij ons dat veroorloven?”

Hij is bezorgd dat sommige mensen de wapens zouden kunnen opnemen tegen het Turkse leger uit 
wanhoop als alle smokkelroutes worden afgesneden, maar hij voert aan dat vrede het offer waard is: “Ik zou 
aanvaarden honger te lijden, en ik heb geen geld nodig als we in ruil vrede krijgen. Geld kan je verliezen en 
het komt terug, maar een leven is voorgoed kwijt.” 

Sommige namen zijn veranderd.

De Koerdische Arbeiderspartij 
(PKK) lanceerde haar gewapende 
strijd voor autonomie en meer 
rechten voor de Koerden in 1984. 
Bijna 30 jaar later heeft het 
conflict meer dan 40.000 levens 
geëist en heeft het Turkije meer 
dan 800 miljard Turkse lira 
gekost (340 miljard euro).
 
De PKK-leider, Abdullah Öalan, 
werd in 1999 in Kenia gevat en 
gevangengezet voor landverraad. 
Hij zit nog steeds in isolatie op het 
gevangeniseiland van Imrali, ten 
zuiden van Istanbul. Volgens de 

International Crisis Group waren 
de afgelopen 18 maanden de 
meest gewelddadige in meer dan 
een decennium, met meer dan 
900 doden. 

In dezelfde periode hield de 
Turkse staat meer dan 8000 
Koerdische activisten, politici 
en journalisten gevangen onder 
het mom van een arbitraire 
terrorismewetgeving.In de herfst 
van 2012 startten Koerdisch 
gevangenen een hongerstaking. 
Deze duurde 68 dagen en meer 
dan 600 gedetineerden waren 

betrokken totdat Öcalan een 
einde aan het protest beval. 

Voorzichtige en geheime vredes-
gesprekken tussen Öcalan 
en het hoofd van de Turkse 
inlichtingendienst namen een 
start in het najaar van 2012. 
Deze leidden tot de afkondiging 
van een wapenbestand in maart 
en de verwachte verklaring van 
een terugtrekking van de PKK 
uit Turkije naar bergkampen in 
Noord-Irak.  
 
C.L.

PKK-Strijders vertrekken uit Noord-Koerdistan (Turkije) naar ander gedeelte van Koerdistan.



- 18 -

- Ahmet Kahraman -

lievelingsuitdrukking van de schrijver Marguez. 

Hierop volgde een fase van waanzinnigheid. Iedereen 
in het land was een Turk. Wie geen Turk was, werd 
gezien als de vijand. De Albanese schrijver Mehmet 
Akif schreef hierover een gewichtig volkslied. Uit 
de Chinese legende werd een Koerdisch sprookje 
genomen en Turkse geschiedenis gemaakt. De 
Koerdische Ismet Pașa heeft een grote bijdrage 
geleverd aan de massamoorden op de Koerden. En 
de Koerd Cemal Gürsel is de uitvinder van “spuug in 
de gezichten van degenen die je een Koerd noemt”. 

Turgut Özal, president in de jaren 90, kon uit 
angst niet zeggen dat hij Koerdisch was. Hij zei 
daarom “mijn moeder is Koerdisch” (terwijl zijn 
vader ook Koerdisch was). Een andere president 
spande rechtszaken aan tegen iedereen die hem 
een Armeniër noemde en reageerde alsof het een 
belediging was om zo genoemd te worden.

Het was een misdaad en een schande om niet Turks 
te zijn. Daarom begonnen de ‘passagiers’ van deze 
trein aan hun toespreken met de woorden “wij 
Turken” en “als een Turk”. Degenen die helemaal 
vooraan wilden zitten werden racisten.

‘Turk’ stond voor een ras, de afkomst, de taal en 
cultuur. Ieder volk en stroming had zijn eigen waarde. 
De Georgiërs, Serviërs, Albanezen en Bosniërs 
waren met hun cultuur, taal en afkomst allemaal 
een ander volk. Maar de Turkse racisten, die zeiden 
“een Turk en een Koerd zijn niet gelijkwaardig”, 
waren degenen die hun eigen identiteit verloochend 
hadden, zoals Bosniërs en Albaniërs, en een Koerd 
die de leiding had bij de CHP. 

