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- kurdnasin --------------------!-

KONTROLA CIVAKI 

B. Baran 

Jiyana merivatiye bijiyana civakivegiredayiye. Her wehajiyana merivatiye li 
derveyi jiyana civa ki na be. Yan e meriv Cı merivayeti bijiyana civake ve heye. 
Civa k bi xweji merivan pekhatiye. 

Le civak li gor dem, dever Cı rewşe ve te guhertin. Ya ne civak bi xwe jindar e. 
Civak xwe li gor jiyana endamen xwe diguherine. Merlv ji, li gor hest Cı 

helwesten xwe di nav civake de dye xwe digirin. Rewşa merivan, hest Cı 

helwesten merivan di nav civaka fire yan ji bi gotinek din civaka mezin de 
civaken teng yan e civaken biçCıktiramade d iki n. Ji berveji her civakek di n av 
xwe de gelek cure dvaken biçCık bici dike. Meriv civaken piçCık pek tinin, 
civaken piçCık ji civaken ji xwe mezintir pek tl nin Cı ew ji yen ji xwe mezintir 
amadedi kin. Le hermerivekdi jiyanacivakide dikare li gelekcivaken piçCıkde 
yanedi gelekbeşen civakan de ci biglrin. Her weha beşen civakan ji, ya ne 
civaken piçCıkji li gor rewş, hest Cı helwesten xwe di gel ek cu re civaken ji xwe 
mezintirdeci biglrin. Germeriv bixwazeve bi minakekbidediyar kirin: Meriv 
endame malbateke. Le meriv li gor rewşa xwe, ya endame civakazarakan e, 
yan endame civa ka jinan e, yan endame clvaka mera n e, her weha xortan, 
keçan, ciwanan, piran ... direj bike. Disa li gor kare xwe yan ji rewşa xwe ya 
abori di nav katek civake de (karkir, tucar, dikand ar, sermayedar ... ) endame 
civakek din be. Disa ew kes dikare li gor ol, baweri yan netewa xwe ji di n av 
civakek din de (musulman, ezidi, file, cuhi, Sosyalist, Kurd, Tirk, Ereb ... ) ci 
biglre. 

Civakjindar e. cıvak li gor pediviyek yan ji pediviyen cuda pek te. H eta ew 
pedivi bi we civake hebe; civak hebCına xwe didomine, le gava pedivi bi we 
civakenemine, ewcivakji bi hawekji ho le radibe. Ev rabCınen civakanji new ek 
hev in, Hinek civak gelek hedi, hinek nişka ve, hinek bi dare zore, hinek bi 
xweşikahi pek ten. Li vir mebesta me bi hawek gelemperi ne li ser jiyan Cı 

jindariya civakeye. Armanca me li virli serkontrola civakeye li ser kesan e. 

Me got civak jindar e. Gava civakjindar be, ew ji wek her jindarek bi hez Cı 

helwesten xwe ve pewiste ku xwe bipareze, Xwe parastin qanCınek bingehin 
ya jiyane ye. Xwe parastina civakeji tiştek xwezayi ye. Le ev parastin Cı ha w e 
parastine ji; li ger dem, ci, taiCıka li ser we te guhertin. Xwe parastin, carna 
gelekdijware, bi xwin e, bi işkence Cı kuştin e, bi talanı<irin Cı werankirinane, le 
carna pirnerme, siste. 

Reyekji reyen xwe parastina civake ji kontrola civaki bixwe ye. Ji bana ve 
mijara me, vihawe parastina civaketene pewiste. Li vir pewistiya m ebi hawen 
parastina civake yen din tu ne ye. U jor hatibCı diyar kirin ku gelek cCıre civa k 
he ne. Her cCıreyek civake ji bo na xwe parastine bi gele k ali reyen controla 
civaki afirandin e. Gelek caran, gelek civaken cuda reyen xwe parastinen 
hevbeş afirandine. Ji bana mina kan; dewletek ji bo na parastina xwe ristek 
xwe saz dike. Ev rista dewleteji xwe re qanCınan datine. Van qanCınan li ser 
tevayiya kes Cı civaken piçCık mercan datine, ki derkeve dervaye van mercan 
cezakidixwe. Leji bana xweparastine qanCın ter na kin, pirecaran ol pewiste Cı 
olanji bo na berjewendiyen xwe dixebitinin. 

-temiız..ilon2002-------------------------5-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



- kurdnasin--------------------!-

Li hinekdeveran oljiternake, edetCı hinbCıyinen 
kevin di rojeve de ten hiştin. Le carna edet Cı 

hinbCıyinen nu didin afirandin. Ger kes yan ji 
civaken jerin li go retvaka bilind tevnegerln, ceza 
heye, devera ceza kar neke, ol heye, ol ji kaar 
neke hinbCıyinen kevin yan ji yen nCı afirandi 
dikevin jiyane. Ji va na carna yeke ye k Cı carna ji 
gelekji wan blhevretenxebitandin. 

Minakek; welate me metingeh e. Dewleten 
metinkar gelekcCıre qanCın çekiri ne ku em kurd 
ni karlbinli gorhebCına xwe tev blgerin. Ni karibi n 
bi zirnan Cı çanda xwe ve bijin, li dirok Cı hebCına 
xwe xwedi derkevin. Gava kurdek yan ji gelek 
kurd xwedi li hebCına xwe derkevin Cı bixwazin 
wek kurd bijinCı hebCına xwe bi parezln çi dibe? 
Bere qanCın heye, ten mehkeme kirin Cı ceza 
kirin. Derveyi ve bi deh hezaran meriven ole 
hatine perwerde kirin da ku li gel din dewleten 
metinkarbiparezin Cı kesen lidij we be dij ol bidin 
zanin Cı diyarkirin. 

Li gel ve bi seden salan hinbCıytnen serntşCıv 
kirina kes Cı civakan li hember dewlete dane 
jiyandan. Le di kontrola civaki de rola ol Cı 

hinbCıyinan yan fı edetan ciyek gelek giring 
digire. 

Di nav civa ka me de Cı di roja iroyin de ji bona 
kontrola civaki ol, edeten feodali Cı yen 
sermayedari rolek mezin dileyizin. Yek here 
qumare bileyize, we di nav civake de be rCımet 
be, kes harikariva wi nake, bi çavek baş le meze 

nake. Gava ew kes d içe navcivake, dvak wi kesi 
wek minakek neqenc nişane hev dide. Ev 
kontrola civa ki ye. Ji berveji di nav civa ka me de 
kesen ku bi qumare dileyize ve leystika xwe ji 
civakevedişere. 

Keseki/e li zarCıkan xe, disa ji aliye civake ve 
kesek neqenc te ditin Cı wekminakekxirabji h ev 
re te nişandan. Yek limej neke yan ji roji negire 
ger musulman be, ew kesji aliyederdare ve di sa 
neqencte diyar ki ri n Cı merivek din n en as yan jiji 
din dertediyar kirin. Gelek caran kesen neba
wermend jl ber ve rewşe xwe mecbCıre limej Cı 

roji girtine dibinin. 

Disajinek guhdariya merexwe neke, yanji xort 
an keçek beserCıber bigeredisaji aliye clvake ve 
kesen xirab ten ditin, her yek ji bona kesen 
derdoraxweji wan dCırblxe xwegelekdeşinin.Ji 
ber veji pirani ciwan tevgeren xwe yen ne lig or 
hinbCıytnen civake, ji derdora xwe vedişerln da 
ku kes, yariyen xwe bi wan neke Cı w an minakek 
xırab nebine Cı ew tevi meriven xwe ve tCışt3 

rexnenderdore ne bin. 

CCıren kontrola dvaki gelekin , li gor ci, dem Cı 
rewşe tim duguherin. Kontrola elvakl di hlnek 
w aran de carna li ser dvake rol ek ereni, le carna 
ji rolek neheni di bini n. iro kontrola dvaki di nav 
civaka me de ll ser meryanjin, keç an kur, piçCık 
an mezinji hev cuda ye. Li ser hinekan nerm e le 
li serhinekan hişke. 
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PROSEDURA STARIYE 

Brusk 

H Cı n li Hollanda ye daxwaza stariye di kin 

W e Ii Hollanda'ye jibo stariye serileda. Bi seriledana stariye, h un dlxwazln ku 
hukumeta Hollandaye we wek penaber bipejirine. DI derbare pejirandina 
penabertiya we da, Saziya Koçberi Cı Hevwelatiniye (Immlgratie- en 
Naturalisatiedienst, IND) biryare dide. Organa Navendi ya Stariya Penaberan 
(Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA) kare s tarbuna penaberan pek tine. 
Di ve belavoke da Saziya Koçberi Cı Hevwelatiniye Cı Organa Navendi ya Stariya 
Penaberan di derbare presedu ra stariyeda weagahdardikln. 

Giring e ku hCın ve belavoke baş bixwinin. Di ve belavoke da te diyar kirin, ku 

presedu ra stariye çawa dimeşe, bi kijan saziyan ra h un e tekevin n av tekiliyan Cı 
wekpenaber, mafCı va tiniyen we çi ne. Ki dikarestar bl be Cı ki ni kare, Cı stari çawa 
hatiye organize klıin. U navenda seriledane, di derbare prosedura stariye da, bi 
zimanencCırecCır, fılmenvidyoyejihene. 

