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

ÇEND GOTIN LI SER KAMPA CIWANAN 

B. Baran 

Ve havine,ji aliye Kamela Çanda Karkeren Kurdistane KOÇ-KAK e ve pirajekji 
bana dwanen kurden li Ewrapa hatibCı arnade kirin. Ez bixwe ji, ji bana çend 
bernamen ve piraje, ji aliye KOÇ-KAKe ve h atıbum vexwendin. Ji berve ji ez di 
hinek beşen ve piraje de beşdar bum. Lama ez dixwazim hinek li ser ve xebata 
heja kurtenivisek binivisinim. 

Ve xebata hane wek helwest, helwestekgelekpiraz bu. Ji ber ku aliyek helweste 
ew bu ku; ji gelek bajar Cı welaten Ewrapa elvandina ciwanan bu. Carek beyi ku 
tu, tu agadariyek bidiwan,ji ewçend deveren cu da hanina ciwanen kurd Cı demek 
bi h evre mayina w an, hevnasina w an bi serexwe xebatekgelek heja Cı serkeftiye. 

Her ciwanek ligel hevnasinan, bixwaze yan nexwaze di ve demajaya bi hevre 
jiyanede we li ser rewşa xwe, rewşawelate kuje hatiye, bajare ku le ye bipeyive. 
Ciwan bi hev re li serxwe dipeyivin. Li sermala xwe, xaniyen ku le ne,jiyana nav 
bajer Cı nav malaxweji hev re di bej in. Ew rewşa çan d Cı hinbCıyinen xwe Cı civa ka 
welaten ku le dijin didin ber hev Cı ji hev re di bej in. Gengeşiyan li ser ve di kin. 
Ci w an xweşi Cı nexweşiyen tekiliyen xwe yen nav malbat Cı civa ka kurd yen dyen 
le dijin ji hev re vedikin.Ciwan gengişiyen mezin Cı bi bandar li ser edet Cı 

hinbCıyinencivaka kurd Cı welaten ku le dijin bi hev re vedikin, li garxweencamen 
hejaje derdixin. Di nav van gengeşiyan de gelekcaran xeletiyen xwe yen di nav 
mal e de ku kirineji dibinin. Di van gengeşiyan de gelekcaran ew le barinen xwe, 
yan ji hersen xwe yen kuji dilen wan te, le qetji kese re venekirineji, ji h eva le n 
xweyen nurevedikin. 

Dibe ku tişte li bajare ku le dijı, yan ji welate ku le di mine her çend li ser jiyana 
wifwe bandaren mezin ji danibi n bala wi/we qet nekişandibeji, le gava ji rewşa 
welatek din, ji rewşa bajarek din, ji rewşa civakekdin, tişt dibihise Cı li serwan 
gengeşiyan d ike e w tl şten ku bere bala wl/w e qet nekişand i bu n ji, jere di be tiştek 
balkeş. Ciwan jl nCı dejiyana xwe, tekili Cı tevgera xwe ya di nav malbat Cı civa ka 
kurd Cı civaka welate ku le diji dide berhev. Ciwan bi vi hawi gelek çetir him 
çewtiyen xwe Cı him çewtiyen d vaka derdara xwe dibine. Le ew ciwan ne tene 
çewtiyan dibine, her weha pewisti Cı giringiyen bi hevrejiyana malbati Cı civakiji 
di bine, h ejayiyen wa n çe tir d i bine. 

Her weha ew ciwan dinav tekiliyen bihevreyi de hine bandara jiyana malbati ya 
civa ka kurd li deveren cu da di bin. Ew bixwe di bi nin ku bandara çand Cı hinbuyinen 
welaten cuda çawa bandara xwe li ser dwanen kurd yen wan deveran kirine. 
Çawa kurden ji navçeyek Kurdistanedi bin bandara jiyana welatek din de digu
herin. Ew dwan ve guhertine di cudabun Cı hinbuniyen cuda yen di navbera xwe 
de gelekvekiridibinin, li sergengeşidikin, tişten nuhindi bin. 

Di ve buyera hane de min dit ku ciwanen kurd yenji welaten cu da hatine hinekan 
hev bereji ditibun, le yen din bere qet hev neditibun. Le germayiya navbera w an, 
tekiliyen wan, gengeşi Cı listiken wan en bihevreyi, bala wana li ser hev ew çend 
nezik bu, germ bu ku, meriv digatqey van ciwanan bi hevre me zin bu ne, h eva le n 
hev enzarakiye ne. 
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--kur<Lnasin----------------------------------------~--
Gava min, ll gor fersendan, yeke yek lenerinen 
wan ll ser ve xebata KOÇ-KAKe ji w an h inekan 
dipirsi; wan bi germayi kefxweşiya xwe danin 
ziman, Wan dida zanin ku ew gelektişten nCı hin 
di bin, ew di bin xwediye balkeşiyen nCı. Le hi ne k 
nerazibCıniyen w an ji hebCın; çi bi pirani, çiji yen 
hinekantene. NerazibCıniyen wanyen herixwurt 
ji, kurtbCıniyademe bCı. Ew ewçend dilşadbCın ku 
nedixwesten ev dem kuta bibe. Le yeke yek 
hinek ji ciwanan ji disiplinali ser wan ji ne razi 
bCın. Tiştek xwezayi ye ku dwan azadixwazin Cı 
gelek caran disipline n pewist ji wek tengkirina 
azadi'ya xwe d ibinin. Le gava egeren disipline ji 
wan re di hat vekirin Cı gengeşi li ser di hat ki ri n, 
wan ji baweri bi ve displine dinln. Tiştek din 
balkeş fı ew bCı ku bi giraniya ciwanan dixwestin 
ku temene beşdaran pir nezike hev be. Dema ji 
hev qetyana wan dibCı sehneyek trajik, wan 
ciwanan qet nedixwestdawi ll deme were Cı ew ji 
hev dCırkevin. Ji ber weji ger bi deqan be ji çend 
dikaribCın dem direj dikiri n!! 

