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REWŞA KURDAN Dİ I&AQE- ât £975 (1) HETA AMHA
Bere aer tıştî,rezana hıkuıneta Iraqê xelk tırsandî bu .nga 

bi kuştın,bi daleqandm û şkeıandma aer tevgereki karibe dıjx hü
kümete bibe. Paşê di ııav çerçeva projeyân xwe yen direj,ev hıku- 
met rêzana xwe a erebkirina Kurditan,cih guiıartina xelkê Kurt 1İ- 
aliyê cenubê Ira^e u yekîtîya Kurda şkênandi bu.

Di van demen davîn de serokên baasîya Iraqê method en nuh 
danîıı ser method en kevn.Cih guhurtina gundîyên Kurt,erebkirina 
bajarên Kurt,xeniqandma her tim a çanda Kurdî kuştin.Van method 
en nuh evin s xerabkirina giş erdên li ser sînora ku nêzikê erde 
Kurdistana Tirkiye,İran û Surî ne,ji bu pêkanîna çolekî di 20 km 
firehbunêde,ûbi vî avayî Kürden Iraqê welatparêzên xwe ên ku di 
bin deste dewletên cîran de veqetînin.

A) Xerakirina cîhên li ser sînor;
1150 gunt ji ' xaritê ;i hatîne rakırın.Ji bu -''emanete,û parêstina 
welatuhikumeta Iraqê qerar da ku erdekî fireiibuna 20 km de,ûdirej- 
buna sînorên Tirkîye,Iran û Suri da valebike, Di van erdşn ku li 
her du alîyên sînoran dene?bi yen ku li ser wan tene Kurt dijîn, 
u hikuraeta Baxdadê guman dike ku KuMÊn welatên cîran bi dizîka 
Alîkarıya birayên xwe ^yên Iraqê 'dikin.

Bi hezaran gundî ji -erden xwe hatine derxistin,bi zore di 
günden pir piçuk de hatine danîn,male wan natîye standin,ji karen 
xwe ..ıatine veketandin,bi tine bi alîkarıya hikumeta Iraqê dijin 
Ev hikumet bi ve alîkarıya aborî dixwaze ku Kürden Iraqê girêdayî 
yê we be û nikaribin rabin ser xwe û bibin yek.

Serokên baasî navê vıerdî kirine "qayîja emanetê'1' a leşke- 
rî ji bo ku ;t lurdên xwe" ji derva biqetînin û bi vî awayî,xebata 
wan a xurt dijî erebkirina wan bişkînin ûji wan ” -erçekî ji netewa1 
erebî i: bikin.Li davîya biiıara 19 7 8(cih guiıartina)xelke a bi zorê 
li bajarân Kurda li Bahdînan,bi dirêj-ayîya sînpr ên Iraq,Tirkîye, 
İran û Surye dest pê kir.Bi hezaran gundî bi zorê günden xwe berdan 
devar û raalên xwe li cih iliştinsbi zorê wan xistin nav erden leşke- 
rî û ajotin günden ku ji bo wan hatine çekirin,ji bo ku wan bici- 
vînin ûbi vî awayî wan çêtir bêdenk bikin.

Gava ku gund vala dibe,leşkerê Iraqê li cîyê wade sopa her 
jînê xeradike,xanî tên şewitandin û dibin xwelî,devar bi piranı li 
cîyê xwe tên şerjêkirin rez û delilik tên jehrdan û xerabkirin.Ji bo 
ku gundî êdî qet nekaribin V' gerin,kanî ên wan tên xetimandm "çi
mento te girtin.

Paşê ,van cîh guhartiııan firehtir dibin û" digihêjin Pencwîn 
nêzîkê sînorê Iraq û Iranê.Li cihên valakirî,leşker cih digre,xanî- 
yên leşkerî avadik-in û bi wî awayî her girek çiqas 'piçuk 'be ji9dixe 
bin destê xwe.Ji rûyên van tevgeran ,çend sed hezar Kurd erdekî 
dewlemend ê ku aqarê wî dike 25.000 km2(du car u nîv ê Lûbnanê),bi 
zorê berdan.ji ruyê wehşîyeta baasîyan 1150 gundên Kurd ji xaritê 
rabûn.

B) Ji alîye hikumet ê kuş tin ; Ji liisanl975 ,heta anha çend he
zar Kurd hatine kuştin.Hinek ji wanji bo ku bi tevgera Partiya De- 
mokratîya Kürdi s t an ya dibin sereketîya Kus t af a Barzanî de "tev 'carî 
kiribuıı.Hinek din jî ji bo ku xarin û wexann daoun pêşmergeyên
ku ji 1976 ji nuh da dest bi şer kirîn.Van merivên bî sûç en ku bi 
piranî gundîne,paş çend roj veya çend meh girtîgeh bi ti:ringeıı ten 
kuştin,bê ku wan oidin mehkemê.Di destpêkê de hikumete İaşen miri- 
yan didan xwedîyên wan hemberî 50 dînar ji bo ku wî hawayî g iş 
gele Kurd bitirsîne.Lê dawîya vî tiştî ne we ka ku waıı he s ab di- 
kirin derket.we gştinê di nav gel de kîn û heqaret şîyar dikir,û 
pır caran di bu sebeba lekketina wan.
(1) Paş perçikandina ku di bin serokatîya Barzanî de.
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ji.'gava bi hev çunên ku li golana pêşmerge;Şahab Şeyh ITurî 

ûdu hevalên wî,li sûleymanîyl çebun,hikumet nema qebul dike ku la- 
şan bide merivên wan û wan di tirbên xususî de,nezîkê Musilê bi 
navê "Me^beret-ul-j'lud rîmîn ” ziyareta dikole.

Ji lolol978 iieca dawîya tebax 1978,438 Kurdên ku tedaî ki- 
şandine hatin weşartin.Ev terrorisma dewletê bi wî sur etî di 
1979 jîajot.Em nîşanekî bidim ;Li 3 gulan 1979,55 Kurd ji wan çend 
xwendekar hebû Li Kerkukê hatın kuştin,ji boku aîî karîya ku li 
oer himber hikumetê ra >uh kirine, hatin kuş t in. Şerê veşartî ê hi- 
kumetal Baxdadê. ku diji gelê Kurdistane yê bê çeke be jî ku guh 
bide civata International li gora lıesacen kurt ji 2500-4000 kes 
hatın kuştin.Li ser şertên ku te da meriwên girtî di girtinge- 
handa dijın merive yekî gittî van tiştan gotM'Di pêşîya 1977 bi 
delicin Kurd li bajarê Zaxo hatin gir t in. Bire k ji wan hatin ajotin 
girtîngeha T'erkuke„ Li vira wekedewara,wan avêtin nav hew.Odevên 
pir biçuk û ne paqij.Di yek ji wanmezel ên bê pencerede ji 22 me~ 
riv kêmtir tunebu.Paş demekê oxsijênê deztpêkir kêm bibe.Meri- 
ven girtî bu ne etisin de ;st pêkirin qirbikin û li derî xistin 
Dirav(pera) bilavbikin ruşwet bidin dergewan ji bo ku deriye 
didve li ser eyvanêji vmn re veke.Heya deri ê.girtîngehê hate 
wekirin 3 mêriv wêçaxê fetisibun.Wan merivên girtî,merivên bê 
suç bun,ne merîvên ku bawerîya wan bi alîkarîya pêşmergên Kurd 
xurt bu.Çend roj berê mehkema wan a leşkerî,ji wan ra kaxezên sipî 
lıatm belawkirin, ji bo ku imza bikin.Paşê mesulên hikumetê wvan 
kaxezên bi hav/a xwe tijî kirin .Li ber mehkemê. wana weke ji bo sû~ 
cen keyalî en ku qet ne kirine xuyadikirin.Mehkema leşkerî dispart 
wan "şehadetên resmî1’ û ji merîvên bî suç h i kınan l;sivik” da î 5-6 
sal girtin bê ku :xweza mafêwan hebe ku bi parezin.Anha ew merî- 
ven ha di girtîgeha (Abu-Greib)li Bexdadêne.Di wê girtîgehê de 
bi hezaran girtîyên Sîyasî ên Kurd,Komûnîst û weki dinen ku diji 
rejîma Baas hene.

Di nav her raporên xwe ên salî de Amnisty International 
qewlê firehbuna zorbetîya diktatorîya xwînî li Baxdadê dike.Di 
rapora xwe a 1975-1976”Amnisty İnternational” Paş ku anî bîrame 
ku partîya Baas her gav kesê dişî xwe pelixand.Dibêje;Li welatên 
roj hilata navîn hêjmara kuştina behtir li Iraqê ye.Lê zorê ancak 
meriv xeberên rast -li ser wan guştina bistîne.b'i bo waya sebeb he- 
nesji alî kî xwedîyên mirîyan bi xwe pir caran guman tine,ji bo ku 
İaşen mirîyên wan paş kuştinê nadin wan.Paş ê paraxrafekî din da 
Amnisty İnternational dibêje; Tedayî (îşkence) girtîyên Sîyasî li 
Iraqê pir xweyaye.Ew tedaî çêdibe ji bo ku infarmation bi zorê bis- 
tinin,bê bextîya pek bînin,yan ji merîvên ku rojekî wê karibin dijî 
hikumetê bibin,bitirsînin û ji bo ku merivên girtî di bin tedayîyê 
de şehadeta xwe nedin.

Amnisty international nawen 34 Kurd ên ku tedayêde hatin 
kuştin belaw kirîye.Sê sal şunda di belawoke li 20 tebax 1979? li 
Londonçap bûye ,di munasebeta çend mehkemên laasî ên ku hatine 
suç kirin,ji bo ku dijî merîvên Saddam Hûseyn bidin erde.Amnisty 
international dibêje ;Ku Iraq her gav heğmaren kuştin li”Roj Iıi- 
lata navîn” li Iraqê zââe diki»mixabinin û meznên giştikanin.O 
Amnisty international bandike hikumeta Iraqê ;li hefketinaÇkombina) 
international li ser mafên sîvîl û rezanî (çolîtîk) a ku li 
2 5.X. 1971 hatî standin bi cih bigre,u pek bini.

ji xeynî pelixandina Kurda ji pehîza 1973 heta anha zor- 
betî li ser partîya komûnista Iraqê ji heye.penchezar mîlîtan 
ên xarîn birewin mecbur bun welat berdan ji bo ku celladan xelas 
bibin.Çent hezar ji wan anha di zindanên dîktatorîya Iraqêdene.
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Saddam Hûseyn weke "Hitler®' serokê komarê,sekretere parti, 
mereşal. . »tereddüt nake ku merîvên ku di partîya wî bi xwe ji 
bişîni meşneqê,heger ew weribin yê hukme wî ne baş bînin.Hikumeta 
Iraqê naxwazi ku cînayetên wê ên kirêt,dijî mirowatîyê bên bihîs 
tin.Ji alî kî ,hêzên dijî wî, ên ku direvîn derwa her gaw tên bi~ 
rîndarkirin,bî bextî tên kuştin.Meriwê ku li davîyê hat kuştin,di 
destpêka hawîna 1979 busli Aden Komüniste Kurd Tewfik Ruştî bu. 
xwenda bu endamê komita Central a îraqê bu»Ew ji alî yê konso- 
losê Iraqê li Yemena cenup hatî bu kuştin.

C) 150»000 kes ajotin çolê • Iraqêslleger hikumet soz dayiba 
ku ji Kurdên ji Nîsan 1975,bi piranî batine cih guhortin bo cenu
ba Iraqê,ewêwegerayan erdê xwe,îroj nezîkî 150»000 Kurd,tev mêr 
û jin û zarok hin di şertên pir zorde dijîn,ji erdê xwe dûr,bir- 
çî û tazî.Dewletekî ku bi nijat parêzîyên xweya ereb û paşwerutî- 
yê tê ajotin.Karbidestên ji bo ku wan bi guhurin,wan bikin ereb 
belaw kirin nav gundên erebên piçuk.Ew gundî û şiwan bi nefeqetî 
dijîn.Hikumet ji wan ra rojê 250 filis a didi.ji xeynî wan ji gun
dî û memur û mamusta ên ku aslê wan Kürde,dişînin erden dûr û xe- 
rîbîyê.Meriwên xerîb ra izin nadin ku wan mihacirên Kurd bibinin 
berin dembaşîya wan.Ew mibacir nikarin ji ciyê xwe dûrkewin,bê iz- 
nekî xususî ji polîsê polîtîk ê Iraqî.Li gora îfadeyên meriwê mu
hacir polîs jêra iznekî 48,72 saat ya di,ya 3i nadi.

Ji alî kî din ji,eşîreten Ereb dixin bajarên Kurd.hêla 
Kerkük,di mintiq ên ku bi petrole dewlemendin,weka Kerkük û Xa- 
nexîn.Hikumet ji vî ya,ji wî parçeyê ku piranîyê we xelkên Kürdin 
percekî distînin û komên piranîya xelkê wê Ereb tenin wira û pe
na girêdidin, bi wî avayî mintiqên şemsemal û Pirazer en ku pira
nîya wan Kürdin girêdayî Kerkük bune,ji bo ku ebemîyeta hebûna ge
le Kurd bi havvaki sunî di wî bajarîde kêm bike.ji xwe nawê wê ê 
kevn gubartine û kirine "El-Ta,Mîm ",ango wek xwestina xwe nawê 
ên din ên Kurd ji diguburin û nawen Erebî deynin ser.

D)Rabûna Kurda s Dijwarbûn û firehbuna sîyaseta gundîyen Kurd 
û bi awakî giştîtir xerab kirina iler Kurd, zu ji alîyê gelê Kurdis 
tana Jraqê, dijîv/ê zordestîyê rabin xwe diparêzin.Li bezîrana 
1976 şerên biçuk ên yêkemîn di bajaraj Rewanduz,naw bera leşkerê 
Iraqê û gundîyen Kurd ên ku qebul nekirin ku bi kom ber bi çolên 
cenub bên ajotin ,destpêkirin, ew pewçûna yekîm destpêka şerê 
cekdarî ê nuh dijî dîktafcorîya Baxdadê bu.Ji we çaxê ,çent lezar
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Pêşmerge ên Xurd xwe li çîya weşartm.Ew bi sabotaj û feq jileş- 
kerê Iraqê re zlyanên mezin tînin.Pêşmergên Kurd ji gawa keti- 
na Şah ê ku,van salên davîyêde bûbû hewalê serokên Baxdadê,xurt 
bûye.

Çima Dunya dengê xwe dernaxîne? Di salê de çent set kuştin 
bi hezaran girtîyên sîyasî,di pêşberîtîyê da bi awakî wehşî tên 
pelixandin,bi sed hezaran gundîyên Kurd ji erdê xwe batine ra- 
kirinji bo ku di gundên biçuk ên sitratejîk da rnihacirdikin yan 
jî ber bi çolên cerıub batine ajotin.Heger sucê rejîma Baasî ya 
Iraqê bi carek xerab kirina 1150 gundên Kurd be, xerab kirina er- 
dek ê ku firehbuna wê 2,5 (du ca*»u niw) Lûbnanê ye û ku ji berê 
pir dewlemend bu be ji,li. her der,bi awakî mezin( ê ku raeriwan 
şaş dike) li dunyayê bê dengî ke mezin heye.Çima.....?

