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CUNTA FASIST 

NEGIHEST

ARMANCA

XWE

Cunta faşîst, di 26ê heyva gulanê de 
bi hêzeke zêdetir ji 15 000 kesan ê- 
rîşek bir ser Kurdistana Irakê, Aman- 
ca vê êrîşê, perçiqandina hêzên welat- 
parêz bû, ku ji bo mafên xwe yen de- 
mokratîk û netewî hember sazûmana zor- 
dest şer dikirin.
Di tarîxa 28ê gulanê de jî, dîsa li 
Kurdistana Bakur, di bajarên Kars û 
Erzurumê de tedrîbên rêxistina hêzên 
emperyalîst NATO bi navê "Adventure 
Express 83" çê dibin, Di van tedrîban 
de leşkerê Emerîka (USA), Elmanya Roj- 
ava, Italya û Belçîka, bê goman Tirkî- 
ye beşdar dibin.
Wek tê zanîn, berî vê êrîşê û tedrîban 
di tarîxa 24ê gulanê de mehkema cunta 
yê birayara 35 îdam, 28 cezayê girtinê 
heta sax in û 333 kes jî ji 3 sal heta 
36 sala hikmê girtinê ji bo Kurdan di 
girtîgeha Dîyarbekrê de da. Li cem van 
tiştan, her roj, bi hezaran kes di bin 
şertên ne xweş de her rengê zorbetîyê 
dibînin. Ji lêdana fîzîkî ta ta'dayya 
psîkolojîk di girtîgehan de li ser gir- 
tîyan, li derveyê girtîgehan jî li ser 
gel bi xwe dibe.
Ew girtîyên ku ji bo azadîyê têkoşîn 
kirine, di bin gomana kuştinê de dijîn. 
Cunta dixwaze wan kesan hunda bike. 
Girtîyên ku paş demekê derdikevin der
ve, dibe xwedîyê "azadîya" xwe li qasî 
hezar problêmî dibe. Ji alîyê fîzîk û 
psîkolojîk, ew kes pirr êşîya ye, Zeh- 
metîyan dibîne ku xwe dîsa bixe nava 
civaka normal de. Di alîyê din de jî 
polîsên rejîmê wan kesan rihet nahêlin, 
Ango, weka ku me di fîlmê Yilmaz Güney, 
"YOL" de dît, jîyana li Tirkîyê ne bes 
di girtîgehan de girtî ye û di zîndanê 
de ye, lê herweha, ji derve jî bi tiş- 
tekî giştî jîyan êsîr e, di zîndanê de 
ye. Ev jîyana di zîndanê de, bi pirra- 
nî li Kurdistanê heye.

Ev her sê bûyer di nava yek heftê de, 
ne tiştekî biçûk û texmînî ne. Wan di- 
xwest ku planekî weha bikar bînin ku 
gelé Kurd bitirse. Biryara îdama 35 ke-



san, bi salan cezayê girtîgehê û h.w.d. 
êrîşên ji sînorên Mîsakî Millî zêdetir 
û tedrîbên NATO bi sedemên çav tirsan- 
dinê û îmhakirinê hatin bi kar anîn. 
Hêzên zordest weha dizanin ku bi van 
kirinên xwe yên wehş merivên têkoşer, 
gel bi xwe, ditirse û dikeve bin heye- 
canê de,
Ew bi vê yekê xwe bi tenê dixapînin,
Eger heyecan û tirs bikevê ser dilê 
gel de, şerkerên azadîyê de jî, li cem 
vê tirs û heyecanê, ev gel û şerker hê 
zêdetir bi kîn dibin,
Li ser van her sê bûyeran û hemberên 
dewletên mêtingehkar û hêzên emperya- 
lîst di tarîxa M-ê hezîranê de sê rê- 
xistinan (TÊKOŞER, Partîya Demokratîk 
a Gelé Kurdistan-Irak û KSSE-liqê Bel- 
çîka) li ber balyozxana Tirkîyê li hev 
gihan hev û ev zordarîya li ser gelé 
Kurd protesto kirin. Ji xeynî van^her 
sê rêxistinan û Kurdên serbixwe pirr 
kesên Belçîkî jî beşdarîya vê protesto 
yê kirin. Ji parlementoya Belçîka jî 
senator J. HUMBLET û Willy Kuijpers 
beşdar bûn û cunta faşîst, zorbeyên I- 
rakê û NATO protesto kirin. Van her du 
parlementêran di parlemente de jî ev_ 
mesele anîn peyvê û resolusyon dan hi- 
kumeta Belçîka.
Vê êrîşa leşkerê Tirk (di hemberê azadî- 
xwazên Kurd de ku li serê çîyan in, şor1 
reşgêrên ku ne Kurd in lê lê Kurdistanê 
di nava şoreşê de xwe diparastin û gelé 
Kurd bi xwe) carek din pêşan me da ku 
dewletên mêtingehkar di roja tengîyê de 
dibezin arîkarina hev û din. Cunta fa- 
şîsta Tirkîyê ditirse û ji ber vê tirsê 
ye ku weha zorbetîyê dike.
Ev zordestî, li ser gelé Kurd û prole- 
terya Tirk, Ereb, Faris, Ermenî û komi- 
kên din heta hetayê nikare dom bike. Ev 
gel wê rojekê mala zorê xira bikin. 
Sazumana Irakê, ku ji salan û vir de 
hemî wehşîtîyan li ser van gelan dike, 
ji hev felişî ye. Saddam Huseyin zane ku 
şoreşgêrên Kurd xwe di nava çîyan de baş 
organîze kirine. Leşkerê Irakê di cephê 
de ye li hemberê Iranê, Ji ber vê yekê 
jî ew di tengîyê de ne. Di bin van şer- 
tan de arîkarina cunta Tirkîyê ne xirab 
bû ji Saddam Huseyin re.
Êrîşa leşkerê Tirk, pirr xesar da gelé 
Kurd li Kurdistana Irakê û gundên li 
ser sînorên di nav her du dewletan de 
ku ji alîyê van dewletan bi zorê hatine 
danîn li beşê Tirkîyê, Leşkerê Faşîst 
gund şewitandin, zarok, jin, pîr girtin
û kuştin. Bi balafiran Kurdistan bombe 
kirin.
Her du dewlet baş dizanin Kurd li parçe- 
kî ji yê Kurdistan bi hêz bibin, ji dew
letên din re jî tehluke ne. Bi vê yekê 
cunta Tirkîyê ji tirsa xwe bezî arîka
rina zorbeyên Irakê.

'Lê tîra leşkerê Tirkîyê li latê ket. 
Pêşmergen di çîyan de pirr zerer da 
leşkerê Tirkîyê. Netewekî ku ji bo mafê 
xwe yên demokratîk û netewî şer dike 
zû bi zû naşike.
Paş ku generalên Tirk dîtin ku çîyayên 
Kurdan ji leşkerê wan re dibin mextel, 
nexweşxanên seyar şandin ber sînor. Ji 
ber ku cih di nexweşxanên normal de ji 
birîndar û kuştîyên wan re nemabûn.
Cunta faşîst jî, xwedî grêv, ev nexwes- 
xanên seyar "ji bo gel" dibirin. Lê gel 
pirr baş dizane ku ew sazumana ku dixwa- 
ze wî gelî ji ser rûyê rdê rake, ti ne- 
xweşxanan jê re nabe. Ev 60 sal heye ku 
ev sazumana zorbe ava bû ye û ti tişt 
ji wî gelî re nekirî ye, fo radibe ne- 
xweşxanan, di vê rewşê de jê re bibe!? 
Cunta bes xwe dixapîne.
Gelé me jî vê yekê baş dizane.
Tedrîbên NATO jî di vê heftîyê de dibin, 
Di vê rewşê de NATO li gora planên di 
navbera wan de hatî ye grêdan, gereke 
hazir be eger tiştekî giring bibe.Ew 
naxwazin paş Iran, Tirkîyê jî ji destên 
wan derkevê.
Di vê navberê de li ser van bûyeran, 
rojname, radyo û televîzyonên Tirkîyê 
qala "serketina leşkerê Tirk di hemberê 
heydutan de" dikirin.Digotin ku ev êrîş 
"bê xwîn derbas bû", "gelé dar û dora 
mintiqê ji vê hereketê pirr memnun bû". 
Rastî li ti derî ne nivîsan din û ne 
gotin.
Rojname, radyo û televîzyonên Ewrupa jî 
pirr kêm bala xwe dan vê bûyerê. Ew çap 
li ser hin tiştên din radiwestin ku ji 
mesela Kurdan pirr kêmtir giring bû ji 
mesela Kurdan.
Kuştina hezaran Kurdên belengaz ku suce 
wan bes xwestina mafê insanetîyê ye û 
ji ber vê yekê ji alîyê sê dewletên zor
be ku jînê li netewê Kurd dikin zîndan 
ji vê çapê re giring xuya nake, Lê dema 
bêhvila (pozê) merivekî Tirk li Ewrupa, 
yan jî li Tirkîyê bi xwîn bibe, yan jî 
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14 Temmuz 1983 tarihinde Brüksel'de bir 
Türk diplomatinin ôldürülmesi üzerine; ay- 
ni gün saat 17,00 siralarmda Belçika Gizl-i 
polisi ve Jandarmasi 2 üyemizin evine bas- 
kin yaparak arama yaptilar, Bir üyemiz ev- 
de olmadigi halde evi arama yapilarak: Kürt- 
çe, Türkçe, Fransizca, Flamanca yazili bazi 
belgeleri, dergileri, resim ve Avrupa'daki 
ôrgütlerin adreslerini alarak hiç bir tuta- 
nak yapilip imzalatilmadan gôtiirdüler.

Ertesi gün saat 10,00 da Jandarmada 4 
saat boyunca ifadesi alinan dernek sekrete- 
rimiz, olayla hiç bir baglantimizm olmadi- 
gim ispatlamasi üzerine serbest birakildi. 
El konulan belgeler defalarca başvurulma- 
sma ragmen henüs üyemize iade edilmemiştir.

Bu olaylar üzerine Têkoşer Fransizca, Fia 
manca bir Basin açiklamasi yaparak arkadaş- 
larimizin sorguya çekilmesini kinadi. Olay 
anlatildiktan sonra kisaca ; 16-17 Temmuz 
tarihli Le Soir gazetesinde ôldürülen Türk 
diplomati üzerine yaymladigi makalede:
" Türk reiimine karşi Türk, Kürt ve Ermeni'
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lerin bir koalisyon yaparak gizli bir birlik 
oluşturduklarim yaymlamişti." A y m  tarih- 
lerde Türk gazeteleride aym makaleyi tamam 
layan şeyler yazdilar,

Têkoşer yaptigi basin açiklamasmda:
Bütün enerjimizle Faşist Askeri Cunta'ya 
karşi olmamiza ragmen, bu olayla ilgili u- 
zaktan ve yakindan vede herhangi bir terü- 
rist ôrgütlede alakamiz yoktur dedi. Yapi- 
lan basin açiklamasi Le Soir gazetesine 
tekzip mahiyetinde gônderildi.

Demokrasiyle idare edilen bir ülke olan 
Belçika'da hiç bir hakki olmadan Belçika po- 
lisinin bu konuyla ilgili olarak üyelerimizi 
sorguya çekmeleri ve hiçbir tutanak tutmadan 
bazi belgelere el koymasim hayretle karşi- 
liyoruz.