Seriledana stariye 

Saziya Koçberi Cı Hevwelatiniye her seriledana stariye, cara peşin li Navenda 
Seriledane (Aanmeldcentrum, AC) dinirxine. u gornirxandina ve ca ra peşinji we 
ra te go tın ku, ka ew e li ser seriledana webisekinin Cı ka ren pe va bldominin, an 
welatek dinjibo seriledana we yastariye berpirsyar e. Ger seriledana weya jibo 
stariye neye pejirandin, tu mafeki we jibo starbCıne namine Cı dive hCın terka 
Hollanda'ye bi kin. 

Ger jlbo seriledana we biryara berdewamiya le koline be dayin, we deme de we 
blbln stargeheke Organa Navendi ya Stariya Penaberan. HCın li wir, heta 
biryareke ereni an ji neyini be girtin, dikarın biminin. Jlbo ku mirov bikaribe 
binirxine, ka mafe we ye stariye li Hollanda'ye heye an na, di derbare sedemen 
star xwastina we da, jibo biryar girtine, Peymana Penaberan a Cenevre'ye Cı 

Protakala Taybeti ya New York' e bingeh ten girtin. Her du peyman ji di Zagona 
Biyaniyan a Hollanda'ye da hatine ci kirin. Ji ber yek ji van sedemen jerin 
penaberiya we te pejirandin: ger ji bo cudabCına nljad, netewe, ol, ramanen 
siyasi Cı ji ber bl giredayina komeke civaki şopa we be ajotin Cı J1yana we tekeve 
xetere, penaberiya we te pejirandin. ı..e di ve sedemen we blngeha xwe rast bin. 
Kesen di ve rewşe da statuya-A digirin. Digel ve, hCın dikari n ll Hollanda'yeji ber 
hi n sedemen humaniterji star blbln. Wek minak, gerweji ber hi n serpehatiyen 
şexsiyen pirxirab Cı giran terka welate xwe ki ribe. 

Di rewşeke weha da hCın e, ji ber sedemen humaniter, Destura Danlştvaniye 
(Vergunning totVerblijf, WD bigirin. Wekidin, ger li welateweji bovegerine he 
besewlekari nin be, hCın dikari n demekeli virstar bl bin. Di rewşeke weha da h un 
e Destura Daniştvaniye ya bi Şerti (Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf, 
WTV) bigirin. 

Li welatexwe xwadi kareki nebaş bCıyin, li wir ni karl bin bixwini n an welate we ne li 
gor dile we be; ev ye kana ji bo pejirandina penabertiya we ne sedem in. Di 
rewşekewehada dive hCın bizanibin ku destUra li virmayine,ji wera naye dayin Cı 
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- kurdnasin --------------------~-
dive hün terka Hollanda'ye bikin. Dive hün 
cardln herin welate ku hünje hatine. Ji pisporen 
welate ku hün je hatine, tu car, di derbare 
seriledana stariye ya we da agahdari naye 
dayin. 

Prosedura Stariye: gav bi gav 

Ji bo ku sedemen starixwasti na w e bi püte (itina) 
be kirln, Saziya Koçberi Cı Hevwelatiniye prose
dureke berfireh a stariye bikartine. Ll jere heşt 
gaven giring en ve prosedure hatine diyarkirin. 

Zehfgiring e ku hün di de ma seriledana stariye a 
xwe da tim rastiye blbejin Cı lekolina ku li ser 
nasname, netewe, şopa rewitiye, welaten ku 
hün le ma ne (ger hebin) Cı ll sersedemen stariya 
we de be klrln, tim alikariye bikln. Ev te we 
wateye ku, di ve hün he mü dokumentü belgeyen 
ku di ware nasname, netewe, şopa rewitiye Cı 

çiroka revina we da alikarl bikln, peşkeşi 

pisporan bi kin. Ger h ün ve yeke ne kin, ev e bi be 
sedema encameke neyini ji bo muamele Cı 

nirxandlna seriledana star xwastlna we. Ger 
daxwaza starxwastina we neye pejirandln, dive 
hün terka Hollanda'ye bikin. Di hemü pevajoya 
prosedure da ma fe weji boalikariya da di he ye. Ji 
bo ve alikariye hün dikarınseri li Saziya Alikariya 
Dadi bo Stariye (Stichting Rechtsbijstand Aslel, 
SRA) bixin. Ev alikari bepere ye. Le h ün xwe ji 
dikarın li parezgereki (avokateki) bigerin. 

Gav ı: seriledan 

Çer we xwe li pergingeha (resepsiyona) 
Navenda Seriledane da zanin, heta ku hün ji wir 
ben hildan, hün li pengeha wıra dlminin. Ger 
pirsgireken we yen tendurustiye hebln, hün 
dikarın ji bijijk (doktor) Cı hemşireyen Navenda 
Seriledane, ciye ku hün ıe diminin, bepere 
alikariye bigirin. Ger li gor we, ev giliyen ten
durustiye, ji welate ku hün je revine pek ten, 
şireta me li we, di dema seriledane da van 
yekana tavile bibejin. 

Gav2: tomar(geyd) 

Beriya ku hün ben tomarkirin, karmendeSaziya 
Koçberi Cı Hevwelatiniye nasnameya we tesbit 
d ike. Ger li cem we pasaporta we tunebe, Saziya 
Koçberi Cı Hevwelatiniye dikare bi alikariya 
ajotname, diplomayek an dokumentek fermi ji 
nasname Cı netewetiya we tesbit bike. Bi zaneti 
avetina, an ji hale raklrina dokumenten şexsi 

yen gl ring, tesireke neyini li ser nirxandina seri
ledana stariye a wed ike. 

Gav 3: guhdariya peşin 

Di axaftina peşin da, ku guhdariya peşin te bi nav 
kirin, karmendeki Saziya Koçberi Cı Hevwela
tiniye nasname, netewe Cı şopa rewitiya weji we 
diplrse. Miroveki dadmend ji dikare beşdari ve 
axaftine bibe. Wergereki sondxwari Cı beali 
hemü axaftine werdigerine. Ev yeka bi reya 
telefone dibe. Werger tene gotinen we Cı tişten 
ku jl we ra ten gotin, werdlgerine. Ger hü n di we 
baweriye da ne, ku werger xwe ll van şertana 
nagire an ji çiroka we ji aliye din ra baş 

ranagihine, di rewşeke weha da hün dikarın bi 
reya formileke taybeti, glliyen xwe blglhinin 
Saziya Koçberi Cı Hevwelatiniye. Di derbare 
karmende Saziya Koçberi Cı Hevwelatiniye da ji 
gili kirin mumkun e. Glliyeki weha hün dikari n bi 
n lviski ra gl h in ı n Sa ziya Koçberi Cı Hevwel atiniye. 

Dive hün bersiva hemü pirsiyaran bldin. Ger hün 
ve yeke nekin, ev e tesireke neyini li ser 
seriledana we bike. DI axaft:lna peşin da we 
dokumenteke bidin we. DI wir da te diyar klrin 
ku, dive hün ji bo lekolina kur, di dema 
muameleya serlledana stariye a we da, tim 
am ade bin. Ev bi zagoni ( qanüni) şerte. 

Ger hün xwe ll vi şerti negirin, seriledana we te 
red klrin. Bi pirs Cı bersiven ve axaft:lna peşin va 
giredayi, de fotokopiyekeji bldln we. 

Gav4: nirxandinayekemin 

Ji pey axaftina peşin, Saziya Koçberi Cı 

Hevwelatiniye meze dike ka muameleya li ser 
seriledana stariye a we e berdewam blke an na. 
Ger be tesbit klrln, ku h ün bere çü ne welateki din 
Cı we li wir seri lexıstiye an dlkaribü lexista, edi 
berdewamiya muameleyen we nayen kirin. Di 
rewşeke weha da hün ne xwadi mafen stariye 
ne, jiber ku welateki din ji bo karübaren 
seriledana w e ya bo s tariye berplrsiyar e. Ger be 
tesbit klrin ku we bere ji, ll vlr, jlbo stariye seri 
ledaye, hün ni karın mafestariye bigirin. 

Di hemü rewşen din da karübaren seriledana we 
e li Navenda Seriledane bldome, an ger pewisti 
bi lekolinek berdewam hebe, ev karlıbarana we 
li Navenda Star Cı Lekoline (Opvang- en onder
zoekscentrum,OC) bldomln. 
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- kurdnasin--------------------!-

GavS: guhdariya kCır(guhdariya berfireh) 

Di dema guhdariya kur da, ev li Navenda 
Seriledane an ji li Navenda star u Lekeline 
axaftina duyemin e, hun dikari n sedemen star
xwastinaxwebetlrzelal bikln. 

Dokumenten şexsi yen ku dikarın jibo 
starxwaziya we alikariye blkin, hun dikari n wan 
ji ray blkin (bldin nişandan). DI axaftine da 
wergerekjiamadeye. Wekidlnji,ji bopiştgiriya 
we kirine, karmendeki dadi an ji karmendek ji 
Saziya Kare Penaberiye dikare beşdari ve 
axaftinebibe. Beriya ku "guhdariya kur" pek be, 
mumkun e ku hun li Kampeke Penaberan (Asiel
zoekerscentru m, MC) an ji li Stargeheke Tay be tl 
(AanvullendeOpvang,AVO) ben blci ki ri n. 

