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Verschillende autocratische
heersers in het Midden-Oosten
werden de laatste jaren van
hun troon gestoten.
De meest beruchte onder hen
was Saddam Hoessein alias
‘de tiran van Tikrit’. Vrede en
democratie zijn daarom niet
automatisch ingetreden in
de regio.

De tiran van Tikrit
en andere essays over
een woelig Midden-Oosten

De drie staten die voortgekomen zijn uit het Ottomaanse Rijk,
worstelen met vele problemen: Irak en Syrië worden verscheurd door
sektarisch geweld, Turkije kampt met de ‘Koerdische kwestie’.
De Koerden die in die landen wonen, streven verder naar autonomie.
Ze strijden intussen ook tegen de terreurgroep ‘Islamitische Staat’
die haar tentakels over Irak en Syrië heeft uitgeslagen. In de regio
vindt ook een geopolitieke krachtmeting plaats tussen soennieten en
sjiieten,waarbij Turkije en Iran proberen er hun invloed uit te breiden.
Dirk Rochtus volgt de situatie in het Midden-Oosten al vele jaren.
Dit boek bundelt zijn analyses en opiniestukken die verschenen in
Vlaamse kranten zoals De Standaard, De Morgen, De Tijd en Gazet
van Antwerpen en in online media zoals Knack.be, deredactie.be en
Doorbraak.be.
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De chaos en het geweld duren er voort en hebben ook verreikende
gevolgen voor Europa, Amerika en Rusland.
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Dirk Rochtus (°1961) doceert internationale politiek en
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Opheffing van parlementaire
onschendbaarheden in Turkije
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Nu verkrijgbaar bij het Koerdisch Instituut: ‘De tiran van Tikrit’ door Dirk Rochtus.
Te koop voor 12 euro (ophalen in het Koerdisch Instituut) of 17 euro (inclusief 5 euro verzendkosten).

“Met de vernietiging van Sur is het hart
uit het Koerdische lijf gerukt”
Interview met PYD-covoorzitter
Salih Muslim

REDACTIONEEL

De Turkse staat slaat op hol: de covoorzitter van onze
partnerorganisatie Kurdî-Der in Noord-Koerdistan
(Turkije), de heer Ozan Kiliç, is aangehouden!
Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut
De Koerden strijden al decennialang tegen identiteitsontkenning, assimilatie en totale uitroeiing. Sinds de
stichting van de staat Turkije zijn vele talen, culturen, religies en volkeren ontkend en volledig verdwenen. Die
staatspolitiek wordt tot op de dag van vandaag uitgevoerd. Eén van die volkeren in gevaar is het Koerdische
volk. Ze heeft ontkenning, onderdrukking en genocides gekend, maar heeft steeds gestreden om te kunnen
overleven.
De Turkse staat heeft geen enkele kans gegeven aan de democratische strijd. Sinds de jaren ‘90 wordt de
Koerdische beweging onder het mom van ‘de strijd tegen het terrorisme’ hard aangepakt. Koerdische politici
werden met allerlei operaties aangehouden, opgesloten en gestraft. Vele politieke, sociale, culturele en
vakorganisaties werden juridisch vervolgd. Op 25 mei 2016 werd ook de heer Ozan Kiliç, de covoorzitter van
Kurdî-Der, een Koerdisch taalcentrum in Diyarbakir, aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Kurdî
Der is een legale en gerespecteerde organisatie die zich inzet voor de Koerdische taal en een partner van het
Koerdisch Instituut voor het project ‘Ez mafên xwe dizanim’ (een project rond mensenrechteneducatie in het
kader van Erasmus+, gesubsidieerd door de Europese Commissie). De aanhouding van de heer Kiliç toont
aan hoe het eraan toegaat als het gaat over de Koerdische taal. Het toont aan dat de Turkse staat niet van
plan is om de realiteit onder ogen te zien en identiek dezelfde staatspolitiek voert als in haar stichtingsjaren.
De Turkse staat moet dringend haar beleid veranderen t.o.v. de andere etnische en religieuze groepen in het
land. Om een mooie democratische samenleving te kunnen bouwen, hebben we een democratiseringsproces
nodig. We roepen de Turkse autoriteiten op om te stoppen met de criminalisering van Koerdische politici,
mensenrechtenactivisten, journalisten en schrijvers.
De internationale gemeenschap draagt ook haar verantwoordelijkheid door te blijven zwijgen over de misdaden
van de Turkse staat t.o.v. de niet-Turken in het land. Het feit dat Turkije lid is van de NAVO, aan de deur
staat van de EU en heel wat verdragen ondertekend heeft om mensen- en volkerenrechten te respecteren,
wil niet zeggen dat ze haar agressieve, genocidale politiek mag blijven uitvoeren. We vragen de internationale
gemeenschap om de agressie van de Turkse staat te veroordelen en concrete stappen te zetten zodat er ook
zichtbare resultaten zijn. Alle vormen van onderdrukking tegen de Koerdische taal, cultuur, religie en identiteit,
moeten stoppen. We kunnen enkel spreken van een democratische samenleving als er op alle vlakken gelijkheid
en verdraagzaamheid is t.o.v. elkaar.
We vragen de internationale gemeenschap eveneens om niet langer toe te geven aan de vele obstakels die de
Turkse staat creëert voor humanitaire hulpverlening aan de Koerdische regio’s van Syrië (Rojava). Het Turkse
regime houdt hulpkonvooien tegen aan haar grens en belet eveneens financiële transacties binnen Europa naar
Heyva Sor, de Koerdische Rode Halve Maan, waardoor humanitaire hulp aan de noodlijdende bevolking zwaar
belemmerd wordt, een zoveelste misdaad van het regime.
Wij, van het Koerdisch Instituut, verklaren onze solidariteit met onze partnerorganisatie Kurdî Der en haar
covoorzitter de heer Ozan Kiliç. We zullen blijven werken aan de democratisering van Turkije, waar talloze
etnische en culturele verschillen zijn, verschillen die gerespecteerd moeten worden. We zijn ervan overtuigd dat
die verschillen net de belangrijkste schoonheid van het land uitmaken.
De Koerden, 89
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Voorlopige beoordeling over de opheffing
van de parlementaire onschendbaarheden
in Turkije op 20 mei 2016
HDP Commissie buitenlandse Zaken
Op 20 mei 2016 hief de Grote Nationale
Assemblee
van
Turkije
(GNAT)
de
parlementaire onschendbaarheid op van 138
volksvertegenwoordigers door middel van een
voorlopige grondwetswijziging.
Dit werd mogelijk door de gezamenlijke inspanningen
van een anti-Koerdische nationalistische alliantie,
bestaande uit de regeringspartij AKP en de Partij voor
Nationalistische Beweging (MHP). De Republikeinse
Volkspartij (CHP), een lid van de Socialistische
Internationale, droeg ook bij aan deze inspanningen
en stemde voor het wetsvoorstel, terwijl het deze
tegelijkertijd ongrondwettelijk verklaarde, in een
poging om aan te tonen dat de partij niet de kant
kiest van de HDP, die sinds de verkiezingen in juni
2015 het slachtoffer is van nationalistisch geweld en
staatsrepressie.
Het voorstel om de parlementaire onschendbaarheden
op te heffen, begon met verklaringen van president
Erdoğan in januari 2016, die stelde dat de HDPparlementsleden naar de gevangenis zouden moeten.
De ‘voorlopige grondwetswijziging’ van 20 mei
herroept de immuniteiten van de parlementsleden van
alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de GNAT.
Echter, voor iedereen die de debatten leest rond het
wetsvoorstel onder leiding van de heer Erdoğan, is
het duidelijk dat het openlijk en specifiek gericht is
tegen de Democratische Partij der Volkeren (HDP),
waardoor de weg wordt vrijmaakt voor de vervolging
van 55 van haar 59 parlementsleden, omwille van
de verklaringen en acties die ze hebben gedaan ten
behoeve van hun kiesdistricten.
Het immuniteitswetsvoorstel maakt het mogelijk de
HDP-parlementsleden te vervolgen in 510 zaken die
op 20 mei 2016 in behandeling waren bij GNATinstellingen. Het is belangrijk om op te merken dat

105 van deze dossiers op die dag met veel haast
zijn ingediend, om voor de vervolging te zorgen
van HDP-parlementsleden in een maximum aantal
strafzaken. Dit proces werd uitgevoerd met een
volslagen gebrek aan transparantie, en we hebben
onvoldoende informatie over de beschuldigingen
tegen onze parlementsleden in 93 dossiers die op
het laatste moment nog zijn aangekomen bij het
Ministerie van Justitie. De verdeling van een totaal
van 547 strafrechtelijke beschuldigingen in de
overige 417 dossiers zijn als volgt: “het maken van
propaganda voor een terroristische organisatie” (180
keer), “het overtreden van de wet op bijeenkomsten
en demonstraties” (110 keer), “het prijzen van een
strafbaar feit of een persoon” (57 keer), “het beledigen
van de president” (27 keer), “het aanzetten tot haat
en vijandschap” (21 keer), “het uitvoeren van een
strafbaar feit ten behoeve van een illegale organisatie
zonder dat zij lid zijn van die organisatie” (23
keer),”lidmaatschap van een gewapende organisatie”
(9 keer).
Deze politiek-juridische ‘terror-isering’ van HDPparlementsleden moet samen worden gezien met
het feit dat bijna al deze beschuldigingen slaan op
verklaringen en acties die zijn uitgevoerd in het
kader van het bepleiten en het uitleggen van het
HDP-programma, met inbegrip van deze gemaakt
op parlementaire grond, in partijbijeenkomsten,
demonstraties en in persverklaringen.
Deze daden vallen binnen de reikwijdte van de
vrijheid van meningsuiting die gewaarborgd wordt
onder parlementaire onschendbaarheid, en in alle
gevallen houden ze rechtstreeks verband met kritiek
op het beleid en de acties van de regering.
HDP heeft goede redenen om te geloven dat
de Turkse rechtbanken deze zaken niet zullen
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beoordelen in overeenstemming met grondwettelijke,
democratische en mensenrechten.
Wat de HDP onderscheidt van andere partijen die
vertegenwoordigd zijn in het politieke establishment
van Turkije, is onze open en programmatische inzet
voor het bereiken van een vreedzame, rechtvaardige
en egalitaire oplossing van het langdurige Koerdische
conflict van Turkije op basis van de erkenning van
individuele en collectieve rechten van het Koerdische
volk, waaronder het recht op autonomie binnen de
territoriale integriteit van Turkije.
De HDP pleit voor democratische autonomie voor
iedereen in Turkije. Het belang van het voorstel
van democratische autonomie voor het recht op
zelfbescherming en het bouwen van een duurzame
toekomst onder een totalitaire regering heeft
zich keer op keer getoond: bij de oplegging van
‘stedelijke transformatie’-plannen door de overheid
en gedwongen volksverhuizingen in de Koerdische
steden, net als van plannen voor ‘ontwikkeling’ in
de regio van de Zwarte Zee en elders, alsook bij de
bestrijding van lokale weerstand met wrede militaire
interventies.

De inzet van de HDP voor democratische autonomie
ligt ook aan het hart van de grote hoeveelheid
electorale steun voor onze partij in de Koerdische
regio, die goed is voor ongeveer tachtig procent van
de 5 à 6 miljoen stemmen die ons in GNAT hebben
gebracht na de opeenvolgende algemene verkiezingen
van juni en november 2015.
Meneer Erdoğan beschuldigt de HDP van terrorisme,
hoewel net de HDP en haar achterban vorig jaar drie
keer door IS werden aangevallen tijdens de twee
verkiezingscampagnes.
Tijdens de behandeling van deze motie in de GNAT,
voerde de heer Erdoğan campagne tegen de HDP in
het Zwarte Zeegebied, als de ‘onpartijdige’ president
van de Republiek Turkije, die zou moeten handelen
volgens de grondwet. Hij zei: “Mijn volk wil ze in de
gevangenis.”
Hij werd vergezeld door de hoofden van de hogere
rechtbanken, die naar zijn beschuldigingen tegen
de HDP-parlementsleden luisterden. Toen ze
bekritiseerd werden omdat ze hun neutraliteit in het
gedrang brengen, verklaarden de hoofden van de
rechterlijke macht dat dit een eer was voor hen. Zij
zullen de hoven van beroep voorzitten die zullen
beslissen over de HDP-zaken.
Ondanks de antidemocratische kiesdrempel van 10
procent, de lynchpartijen en moorden op onze leden,
de massa-arrestaties en opsluitingen van duizenden
van onze bestuurders, leden en lokale activisten,
honderden fysieke aanvallen op onze kantoren en de
constante criminalisering en het tot zondebok maken
van de HDP en haar leden, is het Erdoğan-regime
er niet in geslaagd om te voorkomen dat we in het
parlement geraakten na de verkiezingen van 7 juni en
de herhaalde verkiezingen van 1 november 2015.

De grondwetswijziging is in het bijzonder gericht tegen de
Democratische Partij der Volkeren (HDP), waarmee de
weg wordt vrijmaakt voor de vervolging van 55 van haar 59
parlementsleden.

Toen de HDP de drempel voor het eerst haalde
in juni 2015, en daarbij 80 zetels in het parlement
haalde en de meerderheid van de AKP beëindigde,
verklaarde de AKP-leiding dat dit een internationale
samenzwering was tegen de AKP. Ze stelde dat de
HDP een grote fout begaan had en dat ze daarvoor
zou boeten.
Gezien de manipulatie van het strafrecht en de ‘antiterreur’-wetgeving als een bestraffend mechanisme
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tegen
verkozen
Koerdische
burgemeesters,
journalisten, pro-vrede-academici, of burgers die
zogezegd ‘de president beledigd hebben’, verwachten
we niet dat de rechters eerlijk zullen zijn tegen HDPafgevaardigden. Immers, de beslissing van de GNAT
heeft niets te maken met de wet; het is een politiek
besluit dat de grondwet en de wet zelf overtreedt,
zoals werd aangegeven door de CHP-leiding die zelf
voor het wetsvoorstel stemde.

Met de DEP-leiding in de gevangenis, had de
Turkse regering geen partner meer voor een
dialoog, en het was erg gevaarlijk om ernstige
mensenrechtenschendingen te melden in de ‘militaire
operaties’ tegen de Koerdische bevolking, met
inbegrip van de gedwongen volksverhuizing van meer
dan 1,5 miljoen Koerden.

De opheffing van de parlementaire onschendbaarheid
moet worden opgevat als een administratieve
coup om Koerden en andere gemarginaliseerde
bevolkingsgroepen die vertegenwoordigd worden
door de HDP uit te sluiten uit het parlement.
Deze coup is ook een stevige stap om de toch al
zwakke parlementaire democratie van Turkije te
vervangen door een ‘Turks presidentieel systeem’,
waarin de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke
bevoegdheden worden gemonopoliseerd door de
president zelf, zoals meneer Erdoğan openlijk heeft
verklaard.