Sebebên wê bêdengîya giş a ku pir caran mecburîye.Iraq 
yê ku petrol jêra di-, 1978 ji 15 milyar dolar bêtir kar anî ji naw 
Welatên vê mintiqê ewê ku pere behtir didi ji bo ku,,Propaxandaî( 
xwe li hundur û li derwe yê sînorên xwe çêbike„Di rêya propaxan- 
dade ( di salê de nêzîkî 1 mîlyar dolar te bi karanîn)Sv danîn 
ji bo rojnaman,gurubu, partîyên raerivên mezin û beta hikumetên 
derwa ji,bo ku alikariya wan ne be j'i,bê dengîya wan kar bike. 

Yanî tiştek li ser,an peşber Iraqê ne niwîsin û ne bêjin^dunya der 
wejji Kürden Iraqê bê deng bê.

NOTsEw nivîsan ji broşûra ku Yekîtîya xwendekarên Kurdistan Li 
Fransa,Yekîtîya xebatkarên Kurdistan li Fransa û Yekîtîya 
xebatkar û xwendekarên Kurd li Belçiqa (TÊKOŞER) batîye 
standin. Ew broşür zmanê Pransî di Adarê 1980 ye de çap buye.

ISKOŞER
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Halen Toptaşı cezaevin de tutuklu bulunan Bilim adamı SOS
YOLOG İSMAİL BEŞİKÇİ'nin Prof.Dr.Türkkaya ATAÖV'e Kürdistaıı'a kar
şı olan şövenist tutumuna ve onun sömürgeci,ırkçı Baas rejimini ö- 
ven yazılarına karşı yazdığı iki mektup ve Prof.Dr„Oürkkaya Ataö- 
vün de Sosyolog İsmail Beşikçi'ye yazdığı mektubu yayınlıyoruz» 
BöyleceîBilim adına, bilime ters tutum takman resmi ideolıji 
sözcülerinden Türkkaya Ataöv ve onun gibilerinin,değişen ve geli
şen Dünyamızda toplum tarafından tecrit edilecekleri günler ya
kındır.

Karşılıklı mektupları K011AL yayınlarının yorumu ile bera
ber yayınlıyoruz. Têkoşer
KOiMAL-BASIM - YAYIM-DAGITIM BASIN BÜLTENİ s

16 Şubat 1980 günlü DEMOKRAT gazetesinde Prof.Dr.Türkkaya 
Ataöv imzalı bir yazı yayınlandı.Bu yazı daha önce (Haşan Hüseyin 
KORKMAZ GIL-Has an CEMAL gibi) Irak baas cuntasının davetlisi olarak
Irak'a gidip döndükten sonra,sömürgeci Baas yönetimi ne övgüler dü
zen bir yazı idi.Yazı halen Toptaşı cezaevin de bulunan Komal yayın
evi yazarlarından Sosyolog İsmail Beşikçi tarafından eleştirildi,Bu 
eleştiri yazısına T.A. harfleri bulunan,imzasız bir yazı ile cevap 
verildi..»Bu yazı ankara Hacetepe postanesinden resmi bir zarfla 
gönderilmiştir.Üzerinde 6 Mart 1980 mühürü bulunmaktadır.Bu yazıda
İsmail Beşikçi tarafından Prof.Dr.Türkkaya ataöve gönderilen ikinci
bir mektupta eleştirildi. İsmail Beşikçi'ııin Prof. Dr»Türkkaya Ata-
öv'e gönderdiği ilk eleştiri mektubunu,bu eleştiriye tepki olarak
hapishaneye gönderilen T.A. rumuzlu mektubu ve İsmail Beşikçi'nin
ikinci eleştiri mektubunu kamu oyuna sunuyoruz.

BELGE 1
Toptaşı,20 Şubat 1980 

Sayın Prof.Dr. Türkkaya Ataöv,
16 şubat 1980 tarihli Demokrat gazetesinde yayınlanan 

"Irak'la Dostluk" başlıklı yazınızı okudum.Yazıda,Irak paas yöneti
minin, Arab olmayan herkese eşit muamele yaptığını,onları Araplarla 
bir tuttuğu- -.anlatılmaktadır»Baas'm "anti-Emperyalist" tavrı övül- 
mektedir.Hemen şunu ifade edeyimki,Irak ile ilgili olarak söyledik
leriniz bilimsel bir yöntem kullanarak elde edilmiş değildir.Bun
lar KÜRDİSTAN üzerinde ırkçı ve sömürgeci bir politika izleyen 
Baas'm ideolojisidir. Siz de bu ırkçı ve sömürgeci ve Kürt düş
manı ideolojinin bir sözcüsüsünüz.
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Bilim olgulardan hareket eder sayın Prof.Dr.Türkkaya Ata- 
öv.Olgular ise zaman ve mekan boyutunda ele alınırlar,33u bakım
dan Kürdistan'da en azından 1915-1923 sürecinde ele alınmak du
rumundadır .Bu süreç içinde emperyalizm en önemli böl-yönet poli
tikasını Kürdistan üzerinde yürütmüştür.Birinci dünya savaşı so
nunda en etkili böl-yönet politikası Kürt ulusuna karşı yürü
tülmüştür .Kürdistan ve Kürt ulusu bölünmüş- ve parçalanmıştır. İıı-*- 
giliz Emperyalizminin Kürdistan üzerinde sürdürdüğü,bu böl-yönet 
politikasının en önemli işbirlikçileri Kemalistlerdir.Kemalistler, 
"Şarkın köle uluslarına ışık tüttük,önder olduk,güneşin doğduğunu 
nasıl, görüyorsan,şarkın ezilen ve baskı altında tutulan ulusların 
kurtuluşlarını da öyle görüyorum'.'derken bile,Kürt ulusu üzerinde 
en ağır ırkçı ve sömürgeci politikayı uygulamaktadır.Lozan,Kürdis
tan üzerinde uygulanan emperyalist ve sömürgeci bölüşüm politika
sının t'esbitinden başka bir şey değildir.Irkçı ve sömürgeci Kema
list ideoloji Lozan'ı "zafer” olarak alkışlamaktadır.Halbuki,bu, 
Kürt ulusunun iskeletini parçalayan beynini dağıtan,onu zincire 
vurmaya,yoketmeye çalışan bir anlaşmadır.Bugün Kürdistan uluslar
arası bir sömürgedir.Türkiye'nin,İran'm,Irak'm,Suriye'nin müş
terek sömürgesi,"Türkiye ile Irak arasında bir çelişki mi çıkıyor" 
diye hiç derde kapılmayın sayın prof .Dr.Tîirkkaya Ataöv.Bu iki 
devlet ve ötekileri nesnel olarak bir arada olmak zorundadırlar. 
Kürdistan üzerinde sömürge siyasetini uygulamalın gerekleri her 
türlü çelişkiyi bastırır.Bunu bu devletlerin yöneticileride bili
yor . Irak , İngiliz emperyalizminden miras aldığı Kürdistanı emper
yalistlerden daha çok katliamcı baskılarla yönetmektedir.Kürdis
tan sömürge bile değildir.Kişiliği,maddi ve manevi bütün zengin
likleri ,gaspedilmiş»namusuna haciz konmuş bir ülkedir.Türkiye'de 
Kürtlerin,Kürdistan ülkesinin varlığı bile kabul edilmemektedir. 
Afrika'da başka yerlerde bu böyle miydi?”. Bölgenin en büyük 
ırkçı devleti İsrail.."diyerek Baas"m ve Türk devletinin Kür
distan üzerinde ne yaman bir ırkçı ve sömürgeci politika uygula
dığını gizlemeye çalışıyorsunuz."İsrail işgali altındaki Filistin- 
toprakları" derken Türk,Arap ve Fars ordularının işgali altındaki 
Kürdistan toprakları sorununu gizlemeye çalışıyorsunuz.Bizler 
Türk devletinin Kürdistan'daki ırkçı ve sömürgeci zulümlerini 
elbette sorun yapmayacaksınız."Demokrat" olmanız buna: bağlıdır. 
Çünkü,sîzlere,"hassas çevrelerce",Kürt sorununa dokunmadığınız, 
sürece,istediğiniz kadar "Koministlik","Demokratlık" yapabilirsi
niz denmiştir.Ve siz bu hakkınızı tepe tepe kullanıyorsunuz.

Sizle.r,Baas 'm  îîİG uçakları ile,napalm bombaları ile, je
nositlerle, sürgünlerle yürüttüğü bu politikayı elbet sorun yapmı- 
yacaksmız.Sizin göreviniz,bu, ırkçı ye sömürgeci politikanın,ki
şilerin,kamu oyunun bilincine çarpmasını önlemek.Bu bakımdan ırk
çı ve sömürgeci olan bu eylemleri görmezden gelerek eli kanlı yö
netimlere övgüler düzmek gerek."Devrimcidir",”Anti-emperyalisttir." 
"anti-feodaldır" diye,Irak'm Irkçı ve sömürgeci yöneticileri,an
cak,Kürt ulusunun ezilmesine yardımcı olduğu ölçüde,ancak Kür
distan 'daki ırkçı ve sömürgeci politikasını sürdürmeye yardımcı 
olduğu ölçüde "Devrimcidir","anti-emperyalisttir","anti-feodal- 
dır".Kürdistan'a napalm bombası kusan,Kürd köylerini yakıp-yıkan 
ormanlarını,doğal kaynaklarını,maddi ve manevi bütün zenginlikle
rini tahrip eden uçakların MİG uçakları olması bu yönetimin sö
mürgecilikte ve ırkçılıkta,ne yaman, taktikleri uygulama alanına 
geçirebildiğini gösterir.Kürt ulusunun ulusal haklarını baskı 
altında tutmak,Kürdistan'ı uluslararası sömürge statüsünde tut
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mak için,Kürt ulusunun bölünmüşlüğünü ve parçalanmışlığını sür
dürmek için bu yönetim "Kominist " bile olabilir.Her türlü poli
tikayı uygulayabilir.Sovyetler Birliği ile ilişkileri kurmak ge
rekirse kurar. Böjrlece dünyanın devrimei-demokratik kamu oyunu 
yanma alır.Kürt ulusunu gerici cephede gösterir.Dünyanın Dev
rime i -demokrat ik kamu oyunu yanma aldıkça Kürt ulusunu daha çok 
ezer.Kürt ulusunu daha çok ezdikçe,bu ırkçı ve sömürgeci eylem
lerini gizlemek için,bu kamu oyu ile daha çok oütünleşmeye çalı
şır. Kürt sorununu halettikten veya halettiğini sandıktan sonra 
ise,gerçek kimliğinihemen ortaya koyar.Komünist partileri kapa
tır . Komünistleri asmaya başlar.Çünkü artık komünistlere ihtiyacı 
kalmamıştır.İşte Haas ırkçılarının ve sömürgecilerinin ,"Asya ver 
Afrika’daki ulusal kurtuluş hareketlerine yardım etmesi "Kürt u~ 
lusu üzerinde uyguladığı ırkçı ve sömürgeci politikayı gizleme 
çabalarından başka bir şey değildir.

"oiyonizme karşı raüc-.dele" şiarını,Kürdistan üzerinde, ırk
çı ve sömürgeci düşünce ve eylemlerini sürdürmeye çalışan her yö
netim kullanmaktadır."Siyonizme karşı mücadele1',şiarını ağzından 
düşürmeyen HOKEYİNİ,■ Kürdistan üzerinde jenosit eylemlerini hiç ek
sik etmemektedir .Kurban Bayramının l.güııü Kürt'lere karşı cihad 
ilan etmiştir.Kendini başkumandan ilan etmiştir.İran'da kürtlere 
Varşı seferberlik ilan etmiştir."Kürdistan yerle bir edilecektir" 
diye emirler vermiştir.jenosit emirleri vermiştir.Bunları herhal
de bilmiyor olmazsınız sayın Prof. Dr. Türkkaya Ataöv.Bazı fotoğ
raflar Türk gazetelerinde bile yayınlandı.Türk ırkçılığının ve 
sömürgeciliğinin en önemli Burumlarından olan Türk gazetelirin- 
de.Fakat bu Yobaz ve Kürt düşmanı kişi Amerikan diplomatlarını e- 
sir almayı "anti-emperyalist " bir eylem olarak sunmaktadır.Kür
distan' a napalm bombaları yağdırırken Kürt çocuklarını kitleler 
halinde öldürürken, Amerikalılarla her türlü ilişkiye giren bu 
yobaz Kürt ulusal hareketi karşısında darbeler yiyip burnu yere 
yapışınca,ırkçı ve sömürgeci eylemleri deşifre olunca ,anti-Ame- 
rikancı olmuştur."Siyonizme karşı mücadele" diyerek,dünyada dev- 
rimci-dernokratik kamu oyunun sempatisini kazanmaya gayret etmek
tedir. Temel amaç ise,Kürt ulusuna karşı sürdürülen ırkçı ve sö
mürgeci eylemi gizlemektir.Dünyada bükün ezilen ulusların ulu
sal kurtuluş hareketlerini desteklediğini söyleyen bu Yobaz Kürt 
ulusunu ezmeye çalışmaktadır.

Filistin Kurtuluş örgütü ve onun lideri Yaşer Arafat'ta 
hemen hemen aynı çizgide durmaktadır.Baas ile içli-dışlı olan,Ba- 
astan maddi-manevi yardım olan FKÖ'nün şart düşmanı bir politi
ka izlememesi mümkünmüdür?FKÖ Türk devletinin,Kürdistan’da sür
dürdüğü ırkçı ve sömürgeci politikayı neden görmezden gelmekte- 
dirîBu O’nun ancak,Kürt düşmanı olan tavvrları ile ilgilidir.FKÖ 
nün Ankara temsilciliği açılırken yapılan gizli anlaşmayı devlet 
görevlilerine yakın bir kişi olarak bilmiyor olmazsınız sayın 
Prof.Dr. Türkkaya Ataöv.FKü ,Türk devletinin,çok hassas olduğu 
Kürt sorununa hiç karışmıyacaktır.Türk devletinin Kü. distan üze
rinde uyguladığı ırkçı ve sömürgeci politikayı görmezden gele
rek, "ulusal kurtuluşçu ve ulusal kurtuluş savaşlarına yardım e- 
den bir devlet" olarak niteliyecektir.Yani kendisi ezilen bir 
halkın örgütü olan FKÖ,ancak ,Kürt ulusunu ezen, onu uluslararası 
sömürge düzeyinde tutan devletlerle işbirliği yaparak ayakta ka
labileceğini ummaktadır.Kuşkusuz ezilenlere karşı ezenlerin yanın 
da yer alarak bu politika onu çürütecektir.Bu bakımdan FKÖ'nün 
gerçek dostları ona,ezilen halkların,ancak kendileri gibi ezilen
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halklarla,ezenlere karşı dayanışmaya girdikleri sürece başarıya 
ulaşabileceklerini söyleyenlerdir.Irkçı ve sömürgeci devletleri
gücendirmemek pahasına Kürt düşmanlığını temel bir şiar haline 
getiren FKO,çürümeye mahkumdur.

