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S Ö M Ü R G E C Î L Î  K

Sömürgeciliğin genel tanınım yaparak konumuza başla
mak istiyoruz»

Bir ulusun üzerinde yaşadığı topraklarının zorla o un
lusun iradesi dışında işgal edilmesi,yer altı ve yor üstü zengin
lik kaynaklarının talan edilmesi metropollere taşınması,tün tarihi 
değerlerine,diline kültürüne baskı zor uygulanası o topraklar 
üzerinde hak iddia etmesi,askeri şef ve valilerle yönetmesi sömür
geciliği belirler*

Sömürgeciliğin uzun tarihi bir geçmişi vardır.Sömürü 
mekanisması ilkel komünal toplumun son dönenlerinde ve köleci 
toplumun başlarında açık olarak görülmektedir.Avlama malzemele
rinin geliştirilmesi ile beraber ihtiyaçtan fazla av hayvanları 
ve hayvansal ürünler elde edilince bêlli bir gurup çalışmadan 
başkalarının ol eneğine,ürettiklerine ortak olarak yaşamlarını 
sürdürmeye başlarlar,îşte tarihte ilk sömürü bu şekilde dolarak 
köleci toplum biçiminde kölelerle köle sahipleri,feodal toplum'da 
toprak sahipleriyle serfler arasında,kapitalist toplun biçiminde 
temel sınıflar olan burjuvazi ile işçiler arasında, mücadele de
vam edip,Ekim devrinine kadar gelmiş,dünyada ilk defa Sovyet halk
ları Çarlığa karşı ayaklanarak,proletaryanın dünya görüşü olan 
bilimsel sosyalisin ilo yoğrulmuş Marksis-Lcninist Bolşevik parti
sinin öncülüğünde proletarya sınıfının diktatörlüğünüm! sağlayarak 
Sosyalist toplun biçimine geçilmiş,Ekim 1917 devrimi ile ilk kes 
Sömürgecilik zinciri parçalanarak,halkların gönüllü birliği vo i- 
radosino dayanan sosyalist bir toplum yaratmaya başlamış vo ko
münizme kadar sürecek bu uzun süreç ile dünyaya,tüm dünya halkları
na, ezilen vo sömürülen uluslara tarihin on büyük örneği gösteri
lerek, dünya sömürge sistemi yıkılmış,yor yüzünün 2/3 simi kaplayan 
Sömürge imparatorluklarının dağıtılıp gönç ulusal devletlerin 
doğmasını,ulusal kurtuluş hareketlerinin dünya sömürgeler sorunu
nun bir parçası olarak sosyalist sistemin bir öğesi olmasını be
raberinde getirmiştiro

Sömürgecilik tarihi bir olgudur.îlk sömürgeci devlet 
ve imparatorluklar 15.Yüzyılda doğmuş ve kapitalizme önemli ölçü
de sermaye birikimi katkısında bulunmuştur.Kapitalist sisteme ge
çildiğinde de,sömürgecilik sona ermez.Daha değişik metotlarla vo 
daha derinleşmesine sömürgeci ülkeler sömürgeleştirdikleri ülkeleri
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sömürürler.Kapitalizmle birlikte sömürgecilik daho.de derinlik ve 
yaygınlık kazanır.Asya ve Afrika'nın feth edilmemiş toprakları iş
gal edilerek sömürgeleştirilir.Büyük sömürgeci imparatorluklar o~ 
luşur.Sömürgecilikte bakımlılık ilişkileri kapitalist sömürünün 
egemenliği altında olduğundan sömürgecilikle bağımlılık ilişkileri 
arasında büyük farklar bulmak mümkün değildir.

Sömürgeciliğin klasik özellikleri şu şekilde görülür;
a. Sömürgecilerle sömürgeler arasındaki ilişkiler özgür 

onaya dayanmayan ilişkiler* Sömürgecilerin oluşturdukları bu birlik 
zora dayanır.Bu ilişkiler sömürgoci-sömürgo ilişkileridir.Sömürge
ciler, askeri güçleriyle girdikleri sömürgelerde kendi egemenlik
lerini kurarlar.

b. Sömürgeciler,sömürgeleri koııdl idarecileri araerlığı 
ile (genel valiler,sömürge komiserleri,askeri şefler) yönetirler.

c. Sömürgeciler sömürgelerin enek.gücünü,yer üstü ve yor 
altı zenginliklerini sömürür ve yağmalarlar.Ülke ekonomisini yıkı
ma uğratarak gelişimini engellerler.

d. Sömürgeciler,sömürülerini gerçekleştirirken,sömürge 
ülkede on gerici sınıf vo tabakalarla(feodal artıklar,toprak bey
leri, olanak verdikleri kendi dümen sularındaki bürokratlarla,kendi 
aracılıfelarıya ynpan ve sömürgecilerin yağmaladığı karlardan ken
dilerine küçük bir pay verdikleri aracılarla,sömürgeciliğin bata
ğında yozlaşmış,dekorasyona uğramış ulusal gurur vo vakasını kayıp 
etmiş bar,kumarhane,randevu evi çalıştırıcıları v.b.)işbirliği ya
parlar.

o.Sömürgeciler sömürge ulusuh tüm ulusal değerlerinin 
gelişimine engel olurlar.Dilini,kültürünü,örf adetlerini yasaklar. 
Sömürgeciler kendi tarihlerini,dillerinin öğrenilmesini zorunlu 
hale getirerek,sömürge halklarını asinile etmek isterler.Çünkü 
bilirierki onların dili,kültürü,tarihi yaşadığı müddetçe,onların 
direniş kaynağı da devamlı canlı durur.Sömürgecilerin deneyimleri 
bunu onlara göstermiştir,Ulusal varlığını koruduğu müddetçe bir 
ulusun,ulusal direnişini kırnak mümkün değildir.

Sömürgeciler sömürgelerin dilleri,ulusal varlıkları 
ile alay eder,horlar ve aşağı görürler.İşte tüm bunları yaparken 
zora vo baskıya baş vurur.