Alle soorten racisme zijn schaamtevol en een 

Dat klopt, maar veel etnische minderheden en zelfs 
Turkse racisten zijn dankbaarheid verschuldigd 
aan de Koerden. Door de Koerdische opstand en 
inspanningen zijn zij verlost van de schaamte over 
hun eigen afkomst. Sommigen herwonnen hun 
verloren trots en kunnen weer recht in de spiegel 
kijken. Hadi Uluengin schreef op zijn beurt in zijn 
column het volgende: “We zijn laat gekomen tot 
zowel een natiestaat als de Turkse identiteit. Het 
heeft bijna een eeuw geduurd voordat het een 
tastbare vorm aannam. Het is laat gebeurd, maar 
beter laat dan nooit.”

Het stichten van een natie begon in de 18de eeuw, 
dat gebeurde met veel bloedvergieten. De Duitse 
kanselier Otto von Bismarck is een goed voorbeeld 
hiervan. Maar Hadi Uluengin vertelt ons dat de 
Turken eerst een eigen land stichtten, in de schaduw 
van veel bloedvergieten, en daarna een natiestaat. 
Ze hadden niet wat Bismarck had. 

De formule hiervoor was makkelijk. Door een 
regime van angst te creëren moest iedereen bevend 
accepteren om een Turk te worden. ”Ik ben moslim 
en Turk geworden” zeiden de Grieken, Armeniërs, 
Bulgaren, Serviërs, Bosniërs, Albanezen, Georg-
iërs, Kirgizen, Koerden en Arabieren. Alle etnische 
minderheden en rassen werden door het angst-
regime verturkst.

Op deze manier creëerden de Turken voor het 
eerst in de geschiedenis een ras. Via de afmetingen 
van hun schedel werd er een model-Turk 
gelanceerd. Deze model-Turk werd aan de hand 
van zijn schedelafmetingen en kenmerken door 
het Ministerie van Onderwijs  als de voorvader 
van de Turken aangeduid. De rest werd hieraan 
onderworpen. ‘Verlamd door de angst’, een 

Haluk Gerger, Turks schrijver en academicus, schreef afgelopen week in zijn column ‘Het recht van de 
Koerd’ dat het niet alleen aan de Rechtvaardigheid en Ontwikkelingspartij (AKP) te danken is dat het 

Turkse leger veel minder macht heeft. De Koerdische inspanningen hebben ook een groot aandeel in deze 
nieuwe ontwikkeling.

Dankbaarheid aan de Koerden

-Noord-Koerdistan -



-19 -

de kritiek van journalist Hasan Pulur onvergetelijk. 
Milliyet was de nalatenschap van journalist Abdi 
Ipekçi, vermoord door een opgehitste MHP-
aanhanger. Pulur was als goede vriend van Ipekçi 
niet gelukkig met Akyol als collega. Tegenwoordig is 
Taha Akyol een grote voorstander van de AKP.

De Koerden die niet eens in hun eigen land in 
hun eigen taal onderwijs mogen volgen zijn een 
welgekomen doelwit voor kleinering voor Akyol. 
Hij is een triest voorbeeld van een intellectueel van 
de Turkse Republiek. Als bepaalde groepen hun 
identiteit en afkomst niet meer hoeven te verloochen, 
is dat voor een groot gedeelte aan het Koerdische 
verzet te danken. De Koerden verwachten geen 
dankbaarheid, maar de opoffering die zij gemaakt 
hebben is genoeg voor andere etnische groepen om 
op te komen voor hun identiteit. De mensen uit het 
Zwarte Zeegebied zijn zich het meest bewust van 
deze waarheid.  

misdaad tegen de menselijkheid. Maar een persoon 
die zijn eigen identiteit en afkomst verloochend en 
een andere om zijn afkomst discrimineert is iemand 
die zich verlaagt. 

De geschiedenis van de Turkse Republiek zit hier 
vol van. Vanaf de jaren 1960 tot de coup  van 
1980 hebben de Turken strijd gevoerd tegen de 
discriminatie van de Turk. Meer dan 6000 mensen 
hebben hierbij het leven gelaten, het was een oorlog 
zonder naam. Het was de tijd van de waanzin. De 
racisten waren niet volbloed Turks. Hoeveel echte  
Turken had de MHP (Grijze Wolven) en wie was 
Georgisch? Bij de MHP begonnen ze hun zinnen 
standaard met “wij Turken”, zoals intellectuelen en 
columnisten als Taha Akyol, die een andere taal en 
cultuur had als Georgiër.