De voorlopige wijziging van de grondwet op 20
mei, waarmee de parlementaire onschendbaarheden
werden opgeheven voor de rechtszaken die voor die
datum al voor het parlement waren gebracht, kwam
er nadat een reeks aanklachten tegen de HDP voor
de plenaire vergadering werd gebracht. Een belangrijk
deel van deze zaken heeft betrekking tot HDPverklaringen en -activiteiten die in vorige wetgevende
sessies werden uitgevoerd. In 2013 en 2015, toen een
‘democratische oplossing’ van de Koerdische kwestie
op de agenda stond van de AKP, en de HDP als
bemiddelaar optrad met Abdullah Öcalan en de PKK
op verzoek van de regering, werden deze activiteiten
niet onderworpen aan vervolging.

In 1994 werd de parlementaire onschendbaarheid van
Koerdische parlementsleden van de Democratische
Partij (DEP) opgeheven en werden ze naar de
gevangenis gestuurd onder het voorwendsel van ‘het
bestrijden van terreur’. De exclusie van Koerden uit
het parlement verergerde het Koerdische conflict in
Turkije en kostte het land de jaren erna tienduizenden
mensenlevens.

Zodra het Erdoğan-regime zijn ‘geen compromis’oorlogsbeleid verklaarde in de nasleep van de
verkiezingen van juni 2015, waarmee het volgens de
opinieleiders van de AKP beroep deed op het Sri
Lanka-model (nvdr. Het Sri Lankaanse leger maakte in
2009 een einde aan de burgeroorlog met de Tamiltijgers door
grootscheepse militaire acties in Tamilgebieden, waarbij zo’n

Op 2 mei 2016, enkele uren voor het wetsvoorstel werd goedgekeurd, werden leden van de HDP in het Turks parlement
aangevallen door leden van de AKP.
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20.000 mensen gedood werden.), begonnen mr. Erdoğan
en zijn media de HDP als een terroristische groep te
brandmerken.
Men moet ook niet vergeten dat het Erdoğan-regime
strijd voert tegen het concept van lokale autonomie
dat ingevoerd werd toen Rojava, de Koerdische regio
in Syrië, het model aannam, nadat IS er verslagen werd.
De verdediging van het kanton Kobanê, waarvan mr.
Erdoğan zei dat het zou vallen, door strijdkrachten uit
Rojava, was een keerpunt in de geschiedenis van het
Koerdische conflict in Turkije.
De politieke context van de start van vervolgingen
tegen de HDP blijkt uit het feit dat een ruime
meerderheid van de dossiers voorbereid tegen
de HDP-parlementsleden betrekking heeft op
uitspraken en acties uit de periode 2010-14. Dat deze
handelingen niet als strafbaar werden gezien, zolang
het resolutieproces werd voortgezet, toont duidelijk
aan dat, achter al dit gepraat over ‘terreur’, de enige
reden achter de campagne van het Erdoğan-regime
tegen de HDP is om de partij uit te sluiten van het
parlement.
Een analyse van de aanklachten tegen de HDPparlementsleden wijst op twee fundamentele
kenmerken. Ten eerste, gezien het feit dat deze
verklaringen gebaseerd zijn op het programma van de
HDP en kritisch staan tegenover het Erdoğan-regime,
zijn ze onderdeel van een poging om democratische
oppositie en vertegenwoordiging in Turkije te
marginaliseren, en om het politieke zeggenschap van
de volkeren die de HDP vertegenwoordigt uit de
politiek te duwen. Ten tweede, deze aanklachten zijn
duidelijk in strijd met de algemene beginselen van het
strafrecht en de mensenrechten, die in het kader van
de Turkse grondwet en de wet gegarandeerd zouden
moeten worden.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
heeft keer op keer bevonden dat de opeenvolgende
Turkse regeringen hun internationale verplichtingen
schonden, telkens als er een rechtbank oordeelde
in een zaak tegen een Koerdische politieke partij
en haar parlementsleden, hetgeen getuigde van een
systematische campagne van politieke uitsluiting.
Dit wijst duidelijk op een probleem met betrekking tot
de handhaving van de internationale verplichtingen
van Turkije, hetgeen beoordeeld moet worden door
het Comité van Ministers van de Raad van Europa.

De HDP stelt voor dat de instellingen van de Raad
van Europa, namelijk het Comité van Ministers
en de Parlementaire Vergadering, een mandaat
moeten hebben om de campagne tegen de HDP te
onderzoeken in termen van de verplichtingen van
Turkije met betrekking tot mensenrechten en het
recht op democratische vertegenwoordiging.

Noot achteraf
Een HDP-verklaring van 8 juni 2016 meldde ook
onderstaande informatie.
President Erdoğan ratificeerde het wetsvoorstel op
7 juni 2016, precies een jaar na de verkiezingen van
7 juni 2015 en het bijhorende electorale succes van
de HDP. De wet trad in werking op 8 juni 2016,
waardoor 138 parlementsleden hun parlementaire
onschendbaarheid verloren voor aanklachten die
voor die datum tegen hen waren geuit.
Op 5 juni 2016 voerde de Erdoğan-regering
bovendien een decreet in dat de posities van 3228
rechters en aanklagers veranderde, volgens de HDP
zodat de beoordelaars van de rechtszaken tegen haar
leden loyaal zijn ten opzichte van het regime.
Volgens de officiële procedure moet het parlement
de zaken binnen de 15 dagen overdragen aan de
juiste rechtbanken, waar de aanklachten verder zullen
worden voorbereid. Vervolgens zal de Openbaar
Aanklager de parlementsleden vragen om te getuigen.
Volgens een verklaring van 8 juni 2016 van de HDP,
zullen de vertegenwoordigers van de partij niet
(vrijwillig) gaan getuigen, aangezien de opheffing van
de immuniteiten volgens hen duidelijk een politieke
beslissing is, die niet grondwettelijk is en dus geen
juridische basis heeft.

Bovenstaande verklaring werd opgesteld door de Commissie
Buitenlandse Zaken van HDP. De noot achteraf werd
opgesteld op basis van een verklaring van Hişyar Özsoy,
vice-voorzitter van HDP voor Buitenlandse Zaken en
parlementslid. Vertaling naar het Nederlands door Margot
Cassiers, stafmedewerker Koerdisch Instituut vzw.
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Nieuwe premier moet
Erdoğans machtshonger stillen
Ludo De brabander
Binali Yildirim is verkozen tot de nieuwe
voorzitter van de heersende Turkse conservatieve
AK-partij. Hij volgt ook Ahmet Davutoğlu op
als premier. Die kondigde twee weken geleden
zijn ontslag aan. Hij moest het veld ruimen voor
de machtshonger van president Recep Tayyip
Erdoğan.
Davutoğlu gaat zoals hij is gekomen. Zijn steile klim
naar de politieke top heeft hij te danken aan diezelfde
Erdoğan die hem nu weer aan de kant schuift.
Davutoğlu start zijn politieke carrière als adviseur van
Erdoğan op het moment dat die aantreedt als premier
in maart 2003. Zes jaar later wordt hij minister van
Buitenlandse Zaken. Vanaf midden 2014 schopt hij
het tot premier en vervolgens ook tot leider van de
AKP. Hij wordt gezien als de belangrijkste architect
van het neo-Ottomanisme, waardoor Turkije zijn
buitenlandse beleid niet langer voornamelijk afstemt
op het Westen, maar ook op de hele omliggende
regio waar het een eeuw geleden nog over heerste.
Davutoğlu’s aanstelling als minister van Buitenlandse
Zaken komt op het ogenblik dat Erdoğan besluit om
zijn macht ook buiten de Turkse grenzen te laten
uitstrekken. Dat beleid is niet meteen een succesverhaal
geworden. In plaats van de Turkse invloed te
vergroten, verzandt het Turkse buitenlands beleid in
de complexiteit van de regio. Ankara vervreemdt van
Europa door het eigengereid autoritair optreden van
zijn president, geraakt verwikkeld in de sektarische
oorlogen van Syrië en Irak, en zit op ramkoers met
Moskou na het neerhalen van een gevechtsvliegtuig.
Dat alleen met Saudi-Arabië de relaties opperbest
lijken, zegt genoeg.

de verkiezingen van juni 2015 voert Erdoğan openlijk
campagne voor de AKP hoewel de Grondwet (artikel
101) voorschrijft dat de president de banden met zijn
partij verbreekt. Rond de jaarwisseling komen de
meningsverschillen tussen beiden aan de oppervlakte.
Terwijl Davutoğlu onder bepaalde voorwaarden bereid
is om opnieuw te onderhandelen met de Koerdische
Arbeiderspartij (PKK), laat Erdoğan geen enkele
opening en kiest hij voor de volledige ‘vernietiging’
van de PKK. Die harde taal is een gevolg van zijn
ambities om dit jaar nog de grondwet te veranderen
in de richting van een presidentieel systeem om de
uitvoerende macht in de handen van de president
(hemzelf) te concentreren. In maart 2015 maakt hij
een einde aan de onderhandelingen met de PKK als
blijkt dat de linkse en bij Koerden populaire HDP
(Democratische Partij der Volkeren) goed scoort in

oorlog tegeN de PKK
Tijdens zijn premierschap zal Davutoğlu in de schaduw
van president Erdoğan opereren. In de aanloop naar

‘Davutoğlu gaat zoals hij is gekomen. Zijn steile klim naar de
politieke top heeft hij te danken aan diezelfde Erdoğan die hem
nu weer aan de kant schuift.’
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‘Yildirim is de ideale man om van het premierschap een presidentieel secretariaat te maken.’

de peilingen en de kiesdrempel van 10% dreigt te
halen. De komst van de HDP in het parlement is
een streep door de rekening. HDP verovert een pak
zetels die anders grotendeels bij de AKP zouden
komen en maakt duidelijk dat zij niet bereid is om de
nodige stemmen te leveren voor de grondwettelijke
machtsuitbreiding van de president. Erdoğan speelt
het hard. Hij start een bloedige oorlog tegen de PKK
om zo de nationalistische stemmen aan zijn zijde te
krijgen.
Davutoğlu heeft het daar moeilijk mee. Wanneer
deze onderhandelingen met de Europese Unie over
de vluchtelingencrisis succesvol afrondt - Europa
stuurt vluchtelingen terug naar Turkije in ruil voor
6 miljard euro en het afschaffen van de visumplicht
voor Turkse reizigers naar de Schengenzone - ziet
Erdoğan dat als een bedreiging van zijn eigen positie
als belangrijkste besluitvormer. De premier staat
te veel in de schijnwerpers. Als Davutoğlu in april
een uitnodiging ontvangt van het Witte Huis maakt
Erdoğan een einde aan zijn rijzende ster. Dezelfde
maand nog beslist het uitvoerende comité van de
AKP om Davutoğlu zijn bevoegdheid om provinciale
partijleiders aan te stellen af te nemen. Vervolgens
beslist de AKP-top om de geplande reis van Davutoğlu
naar Washington af te gelasten. Davotuglu heeft het
begrepen en kondigt zijn ontslag aan.

PresideNtiële machtsuitbreidiNg

Prioriteit

De nieuwe premier is een trouwe partijsoldaat en
technocraat die - aldus de website al-Monitor – “hard
werkt maar niet al te veel zijn mond opendoet”. De
ideale man die van het premierschap een soort van
presidentieel secretariaat maakt. Informeel heeft
Erdoğan nu alle macht in handen. Het komt er nu
op aan om die macht te formaliseren. Yildirim heeft
in zijn inaugurale rede uitdrukkelijk gesteld dat hij
werk wil maken van een grondwetsherziening die het
politieke systeem moet veranderen. Met de woorden
van Yildirim zelf om een “de facto situatie legaal”
te maken. Het vertrek van Davutoğlu moet dus
duidelijk het pad effenen voor de door Erdoğan zo
begeerde presidentiële machtsuitbreiding, hetzij via
een parlementaire twee derde meerderheid, ofwel via
een publiek referendum.
Dit artikel verscheen op vrijdag 23 mei 2016 op de website van
Vrede vzw. Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrede
vzw.
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Onderzoeksmissie Sur: “Met de
vernietiging van Sur is het hart uit het
Koerdische lijf gerukt”
Carla van Os
Een team van enkele Nederlandse activisten en
politici zijn in mei 2016 op onderzoeksmissie
naar Sur geweest om zich op de hoogte te stellen
van de details rondom de vernietiging van deze
Koerdische wijk in Amed (Diyarbakır). De groep
sprak met bestuurders en vertegenwoordigers van
politieke partijen en mensenrechtenorganisaties.
De aanval op Sur wordt gevoeld in de hele
samenleving.
De Turkse staat heeft in april 2015 de
vredesonderhandelingen met de Koerdische beweging
gestaakt en is een verwoestende oorlog gestart, die
inmiddels aan meer dan driehonderd burgers het leven
heeft gekost en meer dan anderhalf miljoen Koerden
aan fundamentele mensenrechtenschendingen heeft
blootgesteld. Tussen augustus 2015 en april 2016 zijn
in 22 districten van zeven steden in het Zuidoosten
van Turkije ononderbroken uitgaansverboden
ingesteld (24 uur op 24). Minstens 355.000 mensen
zijn gedwongen hun huizen te verlaten. Er zijn
minstens 338 burgerslachtoffers gevallen door het
staatsgeweld. In de laatste nummers van De Koerden
is daar uitgebreid verslag van gedaan.
De gebeurtenissen in het zuidoosten van Turkije
krijgen nauwelijks aandacht in de Europese
media en daarmee van politici. De Nederlandse
solidariteitsgroep Kurds & Friends organiseert
daarom onderzoeksmissies met onder andere
parlements- en gemeenteraadsleden. Kurds & Friends
komt op voor de mensenrechten in Turkije en beoogt
met deze onderzoeksmissies politici in Nederland te
stimuleren zich sterk te maken voor erkenning van
de mensenrechten van Koerden in Turkije. Van 6 tot
9 mei 2016 heeft een onderzoeksmissie een bezoek
gebracht aan Sur, een van de gebieden die zijn getroffen
door het oorlogsgeweld. Aan de delegatie namen deel:
Harry van Bommel (Tweede Kamerlid voor de SP),

Latif Tali (lid gebiedscommissie Overschie van de
gemeente Rotterdam voor de PvdA) en Aliye Yurdan
en Carla van Os (beiden lid van Kurds & Friends).