Di ve axaftlne da giring e ku hun di derbare 
seriledana starxwaziya xwe da agahdariyek 
berfireh bidin. Le dive h un rastiyan bi bej in. Ger 
hun ve yeke nekin, ev e tesireke neyini li ser 
nirxandina seriledana stariye a we bike. Hun 
dikarin bi tev karmendeki Saziya Alikariya Dadi 
bo Stariye, an ji Saziya Kare Penaberan, xwe 
amadeyiaxaftinaduyemin bikin. 

Gav6: rapor 

Karubare nlviski ya axaftina duyemin çer 
qediya, hun e rapora we blgirin. Ji bo ku hun ve 
rapore tev dadmende xwe bin çav ra derbas 
bi kin, dewextbldin we. 

Ger h u n bi naveroka rapore ra ne hevraman bin, 
hun dikarin ve yeke bi niviski ragihinin Saziya 
Koçberi u Hevwelatiniye. KarmendeSa ziya Koç
beri u Hevwelatiniye de ve ditina we, di biryara 
heri dawin da, h ilde berçavan. 

Gav7: biryar 

Ger Saziya Koçberi u Hevwelatiniye biryara 
destUra li Hollanda'ye mayine bide we, ji aliye 
Organa Navendi ya Stariya Penaberan, li 
belediyeke, xaniyekeji we ra beditln. H un xweji 
dikarın li xaniyekibigerin. 

Ger seriledana we neye pejirandin, dive hun 
terka Hollanda'ye bikin. Hun dikarin li dij ve 
biryare rabin. Ger mafe we, li Hollanda'ye, li 
benda biryara itiraza we mayine tunebe, hun 
dikarın ji dadyar, heta biryar di derbare 
dijrabu na w e da te girtin, daxwaza li Hollanda'ye 

mayine bikin. Jibo ku hun bi xwe terka 
Hollanda'ye bi kin, pirranijl we ra demekte diyar 
ki ri n, ku h un xweji boçuyineamade bi kin. 

Gav 8: terka Hollanda'ye ki ri n 

Ger hun bi xwe terka Hollanda'ye bikin, hun 
dikarın jl Organizasyona Navnetewi bo 
Koçberiye (Internationale Organisatie voor 
Migratie, IOM) alikariye blxwazin. Ev sazi dikare 
di derbare vegera we ya li welate ku hun je 
hatine an çuyina li welateki din u di derbare 
imkanen abori da, agahdari bide we. Ll stargeha 
Organa Navendi ya Stariya Penaberan hun 
dikarın di derbare organiza vegere a Orga
nizasyona Navnetewi bo Koçberiye da agahdari 
bistinin. 

Gerji bo vegera we ya li welate ku hunje hatine, 
pewistiya Saziya Koçberi u Hevwelatiniye bi 
zede hewldana n hebe, we deme h u ne li Navenda 
Reketine (Vertrekcentrum) li TerApel werin bi ci 
kirin. Ev yeka, wek mina k, dema ku di deste we 
da pasaport an ji dokumenteke din a rewitiye 
tunebe, pek te. 

Saziya Koçberi u Hevwelatiniye u Organa 
Navendi ya Stariya Penaberan, li Navenda 
Reketine, di rewşeke weha da, e di pevajoya 
vegeraweda timreblriya we bl kin. 

Ger hun jibo vegera xwe dijwari an astengan 
derxinin, da ku vegera weya li welate ku hunje 
hatine ne mumkun be, we çaxe dewleta Hol
landa'ye we hemu imkanen stariyeji bo webide 
sekinandin. Dema ji we be xwastin, daku hun 
herin Navenda Reketine li Ter Apel'e u hun ve 
daxwaze red bi kin, jibo wedisa he mu imkanen 
stariye de ben sekinandin. 

Kijan imkane n stariye hene? 

Navenda Seriledane (Aanmeldcentrum, AC) 

u Navenda Seriledane hun seriledana stariye 
d iki n. Li vi r Sa ziya Koçberi u Hevwelatiniye diyar 
dike ku, ka karen seriledana stariye a we de li 
Navenda Seriledane bidome an we we bişinin li 
stargeheke din u karen seriledana we de li wir 
bidomin. 

Ger welateki di nji bo stariya w e berpirsyar be an 
we bereji jibo stariye li Hollanda'ye seri le da be, 
h u n ma fe s tariye nagiri n. 
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Navenda Stari Cı Lekoline (Opvang- en Onder
zoekscentru m, OC) 

Li Navenda Stari Cı Lekoline hCın li benda karen 
seriledana stariye diminin. Lekolina yekem a li 
Navenda Seriledane çerqediya, wedişinin yekji 
Navenda Stari Cı Lekoline ji bo berdewamiya 
ka ren seriledane. u ve saziye axaftina du yemin 
(guhdariya berfireh) bi Saziya Koçberi Cı 
Hevwelatiniye ra pek te. Ji bo xalen jere civa n 
(randevCı) te çekilin: bi wargeha tendurustiye 
ra, jibo girtina agahdariya peşin di derbare 
tendurustiya we da Cı jibo lekolina wereme; bi 
Saziya Alikariya Dadiya Stariye Cı bi Saziya Kare 
Penaberan ra civa n te çekiri n. Ji pey hatina weya 
li Navenda StarCı Lekoline, dldemeke kurt da, de 
dosyayekagahdariye bidin we. 

Di we dosyaye da, di derbare starbariya li 
Hollanda'ye, karmend Cı ka ren kampe Cı di der
bareelvaka Hollandidaagahdariheye. 

Kampa Penaberan Cı Stargeha Taybeti (Asiel
zoekerscentrum, MC en Aanvullende Opvang, 
AVO) 

H Cı n ku demekeli Navenda Star Cı Lekoline man, 
de we li Kampa Penaberan an ji li Stargeha 
Taybeti bi ci bikin. Biryara dawin a seriledana 
stariye a we hCın e li vir bi pe n. De ma ku h Cı n wek 
penaber hatin pejirandin an Ji we Destura 
Daniştvaniye (VTV) an Destura Danlştvaniye ya 
bi Şerti (VVTV) girt, hCın dikarın li Kampa 
Penaberan an ji li Stargeha Taybeti biminin, 
heta ku wan ji we ra an ji we bi xwe ji xwe ra 
xaniyek peyda kir. Dema daxwaza we yastariye 
be red kirin, hernCı imkanen stariye ten 
sekinandin Cı dive hCın terka Hollanda'ye bi kin. 

Li Kampa Penaberan Cı li Stargeha Taybeti 
bernameyek (programek) te peşkeşi we kirin, 
ku hCın di de ma mayina xwe da ji vebernameye 
dikarın kelk bigirin (istifade bikin). Wek minak, 
hCın dikarın dersen zimane Hollandi Cı dersen 
"agahdariya dvaki" bigirin, herweha hCın dikari n 
ji kursen ingilizi Cı Fransi ji kelk bigirin. Ev 
kursana himjibo kesen ku well virbiminin, himji 
jibo kesen ku we vegerin, hatine arnade 
ki ri n. Navenda Re ketine (Vertrekcentrum, VC) 

Gerdaxwaza we yastariye hatibered kirin Cı hCın 
ni karın an ji naxwazin vegeıin welate ku hCın je 
hatine, we deme we we li Navenda Reketine li 
Ter Apel'e bi ci bikin. Wek minak, jiber ku di 

deste we da dokumenten ku pewist in, ninin. 
Organa Navendiya Stariya Penaberan Cı Saziya. 
Koçberi Cı Hevwelatiniye we amadeyi vegere 
dikin. Di dema li Navenda Reketlne mayine da, 
hCın dikarın herin kursen cCırecCır, wek kursa 
zirnan e ingilizi Cı Fransi. Hin buna van zimanan, 
dema ku hCın şu nda vegerin, dikari n gelieki keri 
weweıin. 

Kijan sazi di nav prosedura stariye da 
na? 

Di dema prosedura stariye da, hCın bi saziyen 
cCırecCırra dikevin navtekiliyan. Ew sazi evin: 

- Saziya Koçberi O Hevwelatiniye (Immi
gratie- en Naturalitatiedienst, lND) 

Ev sazi bi Wezareta Dadiye va giredayi ye Cı 
kare n seriledana stariye a we ev sazi pek tine. u 
Hollanda'ye mayin an nemayina we, li ser nave 
Wekile Wezire Dadiye, karmenden ve saziye 
diyardikin. 

- Organa Navendi ya Stariya Penaberan 
( Centraal Orgaa n Opvang Asielzoekers, COA) 

Ev organeke birevebiri ya serbixwe ye, le dikeve 
bin berpirsyartiya siyasi ya Wekile Wezire 
Dadiye. Ev sazi ji bo stariya we ya li Hollanda'ye 
berpirsyar e Cı pediviyen w e yenjiyane yen peşin 
ji, wek minak karen daniştiye (ikamet), ev sazi 
pek tine. Jibo ku debara xwe bl karlbin bi kin, h un 
ji vesaziye perandigiıin. 

- Saziya Polisen bo Biyaniyan (Vreemde
lingendienst, VD) 

Ev sazi beşekji Saziya Polise Hollandaye ye Cı bl 
tev inzibata Keyani, jlbo çavderiya li ser 
biyaniyan, berplrsiyar e. Karmenden ve saziye, 
dema mafe we le hebe, belgeya destura 
danlştvaniye di din w e. 

