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Ü il D L ü b a  jj b O K U i;

Ulus:
Tarihsel olarak oluşmuş aralarında a ) M l  birliği

b) Toprak birli;.';!, c) İktisadi yaşam birliği, d) Ulus al kültür içinde 
özgülleşmiş ruhsal biçimlenme birliğinden olunan kararlı ve is
tikrarlı bir topluluktur.

Bilindiği gibi insan, sosyal bir varlıktır.Varlığını 
doğaya karşı korunak için sosyalleşmek zorunda kalmış gens,gentes 
tribü,klan,kabile ve aşiretler gibi çeşitli -topluluklar-halinde 
yaşamış,ilkel,köleci,feodal toplum biçimlerini yasıyarak kapita
list toplum biçimine gelmiş ve ulus olma sürecini bu dönemde ta
mamlayarak kapitalist döneme tekabül eden bir olgu olarak .tarih 
sahnesine çıkmıştır,

İşte,görüldüğü gibi ulus olgusu tarihin belirli bir 
döneminde toplumsal,ekonomik ve diğer koşulların elvermesi -sonu
cu ortaya çıkmış tır. bütün diğer olgular gibi gelip geçicidir.'İn
cesiz ve sonrasız de'ildir.Ulusu yaratan nedenlerin ortadan kalk
ması sonucu ulus ta ortadan kalkacaktır.Kapitalizm çıkmadan önce 
ulus olgusu yoktu.Kapitalizmin doğuşu ile birlikte ulus gerçe'-;i 
ortaya çıkmıştır.Bir topluma ulus diyebilmemiz için yukarıda say-

t •

dığımız faktörleri bağrında taşıması gerekir.Bu göstergelerin tü
münün bir arada olması gerekir.Bunlardan bazıları kapitalizm ön
cesi dönemlerde olmasına karşılık,bunun yanıda bazı diğer gös
tergelerin bulunmayışı o toplumun ulus olarak, adlandırılmasını 
engellemiştir.Bu durumda hangi. .özelliklere sahip toplumlara u~ 
lus diyebiliriz?

a) Ulus,bir ırk yada aşiret topluluğu değildir•Fakat ta
rihsel olarak kurulmuş bir insanlar topluluğudur.

Öte yandan tarihsel olorak kurulmuş çeşitli aşiret ve. 
ırklardan oluşmuş olmalarına karşın Keyhüsrev ya da İskender’in 
büyük devletlerinin ulus olarak adlandırılamıyacaklarıda kuşkusuz
dur.Bunlar ulus değil,ama şu veya bu fatihin başarısı ya da başa
rısızlıklarına birleşin ayrılan,rast1ansal ve kendi aralarında 
pek bağlı olmayan şuruplar topluluğuydu!ar.Demek ki ulus rastlan- 
sal ve geçici bir topluluk değil ama kararlı bir insanlar toplu
luğudur .

b) I::e var ki,her kararlı ve istikrarlı topluluk ulusu 
oluşturkaz.Ulusal topluluğu devlet topluluğundan ne ayırır?
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Ulusal topluluğun,ortak bir dil olmaksızın düşünülemiyeceüi olcu
su ayırırı Oysa devlet için ortak bir dil zorunlu delildir.Konuşu
lan halk dilleri sözkonusudur,y oksa yönetimlerin resmi dilleri de
ğil.Demek ki,dil birliği ulusun ayırdedici belirtilerinden biridir.

Bir devletin sınırları içinde ayrı diller konuşulabilir. 
Fakat bir ulusun bireyleri ayrı dilleri konuşa&az.Ulus la devlet 
arasındaki ayırd edici önemli noktalardan biri olduğu g5_bi, ulusu 
kar alet eri ze eden önemli özelliklereden biridir.Ayrı uluslar diğer 
bir ulus tarafından konuşulan dili konuşabilir.Ortak biri dili ko
nuşmak ta bir ulusu diyer uluslardan ayırd etmek için yeterli bir 
n eden o İm anı akt ad ır.

c) Ayrı uluslar aynı dili konusabiİme1erine karşılık,ay
nı yerde yaşamamaları gerekir.Zaten aynı dili konuşup,aynı yerde 
yaşasalardı o zaman onları ayrı uluslar olarak görmek olanaksız- 
1aşacaktı,Çünkü ulusun bireylerinin ortak yaşamının olabilmesi ve 
kuşaktan kuşağa aktarılması,aynı toprak parçası üzerinde yasamama
ları ile mümkündür.Orne;'in İngilizlerle,Amerikalılar önceleri aynı 
toprak üzerinde yaşamalarına karşılık sonradan İn ilizlorin bir 
bölümünün Amerika'ya göç etmesi ile ayrı topraklar üzerinde yasa
maya başlamaları sonuçta köken olarak aynı '--.noktadan yelmekle bir
likte ayrı uluslar Îngiliz-Kuzey Amerika'yı d o;f urdu • Demek ki ulu
sun göster:elerinden biride;tüm ulus bireylerinin aynı toprak par
çası (Toprak Birliği) üzerinde yaşama zorunli’luüudur.

d) Dil ve toprak bütünlüğü yanında karalı ve tarihsel o- 
larak oluşmuş,aynı topluluğun,içsel iktisadi birlisinin,başının 
oluşması gerekir.Ayrı belgeler arasında iş bölümünün kurulması 
Feodalizm döneminden kalan prenslikleri ortadan kaldırarak bir
birinden yalıtılmış bölgelerin arasında düzenli ilişkilerin ku
rulması gerekir.Yani ortak bir pazara sabin olmak 1 erekir.Kapalı 
ekonomiden pazar ekonomisine geçmek,daha do.srusu iktisadi yaşam 
birliğine kavuşmak gerekir.Fe varki bütün bunlar yinede ulusun ta
nıtılmasında yeterli d o'-ildir. Bu göstergelerle birlikte ulusal 
kültür içinde özgülleşen ruhsal biçimlenme birliğinin d.e olması 
gerekir.Bu gösterge ulusların birbirinden ayrılmasında ya da bir 
toplufnun ulus olarak kendisini tanıtmasında önemli bir etkendir. 
Yukarıda saydığımız göstergelerden birinin eksik olması yine de 
o toplumun ulus olmasını enp.ollor.Diğer bütün göstergeler olsa 
bile.
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Diyelim bir toplumun dil birliyi,toprak birliyi var, 
iktisadi yasam birliyi yok.îşte o toplum ulus delildir.Ve ulus
tan söz edilemez.Ulus denilen olgunun iktisadi yaşam birliğinin 
oluşması ancak yükselen kapitalizm çayında mümkün olmuştur*Ka
pitalizmden öncede kararlı tarihsel olarak oluşmuş,aynı dili ko
nuşan, aynı topraklar üzerinde yaşayan topluluklar vardı.Ama gös
ter "elerin tümü bir arada değildi.Bu göstergelerin tümü ancak 
kapitalizmin doğuşunda biraraya yelebilmiş ve sonuç olarak ulus 
o1gusunu o1usturmustur.

Ulusal Sorun :
Ulus kapitalizmin yükseldiği feodalizmin lıızla çöküşe 

doğru gitti"! bir çağda ortaya çıkmıştır.Ve bu çağın bir katago- 
risidir•Toplamların kendi iç etkenleri ile gelişmesinin olağan 
süreci sonunda ulus düzeyine varmışlardır.Bazı toplumlar kendi 
iç etkenleri ile bu sonuca varmalarına karşılık,yine bazı top
lumlar aynı tarihsel dönemde aynı düzeye varamamışiardır.Kaldı 
ki,bütün toplamların aynı dönemde belli sonuca varmaları çeşit
li toplamların aynı toplumsal ekonomik v.b.koşulların nedeniyle 
mümkün olmayabilir.

Batı Avrupa toplamlarında uluslaşma süreci olağan akı
şını izlemiştir,Bu süreç yani toplumlarm uluslaşmaya doğru ev» 
rimleşmesi ile o toplumlarm devlet biçiminde örgütlenmesi aynı 
döneme rastlıyordu,Batı Avrupa’da her uluslaşan toplum genellik
le devlet biçiminde de örgütlenebiliyordu.Tarihsel ve toplumsal 
durura da bunun için elverişliydi,koşullar elveriyordu.Bu bakımdan
Batı Avrupa'nın kapitalist devletlerinde ezen ezilen ulus sorunu 
kural olarak yoktu.Bununla birlikte hiç yoktu da denilemez.Ör
neğin: İngiltere de İrlanda sorunu.Batı Avrupa'da toplamların 
uluslar biçiminde evrimleşmesi ve devlet olarak örgütlenmesi ko
nusunda 1789 Branşız Burjuva çevrimini başlangıç olarak verile
bilir.

Batı Avrupa'da durum böyle olmasına karşılık,Boru Avru
pa'da benzer gelişme aynı biçimde görülmemiştir,Batı Avrupa'daki 
toplamlarda kendi iç etkenlerinin bakımsızca gelişmesi sonucu 
ortaya çıkan uluslar ve sürece devlet biçiminde örgütlenme de 
denk düşünce ortaya tek uluslu devletler çıktılar.Doğu Avrupa'da 
durum böyle olmadı,Bunun yerine birden çok ulus devletin aynı
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sınırları içinde eşitsizce örgütlenmek zorunda kaldılar.Ekonomik 
kültürel ve tarihsel açılardan daha ilerlemiş,: elişraiş milliyet 
uluslaşma sürecini daha az gelişkin milliyetten e1 aha önce sonuç- 
1andırarak,diğerierinide onların zararına kendi egemenliğine aldı, 
örneğin:Almanlar yaşadıkları yerlerde siyasal ve ekonomik olarak 
daha çok ilerlemiş olduklarından daha az gelişmiş milliyetlerin 
örgütlenmesini de üstlenmiş oldular.Macarlar da devlet biçiminde 
örgütlenmeye o günün koşullarında en gelişmiş milliyet olarak 
diğerlerini de kendi devletinin sınırları içinde örgütlediler.
Batı Avrupa'daki tek uluslu devlet biçiminde örgütlenme yerine 
Dolu Avrupa'da çok uluslu devletler oluştular.Böylece ezen ezilen 
ulus sorunu Batı Avrupa'nın tersine Doğu Avrupa'da kural oldu.

Bunun nedenini Doğu Avrupa devletlerinin s o syo-ekonomik 
yapısında aramak gerekir.Bu ülkelerde feodalizmin tam anlamıyla 
çözülmediği yada kapitalizmin egemeni il.İni sa; ‘ lıyamadıd'i toplum
sal koşullarda geri kalmış milliyetin heııüs devlet biçiminde ör
gütlenmeye elverişli iktisadi sağlamlaşmayı gerektiren koşulların 
bulunmadığı durumlarda görülür.0 sırada Doüu Avrupa'daki durum da 
genel olarak ilke düzeyinde böyle idi,Hiç kuşkusuz sonradan kapi
talizmin gelişmesi ezilen uluslarda bağımsızca ve özgürce yasam 
doğrultuşundu harekete getirici etkilerini birlikte getirmiştir. 
Ulusun bireylerini uyarıp ulusal bağımsızlık için harekete geçirir 
ken onlar karşılarında tüm güçleri ile ulusal baskıyı uygulayan 
ezen ulus egemen sınıflarının örgütlü gücü ile karşıladılar.

