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Nijadkuji li Kurdistanê

Ev çend hefte ne ku re- 
jîma Iraqê bi hemî hêza xwe 
li Kirdistana Başûr nijadku- 
jiyê dike. Balafir, tank, top, 
napalm u bombên kimyayî bi 
dor 65.000 lesker re êrîş bir 
ser Kurdistanê. Gund û 
bajar, jin, cuhan û pîr tev 
amancên van êrîsan in.

Paş rawestana serre Iran 
û Iraqê, rejîma eva dawîn 
leskerê xwe bi tevayî şand 
ser Kurda. Bi sed hezaran 
Kurd ber bi sinorên Tirkiye û 
Iranê revîn. Piraniya wan 
jin, zarok û kal bûn.

Dewketa Tirk, di rojên 
pêşî de ne xwest ku karekî 
insanî bike. Deriyên xwe li 
wan girtin. Lê pas demekê 
derî vekirin, rê da Kurdên 
bêçare. Bi hezaran kes li 
gund û bajcrên Kurdan belav 
kirin. Her komek ji wan di 
bin kontrola leskerê Tirk de 
li benda "çareke" nuh e. 
Bijijkên Tirk bikaranina 
bombên kimyayî inkar kir. 
Lê ew rejîm li hember hemî 
dinyayê inkar dike ku wê 
bombên kîmayi bikar anine. 
Dewleta Tirk jî aliyê Iraqê 
girt. Xewna dewleta Tirk bi 
nijadkujîya Iraqê tê cî : Vê 
pirsê û vî netewi bi her 
awayî ji dîrokê rakin.

Di rêxistina Neteweyên 
Yekbûyî (UNO) de, dewle- 
tên, Tirkiye û Iraqê hem 
inkar û hem red kir ku 
komisyoneke navnetewî here 
binêre gelo bombên kîmayï 
tên bikar anin yan na. Ango 
dewleta Iraqê nijadkujîya 
Kurdên wê derê kiriye berna- 
ma xwe. Tirkiye jî vê yekê

teqdîr dike. Lê ne bitenê
teqdîr dike. Lê ne bitenê
Tirkiye, Lîga Erebî jî bi 
awakî vekirî aliyê Iraqê girt. 
Divê ku Kurd vê yekê bi 
tîpên mezin di dîroka xwe de 
binivîsin û tucar wê ji bir 
nekin.

Ewropa, welatên Sosyalîst 
û Amerîka jî di protesto û 
gotarên xwe de dereng man. 
Sermiyanê Komara Fransa vê 
nijadkujiyê mahkûm kir. Pas 
rojekê, Wezareta Karên 
Derve ya Amerîka, û çend 
roj pas re Parlementa Ewro
pa "dilsewata xwe" pêsan da. 
Lê ew "dilsewat" têr nake. 
Bi milyonan Kurd di bin

Derwês

tehlika neman û mayînê de 
ne. Dîrok carcaran hin 
bûyerên xwe tekrar dike : 
Indian, Cihû, Ermenî û niha 
jî Kurd. Ev netew û "qederê" 
wan nêzîkî hev in.

Kar û erkê (wezîfe) me 
Kurdan divê ji binî bê guher- 
tin. Ew karê ku me ta niha 
kiriye divê dijwartir bibe, 
hevkariya me xurttir û geştir 
bibe. Slogan û mesîn têr 
nakin. Yan dijmin me diqe- 
lîne û vê pirsê ji dîrokê 
radike, yan jî divê em bi 
awakî xweştir kcr bikin, bi 
dijmin re serekî dijwartir 
b ikin .-

3



★ ★ ★

★

★
★

* ★ ★

Peymana Sêvr H Parlementa Ewropa

Pervîn

C iv in e k e  c a p e
Di mêjuya (tarîx) 1.7.88 

de, Bin-Grûpa (sous-groupe) 
Alliance Libre Euro
péenne. ku yek ji bin- 
grûpên Grûpa Arc-En- 
Ciel, li Parlementa Ewro
pa, ye û ku tê de 19 
partiyên ku 7 welatên 
ewropi temsil dikin hene, 
civineke çapê li ser pirsên 
Kurdistan û Erîtrê, li Par
lementa Ewropa li Brukselê, 
pêk anî.

Dêlva ku Têkoşer, weka 
hergav, bi awakî giştî li ser 
pirsa Kurdistanê bipeyive, 
me pêş neyar kir ku em 
rêxistinên kurdî yen her çar 
perçeyên Kurdistanê û Enstî- 
tuya Kcrdî ya Parîsê vexwî- 
nin (dawet bikin) Le mixa- 
bia ji van rêxistinan bitenê 
P.D.K. Iranê û Tevger 
hatin

P ê iQ o t in a  Willy 
K u yp ers

Berê ku nûnerên kurd û 
yê Erîtrê li ser rewsa welatê 
xwe û amancên rêxistinên 
xwe bipeyivia parlementerê 
beljîkî û endamê grûpa Al
liance Libre Européenne, 
Willy Kuypers, amancên vê 
civîna gelek giring dan nasîn. 
Em li jêr metnê pêşgotina wî 
werdigerînin kurdî :

Dîtina me ew bû ku em 
hin nûnerên Kurdistan û

Erîtrê, Il ser bfngeha Pey
mana Neteweyên Yek- 
bûyî (O.N.U.) ya 1966 If 
ser mafên aborî, civakî û 
çandî, biclvînln Di bend l 
de meriv dikare bixwîne : 
"Hemi gel mafê wan ê 
çarenûsiyê heye; li goravi 
mafî, ew bi serbestiyeke 
mukemmel destûra xwe ya 
rêzanî (siyasî) dest nîsan 
didin (tesbît dikin) û pêsve- 
çûna xwe ya abori, civakî û 
çandi bi serbe9tî dajon". Ev 
blngeh e. Temenê (Imr) vi 
mafî îro 22 sal e. û gava ku 
em II van 22 salan temase 
dikin, em ji xwe dipirsin 
çima ev her du gel hin 
serfiraz ne bûne. Nûçeyên 
van her du axan piricar weka 
agirê qirsikan digihêjin me : 
çirûskên kurt û paşê tutist. 
Bombebaranên bi napalm li 
Erîtrê, êrîsên bi çekên 
sîmîk li Halabca, me qur- 
banên wan dîtin. Lê ez 
dikarim bala we bikisînim ku 
plstî Halabca tutist ne guhe- 
rî û ku êrîsên bi çekên sîmîk

hin ji dajon ?

Di lista gelên jibîrkiri 
de, Kurd û Eritreyî bê 
gûman cfhên pêşîn diglrin; di 
lista gelên ku di bin barê 
serr de xwe xwar klrine, ew, 
mixabia eynî cihan digirin 
Eger em ji nêzîk de binêrin, 
emê bibinin ku ji çarîka 
sedsalekê serr II Kurdistanê, 
serr li Erîtrê heye. Dawiya 
serrên koloni qet asîtiyê ji 
van her du gelan re ne anî. 
Loma em dixwazin ku 
xebateke taybetî (xusû- 
si) ji bo van her du gelan 
di nav Parlementa Ewro
pa de çâkfn û wan weka 
ni9e (misai) bi kar bînin.

Bi rastî, ji bo Erîtrê 
biryarek If Neteweyên Yek- 
bûyî di 15.12.1952 de 
hatl bû stendin. Erîtrê ji 
kolonyalîzmê, eynî weka 
gelên din ên Afrîka, der- 
ketiya Ew, weka navçeyên 
din ên Afrîka, di bin ko- 
lonyalîzma Italya de bûn.
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Loma ez vê pirsa vekirî 
dipirsim : Cima ji bo wan 
mafê çarenûsiyê, ev mafê ku 
Ji allyé O.N.U. di 1952 de 
hat pejirandin (qebûl kir in), 
weka ji bo gelên din en 
Afrîka ne hat dayîn ?

Nîşeke din : Kurdistan. 
Di 10.8.1920 de, Peyma- 
na Sêvr hat imza kirin Bi 
rastî. ew ji bo imhakirina 
Imperatoriya Osmanî. ku 
piştî çend salan bi Peymana 
Lozan hat tasdîq kirin, çêbû. 
Di navbera O.N.U. û Tîr- 
kiya wê demê de. ii ser 
awayekl serxwebûnê ji 
bo Kurdistanê lihevhati- 
nek çêbû. Le. ha vaye em 
îro. pistî 70 salan, dibinin ku 
tutişt ji vê serxwebûnê pêk 
ne hat. Bi ser de jî. me dît 
ku gelên din, weka Mîsr û 
Erebistanê. vê serxwebûnê, 
bi saya vê Peymanê, stend. 
Em îcar vê pirsê dipirsin : 
çima ev bingeha huqûqî 
ji bo Eritre û Kurdistanê 
ne hat tatbîq kirin ? Di 
vê pirsê de, Ewropa divê ku 
berpirsiyariya xwe li ser xwe 
bistîne. Em gelek dilxwes in 
ku ji bo Namîbya ewê gotû- 
bêjek (munaqese) dest pê 
bike : Ewê li ser serxwebûna 
Afrîka Basûrê Rojava bê 
axaftin, û em ji bo vê yekê 
li çepikan dixin Mafê çare
nûsiyê ji bo hemî gelan 
derbas dibe. Ji bo Eritre û 
Kurdistanê, ji nuha û pê 
ve. emê li Parlementa 
Ewropa bixebitin ji bo ku 
em li ser vê bingeha 
huqûqî ku ev her du gel 
stendine israr bikin. Em, 
endamên Alliance Libre 
Européenne, li Kagliyarî, li 
Sardênya civiyan. Ev Alliance 
ji nêzîkî 20 partiyên dêmo- 
kratîk ên fêdêralîst pêk ha- 
tiye. Me di vê civînê de 
daxwaziya xwe ya destpêki-

rina pêwendiyên muntazam 
û xurt bi rêxistinên xusk ên 
kertên (kit'a, continent) din 
re got Di destpêkê de, 
gelek pêwendiyên me bi 
Amerîka Latînî re hebûn, lê 
me dixwest ku em ji 
hevalên xwe yên kurd û 
erîtreyî re pêsneyar 
bikin ku ew platforma 
ewropî bi kar bînin û 
xwe bi awakî muntazam, 
weka rêxistinên rêzani 
yên rast di vê cihana ku 
her ku dîçe piçûk dibe, 
pêskes bikin. Ez li vê derê 
dixwazim paralêlekê çêkim 
Eger P.L.O. (Eniya Filistînî) 
kariye ewqas bas xwe li 
meydana navnatewî pêskes 
bike û giraniya xwe tê de 
bide pejirandin (qebûl kirin), 
ev eynî pêsveçûn divê ku ji 
bo tevgerên din, weka Polî- 
zaryo, tevgerên rizgariya 
Eritre û Kurdistanê mumkun 
be.

