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Erdoğan wil geen Koerdische zege
in Kobanê
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REDACTIONEEL

Het “vredesproces” in Turkije
Derwich M. Ferho
In de laatste dagen horen we regelmatig over operaties
van de Turkse veiligheidsdiensten tegen de Koerdische
politieke wereld. De oude, traditionele staatshouding –
gekenmerkt door haar koloniaal karakter ten opzichte
van democraten – bestaat nog steeds. De massale
arrestaties van democratische opposanten, vaak
verbonden aan de Democratische Partij van de Volkeren
HDP (die bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen),
blijven voortduren.

Met deze praktijken probeert de Turkse AKP-regering
van premier Ahmet Davutoğlu – met Erdoğan als
president - twee doelen te bereiken. Excuses gebruiken,
afleiden en tijd winnen om de Koerdische vrijheidsstrijd
te verzwakken, er met andere woorden alles voor doen
om te zorgen dat de HDP de kiesdrempel van 10 %
niet haalt.
Het valt niet meer te verbergen dat Turkije nog
steeds bestuurd wordt als een dictatuur. Vroeger was
dat de militaire dictatuur, nu is het de dictatuur van
het islamitisch-Turkse gedachtengoed, dat vandaag
gesteund wordt door de militairen die het land nog
steeds in hun greep houden. Deze dictatuur doet er
alles aan om te zorgen dat de Turkse overheersing blijft
bestaan en dat de andere volkeren, culturen en nietislamitische religies onderdrukt blijven. De stijgende
aanhang van de Koerdische vrijheidsbeweging en het
behalen van de kiesdrempel van 10 % door de HDP
worden beschouwd als een reëel gevaar voor deze
machtswellustelingen.
Het kan zijn dat de HDP niet in heel Turkije de
10% kiesdrempel haalt. Maar dat deze partij de
overgrote meerderheid heeft in de Koerdische regio
is een feit. En dat deze partij meer en meer aanhang
krijgt van andere onderdrukte volkeren en religies is

ook waar. Deze partij is ook
de enige die een succesvolle
strijd voert tegen de dictatuur
van het islamitisch-Turkse
gedachtengoed. Daarom krijgt
ze zoveel tegenwerking van de
AKP, de militairen, het gerecht
en de veiligheidsdiensten. In het
kamp van de tegenstanders van
de HDP en de Koerdische vrijheidsstrijd bevinden zich
ook de CHP, de traditionele Kemalistische Volkspartij
van Kemal Kiliçdaroglu, en de MHP, de ultra Turksnationalistische partij van Devlet Bahçeli.
De HDP behaalt 85 % van de stemmen in de
Koerdische regio. De rest van de partijen in Turkije
hebben in totaal nog geen 15 % van de stemmen in
deze regio. En dat is de sterkte van de Koerdische
vrijheidsbeweging. Precies om deze reden gebruikt
de AKP-regering alle middelen om de situatie in haar
voordeel te doen keren door massale arrestaties en het
creëren van instabiliteit in de regio.
De AKP-regering voerde allerlei nieuwe
veiligheidsmaatregelen in, zoals een volmacht voor
de veiligheidsdiensten om te opereren, te arresteren
en te schieten waar en wanneer ze het nodig vinden.
Daarop reageerde de covoorzitter van de HDP, de heer
Selahattin Demirtaş, als volgt: “Als die nieuwe maatregelen
goedgekeurd worden, zal dat leiden tot massale onrusten in het
land en dat kan leiden tot heel erge situaties, namelijk een land
zonder bestuur.” Ook de militaire chef van de Koerdische
guerrilla, de heer Murat Karayilan, heeft gereageerd
op de laatste ontwikkelingen. “De AKP doet alles om
het vredesproces te saboteren: massale arrestaties, willekeurige
behandelingen door de veiligheidsdiensten, de militaire operaties
die het Turkse leger non-stop in de regio uitvoert en het steeds
verder uitbouwen van meer en meer militaire posten aan de grens,
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de moeilijkheden die ze veroorzaken tegen de initiatieven
van Koerdische onderwijsinstellingen om de Koerdische
taal aan te leren in privéscholen, enz. … De AKP
regering doet alles om tijd te winnen met het doel ons te
verzwakken. De AKP wil langs de ene kant de PKK
vernietigen, langs de andere kant ervoor zorgen dat de
HDP geen 10 % haalt op nationaal vlak. We hebben
gekozen voor een eerlijke methode om vrede en democratie
te bereiken in dit land. Maar de tegenpartij probeert
enkel tijd te winnen en het vredesproces te saboteren.
Als dat zo blijft duren, zullen we gepaste maatregelen
nemen. En dat is wat we niet graag doen. Want dat zal
opnieuw de gewapende strijd worden tussen de Koerdische
vrijheidsbeweging en de Turkse staat.”
De positieve ontwikkelingen in Rojava
(Koerdische regio’s in Syrië), waar de Koerden
samen met andere volkeren en diverse religies
drie kantons uitgeroepen hebben en waar
een echte democratische maatschappij tot
stand komt, toont aan dat de Koerdische
vrijheidsbeweging een alternatief kan bieden,
een nieuw levenswijze in het Midden-Oosten.
Daarom doet de Turkse staat er alles aan om
de positieve, democratische ontwikkelingen
daar te saboteren. Dit door middel van duidelijk
zichtbare steun aan de terreurgroep Islamitische
Staat (IS). De Turkse staat kan ondertussen niet
langer ontkennen dat ze deze groep militair en
politiek steunt.
Kobanê wordt wereldwijd geprezen als het centrum van de weerstand tegen de militaire bovenhand van de
IS, die militair en politieke steun blijft krijgen van Turkije. De weerstand van de volksmilities YPG en de YPJ
wordt zelfs door de Amerikanen en de Europeanen gerespecteerd. Daarom heeft de internationale gemeenschap
op het laatste moment beslist toch in actie te komen in Syrië tegen IS. Daarom hebben de YPG en de YPJ,
weliswaar zeer beperkt, militaire hulp gekregen van de internationale gemeenschap. Dit tegen de wil van de
Turkse autoriteiten. De Turkse autoriteiten hebben alles geprobeerd om zelfs die beperkte aandacht voor de
Koerdische kantons tegen te werken. Voorlopig is dat niet gelukt.
Het is aan de Turkse autoriteiten om te kiezen wat voor een toekomst Turkije kan hebben. Een democratisch
land waar alle volkeren en diverse religies een mooie, pluralistische samenleving kunnen bouwen of een land in
oorlog met al wat niet Turks en Islamitisch is.
Alleszins is de Koerdische kant niet meer zo zwak als vroeger en zal ze niet zomaar alles opgeven. Neen, de
Koerden zijn vast van plan om een nieuw leven te bouwen waar iedereen vrij en gelukkig is: Koerd, Armeniër,
Assyriër, Turk, Arabier en/of Soenniet, Christen, Yezidi, Alevi of Sjiiet, …
Derwich M. Ferho is voorzitter van het Koerdisch Instituut.
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ROJAVA

Erdoğan wil geen Koerdische zege
in Kobane
Paul Vanden Bavière
Half september lanceerde de Islamitische
Staat (IS) een grootscheeps offensief tegen de
Koerdische stad en enclave Kobanê (Ayn al-Arab
in het Arabisch) tegen de grens van Syrië met
Turkije. Bijna alle dorpen werden er veroverd en
het zag er tot in de laatste dagen van oktober naar
uit dat de stad helemaal in handen zou vallen van
de jihadisten van Abu Bakr al-Baghdadi. Dit als
gevolg van het feit dat president Erdoğan van
Turkije elke hulp aan de belaagde stad weigerde
en ze liever in handen van IS ziet dan in die van
de Koerden.

Het gaat in zijn ogen immers om “verkeerde” Koerden,
leden van de Democratische Eenheidspartij (PYD) en
haar militie, de Volksbeschermingseenheden (YPG
en YPJ). Beide worden door Erdoğan gezien als een
onderdeel van de Arbeiderspartij van Koerdistan
(PKK) in Turkije, die door Ankara en het Westen als
een terroristische organisatie wordt bestempeld.
Kobanê is om verschillende redenen een obsessie
voor Erdoğan. Zo vreest hij dat een succesvol verzet
van de Koerden in Kobanê tegen IS de positie van de
Koerden niet alleen in Syrië maar ook in Turkije kan
versterken en die van de Turkse regering verzwakken.
Dat heeft dan gevolgen voor de onderhandelingen die
Erdoğan al twee jaar voert met de gevangen zittende
PKK-leider Abdullah Öcalan om tot een oplossing
van de Koerdische kwestie en een einde van de
guerrillaoorlog, die al sedert 1984 aan de gang is, te
komen.
Als islamist is voor Erdoğan de umma, de
wereldgemeenschap van alle moslims, zonder
onderscheid van etnie en taal, belangrijk. Zeker nu
Erdoğan meer en meer de allures van een nieuwe

Ottomaanse kalief begint aan
te nemen. In het concept van
de umma is er geen plaats
voor autonomie, cultureel
en/of
territoriaal,
van
bevolkingsgroepen zoals de
Koerden omdat die de eenheid
van de umma zou schaden. Nu
is dit concept sedert Atatürk
in 1924 het Ottomaanse kalifaat afschafte en de
islamitische landen het niet eens konden worden over
de verkiezing van een nieuwe kalief een droombeeld
geworden. Het wordt eigenaardig genoeg wel
ingeroepen in vele afzonderlijke islamitische landen om
het voortbestaan van unitaire structuren te verdedigen
en ook culturele autonomie, zoals onderwijs in het
Koerdisch, af te wijzen. Dit concept is een grote
hinderpaal voor succesvolle onderhandelingen tussen
Erdoğan en Öcalan. Erdoğan ziet eventuele autonomie
van de Koerdische enclaves in een nieuw Syrië, die
samen Rojava worden genoemd, als een te vermijden
voorbeeld voor Turkije.

InmengIng In Rojava
Vandaar zijn inmenging in de Koerdische kwestie
in Syrië. Hij probeerde eerst, in 2012, in Syrië een
alternatief te vormen voor de PYD. Daarvoor deed
hij een beroep op Massoud Barzanî, de president van
de Koerdische Regio in Irak, die zeer nauwe banden
met Turkije heeft. Barzanî probeerde een hele hoop
Syrische Koerdische groepjes en partijtjes te doen
samenwerken tegen de PYD in een Koerdische
Nationale Raad van Syrië (ENKS). Maar dat werd
geen succes. Men kan die Raad vergelijken met de
eveneens sterk versplinterde en inefficiënte Syrische
Nationale Coalitie tegen president Bashar al-Assad,
die ook weinig betekent.
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In 2013 werd overgeschakeld op geweld. Erdoğan,
toen nog eerste minister, liet toe dat extremistische
groepen vanuit Turkije vrij hun gang konden gaan om
de Koerdische gebieden aan te vallen. Tegelijkertijd
verplichtte hij Barzanî de grens tussen Iraaks
Koerdistan en Syrië af te sluiten om te verhinderen dat
de Syrische Koerden vanuit Irak hulp zouden krijgen.
Jabhat al-Nusra li Ahli as-Sham (De Steungroep
voor de mensen van Syrië) was toen nog de
voornaamste van de extremistische groepen in Syrië,
die op grote schaal gebruik begon te maken van
islamitische vrijwilligers uit de hele wereld en zich liet
opmerken door niets ontziend geweld en gruwel. Dit
jaar werd Jabhat al-Nusra overvleugeld door de even
brutale groep Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS),
die door haar leider Abu Bakr al-Baghdadi werd
omgevormd tot Islamitische Staat toen hij door een
blitzoffensief in juni een groot deel van het westen
van Irak veroverde en de Koerdische autonome regio
en haar hoofdstad Erbil bedreigde. Gesterkt door zijn
successen riep al-Baghadi zich uit tot kalief onder zijn
echte voornaam, Ibrahim.

WeSteRSe ReactIe
De opmars van IS tegen de Koerden in Irak schudde
de westerse mogendheden wakker. Er werd prompt
besloten de Iraakse en Koerdische regeringen, die
bondgenoten zijn van het Westen, te ondersteunen
door bombardementen, door de levering van wapens
en door het sturen van enkele duizenden Amerikaanse
adviseurs om de Iraakse en Koerdische troepen op
te leiden. Zo werd de opmars van IS in Irak gestuit,
maar van een herovering van grote gebieden is er nog
altijd geen sprake. De Amerikanen denken zelfs in
termen van jaren voor de herovering van Mosoel, dat
de hoofdstad van IS in Irak is.
Inmiddels was het lot van Kobanê een
internationale zaak geworden. Gevreesd werd dat IS er
een bloedbad zou aanrichten onder de achtergebleven
inwoners zoals dat in augustus was gebeurd onder
de Yezidi in het Sinjargebergte in Irak. Door de
interventie van de Syrische Koerden konden vele
Yezidi er worden geëvacueerd naar Syrië om vandaar
opnieuw naar veilig gebied in Iraaks Koerdistan te
gaan. Dat verhoogde de druk om iets te doen voor

de Volksbeschermingseenheden (YPG en YPJ) van
de Democratische Eenheidspartij (PYD). In dezelfde
periode liet IS zich van zijn meest gruwelijke kant zien
door massaonthoofdingen, ook van Amerikaanse,
Britse en Franse gijzelaars. Om hun geloofwaardigheid
te behouden moesten de westerse landen tussenbeide
komen en hun operatie tegen IS in Irak uitbreiden
naar Syrië.
Erdoğan, ondertussen president geworden,
probeerde dat te verhinderen, maar de druk werd te
groot. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden ging
begin oktober zo ver Turkije er van te beschuldigen,
mede met andere bondgenoten van de VS in de regio,
de opmars van IS in de hand te hebben gewerkt in
hun blind streven naar de eliminatie van de Syrische
president Bashar al-Assad. Een beschuldiging die
door Erdoğan als een persoonlijke belediging werd
opgenomen. Op 21 november probeerde Biden de
zaak bij te leggen tijdens een bezoek aan Turkije.
Inmiddels had Turkije wel zijn kans op een zetel voor
twee jaar in de Veiligheidsraad verspeeld door zijn
weigerachtige houding IS aan te pakken.
Erdoğan zag zich genoodzaakt iets te doen. Zo
moest hij toestaan dat 150 peshmerga van Barzanî
met militair materiaal via Turkije naar Kobanê konden
gaan. Barzanî zelf was zo onder druk gekomen van
zijn eigen publieke opinie dat hij verplicht was zijn
houding tegen de PYD te herzien. Een element hierin
was ook dat zijn bondgenoot Turkije niet tussenbeide
was gekomen toen IS de Koerdische autonome regio
in Irak bedreigde.

SchRIk vooR jIhadISten
Het verwijt van Biden aan Turkije en Arabische landen
zoals Saoedi-Arabië, Qatar enz. was terecht. Maar
dat het Westen zelf de jihadisten steunde verzweeg
hij zedig. Groepen als Jabhat al-Nusra, de tak van Al
Qaeda in Syrië, en ISIS konden lang betijen, want zij
waren nuttig in de strijd tegen het Syrische regime
en vertoonden een grote militaire slagkracht, in
tegenstelling tot het Vrije Syrische Leger, in principe
de gewapende arm van de Syrische Nationale Coalitie,
de officiële, door het Westen erkende oppositie tegen
Bashar al-Assad. Het is maar nadat naar de westerse
landen teruggekeerde jihadisten ook daar begonnen
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Turkse tanks kijken toe hoe Kobanê onder vuur ligt.

met aanslagen, dat men bang werd van de jihadisten
en er een veiligheidspsychose begon te groeien.
En dan nog. De luchtaanvallen tegen IS rond
Kobanê en de wapenleveringen lieten enkele weken
op zich wachten. De VS stelden van in het begin dat
Kobanê voor hen geen strategische prioriteit was. Door
hun interventie werd de opmars van IS in Kobanê wel
gestuit. Maar de hulp was onvoldoende om IS, dat de
helft van de stad in handen heeft, te verdrijven.

geweigerd aan de Volksbeschermingseenheden
(YPG), alhoewel die de enige waren die IS konden
tegen houden in Sinjar en ook in Syrië hun kracht
en discipline bewezen. Ze maken ook deel uit van
de oppositie tegen president Assad. En zijn in feite
de enige gewapende oppositie die als “gematigd” en
seculier kan worden beschouwd. Eigenlijk de ideale
partner voor het Westen, maar om allerlei redenen,
zoals het feit dat de PYD geen vazal van het Westen wil
zijn en socialistisch geïnspireerd is, niet aanvaardbaar.