sNaPshots vaN verlies
Op het stadshuis van Diyarbakir ontvangt
plaatsvervangend burgermeester Erkan Erenci de
delegatie. Erenci benadrukt een paar keer hoe blij hij
is met het bezoek. Internationale solidariteit wordt
node gemist. “De aanhoudende uitgaansverboden in
Sur hebben uiteindelijk tot de totale vernietiging van
zes wijken van Sur geleid”, zegt Erkan Erenci. “Sur
heeft een geschiedenis van duizenden jaren en is door
UNESCO tot cultureel werelderfgoed verklaard.
De wijken zijn volledig ontvolkt. Ongeveer 52.000
mensen moesten Sur verlaten. Per decreet is hun huis
en grond onteigend. Het gaat om ongeveer de helft
van Sur, waar voorheen 92.000 mensen woonden. Sur
is cruciaal voor de Koerdische gemeenschap. Met de
vernietiging van Sur, ruk je het hart uit het Koerdische
lijf. De vele kleine straten, al de verschillende etnischreligieuze groepen die er woonden, de Armeense
kerken, de historische moskee met de minaret op de
vier poten waar Tahir Elci is vermoord, de joodse
synagogen, de wijken met tapijtknopers, de juweliers,
de talloze restaurantjes, al die groepen met hun eigen
beroepen die hun eigen wijken kleur gaven… Ik geef
maar wat snapshots van het grote verlies. De hoop op
vreedzaam leven is gedood.”

sNelle oNteigeNiNg
“Er bestaat in Turkije, zoals in elk land, een wet op
basis waarvan de onteigening van huizen is geregeld.
Daarin stonden tot voor kort twee gronden: als het
gebouw op instorten staat vanwege een aardbeving
of andere natuurramp of als er gevaar dreigt vanwege
achterstallig onderhoud aan oude panden”, legt
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de mensenrechten jurist Emin Aktar uit, die de
burgemeesters van Diyarbakir bijstaat. “Er is nu een
heel snel noodartikel aan toegevoegd dat ‘urgente
onteigening heet.’ Bewoners kunnen wel in beroep
gaan, dat moet in dit geval bij de Raad van Ministers,
maar dat beroep heeft geen schorsende werking. De
sloop gaat ondertussen dus gewoon door.”
De advocaten zitten duidelijk met de handen in het haar
om een antwoord te vinden op de snelle onteigeningen.
In de werkkamer van Tahir Elci ontvangt de
vicepresident van de Orde van Advocaten, Ahmet
Özmen, de onderzoekdelegatie. De advocaten zijn
druk bezig met de procedures tegen de onteigeningen
van de huizen van de inwoners in Sur. “We wachten
op een verklaring van de Ministerraad. Als die zegt dat
de onteigeningen gestopt moeten worden, kunnen ze
niet doorgaan. Maar dat statement komt er niet. Het
is politiek en heeft allemaal niets met recht te maken.
Dat maakt ons werk ook eigenlijk onmogelijk.” De
advocaten zijn boos. Boos op Europa. “Turkije treedt

alle mogelijke mensenrechten met voeten, zelfs de
eigen oorlogswetten worden niet gerespecteerd.
Maar Europa is stil”, zegt Ahmet Özmen verwijtend.
“Wij onderzoeken die schendingen, schrijven dikke
rapporten daarover, verspreiden die. Maar Europa
zegt niets. Het enige wat je hoort is dat Turkije het
recht heeft om terrorisme te bestrijden. Dat frame van
de staat nemen journalisten klakkeloos over. Maar het
gaat hier niet over een veiligheidskwestie van de staat,
het gaan om fundamentele mensenrechten.”

geeN toegaNg tot PuiN
Het is opvallend dat de burgemeesters van Amed en
Sur geen toegang krijgen tot het gebied dat ze geacht
worden te besturen. Dat frustreert ook Izzettin
Candan, de co-burgemeester van Sur. “We maken een
vreselijke tijd door”, zegt Izzettin Candan. “En het
is nog lang niet voorbij. Vijf buurten zijn nog altijd
helemaal afgesloten. De straten zijn aan het zicht
onttrokken met witte lakens en hoge betonblokken.

‘Sur lijkt bezet gebied. Politie en de Turkse vlag bepalen het straatbeeld.’ (Foto Carla van Os)
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Niemand mag er in of uit. Voor heel Sur is het een
ramp. Er rijden vrachtwagens volgeladen met puin de
wijken uit, maar die worden beveiligd door het leger.
We hebben als gemeente geprobeerd bij de stortplaats
te komen om met de chauffeurs te spreken, maar
ook daar werden we tegengehouden. Alles vindt in
razendsnel tempo en in het diepste geheim plaats.”

huN hart is eeN vulKaaN
De wijken die nu getroffen zijn in Sur bestaan
voor het grootste deel uit de ontheemden die in de
jaren negentig naar Diyarbakir zijn gekomen toen
de Turkse staat hun dorpen had platgebrand. Toch
ontstaat er nu geen tegengestelde migratiebeweging.
“Iedereen wil zo dicht mogelijk bij Sur blijven”,
zegt Izzettin Candar. “Het is natuurlijk ook niet zo
dat het verzet hiermee de kop wordt ingedrukt. In
tegendeel.” Dat het verzet toeneemt, ziet ook Salih
Yildiz, vicevoorzitter van de Koerdische Partij van de

Democratische Regio’s (DBP) in Amed. “De meest
recente oorlog hier, heeft jongeren politiek bewust
gemaakt”, zegt Salih Yildiz. “Het zijn de kinderen
van de mensen die de donkere jaren negentig hebben
meegemaakt. Ze kenden het oorlogsgeweld alleen uit
de verhalen van hun ouders. Ik denk dat sommigen
vinden dat hun ouders toen hebben gefaald omdat
de onderdrukking is doorgegaan. Je ziet ze nu met de
dag radicaliseren, ze dragen alle woede in zich van de
voorgaande generaties. Die woede heeft de opstand
ontketend die nu gaande is in veel Koerdische steden.
Hun hart is als een vulkaan.”

bezet gebied
De delegatie probeert zelf poolshoogte te nemen
van de vernietiging van Sur, maar slaagt er niet
in om zelfs maar in de buurt te komen. Sur lijkt
bezet gebied. Politie en de Turkse vlag bepalen het
straatbeeld. De doorgangen onder de oude stadsmuur

Op Moederdag bracht de delegatie een solidariteitsbezoek aan moeders die tijdens de belegering van Sur een kind verloren hebben.
(Foto Carla van Os)
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zijn gebarricadeerd door checkpoints van de politie.
Zandzakken, ijzeren hekken die de doorgang af
kunnen sluiten. Als één van de delegatieleden
daar foto’s van neemt met een telefoon komt een
politieagent op haar afgesneld. Hij eist woedend de
telefoon op. Het delegatielid weigert de telefoon af
te staan, waarna ze mee wordt genomen naar een
checkpoint waar de druk nog wat opgevoerd wordt.
Uiteindelijk mag ze gaan. Voor buitenlanders is dit
een onschadelijke vorm van intimidatie, Koerden
zouden er niet mee weggekomen zijn en er voor in de
gevangenis belanden.

moederdag zoNder KiNd
Op Moederdag brengt de delegatie een
solidariteitsbezoek aan moeders die tijdens de
belegering van Sur een kind verloren hebben. In het
cultureel centrum Mesopotamië is een bijeenkomst
bezig waar tientallen rouwende vrouwen huilen met
in hun hand het portret van het kind dat zij verloren
in de recente belegeringen van de staat. Er zijn veel
journalisten. De meesten hebben moeite om niet
mee te huilen. De delegatie ontmoet er de moeder
van Rozarin. Ze klemt de foto van haar dochter
stevig vast. Ze woonden in Sur, vlakbij de wijk die
maandenlang belegerd is geweest en is afgesloten.
“Rozarin hield van studeren”, vertelt de moeder. “Ze
ging bij vrienden studeren voor haar staatsexamen.
Vandaar ging ze op 8 januari 2016 op weg naar school.
Gewapend met een pen en haar boeken. Ze droeg
haar schooluniform. Mensen uit de buurt hebben me
verteld dat Rozarin door een sluipschutter van de
Turkse veiligheidstroepen werd doodgeschoten. Met
één kogel in haar hoofd. Sindsdien proberen we haar
lichaam terug te krijgen.” In juni werd het lichaam
van Rozarin alsnog vrijgegeven en kon de moeder
van Rozarin haar dochter na vijf maanden eindelijk
begraven.

getraumatiseerde KiNdereN
De kinderen van Sur hebben te maken gehad met
hevig staatsgeweld. De delegatie gaat op zoek naar
hulpverleners die zicht hebben op de schade die dit
teweeg heeft gebracht bij de kinderen. Vier jonge
psychologen vertellen de onderzoeksmissie over
de activiteiten die ze organiseren voor kinderen die
getroffen zijn door de oorlog in Sur. De organisatie
PD-DER (Psikolojik Danışmanlar Derneği,

vereniging van psychologen en consultants) is in 2012
opgericht en telt 113 leden. Ze organiseren activiteiten
op scholen voor kinderen die te maken hebben gehad
met het gewapend conflict. “We helpen de kinderen
om betekenis te geven aan de gebeurtenissen”,
zegt coördinator Nazli Çiçek. “De kinderen zitten
gevangen in gevoelens van angst en verwarring.
Ze zijn niet gewend om hun gevoelens daarover te
onderzoeken en te bespreken. Daar helpen we ze
bij. We richten ons daarbij op het versterken van
de familiebanden. Veel ouders zijn getraumatiseerd
geraakt door de gebeurtenissen in Sur. Ze zijn zichzelf
niet meer. Veel kinderen gaan daarna voor hun ouders
zorgen, ze dragen meer verantwoordelijkheden dan
goed voor ze is. Het gedrag van ouders kan zijn
veranderd, sommigen zijn stil geworden, anderen
meer prikkelbaar. Dat is moeilijk voor de kinderen,
we proberen ze uit te leggen waarom hun ouders zo
veranderd zijn, we moeten zorgen dat ze door meer
begrip, weer nader tot elkaar komen. We werken
altijd samen met de ouders en doen een beroep op de
veerkracht, de sterke kanten, van de kinderen. We zien
dat kinderen behoefte hebben aan een veilige plek.
Hun huis is niet meer veilig, dat is heel beangstigend.
We bieden een ‘safety zone’.”

oNtvolKiNgsPolitieK
De onderzoeksmissie kijkt terug op een indrukwekkend
bezoek aan Sur. Hoewel de feiten van de vernietiging
en onderdrukking in zijn algemeenheid bekendheid
waren, heeft het rechtstreeks spreken met de mensen
die zelf slachtoffer zijn van de gebeurtenissen of
die zich inzetten voor slachtoffers toch veel nieuwe
informatie opgeleverd. De vernietiging van Sur heeft
niet alleen het eeuwenoude hart van Diyarbakir
in puin gelegd. De confiscatie van de huizen, het
verjagen van de bevolking en het lam leggen van
de economie wijzen er op dat de Turkse staat een
gerichte ontvolkingspolitiek bedrijft.

Carla van Os is lid van Kurds & Friends en sinds de
jaren negentig als mensenrechtenactiviste betrokken bij de
Koerdische zaak. Deze reportage is een bewerking van het
reisverslag van de onderzoeksmissie. Het hele verslag valt na
te lezen op de website van het Koerdisch Instituut onder de
titel ‘Nederlandse onderzoekscommissie bezoekt belegerde Surdistrict van Diyarbakır’. Contact met Kurds & Friends via
KurdsAndFriends@gmail.com
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“Het Koerdisch bestaansrecht
staat los van nationalisme”
Ludo De brabander
Twee jonge Koerdische vrouwen beslisten enkele
maanden geleden om een lange mars door Europa
te ondernemen. Met de mars willen ze Europese
politici interpelleren, mensen bewustmaken over
de oorlogssituatie in de Koerdische gebieden en
opkomen voor hun identiteit. Ze doopten hun
initiatief EM, van het Koerdische woord voor
‘wij’, maar ook van het Engelse acroniem van
‘Existence March’ (Mars voor het Bestaan).
Hun bewustzijn over de Koerdische situatie kwam
niet vanzelf. Saadet Che Demir: "Ik ben van Konya,
een stad in Centraal-Anatolië, ver van de Koerdische
regio in Turkije ('Bakur'). Het was moeilijk om
vandaar een duidelijk beeld te krijgen van de situatie
in Koerdistan in de jaren '90 en ervoor. We leken in
vrede te leven. Tot mijn veertiende wist ik niet dat ik
Koerdisch ben. Pas dan begon ik mij af te vragen: wie
zijn de Koerden? Sindsdien stel ik me voortdurend
vragen en zoek ik antwoorden. Ik zie deze actie als
het echte begin van mijn bestaan. We waren heel
actief rond Kobanê en de rest van Rojava. Ik kon
niet passief blijven. Ik wilde iets doen en de vragen
waarmee ik zat aan de juiste personen en organisaties
stellen. En dat zijn onder meer de Verenigde Naties
(VN).”
Ook Gulbahar Adanc was zich pas laat bewust van
haar afkomst: "Ik ben van Ankara. Op mijn achttiende
verhuisde ik naar Noorwegen. Tot dat moment
dacht ik dat Koerden bergturken waren, zoals ons
door de staat is aangeleerd. Onze taal leek niet zo
belangrijk. Zolang je in het Turkse praatte waren er
geen problemen. Op het moment van mijn verhuis
naar Noorwegen in 1993 was er een oorlog aan de
gang in Turks Koerdistan. Ik wist dat niet. Ik werd me
er geleidelijk aan van bewust dat er een gewelddadig
conflict was tussen de regering en de bevolking. Ik
begon me te realiseren dat ik ergens vandaan kom.