Ez dixwazim bala we 
bikişînim xaleke duyemîn : 
Tehlîka ku tavil, divê saetê 
de, van her du axan tehdîd 
dike. Eger em bas agahdar 
bin - dibe ku nuha em 
zanînên nuh bistinin - di vê 
saetê de. li Asmara hêlîkop- 
terên ku ji aliyê Fransa 
hatine dayîn amade ne ku 
çekên sîmîk, bê tehlîke ji bo 
pîlotan, bavêjin. Di vê deqqa 
ku em tê de bi rehetî li 
Parlementa Ewropa li Bruk- 
selê, rûnistine, êrîseke bi 
çekên sîmîk, ji Asmara Erî- 
treya ku ji sahidên biyanî 
hatiye vala kirin tehdîd dike. 
Di hefteya wêbê de, li Stras
bourg, emê ! 2 serokênjiikû- 
metên welatên endamên Ew 

ropa deynin ber berpirsiya
riya waa yan jî emê pistî 
mehekê ji nuh de vegerinvî 
cihî, lê tevî hemî çapa nivîskî 
û hwd.. ji bo protestokirina 
bikaranîna çekên sîmîk li
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Küstahhkta p et de

flvrupada, Türkiye'yi 
ébôlme, lolaplari

BRÜKSEL, (a.a.) -  Av- rupa P arlam en tosubünyesinde. Türkiye'yi par- çalamak için Sevr Antlajj- masi'ni canlandirmak ama- c*iyla çalişmalar yapiliyor.Kiirt ve Ermenilerïe ilgili karar Lasarilarimn hazirlayi- 
c i s i  Belçikali W illy Kuijpers'in ôneülügünde on- c;cki gün Avrupa Parla- mentosu'nun ôl nolu salo- nunda toplanan bir grup bo- lüeü. bu konuda izlenecek yolu belirledi.Toplanlidan sonra Ana- dolu Ajansi muhabirine gô- rüçlorini açiklavan Willy Kuijpers, Kürllerin özerklik islemelerini gerçekleştirmek n Sovr Anllaşmasi'ni ye-

•  Avrupa Parlamentosu'nda bir grup bolücüyle toplanti 
yapan Türk.düsmam Belçikali parlamenter Willy Kuij
pers, Sevr Antlaşmasi'nin canlandirilmasi amaciylax 
izleyecekleri yeni "şer yollari”ni belirledi.

Sevr, nedir?
O SMANLI Devleli'nin, Birinci Dünya Savaşi'nin ardindan 10 Agustos 1920'dé, Itilaf Devletleri fîngillere. Franşa ve îtalya) ile Fransa'nin Sevr kasabasinda imzalanan bu antlaşma, Türklerin bütün egemenlik haklarmi alan hükümler getiriyordu. îtilaf Devletleri ve onlarla birlikte hareket eden Yunanis- tan. Türkive topraklarinin ônemli bôlümünü, bu antlaşmaya dayanarak işgal eLtiler. Antlaşma, Dogu Anadolu'da bir Ermenistan devleti kurulmasini, Tiirk ordusunun terhis edilmesini de içeriyordu.

Erîtreya ku hemî rêxistinên 
mirovî yên Ewropa Rojhilatî 
je hatine derxistia Kî van 
hêlîkopterên ku li Asmara 
rawestiyane dane ? Eger ew 
ji Civaka Ewropî hatibia divê 
ku em berpirsiyariya xwe 
bistînia

Ezê eynî tlştî ji bo 
Kurdistanê bêjim. Me, bi 
Profe9sor Heyndrickx re. 
berê demeke nêzîk, êrîşên bi 
çekên  ̂şîmîk li Halabca û 
derdorên wê. ev êrîşên ku bê 
gûman hatin isbat kirin û di 
weşanan de hatin nîşan daa 
ronî kiria Pistî vê yekê, hef- 
teke tenê derbas ne bû bê 
ku Iraq van êrîşên bi çekên 
şîmîk dijî Kurdi3tana Iraqê 
dûbare (tekrar) bike. Rama- 
na tevane (re'yê giştî, opi
nion publique) li ku ye ?

Em nêzîkî mehekê li bendê 
maa Nuha em dixwazin 
ku b J van her du tevge- 
rên rizgariyê re bigihêjin 
avakirina platformekê, ji 
bo ku em balan bi awakî 
daîmï bikişinin. Ji vira ne 
dûr dram çêdibia Divê ku ev 
yek me xerîk (mijûl) bike, ji 
bo ku di vê cihana ku piçûk 
dibe ew cîranên me yên 
yekemîn ia

Daniel Johannes, ku li vira 
li kêleka min e, netewahiya 
(cinsiyyet) beljîkî stendiye. 
Ew assîstanê min ê katî 
(muwaqqet), di À.C.N.C. 
de - rêxistineke ku weka 
parlementeke cihanî ya 
piçûk e û ku tê de 15% ji 
aqara cihanê û I I % ji 
gelheya cihanê heye - 
bû. Min jê xwe3ti bû ku ew 
bi taybetî di pirsên qiloça 
Afrika de alî min bike, û 
nemaze di pirsên penaber 
(multecî) û tevgerên riz
gariyê li Afrîka de. Di civî- 
neke li Togo de, hebûna

Johannes ji aliyê delegasyo- 
na Etyopya ku got ku Erî- 
treyiyekî bi netewahiya beljî
kî nikare besdarî vê civînê 
bibe hat protesto kiria Em 
neçar (mecbûr) bûn ku polîsê 
dewleta Togo bikisinia û jîn 
f bo Daniel ewqas dljwar bû 
<u ew neçar bû ku welêt 
serde. Hûn hemî dizanln em 
çiqas dijî "apartheid" ia Lê 
ez îcar dixwazlm ku rejîma 
apartheid dirêj bikim gelek 
dewletên din

Di dawiyê de, ez dixwazlm 
ku li ser awayên cihê yên 
guvastlnê ftazyîq), ku li vira 
li Ewropa li ser tevgerên 
rizgariyê yên cihê tên kirin 
bipeyivin. Berê mehekê 
malên hin kesan hatin teftîs 
kiria bi behana ku ew dibe 
ku terrorîst bia Erkê Cwaclb) 
me, hemî kesên ku li vira ne, 
ew e ku em du pirsan 
bîpirsia Pirsa yekemîn : Rê- 
zana Ewropa Rojavayî, ne
maze li Beljîka li ser tevge
rên rizgariyê ku hatine pejl-

randia ku sekretarya wan li 
vira heye û ku ji zû de ji 
aliyê destelatan (otorîte) ha
tine nasîa ewê çawa be ? 
Emê karibin mêvaniya wan 
weka berê blkin ? Pirsa 
duyemîn : Divê ku em ittiho- 
mên ku li ser van kesaa bi 
riya berpirsiyariya mia dîbin 
bfpejirînln ? Qi bo ku W. 
Kuypers ji salan de, bi awakî 
gelek vekirî gelên bindest li 
hemî cihanê diparêze, ew ji 
aliyê hinan bi paraztlna ter- 
rorîstên bask û kurd hat 
Ittiham kirin).

Ez dlkarim nuha piştî 
meheke libendabûnê - me 
xwest ku em mehekê fer- 
zend bidin destelata huqûqî - 
bêjim ku emê ittihamên 
weha bibin ber dadgehê 
(mehkeme) û ku pirsên weha 
nema dikarin çêbibia

Ha vaye, hevalên hêja 
tlstên ku mia weka pêsgo- 
tia xwest bêjim. Ez pêşneyar 
dikim ku nûnerên kurd berê
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bipeyivin, 0 paşê yê Erîtrê, 
ku ew - her yek ji bo 
navçeya xwe - rewşa iroyîn 
bi awakî nêrbarî (konkrêt) 
wasf bikin û ku hûn di 
dawiyê de karibin hemi pir- 
sên ku hûn dixwazin ji wan 
bipirsia

Em ji nuha de îlan dikin 
ku emê berê dawiya sale 
heyeteke anketê, ku ewê ji 
parlementerên ewropî û ro- 
jnamevanan pêk bê, bigînin 
van her du navçeyaa Em 
hêvî dikin ku bi vî awayî em 
gelek zanînên destkewt (bi- 
feyde) berhev bikin.

Encam
Piştî axaftia pirs û 

bersivaa W. Kuypers bi vî 
awayî civînê qedand :

Em bi kurtî çar xalên vê 
rasthatinê dibêjin :

1. Destnîşandana xebatekê 
li ber 12 serokên dewle- 
tên Civaka Ewropî, ji bo 
ku em wan vexwînin ku ew 
berpîrsiyarîya xwe di nav 
hevkariya Civaka Aborî ya 
Ewropî û A.C.S de, di te- 
vayiya dosya bazarganiya 
çekan, ku di rojên dawîn de 
hat vekirin de û di sûcê 
dewletên cihê di vê babetê 
de di dema Irangate de, 
bîstinin.

2. Em şandina delegasyo- 
neke navnetewî ya
O.N.U. bo Kurdistan û 
Erîtrê, ji bo pigkîna 
(muayene) tehdîdên çekên 
şîmîk ku bikaranîna wan bi 
awakî geş li civîna giptî ya 
O.N.U. hat mahkûm kiria

dixwazia

3. Tevi Alliance Libre Euro
péenne, em platformekê 
ji hemî tevgerên riz- 
garîyê yên dêmokratîk, 
ku li ser bingeha fêdêra- 
lizmeke rast xebatê 
dikin, pêşke9 dikin. Ev 
tevger. weka nîşe, tevgera 
rizgariya Erîtrê, eniyên nisti- 
manî yên kurdî, Polîzaryo, 
tevgerên cihê yên Amerîka 
Latînî ne. Em dixwazin ku 
bi van tevgeran re xeba- 
teke fermî (resmî) bikin, 
û ew dikarin bawer bibin ku 
parlementerên Alliance 
Libre Européenne ewê bibin 
parlementerên wan ên ku 
ewê gotinên wan bidin giha- 
jtia ev tevgerên ku mafê 
wan ê peyvê ewqas kêm e.