Baas yönetiminin petrolü millileştirmesi de hiç bir zaman 
anti-emperyalist eylem olarak değerlendirilemez sayın Prof.hr. 
Turkkaya Ataöv.Bir kere Baas yönetimi Kürdi3tan topraklarını iş
gal altında tutmaktadır.Kürdistan’n m  doğal kaynaklarını bu ara
da Kürt petrolünüde ğaspetraiştir.Kürt petrolünün ıraplarca milli
leştirilmesi demek,Kürdistan'm doğal kaynakları üzerinde,sömürge
ci politikaların,gasp eylemlerinin daha sıkı bir şekilde sürdürül
mesi demektir .Baas Kürdistan üzerinde ve Kürt ulusu üzerinde 
böl-yöııet politikasını sürdürmek için lıer fırsatı kullanmaktadır. 
Kürt ulusal hareketine karşı ırkçı ve sömürgeci.yönetim ile ha
reket edeıijKürtlere her türlü olanağı tanımaktadır.Onların Şeyh
liğini, toprak ağalığını,aşiret reisliğini teşvik etmektedir.Kürt 
ulusal hareketini yönetenlere karşı bunları yani ulusal hainleri 
her türlü maddi ve manevi yardımlarla desteklemektedir.Bu bakım
dan Baas ' m  "Feodalizm ve gericiliğe-"karşı olması , günü birlik 
oportinist bir politikadır.Baas ırkçılığının ve sömürgeciliğinin 
işbirlikçisi olan Kürtlerin her türlü feodal ayrıcalıkları ta
nımakta ve teşvik edilmektedir.Kürdistan petrolünü gaspeden Irak 
devleti,bu arada Baas yönetimi,bu petrolden sağladığı çok büyük 
bir geliri,kendi devletinin propagandası için kullanmaktadır.Baas 
yönetimini öven,Kürtlere düşmanlık eden,Baas'lı ilerici,Ktirtleri 
gerici cephede gösteren yazarlara Prof.lara,politikacılara,maddi 
ve manevi yardımlar yapmaktadır.

Bütün bunları siz bilmiyor değilsiniz sayın Prof.Dr.Türk- 
kaya Ataöv.Kürtlerin çoluk-çocuk,lcadın-erkek,genç-yaşlı demeden 
Kürdistan"dan arap çöllerine sürgüne gönderildiğini bilmiyor ola
mazsınız .Kürt toplumunun toplumsal yapısının parçalanması en . 
kûçpk birimlerine kadar tahrip edilmeye çalışıldığını bilmiyor 
olamazsınız.Kürt çocuklarının kitle halinde.katledildiğini,Kürt 
köylerinin yakılıp-yıkıldığını,ormanların,ekin tarlalarının yakıl
dığını bilmiyor olamazsınız.Bunlara rağmen,"Baas yönetiminin Arap 
olmayanlara karşı eşit muamele yaptığını" nasıl iddia edebiliyor
sunuz sayın Professör ? Olguları,olgusal süreçleri görmezden gel
mek, bazı düşünceleri gerçekmiş gibi kabul etmek,kuşkusuz bilim- 
sel bir . tutum delildir .Bu, aynı zamanda : alılaki bir tutumda değil
dir .Ezilen,baskı altında tutulan,kölele.ştirilmeye ' ve yokedilmeye 
çalışılan uluslara yani sömürgeci ve ırkçı.baskılar altında tutu
lan uluslara karşı ezenlerin yanında,sömürgeçilerin yanında yer 
yer almaktır.Buna rağmen,bu ırkçı ve sömürgeci eylemi. -devrimci- 
demokratik sloganlarla gizlemeye,maskelemeye çalışmaktır.Fakat 
şuda bilinen bir gerçektir,bütün ırkçı ve sömürgeci yönetimlerin 
Prof .Unvanlı akıl hocaları, danışmanları vardır .Franco ’ larııı,Sa- 
lazar ’ ların yok muydu? Eli kanlı Saddam Hüseyyiıı* .Terin ırkçılığı 
ve sömürgeciliği ne yaman bir Kürt düşmanı olduğu açıkça ortaya 
çıkmış,Bülent Bcevit'lerin bunlar gibilerin de elbette olacaktır. 
Ama uluslararası sömürge Kürdistan,bölünmüş ve parçalanmış Kürt 
ulusu,bütün bunlara rağmen Anti-sömürgeci mücadeleyi,özgürlük ve 
demokrasi mücadelesini sürdürecektir.

( İmza )
İsmail Beşikçi
Toptaşı cezaevi2.Kıs.hükümlü 

Üsküdar/İstanbul
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BELGE 2

" Herşeyide ne güzel anlamışsın; Bölge ve- dünya olayları 
tam senin söylediğin gibi; Üslubuna diyecek yok;Vehimler cur
cunası ne kelime,Iıer dediğin bilimin ta kendisi ; Hele bulun
duğun yerden PKÖ temsilciliğini,bu arada benim rolüm hakkmdaki 
sağlam düşüncelerin; Ben ne olduğumu bir süredir merak eder du
rurdum. Sen söyleyiverdin de,şimdi anladım.Maşallah.

Ama ben genede nazik mektubunu kendimle ilgili görmüyorum. 
İyi bir doktor tanıdığın varsa ona bir görünüver.Bir de Irak ya
salarına iyice bak."Azınlık " diye tanımlanan kimler,onu öğren 
"Arap olmayan azınlıklar"Türk'ler,Asuriler ve daha ufak etnik 
guruplardır.Sokrates gibi,önce konuyu tanımlamalı.Pile ağaçtır 
dersen,ondan sonra söylediklerin ancak o derece doğru olur.Ama 
sen hiç bir zaman iyi bir okuyucu olamadın.Daha önce de üç ya- 
zılık bir serinin ilk yazasındaki bir cümleye kafanı takmış, 
konuya asıl değinen uzun ve olumlu ikinci yazıflu görmezlik
ten gelmişsin.Oysa savcı o ikinci yazıdan dava açkıştı.

Sözü uzatmaya gerek yok.Diyeceklerini Irak’ta örneğin A- 
ziz Ahravi gibi kimselere söyle,cevabını al.Onlar Irak'ı İsra
il* e, İran şahma,Amerika'ya tercih ettiler, bildiğim kadarıyla 
Ayrılıklarını onlarla gidâr,giderebilirsin.

Vehimli yaklaşımlardan kimseye yarar gelmez.Yazıklar 
olsun.Bu derece peşin hükümlü,saçma sapan şeyler söyleyebile
cek biri olduğunu bilmiyordum.Allah, kolaylık versin.».Ciddiye 
alınacak biri değilmişsin,ona üzüldüm sadece. "

T.A.

_______BELGE 3 ________
Top t aşı” 17 Mart 1980

Sayın Prof.Dr.Türkkaya Ataöv,
Tarihsiz,imzasız,6 Mart 1980 de Hacetepe postanesinden 

verildiği anlaşman fakat size ait olduğu besbelli olan mek
tubu aldım.Bu mektup yazdıklarımın cevabı değildir.

l.Ben Kürdistan'm sosyo-ekonomik ve politik yapısı ile 
ilgili önemli bir saptama üzerinde duruyorum.Kürdistan'm U- 
luslararası bir sömürge olduğu Kürdistan'a ırkçı ve sömürge
ci baskı uygulayan devletlerden birisi de Irak.Siz ise,Irak'ı 
"devrimci-demokratik","anti-emperyalist ","anti-feodal" bir 
ülke olarak değerlendiriyorsunuz.Burada elbette uzlaşmaz bir 
çelişki var.İşte eleştirdiğim konu bu.

Eleştiri karşısında tavrınız,küçümseyici horlayıcı ol
mamalıydı , sayın Prof.Dr.Türkkaya Ataöv."İyi bir doktora görün" 
"ciddiye alınacak bir kişi değilmişsin,sadece ona acıdım"bi- 
çiminde,sübjektif bir temel üzerinde kalmamalıydı.İleri sü
rülen önermeler bilimseldir.Bunların bilimsel bir terminoloji 
ile bilimsel kavramlarla karşılanması gerekir.Örneğin,"Kürdis- 
tan uluslararası sömürge değildir",Irak Kürtlere ırkçı ve sö
mürgeci bir baskı uygulamamaktadır"diyebilmeliydiniz.Bunları 
kanıtları ile ortaya koyabilmeliydiniz.Bu örneklerin bilimsel 
olmadığını gösterebilmeliydiniz.
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.'Belirli bir toplumdaki siyasal düşünceler o düşünce
lerin ürünü olan Anayasalar elbette önemlidir.Fakat onların 
uygulanışta,yani eylemin muhtevasının araştırılması çok da
ha önemlidir.1970 Irak-Kürt antlaşması da önemli bir anlaş
ma idi.Kürt’lere,Kürdistan'a pek çok haklar getiriyordu.An
laşmanın bütün hükümleri ile 4 yıl içerisinde hayata ge
çirilmesi de yine anlaşmanın amir hükümlerinden biriydi.Fa
kat bu anlaşmanın önemli hiç bir hükmü hayata geçmedi.Baas 
partisi anlaşmayı bile bile uygulamadı.Amir hükmü olmasına 
rağmen Kerkük’te nüfus sayımı yapılmadı.Fakat Arapları ço
ğunluk göstermek amacıyla oraya yerleştirmeye başladı.Bu 
anlaşmaya, Anayasaya bakafakl Kürt ’ lerin önemli haklar aldir- 
ğını söylemekle yetinmek doğru bir davranış değildir.Bu. 
anlaşmanın Baas partisi tarafından neden uygulanmadığının 
araştırılması da önemli.Bu süreçteki ekonomik,toplumsal, 
politik ve askeri güç dengeleri de incelenmeli.Bunları 
"Vehimdir” diye nitelemek "saçma-sapan" şeyler olarak nite
lemek, sadece bunları söyleyenin acizliğini bilimsel dü
şünce yönteminden ne kadar uzak olduğunu,bu konuda ileri 
sürebileceği bilimsel önermeleri olmadığını gösterir.Fakat 
vurgulamaya çalıştığım,noktalardan biriside şu; Sizin bu 
tartışmaya hiç bir zaman giremiyeceğiniz.Irkçı ve sömürgeci 
Baas sizin özgürlüğünüzü elinizden almış.Siz ve sizin gi
biler, ancak ona "övgüler düzmek,hakkına " sahipsiniz.Bu 
bakımdan Kürt çocukları,MİG uçakları ile,napalm bombaları 
ile,zehirli gazlarla,kitleler halinde katledilirken susu
yorsunuz.Bu jenosidi görmezden,duymazdan geliyorsunuz.Kürt- 
ler,kitleler halinde Kürdistan dağlarından Arap çöllerine 
sürgüne gönderilirken,Kürt köyleri yakılıp-yıkılırkan,sür
gün mekanizmaları ile aileler parçalanırken,elbette duyma
yacaksınız , görmezden geleceksiniz.Çünkü size "Baas ileri
cidir , devrimcidir , ant i -emperyalist tir , ant i-sömürgecidir, 
anti-feodaldir" demek görevi verilmiştir.

1975 Mart aylarını_hatırlayınız sayın Prf.Dr„Türkkaya 
Ataöv.Kürtler havadan MİG uçakları ile bombalanıyordu.Napalm 
bombaları,zehirli gazlar yağmur gibi akıtılıyordu.Ağır top
lar, tanklar karadan Kürtleri kovalıyordu.Kürtler,çoluk-Ço- 
cuk,aç-susuz,kız-kızan,kadm-erkek,genç-yaşlı sınırlara ka
dar gelip, Türk hükümetinden iltica hakkı istedi.Kürdistan 
üzerinde ırkçı ve sömürgecibir politika izleyen hükümet,bu 
hakkı vermedi.Sınırı geçmek zorunda olanları yakaladı.Ba- 
asçılara teslim etti.Ve Kürdistan yurtseverleri iki ırkçı 
ve sömürgeci hükümetin müşterek eylemleri ile sınırda tes
lim edildikleri yerde kurşuna dizildi.

Bütün bunları sen ve senin gibiler,elbette görmiyecek- 
tir.ırkçı ve sömürgeci hükümetlerin bu politikalarını övmek
tir ."Devrimcidir,demokrattır” demektir.Buna rağmen Kürdistan 
da anti-sömürgeci,devrimci,demokratik bir ulusal hareket 
filizlense azgınca saldıracaksınız."Devrimci,demokrat,Enter- 
nasyonalist" maskelerinizi takınarak "Böl-yönet politikası 
emperyalizmin politikasıdır" diye dövüneceksiniz.Çünkü Irkçı 
ve sömürgeci hükümetin amacı Kürdistan üzerindeki emperya
list bölüşüm mücadelesini (1 9 1 5-1923) meşru göstermektir. 
Kürdistan’ı bölünmüşlük! ve parçalanmışlık statüsünde tutmak 
tır.
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Kürt ulusu üzerindeki böl-yönet politikasının sürmesini 
sürdürülmesini sağlamaktır.Bunlar sandığınız gibi”Vehim" 
değildir,sayın Prf.Dr.Türkkaya Ataöv.Olguların olgusal i- 
lişkilerin zaman ve mekan boyutlarında izlemi ve gözlemi 
sonucu elde edilmiş bilgilerdir.Vehim kişinin,psikolojik 
yapısı ile sübjektif yapısı ile ilgilidir.Halbuki ben si
yasal kavramlarla ,bilinen kavramları ile,uluslararası 
sömürgesKürdistan gibi nesnel bir konuyu tartışıyorum.

2.Sizi hiç ilgilendirmez ama,sağlığım çok çok iyi sa
yın Prof.Dr.Türkkaya Ataöv.Kafam aydınlık.Düşüncelerim 
berrak.Aksi halde ,bunca ırkçı ve sömürgeci politikayı na
sıl deşifre edebilirdik?. Senin gibi "devrimcilik,demokrat
lık, enternasyonalizm” maskeleri altında,ırkçılığın ve sömür
geciliğin propagandasını,sözcülüğünü yapan Prof.ların mas
kelerini nasıl indirebilirdik? Irkçı ve sömürgeci devlet 
bütün ideolojik ve zorlayıcı baskı araçlarını bize karşı 
kullanıyor.Sindirmek için.Aynı ırkçı ve sömürgeci devlet,
Kürt düşmanlığını daha etkin hale getirmek için,bütün o- 
lanaklarını sizin lehine seferber ediyor.Bunlara rağmen 
biz sizleri deşifre ödiyoruz.Maskelerinizi yırtabiliyoruz. 
Bunlar ancak özgür bir kafanın faaliyetleridir.

Öte yandan Toptaşmda yatanların her istedikleri za
man doktora görünmek gibi bir olanakları yoktur.Benim dı- 
şardayken de yoktu.Bunlar egemen çevrelere,ırkçı ve sömür
geci burjuvaziye,devletin gizli güçlerine yakın olan senin 
ve senin gibilerin imtiyazı olsa gerek.

3.Sübjektif .kanılarınızla değil,bilimin kavramları ile 
konuşunuz.Daha önce gönderdiğim mektubu ,o mektuba verdiği
miz cevabı ve bu üçüncü mektubu,yani ü çünü birden kısa bir 
not ile birlikte Demokrat gazetesine gönderiyorum.

Biz ileri sürülen önermelerin bilimsel olduğunu iddia 
ediyoruz.Her yerde her zaman savunabiliriz.Konuşabiliriz. 
yazabiliriz.Türk ırkçılığının ve sömürgeciliğinin en önemli 
kurumlarından biri olan mahkemelerinizde savunuyoruz.Başı
mız dik,anlımız açık,kendimizden emin,bilgimizden emin, 
gururla.Eğer bir parça bilimsel dürüstlüğünüz kaldıysa sa
yın Prof.Dr.Türkkaya Ataöv,düşüncenizin ırkçı ve sömürgeci 
Baas ideolojisi tarafından çürütülmeyen bir tarafı kaldıy
sa, eleştirinin Demokrat gazetesinde yayınlanmasını sağla
maya çalışırsınız.Düşüncelerinizi mertçe,dürüstçe orada a-^ 
çıklarsmız.Kimin bilimsel çizgilerde olduğu,kimin ırkçılığın 
ve sömürgeciliğin: . sözcülüğünü yaptığı daha iyi anlaşılır. 
Devrimci demokratik kamu önündeki bu tartışmayı ise ancak 
kendinden eminolanlar,bilgisinden emin olanlar yapar.