-Saziya Alikariya Dadi bo Stariye (Stichting 
Rechtsbijstand Asiel, SRM) 

Di pevajoya prosedura we ya stariye da hCın 
dikarin ji ve saziye şireten dadi blgirin. Dema 
seriledana we ya jibo stariye be red kirin, hCın 
dikarın ji ve saziye jibo dijrabCıne an dawa 
vekirine, alikariye bi girin. Jibo alikariya d adi h Cı n 
dikarın tim herin ba ve saziye Cı alikariya wan 
bepereye. 
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- Saziya Kare Penaberan (VIuchtelingen Werk 
Nederland) 

Ev saziya ku di dema seriledana we ya jibo 
stariye da dikare alikariya we bike, saziyeke 
serbixwe ye, ne ali ye u bi tu dereki va ne 
giredayi ye. u her stargeheke karmenden ve 
saziye an arnade ne, an jl seeten hevditine 
organize dikin. Ev sazi, bi Saziya Alikariya Dadi 
bo Stariyeva, di n av pevxebatekexurtda ye. 

Organizasyona Navnetewi bo Koçberiye u 
lnstituya Koçberi ya Hollandaye. 

(lnternationale Organisatie voor Immigratie, 
IOM en Nederlandse Immigratie Instutuut, 
N Ml) 

Ev herdu sazi di derbare vegera we ya li welate 
ku hun je hatine an çlıyina li welateki din, 
agahdari didin we. Organizasyona Navnetewi bo 
Koçberiye, di reketina we da, alikariya abori ji 
didewe u rebiriya wed ike. 

Ev agahdaritene kurtebiriyeke prosedure ye. Di 
derbare gaven cuda yen prosedura stariye da, 
hun dikarin ji saziyen jore agahdariya berfireh 
bigirin. 

Di derbare naveroka ve belavoke da tu mafe 
dozlekirine nine. 

CONIND,Gelawej 1999 
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TEKILIYAKURDISTANE U REWŞA IRAQE 

B. Baran 

Her dewletek dema te ava kirin li ser hinek himan te avakirln. Van himen ku 
dewlet li ser ava di bin li gor rastiya xwe ya jiyane çend blngehin bin ewçend 
guherandinen wan zor in. Le ev him ne bingehinbinji; ya ne bi hawekjixweber ji 
hatibi ndanin disa guherandinen wanewçend neasanin. 

Wek minakTirkiye li ser himen ne bingehin yenjixweberçekiri hatavakirin; yan e 
li ser himeninkar kirin Cı pişavtinen gel Cı neteweyen din hatava kirln; leji heyşte 
salibetire tevi ewçend zordanan ji nehatguhertln. Ne tene nehat guhertin ne li 
gor himen xwe le ll gor berjewendiyen hezen di ne peywendi Cı glredanen wan 
guherandin neasaneji. 

Pişti şeredi ne yekemin dewleten emperyalist gor berjewendiyen xwe navçe li 
hev parkirinCı le bici bCın. Di ve parve kirine dewelate Ereban Cı Kurdan hat perçe 
ki ri n Cı parve ki ri n. Ev parve kirln ne li gor him en coxrafi bCı, ne li gor hi men diroki 
bCı, ne li gorhimen olibCı Cı nejili gorhimen netewi bCı. 

Yane parveklrin ji himek bingehin dCırbCı, tene berjewendiyen dewleten 
emperyalist Cı hi n ek dewleten metinkaar yen navçe ll ber çavan hat girtin. Le 
welate Ereban tevi geşkirlnen nexweşiyen oli, mezhebi Cı eli be ji, li gor ber
jewendiyenxwedewleten Erebii serava kirin Cı li dCıxwe hiştin. 

Le mixabin welate Kurdan yane Kurdistan ji dewleten heyi Cı yen çekiri re 
bexişandin. Ya ne Kurdistan e nav Tirkiye, Irane, Iraqe Cı SCıri de parve kirln Cı ji 
wan rebexişandin. U gel vepirsgireke, pirsgireka ErebCıCCıhiyanjigeşkirihiştin. 

Di ve navçede dewletekjivan dewleten çekiriji dewletairaqe bixweye.Dewleta 
Iraqeji wek herdewletekdin di avabCıniya xwe de xweöıye hinek himen taybeti 
ye. Van taybetiyen dewleta IraqejizCı bizCı na yen gu he rtl n. 

Iraq ji avabuna xwe ve xwediye se him Cı se pirsgireken bingehin hat ava ki ri n. Ev 
ji aliyek ve pirsgireka mezheben suni Cı şıitiye ye Cı ji aliye din ve herçend beşe k 
Kurdistaneje re hatibe bexişandln fı xwediye pirsgireka navbera netewa Kurd Cı 

Erebe. 

De ma Ingiliz ji Iraaqe ve kişiyan ev herse him di hevire av akiri na de wl ete de bi ci 
ki ri n Cı vekişiyan. 

Herçend bicikirina van himan ne bl hawek mafdariyek rast e Cı ne bi hawek 
wekhevi ye ji, le wek him hebCınek gelek giring e. Ew nerastdanina himan ji 
avabCıne ve buye egere xwinretinek mezin Cı ji bona netewa Kurd buye egeren 
qirkirinen pir mezin. 

Le ji ber ku Kurdji himekji hime dewlete ne, di avabuna her ri st Cı desthilatdaran 
dejiKurd hatinehesibandln Cı di quncikekhesaban de hatine bid kirin. 

Ji avabuna Iraqe Cı virde gele Kurd ji bo na sererast kirina mafe xwe Cı bi d kirina 
hebCına xwe ku wek himek bingehin a ve dewlete bi gele k dijwari tekeşin daye, 
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xwina xwe rijandiye Cı heji dixebite. Di demajoya 
ve tekoşine de bidestxistina otonomiya ll ilona 
1970 yi ji gavek gelek giring e, ew ji bu egere 
hi ne k firekirin Cı ciwarkiri na ma fen vi him i. 

Piştive rewşa diroki, li hev ketinaşere kendave Cı 
pekhatina ve firsenda heja ku ji 1991 e virde, 
jiyana Netewa Kurd li ve beşe Kurdistane dibin 
sibera hezen çakCıç de bejibi hawek xweser, pir 
Cı pir giring e. Dehsal betir xweser jiyan, xweser 
avakirina rista revebiri di her warejiyane de. Ve 

fıyan Cı guherandinan bi hawek fermi dibin 
pejirandin Cı parastina Yekitiya Netewan de pek 
hanin gelek Cı gelek giringtir e. u gel ve li dar 
xistina dewleta Federe ji aliye Parlamentoya 
Kurdistane ve, guhertinek nCı Cı gavek gelek 
giring e di sererastkirina himen Iraqe de. 
Pejirandina Federasyone ji aliye mixalefeta 
Iraqe ku di bin sibera Emerika de te geş ki ri n ji 
xweser gavek heja ye. 

-tmn~iwn2002---------------------------------------------------13-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



- lrurdnasin--------------------!-

DE KOERDISCHE TAAL 

Leyla 

Turkije doet momenteel zijn uiterste best om tot de Europese Unie (EU) toe te 

treden, maar wordt daar voorlopig nog om verschillende redenen van 

weerhouden. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de Koerdische 

problematiek in Turkije, officieel accepteert en erkent de Tu rkse overheid de 

Koerden en hun taal niet. 

Het spreken van de Koerdische taal is in Turkije verboden. Wie Koerdisch 

spreekt, wordt onmiddellijk gearresteerd en opgesloten. In tegenstelllng tot de 

meeste Europese landen is vrijheid van meningsuitlng in Turkije sterk aan 

banden gelegd. Vandaar dat de Europese Unie enkele essenti~le 

toetredlngseisen aan Turklje heeft gesteld, waaraan dat land moet voldoen 

voordat een eventuele toetreding in overweging kan worden genomen. Een van 

deze eisen is dat de Turkse staat een oplossing voor de Koerdische 

problematiek vindt. Door deze e is, is de dlscussie over d lt gevoelige onderwerp 

opnieuw weer bin ne n h et Tu rkse parlementopgelaaid. 

Ik vind het zelf wonderbaarlijk dat een land als Turkije, zo'n grote volk als de 

Koerden het recht om de eigen taal te mogen spreken ontneemt. Naar mijn 

mening moet het voor iedereen, ongeacht zijn afkomst mogelijk zijn, om zijn 

of haar moedertaal ongestraft waar dan ook ter wereld te gebruiken. Daarnaast 

moet men ookde mogelijkheld openhouden om daarin onderwljs te krijgen. 

Het laatste punt is uiteraard nlet te bespreken ın Turklje. Wat men heel vaak 

ziet, is dat Koerdisch sprekende docenten bewust niet verdeeld worden over 

Koerdische gebieden. Er bestaat namelijk een spreldingsbeleid voor docenten 

in Turkije. Op deze manler wll de Turkse overheid het spreken van de 

Koerdische taal en het onderwijs daarin tegengaan. 

Er wonen miljoenen Ko erden in Turkije, het feit alleen al dat de Koerdlsche taal 

in Turkije verboden is bewijst dat er in Turkije geen democratie bestaat. 