4. Em delegasyonan ji bo 
Kurdistan û Erîtrê, ku ji 
parlementer û rojname- 
vanan pêk tên, amade 
dik in.



Rêzimana Kurdî
(Zaravê Kurmancf)

- XIY -
Mîr Celadet Bedlr Xan û Roger Lescot (■)

V. T ew an d in
T ew a n d in a  n a v  di re w ?a  b in a v k ir i d e

I I I .  Df kurdî de. nav û, bî 
awakî glstî. hemî gotinên ku 
weka nav bi kar tên : Sere- 
nav "navên kesan", jimar- 
nav. pfranlya pronavan 
"zemîr" û h In rengdêr "sifet" 
(weka rengdêrên pêsker). 
tên tewandin.

Tewandina kurdî sé awa- 
yên wê hene : Awayê kir- 
deyl. awayê têrkeri û 
awayê bangf.

Emê dî vî plski Çfesl) de. 
li tewandina nav di rewsên 
binavkiri û nebinavklri 
de hûr binêrin Tewandina 
pronav û rengdêrên guhêrbar 
ewê li dûrtir bê pêşan dan

T ew an d in a n a v  di 
r e w ia  b in a v k iri de

I 12. Navên kurdî bi paşda- 
nîna pêskerên ku li gora 
her awayî ava dibin tên 
tewandin. Ev pêskerên 
awayî Ji bo nêr û mê diguhe- 
rln lê ew ]l bo gelejmara her

du zayendan (cins) weka hev 
in

I I 3. Awayê kirdeyi. Di
awayê kirdeyi de. navê bf- 
navkirî teseya (şikl) xwe ya 
mutlaq dihêle. zayend û jl- 
mara wî çi be bila bibe.

a) Nêrê yekejmar :

Hesp hat 
Mirov dixwe

b) Mêya yekejmar :

Mehin dfbeze 
Dotmam dikene

c) Gelejmara her du za
yendan :

Hesp hatin 
Mirov dixwin 
Mehin dibezin.Dotmam 

dikenin

Nîsank. Di nîseyên jorîn

de, pevhatina (accord) 
lêker bi kirdeya xwe re ye 
ku dihêie ku meriv jima- 
ra nav nas bike.

114. Awayê têrkeri. Ev
awayê hemî gotinên ku tên 
tewandin e, dema ku ew 
erkê (wezîfe) têrker bikfn 
ango ji aliyê lêkerekê yan 
navekî. yan daçekekê, di 
mercên (sert) ku ewê li

Grammaire kurde. Librairie d’Amérique et cTOrient, Paris 1970. Wergerandin : Pervîn
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dûrtir ben dest nîşan dan.

Pêşkerên awayî yên awayê 
têrkerî ev in :

a ) N ê rê  yekejm a r : - \

Ez hespî dibînim 
Ez mirovî dibînim.

b) Mêya yekejmar : -ê.

Ez mehînê dibînim 
Ez dotmamê dibînim

c) Gelejmara her du za- 
yendan : -an.

Ez hespan dibînim.
Ez mirovan dibînim Ez 

mehînan dibînim.
Ez dotmaman dibînim

Nîşank. Di peyva rojî 
de, n‘ya pareka -an a 
gelejmar pirîcar hunda 
dibe. Wê gavé em van 
teseyan dibînin : Hespa, 
mirova, mehîna, dotma- 
ma, dêlva hespan, miro- 
van û hwd.

I 15. Xwarkirina taybetî
(xusûsî) ya di navên nêr ku 
a yan e distînin de. Ev gotin 
dikarin, dema ku ew yeke
jmar bimînin, awayê xwe yê 
têrkerî bi xwarkirina deng- 
dêra xwe a yan e bi ê ava 
bikia dêlva ku rêzika (qaîde) 
gistî ya ku di bend I 14 de 
hatiye nîşan dan tatbîq bikin. 
Bi vî awayî, hesp û aş dibin 
hêsp (dêlva hespî) û ês 
(dêlva a9 Î). Nîşe :

Ez hêsp dibînim dêlva : 
ez hespî dibînim

Ez ji ê9 têm dêlva : 
ez ji agi têm

Gotinên weka : Ga, xanî,

ba çiya kevir, kew, Bozan, 
Xabûr û hwd. dikevln vê tofê 
(kom)

Dema ku gotinek tê de, 
di eynî zemanî de, a û e 
hebin, yan du caran yek ji 
wan hebe, hergav ewa ku 
di rata (cih) duyemîn de 
ye xwarkirinê dlstlne. Bi 
vî awayî :

Ezman : ezmên.
Welat : welêt.
Bajar : bajêr.
Beran : berên, û hwd.

Sazkirina awayê têrkerî bi 
xwarkirina dengdêrên a yan 
e nema tê pejirandin dema 
ku li pêşiya gotina ku ew tê 
de ne rengdêreke pêgker, 
nebinavkirî, pirskerî yan ji- 
marîn bê. Wê gavé, divê ku 
em bêjin :

Tu kîjan hespî dixwazî ? ne 
tu kîjan hêsp dixwazî ?

Ez ji vî agi têm ne
62 ji vî ês têm

Ez çel berani dibînim ne 
ez çel berên dibînim û hwd.

Nî$ank. Bikaranîna 
awayê têrkerî yê nêrê 
yekejmar ber bi hunda-

bûnê diçe : Ew, di hemî 
peyvikan de. bitenê dema 
ku ii pêsiya gotin reng
dêreke pêsker û hwd. 
hebe (li benda jorîn bi- 
nére), bi awakî gelek ic- 
barî bi kar tê.

Di vajayê wê de, raglharv- 
dina pareka awayî -î bitenê 
di peyvikên Rojhîlatê de 
(Botan û hwd) bi awakî 
mutlaq bi kar tê. Nige :

Ez hespî (mirovî) dibînim

Li herderên dln,
bikaranîna awayê têrkerî yê 
nêrê yekejmar bitenê bi 
xwarkirina dengdêrên a û e 
bi ê dibe; gotinên ku tê de 
tuyek ji wan nebe neguhertî 
dimînin. Nîge :

Ez hêsp dibînim. Lê :ez 
mlrov dibînim.

Di dawiyê de, li gelek 
navçeyan, neta tewandi- 
na gotinên ku tê de a 
yan e hene ji tê îhmal 
kir in. Nî9e:

Ez hesp dibînim dêlva : 
ez hespî (yan hê9p) dibînim

Em bala xwe bidin ku
9



bikaranîna awayê têrkerî li 
herder ji bo mêya yekejmar 
û gelejmara her du zayendan 
icbarî ye.

I 16. Gotinên bi an- Go- 
tinên ku bi -an diqedin di 
du tofan de vediqetin : a 
yekemîn gotinên ku tê de 
regezê (un9ur) -an perçeke 
rast ji gotina rayî ye 
distîne. N 19e :

Baran. derman. garan 
(keriyê gayan), kevan. 
dran, Rewan (Erîvan).

Hemî ev gotin awayê 
têrkerî bi intizam ava dikin.

Tofa duyemîn gotinên 
ku -an* a wan a dawin 
bitenê pêgkera awayê 
têrkerî yê gelejmar e
dicivîne. Ev gotin hema bi
tenê navên élan, ku pirîcar 
weka têrkerên destnîgan- 
danê bi kar tên, in 
Nlşe : Cihê Botan (Bot), 
eşîra Kîkan (Kîk). we- 
latê Xerzan (Xerz).

Nîgank 1. Istisnayeke 
tenê, ku hatiye dîtin, a 
vê rêzikê gotina Gui an 
(meha gulan) ku awayê 
têrkerî yê gelejmar e, lê 
ku pêskera awayê têrkerî 
yê yekejmar distîne, ye. 
Nîse :

Meha Gulanê. Nîvê  
Gulanê.

Piraniya van navên bi -an. 
nemaze navên élan, mum- 
kun e ku pareka destnîşan- 
danê bistînin Nîge :

Mirdêsanên Gawastî 
(gawa- stl : yên ku nema 
koçer in).

Berazanên Serhedan

Botaniya Jorîn

Nîsank IL Ji nav van 
gotinên bi -an, balkês e 
ku meriv gotinên xwalan 
(xalan) û apan nîsan 
bide. A yekemîn ji xwal 
(xal) tè, rêzayê wê kom- 
béj e û ji bo nîsandana 
merivekî ku bavé wî ji- 
neke biyanî stendiye, te- 
vayiya zilamên ku ji êla 
rayé dê ne, bi kar tê. Bi 
vî awayî, evên dawîn 
weka merivên hev, eger 
girêdanên malbatî yên 
rast tu nebin jî, tên 
hesab kirin. Bi eynî 
awayî, apan (ji ap) ji bo 
hemî pismaman tê 
gotin. Meriv dibêje :

Xwalanën min.
Apanên min. Lê :

Xwalên min.
Apên min.

117. Awayê bangî. Pês- 
J<erên awayê bangî ev in :

a) Nêrê yekejmar : -o.

Mirovo. xorto.

b) Mêya yekejmar : -ê.

Dotmamê. xwişkê 
(xuşkê).

c) Gelejmara her du za
yendan : -ino.

Mirovino, xortîno. 
Dotmamino, xwişkino.

Awayê bangî dikare bi 
baneganên lo. ji bo nêrê 
yekejmar û ji bo gelejmar, lê 
ji bo mêya yekejmar. bê dest 
pê kirin. Nîge :

Lo xorto. Lê dotmamê.

Nîsank I. Awayê bangî 
yê gelejmar dikare bi 
alîkariya baneşana gelî 
jî ava bibe. Eva dawîn tê 
pêgiya gotina ku wê gavé 
pêskera awayê têrkerî yê 
gelejmar distîne.
Nîse :

Gelî mirovan (dêlva 
mirovino).