Ulusal bağımsızlık için mücadele etmek her dönemde ay* 
nı biçimde olmamıştır.Kapitalizmin rekabetçi dönemindey&en ulusal 
sorun ezilen ulusun burjuvazisinin öncülüğünde çözülmeye çalışıl
mıştır, 0 dönemde çelişki her iki ulustan burjuvazi arasında pa
zar sorunundu, düğümleniyordu.Ezilen ulus burjuvazinin tüm çabası 
sömürülen pazarına sahip çıkarak kendi sömürüsünü gerçekleştir» 
inektedir.Ezilen ulus burjuvazisi,ezen ulus burjuvazisi tarafından 
her yönden sıkıştırılınca vatanı kurtarma sloganı ilo işçi sınıfı
nı, köylülüğü kendi açtığı bayrak altında toplamaya çalışır.

Eeodal toplumun bağrında oluşup gelişmeye başlayan 
burjuvazi ormanlar,madenler ve geniş toprakları elinde bulunduran 
feodaller ve feodal üretim ilişkileri dolayısıyla gelişimini sag- 
1ıyamıyorduyBu aşamada üretim güçleri ile üretim ilişkilerinin 
çelişkisi uç noktaya varmıştı.Eeodal baskı ve zulüm altında olan
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yoksul köylülük ve iş olanaklarına kavuşarak gelişmek isteyen 
hazır iş gücü potansiyeli yoksulluk çeken ara tabakalar burju
vazinin açtığı "Özgürlük,eşitlik,kardeşlikve adalet hayra''mm" 
altında toplandılar•Burjuvazi feodal üretim ilişkilerine son vere
rek burjuva üretin ilişkilerini egemen kıldı.Bu aşamada burjuva
zinin gelişini için en uygun koşul ulusal sınırlara kavuşmaktı. 
Böyleco bir yandan feodal bölünmüşlüğe son verilip ulusal bütün
lük saklanırken,diğer yandan da ulusal sınırlar ve gümrük duvar
ları belirlenerek ulusal devletler kuruluyordu,İşte bu aşamada 
tek uluslu devlet yapısı içinde (İrlanda istisna edilirse)batı 
Avrupa'da ulusal devletler kuruluyordu.Buralarda ulusal sorun 
bu şekilde çözüme ulaştırılmıştır.Kapitalizmin şafağında burju
vazi pazara sahip çıkarak ulusal sınrları belirliyor.

Rekabetçi kapitalizm döneminde henüs sermaye uluslar
arası bir yapı kazanmadığından ulusal sorun devlet sınırlarının
ötesine taşmamış,sadece kültürlü 
durumuyla yalıtık olma görümümü

ülkelerde tartışılan bir sorun 
österiyordu.Kapitalizıııin egemen

duruma gelmesiyle ve daha sonra rekabetçi kapitalizmin emperyalist
kapitalizme dönüşmesi ile birlikte artık batının ulusal devletle
rinde önceleri kural d.işi olan ulusal baskı geri bırakılmış ülke
lere sermaye ihraç etme aracılığıyla onları boyunduruk aüıtına al
ma nedeni de böylelikle doğmuş oluyordu,Artık ulusal baskı daha 
çok bu emperyalist devletler tarafından uygulanıyordu,Sermaye
nin her yere girmesi öteden beri çeşitli nedenlerle geri bırakı
lan ülkelerin emperyalistlerce başlıca sermaye ihracı yoluyla 
sömürülmesi,baf;ımlılaştırılmasma karşılık ezilen sömür:-o ulus 
ların baskıya,sömürüye karşı mücadelesinde uluslararası bir özel
lik kazanmış oldu.

l-o.70 1 erden sonra rekabetçi kapitalizmin durumu iyi
den iyiye sarsılmış ve tekelleşme olgusu tarihsel olarak görül
müştür .Üretim ve sermaye yoğunlaşıp merkezileşerek tekelleri o- 
luşturmuş;banka sermayesi ile sanayi sermayesi kaynaşarak bu 
" mali sermaye" temeli üzerinde bir finans oligarşisi doğurmuş
tur,Meta ihracından farklı olarak sermaye ihracı özel bir önem 
kazanmıştır,Dünyayı aralarında paylaşan uluslararası tekelci bir
likler oluşmuştur•Dünya topraklarının en büyük kapitalist devlet
ler arasında paylaşılması son bulmuştur,Bu durum kapitalizmin son 
aşamasına Bnporyalist aşamaya geçişini belirler.
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Kapitalizm rekabetçi evrosind en emperyalist aeamasına 
korkar olan s"reç içinde ulusal sorun, üç biçim ve içerikte ken
disini ' ö s t e r m ekte o i r .
1. Batı Avrupa'nın tek uluslu devletlerinde ulusal sorunun çözüm
lenmesi ve ulusal devletlerin kurulup polismesi." İrlanda hariç"
2. Doku Avrupa'nın çok uluslu devlet yapısı içinde ulusal sorun: 
Burd.a ulusal sorunun bir iç sorun olarak karsımıza çıkması.
3• Enomoryalist aşamada kapitalizmin ulusal sorunları asarak,bir 
çok '"ilkeyi işyal edip,baskı altına almasıyla ulusal sorunun, bir 
iç sorun olmaktan çıkıpık,uluslar orası bir sorun halini alınası, 
yani ulusal sorunun sömür1 eler önel sorunu haline ölmesi.

Ekim d evrimi,dünyanın ilkk isçi sınıfı devletini erçeki 
lestirirken dünyada proleter devrimler çakımda açıyordu.Bununla 
boyunduruk altındaki köle uluslar da emperyalizmden ve sömürgeci- 
likton kurtularak "z1 yrleşmo yoluna pird.il33?.Ulusa 1 kurtuluş ha
reketleri emperyalizmin ve sömürgecilik karsısında zaferler elde 
er1 iyor.Ona onarılmaz darboler indiriyordu.dunun için/1 irki,Ekim d. 
devrimi ile birlikte aynı zamanda ulusal kurtuluş d evrimleri dö
nemi de başlanış oldu.Sosyalizm;her t"rlü sömürünün amansız düs- 
manıdır•İnsanın insanı sömürmesine karsı olduyu yibi,ulusların 
ve halkların da birbirlerinin üzerinde oyemenlik kurmalarına şid
detle karsıdır.ÖZ’ ür onaya Csyanan birlikler ve ilişkiler kurul
masından yana/1 ır.Bunun içindir ki,sosyalizm ulusal kurtuluş hare
ketlerinin yanınd.ad ır.

Ulusal hareketlerin birinci amacı politik bakımsızlıktır, 
politik bakımsızlık,ulusu veya halkı teşkil eden bir çok sınıf ve 
krtaşorinin talebidir,
Burjuvazinin " milliyetler ilkesinin" ezilen Asya,Afrika,!atin 
Amerika'nın bakımlı ve s ömür e, e uluslarının ve halklarının kur
tuluşunu saklıyamıyacarını bizzat emperyalist burjuvazinin ken
disi tarihsel olarak ispatlamıştır.Avrupa burjuvazisi,kapitaliz
min rekabetçi aşamasında bu prensibi sırf kendisi için ilkeleş
tirmiş ,ezilen halkların yarar1anmasma olanak vermemiştir,ayrıca 
bu ilke isçi sınıfı açısından da benimsenir bir ilke depildir, 
kesinlikle burjuvazinin öncülü.'-ünü ve epemenlipini kabul etmez, 
işçi sınıfının bilimi sosyalizm ulusların ve halkların kendi ka- . 
derlerini belirleme hakkı ilkesini sotirorek,ezilen ulusları em
peryalist burjuva sisinin merhametinden kurtarmıştır.
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Ulusal baslcınm her çeşidine karşı çıkmak halklar ara
sında tab eşitlik kurmak,ulusların ve halkların kaderlerini ta
yin etme hakkı için mücadele etmek işçi sınıfının devrimci gö - 
revidir.Karksizm--Leninizm ulusal sorunu bu ilkeye dayandırır.
Ve kaderini tayin hakkını politik açıdan değerlendirir.

" Parça olarak ulusal sorun,bütün olarak sömürmele
rin kurtuluşu geııol sorunu ile kaynaşmaktadır.II.Enternasyo
nal çayında ,ulusal sorun,her zaman salt " uygar uluslara iliş
kin dar bir sorunlar çerçevesi" ile sınırlanıyordu.İrlandalIlar 
Çekler,PolonyalIlar,Finliler,Sırplar,Ermeniler,Yahudiler ve ö - 
bür bazı Avrupa milliyetleri 11.Enternasyonalin kaderleri ile 
ilgilendiği tüm haklardan yararlanmayan milliyetler alanı işte 
bud.ur.Asya ve Afrika halklarının en kaba ve en yırtıcı biçim 
altında ulusal baskıya uğrayan onlarca ve yüzlerce milyon bire
yi, çoğu kes sosyalistlerin görüş alanı dışında kalıyorlardı.Ak
lar ile karalar" kültürsüz zenciler ile uygar İrlandalIlar geri 
Hindular ile aydınlanmış PolonyalIlar bir türlü aynı plana ko
nul amıyordu.Tüm haklardan yararlanamayan Avrupa milliyetlerinin 
kurtuluşu için savaşım verme gereği her ne kadar kendiliğinden 
kabul odiliyorduysa da uygarlığın korunması için zorunlu olan 
sömürgelerin kurtuluşundan ciddi ciddi söz etmek" vakarlı sosya 
üstlere hiçte hoş gelmiyordu•Bu sosyalistler eğer onlara sosya 
list deniliyorsa Avrupa'da ulusal boyunduruğun kaldırılmasının 
Asya ve Afrika sömürge halkları emperyalizm boyunduruğundan kur 
tulmadıkça olanaksız olduğunu birincinin İkinciye organik olara 
bağlı bulunduğunu akkıllarından bile geçirmiyorlardı•Ulusal so
runun sömürgeler sorunu ile bağlılığını ortaya ilk koyanlar ko- 
ministler oldu.Onlar bu soruna teorik bir dayanak verip onu pra 
tik devrimci eylemlerinin temeline koydular,Bunun sonucu,Aklar 
ile karalar arasındaki emperyalizmin kültürlü ve kültürsüz kö
leleri arasındaki duvar yıkıldı,Bu durum geri kalmış sömürgeler 
ile ilerici proletaryanın ortak düşmana,emperyalizme karşı sava 
şıralarının eşgüdümü işini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır."

J,Stalin
( M.U.S ve Sömürgeler Sorunu )
s.139
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Aynı kitaptan başka bir alıntı:
" Egemen ulusların proleteryasınm ezilen ve bağımlı 

halkların ulusal kurtuluş hareketlerini bütün azmi ile ve etkin 
olarak destekleme zorunluluğu bundan ötürüdür»Kuşkusuz ki,bu 
proleterya her ulusal hareketi her zaman ve her yerde her özel 
ve somut durumda desteklemelidir anlamına gelmez,Desteklenmesi 
sözkonusu olan ulusal hareketler emperyalizmi devam ettiren ve 
sağlamlaştıran hareketler değil emperyalizmi zayıflatan ve 4 
devrilmesini kolaylaştıran hareketlerdir.Öyle durumlar olabilir 
ki,ezilen belirli bir ülkenin ulusal hareketi proleterya hare
ketinin gelişmesinin çıkarlarına aykırı düşebilir,Böyle bir halde 
desteğin hiç sözkonusu olmadığı açıktır,Ulusların kaderlerini 
kendilerinin belirlemeleri sorunu tecrit edilmiş,kendi kendine 
yeter bir sorun değildir»Btüne bayii ve bütün içinde ele alın
ması gereken proleterya (''.evriminin genel sorununun bir parçası
dır . 1840-ir’ 50 yıllarında Marks PolonyalIların ve Macarların u- 
lusal hareketini destekledi.Ama Çeklerin ve Güney Sİavlarının 
ulusal hareketlerine karşıydı.ITiçin ? Çünkü o zaman Çekler ve 
Güney Sİavlar "gerici halklar" Avrupa da "Rus ileri hatları" 
mutlakiyetin ileri karakolları idile,Oysa PolonyalIların ve Ma
car lor mutlakiyete karşı savaşım veren devrimci halklar idiler. 
Çünkü o zaman Çekleri ve Güney Sİavlarını desteklemek dernek 
dolayısıyla Avrupa’do. devrimci hareketin en tehlikeli düşmanı 
olan Çarlığı desteklemek demekti.Lenin der kijulusların kader
lerini belirleme hakkı dahil demokrasinin çeşitli istemleri mutS 
lak şeyler değildir,Bunlar dünya demokratik hareketi" sosyalist 
sistemi " nin tümünün bir parçasıdır.Bazı somut durumlarda par
çanın bütün ile çelişkiye düşmesi mümkündür,0 zaman parça atılır.