Ook voor de Amerikanen speelt het argument
dat de Syrische Koerden “verkeerde” Koerden zijn.
Bovendien stelde president Obama half november dat
de val van president Bashar al-Assad het doel blijft.
Die laatste wist zijn positie te verstevigen en terrein te
heroveren dankzij de westerse aanvallen tegen IS en
de verwarring die het gevolg was van aanvallen van
IS en Jabhat al-Nusra op de milities van de officiële
oppositie.

President Erdoğan probeert nog altijd de PYD en
YPG/YPJ op alle mogelijke manieren het leven lastig
te maken. Zo is hij van mening dat Kobanê in handen
zou moeten worden gegeven van het Vrije Syrische
Leger. En probeert hij de legitimiteit van de PYD te
ondergraven door te stellen dat de stad eigenlijk een
Arabisch stad is en dus niet onder Koerdisch bestuur
mag komen. Hij gunt de Koerden geen zege en zeker
niet de mogelijke vruchten van een overwinning.

Ideale bondgenoot

Paul Vanden Bavière is Midden-Oostenjournalist en
hoofdredacteur van Uitpers.be.

Paradoxaal genoeg wordt doorslaggevende hulp
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De Duhokverklaring, een nieuwe
poging tot Koerdische eenheid
Ali Çelebi
Op 22 oktober werd in de Iraaks-Koerdische stad
Duhok een overeenkomst gesloten tussen de
twee belangrijkste politieke formaties van Rojava
(de Koerdische regio’s in Syrië). Het gaat om de
Beweging voor een Democratische Samenleving
TEV-DEM en de Koerdische Nationale Raad
ENKS. De overeenkomst moet de spanningen
tussen de twee grootste politieke families
wegwerken en de samenwerking in Rojava
bevorderen.
TEV-DEM (Tevgera Civaka Demokratîk) is een
politieke coalitie die het lokale bestuur regelt van
de democratische, autonome regio’s van Rojava.
De beweging bestaat uit mannen én vrouwen van
verschillende etnisch-religieuze achtergrond, die het
dagelijkse bestuur van onderop moeten regelen via
verschillende buurtcomités en volkshuizen. Het TEVDEM-project wordt gesteund door de Democratische
Eenheidspartij PYD, de grootste politieke partij van
Rojava.
De Koerdische Nationale Raad van Syrië (KNC of
Nationale Raad van Syrische Koerden, ENKS) werd
in 2011 opgericht in Hewlêr (Erbil) onder impuls van
Massoud Barzanî, de president van de Koerdische
Regionale Regering in het noorden van Irak. Het is een
coalitie van een vijtiental kleine Syrisch-Koerdische
partijen, geleid door de aan Barzanî verwante
Koerdische Democratische Partij in Syrië. ENKS werd
indertijd opgericht als een antwoord op de door het
Westen en Turkije gesteunde oppositiegroep Syrische
Nationale Raad (ondertussen omgedoopt tot Syrische
Nationale Coalitie, SNC).
De aan de PYD gelieerde Volksraad van WestKoerdistan (Meclîsa Gel ya Rojavayê Kurdistanê,

MRGK) – een algemene
bestuursraad voor de drie
kantons van Rojava – en de
ENKS waren eerder, in juli
2012, in Hewlêr overeengekomen om de macht in
Rojava te delen via de oprichting
van het Koerdische Hoogste
Comité (KSC), waarin evenveel
leden zetelen afkomstig uit de Volksraad van WestKoerdistan en uit de ENKS. De Duhokovereenkomst
is een vervolg op deze eerdere Hewlêrovereenkomsten,
waarvan de uitvoering in de praktijk niet helemaal op
wieletjes liep.
In het onderstaande artikel analyseert journalist Ali
Çelebi de inhoud van de nieuwe Duhokovereenkomst.

duhok, de kdP en de Snc
De bijeenkomsten tussen de partijen onder de
koepelorganisaties van TEV-DEM en ENKS
resulteerden op 22 oktober in de Duhokovereenkomst.
De verklaring plaveit de weg voor verdere onderhandelingen tussen de partijen van Rojava, de
Koerdische Regionale Regering KRG van Barzanî
en de Unie van Koerdische Gemeenschappen KCK
(een koepelorganisatie gebaseerd op het ideeëngoed
van Abdullah Öcalan waar onder meer de PKK toe
behoort, nvdr.).
Eén van de punten van de verklaring duit de KCK
en de KRG aan als de bewakers van de overeenkomst.
In navolging van de Duhokovereenkomst ging een
delegatie van de ENKS en TEV-DEM naar het
Qandilgebergte om de huidige situatie te bespreken
met de KCK. Zeven mensen namen in naam van
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TEV-DEM en ENKS deel aan deze bijeenkomsten,
waaronder Aldar Xelil (vertegenwoordiger van TEVDEM, nvdr.) en Sinem Mohammed (co-voorzitster
van de Volksraad van West-Koerdistan, nvdr.). Volgens
bronnen uit Rojava benadrukte de KCK dat het om
een historische alliantie gaat en dat het zeer belangrijk
is dat de bevolking en de politieke partijen van Rojava
eraan deelnemen.
Hierna nam de delegatie uit Rojava begin november
deel aan een reeks gesprekken met de Syrische
Nationale Coalitie (SNC) in Hewlêr. De voormalige
president van de SNC, Ahmed El-Carba, zou ook
gesignaleerd zijn op deze bijeenkomsten.
Met de Duhokovereenkomst werd beslist om een
raad op te richten die voorlopig eerder zal functioneren
als een soort adviesraad. De raad zal bestaan uit twaalf
leden van TEV-DEM, twaalf van ENKS en zes van
onafhankelijke partijen.
Het bestuur van Rojava zal er daardoor ongeveer als
volgt uitzien. Elke autonome administratie (Xweseriya
Demokratîk) van Rojava bestaat uit parlementen,
minsterraden en presidenten. De politici uit Rojava
die ik sprak vertelden dat de nieuwe raad zich zal bezig
houden met de algemene situatie van de Koerden
en de algemene strategie. De raad zal bindende
beslissingen kunnen nemen over de algemene situatie
van de Koerden. De verschillende kantons van Rojava
zullen echter zoals voorheen hun eigen beslissingen
kunnen nemen.
Volgens de Duhokovereenkomst zullen de partijen
van de ENKS posities innemen binnen de kantons.
Binnen dit kader kunnen er wijzigingen doorgevoerd
worden in verband met de leden van de parlementen,
ministerraden en sociale diensten. Ook enkele artikels
van het sociaal contract zullen herbekeken worden.
Die artikels waarover overeenstemming bereikt
wordt, kunnen gewijzigd en ter stemming voorgelegd
worden. Omwille van de oorlogssituatie zullen de
verkiezingen die oorspronkelijk gepland waren voor
2014 noodzakelijkerwijs uitgesteld worden tot een
latere datum.

het PRoceS gaat dooR tot
aan de veRkIezIngen
Na de verkiezingen zullen de leden van de verschillende
politieke organen opnieuw aangesteld worden. In
Rojava wordt het parlement de ‘Meclîsa Zagonsaz’
genoemd, daarnaast bestaat er ook een ministerraad
(de ‘uitvoerende vergadering’).
In de Meclîsa Zagonsaz, dat gedurende zijn
eerste termijn gevormd werd door aangestelde
individuen, zetelen afgevaardigden van partijen uit
TEV-DEM, de Volksraad van West-Koerdistan en
vertegenwoordigers van alle volkeren van het kanton.
Ook sommige stammen hebben er afgevaardigden in
zetelen. Na de verkiezingen zal de Meclîsa Zagonsaz
de mensen aanstellen die een regeringskabinet zullen
vormen. Het is belangrijk te noteren dat de ENKS
beloofd heeft dat ze de uitkomst van de verkiezingen
zullen respecteren.
Het artikel dat het meest in het oog springt, is dat
rond de organisatie van de zelfverdediging. Volgens dit
artikel zullen de partijen van de ENKS overleg plegen
met de Volksverdedigingseenheden YPG (mannen,
nvdr.) en YPJ (vrouwen, nvdr.) en de ministeries
van Defensie. Zij zullen voorstellen formuleren
en de positie van de zelfverdedigingseenheden
evalueren. Er zal duidelijkheid komen over hoe de
militaire takken van politieke partijen en de ENKS
geïntegreerd zullen worden in de strijdkrachten van
de kantons. Alle punten waarover overeenstemming
bereikt wordt, zullen voorgedragen worden aan de
administraties van de kantons en deze zullen de
overeenkomsten aanvaarden. Als het op de vraag
aankomt over de existentiële dynamieken van Rojava,
dan zal de algemene legerleiding – in de woorden
van één van de ambtelijke bestuurders van Rojava
– “zeker en vast” in handen blijven van de YPG en
YPJ. De verdedigingseenheden van de ENKS zullen
geïntegreerd worden in de algemene legerleiding, de
commandanten en officieren van deze milities zullen
een hoge functie krijgen in de legertop.
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Aldar Xelîl (midden), vertegenwoordiger van TEV-DEM, stelt de overeenkomst met ENKS voor.

de kdP en de RoeP van de
geSchIedenIS
De levering van wapens aan Kobanê door het openen
van een corridor na de overeenkomst is belangrijk voor
de Koerdische eenheid. De Koerdistan Democratische
Partij (KDP) van Barzanî, de enige echte leider over
de ENKS, heeft nu een strategische rol toebedeeld
gekregen. De staten uit de regio en de internationale
gemeenschap hebben een tijd lang toegekeken hoe de
Islamitische Staat terrein veroverde, maar nu hebben ze
ervoor gezorgd dat hun poging om een onafhankelijke
staat op te richten gedwarsboomd wordt.
Vergeet echter de staten zelf, deze hebben
ruimschoots aangetoond dat ze elke gooi naar
onafhankelijkheid kunnen vernietigen door middel van
een serie onderaannemers. De KDP moet begrijpen
dat als de Koerden er niet in slagen de eenheid te
bewaren, er anderen zullen komen die zullen doen
waar de IS niet in geslaagd is, namelijk Hewlêr en
Kirkûk veranderen in rivieren van bloed.
Geen politieke vertegenwoordiging toelaten voor
Rojava en ondertussen het Turkse leger toelaten
militaire basissen te hebben in plaatsen zoals Bamerni
en Kani Masi en hen toestemming geven om

verkenningsvluchten uit te voeren, zoals de KDP nu
doet, is geen goede houding voor Koerdistan. De KDP
mag de strategische kans niet missen die de geschiedenis
in de handen van de Koerden heeft gelegd. De KDP
moet haar rug afkeren van het anti-PYD-beleid dat
ze Rojava heeft opgedrongen als onderdeel van het
anti-Koerdische paradigma van Turkije. De KDP
moet de drie kantons van Rojava erkennen en de weg
vrijmaken voor het Koerdische Nationale Congres
(het langverwachte grote verbroederingscongres
tussen alle Koerdische politieke partijen, nvdr.).
Wat ik hiermee wel zeggen is dat de roep van
de geschiedenis er één is voor Koerdische eenheid.
De leden van de Syrische Nationale Coalitie
moeten zich goed bewust zijn van de wereldwijde
solidariteitsbetogingen met Kobanê van 1 november
die mensen op straat brachten van Afghanistan tot
Honduras. Een nieuwe manier van organiseren moet
naar boven komen, een manier die alle volkeren en
religies ruimte geeft en die de weg vrijmaakt voor
democratie en gelijkheid.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Özgür Gündem en werd
naar het Engels vertaald door the Rojava Report. Inleiding
en vertaling naar het Nederlands door Kristel Cuvelier,
stafmedewerker Koerdisch Instituut.
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De betrokkenheid van Turkije bij
IS-aanval op Kobanê
Iskender Doğu
Het laatste weekend van oktober viel de IS
(Islamitische Staat) Kobanê aan vanop Turkse
bodem. Hoewel Turkse medeplichtigheid bij de
aanval moeilijk te bewijzen is, roept het voorval
enkele belangrijke vragen op.

In de vroege uren van zaterdag 29 november, op de
75ste dag van het verzet van Kobanê, lanceerden
de militanten van de IS weer een nieuwe aanval op
de stad. Gedurende de voorafgaande twee en een
halve maand waarin IS de voornamelijk Koerdische
stad aan de grens met Turkije belegerde heeft het
meerdere aanvallen gelanceerd – gaande van blinde
bombardementen op burgerdoelwitten met tanks,
mortieren en zware artillerie tot zelfmoordaanslagen
door individuen en met autobommen – maar nooit
tevoren viel het de stad aan uit het noorden, vanaf de
Turkse zijde van de grens.
Voor vele internationale waarnemers en Koerdische
activisten bevestigde dit nogmaals dat de Turkse staat
het bed deelt met de islamitische militanten en dat
de twee nauw samenwerken in hun gevecht tegen de
Koerdische bevolking in de regio. Ondanks de vele
aanwijzingen in deze richting, moet men voorzichtig
zijn om niet te veel conclusies te trekken uit deze
aanval.
Het is een vaststaand feit dat IS haar aanval op
Kobanê lanceerde vanop Turkse bodem, maar de mate
waarin het Turkse leger en/of de staat medeplichtig is
aan de gebeurtenis blijft onmogelijk te bepalen. Aaron
Stein’s analyse van de aanval presenteert de mogelijkheid
dat IS Turkije is binnen getreden zonder medeweten
door de grens bij Kobanê over te steken enkele
honderden meters ten oosten van de grensovergang,
waarna ze een bocht naar het zuiden hebben genomen

en de grenspost vanuit het
noorden aanvielen.
Hoewel het op de kaart
plausibel kan lijken, lijkt het
zeer onwaarschijnlijk – of
zelf onmogelijk – rekening
houdend met de zware
militaire aanwezigheid aan de grens, met Turkse
troepen die het gebied constant patrouilleren met tanks
en pantservoertuigen, dat twee met bommen beladen
voertuigen en een paar dozijn strijders ongemerkt de
grens konden oversteken.
Meer nog, volgens verslagen van de YPG
(Volksverdedigingseenheden, Koerdische gewapende
milities), braken er gedurende bijna heel de namiddag
gevechten uit tussen de verdedigingseenheden van de
stad en de IS-jihadisten die merendeels plaatsvonden
op Turks grondgebied. Dit betekent dat zelfs als het
leger niet medeplichtig was aan de IS-aanval, dat zij op
zijn minst er niet in slaagden (of weigerden?) de strijd
aan te binden met de militanten wanneer duidelijk
werd dat deze gewapend waren en zich binnen de
grenzen van Turkije bevonden.

tuRkSe Steun aan IS
Sinds IS haar aanval op Kobanê heeft ingezet is de
stad afgesneden van de buitenwereld. IS controleerde
het westelijke, zuidelijke en oostelijke front. De
hermetisch afgesloten grens met Turkije vormde een
ondoordringbare hindernis in het noorden. Er is een
grote militaire aanwezigheid van Turkse strijdkrachten
(TSK) aan de grens, met een paar dozijn tanks
gestationeerd op de heuvels die uitkijken over Kobanê,
regelmatige patrouilles langs het grenshek en om de
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IS-aanhangers studenten van
de Universiteit van Istanbul
aanvallen en intimideren en
het gemak waarmee IS een
constante stroom van rekruten
vanuit ’s lands armere buren
kan aantrekken – wijzen op zijn
minst op een zeker niveau van
ideologische overeenstemming,
of zelf simpelweg samenwerking,
tussen de twee partijen.