Le Soir ve Türk gazeteleri Faşist Türk 
Cuntaèma karşi olan tüm ôrgütleri aym ke- 
feye koyuyor. Bu olaylardan yararlanan Fa-
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n. k. krupskaya

Vasya, biçukek ji milyonan e li Yekîtî- 
ya Sovyet ku hazirîya salên pêş xwe di
te. Çavên wê li ser tabloya bi dîwêr ve 
daleqandî, ji bavé xwe dipirse:
-Bavo, tu ji bo min li ser vê tabloyê 
ra axivî ?
-Belê Vasya ! Lê, tu zanî ev merivê di 
tabloyê de kî ye ?
-Çawa nizanim ? Ez dizanim : L e n î n ! 
-Vladimir Ilîç Lenîn e ew.., Serokê me 
yê xoşewîst. Bi hise, dibêjim...
Di heyamekê de em karker, li ser vê axê 
di bin şertên pirr giran de bûn. Şertên 
karkirinê ne ku meriv îdare bike bûn.
Ji bo çend quruşan, me şev û roj kar di- 
kir.
Li karxana ku min kar dikir, bi sedan 
karker di eynî rewşê de bûn.,,
Patronê karxanê jî hebû: Jê re digotin 
Danîlov... Wî qet ne kar û ne tenezûlî 
kar dikir. Lê jîyana wî wek ya melîkan

bû. Ufff, him çi jîyan...
Başe, wî evqas mal ji ku anîbû ? Xuya 
ye : em şev û roj, tev birçîbûna xwe di- 
dan ber kar û em talan dikirin,..
Karxane, mekînên li karxanê, mal û dirav 
giş yên wî bûn. Yên me jî, ji xeynî des- 
tên me yên birîndar tiştek nebû. Ti çare 
nebûn ji xeynî ku em kar bikin û wî hê 
bêhtir dolemend bikin.
Ne bes li karxana Danîlov, lê li hemî 
karxanan rewşa karkeran wisa bû...
Di wan rojan de rewşa gundîyan jî wek ya 
me bû. Hemî erd di destên axa û began de 
bû. Gundî jî bi şev û roj ji wan axa û 
began re kar dikirin.
Dema gundî ji rezaletê dinalîn, destekî 
axan di rûn de destê din di nav hingiv 
de bû...
Di nava axa û kapîtalîstan de, yanî do- 
lemendan de mû ne dibihurt, Wan tim piş- 
ta hev digirt. Di serê wan de jî zengî- 
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nê axan, Çarê Rusari hebû. Ji ber ku men- 
faetên wan yekbûn, di hemeberê gel de 
her tim alîyê axan û kapîtalîstan digirt. 
Qanûnên alîgirên wan didan derxistin, ji 
bo ku karker û gundî hê bêhtir bên talan- 
kirin tiştên jê dihatin dikir,
Di wê demê de dost û hevalbendê karkeran 
Vladimir Ilîç Lenîn derket meydanê, Wî 
bahwer dikir ku ew sîstêma xerabe wê bê 
guhertin. Wî dixwest ku gel bikeve rew- 
şeke baş de. Ji bo mafên karkeran jî ke- 
te nava şer.
Merivên ku xwe dabûne ber mafên karkeran 
dest bi komcivînan kirin li dora Lenîn. 
Jimara wan, her roja diçû zêdetir dibû. 
Partîya karkeran ya rêzanî -Partîya Ko- 
jnunîst- roj bi roj bi hêztir dibû. Par- 
tîyê dît ku, kes memikê nade zarokên ku 
nagirîn, bê şr jî ti maf nayên wergirtin, 
Karkerên dewletên din jî gihiştine vê 
biryarê.
Bê karkeran çiqasî hez ji Lenîn dikir, 
kapîtalîst û axan jî hewqasî jê ditir- 
sîyan. Çendek paş de, Lenîn ji alîyê 
polîs hâte girtin û wan ew avêtin zîn- 
danê. Ji tirsa xwe ew şîyandin ta Sî- 
bîrya. Êdê wan digo qey heta hetayê jê 
xelas bûn.
Lê belê Lenîn, ji bo şerê xwe berdewam 
bike, bazda derê welêt. Li Ewrupa bi sa- 
lan, weke aware (xew sipartîyê sîyasî) 
ma. Li wê xerîbîyê jî, bi şev û roj bîr 
dikir û dinivîsî.
Wî dixwest rîya xebatê şanî çîna karket- 
ran bike. Paş demekê, vegerîya welêt û 
rast û rê şerê karkeran îdare kir,
Dema ku şerê cîhanê dewam dikir, di si- 
bata 1917 de karkeran û leşker bi hevra 
çarê zalim ji text anîn xwahr. Paş çend 
heyvan jî, di 7.11.1917 de zora kapîta
lîst û axan birin. Dest danîn ser ax, 
erd û karxaneyên biçûk û mezin. Di cihê 
sîstêma talankirinê de^dest bi avakiri- 
na sîstêma xwe kirin. Edê biryara kar ne 
çar, ne dolemend û ne jî axan dida, lê 
rast û rê karker û gundîyan dida.
Lê ew hemî nuh bûn ji bo karker û gundî
yan. Ji bo vê sazbûna vê sîstêma nuh, 
Lenîn û partîya wî rê pêşanî karkeran 
dikir, di vê rîya nuh de ji bo jîna xwe 
karker bi xwe ava bikin, arîkarina wan 
dikirin.
Ji bo vê yekê Lenîn, gereke pirr kar 
kiribane. Pirr pirs û mitale li ber he- 
bûn. Nexweşîya wî roj bi roj girantir 
dibû.
Ji ber van şertên xebata giran, V. I. 
Lenîn di sala 1924 de çû dilovanîyê... 
Mirina Lenîn ku zû hat, em hemî karker 
pirr pirr xemgîn hiştin, Lê em ti carî 
şîretên wî ji serê xwe dernaxin. Me bir- 
yar da ye ku em şîretên wî bi cih bînin, 
Niha em hemî şertên jîn û kar ji nuh de 
ava dikin. Emê bi ser kevin !

Dîroka Tari Rohn Dikin 

Bi Bahwerîya Xwe
Venwê-f, FER HO

VZia dZxwazZn bZnêjZn

MêtZngehkanên hov

XwZna z élut Ci delai

VL&a dZxwazZn bZhenlke

XwZna $oneJ>gênan LL i, en axa KuncLü>tan.

Tanl bd dlnoka gullAtan 
Pat Medya û Menwan 
KulZlka dlnoka bZ xwZn 
Komcuia MEHAEAV 
Ta/iZ ye jZn LL me.

îno, tiojek dZn jZ vê dZAokê 
Weha zexel 
Bê $enm

BZ ku^ZZna iedan dZlen cZuian 
VZ nlya Aen.xwebCLnê de.

Lê ^Zk û gomanan nakZn ew dZl 
Bahwenlya wan qewZn e 
VZ heu gotZn 
Û eiAÂAkên çavên wan de 
RohnZya azadZyê xwZya ye.

»
JZ deAtpêkê ta dawZ 
VZtZn taA û. maJi e dZAoka ta/il 
HatZn zelal bZkZn 
letol bZkZn jZnê bZ mênanZ 
Can bZ can 
HZlgZjvtZn doza xwe 
Ku bZnZn cih daxwazZyê 
VZ nlya pê^Zyan de 
RakZn meydanê mênxa&Zya Vezdan Şên 
Bahwenlya SeyZd RZza a qewZn.

Ewan wek kellha VZyanbeknê 
Hemben dZjmZn naweAtane 
BZ dZlekl $ad
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FAŞÎST CUNTA 

KÜRDISTANDA 

YENÎLDÎ

Niçin bu başlik ?
Faşist Cunta işbaşma geldigi gûnden 

beri her istedigini direk hiçbir muhalefet- 
le karşilaşmadan gerçekleştirdi. Gerçekleş- 
tirmeye dahada devam edigor. Fakat kendile- 
xini her şeyi yapmaya kudretli oldugunu 
îspatlamaya çalişan Faşist Askeri Cunta ilk 
defa, sinirlarim aşarak Irak Kürdistani'n 
da giriştigi harekâtla amacina ulaşamadi. 
Şişirdikleri halon sôndü. Ôrgütlü Irak Kür
distani ulusal kurtuluş gûçleri karşisinda 
güçsüz olduklan gôrüldü. Yaptiklari cûrret 
kârligi örtpas etmek için zavalli Kûrt köy- 
lûleripin yaşli, kadin, çocuklanni topla- 
yarak hirslanm gidermeye çaliştilar.

Olaylarin içyüzü ve gelişimi: Kurdistan 
i parçalayip aralarinda bölûşen sömûrgeci 
4 devlet ( Türkiye, Iran, Irak, Suriye ) a- 
ralarmdaki degişik rejim ve ideolojik dû- 
şûnce farkliliklarina ragmen Kûrt Ulusunun 
ezilmesi söz konusu olunca, onun ulusal kur 
tuluş mûcadelesinin boyutlandigi her dönem- 
de birleşebilmişlerdir. Aralarindaki anta- 
gonizmaya ragmen talan, sômürü ve baskilari 
ni ikili, üçlü, dörtlii ittifaklar halinde 
gerçekleştirmişlerdir. Aralannda degişik 
başlik ve adlar altinda antlaşmalar imzala 
mişlardir. Her antlaşma ve görûşmede amaç 
ve sömûrgeci devletler açisindan baş mesele 
Kürt ulusunun varligi ve onun mûcadelesi,bu 
mûcadeleyi nasil ve hangi yöntemlerle daha 
uzun bir tarih dilimine erteleyebilecekleri 
sorunu olmuştur.

Irak Kürdistani'nin mücadelesinin kurban 
edildigi CEZAYÎR antlaşmasini tek tarafli I- 
rak'in bozmasi ; Kürt halkina yapilan yardi- 
m m  durdurdulmasi karşismda Iran 'a biraki- 
lan Basrs Körfezi 'ndeki bazi stratejik top- 
raklar ûzerinde hak iddia etmesi ve pişman- 
lik duymasi ûzerine başlayan îran-lrak sava- 
şi yaklaşik 3 yilini doldurdu. Her iki tara- 
fin büyük kayiplari oldugu gerçegi vede Hu- 
meyni ile Saddam Hüseyin rejimlerinin zayif 
ladigi da ortadadir.Bölgeyi tehdit eden bu 
savaş aslinda tûm bölge halklannin çikar- 
larma karşidir. Özellikle Kürt halki 'nin 
çikan bu haksiz savaşta zararlari fazla ol- 
muştur.

Irak,Kürt Ulusal Kurtuluş Güçleri'ni Hu- 
meyni'ye karşi savaş saflarina çekmek için 
çeşitli taktikler uyguladi. Otonomi haklari 
vaad edildi. Tûm girişim ve kandirmaci poli 
tikalanna ragmen Kürt halkini yanlanna çe 
kemeyeceklerini anlayan Saddam Hüseyin Reji

mi ; 4 yil önce savunma - işbirligi adi al- 
tinda Türkiye ile imzaladiklan antlaşmaya 
dayanarak, Faşist Tûrk Cuntasi'ndan direk 
Irak Kürdistani'na müdahale talebinde bulun 
du.

Sinirlardaki gelişmelerden rahatsiz ol- 
duklarini, YEKMALE ( Türkiye Kürdistani 'nin 
Hakkari iline bagli Çukurca'nin bir köyii ) 
de 3 erin ölûmû 2 subayin agir yaralanmasi 
ve 8 köylûnûn kafasmin kesilerek Tandira 
atilmasiyla sonuçlanan olaylari bahane ede- 
rek, böyle bir operasyona öteden beri hazir 
olduklarim ve ayni şeyi dûşûndûklerini bil 
diren Faşist Cunta, büyük bir gurur, umut, 
heyecanla, atalari Osmanlilardan kalma ünü- 
nü, şanini cihana tekrar duyurmak için ulus 
lararasi hareketleri dahi tarih sahnesinden 
silip yerlebir edebileceklerinin gûvenini 
kendilerinde bulup : 4o bin kişilik bir ku- 
veti çok illégal bir şekilde savaşa hazirla 
di. Bolu Komando Tugayi ile Kayseri Hava In 
dirme Tugayi desteginde tûm Diyarbakir 7. 
Kolordu Komutanligma bagli birliklerle I- 
rak Kürdistani'na karşi başlattigi saldi- 
rinin 3. günü resmi açiklama yaptiklari gô
rüldü. Savaş uçaklari, tank, top ve helikop 
terler destegindeki bu sldin harekâti ne 
yazik ki Türk Basini çok adice verdi.
Eşkiya kimdir?
Sinirlarmi aşarak Irak Kürdistani 'na 

giren haydut sômürgeci faşist Türk Ordusu 
mu, yoksa kendisini savunmadan başka alter
natifi olmayan, varligi dahi inkar edilen 
mazlum bir ulusun ulusal kurtuluş gûçleri 
mi?