Kürdistan bugün dünyada ulusal bağımsızlığını almamış 
on büyük ulusal topluluktur.Bu ulusal topluluk tarihi gelişini i-- 
çindo sürekli olarak yabancı güçlerin istilalarına uğramış,ekono
mik ve toplumsal varlığı alt üst edilerek ulusal birliği engellen-
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niş vc bütünlüğü parçalanmıştır.Sömürgeci ülke tarafından parçalanan. 
Kürdiatan1 m  kendi iç dinamizmi ile gelişimi engellenmiş,konunu o- 
lorak diğer dünya sömürgelerinden ayrı bir statüye sahiptir,Mücade- 
deloside o denli zordur®

Ekonomisi alt üst edilerek metropol ekonomisine balla
nıp gelişimi engellenmiştir.Sömürge ekonomisi uygulanmıştır,Bu sömü
rünün yanında Kürt ulusu üzerinde dünyada eşine az rastlanır bir 
ulusal baskı vardır®Kürt dili,Kürt tarihi,Kürt kültürü yasaklanmış 
ulusal ezgi hayatın tüm kesimlerinde kendisini göstermektedir,

a, Kürt ulusunun üzerinde yaşadığı toprakları yani ülke
leri Kürdistan halkın iradesi dışında işgal edilerek önceleri 1639 
Kasrı-Şirin anlaşması ile Osmaıılı-îran, ikinci kez 1993 te Lozan 
Muahedesiyle Türkiyo~îran~îrak~Suriye tarafından parçalanarak ulu ■ 
sal birliği dağıtılmış,toprakları bölüşülmüştür®

b. Kürdistan'm  yerüstü ve yor altı zenginlik kaynakları 
sömürgeciler tarafından talan edilerek metropollere taşınmaktadır. 
Dünyanın on büyük Krom yatakları Kürdistan'dadır»Türkiye petrolle
rinin tümü,Irak petrollerinin büyük çoğunluğu,İran petrollerinin 
bir kaç merkezi,Suriye'nin Türkiye sınırlarına yakın petrol kuyuları 
Kürdistan topraklarında bulunmaktadır®Kürdistan diğer madenler bakı
mından da çok zengindir«Kürdistan'da çıkarılan Bakır Batı Almanya, 
İngiltere ve ABD gibi emperyalist ülkelere satılmaktadır,Zengin 
Kurşun yataklarına sahiptir®Türkiye * de üretilen demir madeninin
en büyük kısmı Kürdistan*dan çıkarılmaktadır,Geniş Perlit,çimento 
ham maddesi,manyozit,Barit,Kükürt yataklarına sahiptir®Kömür ma
deni bakımından dünyanın yine en zengin rezervlerine sahiptir.Akar
su potansiyeli bakımımdan da zengindir,Türkiye'nin en büyük hidro
elektrik santralı Keban barajı Kürdistandadır»Elazığ'm,Bingöl'ün, 
Malatya ve komşu vilayetlerin elektriği yokken Trakya'ya Keban'dan 
elektrik verilmektedir®

Hayvancılık ilkel yöntemlerle do olsa büyük bir potansi
yele sahiptir,Çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan beslenmektedir® 
îş gücü çok ucuzdur,Tüm bu zenginlikler yağmalanarak metropollere 
taşınmakta,taşıma işlemi yapmak için kara ve denir yolu yapılmakta^ 
dıroDikkat edilecek olursa yollar genellikle madenlerin olduğu 
yörelere götürülmüştür*1936 yılında yapımı tamamlanan Haydarpaşa- 
Kurtalan denir yolu o günden beri bir kilo-motre dahi ilerletil- 
meyorek,®trol kuyuları için yapıldığı gerçeği gözler önündedir®

Avrupa-Türkiye-Irak üzeri Asya ülkeleri bağlantılı, 
yine Avrupa-Türkiye-îran üzeri Asya bağlantılı kara ipek yolu
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Kürt halkının kara kanı,kara gözü için yapılmamıştır.Bu yollar bir 
nevi ticaret ve sömürü yollarıdır.Demir yolu Sivas ,Kangal ve Hekim- 
hana demir madenini,Maden ilçesine uğratılarak Sark Kron ve Bakır*ı 
nı,ordun Diyarbakır,Batman-Kurtalan'a uzatılarak Diyarbakır,Batman 
Ranan Petrollerini,diğer taraftan Bingöl'ün Genç ilçesine uğratı
larak Avnik Demir(Manyetik) cevherini,ordun da Muş ve Tatvan'a uğ
ratılarak bölgedeki tün hayvansal ürünleri sömürmek için yapılan 
ve bir ağ gibi örülen Kürdistan'm  can damarlarına uzanan bu yol
lar, Kürdistan'm tüm zenginlik kaynaklarını talan ve yağma etmek 
için yapılan sömürü yollarıdır.

c«Kürdistan1 m  tarihi tün değerleri inkar edilerek yok 
sayılarak,özümsonerek tarihte görülmemiş bir ezgi ile asimile yön™ 
tekleri uygulatılarak,mecburi iskanlarla topraklarından zorla sö
kül erek,hunharca,barbarca uygulanalara maruz kalmıştır.örf nâetleri 
gelenek,görenekleri y saklanmıştır.

d,Kürt halkının kültürü amansız bir yozlaştırma ve yok- 
etme politikasına tabi tutulmuş,Kürt dili yasaklanmış,sömürgeciler 
kendi dillerini resmi dil ilan ederek Kürt dilinde yazılmasını ki
tap dergi,gazete basılmasını engellemiş,var olanlar yakılarak u- 
nutturulmaya veya kendi dillerine çevirterek utanmadan kendilerine 
başka bir ulusun değerlerini mal etmişlerdir.

Müziği yasaklanmış,folkloru,halk dansları,bir çok düğün 
türküleri,halk deyiş ve ezgileri çalınarak kendi kültürleriymiş gi
bi gösterilmeye çalışılmış,tarihi eserleri,müzeleri metropollere 
taşınmış,arkeolojik araştırmalarda bulunan tarihi eserleri çarpı
tılarak kendilerine naletmişlerdir•Kürtçe eğitin öğretin yasaklan
dığı gibi,Kürtçe türkü,bant,radyo dinlemek suç sayılmış,ben Kürdün 
diyenleri ağır hapis cezalarına çarptırnışlardır.

o.Sömürgeciler askeri şefleri,valileri,sıkıyönetim ko
mutanları ile Kürdistan'ı yönetmiş ve daima hor görerek,kene1 ilerini 
asil sayarak Onları(dağlıları) yönetmek ve eğitmek yetkisine sahip 
olduklarını söyleyerek askeriatbikat1ar,manevra1ar yaptırıyorlar, 
ğoven ve ırkçı politikalarıyla halkı zorla yıldırıp,asimile etmek 
için okullar açmışlar,on ufak başkaldırıları,isyanları bahane 
ederek kudurmuşçasma saldırarak köyleri yakılmış,topa tutulmuş, 
botobalanmış,toplu katliamlar uygulatılarak çoğu zaman taş üstünde 
taş bırakmamışlardır.Basit şeyleri bahane ederek köylerine komüne1 o 
baskıları götürmüşler,askeriyonin büyük bir çoğunluğunu daima Kür
di s t an 'da bulundurarak savaşa hazır bekletilmiştir.Snırlarda ka
çakçılığı bahane ederek binlerce köylümüzü, kurşuna dizmişlerdir.