Mijn vader begon me de situatie uit te leggen. Ik
begon te lezen, zoeken, met mensen uit de oorlog te
spreken."
Beiden voelden ze zich gegrepen door het geweld
in Irak en Syrië. Na de verdrijving en grootschalige
moordpartijen van de (Koerdische) Yezidi's in Shengal
(Sinjar) en de opmars tegen Kobanê in het Koerdische
Noord-Syrië (Rojava) door de Islamitische Staat
wilden ze niet machteloos toekijken. Gulbahar: "We
wilden Koerdistan zien. Twee jaar geleden trokken
we naar Bakur, Turks-Koerdistan. Toen waren er
nog onderhandelingen tussen de Turkse regering en
de PKK. Maar na de bomaanslagen in Suruç op 20
juli 2015 veranderde de situatie drastisch. Ik stond
toen op het punt om in de buurt vrijwilligerswerk
te verrichten. Maar dat ging dan niet meer door.
Saadet kwam toen ook toe. Het was een moeilijke
zomer. We waren er getuige van hoe de politie en het
leger optraden tegen de burgers. Vooral christenen,
Armeniërs en Assyriërs, vluchtelingen uit Irak. Ze
werden naar Amed (Diyarbakir) en Urfa gestuurd. In
Nusaybin, Kiziltepe, en andere plaatsen kon je vanaf
augustus het geluid van explosies horen. Na mijn
terugkeer in Noorwegen vond de slachtpartij in Cizre
plaats. Als je het ons vraagt is er weinig verschil tussen
wat er in Shengal en Cizre is gebeurd."

oP PaPier bestaaN we Niet
Cizre ligt aan de grens met Syrië. Tussen midden
augustus en midden maart kreeg de stad maar
liefst 79 dagen uitgangsverbod opgelegd. Volgens
mensenrechtenorganisaties vielen er in de regio 310
burgerslachtoffers door het geweld. Vooral in Cizre
ging het er hard aan toe. Een observatiemissie van
mensenrechtenactivisten en advocaten tekende zware
mensenrechtenschendingen op die begaan werden
door het Turkse leger. Tientallen mensen verbrandden
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levend in een aantal kelders waar ze vastzaten. Er
mochten geen ambulances uitrukken, eigendommen
werden moedwillig vernield, scherpschutters schoten
op alles wat bewoog... Saadet en Gulbahar wilden niet
langer toekijken en naarmate hun project concreter
werd, groeide hun bewustzijn.
Gulbahar: "Ik denk dat het de laatste druppel was.
We wilden iets doen. Apart of samen. Toen we
de geschiedenis bestudeerden, begonnen we van
Koerdistan en haar rijke geschiedenis te houden. We
lazen over 15.000 jaar steden, over Mesopotamië... De
menselijke beschaving begon daar. De Koerden waren
een van de volkeren die daar deel van uitmaakten.
Maar op papier bestaan we niet. Dat is de politiek
tussen regeringen. Met onze stapactie willen we tonen
dat we het recht hebben om te zeggen: we bestaan!
We proberen op onze eigen bescheiden manier
aandacht te vragen voor de oorlog en de situatie van
ons volk, zodat de aanvallen op de burgers stoppen.
We schreven een verklaring met zeven punten,
gericht aan de VN en aan de regeringen van de landen
die we bezoeken. We willen een statuut. Zoals de
Palestijnen willen we een status als waarnemer binnen
de VN. Wanneer we mensen ontmoeten in Duitsland,
Denemarken, enzoverder, dan zien we veel bezorgde
mensen, die weten wat er gebeurt, maar die niet weten
hoe ze kunnen helpen. Sommigen waren zich er niet
van bewust en blij om ons initiatief. Dat is ook voor
ons belangrijk. We doen iets juist. De reacties van de

mensen motiveren ons."

diPlomatie iN Plaats vaN geweld
De Koerden zijn wellicht het grootste volk ter wereld
zonder een eigen staat. In het Verdrag van Sèvres
(1920) was er even sprake van een Koerdische staat,
maar olie en koloniale belangen staken daar een
stokje voor. Voor Saadet en Gulbahar doet het er niet
toe of er een Koerdische staat komt of niet. Saadet:
"We willen dat er een oplossing komt in de regio die
ervoor zorgt dat de rechten van iedereen worden
gegarandeerd, van welke afkomst ook. We willen dat
er diplomatie komt in de plaats komt van geweld. Of
we Koerdistan willen, een federatie of een of andere
vorm van autonomie... het is niet aan ons om daarop
te antwoorden. Het Koerdische bestaansrecht zien
we los van nationalisme." Gulbahar: "Eerlijk gezegd,
wisten we niet zo goed wat de standpunten waren van
de verschillende Koerdische politici. We hebben daar
nu een beter zicht op, maar we zijn geen politici, we
zijn geen lid van een partij, geen aanhangers van een
staat. We zien nu dat veel Koerdische politici zelf geen
eigen staat willen, maar een democratisch systeem op
lokaal niveau in beperkte autonome zones. Het gaat
om een heel kleurrijke regio, met veel verschillende
etnische groepen of talen, en daardoor zijn er ook
zoveel verschillende behoeften."
Beide Koerdische vrouwen hebben inmiddels al een

‘Met onze stapactie willen we tonen dat we het recht hebben om te zeggen: we bestaan!’
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heel traject afgelegd. Ze zijn vertrokken in Noorwegen
en stapten vervolgens door Denemarken, Duitsland
en Nederland. Na hun doortocht door België volgen
nog Frankrijk, Zwitserland, Italië, Griekenland en
tot slot Turkije. Of er wel geluisterd wordt naar
hen? Gulbahar: "We hadden een ontmoeting met
een groen Europarlementslid. Ze schreef een brief
aan de Turkse regering waarin ze haar ongerustheid
uitte over Cizre en een einde van het geweld vroeg.
In Duitsland, Denemarken, Noorwegen vonden we
gehoor bij verschillende politici, maar we weten ook
wel dat ze niet altijd veel kunnen doen. Ze tonen
zich gealarmeerd, alleen is dat nog niet het geval op
regeringsniveau." Saadet: "We proberen af te spreken
met partijen van alle politieke strekkingen, maar
meestal zijn het linkse partijen die we ontmoeten. In
het Belgisch parlement hadden we een ontmoeting
met Dirk Van der Maelen van de sp.a. Er volgen er
nog. We zijn erg afhankelijk van lokale organisaties
om toegang te krijgen tot de parlementen, want zelf
kennen we niemand.
"We stellen onze vragen en wachten op de reacties
op onze verklaring. De antwoorden die we krijgen
voegen we toe aan onze verklaring. We hebben een
antwoord gekregen van de Noorse regering waarin ze
zegt dat ze hulp geeft aan de Koerdische bevolking
via de VN. Het is de eerste keer dat politici onze
vragen beantwoorden. We hebben geen politieke
ervaring en leren bij. We leren terwijl we stappen."
Gulbahar: "We hebben veel discussies met mensen
en passen onze vragen en verklaring aan. We zijn ook
verplicht om rekening te houden met de voortdurend
veranderende actualiteit."
Hoe denken ze de Turkse politieke wereld te
bereiken? Gulbahar: "Ik weet niet of we de moed
zullen vinden om op de deur van Turkse partijen te
kloppen die, op de HDP (Democratische Volkspartij)
na, heel nationalistisch zijn. Ook tijdens onze tocht
zijn het toch vooral Koerdische organisaties die we
ontmoeten. We weten dat ze ons kunnen helpen
zonder dat ze ons onder druk zetten om iets anders
te doen. Ze zijn bereid om hun deur te openen en
ons eten te geven, want we moeten het doen zonder
financiële hulp. In Duitsland kregen we ook de hulp
van een Turkse mensenrechtenorganisatie, Tüday in
Keulen. Ze hebben projecten opgezet in Kobanê,
onder meer voor het bouwen van ziekenhuizen en
scholen. Ze nodigden ons uit en gaven wat steun.
Ze zeiden dat ons project hetzelfde doel nastreeft

als hun projecten. Ze kampen met veel problemen
om de hulp ter plaatse te krijgen, omwille van de
oorlog en politieke redenen, maar die solidariteit is zo
belangrijk."

Koerd zijN is eeN PolitieK
statemeNt

Wie opkomt voor de rechten van het Koerdische volk
wordt makkelijk in de hoek van de PKK geduwd,
zeker in Turkije waar je dan meteen ook een terrorist
bent. Ook in Europa staat de PKK op de lijst van
terroristische organisaties. Ondervinden ze daar
hinder van? Saadet: "Toen we onze actie startten,
wisten we heel goed dat het al een politiek statement
is als je zegt dat je Koerd bent. En als je Koerd bent,
ben je ook al gauw PKK. Men smijt alles makkelijk
op een hoop. Dat is triest, want Koerd zijn is zoveel
meer dan een politieke identiteit. Gulbahar: "Het is
schokkend dat je niet als Koerd bestaat, maar wel
als terrorist. Dat is ook wat de PKK in het begin is
overkomen. De PKK eiste bestaansrecht op voor de
Koerden, maar haar leden werden in de gevangenis
gestopt. Uiteindelijk zagen ze geen andere keuze dan
de wapens op te nemen. De partij wordt nu bestempeld
als terroristisch. Hetzelfde gebeurde in Kobanê. De
stad werd aangevallen door extremistische jihadi's.
Veel vrouwen namen de wapens op om zich te
verdedigen. Hier in Europa kunnen we het anders
doen. Ik verafschuw wapens en daarom staan we ook
met overtuiging achter ons vreedzaam initiatief.”
Saadet: "Wat is terrorisme? Ik weet het niet. Wat ik
wel weet is dat het politiek wordt misbruikt. Mij kan
het niet schelen welk etiket ze op me kleven. Maar ik
moet toch wel zeggen dat het een opluchting is voor
mij dat de mensen zich beschermd voelen door een
organisatie als de PKK tegen de militaire aanvallen
van het Turkse leger. Voor de Koerden zorgt de
PKK voor hun bescherming. Eerlijk, ik hoop dat er
een dag komt waarop er geen grenzen meer zijn en er
vrede heerst tussen de verschillende volkeren. Maar
eerst hebben we de erkenning van ons bestaansrecht
nodig. Kinderen moeten gezondheidszorg krijgen
en onderwijs. Dan kan er ook vrede zijn en is de tijd
hopelijk rijp om de grenzen weg te doen.”
Dit artikel verscheen op vrijdag 27 mei 2016 op de website van
Vrede vzw. Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrede
vzw.
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Nusaybin,
Ontvolkt en vernield
kristel Cuvelier
Nusaybin, een kleurrijke Koerdische stad in het
zuidoosten van Turkije, was ooit een bruisende
grensstad met een rijk cultureel verleden.
In de zomer van 2014 waren we er met een
delegatie van het Koerdisch Instituut te gast bij een
sympathieke Koerdische familie. We ontmoetten er
verschillende mensen, waaronder een Koerdische
vrijwilliger die zich op dat moment inzette om de
Yezidi-vluchtelingen uit Shengal (waar de Islamitische
Staat toen net een bloedbad had aangericht) zo goed
mogelijk op te vangen en een familie van Assyrische
christenen die uit Syrië was weggevlucht. De mensen
van Nusaybin waren stuk voor stuk de gastvrijheid
zelf.
De hitte bleef tot laat ’s avonds tussen de smalle
steegjes hangen. Een avondwandeling langs de
grens leverde een surrealistisch beeld op. Achter een
klungelige prikkeldraad en enkele stoffige meters
niemandsland kon je de huizen van Qamishlo zien
liggen, de hoofdstad van Rojava, de Koerdische
regio’s in Syrië. Een familie uit Nusaybin, die ons had
uitgenodigd voor het avondeten, vertelde dat hun
huis daverde op haar grondvesten telkens er aan de
Syrische kant een bom ontplofte. Vanuit de gezellige
stad kon je letterlijk naar de oorlog in Syrië kijken.
Vandaag zijn de rollen omgedraaid en werden de
mensen uit Qamishlo met pijn in hun hart gedwongen
toe te kijken hoe de stad van hun broeders en
zusters in Turkije plat gebombardeerd werd door
de Turkse strijdkrachten. Hoe het al die mensen
die we toen ontmoetten vergaan is, weten we niet.
Misschien zijn ze dood, misschien zitten ze in de
gevangenis of misschien behoren ze nu tot de vele
honderdduizenden Koerdische vluchtelingen die
door de Turkse strijdkrachten gedwongen werden
hun dorpen en steden te verlaten.

Vandaag is de stad van ongeveer 88.000 inwoners
verlaten en tot puin herleid. Nusaybin was één van de
Koerdische steden die het - nadat de AKP-regering
geen genoegen nam met de verkiezingsuitslagen
van juni vorig jaar en de oorlog met de PKK
heropstartte - gewaagd hadden democratisch
zelfbestuur uit te roepen. In verschillende wijken
hadden Koerdische jongerenmilities, verenigd onder
de Civiele Beschermingseenheden (YPS), barricades
opgeworpen. Het antwoord van het Turkse regime
was net als in Sur, Cizre, Sirnak, Silopi, Dargeçit, …
buitensporig gewelddadig.
Vanaf november 2015 werd ook in Nusaybin
verschillende malen een langdurig en ononderbroken
uitgangsverbod afgekondigd (de klok rond). Het
laatste uitgaansverbod, dat inging op 14 maart 2016,
zou drie maanden duren en pas eindigen nadat de
stad volledig ontvolkt en grotendeels vernield was.
Begin april hadden reeds een 60.000-tal inwoners
hun stad noodgedwongen verlaten, een 30.000-tal
anderen bleven in de meest penibele situatie achter in
hun huizen. Op 25 mei kondigde de YPS aan dat ze
Nusaybin zou verlaten omdat ze wilde vermijden dat er
nog meer burgers vermoord zouden worden door de
Turkse strijdkrachten, die ook hier geen onderscheid
maakten tussen burgers en rebellen. Iedereen die zich
op straat waagde, riskeerde doodgeschoten te worden
door Turkse sluipschutters.
De terugtrekking van de YPS weerhield het Turkse
leger er niet van haar bloedige operatie verder te
zetten. Opnieuw sijpelden berichten door van zware
mensenrechtenschendingen, waaronder het martelen
van een groep gevangen genomen burgers en de
collectieve standrechtelijke executie van een groep
van een 20-tal gevangenen, wiens lichamen daarna
in brand gestoken zouden zijn. Opnieuw vallen
deze gruwelijke berichten uit de Koerdische media
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onmogelijk te controleren daar het Turkse regime
geen pottenkijkers duldde, noch van de pers, noch
van politici, advocaten of mensenrechtenactivisten.
Op 3 juni verklaarde het Turkse leger dat de militaire
operaties in Nusaybin en Sirnak succesvol afgerond
waren. Balans van het Turkse regime: “496 terroristen
gedood” in Nusaybin en “498 terroristen gedood” in
Sirnak.

Zomer 2014: Qamishlo in Rojava (de Koerdische regio’s in Syrië),
gezien vanuit Nusaybin. (Foto Kristel Cuvelier)

De dag erna verlegde het Turkse leger haar militaire
operaties naar het platteland, zo werd de noodtoestand
uitgeroepen in negen dorpen en steden in Lice, nabij
Diyarbakir (Amed).
De vernietiging van Nusaybin kwam nergens in de
internationale pers, journalisten geraakten er immers
niet. Informatie over de militaire operatie tegen
Nusaybin is daardoor zeer schaars en voornamelijk
gekleurd. Bijgevoegde foto’s spreken echter voor zich.
Kristel Cuvelier is stafmedewerker van het Koerdisch Instituut.