Bovendien heeft de politle in Turkije vergaande bevoegdheden. Wanneer men 

bijvoorbeeld vermoedt dat een bepaalde persoon banden zou kunnen hebben 

met de Koerdische problematiek, mag en kan de Turkse politie deze mensen 

arresteren en opsluiten. 

Het komt regelmatig voor dat deze mensen in onmenswaardige 

omstandigheden worden gemarteld. De Turkse politle staat vooral bekend om 

zijn martel praktijken (Ook Amnesty International heeft daar behoorlijk 

gedetailleerde lnformatie over.) Dit alles wordt gedaan op grond van 

subjectieve verdenklngen, die meestal op valse beschuldigingen zijn 

gebaseerd. Hier is helemaa ı geen sprake meer van objectiviteit. Hoe dan ook, 

dit zljn vergaande agressieve bevoegdheden ter wllle van het behoud van de 

Turkse taal. 

Daarnaast komt het begrip 'Koerdische taal' überhaupt niet voor in Turkse 

wetboeken. Overal in het land wordt alles wat maar met de Koerdische 

problematlek te maken heeft opzettelijk buiten boeken gehouden. 
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Vandaar dat ik ervoor pleit dat de Europese 
Commissie een aantal specifieke en duidelijke 

minimum e isen aa n de Turkse overheid moeten 

stellen, als voorwaarde voor toetreding tat de 
Europese Unie. Te denken valt aan onder 

andere de volgende e isen: 

- Erkenning van Koerden en de Koerdische taal. 

- De mogelijkheid om in de Koerdische taal 
onderwijs te krijgen en te volgen ( eventueel 
naast de reguliere Turkse taal). 

Als ik de situatie met betrekking tat de 

Koerdische taal in Turkije vergelijk met de 
situatie in het bu iten la nd (met name in 
Europa), dan valt het mij nogal op dat deze 
landen de Koerden vrlj laten in hun taalkeuze. 
Men mag daar naast de nationale taal die er in 

dat la nd wordt gesproken een willekeurig and er 
taal naar keuze nemen. 

Vooral de ontwikkelingen in Zweden zijn erg 

'gunstig': daar kan men zelfs naar de 
universitelt gaan om in het Koerdisch onderwijs 

te krijgen en te volgen. Dit klinkt toch 
fantastisch?! Ik krljg meteen al zin en de 

neiging om een 'sabbatical year' te nemen, 

speciaal alleen maar om het feit dat ik daar in 
mijn eigen moedertaal kan studeren. 

In landen zoals Nederland, Belgi~ en Frankrijk 
zijn er ook redelijk veel prive-scholen, 

verenigingen en dergelijke aanwezig, waarin 
onderwijs in de Koerdische taal (zowel 

gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd) gegeven 
wordt. Het maaiste hiervan is, dat je een 

internationaal erkende diplama krljgt (net als 
in Zweden) voor het studeren in je eigen 
moedertaal, namelijk Koerdisch. 

Ik ben een voorstander van het idee om deze 
unieke mogelijkheden in aile landen te 
cre~ren. Maar zolang deze mogelijkheid nog 

niet voor iedereen aanwezig is, ligt en is de 
verantwoordelijkheid om kinderen de 

Koerdische taal bij te brengen nog steeds bij 
hun "Koerdische" ouders. 
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PERSPECTIEF VAN HET KOERDISCHE VRAAGSTUK 

Ferhat 

Eerst dient een probleemstelling duidelijk in kaart zijn gebracht, voordat men 
over oplossingen kan praten. Als een probleem niet correct wordt 
geanalyseerd, zullen de voorgedragen oplossingen vaakook nietjuist zijn. 

Wat is het probleem? 

Is het Koerdische vraagstuk een kwestie van minderheden problematiek van 
een volk en een la nd? 

Vanuit de optiek van de Koerden: 

Koerdistan is een tand. Met steun van westerse landen is het na de ı• 
wereldoorlog in vieren verdeeld. Deze vier delen zijn vervolgens onder vier 
andere landen verspreid, te weten: 

Turkije (Noord Koerdistan) 

Irak (Zuid Koerdistan) 

Iran (Oost Koerdistan) 

Syrie (West Koerdistan) 

De Koerden zijn een volk. Wij zijn van mening dat ons tand van ons is 
afgenomen en door anderen wordt bezet. Binnen onze eigen grenzen hebben 
wij geen rechten en zeggenschap meer over wat er in ons tand gebeurd. De 
Koerden beschouwen zich nıet als een minderheid en zien de Tu rken, Arabieren 
en Perzen als bezetters. Als wij naar de geschiedenıs van Koerdistan kijken, 
zien wlj h eel veel voorbeelden van Koerden die zich als een vol k gedragen. 

Wanneer de Koerden in een willekeurig deel van Koerdistan in opstand kwamen 
tegen hun bezetters, werden deze opstanden altijd actief gesteund door 
Koerden u lt de andere delen van Koerdistan. Een goede voorbeeld h lervan is de 
strijd die Mustafa Barzani met zijn Pesmerga's (uit Zuid Koerdistan) heeft 
gevoerd om de Koerdische Republiek Mahabad ın Oost Koerdistan op te richten. 
Daarnaast werd de strijd die de Koerden in Zuid Koerdistan tegen het Irakese 
regime hebben gevoerd, actief gesteund door koerden uit aile delen van 
Koerdistan. Ook tijdens de strijd die de PKK ıs jaar in Noord Koerdistan heeft 
gevoerd, hebben duizenden Koerden uit de overige delen van Koerdistan 
meegevochte n. 

D it ıs een algemeen standpu nt van de Koerden. Omdat Koerdistan verdeeld is, 
zijn ın elk deel van Koerdistan verschillende organısattes en partljen actief. 
Deze partijen verschillen niet alleen in de apiassing en manler waarop het 
Koerdische vraagstuk opgelost dient te worden, maar ook in hun opvattingen 
over maatschappelijke vraagstukken. 

- Koerdische partijen in Zuid Koerdistan willen binnen de grenzen van het 
huidige Irak in een federatieve vorm een apiassing vinden. 
- In Oost Koerdistan willen Koerdische partijen democratie voor Iran en auto
nomie voor Koerdistan. 
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- Koerdische paıtijen u it West Koerdistan willen 
culturele rechten voor de Koerden. 

-In Noord Koerdistan wilden bijna aile partijen 
een onafhankelijke Koerdistan. Nadat PKK 
leider öcalan naar Turkije was gebracht, 
hebben zij formeel hun standpunt gewijzigd. 

Koerdische organisaties hebben verschillende 
standpunten om het Koerdische vraagstuk op 
te lossen. Veel partijen die niet streven naar 
een onafhankelijk Koerdistan, vinden een 
onafhankelljk Koerdlstan haast nıet reali
seerbaar omdat Koerdistan in een zeer 
belangrijk strategisch regio ligt. Nlemand in de 
regio wil mede daardoor geen grote 
veranderingen hebben en niet te vergeten: De 
Koerdeiı hebben tot nu toe geen vrienden 
gehad. Koerden zijn een van de belangrijkste 
partijen in het conflict. Geen enkel volkop de 
wereld heeft zo'n hoge prijs moeten geven voor 
haar vrijheid als Koerden. Helaas hebben wij 
ondanks zo'n hoge prijs nog steeds onze 
vrijheid niet. Ons land ıs nog steeds bezet en 
verdeeld. Iedere dag worden we nog steeds op 
een onmenselijke manler onderdrukt. Koerden 
willen vrede en vrijheid, dit is dan ook een de 
reden geweest waarom wij altijd bereid zijn 
geweest om te onderhandelen zodat een ei nde 
aan deze ellende komt. 

Om dit conflict te be~indigen is alleen de w il tot 
vrede van de Koerden niet voldoende. Ook de 
wil van de andere partijen (Turkije, Irak, Iran 
en Syri~) is vereist. 

Van u it de optiek van de andere partijen? 

Turkije: 

Sinds de oprichting van de Turkse republlek in 
1923, zijn er tot op heden meer dan 10 
Koerdische opstanden tegen de Turkse Staat 
geweest. Turkije heeft het bestaan van de 
Koerden altijd ontkend. Volgens de Turkse 
regering bestaan wij niet. D it standpunt van de 
Turkse regering wordt als Staatsideologie 
beschouwt. Daarom dient iedereen in Turkije 
dit standpunt te verdedigen. Men wordt in 
Turkije van jongs af aa n nationalistisch en anti
Koerd opgevoed, hierdoor krijgt deze anti
Koerdische politiek van de Turkse regering een 
brede steun binnen de Turkse bevolking. Niet 
alleen Koerden maar ook Turken die het 
bestaan van Koerden en hun onderdrukking 
aan de orde stellen worden separatisten 
genoemd. Turkije heeft samen met de steun 
van haar bondgenaten (zoals de NAVO) altijd 
ontkend dat er een Koerdisch vraagstuk is en 

was nooit bereid om een oplossing te roeken 
voordit conflict. 

Iran: 

In tegenstelling tot Turkije heeft Iran zowel in 
tijd van de monarchie als in de tijd van de 
Islamitische Republiek het bestaan van 
Koerden erkent. In Iran staat iedereen 
ongeacht zijn etnische identiteit ondergeschikt 
aan de monarchie of aan de Islamitische 
Republiek. Hierdoor was het in de ogen van de 
Iraanse regering nooit nodlg geweest om een 
oplossing voor het Koerdische vraagstuk te 
vi nden. 