Korkakça davranmayınız,dürüst olunuz.Sübjektif kavramla
rı kendinize saklayınız.Bilimin nesnel kavramları ile ko
nuşunuz sayın Prof.Dr.Tünkkaya Ataöv.Demokrat gazetesinede 
gönderdiğim tarihsiz ve imzasız vede kime yazıldığı belli 
olmayan mektubunuz için”benim değil,böyle bir mektup yaz
madım, imzam yok” diyerek dahada küçülmeyiniz.

17Mart 1980 
(imza)

İsmail Beşikçi 
Toptaşı Cezaevi 2.Kıs. 
hükümlü Üsküdar/İstanbul
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İRLANDA BAKUR

Ew niwîsara ku mo cih di we hejmara xwe de daye 
3 i alîyâ komita tewkarîya İrlanda hatîye niwîsîn û 
daye kowara'me.Em goman dikin ku ji'niha û peşde,di her 
hejmarekî kovara me de, we li ser yek gelê bındest ê ni- 
vîsandin.Ku pewîste em dersan ji do'ra xwe higrin.Eger. em 
problemên dorâ (li cihan nizanibin û be haybin,em nika- 
rin tahlîla xwe jî li ser dorê bidin.Fek İrlanda,welatê 
Bask,Ermeî,Korsîkî,zîmbabwêû h.b. Çî ne evqas nav? Çima ■ 
şerdikin?Çi dixwazin? Problema wan çî ye ?

Armanca me rohnkirina va rûdaw û problemane.Ku 
paş rohnkiEin û nasîne em jîkaribin dersan bistînin û 
dersan bidin,

Problema İrlanda ne - dînî ye .Fek:komite gotîye İr
landa bakursLi ser Paus şer naîn„..-Li İrlanda şer ji 
bo azadîya gel dijî karbidestên İngiliz tilîya . wan a le- 
witî di nav jiyana :gel bixwe de-heye te kirin.Fek ku 
karbidestên kolonyalîst,giş tevgêrên neteweyî yen li Kur- 
distan rûdanan bi şêwekî lıeanî didin nasîn,di her firse- 
têde ew dibêşin ku ew tevger ne neteweyî ne, çi problema 
Kurdan û wan hîne,Ew şerên eşîrî ne,yanji mezhebine1 Lê 
ma gelo ew qas şerê ku li Kurdistan bu wine û ten kirin 
eşîrı ne,yan mezhebi ne ? Em hêwî dikin ku xwendevanên Ko- 
varê we van nivîsaran baş bibinin u tehlîla xwe ü ş e r  bidin

İRLANDA BAKUR
(Gelekî ku ji salan de dijî metingehîye şer dike)

Komita Hevkarîya İrlanda
Şere li Bakurê İrlanda ne şerekî dînîye (di navbe- 

ra Katolik û Protestanaıı de.) Katolik û pro.t.estanen dar- 
dore Belfast(Beyarê İrlanda) bihevra dijîn.Li wir aştî 
û xweşi heyesTi leşkere İngiliz li skakan nine .Le tu ka
ri bejesWek li Belçika şere ku heye wek şerê zmên têpro- 
pag'adekirin bu gelen Flaman û Walonîyan dijî hev rakin, 
ev/ tist li İrlanda weha bi şêweya "şere dînî" te bi kar- 
anîn ku Katolik û protestanan dijî hev, 11 İrlanda Bakur 
rakin. ■ ı . ' • 1

.Leşkere İngiliz li wir çi dike ?ûji ber çî ye,leş
kere Irlandî yân komanî ta'îro ne gıhaye armanca xwe.Em hx 
nekî li dîroke binerin û bibinin "Paykirin û îdarekirin" ê 
dikê.

l.Ew şerê dûr û dirêj ku bi sedsalan li Bakur hatî 
kirin,dîse di 1968 de tev çeqa xuya kir.Lê di çapa Awrupa 
de ew şer pir naye nivîsandin.Dema te nivîsandm bi şewe- 
kî dih ji tenivîsandin.Li gor wan nivîsan ev şer di nav- 
bera Katolik û Protestanan de te kirin.Sebeba we jîsgiş 
nivîsar ji alîyâ çapa alîgirê karbidestên İngiliz te daın. 
PERÇE KİRİNAN İRLANDA sDî dawîya çarxa 17 de giş İrlanda 
3i alîye İngilîstan hate bindest kirin.(Kolonîkirin)Di ve 
dornede dijî ve re we bekoşîneke gelewerî hat kirin.Lâ 
İngilîstan paş girtina. âxa İrlanda hew xwest jî bigerê 
Rewşa aborî bi temamî bi aborîya İngilîstan ve hat girê- 
dan, û idare kirin.
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Paş ku giş karBîdestên mêtîngerên (Kolonyalîstên) İngilîz 
hat kirin,li kêmanîya gelî pişka Katolik bi çavekî pir ne 
baş hate temaşekirin<Piranîya gelî pişka Protestanan jî bi 
çavekî baş hatin ditin û ew pişk jîyanek xweştir ji katoli- 
kan derbasî dikê.Karbîdestên digotin ku ewe piranîya gele 
li Bakur girêdayî melîkîtîyetê_bikin.

^Paş Şerê serxwebûnê dijî îngilîstan (1919-19.21) İrlan
da bû dû parçe Bakur dolemendiye xwe va dimênê dibin des
te İngilîzde.Herçende,di vönavberê de hin parçen ji İrlanda 
bûne serbixwe ji,1922'de komarxwenên Irlandî ne gihan ar
ınanca xwe ku welatê wan yekbuyî bimênê.

Katolik li parçe Bakur dıhatin êşandin û wêrewşê weha 
dom kir.Talî 1968 bı hezaran kes ket nav skakan(rîya) û di
jî ye zordestîye meşin,li İngilîz û polîsêlrlanda xwest vê 
mitinge bi zorêrawestênin.Ev roj jî di bê destpeka şere 
azadîye,azadîxazên Irlandî bangî leşker dikir û dxwazîn 
ku ev her dû liq dijî hev çek hilnekêşin.Lê bersiva wan 
bi gel perçi^andina wan hat xûya kirin.Edî leşkerB ko- 
marîyen İrlanda bû parezê girintîrîn dijî şkênandina Ka- 
tolîkan.Zordestîya kedxûran ji wî çaxî û wirda hê giran- 
tir bûye,ji salal970 ta 1975 bi hezaran kes beyi ku mah
keme hatin ketin girtîgehan.Paş sala 1975 sedan kes ketin 
bin ezîyeta û paşre ketin girtîgehan.
REVŞA^ABORÎ : Di sala 1961 de İrlanda xwest bibe endamS 
yêkitî aborîya Ewrupa(EEG) Wî çaxî burjuwazîye xerîp di 
xwest ku li İrlanda karxanan (Fabrika) bi cihbike.Erza- 
nîya karê karkeran,kemanîya wergera hatinê,burjuwazîye 
derve tema dikir.Bi wî awayî,kapîtala xerîp ket newa 
İrlanda û deri jêr webû.Di sala 1970 de behtir ji nîve ha- 
tina aborîya İrlanda ket deste kapîtala xerîh de.Niha rew 
şa aborî ji alîye EEG û Emerîqa te idare kirin li vi we- 
latî bêtalî,şerten jîyanek nexweş û hatin ke pir kem he- 
ye.Wek hatî gotin pazara İrlanda di deste kapîtala xe- 
rip deye.
HATO^çi dike li wir .? Li İrlanda Bakur , peş^ mawekî NATO 
tedrîba (tatbikata) xwe kir.Armanca vî tiştî tecrüben 
zorbetîya xwe li ser gelekî wiha bindest zêdetir bike 
Pir tiştên nûh ji bo perçîfyandine hatin keşif kirin û ha
tin bi karanînsPerçixandina rûiıî(Psîkolojîk),f işeken 
plastik,gaza fetisandinê û hin ev tişten nûh ji giş We- 
latan giredayî NATO re hatin şiyandin.

İrlanda dîrokek pir dişwar burandîye.Dijî ve zor
betîya ku li ser gel dibê û qanunen wan ,çent qanûnên 
pir xerap ku li nav gel ten bikaranîn.Beyî ku mahkema 
bir yar bide,polîs(yan ji leşker) kare li mala bigerê û 

kesan bixê girtîgehê.Polis karû heft rojan meriv teke 
qereqolaû pirse bi rêwe bibê.Ev tişt li Welatekî wek 
Belçika ji 24 saatin li gor raporên Amnisty International 
ev kafê (wexte) weha direj ji bonî ku meriv sûcên xwe 
qebul bikê ye.Lî karbidestên ingilîz û arîkaren wan li 
İrlanda dibejin ku ev tişt bes ji bo rawestana terö
rizme işer kirin.
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Paş vê infarmasyona bi şêwekîgiştî hinekî em li 
rewşa koraele û rewşa nûhbinêrîn.

1„Sazbûna'ÎRA muweqqet (Leşkere Komarîya İrlanda)
. 2.Têkoşîna girtîyên rêzanî (Polîtîk)

3 . Têkoşîna jinan
4. ÎRSP-ÎNLA (Partîya sosyalist ya komarîya İrlanda

û leşkere azadîxwazên İrlanda net.ewîya)
. . . 5-̂ Çawî çi di be ?
1.SAZ?UNA ÎRA Muweqqet: Gele ku li begê Katolîkan di man . 
di 1969 de pewîst kir ku reye çek û parozîya m  e bikê .Pêş 
wî katı ji di salen 1950 de dengê İRA em karin bejin hew 
derket çegên xwe firotîbûn ji ku ber dixwestin rojnamekî 
der bînin.Şere wan betir bû teorî.Armanca wan komarekî 
yekbûyî bû .Lê ev taktîka wan gel tatmin nekir.Li pir cihan 
katê qala İRA di bû gel gotinaxwe digotsEz pir xurt diçûm.
Li Bakur leşkerê komarî di ve^nawberede saz dibêû arınanca . '• 
wan parastina gelê Katolîk dijî melikîyete ye.Rawbera hezên 
din li Bakur ku bingehê şer danîn bi hêzên din Komarîre bes 
şerê teorîk u'abarî dikin li hev nayen.Di 1969 de heyva ka- 
nûnê de nawbera İRA muweqqet û ÎRA resmî(Official) nexweş 
dibe.Berekî giringe gel a-lîyê İRA resmî girt.Li Bakur jî pi- 
ranîya gel alîye İRA muweqqot girt.Li ba sinfen jî nâvanîye 
gel İRA muweqqet,nivanîyen din jî ÎRA resmî girt,û dijî hev 
xebat kirin.

Edî ÎRA muvaqqet rezanîya xwe(Politika xwe) derxist 
holê û rêça dijî emperyalizme bikaranî.Şerê. w§ . jîşe.re çekda- 
rîye,ji bo azadî wekhevî û serxwebûna İrlanda.
2.Tekoşîna girtîyen rlzanî (Polîtîk) Dû hezar girtîyên rêza- 
nî li İrlanda hene.Bv kes giş dijî kedxurîya Ingilîzan ra- 
bûne.Ev girtî ,1i girtîgehên Bakur,jêrê İrlanda û herwaha İn- 
gilîstanin.Di her odokî(0de pir lewitîne) de nezîkî 400 keşi 
di mene, û her yek betanîyek heye.Ev girtî têkoşîna xwe dijî 
kirinen(zorbetîya rejima Ingiliz) karbidestan İngiliz dikin. 
Çawa ? -Ew cilö gitîgehê li xwe nakin û bes betanîye li ser 
milê wane.Ev odên xwe qed paqiş nakin li ser pîsîya xwe dirû- 
nin-dirabin,ji ber vê ’yekê carna bi zorê ji alîye leşkere İn
giliz bi firçê hesinî tên şûştih.Bi dinya derwere danû stan- 
dinê nakin.(Heyvê nîv seet.)Hin kes bi heywan di odek bicûk 
de dirûnin û dernakewin.Ew bi tine rûtinin ...Le ew ne tenê ne

Alîkarîya gelî ku carnan bi hezaran der dikewin skakan 
û rejime ji bo wan girtîyan Protesto dikin.(Çi mixabine ku 
di çapê de xjaya nake,qedaxa Karbidestên İngiliz) Karbidestên 
İngiliz dixwazin vê têkoşînê besbifain lê herwaha ew kesê ku 
wan xwest bê pirs têxin girtîgehê.

3.Têkoşîna jinan li İrlanda: Li İrlanda Bakur he ti 
çaxî têkoşînek baş ya jinan ne hatîye kirin.Weka ku jin li 
İrlanda tên perçiqandin,li tu Welatên Ewrupa nayên perçiqan- 
dın.Kemanîya mafên jinan her weha di nav malê de jî heye pir 
jin hene ku bi zorê dixin kar ji ber ku ,pir kSm diraw têû 
dain.Karê ne xweş, tim ji jinan re ye.Kêm têde zilamek her 
her heftî 285 f. distînin,lê jin 195 f.^Ew rewg li Bakur 
piçek baştire.Di komara İrlanda de giranîya dere(kilise) pir 
mezine her pirtukek ku başbê ji bo infarmasyone mezinkin 
zarokan anji rwestana bûna zaroka qedaxeye.Paş sala 1975 pir
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komên jina saz bûn.jî bo wekhevîyê,şerê xwe dikin.Lê ev 
şerê wan ne pir bi hêze.
4. SAZl'ÛNA IRSP sPartîya sinn feinybi rêzanîya xwe ya re
formist bû hêzeke ne pirr mezin.Xebata xwe ya ji bo komara 
İrlanda^ ne rawestand û roj dûh rojan behtir bi partîya İrlanda 
a komûnîstre karkir.Lê endarnên we aktîf tên girtin û dike- 
win girtîgehan.Ev partî di 1947 de ji hev di feşqilê û pirra- 
nîya endamên ww IRSP sazdikin. IRSP şPartîya sosyalîsten k«- 
marîya İrlanda,navbera ve partîyê û İRA resmî ne xweş dibe.
Di âlîyen dîn deji partîya sinn fein nave xwe dighore û 
dike "Partîya sinn fein ya karkeran" Têkoşîna IRSP,ji bo ko- 
m arek serbixwe û sosyalîsta İrlanda. Ji her ve yeke ev par
tî jî bo hedefê zordestîya karbidestûn îngilîz.
9. DAWİ çi dibe ? Rezana (Polîtîka) İngilîz li İrlanda ne 
tiştek weha hêsanîye.Ser alîkarina fabrîkûn (karxanên ) xerîp 
_li İrlanda bi şêwekî piran, bêkarîtî pir xesarû li dewleta 
İngilîz dike.Lê dîsa karbidestûn İngilîz ji İrlanda na gerihin 
ji ber kû sAbora İrlanda bi temamî bi ya İngilîztan û kapîta- 
İa multînational we hatîye girêdan.İngilîztan ev dewlet wek 
dûvekî bi xweve bi zorû gireda ye.İngilîz li kotî bi dile 
xwe ji wir dernaçb.Lê tekoşîna gel ya dijî kedxurî û zorbe- 
tîyâ dewleta İngilîz eğer bi ser kevê û şere xwe dijî kapî- 
tala derve qewîn bike wî çaxî İngjlîz bi heze#wû der çû ji 
wî Welatî.Serketîne netewî ya gele İrlanda,we İngilîz ji axa 
xwe derxÛ.