Dûnya basini, Türkiye basmi gibi şove- 
nist paşalarin emrinde olan bir basin de- 
gildir. Türk basini büyük puntolarla "eş- 
kiyalara gereken dersi verdik" diye dursun, 
dûnya basini bu acikli sernayoyu paşalarm 
dûşûndûgû ve istedigi gibi yazmadi.
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Haydut ve eşkiyamn faşist Türk ordusu 
ve devleti oldugu ortaya çxkmakla beraber 
mahkum edilip bir şamar yedigini vurgula- 
di. Bilinçli, demokrat olan tüm insanlik 
boyali Türk basmina ve gazetecilerine a- 
cxmalxdxr dogrusu. Nedenine gelince, gaze- 
teciler operasyonu izlemek üzere Cizre'ye 
(Türkiye Kürdistani smir kazasi)na kadar 
gider. Dicle Nehri üzerinde bulunan ve 
yxllardan beri sômürgeci faşist cuntanm 
askerleri tarafindan iki ucunda arama ve 
tarama yaptxklarx Kennedy Kôprüsü'ne ge- 
lirler. Gazetecilerin tüm makineleri, mal- 
zemelerine el konulup, kxrxlxp Dicle Neh- 
rx'ne atmxşlardxr. Bir tek gazeteci olayx 
açxklama cesaretinde bulunmadxgx gibi, u- 
tanmazca "operasyondan gôrüntüler - Eşki- 
ya kaçxyor, Türk Ordusu kovalxyor" baş- 
lxklx manşetler atmaga devam ettiler.

Bunlara gazeteci, basxn mensubu demek 
basxna sxgmaz dogrusu. Ancak olsa olsa fa- 
şist sômürgeci cuntaya satxlmxş yalaklar 
olurlar. Yunanistan'da faşist albaylar 
cuntasx ’nxn yxkxlmasxnda emegi geçen gaze- 
tecileri hatxrlayxnca, Türk basxn mensup- 
larxna acxmamak eide degil.

Kürt Ulusu 'nu ve onun mücadelesini dog- 
rudan hedef alan bu saldxrx harekatx as- 
lxnda faşist sômürgeci cuntaya karşx olan 
muhalefete hedef şaşxrtmak için yapxlan 
bir denemedir. Kürt halkxnx toplu yargxla- 
yan davalara ilişkin kararlarxn peşpeşe 
çxkmasx, 35 Kürd'ün idama çarptxrxlmasx, 
NATO generallerinin Türkiye'yi ziyaretle- 
ri, ABD Genelkurmay Başkanx’nxn Türkiye 
Kürdistanx 'nda uygulanan çevik kuvvetler' 
in de katxldxgx Macéra Express - 83 tatbi- 
katxna bizzat katxlmasx,Ege'de yapxlan tlk 
Hedef-83 tatbikatxnxn aynx sürece denkleş- 
tirilmesi tesadüfi degildir. NATO ve ABD'— 
nin Ortadogu'daki emelleri için planlanmxş 
programlanmxş bir seri operasyon, tatbikat 
ve denemelerdir. Bôlgedeki bir degişmenin 
çxkarlarxnx zedeleyecegini çok iyi bilmek- 
te olan NATO ve ABD kesenin agzxnx faşist 
cuntaya açxyor. Hava alanlarxnx modernleş- 
tirip modem savaş silahlarxnx yerleştiri- 
yor. Sovyetler'e karşx Türkiye'yi bir maşa 
olarak istedigi gibi kullanxyor.

Hakkari 'nin Çukurca'dan Irak sxnxrlarx- 
na girip tüm Peşmerge'leri çembere alxp e- 
sir edecek güçte olduklarxnx düçünen fa- 
şist cunta ’nxn ordusu büyük bir direnişle 
karşxlaştx. Kahraman Peşmerge'1er, paşala- 
rx ve ordusunu hüsrana ugrattx. Kürdistan 
daglarxnxn Kxbrxs'taki Beşparmak daglarx 
olmadxgxnx dûşmana kanxtladx. Püskürtülen 
Türk askeri, Uludere'den Şxrnak-Silopi ü- 
zeri Habur sxnxr kôprüsünden geçerek Zaxo 
(Irak Kürdistanx ’na) saldxrdxlar. Saldxr- 
gan Türk Ordusu, bu defa Kürt kôylerini 
bombardxman edip harabeye çevirdi. Kôylü- 
leri, kadxnlarx, çocuklarx, GMC'lere dol- 
durup peşmergelerin yakalandxgx haberini 
arlanmazca verdi.

Irak Kürdistanx Ulusal Kurtuluş güçle- 
rinin kurtardxklarx ve ôrgütlü bulunduk-

larx topraklara yaklaşma cesareti bulama- 
yan faşist Türk ordusu hxncxnx zavallx kôy- 
lülerden almaya çalxştx. Yenilgisini giz- 
lemek için günlerce askerini Irak toprak- 
larxnda tuttu. Savaş jetlerini alçaktan u- 
çurtarak halka gözdagx vermeye çalxştx. 20 
güne yakxn bölgeye giriş çxkxşlar yasak- 
landx. Sxnxr kôyleri mecburi gôçe zorlan- 
dx. Bôlgede seyyar sahra hastaneleri ku- 
ruldu. Uçak ve helikopterleri yaralxlarx 
büyük hastanelere günlerce taşxdx. Kür- 
distan'dan aldxgxmxz ve bir subayxn iti- 
raf ettigine gôre, bu harekatta Türkiye 
500 askerini kaybederken, Peşmerge'lerden 
sadece 80 kişi hayatxnx kaybetmiştir.
Sert bir kayaya çarptxgxnx anlayan faşist 
cunta, bu defa Türkiye Kürdistanx 'nda bu- 
lundurdugu askeri savaş güç ve aletleriyle 
Siirt'in Şxrnak llçesi'ne baglx DERGÜL 
mevkiinde bir tatbikat yaparak halka gôz- 
dagx vermege çalxştx. Faşist cuntanxn şe- 
fi Kenan Evren, bizzat bu tatbikata katx- 
larak bu bôlgedeki gelişmeleri yakxndan 
takip etmek için Hakkari'ye kadar gitti. 
Mardin, Şxrnak, ve Hakkari 'de yaptxgx ko- 
nuşmalarda bôlücüleri yoketmege kararlx 
olduklarxnx ve onlara gôz açtxrmayacakla- 
rxnx, bölgede yaşayan halkxn Selçuklular'- 
dan önce buraya gelip yerleşmiş ilk Türk 
kavimleridir, diyecek cüretkarlxkta da en 
büyük şef oldugunu, Kürd halkxnxn gôzünün 
içine baka baka yalan sôyleyecek kadar a- 
dileşti.

Faşit Cunta'nxn bu emellerine, NATO'ya, 
ABD'ye, silahlanmaya karçx çxkmak bir in- 
sanlxk gôrevidir. Enflasyonun dort nala 
gittigi, dxş borçlarxn milyarla bile ifa- 
de edilemedigi, zamlarxn günlük yaşamxn 
bir parçasx haline geldigi, işsizligin 
hxzla arttxgx, üniversite kapxlarxnxn her 
yxl yüzbinlerce gence kapatxldxgx, halkxn 
çoktandxr 1978 yxlxndaki satxnalma gücünün 
altxna düçtügü bu dônemde silahlanmaya ay- 
rxlan harcamalarxn halkxn beslenme, giyim, 
barxnma, saglxk, konut, bayxndxrlxk, tu- 
rizm, işsizligi giderme harcamalarxnxn top- 
lamxndan kat kat fazla oldugunu hepimiz 
biliyoruz. Bunlar yetmiyormuş gibi, tatbi- 
katlar, operasyonlar... Peki bunca uygula- 
ma için harcanan bu paralar kimin cebinden 
çxkxyor? Kimin saglxgxndan, kimin emegin- 
den, alxnterinden kesiliyor? Vergiler ki
min sxrtxna yükleniyor? Evet, işçiye, e- 
mekçiye, kôylüye; yurtsever Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanx halklarxnxn sxrtxna el- 
bette...

Bunca çôzülmesi gereken acil sorunlar 
varken komşu bir devletin sxnxrlarxnx a- 
şarak maceralara girişmeyi, Türkiye'deki 
emekçi, demokrat kôylülerin affetmeyece- 
gini umarxz. Faşist askeri cuntanxn teş- 
hir oldugu günümüzde anti-faşist muhale- 
fet saflarxnda yer1erini almalarxnx bek- 
ler, faşist cuntanxn saldxrgan ve halk dü§- 
manx politikasxnx lanetlerhelerini ve mah
kum etmelerini bekliyoruz.
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M i N  EV XWEŞÎ
-ÇZ welatekl xwez e ^
EZ bêhn, hê^nayl û dcm û gui.
ÇZ welatekl xwe^ e
Ev keç. CL xoAtên AeA hev bZ dZl.

-MZn ev xwe^ltl navê,
Hqa Aoj bZAçl, b-i çculox û d l l  b l  ku l. 
Min eu xwe^ZH navê.,
HeA Aoj bZ lêd a n , bê kaA 0. bd ÿZxul.

-ÇZ w e la te k l xwe$ e 
Eê ka.nl, bZ xu^-xu^a Aezan e.
ÇZ welatekl xwe^ e 
Gelên wê lê hêjan e.

-MZn eu xwe^iiî. naué,
Txm bZndaA û tlm  Aeben.
MZn eu xwe^ltl navê.,
Eê zZman bZm ez heA dm.

-ÇZ w e la te k l  xwez e
EZ kendal, h m  bZ gZn. û benl ye.
ÇZ w e la te k l  xwe^ e
EZ dewaA, bZ pez û bZ ken l ye .

MZn eu xwe^ltl navê,
Eê mal Cl bê aAvan blm.
MZn eu xwe^ltl navê,
Eê $!a CL Aûn û meut bZm.

-ÇZ w e la te k l  xwet) e
EZ tZjiZmpêZ, bZ texAl C. krnyon e.
ÇZ w e la te k l  xwe^ e
EZ p e tA o l, bZ fioA^ot CL bZ don e.

ceuerj

-MZn eu xwe^Ztl navê,
Bê çtAa û lampe. bZm.
MZn ev xwe^ltl navê 
TZm peya dl nlyan de bZm.

-ÇZ welatekl xwe$ e 
EZ goZ CL h m  bZ c m  e.
ÇZ w e la te k l  xwe^ e 
Hem AeAma û h m  geAm e.
-MZn ev xwe^ltl navê, 
QZnlk zZuia CL tZm tl blm. 
MZn ev xwe^ltl navê,
LZ çolbeyaAan bê c l  bZm.

-ÇZ welatekl xwet> e 
BZ nluk CL nok û genZm e. 
ÇZ welatekl xwe4 e 
LZ AeA çZyan hZm hlm e.

-MZn ev xwe^Ztl navê,
Eê falnlk CL $oAbe bZm.
MZn ev xwe^ltl navê,
TZm dZ deAdê xwe de bZm.