IS alS een
noodzakelIjk kWaad

YPJ-strijders verdedigen Kobanê al bijna drie maanden lang.

zoveel kilometer uitkijktorens en buitenposten.
Echter, ondanks de alomtegenwoordigheid van de
Turkse strijdkrachten in het grensgebied, zijn aspirantjihadisten er in grote getalen in geslaagd om de grens
tussen Turkije en Syrië over te steken – in sommige
gevallen zelfs op klaarlichte dag. Rapporten en
geruchten van Turkse steun aan IS doen al maanden
de ronde maar zijn heviger geworden sinds Kobanê
eind september onder aanval kwam te liggen van IS.
Een selectie van geloofwaardige rapporten
betreffende de Turkse steun aan de jihadisten
onthult dat de Turkse regering heeft toegestaan dat
logistieke, medische, financiële en militaire steun voor
de jihadisten over Turks grondgebied reisde om de
strijders die vechten tegen de Koerdische troepen
te versterken, dat ladingen van bouwmateriaal en
andere goederen de grens over gingen naar door ISgecontroleerd territorium, dat het gewonde IS-strijders
en commandanten vrij van kosten heeft behandeld in
ziekenhuizen en dat het zelfs wapens heeft gestuurd
naar de islamitische radicalen en hen onder de vorm
van satellietbeelden en andere data inlichtingen
verschafte.
Andere voorbeelden van de banden tussen IS en
het Turkse politieke establishment – zoals de details
omtrent de vrijlating van 180 IS-leden in ruil voor
49 Turkse gijzelaars, de straffeloosheid waarmee

Turkije’s nauwe relaties met IS
moeten worden begrepen binnen
de context van de moeilijke relatie
met de binnenlandse Koerdische bevolking en haar
diepe haat voor het Syrische regime onder leiding
van Bashar al-Assad. Als we de gehele complexiteit
van het politiek machtsspel in de regio niet in acht
nemen – waarvoor een aparte en meer uitgebreide
behandeling nodig zo zijn – en louter kijken naar de
Turkse houding ten opzichte van het conflict in Syrië,
moeten we constateren dat vanuit het perspectief van
de Turkse regering IS één van de mindere kwalen is die
de regio teistert.
Vanaf de start van de Syrische revolutie, later
burgeroorlog, steunt Turkije actief om het even wie die
vecht tegen Assad, van de gematigde revolutionairen
van het Vrije Syrische Leger tot islamitische radicalen
zoals al-Nusra en IS. Turkije beschouwt deze
organisaties niet als een grote bedreiging voor haar
eigen binnenlandse veiligheid en gelooft tegelijk dat
deze partijen het meeste kans maken om de Syrische
dictator omver te werpen. Turkije ’s perceptie van
de islamitische militanten kan het best worden
omschreven als ‘noodzakelijk kwaad’ – goed genoeg
om te vechten tegen Assad en andere groepen in
de regio en niet slecht genoeg om actief de Turkse
veiligheid in gevaar te brengen.
Turkije’s zogezegde steun voor IS in de strijd
om Kobanê – of op zijn minst de weigering om
de Koerdische verdedigers van de stad te steunen
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– komt voort uit het feit dat het de Democratische
Eenheidspartij (PYD) als een zusterorganisatie ziet
van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) die meer
dan dertig jaar een gewapende opstand leidde tegen
de Turkse staat. Een autonome Koerdische regio in
het noorden van Syrië, onder bewind van een nauwe
bondgenoot van de PKK en gebaseerd op principes
van horizontale democratie, gendergelijkheid en
ecologische duurzaamheid – dezelfde waarden die de
Koerdische strijd in Turkije sturen – kan de Koerdische
bevolking in Turkije inspireren gelijkaardige eisen
te stellen en gelijkaardige doelen na te streven, wat
een mogelijke bedreiging vormt voor de territoriale
integriteit van de Turkse staat. Dit is waarom de Turkse
regering terughoudend is om de Koerden in Kobanê
te steunen in hun strijd tegen IS.

IS kRIjgt klaPPen
De schermutselingen begonnen rond 5 uur zaterdagochtend, toen IS een aanval lanceerde op de
grensovergang in Mursitpinar. Het offensief van ISgrondtroepen werd voorafgegaan door de inzet van
twee autobommen en twee zelfmoordterroristen die
de grensovergang vanuit het noorden aanvielen. Dit
was de eerste keer sinds de start van het conflict in
Kobanê dat de grenspost direct onder aanval kwam
van IS.
Als een strategische sleutelpositie voor eenieder
die de stad wil controleren, had de IS al meerdere
pogingen ondernomen om de grenspost aan te vallen.
Tot nu toe kon echter worden vermeden dat IS de
grenspost bereikte. De YPG/YPJ, die de stad samen
met een klein contingent van het VSL en met 150
Peshermga’s uit Zuid-Koerdistan de stad verdedigen,
sloegen elke aanval met succes terug. Echter daar waar
alle vorige aanvallen werden gelanceerd vanuit ofwel
het oosten of het zuiden, waar IS de facto controle
heeft over grote delen van de stad, kwam deze aanval
uit het noorden, van de Turkse zijde van de grens.
Video’s van de gevechten laten YPG strijdkrachten
zien in gevecht met IS-leden (niet te zien op de video).
Het is moeilijk om de locatie van de strijders vast te
stellen, maar rond 13u20 is een Turkse vlag zichtbaar,
wat aantoont dat de gevechten plaatshebben in Turkije,
nabij het treinstation dichtbij de grens om precies te
zijn. De YPG-strijders vuren in de richting van de

graansilo’s die zich ook in Turkije bevinden, vanwaar
IS terugvuurt op de verdedigers, wat duidelijk in een
andere video te zien is.
Een derde video toon de gehavende grenspost
die zou zijn opgeblazen toen een autobom in haar
omgeving afging. De desbetreffende grenspoort
bevindt zich langs de Turkse zijde van de grens, wat
dus bewijs levert van het feit dat de aanvallers via
Turkije zijn binnengekomen en de grens niet aanvielen
komende uit het oosten, wat gesuggereerd werd door
sommige analisten.
Doorheen de dag waren er constant confrontaties,
niet enkel aan de grens, maar ook op het oostelijke
en zuidelijke front waar de YPG/YPJ met succes
verschillende aanvallen van IS afsloegen en enkele
tanks werden vernietigd. Volgens een statement van
het YPG Media Center duurden de gevechten de hele
dag en een groot deel ervan vond plaat op Turkse
bodem. De verdedigingskrachten duwden IS terug
naar Turkije, van waaruit ze de grens opnieuw richting
Kobanê zouden zijn overgestoken.
Ironisch genoeg werd wat een keerpunt zou
moeten geweest zijn in de machtsbalans in de strijd
om Kobanê ten voordele van IS, dat de afgelopen
weken veel terrein verloor na de aankomst van enkele
bataljons van het VSL en Peshmerga om de YPG/
YPJ te steunen, één van de meest rampzalige verliezen.
Tegen het einde van het weekend hadden meer dan
tachtig IS-strijders hun leven verloren in en rond
Kobanê.

aantIjgIngen en ontkennIngen
Als de aanvallen van IS daadwerkelijk werden
gelanceerd vanop Turkse bodem – en dat is in feite
waar het beschikbare bewijs op wijst – dan doet
dit enkele belangrijke vragen rijzen die tot nu toe
onbeantwoord bleven. In welke mate was Turkije
betrokken bij de aanval? Als de TSK niet betrokken
waren, hoe was het dan mogelijk dat IS de grens kon
oversteken naar Turkije met op zijn minst één voertuig
gevuld met explosieven en enkele dozijnen strijders
zonder te worden opgemerkt? Als IS inderdaad op
Turkse bodem vocht, zoals de beelden van de clashes
doen vermoeden, welke stappen zal Turkije dan zetten
om te voorkomen dat islamitische militanten het
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soevereine grondgebied van één van de sleutelpartners
van de NAVO in de toekomst zullen betreden.
Voor Asya Abdullah, covoorzitter van de
Democratische Eenheidspartij (PYD) van Rojava,
bestaat er weinig twijfel over dat de aanval werd
gelanceerd vanop Turkse bodem: “YPG heeft
controle over de drie richtingen. We zijn 100% zeker
dat het zelfmoordvoertuig van IS Kobanê via Turkije
is binnengereden.”
“Na alle mislukte pogingen om van binnenuit
Kobanê aan te vallen, probeerde het IS-tuig aanvallen
van buitenaf, vanuit de grenspost met Turkije,”
voegde Asya Abdullah daaraan toe. “Wij hebben
altijd gestreefd naar goede relaties met Turkije, maar
ze moeten hun positie verduidelijken. Als ze tegen IS
zijn, waarom laten ze dan toe dat hun grondgebied
gebruikt wordt om aanvallen uit te voeren tegen ons?”
Een verklaring van het persbureau van de regering
in de grensstad Suruç erkende dat de Mursitpinar
grensovergang is aangevallen, maar ontkende dat de
aanval vanuit Turkije kwam. “De bewering dat het
voertuig in de betreffende aanval de grenspost bereikte
vanop Turkse land is een onbetwistbare leugen”, is
te lezen in de verklaring. Ook ontkend het dat een
niet nader genoemde Turkse ambtsbekleder had
toegegeven dat “het met bommen geladen voertuig de
grens overstak vanuit Turkije.”
Weinig verassend ontkende het Turkse leger dat IS
voor langere tijd aanwezig was in Turkije: “Enkele ISmilitanten zijn tijdens de gevechten doorgedrongen
tot op Turkse bodem. Toen gewapende eenheden zich
richting het gebied spoedden, hebben de IS-militanten
de Turkse bodem verlaten,” vertelt een anonieme
militaire bron aan Hurriyet. “De totale periode dat
ze in Turkije waren is afgeklokt op 1 minuut en 39
seconden. Alles is zichtbaar in de opnames.”

Wat nu?
Voor veel waarnemers bewijzen de aanvallen van
zaterdag nogmaals dat Turkije in de slag om Kobanê de
kant heeft gekozen van de islamitische rebellen. Waar
de logistieke, financiële en militaire steun van Turkije
voor IS moeilijk te bewijzen blijft, toont het feit dat de

regering weigert om om het even welke steun aan de
verdedigers van Kobanê te geven en meermaals heeft
vermeden dat militaire en humanitaire hulp de stad
bereikt, dat het er weinig om geeft of Kobanê stand
houdt of valt.
Zoals eerder gezegd blijft de mate waarin Turkije
betrokken was bij de aanval op zaterdag onduidelijk.
Wat echter wel duidelijk is, is dat IS haar aanval op
de grenspost lanceerde vanop Turkse bodem, en zelfs
als het mogelijk is dat de militanten de grens in het
geheim zouden hebben kunnen oversteken, is dit zeer
onwaarschijnlijk gezien het nauwe toezicht van de
TSK op de grens en de zware militaire aanwezigheid
in de regio.
Bijgevolg is het hoogstwaarschijnlijk dat het Turkse
leger tot op zekere hoogte bewust was van de intenties
van IS om de grens over te steken en Kobanê vanuit
het noorden aan te vallen, maar hebben ze mogelijks
de situatie niet goed ingeschat aangezien ze niet
verwacht hadden dat IS met twee autobommen en een
paar dozijn strijders de grens zou oversteken.
Aangezien de aanval met succes is afgeweerd, kan
deze beschouwd worden als een overwinning voor de
verdedigers van de stad. De meest verregaande gevolgen
zullen waarschijnlijk worden gevoeld door het Turkse
leger en het politieke establishment die erg beschaamd
waren toen mainstreammedia wereldwijd kopten dat
IS een aanval had gelanceerd vanop Turkse bodem.
Turkije ’s NAVO-bondgenoten zullen zonder twijfel
verklaringen eisen over hoe dit is kunnen gebeuren
en over wat ze er tegen gaan doen. Terwijl de strijd
voortwoedt in Kobanê, kunnen de gebeurtenissen van
zaterdag in het voordeel uitdraaien van de verdedigers
aangezien meer politieke druk kan worden uitgevoerd
op Turkije om zich actief te verzetten tegen IS.

Iskender Doğu is een freelancejournalist en activist uit Istanbul.
Oorspronkelijk verschenen 2 december 2014 op roarmag.
com. Vertaling door Mauro Desira, stafmedewerker Koerdisch
Instituut.
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Wat schuilt er achter de naam Kobanê ?
Kamran Matin
De epische weerstand van Kobanê tegen het
genocidale offensief van de Islamitisch Staat
(IS) is al enkele maanden gaande. Tot nu toe
reageerde links in het Westen op de eerste plaats
met solidariteit. Ze lijken er echter niet uit hoe
Kobanê het best te kunnen steunen.

Een groot deel van links schrikt er voor terug om militaire
en logistieke steun van de door de VS-geleide anti-IS
coalitie te eisen aan de belangrijkste weerstandsmilitities
in de regio, de YPG (Volksverdediginsgeenheden) en de
YPJ (Vrouwenverdedigingseenheden) – de gewapende
takken van de Democratische Eenheidspartij
(PYD) – vanwege hun eigen antimilitaristische en
anti-imperialistische grondprincipes. Daarenboven
ontkennen velen binnen westers links, met enkele
uitzonderingen zoals David Graeber, de historische
betekenis en politieke veranderingskracht van het
succes van de weerstand in Kobanê.
In wat volgt wil ik argumenteren dat het legitiem
en gerechtvaardigd is om westerse machten onder
druk te zetten om militaire en logistieke steun aan de
YPG/YPJ te bieden en dat links in de slag om Kobanê
voor de unieke gelegenheid staat om bij te dragen
aan een egalitair project in radicale democratie met
het potentieel tot een grondige verschuiving van de
machtsbalans in het gehele Midden-Oosten.

kobanê, de koeRden en
het

WeSten

Betreffende het probleem van links met het idee
van westerse militaire hulp voor de YPG/YPJ is
het van belang om op voorhand duidelijk te stellen
dat de Koerden herhaaldelijk verklaard hebben dat

ze noch van de westelijke
coalitietroepen, noch van
Turkije directe interventie eisen.
Ze hebben meermaals gesteld
dat ze enkel antitankwapens,
munitie, de opening van een
corridor voor hun strijders,
voedsel en medicijnen nodig
hebben. Dit verzoek vond
gehoor bij bijzonder VN-gezant voor Syrië, Staffan de
Mistura. Hij waarschuwde voor een herhaling van het
lot van Srebrenica in Kobanê, mocht er geen corridor
geopend worden.
Links mag of kan zich niet veroorloven om a priori
westerse militaire hulp aan de verdedigers van Kobanê
uit te sluiten. Men doet er beter aan zich te concentreren
op de specifieke voorwaarden en omstandigheden
van dergelijke steun en het allesomvattende politieke
project en de beweging waarvoor Kobanê staat;
en de waarschijnlijke gevolgen van het verstrekken
van een dergelijke beperkte ondersteuning voor een
democratisch, links project in de regio zorgvuldig te
overwegen, die de objectieven van de landen die hulp
aanbieden eigenlijk zullen ondermijnen. Om deze vraag
te onderzoeken, moeten we eerst de PYD en de aan
haar geallieerde Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK)
plaatsen binnen de bredere Koerdische beweging.
Tot 1970 werd de Koerdische beweging voor
nationale rechten in alle delen van Koerdistan meer
of minder gedomineerd door stammenleiders, grootgrondbezitters, religieuze autoriteiten of stedelijke
elites of een combinatie ervan. Zij misten elk radicaal
sociaaleconomisch project en ze vertrouwden te
veel op ondersteuning van buitenaf. De Koerdische
autonomiebeweging in Irak in de jaren ’60 en ’70
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is daarvan een perfect voorbeeld. Zij vertrouwden
strategisch en tot hun eigen ondergang op de
Amerikaans-Perzische-Israëlisch vriendschap tegen
het pro-Sovjet Baathregime in Irak. Wanneer de
Sjah van Perzië, hoofdleverancier van de militaire en
logistieke steun van de Iraakse Koerden, in 1975 zijn
grensconflict met Irak bijlegt, ondergaat de beweging
een snelle en catastrofale inzinking.
Sinds de vroege jaren ’70 leveren de traditionele
Koerdische partijen steeds meer van hun hegemonie
over de Koerdische politiek in. Voor alles lag dit aan de
snelle voortgang van de kapitalistische ontwikkeling,
die de sociale structuur van de Koerdische samenleving
in de laatste 50 jaar dramatisch heeft veranderd. De
traditionele feodale en tribale banden verloren veel
van hun kracht, als ze al niet volledig vernietigd
werden. Toch hebben feodale en tribale vormen in
wisselende mate culturele en politieke invloed bewaart
door de late, snelle en hiërarchische kapitalistische
ontwikkeling in de regio. In feite heeft deze invloed
zich in sommige gevallen versterkt, in een andere
vorm, in een omgebogen articulatie met bijzondere
economische omstandigheden zoals in het geval van
het renteniersstaat in de Kurdistan Regional Governement
(KRG) in Irak.
Urbanisering nam geleidelijk toe, de alfabetiseringsgraad steeg significant en de intelligentsia breide zich
als sociale klasse beduidend uit. Deze belangrijke
veranderingen in de verschillende delen van Koerdistan
hebben geleid tot de opkomst van nieuwe sociale
en politieke krachten, wat een radicale herschikking
van het oude model van Koerdisch-nationalistische
politiek tot gevolg had. In het geval van de PKK
in Turkije en de PYD in Syrië hebben ze feitelijk
op beslissende wijze de traditionele conservatieve
Koerdisch-nationalistische machten vervangen. Voor
de opkomst van de PKK zag men deze verandering
ook bij Komala, de Koerdische vleugel van de
Communistische Partij van Iran.
Een karakteristieke eigenschap van deze nieuwe
machten is dat ze de kwestie van nationale bevrijding
strategisch verbinden met meer omvattende projecten
voor gendergelijkheid en ecologisch bewustzijn die op
socio-economisch vlak socialistisch te noemen zijn. Zij
hebben veel flexibelere en meer vindingrijke politieke