Tüm bu olumsuzluklara ragneıı Kürt ulusu varlığını kanı 
pahasına koruyarak günümüze kadar gelmiştir.

îşto tüm bu sömürgecilisi meydana getiren,belirleyen şart
ları ülkemiz Kürdistan1 m  konumuna,şartlarına indirgediğimiz vakit 
Kürdistan'mıı klasik bir sömürge statüsünde olduğunu görmekteyiz,Sö
mürge bir ülkenin illa deniz aşırı olması şartı yoktur.Portekiz 
Büyük Britanya İmparatorluğunun yarı bir sömürgesi iken Afrika'da 
bir çok sömürgeleri vardı.Yine Çarlık Rusya * sı Ekin Devrimindon 
önce etrafındaki tün halkları sömürmekteydi. Ve de Emperyalizmin 
Asya1 dnki j andarnıaliğini yapıyordu •

Sömürgecilik günümüzde bir çok taktiğini değiştirerek 
ve geliştirerek yeni tip sömürü, yollarına başvurmaktadırlar.Ülke
leri ekonomik yönden kendilerine bağlı kılmaktadırlar.Direk olarak 
bağımlı hale getirmediği ülkelerde faşist askeri darbeler yaptıra
rak ömürlerini uzatmaya çalışmaktadırlar.Sermaye ihraç ettiği ülke
lerde ülkenin en gerici bağnaz tekelci kesimi ile uzlaşarak sömü
rülerini yerli bir azınlığın aracılığı ile yaparlar.

Yeni-Sönürgccilik;kapitalizmi yayacak ve sağlamlaştıra
cak, ulus al kurtuluş hareketlerinin ilerlemesini engelleyecek,olanfek 
ölçüsünde en büyük karı koparacak,emperyalizmin ekonomik,politik 
ideolojik vo askori-stratejik dayanaklarını güçlendirecek şekilde 
daha işlenmiş yöntemler ve manevraları- aracılığıyla,emperyalist 
güçlerin,esko ve mevcut sömürgeleri konusunda,kapitalizmin genel 
bunalımı ve sosyalizme geçiş döneminde izlediği sömürgeci politi
kadır .

Yeni-sömürgpciliğin en önemli yöntemlerinden biri sanayi 
sermayesinin vo mali sermayenin ihracı açısından yeni biçimlere 
geçilmesidir.

Askeri üs ve blokların kurulmasını,gelişmekte olan ül
kelerin iç işlerine çeşitli biçimlerde müdahaleyi,silahlı çatış
maların ve "yerci " savaşların körüklenmesini,silahlanmayı,ulus
lararası ve bölgesel örgütlerin yeni-sömürgeci politika çıkarma 
kullanılması çalışmalarını içerir.

Yeni-sönürgocilorin,kendi politikalarını izlemek için 
kullandıkları on ustaca gizlenmiş yöntem,çeşitli uluslararası,böl
gesel vo başka örgütleri emperyalist amaçlar uğruna kullanma giri
şimidir •Dünya Bankası vo kollarını,Uluslararası Para Fonu,Avrupa 
Ekonomik topluluğu (AET),Avrupa Ekonomik İşbirliği ve kalkınma 
örgütü(OECD) yi denetimleri altına alarak bu örgütlerin aracılığı 

FATO askeri kanadıyla amaçlarını gerçekleştirme peşindeler.
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Sömürgeci,ycni-sömürgeci,ırkçı ve ayırımcı şoven politi
kalar ulusların barış içinde yaşamalarına ve güvenliklerine karşı 
sürekli bir tehlike oluşturuyor.

Türkiye Kürdistan'ı devrimci hareketi de,dünya devrimci 
hareketinin bir parçası olmanın onurunu taşıyor.Kürdistan devrimci 
işçileri,köylüleri,yurtseverleri,ilericileri,demokrat ve sosyalist
leri zulnuıı ve sömürünün üzerine yürüyorlar.Sömürgecilerin tüm fa
şist uygulamalarına,cinayetlerine rağmen Kürt ulusal demokratik 
hareketi,gün geçtikçe dahada güçlenip geniş kesimlere yayılarak 
derinlik kazanırken 12 Eylül Ihaşist askeri darbesiyle mücadeleye 
büyük bir darbe indirilmiştir.Türkiye Kürdistanın da,Kürt halkının 
özgürlük mücadelesinin zaferini çabuklaştırmanın yolu onun sosya
list bir örgütün belerleyiciliğindo ulusal demokratik güçlerini 
toparlayıp birleştirerek,sömürgeciliğe,faşizme,emperyalizme ve her 
türden gericiliğe karşı savaşa girmesi ile olanaklıdır«Bu Türkiye 
devrimci hareketinin ilerlemesinde, derlenip top arlanmasında, da, et
kin bir yojr oynayacaktır.Kürt ulusuda,diğer kardeş uüuj-ca un nen PTVX 
gibi er geç özgür olacak ve sömürgecilik zinzirini parçalayacaktır. 
Bunu önlemeye kalkışkak tarihin yürüyüşüne karşı çıkmaktır.Tarih 
sömürgecileri affetmiyecektir.Tarihin silindiri önündeki engelleri 
ezip geçecek,onları layık oldukları çöplüğe gömmenin örnekleriyle
doludur.
NOT:Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu (Stalin)

Ulusal Sorun ve Türkiye'de Ulusal Sorun (Necip Erden
Yeni-Sömürgecilik (V.Vahruşov) kitaplarından yararlanılmıştır.

A



FAŞİST CGKM& HALKLARIhlZA M  YAPIYOR ?

