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Opnieuw een bomaanslag op de Arameeërs in Beth Zalin (Syrië) 
 

ENSCHEDE / BETH ZALIN – Met grote verslagenheid heeft de Aramese Beweging voor 

Mensenrechten (ABM) kennisgenomen van een aanslag op de Aramese kerkgangers in 

Beth Zalin (Qamishli), Syrië, waarbij diverse gewonden zijn gevallen. Wij veroordelen 

deze laffe daad op onschuldige kerkgangers ten zeerste af! 

Beth Zalin, gelegen aan de Turkse grens tegenover de stad Nusaybin in Zuidoost Turkije, heeft haar 

ontstaan te danken aan de Arameeërs die de genocide van 1915 uit Turkije hebben overleefd en over 

de grens in Syrië de stad met eigen handen hebben gebouwd. 

Uit de ingewonnen informatie met ons contacten in Syrië is op donderdag 11 juni jl. rond 17.45 

uur een autobom voor de van de kerk van Maagd Maria tot ontploffing gebracht.  

De bom ontploft toen de kerkgangers de kerkdienst verlieten. Maagd Maria bevindt zich in de 

Aramees-christelijke wijk Al- Wusta. Tot heden morgen was de aanslag door niemand –formeel - 

opgeëist.  

Beth Zalin is opgebouwd door de Arameeërs die de genocide van 1915 hebben overleefd en grenst 

aan de Turkse stad Nusaybin in Zuidoost Turkije. Door de burgeroorlog en laatst door de 

onderdrukking van de Koerdische milities, zijn de meeste Arameeërs uit Beth Zalin vertrokken. 

Op dit moment valt de stad onder de Koerdische controle; de wijk Al-Wusta valt nog steeds onder 

de controle van de Arameeërs en de Syrische autoriteiten.  

“Ondanks dat de aanslagplegers het doel hebben om ons volk uit hun woongebied te verdrijven; 

zijn wij vastbesloten om in ons land; het land van ons voorouders niet te verlaten”, aldus ons 

informant in Syrië. 

 

Voor aanvullende informatie inzake eerdere aanslagen op de Arameeërs in Beth Zalin, zie ook 

onderstaande tekst 
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Reeks van aanslagen op de Arameeërs in Beth Zalin  

De stad Beth Zalin wordt momenteel – door steun van de westerse landen – gecontroleerd en 

gedomineerd door Koerdische milities, is de laatste jaren het toneel geweest van verschillende 

terroristische acties, gericht op verdrijving van de Aramese christenen, de inheemse bewoners van 

Syrië.  

De reeds recentere aanslagen begonnen in 2015. Vlak voor de jaarwisseling werden we 

opgeschrikt door de aanslagen op 30 december 2015, waarbij 16 doden en 30 gewonden vielen, 

die nadrukkelijk tegen de aldaar leven Arameeërs waren gericht. De bovengenoemde aanslag werd 

in eerst toegeschreven aan ISIS, maar al snel nam de twijfel daarover toe en richtten de 

verdenkingen zich – toen - tegen de Koerdische milities die in het noordoosten van Syrië een 

Koerdische Autonome Regio nastreven naar voorbeeld van de K.A.R. in het noorden van Irak.  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zeker-zeventien-doden-bij-aanslagen-op-

restaurants-syrie~b5ddd7c9/ 

Ruim een maand na de aanslagen in december 2015, is op 24 januari 2016 wederom een aanslag 

gepleegd op café (Star) in de christelijke wijk Al Wusta, waarbij drie Arameeërs om het leven zijn 

gekomen.  

 

Nog geen 6 maanden later, op 19 juni 2016 overleefde Mar Ingantios Ephrem II, Patriach van 

Syrisch Orthodoxe kerk van Antiochië, een dodelijke aanval in Beth Zalin/Qamishli.  

Bij die gelegenheid was een zelfmoordterrorist geïnfiltreerd in een viering die georganiseerd was 

ter herdenking van de zogenaamde genocide van ruim een eeuw geleden op de Arameeërs en 

andere christelijke minderheden in de Ottomaanse Rijk, gepleegd door de Turken en Koerden. De 

bommenwerper was geblokkeerd bij de ingang van de plaats waar de viering door de Patriarch 

werd voorgezeten, en daar blies hij zichzelf op en veroorzaakte de dood van drie mensen en tiental 

gewonden. Zie onderstaande link. https://www.france24.com/en/20160619-syria-several-killed-

suicide-bomb-attack-christian-massacre-memorial-qamishli 

De laatste jaren bereikten ons diverse berichten vanuit Beth Zalin dat de Koerdische autoriteiten 

de Aramese scholen willen dwingen om in plaats van het bestaande curriculum een door de 

Koerdische autoriteiten ontwikkeld curriculum in te voeren waarin geen ruimte meer is voor de 

Aramese taal, religie en cultuur en de leerlingen een herschreven Koerdische geschiedenis van het 

gebied onderwezen zouden krijgen. Tegen deze onsympathieke daad, hebben alle bewoners van 

Beth Zalin (Arameeërs, Arabieren en Koerden), gedemonstreerd tegen de onderdrukking van de 

Koerdische milities als YPG/PYD. OP 28 augustus 2018 vielen de Koerdische milities en de door 

Koerden opgerichte MSF-militie de Aramese kerken en scholen aan om de Koerdische curriculum 

gedwongen op te leggen. Mede door dat de Koerdische curriculum internationaal en ook in Syrië 

niet erkend wordt. In onderstaande link is te zien hoe Arameeërs en andere bevolkingsgroepen met 

Aramees - en Syrische vlaggen, hand in de hand protesteren tegen sluiting van Aramese kerken en 

scholen. Zie onderstaande YouTube https://www.youtube.com/watch?v=t4McBP98BXw. 

 Tot onze grote spijt en droefenis moeten we melden dat deze gewelddadigheden in Beth Zaling en 

elders waar christenen wonen voort blijven en de inheemse bevolking na ruim een eeuw geleden 

slachtoffer is geworden van een nieuwe genocide. De wereldgemeenschap kan nu zeggen “wir 

haben es nicht gewusst”, het gebeurt voor de ogen van de wereldgemeenschap.  

 

Ondanks dat wij voor de recente aanslag nog niemand kunnen beschuldigen van deze laffe daad, 

hebben de inwoners van Beth Zalin hun verdenkingen richting de Koerdische milities. In deze 

verdenking worden we als Aramese Beweging voor Mensenrechten gesterkt door het 

in 2016verschenen rapport "Banished and Dispossessed - Forced Displacement 
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and Deliberate Destruction in Northern Iraq" van Amnesty International, waarbij gewezen 

wordt op de etnische zuivering die Koerdische milities plegen in de door hen op ISIS veroverde 

gebieden. Net als Amnesty in haar rapport hebben we alle waardering voor de Koerdische inzet bij 

de opvang van de vele Syrische en Iraakse burgers van verschillende etnische en religieuze 

achtergrond die voor de terreur van ISIS op de vlucht zijn geslagen. Maar dat kan en mag de 

Koerdische milities geen vrijbrief geven om zelf oorlogsmisdaden te begaan en etnische zuivering 

te plegen op de niet-Koerdische bevolking en het gebied trachten te Koerdificeren.   
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