In 1989 zijn er vredesbesprekingen geweest 
tussen de Koerdische Democratische Partij 
(KDP) en de Iraanse regering. Tijdens een van 
die besprekingen werd de KDP delegatie die 
onder leiding van Dr. Qasimlo stond, door de 
Iraanse regering vermoord. Dit geeft aan hoe 
laag en onbetrouwbaar zo'n regime is. Ze 
hadden sinds het begin van die besprekingen 
nooit de intentie gehad om vrede tussen 
belden volkeren te brengen, maar juist alleen 
maarom de Koerdische leiders uit de weg te 
ruimen. 

Irak: 

Bij de democratische omwentelingen in 1958 
verkregen de Koerden gedeeltelijk enkele 
nationale democratische rechten. Deze 
rechten werden na een korte periode door de 
Irakese regering met geweld teruggedraaid. 
Op 11 maart 1970 werd een autonomie 
verdrag getekend, dat aan de Koerden ruime 
rechten toekende. Ook dit verdrag werd door 
het racistische Baath-regime van Irak niet 
uitgevoerd. Onder leiding van Saddam heeft 
men zonder enkele internationale weerstand 
gruwelijke misdaden tegen de Koerden 
begaan, zoals bijvoorbeeld: het bombarderen 
van de stad Halabja en de omringende dorpen 
met chemische wap'ens, deportaties van 
honderd- duizenden Koerden naar Arabische 
gebieden, het vermoorden van tienduizenden 
vrouwen en kinderen, etnische zuiveringen 
tegen de Koerden van verschillende steden om 
de demografische situatie te wijzigen ete. 

Syri~: 

Syrie beschouwt Koerden als vreemdelingen 
die uit het noorden gekomen zijn. Er zijn 
momenteel tussen de 3 a 4 honderdduizend 
Koerden die zelfs niet als Syrisch staatsburger 
worden geaccepteerd. Zij hebben geen enkele 
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- kurdnasin --------------------!-
burgerlijke rechten. Omdat zij Koerden als 
vreemdelingen die uit het noorden gekomen 
zijn beschouwen, zijn zij tot nu toe niet bereid 
om met Koerden te onderhandelen of hun 
rechten toe te kennen. 

De werkelijke probleemstelling. 

Koerden willen vrijheid en vrede maar de 
andere partljen (Turkije, Irak, Iran en Syrl~) 

willen h ler niets van weten. De Koerden hebben 
twee mogelijkheden: of zich neerleggen bij 
deze situatle en h u n lot te accepteren, of 
vechten voor hun vrijheid en een waardig 
bestaan. Wij hebben voor de tweede 
mogelijkheld gekozen. Als wij naar de 20e 
eeuw kijken, zien wij dat Koerden een eeuw 
lang hebben gevochten. Tot nu aa n toe hebben 
we nog geen successen kunnen boeken. Ook 
onze bezetters hebben niet stllgestaan, via 
assimilatie, onderdrukking, ontkenning, 
massamoord, deportaties en het gebruik van 
chemische wapens, hebben zij geprobeerd het 
Koerdische probleem op te lossen. Deze 
agressieve aanpak van de bezetter heefl: tot 
dusver ook nlet het gewenste effect gehad. 
Ondanks hun talloze pogingen hebben zij niet 
aile Koerden kunnen vernietigen. Dit kan zo 
langer niet door gaan, hier moet en zal een 
einde aan ko men. 

Wat is de rol van Europa in d it conftict? 

Europese landen (vooral Engeland en 
Frankrljk) hebben na de ı• wereldoorlog een 
zeer belangrijke rol gespeeld bij de verdeling 
van Koerdistan. Het is overduidelljk dat een 
groot gedeelte van Europa aan de kant van 
onze bezetters staat. 

Vooral Turklje krijgt dankzij haar NAVO 
lidmaatschap intensieve economlsche, 
polltieke en militalre steun van haar NAVO 
bondgenoten. Veel Europese landen hebben 
het Koerdische vraagstuk totaal genegeerd. 
Hun polltiek is tot op heden zeer hypocriet. 
Landen als Turkije beschouwen deze lakse 
houding van Europa als positieve van hun 
politiek beleid. In Europa wordt er met twee 
maten gemeten. Wanneer hun economische en 
politleke belangen ın het gedlng zijn wegen 
democratische principes en mensenrechten 
nietzo zwaarmeer. 

Er zijn hier veel voorbeelden van, zoals: het 
gebrulk van gifgas in Halabja, de houding 
tegenover de racistische coalitie in Turklje, ete. 
Vanwege economische en politieke belangen 

hebben veel Europese landen h unogen en oren 
dichtgedaan voor de Koerdlsche problematiek. 
Zoals de Koerdische lelder "Mustafa Barzani" 
ooit in 1975 heefl: gezegd "duizend ton recht
vaardigheid is geruild voor een vat olie". 

Neem nu bijvoorbeeld een Europees land als 
N ed eriand als voorbeeld: 

N ederlan d levert wapens aa n Turkije, Terwijl ze 
dondersgoed weten dat deze wapens 
uiteindelijk tegen Koerden zullen worden 
gebrulkt. Daarnaast wonen er zo'n 90.000 
Koerden in Nederland, ondanks d it aanzlenllj ke 
aantal worden de Koerden nog steeds niet 
offlcieel erkent door de Nederlandse regerlng 
alszelfstandige groep. 

Zelfs hier in Nederland werken Nederlandse 
instanties mee aan de assimllatle en 
onderdrukkingspolitlek van de Turkse rege
rlng. In Turklje zijn Koerdische namen 
verboden. Bij burgerzalen van gemeenten In 
Nederland liggen namenlijsten die afkomstig 
zijn van de Turkse ambassade. Wij mogen ook 
hier In Nederland geen Koerdische namen aan 
onze kinderen geven. Het niet erkennen van 
Koerden als een zelfstandige mlnderheids
groep heeft ook te maken met ontkenning van 
Koerden als een zelfstandig volk en is een 
politieke keus. Een andere verklaring hlervoor 
is niet te vi nden. 

De sltuatie zoals die er is, ıs nlet hoopgevend. 
Koerden wlllen vrede, maar de andere partljen 
willen er niets van weten. Op zo'n moment is de 
rol van een derde partij zeer belangrijk. Tot op 
heden heeft nlemand de rol van de derde partlj 
op zlch w iilen n emen. 

Gezlen het feit dat Europa historlsch gezien 
een zeer belangrijke rol heeft gespeeld voor de 
ellende die de Koerden nu nog steeds dagelijks 
ondervinden, hebben zij een verant
woordelijkheid ten opzichte van de Koerden af 
te leggen. Hiermee verwljs ik naar zowel de 
verdeling van Koerdistan als de lntensieve 
steun die ze aan Turkije, Iran en Irak hebben 
verlee nd) 

Europa dient haar verantwoordelijkheid op zich 
te nemen en in dit conflict een actieve rol te 
spelen. Gezien de huidige voornemens om 
Turkije tot de Europese Unle toe te laten, de 
toestroom van de vluchtelingen en het aantal 
Koerden dat in Europa woonachtig is, wordt het 
Koerdische probleem met de dag steeds meer 
een Europees probleem. 
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Wat moet Europa do en? 

- Europese landen dienen het Koerclische 
vraagstuk nlet achter gesiaten deuren, maar 
openlijk te bediscussıeren. 

- Wat is het Europese standpunt t.o.v. het 
Koerdische vraagstuk? Dit dient duidelijk 
geformuleerd te worden. 

- Zowel Europa, als de VS en de VN dienen 
Koerden als volk en Koerdistan als land te 
erkennen. 

- Volgens het VN handvest heeft elk volk 
zelfbeschikkingsrecht. Daarom hebben 
Koerden ook zelfbeschikkingsrecht. Dit dient 
door de VN erkend en gerespecteerd te 
worden. 

-Europa dient het voortouw tenemen voor de 
erkenning van de regering in Zuid Koerdistan 
en de ophefflng van het embargo voor Zuid 
Koerdistan zodat zij aan de wederopbouw van 
Zuid Koerdlstan kunnen werken. 

- EU landen dienen het initiatief te nemen om 
de Koerdische zaak binnen de VN bespreek
baarte maken. 

- Nederland en andere EU landen moeten een 
go ed voorbeeld geven en de Koercl ische 
minderheid In hun eigen land erkennen als een 
zelfstandige minderheidsgroep. 

Zolang d it conflict voortduurt zal de toestroom 
van vluchtelingen naar Europa niet ver
minderen. Naarmate de situatie in Koerdistan 
slechter wordt, zal ook de vluchtelingenstroom 
toenemen. D it heeft ook dlrecte gevolgen voor 
de Europese landen. In Europa wonen er al zo'n 
miljoen Koerden. Een groot deel hiervan zijn 
vluchtelingen. 

Als Europa ıets aan de vluchtelingen
problematiek wil doen, moet men de oorzaak 
van het probleem aanpakken. De oorzaak is de 
onderclrukklng van de Koerden. De Europese 
landen moeten niet zo hypocriet zijn. Als een 
schip met Koerclische vluchtellngen aankomt, 
wordt meteen geroepen dat er een 
internationale conferentie over Koerdistan ge-

organiseerd moet worden. En daarna hoor je 
nlemand meer daarover totdat het volgende 
schip aankomt. Je kunt hier een hele tijd 
discussıeren over wie nu een politieke en wie 
een economische vluchteling ls. Voor mij is d it 
niet zo relevant. De reden dat Koerden hun 
land veriaten is het feit dat hun land bezet is. 
Zij worden gedwongen hun dorpen verlaten. 
Als je u it je h u is wordt verjaagd mo et je je he il 
toch ergens anders zoeken? 