Kendi kaderini tayin etme hakkı su anlama gelir: 
kaderini kararlaştırma hakkına,sadece ulusun kendisi sahiptir. 
Kimsenin ulusun yaşamına zorla karışma,okullarını ve öbür kuram
larını yıkma,alışkanlık ve geleneklerini yoketme,dilini kullan
masını engelleme,haklarını kısıtlama hakkı yoktur.

Elbette bu sosyal demokrasinin ulusun tüm olanaklı 
ve düşünülebilir alışkı ve kurumlarını destekliyecegi anlamına 
gelmez.Ulus üzerinde u y  ulanan zorbalıklara karşı savaşım veren 
sosyal demokrasi sözkonusu ulusun emekçi katmanlarının,onım zo
runlu alışkı ve kurulularından kurtulmasını sağlamak için bu a-
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lışlcı ve kurumlara karsı ajitasyon yapmaktan hiç bir zaman yeri 
kalmayarak,sadece ve sadece ulusun kendi kaderini tayin hakkını 
savunacaktır.Kendi kendini tayin etmesi demek ulusun istediği 
biçimde örgütlenebilmesi demektir.0 kendi yaşamını özerklik il
kelerine göre örgütleme hakkına sahiptir.0 öbür uluslarla fede
ratif bağlar kurma,o büsbütün ayrılma hakkına sahiptir.Ulus ege
mendir ve uluslar eşit haklara sahiptirler.

M.U.S.ve Sömürgeler soruns.218

İste ulusal sorun bir ülkenin sınırları içinde ele 
alınacak ve salt kendi başına çözüm aranacak özel bir sorun ol
maktan çıkarak boyutlanıp uluslararası bir sorun ve dünya, devrim
ci sürecinin bir parçası,sömürgeler sorununa bağlı ele alınması, 
değerlendirilip tahlil edilmesi gereken bir sorun olmuştur»

1917 Ekim dovriminin dünya ölçüsünde önemli özellik
leri şunlardan ötürüdür.

1.Ulusal soronu ulusal boyunduruğa karşı savaş gibi ö- 
zgI bir sorun olmaktan çıkarak ezilen halkların,sömürgelerin vo 
yarı sömürgelerin emperyalist sömürüden kurtuluşu genel sorunu 
haline getirerek bunun anlamını genişletmiştir.

2.Bu kurtuluşun gerçekleşebilmesi için büyük olanak
lar yaratmış ve gerçek yolları açmıştır.Ve böylelikle Batı1n m  
ve I)o“u'nun ezilen halklarının kurtuluşunu geniş ölçüde kolay
laştırmıştır. Onları emperyalizme karşı muzaffer savaşın ortak 
yolunu getirmiştir,

9.Batının proleterlerinden Rus devrimi aracılı" 1 ile
Doğu'nun ezilen halklarına kaddr varan dünya emperyalizmine 
karşı yeni bir devrimler cephesi kurarak sosyalist Batı ile kö
leleştirilmiş doğu arasına köprü kurmuştur.

Ulusal sorunun her ülkede çözüm hiçimi o ülkenin top
lumsal, ekonomik, siyasi vo kültürel koşullarının değişik olması 
nedeniyle çöziimüde değişik olacaktır.Günümüze kadar bu konuda 
ayrı çözüm biçimleri görülmüştür.

Sömürge ve bağımlı halklar bağımsızlıklarını yıllarca 
süren zorlu mücadeleler sonunda elde etmişlerdir•Sömürgeciliğin 
vo emperyalizmin üstün güçlerine,teknik ve askeri üstünlüğüne 
karşı yıllar yılı kan,acı vo çile içinde dişe dis mücadele et- 
mişlerdir.Bu silahlı direnişler hazırlanıp eylem aşamasına geti
rilinceye kadar bir çok aşamalardan geçilir.Mücadele yöntemleri
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zamanına yerine göre tesbit edilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 
Somut koşullar dikkate alınmadan ortaya konan mücadele biçimleri 
hangileri olursa olsun,bunların başarı şansı yoktur.Zmanmda ve 
yerine göre uygun yöntemlerin faaliyete geçirilmesi ulusal hare-’ 
ketlerin zaferini yakınlaştırır.Ulusal hareketlerin bazı yerler- 
do başarısızlığa uğramalarının temel nedeni;sağlam bir örgüt ya
pısına kavuşmamış olmaları,dış ve iç ittifaklarını,ülkenin ve dün 
yanın genel devrimci yürüyüşüne uygun olarak oluşturmamaları ve 
yöntemlerini somut şartlara göre ayarlamamaları v.s. dolayıdır. 
Tarihi deneyimler her ülkenin objektif koşullarıma uymayan yöntem 
İcrin ne biçimde olursa olsun başarısızlığa ugrıyacagını göster
mektedir.

tşte ülkemiz Kürdistan'm içinde bulunduğu s o syo-ekonomik 
toplumsal ve kültürel şartlarının sağlıklı tahlili ve ona denk 
düşen bir çözüm biçimi getirmek için bu şartları iyi değerlendi
rip , dünyadaki sistemler ve bu sistemler içindeki yerimizi iyi 
değerlendirilmeli ve duyarlı davranılmalıdır.

Başka hiç bir halk; Kürt halkının kaderini tayin işi 
ile uğraşamaz.Çünkü,Kürdistan halkı kadar ülkesinin somut şart
larının somut tahlilerini,Marksizmi~Leninizmi kendi özel şart
larına indirgeyip sorununu dünya sosyalist sisteminin bir parça
sı olarak görüp gerçek çözümü getiremez.

14,2,1981 tarihinde Brüksel'de yapılan TÎP vc DİSK ile dayanış
ma gecesinde TÊK08ER' in yaptığı konuşma metni:
Aynı konuşma Fransızca'da basılıp dağıtılmıştır,

DİSK vo TÎP ilo dayanışma gecesi Tortip Komitesi
Başkanlığına

Gecenizde biz Belçika'daki Kürt işçi ve öğrenciler 
birliği Tekoşer'e yer verdiğiniz için sevinçliyiz.Gecenin başa
rılı olmasını diler saygılarımızla.

Değerli konuklar ve dinleyiciler konuşmamıza Belçikt 
daki Kürt işçi ve öğrenciler birli"! Tekoşer'in çağımız hakkın-
d.aki kısa yorumu ile başlamak istiyorum.

Çağınız emperyalizmden sosyalizme geçiş ,ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadeleleri çağıdır,Genç ulusal devletler 
mantar gibi fışkırıp sosyalizm yolunda emin adımlarla mesafeler
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katederken,emperyalizm çürümüş yapısını bir müddet daha gizle
mek için,kendisine batıralı hale getirdiği ülkelerdeki devrimci 
muhalefeti ve ulusal mücadeleyi boğmak için NATO nezdinde plan
lar hazırlayıp arenaya sokmaktadırlar.İşçilerin,emekçilerin,ile
ricilerin devrimci ve demokratların kanı pahasına devöeye soktuk
ları bu tür yöntemler,onları içine düştükleri bunalım ve buhran
lardan ,krizlerden kurtaramıyacaktır,

Ortadoğu'daki sıcak ateş çemberi günden güne geniş
leyip emperyalizmi sıkıştırınca,generallerini sahneye sürerek 
kuklalar gibi onları yönlendirip halklara esaret,korku ve deh
şet kusmalarını emretmektedirler.

İran ve Afganistan'daki değişmeler,Filistin halkının 
haklı savaşımı ve Kürt halkının sömürgeci dört devlet sınırları 
içindeki mücadelesinin boyutlayışı NATO' cu generallerin 12 Ejjn- 
lülde Türkiye'de açık askersel Faşist bir diktatörlük ilan et
melerini apdmdan getirmiştir,Böyle bir döneme neden ihtiyaç 
duydukları bellidir,Evet gelişen işçi sınıfının sınıfsal müca
delesini ve Kürt halkının ulusal kurtuluş mücadelesini engelle
mek, devrimci muhalefeti boğmak.

Generaller iş başına direk olarak gelir gelmez mev
cut demokratik hakları bile çok görerek Anayasa,kanun,karar,yar
gı ve yetkinin kişiliklerinde somutlaştığını ilan ederek hiç kim 
senin MGK'nun kararlarına karşı çıkamıyacagıııı söyleyerek gerçek 
kimliklerini halka göstermiş oldular.Ülke çapında yoğun bir tu
tuklamaya giriştiler.Hapishanelere!on sonra okulları,hastaneleri, 
statları ve çeşitli salonları düşünen insen beyinleri ile dol
durdular. Sendikacıları, siyasi parti liderlerini,tüm demokratik 
kuruluşlarının yöneticilerini tutukladılar,Kürdistan'da toplu 
tutuklamalara giriştiler.

Tutuklamalar, işkenceler, idamlar ne I)ÎSK' i ,ne sosya
list partileri,ne TÖB-DEE'i ,ne devrimcileri ne de Kürt halkının
devrimci muhalefetini susturamıyacaktır.

Kanatlı tatbikatları ardından faşist cuntanın, başı 
Evren'in ilk defa halka karşı hitaben konuşmak için Diyarbakır 
ı seçmesi düşündürücüdür.Kürt halkı üzerindeki baskı daha da a- 
cımasızdır.Toplu yakalamalara,köylerinin basılıp,yakılıp,yıkıl
masına, köy meydanlarında hakaretlere,insanlık dışı işkencelere 
Kürdistan halkı yabancı değildir.Bu uygulamalar sıkıyönetimler
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.Faşist diktatörlük olmadan de. yapılıyordu.Cumhuriyet kurulduğun
dan buyana [çeçen 37 yıl süresince sıkıyönetimlerden eksik olmayan 
yönetimler altında yaşam kavççası veriyor.Sıkıyönetim Türkiyenin 
19 vilayetinde ilan edilmişken,bu vilayetlerin 15 i Kürdistan 
vilayetleri idi.Ordunun 2/3 ü yani 300.000 kişilik çoğunluğu 
Kürdistan’da y ığmak yapılmıştı.Takriben günde 6 ile 8 kişi ara
sında öldürülme hadisesi oluyordu,Sıkıyönetim döneminde Diyar
bakır hapishanelerinde 2150 Siyasi tutuklu bulunuyordu.Bu sadece
bir vilayetin istatistiği.Faşist askeri darbe ile içine girilen 
bu dönemde bu sayı 10.000 lcri aştı.

biçin ? Neden ? Evet Kürt olmak asırlardır uygu
lanan asimilasyonlarla öz beni i'çini, varlığını kaybetmeyip Türk 
1 eşmemek,Fars 1 aşmamak,Araplaşmamsak,İşte Kürdistan varlığını ka
nı ile korumuştur.