-ÇZ welatekl xwet> e 
BZ mamoAtan CL dlbZAtan. 
ÇZ welatekl xwe4 e 
Tev dotmam CL tev plumam.

-MZn ev xwe^ltl navê 
Eê makzZman bZxwlnZm.
MZn ev xwe^ltl navê,
GeA m  tZm IZ hev xlnZn. 
MZn ev xwe^ltl navê!
E eu maAta, beu bZbêj !.. 
MZn ev xwe^Ztl navê,
Ta ku ez nebZm AeAkêZ) !
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Ortadogu ülkelerinden Iran, Irak, Suudî 
Arabistan'a avrupa'dan mal taşiyan 75 
Türkiye'li şoför insan ticaretine kurban 
ediliyor.
Endişe verici 40 transport şoförû

St. Niklas kasabasmda 0K TRANS 
şirketinin küçük odalarmda yaşam kav- 
gasi veriyorlar, Ad± geçen şirket adma 
Belçika'dan kimyevi maddeler, parça ve 
aletler, Inşaat malzemeleri ve Belçika 
mamullerini ortadogu ülkelerine, her 
türlü sosyal güvence'den yoksun ve ulus- 
lararasï trafige uygun olimyan yollardan 
geçiyorlardx.
Adi geçen şirkette, sômürü ve insan ti- 
careti nasil oluyordu ?
0K TRANS'in bir kolu, Türk olan bir ko- 
misyoncu vasitasiyla Türkiye'den belll 
bir miktar para karşiligmda şoför ve 
TIR'larini işe allyorlardi, BENELUX ül- 
keleri için geçici vize alan bu şoförler 
almterlerinden biriktirdikleri veya 
borç aldiklari paralarla Almanya veya 
Holanda'dan elden dûşme TIR arabalari 
satin almlşlardi. 0K TRANS bundan bir yil

once biri Holanda'li, KANT, digeri^bir 
Türk sômürü agi komisyoncusu olan OCMEN 
dir. Iki ve dort bin Florin karşiligi 
sahte formalitelerle şoförleri aldatip 
şirketlerine kaydeden bu iki insan tüc- 
carmdan Türk olan OCMEN, yerini Bel- 
çika'li Eddy Vandenbroek' a devretmiş- 
tir, 0K TRANS'a transfer edilen şoför ve 
araçlan resmiyette Belçika arabalari 
sayilip plaka aliyorlardi. Bu sahte fa- 
turalar sayesinde adi geçen şirket,kam- 
yonlarahiç bir kuruş ödemeden sahip çik- 
yor. Türkiye'li şoförler, 0K TRANS'm 
merkezi olan St. Niklas'a gelip hiç bir 
resmi evrak imzalamadan çalişmak zorunda 
idiler.
Belçika'da çalişma izinleri olmiyan şo- 
förlerin geçici vize'den başka hiç bir 
şeyleri yoktu. Çünkü resmi adresleri ve 
patronlarl Türkiye'den, sigortalarida 
Türkiye'den yatirliyordu, Fakat bütün 
émir1er, yük aima, yola çikma ve harca- 
malar Belçika'dan yapiliyordu, Bu uzun 
yollttfda şoförlerden ikisi ölmûş, bir 
çoguda 52 gün Iran'da tutuklu kalmiştir, 
0K TRANS tüm bu şoförler için St. Niklas'
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taki merkezinde, hepsi için bir tek oda, 
bir banyo, bir1 salon, bir mutfak ve de 
bir tuvalet tahsis etmiştir, Çogu şoför- 
ler oda'da yer olmadigindan arabalarmin 
içinde yatryorlardi,
7-8 aydan beri ücretleri ôdenmiyen ve u 
sefere gönderilmiyen şoförlerin yüm ümit- 
leri kaybolmuştu,
OK TRANS, şirketler arasl rekabetin ol- 
dugundan iş olmadrgini ve onlara başka 
iş bulacaklamni söyliyerek avutuyor- 
lardi. Şoförler dil bilmediklerinden do- 
layi, Tiirkiye'li Işçiler Kültür Merkezi 
başkani Hûseyin Çelik ile kontakt kur- 
muşlardir. Çelik ve Herman Verheirstrae- 
ten Cdevlet genel sekreteri, Sosyal iş- 
ler eski bakani mûşaviri) şirket yet- 
kilileri ile görûşmûşlerdir, OK TRANS 
Tûrk şoförlerinin vizelerinin bittigini 
bildirmişti, Jandarma, yabancilar poli- 
si, iş mûfettişleri, gümrük yetkilileri, 
vergi memurlari v.s. OK TRANS merkezine 
gelerek çok sayida belgeye el koyarak 
ayin 14'ûnde Belçika'yi terketmelerini 
söylediler, Çelik ve Herman'in giri- 
şimiyle oturumlari uzatildi, her iki ta- 
rafxn avukatlari göriişmalere başlamiş- 
lardir, Tûrkiye'li şoförler, eski tûm 
alacaklarimn ödenmesini ve kamyonlarm 
gerçek sahiplerine veribnesini ve de 
Belçika'da kalma iznini istiyorlar, Sos
yal Asistan'dan yardrn alan şoförlerin 
direnişi devam ediyor.
Têkoşer, şofarlere bir dayanişma yemegi- 
ni verek mûcadelelfilini destekledigini 
ve destekliyecegini belirtti.

B E  N
WE MAPUSLUGUM

Medeni Ferho
Ben

Memleketimi
yatiyorsam mapuslukta 

Senin için
Yalmzca senin için

Acimn
Sonsuzun

Ve ôlümsüzlügün
Sevgideki gerçegi için

Ben sevdamr
yatiyorsam mapuslukta 

Memleketim için
Yalniz memleketim için.

N Per'veş Ferho
Röj weha bê şerm 
Di ser vê axê ra 
Zordestî û zorban ra 
Bê deng dibihurê.

Jîna xweş
Ji me ra tarî ye

buha ye.
Li cihekî elem

dîn
namus 
û şerm,

Li cihekî jîn
govend

û dîlan e.
Li cihekî derb li ser dil 

kezeb
gurçik 
û xeyal e ,

Li cihekî dest li ser lingê 
tiving

keleşînkof 
û mawzerê y e .

Li cihekî hewar
nalîn

xwîn 
û kîn e,

Li cihekî seyran
Leylan

û dêran e .
Cihê jîn lê xeddar e

ked e mezin
Riknê dinê ji.wir ava dibe 
Li cihê din jî dest danî ne

ser kedê
Qanun çêkirinê ku bixwin 
Vê keda zelal.

Ta ku nestîne her kes 
Mafê xwe 
0 jîn xweş bike 
Ti bûk nikarin dil 
Bi delalê xwe ra şa bikin.
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Tu çiqas şîrînî Kurdistan, delala dil- 
a û hêjayî sebra dila. Kî dilnakevî te ko 
carekê te bibînî, çav li delalîya te bi- 
kî. Ne ji ber vê yekê ye di demê xwede sil- 
tan, şah, kral, xewê xwe li ser te direvan- 
din. îr ji komar xewê xwe li ser te dire - 
venin. Daxwazîya berdestkirina te di pay 
perda dinde xef kirîne 0 me kêşandine alî 
xwe. Bi vî awayî ev çend sed si heye ko 
bêhemdî gelé me, xwîna me yî zelal li rê- 
ya tede, ji boni xwe dane rêjandin. Alîyê 
ko em lê her tim serdest, alîyê din her 
tim bindest bûye û dewran li serê wan ge- 
rîya ye. Me rojekê ji van roja, bi hevre 
qîr nedaye wana. Me negotîye gelî siltan, 
şah , kral û komarno, Ev kêferata we li 
serser çi ye. Hun li ser çi vê pevçûnê bi 
me didin kirin. Ax ya me, pevçûn ji me.Ya 
we çi ye. Di ka rawestin. Ko pevçûnik pê- 
wistbî, em karin bikin. Ev ax ne ji sed 
salan, ji hezar salan û vêde ya me ye. Me 
çend dewlet ji bonî. vê axê ji hola dîro- 
kêtevlu ristê wan rakirî ye. Navê Kurda bi 
tenê li ser vê axê hatîye gotin.Bi tenê 
dengê dilê me, govendê me li serê van çîya 
li nav van naxal û mesîla tê bihîstin. Me 
ru nedaye DEqnenos ( îskender ), xulagu 
Xan û Temirleng..Bê destûpê ji hola dîro- 
kê tevlu gelé xwe rabûn. Em dîsa hene û 
jipêya ne. Deynekirina me ne ji qelsîya me 
ye. Pişta me ji rista me yî hozekî şikestî 
ye. Me carekê gotîye em eşîr in. Rista e- 
şîrtîyê pêsîra me girtî ye. Hew der ji 
me diqerî. Me guhdaye pêşengên eşîrê xwe.
Ew çi gotî, me bi ya wan kirî ye.Mîr, beg, 
axa û şêxême, qelûn û tîrêkê xwe pêxistine 
paldana balgihê mezela, zirt û wasifdanê 
xwe kirine di civatade. Berê eşîra dane 
hev, wan bi hev dane şikênandin. Di vê le- 
bikandinêde, nehiştine ko em we bibînin.
Ya di dilê wede têderxin.Di vê navîyêde 
we ya dilê xwe kirî ye.

Di dema dewleta me yî Merwanîde, pêşî 
Selçuqî, pişra Osmanî, tevlu pencsed konê 
xwe di axa Kurdistan, bi rêwingî buhûrtin. 
Pêşî Selçuqî, pişra Osmanî dewletê xwe 
danîn. Hino hino xwe gihandin axa Kurdis
tan. Li rojhilata Kurdistan dewleta Fari 
sa hebû. Siltanê Osmanî û Şahê Farisa, tê- 
giheştî giringîya cihê Kurdistan bûn. Her 
du dewlet, ji bonî berdestkirina Kurdistan 
çend caran şer kirine. Pêşî em wana darîçav 
bikin.
Şerê çardêran 1514 :

Bi arîkarina bist hezar Kurd, şer li 
axa Kurdistan, di nav siltanê Osmanî Selî - 
mê yekemîn û Şah îsmaîl bû.Talîya şerde r-
12

Şah îsmaîl bindest ket. Osmanî dikevin axa 
Farisa. Dawîya şerde, ser qencîya Kurdara, 
Osmanî wa digirêdî bêşê. Ev bêşdan destpê 
ka bindestîya Kurd û Kurdistan e.
Peynama Amasya 1555 : * li

Di sala 1529 de Faris axa Kurdistan ko 
di şerê çardêrande dabûn Osmanîya, vegeran 
din bindestî xwe. heta sala 1555 a, di axa 
Kurdistande man. Ser vê yekê Osmanî û 
Faris dîsa li ser axa Kurdistan şer ki
rin. Siltanê Osmanî, Qanunî Siltan Silêman 
Farisa dîsa bindestkir. herdu dewlet talî- 
ya vî şerîde, peynama Amasya di nav hevde 
danîn. Li gora vê peymanê, axa ko bi şerê 
çardêran standibûn, dîsa vegerandin bin
destî xwe.
Peynama Qesrîşîrîn 1639 : ______

Di sala 1623 de Fatis kirin axa Kurdis 
tan ko bi peynama Amasya dayî Osmanîya ve- 
gerênin bindestî xwe. Di vê salêde dîsa 
ketin axa Kurdistan, heta sala 1939 a, di 
axa Kurdistande man . Ser vê yekê Osmanî 
û Faris ser axa Kurdistan şer kirin. Sil
tanê Osmanî Miradê çaremîn axa Kurdistan 
bi peynama Qesraşîrîn ji Farisa dîsa si- 
tand. Qesraşêrîn bajarekî Kurdistan e .
Peynama Emîr Eşref 1727 :____