Kapîtala xerîb, ta niha li İrlanda bi milyonan E.xis- 
tin kasen xwe.Lê ev kedxurî ta kengo we dewam bikê ? Herweha 
ev zorbetîya karbidesten İngilîz,ta kengS karin gotina xwe 

li ser wî welatî bejin? İro gele İrlanda têkoşîna xwe yî 
netewî dike.Ev tekoşîn na rawestê ta kû ew xwe bi xwe î- 
dare bîke..Tâ kû gotina wî li ser welatê wî bibhûrê.Ta kû 
ew rîya xwe di alîye rêzanî û aborî de çû bike.

Ew kesen hû behtir bîxwazê 
Infarmasyonê wergiri,karîn 
ji wîr bi pirsin.

Wg.îerland
Vesalius str. 4 3000 Leuven
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Çanda Kurdî s

ROJA HELBESTAN LÎ STOCKHOLM
Di roja 1.6.1980 de li serbajarê Swêd Stockholm 

!,Roja helbestan"Ji alîye "Merkeza niviskarên Swed" hat pekanîn 
Di vê şevêde nivîskare Kurd Mehmet Emin Bozarslan kû ew jî 
endamê v§ komele ye,bi kurdî helbestek xwe kû li ser 77 şoreş- 
gerên Kurd li Kurdistana rojlıilat ji alîye rejîma Sumeynı ha- 
tıbûn îdamkimin. xwend.Li Swed cara yekemîne ku helbestek bi 
zmanê Kurdî rodyo y$n Swêd de li her der§ swêd tê belavkirin.

Em vê helbestê di kovara xwe de belavdikin,daxwaz di
kin niviskare Kurd Mehmet Emin Bozarslan v6 xebata xwe ya hêja 
berdewam bike,

T § k o ş e r

Lİ SER ŞEHÎDÊN KURDİSTANA ROJHİLAT
Mehmet Emin Bozarslan

<jı dûr,jı pırr dur 
Jı kurdistana Rojhılat 
Jı serdeşt û Saqiz 
jı Baveh û Kermanşah 
Û jı Mehabad 
jı Mehabada Qazî Mıhemed 
te denge gulan 
tê gumîna topan 
tê xijîna tanqan 
û gurına fırokan
Leşkerê Ecem 
û mılîsen Xumeynî,
Xumeynîyê dılreş 
Xumeynîyê rıkdar 
Xumeynîye mejîgenî, 
tabûr bı tabur
dikişin ser Kurdistana rengîn. 
Wek eskerên Kemal 
Wek rehkarên Ereb 
Wek leşkere Hîtler 
İl hovıtî

sîngên xortên Kumdan 
jıbo tifmgên xwe 
dikin amanc 
dikin nîşan
Heftê û heft diler 
heftê û heft mêrxas 
heftê û heft xerzen fîdan 
rawestane lı meydan 
wek gıyaye Sîpan.
Sîngen wan şıdîyayî . 
bawerîya wan temam.
Mêr m ,  şer m  
gurçıkhesın m  hemî, 
natırsın jı mirinê 
mırın ditirse jı wan.
Bı sıngen xwö ^ên vekırî
bı seren xwe yen bılınd
mîna çîyayê Sîpan
meydan dixwîmn t ev
.jıbo merkujSn îran
u jıbo wê mırına hevalbende wan.

dıkujm zarûk û jm, 
dipelçiqînm gul û kulîlk 
û bmefş û sosm
Lı meydanan
lı meydanên bajarên Kurdan 
Dîroka Kurd û kurdıstan 
dîsa dixemil® 
û dıkemıle
bı kuştma egîten Kurdan 
bı şehîtkırına pêşmergeyên 
Eaşîstên Ecem 
Dılbıjoken xwîne,

Xurt m  wek dîwar 
zexm m  mîna zmar 
namûskarm bawerdar m  hemî 
stûyên xwe xwar nakm, 
ser natewînm 
lı hımber dıjmme har.
Lı hember dıjmme bêbext 
smgen xwe yen têr bawerî 
Şıdandme

qehreman* wek mertalê Ristem. 
Dıbejm bı dengê bilnd:
Em natırsın jı we 
Au ji wê mırına hevalbende we. 
Paşe d m ê r m  li hev 
bi awirên tûj
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û diqînn bı tevayîs 
"Bimre koledarî 
‘Bimre mörkujî 
Bimre xwînmijî 
Bimre zordestî 
Bijî azadî 
j'Kurda ra azadı"

Dîsa lı hevdû dinerin 
yekdıl û yekrail 
deng bi hev dixm 
yekdil û yekdeng 
dibejm,diqîrin ;
"Bijî Kurd û Kurdıstan 
Bijî Kurd û Kurdiatan 
Bıjî Kurd û Kurdıstan."

Li hember wan 
çok dane erdê
heftê û heft faşîsten îran
hefte û heft merkujên Ecem
hefte û heft dılbı^dken xwînê
hefte û heft dıjminen insan.
Seren wan berjer
stüyen wan xwar
rûyen wan kiret
mejîyên wan genî
wek mej îye Xumeynî.
Tırsonek,newierek
tev bebext
tev kîndar
mîna gur,mîna mar
Ew hefte û heft mêrkuj
desten xwe yen gunehkar
dibin ser tetîken tıfmgan
û dılıvînın
tılîyen xwe yen sîtemkar. 
Gurîn te jı lûlan 
jı lülen tıfmgen wan.
Le xortên Kurdan 
fersend andın denge lûlan 
dıfetısînın denge wan 
bı qîrîna xwe.
Denge wan dıde ser denge lûlan 
Dıgurın dîsa wek ewran:
"Bıjî Kurd û Kurdıstan."

Hefte û heft dil
hefte û heft dilen cıvvaıı
hefte û heft dilen qehreman
radiwestm.
û hefte û heft can
hefte û heft canên ciwan
dıkevm sşr axa pîroz
ser axa Kurdıstan.
Lı ser her yeke jı wan 
xêzeke sor peyda dibe 
jı xwîne.
t t  A  A  'i A  AHe dı hectı 
melûl melûl 
dadıkeve ew xwîn, 

dırej dibe 
ta dıgıje axe, 
şıl dike axa pîroz 
axa welêt 
axa Kurdıstan.
Deng dıbıre
Bêdeng dımîne meydan
gavsk,dû gav, se gav.
Lê dom nake bêdengî, 
denge hefte û heft şehîdaıı 
dengan dıde hawirdor 
dengan dıde zmar û latan, 
dar û beran
dengan dıde çıyayen Kurdıstan
û jı nışka v,, ,bılınd dibe ew dengan
Her çıya
her dar û zmar
her şkeft û şker
diqîre,dibeje;
"Bıjî Kurd û Kurdıstan 
Bıjî Kurd ü Kurdıstan 
bıjî Kurd û Kurdıstan."
Ev dengan
şaş dike merkujen îran 
Kena wan
dıcemıde lı ser leven wan.
Dıtırsm
lı hev dinerin,bı çaven vala 
û_jı hev dıpırsın:
"Jı ku te ev deng ?
Kîne diqênn weha ?"



19

Radıbın paşê 
dil bi tirs 
serberjer,devcemidî 
direvin
bi gavên sist.newêrek 
dıçın jı meydan.
Le dengan did dû wan 
Dengana darû beran 
dengana zınar û latan 
dengana çiyayên Kurdistan 
ber nade pey wan 
hor dide dû wan.
Ew dengana xurt 
öw dengana sawdar 
kun dike guhêt wan 
dikeve mejîyên wan 
û tırs dike dilên wan.
Ber nade pey wan 
her dide dû wan 
dengan
dengana çıyan
dengana çıyayen Kurdıstan
dengan a
"Bıjî Kurd û Kurdıstan 
bıjî Kurd û Kurdıstan 
Bıjî Kurd û Kurdıstan.”

Tarîxa nıvısana Iıelbeste 29 Tebax 1979
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ÇANDA KÜRDİ 
ÇÎROK X W İ N İ

Hînkar O R 1
bi alîye tera sarınce

deste wanda bu,di
Se zilam di reşıya şeve de 

çun.Dido ji wa bi çek bûn.Çekê wan di
dû di meşîn.Dema go hatin ber hewşa Şero ,belabûn .Yek 
xwe da ber hêtê hewşê.Berê çekê xwe da deriye xenî,her 
mavî li biwara deriye xêni de meşîn.Ye li peş,deri şanı 
paş kir,bi tilîha xwe qewzada xwe gihand deri,ye li 
cara li

pey
jidû
li

ve
hev-
wan
wen

/Nye
paş

§e

"end

de
,Ew

bun
be-

■,bi tilıha xwe qewzada xwe gihand deri,ye 
deri da bi kulma xwe,paşre bakiri ye s 
ıro waaa Şero,
;ro û malîye wî ji êwarî razabûn.Hemi di mozeleke 

Ew jina xwe di lıvîneke ,iıer se küre wî ji livîneke de bun 
rî de û bave xwe razabûn di enîşka mezelê de._

Ser dengi derî peşi jina Şero şîyarbû İngişkik li Şero 
xist «ji bo kû şîyar bl.Pêşîdi cihê xwe de hilçenî Şero.Pêşra Şî 
yar bu.Pevre guhdarî derve kirin;

- Ew kîye,got Şero nav livîna.
- Ezim,Eexro.Mati mirîyi.

şero dcmgê Pexro naskir.Bi 1 
Çû derî jêra wekir,Dostê xwe bir 
tewand.

Tû li ser sere mi û bavê rni hatî .Eexro.
D i pay Şero da jina wî jî ji nav liwîne rabû.Ew ji bi 

tırs derî meyzand.Rahişta pista xwe û ji ber derî xwe da alîkê 
Pişta xwe girêda berî go lambe pexi.Di ve dawîyêde, kurê wa yê 
mezin şîyarbûbu. ser zembelîşê xwe rûniştî bû û kabokê xwe ki-

ez rabu,li deri meyzand bi tirs 
ser singê xwe û xwel ber Fexro

şandibu bin zenîya xwe.Ew ji Fi 
bihistibî.Zanî go ji bona xerabîkê 

Ere hilo were go Pexro.
xro nasdikir.Xerabiy; 

hatîye mala wan.
go kırı

Bi barstika kirasê 
Herdû pişkokê kirasê wî di 
wî derkete holê»barstîka 
Fexro.Deste xwe dîsa awête 
singa wî gihişt ber destê

Şero girt ,wı di pey xwe de kişand 
cihde hilbun,Barstîka wî vebû.Tazîya 
Şero ji destê wî felitî lê vegerîya 
barstîkê,ji bêdela barstîke tnûwê 

wî.Bi rnûwe sînga wî girt vêca.Bi eşa

herdû
rihê x'no xwe spartê heta enîşka xenî di peyda çu.

ti zanî ko gu ez kîme got Fexro.Pist go 
û pişta wî hetta go jî hat li dîwêr xist. 
Axa yî.
li zlame Pexro meyzand Sero di bin cevde. 

çond gav ji wan wê da sekinî 'bu,devê tifinga xwe 
er Şero.Di payda yê li pişta hêt di c ra bi qest 

Şero,di cihe xwe de cemidî.Zanî bu go wî na- 
ber jina wî pîs bikirîyana.

go ma tu mi nasdikî bê
ev jl te pirsî.
ez ve ji zanim bê ti çi dibêjî.

,nİha beje

~ Niha bêje, ma 
mile Şero girt 
- Erê tû Foxro 

Di ve iıole de 
ribanekî 

İİ £
kete dile 
we wîna li

Weke
zîvirandî 
kûkî tirs 
kuj in.Le 

-Mi
e z kîme,mı 

-Ere 
-Ha wilo

jı nawe xwe |i te nepirsî,mi

win bi kı şewinn beri go herin
tişd£
; j î . Lê

dizîya gayê Behwarî ya,V/in bi xesar çawa va 
-Mi dizîya keski ne kirîye.Ti rast dib 

drawa dikî,ti zanî go bêbextîye li mi dikin.
-Xwe wilo xêşo maşo neke.Ya rastı beje min.Ne hele 

diranê te ji cih hilkim.Ma ez ewim go bi ya xelkê bikim.

dikin, 
ye go got.1

go ez
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-Eidî çavê te.Te cilve mi niha bi kuje.Le bi Tirba bavê 
te mi dizîya keski ne kirîye.

-Kuro sayîbav,dûvdirêj neke.
-ilişte 

gotana. le 
tu zaııî. 

-Tu 
»/ve 

kulma ra

nekirı eze çawa bejim.Go 
mi tiştkî ne kirîye.Ez ve

rai bikirana mine peşî bi 
zanim ve di bej im.Ya talî

ya
da

talî
paş

dixwazi.Uexwe wejı bibine.
, seçar kulm di pey lıevde li zc 

rî wî sê çar cara li het ket.Her 
li Fexro meyzand Şero.Dirane xwe lê zîqand'.

- Hayf hayf go we lıeta îro em nas nekirîne.Ne em xwînîvê wene 
xwe li wir li we girtîye.Me he-ta îro be we rne çi kirîye go em

mîya wî xist.Bi 
car li bi qahr

Me
îro

/Nye
tiştna bikîn. Tu di rabî li ser gotina xelke vê tedayî

dijê Behwarîya ne wînim. 
go hinedî bena xem ııe dikir
ez zanibûm wê mirina mi bi,

mine dîsa rastî bi gota.Lê dizê we ne ezim, û ne kes ji meye,tiş- 
to go ez zanim,bêbextî û dijminîye.Ciwamêra îro xurtin.Her tist

Le

be we
li mi dikî.

-Nexwa ez derewa dikim,nexwa- 
Kuro bese.Bes wa derawa bike 

ma li bu wara mi jî.
-Haşa ji te , lê bi şeref go

i & s te waI A <*■ hew 
irîk 
go me

digihi me,go xerabike' 
nan dixwîn çawê wa 16

bi me 
bar nebû

jiwir ji derxin,wana dixwa-
her

31 wa te.Meyzandin go des 
bikin,meyzandin go em li wede'p 
Hey me ji gunt derxistin.Diwên 
zin.Naxwe kesî ji -me gayê wa 

Şero serê xwe li rexê
nikê wî stûr bûn, ji qehra xuwîna serê wî li mejl 
•Her dû kulmê xwe di ber xwe de şidant.Le tiştelc ji nehat.

Ser muxtarîyê li gund pefçubun,di pefçune de kal 
Pefçuna taîî de heta nîve rîya bajêr bi dar û kevira dabuna pay 
wa.Di se cara li hev civîn û erîşî gund kiribun.Lê di her cara

ne dijîye. 
gund ve zivirand.Raye

ye wî
du cey- 
de civî.
ketibun

de wa kals kiribun.Darî çave wa firaxe wa talan kiribun.u di
peyde xênîye wa xerakiribun.Heta derengîya şevê li dora gund

ji neçarî tevlu malîyê xwe hatibun bajêr û xwe li axê 
zade wan dabun hev, rezû verzê wa kuri-pay wa da 

lavo ne mi go darawa neke.Ya beje mijVîkasi duv

mabun.Pişr 
girtibun.Di 
f andibûn.

-Kuro 
dirêj neke.

- Bi sund haya me ji gaê va nîne.Ji roja go em ji gund der 
ketin he me riwe xwe ne daye gund. Ne ji me naye,Ji me belit a eme 
rêna dîzîya wa.Go ji me behta mene hayfa xwe ji wa bistahdana 
Le ji me naye,civamêra hê jime xurttirin.Me ti na bîni li vir 
j i wî karina me.

he-

•r-, C '-j3e çika xwe roben diki.Ye go w± 
ne viloye.Hun çiqa xwe je berî bikiıı 
hun in ne keskî dîne,le niha eme ji te 
biştegilin.Lê lavo ma evder bê xwedîye 
tişda dikin.Hun nabên rojgê we derkevî 
kirin.Hexa ve go emê dizîkê kin û we ji

nas ne.kı; 
na kevî sc

we be raste.Hc 
re mı.Di vêde

egerıyan.Eme 
Hun gawa bi 
hole û we ji me 

mera

wena 
xwe

Ae
mîııi.Le ti

pışra 
ser wa 
pirs- 
dibînî

go ne wiloye u ji w era na mini.Mi we cirimand Hune penç hezara
dine mi.Ev cirrrıa weye.Pişra hun e xusara wa din.De ji ıro pede hun 
va tişta qenç bikin.