Ciwan bi hevibCın ku ev derfeten weha her ssalli 
deveren cuda ben arnade kirin, da ku ew 
firsendan bibinin pirsgireken xwe Cı yen civaka 
xwe gengeşe bikin, bi gelek ali've bibin xwediye 
agahdariyen nCı. 

Helbet xebatek weha berftre gelek xweş hatibe 
arnade ki ri n ji be kemasi na be. Le van kemasi
yan ll ber serkeftinan Cı bidestxistinan qet nex
wiyabCın nediketin berçavan. Ji bona xebatek 
weha berfıre karekdirej Cı giran pewiste. 
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- kurdnasin--------------------!-

,.. 1\1\ "" 

LISTIKA HILBIJARTINE U ŞANOYA DEMOKRASIYE 

Xalit 

Dewleta Tirk xwe ji bijartine re arnade d ike. Gava ku meriv li rewşa Tirki ya rasti 

binere, ji dema ku Komara Tirk ava buye Q heta niha, li Tirki tene şanoya 
demokrasiye te listin. Herkes dizane ku li pişt perde ya rasti, dewleta Tirk 
militarizm a hezen li goridaxwaza mitarizmetevdlgereidaredike. 

Ve dewleta, li ser m eti na kede, retina xwine, talan, zilm Q zora ll ser karker, gundi 
Q gelan ava bu ye. Lomaji bo xwe li peyabi hele, timipewisti ditiye ku xwe texe bin 
basikedewleten bi hez. Ji bo ku metinkariQ kedxwariyekbeinsafte meşandinji,ji 

ali leşkeran ve rlşma rejime timi ragirti te hiştin. Gava kinga pewistiya wan pe çe 
bibe "demokrasi"ye tinin a gava daxwaza maf a edalete te kirin, we 

"demokrasi"yezededibinin Q bi serweriya militarizmeyavekiriji hale radikin. 

Pişti derba leşkeri ya12 İlone 1980 a pe ve bi Konseya Ewlekari a qanunen diji 
demokrasiye, bere hinek selehiyeta ku di deste hukumetan de hebu ew ji ji 
desten wan girt. Armanca ve derbe, muxalefeta şoreşgeri li Tirki Q ya netewi li 

Kurdistaneji hale rake, pere, mal Q milke ku di deste dewlete Q gel de heyedi 
destesermiyandare mezinde bicivine. 

Plşti şere 15 salan, her çend tevgera bi nave Kurd şer dikir, bi yekali dev ji 

bernama xwe berda Q stratejiya xweguhertji, leji ali din ve dewleta Tirk, di ware 
abori, civa ki Q siyasi, beramberi qıizek kur ma. Li go ri min, ji xwe ev daxwaza 
Emerika Q Ewropa bu ji, ji bo ku dewleten emperyalist çeken xwe bifiroşin Q 

dewlemendiya hererne bikln parçeke sermiyane xwe, lama pewistiya wan bi 
darben leşkeri, bi şerekidervi (minaşerelraq Girane an Kuwete) xwean navxwe 
heye. Ll dewleteminaTirki, ku qrizaaboıiu siyasi ya kronik heye,jl bo xapandina 
gel an, hertim pewisti bllistlka hilbijartine, bi şanoya demokrasiye he ye. 

Hilbljartina Mijdara 2002 an ji perçaki listika şanoya dewleta Tirk ya 
demokrasitlye ye. Partiyen, di hundir çerçova qanunen ku ve listlke li dar dixe, 

hatinedamezirandinji, rola xwe bi profesyonelidilizin. U gorive tabloye, dimena 
siyasi ya ll tu welaten dlnyaye nehatiye ditin, em li Tirki dibinin: mina ku 

baweıiyen çep, rast a dindar di yek partiye de bi rexistin bi bin, an di yek partiye 
de cih blgirln; mina ku an partiyen rast an nijadperest Q çep bi h ev re koalisyonek 
bi aheng ava bi kin. 

Dewleta Tirk, beri belavbuna Bloka Rojhilat, di dema Şere Cihaneye Sar de, li 
hemberi hevalbende xwe yen Emeriki Q Ewropi, tevgera çep ya radikal, mina 
qozekixetere redi da, bi vesiyaseteji wanalikariyasiyasi, leşkeriu aboıidistend, 
le tucar nedihişt tevgera çep ji bin kontrole ji derkeve. W e deme tevgera islami ji 
mina qozekiyedekdlgirt. Pişti ku Bloka Rojhilat belav bu, ediçepen radikal tirpan 
kira tevgera islami geş kir. 

Tevgera islami, bl seali bi kar ani: ji bo parastina rejima xwe ya li hemberi islam e 

ku hem tevgera isi ami di bi n kontrole de big i re, hemjimina hespeki truva ye n ava 
islamebi kar bine; ya din li hemberi hevalbenden xwe yen Rojava, ji bo ku bi her 
awayiji wan alikariye bigire, mina qozekiku xetera desthelatiya Tirki bi girin 
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- kurdnasin---------------------!-

deste xwe, hatine redan; ya 
din ji li hemberi hezen islami 
ku nedlhatin kontrolkirin Cı 

tevgera Ku rd ya n ete w i pirr bi 
xurti bi kar anin. Dewleta Tirk 
di ve siyaseta xwe de fı, heta 
ni ha sertiraz buye. 