Gelî Kurdan (dêlva 
Kurdino).
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Banesana gelî ji gotina 
gel (ku daçeka digel "bi" 
jî dide) hatiye. Di hin 
peyvikên Basûr de, ev 
gotin bûye pasdanî û 
weka pêskera gelejraar bi 
kar tê.

Nîsank II. Pistî dûbare- 
bûna (tekrar) bikaranîna 
wan bi awayê bangî, hin 
nav heta di rewsa mutlaq 
de, pêskera vî awayî dihê- 
lin. N îse :

Biro, Misto, Mî$o,  
Soro, Pûrto, Rindo 
(serenav).

Kalo (merivê kal, pîr).

Rindê, Gulê, Bazê (se- 
renavên jinan).

Nîsank. III.  Got-inên ku, 
weka yên ku me di nîsan- 
kên buhurî de gotin, her- 
gav dawîneya -o ya awayê 
bangî distînin, di awayê 
têrkerî yê yekejmar de 
neguhêrbar in; bi rastî, tu 
gotin nikare ji pêskereke 
tenê ya awayî bêtir bis- 
tîne. Bi vî awayî meriv 
dibêje :

Hespê Mîso (awayê 
têrkerî)
Keça kalo (awayê 
têrkerî).

Awayê kirdeyî dikare 
bi rakirina dawîneya -o 
bê cihê kirin, 0 bi vî 
awayî gotin teseya xwe 
ya pêsîn ji nuh de dis- 
tîne. Nîse :

Kal hat. Mîs çû.

Nîsank IV. Gotinên ku 
bi taybetî, di hemî 
awayan de, bi péçkera -o 
ya awayê bangî bi ka 
tnîsandanê bistînin.

Nîse :

Purtowê Biro (Purto, 
kurê Biro).

Sorowê sêrwî (Soro, yê 
ji Serwan).

118. Tu gotineke ku pare- 
keke destnîsandanê stendiye 
nikare pêşkereke awayî bis- 
tîne. Nîşe :

Ez hespê Soro dibînlm. 
Lê dotmama delai.

Em têbibînin ku çend 
serenavên zilaman cama 
pêgkera awayê bangî ya 
nêr, 0 carna ya mê distî
nin. Gelek serenavên mê 
jî vê taybetiyê distînin. 
Nî$e :

Bûbo û Bûbê, Beso û 
Besê, Misto û Mistê 
(serenavên zilaman).

Xecê û Xeco, Bêzê û 
Bêzo (serenavên  
jinan).

Teseyên nêr ên van 
navan, eger ên zilaman 
yan ên jinan bin, bitenê 
dema ku meriv bangî 
kesên ne resen (esîl) dike 
tên bi kar anîn; di vajayê 
wê de, teseyên wan ên mê 
ji bo kesên ku ji zabûnê 
resen in dibin. Bi vî 
awayî, meriv ji kurê 
axakî re Bûbê, lê ji 
merivekî adî re Bûbo 
dibêje; Xecê ji keçeke 
resen û Xeco ji gun- 
diyekê re.

119. Nexşeya bîranînê 

À- Nêr; nîşe ; Mirov, hesp.

B- Mê; nîse : Dotmam

Dûmahi heye
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Dlroka Kurdistanê di
- xiv -

V- Zim an

Teseyên (awa, sikl) cihê 
yên peyv, ku blyanî ]l wan re 
kurdî dlbêjia zimanekî tenê 
yê yekbûyî ava nakfn. Di 
vajayê wê de, em dikarin 
bêjln ku zaravên kurdî 
yen cihê, ku gelek nêzîkî 
hev in û ku dl eyni zemanî 
de ji zimanên îrani yen 
rojavayi yên hawsê 
(cîran) cihê ne, di se 
tofên (kom) sereke de 
be9 dibin. Cihêtiyên ku di 
navbera zaravan de hene, bi 
awakî giştî li gora mesafe- 
ta coxrafî ku wan vediqe- 
tîne ne, û ew dihêlin ku ev 
zarav Ji aliyê yên din neyên

têgihajtin. Tofa bakurî 
hemî zaravên ku li Komara 
tirkî, Ermenistan û Azerbay- 
canê, li navçeya Mûsllê, Il 
Iraqê (li Behdînan binêre) û 
li hln navçeyên dora wan tên 
peyivîn û zaravên koloniyên 
kurdî li Xurasan û Tirkme- 
nistanê ava dîke. Hemî ev 
zarav navê wan kurmanci 
ye, û hemî gelheyên ku bi 
wan dipeyivin navê xwe dikin 
kurmanc. Li hundirê vê 
tofê, merlv dikare kurman- 
cîyeke rojavayi û kur- 
manciyeke rojhilatî, ku 
her yek ji wan zimanekî 
bêjeyî (edebî) pêk anfye,

cihê bike. Tofa navendi ji
zaravên ku li Erbîl, Silêmanî 
û Kerkûkê, û li navçeyên 
nêzîkî Kurdistana Iranê, Ma- 
habad (Sawc Bûlak) û Sanan- 
dajê (Sine) tên peyivîn ava 
bûye. Ev zarav bi awakî gistî 
navê wan kurdî ye. lê navê 
wan bi awakî gişti ji sorani 
ye. li gora navê mîriya kevn 
a Soran. Zaravên Silêmanî û 
Sinê bi taybetî weka zimanên 
bêjeyî tên nasia Zaravên din 
ên kurdî yên ku tofeke 
tevlihev, ku li navçeyên 
Başûr û Rojavaya sorani tên 
peyivîn û ku di nav wan de 
dibe ku Kirmansahi yê 
giringtirîn be. pêk tinin dika
rin bi hev re têkevin nav 
tofeke ba9Ûri. Xuya ye ku 
hin ji wan. weka lakkî. tevî 
zaravên ne kurdî yên hawsê 
(cîran) yên lûrî bûne. Di 
navbera tofên navendi û 
basûri de. giraveke tevli
hev. bi peyvikên ku li sino- 
ran tevlihev in, li navçeya 
Gûran pêk hatiye. Zaravine 
din ên kurdî ji aliyê girseyên 
(kitle) tenha yên kurdî. ku li 
hemî Iranê belav bûne. tên 
peyivîn.

Kurdiya bakurî ji aliyê 
damezrana xwe ya deng û 
teseyên (şikl, awa) gotinan ji 
zcravên din kevnartir

fransizî-kurdî : Pervîn-

Berewkirin: 0. Celil 
C. Celîl

Wergerandin; Ronahî

M E S E L E
/V
U

M E T E L O K Ê N  K U R D I

Weşanên Ronahî

H E V R A _ KOHELA ŞOREŞVANÊN KURDEN TlRKÎYE

(*) Encyclopédie de Tlslam . 1981. Wergerandin;

12



Ansîklopêdiya Islamê de«

EMIR DJELADET BEDIR KHAN 
und

ROGER LESCOT

Kurdische
GrammatikKurmancî-Dialekt

Kurdischcs Institut, Deutsche Sektion, Bonn Verlag für Kultur und Wisscnschaft, Bonn

e. Merlv dlkare jê têbfglhêje 
ku pêsveçûna ku bêtîr di 
zaravên Navend û Basûr de 
xuya dibe 9ôdema wê pê- 
wendiya wan a nêzîktlr bi 
zimanên din (ên îranî) re, 
yan Jî stendlna bingeheke 
wan e. Ji derveyî wê, xuya ye 
ku kurdlya bakurî ji ketina 
erebî û nemaze ya trikî re 
hinek bêtir vekirî ye. Kurdi Ji 
berê bi alfabeya erebî ya 
hinek guhertî dthat nlvîsîn, û 
ev sîstem hin jî li Iraq û 
Iranê bi kar tê; carna alfa
beya ermenî Jî hat bi kar 
anîn, û di demeke nuh de, 
sîstemên nivîsînê ku li ser 
alfabeya latînî û kirîlîk 
ava bûne, nemaze ji bo 
kurdiya bakurî, hatin dîttn.

Di lîsta dengên "îranî" 
yên hemî Kurdên bakur de

ev hene : a I m. â ê î ô û. 
p t ç k. b c g, f s s x. v 
z x, m n I r (xurt) r 
(gerandi), h u y. Piraniya 
zaravan dengên “erebî" q, 
h' 0 t s z ên stûr radigihî- 
nln wan. Li Bakurê Roja- 
va, dibe ku di bin kartêkiri- 
neke (tesîr) qefqasî (er
menî). meriv cihêtiyeke din 
di navbera dengên xurt p\ 
t*. ç*. k* û qets p. t. ç, k 
dibine. Di beşeke mezin a 
navçeya kurmancî de, o û 
û bi û 0 u hatine guhertin. 
Di kurdiya Navend û 
Basûr de, clhêtiya ku di nav 
v û w de bû hunda bû ji bo 
ku clh bide w. Lê, cihêtiyeke 
nuh di navbera Tya ezmani 
û l‘ya sfvîk de çêbû (lê eva 
dawîn li Erbîlê r tê bi lêv 
kirtnX û n li Silêmani û di 
zaravên basûrtirîn de bûye

weka tîpeke dengî. Bi 
awaki giştî, pêsveçûna 
dengî ya kurdi ji ya fari- 
si bêtir e. nemaze di der- 
basbûna tîpên girtî ber bi 
tîpên lêvi de, weka av/w 
(farîsî : ab); sev/w (farî- 
si : sab). Gelek dengdarên 
diranî hunda bûn, weka : 
b ira (farîsî : birader); 
dan. daïn (farîsî 
dadan); sipi (farisi : 
safîd); sa “seh" (farîsî : 
sag); çîya (farîsî : 
çakad). Dawîneyên rengdê- 
rên lêkeran darîçav in. weka 
li Bakur : mirî: li Navend : 
mirdû; li Basûr 
mîrdîg. Jîndar li Navend 
dibe : zîndû. zinû; li Ba
sûr : zînîg (farîsî zinda).

Kurdi ne bi pêşveçûneke 
tenê ya dîrokî nîşankirî ye, lê 
civandina du guhertinên de- 
rengtir û xêzeke kevnar di- 
karin zaraveki weka kurdî 
bidin nasîn :

1. -m-, -sm-, -xm > -v- 
(-W-). Nîse : nav/w (farîsî 
: nam); çav/w (farîsî : 
çasm); tov/w (farîsî ; 
tuxum).