Daarna kwam men los van de MHP of wie er ook 
aan de macht kwam, Taha Akyol prees ze de lucht 
in. Toen hij begon te schrijven voor Milliyet, was 
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dodelijker? Welke gassen waren het dodelijkst bij 
massaal gebruik? Dit is allemaal onderzocht en 
getest. Vanaf 1983 heeft het regime van Saddam 
Hoessein met chemische gassen geëxperimenteerd 
op de Koerdische dorpelingen en gevangenen. 
In de periode van 1983 tot en met 1988 zijn er 
onvermijdelijk veel meer Koerden vermoord 
dan 5000. Dit is een genocide die laat zien dat 
de internationale gemeenschap niks geeft om de 
Koerden. Waarom zijn er in Halabja 5000 mensen 
vermoord? De internationale gemeenschap heeft 
noch in Parijs, noch in Moskou of Londen kritiek 
gegeven op de genocide. 

Tijdens de Islamconferentie van 1988 vertegen-
woordigde Kenan Evren (een officier van het Turkse 
leger die na een militaire staatsgreep in 1980 de 
zevende president van Turkije werd) Turkije. Op 
de deze conferentie werd er een slotverklaring 
geuit. Ze verwees naar Bulgarije, daar worden de 
namen van oorspronkelijke Turken veranderd 
in Bulgaarse. Daar is kritiek op geweest. Aan de 
andere kant werden er duizenden mensen vergast 
en tienduizenden raakten gewond. Maar de 53 
deelnemers van de Islamconferentie hebben hier 
niet eens een kleine kanttekening bij gezet. Zowel 
de internationale gemeenschap als de Islamitische 
wereld heeft deze genocide genegeerd en een anti-
Koerdische houding aangenomen. 

Een tweede voorbeeld hiervan is terug te vinden in 
13 juli 1989. De Koerdische leider Abdurrahman 
Kasimlo werd vermoord in Wenen. De moordenaars 
kwamen uit Iran. Onder het mom van diplomaten 
namen ze deel aan de besprekingen. Maar deze 
besprekingen gebeurden in het geheim. Zelfs de 
vrienden van Abdurrahman Qasimlo waren niet op 
de hoogte hiervan. De partijgenoten van Qasimlo 

Deze veranderingen hebben te maken met twee 
belangrijke dynamieken. Ten eerste een interne 
dynamiek, begonnen op 15 augustus 1984, de dag 
dat de PKK-guerrilla’s de gewapende opstand tegen 
de Turkse regering begonnen. Tweede belangrijke 
dynamiek is de externe factor. De Verenigde Staten 
en haar coalitiepartners verklaarden in 2003 de 
oorlog tegen Irak. Deze twee gevallen, de interne 
dynamiek en externe dynamiek beïnvloeden elkaar. 

De basis van het probleem is dat in de jaren 1920 de 
Koerden en Koerdistan verdeeld en opgedeeld zijn 
geweeest door de imperialistische machten. Deze zet 
in het Midden-Oosten realiseerde de belangrijkste, 
de meest uitgebreide en diepste dynamiek. De 
verdeling van Koerdistan en de Koerden en het 
bestendigen van de fragmentatie. Wanneer we 
kijken naar de internationale gemeenschap, dan 
zien we een anti-Koerdische gemeenschap. Er zijn 
208 landen op de wereld, het grootste gedeelte van 
deze landen heeft minder dan 1 miljoen inwoners. 
Als je kijkt naar de Koerden dan zie je dat er rond de 
50 miljoen Koerden wonen in het Midden-Oosten. 
Waarom hebben we hier geen officiële cijfers voor? 
Als we bijvoorbeeld in Kerkuk een volkstelling 
zouden doen dan zouden we constateren dat er 
meer Koerden dan Arabieren er wonen. Om dit 
te verhullen worden er geen tellingen gedaan. De 
internationale gemeenschap is een anti-Koerdische 
gemeenschap. 

Ik wil hier twee belangrijke voorbeelden van 
geven. Eén ervan is het gebruiken van chemische 
wapens tegen de Koerden, op 16 maart 1988 in 
Halabja. Er wordt gezegd dat er in Halabja binnen 
de dag 5000 Koerden werden vermoord en 10000 
gewond raakten. Maar wat is werkelijk gebeurd 
in 1988? Welke gassen waren giftiger en nog 

Het Koerdische vraagstuk is een probleem in heel het Midden-Oosten, niet alleen dat van Turkije, 
Iran, Irak en Syrië. Als we denken aan de afgelopen 50 jaar dan zijn tussen de jaren 1960 en 2010 

belangrijke ontwikkelingen ontstaan. De Koerdische kwestie in het Midden-Oosten, wat we als geheel 
nemen, heeft zeer belangrijke politieke en sociale veranderingen ondergaan.