Mina ku wek ne di bin 
kontrole de di hat dltın, tene 
tevgera Kurd bu: her çendln 
ku berl'80 yi kontrole k qlsmi 
ya dewleta Tirk hebe ji, 
xwane ye pişti '80 yi tevgera Kurd ya netewi bi 
slyasetek kur Cı dur Cı plrhesab, xlst bin kontrola 
xwe. Dewleta Tirk, tunekirina tevgera Kurd ne 
tene ll Bakure Kurdistane, ll her se parçen 
Kurdistane yen din ji xlst hundir armanca xwe. 
Lo ma dewleta Tirk, li gorivearmance ket hundir 
tevgerek Cı listiken pratik. 

Di hilbijartina Tirki ya mljdarde de, xwane ye li 
Tirki rola partiya islami (Partiya Spi) Cı li 
kurdistane ji ya DEHAP'e derte peş Cı ev ji tam li 
gordaxwaza dewlete ya kuji bo gele Tirk Cı Kurd 
manuple bike pek hatiye. Miroven ku xwe li dora 
partiya islami dicivine Cı dixwaze denge xwe 
bide, beşek zehf zen dike ku ev partili hemberi 

reJıme ye, bl rasti 
w e g u herti ne ke 
çebike. 

Ji aliye Kurdan ve, 
her çend bawer 
nekin ku we DEHAP 
tl ş teki bl dest blxe Cı 
tu guhertine çe bike 
ji, le gelek Kurd 
bawer dlkln ku ev 
parti ll hember 
dewleta Tirk e, an 

Kurd e Cı di esle xwe de rlzgari-ya Kurdistane 
dixwaze; lama wek tepki dixwazin denge xwe 
bidin ve partiye. 

Heger li Tirki Cı Kurdlstane tevgeren alternatif 
yen berjewendiyen gele Tlrk Cı ye Kurd cuda 
cuda heşkere temsil dike hebana, jl bo Tirki 
demokrasi Cı azadi, jl bo Kurdlstane rizgariya 
netewi biparastana, tu rola van partiyan ji 
nedima. Le heta ku alternatifen rasti Cı 
berpirsiyaren gele Tirk Cı Kurd yen rasti 
derneyen hale, we her du gel ji ji ali dewleta 
metinkar Cı mijokdar ben eclqandin Cı we ji aliye 
partiyen naylonjibenxapandin. 
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--kurdnasin----------------------------------------~--

" " 1\.1\. " TEKILIYA KURDISTANE U REWŞA IRAQE 

Baran 

Her dewletek dema te ava kirin li ser hinek himan te avakirin. Van himen ku 
dewlet li ser ava di bin li gor rastiya xwe ya jiyane çend bingehin bin ewçend 
guherandinen wan zor in. Le ev him ne bingehinbinji; yanebi hawekjixweber ji 
hatibi n da nin di sa guherandinen w an ewçend neasanin. 

Wek minakTirkiye liser himen ne bingehin yenjixweberçekiri hatavakirin; ya ne 
li ser himeninkar kirln Cı pişavtinen gel Cı neteweyen din hatava ki ri n; leji heyşte 
salibetir e tevi ewçend zordanan ji ne hat guhertin. Ne tene ne hat guhertin ne li 
gor himen xwe le li gor berjewendiyen hezen d ine peywendi Cı giredanen wan 
guherandin ne asan eji. 

Plşti şere dine yekemin dewleten emperyalist gor berjewendiyen xwe navçe ll 
hev par klrin Cı le bldbCın. Di ve parvekirine de welate Ereban Cı Kurdan hat perçe
kiri n Cı parvekirin. Ev parvekirin ne ll gor himen coxrafi bCı, ne li gor himen diroki 
bCı, ne li gor himen oli bCı Cı neji li gor himen netewi bCı.Yane parvekirinji himek 
bingehin dur bCı, tene berjewendiyen dewleten emperyalist Cı hinek dewleten 
metinkaryen navçe li berçavanhatglrtin. 

ı_e welate Ereban tevi geşkirinen nexweşiyen oli, mezhebi Cı eli be ji li gor 

berjewendiyen xwe dewleten Ere b li ser ava klrin Cı li dCı xwe hiştin. Le mixabin 
welate Kurdan yane Kurdistanji dewleten heyi Cı yen çekiri re bexişandin. Ya ne 
Kurdistane navTirkiye, Iran e, Iraq e Cı SCıri de parve ki ri n Cıji wan re bexişandin. Li 
gel ve pirsgireke, pirsgireka Ereb Cı CCıhiyanji geşkiri hiştin. 

Di ve navçe de dewletekji van dewleten çE!kiriji dewleta Iraqe blxwe ye.Dewleta 
Iraqeji wek herdewletekdin di avabCıniya xwe de xwediye hlnek himen taybeti 

ye. 

Van taybetiyen dewleta Iraqe ji zCıbizCı nayen 
guhertin. Iraqji avabuna xwe vexwediye se him Cı se 
pirsgireken bingehin hat ava kirln. Ev ji aliyek ve 
pirsgireka mezhebe n suni Cı şiitlye ye Cı ji aliye din ve 
herçend beşek Kurdistan e je re hatibe bexişandln ji 

xwediye plrsgireka navbera netewa Kurd Cı Ere b e. 

Dema Ingilizji Iraq evekişiyan ev herse h imdi hevire 
avakirina dewlete de bidkirin Cı vekişiyan. Herçend 
bid kirina vanhimanne bi hawekmafdariyek rast e Cı 
ne bi hawekwekheviyeji, lewekhimhebCınekgelek 
giring e. Ew nerastdanina himanji avabCıne ve buye 

egerexwin retine k mezin Cıji bona netewa Kurd bu ye egeren qirkirinen pir mezin. 
Leji ber ku Kurdji himekji hime dewlete ne, di avabuna her rist Cı desthilatdaran 
dejiKurd hatinehesibandin Cı di quncikekhesaban de hatine bid kirin. 