Als je ergens asiel aanvraagt, zal je toch 
negatievedingen vertellen over het reglme van 
het la nd waar je vandaan komt. Dit alleen is al 
genaeg om problemen te krijgen als je 
teruggestuurd wordt naar het land van 
herkomst. 
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-20 

A 

REZIMAN/GRAMMATICA 2 

Brusk 

reziman- kirdar 

NÜDEM-2 [tegenwoordige tijd] 

Di nüdeme da tewandina kirdaran li gor leklre (subjekt) dibe. Le kir di nüdeme da 

natewe, ger ne di hevbendiye da be, nakeve forma pirraniyeji. 

Yekani an plrraniya lekire kirdar diyar d ike. 

Kirdaren nerezdar [Onregelmatige werkwoorden]: 

Kirdaren ku ko ka wan ji rezeder e, kirdaren nerezdar in. 

Kirdaren nerezdar ev in: 

- anin, bün\ danin, hatin, hebün, tu nin 

- bün 2
, çü n, dan, girin, jin, man, rin, vin, zan 

- ajotin, alastin, avetin, bihistin, bijartin, biraştin, birin, ditin, dotln, firotln, girtin, 
givaştln, gihiştln, gotln, hiştin,jimartin, ketin, kirln, kuştin, listin, metin, rüniştln, 

sipartin, sotln, şüştin, xandin, xarin, xastin, xistin 

Ji bil "mirln"e, hemü kirdaren ku bl "-in" dlqedin, kirdaren nerezdar in. 

Ji bil "xandin"e, hemü kirdaren ku bi "-andin" diqedin, kirdaren rezdar in. 

Ji bil "anin, da nin, girin, jin, rin, tu nin, vin", hemü kirdaren ku bi "-in" diqedin, 

kirdaren rezdar In 

Kirdar ko k kirdarkok kirda.rkok 

alastin al es çü n ç givaştin giveş 

av etin avej dan d gotin bej 

bihistin bi his ditin bin hi ştı n heı 

bijartin bijer dotin d oş jimartin jimer 

biraştin bireş firotin firoş ketln k ev 

birin b gihiOtin gihij ki ri n k 

bün b girtin gir ki ri n k 
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Kird.aı:[werkword] k.ok Kirdar[werkword]_ k ok 

Kuştin [doden] kuj sipartin si per 

üstin [spelen] liz sotin s oj 

Man min xandin [lezen] xun 

metin mej xastin [willen] xaz 

mistin miz xistin [slaan] X 

rez: di+ kok + peveka kesiti (-im, -i, -e, -in, -in, -in) 

ditin (zien) 

ez [ik] di bin im (di+ kok +im) 

tu [jij] di bini (di+ kok +i) 

ew[hij/zij] dibine (di+ kok +e) 

em [wij] di bin in (di+ kok +in) 

hun[jullie] di bin in 

ew [zij] di bin in 

gooien maken bre n gen gaan pakken 

av etin bijartin birin çun girtın 

ez [ik] diavejim dibijerım di bi m d içim digiıim 

tu [jij] diavejı dibijeri d ibi d içi digiri 

e w [hij/zij] diaveje dibijere dibe d içe digire 

em [wij] diavejin dibijerin d ibi n d için digiıin 

hun[jullie] diavejin dibijerin d ibi n d için digiıin 

ew [zij] diavejin dibijerin d ibi n d için digiıin 

kirdar [werkwoord] ko k 

ajotin [rijden] ajo 

girin [huilen] giri 

jin [leven] ji 

ri n ri 

şuştin [schoonmaken] ş o 

vin (binere "kirdaren alikar") 

xarin [eten] xu 

zan ze 
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rez: di+ kok + peveka kesiti (-m,--,--, -n, -n, -n) 

şuştin (schoonmaken) 

ez [ik] dişom (di+ kok +m) 

tu [jij] dişo (di+ kok) 

ew[hij/zij] dişo (di+ kok) 

em [wij] dişon (di+kok+n) 

hun[jullie] dişon 

ew [zij] dişon 

rijden huilen leven e ten 

ajotin girin i1n xarin zan 

ez [ik] diajom digirim dijim dixum diz em 

tu [jij] diajo digiri diji dixu dize 

ew[hij/zij] diajo digiri diji dixu dize 

em [wij] diajon di girin dijin dixun dizen 

hun[jullie] diajon di girin dijin dixun dizen 

ew [zij] diajon di girin dijin dixun dizen 
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CITAAT UIT DE 'PAARSE' DRUGSNOTA:(I) 

VERANTWOORDELIJKE MINISTERIES: 
MINSTERIE VAN VWS 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Het gebruik van cannabis producten en opiaten is niet drastisch gedaald, laat 
staan dat het geheel is uitgebannen. Voor diegenen die hoopten d oor krachtig 
overheidsbeleid dedrugs te kunnen uitbannen isdeze uitkomstteleurstellend. 

Gezien eerdere internationale ervarlngen met de aanpak van iliega le producten 
of dlensten was echter te verwachten dat met de interventies van de overheid 
slecht beperkte resultaten zouden kunnen worden behaald. 

Nederland heeft, mede om die reden, steeds meer de bescheiden doelstelling 
gehad om het gebruik van riskante drugs als overheids en maatschappelijk 
probleem beheersbaar te houden of te maken. Gemeten aan die doelstelling 
zijn met het Nederlandse drugsbeleid goede resultaten bereikt. Het gebruik 
van de genoemde drugs cannabis producten en opiaten - heeft in Nederland 
niet op veel grotere schaal ingang gevonden dan in de jaren zeventig reeds het 
geval was. In medisch opzicht is de consumptie ook niet ernstiger van aard 
geworden. 

Zowel het gebruik van nicotine als van aleohal eist uit het oogpunt van 
volksgezondheid in Nederland, evenals trouwens elders in de wereld, een 
onvergelijkbaar veel hogere tol dan het gebruik van aile onder de Opiumwet 
va llende drugs bij elkaar. 

NOOT: 

Volgens een rapport van de Verenigde Naties overlijden er jaarlijks 5 miljoen 
mensen aan het gebruik van aleohal en tabak, terwijl de maximale schatting 
van het tatale aantal drugsdoden in de wereld 200.000 bedraagt. 

RISICO'S COCAINE GEBRUIK 

SNUIVEN: 

Het opsnuiven van een streepje, of lijntje, coca"ine van o, ı tot 0,25 gram met 
een du n kokertje heeft een beperkt effect. Het effect du urt ongeveer een half 
u ur. 

* Bij regelmatig s nu i ve n ontstaat een gat in het neustussenschot. 

* Door snuiven ontstaat een 'loopneus'. Je 'denkt' datje verkouden bent. 

* Bij snuiven na veel alcoholgebruik kun je weer doordrinken. Het dronken 
gevoel is weg. 

Het alcoholpercentage in je bloed wordt dan schrikbarend hoog. Met aile 
gevolgen van dien. 

CHINEZEN: 

Het inhaleren van coca·ine dampen, na verhitting van 0,25 tot 0,5 gram coca·ine 
op aluminiumfolie. Effect; een flash van ısa 20 minuten. 
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BASEN: 

Het roken van een pijpje van, door ammoniak of 
maagzout gezuiverde, coca'ine. 

* Door het kortdurend effect nog geen 10 
minuten is het gewenste gevoel zo weer weg. Na 
uitwerking wordt zo snel mogelijk de volgende 
'base' gemaakt. 

* Er wordt doorgegaan totdat de coca'ine op is. 
Datkan na 2a 3gram, maarookna 10of20 gram. 
Er zijn gebruikers die dagen en nachten achter 
elkaar doorgaan, a (50,- tot( 60,- per gram! 

* Het effect van de eerste 'base' wordt de daarop 
volgende keren niet ge~venaard. Maar men blijft 
wel achter het 1ste gevoel aanjagen. 

* Is de coca'ine op dan ontstaat er een 
ge'irriteerd en agressief gevoel. Men is 
achterdochtig tot paranoia. Overal is men op zoek 
naar 'wit'. Men pulkt overal in (tot onder de huld 
toe) op zoek naarcoca'ine. 

Als men moet stoppen ontstaat er een zeer 
opgefokt gevoel. Om tot rust te ko men heeft men 
perse een downer nodig: - pillen (seresta, 
rohypnol, valium) Alcohol (een half krat bier, een 
IIter sterke dıa nk) hero'ine. 

ALCOHOL EN DE FEITEN: 

MAATSCHAPPELIJKE SCHADE: 

* Maatschappelijke kosten: Minstens € 
5.000.000.000,- (vijfmiljard euro) per jaar. 

* Agressie delicten: 40% onder invloed van 
alcohol. 

* Kindermishandeling: 17% door 
alcoholverslaving van een van de ouders. 

* Overlast in cafes: 30% van aile cafes last van 
vechtpartijen. 

* Verkeer: minstens 265 doden en 2000 
zwaargewonden per jaar. 37.000 keer rijden 
on der invloed. 