strategieën ontwikkelt. Hierin wordt gewapende strijd
verbonden met een levendige burgerlijke politieke
cultuur en worden de juridische en constitutionele
mogelijkheden in de politiek-administratieve structuur
van de staten die ze bekampen uitgebuit. Een uiterst
succesvol voorbeeld van dit fenomeen is de ‘Partij
voor Vrede en Democratie’ (BDP) in Turkije. Hun
kiescampagne en succes bij lokale verkiezingen hebben
geleid tot een tot nu toe ongekend niveau van politieke
participatie en leiderschap van vrouwen en de lagere
klassen evenals radicaal-democratisch activisme. De
BDP en zijn voorgangers zijn erin geslaagd om de
Koerdische kwestie in Turkije op de agenda te plaatsen
als een fundamentele democratische kwestie.
Het groeiende gewicht van de BDP in de Turkse
politiek en de militaire slagkracht van de PKK, haar
organisatorische efficiëntie en haar controle over een
gebied in de bergen van Qandil maken mogelijk dat
de Koerdische beweging in Turkije een verregaand
autonome en complexe diplomatie kan bedrijven die
internationale en regionale tegenstellingen benut in het
voordeel van haar eigen progressieve sociopolitieke
project. Het resultaat is opzienbarend. Ze heeft de
staat met het tweede grootste NAVO-leger tot een
vredes- of “oplossings”-proces gedwongen, het begin
van een nog nooit geziene democratische prestatie in
de Turkse politiek. Deze prestatie is slechts één van
de mogelijke redenen voor de actuele Syriëpolitiek van
Turkije.

de gevolgen van een
oveRWInnIng In

kobanê

In Syrië biedt Rojava een radicaal anders alternatief
voor zowel Assad’s brutale dictatuur als voor het even
repressieve en antidemocratische project van diens
islamitische oppositie. Het kan ook dienst doen als spil
voor tal van andere gemarginaliseerde en monddood
gemaakte seculiere en progressieve krachten die op
termijn kunnen bijdragen tot het uitbreiden van de
ervaring van democratische autonomie in Rojava naar
andere delen van Syrië. We moeten niet vergeten dat
gedurende vele maanden na het uitbreken van de antiAssadprotesten seculiere en progressieve krachten
zoals de Lokale Coördinatiecomités van Syrië op het
voorfront van de volksopstand stonden. Zij verloren
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hun politiek gewicht enkel nadat door het aanhoudende
geweld van de troepen van Assad tegen de vreedzame
protestanten de oppositie militariseerde, die daarop
zeer snel sektariseerde als gevolg van de indirecte
interventie van regionale reactionaire prowesterse
en anti-Assad staten zoals Jordanië, Qatar, SaudiArabië en Turkije die allen tegen elke prijs uit waren
op de val van Assad. Het succes van de ervaring van
democratische autonomie, geïllustreerd door Koabanê,
kan de seculiere en progressieve krachten in de rest van
Syrië doen heropleven door hen ruimte en middelen te
bieden voor hun organisatie en communicatie zodat ze
samen op zijn minst een tegenwicht kunnen vormen
voor de reactionaire Islamitische oppositiekrachten.
Het succes van de ervaring met democratische
autonomie van de Koerden zal een directe weerslag
hebben op de Turkse politiek. Het is nu twee jaar na
de start van de vredesonderhandelingen tussen de
Turkse Staat en de PKK om een einde te maken aan
hun decennialange conflict. Gedurende deze periode
heeft de PKK gewaakt over een staakt-het-vuren en
het merendeel van haar strijdkrachten teruggetrokken
uit Turkije. De AKP heeft van haar kant geen enkele
betekenisvolle stap ondernomen om haar oprechtheid
ten aanzien van de gesprekken aan te tonen. Het is
waar dat ze het taboe rond het publieke debat over de
Koerdische kwestie heeft doorbroken en het gebruik
van de Koerdische taal heeft gedecriminaliseerd.
Maar in het bredere beleid van de Turkse staat
ten aanzien van de Koerden zijn er geen echte
veranderingen doorgevoerd noch is er zelfs maar een
symbolisch gebaar gemaakt, zoals het verbeteren van
de gevangenisomstandigheden van Öcalan en het
vrijlaten van Koerdische politieke gevangen, waarop
werd gehoopt langs Koerdische zijde.
In tegendeel, recente statements door de Turkse
president en eerste minister, die tussen de lijnen door
de PKK gelijk stellen met de Islamitische Staat, doen
sterk vermoeden dat de AKP is aan het terugkomen
op het eerdere beloftes van vrede en verzoening met
de Koerden. Dit vermoeden wordt bevestigd door de
luchtaanvallen op PKK-doelen rond de Koerdische
stad Diyarbakir, afgelopen maand oktober. De
uitgestoken hand van de AKP naar de Koerden in
2011-2012 kan dus worden gezien als een tactische
zet om de steun van het meer conservatieve gedeelte

van de Koerdische kiezers te winnen in de electorale
strijd tegen Kemalistische en republikeinse krachten
die een einde trachtten te stellen aan Erdoğan’s
toenemend autocratisch beleid, wat uitmondde in de
Geziparkprotesten.
Onder deze omstandigheden zal de overwinning
van de Koerden in Kobanê de onderhandelingspositie
van de PKK tegenover de Turkse staat versterken en
zeer bevorderlijk zijn voor de vorming van een coalitie
of collaboratie tussen de BDP en seculiere en linkse
oppositiekrachten in Turkije om tegengewicht te
bieden aan de autoritaire neigingen van de AKP en
om vrede en verzoening in Koerdistan te promoten.
Ondanks de continue economische groei van Turkije
onder Erdoğan is de AKP allesbehalve zeker van haar
electoraat. Een economische neergang, die gezien de
zware vertekening van de groeistrategie van de AKP
ten aanzien van de bouwsector zeer waarschijnlijk
op een gegeven moment zal plaatsvinden, kan het
draagvlak van de AKP bij de stedelijke armen en de
kleinburgerij snel doen instorten. In dat geval kan
de versterkte politieke positie van de Koerden een
belangrijke kracht zijn om de Turkse politiek op een
meer democratisch en progressief spoor te zetten.
Een eerste teken is het bescheiden maar belangrijk
verkiezingssucces bij de laatste presidentsverkiezingen
van de HDP, de nationale, pro-minderheden en
feministische linkse partij die dicht aansluit bij de proKoerdische BDP. Een verdere democratisering van
Turkije langs het pad van gendergelijkheid en sociaal
egalitarisme zal serieuze consequenties hebben voor
de buurlanden alsook voor Europa.
Een Koerdische overwinning in Kobanê zal ook
een directe en een lange termijnimpact hebben op
Zuid-Koerdistan. De conservatieve politieke partijen
die de KRG domineren, in het bijzonder de KDP
van Massoud Barzanî, zien de ervaring in Rojava als
een bedreiging voor hun eigen model van Koerdische
autonomie dat tot nu toe een corrupt en nepotistisch
kapitalisme tot stand heeft gebracht gebaseerd op
olieleningen en lucratieve achterkamerdeals met Turkse
en Westerse bedrijven. De KRG ging zelfs over tot
het graven van een gracht langs haar grens met WestKoerdistan zogezegd om de infiltratie van islamitische
terroristen uit Syrië te vermijden. In werkelijkheid
was het meer dan waarschijnlijk een middel om
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de PYD tot een politiek compromis te dwingen
waardoor de KDP haar overwicht tot in Rojava
kon doen reiken. De vijandigheid van de heersende
partijen, en vooral de KDP, naar de PKK toe heeft
echter een langere geschiedenis en is geworteld in
de tegenstrijdige sociaal-politieke projecten die deze
twee nastreven. Het pleit van de PKK voor radicale
democratie, gendergelijkheid, sociale rechtvaardigheid
en bescherming van het milieu staat in scherp contract
met het conservatieve, elitaire, gangsterkapitalistische
en pro-westerse project van de heersende partijen in de
KRG. Sommige figuren binnen deze partijen hebben
openlijk en trots verklaard dat ze Iraaks Koerdistan
willen omvormen tot een nieuw Dubai!
Onder deze omstandigheden, kan de overwinning
van de PYD in Kobanê een serieuze uitdaging vormen
voor de conservatieve Koerdisch-nationalistische
partijen in de KRG door pro-PKK en linkse krachten
in Zuid-Koerdistan te versterken. Bij afwezigheid van
een hegemoniaal links alternatief is het ongenoegen
van de massa met de leidende partijen in de KRG tot
nu toe uitgebuit door de ‘Beweging voor Verandering’
of Gorran. Hoewel Gorran ongenoegen met de
administratieve en economische corruptie binnen
de KRG sterk heeft benut, is het wat betreft sociale
en economische modernisering niet fundamenteel
verschillend van noch de KDP noch de Patriottische
Unie van Koerdistan (PUK), waarvan het enkele
jaren geleden afsplitste. Gezien de massale steun
voor het verzet van Kobanê in Zuid-Koerdistan en
de serieuze economische, diplomatieke, politieke en
militaire wanprestaties van de KRG, kan een militaire
overwinning van de PYD in Kobanê zich makkelijk
vertalen in een politieke overwinning voor de meer
progressieve en democratische krachten in de KRG.
Dit kan op haar beurt de vliegensvlugge democratische
ervaring van de Koerden in post-Ba’ath Irak verdiepen.
In Oost-Koerdistan (Iran) staat links traditioneel
zeer sterk. In de zuidelijke regio’s van Oost-Koerdistan
of Rojhelat was de radicaal linkse Komala-CPI de
hegemoniale oppositiemacht tegen de Islamitische
Republiek van Iran. Het was een toevluchtsoord voor
linkse groepen op de vlucht voor postrevolutionaire
vervolging en politieke repressie onder het nieuwe
islamitische regime. Midden jaren ’90 is de PKK
toegetreden tot de Koerdische politiek in Iran met de

oprichting van de Partij voor Vrij Leven in Koerdistan
(PJAK). Deze werd gevormd als een geallieerde
militair-politieke organisatie die zeer efficiënt is
gebleken in zowel militaire confrontaties met de
Iraanse militaire strijdkrachten als in het organiseren
van civil society-organisaties en activiteiten in Iran,
die een groot politiek potentieel hebben mochten de
binnenlandse politieke omstandigheden veranderen.
PJAK heeft recent haar systeem van ‘Democratische
en Vrije Samenleving van het Oosten’ (KODAR)
afgekondigd, inhoudelijke zeer gelijkend op, en
geïnspireerd door, het kantonproject van de PYD
in West-Koerdistan. De Koerdische overwinning
in Kobanê en het blijvend operationeel bestaan van
de ervaring van democratische autonomie in Rojava
zal zodoende zonder twijfel het KODAR-project in
Oost-Koerdistan een boost geven. Dit kan ook leiden
tot nauwere relaties en samenwerking tussen PJAK/
KODAR en radicaal links en andere nationalistischprogressieve krachten in Oost-Koerdistan, die
onlangs een zeldzaam gebaar van eenheid vertoonden
in solidariteit met het verzet van Kobanê. Er waren
tevens grotere, spontane solidariteitsdemonstraties
in vele steden in Oost-Koerdistan en andere delen
van Iran, wat een nieuw hoofdstuk inluidt in de
maatschappelijke politiek sinds de onderdrukking
van de Groene Beweging in 2009. Een overwinning
in Kobanê kan verder inspiratie en energie geven
aan een nieuwe fase van politiek activisme in OostKoerdistan en de bredere democratische beweging in
Iran versterken.
Dit alles in acht genomen is het dus voor de
hand liggend dat de strijd om Kobanê niet enkel
een zaak is van de Koerdische strijd voor nationale
erkenning en de verdediging van hun democratische
ervaring in Syrië. Het is ook een uniek moment
voor de internationale radicaal-linkse beweging om
een strategische interventie te maken in het steunen
van een extreem dynamische en creatieve beweging
voor gendergelijkheid, radicale democratie en sociale
rechtvaardigheid in het Midden-Oosten.
Kamran Matin is docent in Internationale Betrekkingen aan de
Universiteit van Sussex, waar hij Moderne Geschiedenis van het
Midden-Oosten en Internationale Theorie geeft. Vertaald door
Mauro Desira, stafmedewerker Koerdisch Instituut.
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ROJAVA

Hevî Mustafa vraagt aandacht
voor Afrîn, Rojava
De laatste bijeenkomst van de Interparlementaire
Werkgroep “De Koerden” van 2014 had het
genoegen om als eregast Hevi Mustafa te
ontvangen. Mevrouw Mustafa is de covoorzitter
van het kanton Afrîn in Rojava, de Koerdische
regio’s in het noorden van Syrië. Mustafa was in
Brussel om aandacht te vragen voor de dreiging
van een jihadistisch offensief en een humanitaire
crisis in Afrîn.

Afrîn is het meest westelijke van de drie Koerdische
kantons, gelegen linksboven Aleppo tegen de Turkse
grens. Zoals ook het geval in Kobanê en Cizîrê,
kenmerkt de bevolking van Afrîn zich door haar
etnische – Koerden, Arabieren, Assyriërs, Turkmenen,
Armeniërs – en religieuze – Soennieten, Sjiieten,
Christenen, Yezidi – diversiteit.
De Koerdische beweging is al 2,5 jaar op zoek naar
een vredevolle oplossing voor de crisis in Syrië. De
oppositie was in het begin echter niet goed genoeg
georganiseerd waardoor buitenlandse regionale
krachten de protestbeweging tegen president Assad
makkelijk konden instrumentaliseren voor hun
eigen belangen. De volksopstand ontaarde in een
burgeroorlog en uiteindelijk een broedermoord.
De Koerdische beweging sloeg vanaf het uitbreken
van de revolutie in Syrië een derde weg in, los van
zowel de mainstream soennitische oppositie als van
het regime. Het doel was vanaf het begin om de eigen
regio’s te beschermen en om zelf, vanuit de bevolking,
associaties en structuren op te bouwen. Deze weg biedt
een echte oplossing voor de crisis in Syrië. Het project
in Rojava wordt gesteund, bestuurd en uitgevoerd
door de gehele bevolking, met vertegenwoordigers
van alle etnische en religieuze groepen.