2. x*ya îranî ya destpênek > 
k . Nîse : kar “ker" (farisi

xar); kanî (farîsî ; 
xanî). kirîn (farîsî : 
xarîdan).

3. çy'ya îranî > ç- (iraniyeki 
din ê rojavayï > s) Nîse : 
çûn (farisi : şudan).

Kurdi gelek pêşveçûnên wî 
yên dengî. tevî zaravên ne
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far îsî, hene. Nîse : z:d, 
zan- (zanfbe) (bi farlsi : 
dan-); 3;h, asik (pezko- 
vî) (farisî : ahû); z:j, jïn 
(farîsî ; zan); roj (farisî 
: rûz), le pêsveçûnên wî yên 
din, tevî farisî, hene. Nîse 
: y- > c-, co (ceh-) (farisî 
; caw); hw- > xw-, xwa, xo 
(ruh, can) (farisî : xwad, 
xud); -rd- I-, palew (par- 
zûn kir in, dawerivandin) 
(farisî : palay).

Ev nêzîkbûnên zimanî, 
eger em li wan li gora hin 
taybetiyên zimanî binêrin, 
nîşan didin ku raye (esl) 
kurdî hawsêyê (cîran) 
nêzîk, yan ê nêzîktirîn, ê 
farisî bû. Nîşankên giring 
ku bidin zanin ku rayé kurdî 
yê medî heye tu nene, li gel 
ku hat pêsneyar kirin ku 
navê kurmancî ji civandina 
Kurd û teseyeke ku ji 
Mada "Med" hatiye pêk 
bûye.

Taybetiyên teseyên 
gotinan en kevn ku di 
kurdiya Bakur de mane di 
cihêtiya awayan (awayê kir- 
deyî û têrkerî) û zayendan 
(nêr û me) de, di nav û 
pronavan de û di sazkirineke 
taybetî di dema buhurî ya 
lêkerên sergerandî (yên 
ku têrker distînin) de (nîse ; 
ez hatim, lê min xewnek 
dît) xuya dibin.

Tewandîn û zayend di 
kurdiya Başûr û teseyên 
bêjeyî yên kurdiya na- 
vendî de hunda bûn. Di 
van zaravan de, paşdaniy- 
ên pronavî, ku di kurdiya 
Bakur de ne mane, bi awakî 
fireh cihê awayan stend 
(nîşe : min hatim, xawek- 
im dî "min xewnek dît). Di 
hin zaravên Navend de, 
qet nebe sazbûna lêkeri pirr 
pêş ve çûye, riha lêkerî

carna du paşdartiyên 
kesîn, ku yek ji wan keseki 
ku ne pirr girêdayî pirsê ye, 
weka xaw-im pêwa dîw-ît 
(min li ser te xewnek dît), 
distîne. U paşdaniya pronavî 
jî, da -m -î -n -ê (ew "-Î", min 
"-m") bû -ê (li), -n (hûn). Em 
bala xwe bidin kesê 3mîn ê 
pronavî -î, gelejmar -yan, ku 
li hemberî farisî -s ye.

Hemî zarav pasda- 
niyeke wan a nebinavkirî 
heye. Li Bakur : -ek; li 
Navend û Başûr : -êk. Lê 
bitenê zaravên Navend û 
Başûr (tevî gûranî) pas- 
.daniya binavkirî -aka dis
tînin. Di hemî zaravan de, 
"izafet", ku di bin teseyên , 
cihê de xuya dibe roleke

giring, hem weka pronavekî 
glrêkî û hem weka bitenê 
parekeke ragihandinê, dilî- 
ze. Nîse : li Bakur : xew- 
nek-e xwes; li Navend : 
xawek-î xos; li Bakur : 
xewn-a min dît; li Navend 
: xawaka-y dî-m. Li Ba- 
kurê Rojhilatê. sazlya bi "iza
fet" a zaravên Bakur û Na
vend pareka da. -d, -t, 
nemaze di gelejmar de, ku 
dibe ku rayé wê suryanî be, 
distîne. Nîse : li Navend 
(mukrî) : pyaw-î da posa 
(peyayên "zilamên" pasa). Li

"Bakur ; kur-êt xwe (<kurê 
di xwe) (kurên xwe), lê ev 
ne gelejmareke bi t ya weka 
yên îraniya rojhilatî, ossêtî, 
sogdî û hwd ye. Kurdiya 
navendî û basûrî, di 
vajayê zaravên Bakur de, di 
lêker de kesandineke nege- 
rakî (passif) ya giring, kuji 
rayé dema nuha y a gerakî 
(aktîf) ava bûye, pêk 
aniye. Nîse : kustin, kuj-; li 
Navend : kuzran, kuzrê-; 
li Başûr : kujyan. kujyê 
(bê kustin).

ç a v k a n îLîsteke mukemmel a

tevayiya lêgerîn û wasfên li ser kurdî heta 1926 ji aliyê Minorsky, di gota- ra xwe ya E li (ku kevn bûye) de, hat dayîn. Emê wê bi çavkaniya bijarte ya D. N, MacKenzie,  
Kurdish Dialect  
Studies - I, London 
1960, temam bikin. Lîs- teyên temam tir, lê ne krîtîk, di Z. S. Muasê- 
lyan, Bibliografiya po 
kurdovedenivu, Mos- 
kov 1963 û S. Van 
Rooy û K. Tamboer,

M E L A  E H M E D E  B A T E

M EW LUD

OroI a n O
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ISK ’s Kurdish biblio- 
graphy, Amsterdam  
1968 de hene. Berhe- mên jêrîn hêsantir peyda dibin :
1. Dîrok : D. N. Mac- 
Kenzie, The Origins of 
Kurd ish,  di T P h S  
1961, 68-86 de.

2. Rêziman, lêgerînên 
zaravî : D. N. Mac-  
Kenzie, Kurdish Dia- 
lect Studies-I; K. Kur- 
doêv (Qenatê Kurdo),

Grammatika kurdsko- 
go yazika (kurman- 
dji), Moskov-Lenîn-  
grad 1957; Celadet  
Bedir Xan û R. Lescot, 
G ram m aire kurde 
(dialecte kurmandji), 
Paris 1970; C. Kh, Ba- 
kaev, Govor kurdov 
Turkmenii, Moskov 
1962; nivîskar bixwe, 
Yazik Azerrbaydjan- 
skikh Kurdov, Moskov 
1965.

3. Ferheng : A. Jaba û

F. Justi, Dictionnaire 
kurde-français, St-Pe-  
tersbourg 1879; 
C. Kh. Bakaev, Kurds- 
ko-Russkiy slovar*. 
Moskov 1957; T. 
Wehbî û C .  J .  Ed-  
monds, A Kurdish-En- 
glish dictionary, Ox
ford 1966.

(D. N. MacKenzie) 
Dûmahî heye

ÿ iE lb E H i

S a la  t e z e

Amed

Sala teze !
sala hezar nehsed û heyştê û heyştan 
Nêzîk dibî.
Wekîdinê, ji min dur e 
welatê min Kurdistan 
sîngê te yî kal î gewr 
hên ne deq e. ne s an.
Erê, Hêvanê mirovan 
Hêy sala nû ! 
î şêrîn e.
Tal dike rengemirovên gunehkar.
Mina sala te a çûnî 
Zarokên kurd,
Li ber bombên şîmîk çûnî.
Ker bûn ku dixwestin gelan bindest bikin. 
Kertirin ku hên dixwazin berdewam bikin 
Sala teze !
Sala bêguneh;
Sala heystê û heystan.
Xezala mine !
Wa melezîne, lê !
Dîsa kelegirî û sine.
Li welatê min Kurdistan 
Sala nû, kihêla miné.
Navê te bikim çi ?
Heniya te nîşan bikim bi çi ?
Pêrçema te, ma la miné !
Ne a şekiriye.

Biskên helbesta min 
- mala te yê jî - 
Loma ne a hûnandî ne.
Àska miné,
Mirûzan tal meke ku helbest a vekiriye. 
Bibihîse, bîst milyon Kurd ji vî zimanî a 
bêparkirî ne.
Rewsa te ne xwes e.
Va helbesta min jî şkest.
De wa bixwîne :
"sereftirîn gelîn gelên bindest".
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Mirina Bênavekî Helebçe
S.B.Sorekli

Civîkan li ser darekê 
dixwendin û dengekî weke 
mûzîkeke xwes li dorhêlên 
darê belav dikirin, çêlekek ji 
darê wê de li ser gihayê nû 
diçêriya, segekî ciwan ji çê
lekê wê de dida lotikan û li 
her derê kulîlkên bi rengên 
cuda serên xwe sermok ber 
bi jor hildidan. Keçeke sê 
salin, ya ku hê nû bi ser 
lingan ketibû ji deriyê xa- 
niyekî li hêleke bajêr dihat 
der û ber bi bave xwe diçû, 
ew yê ku di navbera darê û 
çêlekê de rûniştibû û bi ser 
xwe de diponijî.

Helebçe ketibû destên 
pêsmergan, têkoserên ku bi 
xu û xwûna xwe ew azad 
kiribûn, lê serketina wan û 
rizgarkirina Helebçe di bin 
potînên pasdaran de brin bû 
bûn, serketin û azadiyek e 
bê dilşadî.

Keçikê çar mehan bavé 
xwe neditibû. lê di sê rojan 
de dîsa fêrî bavbûna wi bû 
bû û nuha ber bi wi diçû.

Xurist ji bêtar û cengan 
mezintir e. Tevi serê Iran û 
Iraqê yê hest salin, ew 
cenga ku li ser zeviyên 
Kurdistanê agir ü şewat 
belav dikirin û merov ji erdê 
bapîrên wan hildikisandin, 
tevi çemên hêstir û xwûnê 
ku ji hêla Kurdan de bi salan 
di hindir têkosîneke mêrxas 
de rêçikên xwe li her derê 
hîştibûn, ew têkosîna ku li 
dij polat û bombeyên cîhanê 
hê ji berdewam e, tevi hemî 
hovitiya merovan, erê tevi

hertistî, hê ji xuristê Kurdis
tan bi hatina biharê re 
dixemiland, Kurdistana hatiyi 
çirrandin. ew xakê ku xwe- 
diyên wê hê ji nizanin çawa 
ji sasetiyan fêri dersan bibin

Dîsa dengê firrokan hat. 
Gela Miraj bûn, Mig bûn, 
Fantom bûn, gelo îcar ji 
balafirgehên kîjan hêlê bi 
firran ketibûn, gelo bombe
yên kijan welatî, yan welatan 
di bin zikê wan de bûn. gelo 
pilotên wan ji çi netewê bûn, 
Faris bûn, Erebên Iraqê bûn, 
yên Misrê bûn, lê yên nete- 
weyeke din bûn ?