Îraıı-Irak savasına ciddi bir göz atanlar görecekler 
ki; İran fantomları Kürt halkının yoğun olarak buhnduğu Kerkük 
Siileymaniyo, Erbil ve Musulu, Irak Mig uçaklarının da îr an tara
fında bulunan Kürt1erin yaşadığı Sanandaj,Baneh,Sakız ve Kasrı- 
şirini bobbardıman ettiklerini göreceklerdir.Her iki ülke Kürt
halkımı bombaya,topa tutuyor.Savaşan kim ? İran, Irak.
Bu ve bunun gibi savaşlar emperyalizmin işine yarar çünkü özün
de haklı bir savaş değildir,Biz bu türlü savaşlara karşı,fakat 
ulusal demokratik halk savaşlarının yanında olmalıyız.

Bir devletin ve yönetimin geleceğini uyguladığı eko
nomik politika, belirler.Faşist askeri dikta siyasi baskının ya
nında uyguladığı ekonomik politikası ile de hızla halktan tecrit 
olma sürecine girmiştir*Kukla hükümeti ile siyasi alanda istedi
ği her şeyi kanunlaştıran generallerin gücü ekonomiyi kurtarma
ya yetmiyecektir.Ekonomik bunalım ve buhran ile içine girilecek
dönemi işçiler,ilericiler,devrimciler iyi değerlendirmelidirler.

Tüm Türkiyeli ilericiler,aydınlar,sendikacılar, 
Töb-Der ve de Kiirt halkı üzerindeki bu kara rejimi naletler mü
cadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiririz.

Kahrolsun emperyalizm,Sömürgecilik,Faşizm ve İşbir
likçileri,
Yaşasın Türk ve Kürt halklarının Faşist askeri dikta
törlüğe karşı mücadeleleri,
BıjıKurdistan bımre Koledarî.
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Dünya- haritasına bir göz atıldığında Ermeni Ermenistan 
sözcüklerine kuzeydoğu Anadolu kesiminde ve onun uzantısı karkas
larda rastlanır.Ermeni halkı sözü edilen topraklar üzerinde bin
lerce yıl yaşamını sürdürmüş,ne yılların nede faşist güçlerin yı
kabileceği bir uygaölık yaratmışlardır.

Tarih bunun en açık şahididir#Tatarların,Selçukluların, 
Derslerin,Arapların,OsmanlIlar ve uzantıları ırkçı Türk yönetim
lerinin hunharca saldırılarına maruz kaldığı halde Ermeni halkı 
sayısındaki azalima rağmen ölmomiştir,ölmeyecektir.Bunu ünlü sa
irimiz Baruyr Sevak şöyle yorumlamaktadır." Biz varız,sağ kolaca 
giz, ve daha çoğalacağız "

Batı Ermenistan halkı bir yandan komşusu,benzer gele - 
nek ve göreneklere sahip,aynı diller gurubuna tabi Kürt halkı,di
ğer yandan da Türk halkı ile beraber,bir arada kardeşçe asırlar 
boyu yaşamıştır«Ne varki halk tabakaları üzerindeki hakim sınıf
ların, Sultanların, Bey, ağa ve Şeyhlerin giderek yoğunlaşan baskı
ları,yönetenlerin " Böl ve yönet " politikaları,ırkçı tutun ve 
propagandaları,içice yaşayan bu kardeş halkların bilinçsiz bırak
tırılan yoğun halk yığanlarının din ve söven duygularının ön pla
na çıkmasını sağlayarak sözkonusu halkları birbirine karşı düşman 
kamplara ayırabilecek etkide bulunmuştu.

Sultanların dağıtım politikası ise Ermeni aydınlarının 
ve giderek orta tabakasının topraklarını terk ederek batıya doğru 
kaymalarını büyük ölçüde etkilemiştir.Bu değişim Sultan vo kukla
ları feodal Kürt beylerinin batı Ermenistan halkı üzerindeki bas
kısının sonhadde varmasını kolaylaştırmış ve hatta yurtlarını terk 
etmelerine kaynak sağlanıştır.Hakim sınıfların o denli baskısına 
maruz kalan ve iliklerine kadar sömürülen halk daha gazla dayana- 
mıyarak,kurtuluşu yer yer ayaklanmada aramış (örneğin:Zeytun a- 
yaklanması 1862) isede bu hareket tamamen içgüdü sonucu ve dola
yısıyla bilinçsiz,sıtrateji ve taktikten mahrum ve de halk taba
nına, aksetmediği için başarılı,somut bir sonuç veremediği gibi 
varolan baskının kat kat artmasına ve halk kitlelerinin yer yer 
topluca katledilmelerine kolaylık s a'-'İnmiştir, 1877-1878 tarihli 
Osmanlı-Rus harbine,OsmanlIların ağır baskısına dayanamayan Er- 
merilerin kısmen katılması ve neticede OsmanlIların yenilgisi
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ile bir Ermeni sorunu ortaya çıkmaktadır.No bu savaş sonunda im - 
zalanan San-Stofana 1073 nede cî.aha sonra 13 Temmuz 1878 de Berlin 
de imzalanan " Berlin antlaşması" Ermeni halkının otonomi istek
lerini çözüme banladılar•Aksine İnciliz ve Fransız gibi emperya
list devletler Ermeni sorununu kendi çıkarları doğrultusunda kul
lanmaktan çekinmediler.Ermeni sorununun böylosine kötüye kullanıl 
ması,d.ünya tarihinde emperyalist güçlerin ezilen halkların yazgı
sıyla ne d.enli oynadıklarının açık bir örnogld.ir»Berlin antlaşma
sına Ermenilerle ilgili tek bir madde alınmıştı.İşleme asla alın 
mayan bu madde ise Ermeni bölgelerinde gerekli reformların yanıl
masını öngörüyordu.

Tarihte Kızıl Sultan dıiye anılan Sultan II,Abdulhamit 
başarılı bir "böl ve yönet"politikası güderek,feodal Kürt ağa
larının deste'7i ile Ermeni ve Kürt toplumları arasında düşmanlık 
tohumlarını serpmişti.Aynı Sultan sözkonusu reformları yapmamak 
vo özellikle buna ihtiyaç duyan Ermeni halkını ezmek amacıyla, 
gono feodal Kürt boyleri yardımı ilo Hamidiye birliklerini kurdu. 
Ermeni sorununu,Ermeni halkını kökten imha ederek çözmeyi düşünü
yor ve bu yolda emperyalist devletlerin göz yumması ile girişim
lerde bulunmaktan çekinmiyordu,1895-1898 yıllarında Ermeni bölge- 
lorind.e yapılan toplu kıyımlarda 300,000 günahsız Ermeni1 nin canı 
alındı,100,000 Ermeni ise yurtlarını terketnek zorunda kaldı.Yüz
lerce köy talan edilerek ateşe verildi,Bunca baskıya karsı reak
siyon olarak Ermeni halkı içinden yeryer (1896 Zeytun, 1904- Sason 
1896 Van vs,) savunma mücadelesi verildi,Kurtuluş örgütleri ve 
partileri kuruldu,Bu kuruluş örneğin 1892 yılında Tiflis'te dev-’ 
rinci Ermeni İşçiler Birliği kuruldu. 1093-94- yılarında " Bağım
sız Ermenistan " , 1804-95 yıllarında ise"Kavga" illegal gazetete 
rini yayınlamaktaydı•Kuruluşun amacı ayaklanma yoluyla Ermeni
halkının,özellikle Batı Ermenistan'ın 
yönetiminin halkın iradesine verilmes 
sınıfların baskısına karsı çıkmasında

Türk zulmünden kurtarılarak 
iydi.Ermeni halkının hakim 

zamanın yayın organlarının
büyük katkısı oldu• Bunların başında "Mışag" - Çiftçi, "fîasis-

Agrı, "Hayrenik 
Murci - Çekiç "

Vatan", "Portsı - Deneme, "Artsnkank -• Yankı "ve 
:elmoktodir. 1907 aralığında Paris t e Genç Tiirkler

Taşnaklar (Ermeni burjuva partisi) Arap ve Yahudi komiteleri bir 
anaya gelerek,Türkiyede Mutlakiyet idaresini yıkmaya, karar ver
diler. 1908 Temmuzunda bu hareket başarıyla sonuçlandı,Türkiyenin
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idaresi Genç Türklerin " İttihat ve Terakki " partisinin eline 
geçti«Bu durum Türkiyedcki tüm azınlıkları hayli sevindirdi. 
Zira genç Türkler halkların eşitliği ilkesine bağlı kalacakla- 
r m ı  vaadetmişlerdi,Ne varki her şey sözde kaldı,Ermeni halkı 
na eşit haklar tanımak şöyle dursun,üzerindeki baskı daha da 
arttı.Zira genç Türkler Pan-Türkizm ve Pan-islamizm ırkçı ve de 
dinci ilkelerine dayanarak tüm anadolu ve Türkmenistan'a kadar 
olan toprakları kapsayan büyük bir Türk imparatorluğu kurmayı 
hayal ediyorlardı»Yollarında engel teşkil edebilecek Ermeni hal 
kının ise ortadan kaldırılması gerekiyordu.

Genç Türkler bunu nasıl gerçekleştirebilecekleri hak
kında. planlar hazırlarken 1.Dünya savası patlak verdi.Bu imkanı 
kaçırmayan ittihat komitesinin Ermeni soykırımı ustası Talat paşa 
başkanlığında İstanbul da yapılan gizli bir toplantı sırasında 
Dr,Nazım'ııı " Ermeni halkının kökten imha edilmesi gerekir.Top
raklarımız üzerinde tek bir kişinin kalmaması,Ermeni isminin u~ 
nutulrnası gerekir." dediğini aynı komitenin üyesi Mevlanza.de 
Rifat yazmakta dm?. 15 Nisan 1915 tarihinde ittihat Cemiyeti kar 
rı ile Ermeni1erin topluca sürgünü ve kırımıyla ilgili çıkarılan 
gizli fermanda şöyle deniliyordu : " Gizli emrimiz gereğince^Er
meni meselesinin hiç bir şekilde ortaya konmaması için savaşın 
bize tanıdığı serbestlikten yararlanarak Arap çöllerine sürerek 
ve o yaratığın kökten imhasını kararlaştırmış bulunuyoruz." Ve 
İttihat Cemiyetinin insanlık dışı pilanı savasın daha başlangı
cında sistematik olarak işleme kondu,Önce sava.şabilocek genç ne
sil ortadan kaldırılmalıydı«Onbinlerce Ermeni genci seferberlik 
bahanesiyle toplumun gözünden uzak merkezlerde toplanarak top
ça katledildi.İkinci planda Ermeni halkına önderlik edebilecek 
-aydın beyinlerin parçalanması gerekiyordu.Bu da zor olmadı,zira 
1915 yıla Nisan ayının 2L\- ünde İstanbul da uydurma sebepler ile
ri sürülerek 600 ün üstünde Ermeni aydını,millet vekilleri,dok
torları, Avukatları, mühendisleri, yazar ve öğretmenleri tevkif e- 
dildi,öldürülmek üzere Ayaş,Çankırı ve Çorum'a sürgün edildi. 
Aralarında ünlü müzisyen Gomidasm,tanınmış yazarlardan Krikor 
Zohrabm, Taniel Varujanm, siyomanto 'nun,Rupen Scvag'm da bu
lunduğu bu sürgün kervanından bir tek canlı geri gelmedi.Bü
yük Gomidas Ermeni halkının bu zor durumunda dayanamıyor*ak sür? 
gün yolunda aklını kaçirdi.Zamanın parlamento üyelerinden olan
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Krikor Zohrab,Vartkez vo diğerleri aynı yıl Ağustos'un ikisinde 
Urfa yakınlarındaki karaköprü donen yerde Çerkez Ahmet ve Halil' 
in çeteleri tarafından katledildiler,Çerkez Ahmet: "Zohrab'ı ele 
geçirdim,ayağımın altına aldım,koca bir taşla kapasım ezdim " 
diye yazar ve anlatır,Aynı senenin 15 Haziran'mda Sosyal demok
rat "Hınçak " partisi ileri selenlerinden 20 kişi İstanbul,Beya- 
zit meydanında halkın gözü önünde d arabacına çekildiler,Bunlar 
arasında Paramaz son olarak "Vücutlarımızı asabilirsiniz,fakat 
düşüncelerimizi asla,.. ",Dr.Torosyan ise "Biz yirmileri asıyor
sunuz fakat yirmibinler bizi izleyecektir..." diyerek can verdi- 
lor.Bunu artık başını kaybetmeden halkın, kad.ın-yaşlı, çoluk-çocuk 
demeden sürgünü ve topluca katledilmesi izledi.Kırım,kırım aman
sız bir kırım....