Di sala 1727 a, di dema Emîr Eşref û 
di sala 1747 de, di dema Nadirşah Faris 
kirin ko axa bi peynama Qesraşîrîn dabûn 
Osmanîya .dîsa vegerênin bindestî xwe.Lê 
Osmanî pêşî bi peynama Emîr Eşref, pişra 
bi peynama Nadirşah axa Kurdistan vegeran- 
dî alî xwe kirin.
Peynama Erzurum i yekemîn : 1823

Ji peymana Nadirşah heta sala 1818 a
li Kurdistan şer nebû. Di sala 1818 de Fa
ris dîsa ketin axa Kurdistan. Osmanî dîsa 
wana şikênand. Bi peymana Erzurum î yeke- 
mînde Faris ji axa Kurdistan derketin. 
Kurdistan dîsa ket destê Osmanîya.
Peymana Erzurum î duyemîn : 1847

Cihê Kurdistan cihêkî stratejîk e. Ji 
ber vê yekê Faris û Osmanî ne divan ko wî 
cihî ji destê xwe derxin. Ji ber vê yekê 
Osmanî ketin Kurdistana destê Farisade.
Heta çîyayê Zagros sitandin. Giringîya ci
hê Kurdistan darîçavê dewletê din jî bû.
Ji ber vê yekê Ingîlîz û Rûs, destavêtin 
axa Kurdistan. Ne hiştin ku Osmanî û Faris 
şer bikin. Bi navcîtîya herdu dewleta ki
rin ko komcivênkê çêkin. Komcivîn sê sal 
domkir. Faris baskî komcivênê nedibû. Ser 
vê yekê hêza Necîp Paşayê Osmanî çû Kerbela 
ji Farisa sitand. Armanca wî Farisa rûnênî 
masa komcivênê. Ser sitandina Kerbela Fa
ris hatin komcivênê. Di sala 1847, miha 
5 min û roja 31 min de, di dema siltanê 
Osmanî Abdulmecît û şahê Farisa Şah Mihe-



KUR Di5TRf1
medde peymana Erzurum î duyemîn hat danîn. 
Li gora vê peymanê bajarê Kurdistana başur 
Silêmanî gihaşt destê Osmanîya.
Weka ko hat darîçavkirin, berî şerê emper- 
yalîst levayî î yekemîn, parek mazin ji 
Kurdistan di destê Osmanîyade bû. Piştî 
şerê emperyalîst levayî î yekemînde Kurdis
tan, bi rêdan, hemd û fêdayîya dewletên 
emperyalîst hat levakirin. Kurdistana ba- 
şur kete destê Ingîlîza, Kurdistana başur- 
a rojava kete destê Fransiza, Kurdistana 
bakur di destê Kemalîstade, Kurdistana roj- 
hilat ji xwe di destê Farisade bû. Bi vî a- 
vayî Kurdistan di çar parade hat lêvekirin. 
Di vê navîyêde Kurdistana di rexê îranê mà- 
yî di du parade hat veqetandin. Parek jê 
ket nav axa çarlik Rusya.

Di sala 1921 de dewleta Iraq ji alî în- 
gilîza hat danîn. Ji talîya sala 1918 ve 
Kurd di têkoşîna rizgarîya netevîde bûn.Li 
Kurdistana başur, di bin pêşengîya Şêx Mah- 
mudê Berzencîde, divan ko bi gihêjin avayî- 
ke navendî 0 azat. îngilîz jî divîyan ko 
Kurdistana başur di nav axa Iraqêde bimîni. 
Ji ber vê yekê daxwazîya wan î netewî û de- 
moqratîk ji alî îngilîza bi xwînê hat xeni- 
qandin. Di sala 1923 de, bi peynama Lozan 
î levayî û emperyalîst, lêvebuna Kurdistan 
pêşnîyad ( resmî ) bû.

Bi pêşnîyatbûna levayîya Kurdistan, 
şerê ko li ser Kurdistan dihat kirin, qedî- 
yan. Dewletê ko ji çarsed sala û vêde ji 
hevdu xwîn rijandî, vêca bi peynameyê bi 
hevve girêdayî, li ser Kurdistan yekîtîya 
xwe danîn. Bi peynamêxefî, yekîtîya xwe 
hêj pêştir birine. Tevgera Axrî bi vê yek- 
buyînê hat şikênandin. Bi vê yekbuyinê ko- 
mara Mahabad hat xeniqandin. Tevgera Kur
distana Iraqê di sala 1974 de bi vî awayî 
hat tefandin.

Yekbuyina talî di talîya meha gulanê 
de darîçav bû. Dewleta Iraqê li ber tevge
ra Kurda ketîye tengahîyê. Di rexekî şerê 
îranê, di rexê dinde tevgera Kurda. Di 
qurçikkêde maye. Hew karî ji bin rabî.Ha- 
war didî dewleta Tirkî ko berî nuha yek
buyina xwe li ser Kurdistan danî. Leşkerê 
Tirkî î derfehatî, servehatî, bi hej ji a- 
xa Kurdistana bakur dibihurî, dikevî axa 
Kurdistana başur. Li ser gundê Kurda dig- 
rin. Dewleta Iran jî di vê yekbuyinêde 
ye. Tevgera leşkerê Tirkî li wan xweş hat. 
Ne wilo bana, ne ji bonî piştdayîna Iraq 
ji bonî xwe wê ji hukumeta Tirkî tiştin 
bipirsîyana. Ne wilo bana, nedigot dewleta 
ko ev çend sala ez pêra di şerde me, ketî
ye taengahîye. Bi vê arîkarîyê tu wê dew
letê ji tengahîyê derdixî. Ev arîkarke di- 
jî min e, Negot . Nabê jî jî. Ji ber ko 
çar dewletê berkêş, yekbuyina wa li ser 
Kurdistan heye. Vê yekbuyinê darîçavê tev 
dewletê gerdun dikî. Kesek ji wana tiştekî 
napirsî.

0 R 1

Ne wZn nZzanZn bê ç-iqoa cLL£Zju>Zm 
ItAavê mZn dZqetZn, newêAZm 
NewêAZm deAtê xwe bavêjZm Aojnameke 
An gohdanZ Li >tadyoya bZkZm.

Roj namZnZ ko neyên nZvZ&andZn 
An neyên gotZn 
Evqcib zasiok
An pZjtek û pZA hatZne ku^tZn 
Le AohZlata navZn 
LZ KuAcLZ&tan

An LL welatne belengaz, pa^mayZ.

Ne u)Zn nZztmZn bê çZqcu, cLLtùu>Zm 
lÀAavê mZn dZqetZn, newêAZm 
NewêAZm ko Li Za^ê wan meyzênZm 
Mené wan zaAowa bZdana beA iZngê xwe 

BZ loAZya, bZ gonZ û heyAanZya 
Wana mazZn bZkÂAana

Mené pê^Z wana hZnZ hezkZjiZnê bZkZAana 
Va qenc $anZ wana bZdana 
Va acu>£, ya hêja.

PẐ fux mené we çanZ wana bZdana 
Mené bZgotana ha evZn 
Ve. jZ weAene vêca.

Ve. pevçuna we bêmZnetZ bana.

Wê eu pZjiek heAAoj jZ nuve bZzZyana 
BeAxne dZn wê banZyana geAdun 
Gund û bajaA jZ wana dagZjvtana 
Ve Aojeki keiek wana neqelênl.

PZjl wê bZji0.bawenl bZdana wana 
Wê çZAok û dÂJiokê we j'Z wanAa bZgotana 
Ve qZnyatê dZJLê dot>£a 
TZuê dZjmZna bana...
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28 NI SAN 1983

Bel çika ' daki 4 belediye başkammn yaban- 
c i l a n  bel-ediyelerine kayit etmiyecekleri- 
ni açiklamalari iizerine 30 ' a yakm Bel çi - 
ka ' daki yerl i yabanci ôrgütlin içinde oldu- 
gu koordinasyon komitesinin hazirladigi yli 
rliyûşli görlişmek için toplantiya Têkoşer'de 
bir  temsi lc is iy le kati ldi .

30 N1SAN 1983

1 Mayis gecesi Troçkistlerin SOL dergis i -  
nin hazirladigi  geceye kitap standimizla 
kat i ld ik .1 Mayis ve Kürdistan' daki son du- 
rum Lizerine hazirladigimiz binlerce b i ld i -  
ri dagitt ik.

1 MAYIS 1983

îşçi  s i m f i m n  uluslararasi  b i r l i k  ve da 
yamşma glinü olan 1 Mayis ylirliylişûne Belçi 
ka Komlinist Part i s iy le kati ldik.Fransizca,  
Flamanca bastigimiz binlerce b i ld i r i  dag it
tik. Aym gün Komlinist Part is inin hazirla-  
digi geceye kitap sergimizle kati ldik.Kur
distan folklorundan çeş i t l i  parçalar oyna- 
yarak, halkimizin folklorunu tamtmaya ça- 
l i ş t i k .

2 MAYIS 1983

Belçika'da Flaman bolgesinde i le r i c i  bir 
örglit olan WERELDWÎNKER, KUrdistan lizerine 
bir  gece yaparak bir  üyemizi davft etti .Tê-  
koşer liyesi Klirdistan hakkinda genel b i l g i -  
ler verdi, sorularim cevaplandirdi.

4 MAYIS 1983

Fransiz Kliltlir Komisyonunun 2.kuşak üze- 
rine hazirlayacagi dosyayi tamamlamak için  
yapilan toplantiya Têkoşer bir  üye yol ladi.

8 MAYIS 1983

Yaba'ncilarin haklarim savunmak iç in ko - 
ordinasyon komitesinin hazirladigi yürüyli- 
şe kati ldik.  Adi geçen ylirliylişe 15 bine ya- 
kin yabanci .Belçika ' 11 yamsira .Be lç ika 1 
mn iki bliyük sendikasi FGTB, CSC ve çok 
sayida s iyasi kiş i lerde k a t i lm i ş t i . î l g i l i  
açiklama için sayfa bakimz.

14-15 MAYIS 1983

14
KOMKAR'in kongresine bir mesaj gônderdik.



14 MAY IS 1983

KOÇ-KAK ' in Fédéral Almanya'da düzenledigi 
Po l i t ik  tutuklularla dayamşma gecesine Tê- 
koşer mesaj ve kitap standimizla kati ldi.

16 MAY IS 1983

VOCOM ( Flaman bôlgesindeki t'üm yabanci 
ôrgütler ve yabanci larm haklanm savunan 
ôrglitlerin b i r l i g i )  da 8.5.1983 tarihinde 
yapilan yLirliyUşUn degerlendirmesini yapmak 
iç in  toplandik.

28_MAYIS_1983__

VOCOM'un kongresine katildik.Têkoşer'de 
bu ôrgütün liyesidir.

30 MAYIS 1983

Belçika'daki Klirdistan'li  ôrgütlerden 
Têkoşer (Belçika'daki Kiirt îşçi  ve ôgrenci- 
leri  B i r l i g i  )
KSSE ( Avrupadaki Kürdistan11i ôgrenciler 
B i r l i g i  Belçika Louvain Şubesi)
PG ( Irak Kürdistan'i  Demokratik Ha 1k Par
ti si ) Faşist TUrk Ordusunun Irak Kürdis - 
tam'na  saldirmasi üzerine ortak bir Basin 
açiklamasi yapti lar.Basin açiklamasi 4 dil 
de ( Fransizca, Flamanca, Türkçe ve Arapça 
basi lmişti .  2 Türkiye' l i  ôrgüt yamsira  
23 Be lç ika ' l i  ôrgüt basin açiklamamiza des- 
tekleme imzasi koymuşlardi. Belçika'daki  
birkaç gazete ve radyo'da da yayinlandi. 
î l g i l i  açiklama iç in sayfa bakimz.

31 MAYIS 1983

16 HAZÎRAN 1983

Objektif 82 ' ni n Yabancilarm haklarim 
savunmak için yaptiklar i  toplantiya kati l -  
dik.