Faşist cunta yönetimi zorla ele geçirip,işbaşına geli
şinden bu yana yaptığı uygulamalarla Türkiye işçi sınıfını ve 
Kürdistan ulusal demokratik hareketini karşısına alarak,temel ama
cı olan bu hareketleri yoketmek ve boyutlanıp gelişen mücadeleleri 
ni durdurmak için,her gün yeni bir dizi baskıcı faşist kanunlar 
çıkartacak,yöntemlerini de geliştirerek,düşündükleri faşist ide
olojiyi kuramsal olarak halklarımıza zorla kabul ettirmeye zor
laması onun kimliğini,hangi sınıfa hizmet ettiğini,kimlerin çı
karını korumak için geldiklerini kanıtlıyor,

Türkiye işçi sınıfının sendikal hareketinin özgülleştiği 
DÎSK’in kapatıldığı,yöneticilerinin yargılandığı,işçi sınıfını 
süngü zoru ile tekelciler için çalışmaya zorlaması yetmiyormuş 
gibi,mallarını,yani işçinin alın terinin,nasırlı ellerinin ürünü 
tüm maddi birikimierinede el koyarak,gayrimenkul1erini satmakta 
bu paralarla Jandarma ve polisine konut yapmaya,projelerini uy
gulamaya başlatmış bulunmaktadırlar,Tarih konutlarda kimlerin otu
racağını gösterecektir,Burjuvazi ve tekelci sermaye bir daha 15™ 
16 haziranları yaşamamak için,işçi sınıfı selinden kurtulmak için 
Generallerinin gücüne başvurmayı kurtuluş olarak gördüler,Türki' 
ye işçi sınıfı 15-16 Haziranları kalıcı denemeye ergeç başvura
caktır, 15-16 Haziran işçi seli bu d.efa daha bir kin daha bir nef 
ret ile kalkacak ve sırmalı generalleri kütükler gibi sürükleyip 
layık oldukları yerlere götüreceğinden hiç kimsenin kuşkusu olma
sın.

Faşist cunta'nm Türkiye özellikle Türkiye Kürdistanında, 
uyguladığı son birkaç yönteme değineceğiz; Hapishaneleri ulusunu 
ve tüm insanlığın mutluluğunu düşünen insan beyinleri ile doldur
duktan sonra,bu defa köylülüğü yıldırma operasyonlarına başlamış
tır,

Kürdistan'm  her köyünde hane başına bir keleşkof veya 
g3 silahını askeri birliklere teslim etmekle mükellef tutmuştur. 
Silahı olmayan köylüleri köy meydanlarında insanlık dışı işken
celere tabii tutmakta,karıları,kızlarını getirtip askerlere adi 
namussuzluklar yaptırmaktalar.Namus mefhumuna son derece bağlı 
olan Kürt halkı,bu iğrenç baskılara maruz kalmamak için nesi var
sa satıp,bir silah alarak muhtarlara imza, karşılığı teslim e- 
dip,en yakın askeri birliklere teslim etmektedirler.
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Silah nasıl almıyor ?Köylünün malını alan kin ?
Evet Askeri şefler, bölge,il,ilçe ve Karakol komutanları

bunu da çok iyi planlamışlar,Askeriye Kürdistan da sınıfsal çıkar
ları gereli kendilerine yardımcı olan işbirlikçi Ağalar ve kompra
dorlara G 3 silahını teslim ederek köylülere satışını yapmakta
dırlar,Köylü askeriyenin şart koştuğu silahı Ayadan tüm sahip ol
duklarının bedeli olarak almakta,mal servet Ayaların elinde yo
ğunlaşırken ,para ordunun paşalarının cebine inmektedir,Köylümüz 
bir yandan yoksullaşırken Ayalar nüfuz kazanmaktadırlar,Silah sa
tışı ve tekrar toplanışı tabii ki böyle basit gösterilememekte;
Köylüler silahlarını köy muhtarlarına belge ve imza karşılıyı 
teslim etmekte,toplanan silahlar köyün belirli bir yerine konu
larak depo edilen silahları köyden biri askeriyeye ihbar etmekte, 
T.V. kameralarını gölge gibi arkalarında takip ettiren askeri 
komutanlar köye girip silahları hiç bir zorlukla karşılaşmada n
almakta ve kameraları markalarına götürerek,bu silahları bölücü
ler bölücülükte kullanmak için depo etmişlerdi e!'or bunları yaka- 
masaydık düşmanlarımız bize karşı kullanacaklardı demektedirler. 
Silah markalarından bahs etmiştik;G 3 Türk ordusunun askeri elinde 
olan bir silahtır,Almanya1dan alınan bu silah sivil halkın elinde 
yoktur,Bu kadar silahı Türkiye ve Paşaların müttefiki,Avrupa kon
seylerinde hararetle kendilerini savunan Batı Alman Hükümeti Kürt 
halkına sevgili ve ezeli dostlarına karşı kullanmak için vere
ceğini herhalde hiç kimse kabul etmez,Peki yo. bu silahları Kürt 
köylüsüne kim hediye etti,Herhalde hiç kimse,Peki bu silahları 
veren kim ? Evet Türk Ordusunun kendisi,Gayet basittir bu iş;si
lahları bir günlüğüne köylüye verip ertesi gün ele geçirildi di
ye gazetelere manşet atmak,işte hepsi bu,Bölücü vc düşmanlarımızı 
tanıyın,görün işte biz bunlarla amansız hesaplaşmak için geldik 
onları yoketmeye karalıyız diyebilmektedirler,Bu imaj bilinçsiz 
Türk halkı için nefret tohumlarının gelişmesini pekiştirmekte, 
Halklarımız arasında düşmanlık duygularının gelişmesine çalışmak
tadırlar.

Evet sırınalı Paşalar bir tarih boyunca yoketme,bitirme 
asimi1e etme,mecburi iskanlarla kabul etmediğiniz fakat savaştırı
nız Kürt halkı her keresinde daha kararlı ve bilinçloşmiş,örgüt
lenmeye çalışmış olarak karşınıza çıkacak vo boy hedefiniz ola
caktır, Asırlardan beri uyguladığınız insanlık dışı yöntemleri 
emperyalizm ve NATO nezdinde geliştirerek bir daha sahneye koy
dunuz. Bu d a geçmişteki uygulama planlarınız gibi sizleri hayal
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kırıklığına uğratacaktır»Kürt halkı zülme,sömürüye,çirkefliğe, 
iğrenç baskılara yabancı eletil,tüm tarihi boyunca günlük yaşa
mının bir parçası olmuştur.