-Girma te ser sere mi 
-Ma çîye lawo,dika we 

dikim.Heqê we cirmkirine 
mine ev bi kirya.

û bavê mi.Lê ya rastı ev ne cirme, 
beje.Ez ji te ne di tirsim,ne fihet 
Mi ji we cirm kir.Go tişkî dî bana
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- Ez dibêm ti neheqîyê li me dikî.
- Nexwe wilo ez neheqîyê li we dikim.Dika neheqîyê bibîne 

veca .xwe da alîkî5li zilamê xwe meyzand.Bi til ya xwe Şero şa- 
nî da.Zilam di cêhda tifinga xwe danî ser Şero.Şero berî wî 
xwe avête pay Ezîz.Ber çu li dîwarê xenî ket.Di pêra denge ti- 
fingê li tarika sarince balabu.Pêşî cîranê Şero şîyarbun.Pişra 
xelkê taxê ji nav livîna guhdarî derve kirin.Pişra lihêfa xwe 
kişandine serê xwe.Kure Şero. e mezin ji ser cîhe xwe rabu.bi baz 
çu ber derî.Kir go derkevî derve.Dîya wî di pişt dêrî de sekini. 
Bi dest kö bi milê 
gulıdarî derve kirin.

Ne mi tiştek ne got, 
bu.Pistî te wilo xwest ezê 
ji gotinê we derketîne.

Berî go tirs ne giha

kure xwe' girt.IIer du kelugin bun.Bi tirj
go
bê

Şero dipay Eziz de,ya mi gazînik 
çi.Em li ber wene.Kîja ro jê em

t( ,te wilo ne di got kure seye xwe.Te 
behsa neheqîya dikir.Ka dîsa bêje.Kî neheqîyê li we diki.

Ne mi got ya mi gazindik bu.Piştî go deste we li ser me 
bî,kîl kari neiieqîyê li ms biki.

Ha v/ilo weke mera bipeyîve .Nilıa here penç he zara bine. Ev 
cirma we hemikaye.Te divê ji ye dî nastînirn.

- Xwezî hebana.Le bi tirba bavê te otmanî bi mira nîne.Em 
abora xwe bi qaçaxîye dikin.Le ev çent mihe go re hatîye girtin. 
Em hemî rûnîştîne.Tişt kî me hebana inenê bi firotana.Her tiştê 
me li gund ma.Erdke hişk ezmanke bilind.Ez feqîrê xwedê çi bikim 
Ezê veqa pera ji ku ênim.

Ez Wîkasî nizanim.We peşi bi fikirîna.Pişti go we kir 
hune weke mera cirma xwe ;ji din.Weger têde nîne.Hun wêna qenç 
zanibîn.Le bila qencî dîza ji mi bi,ezê dû roja xwe li ve girim 
Roja sisîya berî nîro ez ji we dixwazim.Go hema piştî nîro ket 
bextemi ne ji were.

Li zilame xwe vegera;Da em herin zarono got û meşî .Şero qe~
derke pay 
livîna _xwe 

Jina 
livîna xwe 

- Heyla
nema ji xeyni 
Ma lê mayê go 

Dika were 
axeye ew jî xme

sere wı di berde kete hindiro,çu servn da meyzand.Pişra 
runişi.
wî pay de derî girt 
runişt; Hestirê çavêxwe bi zendika kira

û çingal li berda.Ew jî çu li ser 
ê xwe paqişkir.

3 cip S
■ me

mezm li male keto,got jina Şero.Ma keski dı 
di vı bajarîde.Bela gire xwe li hinedî bidana 

xelxê bi cirimîni.Ti dibê exaewe. 
böje, got Şero di ber xwede,Ji ber go kure eme

Wî ew ji tadeyîka »ve li me
, ewu Şero 

tiştkî hesap dikî,
li ber gaye xelke ketiye.Li pay çend

»

xwedê.Ma kevir li me barî.Qey em ji
kuruşe 

rojge nabe 
bû Eerzen axa livirin.

diki.Ma tid be ew 
xweye.Le ma xwede,

- Ez qurbana 
Oxwe ş.

-Ne neya Wîya.Ma em' bi v/î livirin.Em 
Eze siba herim cem.Meyzê be ew we çi bejî.

Heta derengîya şeve sere wa di ber wade ser livîne xv/o runuş- 
tin.Ne go tiştik netehte bîra wa go bêjne Iıevdu.Le gotin tiştek 
safî nedikir.Ya baş ewbu go bibi sibeh û herne cem Ferzan axa.
Her tişt wê bi wîna safî bibana.Ya ew ma go razin.

Ferzen Axa,îro jî weke rojîdî dereng şiyarbu.Civata wî heta 
derengîya şeve dom kiribu.Di ve İıolede der ji civatê qerîyabu.Buh- 
rîbu mezela dî û çend qedeh ereq vexwaribu.Ji serxweşîya evarî ça- 
ve wî werimîbu.Berî go rabî çsvê xwe firkand.-•
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gerkirî ma.Pişra rabu.Çu deryê mezela xwe 
do kesik li eywanê nebu.Kefxweş bu go ji 

a xwe nedît.Buhurî mezela runiştinê.Ehmedo
Şende ser livma xwe 
vekir.xeynî xulam Ehm 
niha ve keskî li bend
pêşî qehwa wî, di payde taştîya wî anî.

- Çi heye çi nîne Ebraedo ji sibehîve, got
- Saxîya te wê çi bibê.şero û çend xwedîyê 

devê derîne.Bê çi hewala wan heye.
- We çi hewala wan hebi.Qey dîsa rahiştine 
Hhmedo rahişte firaxê vela û derket.Di

xwedîyê xwe ketne hindiru.Li pişta derî şipîya 
dan axê.

~ Bibuhrin runun şipîya neminin.
Xwedê Kêmatîya te şanî■ me nedî,got Şero

- Xêre Şero»
- Xêre.Ewe go em 'bi druvê xwe 

neyen_, lê nabî.Em neçar di mînin
- ji xwe winê en.Ma hunê herne
- Em ,ji wilo zanîn.Ji bavu kala 

wê evder bi.Lê Exro Axa bi vî cavî

piştî taştîyê. 
wî ji sibehî. ve 11
hevdu.Ka banke wa. 

a Şero û çend 
ekinîn.Ro j xweşî

berî runun,
te reht dikin.Em çika diben go 

Nexwe me kengî te reht dikir, 
ku derê,di cihe we evdere»

cihê me evdere.Piştî îro jî 
1 i me nameyzeni.Şevedî,bi de-

Te
mi i

rengıya şeve ew û çend zilame wi hatin.Bi saloqa ganin ji gundê 
me hatine dizî.Dîbe hîlo bîlo wa diziye bele sebep û bele heq 
dirabi me cirimeni.Penç hezara di me dixwazi.Dû rcg mühlet deme, 

Go em nebin we dîsa ê.Wêca tu zanî,ti çawa di bejî eme bi ya te 
kın.

go kî Fexroyê me.Çawa tê.Ma kesik nebu go bişêni pay te. 
z ji ku zanim.Ev hat,dû zilame bi çek jî pêra bu.Ya pismamê 
li virin.Çi sondê go ti bi xwazî,eme kin.

Niha der ji sondê bi gere.Wexte sunda ji 
nin û ne hinedî . Ne lıun bi tinene ye ji gunda 
nayê pirsîn.

- Ma ez ji ku zanim.
- Nexwe ez vêna bejim.Go tiştik nebana ne gundîyê we 
ve,ne Fexro we di cirimînând .Ma ne wilı ye.
- Ez di bem kî karîye kîye.Kay karine me bi tene.
- Meyze Şero s Ev ne karîbuııa.Go ti li we meyzenî,em dest li 
deste xwe nabînin.Le ne wilo ye.Yeke go ez dibejime.
- Haşa.Ma hedde mine.Ez Şikra gundîyê xwe dikim.Li kusura 

ne meyzene.Mi xeletîk kir.Gotina mi ne ev bu.
Eze pirsim.Be pirsîn tiştek nabê.Go hun tene bana 

dikir.Eşîrik tê devê deryê me.Her kes go tiştik dibejî.Ji 
bi heq, kî bê heq eme Çawa te derxin.Ne diwe pirsa xwe 
Em bankin cawamerna em gohdarî li wa bikin.Go evji nebu

go em wana bênin cih.Eexro Jî wilo

heye.Lê çima hun- 
hatî.Çima ji wana

tavetine
;er

ıer
mı

xem ne- 
w an a kî 
bikin 

, kevne- 
kiriye.şopıye me hene.Diwe 

Wî pirsyara gohdarî kiriye.Pişra hun cirimandîne.Diwe go hun cir- 
ma xwe bidin..

- Ne di kevneşopîyê me de sund jî hene.Me bidne sunde.
- Sund jî heqqe.Xwedîyê ga go biwen emê ve bidne sunde.

- Ne ew dijmine mene.Em sund ji buxun qebul nakin.Pêşî
pışra 
ji vir

em 1 i. wc di meyzeııin.Go hun jî me parizenin,dive Ê3O
xwecte, 
em

bar bikin.Qey Qedera xwede wiloye.
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- Ez di bê o i xeynî we xeberê hun tişt kî dî nizanin.Hetna 
go ta yî dighî we, hun behaa barkirine dikin.Bavo herin.Oxira we 
ya xere bî.Welat li ber we vekirîye.Hun kuderê bi xwazin heme 
wedê.Gelo cine go hun hernê bê xwedî ye.Hune rabin ser bixwe 
tistna kin û lcesik tiştkî ji we nepirsi.Bw li kuye. Li kû heye. 
Weke go mi got.Niha rabin herin.Eze pirsna bikini,pişra bankime 
W Q »

- Ma Fexro Axa we ew çi beji.
- Ne mi go herin.
~ Malî awa,xwedê zarogê te bêhlî.
- De oxirbî ji were.

Şero û xwedîyê xwe rabun,xwe li ber axê tawandin û berapaş 
derketin.Di pay wada qulfek dî ketne mezela axe...

'DEMOKRATİK ÖRGÜTLERDEN H.ABERLER s
İsviçre yazarlar cemiyetinin bilim 

İsmail BEŞİKÇİ' niıı sömürgeci Türk hükümeti 
ye koyulmasını protesto eden mektubu ( 1 )

adamı,Sosyolog 
tarağından hapishane-

MOUSSE BOUL ANGER 
İsviçre yazarlar Cemiyeti Başkanı 
Kirchgasse 25, 8001 Zürich
Ekselans
Fahri KORUTÜRK 26.1.1980
Cumhurbaşkanı

ANKARA -TÜRKİYE
Yazar İsmail Beşikçi’nin hapishaneye koyulmasını duyunca 

fazlasıyla üzüldük.Onun Kürt halkı için yazdıkları ve davranış
ları, herhalde hükümetinize ters düşmektedir.Fakat biz fikir öz
gürlüğüne baskı yapılmasına ilgisiz kalamayız.İsmail BEŞİKÇİ ye 
iki buçuk yıl ceza vermeniz insan haklarına ters düşüyor.Ülke
nizin çıkarlarını (adını) zedeliyorsunuz. Bize göre değerli bir 
Kültür uzmanının ağzını kapatmanız siziniçin çok olumsuz bir' 
tepki yaratır.Daha öncede Nazım Hikmet*ih eserinden çıkarılmış 
bir balenin yasaklanmasını duyduğumuz zaman hem.hayrete düşmüş, 
hem de üzülmüştük.

En kısa zamanda tüm gücünüzü kullanarak İsmail BEŞİKÇİ’ 
niıı hapishaneden çıkarılmasını sağlamanızı diliyoruz.

Bu çağrımızı olumlu bulacağınızı ümit eder teşekkür
lerimizi bildiririz.

S aygı1arımız1a.
MOUSSE BOULANGER 

İsviçreli Yazarlar Cemiyeti Bşk. 
(imza)

(1) İsmail BEŞİKÇİ’nin ayrıca iki adet mektubu dergimizin önceki 
sayfalarında yer almıştır.
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İhsan Sabri Çağlayangil 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Makamına 
Çankaya /Ankara/TÜRKİYE

Oslo 6.6 o 1980
Düşünce özgürlüğünü engellemek bizce ileriye doğru 

gitmeye engel olmaktır.Norveç’li Yazarlar Cemiyeti,İsmail 
BEŞİKÇİ’nin hapis edilmesini protesto eder.

Düşünce özgürlüğünün engellendiği ni ve üzülerek duyu
yoruz ki, Kürtçe dili edebiyatı ve kültürü tüm Türkiye Kürdis- 
tan * ıııda yasaktırlar .Aynı zamanda Türk yazarlar susturulmaya 
çalışılıyor,yasaklanıyor,yayınına ise sansür_ uygulanıyor.v,s, 
Dileğimiz yetkilerinize dayanarak İsmail BEŞİKÇİ*nin derhal 
bırakılmasına çalışılmasını istiyoruz.

Saygılarımızla..
Camiila Carison

NORVEÇ'İ! Yazarlar Cemiyeti Bşk.
(İmza)

KOMELA NETEVİYA KARKEREN
URUGUAY :

Di 13 û 14 ê Ilezîrane 1980 ciû rojen internasyonal a 
grêwa birçîbunê ilan kirin.Ev grev/ dijî zordestîya leşkerîya 
hikumeta Faşist li Uruguay û ji bo girtîyen- rözan(Polîtîk) di 
girtîgohande bilye.Ev grev/ di dû sendikan de çê bûR(Sendika 
C.S.C. û F.G.T.3)

Pirr komele û parti alîkarina vê grêwe kir.Me ji alî- 
karina wan kir û ji wan re nameke piştgirtine şiyand.Em ve na
me di kovare de belav dikin.

Têkoşer
ji bo kesen di grewa birçîbuna internasyonal de ji 

bo gele Uruguay.____
Gele Kurd îro û doh jî di bin zordestîya Fizikî Aborî 

_û çandî ji alîye çar hıkumeten,(İran, Türkî, lraq û Surî)deye. 
ji îro ber ve yeke gele Kurd bi awakî pirr kur nalin.û têkoşî- 
na xurt ya gele Uruguay herwaha giş gelen bindest te dig 
hije.-

Di em kopye telegrafen ku me ji bo ;
1.Konsolos! Uruguay
Avenue Lauise,437 1050 Bruxelles
2.ONU Komisyone rnafen insan! palîs des Natîons
ch. 1211 Geneve 10

Sv/îçre
şandîye,ji v/ere jî dîşenin.

"Yekîtîya Karkerû xwendekarên Kurd li Belçika , bi 
koşîna gelê mêrxazê Uruguay re ye.jî bo azadîya xwe û giş 
gelin bindest li cihan! ?*

Silav şorêşgerî.
T ê ko ş e r

te-

"DÜNYANIN ÖZGÜR İNSANLARI-İLERİÇİLERİ-DEMOKRATLARI "
SOSYALİSTLERİ

Pişti ku bi desten emperyalist û iıevkarîya metinkaran 
Kürdistan di sala 1923 de bi hevhatina Lozan hate parçekirin û 
kete bindesten çar dûgelen mêtinkar,zînat û zorkarî her roj 
bitir bû û dibe.
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Li îranê hovberiya Xomeynî li dijî Kurdistan "Cîhat " 
vekiriye.Xomeynî f emana"Kurdi s t an dê were kambaxkirin "daye. 
Li îraq û Surîyê karbidestên Baas,ên faşist xwûnê vedirşine.