Ji avabCı na Iraqe Cı virde gele Ku rd ji b ona sererast kirina ma fe xwe Cı bi cikiri na 
hebCına xwe ku wek himek bingehina ve dewlete bi gelek dijwari tekoşin daye, 
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- ı~urdnasin--------------------!-
xwina xwe rijandiye u heji dixebite. Di demajoya 
ve tekeşine de bidestxistina otonomiya 11 il ona 
1970 yi ji gavek gelek giring e, ew fı bu egere 
hinek flrekirin u dwarkirina mafen vi himi.Pişti 
ve rewşa diroki, li hevketina şere kendave u 
pekhatina ve firsenda heja ku jl ı 991 e virde, 
jiyana Netewa Kurd li ve beşe Kurdistanedibin 
sibera hezen çakuç de bejibi hawek xweser, pir 
u pirgiring e. 

Deh sal betir xweser jiyan, xweser avakirina 
rista revebiri di her ware jiyane de. Ve jiyan u 
guherandinan bi hawek fermi di bin pejirandin u 

parastina Yekitiya Netewan de pek ha nin gele ku 
gele k giringtir e. 

Li gel ve li darxistina dewleta Federe ji aliye 
Parlamentoya Kurdistane ve, guhertinek nu u 
gavek gelek giring e di sererast kirina himen 
Iraqe de. Pejirandina Federasyone ji aliye 
mixalefeta Iraqe ku dibin sibera Emerika de te 
geş kiıinjixwesergavekheja ye. 
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--kurdnasin----------------------------------------~--

INTEGRATIE EN ZELFORGANISATIES 

Ferhat 

gefaald". 

Begin december 2002 heeft: de gemeente 
Arnhem de nota "Minderheden in 
Arnhem" gepresenteerd. Het college van 
Burgemeester en Wethouders heeft deze 
nota geaccordeerd en ap 16 december 
2002 ls deze nota in de Raadcommissie 
Maatschappelijk welzijn behandeld. 

De gemeente Arnhem heeft na eigen 
onderzoek geconcludeerd dat "het 
minderhedenbeleid in Arnhem heeft 

In deze n ota wordt het volgende vastgesteld: 

ı. h et opheffen van de gemeentelijke Adviescommissie Minderheden 

2. het be~indigen van de gemeentelijke subsidieregeling voor allochtone 
zelforganisaties m.i.v. 1-1-2004 

3. het huidige beleid en daarop betrekklng hebbende subsidieregeling 
Vredesvraagstukken en Ontwikkelingssamenwerking (VRONT) 

De gemeente Arnhem vi n dt d at zelforganisaties gee n wezenlij ke bijdrage 
hebben geleverd aan het integratieproces. Daarom hoeven zij ook niet meer 
gesubsidieerd te worden. H un functie als intermediair is beperkt en dit is geen 
argument meerom zelforganısatiessubsidie te geven. 

Bij de vorige evaluatie van het minderhedenbeleid in 1996, heeft het college 
van B& W, bij de vaststelling vandenota "Herijking Minderhedenbeleid Welzijn" 
besiaten om subsidieregeling voor de zelforganisaties te wijzigen. 

Daarop heeft de gemeente besiaten om aan zelforganisaties subsidie te 
verstrekken voor ontmoetingsactiviteiten. De gemeente heeft de 
zelforganisaties schriftelijk medegedeeld dat zij met de subsidie van de 
gemeente Arnhem geen integratieactiviteiten hoeven te organıseren. 

In dit artikel zal ik me beperken tat het be~indigen van de subsidie voor 
zelforganisaties. H et is wel goed dat om de zoveel jaar een beleid ge~valueerd 
wordt. Hetevalueren van een beleid heeft alleen zin wanneer deze evaluatie ap 
juiste fe iten wordt gebaseerd. 

De gemeente beweert dat de zelforganisaties geen wezenlijke bijdrage hebben 
geleverd aan het lntegratieproces. Het is toch vreemd dat de gemeente 
Arnhem 4 jaar geleden tegen de zelforganisaties gezegd heeft dat zij de 
gemeentelijke subsidie niet voor de integratieactiviteiten te hoeven gebruiken 
en nu worden zij als zondebok aangewezen voor het mislukken van het 
minderhedenbeleid. 

De gemeente concludeert dat de verantwoordelijkheid van het mislukken van 
het integratiebeleid bij de zelforganisaties ligt. Dit is naar mijn mening een 

-- çıriye peşin· be1file 2002 ----------------------ll--

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



--kur<Lnasin----------------------------------------~--
heie makkelijke en niet op juiste feiten 
gebaseerde conclusie. Als het beleid gefaald 
heeft, wie ıs hiervoor verantwoordelijk? De 
zelforganısaties of de gemeente? 

Heeft het minderhedenbeleid inderdaad 
gefaald? Wat waren de doelstellingen van het 
minderhedenbeleid? Was lntegratie een van de 
doelstellingen van het beleid? Of heeft de 
gemeente in 1996 verkeerde doelstellingen 
vastgesteld? Er zijn ee heleboel vragen die be
antwoord moesten worden voordat de ge
meente het beleid had geevalueerd. 

Omdat al deze vragen onbeantwoord zijn 
gebleven, zijn ook de conclusies van evaluatie 
niet compleet. 