Zîqeziqa çivikan bi ca- 
rekê ve hat birrîn, orînî bi 
çêlekê ket û kûzini bi kûçik. 
Dûyeki gewr xwe li wan 
dorhêlan belav dikir. Keçik 
ket xar û kuxiya, bavé wê 
rabû, ber bi wê reviya, le ling 
li ber hev geriyan, ew ji ket, 
kuxiya, lê disan hêze xwe 
kir, rabû û reva xwe doman- 
d. Nefes li bave keçê çik bû 
bû, gewriya wi dişewitî, 
singe wi teng bû bû û ji 
hêstirên sewata çavan ber 
xwe bi zor didît, lê kezeb 
serin e, xwe gîhand dota

xwe û xwe avêt ser.

Civik ji ser çemelên darê 
ketibûn xar, seg li ser erdê 
vedigevizî, çêlekê li ser kêle- 
ka xwe can dida û ji asîman 
nema dihat dengê firrokan.

Herdu çavên keçikê, tiji 
hêstir, bel bû bûn û hindik 
mabûn ji kortikên xwe der- 
kevin, zlmanê wê yê biçûk 
niv bihustekê kisiya bû, rûyê 
wê qermiçî bû û devê bavé 
wê gilêzeke gewravîn bi ser 
porê wê de dlrijlya. Bavikê 
can dabû. lê hê ji mêjiyê wi 
hemî wezifeyên xwe rane- 
westandibûn, hê ji wi dix- 
wazt keça xwe biparêze, lê ji 
dest nedihat der, û ji ber ku 
ji dest nedihat der dixwazt 
biqîre, lê nikaribû, dixwazt 
hezar naleyî II cîhanê wîne, 
lê ziman nedifertilî, dixwazt 
tufe rûyên karbldestan ke, 
dixwazt xwe bi bûka xwe 
gîhîne, dixwazt xêtir ji dayi- 
ka xwe bixwaze, dixwazt 
careke din li dorhêlên xwe 
binihêre û çavên xwe ji 
welatê xwe tlji bike, dixwazt 
li pêsmergeyan wesiyeta 
xwe bike. dixwazt li nifsê nû 
sîretan bike, dixwazt û dix-
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wazt û dixwazt, le dil rawes- 
tiya bû, nema oxicên digi- 
hişte mêjî û hêdî hêdî xwe 
wenda kir û ber xwe bi 
tevahi wenda bike spasiya 
xwedê kir, bê ku bizanibe 
çima, kat tunebû ji xwe 
bipirse, ew pirsa yeke kûr 
bû, dûr û dirêj bû.

Ji ev kesê bênav ne dûr, 
hebûn bi hezaran wek wî. 
Helebçeya bi jinê şên ji 
nişkva ve bû bû goristan.

U navê Helebçe çend 
rojan hêstirên jan û bêça- 
retiyê ji çavên hinan rijandin. 
Kurdan li hin bajarên Ewropa 
tevdêrên meşan kir in û li 
gellek şûnan li ser avêtina 
sloganan serên hev êşandin. 
Li Londerê li ser rakirina ala 
Kurdistanê ser jî 
derket Kurdan li hevûdin 
xistin, polîsên îngliz bi wan 
keniyan û ala Kurdistanê bi 
zorê bi destên Kurdan ji dest 
Kurdekî hat xistin. "Esta ne 
kati ev al e," hat gotin. Li 
hin sûnan Kurdên di mesê de 
ji hevûdin veqetiyan, hinan 
bang dikirin : "bimre Sed- 
dam," û hinan : "bimre 
Xumênî."

U Kurdan belavokên xwe

disa belav kirin û partiyan 
navên xwe li biné kaxezan 
xistin. U helbestvanan hel- 
best nivîsandin û di kovareke 
Kurdekan de hat nivîsandin : 
JI PR AG TA WASINGTON 
BUYERA HALABCE HAT 
PROTESTO KIRIN !!! Erê ji 
Prag !!! U li vir û wir çend 
hukmatan fedok û şermok 
bikarhanîna çekên kîmawi 
istînkar kirin. Bikarhanîna 
çekên qedexe, ne kujtina 
Kurdan !!! Erê. sora rast 
divêt were kirin. Li şûnekê, 
yan duduyan pencereke bal- 
yozxaneya Iraqê hat 
sikandin.

Le hawar, ey Kurdekan, 
hawar ! Kî dikare çîroka ew 
merovê bênav û keça wî ya 
sê salîn, hema çîrokekê ji 
yên bi hezaran, têxe peyvo- 
kan ? Kî dizane çi raman di 
mêjiyê wî re derbas bûn, kî 
dikare xwe berde nav derya 
hest û jana dilê wî, kî dizane 
di ew çend saniyeyên ber

mirinê de çi û çi di mêjiyê yê 
dimirê de derbas dibin, çawa 
hemî rojên jiyana yekî, xwe- 
diyên wî, hevalên wî, evîna 
wî weqa beza di ber çavên 
wî re dibezin; kesek nikare ! 
Tu kes ti caran nikare, ne

nerxê mirina wan bide, ne 
xwûna wan sax ke û ne jî 
daxwaza dilên yên hatinî 
kujtin bi cîh bike. Kesek 
nikare qurçifandina jiyana 
zarokên Helebçe û yên hemî 
warên Kurdistanê carek din 
bi hev xîne, kesek nikare 
dilên xort û keçên evîndar 
yên hatinî kujtin bi hev 
gihîne, kesek nikare dest û 
giyanên jin û mêrên hevûdin 
têr nedîtibûn nêzike hev ke, 
kesek nikare hesreta di dilên 
pîr û kalên di zikê nîv 
deqekê de mirinî honik bike 
û ji dest kesekî nayê der ew 
merovên li ber dilên hinên 
ku sax manî weqa şêrîn û 
giran car din li wan vegerîne; 
û çivîk û lawir û kulîlkên 
welêt,...

Helebçe ne destpêk û ne 
dawiya bêtarên li serên Kur
dan e. Heye ku rojekê dîsa 
peymanên "bratiyê" jî car din 
werin îmze kirin, heye ku ji 
cangorên me re pûteki bîrha- 
nînê jî li meydana bajêr 
çêkin, lê canên sehîdên ne- 
tewa me aşitî û rihetiyê 
nabînin, ta ew roja ku têde 
Kurd digihên radeyekê, ku 
nema hêzek dikare bêtarên 
wisa dîsa û dîsa wîne serên 
neteweyeke ji hev belav û 
bêçare.

(V I1-88)
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N ê ç I r (2)
Osman Sebrî (•)

Di hejmara Ronahiyê a 
I6an da min bendek li ser 
nêçîrê, nêçîra ko di welatê 
me da dibe, nivisî bû. Ji ber 
ko bend pir dirê] bû bû. min 
hin nêçîr serpilkî nivîsin û 
nêçîra teyran jî hêlek hişti 
bû. Herwekî di dawiya 
bendê da min ji xwandeva- 
nên Ronahiyê ra goti bû. ev 
e ez awayê xwedî kir in û 
daxistina teyrên nêçîrê jî bi 
bendeke xweser berpeyî wan 
dikim.

Yek jî di benda berî vê da 
min nêçîra kêvroskan yekcar 
serpilkî nivîsî bû. Ji ber ko 
her kes agahî vê nêçîra han 
e. min ne xwasti bû bi 
dirêjkirina wê xwandevanên 
delai kiz bikina Lê posé, 
xwediyê Ronahiyê di vî warî 
da gazind li min kir. Li ser 
daxwaza wî jî, di dawiya 
bendê da ezê careke din 
vegerim ser nêçîra kêvros
kan

X w ed ik irin  û d a 
xistina teyran

Di benda beri vê da me 
goti bû ko dema teyran bi 
tore digirin, her du çavên 
wan didirûn. Oesda wan ji 
çavdirûtinê. ji bo heya hînî 
dengê mirov bûne ko netir- 
sin. Pisti ko teyr çavdirûtî û 
pergirêdayî digehê destê nê- 
çîrvanê xwe; berî her tiştî je 
ra 3ê ti9 tan pêk tîne :

1- Kostek. ji çermeki
nerm û delai tête çêkirin ko 
dikeve her du lingên teyr û 
ji bo pê girtinê dûvikek pê va 
ye. Ev dûvik ji bo pê girtina 
nêçîr van e. Di serê dûvik da 
xelekek heye ko benekî 
xurt û sê-çar gazan dirêj jî 
pê va dikin.

2- Veniştek, ji sê daran
tê çêkirin ko wekî kursiyekê 
ye. Ci gava kostek êxistin 
lingên teyr, li ser veniştekê 
datînin û benê bi kostekê va 
bi venistekê va girêdidin; da 
ko nef ire.

3- Lepfk. ev jî ji çermeki 
xurt tête çêkirin, da ko 
nêçîr van têxe destê xwe û 
teyr rake ser. Ji ber ko rojê 
du-sê caran gerandina teyr 
divê, bê lepik rakirina wî ne 
mikûn e; di roja pêsîn da 
pêkanîna lepikê hewce ye.

Pisti ko ev her sê tigtên 
han pêk hatin, deh rojan-

C) Kovara Ronahî, Celadet Bedir Xan, Sam 1942-1945 
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teyr çavdirûtî dimîne û rojê 
du-sê caran tê gerandin. 
Rojê du caran jî jê ra goştê 
mîrişkan tê dayîn; lê bi 
şertê ko ter nebe. Di roja 
pêsîn da heya ko qenc dadi- 
keve nêçîrê, têrkirina têr ne 
dirist e. Teyr çiqas qels û jar 
bikeve, ewçend zû dadikeve 
nêçîrê. Teyrê xurt û qelew, 
kêm caran dadikevin nêçîrê 
û pir caran di çaxa daxistinê 
da direvin.