- İsmail Beşikçi -

Koerdische Kwestie van verleden en 
heden: perspectieven

- Midden-Oosten -
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Vanaf de jaren 1960 is er onder de Koerden een 
besef ontstaan van nationaal bewustzijn. De 
Amerikanen gaven het volgende advies aan de 
Koerden: “dit bewustzijn van identiteit zal jullie 
in de toekomst problemen bezorgen, gebruik de 
Islam om dit te voorkomen.” Toen de guerrilla in 
1984 begon met haar gewapend verzet was dit het 
fundamentele uitgangspunt van de Turkse regering. 
De guerrilla kreeg steeds meer en meer steun van de 
Koerdische bevolking. Hoe kon de regering dit een 
halt toe roepen? Hoe konden en ze ervoor zorgen 
dat de jongeren de wapens niet oppakten? Dat is 
het moment waarop het gevoel van islamitische 
broederschap werd ingezet. Overal werden er 
islamitische funderingen opgericht. Islamitische 
radio, televisie en uitgeverijen werden uit de grond 
gestampt. Dit gebeurde overal waar de Koerden 
wonen. Het was de basishouding van de regering. 
Een gevoel van samenhorigheid creëren door 
het inzetten van een islamitisch broederschap en 
verbondenheid. Het was een nieuw fenomeen. 

Nu zijn er weer besprekingen tussen de PKK en de 
overheid. De brief die Öcalan schreef en voorgelezen 
werd tijdens afgelopen Newroz zegt het volgende. 
Iedereen in het Midden-Oosten is gewapend. De 
Turkse overheid, Saoedi Arabië en Katar proberen 
het Vrije Syrische Leger te bewapenen. Maar van de 
Koerden vragen ze om hun wapens neer te leggen. 
Waarom zouden ze dat doen? Iedereen wordt 
bewapend, waarop zouden de Koerden hun wapens 
neerleggen. Wie zijn de grootste vijanden in het 
Midden-Oosten? Er is ook nog de kwestie van de 
100.000 dorpswachters. Zegt iemand iets over het 
ontwapenen van hen? Er zijn ook duizenden speciale 
militaire eenheden. Hier wordt niks over gezegd. 
Maar de PKK moet wel haar wapens neerleggen? 
De Newrozverklaring van Öcalan is belangrijk. Wat 
belangrijk is zijn de rechten van de Koerden. Hun 
grondrechten en vrijheid in het Midden-Oosten. 
Hier hoort altijd rekening mee gehouden te worden. 
De verdeel-en-heerspolitiek uit de jaren 1920 mag 
men nooit verdoezelen. 

In de jaren 1940 stortte de Volkenbond in elkaar. 
Het was ze niet gelukt om er ervoor te zorgen dat er 
geen wereldoorlogen meer zouden ontstaan. Maar 
het inzicht om oorlogen wereldwijd te voorkomen 
leefde door. Dit resulteerde in het ontstaan van de 
verenigde naties in 1945, na het beëindigen van de 
Tweede Wereldoorlog. Overal in de wereld vonden 
er belangrijke ontwikkelingen plaats, ook vanuit 
politiek oogpunt. Voor de Tweede Wereldoorlog 
waren er maar twee onafhankelijke landen in 
Afrika. Op dit moment zijn er uit politiek oogpunt 57 

waren lid van de Iranian Kurdistan Demotratic 
Party. De moordenaars kwamen op een vrij 
makkelijke manier binnen in het hotel waar Qasimlo 
verbleef, en konden op hun gemak weer vertrekken. 
De vrouw van Kasimlo heeft verschillende pogingen 
ondernomen om een rechtszaak op te zetten voor de 
moord. Maar het is haar niet gelukt, ondanks haar 
grote inzet. De zaak die wel werd geopend werd op 
zeer korte tijd weer gestaakt. De anti-Koerdische 
houding van de internationale gemeenschap is ook 
hier terug te vinden. 