Durum böj^lo iken,Ermeni halkı Türk birliklerine kar 
şı yeryer savunma, ve kurtuluş kavgasına girerek,yurtlarını terk 
etmeden şerefleriyle şehit düşmeyi yellediler.Bu sırada Van hal
kının kahramanca savunması, Muş, Sason, Sabbin Kara,his ar, Şad ağ-Çat ak 
Urfa vo Musa dağına yükselen Ermeni topluluklarının verdiği kur
tuluş mücadeleleri asır1arc a sömürülmüş Ermeni halkının kurtulu
şuna ne kadar susadığını kanıtlamaktadır.Bu kurtuluş kavgaların
da Antranik Paşaların,Serop Ağpürlorin,Kovork Çavuşlar ve Murat 
lar gibi halkımızın bağrından çıkan kahramanların rolleri büyük 
olmuştur.

İstanbul Ermeni Patrikhanesi kayıtları vo diğer bazı 
kaynaklara göre 1914 yılında Osmanlı imparatorluğu sınırları için 
de 2,5-5 milyon Ermeni yaş anaktaydı(Bunun 2 milyonu Batı Ermenis
tan toprakları üzerinde) Alman Doktor Lopsuis'in verilerine göre 
1915-1916 yıllarında 1.396,000 kadar Ermeni katledilmiştir.Ve 
Ermeni kesiminin ustası,Baş vezir Talat paşa bunu zamanın Ameri
kan büyük elçisi I-îanry Morgentov/n1 a şöyle izah ediyordu; "Sul
tan Abdulhamid'in Ermeni sorununun çözümü için 30 yılda yapa
madığını bon 3 ayda fazlasıyla yaptım,Bir Ermeni sorunu artık 
yoktur.Çünkü Ermeni kalmamıştır.Bu hususta tartışmaya gerek yok, 
zira ne Bitlis'te,no Van'da nede Erzurumda Ermeni kalmıştır,..."

Dünya tarihine kapkara, bir sayfa olarak göçen 20, 
asrın basında vahşice gerçekleştirilen vo Ermeni halkının kökten 
imhasını öngören bu soykırımın gerçekleştirilen suçun tümü yalnız 
Talat'm,Enverin,Kazımın vo İttihat vo Terakki cemiyetine ait
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değildir,bunun suçunu yalnızca onlara yüklebek kişiyi yanılgıya 
sürükler• Çünkü Emperyalist Almanya, müttefiki olan Osmanlıya ge
reken yöntem ve askeri desteği sağlomasaydı,ölüm döşeğinde in
leyen OsmanlIların bu planı uygulamaya gücü yoktu.Bu destek 6 
Ağustos 1911 te Almanya ile İttihat ve Terakki hükümeti arasın
da imzalanan gizli bir antlaşma ile kararlaştırıldı»Sözkoııusu 
antlaşmanın 5 ci maddesinde şöyle denilmektedir, " Almanya Os
manlI imparatorluğunun doğu sınırlarını Rusyada yaşıyan müslüman 
milletlerin sınırları ile kesişecek şekilde çizmeye mecburdur.

Ermeni halkının soykırımında ne Türk îşçi-köylü sini 
finin, 11e Ermeniler kadar sömürülen Kürt köylüsünün bir günahı 
vardır.Kırımlar sırasında gerek Türk gerekse Kürt köylüleri asır 
lar boyu kardeşçe geçindikleri Ermeni komşularını,onların çocuk 
larını evlerinde saklamış,böylece belirli bir kısmını ölümden 
kurtarmışlardır.Özellikle Dersim Kürt halkının Türk cellatlarına 
karşı Ermenilerle omuz omuza çarpışması o yöre Kürt ve Ermeni 
halklarının ne denli yakın ilişkilerde bulunduklarının bir kanı
tidir.

1.Dünya savaşı ardında milyonlarca ceset bırakarak 
son bulurken,OsmanlIlar ve büyük emperyalist emeller peşinde ko
şan müttefikleri Almanlar büyük bir yenilgiye uğradılar.Artık iş 
galip çıkar siyasetine kalmıştı.Ve gerçoktendo gerek ülkesi kanı 
ile boyanan halkı gerek galipler tarafında yer alan Kürt halkı
ve gerekse diğer azınlık halkların bağımsızlık sorunları yenen 
İngiliz,Fransız,Amerika ve yenilen OsmanlI ve Alman emperyalist 
kuvvetlerinin kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda kullan
dıkları bir ayak topu olmaktan ileri gitmedi.

Önce Paris (Ocak 1919)»sonra San Rerno (Nisan 1920)ve 
daha sonra Sevr'de (10 Ağustos 1920 ) toplanan emperyalist ku
vvetler " manda" cılık oyunları oynadılar*.Bu hususta î,Denin 
şöyle yazar",.Ve onlar toplumlara*manda1lar dağıttıkları zaman 
çok iyi biliyoruz ki bu " manda " dağıtımı sömürü ve talan 

için,küçük bir azınlığa dünyadaki çoğunluğu sömürme hakkının 
dağıtılmasıdır..." Büyük üstadı zaman doğruladı.Yukarıda anı
lan antlaşmaların müzakereleri sırasında Ermenistan benim
âandam" Kürdistan senin Suriye diğerinin olsun diye sözkonusu 
halkların kanları ile kazandıkları hakları emperlalist güçler 
tarafından insafsızca dağıt ı1 ıvordu.
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Ekim 1917,Rus halkının büyük devrimi zamanın şartla
rını olduğu gibi değiştirmişti.Dolayısıyla Avrupa'nın emperyalist 
gerek Anadolu gerekse Kafkas halklarının bağımsızlık sorunlarını
yeni doğan sosyalizm güneşine karşı kullanmayı amaç edindiler, 
Amerika,İngiliz ve Fransız emperyalist güçler kuzey-doğu Anadolu 
ve kaflcaslarda 3 bağımsız devlet oluşturarak sosyalizmin kafkas- 
larda yayılmasını bloke edebileceklerini sanıyorlardı.Bu üç ba
ğımsız devletlerden birido Ermenistan olacaktı,Ve 1910 Kayısın
da kurulan Ermenistan devleti emperyalistlerce hemen tanındı. 
Emperyalistlerin desteğine dayanan Ermenistanın akıbeti elbette 
iyi olamazdı.Öte yandan Emperyalist devletlerin iki yüzlü poli
tikasından yararlanmak isteyen Mustafa Kemal önderliğindeki yeni 
Türkiye,Ermenistan ' 1 tanımak şöyle dursun,Ermenistan'da dökülen 
kanlar henüs kurumadan 011u yeniden kano, boğmak için fırsat kova
lıyordu »Bir yandan da Ermenistan Cumhuriyeti ile Türkiye hüküme
ti arasında bir antlaşmaya varılması için Sovyet Rusya hükümeti 
aracılık için girişimlerde bulunuyor,bu ise red ediliyordu,Rus 
halkının büyük devriminden hemen sonra 29 Aralık 1917 de Î.Lenin 
başkanlığındaki Sovyet Rus hükümetinin 1,Dünya savaşı sırasında
Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen "Batı Ermenistan " la il
gili ve 3»Sovyotlor kongresinde olduğu gibi kabul edilen karar
namesinde şöyle denilmekteydi...."Rus İşçi-Köylü hükümeti,Rusya 
tarafından işgal edilen "Batı Ermenistan" halkının yazgısını 
kendi kendisinin kararlaştırmasını ve gerekirse bağımsızlığını 
savunur...."

Dünya politika kazanı tüm yüzsüzlüğü ile kaynarken 
emperyalist güçler kül yığını haline gelen bir Ermenistana Tür- 
kiyoyi yeğlediler,Bundan kuvvet alan Türkiye ise Ermenistan'a 
saldırıya gir i ş er ek (Kazın Karabekir 22Eylül 1920) Yerevo.no. kadar 
olan Ermeni topraklarını işgal ettiler,İç ve dış şartlar altında 
güçlüklerle karşılaşan Ermenistan da Ekim devrimi etkisiyle sos- 
list bir akım hızla gelişmekteydi,Sonuç:29 Kasım 1920 de Erme
nistan Sovyctleştirildi.

Sovyet Ermenistan böylece kurulurken,Türk faşist 
baskısından kaçan ve hale, ke.çmokta olan Bo.tı Ermenistan halkı 
dünyanın çeşitli ülkelerinde ocaklar kurdular.Gurbetin çetin ş 
şartlarına maruz kalan ve dünyanın çeşitli köşelerine serpilen 
Ermeni halkı zamanla dilini,kültürünü unuturken,fasist Türk hü-
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kümotlori ise Türkiye'nin işgali altında bulunan Batı Ermenis
tan şehir,kasaba ve yörelerinin adlarını kürkleştirerek,oralar
daki Ermeni eserlerini imha ederek Ermeni ismini ortadan kaldı
rabileceklerini sanmaktadırlar*Bu yanılgıya düşerken Türk hükü
metleri gerek Türkiye dışında sürgün hayatı yaşamak zorunda bı
rakılan gerekse Türkiye içinde Kürt ve Türk devrimcileri safla
rında yer alan Ermeni devrimcilerini hesaba almamaktadırlar, 
İspatımız işte;Zekiler,işte Armenak-Orhan Bakırlar,işte Hayrabct 
Honçc-Hançerier ve bunları izlcjrcn daha niceleri*

Yaşasın tüm ezilen halkların kurtuluş mücadeleleri. 
Yaşasın Ermeni,Kürt,Türk ve tüm ezilen halkların 
kardeşliği.
Kahrolsun Faşizm ve Sömürgecilik,

A Z A T
NOT: Enformasyon Kardeş Ermeni örgütlerinden alınmıştır.
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li ser rewşa Tirkî d KurAistana Baloır (Tirkî) s

Ey her dû niyîsar, bx xwestina koyara VETO mo dan wan d ev nivî~ 
sar li pey hev cli v! kovar! deçap bdn. Wek cll nivîsaraddwomîndo hatî~ 
ye gotin, ev/8 nxvîsarek clin jî li ser rewşa Tirkî clîse di eynî 
kovar8 clo dorkeve« Ev kovaro xwedîy8 5000 itonaye. Em. 'vom nivîsaran 
werdigerlnxn û di kovara x w b de çap dikin koji bo xwendevan^n me w8 
başb!.

m. dav/Îb b pasizm ii tirkî
Bi 12 xlon f80 dedi raclyoyan de hat belav kirin ku leşker li 

Tirkî hat sor hikim.
Hatina loşker bi tconî li gara plandn NATO ye, Peş ku li Tirkî 
radyo d televizyon belav bikin,,li WashingtaoBn ev ndçe tö belav~
Icirin. Paş re gemnlĞn faşist dilline zanîn ku ew hatin ser hikim. 
Parlamento girtin, hikumet daxistin.