Zomer 2014: een Syrische vluchteling baat een souvenirwinkel uit in Nusaybin. (Foto Kristel Cuvelier)
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Er zouden zware mensenrechtenschendingen begaan zijn tijdens
de militaire operaties van het Turkse leger in Nusaybin in het
voorjaar van 2016. (rechts)

‘De vernietiging van Nusaybin kwam nergens in de internationale pers, journalisten geraakten er immers niet.’
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Rojava

“Vooruitgang in SDF-operaties rond Raqqa,
Syrië kan enkel seculier zijn.”
Interview met PYD-covoorzitter Salih Muslim
Wladimir van Wilgenburg
Journalist Wladimir Van Wilgenburg interviewde
Salih Muslim eind mei voor de onafhankelijke
nieuwsdienst ARA News in zijn thuisstad Kobanê
in Rojava, de Koerdische regio’s in het noorden
van Syrië. De covoorzitter van de Democratische
Eenheidspartij (PYD) vertelde onder meer over
het nakende offensief op Raqqa (het bolwerk
van de Islamitische Staat in Syrië) en over de
strijd voor de bevrijding van Manbij, een door IS
gecontroleerde grootstad ten noordoosten van
Aleppo.
Salih Muslim is lid van de Koerdische Barazi-stam.
Hij werd in 1951 geboren in het dorp Sheran, zeven
kilometer buiten de stad Kobanê. Hij raakte al op
jonge leeftijd, toen hij nog op de middelbare school
zat, geïnteresseerd in politiek. Hij is lid van de PYD
sinds haar oprichting in 2003 en werd uiteindelijk
verkozen tot covoorzitter (een taak die hij deelt met
zijn vrouwelijke collega, Asya Abdullah, nvdr.). “In de
meeste landen zou ik nu al met pensioen zijn, maar de
situatie zorgt ervoor dat ik nodig ben”, zei hij met een
vermoeide glimlach.

Niet Klaar voor raqqa
Muslim legde uit dat de door de Koerden geleide
Syrische Democratische Krachten (SDF) momenteel
nog niet begonnen zijn aan het offensief om Raqqa
te bevrijden, maar dat de operatie zich voorlopig nog
concentreert op het platteland rond de stad, omdat er
nog geen administratie is opgericht die de stad moet
besturen nadat de Islamitische Staat verslagen is. “We
moeten de administratie voorbereiden die Raqqa moet
runnen na de bevrijding, een administratie waarin alle
inwoners van Raqqa vertegenwoordigd zijn: Koerden,
Arabieren en christenen. Maar het stadsbestuur moet
voornamelijk bestaan uit Arabieren,” aldus Muslim.

Volgens de Koerdische leider zijn de critici van de
SDF aanhangers van Turkije. “Hoogstwaarschijnlijk
zit Turkije achter hen en zijn ze gestationeerd in
Ankara”, vertelde Muslim. “Ga gewoon eens een
kijkje nemen bij de politie in Tel Abyad (een belangrijke
grensstad die de Koerden vorig jaar heroverden op IS, nvdr.),
85% van hen zijn Arabisch. We springen hier heel
voorzichtig mee om. Mensen moeten bereid zijn
om samen te leven, dat kunnen ze niet als ze elkaars
vijand zijn.”
“Turkije en haar aanhangers willen niet dat de Syrische
Democratische Krachten (SDF) vooruitgang boeken,
ze willen niet dat de Koerdische bevolking erop
vooruitgaat binnen dit federale systeem (van Rojava,
nvdr.) en ze willen niet dat Raqqa bevrijd wordt”, zei
Muslim. “Federalisme is niet enkel goed voor Rojava
of het Koerdische volk, het is een project voor de
hele bevolking van Syrië, terwijl Turkije en haar
handlangers juist bang zijn voor democratie in Syrië.”

arabiereN Klaar voor bevrijdiNg
Muslim had ook kritiek op de actiegroep Raqqa is
Being Slaughtered Silently omdat deze (op twitter,
nvdr.) gesuggereerd had dat inwoners uit Raqqa bij
de Islamitische Staat zouden aansluiten als de YPG
een offensief op Raqqa zou beginnen en dat “om hun
stad te verdedigen”.
“De mensen van Raqqa wachten op bevrijding.
Iedereen is die barbaren beu. Ze zijn zelf niet in staat
om in opstand te komen tegen de extremisten van
IS en om hen te bestrijden, daarom wachten ze tot
iemand hen komt redden”, vertelde Muslim aan ARA
News. Volgens ooggetuigenverslagen probeert de
Islamitische Staat inwoners te verhinderen om de stad
te verlaten en gebruikt ze burgers als menselijk schild
tegen luchtaanvallen van de coalitie.
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De Koerdische leider voegde eraan toe dat er elke dag
meer Arabieren de rangen van de SDF vervoegen.
“We vernemen bijna dagelijks dat er een 200-tal
Arabieren bij de SDF zijn gegaan”, zei hij. Volgens
lokale media hebben zich in Shadadi recentelijk 750
Arabieren bij de SDF aangesloten en 300 bij de lokale
politie. Muslim had ook kritiek op Turkije omwille
van de suggestie dat Arabieren die samenwerken met
de YPG ‘gekoerdificeerde Arabieren’ zouden zijn.
“Turkije heeft Daesh (IS) groot gemaakt en steunt
de terreurgroep nog steeds. De Turkse autoriteiten
proberen nog altijd ruzie te stoken tussen Arabieren
en Koerden, maar zelfs de Arabieren vertrouwen
Turkije niet”, zei hij.
De PYD-covoorzitter vertelde dat ze bereid zijn
om samen te werken met groepen uit het seculiere
Vrije Syrische Leger, zoals het Nieuwe Syrische
Leger (NSA). “Ons criterium voor politieke en
militaire samenwerking is secularisme. Zelfs als de
rebellengroep in Jordanië of elders getraind wordt,
zolang ze maar het secularisme accepteren, kunnen
we met hen samenwerken, maar niet als ze oproepen
tot een islamitische staat, een islamitisch emiraat of de
islamitische wet.” En hij voegde eraan toe: “Syrië kan
enkel seculier zijn.”

de SDF zouden ook naar het westen van de provincie
kunnen oprukken. “Raqqa wordt hoofdzakelijk
bevoorraad vanuit Jarabulus en Manbij, langs de
Eufraat. De operatie zou eruit kunnen bestaan die
toegangsroutes te blokkeren, maar ik weet niet wat
ze juist van plan zijn.” Volgens Salih Muslim zijn
minstens 50 procent van de dorpen tussen Azaz en
Kobanê Koerdisch. “Maar de huidige operatie gaat
nu vooral over de verovering van het noordelijke
platteland rond Raqqa”, voegde hij eraan toe.
(Ondertussen zijn de SDF met Amerikaanse steun gestart aan
de herovering van Manbij. Begin juni slaagden de SDF erin een
aantal belangrijke militaire toevoerroutes van de Islamitische
Staat te blokkeren en Manbij volledig te omsingelen, nvdr.)

gesloteN greNzeN
De PYD-leider sprak ook verklaringen van de
Koerdistan Democratische Partij (KDP) tegen die
stelden dat de KDP de grens tussen Syrisch en Iraaks
Koerdistan gesloten had omdat de PYD de macht te
weinig zou delen. “Het embargo tegen Rojava helpt
enkel de vijanden van het Koerdische volk”, zei
Muslim. “Ik denk dat Turkije hier de belangrijkste
oorzaak van is, Turkije heeft hen opgedragen dit te

Muslim beschuldigde Turkije er ook van obstakels
te creëren die de militaire operaties tegen IS
bemoeilijken. “Als er obstakels zijn, dan komt dat niet
door Amerika, maar doordat Amerika denkt aan haar
belangen in Turkije”, voegde hij eraan toe.

de toeKomst vaN maNbij
Salih Muslim benadrukte dat het nog steeds een
optie is voor de SDF om op te rukken naar Manbij
en Jarabulus om zo een corridor te openen tussen
Kobanê en Afrin – twee Koerdische kantons in het
noorden van Syrië. “Gisteren sprak ik met leden van
de bestuursraad van Tel Abyad en de raad van Manbij
en iedereen wacht op ons om de stad binnen te
trekken”, zegt hij. “Leden van de raad van Tel Abyad,
die familieleden hebben die nog steeds in Raqqa
wonen, vertelden dat als de SDF hetzelfde systeem als
in Tel Abyad zou installeren in Raqqa, de bevolking
dit zeer welkom zou heten”, aldus Muslim.
Volgens de doorwinterde Koerdische leider bestaat
het belangrijkste doel van de huidige SDF-operatie
eruit de toegangsroutes tot Raqqa af te sluiten, maar
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Salih Muslim, covoorzitter van de Democratische
Eenheidspartij (PYD). (Foto: Independent)

doen”, zei hij in een interview met ARA News n.a.v.
het federale systeem dat de PYD en haar bondgenoten
uitriepen op 17 maart. De Koerdische Nationale Raad
in Syrië (KNC) – die voornamelijk gesteund wordt
door de KDP – bekritiseerde de PYD toen voor het
monopoliseren van de grensovergang.
Salih Muslim zei dat de KDP de grensovergangen
twee jaar geleden wou sluiten omdat de Syrische
Koerden de grensbelastingen gebruikten om wapens
te kopen voor de Volksverdedigingseenheden (YPG).
“Natuurlijk kopen we wapens voor de YPG, zodat
ze onze bevolking kunnen verdedigen”, reageerde
Muslim. “Als ik whisky zou drinken of geld zou
vergokken, dan zou de KDP heel blij zijn, maar niet
als ik wapens koop voor de YPG.”
De PYD is momenteel op zoek naar alternatieven
voor de door de KDP gecontroleerde grensovergang
in Semalka. “Ik was onlangs in Slemani (Suleimaniya)
waar ik enkele mensen uit Bagdad ontmoette om
na te gaan langs welke wegen er handel zou kunnen
gedreven worden tussen Rojava en Bagdad”, legde
Muslim uit. De PYD-leider is ervan overtuigd dat het
gemakkelijker zal worden de grens over te steken eens

het Iraakse leger Mosul bevrijd heeft. “Natuurlijk,
wordt het makkelijker dan”, zei hij.
(Op 7 juni heeft de KDP de grens van Semalka gedeeltelijk
heropend voor voedsel en medicijnen, een stap die door de PYDcovoorzitter verwelkomd werd. Het grensverkeer verliep volgens
lokale bronnen echter nog steeds erg moeizaam en eerder op
arbitraire basis. Personen, zoals journalisten, zouden nog steeds
moeilijkheden ervaren om de grens over te steken, nvdr.)

vredesoNderhaNdeliNgeN vaN
geNève
Eén van de grootste kopzorgen van de PYD is
het feit dat noch het Syrische regime, noch de
Syrische oppositie wil dat de PYD deelneemt aan de
vredesonderhandelingen in Genève. “Als Rusland en
Amerika dit willen, dan kunnen we deelnemen aan
de gesprekken”, zegt Muslim. “Maar Turkije ligt de
Koerden dwars en wil geen politieke oplossing voor
Syrië.”
“Als wij aan de onderhandelingstafel zouden zitten,
dan zouden we ijveren voor een politieke oplossing”,
vertelde Muslim. “Als we hierin falen, dan zullen we
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zoeken naar alternatieve oplossingen. Uiteindelijk
zijn we bereid om met iedereen te onderhandelen
die ons project voor een federaal systeem in Syrië wil
accepteren.” De Koerdische leider voegde eraan toe
dat het Syrische regime hier echter niet klaar voor is.
“Ze hebben nog steeds een Baathistische mentaliteit
en ze accepteren niemand anders. Ze willen een unitair
Syrië, een dictatuur die geleid wordt door slechts één
partij als onderdeel van een Arabische natie”, zei
Muslim. De Syrische oppositie, die gesteund wordt
door Turkije, verwerpt eveneens elke vorm van
federalisme voor Syrië.

ngo’s of civiele organisaties. Via deze kantoren met
vertegenwoordigers uit Rojava krijgen westerlingen
een soort open venster op wat er gebeurt in Rojava en
hoe men daar mee om kan gaan”, aldus Muslim. “Het
doel bestaat er voornamelijk in de mensen te helpen.”
De door de wol geverfde Koerdische politicus hoopt
dat de Amerikaanse regering de Koerden zal toelaten
om ook in Washington een kantoor te openen. “Het
hangt ook af van de voorbereiding van de mensen
hier, maar de Amerikaanse wetgeving maakt het
betrekkelijk eenvoudig om kantoren te openen en we
zijn hier volop mee bezig.”

Muslim vermoedde dat er misschien afspraken
gemaakt zijn onder de tafel tussen het Turkse en het
Syrische regime tijdens hun geheime ontmoeting in
Algerije (de ontmoeting ging naar verluidt over de positie van
de Koerden in Syrië en werd bekend gemaakt door de Algerijnse
onlinekrant El Watan op 8 april 2016, nvdr.). Twee dagen
na deze ontmoeting braken er gevechten uit tussen
de troepen van het Assad-regime en de Koerden in
Qamishlo. “Hetzelfde gebeurde ook in 1975 tijdens
de revolutie van Barzani”, argumenteerde Muslim.

Het bezoek van Amerikaans generaal Joseph Votel
aan Rojava in mei kwam niet als een verrassing voor
de PYD-leider. “De Amerikaanse speciale eenheden
zijn hier ergens (in Kobanê) gestationeerd en in Cizire
(in de provincie Hasakah)”, legde Muslim uit. “Het is
de normaalste zaak van de wereld dat generaals hen
bezoeken om zicht te krijgen op de situatie op het
terrein zelf. In Irak doen ze net hetzelfde, maar daar
kraait geen haan naar.”

Nu ze hebben aangetoond dat ze de Islamitische
Staat kunnen verslaan, is het volgens Muslim echter
“onwaarschijnlijk dat gelijk welk leger de Koerden
kan verslaan”.
(Begin juni werd bekend gemaakt dat de PYD uitgenodigd
zal worden voor de volgende onderhandelingsronde van de
vredesgesprekken in Genève, nvdr.)

ameriKaaNs-Koerdische relaties
De Koerdische leider en voltijds diplomaat meende
dat de situatie er desalniettemin op vooruit gaat nu
de VS de Koerdische toppolitica Sinem Mohammed
(vertegenwoordigster van Rojava in Europa, nvdr.) en Ilham
Ahmed (covoorzitster van de Syrische Democratische Raad,
de politieke vleugel van de SDF, nvdr.) een visum heeft
verleend om naar Washington te reizen. “Het is
een stap in de goede richting hen visa te verlenen,
mij hebben ze indertijd geen visum gegeven, maar
misschien veranderd dit nog in de toekomst”, voegde
hij eraan toe.

Salih Muslim ontkende bovendien dat hij de
Amerikaanse speciale gezant Brett McGurk en
regionaal bevelhebber generaal Votel (US Central
Command) in mei ontmoet zou hebben. “Het gaat
niet over steun. Het gaat over vertrouwen. We
vechten zij aan zij en vermengen ons bloed” zei hij.
“Wij zouden elkaar graag vertrouwen en op het terrein
samen strijden.”
Wladimir Van Wilgenburg is politiek analist gespecialiseerd
in Irak, Iran, Syrië en Turkije met focus op de Koerdische
politieke situatie. Momenteel brengt hij voor verschillende
internationale media vanuit Rojava verslag uit. Dit interview
verscheen op 28 mei 2016 op de website van de onafhankelijke
nieuwsdienst ARA News, gevestigd in Rojava. Vertaling naar
het Nederlands door Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch
Instituut vzw.