De Koerden willen in vrede en broederschap
samenleven met alle volkeren. Ze zijn tegen elke
opdeling of afsplitsing van Syrië. Het model in Rojava
kan daarentegen een voorbeeld zijn voor andere regio’s
en volkeren in Syrië.
Rojava lijdt momenteel onder zware aanvallen,
voornamelijk in Kobanê. Maar het Koerdische volk
proeft nu voor de eerste maal in de geschiedenis van
haar vrijheid. Het zal zich dan ook tot het bittere eind
verzetten om haar verwezenlijkingen te verdedigen.
De Islamitische Staat (IS) wil echter niet enkel Rojava
vernietigen. Ze wil elke vorm van democratie in het
Midden-Oosten elimineren. Momenteel strijden de
Koerden in naam van heel de wereld voor democratie
tegen dit terrorisme.
In Afrîn houdt het volk zich sterk maar de
situatie is kritiek. Meer dan één miljoen personen
worden momenteel verzorgd in slechts één enkel
ziekenhuis. Er is een nijpend tekort aan middelen en
medicijnen. Elke dag sterven er mensen hierdoor.
Ook op vlak van onderwijs is de situatie zeer slecht.
Voor universiteitsstudenten is het onmogelijk om hun
cursussen in Aleppo of Damascus verder te zetten.
Daarnaast is er de afgelopen jaren een enorme
vluchtelingenstroom op gang gekomen richting het
zogenaamd ‘vredige’ Afrîn. De bevolking is meer
dan verdubbeld. Er zijn twee vluchtelingenkampen
in Afrîn, maar de levensomstandigheden zijn er zeer
slecht.
De voornaamste oorzaak voor de humanitaire
crisis is dat er amper noodhulp tot in Afrîn geraakt.
Er heerst immers een embargo rond Aleppo, maar
ook langs de Turkse grens zit alles potdicht. Het Rode
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Kruis verdeelt haar hulp via de Syrische
Rode Halve Maan. Deze werkt echter
met vele tussenorganisaties die vaak
onbetrouwbaar zijn en via hulpverlening
hun eigen ideologische agenda trachten
door te drukken. Het is moeilijk voor
het bestuur van Afrîn om hier tegen te
reageren want voor ons is het prioritair
dat de bevolking hulp krijgt.
Als er hulp komt vanuit Europa moet
dit gebeuren in samenwerking met de
lokale civil society organisaties, los van
om het even welke staat. Koerdische
organisaties worden echter geboycot,
grote internationale ngo’s willen niet
samenwerken. Er is weinig informatie
over de hulpverdeling. We weten dat het
Rode Kruis van Syrië actief is alsook de
Koerdische Rode Halve Maan, Heyva
Sor. Zij geven voornamelijk medische
hulp, geen voedselhulp.
We hebben een zeer lange grens
met Turkije, deze wordt bewaakt door
de YPG (Volksverdedigingseenheden
– Koerdische gewapende milities). Wij
hebben alle belang bij goede relaties
met de Turkse staat, maar de positie
van Turkije is zeer twijfelachtig. IS is
echter minstens een even groot gevaar
voor Turkije als voor ons.
De humanitaire en politieke situatie zou veel
verbeteren als we samen kunnen werken met Turkije.
Er heerst daarnaast een zware recessie in Afrîn, de
nood is hoog en druk op Turkije vanuit Europa is
meer dan nodig.
De laatste dagen zijn er propagandaberichten
verschenen dat jihadisten Afrîn zouden aanvallen.
Maar we leven al drie jaar onder deze dreiging. Deze
berichten dienen enkel om de bevolking bang te maken
en de aandacht van het verlies van IS in Kobanê af te
leiden. Maar wij hebben al drie jaar tijd gehad om onze
verdediging op poten te zetten.

bereiden de gehele bevolking voor, jong en oud, man
en vrouw. We willen geen herhaling van het drama in
Shengal. Mocht er een offensief starten, dan moet er
onmiddellijk hulp komen, in coördinatie van de YPG
en YPJ. Zij beschikken over wapens, louter lichte
modellen om zichzelf te kunnen verdedigen.
Tijdens de aanval op Kobanê hebben we steun
gekregen van de Koerdische Regionale Regering
(KRG) in Irak. Ondanks de pijn die Kobanê heeft
veroorzaakt, zorgt de crisis ook voor eenheid tussen
de verschillende delen van Koerdistan. Ook is de
gehele wereld bewust van het lot van de Koerden en
het project van democratische zelfbeschikking.

Het gevaar van een offensief is echter reëel en we
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De komst van de Peshmerga, Koerdische militairen
uit Irak, was niet noodzakelijk maar zorgde wel voor een
moraal-boost en deed de hoop op de organisatie van
een Nationaal Koerdisch Congres opnieuw opleven.
Wij zijn bereid om samen te werken met iedereen
die ons als volk en ons project van democratische
autonomie erkent.
Syrië wordt gekenmerkt door een mozaïek van
volkeren. Het verleden bewijst dat deze zonder
problemen kunnen samenleven. De recente oorlog
creëerde echter wrevel tussen de volkeren. Het is
noodzakelijk dat we met alle leden van de oppositie
rond de tafel zitten om een oplossing te vinden, zonder
buitenlandse inmenging. Wij hebben opgeroepen voor
eenheid, maar wachten nog steeds op een antwoord.
Momenteel vecht de oppositie onder elkaar
en heerst er veel verdeeldheid. Zelfs in de civiele
maatschappij vinden er gewapende conflicten plaats.
Dit zal Assad niet doen vallen. We moeten zelf een
alternatief opzetten. De oppositie schiet hier tekort.
Wij geloven echter in ons eigen systeem en zijn ervan
overtuigd dat door onze ideeën in de praktijk om te
zetten Assad zal vallen.
Wij kiezen niet voor één van beide kampen, het
regime of de mainstreamoppositie. Maar omdat we
in een gewapende strijd verwikkelt zijn met sommige
oppositiegroepen en omdat we geen embargo’s
tegen onze bevolking willen, krijgen we het verwijt
pro-regime te zijn. Zo zijn er twee sjiitische dorpen

in Afrîn die Assad-getrouw zouden zijn. Ondanks
deze propaganda geven we hen melkpoeder. Daarna
verschijnt er propaganda dat wij pro-Assad zouden
zijn.
De revolutie van Rojava is ook een revolutie van de
vrouw. Ze staat militair sterk, maar ook in het dagelijkse
leven, op sociaal, politiek en economisch vlak heeft ze
een gelijkwaardige plaats verworven. Zo hebben we in
al onze verenigingen het co-voorzitterschap ingevoerd,
met één man en één vrouw.
De revolutie van de taal wordt ook gedragen door
de vrouw. Bijna alle professoren die Koerdische les
geven zijn vrouwelijk. We hebben Islamitische wetten
aangepast die in getuigenissen aan mannen twee
stemmen geven en aan een vrouw slechts één. Buiten
Rojava heeft de samenleving deze veranderingen echter
niet aanvaard. Het is vanuit dit oogpunt belangrijk om
relaties aan te gaan met de KRG om deze situatie te
verbeteren.
We willen alle vrouwen te wereld verzamelen
rond Rojava. Daarom bereiden we een internationaal
vrouwencongres voor. De vrouwenproblematiek is
over de gehele wereld immers dezelfde.

Verslag opgemaakt door Mauro Desira, stafmedewerker
Koerdisch Instituut.
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BAŞÛR

Klok tikt voor minderheden in Irak
Toon Lambrechts
De man wil absoluut zijn zeg doen voor de camera.
Hij trekt zijn jas recht en stelt zich ietwat deftig
op. Hij spreekt Koerdisch, maar dat maakt niet
uit. Ik weet wat hij zal vertellen. Hij zal vertellen
dat hij Yezidi is en drie maanden gelden de meest
gruwelijke dingen heeft meegemaakt toen de
Islamitische Staat zijn dorp onder de voet liep.
Daarna zal hij het hebben over de barre tocht van
de berg Sengal in het noorden van Irak naar Syrië.
Hij zal wijzen op de barre leefomstandigheden
hier in het Newroz-vluchtelingenkamp in Rojava
(Syrië) en zijn bezorgdheid uiten om de winter die
voor de deur staat.

Uiteindelijk zal hij zijn verhaal besluiten met de vraag
waarom het Westen hen, de Yezidi, in de steek laat na
de genocide van IS en waarom er weinig of geen hulp
komt. Een vraag waarop ik geen ander antwoord kan
verzinnen dan naar mijn schoenen staren die net als de
zijne wegzakken in de modder tussen de tenten.
Een paar dagen later, op een plek met warm water
en een internetverbinding. Een kort bericht meldt
dat het Wereldvoedselprogramma van de VN de
voedselhulp aan de Syrische vluchtelingen drastisch
terug schroeft. Het geld is op, en de donorlanden
komen bijzonder traag met nieuwe fondsen aanzetten.
Als antwoord lanceerde het WFP een wereldwijde
campagne met de vraag om één dollar over te maken
om alsnog miljoenen Syrische vluchtelingen de winter
door te helpen. Of de oproep een succes wordt, is te
vroeg om te zeggen, maar het lijkt verdacht veel op
een wanhoopspoging.
Syrië was oud nieuws geworden. Te complex, te
ver van ons bed, te uitzichtloos. Tot IS vier maanden
geleden in een blitzkrieg zowat een derde van Irak

veroverde. Mosul, de tweede
grootste stad van het land viel
als een rijpe vrucht in hun
schoot. Een maand later volgde
een tweede offensief, ditmaal in
de vlakte van Nineveh. Mosul,
en zeker de vlakte van Nineveh,
waren altijd al de meest diverse
regio’s van het land, waar
volkeren zoals de Assyrische christenen, Chaldeeërs,
Yezedi, Kakaï en nog een handvol andere etnieën al
vele eeuwen thuis waren.
Maar diversiteit is niet de sterkste kant van IS. Samen
met het nieuws over de opmars van de terreurbeweging
in Noord-Irak bereikten ons de meest gruwelijke
verhalen over het lot van de religieuze en etnische
minderheden in de regio. Gedwongen bekeringen,
onthoofdingen, vrouwen die als slaven verkocht
worden, ... Wreedheid kent maar weinig grenzen eens
de geest uit de fles is. De internationale gemeenschap
reageerde geschokt, grote woorden zoals genocide
en etnische zuivering werden in de mond genomen.
Terecht, IS maakt er in zijn eigen media geen geheim
van hoe christenen, sjiieten en ‘duivelaanbidders’,
met name de Yezedi, behandeld moeten worden.
Dood of slavernij, dat zijn grofweg de twee opties.
Een internationale coalitie begon IS vanuit de lucht
te bekampen, want het was niet de bedoeling dat het
Syrisch conflict de grens overstak.
Ondertussen zijn Syrië en Irak opnieuw oud nieuws
geworden, op de achtergrond gedwongen door andere
crisissen. Zo werkt het nu eenmaal. Maar daarom
stopt de oorlog natuurlijk niet. De bombardementen
van de coalitie hebben de opmars van IS in NoordIrak gestopt en de militaire balans in het voordeel van
de Koerden doen omslaan. Maar het gaat traag, en van
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Yezidiman voor de tempel in het heiligdom van Laleş.

het terrein dat op IS herwonnen wordt blijft niet veel
meer over dan verbrande aarde.
Vaak komt de vraag wat onze verantwoordelijkheid
is in dit het uitzichtloze conflict. Is het niet aan de
mensen ter plekke om de boel op te lossen? Zo’n
opmerking gaat voorbij aan het feit dat IS deels een
product is van de chaos die ontstond na de Amerikaanse
invasie van Irak. Bovendien is een grote groep ISstrijders afkomstig uit Europa, deels geradicaliseerd uit
teleurstelling met hun plek in onze samenleving.

minderheden. Tegelijk kan er geen sprake van zijn de
humanitaire hulp af te bouwen, zeker niet vlak voor
de winter. Voor miljoenen vluchtelingen betekent
die steun het verschil tussen overleven of niet. Onze
steun dient ook verder te gaan dan louter noodhulp.
Als we willen dat de minderheden die door IS uit
hun huizen werden gedreven nog een toekomst
hebben in Irak is een snelle heropbouw van de regio
noodzakelijk. Anders maakt de uitzichtloosheid het
werk af waarmee IS begon, en wordt Irak een land
zonder de minderheden.

Het Westen heeft dus een verantwoordelijk op
te nemen. Militaire steun aan de Koerden is nodig,
maar moet gekoppeld worden aan garanties voor

Toon Lambrechts is freelancejournalist en schrijft voor ondere
andere De Koerden, Knack en MO*. Momenteel verblijft hij
in Rojava en Noord-Irak.
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Eindresolutie conferentie:
Yezidi-Koerden en het Midden-Oosten,
19/11 Europees Parlement
De Êzîdî (of Yezidi), één van de oudste
gemeenschappen ter wereld werden al talloze malen
bijna uitgeroeid terwijl de wereld toekeek. De Êzîdî
hebben doorheen de geschiedenis al 72 pogingen tot
genocide meegemaakt. Enkel en alleen al tijdens de
recente aanvallen van de Islamitische Staat werden
5000 mensen vermoord en minstens 5000 gevangen
genomen. Duizenden vrouwen werden ontvoerd,
verkracht en als slavinnen verkocht op Arabische
markten. Meer dan 10.000 mensen die gevlucht zijn
voor de aanvallen van IS zitten nog steeds vast in
het Shengalgebergte. Ze worden nog steeds bedreigd
door nieuwe aanvallen van IS, terwijl ze proberen te
overleven in de barre omstandigheden van de winter
in de bergen. De hele Êzîdîgemeenschap lijdt onder
deze zeer traumatische humanitaire omstandigheden
en onder de bedreiging van totale uitroeiing. Deze
oude gemeenschap beschermen en behouden is een
verantwoordelijkheid voor ons allemaal en zeker
voor de Europese Unie, internationale organisaties
en instellingen. De Islamitische Staat is een vijand
van de mensheid en alle menselijke waarden. Hun
onmenselijke aanvallen op oeroude gemeenschappen
als de Êzîdî, Assyrische Syriërs en Armeniërs moeten
onmiddellijk gestopt worden en al de noodzakelijke
maatregelen om deze brutale misdaden tegen de
mensheid te stoppen moeten onmiddellijk genomen
worden.
Momenteel zijn er meer dan 350.000 Êzîdî op
de vlucht. In Noord-Koerdistan (Turkije) verblijven
meer dan 200.000 Koerdische vluchtelingen uit zowel
Shengal als Kobanê. Daarvan worden slechts 6000
mensen opgevangen door de Turkse overheid, de
rest van de vluchtelingen worden geholpen door de
Koerdische gemeentes, gecoördineerd door de Unie
van de Gemeentes uit de Zuid-Oostelijke Anatolische
Regio (Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği –
GABB).

Als deelnemers aan de conferentie roepen we de
internationale gemeenschap op om:
1.Dringend humanitaire hulp te leveren aan de
duizenden vluchtelingen, voornamelijk vrouwen
en kinderen, die nog steeds vast zitten in het
Shengalgebergte.
2. De humanitaire hulp die naar Turkije gaat te
laten verdelen door de Unie van de Gemeentes uit
de Zuid-Oostelijke Anatolische Regio (GABB).
3. Alle mogelijke middelen aan te wenden om de
gevangen genomen Êzîdî te redden uit de handen
van de Islamitische Staat.
4. Noodzakelijke stappen te ondernemen om
dit bloedbad te erkennen als genocide en de
verantwoordelijken voor het Internationaal
Strafhof te brengen.
5. Dringende hulp en assistentie te leveren aan de
Verdedigingseenheden van Shengal (YBS), opdat
deze de Koerdische Êzîdî kunnen redden en hun
land bevrijden.
6. Hulp bij het oprichten van een internationaal
financieringsorgaan voor de wederopbouw
van Shengal en de veilige terugkeer van de
vluchtelingen naar hun moederland.
7. Steun voor een autonome regio voor het volk
van Assyriërs, Suryani en Chaldeeërs.
8. Hulp en politieke steun voor de oprichting
van een autonome regio voor de Êzîdî in hun
moederland als onderdeel van de Koerdische
Autonome Regio in Irak.
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Iraakse Koerden sluiten
olieovereenkomst met Bagdad
Tim Arango
Op dinsdag 2 december 2014 bereikte de
Iraakse regering een langetermijnovereenkomst
met de Koerdische Autonome Regio om de
olierijkdommen van Irak en de militaire middelen
te delen. Het gaat om een verstrekkende
overeenkomst die helpt om het land te herenigen
ten tijde van een bittere oorlog met de extremisten
van de Islamitische Staat.