Ev Biktatorîya leşkerîya Faşist, Plwlstbû ku "Demokrasi"ya he~ 
xweş saxlem bik8 ?
Em karin bi çend nîşeyan. bibinin Icu cv cllktatorl pĞv/lsfcbd, yan jî 
armancek din li ber hebd, lru sor e faşizme 3L Tirkl bileş xne.
Weka sarkirina tekşîna çlna karkerön Tirk û têkoşîna gele ICurd 
diji nĞtîııgaBîyÖ, Karin (parlenento) hate girtin, giş konrele d 
organizasyonun karker, xort, xwendclcar d j inan yön pĞşverû hatine 
girtin. Ti partîyen râzanîyanjî sendika yön vekirî nemama • li 
Kürdisini, ne plwîsto ku em b8jin. Drama li Kurdistan eve.
Di her deq±q8 de cıza 18n birin, her xebata karker û xwehdokara 
qedaxeyc, çap dibin sensdrû de ye, giş danû s tanelinin bi dinya der- 
ve re hatine bir İş,,ev hûjl dewam dilce.
yek nişe î Piş çend rojan ne xwest lcu en bi telefon!, bi Stonbole 
re bipejptvin. Peyva ne.bi Ilurdl bû. Ji 35 sanlya zêdetir ne nikarlbu 
bi poyivin. Xota telefon! hat birin.
W okî din; li Tirkî d Kurdistan z$detir ji 200 000 kosin rezanî 
di girtîgehan de ne. Bi ş!wekî mazin, .gel! Kurd t! perçiqandin.
Hin ji wan gerelco ji cih!n xwe rabin û herin rojavay!1Tirkî.
Arınanca karbidestan windakirina- vî' gelîye.leşker d polis on wan 
karin herdenî ımerivö lcu bişwazin .bilcujmn.Emde w«anî kuştinc Iıeye.
Gir tiyi r!zanî bi heyvan ton eşaııclin, paş lakene! diçin nehkenl. 
Pîstîrîn îşkence :lx vö dov/rö de li girtîgehan,qxşlan d qereqolan 
tün kirin.
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Pâş çend rojan xartekl 17saXl hat şenq kirin. Ev xort yâ 7 cm bû di- 
navbera 3 heyvan de di bin hikmê dîktatarlya leşkerîde. Bâhtirl 60' 
kesl bi hikmâ şenq kirini tân İfade kirin. Pir kes winda dibin ku 
kes nizanâ çi bi v/an tâ, ii Icune ?
Eli baııgl giş hâzân demokratik dilcin ku hevkarlya çlna karkenân Tirkî 
û gelâ Kur d Û hindikaylyân din wek Ermenîyan bikin lcu ew dîktatorl- 
ya leşkerlya faşldb bâ şike s tin. * 1

k ü r d i  s î a i  , ş e r r e  î r a w u i e a q
Bi hâjmara çûwlde ne nivlsarek li ser rewşa niha li Pirkl û 

Kurdistan nivîsibû. Arnanca ne evbû ku. em bûyinen li Tirkl bi rastî 
ji xian.devanan re bâjin. Bi hâjmara werâ deenâ nivlsarek dinjî li ser 
Tirkl û Kurdistan çap bikin û hâ bâhtir inf ornasyonâji şalin 1920 a 
û virde bidin.

/V

Kurdistana Iran ;
Paş şoreşa İslâmî li Iran na di go wâ pir tişt li Iran bine gû- 

hertin. Zordestl, qedaxa çanda gelin li irap, eşandina di girtîgehan 
de û re zana asimilasyon! di destpâke de medigo hew dibin, le mixa~ 
beye tiştekî ji v/an ne bû û xûya nekir. İç paşverutlya Xumeyni û 
fanatîzraa wl zorbe.tlyek raâ li ser gelin Iran ( zâdetir gol! Kurd) 
dcstpâkir. Kurd dijmin hat in îlankirin ji ber ku Kurdan nafân xwe 
yân demokratik dixcstin. Kurd bi salan û virde ji bo nıafân xwe 
tilkine li dijl şah û nıetîngehkarcn din dikir.

Bi dena şoreşa Islan! de li Iran Kurdan bi giş hûzaxwe li dijî 
şerrû xv/e bi giş gelân din re li Iran kirin û Şajı ji v/elât derxistin. 
Ji rga peşin ta îro Kurdan dû tişt dixwestin.

1) Wckhcvlya nerovl, 2) Otonomi ji bo gelâ Kurd, di çarçewa 
Iranek demokratikçik. lâ çi mixabeye lcu ji bedâla otonraiî û wekhcvîye 
'"şcrrlclhad" hat pâş wan. Badaran Û leşker dost bi pnrçiqandina 
gelâ Kurd bi firehl kirin. Peşriergan di bh serokatîya Partîya 
Ben kr at a Kurdistan Iran û dû hâzin dinde rahiştne çkÛLxwo. Baxwa- 
zlya xşstn: pâş tir ji henu tiştî azadl û vzkhcvî bûu Parastina çandâ 
Û morart! arnanca v/an, di vâ navborâ de jl jîyanek xv/eyi sosyalist 
ava bikiıı.
Kürdist ona Iraq :

Paş ketina şoroşa çekdarlya çareloh (14) sallya Kurdistana Iraqâ
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şovenlstön BAAS de* bi zordostke mazin li ©rr gelö ICurd kirin. Fer- 
çiqandin û cihgûhertin bû kar ön v;an. Arnancawan jî böclaog kirina vî 
gell bûo Ji döla dibistan û ncxweşxanan, qşl, qereqol, û girtlgo.li 
çar qet bûn. li sor giş sinorön Icu Iûırd dijîn, noyin çanclin.

Anhaçond höz dixwazin ku vözardostîyö rssstênin, Amanca v?an rn- 
fön waa yön demokratik in»
Şerre Iran û Ira,q :

Di navbera şorffişa 1961-1075 ah ele. aborîya Iraqö tar û nar bûbû* 
«Ji bor vö yekö di A „dawlde BAAS, bi, şerte ka Şah hew arlkorinö bidö 
KUP Iraqö dibim1 sorokatîya Berzanl de,w8 fi. tonanî de*8n xwe ji 
dola Şdul-Arab (G-hlfPersian) bikinine. Hor dû torof köfxwoş bûn bi 
vö levhtinö. Arlkarlya Icu ji KUP ro dihai hat e birrln, paş denekö 
ve. şoreşa xv/ad± nav Kurd is t anele bi avvayö kszil 11 poy xwohişt.

Paş sor es a Islanl 11 Iran û reva Şah, ..Imı di alîyö jîyana avakî 
(sosyal) û ekonomik ket bin kri&tce nezin. Lölraqö xwe paş ketin û 
reva Ş-cn?oş û Borzool» Ji ber vö yekö M A S  höji nûh dest bi xwestina
Sola Şlul Arab nintiqa Ereban Xuzîstan kir. iö. Xuncynî ev tişjs qc- 
bul ne dikir. Di destpeke do şerekî sar di nav wan de çÖ bû, û ber- 
dcwcun kir. İĞ Iraq hürîşl Iran dilce. Paşre. şerekî gorm çekdarî dest 
pökir dinavbora vvan de. LÖ çi mixabeye ku gelö Kurd ji alîye herdû 
leşkeran xesarö dibînö. Balafirön herdû allyan mintiqön ku Kurd lö 
dijîn bonbardiraan dilcin. Balafirön Iran, li Kurdistanalraqê, Kerkük, 
Şuleymanîye, Musul Ü hajarÖn din yön Kurdan bombardimanddlcin. Herweha 
Xumcynî ji bîr nakî ku di oyul domÖ de Kurdistana Iran bombardiman 
bile!. Çümlcî Pöşmerge li serî çlyane Û şerö xwe dijî fanatîzma Xu~ 
moyni dikin. Balafirön Iraq jî Kurdistana Iran bi serde bombardiman 
dilce’. Arınanca wan jî Mohabat, Pavoh, Kermanşah, û Hamadane. Ev/ jî 
wek yön din di eynî donıö de Kurdistana IraqÖ bombardim<an dilce, 
gima. ev q on ?

Armaaca Iraq ewe lcu golö. û mintiqa ereban Xuzîstan üö bin destin 
xwe. Ev/ dixwazö rolokî mezin (mestir) li rojhilata navln billzö ku 
bighö armaııca xweyî nıötlngeh, li dijî hezön pöşveru bibö hözelc xoyîn. 
Bö ş:erm û hevalö enperyalîzma Emerİka. Li rexö din jî Xumeynî dixwwazc 
bi xoyal û xev/nö xweyî fanatîlc dinyake İslam avabilcö.

Ev şerrö dinavbora herdû dewletan de höaomperyalîsta^L mestir dike* 
Evjî kari bibö sebeba Icu Emerîka höjııû rolek mezin li Rojhilata navîn 
billzö. Ev tişt jî w8 dijî hözö pöşverû bö. Giş golön bindeat li vö 
mintiqö hö böhtir wö bön porçxqaadin.

e • $
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X E B A !■ A M E

¥ek hor demi, di kovara' xwe de en dîso xebata go ne dinavbera 
çai? nohan da kiriye diniyisin. Li gora ro;j Û nehan en v! xebati 
li diııivîsin.

12-12-1980 •= Şova Enternasyonal li Falculta IFGAT'de. Di ve şeviA
de kona folklora TEKOŞER gevendin Kurdistaa pişkeşkir.

18-1-*81 = öejna Partiya Konûnîsta Belçika, liqi Leuveıı.
Li ser czimandina Partiya Komünist kona folklora Tikoşer ,lioe.m 
atanda xwc di şevAe de boşlar bû. Di vi şeve de endamekî rfAekoşer 
li ser Kurdistan û zordestîya dîktatoriya faşîsta leşkerî li Tirki 
axif t»

23--l~t81 = Oivİna di navbora konele û yokîtîyin Kurdistan li 
dervoyî v/elat. Arnaııoa vi civ^ina İm en jî boşlar bAûn, anadekirina 
yekltlya x.v ende karan bû. Biryara ku hat standin, di dev/ra pişinde, h 
•hevkar^i û haevnasîne. Ev biryar dibe bingehi yekAitîke xnrt û 
qcv/Ain di dona w er İde.

Mrl  ~ }8i = Di radyoya Belçika’de -beşi Plananl- li ser xwestina 
Tİkoş&r, Kurdistan hat naskirin muzîka Kürdi, bi saz û dengi TEMO,
Li GÛ1İ hat pişkeşlcirin.

31-1-*81 = S evahevkarîya Bİyanîyen li Belçika. Şeveke giring ku 
diji nîjadparêzîye hat çikirin. Di vi şevi de Tikoşer Kurdistan da 
naskirin, folklora Kurdİ pcşkeşkir, helbestin Kürdi şonşgiri hatin 
xvvonclin.