M.i. waren de doelstellingen van het beleid en 
de doelstellingen die ten grondslag van de 
evaluatie liggen niet het zelfde. De kern van het 
minderhedenbeleid was het organiseren van 
ontmoetingen en het organiseren van activi-

teiten die te maken hebben met belevlng van 
eigen cu ltuu ren identiteit. 

De kern van de evaluatie en van de nota 
"Minderheden in Arnhem" ls het lntegratie
proces en mislukking van de integratie. Dit is 
net een verglijking tussen appels en peren. De 
gemeente had blj de evaluatle moeten 
aangegeven of de zelforganisaties canform 
minderhedenbeleid hebben gehandeld of niet. 

De Manler waarop de gemeente met de 
allochtonen en de zelforganisaties omgaat ıs 
ook heel opmerkelijk. In Nederland is heel 
gebruikelijk voordat een beleid ontwikkeld 
wordt, ook met de doelgroep en de 
belanghebbende te communiceren. Maar als 
om de allochtonen gaat, worden zij er niet bij 
betrokken. Met allochtonen wordt dit meestal 
achteraf medegedeeld. 
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CITAAT UIT DE 'PAARSE' DRUGSNOTA:(II) 

VERANTWOORDELIJKE MINISTERIES: 
MINSTERIE VAN VWS 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 
RISICO'S ALCOHOL GEBRUIK: 

- AFHANKEUJKHEID: 

* Je raakt niet zomaar afhankelijk van de alcohol. Daar gaat vaak een lange 
tijd overheen. Je loopt risico als je aleohal gaat gebruiken om van stemming te 
veranderen. Je hebt steeds vaker aloohol nodig om vrolijk te worden. Of om je 
angst kwijt te raken, of om spanning te kunnen verdragen. 

* Ondertussen went het lichaam aan de alcohol. Je moet hierdoor steeds meer 
gaan drinken om het gewenste effect nog te voelen. Elk jaar meer dan het jaar 
daarvoor. 

* Als je niet drinkt krijg je last van lichamelijke klachten 
(onthoudingsverschijnselen). Om die klachten niet te voelen ga je opnieuw 
drinken. In deze fase levert het drinken steeds meer problemen op. 

* Je krijgt ruzie met familie en vrienden, problemen op werk, school en met je 
gezondheid. Om deze problemen te vergeten begin je weer met drinken. Op een 
gegeven moment is er dan oontroleverlies. Je bent niet meer in staat om te 
stoppen. 

* Als je drinkt voor het effect en je hebt tegelijkertijd een forse tolerantie 
ontwikkeld, moet je dus heel veel drinken om de roes te voelen. Dat verklaard 
waarom het ook zo moeilijk is om met matete drinken. Als je weinig drinkt voel 
je het effect ook niet! 

- LICHAHEWK: 

* Het llchaam went aan de aleohal en heeft steeds meer aleohal nodig om het 
gewenste effect te krijgen. (tolerantie) 

* 
* 

Een geroutineerde drinker kan veel drinken zonder zichtbaar dronken te zijn. 

Maar ook bij ervaren drinkers gaat het reactievermogen omlaag. 

* Ook zij kunnen bij 2 drankjes niet meer deelnemen aan het verkeer. 

* Het lichaam geeft vervelende reacties bij het mlnderen of stoppen met 
alcoholgebruik. Zoals slecht slapen, transpireren, misselijkheid, angstig en 
gespannen worden. (onthoudingsverschijnselen) 

* In ergere gevallen kan je gaan trillen, toevallen of een delirium tremens 
krijgen. Bij een delirlu m tremens heb je hoge koorts en je ziet dingen die er niet 
zijn, b.v. beestjes op de muur. 

- GEESTELDK: 

* Je bent geestelijkafhankelijkalsje 
steeds sterker naar aleohal gaat 
verlangen enjejezelfniet meer prettig 
ku nt voelen zonder alcohol. 

* Je hebt een allesoverheersende 
behoefte aan alcohol. 

* Je hele denken en doen wordt 
volledig bepaald door de alcohol. 
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UCHAMELIJKE RISICO'S ALCOHOL GEBRUIK: 

* Uchamelijke risico's betreffen vooral de organen. De (glftlge stof) alcohol 
beschadigt de organ en. 

* Daamaast zorgt een tekort aan vitaminen, door de slechte voeding blj veel 
drinken, voor schade aan het lichaam. (vitamine B 1) 

- LEVER: 

* Leververvetting: kan al bij enkele dagen flink drlnken. De vetlever herstelt 
zich als je stopt met drinken. 

* Bij langdurig drinken kan de lever ontstoken raken: alcoholhepatitis. Dan 
kan geelzucht optreden. Kenmerkend ıs dat het oogwit ook echt geel is. 

* Blijf je doordrinken, dan worden levercellen vernietigd en vervangen door 
bindweefsel. Dit heet leverclrrose. De lever is dan vergroot. Levercirrose herstelt 
niet meer. 

weken feesten in de zomervakantie) 

- HERSENEN EN ZENUWSTELSEL: 

* Langdurig overmatig 
alcoholgebruik plus slecht eten kan 
schade aanbrengen aan hersenen en 
zenuwstelsel. 

* Je kan vroegtijdig dement 
worden. Dit kan varl~ren van 
vermindering van het geheugen tot 
het optreden van het 
'Korsakovsyndroom' (kan ook al 
optreden bij jonge mensen die 6 

* De zenuwbanen worden aangetast, je hebt last van tintelingen en 
prlkkelingen In veeten en vingers. (medeoorzaak= gebrek aan vitamine B 1) 

- SLOKDARM, MAAGEN DARMEN: 

* Ontstoken slijmvlies van de slokdarm, maag en darmen door overmatig 
alcohol gebruik. Door aloohol te drinken verdwijnen de klachten tijdelijk. De 
antsteking wordt verergerd. 