“We richten momenteel in verschillende landen
kantoren op om Rojava te vertegenwoordigen,
zoals in Moskou en in Parijs”, zei Muslim. “Het
zijn niet echt consulaten of ambassades, eerder
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Koerdische man redt 240 Yezidiseksslavinnen van Islamitische Staat
arwa Damon, Hamdi alkhshali, bryony Jones en brice Laine
Duhok, Koerdische regio van Irak - Het bieden
is geopend vanaf $ 9.000 (zo’n € 8.000). Te koop?
Een Yezidi-meisje.
Ze wordt gezegd mooi, hardwerkend en een maagd te
zijn. Ze is ook nog maar 11 jaar oud. Deze advertentie
- van een online marktplaats die door IS-strijders
gebruikt wordt om seksslavinnen te ruilen - is een
van de vele die Abdullah Shrem in zijn telefoon heeft
opgeslagen.
Elke advertentie biedt belangrijke aanwijzingen
- foto's, locaties - waarvan hij hoopt dat ze hem
zullen helpen om Yezidi-meisjes en jonge vrouwen,
zoals dit meisje, te redden van de strijders die hen
gevangenhouden.
Shrem was een succesvol zakenman met
handelsverbindingen naar Aleppo in Syrië toen
IS kwam en meer dan 50 leden van zijn familie
ontvoerde uit de provincie Shengal (Sinjar) in Irak,
een handvol van de duizenden Yezidi’s die er in 2014
gevangengenomen werden.
Tienduizenden Yezidi's ontvluchtten hun huizen
en beklommen de berg Shengal in een poging om
aan de strijders te ontsnappen; honderden werden
afgeslacht, terwijl duizenden vrouwen en meisjes
werden ontvoerd en verkocht als slavin.

verKocht als seKsslaviNNeN
Wanhopig - en boos over wat hij zag als een gebrek
aan steun van de internationale gemeenschap –
begon hij plannen te maken om ze zelf te redden.
Om hem bij zijn inspanningen te helpen rekruteerde
hij sigarettensmokkelaars, die het gewend waren om
stiekem illegale producten in en uit het grondgebied
van IS te krijgen.

“Geen enkele regering of deskundige heeft ons
opgeleid”, legt hij uit wanneer we elkaar ontmoeten
in de Koerdische regio in Noord-Irak. “We hebben
het geleerd door het gewoon te doen, in de afgelopen
anderhalf jaar deden we de nodige ervaring op.”
Tot nu toe, zegt hij, heeft zijn netwerk 240 Yezidi's
bevrijd; het is niet gemakkelijk, of goedkoop geweest hij is bijna blut, omdat hij zijn spaargeld heeft besteed
aan het betalen van smokkelvergoedingen.
Voor degenen die zich op het grondgebied van IS
wagen, is de inzet nog hoger - een aantal van de
smokkelaars zijn gevangen genomen en geëxecuteerd
door IS terwijl ze probeerden Yezidi-slaven op te
sporen.
Maar Shrem benadrukt dat de risico's de moeite waard
zijn: “Telkens wanneer ik iemand kan redden, geeft
het me de kracht en het geloof om door te gaan totdat
ik ze allemaal heb kunnen redden.”
In sommige gevallen volgen de smokkelaars
aanwijzingen uit advertenties of andere stukjes
informatie die ze kunnen verzamelen om de Yezidi's
te vinden. In andere gevallen vragen de gijzelaars zelf
om hulp, waarbij ze belangrijke informatie geven met
betrekking tot hun locatie; een provincie of een stad
die ze hebben horen vermelden, of een plaatselijke
bezienswaardigheid die ze hebben kunnen zien.
Zodra ze erin slagen om contact te leggen, worden de
gevangenen verteld waar en wanneer ze de smokkelaars
moeten ontmoeten, die hen opwachten in een auto in
de buurt. Afhankelijk van de omstandigheden van de
redding, kan het dagen of zelfs weken duren om veilig
uit het grondgebied van IS te geraken, waarbij ze
wisselen van voertuigen en wachten in vluchthuizen.
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KiNdereN als bommeNmaKers
Dileen (niet haar echte naam) is een van diegenen
die gered werden door Shrem en zijn team van
smokkelaars. Ze werd gescheiden van haar man toen
IS-militanten de provincie Shengal veroverden. De
laatste keer dat ze hem zag, werd hij gedwongen weg
te marcheren, met de handen omhoog, samen met de
andere mannen uit hun dorp.
Zij en haar kinderen werden naar Mosul meegenomen,
samen met de andere vrouwen en meisjes. “Ze
zonderden degenen af die echt mooi waren, en ze
dwongen ons om onze hoofddoeken te verwijderen,
om te zien wie de mooiste waren”, zegt ze.
Ze werden verplaatst van de ene plek naar de andere
op het grondgebied van IS: Mosul, Tal Afar, Raqqa,
en tenslotte naar Tishrin waar, vertelt ze, ze werd
verkocht aan een IS-strijder, die haar herhaaldelijk
verkrachtte. “Ze dwongen me en ze bedreigden mijn
kinderen”, vertelt ze, denkend aan de vijf maanden
die ze opgesloten in zijn huis doorbracht.
IS beweert dat de Koran het gevangen nemen van
niet-moslim-vrouwen en -meisjes rechtvaardigt en
hun verkrachting toestaat - een claim die luidkeels
wordt ontkend door islamitische geleerden.
Terwijl Dileen werd gebruikt als seksslavin, werd haar
dochter Aisha (niet haar echte naam), die amper zeven
jaar oud is, gedwongen om tot laat in de nacht te

werken, in de kelder van hun appartementencomplex,
waar ze zelfgemaakte explosieven samenstelde voor
IS.
“Ik maakte vroeger bommen”, vertelt Aisha, terwijl
ze rustig met haar haar speelt. “Er was nog een meisje
van mijn leeftijd en haar moeder. Ze dreigden [het
meisje] te doden als ik niet zou meegaan en met hen
zou samenwerken”, zei ze tegen CNN.
“Ze kleedden ons volledig in het zwart en dan was
er een gele materie en suiker en een poeder, en we
moesten ze wegen op een schaal en dan moesten we ze
verwarmen en de artillerie inpakken.” Een IS-strijder,
vertelt ze, voegde daarna de ontstekingsdraden toe.

oNtsNaPteN 'KuNNeN Niet
vergeteN'
Dileen was doodsbang dat Aisha opgeblazen zou
worden, of dat ze - als de familie nog steeds gevangen
zou zijn bij haar volgende verjaardag - ook verkocht
zou worden als seksslavin. Dus toen de IS-strijder
tot wie ze nu behoorden vertrok voor een militaire
operatie, zag ze een kans om te ontsnappen. Ze belde
Shrem en vroeg hem om hen te helpen vluchten.
“We geraakten aan een telefoon, dankzij de hulp van
een andere vrouw; zo kwamen we in contact met
Abdullah.”
Shrems telefoonnummer - onthouden door zijn
familie voor hun telefoons in beslag werden genomen
door IS - werd rondgestuurd onder gevangengenomen
Yezidi's, omdat ze wisten dat hij zou helpen als hij
kon. “Ik smeekte hem om op te schieten en ons te
redden voor mijn dochter acht werd, omdat ze haar
dan zouden wegnemen.”
Shrem zei haar dat ze de volgende dag iemand uit
zijn netwerk moest ontmoeten aan een nabijgelegen
moskee, waarna zij en haar kinderen snel uit het
grondgebied van IS werden weggehaald.

Abdullah Shrem

Een jaar na hun redding, zegt Dileen – die nu in een
vluchtelingenkamp in Iraaks Koerdistan woont - dat
ze nog steeds achtervolgd wordt door wat ze heeft
meegemaakt. “Ik kan niet vergeten wat er is gebeurd.”
Haar man is nog steeds vermist en ze vreest dat hij
dood is, maar Dileen benadrukt: “Ik moet overleven,
voor mijn kinderen”.
De Koerden, 89
23

Een Yezidi-meisje wordt herenigd met haar familie.

Pleidooi voor iNterNatioNale
actie

Shrems eigen zuster is een van de slachtoffers, die
erin slaagde met hem in contact te komen vanachter
de vijandelijke linies.
“Gedurende acht maanden hoorde ik niets van haar”,
herinnert hij zich. “Toen belde ze me plots vanuit
Anbar.”
“Er was een vrouw van een IS-strijder die haar een
telefoon gaf en zei: “Misschien zal jij in staat zijn om
jezelf te redden”. ” Ze slaagde erin om hem een vage
beschrijving te geven van haar omgeving. Uiteindelijk
lukte het hem haar positie te bepalen en kreeg hij een
boodschap tot bij haar.
Hij redde haar en haar jongste zoon, de vijfjarige
Saif, maar tot nu toe is hij er nog niet in geslaagd
om haar twee oudste zonen te traceren, die naar IStrainingskampen werden gestuurd, of haar 13-jarige
dochter, die werd meegenomen om verkocht te
worden.
Duizenden Yezidi’s zitten nog steeds vast in
grondgebied van IS en Shrem vreest dat de tijd opraakt

om velen van hen te redden van radicalisering. Hij
roept de internationale gemeenschap op om actie
te ondernemen. “Als het zelfs maar 50 en niet 5000
Europeanen waren die elke dag werden verkracht
door IS, zou Europa dan blijven zwijgen? Natuurlijk
niet. Er zouden operaties ondernomen worden ...
alles zou worden gedaan om hen te redden. Maar het
zijn 5000 Yezidi’s die worden verkracht, kinderen die
worden getraind en omgezet in wandelende bommen,
en niemand doet iets. We worden in de steek gelaten.”

geherseNsPoeld door is
Maanden na zijn redding, toont Saif nog steeds de
naweeën van de maandenlange hersenspoeling door
IS. “Toen Saif voor het eerst vrijkwam, was hij als
een wild ding”, herinnert Shrem zich. “We konden
niet echt met hem praten. Hij was nog steeds onder
invloed van de IS-mentaliteit - dat iedereen de vijand
is.”
“De IS-strijders namen hem mee naar de Shariaschool ... waar ze hem leerden dat jihad het beste ding
ter wereld is.” Wanneer Shrem hem vraagt waar hij
liever mee speelt, met een bal of een pistool, aarzelt
hij niet: “Een pistool”, benadrukt hij. “Het werd hen
ingeprent”, zegt Shrem triest. “Dat er niets beters is
dan een pistool.”
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oPgeleid om 'oNgelovigeN' te
dodeN

Medegevangene Dilshad, 10 jaar oud, onderging
dezelfde hersenspoeling. Zijn moeder Samira (niet
haar echte naam) zegt dat hij werd klaargestoomd om
een IS-beul te zijn. Terwijl zijn moeder en broers en
zussen gevangen werden gehouden, werd hij naar een
IS-trainingskamp gestuurd.
“Ze zeiden: “We gaan naar het kamp om te trainen om
te vechten met de Islamitische Staat”, [er waren daar]
kleine en grote kinderen”, vertelt Dilshad. "We renden
en we lazen de Fatiha [het eerste hoofdstuk van de
Koran] en ze lieten ons geen water drinken. Ze zeiden
dat ze dat deden zodat we konden worden opgeleid.”
Samira was geschokt toen ze de ontvoerders van de
familie hoorde praten over hoe beloftevol Dilshad
was. Weken later werden ze verkocht aan een andere
IS-strijder. Het was Dilshad die hij wilde.
“[Hij] was een slager, hij doodde mensen, hij slachtte
ze af”, herinnert Dilshad zich. “Hij zei: “Nu dood je
ze met een pistool.” Maar ik zei: “Ik kan niet doden.”
Hij zei: “OK, de volgende keer zal je ze doden.” Ik
zei: “Waarom dood je mensen vlak voor mij?” Hij zei:
“Zodat je het leert.” Hij vermoordde mensen met een
zwaard ... hij zei dat ze ongelovigen waren.”

een moordenaar konden maken van Dilshad. Saif
en Dilshad zijn de gelukkigen - ze zijn veilig uit IShanden - maar veel anderen, waaronder de broers van
Saif, bevinden zich nog steeds op hun grondgebied.
Elke familie heeft iemand die vermist wordt, die
vermoedelijk dood is, en er is weinig of geen
psychologische begeleiding voor degenen die erin
geslaagd zijn om eruit te komen. “Waar ik het meest
bezorgd over ben, zijn degenen die klaar zijn met de
Sharia [scholen] en de opleidingen, zij zijn volledig
gehersenspoeld”, zegt Shrem. “Ik beschouw elk van
hen als eenkernwapen, dat naar de Yezidi’s zal komen
en ze zal aanvallen.”

Dit artikel verscheen op de website van CNN op 2 juni 2016.
Het werd geschreven door Arwa Damon, Hamdi Alkhshali
en Bryony Jones (in samenwerking met Brice Laine) van
CNN. Vertaling naar het Nederlands door Margot Cassiers,
stafmedewerker Koerdisch Instituut vzw.

“De eerste keer dat ik hen iemand zag doden was ik
heel bang, maar daarna was ik niet meer zo bang als
die eerste keer.” Dilshad vertelt dat de IS-militant
hem zei dat hij als een zoon was voor hem, en hij
spoorde hem aan om leden van zijn echte familie te
doden: ''Ze zeiden me: “Je vader is een ongelovige, je
moet hem doden als je hem ziet”.”

geradicaliseerde tieNers als
‘KerNwaPeNs’
Samira zegt dat haar zoon mettertijd gehecht raakte
aan de beul. “Mijn zoon heeft ons niet bedreigd,
maar hij vroeg me: “Wat zou je denken als ik iemand
dood?” Ik barstte in tranen uit. Ik zei: “Hoe kun je
onschuldigen doden?” Ik kon niet stoppen met huilen.
Hij omhelsde me en zei: “Ik zal niemand doden, ik zal
naar je luisteren”.”
Na meer dan een jaar in gevangenschap, werden
Samira en haar familie gered voordat de IS-strijders
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Rojhilat

Iran: het leven van een ten onrechte
gevangengenomen Koerdische
mensenrechtenactivist is ernstig in gevaar
Amnesty International
Het leven van een ten onrechte gevangengenomen
Iraanse Koerdische mensenrechtenverdediger
en journalist ligt in handen van de Iraanse
autoriteiten, aldus Amnesty International. Hij
ligt ernstig ziek in het ziekenhuis, na bijna een
maand hongerstaking.
De 54-jarige gewetensgevangene Mohammad Sadiq
Kabudvand, die het einde nadert van een tien-jaarlange gevangenisstraf om verzonnen beschuldigingen,
is sinds 8 mei in hongerstaking. Hij protesteert
tegen de inspanningen van de autoriteiten om hem
in de gevangenis te veroordelen tot een verdere
gevangenisstraf op de valse beschuldiging van “het
verspreiden van propaganda tegen het systeem”.
“Mohammad Sadiq Kabudvand heeft al bijna een
decennium in de gevangenis doorgebracht, enkel en
alleen voor legitiem journalistiek werk en zijn inzet
voor mensenrechten. Het feit dat de autoriteiten zo
dicht bij zijn vrijlatingsdatum een nieuwe zaak tegen
hem aan het bouwen zijn, doet vermoeden dat ze
nieuwe dieptepunten bereiken in hun inspanningen
om deze vastberaden mensenrechtenverdediger
achter tralies te houden,” zei James Lynch, adjunctdirecteur van het Midden-Oosten en Noord-Afrika
van Amnesty International.
Mohammad Sadiq Kabudvands gezondheid - al
zwaar beproefd door hart- en nierproblemen,
waarvoor hij volgens zijn familie zelden een adequate
behandeling krijgt in de gevangenis – is drastisch
verslechterd tijdens zijn hongerstaking. Artsen
hebben gewaarschuwd dat hij een groot risico loopt
op een hartaanval. Een geïnformeerde bron vertelde
Amnesty International dat hij ernstige bloeddrukvallen
heeft, evenals complicaties aan de spijsvertering en
interne bloedingen in zijn maag en prostaat.