De overeenkomst beslecht een oud dispuut tussen
Bagdad en Erbil (of Hewlêr), de Koerdische hoofdstad
in het noorden, over de olieopbrengsten en de nietuitbetaling door de centrale regering van de aan de
Koerdische Autonome Regering (KRG) toegewezen
budgeten. De deal zal waarschijnlijk ook – op korte
termijn althans – de ambitie afremmen van de Koerden
om een onafhankelijke staat op te richten, iets wat deze
zomer, met de gewelddadige terreinveroveringen van
de Islamitische Staat, nog onstuitbaar leek.
Toen de jihadisten in juni optrokken naar Bagdad,
waarbij ze het Iraakse leger een zware nederlaag
toebrachten, namen de Koerdische troepen de controle
over Kirkuk en haar rijke olievelden over. Tegelijkertijd
intensifieerde de KRG haar pogingen om de
Koerdische olie op onafhankelijke wijze te verkopen,
waarbij de Koerdische regering argumenteerde dat
de centrale Iraakse regering de budgetten voor de
KRG achterhield terwijl dit geld broodnodig was om
de strijd tegen de Islamitische Staat aan te kunnen in
afwezigheid van het Iraakse leger.
“Nu ligt onze prioriteit volledig in de confrontatie
met de Islamitische Staat,” zei Hoshyar Zebari, de
Iraakse minister van Financiën, na de regeringstop
waarin de olieovereenkomst na verschillende dagen

onderhandelen werd afgerond.
Met deze oliedeal heeft
Abadi, die momenteel nog geen
drie maanden premier is van Irak,
zijn regering duidelijk afstand
laten nemen van de erfenis
van bitter sektarisch geweld en
etnische spanningen die onder
zijn voorganger, Nuri Kamal al-Maliki, schering en
inslag waren. Als premier had Maliki de Koerden
vervreemd van Bagdad en de soennitische Arabische
minderheid tegen zich in het harnas gejaagd door
zijn confronterende persoonlijkheid en een politiek
beleid dat algemeen wordt beschouwd als allesbehalve
inclusief en gebaseerd op machtsmisbruik.
“Het nieuwe team onder Abadi is een team dat samenwerkt,
een positief team,” zei Zebari, een Koerdische politicus
die minister van Buitenlandse Zaken was in de
regering-Maliki.
Nu de relaties met de Koerden formeel hersteld
zijn, wacht de sjiitische regering-Abadi een nog
moeilijkere, maar een cruciale taak, namelijk het
bereiken van een compromis met het soennitische
deel van de bevolking. De relaties waren de afgelopen
jaren zo vijandig geworden dat vele Iraakse soennieten
de jihadisten van de Islamitische Staat verwelkomden
als hun verdedigers tegen de centrale regering en
de door Iran gesteunde sjiitische milities die vaak
samenwerkten met de regering.
De soennieten verzoenen met de Iraakse regering
wordt algemeen beschouwd als een essentiële stap om
terug terrein te heroveren op de Islamitische Staat.
Premier Abadi heeft zijn schouders onder een plan
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gezet, dat gesteund wordt door de Verenigde Staten,
om lokale burgerwachten op te richten die aan de zijde
van het Iraakse leger zouden vechten. Maar dat plan is
voorlopig opgeborgen, net als intermediaire stappen
om soennitische stammen te bewapenen, vanwege de
tegenstand van sommige sjiitische facties. Deze facties
vrezen dat de regering een soennitisch leger zou
helpen oprichten dat zich vervolgens tegen de sjiieten
zou kunnen keren.

Mosoel binnenvielen, besloot president Obama dat
premier Maliki eerst moest opstappen vooraleer de
VS haar militaire acties tegen de Islamitische Staat zou
opdrijven.

De olieovereenkomst, een definitieve bezegeling
van het tijdelijke pact dat drie weken eerder al gesloten
was, betekent eveneens een belangrijke overwinning
voor de Verenigde Staten die het een prioriteit maakten
om de Koerden en de centrale regering ertoe aan te
zetten om hun politieke en economische onenigheden
te beslechten.

Tot dusver heeft Abadi bewezen dat hij een meer
inclusieve premier is dan Maliki, zowel qua stijl als
inhoudelijk. Hij heeft corrupte functionarissen en
militaire officieren die gezien werden als getrouwen
van Maliki uit hun ambt ontzet en hij stak een hand
uit naar soennitische staten zoals Saoedi-Arabië die
historische vijanden zijn van de door sjiieten geleide
regering in Irak. Hij verlaagde zelfs zijn eigen salaris
en dat van zijn ministers om tegemoet te komen aan
de publieke verontwaardiging over de hoge lonen van
politici.

Amerikaanse functionarissen hadden hun angst
uitgedrukt dat Irak uiteen zou vallen als beide partijen
niet tot een akkoord zouden komen, waarbij de Koerden
hun reeds lang bestaande onafhankelijkheidsdroom
zouden doordrijven.
Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken
John Kerry, die net als Abadi aanwezig was op een
NAVO-bijeenkomst in Brussel, prees dinsdag de
overeenkomst. “Dit zat er al lange tijd aan te komen en het
is een zeer belangrijke stap voorwaarts,” aldus Kerry.
De oliedeal lijkt op een tegenslag voor de ambities
van Turkije dat zich tijdens de jarenlange impasse
onder Maliki had opgeworpen als de redder van de
Iraakse Koerden door overeenkomsten af te sluiten
waarmee de Koerdische regering unilateraal olie en
gas kon exporteren via Turkije. Deze overeenkomsten
werden door Bagdad en de VS als illegaal bestempeld
en de afgelopen maanden dobberden verschillende
tankers met Koerdische olie, volgeladen in een Turkse
haven, over zee zonder dat ze ergens konden aanmeren
omdat potentiële kopers zich zorgen maakten over
mogelijke rechtszaken.
De toenadering tussen Bagdad en de KRG lijkt
eveneens een belangrijk element te valideren van de
strategie van president Obama om af te rekenen met
de Islamitische Staat, namelijk zijn streven naar een
meer inclusieve leider voor Irak. Toen de extremisten

Na langdurige onderhandelingen en hoogstaand
politiek drama afgelopen zomer, waarin zowel de VS
als Iran een grote rol speelden, werd Maliki als premier
vervangen door Abadi.

Zijn grootste politieke zege tot nu toe is echter de
olieovereenkomst met de KRG, die zorgt voor wat
Koerdische overheidsfunctionarissen zien als een meer
rechtvaardige verdeling van de olie-inkomsten en die
de Koerdische olieoperaties terug onder de auspiciën
brengt van de centrale regering.
Het kantoor van Abadi stuurde dinsdag een
verklaring de wereld in die de eenvoudige filosofie
in het hart van de ingewikkelde onderhandelingen
onderstreepte: “de Iraakse olie behoort toe aan alle
Irakezen.”
Volgens de overeenkomst zal de Koerdische regio
550.000 vaten olie produceren per dag die via kanalen
van de centrale regering verkocht zullen worden en
waarvan de opbrengst evenredig verdeeld zal worden
tussen Erbil en Bagdad. Hierbij inbegrepen zijn 300.000
vaten per dag uit de betwiste regio rond Kirkoek,
waarover de Koerden de controle overnamen in juni
nadat de dramatische opmars van de Islamitische Staat
het Iraakse leger op de vlucht had gedreven.
Net op het moment dat de olie-inkomsten zo
belangrijk zijn voor Irak, zal het vrijmaken van die olie
voor export mogelijks een negatief effect hebben op

De Koerden, 80
24

Volgens de overeenkomst tussen de KRG en Bagdad zal de regio rond Kirkuk 300.000 vaten olie per dag leveren, waarvan de
opbrengst evenredig verdeeld zal worden. © Andrea Bruce

het land in zijn geheel. Aangezien de olieprijzen recent
de laagste prijs hebben behaald in vijf jaar tijd, kan nog
meer olie toevoegen aan een reeds verzadigde markt
de prijzen volgens experten nog verder doen kelderen.
In de overeenkomst staat ook dat Bagdad de
betalingen aan de Koerdische Regio zal hervatten die
onder Maliki waren stopgezet en die neerkomen op
17 procent van het nationale budget en nog eens 1
miljard dollar om de (achterstallige, nvdr.) salarissen en
wapens te betalen van de Peshmerga die - soms samen
met de Iraakse veiligheidsdiensten en sjiitische milities
- in de frontlinie staan tegen de Islamitische Staat.

Tijdens een persconferentie dinsdag prees
Nechirvan Barzani, de premier van de Koerdische
Regio, de inspanningen van Abadi en alludeerde hij
op de spanningen die er onder Maliki waren geweest.
“Abadi’s verlangen om tot een overeenkomst te komen was erg
motiverend,” zei hij. “We hopen dat we hiermee een nieuw
hoofdstuk kunnen beginnen in de relaties tussen Bagdad en
Erbil. We hebben de dreigende toon die voorheen vaak tegen ons
gebruikt werd nooit geaccepteerd.”
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in de New York
Times van 3 december 2014. Vertaling Kristel Cuvelier,
stafmedewerker Koerdisch Instituut.
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Vredesmoeders:
in de vuurlinie voor vrede
Krustel Cuvelier
De jaren negentig vormden een donkere periode
voor de Koerdische bevolking van Turkije,
duizenden Koerdische dorpen werden platgebrand
en al wie ook maar enigszins verdacht werd
van hulp aan de Koerdische guerrillabeweging
PKK kon het slachtoffer worden van politieke
moorden, martelingen, verdwijningen of
jarenlange gevangenschap. In 1999 besliste een
groep moeders dat er genoeg bloed gevloeid was
en richtte de Vredesmoeders op.

De jaren negentig vormden een donkere periode
voor de Koerdische bevolking van Turkije, duizenden
Koerdische dorpen werden platgebrand en al wie
ook maar enigszins verdacht werd van hulp aan de
Koerdische guerrillabeweging PKK kon het slachtoffer
worden van politieke moorden, martelingen,
verdwijningen of jarenlange gevangenschap. In 1999
besliste een groep moeders dat er genoeg bloed
gevloeid was en richtte de Vredesmoeders op.
De Vredesmoeders – Dayîkên Aşîtîyê in het
Koerdisch, Barış Anneleri in het Turks – zijn een
beweging van Koerdische moeders die zich op een
geweldloze manier inzetten voor vrede en voor het
beëindigen van de discriminatie van de Koerdische
bevolking in Turkije. De meeste van de Vredesmoeders
hebben familieleden verloren tijdens de bloedige strijd
tussen de Turkse overheid en de PKK. “In 1999 kwamen
we samen als moeders wiens kinderen ofwel in de bergen waren,
in de gevangenis zaten of die hun leven verloren hadden in de
strijd,” zo verwoordde ooit één van de oprichtsters de
drijfveren van de beweging.
De Vredesmoeders weten sindsdien regelmatig het
nieuws te halen met hun acties en betogingen. Hun
gedurfde manier van actievoeren maakt hen echter

een doorn in het oog van de
Turkse overheid: verschillenden
onder hen werden op hun beurt
vervolgd en in de gevangenis
opgesloten, waar sommigen
gemarteld werden. Andere
moeders dienden hun familie
achter te laten en naar Europa
te vluchten om jarenlange
gevangenisstraffen te ontlopen. Desondanks zetten de
Vredesmoeders hun vreedzame strijd tot op de dag van
vandaag voort. We ontmoetten twee van hen, die we in
het interview hieronder de fictieve namen Gulistan en
Berfin zullen geven, begin augustus in Mardin.
De beide Vredesmoeders riskeren vervolging en
het is hen in wezen verboden om interviews te geven.
De vrouwen menen echter dat ze relatief veel kunnen
doen, omdat ze moeders zijn en omdat ze kiezen voor
vreedzame actiemiddelen, waardoor de politie hen
meestal met rust laat. Toch zitten er momenteel een
vijftal Vredesmoeders in de gevangenis, waaronder
enkelen uit Mardin.
Kunnen jullie ons iets vertellen over jullie
organisatie?
“In Mardin bestaat onze groep uit 15 tot 20
moeders. We hebben geen eigen lokaal waar we kunnen
samenkomen, daarvoor hebben we het geld immers
niet. We hebben niet echt een formele structuur, maar
onze groep heeft wel drie vrouwen aangeduid om als
woordvoerder naar buiten te treden. Als we ergens
heen moeten, beschikken we evenmin over eigen
auto’s, maar het stadsbestuur van Mardin (o.l.v. de
Koerdische BDP) biedt ons soms vervoer aan. Door
dat gebrek aan middelen is het vaak moeilijk om iets
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te doen. We ontmoeten bijvoorbeeld mensen die
weggevlucht zijn uit Shengal, maar we hebben weinig
mogelijkheden om hen te helpen.”

hoor, maar dat gebeurt zelden.”
Vanwaar komt jullie gedrevenheid en jullie
engagement voor de Vredesmoeders?

Wat doen jullie als Vredesmoeders?
“Ik woonde samen met mijn man en onze zes
kinderen. In 1995 werd ons dorp platgebrand door het
Turkse leger. Ook ons huis werd in de as gelegd. De
overheid beschouwde al onze kinderen immers zonder
onderscheid als aanhangers van de PKK. Mijn man
werd verplicht om dorpswachter te worden. Op een
bepaald moment werd hij opgepakt en veertig dagen
lang gevangen gehouden en gemarteld. Aangezien
ze geen bewijzen hadden tegen hem, hebben ze hem
uiteindelijk vrijgelaten. Het waren harde tijden voor
ons, ik kon mijn kinderen nauwelijks genoeg te eten
geven. Uiteindelijk hebben twee van
mijn kinderen zich aangesloten bij de
PKK, net omwille van al wat de Turkse
overheid ons heeft aangedaan,“ vertelt
“We hebben kortom
Berfin. Gulistan valt haar bij: “Ik was
weinig vertrouwen in het
kwaad op de Turkse overheid want
vredesproces van Erdoğan, er werden jongeren en zelfs kinderen
hij is een machtsgeile man vermoord, dorpen platgebrand…
die enkel tijd probeert te
Natuurlijk was ik kwaad, maar elke
winnen om zo zijn macht mens zou toch kwaad zijn als zoiets
te kunnen consolideren
gebeurt!”

“We bezoeken de familie van gesneuvelde
guerrillaleden en we praten met hen en we kijken of
er iets is wat we voor hen kunnen doen. Praten kan
soms opluchten, maar veel meer dan dat kunnen we
niet voor hen doen. Wat we ook doen, is tussenkomen
als er gevechten zijn tussen de guerrilla en Turkse
soldaten. We gaan dan letterlijk tussen de beide
strijdende partijen in staan. Op die manier proberen
we het gevecht te stoppen. Maar ook als bijvoorbeeld
twee families ruzie hebben, gaan we erheen om
te bemiddelen. Zo proberen we te
vermijden dat er gevechten ontstaan.
We handelen dus ook preventief, nog
voor er conflicten uitbreken.”