Waarom is dit zo? Hier moeten we over nadenken. 
Het Koerdische vraagstuk is het grootste probleem 
in het hele Midden-Oosten. Het fragmenteren en 
verdelen van Koerdistan is de grootste imperiale 
zet in de regio. Het toont dat een land, een volk 
dat op een bepaald moment in de geschiedenis het 
slachtoffer is geweest van krachten die het gedeeld 
en verdeeld hebben altijd zichzelf opnieuw zal 
uitvinden en sterker zal terugkomen. Koerdistan 
werd gefragmenteerd in de 17de eeuw. In de 19de 
eeuw gebeurde het weer tijdens de oorlog tussen 
Iran en Rusland. De derde fragmentatie gebeurde 
in 1920. 

Laten we kijken naar de oorlog van de PKK tegen 
de Turkse regering van de afgelopen dertig jaar. 
Stammen raakten verdeeld, zelfs binnen één familie 
gebeurde dat. Aan de ene kant zag je dorpswachters 
en aan de andere kant guerrillastrijders. De 
geschiedenis laat zien hoe Koerdistan door de 
imperiale machten gefragmenteerd en verdeeld 
is. Maar er zijn geen vragen gesteld over deze 
verdeling,en dat horen geschiedkundigen en 
sociologen wel te doen. Als een volk telkens het doel 
wordt van verdeling en overheersing, dan moeten er 
interne factoren en zwaktes zijn. Door die zwaktes 
maken de imperiale machten misbruik van ze. 

De Koerden moeten stilstaan bij die zwaktes 
en daarover nadenken. Dit is een belangrijk 
onderwerp. Wat voor een broederschap is de 
Moslimbroederschap die bijeen kwamen in Koeweit 
voor een conferentie? Er is een moord gepleegd 
op Qasimlo, het regime van Saddam Hoessein 
pleegt moorden tegen haar eigen bevolking, de 
Koerden. De andere islamitische landen wilden hun 
verhoudingen met Sadam niet verstoren en zwegen 
over deze moorden. Ze deden alsof het niet gebeurd 
was en speelden de blinde en dove man. Qasimlo 
werd in een hotel in Wenen vermoord door Iraniërs 
en men kon niet eens een zaak beginnen tegen Iran; 
omdat Oostenrijk haar verhoudingen met Iran niet 
wilde verstoren.
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van Saddam Hoessein werd vernietigd. 

Het Ba’ath regime en het leger stortte in 
elkaar. De belangrijkste bedreigingen voor 
de Koerden waren niet meer relevant. 
Nadat deze bedreigingen waren opgelost 
was het voor de Koerden mogelijk om een 
Koerdische regionale overheid op te richten. 
En dit geeft natuurlijk een status, één die 
internationaal erkend wordt en belangrijk 
is. Een voorbeeld voor de Koerden in Oost-, 
Noord- en West- Koerdistan. Zowel dankzij 
de guerrillabeweging als dankzij de Kurdistan 
Regional Government zijn de Koerden in het 
Midden-Oosten een belangrijke machtsfactor 
geworden. 

Maar hier zit een ironisch kantje aan. In 
de 20ste eeuw werd Koerdistan verdeeld 
en overheerst door de toentertijd grootste 
imperiale machten England en Frankrijk. Aan 

het einde van de 20ste eeuw en het begin van de 
21ste eeuw is er iets nieuws gebeurd. Een andere 
imperiale macht, Amerika, realiseerde door een 
interventie in Irak een intense sociale en politieke 
verandering. Wat deed het regime van Saddam 
Hoessein? Ze gebruikte de olie-inkomsten uit de 
Koerdische gebieden tegen de Koerden. Door het 
kopen van tanks, helikopters en chemische wapens 
om ze ermee te vernietigen! 

Als we nu kijken naar Zuid-Koerdistan zien we een 
Koerdische overheid die haar eigen natuurlijke 
bronnen beheerst en dit besteed aan het opbouwen 
van haar zijn land. Er worden wegen, ziekenhuizen, 
scholen en dammen gebouwd. Het nationaal bruto 
inkomen blijft maar stijgen, het gaat economisch 
goed. Dit is een bijzondere ontwikkeling. 

