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v Syria?

press på regjeringa i den kurdiske
regionen i Irak.
Både Erdoğans hatske argumentasjon da USA stengde han
ute frå Mosul, og orda hans i FN
tre år seinare, kan tyde på at han
har større mål enn dei 30 kilometrane i Syria.
ÅTAK KVAR DAG
Ni månader har gått sia sist eg var
i Z’rgan. Da hadde tyrkiske granatar nettopp drepe to menneske i
eit bustadområde. 12–13 andre
måtte til sjukehus.

– Erdoğan utnyttar no at dei
vestlege media berre bryr seg om
krigen i Ukraina, seier Mazlum.
– Dei stadig meir intense åtaka
i distriktet vårt, anten det er med
fly, dronar, bombekastarar eller
tungt artilleri, har drepe 15 sivile
i løpet av det siste året. Sju av dei
var born.
Han seier likevel at åtaka ikkje
er innretta slik at dei tar svært
mange liv. Om Erdoğan hadde
ønskt det, kunne talet på døde ha
vort mange gonger høgare.
– Dette handlar mest om å
skape frykt, slik at folk flyktar,
seier Mazlum. Dei fleste reiser til
familie eller flyktningleirar andre
stader i den sjølvstyrte landsdelen.
Nokre reiser til Irak og nokså få
til Europa. Talet på folketomme
landsbyar aukar kvar månad.
– Dermed kan okkupasjonsmakta lettare rykke fram, legg
han til.
LANDSBYEN TIL WARD
Motvillig går heimevernssjefen
med på at eg og tolken får reise
ut til landsbyen Til Ward, som
vart bomba for ti dagar sidan.
Avstanden til frontlinja er ikkje
lang.
– Men berre de to og eg. Og
berre eit kort besøk i nøytral bil,
understrekar han.
Ikkje eit menneske er å sjå i Til
Ward. Knasinga av knust betong
under føtene våre er einaste lyden.
Berre to bygningar er øydelagde:
skulen og eit administrasjonsbygg
der helsepersonell og andre kommunalt tilsette arbeidde. Dei berga
livet, men alle spor etter kommunal tenesteyting ligg under
ruinane.
Skolen i Til Ward er ikkje langt
unna. Skolebygninga står der,
men når eg går nærmare, ser eg
øydeleggingane. Kan hende det
er mogleg å reparere, men det
vil krevje langvarig arbeid, byggemateriale og fredelege forhold.
Einaste lyspunktet er at bustadhusa er like heile. Kanskje dei som
flykta, kan flytte heim igjen?
På TV neste dag ser vi at det
ikkje blir slik. Eit nytt tyrkisk åtak
øydela bustadhusa etter at vi var
der. Til Ward er ikkje lenger ein
landsby. Det er namnet på ein
plass der nokre titals familiar
levde og dyrka jorda si fram til
10. mai 2022.
FLYKTNING FRÅ TELL ABYAD
Dagen etter reiser vi vidare til
Raqqa. På gata i den delvis gjenoppbygde storbyen møter vi Ahmad,
ein flyktning frå grensebyen Tell

Abyad. Han ber oss med inn på
te og fortel at han i mange år livnærte seg og familien med å kjøpe
og selje bilar. Dei levde i den delte
byen fram til oktober 2019: Ein
bydel ligg i Syria og den andre i
Tyrkia. Byen har namn på arabisk, kurdisk, tyrkisk, armensk
og assyrisk.
Fleirtalet i Tell Abyad er arabarar. Bilforhandlar Ahmad seier
han lenge levde godt i heimbyen:
– Under Assad-regimet hadde
ikkje kurdarar rett til å ha eigedom. I offentlege bygningar kunne
vi ikkje snakke kurdisk. Ungane

dei språklege og kulturelle delane
av planen.
– Det som hender no, er verre,
seier Ahmad.
– Erdoğan jagar familiar vekk
frå hus og heim. Dei fleste får
ikkje med seg meir enn det dei
kan bere, eller kaste inn i ein bil.
Nesten alt som betyr noko, blir
ståande igjen.
Ahmad hevdar òg at tyrkiske
soldatar no kan selje hus og inventar til nyinnflytta flyktningar frå
andre landsdelar. Fleire som i 2018
flykta frå Afrin etter den tyrkiske
invasjonen der, har fortalt meg at

Mange viser oss gjerne kor dei budde før bombinga. Men dei vil vere anonyme.