Op 22 mei werd hij overgebracht van de
Evingevangenis in Teheran naar een ziekenhuis - 13
dagen na het begin van zijn hongerstaking - nadat
hij het bewustzijn verloren was. Echter, Amnesty
International heeft begrepen dat hij gevraagd had
om te worden teruggestuurd naar de gevangenis,
nadat het ziekenhuispersoneel geprobeerd had hem
gedwongen intraveneus te voeden. Drie dagen later
werd hij overgebracht naar een ander ziekenhuis,
waar hij nog steeds verblijft.
“De Iraanse autoriteiten moeten stoppen met spelen
met het leven van Mohammad Sadiq Kabudvand.
Als een eerste stap in de richting van het herstellen
van deze afschuwelijke situatie, moeten de Iraanse
autoriteiten alle aanklachten tegen hem laten vallen
en hem onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten,”
zei James Lynch.
Mohammad Sadiq Kabudvand zit al sinds juli
2007 in de gevangenis, waar hij een 10-jaar-lange
gevangenisstraf uitzit, die hem was opgelegd voor zijn
mensenrechtenwerk als de oprichter en voorzitter van
de Koerdistan Mensenrechtenorganisatie (Rêxistina
Mafê Mirovan li Kurdistanê), alsook een zes maanden
durende straf die hem was opgelegd voor zijn werk als
redacteur van de wekelijkse krant Payam-e Mardom-e
Kurdestan. Amnesty International heeft de Iraanse
autoriteiten herhaaldelijk opgeroepen om ervoor
te zorgen dat deze onrechtvaardige veroordelingen,
die Irans volslagen minachting voor de rechten op
vrijheid van meningsuiting en vereniging illustreren,
worden vernietigd.
De fabricage van een nieuwe aanklacht tegen
Mohammad Sadiq Kabudvand begon in maart
2016, toen hij drie keer voor ondervragingen werd
meegenomen naar het bureau van de Openbaar
Aanklager in de Evingevangenis. Vervolgens werd hij
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op de hoogte gebracht dat hij werd beschuldigd van
“het verspreiden van propaganda tegen het systeem”.
De basis van deze nieuwe beschuldiging, die
regelmatig door de Iraanse autoriteiten gebruikt wordt
om vreedzame meningsuiting te criminaliseren, blijft
onduidelijk. Mohammad Sadiq Kabudvand vertelde
dat hij werd ondervraagd over een brief die hij
geschreven heeft aan Selahattin Demirtaş, covoorzitter
van de pro-Koerdische, linkse Democratische Partij
der Volkeren (HDP) in Turkije, waarin hij bij de HDP
aandrong om vrede tussen de Koerdische groepen
en de Turkse regering te bevorderen. Hij werd ook
ondervraagd over zijn doctoraatsthesis, waarover zijn
ondervragers ten onrechte veronderstelden dat ze gaat
over gevangenenrechten in Iran, maar die eigenlijk
focust op minderheden in Turkije. Hij zei dat hij ook
ondervraagd was over een verklaring die hij schreef
vanuit de gevangenis, waarin hij zijn bezorgdheid uitte
over de wreedheden die tegen het Koerdische volk in
Kobane, Syrië worden uitgevoerd door de gewapende
groep die zichzelf Islamitische Staat (IS) noemt.
Op 24 mei 2016 werd hij berecht voor een zogenaamde
‘Revolutionaire Rechtbank’ in Teheran in verband
met deze beschuldigingen. De sessie duurde blijkbaar
niet langer dan 30 minuten. Hij werd pas een dag voor
de rechtszaak plaatsvond verwittigd en hij werd niet
vertegenwoordigd door een advocaat. De rechtbank
heeft haar vonnis nog niet uitgesproken.

“De Iraanse autoriteiten moeten een einde maken aan
deze catalogus van onrecht voordat het culmineert in
een tragedie voor Mohammad Sadiq Kabudvand, zijn
familie en de bredere mensenrechtengemeenschap in
Iran en over de hele wereld. Hij had in de eerste plaats
al nooit achter de tralies geplaatst mogen worden,
en de Iraanse autoriteiten moeten hem nu eindelijk
vrijlaten,” zei James Lynch.

achtergroNd
Amnesty International beschouwt Mohammed Sadiq
Kabudvand als een gewetensgevangene en heeft al
uitgebreid campagne gevoerd voor zijn vrijlating,
onder meer via de campagne ‘Write for Rights’ in
2011. Mohammad Sadiq Kabudvand heeft in het
verleden al verschillende hongerstakingen gevoerd,
waaronder één die 63 dagen duurde in 2012 en die
heeft bijgedragen tot zijn gezondheidsproblemen.
Nvdr.: Op 11 juni 2016 geraakte bekend dat Mohammad
Sadiq Kabudvand zijn hongerstaking na een maand beëindigde,
nadat hij de garantie kreeg dat zijn straf niet verlengd zal worden
en dat er geen nieuwe aanklachten tegen hem zullen komen. Mr.
Kabudvand heeft al gezegd opnieuw in hongerstaking te gaan als
deze beloftes niet gehouden worden.
Dit artikel werd op 2 juni 2016 gepubliceerd op de website van
Amnesty International. Vertaling naar het Nederlands door
Margot Cassiers, stafmedewerker Koerdisch Instituut vzw.

“De Iraanse autoriteiten moeten stoppen met spelen met het leven van Mohammad Sadiq Kabudvand.”
- James Lynch, adjunct-directeur van het Midden-Oosten en Noord-Afrika van Amnesty International.
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CULTUUR

Oorsprong van de Koerden
ligt in zeer verre verleden
Hugo Van Rompaey
In de wetenschappelijke literatuur is er
overwegend de tendens om de oorsprong van
de Koerden in het verre verleden te situeren. Zo
stelt M. Gunter: “De oorsprong van de Koerden
is onzeker, maar vele wetenschappers gaan ervan
uit dat het afstammelingen zijn van verschillende
Indo-Europese stammen die meer dan 4.000
jaar geleden vertoefden in het Mesopotamische
gebied en omgeving”.
Hieraan worden dan een aantal legenden gekoppeld.
Er is deze van Salomo. Deze koning riep vijfhonderd
jonge geesten op en beval hen zich naar de plaats te
begeven waar de zon opkomt en niet terug te komen
vooraleer ze vijfhonderd van de mooiste meisjes van
Europa hadden gevonden (hierin zit een verdoken
verwijzing naar het Indo-Europees). De geesten
zochten een lange tijd, zorgzaam en vlijtig, en tenslotte
speelden ze het klaar om vijfhonderd schoonheden
te kiezen die blanker waren dan de maan en zachter
dan een meinacht. Maar op het ogenblik dat de jonge
geesten zich met de meisjes terug naar het koninklijk
paleis begaven, was koning Salomo reeds gestorven.
De geesten bedreven de liefde met de schoonheden
en huwden hen en de meisjes kregen vele mooie
kinderen. En ook deze kinderen kregen kinderen…
En dit is de schone legende die de oorsprong van de
Koerden uitlegt.
Maar er is ook een Armeense versie. Hierin is er
sprake van dat de Koerden in de tiende eeuw voor
Christus op het toneel verschenen. Wanneer er een
wijziging kwam in de Arabische overheersing en de
Scythen van de andere zijde van de Kaspische Zee in
dichte drommen optrokken naar Perzië en Medië en
vele gebieden in beslag namen. De Koerden werden
bekeerd tot hun geloof en werden een deel van hen
door de godsdienst en de taal. Zij verplaatsten zich
naar Armeens en Syrisch Mesopotamië en vestigden
er zich. Later hebben vele christenen zich in groeiende

mate met hen vermengd en werden ze bekeerd tot
hun geloof.
De derde interessante legende van dictator Zokhhak,
de heerser met de slangen op beide schouders, wiens
sterven aanleiding zou gegeven hebben tot het
Koerdische Newroz-feest (zoals beschreven werd
in het vorige nummer van dit tijdschrift) moet hier
natuurlijk ook vermeld worden. Interessant is dan de
vraag welke aandacht uiteindelijk aan dit soort van
verhalen besteed moet worden.
Legenden of mythen zijn geen nutteloze verzinsels,
tenminste als men voor de interpretatie hiervan
de gepaste hermeneutiek of wetenschappelijke
interpretatie toepast. Een mythe of legende is immers
geen registratie of weergave van werkelijk gebeurde
feiten, maar een verhaal dat een correcte uitleg
behoeft. Dit verhaal kan verwijzen naar historische
figuren en plaatsen en wil vooral reëel bestaande
waarden, al of niet langs symbolen, doorgeven. In
de drie voorgaande legenden is er betreffende de
Koerden sprake van jeugdige kracht, schoonheid
en vruchtbaarheid, onbevreesdheid en dapperheid.
De genoemde legenden ondersteunen bovendien
de stelling dat het Koerdische volk in Perzië en
Mesopotamië en omgeving gesitueerd wordt. Met
deze verhalen kan heel wat meer gebeuren dan wat
sommige auteurs ermee doen, zoals T. Sinclair die
zegt: “De islamitische historici die de Koerdische
origine onderzochten, baseerden zich op mythen
en legenden. Hun werk was zonder historische en
intellectuele waarde”.
Sinclair zit totaal fout. De wetenschappelijke
interpretaties van legenden en mythen, net zoals
bijvoorbeeld een ernstige exegese van de Bijbel,
construeren, ondermeer dankzij de archeologie,
de linguïstiek, de onomastiek, de geologie, de
antropologie en de prehistorie, een kijkvenster op het
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zeer verre verleden. Mythen en legenden dragen in
zich een bijzondere waarde en een verwijzing naar
werkelijkheid en zijn als zodanig een oriëntatiepunt
voor de filosofische zoektocht, zoals de Leuvense
filosoof wijlen professor S. Ijsseling het zegde over de
verhalen van de Griekse goden: “Door de verhalen
over de Griekse goden opnieuw te vertellen…
kunnen problemen ter sprake gebracht worden die
centraal staan in de hedendaagse filosofie. Deze
problemen hebben betrekking op de taal, de poëzie
en de kunst, de cultuur en de kritiek, de dood en de
ouderdom, de tijd en het vergeten, de liefde en de
oorlog, de eensgezindheid en het conflict, het geluk en
de verblinding… Door het vertellen van de verhalen
over de goden in Griekenland worden enige aspecten
van Heideggers denken verduidelijkt. Naast Heidegger
treedt vooral Nietzsche als gesprekspartner op en
verder Hegel, Levinas, Derrida en vele anderen”. Zo
is het duidelijk dat ook de Koerdische verhalen niet
mogen prijsgegeven worden aan de vergetelheid. Ze
kunnen helpen bij de reconstructie van het zeer verre
verleden en bij het tot stand brengen van inzicht in het
heden en in de werkelijkheid die achter de verhalen
schuilgaat.
Het Turkse regime pleegt vervalsing van de wetenschap
door de Armeense genocide te ontkennen en door het
Koerdisch een dialect van het Turks te noemen, maar
ook door de Koerden ‘Bergturken’ te noemen. De
Koerden waren namelijk minstens drieduizend jaar
vóór de Turken in Turkije. Het zal zeker niet verbazen
dat meerdere auteurs Koerdische aanwezigheid zien
in de vroegste tijden. Het is bekend dat de eerste
‘stedelijke’ vestiging van mensen, zowat elfduizend
jaar geleden, plaatsgreep in Jericho, op het randje
van de late ijstijd (dit is de geologische tijdrekening)
en het midden-steentijdperk (Mesolithicum, dit is de
cultureel-archeologische tijdrekening). In de literatuur
wordt het vermoeden uitgedrukt dat de Koerden niet
alleen in de bergen leefden, maar ook deelnamen aan
stedelijke vestigingen, mogelijk vanaf het zevende
millennium vóór onze tijdrekening. De Koerdische
aanwezigheid is inderdaad af te lezen uit artefacten
die betrekking hebben op het Steentijdperk.
Zo gewaagt L. Sweet van zeer oude archeologische
vondsten die verwijzen naar de fase van een prille
domesticatie in Koerdistan. J. Kurdo refereert naar
de grotten van Kujundju, Shanidar en Hazarmerd, die
zouden teruggaan tot de paleolithische periode van
veertig- tot vijftigduizend jaar geleden. Het meest

belangrijke overblijfsel is de grot van Behistun. Daar
vond men een overvloed aan beenderen van herten
en wilde paarden. De belangrijkste ‘economische’
activiteit in het Middenpaleolithicum was de
groepsjacht op wilde dieren. Een zelfde activiteit gaf
aanleiding tot een prille gemeenschapsvorming, een
‘pre-tribe’. Dit gold wellicht ook voor de voorouders
van de Koerden.
In dit verband werd het begrip ‘Proto-Koerden’
ingevoerd, verwijzende naar de Koerdische stammen
die zich in de tiende eeuw vóór onze tijdrekening
zouden afgezonderd hebben van andere Iraanse
volkeren en zich zouden gevestigd hebben in het
westelijk gedeelte van Iran. Men gewaagt van een
oorspronkelijke Iraanse oercultuur. Anderzijds wordt
de mening naar voor geschoven dat de Koerden
niet exclusief van Iraanse volkeren afstammen. P.G.
Kreyenbroek en C. Allison onderschrijven deze stelling,
zeggende dat de moderne Koerden niet exclusief van
Iraanse afkomst zijn. Uit hun gemeenschappelijke taal
leiden ze af dat er enerzijds in de loop der tijden een
vorm van assimilatieproces heeft plaatsgegrepen met
een oorspronkelijk Iraanse beschaving, maar dat ook
onderscheidende karakteristieken zijn ontstaan in het
bergachtig gebied van Koerdistan. De Koerden zijn
niet blijven vastzitten in één grote etnische oergroep.
Ze hebben verder een eigen ontwikkeling gekend.
Terwijl de universiteit van Almaty (Kazakstan) tot
nu toe een eerder beperkt bloedonderzoek deed om
op zoek te gaan naar de genetische identiteit van de
Koerden, maakte het befaamde Max-Planck-Instituut
hier grondiger werk van. Men nam de vrouwelijke
DNA (de mitochondriale DNA, de MtDNA) en de
mannelijke chromosomen (Y-chromosome Variation)
onder de loep. Dit onderzoek werd uitgevoerd in
het kader van een internationale wetenschappelijke
samenwerking. Het onderzoek van de vrouwelijke
DNA is in prehistorische kringen gekend als de
techniek om de erfelijkheidslijn van de mens over
een periode van 200.000 jaar uit te tekenen, te
vertrekken bij de beroemde dame EVA, die rond die
tijd in Afrika leefde. Er werden 139 personen aan
het onderzoek onderworpen, uit Turkije en Georgië.
Het onderzoek toont aan dat er een nauwe band is
tussen de Zazaki-sprekende Koerden in Turkije, de
Kurmanji-sprekende in Georgië, de Koerden in Iran
en Turkije, terwijl er verschillen optreden tussen
de Kurmanji-sprekende Koerden in Turkije en de
Koerden in Turkmenistan.