Kürt dilinin aile içinde dahi konuşulması,çeşitli giysile
ri, örf adetleri yasaklanmış,okuma seferberliyi ilan edilmiştir.
7 0  yaşına kadar cahil bıraktığı zavallı halkımızı gece yarılarına 
kadar okullarda Türkçe öğrenmeye zorlamaktadırlar»Hapishanelere 
çocuklarını görmeye gelen yaşlı halkımıza "Türkçeden başka bir 
dille görüşme yapılamaz" diyerek,Türkçe bilmeyen yüzlerce Kürtçe 
Arapça,Süryaniceyi sadece bilen dedeler,nineler çocukları ile gös» 
rüştüriilmeden geri çevrilmektedirler.Hapishanelerde görüşmeye ça
ğırdıkları tutukluları askeri komuta ile : ;örüş kabinine getirt
mekte, nöbetçilerin nezaretinde bir iki dakika görüştürmektedir
ler. Knuşmal arı tesbit edilmekte,enufak şeyleri bahane ederek gö
rüşmeleri kesmektedirler.Askeri mahkemeye çıkartılacak tutuklula- 
rı hapishane çıkış kapısında asılı İstiklal marşı ve Atatürk'ün 
gençliğe hitabesi okutturmakta,bilmiyenleri mahkemeye çıkartma
makta, okumasını, öğrenmesini bilmiyenleri bilineeyo kadar mah
keme huzuruna çıkarmıyacaklarını seylemekteler,Okumayı bilmeyen 
tahliye edilen bazı tutukluları hapishanenin çıkış kapısından
geri tevkif müzakereleri kesilerek tekrar tutuklamaktadırlar. 
Öğlen,akşam yemeklerinde yemek duası mecburi yaptırılmakta,dua 
yapmıyanları aç bırakıp hücrelere atmaktadırlar♦Asker artığı yemek 
olarak verilmekte,onu dahi tutukluların yememesi için karavana
lara fare,kurbağa,akrep,kaplunbağa ve çeşitli tiksindirici şey
ler atarak,psikolojik olarak yıldırmaya çalışmakta,dünya ile i- 
liş'kileri kesilerek hiç bir yayın organı (gazete, radyo, tv, müzik
aleti v.s) verilmemektedir.

Dışarıda askeri kagıp hayatı yaşayan tüm halkımızın 
zindanlarda kanlarından birer damar taşıyan tüm d.vrimci,ilerici, 
yurtsever,demokrat insanlarının arasındaki bağları demir parmak
lıklar ve generaller koparamıyacaktır.Onlar ki ; dışlardakilerin 
özgürlüğü, için,bağımsızlı”! için içerdelor.Halkımız ergeç bu cev
herine sahip çıkacaktır.

Suriye,Irak,îran sınır bölgelerimiz ile çizilen sun'i 
sınırlarla diğer parçalarında kalan halkımız arasındaki diyalek
tik bağı da kop ar praıyac aklar. Generaller bu ülkelerle 10 Km. geniş
liğinde bir tampon sınır şeridi ile,parçalanıp sömürgeleştirilen 
ülkemizin parçaları arasındaki iktisadi,siyasi ekonomik ve kar
şılıklı yardımlarını kesmek için bu planı gerçekleştirmeye çalı



11
şıyorlar.Diğer üç sömürgeci devlet ile sınırlar mayınlanacak adı 
geçen bölgeler içinde kalan köyler boşaltılacaktır♦Halkımız ge
rektiğinde mayınları çiğneyip kanları ile do olsa temizlemeye 
kararlıdır,Bunun için Suriye ile olan sınırlarda binlerce kurban 
vermiştir.Ve de ilişkiler koparılamamıştır.Ulusları ulus yapan 
öğelerden birinin iktisadi yaşam birliği olduğunu dergimizin 
geçen sayısında uzun uzun yasmıştık,Bu öğe eksik oldumu ulus ol
gusu olmaz kij Kürt halkı bir ulustur,ulusal kurtuluş mücadele
sini diğer dünya ulusları gibi on şerefli bir şekilde vermeye ka
rarlıdır.

Son uy;'"ulemalarla Türkiye'de ve Kürdistan da halklarımı
zın satın alma gücü iyiden iyiye düşmüştür.İşçilere süngü zoru ile 
işbaşı yaptırılmakta,ücretleri dondurulmuş tüm kazanır,ilan zorla 
elinden alınmıştır,Piyasada mal fazlalaşmış alıcı bulamamaktadır. 
Çünkü İşçilerin halklarımızın satın alma gücü kalmamıştır.Paşalar 
6, Kes zamlarını uygulatarak kimler için geldiklerini saki ay acın
maktadırlar .Sermayedarların, tekelcilerin mallarına, işçilerin,köy
lülerin alın teri,yokluğu,fakirliği,doktorsuzluğu,gıdasızlık ve 
açlığı pahasına uygulanan zamlarla generaller cuntası halklarımızın 
yanında yer almadığı bilakis karşı olduğunun açık delilleridir. 
Orduyu kurtarıcı gibi düşünenler bile gerçeği itiraf cdortek Faşist 
generallerin kimlere hizmet ettiğini görmekte geç kalmamışlardır• 
Not:Tüm bilgiler Kürdistan'da bu şartları yaşayan halkımız tara
fından dergimize bildirilmiştir.

N 3 W S 0 Z
Kürt Halkının Milli Bayramı olan Newroiu bu yıl 12-21 Mart 

tarihleri arasında Kürt Halkının haki -.rını kurumu komitesi ile be
raber Kürdistan haftası ilan -ettiğinizden'ertelemek zorunda kaldık. 
Nevroz'u' Belçika’da iki defa kutladık, (11 Nisan'da Bürüksel'do, 25 
Nisan'da Li e g 'do kut1adık.)
Bü,rü,ks,ol Nowroz 'umuz. ; Bürülcsel Nevroz 'u, Bolçikadaki îşçi ve Öğren
ciler Birliği TKKU,çkKJ Fransa'daki îşçi ve öğrönceler Birliği, Bel
çika'd.a kurulan Kürt Halkının, haklerini Koruma Komitesi tarafından 
ortaklasa hazırlamıştık. Gecemize Büyük bir topluluk katıldı, çeşit
li kardeş kuruluş ve dernekler stant ve kunuşmalarıyla gecemizi en
ternasyonalizmin bir gocosi görünümünü verdiler, Kürt'çe, Fransızca 
Türkçe, Flamanca olarak açılış konuşmalcramı vo Nevroz Bayramı hak
kında bilgiler verildi. Gecenin sonuna kadar dört a3rrı dilde açıkla
malar yapılması izleyicilerin hayranlığını kazandı.
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Açılan yemek s t ant’ mrlc. leziz Kürt halkanın yemeklerini ko
nuklar adeta kapıştılar ve kendilerini bir misafirperver Kürt evin
de hissettiklerini belirttiler#

Bürüksel Radyosu R.T.B. gecemizi izliyerok bir proğram yap
tılar. Proğram üç defa R.T.B. Rodyosu kanalıyla yayınlandı. Ayrıca 
200 bin trajlı De Standart Gazetesi ile yine 200 bin trajlı Het 
Niewsbled Gazeteleri uzun birer röportaj yapıp gazetelerinde uzun 
uzun Nev/roz ve Kürt Halkı fizerindo yazdılar*

D#Î.B. - AK Bankanı sayın Doyan oZGürAiı gecemizde hazır bu
lunarak uzun bir konuşma ile ayrı bir anlam kazandırdı, konuşmasını 
aynen yayınlıyoruz.