Wat deden de imperiale machten van die tijd? En 
wat hebben de huidige machten gedaan? Het is 
belangrijk om de Amerikaanse interventie goed 
te beoordelen. De Amerikanen hebben dat niet 
gedaan omdat ze zo begaan zijn met het lot van de 
Koerden. De Koerden hebben ondanks Amerika of 
de Arabieren hun vrijheid herwonnen. Kurdistan 
Regional Government is ontstaan door de wil en 
strijdlustigheid van de Koerden. Naar mijns inziens 
zal dit zo doorgaan. De 20ste eeuw was de eeuw 
waarin de Koerden werden vermoord, uit elkaar 
gerukt, onderdrukt, hun huizen en levens vernietigd 
werd. De 21ste eeuw zal de eeuw worden waarin de 
Koerden hun vrijheid en rechten en plaats in het 
Midden-Oosten zullen terugwinnen.

onafhankelijke staten in Afrika. Zij hebben allemaal 
na de Tweede Wereldoorlog hun onafhankelijkheid 
gekregen. Het is alleen vier landen gelukt om met 
gewapend verzet hun onafhankelijkheid te winnen. 
De overige Afrikaanse werden door constitutionele 
onderhandelingen met England, Frankrijk, België, 
Spanje en Portugal vrije landen. 

Maar in Koerdistan veranderde er niks. Er werd een 
status quo ingevoerd dat vanaf 1927 de Koerden geen 
enkele erkenning ot statuut gaf. Dit gebeurde door 
de gezamenlijke inzet van de Engelsen, Fransen en 
de volkeren in het Midden-Oosten; Turken, Perzen 
en Arabieren. Terwijl de Koerden al in 1919 en 
1920 in opstand kwamen. In 1920 was er in Zuid-
Koerdistan (Irak) de opstand van Mahmut Berzenci 
tegen England. Daarnaast is er de teleurgang van 
de Mahabat Republiek in Oost-Koerdistan (Iran) 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

De Koerden kwamen tijdens de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog ook in opstand en eisten hun rechten 
en nationale identiteit op. Of de Koerden hebben 
hun stem niet voldoende laten horen of de Verenigde 
Naties hebben nooit naar ze geluisterd en hun eisen 
niet op de agenda gezet. Elders in de wereld vonden 
er belangrijke ontwikkelingen plaats, politieke en 
sociologische veranderingen. De anti-Koerdische 
houding is ook hier duidelijk waar te nemen. 

Twee dynamieken hebben in het Midden-Oosten 
voor grote veranderingen gezorgd. De opstand 
van de PKK tegen Turkije in de jaren 1980, en de 
gewapende aanval van de Verenigde Staten tegen 
Irak. Wat is het resultaat van deze strijd? Het regime 

İsmail Beşikçi was de eerste Turkse socioloog die over de Koerdische 
kwestie schreef. Hierdoor zat hij 17 jaar vast in de gevangenis.
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- Baki Gül -

de Fransen samenwerken om haar aandeel in de 
moordzaak te verduisteren. Het wekt dus de schijn 
dat de Fransen de moord opgelost hebben en deze 
informatie geheim houden in hun eigen belang. 
Totdat Frankrijk het tegendeel niet bewijst zal deze 
gedachte steeds aannemelijker worden. als dat het 
geval is, zou Frankrijk Koerdisch bloed hebben 
laten vloeien voor haar eigen economische en 
politieke belangen. Dit is een zware misdaad tegen 
de mensheid en getuigt van vijandigheid jegens de 
Koerden. Laten we hopen dat het niet zo is. 

Een tweede theorie is dat de Franse overheid alle 
details van deze moordzaak kent en zelfs er midden 
in zit. Door het onderzoek zo uit te smeren hoopt 
ze op die manier het in de vergetelheid te brengen. 
Als deze theorie klopt, is Frankrijk zowel tegen de 
Koerden als de Turken vijandig opgesteld. Een 
andere aanname is dat de moordzaak niet het 
werk van één enkel land is. Frankrijk, Nederland, 
Duitsland en Turkije werkten samen aan deze 
collectieve misdaad. Volgens deze veronderstelling 
woonde de moordenaar Omer Guney 8-9 jaar in 
Duitsland en werd hij volledig met rust gelaten 
door de Duitse inlichtingendienst. Nederland heeft 
hem zelfs enkele weken voor de moord opgepakt en 
meteen daarna weer vrijgelaten. 

Het is verbazingwekkend dat Frankrijk ondanks 
haar middelen en macht deze moordzaak, gepleegd 
midden in het hart van Parijs, niet kan oplossen. 
Turkije laat weinig los over Omer Guney, alleen dat 
hij tijdens zijn bezoeken in Ankara in zijn hotel erg 
veel interesse toonde in tabloidbladen. Het geeft 
de indruk dat deze vier landen samen geopereerd 
hebben.