14-2-*81 = Roja hovkariya IIP û DİSK : Di Vi şevi de kona folk
lora Tikoşer, çend govondin Kurdistan û maapin gelcwAerî pişkeşkirin.
Di vi şevido serek^o Partiya ICarkerİn TirkAi (TIP) beşdar bû.

»• ••

Hunernanda filr;ıAe SURU Melike Denir ağ û hûnemend Şanar YURDAPAPAN
A A

ji beşdar bûn, di prograni de dijî dilctariya leşkeriya faşist li 
lirki gotin û stranin xwe pişkeşkirin. Ni£lkî 300 keşi beşdar bûn.

28-2- *81 = Şova hcvkariye ki. Geııt; Bi amanca hovkariya kar- 
korin Tiri-li Belçika û karkerin weiatin din li Belçika çend kone- 
lin p$vorû yin Flononanan şovek çikirin. Tikoşer jî beşdar! vee şevi 
bû. FolklorAû stranûen xwe li cen gotara xwe pişkeşkir.
Di alîyi din de.

a) KcjdLta Parastina Mafin Merovtîyi li Tirkî ; Ev  konite paş xe- 
batelce dirij alîyi dÛ sendlqin Belçîkİ (PGTB , CSC) hat sazkirin. 
BEKCIŞER jî wek yekîtîke. demokratik a Kurdifcıı endani v Ae Konıltiya,
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Ev Komite wl dijı karbidestln dlktatorîjra faşîsta le.şkerî li 
Tirkİ û zordestlyu wl li ser gel! Tirk û Kurd xebat bilclo Di demeke 
nlzlkds nûnerln vl Konıltl dosyelce li .ser Tirlri Û Kurdistaıı hazir di
kin û plşkeşl Parlenıentoya Ewrupa dikin,

*• »r

b) Filmi SUDU : Paş İra. xelata xwe wergirt,.. Tlkoşer xwest ku ev
A »

film û hazirkirina vî filmi bişlwekî baş bl propagande kirin,
Paş vl yeke di tehvîzyon d rojnnmln Belçika’da hat gotin ku ev film 
li Kürdi s tana Tirkî hatîye çlkirin. Hûnermeııda film Melike Dem ir ağ 
jl herv/eha li ser vl yeke û rewşa Kurdistaıı pcyivî.

c) Rojname û kavare ; D)i rojname û kovarln Belçîlrî de çend nivî- 
sarln mo hatin nivîsin, Ji van nivisaran, di kovara xv/endekar&n 
zaningoha leuven VETO de dû nivîsarĞn me derke tin. Em van herdû ni- 
visaraıı wor diğer İnin Kurd! û di kovar! de çap dikin. Ev kovare 
xv/edîy! 5000 abonaye.

PEiadUIi'v "KOMİTA JI BO PISTGIKLYA GELE KURD" * 1 2

Pişti xebatekî dirlj - ji meha Timi eh hda anha - komekî. meri- 
vln B e l ç ü  yln plşverû., ku tevglra gele Kurd li Kurdistane, ti tev~ 
gera. hemû gelin binclestra arilcari dikin, kmltekî nûlı pllranln. Nave 
vc komltl eve: "a. i Oomite pour le soutien au peuple. Kürde ”
(Komita ji Bo Piştgirlya Gel! Kurd), Piraııîya endamln wl di parlem 
mentoya Awrupa û ya Belçîlra de ne, Endamln din jf li Belçika meriven 
bi nav û deng, plsverû hatiııe; naskirin. Binek ji wan serokln kome- 
lln mezn, profesorln UnlversAitl, av/ukat û rojnamevanin»

Bi kurtayl, annancln v! komltl parastiha gele Kurd li hemû par- 
çeyen Kurdistanl ye, Lİ bl ku ov kpntte giniayj^e ti parti û ko- 
molln Kurd be, ne li Kurdistanl Û  ne jî li Ewrûpa.
1 - Malin Hobûn! :

Plwîste ku gel! ICurd hebûııa xvveyl netewî û çandi bi par!zl,li ser 
erdi xı® bljlo Ji bov! yeke gel! Kurd, bi ti awayl gerek ney! pelixan- 
din, ney* e kuştin û ji aliye çandî û aborlve neye pelixandin,
2 - Mafln garonûsl & rlzanl (siyasi) :

Ji bor ku ge.ll Kurd ketlye bin destin hikumet û rlzanln cidade 
rewşa wi pir giran 1 tevllheve. Di vl mintiqa pir stratljlkde gû- 
hertindn direki û rsidawên rlzanl' hct gav ji ııişkavo cbrclikevin. û



26

tcslrekî mezin li ser dan û standinin 4 hikumeten ku Kurdistan ki
stine bin destin xwe û  bi vî . awoyî, gûhirtinin mezin hergav 
problima Kurdistanê şûhcla dihilin»
17ÎŞ-G ; Gava ku clû yan ji sê hikumet ji van di navbera hevda şer cli& 
kin, yan ji dibin heval, bi hcvra geli Kurd bi miştexSd dipelixînin, 

kû bi awayl di navbera hcvcla ''şantaj" çohikin.
Loma, piwiste kn geli Knrd, li her parçeyên Kurdistani,,li gora 

şcrtin xwe, rizanî û şeri xwe biki, bi ku ev rizan dijî gelin lcu li 
dora wi dijîn, ango; Tirk, Paris û Ereb* li en rizan û şer herdemî 
vebûyi û bi blya şûwra hczin rizaniyin herçar parçen Kurdistan bi.
3 ~ Hafin Aborî ;

Piv/lste loi golê Kurd ji xwere sİstemek! aborî û civkî bibijiri, 
ji bo ku karibe jîna x /tc pişdebibe. Bi arîkariya vi sistemi. gerek 
geli Kurcl karibi bi ciranin xwe re di aşitîyi de biji.
4 - Mafin Çancli ;

Piwiste ku gele ICurd bi zimoai xwe bipeyivi. Di xwendego hande 
Kürdi. fÜhrbibe û bi kar bini» Ev mafin yekemîneku fersmle bidê wî 
ku çanda xwe £işde bibe.
Ei prifcîkde cwi xebata Komite1 çibi ?

Piwiste ev komite problima gele Kurd li Belçika û li Ewrupa bide 
naskirin* Ji bo vi yeke, gerek hergav informasyoni bide gcli Belçika 
û Ewrupa.
Xebata Komite wê ev bi ;

Komcivinên bi ça^b ro, ronahîyin ji ça^b re, nivîsînarewşi di 
rojnaman û di kovar an de, film û axaftin, cfcaa û s tanelin bi Kürden pâs- 
verûyiıı ku li Ewrupadljin, dan û s tanelin bi hindikayiyin netewîyin 
binleştre, allkarîya madî û maac\̂ L û mirovdfcî ji bo gelö Kurdistan re, 
şevin çandi li Ewrupa.
Programa Komİtİ ji bo meha adari ;

- 2/3 komeivîna çape ji bo ku Komite bi naskirin.
- 11/3 Şova infnmasyon li Uııîversita Brüksel, ULB.
- 12/3 " " " Unîversita Louvain—la—ÎTcuvo *
- Ji 11 heta 17 i adari pi şanda wine û diapozitifacn.

(foto ve dia)
Kezİki 10' komelin demokratik vĞ xebata Komite çiftike bi haz dikin û 
arİkarini didini.

Di hijmara me yawere de eni hi bihtir li sor vi yeke binivisin.
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'Ç I E O K

BIŞAKE ÇEK) Û EME GÖZE *
Hînkar TOHSL

Heqeba Hasanâ Osman û Bişar^e Çeto serâ çend salan bû ku ve buy î 
bû. Levhatina wan li ser destên vaqa şâxan, eşîran û marnlan çânebû.

Bişarâ Çeto göte Hesenâ Osman;
-Lo lo Heseno, Qesra Baxeftâ mi kuştîye bi van zirtan Û bi van 

xeberdanan, heger ez Bişarâ Çoto bim, navâ miri belav bûye li vaqa 
welat d şahristana (bajaran) , Ezâ rabirn alî. .kî qesra Baxaf te bidme 
erde û alîyâ din jî bikme axu:râ hespan. Hele heta zirata bavâ we sax 
be, kes ji we nabâ ezâ herme pâşîya ticar, post û bezirganan.

Bişarâ Çeto sond xwarîye bi telaqân jin berdanâ û got;
-Lo lo Heseno, bi halâ mâra ti nizanâ, şevâ din, min ji te kuş- 

tîye, Hosîyâ V/eyso, Mocîdâ Bira û Xaliqê Xwe&êdayî. Mi berâ çarlara 
van hor sâ babaagîdan şevâdi daye ser riya zîyareta Sâdara»

Wextâ Bişarâ Çeto ev gebera han got, Emâ Gozâ li devê Qesra Ba- 
xeftâ, li ba Hesenâ Osman rûniştî, rabû ser xwe û got5

-lo lo Bişarş, ji bavâ te re eyb, şerm û kâmayîye ku te ew xebcr- 
dan, û wosf li odâ di ııav civatâ de kirîye?

Bişarâ Çeto lâ vegerand;
-lo' lo Emero, ma ti nizanâ İm îsal heft solân min û Hesenâ Osman 

qedîyayo? Me mâr ji hev û din kuş tine, Ti xwe bide alîkî j,i neqeba 
miıı Û Hesenâ Osman. Ma lawo ya te çîye? Heçî tu yî, te heft salan 
xulamtîyabor dev derîyâ min kirîye. Te nan û keda devâ deryâ min xvva~ 
rîye. Te heft salan çayâ û qehwe ji mâhvanan re gerandîye.

Emo bakirîyâ û got;
-lo lo Bişaro, bi serâ bavâ te ev xebera te raste,bi serâ xwe. ye. 

Min heft salan xulam#îya te kirîye. Min gelek nan û keda. devâ deryâ 
te xvarîyo. lâ ez çi bikim min soza xv/o bi Hesenâ Onman re dayAiye, 
cz namusa mâr an ti caran li ser darâ clinyayâ winda nakim û. nadim 
bi s ab ota .arâr û gazîya.

Emâ Gozâ sond bi telaqân jin berdanâ xwarîye û got;
-lo lo Bişaro, çiqa leşkerâ te sax bâ, weke kulehân wâ salâ bi- 

kovin ber dar ki devîyan, ezâ li bor wan dar û devlyan hemîyaıı 
enime qîr Û emanâ.
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leşker! Pişar! Çcto, ji Musika, Welîya, Neqîba û Şlxa, \ Roman! 
jlrî û raman! jorî bi ser Emer! Gozl de hatine xwahrl. Em! Goz! xwe 
avote kozika kolan!. Ll li ser ser! Em! Goz! v/ek tofan! û Bala fer
man! 3İ hawîrdons bûye leşken. Ew laşln eşîran, milukan, babaegîdan 
! axan 1 1 wan cloran ketine.

Sl c.aran Bişar! Çeto II Ener! Gozl kiribû qîrln û gazîn;
-Bo lo Emoro, ji nîkave cixareke xve biplçe û paketa fişeka li 

çaplîyaxwe do.Hegcr ez Bişarl Çeto bim û tiflncîy! mala Baro bim 
navl min 1 1 vaqa welatan bola bûyî bl, nahllim ji niha paşdo wî 
rih! şirin vegereni sor dayka xwe Gozl.

Ernl Gozl tivinga xwc 11 hav/îrdor! kpzikl dAreşîn!,laşln wan 
babaegîdan, eş îr an, axan II er d S 1 1 ser hev diqulibînl.