Ayrıca Sayın Belçika'daki Türkiyeli İşçiler Birliği Bankanı 
Mehmet AIm-iCa söz alarak Türk ve Kürt halklarının dayanışmasını, Kürt 
Halkının kendi kaderini tayin etme ilkesinin vazgeçilmez olduğunu 
Kürt-Türk halklarının olele mücadelesinden yana olduğunu, Kürt halkı 
üzerindeki baskıları kınadı"anı belirtti.

Bürüksol1 do ırkçılıkla Mücadele Organizasyonu Başkanı Ma
dam Jospa gecemize katılarak konuşmasında Kürt Halkının mücadelesi
ni desteklediğini, Kürt halkı üzerindeki ırkçı baskıların bir an 
önce sona ermesini dilediğini bildirdi.

Gecemize yine etkin olarak katılan Kardeş Türkiyeli İşçiler 
Kültür Morkezi(T.l.K.M.) adına söz alan aynı zamanda Belçika’nın 
F.G.T.B. Sosyalist Sendikasında çalışan Sayın Hüseyin Ç-deıK söz 
alarak Fransızca—Türkçe yaptığı konuşmada daha bir iyi kenetleş- 
mok vo mücadeleyi daha ileri boyutlara göt 'rmok için güçlerimizin 
beraber mücadelesinden yana, olduğunu belirtti.

D-lSK, Hukuk Bürosu avuktularından Sayın Yücel ÎOP söz ala
rak Kürt Halkının Milli Bayramını Kutladığını, saygı duyduğunu, Tür
kiye halklarına, DİSK'e yapılan insanlık dışı baskıları nefretle kı
nadı "m ı  DİSK, Başkanı Aptullah BA.oT ÜRK * ün ve yönetici arkad aşla
rının tutuklandığını Disk'in mallarının yağma edildiğini Türkiye 
İşçi Sınıfının nedenli a"ır şartlar aldmda çalıştığını açıklıyarak 
konukların büyük bir sempatisini kazandı•

jŞili Sosyalist Gençliği (Alonde'nin Partisine bağlı) adına 
söz alan genç sözcü Kürt Halkının Mücadelesini desteklediğini Şili 
deki Pinoşc rejiminden esinlenerek Türkiyeyi, Türkiye halklarını 
ikinci bir şili yapmak için emperyalizmin ABD'ııin genarelleri dev
reye soktuğunu Şî1i-Kürt-Türk halklarının bu fa; İst cuntaları yerle 
bir ötmenin yakın olduğunu, yaşasın Kürü;-Sili-Türk halklarının em
peryalizme, faşizme karşı mücadelesi diye sözünü bitirdi.
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Belçika'daki Yurtsever Ermeni Devrimcileri adına ÎMPOST. 

sez alarak uzun alkışlarla konuşmasını sürdürdü, aynen yayınlıyoruz.
Belçika'daki Demokrasi Güçleri adına (CNAPD.) Başkanı Sayın 

Pierre diLu/ıP bir mesaj göndererek dayanışma içerisinde olduğunu ge
cemizde bulunamadığı için üzgün olduğunu, Bayramınızı kutladığını, 
Kürt Halkının mücadelesini desteklediğini yazmıştı.
Marksist bir keşiş olan Jean Pierre DuPUHT»da mesajı ile gecemize 
katılarak Kürt Halkının mücadelesin desteklediğini bildirdi.

Ayrıca Kardeş Gent Demokratik Halk Kültür Derneği bir daya
nışma mesajı göndererek Bayramımızı kutladı"mı gecenin başarılı 
geçmesini diledi.

Gecede Prensada'ki Kürt îşçi ve Öğrenciler Birliği arkadaşla 
rının getirmiş oldukları İran Kürdista*nında Şoyhmus arkadaşın çeki
mini yaptığı iki film gösterilerek tüm halkın dikkatlerini çekti ve 
uzun alkışlarını topladı ve filmler konukların isteği üzerine ikinci 
kez gösterildi. Yor darlığı nedeni ile büyük zorluklara katlanan bü
yük bir izleyici grubu ayakta gecemizi izlediler, yer bulamayan ba
zı konuklarda erken ayrılmak zorunda kaldılar. Gece'de Kürdista'nın 
dört parçasından derlenen oyunlarımız bestelerimiz ve şiirlerimizle 
misafirlerimize iyi bir gece geçirmeye çalıştık ayrıca Süryani Folk
lor gurubu folklorik oyunları ilo gecemize renk katarak büyük alkış
lar topladılar. Irak Kürdista' nından bir grup kürt arkad.aşda gecemiz 
do hazır bulundular. Gece'nin sonunda ayrılan konukların yüzlerinden 
memnuniyetleri adeta okunuyordu. Salonda açılan stantlar yine enter
nasyonalizmin güzel bir örneğini veriyordu.
StiinjLjajçDJi Jh’xuJUioJca- t
1. Tekoşer (Bolçikadaki Kürt işçi ve öğrenciler Birliği)
2. D.Î.B. - AK. (Demokrasi için Biriik-Avrupa Komitesi)
3. B.f.î.B, (Belçika'daki Türkiyeli işçiler Birliği)
4. T.Î.K.M. (Türkiyeli işçiler Kültür Merkezi)
5. Şili Sosyalist Gençliği
6. El Salvador Devrimci Gençli",i 
Kom ;3iıyc.ılray.:
1. D.Î.B. - AK.
2. MEAJ.
3. T.I.K.M.
4. B.T.I.B.
5. Sili Sosyalist Gençliği
6. Belçika'daki Yurtsever Devrime:
7. DİSK. Hukuk Bürosu Avukatı

IfcJiajİDJL-.:
1. C.N.A.P.D.
2» Marksist bir keşiş
3. Gent Demokratik Halk K.Der.