“Het is een hard leven, we lijden
veel en zien dagelijks doden. Het valt
ons ook zwaar als vrouwen en als
moeders, want we zien onze kinderen
soms nauwelijks. Onze kinderen willen
natuurlijk dat er eten op tafel komt
Ondertussen staat het
en dat we het huishouden doen, maar
Midden-Oosten in brand en
door onze inzet als Vredesmoeder
“Ik ben als Koerd geboren en ik
is
er
overal
oorlog.”
hebben we hier niet altijd evenveel tijd
voedde mijn kinderen in het Koerdisch
voor. We kunnen niet altijd alles tegelijk
op,” gaat Berfin verder. “Zodra mijn
doen. Onze kinderen wachten op ons
kinderen zes jaar werden, moesten ze
en soms koken ze voor zichzelf. Maar onze kinderen echter naar een Turkse school gaan. Daar kregen ze
weten waarom we dit doen.
les in het Turks en moesten ze elke morgen de Turkse
eed afleggen. Daarin moesten ze zeggen dat ze “blij
Soms zetten we voor twee of drie dagen een zijn dat ze Turk zijn”. Toen ze ouder werden, zijn onze
vredeskamp op voor een overheidsgebouw. Soms kinderen zich beginnen realiseren hoeveel onrecht hen
vallen er ook doden en gewonden wanneer we wordt aangedaan en daarop hebben sommigen van
tussenkomen tijdens gevechten. Maar we moeten dit hen zich aangesloten bij de PKK. De Turkse overheid
doen, ook voor de toekomst van onze kinderen en zij accepteert ons niet, enkel en alleen omwille van het
begrijpen dat. Toen het vredesproces begon, trok de feit dat we Koerden zijn en daarom vechten wij.”
PKK zich terug naar de bergen in Irak. We hebben
toen een kamp opgezet om te vermijden dat het
Gulistan heeft een gelijkaardig verhaal. “Ik heb
Turkse leger de PKK aanviel tijdens hun terugtocht. één zoon bij de guerrilla. Hij was journalist bij Özgür
We kunnen wel een maand lang in de bergen blijven Gündem en werd daarvoor gearresteerd en in de
als dat nodig is, totdat de gevechten gestopt zijn. Dat is gevangenis gestoken. Mijn man zat vier jaar in de
geen probleem voor ons. En ja, we zouden ook tussen gevangenis en mijn andere zoon zat 10 jaar achter de
beide komen als de PKK het Turkse leger aanvalt tralies, hij studeerde rechten in Izmir toen hij werd
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gearresteerd. Mijn dochter zat ook vijf maanden in
de gevangenis. Toen ze vrij kwam is ze naar Europa
gevlucht om aan een nog langere gevangenisstraf te
ontsnappen, ze woont ondertussen al dertien jaar in
Europa.”
Wat denken jullie over het huidige vredesproces?
“We willen dat er niemand sterft, aan beide zijden
van het conflict. Dat is ons doel. Ons uitgangspunt
is dat we allemaal als gelijken geboren worden en dat
proberen we ook aan de mensen duidelijk te maken.
Daarnaast willen we ook vrijheid voor Öcalan. We
verwachten dat de Europese Unie de PKK van de
lijst van terroristische organisaties haalt. Öcalan zit al
veertien jaar in de gevangenis en dat terwijl ons enige
doel erin bestaat vrede te stichten. De Europese Unie
reikt echter, jammer genoeg, liever de hand aan Turkije
dan aan ons. Öcalan kondigde opnieuw eenzijdig
een staakt-het-vuren af. Turkije maakt echter van de
wapenstilstand gebruik om nog meer militaire basissen
en stuwdammen te bouwen in de Koerdische regio.
Ondertussen woedt er oorlog in het Midden-Oosten.
Kijk maar naar wat Daesh (de Arabische afkorting voor
de Islamitische Staat, nvdr.) heeft aangericht in Shengal.
Turkije heeft Daesh altijd gesteund.”
“We hebben kortom weinig vertrouwen in het
vredesproces van Erdoğan, hij is een machtsgeile man
die enkel tijd probeert te winnen om zo zijn macht
te kunnen consolideren (het interview vond plaats ten
tijde van de presidentsverkiezingen van augustus 2014 waarin
Erdoğan politiek manoeuvreerde van premier naar president,
nvdr.). Ondertussen staat het Midden-Oosten in brand
en is er overal oorlog. Elke dag sterven er jongens en
meisjes, mannen en vrouwen. De leiders trekken zich
daar niets van aan, Erdoğan evenmin.”
Ahmet Türk, de Koerdische burgemeester van
Mardin, zei begin augustus dat het vredesproces
ten einde is als de Turkse regering niet heel snel
de daad bij het woord voert …
“Ahmet Turk zegt juiste dingen. Ons geduld is op!
Öcalan stuurde een week geleden dezelfde boodschap
de wereld in: “Ons geduld is op. Erdoğan moet serieuze
stappen ondernemen!” Wij hebben allemaal 2 of 3
familieleden bij de PKK. Als de oorlog herbegint, dan

zal het nog erger zijn voor Turkije dan de situatie in
Rojava. Maar wij willen geen oorlog, wij willen vrede!”
Hoe zouden jullie jullie eisen samenvatten?
“We willen dat progressief Europa ons steunt in
ons streven om een vredevolle, politieke oplossing te
vinden voor het conflict. En we willen dat Europa de
PKK van de lijst van terroristische organisaties haalt.
De PKK probeert ons te helpen in onze legitieme
eisen als volk. De PKK wil de Turkse regering tonen
dat er ook Koerden bestaan in Turkije, dat we een
realiteit zijn. God schiep ons en de PKK probeert
deze realiteit - het feit dat we bestaan als volk - aan
Turkije duidelijk te maken.”
“We willen ook dat er voor de naar Europa en Irak
gevluchte aanhangers van de PKK een wettelijk kader
gecreëerd wordt waardoor ze op legale manier kunnen
terugkeren naar Turkije. Daar moet Erdoğan voor
zorgen. Anders kunnen zij niet aan politiek doen in
Turkije, maar worden ze bij hun terugkeer onmiddellijk
in de gevangenis gestopt.”
De Turkse regering maakt van het vredesproces
gebruik om nieuwe militaire basissen te bouwen
in de Koerdische regio. Kunnen jullie daar iets
meer over vertellen?
“We kennen niet alle exacte locaties, maar er
worden nieuwe legerposten gebouwd in onder meer
Hakkari, Lice en Dersim. In Lice zijn er onlangs nog
twee doden gevallen tijdens de protesten tegen een
nieuwe legerbasis daar.”
De PKK is momenteel actief in de strijd tegen de
Islamitische Staat in het noorden van Irak en ook
in Rojava (Syrië) worden de Koerdische regio’s
zwaar aangevallen door IS. Kan de PKK wel een
nieuwe front in Turkije aan?
“De PKK is zeer sterk en ze kunnen goed vechten.
Kijk maar naar hun strijd in Rojava en in Maxmur en
Shengal. We bidden echter dat er geen nieuwe oorlog
komt in Turkije!”
Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut.

De Koerden, 80
28

BAKÛR

Turkse oppositiepartij worstelt met
massamoord
Peter Edel
In de jaren 1930 stuitte het voornemen van de
Turkse regering om minderheden tot assimilatie
te dwingen op veel weerstand. Dat was vooral zo in
de stad Dersim en omstreken, waar de bevolking
tot twee minderheden behoorde: etnisch gezien
Koerdisch, in religieus opzicht alevitisch.

De reputatie van Dersim als opstandige regio was een
erfenis uit de Ottomaanse periode. Toen werd daar
bijvoorbeeld al geweigerd belasting af te dragen. De
transformatie van het Ottomaanse Rijk tot de Turkse
Republiek bracht geen einde aan die opstandigheid,
integendeel.
Aanvankelijk werkte Ankara met stamhoofden
samen om Dersim verdeeld te houden en het gebied te
controleren. In 1935 veranderde de strategie en werd
een groot deel van de bevolking gedeporteerd naar
delen van het land waar hoofdzakelijk etnische Turken
woonden. Verder werd Dersim onder militair bestuur
geplaatst.

vooRbeeld
Tegen die tijd was van noemenswaardige rebellie
geen sprake meer in Dersim. Althans, dat blijkt
uit documenten die een paar jaar geleden werden
vrijgegeven. Toch besloot de regering er tot een
massaal offensief. Om haar heerschappij te bevestigen
over minderheden en opstandige gebieden, werd
Dersim als voorbeeld gesteld.
De daartoe aangegrepen aanleiding was een
onbetekenend incident met een stamhoofd. De reactie
van de Turkse regering was totaal buiten proportie,
waardoor in 1937 en 1938 duizenden alevitische
Koerden om het leven kwamen in Dersim. Volgens

ooggetuigen pleegden vrouwen
zelfmoord om aan verkrachting
door Turkse soldaten te
ontkomen. Ook zagen zij
hoe vrouwen en kinderen in
brand werden gestoken. Later
werden aan de tragedie van
Dersim dan ook terecht termen
als massamoord en genocide
verbonden.

gökcen
In Dersim, dat later tot Tunceli (‘land van brons’) werd
omgedoopt, ontkwam geen stam aan het staatsgeweld.
Of ze nu eerder wel of niet met de regering hadden
samengewerkt. Omdat het gebied moeilijk begaanbaar
was, werd het gebombardeerd. Aangenomen wordt
dat Sabiha Gökcen, de eerste vrouwelijke piloot van
de Turkse luchtmacht, daarbij betrokken was.
Gökcen was de adoptiedochter van Mustafa
Kemal Atatürk, de oprichter van de Turkse Republiek.
Atatürk was destijds al zwaar ziek - hij zou in 1938
overlijden - maar dat neemt niet weg dat onder zijn
leiderschap, en onder het bestuur van de door hem
opgerichte Republikeinse Volkspartij (CHP), tot het
bloedbad in Dersim werd besloten.

excuSeS
In de jaren waarin de kemalisten de dienst uitmaakten
in de Turkse staat bleef het bloedbad van Dersim een
onbespreekbaar taboe. Dat veranderde pas nadat de
Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) in
2002 aan de macht kwam en de kemalisten geleidelijk
uit de staat verdreef.
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In 2011 was de huidige president Erdogan nog
premier. In die hoedanigheid bood hij namens de
regering excuses aan voor Dersim. Het was een weinig
pijnlijke knieval. Erdoğans ideologische voorvaderen
waren immers niet verantwoordelijk voor de
massamoord die daar plaatsvond.
Het zou Erdoğan lastiger vallen om excuses aan te
bieden voor het bombardement dat in december 2011
onder zijn leiderschap plaatsvond nabij de Turks/
Iraakse grens, waarbij 33 jonge smokkelaars de dood
vonden. Dat heeft hij ook nog steeds niet gedaan.
Dat Erdoğan over Dersim wel erg grif was met
excuses doet een politieke agenda vermoeden. Het
bracht de CHP in verlegenheid, omdat die deze stap
nooit nam. In deze rigide opstelling van de CHP begint
de laatste tijd echter verandering te komen.

tanRIkulu
Eerder deze maand deed de vicevoorzitter van de
CHP, Sezgin Tanrıkulu, van zich spreken door tijdens
een populaire talkshow namens de CHP excuses aan
te bieden voor Dersim. Dat kwam hard aan binnen
de partij en al snel werd Tanrıkulu door partijgenoten
terechtgewezen. De verdeeldheid binnen de CHP, waar
een nieuwe generatie sociaaldemocraten tegenover de
oude garde kemalistische hardliners staat, werd zo
onderstreept.
Partijleider Kılıçdaroğlu neigt tot aansluiting bij de
vernieuwers, maar weet zich in een lastig parket. Eerder
beschreef ik al de kritiek op hem van tegenstanders
binnen de partij na de verloren presidentsverkiezingen
in augustus jongstleden. Zoals van de kemalistische
havik Emine Ülker Tarhan. Zij heeft de CHP
ondertussen verlaten en kondigde aan haar eigen partij
te beginnen. Goed mogelijk dat die nieuwe partij veel
aantrekkingskracht krijgt op stemmers met bezwaren
tegen de vernieuwingskoers in de CHP.
Mede door de aanhoudende crisis in de CHP
blijft het de vraag hoe deze partij bij de algemene
verkiezingen volgend jaar een vuist kan maken tegen
de oppermachtige AKP. Ook zonder breuk in de
partij was dat al een hele opgave, maar onder deze
omstandigheden is het vrijwel ondoenlijk.

Daarmee wordt eens te meer bevestigd waar de
kracht van de AKP ligt. Er wordt om verschillende
redenen op die partij gestemd, maar cynisme over
andere partijen is er daar zeker een van. Reacties van
medestanders van de AKP, die bij kritiek op Erdoğan
vaak op het duistere verleden van de CHP wijzen,
bevestigen dat.

alevIeten
Alevieten stemmen traditioneel op de CHP. Aangezien
de slachtpartij onder alevieten in Dersim door die partij
werd aangericht, klinkt dat tegenstrijdig. Alevieten
oriënteren zich echter sterk op het kemalistische
secularisme van de CHP, waardoor die partij vaak toch
de vanzelfsprekende keuze voor hen is. Die binding
met de alevieten komt onder andere naar voren in
partijleider Kılıçdaroğlu, een alevitische Koerd met
roots in Dersim.
Om de tegenstrijdigheid uit de weg te gaan, dateren
sommige alevieten het bloedbad van Dersim in 1939
in plaats van 1937-1938. Omdat Atatürk toen al dood
was en er daardoor niet verantwoordelijk voor kon
zijn. Zelfs als die datering zou kloppen, pleit dat de
CHP echter niet vrij, want die bleef ook na Atatürks
dood aan de macht in de eenpartijstaat die Turkije
destijds nog was.

Davutoğlu
Dersim was niet de laatste geweldsuitbarsting tegen
alevieten in Turkije. In de stad Kahramanmaras
werden zij in 1978 wederom het slachtoffer van een
moordpartij. Grijze Wolven waren daar toen schuldig
aan, maar de CHP maakte als regeringspartij destijds
geen haast met de aanhouding van deze fascisten.
Aan dat laatste refereerde AKP-premier Davutoğlu
onlangs toen hij zich openlijk afvroeg waarom alevieten
op de CHP stemmen. Om kort daarop, in Dersim/
Tunceli, een charmeoffensief richting de alevieten te
beginnen.
Het spreekt voor zich dat Davutoğlu graag ziet
dat alevieten op de AKP stemmen bij de algemene
verkiezingen over een half jaar. De AKP wil dan
immers de meerderheid halen die nodig is voor een
nieuwe grondwet, en daarmee voor het door Erdoğan
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Turkse soldaten houden vrouwen en kinderen uit Dersim gevangen.

Demirtaş

fel begeerde presidentieel systeem. Iedere stem is er
onder die omstandigheden een.

SIvaS
Gezien de grote afstand tussen de rechts-islamistische
AKP en de links-seculiere alevieten is het zeer de
vraag of Davutoğlu in zijn voornemen zal slagen
om hen voor zich te winnen. Bovendien weten de
alevieten dat de AKP sterk aansluit bij de drang van
eerdere regeringen tot soennitische heerschappij in
Turkije. Als de weigering van de AKP om alevitische
gebedshuizen (cemevi) te erkennen dat niet bewijst,
dan doet het feit dat in geen enkele Turkse provincie
een alevitische gouverneur werd benoemd dat wel.
Wat voor alevieten verder in het nadeel van de
AKP spreekt, is het beruchte incident te Sivas in 1993.
Bij een door islamitische fundamentalisten gestichtte
brand in die stad vonden toen veel alevieten de dood.
De AKP bestond destijds nog niet, maar het is de
alevieten niet ontgaan dat meer dan twintig advocaten
die de verdachten destijds verdedigden later een functie
in die partij kregen.