23 HAZiRAN 1983
Bu olaylar üzerine 2 üyemiz Brüksel'de 

Sal i  günleri Türkçe-Fransizca yayin yapan 
Radyo-Klimat i le  bir rôportaj yaparak,Irak 
Kürd istam'ndaki gelişmeler üzerine açikla-  
malar yapti lar.

1 HAZIRAN 1983

Koordinasyon Komitesinin I r kç i l i g a  ve ya 
banci dûşmanligina karşi uzun vadeli bir  " 
programi görûşmek ve tartişmak iç in yaptiK 
lar i  toplantiya Têkoşer bir  üyesiyle katiF 
d i .

18 TEMMUZ 1983
Aym olaylar üzerine Liëge'de Türkçe ya

yin yapan Radyo'ya g id i ld i .  Basin açiklama- 
si okundu. Türkiye, Iran ve Irak Kürdistam 
i le  i l g i l i  enformasyon ver i ld i.

2 HAZiRAN 1983

Brüksel'de ôldürülen TUrk diplomati i le  
i l g i 1i ,Têkoşer bir basin açiklamasi yapti. 
Fransizca, Flamanca yapilan açiklama Radyo 
ve La Libre Belgique gazetelerinde çikt i .

7 AGUSTOS 1983
Faşist Türk Cunta 's imn ordusu'nun Irak 

Kürdistam'nda g i r i ş t i g i  harekâtla i l g i l i
RTBF radyosuyla saat 13.00 te Têkoşer' 
den bir üye uzun bir rôportaj yapti.Ga- 
zetecilerin soru lanm  yamtladi .

4 HAZÎRAN 1983

PARIS' te kurulan KÜRT ENSTITÜSÜ başkam 
KENDAL Têkoşer'i ziyaret e t t i . Y aptigirmz 
toplantida faal iyet ve ça l îşmalarimizi an- 
lattik.KÜRT ENSTITÜSÜ' nün çalişmalari ve 
programi üzerine b i lg i lend i r i ld ik .  Karşi l ik  
l i  yapilacak yardimlaşmalar ele al indi.

Belçika'daki Türk Konsoloslugu ônünde üç 
Kürdistanli ôrgüt yam s i ra ,Be lç ika ' l i  Kürt 
sempatizanlarimn Orgütleri, Türk, Ermeni 
ve 2 Be lç ika ' l i  Parlamento üyesi olayi be- 
raber protesto ett ik.  Binlerce b i ld i r i  da- 
g i t t ik .

10 AGUSTOS 1983

BERLlN'de yapilan AKSA'mn 24. kongresi 
ne ve Avrupada'ki Kürdistanli Gençler Bi r
l i g i  ne birer dayamşma mesaj i gôndererek, 
Kongrelerinin başari l i  geçmesini diledik.
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11 AGUSTOS 1983

Brüksel 'de Çeşit l i  Tlirk ërgütlerinin,Tür-  
kiye'deki hapishanelerde yapilan aç1 ik grev- 
lerini desteklemek iç in yaptiklar i  3 günlük 
sembollik açlik grevi nedeniyle hazirlachk- 
l a n  Basin Konferansina kati ldik.  Basin Kon- 
feransinda saklanan Klirt ve Klirdistan isim- 
lerinden bahsedilmedigi iç in üzlizldüglimüzü 
grev yapi lan hapishanelerden 3 tanesinin 
Klirdistan'da olduguna gazetecilerin dikkati 
ni çekmeye ça l i ş t ik .

13 AGUSTOS 1983

Belçika1daki Türkiyeli ve Kürdistanli ër- 
gütler açl ik grevi yapilan yerde kitleye a- 
çik bir şekilde, Faşist  Askeri Cunta'mn 3. 
y i 1 dônümünde yapilacak eylem biçimini ve 
içerig ini  saptamak lizere toplandik.

Toplantida Fédéral Almanya'daki KUrdistan 
l i  ve Türkiyeli ërgütlerin hazirlamis olduk 
lar i  platform taslagi  ( Têkoşer, D.l,DtB-BK 
Partizan sempatizanlari) tarafindan aynen 
uygun gôrüldü. 10 EYLÜL 1983 tarihinde Türk 
Büyük E l ç i l i g i  yakininda bir yürüyüs ve ë- 
nünde bir  protesto gësterisi  yapilmasi uy- 
guri gërüldü. Hazirlariari çagri b i Id i ri s i rie 
Platform diş i  kalan BTÎB, HK, î le r i  sempa- 
t izanlari  da imza koydu.

13 AGUSTOS 1983

Türkiyeli Tir Şoförlerinin 2 aydan beri 
ANWERS ( Flaman bëlgesi ) Saint-Niklaas  
kentinde başlatt ik la r i  grev yerine g i t t ik .  
Dayamşmada bulunarak mücadelelerini destek 
ledigimizi bi ldi rdik.  l l g i l i  açiklama için 
sayfa bakiniz.

15 AGUSTOS 1983

Faşist Türk Cuntasimn 3. y i l  dônümünde 
yapilacak protesto ve yûrûyûşûn teknik ko- 
nularim ( Af iş ,  b i l d i r i ,  Flartia. iz in vs ) 
durumlarim görûşmek iç in Têkoşer lokal in'  
de tekrar toplandik. (19 Agustos 1983 )

INSTITUT
G E L Î

K U R D A N , 

A R Î K A R Î V A

i l M S T Î T U Y A  

X W E  

B  i K i IM !

KURDE 
DE PARIS

X E B A T A  M E  
(ji 28/4 ta 15/8/1983)
28.4: Civîna Koordînasyonê (hejmar 20 

binêre) ji bo amadekirina rêve- 
çuneke mezin dijî qetdnekirina 
di 4 beledîyên Bruksel de.

30.4: Şeva 1 gulanê a kovara "La Gauche" 
a troçkîstan. Em bi raxistina pir- 
tukan û belavkirina belavokan li 
ser Kurdistanê beşdar bûn.

1.5 : Rêveçuna 1ê gulanê bi Partîya Kom-
munîsta Belçîkî re. Piştî rêveçûnê 
em bi pirtuk, belavok û dîlan beş- 
dar bûn şeva partîyê.

2.5 : Komela pêşveru, Wereldwinkel, şe-
vekî agahdarî li ser Kurdistanê a- 
made kir û ban endamekî Têlcoşer 
kir ku li ser Kurdistanê biaxivê û 
bersivê pirsan bide.

4.5 : Dewamkirina civînên komîsyona Fran-
siz a çandî li ser amadekirina dos- 
yekî li ser rewşa cuhanên bîyanî.

8.5 : Rêveçunekî mezin bi koordînasyonê
re (li jor binêre). Nêzîkî 15 000 
meriv beşdar bû. Her du sendîkayên 
mezin, FGTB û CSC û gelek merivên 
sîyasî ên pêş,veru jî ketin vê rê
veçuna giring.

14 û 15.5: Kongra KOMKAR li Elmanya. Me 
slavnamekî şand.

14.5 :Şeva KOÇ-KAK li Elmanya. Endamekî
me bi silavname û pirtukan beşdar 
bû vê şevê.

16.5 :Civîna VOCOM (komelekî Flaman ku
ku koordînasyona hemu komelên ku 
li Flandre bi bîyanîyan mijur dibin 
dike) ji bo tehlîla meşîna 8.5.

28.5 :Kongra VOCOM ku em endamê wê ne.
30.5 :Daxuyanî a çapê bi zimanê Fransizî,

Flamanî, Tirkî û Erebî li ser nuçe- 
yên giran ên dawîn li ser Kurdista- 
na Tirkîyê û Irakê (rupel binêre). 
Ev daxuyanî di radyo de derket, û ji 
alîyê me û du rêxistinên din jî ên 
Kurd:Partîya Demokratîk a Gelé Kur
distan û KSSE liqê Belçîka, hat ama- 
dekirin û ji alîyê 25 rêxistinan îm- 
zekirin, piştgirtin û di radyo û 
rojnaman de jî derket.

31.5 : Cardin li ser nuçeyên jorîn, du en-
damên me roportajekî, bi tirkî û 
Fransizî, di radyoya tirkî Climat de 
çêkirin.

1.6 :Li ser vê yekê, cardin radyoya Tir
kî li Liège peyivî.

2.6 :Di dema nuçeyên nîvro de, endamekî 
me bersiv da pirsên rojnamevanek.

4.6 :Protesto li ber balyozxana Tirkîyê,
li Bruksel, tevî komel û sempatîza- 
nên Belçîkî, tirk, ermenî. Du enda- 
mên parlemento a Belçîka jî beşdar 
bûn.

14.6 :Civîna Objektîf 82 li ser mafê
helbijartinê di beledîyan de.
(hejmar 20 binêre).
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23.6 :Civîna koordînasyonê ji bo sazkiri-
na bernamekî dur û dirêj dijî rêza- 
na nîjadparêz a beledîyên Bruksel.

18.7 :Daxuyanîya çapê bi Fransizî û Fla-
manî li ser kuştina dîplomatekî 
Tirk li Bruksel di tarîxa 14.7.83 de. 
Ev daxuyanî di radyo û rojnama Libre 
Belgique de derket.(rupel binêre).

7.8 :Serokê Instituta Kurdî li Parîsê,
Kendal, hat dîtina me, ji bo naski- 
rina xebata me û xurtkirina dan û 
standinên bi Institutê re. Rewşa Ins- 
titutê ji me ar da naskirin.

10.8 :Du silavname ji bo kongreyên AKSA-
Berlin û Komela Lawanên Kurdistan li 
Ewrupa-Berlîn.

11.8 :Civîna çapê a komîta amadekirina
greva birçîbunê li Bruksel ji bo 
piştgirtîya grêvên girtîyan li Tir- 
kiye. Di vê civînê de me ji rojna- 
mevanan re da naskirin ku girtîge- 
hên Dîyarbekrê, Erzurum û Elazig ne, 
li gora grêvîstan, li Tirkîyê, le 
belê li Kurdistanê ne û me bindestî- 
ya û pelixandina gelé Kurd li ber 
civakekî mezin nîşan da.

13.8 :Civînek bi komelên Tirk re ji bo
amadekirina protestoke li ber bal- 
yozxana Tirkîye, di 10.9.83, dijî 
dîktatorîya faşîst ku di 12.9.1980 
de destpêkir.

13.8 :40 şoforên Tirk ü Kurd li bajarê
St. Niklaas li Flandre, ji meh û 
nîvek bêtir grevé dikin, ji bo ku 
şerîketên Tirk û holandî wan xapan- 
dîne û ku hikumeta Belçîka tu maf 
nedaye wan (rupel binêre). Em 
çun dîtin û piştgirtîya wan.

15.8 :Dîsa civînek bi komelên Tirk re ji
bo protestoya 10. 9. 1983.

Ji alîyê gapê
Me li ser zordestîya nuh a hikumeta Tirki- 
ye li Kurdistana Tirkîyê ü Irakê nivîsarek 
bi Fransizî û Flamanî di rojnamân van ko- 
melan de nivîsand.
- Jeunes Socio-Chrétiens
- Solidarité Socialiste
-M.R.A.X.

MEHACES SUR LES IMMIGRES 
MENAGES SUR LA DEMOCRATIE

CE QUI SE PASSE
Dans plusieurs communes de l’agglomération bruxelloise, avec la complicité du gouvernement, les 
actions racistes continuent:

•  refus d’inscription.
•  entraves à l’octroi de la carte jaune.
•  chasse aux élèves et aux étudiants qui ne peuvent payer des droits d'inscription très élevés 

(minerval).
•  tentative de fermeture de 10 écoles à Schaerbeek.
•  séparation de plus en plus grande entre les écoliers belges et immigrés.