Bişar! Çcto bl him! dûrbînl çavln xvve 11 be 311 û bala Em! Göze 
di gerini. liqasî mecîdîkî di zeraqa kc zilce de wî di bine. Bev! be- 
bava Elomanî li ser bcjn Û bala Emeri Göze di edİline. Heyf û xebi
ne t a Emer! Gozl, köstek û zincîra seet! di bejn û b.ala wî de çar 
tilîyan dibûhûrl. Ew, çira mala şîno, Û mala Bî'bo li ser rûy$ dinyaye 
ditafİn!.

Emo dimeyizine lcu vaye jinek ji Baxefte t! û di lîlîylno. Best- 
malek 3 i van dcstmalln raman! bl destin xwe girtîye Û bi İl lî yan 
|I Eni Gozl re dibi;

-Emero de İl. .de, koz berano de İl de. Plşonga II bor dijmin û ney 
yaran de 11 .do. Tivinga ewllî li bin çengi kur! dowletl de. Kurl 
mi no, do İl .de da çiqa. dcngblj hobin lcu we.sfl kurl min li öden 
oamlran bilin.

Emo bakirîyl û got;
-3/il ya dİ, dili mln dilkî bi deme. Hetaroja qîyamet! ez rebena 

vl mir ariya xwe me» Wele, min 3i xwo re di go, ez tlra leşlcerl Blşarl 
Çoto û hevqasîdî heme, İl xwed! mala Blşarl Çeto xera bile!, li dar! 
dinyayl xlran ne bine. Wele berek li Enere Gozl daye, yad! ti rabe 
here maİil. l! liqayî mîrckl mlranî di dil Û kezeba kur! te de nemaye.

Wcxta dengi tivinga Emerd? Gozl nema hat bl carekl bu tîte tîta 
borîya. Ev leşken 31 van kozlk û çeperan rabûne û gazî hevdu kirin.
Me di go hcçî Em! Gozl bû hogl bin dar û devîya bl. Meri roja tengî^l. 
Be vaye dengi tivinga wî nayl; go wilo bl bi emri xwedê mirîye.
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Loşkerd BişarĞ ÇSoto ji Musika, Welîya, Heqîba û SĞxa, ji Ramanâna 
jOr û Rcunanên jorî, walîye Sêistö, Misafirê Betlîsê, QeymeqamO zoqê 
Irurö Elîyö Unis axa, qewmê Rama Û maqulê beravö, cv mûhîmata giran 
bi carckö rabû ser piyan.

Bole J?.oçi Hesenê Osman bû, di go ez hoge devi gelîyan, ez ınereki 
bi lıozar mĞrî ne, gurö roja tengîye me.

Wele ser Qesra BaxaftS, ser Hesenö Osman hêrîş kirine. Heçî He~ 
senû Osman bû, zilamekî yextîyar ü dinya dAitî bû. Zanî bû ku clawiya 
nesolê çîye» Rahiştlye malîyûn xwe, hindirû vala kir û bi qonaxa se 
rojan ji Qesra BaxaftÛ reviya.

Ew lşkerû glran weke perçeme dar û clevlyan Bawîrdora Qosra Baxef— 
tê girtîye. Gendirmeketne Qesra Baxaftê» Qendirman ji xwe re di go$ 
ku Qesra Baxeftê ji elokan, mirîşkan, hekan û ji hingiv tijA'iyo.
Be ma İra dikevine hindim, dibî sir sira sîsirka, tupişkan,
niişkan û hwd. SituyÖ bave’n candimian di blst û çar cihan do şkestîye.

HevaiOn Hêja, Abonin Kovsnû,
A

Em hêvidarin ku hûn bixwazin ji nûhde, ji bo kovara TEKOŞER abonetî* 
ya x'.ve çcTbikin, gereke hûn deynê xwe yên pêş îro Û ji iro paşde 
bûhoafcû abonetîya kovarû (20 Hvl) li ser hesabe ;

A

î E K 0 Ş E R, 431-000 3001-61, Krediet Bank, Belgique. razönin. 
Egcr ev hesab neyê razandin, ji îro û paşde em kovarö ji we re hew 
postcdikin. Kovare, bes wê ji wan kesĞn lcu doyn û aboneiîya xwe bi
bin re wAe bĞn poste kirin.

Okuyucu arkünş,A
TEKOŞER dergisinin, bu günden sonraki sayilarinin de, size gelme' 
sini istiyorsaniz, bu güne kadar size gelen dergi sayilarinin pa
resini ( karşiliğini ) ve önümüzdeki yilin abone parasi ( 20 HI ) 
ni aşağidaki banka lıesabimizi yatiımanizi rica ediyoruz.

A

T E K 0 Ş E R, 431-000' 3001-61, Krediet Bank, Belgique.
Bu günden sonra dergi, yainiz borcunu ve abone paresini ödiyenle- 
re gönderileceğini duyururuz.
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D A Y I K A ÎTİ Ş T I M A E

Bayika Kurdistan, reben, 
perîş ane.
Bayika belcngaz, birgi ye ew.
Por sipî, 
lawaz û dilbirîn,
Cegorxwine.

Her gav û domĞ
dilce gazin , dibĞje %

Çi bi min hat, bĞ kişim 
bor xwe na binini,
dinya min hûnda bûyc, welc dîia le diğerim 
İğ xûya nakĞ.

dibĞje ;
Ci bĞbo.xtiye ew, 
kes li min na pirsĞ, 
ne li jĞr û ne li jor.

Sedsala bista hat, va bîst û yek hat.
Ez dayika. nexweş hĞ binde s t im, 
sewi Û reben, bin darĞ zorĞ me. 
hare zordestĞn kedxûr 
bĞ şerm û olin ew.

ÎTe rojek, dû, sĞ, çar û pênc,
Ev dilini beşe Ğdî ?.
Çavên min kor bûn, 
dilopĞn xwlnĞ 3 i wan"tĞn xwar. 

lo, hûn lawên min, . 
gûh bidin dayika xwe Hiştîman ;

BerĞ wc, ne dûr, 
di destpĞka çerxa bîsta do,
law û keçĞn min tev rabün, giş wek şĞr û pilinga, 
giş mörxas Û cengav/er bûn li hember dijmin. 1 
çAiya kozik, şikoft mal, şîni qutĞ wan bû.

li hember top, bombe û balafirĞn dijjminan, 
kopal üx çemĞ wan çeken wan bûn.

..
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lawên rain, keçen min,
rebenno, sâriyân biııdost,

Q- fbinerin li rain,
qârîn$n rain bibihîzin.
D ilâ min â;* âşîyaye,
âşa dilini, hâsîri.

Le herweha li ser zilce min,
qâjİna tev zarok û jinan, bi ser çîya, dikevâo 

Xwîna rain bi salan hat, rijan, 
hat rijan, herikî, sar b£, bû gol, ■ 
bâ dilşev/at, bâ dil eşi û ser âşan.
Yek yek, deh deh,
bi he zar an zarwön rain di z inci onan de, 
ketin bin xonccran, 
tĞn kuştin*

Ez d ay ika Niş tinselim,: gazî we dilcim ;
İnşâ rain t ev bû xwîA*. 
xwina rain, li ser axa rain 
ti di bâ ave, ne ji esene*

Beşe âdi, min azad kin.
Dervvâş EERHO

X

Ev ax,
Tev bûye xwîn,
Ya mârxasan*

Ev ax,
Hâs t ir tev xwînê,
Ya dayik û zarokan.

Kora û qoçanên me 4©> l'i hawîrdor 
Bila kes.nobâ xwedîyâ bi sond 
lewra, hirarj dest, rayâ :mârxasîyâ,
Qelb ne bûwino.
Jîn di, çavân belek de xûyaye.

Berwoş FERHO
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K Ü R T Ç E  G R A M E R  3

Özne (kirde)
Ez

Tl

v
Ben

Son

Fiil (lûker)
diçim —a»

gidiyorum 
diçe v — ^

Tümleç (tûrker)
mal

eve
mal

gidiyorsun eve
l) Eril CInsliler (Babetûn nör) : Bütün erkeksi (eril) canlilarin i- 

simleri, maden ve metal isimleri bu guruba girer.
2) Dişil cinslllcr(Babdûn mû) Bütün dişil canlilarin isimleri,

su birikintileri, ikamet ve yol Isimlaci bu guruba dahildirler, 
Eril cinsliler için örn:

Gayd me li male•A 
Hwald min 11 male*
Mamost and te li dibistane.

bütün eril isimler herhangi bie şeye işaret e-dil dimi soıılarinda 
ê 'harfi kullanilir.
Dişil cinsliler için örn:

ÇÖleka te li male,
Hevala te li male.
Mitpostana min II dibistane.

Zamir (pronav) : Kürtçe dilinde İlci tür zamir vardir.
1) Ez beû 2) Min A ben(im)

Ti (tu) ©en Te sen(in)
Ew (er) o Wl o(nun)
Ew (diş) o wğ o(nun)
Em biz Me biz (im)
HÛn BİZ W e siz(in)
Ewan onlar Ewan (wan) onlar(in)

örnek
1)

2)
2)

Dîlan çû mal 
Ew çû mal

—  Dilan eve gitti
—  o eve gitti 

Ti û M l  an çûn Kurdistan —
Ew ne malca we y e ----o eviniz dağildir

Een ve Dİlan Kür di s tane 
gittiniz

dhlarin yilbaşisina gelmiyoruzEm nayen sersala wan ---
Hûn tön male ---Siz eve . geliyormusunuz

Ez ji w± ro dibâjim, Ew ji min re diströnd, Bn ji te re diböjin
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işaret zamirleri ( -pronavön pğgker ) :

yakin s uzak :
Ev bu (er) EvĞn han onlar
Ev bu (diş) Bwên " İt

Ewan II

Ktlrtçe*do işaret zaıpirleri şahsin cinsiyet ve yokinlik-uzaklik- 
larina'güre değişir.

Yakin için kullanilirken :
Ev xort = Bu genç(ler)
Ev keç = Bu kiz (lar)

Uzak için kullanilirken :
Ew xort = 0 genç(le$
Evv koç = 0 kiz (lar)

( clewami gelecek say!da )

Ö z ü r  :
A A

Okuyucu arkadaş,
Bir üıceki s ayinizda, 13. sayfanin son paragrafinda teknik bir 

hata olmuş. Paragrafta anlatılmak istenen ve paragrafin sa3.± şudur. ;
Biz, ICÜrdistan’daki Ulusal güçlerin Birliğinin, Türk ;işçi sini— 

finin “öncü gücüyle eğlen biriiğini oh yanayiz. ... î..
Ifuzeltir 3zür dileriz.

B U Y U R U  ; Belçika’nın Brüksel ve Louvain-1 a—îfeuve şehirlerinde 
mart ayinin 11. den 17. sine kadar;M Sekiz gü ICÜrdis tan” adi altinda

• • DO

KURBISTAN KULPUR HAFTASI düzenlemiştir. Bû çâlişma 1981'in baş
lar inda kurulan ve mart ayinin ikisinde Brüksel’de kuruluşunu du
yurmak mciyla basin konferans! düzenliyorek çalişnalarina başli- 
yan KORDISTAU HALKINI DESTEKLEME KOMİTESİ tarafindan yapiliyor.

A

Komite tamamen Belçikali Üniversite Profesörleri,Senatör,Milletvekili, 
Gazeteci, Avukat ve ilerici örgüt mensupiafindan oluşmuştur.
Hafta Uyunca Kürdistâh ile ilgili tartişoali-konuşmalar olacaktir. 
ilgililere duyurulur. Adres : ULB, Institut de Sociologie,Grande Solle
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Newroz Komitesi 
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