Gava roja dehan hat, 
çavên teyr di nav komek 
peya da vedikin. Ji ber ko di 
vê demê da hînî deng û 
pêjna mirovan bûye, nema 
ditirse û hovîtiyan sanî dide. 
Ji vê bi sûn da, wî hînî 
seyên nêçîrê dikin. Edi çi 
gava bibin gerê, divê se ji bi 
nêçîr van ra b in

Heftekê jî ko holê derbas 
bû, benê bi kostekê va bi 
qasî bîst gazan dirêj dikin. 
Edî ji wê rojê pê va nema 
wekî berê gost tavêjin nav 
lingên wî. Divê nêçîrvan dûrî 
venistekê bisekine û gost 
raveyî bike û "hay" ke. Bi 
haykirinê ra li nêçîrvan di- 
nêre û gost dibîne. Hînga bi 
firekê ra li ser destê nêçîr
van vedine û goşt dixwe.

Pistî ko deh rojên xwe ji 
holê derbas kirin û hinekî 
çêtir asine bû, bi navê 
"gurê” beneki du sed sê sed 
gaz dirêj çêdikin ko daketina



teyr hîngê dest pê dike. 
Gava dixwazin teyr li ser 
gurê berdin, divê li nava 
gund bi derkevin û herin 
cihekî dûz. Vê carê li şûna 
lepikekê dudu divêa Ji ber 
ko her seriyekî gurê mirovek 
pê digire, wê gavé, benê ko 
bi xeleka kostekê va vedikin 
û serê gurê di nava xelekê 
ra derbas dikin.

Dema mirovê hember hay 
dike, teyr bervê dinire, gost 
di dêst da dibîne û difire 
diçe gost Bi vî awayî her du 
mirovên ko bi seriyên gurê 
girtî, her yek çar pêne caran 
gaziyê dike û pistî ko du 
nikul gost bide, ê mayî jê 
didize. Ev kira han her roj du 
caran di demên taştê û sîva 
teyr da çêdibin.

Roja pêsîn li ser gurê, car 
caran teyr revê dixwaze. Lê 
gava nikare xwe ji gurê xilas 
bike, êdî revê ji bîr dike û 
dixwaze zikê xwe holê têr 
bike. Ciqasa roj bi nav da 
terin teyr ewçend apine û hîn 
dibe. Bi vê rêzika han kîjan 
teyrê çetin be, di bîst rojan 
da li ser gurê fêr dibe. Ci 
gava di firînê da têr xwe 
berda biniya gurê; hînga 
nêçîrvan bawer dibe ko teyrê 
wî kedî bûye. Ji vê xwe 
berdana teyr a bin gurê ye 
ko bi hînkirina teyr a nêçîrê 
ra daxistin dibêjin. Anê da- 
ketina teyr a bin gurê.

Ci gava teyr qenc di bin 
gurê ra firî, sê-çar rojan jî 
dîsa du mirov, lê bê gur, wî 
hay dikin û şîv û taşteya wî 
didinê. Pasê hînga dikarin 
bibin nêçîrê.

Tûle-bûna teyran

Her sal di çilê Havînê da 
teyrên nêçîrê pûrta  xwe

d iw e sîn in  ko bi vêra"tûle" 
dibêjin. Tûle-bûn nîzîkî sê 
mehan dûm dike. Cil rojên 
pêsîn pûrtê diwesîne û çil 
rojên dawiyê pûrt pê tê. Di 
vê midetê da teyr pir qels 
bibe û hewceyî xizmetekî 
mezin e.

Di meha Biharê a dawiyê 
da divê nêçîrvan di odeya ko 
dike teyr bi xwedî bike da 
hin qesîl (hêşinayî) biçîne. 
Gava ket serê Havînê, pûrta 
teyr rengê xwe digihare, 
pirçazkî dibe û dest bi 
wesînê dike. Hînga divê nê
çîrvan kostekê ji lingên teyr 
bi derxe û berde nava 
odê. Herwekî di hêleke odê 
da qesîl heye; li du hêlên din 
yekê teştek av û yekê jî hin 
axa paqij datînin û derî li ser 
dadidia Rojê carê divê qesîl 
bête avdan, ava testé bête 
giharîn û ax bête tevdan. 
Teyr jî her roj sê-çar caran di 
qesîlê da diçêre, di testa avê 
da xwe dişo û di axê de 
vedigevize. Di vê mideta han 
da kêm caran ji teyr ra gost

tê dayîa Pistî sê mehan 
pûrteke nuh pê tê û vedlgere 
halê berê. Teyrê ko Havînê 
ev tistên han jê ra pêk 
neyên, pûrta wî pir kirêt 
diwese û kirêt hisîn tê û 
nema bi kêrê nêçîrê tê; ji ber 
ko perên wî xar û belovaca 
hisîn tên û bi kêrî firîna xurt 
nayê.

Nêçîrvanê teyrê nêçîrê, 
her sê mehên xwe ên Ha
vînê bi tevayî di xizmeta teyr 
da dibore. Ji bo vê ye ko her 
kes nikare wan bi xwedî 
bike û ên ko bi xwedî dikin 
jî jê ra xulamekî xweser 
digirin da ko dirêjiya salé pê 
mijûl bibe.

N ê ç ira  kêvroskan

Ji ber ko di benda berî vê 
da min nêçîra kêvroşkan 
serpilkî nivîsî bîr, li ser 
daxwaza xwediyê Ronahiyê 
careke din em vegerîn vî 
warî. Nêçîra kêvroşkan bi 
tajiyan gelekî e xweş e. Ji
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ber ko çcr-pênc 9alan min ev 
nêçîr kiriye, pir û hindik 
agahiya min jê heye.

En ko ev nêçîr ne kiri bia 
welê dizanin ko ev nêçîr ne 
hewceyî zanînê ye. Bi tenê 
kêvrosk gîrtin karê tajîyan 
e. Lê a rast ew e ko di 
nêçîra han da agahî û ser- 
wextiya nêçirvan du par û 
xurtî û jêhatî bûna tajiyan 
pareke nêçîrê ji xwe digire. 
Ew tajiyê ko di destê nêçîr- 
vanekî nezan da rojê du 
kêvroskan bikare bigire, 
teqez di destê nêçîrvanê 
serwext da pênc-şes heban 
digire. Zanîn û serwextiya 
nêçîrvan di warên han da ye.

!- Berî her tiştî clhê ko 
kêvrosk tê da vedisire çak 
nas dike û berî ko birinê tajî 
bişkê jê ra kêvrosk radike.

2- Merasê xwes digire; da 
ko kêvrosk dur baz nedin. 
Kêvroskên ko dur baz din pir 
caran li pêş tajiyan wenda 
dibin.

3- Kêvroşkê xurt an qels 
( I )  ji cihê wî dizane û 
tajiyê xwe ber a ê xurt nade.

4- Heke ji tajîkî pirtir bi 
nêçîrvan ra hebia yekî li 
bilindcihan dihêle. Ji ber 
ko her du lingên kêvrosk an 
ên pêşîn ji ên paşîn pir kintir 
in, her dem çavê wî li 
bilindcihan e; çima ko li ber 
kasan pir xurt direve. Gava 
nêçîrvan tajiyekî xwe li gazé 
dihêle, heya kêvrosk digehê 
gazé qenc diweste. Hînga 
ew tajiyê vehêsî bi gengazî 
nêçîra xwe digire.

Di vê nêçîra han da awayê 
xwedîkirina tajiyan jî hew- 
ceyî hinek zanîn, an bala 
xwe danê ye. Ev xwedîkirina 
han jî bi pêkanîna çar tiştan 
dibe ;

1- Xwarin, di heftê da qe 
ne çar caran şîranî û çar 
caran jî avsîr (ji rûn an ava 
goşt û nan û sirê çêdibe) 
dayîn.

2- Ji bo nermhiştlna 
pista tajî cileke berkulav û 
germ li pisté sidandia

3- Heftê du caran pista tajî 
bi ava germ û sawûnê
sûstin û qenc mistdari

4- Ji bo parastina birinê tajî, 
her gav girêdayî hiptin.

Ji bo vê ye ko her pêne 
mehên nêçîrê (mehek paîz, 
sê meh zivistan û mehek 
bihar) nêçîrvanê serwext ta- 
jiyên xwe girêdayî dihêle. Bi 
tenê rojê sê caran digerîne.

Awayê itêçirê

Nêçîra kêvroşkan bi 
tajiyaru awayê çaktir, bi gir- 
tina merasê dibe. Meras, di 
rex hev ra meşîna nêçîr- 
vanan ra, tê gotin. Dema 
nêçîrvan degehên cihê nê
çîrê, weki kevanekî an hîva 
nuh nîvgovendekê digirin 
û di erdê bi guman da 
diçin û tên. Di pês û rex 
xwe da çi hij, dirî û tûpên ko 
bibînin kevir dikin. Divê nav- 
bera her du peyan sê-çar gaz 
hebin. Gava fireyiya navbera 
peyan ji vê pirtir be, pir 
mikûn e ko kêvrosk ranebe.

Heke tajî yek be, meras 
jî li goreyî wê kin tê girtin û 
tajî dixin nêveka merasê. Na 
gava tajî dudu bia her yekî 
didin hêleke merasê. Heke 
tajî ji dudûyan pirtir bin ên 
mayî diêxin nîveka 
merasê Lê her hal tajiyên 
qenc didin peran û ên qels 
diêxin nîvekê. Merasa ko 
çak bête girtin, tê da kê
vrosk dûr nareve. Heke kêv
rosk dûr nereve, tajiyê çak di 
nîv kilométré û hîn hindiktir 
da digire.

Kêvrosk ko bi çavpehnî û 
teresiyê hatine nasîa carca- 
ran ranabin. Oewimiye ko 
nêçirvan pê li serê wî kiriye 
û di bin lingê xwe da 
girtiye. Ji bo vê di girtina 
merasê da divê nêçîrvan 
gelekî serwext be ko kêv
rosk bi sûn xwe da nehêle û 
jê derbas nebe.