De Koerden, 89
29

CULTUUR

Shahmaran: de legende van
de Koerdische moedergodin
Şirin Akiba, Ömer Akgül, M. Şirin Güler,
Tuğba Akyol en Sara Demir
Er was eens, lang geleden, een jongeman die
Tahmasp (Camsap) heette. Hij was lang en
erg knap. Tahmasp kwam uit een arme familie
en werkte als houtsnijder. Op een dag, toen hij
samen met zijn vrienden door het bos liep om
hout te verzamelen, vonden de jongemannen
een bron die vol zat met honing. Gretig besloten
ze de honing mee te nemen en Tahmasp klom
naar beneden in de bron. Maar toen hij al de
honing naar boven had doorgegeven, liepen zijn
vrienden weg en lieten ze hem alleen achter in de
put. Net toen hij alle hoop had opgegeven, zag
hij plots een gaatje in één van de wanden, dat hij
groter maakte met zijn mes. Via het gat kwam hij
in een grotere ruimte terecht. Nadat hij daar een
poos wanhopig gewacht had, viel hij uiteindelijk
in slaap.
Toen hij wakker werd zag hij duizenden slangen
rondom hem. De slangen staarden hem aan. Toen ze
zagen dat hij bewoog, kwamen ze langzaam dichterbij.
Tahmasp dacht dat de slangen hem zouden doden en
hij voelde zich zo hulpeloos dat hij zijn ogen sloot
en begon te bidden. Tahmasp wachtte een hele tijd,
maar er gebeurde niets. Uiteindelijk verzamelde hij
de moed om zijn ogen terug open te doen. Wat hij
toen zag deed hem van verbazing verstommen. Voor
hem stond een beeldschone jonge vrouw die voor de
helft een vrouw was en voor de helft een slang. De
jonge vrouw sprak hem aan: “Wees niet bang. We
zullen je niet kwetsen. Ik ben Shahmaran en ik ben de
koningin van de slangen. Jij bent onze gast. Rust nu
maar wat, we zullen morgen verder praten.” Daarop
ging de vrouw weg. Tahmasp dacht dat hij droomde,
hij sloot zijn ogen en viel terug in slaap.
Toen Tahmasp ‘s morgens wakker werd zag hij
Shahmaran aan een rijkelijk gevulde ontbijttafel zitten.

De slangenkoningin nodigde hem uit samen met haar
te ontbijten. Tahmasp was verbaasd en erg onder
de indruk van haar verschijning. Hij kon zijn ogen
niet van haar afhouden. Samen genoten ze van het
heerlijke ontbijt en Shahmaran vertelde hem verhalen
over de geschiedenis van de mensheid. Tahmasp hield
van de verhalen en hij genoot ervan naar haar stem te
luisteren. En zo werden de beiden, dag na dag, steeds
meer verliefd op elkaar.
Maar naarmate de tijd verstreek begon Tahmasp zijn
familie steeds meer te missen en hij verlangde ernaar
terug te keren naar zijn eigen wereld. Uiteindelijk
kon Shahmaran het niet meer aan om hem zo
verdrietig te zien en ze besloot hem terug te sturen.
De slangenkoningin zei: “Ik zal je laten gaan, maar
je moet beloven dat je aan niemand verklapt waar ik
me bevind.” Vervolgens adviseerde ze hem om nooit
samen met iemand anders te baden, anders zou zijn
huid in slangenvel veranderen en zouden de mensen
zijn geheim leren kennen.”
Tahmasp keerde terug naar zijn eigen wereld en
jarenlang slaagde hij erin zijn geheim te bewaren.
Tot op een dag de koning van het land ernstig ziek
werd. De soldaten van de koning zeiden dat de enige
remedie eruit bestond het vlees van Shahmaran te
eten. Toen beval de koning iedereen in bad te gaan
zodat de soldaten de persoon konden vinden die haar
wist wonen.
Eerst weigerde Tahmasp om in bad te gaan omdat
hij zijn geheim niet wou verraden. Maar uiteindelijk
moest hij wel toegeven. En toen de soldaten hem in
het water gooiden, werd zijn geheim zichtbaar. De
huid van Tahmasp veranderde prompt in geschubd
slangenvel.
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Toen de soldaten dat zagen namen ze Tahmasp
onmiddellijk gevangen en ze martelden hem zo lang
tot hij uiteindelijk niet anders kon dan de schuilplaats
van Shahmaran prijs te geven.
Daarop trokken de soldaten naar de bron en al vlug
wisten ze Shahmaran gevangen te nemen. Tahmasp
schaamde zich toen hij Shahmaran zag. Maar
Shahmaran zei hem dat hij het zichzelf niet kwalijk
mocht nemen. “Luister naar me,” zei ze, “ik zal je mijn
geheim vertellen. Wie mijn staart eet, zal mijn kennis
krijgen, maar wie mijn hoofd eet, zal onmiddellijk
sterven.”
Toen sneed een gemene soldaat die alles gehoord
had Shahmaran in drie stukken. De slangenkoningin
stierf ter plekke. Vervolgens at de soldaat een stuk op
van haar staart. Hij had immers nooit de bedoeling
gehad de koning te genezen, neen, zijn echte doel
bestond erin de wijsheid van Shahmaran te verkrijgen.
Tahmasp was ondertussen ontroostbaar over de dood
van zijn geliefde. Hij wou sterven omdat hij haar

verraden had. En dus at hij een stuk van het hoofd
van Shahmaran.
Tot zijn verbazing bleef Tahmasp leven. De slechte
soldaat stierf echter zodra hij het stukje staart had
opgegeten. Tahmasp verkreeg daarentegen de wijsheid
van Shahmaran omdat hij van haar hoofd gegeten
had. En zo was Shahmaran in haar opzet geslaagd. Al
haar wijsheid ging over naar haar minnaar. Tahmasp
kon het verdriet om de dood van zijn geliefde echter
niet verwerken en dus verliet hij het land om van berg
tot berg rond te dolen. Vanaf die dag ging Tahmasp
door het leven als Lokman Hekim (een mythische
wijze en geneesheer waartegen de planten en bomen
zingen om hem hun geneeskrachtige eigenschappen
te kennen te geven, nvdr.).
Men zegt dat slangen weten dat Shahmaran door
mensen gedood werd. Om die reden werden al
de slangen ter wereld de dodelijke vijanden van de
mensheid.

Shahmaran, de koningin van de slangen: voor de helft een vrouw en voor de helft een slang.
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achtergroNd bij de legeNde
De mythe van de slang komt veelvuldig voor in
Koerdische legendes. Het wezen Shahmaran, dat voor
de helft vrouwelijk is en voor de helft slang, vormt
de basis van de Koerdische mythologie. Dit motief
vormt een indicatie dat de Koerdische samenleving in
de oudheid matriarchaal was. (1) In veel Koerdische
gebieden treft men tot op vandaag meisjes aan die
hun huwelijksschat voorbereiden met een afbeelding
van Shahmaran. De afbeelding vormt immers het
belangrijkste onderdeel van hun bruidsschat. Het
portret van Shahmaran wordt opgehangen in de
slaapkamer van de gehuwden om hen vruchtbaarheid
en geluk te brengen. Een andere mythe stelt dat de
slang onsterfelijkheid brengt, deze wordt geassocieerd
met het vervellen van de slangenhuid.
De mythe van de vruchtbaarheid bestaat nog steeds
in Koerdistan. Er is bijvoorbeeld een bijgeloof dat
als een slang gedood en in het water gegooid wordt,
zonder dat ze er vervolgens weer uit wordt gehaald, er
een nieuwe vloedgolf zal ontstaan. Daarom wordt er
tot op vandaag in sommige delen van Koerdistan een
touw rond een slang gebonden, waarna het dier in het
water gegooid wordt in de hoop dat het zal regenen.
Wanneer er dan genoeg regen is gevallen, wordt de
slang terug uit het water gehaald en begraven. (2)
De slangenmythologie heeft een prominente
plaats in verschillende Koerdische religies. Op de
rechtervleugel van het mausoleum van Seyh Addi in
de pelgrimsstad Lales (een belangrijke stad voor de
Yezidi, nvdr.) is bijvoorbeeld een slang te vinden, die
de pelgrims kussen alvorens het mausoleum binnen
te gaan. (3) Dit toont aan dat de slang ook binnen het
yezidisme een heilig dier is.
In Koerdistan vindt men slangenvijvers die dagelijks
bezocht worden. In de dorpen Karahalka en Bagbas
(in het district Tortum, in de regio tussen Erzurum
en Ovacik) vindt men slangencellen en in de dorpen
Yilanli en Sosgert (behorend tot de districten Horasan
and Kars) worden slangenvijvers, -fonteinen en -nissen
bezocht. De slangen worden gevoederd, maar contact
met hen wordt vermeden. Men gelooft immers dat
het ongeluk brengt de slangen aan te raken. (4) Een
bezoek aan deze vijvers en nissen zou er echter voor
zorgen dat de slangen gezondheid en herstel bieden
aan de bezoekers, aldus het bijgeloof.

Momenteel wordt de slang nog steeds gebruikt als
symbool in de medische wereld. Hoewel we ons er
niet van bewust zijn, vormt dit een indicatie van het
overleven van de slangenmythe tot op de dag van
vandaag.
Slangen komen eveneens voor in vele Koerdische
spreekwoorden. (5)
Mar qula xwe nas dike = De slang kent haar holen.
Mare kor (koremar) afsûne Nagir = De blinde slang
heeft geen toverkracht.
Mirov têkilî nebe mara, mar nabin têkilî Mirov = Als
de man de slang niet aanraakt, zal de slang de man
niet aanraken.
Têjikê (Celik) maran, bê jehr nabin = De kleintjes van
de slang kunnen onmogelijk zonder gif zijn.
Zare serine, mar ji qulê derdixe = Zoete woorden
brengen de slang uit haar hol.
Ecela mar ku tê, di orta de dikşe (diçe) = Wanneer het
laatste uur van de slang geslagen heeft, stelt ze zich in
het middelpunt van de belangstelling.

Het bovenstaande verhaal is één van de verschillende versies van
de legende van Shahmaran. Het werd in 2011 naar het Engels
vertaald door Şirin Akiba, Ömer Akgül, M. Şirin Güler,
Tuğba Akyol en Sara Demir. Vertaling naar het Nederlands
door Kristel Cuvelier, stafmedewerker Koerdisch Instituut vzw.

Noten
(1) Matriarchaat: van het Latijnse ‘mater’ (moeder) en
het Griekse ‘arché’ (begin, origine of heerschappij).
(2) Burhan Oguz. Age. Volume 2, p. 579.
(3) Joseph L. Devil worship, The sacred books and
tradition of Yezidi, p. 19, 42, 165ff.
(4) Z. Bazaar - Halk Hekimliginde tip ve tarihinde
yilan Arr p. 3, p. 26-30.
(5) Mustafa Borak Kurdish proverbs.
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Help Rojava en Shengal!
Sinds 2014 zijn al tienduizenden vrouwen en mannen, gezinnen met kinderen, ouderen en thuislozen uit Rojava, de Koerdische
regio in Syrië, op de vlucht geslagen voor de brutaliteit van IS, de ‘Islamitische Staat’. In juli van dat jaar verspreidde het
meedogenloze geweld van IS zich ook over Zuid-Koerdistan, het noorden van Irak, thuis van zevenhonderdduizend Yezidi’s –
een eeuwenoude Koerdische religie – en evenveel Christenen van allerlei strekking.
De tragedie bereikte een absoluut dieptepunt in de eerste weken van augustus 2014. IS startte een offensief in de regio
Shengal, het spirituele centrum van het Yezidisme. Meer dan driehonderdduizend mensen moesten vluchten, duizenden anderen
werden gedood of verkocht als seksslavinnen. De getuigenissen over de onmenselijkheden die IS in Shengal heeft aangericht
zijn weerzinwekkend. Degenen die erin slaagden te ontsnappen aan de nachtmerrie, wachtte een nieuwe reeks beproevingen.
De opvanginfrastructuur is in het door burgeroorlog geteisterde Syrië zeer precair. Rojava biedt, als één van de meest stabiele
gebieden in Syrië, al onderdak aan 1,2 miljoen Syrische ontheemden. Deze opvanginitiatieven moeten voorzien in het gehele
levensonderhoud van de bewoners: onderdak, voedsel, psychologische, medische en administratieve bijstand. Daarenboven
raken levensmiddelen en hulpgoederen zeer moeilijk binnen, mede door de gesloten grensovergang met Turkije.
Met deze oproep willen wij de lokale opvanginitiatieven in Noord- en Zuid-Koerdistan en Rojava steunen. De vluchtelingen uit de
regio kunnen niet rekenen op enige hulp van de Turkse, Syrische en Iraakse overheden, maar overleven louter door altruïsme en
menselijk medeleven. Elke bijdrage is dus goud waard.
Wilt u helpen? Doe een gift op:
IBAN: BE35 8538 5112 7037
BIC: SPAABE22
Koerdisch Instituut vzw
Met de mededeling: “SOS SHENGAL ROJAVA”