Li parça -Kurdistana îirkîyê jî rewş ji ên din ne çê- 
tire .Bi sazkirina Doliwgerîya Awarte li 19 ji .21 Wîlayeten 
Kurdistan .hovitiya mêtinkarên(KolonyaliSt) Tirkan bê pîvan e.

YHer roj Şoreşger,Demokratû Welatp'arêzên Kurd tene kuştin.Ko
mando bi dirindsyîCwahşetî)' davêjine ser gundên Kurdan û dest 
bi gelkujî (qetlîam) kirine.

Di van rojen dawîn de girtinên komekî têne kirin.
ŞEFİK DÜNDAR,berpirsiyarê kovara Rizgarî,jı di nav van girt.i- 
yan de ye.Bi ledan û êşandinên polis yek hate kuştin û yek jî 
li ber mirine ye.Ma gelo tawanbariya YAŞAR GÜIIDOCDU,ku hate 
kuştin,çi bûî

Tawanbariya (suç)Wî ew bû wî tekoşın ji bo mafen gele- 
kî (gelê Kurd), ku ji hemû mafên netewî û demokratî bepar bati
ye iliştin dikir.Yaşar GÜNDOC-DU de ne şehide yekemin û ji ê da- 
wîn be ku li dijî nijaperestî û mêtinkarîyê,li dijî faşizm û ji 
bo mafen merovî û demokratîyâ,ji bo şoreşa kurdistan ê giyanê 
xwe bide.

ji bo van hemûyan em denge xwe bilind dikinjLİ Dİj 
RANEBÛN,Bfî DENG MAYİN,HEVPARÎ YE Dİ TAWANBARÎYÊ DE j

-Bijî têkoşîna Karkerên Cîhane û Gelen Bindest,
-Tola gelkujiya li Kurdistan dê hergiz were standin. 
-Bimre Koletî,Bijî RİZGARÎ .

Ev nivîsar ji çapxana KOMAL hatîye.

2 5o7.1980 tarihinde,Türkiye İşçi sınıfının sendikal 
örgütleyici ve kurucularından,Maden-İş başkanı,DİSK eski başkanı 
KEMAL TÜRKLER'in faşistler tarağından katledilmesi üzerine CSC/ 
AVC Türk seksiyonu ile FGTB/ABVV Bruxelles-Hal -Viluarde Göçmen 
işçiler komisyonunun daveti üzerine,Türkiyeli demokratik işçi 
örgütleri toplanarak aşağıdaki çağrıyı Belçika kamuoyuna yap
mıştır.Biz enternasyonal görevimiz gereği dayanışma içinde,bu 
dayanışma ve birlik çağrılara her zaman açık olduğumuzu bildi
rir. Başta Maden-İŞ olmak üzere Türkiye işçi sınıfına baş sağ
lığı diler acılarını paylaşır,bu tür faşizan yöntemlerin İşçi 
sınıfının ' sendikal ve demokrasi hareketini tökezliyemiyeceğine 
inanıyoruz.

T ê k o e r
Belavoka ku komelen demokratik 

KEMAL TİİRKLER kirin eve. '
. £ A Ğ R I _

bi hewre li ser kuştina

CSC/ACV Türk seksiyonu ile FGTB/aBVV Bruxelles-Hal- 
Vilvorde Göçmen İşçiler .Komisyonu'mm daveti üzerine,Belçika' 
daki Türkiyeli demokratik İşçi örgütleri:

Belçika Türkiyeli İşçiler Birliği 
Demokrasi i-çin Birlik Belçika Komitesi 
Heusden-Zolder Halk Gençlik Birliği



27

Tekoşer-Belçika 'daki Kürt İşçi ve Öğrencileri 
Birliği
Türk işçileri Dayanışma derneği-la Louviere 
Türkçe yayın kollektifi 
Türkiyeli İşçiler Kültür Merkezi 
Türkiyeli İşçi-öğrenci Birliği -Liege
24 Temmuz 1980 günü Brüksel' de toplanarak,Türkiye 

Maden-iş sendikası Genel Başkanı Kemal Türkİerin öldürülmesin
den sonra Türkiye' de faşist terörün tırmanışını ve genel si
yasal durumunu gözden geçirmişler ve Belçika Kamuoyuna aşağı
daki çağrıyı yapmayı kararlaştırmışlardır;

Türkiye bugün yakın tarihin en yaslı günlerinden 
birini yaşıyor.Bugün,25 Temmuz 1980 cuma,faşist güçler tara
fından alçakça kadledilen Türkiye Sendikal hareketinin seçkin 
liderlerinden,Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal 
Türkler'i toprağa veriyoruz.

Böyle bir günde,Belçika'daki Türkiyelileri bünyesin
de toplayan FGTB/ABVV ve GSC/ACV sendikalarının Türkiyeli üye
leri ve Türkiye'li demokratik örgütler olarak,Belçika ve Avrupa 
k amu o yun a sesleniyoruz.

Kemal Türkler'e sıkılan kurşunlar,aslında Türkiye 
İşçi sınıfına ve Türkiye emekçi halklarına sıkılmıştır.

Demirel hükümeti'nin yeniden işbaşına gelmesiyle 
iyice yoğunlaşan ve dokuz aylık bir sürede 2000 ' den fazla 
yurttaşın canına kasteden faşist cinayet ve komplolar,son ay
larda nitelik ve yöntem değiştirmiştir.

Çorum'daki .kitlesel cankırımıyla Fatsa'da yerel 
Halk yönetimini yıkmayı amaçlıyan nokta Operasyonu'nda da gö
rüldüğü gibi,emperyalizminemrindeki faşist güçler,devlet me
kanizmasını da kullanarak,Anadolu illerini ve giderek bü
yük merkezleri adım adım ele geçirmeyi amaçlamaktadır.

Bu planın uygulanmasında mezhep ayırımları kö
rüklenmekte , Kürt halkına öteden beri uygulanan baskılar gide
rek daha büyük boyutlara ulaşmaktadır.

Ayırımsız tüm Türkiye'li ilericiler,yurtseverler 
ve demokratlar, kitlesel tutuklamalar,işkencelere maruz bıra
kılmakta , sıkıyönetimden de cürret alarak hapishanelerde si
yasal tutuklular işkence altında katledilmektedir.

Amnesty•International,Uluslararası - Demokratik Hu
kukçular Derneği,Dünya Sendikalar Federasyonu,Avrupa Sendikalar 
Federasyonu,Dünya İşçi federasyonu rapor ve bildirilerinde de 
açıklandığı gibi,Demirel Hükümeti'nin işbaşına gelişinden bu 
yana 50 bin den fazla siyasal tutuklama yapılmıştır.Demokratik 
örgütler ve yayınlar birbiri ardına yasaklanmaktadır.Yeni ha
zırlanan ve parlamentoya sunulan yasa önerileriyle demokratik 
özgürlüklerin son kalıntıları da ortadan kaldırılmak isten
mektedir.

Bu baskı düzeni»Belçika da bulunan Türkiye 
çileri de hedef almaktadır.Çeşitli kisveler altında

li iş
et

gösteren Türk faşist örgütleri, Türkiye ' .1 i ilerici ve demokrat
lara saldırmaktadır.
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FGTB/AUVV Bruxelles-Hal-Vilvorde Göçmen İşçiler Ko
misyonu ve CSC/ACV Türk seksiyonu ile Belçika'daki Türkiye'li 
göçmen işçilerin demokratik örgütleri olarak,Belçika demokratik 
güçlerini,aşağıdaki isteklerin gerçekleştirilmesi yolunda da
yanışmaya ve somut girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.

1. Türkiye'deki faşist terörün baş"sorumlusu olduğu 
kanıtlanan Türk Hükümeti'ne karşı protesto kampanyası hızlan
dırılmalıdır.

2. İmza koyduğu Uluslararası insan hakları anlaşmala
rını hiçe s 
de ,Türkiye

ayan
’nin

değişmediği 
uluslararası örgütler

tutumu
,1

Türk Hükümetifnın bu 
de üyesi bulnduğu

müeyideleri uygulamalı,Belçika kamuoyu da bunu 
hareke t e ge ç irilme1 i dir.

3.Gerek .Türkiye'de,gerekse Belçika'da çeşitli kisveler 
altında faaliyet gösteren Türk faşist örgütleri yasaklanmalıdır.

taıctır-
gereken 

sağlayacak yönde

İ İN A KUR I), Dİ KONGRA JİNA YA INTERN AT İ ONAL
Ivongra jinan a navnetewî 

paytexta Danimarka di "Kopenhagen”
Di meha Tîrmehê de 

"International "ji alîyê O N U
de hati bû danîn.Dr,Kurd Waldheim,Sekretere giş ONU kongre 
vekir.Di we Komele d e 2500 jin en ku gelen her alîye Cîhane 
temsîl üikirin hebûn.Jina Kurd ji alîye gele Kurd we di we 
kongrêda beş dar bu.Li ser gele Kurd û jina ,T'urd nunerek ji 
"Yekîtîya İin^en Kurd li Swed" gotinek kir.Bi kurtayî di we 
gotinê de nalîna jina Kurd li Kurdistanê' û. bi wî awakî giştî 
a gele Kurd, da nîşankirin.Got pelixandma sebebên jina

Kurd Feodalizm û nezanîne( Jinên Kurd %95 ne xwendane)Paşe nî- 
şan da kû çiqas gele Kurd di bin zordestî û netewî gi giran
de jıyınek nexweş dikşme.

Li
İnternati onal
to')le Kurd- û 
imokratik û

gotins’ 
Iraqe.

Gele•Kurd 
(Un ku ev 

xwîn mejên Tirk 
Lİ

dawı ye de,Jin en Kurd gazî kirin Komelen 
ji bo ku dongê xwe û piştgirtîya xwe di ser 

Kurd oilind bikin û heqê wan ê 
bidin pêkanîn.
ve gotinê çend jin rabûn li ser xwe 

rnafên xwe ên netewî standî ye,II pehtir li 
gotîn, peşberî doza Kurda bûn ü piştgirê 

û Ereb û'Ecem bûn.)
QURSA__ZIrLiNE KÜRDİ VSBÜ

jiyına 3 m a  
vekhewî yê 

Paş xwendina u

KOPBNHAGÊ
Dı dawîya heyva Temûza buhurî da lı serbajarê Danîmarqa 

Kopenhagê,jıbo ferkırına zimane Kurdî- qursek hat vekırın.Ev 
qurs lı ser rnıraceeta nıvîskare Kurd M.Emin Bozarslan,komela 
pıştgırîya Kurdan lı_Swed (Kurdiska Solidaritets Mommitten), 
Yekîtîya Karkeran (İşçi Birliği ) lı Danîmarqa,Komela Karkeren 
Kurd (Kurdisk Arbeiderförening)lı Norweç ûçend profesör ji Za- 
nîngeha bajare Roskilde lı Danîmarqayê hat pelcanîn,lı ser van 
mıraceetan Fonda Cande ya Bakurî(Nordiska kültür fonden),jıbo 
mesrefa qursê 100.000 (sed hezar) qronen Dadîmarqî alîkarî da 
û bı van dıravan qurs hat fînansekırın.

Bı t e vay î 30 xortên Kurd dı qursê da beş dar -bûn. İl vana 
21 kes jı Danîmarqa,5 kes jı Norweç,2 kes jı Swêd ,du kes jî jı 
Almanya Roja va hat1 bûn.Mamo s t ayê qursê jî nıvîskar M.Emin 
Bozarslan bû.
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Qurs,roja 21's Temûze 1980 vebû û het-a roja 31' ê 
Temûzê 1980, 10 roj dom kır.Ew,dewra pêşîn bû.Dewra diduyan 
jî dê payîzê bê vekırın.Dı qursê da roje 6 saet ders hat 
dayın.Bi wî awayî bi tewayî 60 saet zımane Kurdî hat xwendm.

Di qurse da bi awakî kurt,bi qasê ku. di 10 rcgan da 
bicih bibe, pişkek 31 rêziman(gramer)a Kurdî,awa û bmgehokên 
nıvîsana Kurdî û çend parçe ji nivîsar ,çîrok,helbest û marşen 
Kurdî hatın dersdan,lı ser peyvık(kelime) û berhevok(cümle) en 
dı van parçan da hat axıftm.Dıgel ku dem pırr kurt bu û têra 
ferbûnâ zımanâ Kurdî nedıkır, jı qurs gölek berdar(verimli)der- 
bas bû û Jıbo xortên ku beşdar bûn gelek mefadar(yararlı)bû.

Ev cara yekemîn bû ku qurseke zımane Kurdî bı alî- 
karîya sazgeheke(kurum) resmî lı Awrupa hat pekanin.Yebûna 
qursê çawa ku dı nava karker û xwendekarên Kurd da kêfxweşîyeke 
meam çekır û dı rojnamen Danîmarqa da dsnganeke fereh da, 
her weha bû sebebe hêrsbûn û rıkîna dewletên -qolonyalîst.Jı ber 
ve herse û rıke,sefaretxana dewleta Tırkîye ya qolonyalîst 
xwest ku pejk lı qursê xe û wê bide gırtın.Bı ve amance Şêvir- 
darê(müsteşar) sefareta van li Kopenhagê,ji komela karkeran ra 
telefon kır û bê şerrnû fedî weha gotsHun çawa dikann qurseke

zımane Kürdi lı Tırkıyeyeweha vekmî Ma hûn nizanm ku
qedejce ve ? Lê kargêrên Komela Karkeran bersîva wî xweş dan 
û gotm kusl'Em. tînnxnî bîiar wêAku emdfear.ûe Tırkîye ye, ev der 
Danîmarqa ye "„Bi wî awayî qolonyalîstan nakarî qursê bidim 
girtin û qurs, İı rexmê wan heta roja dawîn u saeta dawîn 
hat meşandın.

Roja dawîn di qursê da cıvîneke rojnameyî (basın top
lantısı ) hat pêkanîn.Di vê civînê da mamostayê qursê nivîskar 
M.Emîn Bozarslan û serekê komela karkeran Mehmûd Erdem derheq 
qursê da û derheq qedexekinna zıman bêje(edebiyat) û çanda 
Kurdî da zanîn û haydarîyen(infarmasyon) fereh dan. rojnamevanên 
Danînarqî û her weha jı fonda çandê ya Bakurî ra jî sıpas kırın 
Roja 1' ê Tebaxê rojnama partîya Qomonîsf'Land og Polk" û roj- 
nama Partîya Sosyal Demokrat "Aktüelt", lı ser qursê û rewşa 
mılete Kurd nıvîsîn.
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XEBATA ME KİRİYE

0

Destpêk di hêjmarên 2 û 3-4 deye.
1. -23.1.1980 di televisyona Belçiqa a Fransizî de,di proxra-

mekî Pêşveruda "La Pensee et les Hommes" 30 daqîqa li 
ser dîroka Kurdistanê û rd’wşa Kurdistana îranê hat pey- 
vandin.Merivên ku peyivîn ev bûn:Endamek ji Tekoşer û 
asistanekî Üniversite ê Kurd û profesorekî Hukukê ê 
BelçîqîsP.Mertens,Ev profesor endamê kornela mafên İnsan 
û a hukukçiyên Demokrat e . Li Tebax 1979 komela mafen 
insana ew şandibu İran û Kurdistana îranê.Dî wî çaxî de 
Xomeynî leşkerê. xwe top û balefirên xwe şandibu ser 
Kurdistanê.P.Mertens vana gişe, bi çavên xwe dîtibu.Di 
vegerê da civînekî rojnamevanan çêkir .û dur û dirêj li 
ser rewşa Iranê û Kurdistana Iranê peyivî.Çend roj şun 
da di radyoya Belçîqî de, asîstane Kurd nezîkî 30 deq~ 
qe li ser Kurdistanê peyivî.