CE QUE LE GOUVERNEMENT PREPARE
•  Un nouveau réglement sur les permis de travail, (pii réduira l’accès au marché de l’emploi 

des membres des familles des travailleurs.
•  Une nouvelle loi sur l’immigration et l'intégration des étrangers. Si le Parlement adopte 

cette loi,
- le ministre pourra limiter le nombre des étrangers sur le territoire d’une commune,
- le droit au regroupement familial sera limité. Le regroupement familial ne sera possible 
qu’une fois, pour la première génération d’immigrés. Un(e) immigré(e) de la deuxième gé
nération ne pourra pas faire venir son époux(se) de son pays d’origine.

- l’aide sociale d’urgence sera réduite pour les étrangers (par exemple, pour les réfugiés poli
tiques).

- la naturalisation sera facilitée. Pour éviter les désagréments de la nouvelle loi, le gouverne
ment conseille aux immigrés de se faire naturaliser belges. C’est un chantage inadmissible.

TOUT CELA encourage l’extréme-droite (affichage raciste, activités du “Club Nols” , etc...)
renforce dans la population belge les tendances au racisme et à la xénophobie, 
accroft l’insécurité chez les immigrés.

QUE FAIRE?
Rejoindre la coordination ou l’une des organisations qui en font partie.
Leur signaler tous les cas de racisme et de violation de la loi.
Faire pression sur les hommes politiques pour empêcher le vote de la nouvelle loi.

SOLIDARITE, VIGILANCE, RESOLUTION!

Rojnama dîwar a koordînasyonê dijî 
rêzana beledîyên Bruksel. 17
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Di 29.5.1983, Sênatorê Partîya RPW 
(Partîya Walonî a Gel) ê parlamentoya 
Belçîka, J.E.HUMBLET pirsekî acîl (bi 
lez), li ser rewşa Tirkîyê û Kibris û 
li ser a Kurdan li Kurdistana Tirkîye 
ji wezîrê Karên Derve, pirsî.
Li ser gelé Kurd, ewha dibêje:
Hikûmeta Tirkîye rêzanekî (sîyasetekî) 
zordest û nuh dijî hindikayîyan, bi 
hêzanî dijî Kurdan, dajo: girtina Se
dan ji têkoşer yan sempatîzanan, carna 
hukmê kuştinê û ketina leşkerê Tirkîye 
di nav erdê Iraqê bi behana mafê ber- 
dewam kirina karê xwe.
Li gora vê yekê, bê gomane ku hikûmeta 
Tirkîye dijî her nîjad (tuxm) û dîti- 
nên cihê derdikeve.
Bêdengîya Belçîka di meclîsa ONU (Rê- 
xistina Netewên Yekbûyî) de li ser pir- 
sa Kibris-Tirkîye hikûmeta Ankara îro 
xurttir dike.
Gelo hikûmeta îro ya Belçîka li ber 
biryarên derbasbûyî yên ONU li ser ma- 
fên gelan yan mafên mirovatîyê bê his 
(pêj) dimîne?
Gelo endîşa hikûmeta Belçîka bi tenê 
ne gels bûna NATO ye ?________________

serî li rûpelê 4. de ye. 
şist Cunta; dişardaki muhaliflerini bulun- 
duklan ülkelerde, o ülkelerde daha iyi 
kontrol etmek için hazirladiklan bir oyun- 
dur.

Türk, Kürt , Ermeni tüm ilerici,demokrat- 
larm üzerine her türlü Faşist îşkence yön- 
temlerini uygulayan Faşist Askeri Cunta tüm 
gücüyle üzerine gitmelerine ragmen,illégal 
çalişmayi engelleyememiştir. Bu defa Yurt 
dişma kaçan ilericileri, demokratlari teh- 
dit edip kontrol etmek istiyor.

Faşist Türk Cuntasi'nin yaptigi bu şan- 
tajxn Belçika hükümet ve yetkililerinin 
yabanci tüm ôrgütlerinin kültürel ve de- 
mokratik haklari için çalişmalanni devam 
etmeleri için yaptiklari yardimlan engel- 
leyemiyeceklerini , tesir altmda kalmiya- 
caklanni umariz.

Têkoşer Yönetim Kurulu
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dewama rûpelê 21 ye.

gel, xwedîyê mafê çarenusîyê ku, 
ji derveyî rewşa wî di hundurî 
dewletên ku père girêdayî ne, tu 
kesek nikare ji destê wî bistîne, 
Rêxistinên Kurdî ên rêzanî ên nas- 
kirî gelek caran mafê gelé xwe ê 
çarenûsî îlan kirin, Li ser vê ye- 
kê, pewîst eku em bêjin ku mana ya 
vî mafî na bitenê serxwebûn e, lê 
kare bibe yekîtîyên ku bi serbestî 
û bi wekhevî bi gelên cîran û he- 
v a l , gelên ereb, faris û tirk, ha- 
tibin qebûl kirin, nîşe; li ser 
bingehên federasyonan.
Gelé Kurd mecbûr e ku her dem ra- 
be ser xwe ji bo ku mafê xwe ji bo 
jînê û pêşketinê bi zorê bistîne, 
li hemberî pelixandin û dîktatorî- 
yê.
Serokê Hêja,
Ji bo sekinahdina xeleka cehennemî 
a serhildan û pelixandinan a ku ji 
pêncî sal bêtir e dajo, giring e 
ku pirsa gelé Kurd weka pirsa çend 
gelên din ên bindest, ango gelé e- 
reb ê Filistînî, yan gelé Namîbya, 
b e .
Ji bo vê yekê, FEDERASYONA NAVNE- 
TEWI JI BO MAFEN MIROVATÎy Ê ji 
komisyona we ya bilind hêvî dike 
ku xwe amade bike ji bo lêgerha- 
nekî kûr li ser rewşa vî gelî bê 
pêkanîn û ku di civînên li ber me 
de pirsa wî bê kûrgerîn.

serî li rûpelê 2. de ye.
li Polonya merivekî resmî (dewletê) bê- 
jê endamekî SOLIDARNOŞ ku siha wî xahr 
e qîyametê radikin, Hînga ji "terorîzm” 
ê, ji "faşîzmê", ji "zorbetî" yê û "ma- 
fên mirovatîyê" dipeyivin, Lê eynî çap 
zorbetî îmhakirina li ser netewekî we- 
ke Kurdan yan Ermenîyan ku bi salan de- 
wan dike nabîne,
Ji ber çi ?
Bê dengîya dinyayê li ser gelé Kurd, 
ji girîngiya welatê Kurdistan di roj
hilata navîn de ye, Rojhilata navîn 
cihekî stratejîk e û giring e di din
yayê de. Rewşa Kurdistan jî di nav 
rojhilata navîn de cihekî strate- 
jîk û giring e. Menfaeteên hêzên em- 
peryalîst di rojhilata navîn de bi a- 
vakirina Kurdistanek aza û serbixwe 
dikeve tehlukê, Ma ne ji ber vê yekê 
ye leu giş dinya li hemberê qetlîama 
Ermenîyan û herweha Kurdan bê deng di- 
mîne?
Careke tenê mesela Kurdan di komcivî- 
neke internasyonal de hâte peyvîn. Di 
sala 1920 de li Sévre. Di vê komcivî- 
ne de biryar hâte dayin ku gelé Kurd 
ji welatekî xwe ava bike, Lê du sal 
paş de, di sala 1922 de li Lozan (La- 
ussane) ev biryar bi giranîya Ingilî- 
zan û xwestina Tirkan hâte rawestan. 
Petrola Musul û Kerkuk ji Ingilîstan 
re giring bû.
Di sala 1946 de Komara MEHABAD ava 
dibe. Şahê Iranê bi arîkarina Ingilîz 
dîsa wê diperçiqênê giş serokan dikuje. 
Lê, dinya li ser van bûyeren- bê deng e. 
Menfaetên emperyalîstan zora hemî tiştî 
dibirin û hêjî ev menfaet di ser insane- 
tîyê re tên qebulkirin ji alîyê van em
peryalîstan,
Niha jî dinya bê deng e, di hemberê vê 
zorbetîy de. Lê em emîn in ku gelé Kurd 
dê di rojekê de serê xwe hildê û mêtin- 
gehkaran ceza bike.
Rêxistinên Kurdan jî gereke xwe lev bi- 
din hev û rewşê tehlîl bikin, Xetayên 
xwe bibînin û li gora vê yekê stratejî 
û tektîkên xwe bi cih bikin. Roj roja 
şerr e .
Ü  xebata xwe, gereke em dinyayê bi me- 
ela xwe bidin peyvandin, 
ïrketin ya gelé me ye.

A G A H M R I

Kovara TÊK0ŞER weke berê ji alîyê Yekîtîya Karker û Xwendekarên 
Kurd Li Belçîka (Têkoşer), bi tenê wê derkeve.

D U Y U R U

TEK0ŞER dergisi eskiden oldugu gibi yalniz Belçika'daki Kürt îşçi ve 
Ogrenciler Birligi ôrgütü adina çikacaktir. 19



j Kurd, ev gelé ku jimara wî giring 
^ têkoşîna wî û rewşa wî di dinyayê 
<a de ê xerabtirîn be jî, heta nuha 
<oj nekarîya di meydanên navnetewî de 
a dengê xwe bilind bike, Carek bi- 
_H tenê, piştî şerê dinyayê yekim, 

di konferansa Versailles de li<H
<u ser pirsa serxweouna netewi a ge- 

lên ne Tirk, di nav împeretorîya 
Osmanî a kevn de, hat axaftin.
Her du Levhatinên Navnetewî ên 
kanûna 1966, ewên ku di bernamê 
de ne, û ewên ku pirsa mafên sî- 
vîl û rêzanî (sîyasî) dikin, di 
bendê xwe yê yekim de dibêjin: 
"hemû gelan mafê wan ê çarenûsî 
heye". Ev cumle kî kurt e, ser- 
bixwe ye, bi nokte kî diqede û 
(principe)ekî pirr bilind nîşan 
dide. Li ser de jî, ev bend dibê- 
je: "hemû gelan karin mafên xwe 
û zengînîya teybetî a xwe bi ser- 
bestî pîş pê bike.,,,,"
Ji zuda, berê van lihevhatinan, 
di pêwendîyekî navnetewî de ma
fê çarenûsî û pêkanîna Kurdista- 
nekî serbixwe, bi awakî xwemal ji 
gelé Kurd re hatibû naskirin, Ev 
pêwendî a Sèvres bû, di 10 tebax 
1920, section III: Kurdistan, 
bend 62-64. Ev pêwendî bi a Laus- 
sanne a 1923 hat guhertin, L ê , 
gel vê qasê lihevhatina Sèevres 
di dîroka me a sedsala XX a de 
ye û dimîne dokumanekî dîrokî ê 
m o d e m  û xwedîyê giranîyekî ma- 
newî ku Kurd ne amade ne ku j i 
bîr bikin.
Dêlva ku serxwebûna ku ji wan 
re soz dane bistînin, Kurd, bi 
sînorên nav dewletên ku ji we- 
latê wan derbas dibûn, bi hêza- 
nî ji nav dewletên Tirkîye, I- 
ran, Irak û bi kêmtir ji Surîye, 
xwe perçekirî dîtin, Ew li Tir-