Ermeni Gurubu,
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D omokrasi için Birlik Avruor Komut o ai Başkanı Doğan 
0 Zu- ÜDEN 'in mesajı :

Kürt Ulusal Demokratik hareketinin seçkin temsilcileri, 
Mücadele kardeşlerimiz,
Değerli konuklar,
Yoldaşlar,
Kürt Halkının zulme ve sömürüyü karşı mücadele simgesi, u~ 

lusal Bayramı Nowroz'u Demokrasi için birlik örgütleri adına kutlar
ken bu toplantıda aranızda bulunmak, kıvanç ve tasalarınızı paylaş
mak olanağı verdiği için düzenleme komitesine teşekkür etmek iste
rim .

Çağrınızda da belirttiğiniz gibi, Newroz, bu yılda, Kürt 
Halkının üç cephede birden, bir yanıyla Türkiye'de faşist askeri 
diktatörlüğü, diğer yanıyla Irak'ta Baas şovenizmine ve nihayet 
İran'da gün be gün şiddetlenen ulusal baskıya karsı mücadele vermek 
zorunda, olduğu günlere rastlıyoruz. Bu zor koşullar altında kutlanıyor.

Bu baskılar,Ortadoğu gcnolihde, emperyalizmin yıllardan 
beri hin oğlu hince uygulayageldiği"böl ve yönet" politikasının 
doğal sonucudur.Halkların kendi yazgılarını kendilerinin belirle
mesi hakkını hiçe sayarak ortadoğu haritasını pergel ve cetveller
le kendi çıkarlarına uygun şekilde parselleyen tekeller,yüzyılın 
başlarından beri Kürdistan'ı siyasal planda paramparça etmişler
dir .Kürdistan'm her bir parçasını,halkların gönüllü birliğine da
yanmayan devlet yapıları içinde yer almaya,bu devletlerin yöneti
mini ellerinde tutan egemen sınıfların şovenist,özümsomeci,baskıcı 
uygulamaları altında ezilmeye mahkum etmişlerdir.

Türkiye özelinde Kürt halkının durumu dehada ağır...
Emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi yıllarında Türkiye 

işçi ve köylü kitlelerinin saflarında omuz omuza mücadele veren 
Kürt halkı,yakın tarihin on büyük ihanetlerinden birine Lozan'da 
uğramış,çok daha düşük nüfuslu azınlıklara dahi on azından kültü
rel, dinsel, toplumsal planda özerklikler tanınırken,Kürt halkı, 
"Ben Kürdüm" diyebilmek,kendi dilinde,yani Kürtçe okuyup yazmak, 
kendi ulusal özelliklerine göre örgütlenmek haklarından dahi yok
sun edilmiştir*

ArkadaşlarjLenin, devrimden önce Rusya'yı bir "halklar ha
pishanesi" olarak nitoliyordu*Bu,ne yazık ki, bugünkü Türkiye için 
aynen geçerli bir nitelemedir.Türkiye Cumhuriyeti,kuruluşundan beri
bir halklar hapishanesine dönüşmüştür.
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fcffidmn yaşadığı gerçeğini göz önüne alan hakim sınıf iktidarl 
güttükleri ekonomik ve sosyal politikanın bir sonucu olduğu"

arının
ilan

edilmiştir#
i2 Mart

do,emperyalizmin 
yine işçi sınıfı

19711 do açılan yarı askeri baskı rejimi dönemin- 
ve yerli işbirlikçilerinin ada saldırı hedefleri 
hareketiyle Kürt ulusal demokratik hareketi olmuş,••>7

Türkiye İşçi Partisi,Kürt halkının demokratik haklarını savunduğu
için Anayasa mahkemesince kapatılmış,yöneticileri ise,işçi sınıfı 
diktatörlüğü kurmayı amaçladıkları iddiasıyla 1 5 'er yıl hapse mah
kum edilmiştir.0 dönemde kapatılan ve yöneticileri ağır hapis ceza
larına mahkum ed.ilen örgütlerden biri de Devrimci Doğu Kültür Ocak
larıdır.

Ama kavga durmamaktadır.0 denemin genç devrimcisi Deniz 
Gezmiş 12 Mart cellatlarının sehpasında can vermeden önce tüm dün
yaya şöyle haykırmıştır." Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağım
sızlık mücad.elesi,kahrolsun emperyalizm."

12 Eylül 1900 darbesinden sonra da aynı soneryo gündemde
dir .Kanatlı Jandarma tatbikatlarıyla genel provası yapılan ulusal 
baskı,tüm Türkiye'de sıkıyönetim ilan edilmesi ile hunharca uygu
lamaya başlanıştır,Kürt köyleri topa tutulmakta,bombardıman edil
mekte ,kitlesel tutuklamalar birbirini kovalamakta,Kürt halkının 
seçkin evlatları ya kurşunlanmakta,ya da zindanlarda çürütülmekte
dir. Bu askeri planda Silahlı İşbirliği Anlaşması ile ekonomik plan
da ÎME'niıı d yattığı 2A Ocak kararları ile sahneye konulan emper
yalist tırmanışın yeni bir aşamasıdır.Daha önemlisi Türkiye'de 
Faşist bir devletin kurulması yolunda atılan on cürretkar adımdır. 

Artık devlete resmen faşist ideoloji egemendir.Cunta şefi 
Evren,yurt dışında demokrasi mücad.elesi yürüten Türkiyeli demok
ratların" asil Türk kanından yoksun hainler" olduğunu söyleyerek 
en kaba türünden şovenizm,ırkçılık yapmaktadır.Son gelen haberler 
îraıı, Irak,Suriye sınırlarında kaçakçılığı önlemek için 10 km derin
li" inde bir güvenlik kordonu oluşturulduğunu bildiriyor*Genel kur
maydan Ad aııa-Hatay sıkıyönetim komutan'lığına gönderilen bir emirle 
Hatay'daki Arapların ayaklanma içinde oldukları,Arapların Karadeniz 
illerine yerleştirilmesi için hazırlık yapılması bildiriliyor.Ara
dan 10 gün geçmeden AKKO operasyonu yapılıyor.