* De spijsvertering is hierdoor vaak verstoord. 

* Spataderen rond de slokdarm. (door stuwing van het bloed door een 
vergrote lever) 

* De slokdarm kan hierdoor makkelijk gaan bloeden. (met ernstige gevolgen) 

-KANKER: 

* Er is verband aangetoond tussen alcoholgebruik en kanker. Met name kanker 
van de mond, de keel, het strottenhoofd en de slokdarm. 

- HARTEN BLOEDVATEN: 

* Door alcoholgebruik kan een verhoogde bloeddruk optreden. 

- ALVLEESKLIER: 

* Door alcoholgebruik kan een chronische antsteking ontstaan van de 
alvleesklier. Dit kan ontaarden in kanker. (Pancreatitis is chronisch en pijnlijk) 
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- ZWANGERSCHAP: 

* Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is schadelijk voor het ongeboren 
kin d. 

* De baby's zijn te klein en hebben vaak hersenafwijkingen en 
hartklepgebreken. 

* Ook matig alcohol gebruik kan vertragingen in groei en geestelijke 
ontwikkeling tot gevolg hebben. 

ALCOHOL DE WERKING: 

-OPNAME: 

* Alcohol wordt direct via de maag en de darmen opgenomen in het bloed. 

* Vla het bloed wordt de alcohol opgelost in het lichaamsvocht en verspreidt 
het zich door het hele lichaam. 

* Alcohol begint te werken zodra het de hersenen bereikt. 

* Hoe meer lichaamsvocht iemand heeft , hoe meer de alcohol wordt verdunt. 

* Vrouwen hebben gemiddeld minder lichaamsvocht dan mannen. Zij zıtten 
daarom sneller aan een hoger alcohol percentage. 

-AFBRAAK: 

* Het overgrote deel van de alcohol moet worden afgebroken in de lever. Dit 
gebeurt stapsgewijs. 

* 

* 

* 

* 

Alcohol wordt omgezet in een giftige stof (Acetaldehyde). 

Dit gif wordt omgezet in azijnzuur. 

Azijnzuur wordt afgebroken tot kooldioxide en water. 

Deze stoffen veriaten via de urine het lichaam. 

* De alcohol zorgt ervoor dat je rneer vocht kwijtraakt middels de urine, dan 
je tot je hebt genomen. Gevolga dorst. 

* De afbraak van alcohol in ons lichaam gaat langzaam. De lever heeft ı 1f2 
uur no d lg om e en gl as alcohol af te breken. 

* Dus na 6 glazen alcohol heeft je lichaam 9 uur nodig om de alcohol kwijt te 
raken. Dat werkt dus door tot de volgende rnorgen. 

* Een kater is het gevolg: hoofdpijn, brandend maagzuur, misselijkheid, 
braken, een droge mond en hevige dorst. 
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ALCOHOL DE EFFECTEN: 

SNEL NUCHTER WORDEN?? 

* 
* 

* 

* 

* 

De afbraak van aleohal in ons lichaam kan niet versneld worden. 

Het nemen van een koude dauche helpt niet. 

Vltamines slikken helpt niet. 

Iets eten of zwarte koffle drinken helpen echt niet. 

Sneller nuchter worden?? Vergeet het maar! 

IN HET BEGIN ............................ EN OP HET EIND 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

Effect van aleohal hangt sterk af van de hoeveelheid. 

Bij een of twee glazen werkt het opwekkend. Je wordt actiever. 

Je voelt je alert, ontspannen, vrolijk en je praatmakkelijk. 

Ook je eetlust neemt toe. 

Bij dne tot zeven glazen verandert je stemming en je gedrag. 

Je wordt opgewonden en zorgeloos of agressief. Je zelf kritiek neemt af. 

Je gaat dingen doen die je als je nuchter bent niet zo snel zou doen. 

Je reactie snelheid gaat omlaag. 

* Dagelijkse handelingen (Ook autorijden) lijken makkelijker te gaan, maar is 
beslist nıet zo. 

* 

* 

* 
* 

De kans op ongelukken is heel erg hoog. 

Bij acht of meer glazen worden de negatieve effecten versterkt. 

Je gezicht wordt road en de pupillen verwljden zich. 

Je wordt misselijk en gaat braken. 

* Je zintuigen zijn verdoofd. Je gaat dubbel zien, moeilijk lopen en lallerig 
praten. 

* Je raakt totaal In de war. 

* Je kan een 'black out' krijgen. Je herinnert je de volgende dag niets meer 
van wat er is gebeurd. 

* Meer dan 20 glazen is levensgevaarlijk. Je kan bewusteloos worden, in coma 
raken en zelfs overlijden. 

RISICO'S VAN BLOWEN: 

HASJ - WIET MARAHUANA JOINT -
STICKIE 

De werkzame stof heet: Tetra Hydro 
Cannabinol. THC. De sterkte van deze stof 
verschilt per hasj 1 wiet soort. 

* Rook van joints of stickies bevat 6 a 7 maal 
meer kankerverwekkende stoffen dan de rook 
van enkel tabak. 
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* De THC vermindert het concentratievermogen, het reactlevermogen en het 
korte termijn geheugen. 

* Bij hoge dosis (meerdere keren blowen per dag) kans op: - Angstgevoelens, 

- neerslachtigheid, - paniek en flauwvallen ('out gaan') 

* Blowen kan leiden tot: Het verwaarlozen van cantaeten en het uitstellen van 
plannen. 

* Door blowen kan je onvoldoende aanspreekbaar zijn. 

* Bij dagelijks blowen wordt het moeilijker om te stoppen. 