2» 6.2.1980 Di hêjmara 3-4 de me goti bu ku şevekî infar-
matîon li ser Kurdistanê çedibe.Ev şev jî alîye Têkoşer 
hazir bu.

3. 8.3.980 BITIB,:cejna jina a International :Tekoşer me
saj eki şand,ji bo ku ew roj me nikarîbun beşdar bibin.

4. 22.3.980 Cejna Newroz li ParîsjY.ekîtîya karker û xwende- 
karen Kurdistan û Yekîtîya Karker û xwendekarên Kurd li 
Belçîqa-Têkoşer Cejna Newroz bi hevra li Paris Pîroz ki
rin.Bi gvend û stranen Kurdî ev şev xweş hat bihurtin. 
Dengbej Heval ozane şevü bi lawjên xwe şev birengtir kir. 
Ilerrorha filme ku Jean Bertolino li Kurdistana İran di 
dema şerê germ de çekir-'pêşenî xelkê hatkirin.
29.3.98ü Cejna Kewroz li Liege...Dîsa Yekîtîya Karker û 
xwendekarên Kurdistan li Fransa,û Yekîtîya Karker û xwen- 
dekaren Kurd li Belçîqa(Têkoşer) cejna Newroz bi hevra 
li. bajare Belçîqa Liege pîroz kirin.li cem govend û stra
nen Kurdî,beşdarbuna dengbej Heval,peşordana filme li 
ser Kurdistana Iranê şevxweş bihurt. Qala ve şevê di 
Kovara "Gö^en İşçi " û "İnga Türk" hate kirin.

6. 1 9 .4.980 sCe^na "Objectif 82" 60 komelên pêşveru bu du 
sala xebateki pirr mezin çêdikin ji bo ku karkeren bîyanî 
(xerîb) karibin di sala 1982 da mafen helbijartinêdi 
"beledîyan "da bistînin,Tekoşer jî di ve civata"0bjectif
82" endame.Di ve şeveda,me dîlan kir û çend gotin li ser 
rewşa karkeren Kurd li Belçîqa got.

7. 1.5.980 ; Yekîtîya Tekoşer,bi gartîya^Komûnîsta^Belçîqa 
re 1 Gûlan pîroz kir.Evarê jî -Şenayî çebu,govendên Kurdî 
hatin kirin.

8 . 27,28,28.6.1980 ;90 Komel û partî ên pêşveru,bi navê 
"P0PULART"^B^roj "Manifestatie" a çandî û rêzanî li

Verviers(alîye bajara Liege) çêkir.Tekoşer li wira 3 roj 
stand û xwarinên Kurdî peşkeş kir.Rojek ê jî dîlan kir.
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9. 12.7.980 ; Mala Gele Kurd ku nû li Almanya federal di nev
Karkeren Kurd de saz bûye,şevek bi navê"Hevkarîya Kürdis~ 
tana îranê"Çê kir.Li cem pirr karker û xwendekarêm Kurd 
merivên Almanı jî beşdar bûbûn.Xweşî û başîya ve şeve ev 
buîBi birre karker û xwendekar hatibûn.Giş Kürden li wir 
bi dilekî xweş şev pîroz kirin,Bi govend,stran,ozanen nüh 
(Em karin bâin kulîigên Kurdîstan)bi grubên xwe re ev şev 
bê kêmanî bû..lesajên hevkarî û pîrozîyên komelên demokratik 
ji Almanya,Têkoşer ji Belçîqa, û Peyva nivîskarê Kurd 
Kendal li ser Kurdistan,rewşa nûh,banga wı ji bo hevkarîya 
Kürdistana ıran peyva endamekî Pêkanîn ji Kürdistan ku rewşa 
gele Kurd û têkoşîna wî di dîrokê de dijî kolonyalîstan 
peyva û mesaja endamekî polîtbûroya PDK-îran qedrê vê şeve 
he mestir dikir.

10.

11,

1 2 ,

24.7.980 ; Di ve ro,je de,komelen demokratik ji Tirkî komci- 
vînek li ser kuştina Kemal Türkİer kirin.Giş koraelen demok
ratik yen karkeren Tirkî û yekîtîya l'Gkoşer vê komcivîne de 
beşdar bun.Di komcivînêde kuştina Kemal Türkler hate pro
testo kirin.
25.7.1980; Bi daxwazîya dû sendîkên Belçîqa FGTB û GoC 
ev komala giş hevre di 25.7.1980 çûn ber deriye konsolosê 
Tirkî û faşîzma li Tirkî protesto kirin.Lê mixabeye konso
los nehişt ev komisyon biçê hindirû û ew qebûl ne kirin.Li 
ser ve yeke van komelan Wêneyê Kemal Türkler danîn ber 
derî û ev kare konsolos protesto kirin.Paş yok deqqe beden- 
gîye,'bir yar en ku giş komelan bi hevra nivîsîbû bi dengeki 
bilind hat xwendin.
Ev kare han û belavok çû ji giş.çapa belçîqa re.Komelen jêr
di mitinge de beşdar bun;
l.Belçikada Türkiyeli İşçiler Birliği.
2o Demokrasi için birlik Belçika Komitesi.
3. Heusden-Zolder Halk gençlik Birliği.
4. Têkoşer,Belçika'da Kürt İşçi ve öğrenciler Birliği.
5. Türk İşçiler Dayanışma Derneği.
6. Türkçe yayın Kollektifi La Louvene.
7. Türkiyeli İşçiler Kültür Merkezi.
8. Türkiyeli İşçi öğrenci Birliği.
26.7.980; Belavok ji bo çapê hat belavkirin.Di ve belavokê 
da komeleyen' ku kuştina Kemal Türkler protesto kirin ev bun; 
Assoc.ations signataires:
Prof.Francois Rigaux-La Ligua des Droits de l'Homma

La ligue Internationale pour les 
droits at Libertes des peuplas. 

Raymonde Dury-Parti Socialista Belge 
Parti Comnıunista de Belgique 
Association belge des Juristes Demokrates 
jeunessa Gommuııista
Union belge pour la defansa da la Paix 
MRAX
jeunes Socialistesı
CNAPO
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' , j ; " ’ • ,. ., j > >. / ‘ J. . . >}Mouvemend Ouvriêr 'Chretien
Mouvement Socialista pour la Paix at .le Dêveloppement 
FGTB Rögionale Bruxelles-Hal-Vilvorde 
CSC Section Turque
FGTB Bruxelles-Hal-Vilvorde Commision des Travaileurs 
Immigres
Association de Soliderite des Travailleurs Turca -La Louviera 
Centre Culturel des Travailleurs .de Turqie 
Collectif Turc d'Edition et da Diffusion •
Comitê de belgique de lUnite pour la Democratis en Turqie 
TEKOŞER-Union des Travailleurs et Etudiante Kurdes en Belgique 
Union Populaire de la Jeunnese-Heusden Zolder 
Union des Travailleurs et Etudiants da Turquis -Liöge 
Union des Travailleurs de Turquis en Belgique
Rojêk paşre komcivînek disa di nav van komelan de çê bû. 

li ser rewşa Tirkî ku rejîma- faşist roj bi roj behtir zilmĞ 
bi ser gelen Tirkî dike,bat axaftin û ev zilma ,ku li ser gele 
Kurd û Tirk dibe hat protesto kirin.Di lıer se roj û di giş 

karê lıati kirin da ev sloganên li jer hatin bi karanın ;
1. Yaşasın bağımsızlık,demokrasi,sosyalizm mücadelemiz.
2. Faşizme karşı omuz omuza.
3. Yaşasın demokratik güçlerin eylem birliği.
4. Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği.
5. Bijî gelen Kurd û Tirk.
6. Yaşasın enternasyonal dayanışma. * 1 2 3

Gelecek sayımızda üzerinde duracağımız ve çıkacak 
yazılar;
1. İspanya da Bask Halkı ve Mücadelesi.
2. Türkiye Kürdistanında. Gelişmeler.
3. Türkçe izahlı Kürtçe Gramer-2



KÜRTÇE GRAMER 1

Kürtçe Alfabe
Büyük harfler - Küçük harfler Te.lafu2şekli

A a uzun okunur âdem'
B b baba
C ' c celal
Ç Ç çiçek
D d derya
E e elif
Ê A.e uzun okunur
F 1 f fakir
G g garip
H
•

h hedef
I i îlgaz
I î uzun okunur imsak
J

•
3 japon

K k kerem
L • 1 s ' leyla
M m memet
N n nargile
0 0 ok
P P ' park
Q q benzer kelime kahraman
R r rasim
S s sel
ş 9 şato
T t tiryaki
U u ' T uzun
A

u û uzun okunur iivan
V V SkİterT ve
w w Tüç^çe’de vali 

g nin sert şekli
vali

X X —

Y y yetim
Z z zeytin
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TELAFUZ ALİSTIRMALARI 

A - Adar, afir, av,azadî 
B - 3a, "bacan, badan 
6 - Camür, cwanî carna 
Ç - Çen, çilo,çerx 
D - Dew, dîlan,dinan 
E - Erd, elem, enî
A A

E - Ezing, ötün, êvar
F - Fereh, find, fetlonek
G- Ga, genim, agir
H - Heçî, hesin, hogir •
I - Ilm, ketin, pir
A A

I “ Isot, îlon, dawî 
K - Ked, keç, bakur 
L - Law, lorî, kÖlek ■
M - Mêr, meymun, mam

N - Nan, nîr, Ğtun 
0 - 01,ördek, golik .
P - Pel, pirtuk, kopal 
Q - Qazî, qijik, paqij 
R - Rez, rezan, beraz 
S - Sêl, sing, hesin 
Ş - Şer, şiling, pişk 
T - Tevn, tarî, çêtir 
U - Ur, quling, quncik 
U - Hûr, hût,kûr 
W - Av, dev, ava 
W - Werîs, wêje, lawik 
X - Xerab, axa, xemlê 
Y - Yek, Yezdan, çîya 
Z - Zelal, zêrîn, zozan

Kürtçe’de sekiz tane sesli harf wardir s
A • A A

A, E, E, I; I, 0, U, U 
a, e, ê, i,î, o, u, û

Bu sesli harflerden üçü daima kisa, geri kalanları ise daima uzun 
okunur.

Kısa okunanlar s E, I, U
e, i, u

örn. s Endam, hesin, pale 
Kitik, sing, find
Ur , kur,

A A
kurt

A

Uzun okunanlar s A, E, i, 0, U
a, a, î , o, Û

örn. : Agir, hatin, çîya 
Ezing, âvar; p£şî 
İsot enî, çîrok 
01, hogir, sor 
Hûrik, zû, bûwin

Kürtçe'de geri kalan harflerin hepsi sessizdir. Bu sessiz harf
lerden üçü Türkçe Alfabede yoktur. Q, W, X

q, w, x
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Türkçe'de bu harflerin telafuzuna yakın örnek kelime veya harf vardır, 

örn. : K - Qehraman, qîz, aqi.1 ( Q için )
T - Kahraman, ifiz, akıl ( benzer )
K - Werîs, walî, sûwarî ( W için )
T - Veli, vali, süvari ( benzer )
K - Xalî, xort, xêr ( X için )
T - G n m  sert te lafuzu, gibi okunur.

Bir ayrıcalık ; XW
Kürtçe'den iki sessiz harften oluşan ve sonuna sesli harf 

lerden, a, e, ê,î koyuldumu tam olarak seslendırılebilmen ve sadece 
Kürtçe'ye özgü bir hece vardir.

örn. î Xwarin, xwarze, xwa, xwelî, nexweşî, xwedî, xwe, xwêdank,
xwin, xwînî

Kürtçe Alfabe
a-b-c = a-be-ce. 
ç-d-e = çe-yde-e 
ê-f-g ■■= ê-fe-ge 
h-i-î = he-i-î 
j-k-1 = je-ke-le 
m-n-o = me-ne~o 
P-q-r, = pe-qe-re 
s-ş-t = se-şe-te 
u-û-v = u-û-ve 
w-x-y-z = we-xe-ye-ze

Harflerin sırasına göre telafuz alıştırmaları :
Agir pê nakevê.'Beran berbidin nav kerî. Ceng bS şûr na bê. 
çilo ji nav çfan tê. Deng dernakevê. Enîya Niştîmanperweran . 
Ezing ji bo şewatê na. Ferheng pirr başin. Gelê Kurd, ti bijî. 
Hemu kes dixwaze bibe mîr. Çi bikim ? Isotên tuj. Jîjo heywane. 
Kolika nahtor. Leza devihê. Mamostanê mezin. Nezan pirrin.
Ola merivên baş. Pola pirr hişke. Qeluna mamê min. Rez tijî 
tirîye. Serê çîyayê sîpanp. Şewta agir dijware. Turikê şivana 
tim li milön wane. Urê heval tarihê. Ez û ti. Vegerîna xalê 
Gurgîn. vVerîsê kevn bi kêr bar nayê. Xanî ne qesrin. Yar li 
kû ye ? Zanîngeha bi nav û deng.

Devamı gelecek sayıda 
yayınlanacak.
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Têkoşer'in yeni' Yayını

Kürt ve Hollanda'lılar için iş yerlerinde,okulda 
seyahatte,yardımcı bir broşür basılmıştır.Kürtçe ve Hollandaca 
hazırlanan bu broşürü Tekoşer*in adresinden temin edebilirsiniz.

Temin edebileceğiniz Têkoşer'in yayınları:
1. Kurdistan,Tarihten Kotlar,Fr,(2.Baskı) 75 Fr.
2. " " " ,F1. - 75 Fr.
3. Kurdistan,Ekonomi ve Kültür durumu Fr.* 60 Fr.
4. Tekoşer iki aylık dergi Kürtçe-Türkçe s.l 25Fr.5. »i »i m tt tt tt »2 30Fr.
6. " "  * »• " » s.3-4 30Fr.
7. Tekoşer Afiş Fransızca yazılı 30Fr.
8. Kürtçe-Hollandaca dili yardımcı Kitabı 60Fr.

Temin edebileceğiniz Têkoşer ve Fransa'da Kurdis- 
tanlı Öğrenciler Birliğinin,ortak yayınları: . ,

1. Kadın peşmerge,Afiş 85Fr.
2. Kurdistan'da mücadele 85Fr,

Fransa'da Kurdistan'lı Öğrenciler Birliğinden 
Kurdistan'la ilgili her türlü Fransızca ve Kürtçe dergi,Broşür, 
Kitap ve Dil ile ilgili yayınlarını isteyebilirsiniz.
AZADI Dergisini de aynı yerden temin edebilirsiniz.

Fransa'da Kurdistan'lı Öğrenciler Birliğinin
, • Adresi s

r * • • ' ’ 1 ' ' ' 6,Rue Ch'âppe
750 18 Paris

. ' . FRANCB

TÊK0ŞER,Belçika'da Kürt İşçi ve Öğrenciler 
Birliğimin adresi:

B.P. 33 
B. 1730 Zellik

BDL0ÎQÛE
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