* Ongelukken in huis: minstens 100 doden ten 
gevolge van alcohol. 

* Opname algemene ziekenhuizen: 3000 met 
hoofddiagnose een alcoholziekte en 10000 met 
een nevendiagnose een alcoholziekte, per jaar. 
Waarvan 2500 doden perjaar. 

* Opname psychiatrische ziekenhuizen: 6000 per 

jaar m et eerste diagnose alcoholverslaving. 

ALCOHOLINCOMBINATie 

* Alcohol valt onder de groep verdevende 
middelen, net zoals de slaap- en 
kalmeringsmiddelen. (seresta, valium, rohypnol 
e.a.) 

* Worden slaap- en kalmeringsmiddelen met 
alcohol gecombineerd (tegelijk innemen) dan 
versterken deze elkaars werking. Het 
zogenaamde 2+2=5 effect. Pas op voor deze 
combinatie! 

* Deze combinatie is ook zeer riskant Bij 
gebruik van meerdere pillen en alcohol kunnen 
deze mlddelen paradoxaal werken: geen 
verdevende werklng meer maar er kunnen juist 
onvoorspelbare agressieve reac:ties treden op. 
Deelname aan het verkeer kan fatale gevolgen 
hebben 

* Alcohol en cocaine zorgen ervoor dat men 
nauwelijks iets van de alcohol merkt. Je kan 
daardoordrlnken zonderje dronken tevoelen. 

* De alcohol verdooft en de coca'ine pept weer 
op. Het lijkt een ideale combinatie. In feite raak je 
uitgeput. Je gaat ongemerkt flink over grenzen 
he en. 

* Daa ma voel je je gebroken, slap en futloos. 

DRINKEN VAN ALCOHOL: 

* Op een feest, bij etentjes, voor ontspanning, 
als ıitueel (champagne bij een overwinning) , 
omdat het lekkeren gezellig is. 

* 80% van de Nederlanders van 15 jaar en 
ouder (10 miljoen mensen) drinkt regelrnatig 
alcohol. 

* Een flinke groep drlnkt teveel: 660.000 
mensen drinken meer dan 8 glazen alcohol per 
dag. Dat is te veel. 

* 325.000 mensen dıinken zelfs meer dan 12 
glazen alcohol per dag. Dat is veel te veel. 

PURE ALCOHOL: 

* Pure alcohol is een heldere, kleurloze, vrijwel 
smaakloze vloeistof. H et ontstaatdoor gisting van 
granen of vruchtensuikers (druiven, appels, 
vlierbessen e.d.) Door natuurlijke gisting kan een 
alcoholpercentage van 15% bereikt worden. 

(wordt vervolgd in nummer 3) 
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* Dranken met een hoger aleohal percentage, 
zoals jenever en rum, moeten na het gisten nog 
een of meerdere k eren 'gedisti lleerd' worden. 

* Bij distilleren worden de geglste dranken verhit 
totdat de aleohal verdampt. Deze dampen worden 
opgevangen en weer afgekoeld. Door d it proces te 
herhalen kan een hoog aleohal percentage 
verkregen worden. 

* Gedltilleerde dıanken kunnen 35 tot 40% 
aleohal bevatten. 

GEM1DDELDEALCOHOL PERCENTAGES: 

* Rum, wodka, jenever (gedistllleerd) 35% 

* Sherry/Port (extra alcohol aan toegevoegd) 20% 

* Wijnen 

* Bier 

* Licht bler (blond) 

* Aleohal vrij bier (malt) 

DEGLAZEN: 

11% 

5% 

2% 3,5% 

0,0 0,1% 

* Hoewel het aleohal percentage van de diverse 
dranken sterk varieert, krijgt men per glas onge
veer dezelfde hoeveelheid aleohal binnen, 
namelijk 10 tot 12 oc pure alcohol. 

Tenmlnste ................................................................... .. 
............................................. als je de drank in het 
daarvoor besternde glas schenkt. 

* Bl er (S%) drlnkje uit een groot glas. 

* Wijn ( 11%) d ri nk je u it een wijnglas. 

* Een borrel (35%) dıinkje uit een klein glas. 

ALCOHOL EN DE WET: 

VERKEERSWET: 

* Nlemand mag deelnemen aan het verkeer met 
een aleohal percentage van 0,5 Promille, of 220 
microgram ademalcoholgehalte. 

* Na 2 glazen heeft iedere drinker een 
alcoholpromillage van 0,5 in het bloed. 

DRANK- EN HORECAWET: 

* Aa n iemand beneden de 16 jaar mag gee n bi er 
(5%) of wijn (11%) worden verkocht. De leef
tijdsgrens voorsterke drank (35%) ligtop 18jaar. 

* Sterke alcoholische dranken (35%) mogen 
alleen in slijterijen worden verkocht. 

ALCOHOL:EENLSGALEDRUG! 

* Aleohal ls een legaal mlddel met scherpe 
kwallteitscontroles. 

* Echter bij overmatig gebrulk wel degelijk een 
van de meest schadelijke drugs. 
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Koerdistan, het land van de Koerden, is een adembenemed mooi land dat op 
een van de werelds meest strategische gebieden ligt. Namelijk het Midden 
Oosten. In totaal is Koerdistan zo'n 500.000 km2 groot. Dat is bijna net zo 
groot als Spanje. 

Koerdlstan is verdeeld in vier stukken: 

S tu k Gebied In km2 Oppervlakte 
in% 

Noord Koerdistan (Turks) 210.000 41.75 

Oost Koerdlstan (Iraans) 195.000 38.77 

Zuid Koerdistan (Irakees) 83.000 16.50 

West Koerdistan (Syrisch) 15.000 2.98 
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HIN TIŞTAN HEŞKERE DI KI M 

HOne bipirsin kani leylaq li ku nin? 
Metafizikabi pelen batinakan nixwimandi li ku ye? 
Kani barana gotinen te direşine 
Yen ji bedengi O teyrikan tiji li ku ye? 

Ez'e bej im tişte hatiye sere min : 

Li taxek Madrit'e dijiyam 
Bi naqosan re, saetan re, daran re 
Gava ji wl ra min li d Or di neri 
ROye Kastilya ye zuha di hat ditin 
Mina okyanOsek meşin, wek bobelateke 

Nave mala min "Mala Kulilkan"bO 
Derzilok vedibOn li her aliyen we, malek delal bO 
Bi zaroken xwe, b i se hen xwe,. 

Raul, te bira te? 
Refael, le tu? 

Te b ira te, Federiko? 
Tu ye ku niha di bin erde de radize 
Te bira te şaneşinen mala min, li wira 
Te didit tava hezirane bi kuliikan tiji dikir deve we? 

Sira, hey bi ra! 

Her tişt 
Qirinen bilind bOn, xweya malfirotine 
Na ne n di ser hev re diqulipin dibOn komen mezin, 
Bazaren li taxa min ya Arguelles, 
Bi peykere xwe ye mina hibirdankek zuhabOyi di pa 
ROn dlherikiji kevçiyan 
Tepirepa lingan O destan 
Kuçe dadigirtin 
Metre, litre, wateya jiya ne 
Yaji kOr ve 

M asi rez bi rez hatibOn komkirin 

Di qumaşe rojasar O baniyan bi hev re raçandibO 
Bircen westiyayi 
Kartalen narın O harker yen mina diranfılan 
Her ku berbe deryaye gerdibOn pel en 

firingiyan yen mezin dibOn. 
O sibeheke her tişt agır peket 
O sibeheke bizaten sor 
Ji axe derketin 
Çi ket ber daqurta nd O tu ne kir 

O ji w e roje de dest pe kir agır 
0 ji w e roje O pe de barOd 
O ji w e roje O pe de xwin . 

Keleş hatin bi balafiren xwe, bi rojavayiyen xwe 
Keleş bi gustil O duşesen xwe 
Bi keşişen xweyen reş ku wan teqdis dikirin 
Ji perre ezmane jorin h atın jibo zarakan bikujin 
Xwina zarakan seranser 
Kuçen bajer bi xwina zarakan di heriki 

Wawiken wawikji dinefirin ji wan, 
K eviren ku histiriyen hişk ji di wan re 

h erin tif bikin wan 
nremaren ku tiremar li wa n lanete tl nin 
Li peşiya we xwina Ispanya 
Bi pele n xwe yen ji şeref o keran 
Jibo ku we bifetisine 
Min dit ku bilin d dibO. 
H On yen we vana kirin, xayinno 
W erin mala min ya m iri bibinin 
Ispanya birindar bibinin 
Ji şuna kulilkan ve, 
Le ji her mala mi ri metaleki bi agir dipijiqe 
Le ji her birina Ispanya 
Ispanya dipijiqe 
Le ji her zarokeki m iri tivingek dipijiqe ya biçav 
Le ji her sud gullehek dipijiqe 
Ya ku we rojeke ciye xwe tam orta dile we de bistine 

Bi ser de ji hO n ji min dipirsin 
Helbesten te çi ma behs nake 
Ji xeyalan, ji pelan 
Ji çiyayen volkanik yenmezin 
Yen welate ku tu le çebOye 

Werin bibinin likuçan xwin 
Werin bibinin 
Li kuçan xwin 
Werin bibinin xwine 
Ya liseranseri kuçan diherike 
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