Sowa (cins) ta jiy an

Sowa tajiyan jî wek ên 
hespan gelek ia lê ne bi nav 
û binyat in. Ji bo naskirinê, 
sowa hespan bi navê xwe- 
diyên ko li cem hatine nasîn; 
lê ji bona tajiyan tistekî holê

( I )  Kêvroskên qiracaa nemaze ên ko di ber kasên bi çeqçeq da bi cih dibin gelekî e beza 
û xurt in. Ev celeb kêvrosk e pisthisîn in. Kêvroskên kepir û çiyan ne ewçend e xurt in û 
sorik dibin.
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ne fikîrîne. Bi tenê, en ko 
tajî pir bi xwedî kirine diza- 
nia an bîr dibin ko wek 
hespan, an mina seyên mayî 
tajiyan jî sowên wan ji hev 
cida ne. Herwekî me li jor 
gotî, çima ko ji her sowekê 
ra navek ne hatiye xweya 
kiria di vir da emê nikari bin 
sowên wan ji hev veqetînin. 
Lê di vî warî da di destê me 
da delîlek heye ko ji tajiyên 
çak cewrên çak, ji ên bêkêr 
jî cewrên bêkêr dadikevia-

Ji bona zanïna çakiya 
tajîki çend nîsan hene ko 
nêçîrvan tajiyê çak ji ê bêkêr 
bi der diêxe.

Serî : tajiyê çak bêvildirêj û 
qoçê sêrî tûj û bilind dibe.

Pîsîr : pîsîra fere û daketî 
nîsana xurtî revê ye.

Plşt : kijan tajî mûfirkên 
pisté zêdetir bin ewçend 
beza dibe.

Bi van nîşanên han ji 
nêçîrvanekî ra mikun e ko 
tajiyê jêhatî ji ê bêkêr bina- 
se. Piştî ko me benda xwe 
hinde dirêj kir, heke me 
xwandevan hinekî serwext 
kiri bin ew jî bas e.

Dawî

§>lrm

H acê-H ac

Cemîla Celfl (■)

Lê bi Hacê, bi Hacê, bi Hacê, Hacê-Hac,
Lê bi Hacê, bi Hacê, bi Hacê, caa wey, caa

Zêr li sêrî bu t’acê, Hacê-Hac,
Zêr li sêrî bû t’acê, caa wey, caa

Wextê lawka zewacê, Hacê-Hac,
Wextê lawka zewacê, caa wey, can.

Karê xezala cotia Hacê-Hac,
Karê xezala cotia wey, caa

Nêç'îrvan melkemotia Hacê-Hac,
Nêc'îrvan melkemotia ca, wey, can.

Lê bi Hacê, bi Hacê, bi Hacê, Hacê-Hac,
Lê bi Hacê, bi Hacê, bi Hacê, caa wey, caa

Karê xezala bi sêne, Hacê-Hac,
Karê xezala bi sêne, caa wey, can.

Berbi dangê xwe têne, Hacê-Hac,
Berbi dangê xwe têne, caa wey, caa

Nêç’îrvane malêne, Hacê-Hac,
Nêç’îrvane malêne, caa wey, can.

(*) Kilam û Miqamêd Cimeta Kurda, Roja Nû, 3, Stokholm 1982.
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m eX e b a t a
4 Hezîran

Nêzîki sed rêxistinên 
çandi bi hev re rojekê li 
Botanique, navenda Wezare- 
ta çandê ya fransizî, li Bruk- 
selê pêk anî. Di bernama vê 
roja mezin de Kurd jî cih 
stend Koma Niştiman, ku ji 
Arnhem - Hollanda hati bû, 
dîlanên kurdî yen gelek xwes 
û ges pêskes kirin û 
endamek ji Têkoşer bi kurti 
li ser rewsa Kurdistanê peyi- 
vî. Li derve jî me pirtûk û 
belgeyên kurdî raxistin.

5 Hezîran

Festivala Folklori ya 
Fumai, gundeki nêzîki 
Namur, ji aliyê Navenda 
Candi ya Fumai pêk bû.Car- 
din koma Niştiman dîlanên 
kurdî kirin.

11 Hezîran

Rêxistina Wereldwinkel 
nîv-rojekê ji bo gelên bindest 
li Ypres pêk anî. Em bi 
raxistina pirtûk û belgeyên 
kurdî besdar bûn.

22 Hezîran

Em besdar bûn civîna 
çapê ya Tevger (Tevgera 
Rizgariya Kurdistan). Ev 
eniya nuh ji van hest rêxisti
nên Kurdistana Tirkiyê pêk 
hatiye : Àla Rizgcrî. Kuk-Se, 
Parhêz, Pdk-Rn, Ppkk, Pskt, 
SK, YSK. Nûnerên wê amanc 
û bernama xwe dan nasîn- 
.Gelek rojnamevan besdarî 
vê civînê bûn û rjnameyên 
tirkî li ser wê nivîsî.

1 Tirmeh

Civîna çapê ya grûpa 
Alliance Libre Européenne, 
ya Parlementa Ewropa, li ser 
Kurdistan û Erîtrê li Brukse- 
lê (li rûpel binêre). Ji der- 
yeyî Têkoser, rêxistinên her 
çat perçeyên Kurdistanê jî 
hati bûn vexwendin (dawet 
kirin), lê bitenê Tevger û 
P.D.K. Iranê hati bûn. Willy 
Kuypers, nûnerê vê grûpê, li 
ser Peymana Sêvr ya 1920, 
ku mafê serxwebûnê da bû 
Kurdan, rawestiya û wê 
weka bingeheke huqûqî ji bo 
xebateke Parlementa Ewro
pa li ser Kurdistanê 
hesiband.

29 Tîrmeh

Festivala Navnetewî ya 
Folklorê "Gala des Nationa
lités" ji aliyê rêxistina Asso

ciation Internationale pour 
la Défense des Langues et 
Cultures Menacées, li Liège 
pêk bû. Têkoşer bi koma 
xwe ya dîlanên kirdî besdarî 
wê bû. Zargotina (folklor) 
kurdî bala nêrevanan gelek 
kisand û dilê wan şah kir.

8 lion

Em besdar bûn xwe- 
pêsandana (meşîn) ku ji 
aliyê Eniya Kurdistana Iraqê, 
li ber avahiya O.N.U. (Rê
xistina Neteweyên Yekbûyî, 
hat pêk anîn. Ev protesta di 
televïzyon û rojnameyên fla- 
manî de hat weşandin.

Weşan

Me nivîsareke dirêj li ser 
Halabca di kovara Mrax- 
Information, N” 51, hejmara 
Hezîranê, de nivîsî.-

Associalion internationale 
pour la Défense des Langues et Cultures 
menacées

GALA DES NATIONALITES

ANCIENNE EGLISE SAIN T ANDRE 

20 HEURES 

pince du Marché à Liège
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T ê k o s e r ’ den h a b e r l e r

4 Haziran

Yüze yakin ôrgüt, Fransiz 
Kültür Merkezi Botanique 
(Brüksel'de), kültürel bir gün 
düzenlediler. Programda 
Kürtler de vardi. Têko
ser’den bir arkadasin Kürdis- 
tan hakkinda verdigi oz bir 
açiklama ile beraber Hollan- 
da-Arnhem’den gelen Koma 
Niştiman Folkor Ekibi seyir- 
cilere birîbirinden güzel 
oyuniar sergiledi. Dişarida 
da informasyon sergimiz 
vardi.

5 hdaziran

Namura yakin Fumai Fol- 
klor Festivali. Fumai Kültür 
Merkezi tarafindan düzenle- 
nen festivale yine Koma Nis- 
timan Folklor Ekibi Kürdis- 
tan’in her tarafindan oyunla- 
ri ile katildi.

11 Haziran

Wereldwinkel orgütü ezi- 
len halklar için yarim gün 
düzenledi. Ypres’te düzenle- 
nen bu güne biz informasyon 
sergimiz ile katildik.

22 Haziran

Tevger (Tevgera Rizga- 
riya Kurdistan) basin konfe- 
ransina katildik. Bu yeni 
cephe su ôrgütler tarafindan 
kurulmustur : Ala Rizgari, 
K UK-SE. Parhêz. PDK-RN, 
PPKK. PSKT, SK. YSK. Cephe 
adina konuşmacilar program 
ve amaçlarini açikladilar. 
Gaztecilerin çogunlukla ka- 
tildigi bu konferansa Türk 
gazeteleri genis yer verdi.

1 Temuz

Avrupa Parlementosu Al
liance Libre Européenne gu- 
rubunun Kürdistan ve Eritre 
(sayfa... bak) üzerine toplan- 
tisi. Têkoser’in yaninda Kür- 
distan’in dort parçasindan 
ôrgütler bu toplantiya davet 
edilmisti. Fakat yalniz Tev
ger ve PDK-tran katilmislar- 
di. Bu gurubun üyesi Willy 
Kuypers, 1920 Sevr anlas- 
masi ve o anlasmanin Küur- 
tlere vaat ettigi ulusal hakla- 
ri açikladi. bu anlaşmayida 
bugünkü mücadelede temel

hak olmasi geregini ve bu 
anlasmanin da Avrupa Parle
mentosu tarafindan çalisma- 
larinin çerçevesine alinmasi- 
ni talep etti.

29 Temuz

Uluslararasi Folklor Fes
tivali "Gala des Nationali
tés". Association Internatio
nale Pour la Défense des 
Langues et Cultures Me
nacées tarafindan bu festival 
düzenlendi. Têkoser bu fes
tivale Kürt halk oyunlarini 
oynayan Folklor ekibi ile 
katildi. Folklor ekibi seyirci- 
lierin begenisin kazandi.

8 Eylul

Beçika’da Irak kürdistani 
Cephesi tarafindan Birleşmiş 
Milletler binasi ônünde Irak- 
’ta Kürt Halkina karsi girişi- 
len toplumsal kiyim hareketi 
protesto edildi. Bilindigi gibi 
Irak Kürdistaninda kimyasal 
silahlar kullanilmakta ve 
yüzbinin üzerinde Kürt kadi- 
ni, çocugu ve ihtiyari sinirla- 
ra hücum edip siginma hakki 
istemektedir. Bu gôsterl 
Beçika Telvizyonu, Flamanca 
bôlümünde çikti.

Yayinlar imiz

MR AK-Information dergi- 
sinde Halabca ile ilgili uzun 
bir yazi yayinladik.-