kîyê ji 10 milyon bêhtirin, li 
Iranê nêzîkî 6,5 milyon in, li 
Irakê nêzîkî 3.5 milyon in û li 
Surîyê nêzîkî 800,000 in,
Ji alîyê dîrokî û sosyolojî, me- 
riv nikare Kurdan weka "hindika- 
yîyekî netewî" bibîne, Kurd ev 
gotin, di nav van dewletan de, 
davêjin, Ew bi heq, xwe weke ne- 
tewekî dibînin û xwe didin nas
kirin, yan jî, weka cinsîyetekî 
ku bi awakî objektîf, yek ji cin- 
sîyetên giringtirên vê mintiqê ye, 
Ew ji 20 milyon bêtirin û di nav 
civakekî ku xwedîyê ziman, çand, 
dîrok û erd ê yekbûyî ne. Ew di 
welatekî ku ji hezaran salan de 
ê w a n e , Kurdistan, de dijîn, We
latekî ku aqarê wî 500.000 Km2 
ye, weka Fransa fireh, û ku têde 
hêjmara wan ji a gelên din bêtire, 
ango 90% e.
Li Tirkîyê, Iran û Irakê, Kurd di 
bin zordestîyekî netewî a bê sî- 
nor dijîn û ew ketine rewşa gelekî 
ku hatîye mêtin, ku wî nahêlin bi- 
gihijê û ku di bin destdanînekî 
leşkerî de ye. Lê awayê vê destda- 
nîna leşkerî li gora her dewlet 
diguhere. Her car ku Kurd xwesti- 
ne mafê îdara xwe bi xwe bistînin 
çand û aborîya xwe fireh bikin û 
heta, perçekî ji dewlemendîya we- 
latê xwe îdare bikin, bersiva van 
hikûmetan bi tenê pelixandin û
kuştin bû, Ji vê mêtingehîyë re 
"a hundurî" dibêjin, ji ber ku
van welatan serbixwe ne. Lê belê 
eger hundurî yan derveyî be, çi 
ferq (?) ji bo ku, bi rastî, mê- 
tingehîyekî heye û ku gelekî 
xistî ye bindestîyê.
Li Kurdistana Tirkîye, piştî ser- 
hildanên netewîyên ku di xwînê de 
hatin fetisandin, Kurd ketin nav
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rewşekî "ne hebûna legal" û bin 
rêzanekî ku wan bi qestî di belen- 
gazîyê de dihêle. Her komel û her 
nivîsarekî Kurdî, çandî. be jî, qe- 
dexe dibe. Ev rewş piştî hukmê 
leşkerî ê îlona 1980 pirr giran- 
tir bû, ewqas giran bû ku KONSE- 
YA EWRUPA xist endîşê,
Li Irakê, rewş ecêbe, Piştî ser- 
hildanên netewî ên ku hatin peli- 
xandin, Irak hebûna gelé Kurd nas- 
kir û di sala 1974 de "otonomîya 
Kurdistan" îlan kir. Ev otonomî ji 
alîyê teorî de baş e, lê bi rastî 
teng e, ango ji axa Kurdistanê, 
nêzîkî 60% tenê digre û ji xeynî 
meşruîyeta wê tiştek nîne. Ji 500, 
000 Kurd bâtir bi komji mintiqên 
petrolê ên Kurdistanê di Iraka E- 
rebî de hatin bi cih kirin, û di 
cihê perçekî ji Kurdan de ereb ha
tin danîn, Ji xeynî vaya jî, pê- 
wîst e ku em behsa gundên biçûk 
ên stratejîk bikin: di van gun- 
dan de gundîyên Kurd bi zorê hati- 
ne civandin û em, valakirina min
tiqên li ser sînoran ji bîr nekin. 
Ev rêzan (sîyaset), ji 1976, piş- 
tî ketina şerê pêşmergan, heta an- 
h a , tê ajotin, Li gora nûçeyên da- 
wîn de, bê guman ji sedema şerê I- 
ran û Irakê, Bagdat îzn daye Kur- 
dên ku ji berê de ji gundên xwe 
hatibûn avêtin, vegerin Kurdis
tanê û dixwaze ku bi rêxistinên 
Kurdan re bipeyive ji bo ku bi- 
gihêjin çarekî sîyasî, Lê pêwîst 
e ku tevgêra Kurd li ser vê yekê 
biryara xwe bistîne, li gora min 
tu çare nikare bê pêkanîn. bê nas- 
kirina hemû mafên gelé Kurd ên 
meşrû, ên civakî û mirovî,
Li Iranê, ezê bi tenê behsa şerê 
mêrkujê ku Tehran di behara 1979 
dijî gelé Kurdistana Iranê û tev

gêra wî ya "otonomîst" destpêkir 
û ku hîn heta îro dajo, bikim.
Di vî şerî de tadeyî û êşandin- 
ên ku meriv nikare bêje tîne ser 
vî gelî: bombekirina bajar û gun- 
dan, dorgirtina aborî ji bo ku 
birçîbûnê bi cih bike, êşandin û 
birîndarkirina laşan, kuştina Se
dan û heta hezaran ji merivên sî- 
vîl ên bê sûc,
Rewşa Kurdên Surîyê, ku di salên 
60 de hatibûn pelixandin, bû çend 
sale çêtir e. Lê bê ku hebûna wan 
weka komekî netewî û çandî, bê 
naskirin. Em her gav li bendê ne 
ku Şam mafê hînbûna zimanê dayikî 
di dibistanên yekim de tenê be jî 
ji bo zarokên Kurd nasbike,
Di dawîyê de, gotinek li ser Kur
dên Sovyetistanê:
Hêjmara wan nêzîkî 300.00 0 y e , Di 
derveyî Kurdistanê, bi komên bela- 
buyî, di çend komaran de dijîn,
Yek ji wan koman, li Ermenîstanê 
weka "mintiqekî netewî a Kurd" ha- 
tîye naskirin, Zimanê Kurdî weka 
yek ji gelek zimanên netewîyên 
Sovyetistanê hatîye naskirin, 
Serokê Hêja,
FEDERASYONA NAVNETEWÎ JI BO MAFÊN 
MiROVATÎYÊ bi qedera gelé Kurd ge
lek mijûr bû, Rêxistina me çend 
delegasyon ji bo lêkolînan şan- 
din Tirkîyê. Rêxistinên jî ev kar 
kirin.
Ev tiştekî misuger e ku rewşa ku 
gelé Kurd jê dinale, di sê dewle- 
tên ku bi hêzanî Kurdistanê di nav 
xwe de perçe kirine, bi awakî ve- 
kirî û her demi de, derdikeve dijî 
prensîpên ku di Daxuyanîya Dunyewî 
a Mafên Mirovatî û Lihevhatina 
Navnetewî a mafên aborî, civakî û 
çandî de hatine danîn,
Bê gumane ku gelé Kurd, weka her 

dumahî li rûpelê 19. de ye. 21



B A N G
Meşîn li ber balyozxana Tirkîye.
Şemî, 10.9,'83 seet 10 de,
Cîhê kombûnê:
Place W. CHURCHILL, 1180 Bruksel,
Em komelên karkerên bîyanîyên Tirk û 
Kurd yen li Belçîka bangî hemî kar- 
ker û pêşverû û demokrat û komelên di
jî faşîzmê, ên demokrat li Belçîka di- 
kin ku beşdarî meşîna me ya 10 îlonê 
bibin.

-Dijî tedayî û daleqandinan li Tirkî û 
Kurdistan.
-Dijî kirinên cunta faşîst li ser sen- 
dîka DiSK, TOB-DER û tev komelên sî- 
yasî, aborî û demokratîk, mafê grevên 
giştî û levhatinên giştî.
-Dijî şovenîzm û nîjadparêzîya li ser 
gelé Kurd tê kirin. Paraztina cihên 
startejîk ji bo xwe dane çêkirin.

-Efuya giştî ji bo hemû girtîyên dijî 
faşîzmê.
-Ji NATO, ABD û ji leşkerên wê yê her 
dem hazir ra na. Meydanên balafirên 
modem li Tirkî û Kurdistanê tên çê
kirin ra na,
-Arîkarina aborî û leşkerî ya ji ABD û 
Belçîka dide cunta faşîsta leşkerî re 
na.

-Li Belçîka dijî bêkarîyê û mafên bîya- 
nîyan yên tên birîn ra na, Dijî dijmi- 
natîya bîyanîyan û neqeydkirina bîyanî- 
yan di beledîyên Bruksel de na.
-Hemû karkerên Belçîkî û Bîyanî bi hevra 
dijî bi cihkirina çekên atomîk li Bel
çîka na.
-Ji bo qedexekerina komelên faşîst li 
Belçîka,

-Ji bo qedexekirin û ji holê rakirina 
çekên nukleer li tevê dinê,

Bimre cunta faşîsta ku xulamê ABD'ye 
ku êrîş bir ser Kurdistana Irakê hember 
hêzên şoreşgêr yên demokratîk û tevî 
gelên rojhilata navîn.

-Bijî azadîya gelan, hevkarîya navnetewî 
li Rojhilata Navîn.

-Silav ji bo gelé Şîlî ku bi salan e 
şerê xwe dijî cunta faşîst dide.

pêxistmê pêşdar : BTÎB, Devrimci îşçi, 
DÎB-AK, H.K, Partizan, TTCKOSEF.
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f y V Q V t y V ^ V Q  X A C E

Sere Rast

1. Malbateka Kurd bi nav û deng 
di dîroka Kurdîstan de.
3. Ew tiÿtê ku merov dide pişta 
xwe an pişta dewara.
5. Li ser ruyê merov tê dîtin, 
bêy wî jiyan nabe.
6. Ji rast ber bi çep (sembola 
welata) .
7. Tenê di şevên sayî de tên 
dîtin.
8. Xebat.
9. Mezinayi ya Kurdîstan.

b e  r s i v  a üere Jêr

1. Havînê wexta ba radibe toz 
u dûmanê li hewa digerîne.
2. Ji bo dirûtinê bikêr tê.
3. Pere, li hêla Rihayê ji 
agir re dibên.
5. Şaşî pê hinda dibin, xwarina 
dewara.
6. Dîn.
8. Yek ji hindava.

T È B E R X IS T IN O K Ê N
A

Xa n îk î  s û s t î m û stL  bûk  TÊ DE R Û N IS T M 2 ’^ ^ )

S ÎT IL  DARE, AGIR AVE YÊ DIKELE XAVE, ( f e w r  ) 

HIM 5 IL DIKE, HIM DÎWAR QUL DIKE. ( )

b a k û r

rojava rojhelat

n îvro
i
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PÎRSA GELÉ KURBDr. Ismet Şerîf Wanly di 9.2.'83 
de, bi navê Federasyona Navnete- 
wî Ji Bo Mafên Mirovatîyê, du na- 
me ji ONU; Meclîsa Aborî û Civakî 
û Komisyona Mafên Mirovatîyê re 
şand.
Em di kovara xwe de nameya 
11.2.'83 ji Frensî .vedigerînin 
Kurdî:

Serokê Hêja,
Mafên aborî, civakî û çandî ku di 
ben-da 8 de xuya dikin, ji alîyê 
Daxuyanîya Dunyewî a 10. 12.1966, 
weka mafên merivan nîşan dibin. LÉ 
di Lihevhatina Navnetewî a 16. 12 
1966, van mafên weka mafên gelan 
tên xuya kirin.
Sînorî ku di nav her du mafan de 
ye (ên merivan.û ên gelan) vekirî 
y e . Ramana sosyolojîk a ku di bin 
geha wan de ye çi dibe bira bibe, 

mafan bi tenê di civakekî ser 
bestîya û demokrasîya rast de ka^ 
rin pêk bên,
Di nav çerçewa benda jorîn de 
ku hetîye bernamê, ezê. bala KO
MISYONA WE a bilind, bi awakî
kurt bikşînim ser pirsa gelé

Bdumahî li rûpelc 20. de ye.JM

BEND\8
Pirsa hebûna rastî di hemû welatan 
de, a mafên aborî, civakî û çandî, 
ên ku ji alîyê Daxuyanîya Dunyewî 
ê mafên mirovatîyê û ji alîyê Li
hevhatina Navnetewî li ser mafên 
aborî, civakî û çandî û lêkolîn a 
pirsên xwemal (xuşûsî) di welatên

van