De Franse president François Hollande beloofde 
de Koerden dat de moordpartij opgehelderd zou 
worden. De Koerden hebben op hun beurt alles 
gedaan wat ze konden om ervoor te zorgen dat de 
Franse justitie gerechtigheid zou doen geschieden. 
Maar het lijkt erop dat het onderzoek tot stilstand 
gekomen is. De Franse overheid zwijgt over de 
ontwikkelingen, tegenover de advocaten, de 
families en de Koerdische instanties. Er wordt maar 
summier informatie vrijgegeven over het dossier. 
De Franse laksheid zorgt bij de Koerdische kant 
voor grote vraagtekens. Want de Fransen hebben 
genoeg middelen tot hun beschikking om deze 
moord, uitgevoerd in het centrum van Parijs, op 
te lossen. Na enkele weken hebben ze echter een 
gemakzuchtige houding aangenomen. 

De Franse overheidsdiensten en openbare 
aanklagers waren zeker van hun stuk; de moordzaak 
was opgelost en het onderzoek kon ieder moment 
worden gestaakt. De procedure moest worden 
afgehandeld en de verantwoordelijken zouden 
worden bekend gemaakt. Maar dat gebeurde niet. 
In de tussentijd vond er een nieuwe ontwikkeling 
plaats tussen de Fransen en de Turken. De Turkse 
en Franse ministers brachten onderlinge bezoeken 
aan elkaar. De banden werden aangehaald na een 
verzuring van de relatie in verband met de Turkse 
intentie om toe te treden tot de Europese unie. 
Er werden nieuwe overeenkomsten en nieuwe 
afspraken gemaakt. De gebeurtenissen vonden 
meteen plaats na de Parijse moordzaak en de 
bekendmaking van de verantwoordelijken. 

Hadden de Fransen de moord opgeslost, zou het 
duidelijk zijn dat Ankara ermee te maken had en 
dan kon Frankrijk deze informatie tegen Turkije 
gebruiken. De Turkse regering ging echter met 

Zijn jullie soms vergeten wat er gebeurd is op 9 januari 2013 in de hoofdstad van Frankrijk? Waar 
Sakine Cansiz, een van de oprichters van PKK, Fidan Dogan, lid van Kurdistan National Congress 

(KNK) en de jonge revolutionaire Leyla Saylemez, koelbloedig vermoord werden. De Franse regering 
hield Omer Guney aan als verdachte van de moord, legde een verklaring af en zweeg daarna.

Hoe staat het met de Parijse 
moordzaak?

- Europa -
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Het zijn theorieën, meer weten we niet. Maar dit is een gevoelige kwestie voor de Koerden. De Parijse 
moordzaak is een weegschaal waarmee de houding van deze vier landen ten opzicht van de Koerden gewogen 
kan worden. De Koerden houden hun woede in, maar vergeten ook niks.

Ze zijn ook op de hoogte van de intenties om de moordzaak in de doofpot te stoppen. De Koerden kenden in 
hun geschiedenis en gewoontes zo iets als ‘wraak’ nemen. De PKK versterkte dit gevoel en zorgde ervoor dat 
de Koerdische bevolking opkwam voor zichzelf. Dit gevoel van ‘wraak’ nemen zorgde ervoor dat de Koerden 
de onderdrukkingen konden weerstaan en veel sterker terugkwamen. 

Daarom heeft de moord op Sakine Cansiz, Fidan Dogan en leyla Saylemez een andere betekenis voor de 
Koerden en Koerdistan, het zijn niet louter drie personen die vermoord zijn. Het is een misdaad om deze 
moordzaak uit te smeren over de tijd en ervoor te zorgen dat het vergeten wordt en op ordinaire moord lijkt. 
Het is een misdaad tegen de mensheid. 

De Koerden zwijgen niet en zullen dat ook niet doen. Daarom horen deze vier landen hun verantwoording 
af te leggen, voorop de Fransen. Maar ook Ankara omtrent haar verhouding met Omer Guney, en dit geldt 
ook voor Duitsland en Nederland.

Wie Omer Guney ook mag zijn, de Franse overheid weet het en moet dat bekend maken. De Koerden en 
hun vrienden horen daarom deze zaak van dichtbij te volgen en de stem van Sakine, Fidan en Leyla te laten 
horen. Want deze drie vrouwen verdienen het het meest om te leven.

Betoging na de moord op de drie activistes
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