Ondanks de inspanningen van Davutoğlu zal de
AKP dus waarschijnlijk niet veel links-alevitische
stemmen winnen. Die zouden in theorie wel naar de
Democratische Volkspartij (HDP) van de Koerdische
Selahattin Demirtaş kunnen gaan. Demirtaş ontpopt
zich de laatste tijd steeds meer tot het alternatief
voor linkse stemmers. Zijn relatieve succes bij de
presidentsverkiezingen was in die zin zeker een teken
aan de wand.
Alevieten kunnen zich echter af laten schrikken
door de verwachting dat Demirtaş in zal stemmen met
de nieuwe grondwet waar de AKP op uit is. Dat wil
zeggen, wanneer het Koerdische ‘voortgangsproces’
resultaten afwerpt. Als dat tenminste echte resultaten
af gaat werpen, want dat moet eerst nog blijken.
Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een
politieke biografie van Turkije (2012, uitgeverij EPO,
Antwerpen). Verschenen op De Wereld Morgen, 26 november
2014.
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EUROPA

Europalië Turkije en de honderdste
verjaardag van de Armeense Genocide
Doğan Özgüden
De Belgische media van 26 november hebben
gewillig de oproep beantwoord van een
persconferentie over Europalia Turkije, een
evenement dat plaatsvindt in 2015 in de Europese
hoofdstad. La Libre Belgique, bijvoorbeeld gaf
de informatie door onder de titel “L’édition 2015
du festival Europalia mettra la culture turque à
l’honneur”. De Turkse media, ook zij die gekant
zijn tegen het huidige islamitisch bewind, hebben
deze persconferentie toegejuicht. De Turkse
minister van Cultuur Omer Çelik was aanwezig.
Het klonk als een overwinning van de Turkse
lobby in de Europese hoofdstad op de Anatolische
diaspora die zich voorbereiden op de 100ste
herdenking van de genocide op de Armeniërs en
Assyriërs in 2015.
Waarom? Omdat de Turkse minister een toegeeflijke
houding leek in te nemen door te zeggen:
“Anatolië is de wieg van talloze civilisaties, een
museum in open lucht. Wij willen de Anatolische
cultuur in de kijker zetten, in één stuk en niet
onderverdeeld in vakjes. En de Armeense cultuur
maakt er deel van uit. Zoals de aderen van eenzelfde
lichaam.”
Enkele tentoonstellingen en misschien enkele
concerten zullen voldoende bewijzen leveren voor
het Europese publiek dat de Armeense, Assyrische en
Griekse aderen van dit lichaam steeds even levendig
zijn als de Turko-Islamitische aderen in het Turkije van
vandaag.
Wat gezegd over de deportatie van miljoenen
Armeniërs, Assyriërs en Grieken van honderd jaar
geleden? Waarom zijn er vandaag maar enkele tientallen

duizenden nakomelingen van deze autochtone
volkeren die al aanwezig waren op het grondgebied
alvorens de aankomst van de Turken in deze “wieg van
talloze beschavingen”?
Is Anatolië vandaag daadwerkelijk een
openluchtmuseum? Of is het een openlucht
begraafplaats van talloze beschavingen waarvan
de grondvesters honderd jaar geleden werden
gedeporteerd en uitgeroeid? Wat gezegd over de
onderdrukking en uitroeiing van de Koerdische en
Êzîdîsche volkeren? Wat te zeggen over Koçgiri, Sey
Sahid, Agri Dersim en Roboski? Wat gezegd over de
soennitische heerschappij over de gemeenschap van
de Alevieten?
Toen tijdens de persconferentie een vraag rees
over de honderdjarige herdenken van de genocide
van 2015, zei Jacobs de Hagende, voorzitter van
Europalia International, dat het ging om louter toeval
en herinnerde er aan dat Europalia ‘apolitiek’ is.

aPolItIek?
Terwijl alle democratische krachten van de wereld zich
voorbereiden op de eerste volkerenmoord van de 20e
eeuw, volharden de neo-Ottomaanse en islamitische
gezagvoerders van Turkije nog steeds in het loochenen
van deze smadelijke daad die de het Ottomaanse Rijk
heeft voltrokken op het vaderland van de Armeniërs,
de Assyriërs en de Grieken.
Mevlüt Çavuşoğlu, minister van Buitenlandse
Zaken van dit land, heeft onlangs voor het Turkse
Parlement verklaard dat het voor Turkije niet mogelijk
is de Armeense volkerenmoord te erkennen, de
genocide wordt toegeschreven aan de voorvaderen
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Voorstelling van het programma van Europalia 2015.

en aan de Turkse natie. (armenews.com, 7 november
2014).
Moeten de inrichters van Europalia trouwens geen
rekening houden met de mensenrechten en met het
recht op vrijemeningsuiting in het land dat wordt
gekozen als partner van het festival? Het volstaat even
te bladeren door de laatste verslagen van ngo’s zoals
Amnesty International, Reporters Zonder Grenzen,
Human Rights Watch, Europese Federatie van
Journalisten en het Comité voor de Bescherming van
Journalisten.
En wat te denken van de onaanvaardbare en
verwerpelijke verklaringen van de voorzitter van de
Republiek? (Zie hiervoor “President Erdogan, Roi de
la polémique”, AFP, 27 november 2014) Eer betuigen
aan een dergelijk regime door het organiseren van
Europalia, is dat een apolitieke daad?
Laten we niet vergeten dat de beslissing van de raad
van beheer van Europalia International van 23 mei
2013 om Europalia 2015 aan Turkije te wijden reeds
reacties had uitgelokt, zoals dat ook in 1995 het geval
was geweest.
Inderdaad, zoals aangehaald in La Libre Belgique
van 28 mei 2013, had Europalia in maart 2013 de
plannen moeten stopzetten voor de editie gewijd aan
Turkije wegens het tekort aan respect van Turkije i.v.m.
het programma van culturele diversiteit, waaronder
ook te verstaan de Koerdische dimensie.

Na de nieuwe stap om
Europalia aan Turkije te
wijden heeft meester Michel
Mahmourian, voorzitter van
de Armeense Gemeenschap
van België de volgende oproep
gedaan: “Het is duidelijk dat de
keuze van het jaar 2015 noch aan
toeval te wijten is, noch aan een
keuze van Belgische kant. Indien
Turkije uitnodigen reeds op zich
een betwistbare beslissing is, laat
ons er toch even aan herinneren
dat in 1995 de Federale Regering
zich verzet had tegen deze uitnodiging wegens politieke
redenen. Wij kunnen niets anders doen dan er tegen te
reageren, maar laat ons dat niet alleen doen. 2015 zal
de 100ste verjaardag van de Armeense Volkenmoord
herdenken, maar ook het begin van de teloorgang van
alle christelijke gemeenschappen van het Ottomaanse
Rijk. Dit is de gelegenheid om de Griekse en AssyrischChaldeïsche gemeenschappen te verenigen en de steun
te vragen van andere minderheden die afstand willen
nemen van de officiële houding van Turkije.
De houding van de organisatoren van Europalia
staat in schril contrast met die van de Koerdische
Sebahat Tuncel van de Democratische Partij van de
Volkeren, HDP die bij het Turks parlement een voorstel
heeft ingediend om de Armeense volkerenmoord te
erkennen, alsmede de moordpartijen op Koerden en
Alevieten onder het republikeinse bewind. Tuncel
vraagt aan de president zijn excuses aan te bieden in
het parlement aan de slachtoffers van deze misdaden
tegen de mensheid. Zij eist ook dat de Turkse
staatsarchieven zouden worden opengesteld, dat 24
april openlijk een dag van de herdenking zou worden
en dat de morele en materiële schade door de staat
zou vergoed worden. Zouden de organisatoren van
Europalia en de Belgische autoriteiten geen voorbeeld
moeten nemen aan de moedige houding van deze
vrouw en de erkenning van de Armeense genocide
alvorens het opbouwen van een programma van het
festival? Indien zij echt ‘apolitiek’ willen zijn!
Dogan Özgüden is hoofdredacteur van het persagentschap
Info-Türk. Vertaling en samenvatting door de Armeense
Gemeenschap van België.
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KAUKASUS

Abu Omar, emir tegen de Koerden
Mauro Desira
Abu Omar Al-Shishani, ‘de Tjsetsjeen’, is
de nieuwe reizende ster aan het jihadistenfirmament. Al-Shishani leidde afgelopen zomer
als bevelhebber van de noordelijke sector van de
Islamitische Staat het beleg op Mosul en Sinjar en
heeft sinds eind oktober ook het bevel gekregen
over de slag op Kobanê. Het opmerkelijke
parcours dat Al-Shishani heeft afgelegd biedt
een unieke blik op verschillende geopolitieke en
regionale ontwikkelingen die hebben geleid tot
de huidige crisis in Syrië en Irak.

Abu Omar ziet het levenslicht in 1986 in de
Pankisivalei in Georgië als Tarkhan Batirshvilli.
Hij heeft een Georgisch-Christelijke vader en een
Tsjetsjeens-Islamitische moeder. Volgens zijn vader
toonde Tarkhan echter nooit interesse in religie. In
2006 besluit hij op negentienjarige leeftijd in dienst te
treden in het Georgische leger. Hij komt er terecht bij
de ‘Spetsnaz’, een militaire inlichtingendienst.
De Pankisivallei ligt in het noordoosten van
Georgië en grenst er aan Tsjetsjenië. Het merendeel
van de bevolking heeft er Tjsetsjeens bloed.
Gedurende de oorlogen langs de andere kant van de
bergen verschuilden gewapende strijders zich vaak in
de ontoegankelijke en onherbergzame vallei, waar ze
zowel uit de greep van de Russische als de Georgische
autoriteiten bleven. Tegenwoordig is het voornamelijk
enorme werkloosheid en isolatie van de rest van het
land waar Pankisi mee kampt.
Onder het bestuur van president Mikheil
Saakashvili, die in 2004 na de Rozenrevolutie aan de
macht kwam, heeft Georgië zich volledig georiënteerd
op de Amerikaanse agenda in de Kaukasus. Enorme
hoeveelheden overheidssteun en investeringen

vloeiden het land binnen op
voorwaarde van diepgaande
hervormingen op Westerse leest.
Het Georgische leger genoot
enorm van deze Amerikaanse
en Britse materiële en financiële steun, in de hoop een
belangrijke regionale NAVOpion te worden. Ook Tarkhan
kreeg naar alle waarschijnlijkheid zijn opleiding van
Amerikaanse en Britse militairen.
In 2009 wordt tbc bij hem vastgesteld en ontvangt hij
zijn ontslag. Het gaat verder bergaf want een jaar later
belandt hij in de gevangenis wegens wapensmokkel.
Het is hier dat zijn gedaanteverwisseling zal
plaatsvinden. Hij ontmoet er een Saudi die hem inwijdt
in de gewapende jihad en de betekenis van Tsjetsjenië
voor de internationale islamitische strijd.
De eerste Tsjetsjeense oorlog, tussen 1991 en
1996 onder leiding van Dzhokhar Dudayev, was een
nationalistische onafhankelijkheidsoorlog. Vanaf
1995 beginnen echter buitenlandse jihadstrijders toe
te stromen in de Kaukasus, waaronder de Saudi Ibn
al-Khattab. Gedurende het korte interbellum zijn
zij verantwoordelijk voor een paradigmashift in het
Tsjetsjeens verzet. Steeds meer militanten kaderen
hun strijd binnen de internationale jihad en vinden
religieuze steun in het Wahabisme, een zeer strenge
door Saudi-Arabië gepromote interpretatie van de
Islam waarop ook al-Qaeda beroep doet. Dit in
contrast met het traditionele Soefisme uit de regio.
Dankzij president Yandarbiyev vinden al-Qaeda en
Saudische extremisten eind jaren ‘90 ingang in tot in
de hoogte echalons van de Tsjetsjeense staat. De jonge
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De Pansikivallei, geklemd tussen Georgië en Tsjetsjenië en geplaagd door enorme werkloosheid. © Daro Sulakauri

republiek wint aan nieuw strategisch belang in de
controle over Centraal-Azië en de Kaspische Zee. De
tweede oorlog met Rusland die uitbreekt in 1999, na
de inval van radicaal islamitische troepen onder leiding
van Ibn al-Khattab in Dagestan, heeft een compleet
ander gezicht en draagt een veel breder internationaal
belang. Vandaar dat de Amerikanen, sinds 2002 al,
investeren in het Georgische leger zodat deze de voor
de internationale Mujahideen belangrijke uitvalsbasis
in Pankisi terug onder controle zouden kunnen krijgen.
Tarkhan komt vrij in 2012. Onmiddellijk trekt hij
naar Istanboel, waar zijn oudere broer Tamaz hem
opwacht. Volgens de vader van de twee zou het
voornamelijk Tamaz zijn die Tarkhan op sleeptouw
neemt en die zich al veel vroeger op de jihad had gericht.
In Istanbul integreert Tarkhan zich in het netwerk van
militante groeperen uit de noordelijke Kaukasus die
er van de Turkse autoriteiten wat bewegingsruimte
krijgen.
De relatie tussen Turkije en de Tsjetsjeense rebellen
is inning maar complex. Onder de bevolking heerst

er veel sympathie voor de Tsjetsjeense strijd. Deels
omdat deze past binnen zowel de pan-Turkse als de
neo-Ottomaanse gedachte, deels vanwege de grote
en invloedrijke diaspora uit de Kaukasus die er de
afgelopen 150 jaar zijn naartoe gevlucht voor de
Russische expansiedrang.
De Turkse staat heeft in de jaren ’90 verschillende
Tsjetsjeense groepen toegestaan om Turkije als
toevluchtsoord te gebruiken voor hun strijd tegen
Rusland. Onder het bewind van Erdoğan vindt er een
toenadering plaats tot Moskou. waardoor de steun
aan de Tsjetsjeense milities afneemt en er geregeld
arrestaties plaatsvinden. Er blijft echter een Tsjetsjeens
verzetsnetwerk actief als stok achter de deur in de
verhoudingen met Rusland.
Abu Omar al-Shishani, zoals Tarkhan zich nu
noemt, richt in 2012 ‘Jaish al-Muhajireen wal-Ansar’
(JMA) op. JMA bestaat hoofdzakelijk uit jihadi’s uit
de noordelijke Kaukasus. Enkele Libanese kranten
speculeren dat de Turkse overheid sinds een jaar veel
inzet op de Tsjetsjeense milities en toelaat aan onder
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andere JAM om actief te worden in Syrië. Beide zijn
uiteraard geen onbekenden voor elkaar.
Het is al lang geen geheim meer dat de Turkse
regering en haar inlichtingendiensten jarenlang
getolereerd hebben dat radicaalislamitische milities,
waaronder ook het Al-Nusrafront en de Islamitische
Staat (IS), Turkije hebben gebruikt als uitvalsbasis
en dat hun strijders vrijelijk over en weer de Turkse
grens gingen. De Turkse staat heeft immers twee grote
objectieven in Syrië, de val van Assad en de vernietiging
van de Koerdische beweging.
Het aantal Tsjetsjenen dat in Syrië onder de vlag
van IS vecht is eerder beperkt, in het totaal zou het om
een duizendtal gaan, dit op 7000 buitenlanders onder
de naar schatting 30.000 IS-strijders. Het aandeel
Tsjetsjenen wordt vaak overschat omdat iedere
Russischtalige strijder als Tsjetsjeen wordt aanzien. De
meeste Tsjetsjenen zijn daarboven niet afkomstig uit
de Kaukasus, maar leden van de diaspora in Europa.
Binnen het netwerk van de Tsjetsjeense jihad zaaien
de Syriëstrijders verdeeldheid. Volgens het Emiraat
van de Kaukasus, de invloedrijkste Tsjetsjeense
jihadimilitie, moeten Tsjetsjenen hun strijd voeren
in Tsjetsjenië. Uiteindelijk heeft de Emir van het
Kaukasus Emiraat, Ali Abu Mukhammad, dit voorjaar
toch zijn zege gegeven aan JMA.
Deze zegening kwam te laat voor Abu Omar. In
november 2013 zweerde hij trouw aan al-Baghdadi,
leider van de toenmalige ISIS. Dit zorgde voor een
split binnen JMA, enkele getrouwelingen volgden hem
naar ISIS, maar het merendeel bleef bij JMA. Het
Kaukasus Emiraat heeft, ondanks haar uitgesproken
steun aan het Al-Nusrafront, Omar al-Shishani nooit
hiervoor veroordeeld.
Dankzij overtuigende militaire campagnes, onder
andere de strijd om de Menaghluchthaven in het
noorden van Syrië, klimt Abu Omar snel op in de
militaire hiërarchie van IS. Hij duikt gereld op in
video’s die op het net verschijnen en zijn naam begint
de ronde de doen, ook in de internationale pers. Zoals
de meeste Tsjetsjeense jihadi’s heeft hij een sterke
reputatie op het slagveld en geniet hij veel aanzien,
ook buiten IS.

Abu Omar Al-Shishani, voorheen Tarkhan Batirschvilli

Zo is het dat Abu Omar al-Shishani uiteindelijk
oog in oog belandt met de Koerdische strijders in het
noorden van Irak en in Kobanê en hoe hij de dood
van duizenden onschuldige jongens en mannen, de
ontheemding van honderdduizenden gezinnen en het
verschrikkelijke leed van duizenden ontvoerde meisjes
en vrouwen op zijn rekening heeft.
De levensloop van Tarkhan Batirschvilli maakt
echter duidelijk dat er velen zijn met bloed aan hun
handen. Het westen dat de gehele regio decennialang
heeft gemilitariseerd uit puur eigenbelang. De Saudi’s
die met hun verderfelijke Wahabistische ideologie,
onder toeziend oog van haar Amerikaanse bondgenoot,
zowat de gehele Islamitische wereld hebben verziekt.
Rusland dat door de Kaukasus als haar eigen interne
kolonie te marginaliseren een kweekvijver voor de
meest gevreesde jihadi’s heeft gegraven. Last but not
least, de Turkse staat, die ongeacht de consequenties
olie op het vuur blijft gooien in Syrië.
Mauro Desira, stafmedewerker Koerdisch Instituut.
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