fekk ikkje lære morsmålet sitt på
skolen. Assad gav oss ikkje rettane
våre. Men viss du fann deg i alt
dette, og ikkje opponerte på noko
som helst vis, kunne du leve godt
under Assad.
DET ARABISKE BELTET
Erdoğan er ikkje den første som vil
skifte ut befolkninga lengst nord
i Syria. Baath-partiet i Syria laga
i 1960-åra ein arabiseringsplan i
12 punkt. Hafez al-Assad, far til
Bashar al-Assad som er president i
dag, starta gjennomføringa i 1973.
Kurdarar skulle vekk. Arabarar frå
andre delar av Syria skulle overta
jorda. 41 modellgardsbruk skulle
bli eit arabisk belte langs grensa
mot Tyrkia. Assad lukkast berre
delvis. I 1976 gav han opp folkeflyttinga, men han gjennomførte

dei mista hus, inventar og tilmed
jord på den måten Ahmad skildrar.
IS, TYRKIA OG USA
Da Den islamske staten, IS, erobra
Tell Abyad i 2014, vart byen krigsviktig. Grenseovergangen vart
bindeleddet mellom IS og verdsmarknaden. Dei fleste framandkrigarane som var på veg til IS, reiste
inn her. Tankbilane frå oljefelta
som IS kontrollerte, køyrde andre
vegen. Person- og godstrafikken
til og frå IS gjekk greitt med stor
velvilje frå tyrkiske grensevakter.
Kurdiske styrkar som med
amerikansk luftstøtte hadde nedkjempa IS i Kobanê, frigjorde Tell
Abyad i 2015. Da IS var vekk, vart
det spenning ved grensa. I 2016
kom amerikanske soldatar til
byen. Dei heiste det amerikanske
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flagget på fleire offentlege bygningar. Forsvarsdepartementet i USA
kunngjorde at dette skulle stanse
tyrkisk trakassering og skyting
mot byen. Nokre soldatar vart
verande. Eit tyrkisk åtak ville bli
ein krig mot USA.
Tre år seinare snudde USA.
Ifølgje Fox News måndag 7. oktober 2019 hadde Det kvite huset
kvelden før kunngjort at «Tyrkia
snart vil gå vidare med ein planlagd militæroperasjon i det nordaustlege Syria», ettersom amerikanske troppar alt hadde begynt
å trekke seg tilbake frå stillingane
sine.
Den tyrkiske bombinga starta
9. oktober. Fire dagar seinare
kunngjorde Tyrkia at dei hadde
kontroll i Tell Abyad sentrum.
Bilforhandlaren Ahmad vart flyktning 13. oktober 2019.
REDDE FOR REPRESALIAR
For meg blir det ni dagar med
sterke inntrykk i Nord-Syria. Det
er ikkje slik at viss ein har sett ein
sundbomba landsby, så har ein
sett alle. Kor er guten som leika
med den gule teddybjørnen som så
vidt stikk fram frå ein haug med
knust murstein? Korleis går det
med ho som brukte den sundrivne
grøne kjolen som ligg igjen på
kjøkkengolvet i eit knust hus?
Mange viser oss gjerne kor dei
budde før bombinga. Men dei vil
vere anonyme. Standardsvaret er
nei når eg spør om fotografering:
Folk er redde for represaliar viss
Tyrkia okkuperer byen.
SVERIGE OG FINLAND
Og akkurat det kan skje viss
Erdoğan slepper Sverige og Finland
inn i Nato og får dei motytingane
han har mest bruk for. Da kan han
okkupere og kontrollere meir av
Nord-Syria. Og han kan legge til
at Nato no utvidar hjelpa i krigen
hans mot terroristane.
Knapt nokon andre leiarar
i Nato-landa ønskjer alt dette.
Mange ønskjer nok å seie tvert nei,
slik USA gjorde i Mosul. Men kan
det hende at dei undervurderer
Erdoğan? Viss han ikkje bøyer av,
kan han starte ein prosess der han
trampar på statsgrensene som har
delt Midtausten sidan Lausannekonferansen i 1923. Eller som den
tyrkiske presidenten sjølv skreiv i
2017: «Den første verdskrigen er
ikkje over enno.»
ERLING FOLKVORD

President i Tyrkia Tayyip Erdogan då han heldt pressekonferanse etter møtet med den
venezuelanske presidenten Nicolas Maduro onsdag. Foto: Umit Bektas / Reuters / NTB

«En upretensiøs og rikt variert hybrid
[…] med en latterlig enkel dramaturgi
som likefullt klarer å gjøre teksten
til en pageturner.» – Jon Rognlien, Dagbladet
kl

«En vakker og personlig bok som går
uanstrengt ned i en hvilken som helst
anorakklomme. Anbefales varmt.»
– Fredrik Wandrup, Dagbladet
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