Door blowen kan een eerdere 'bad trip' ervaring (b.v. door een papertrip met 
LSD) opnieuw weer naar boven komen. 

RISICO'S VAN XTC & ANDERE PILLEN 

* Je weet nooit wat en hoeveel je van een middel binnenkrijgt: kans op 
overdosis. 

* Er is sprake van gevaarlijk gebruik wanneer je het vaak en teveel doet, 
zodat je de signalen van je lichaam niet meer voelt. 

* De combinatie met veel dansen geeft een grote kans op oververhitting & 
tatale uitputting. 

* 
* 
* 
* 

Het slikken maakt overmoedig & agressief. 

Het ta st de coördinatie aa n. 

Het geeft een stijf gevoel in kaken en spieren: 'strak staan'. 

In combinatie met andere middelen gevaarlijk. 

* Bij veelvuldlg gebruik nemen de gewenste effecten af en de ongewenste 
effecten toe. 

* Kans op depressies en angstaanvallen. 

* Onduidelijkheid over schade van zwaar en langdurig gebruik op de lange 
termijn. 

HET JUNKIESYNDROOM: 

In eerste instantie beschreven over de aan hero'ine verslaafde junk. 

Definitie: 

Extreme moeilijke 'pati~nten'. Ze zijn onbetrouwbaar. Chanteren en 
manipuleren. Ze kunnen eindeloos doordrammen als ze hun zin willen hebben. 
Ze onttrekken zich aan aile verantwoordelijkheid, behalve voor die zaken die 
direct verband houden met het verkrijgen van hun drug, of het geld daarvoor. 

Toegedicht aan emotioneel verwaarloosde mensen 

Nadere ana/yse: 

* Dit syndroom kan zich ook ontwikkelen bij mensen die voordien in geen 
enkel opzicht van de norm afweken. 

* Het gaat om een vorm van aangeleerd, 'negatief, in ieder geval destructief 
intermenselijk gedrag. 

* Er is sprake van een algemeen menselijke reactievorm, optredend bij 
schaarste van een geliefd en noodzakelijk product. 
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Voorbee/den: 

* lijdens de periade van drooglegging in de Verenigde Staten bij alcoholisten 
hetzelfde gedrag. 

* lijdens hongersnood een zelfde soort gedrag en handelen waargenomen. 

* Het sterke schuldgevoel dat overlevenden van concentratlekampen vaak 
hebben, vloeit in veel gevallen voort uit schaamtegevoelens, over wat zlj onder 
druk van de extreme omstandigheden ten nadele van hun medegevangenen 
hebben gedaan. 

* Primltieve stammen die tengevolge van overheidsmaatregelen In vrij korte 
tijd in extreem behoeftige omstandigheden raakten. Sadale structuren van 
gastvrijheld, betrouwbaarheid, medemenselijkheld verdwenen. Er ontwlkkelde 
zich een volslagen ander patroon van intermenselijke relatles: uitsluitend gericht 
op het overleven van het lndivldu. Onderlinge liefdes banden ontbraken, een 
band tussen mensen bestand ultslultend indien belden er voordeel van hadden 
(het zogenaamde twee-egoTsme) 

* Bij leden van geheime diensten, spionnen en dubbelspionnen. Het: begeerde 
goed is: informatie over de 'vijand'. 

Het gaat in de hler opgesomde gevallen in feite steeds om hetzelfde: 

Bil EEN GROEP MENSEN DIE DOOR DE OMSTANDIGHEDEN 
GEDWONGEN MET ELKAAR LEVEN EN OPTREKKEN, BESTAAT GROTE 
BEHOEFrE AAN EEN BEPAALD PRODUCT. 

HET FEIT DAT DIT PRODUCT MOEILIJK TE VERKRIJGEN EN 
SCHAARS IS, GAAT HUN GEDRAG EN HANDELEN BEPALEN. 

DE INTERMENSELIJKE RELATIE WORDT INSTRUMENTEEL, DE 
MEDEMENS WORDT SLECHTS BEOORDEELD OP HET CRITERIUM: 
BRUIKBAARHEID. 

VOOR VRIENDSCHAP, EMPATHIE EN LIEFDE IS GEEN PLAATS MEER. 
ERVOOR IN DE PLAATS KOMT HET LlEGEN TEGEN EN GEBRUIKEN 
VAN DE MEDEMENS. 

MEN IS: EXTREEM EGOISTISCH, SLECHTS UIT OP EIGEN 
VOORDEEL, HONDSBRUTAAL, IN DE AN DER DÖÖRDRINGENDEN 
ZEER ONBESCHEIDEN. 
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WAT IS DE RELATIE TUSSEN SEXUAUTEIT EN MIDDELEN GEBRUIK EN 
ANDERSOM? 

ALCOHOL: 

Alcohol gebruik als middel tot contact leggen ---> door de roes onveilige sex. 

SOFTDRUGS: 

In een kleine groep softdrugs roken- erbij horen, en een bepaalde intimi-teit 
met elkaar hebben, drempel tot experimenteren met sexualiteit is laag. Door de 
roes is de kans op onveilige sexualiteit groot. 

XTC: 

xtc is de 'love drug' bij uitstek, men gebruikt hem om uiteindelijk de liefdesnacht 
te beleven. 

COCAINE: 

Ook cocaine is een lust opwekkend middel, bij gedoseerd gebruik raak je erg 
opgewonden en kan je een orgasme lang uitstellen, en dus lang van de 
sexualitelt genieten. Bij teveel gebruik ben je erg opgewonden en geil maar kan 
je ni et klaarkomen. 

HEROİNE: 

Heroine is een verdovend middel, het verdooft ook de lustgevoelens. Hero'ine 
verslaafden hebben geen zin in sexualiteit, mannen kunnen zelfs geen ereetle 
meer krijgen. 

Met mag duidelijk zijn dat de harddrugs heroine en coca'ine hun effecten hebben 
in de prostitutie. 

Mlddelen gebruik met als onderliggende problematiek sexueel misbruik, leidt in 
veel gevallen bij vrouwen tot prostitutie. De bekende voorbeelden zijn de 
heroine prostituees. Deze vorm van prostitutie wordt terecht geassocieerd met 
straat prostitutie. Echter ook in de raam- en clubprostitutie is het gebruik van 
middelen heel gewoon. Alcohol en coca'ine worden veel gebruikt. 

Sexuallteit is een vorm van betaal m id del. Meisjes kunnen gechanteerd worden 
tot sexualiteit bij opgelopen schulden. 'Vriendjes' gebruiken eerst mooie 
woorden, prachtige beloft:en en veel aandacht, om later hun 'meisjes' met 
geweld en onder dwang aan te zetten tot prostitutie. 
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reziman - kirdar 
,., 

PEŞEDEM 

Peyva kupeşedeme diyar dike, peyva "de" ye. Ev peyv di zimane devki da pirrani 
wek "e" te karanin. 
Awaye tewandina kirdaran dipeşedeme da wek nildeme ye; teneli şuna "di-" peşeka 
"bi-" te karanin. 
Di awaye neyini da, li şuna "bi-" "ne-" te karanin. 

ki ri n 
çfm 
birin 
xandin 
xastin 
ni vi sin 
xebitin 
dizin 
gihin 
şandin 

revandi n 
şi kandin 

eren i 
Ez de bikim. 
Nermin de iro b içe Amede. 
Şirin de zarokan hibe dibistane. 
Ez de ve pirtilke bixilnim. 
Kurd de maren xu bixazin. 
Rojda de helbestan binivise. 
Alan de şerniye bixebite. 
Diz de ki se jinike bidize. 
Em de bigihin tirene. 
Em de hevaleki bişinin. 
Korsan de balafire birevinin. 
Ew de iskanan bişikine. 

Kirdaren sazber: 

neyini 
Ez de nekim. 
Nermin de lro neçe Amede. 
Şirin de zarokan nebe dibistane. 
Ez de ve pirtilke nexilnim. 
Kurd de mafen xu nexazin. 
Rojda de helbestan nenivise. 
Alan de şerniye nexebite. 
Diz de ki se jinike nedize. 
Em de neglhin tirene. 
Em de hevaleki neşinin. 
Korsan de balafire nerevinin. 
Ew de iskanan neşikine. 

Dipeşedeme da, jibo kirdaren sazber, karanina "bi-" ne pewist e. 

dadan 
vegerin 
vexistin 
berdan 
rilniştin 

rekirin 
dilrketin 
gir ed an 

Ez de sobe dadim. 
Şilan de rojaşerniye vegere. 
Adar de lampe vexe. 
Ew de girtiyan berdin. 
Em de li ser paldankan rilnin. 
Em de mevanan rekin. 
Ew de ji vir dilrkevin. 
Dayik de pore keça xu girede. 

Ez de sobe danedim. 
Şilan de roja şerniye venegere. 
Adar de lampe venexe. 
Ew de girtiyan bernedin. 
Em de li ser paldankan rilnenin. 
Em de mevanan renekin. 
Ew de ji vir dilrnekevin. 
Dayik de pore keça xu girenede. 
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Paceyen mawzeran xemgin 

kon 
mOye reş ye bizina ye 
çar diwar 
O bi stOna we ya navin ve 
daliqandi disekine çe ka me 
meveçeka 
radest nekirqet. 

her reçik 
qurme mazi 
rasta zozanan 
ditin şere me .. 

ji zilme resiper singa me 
levgula min 
ji zalim re mertal 

me hOnand xeleken zindran 
agiri 
koçgiri 
dersim 
sason 
zilan 
bi xwin der dibe dilgeoiya min 

di xaniyen ji axe de 
ku me mirin bi derhem ji wan qewirand 
yen bi heriye me ew seyand 

paceyen mawzeran 
xemgin ... 
xencera xayintiye 
ku n kir parsOyen me 
encax. 
dizimanan de stranen me 
di dest de çeken me 
destbirakiya me 
di germiya xwina teze de ye 
xayinti 
we ji pişta xwe derbe bixwe! 

Edip Çelik 
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HET OOSTEN 

Er w aren honderdduizend luizen 
op de lakens, in kleding 
als een grazende kudde schapen. 
Zij zijn een deel van het leven . 
Daar is het Oosten. Luizen, 
aardbevingen, en pijn . 
Onze grootste vreugde is een stuk brood. 
Een handjevol sintels heet'hoop'. 
Het oversehat sneeuw, blubber en mest. 
Zwart bloed overspoelt de nachten. 
Vloeiende dood, vloeiende wanhoop. 
Een vlammende zonnestraal, 
het blaffen van honden. 
Hanegekraai, d at neerhangt als schemering. 
Dat is het Oosten! Impasse, stilte en pijn. 
Daar is de roos een veldbloem. 
Een maaltijd bestaat uit wilde rabarber 
en de wortels van kruiden. 
De wortels des doods vloeien u it de ha nd 
van een geliefde. 
Dat is watje gedronken hebt en 
zal blijven drinken . 
Dat is het Oosten. 
Als de hoofden van geslachte schapen 
zo zijn de ogen van mensen hier. 
Liefde, warmte en zachtheid 
zijn al duizendenjaren in liederen bewaard. 

Ahmet Arif 
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