Cunta generalleri özel sohbetlerinde Ortadoğudaki bir
kara
don

asalıktaKerkük ve 
söz ediyor,sağc1

Musul'un Türkiye'ye ilhak edilmesi ihtimalin- 
basinin yazarları bu bölgeler üzerinde açıkça

hak iddia ediyor.
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Lozan’da müslüman olmayan azınlıklara,yani Erraonilero,Kum
lara ,Yahudilere,bazı kültürel,dinsel,toplumsal hakların tanınmış ol
ması bu kuralı bozmuyor.Evet,tıpkı asimilo olmuş Kürt büypk toprak 
sahipleri gibi,Türkiye Büyük Burjuvazisinin kilit noktalarında müs
lüman olmayan para babaları da belli ayrıcalıklara sahip olmuşlar
dır vo hala sahiptirler*Ancak,Ermeni,Rum,Yahudi halklarının emekçi, 
küçük esnaf vo zanaatkar kesimleri,özellikle 6-7 Eylül 1955 kırı
mından sonra tırmanan ulusal baskı altında.,doğup büyüdükleri,kendi 
anayurtları olan Türkiye'den kopup,gitmek zorunda kalmışlardır.Bu 
gün Türkiye'de müslüman olmayan azınlıkların toplaia nüfusu,bu ulu
sal baskılar yüzünden 100 binin altına düşmüştür.

Kaldı ki, baskı altında bulunanlar sadece müslüman olmuyan 
azınlıklar değildir. Türkiye'nin müslüman nüfusu içinde aleviler, 
cumhurriyet döneminde do ayırıma tabi tutulmaya devam etmişler, son 
yıllarda arka arkaya can kırımlarına uğramışlardır.

Ama Kürt halkı için, Kürt Milliyeti için durum daha da fark
lıdır, Türkiye Kürdista'nının cogrofi bütünlüğü üzerinde dil, kültür 
birlitine, ekonomik bütünlüğe sahip, nüfusu lo milyonu askın bir Kürt 
halkı, bir Kürt Milliyeti vardır.

Emperyalizme karsı kesin zaferin kazanılmasından sonra işçi 
sınıfını, yoksul köylülüğü vo Kürt Milliyetini dışlıyarak iktidarı 
gasped.cn yeni yetme Türk Burjuvazisile büyük toprak sahipleri itifakı 
tüm cumhurriyet tarihi boyunca sınıfsal ve ulusal baskıyı ad başı gö
türmüştür. îşçi sınıfının siyasal vo sendika örgütlenmesi yasaklanır
ken, Kürt halkına yönelen inkar vo baskı kampanyası "isyan bastırma 
operasyonu* adı altında kitlesel kırımlara dönüşmüştür.

SiiksKİEİL huigmv&zinin şovenizmi, Türk ırkını tüm milliyet
lerin kökeni, yeryüzünün anüstün ırkı ilan ederken, Kürt halkımda 
"dağlı Kürtler" olarak neteleyooek bir akıldışılıga vardırılmıştır.

1960 sonrasının sınırlı özgürleşme ortamında Türkiye işçi sı
nıf minin siyasal vo sendikal planda örgütlenmesine parelel olarak, 
ilk kez Türkiye Kürdistan'm  özel durumu, Kürt halkının ulusal demok
ratik hakları sorunu siyasal tartışmaların röndomine girmiş, kürt mil 
liyotinin bilinçli kesimleri yarım yüzyılı aşkın bir aradan sonra 
kültürel pln.nd.ada olsa, al:ır hapis cezaları göze alarak örgütlenme
ye go çmişlerdir.

Vo Türkiye'de ilk koz Türkiye îşçi Partisinin k, Büyük Kong
re kararıyla "Kürt halkının yaşadı";ı bölgenin, fürkiyenin öteki böl
gelerine oranla geri kaimi ̂ olmasının temel nc^ enlomnxd.cn birinin 
kapitalizmin eşitsiz gelişme kanununa ok olarak, bu bölgede Kürt hal-
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Türkiye'de sınıfsel vg ulusal baskı on azgın dönemini 
yasıyor,Bu koşullarda Demokrasi için Birlik,Türkiye'do faşist aske
ri diktatörlüğe son vermek üzere tüm anti-emperyalist,anti-faşist 
anti-şovenist güçlerin TEK CEPHE'de birliğinin sağlanması için mü3 
cadole veriyor,İşçi sınıfının önderliğinde işçi-köylü ittifakı teme
li üzoriııebir Devrimci Demokratik iktidarın kurulması için mücadele 
veriyor,Kürt ulusal demokratik hareketinin yıllardır mücadele ver
diği Türkiye Kürdi s t anılnda ırkçı-şoven,özümsencci uygulamalara 
son verilmesi için müoadole ediyor,

Türkiye'yi bir " halklar hapishanesi" olmaktan çıkartmak
bu yold.a savaşan tüm güçler ve örgütlerle ilkeli güç ve eylem bir
liğini oluşturmak ve geliştirmek güncel görevdir.

M a m  ve Engels daha geçen yüzyılda Londra'da Komünist 
Ligası'nm 1,Kongresinde şöyle haykırmışıardıt " Başka bir ulusu 
ezen bir ulus özgür olamaz"

Bu anlayışla bugün,Kürt halkının bu ulusal bayram günün
de diyoruz ki:
Kahrolsun şovenizm,
Kahrolsun emperyalizm ve faşizm,
Taşasın Kürt ve Türk halklarının faşist askeri dikta
törlüğe karşı özgürlük mücadelesi,
" Dünyanın tüm ezilen halklarına özgürlük,"

Yurtsever Devrimci Ermeni gurubu adına IMPOST'un gecemizdeki konuş
ması: "Değerli arkadaşlar,

NEWROZ gecesi tertip komitesine bize konuşma hakkı ver
dikleri için teşekkür ederiz..

Biz Ermeni devrimcileri olarak bu gece dolayısıyla çe
şitli milliyetlerden Türkiye halklarına 1886'dan günümüze kadar 
yapılan katliamları açıklamayı devrimci bir görev sayıyoruz,

Türkiye'de zaten varolan faşizm gelişen halk mücadelesi 
karşısında katmerleşmiş ve Askeri Faşist Diktatörlüğe dönüşmüştür. 
Bugün yönetimde bulunan pıpırlı faşist paşalar gelişen devrimci 
mücadeleyi bastırabilmek için her türlü yolu denediler,deniyorlar. 
Bunlar halkın devrime ve devrimcilere olan güvenini sarsmak için 
son günlerde yeni bir boyut tutturdular,Özellikle tekellerindeki 
burjuva basını yolu ile sanki tüm meseleler ortadan kalkmışçasına 
özellikle "Hürriyet" te hor gün ermeni "torörisleri",ermeni "barbar
lığı" ve "Ermenileren Türkiye Devrimci harakatindeki yeri" diye



sayfalarca yazı yazıp diğer taraftan "Türk'ün zekası,Türk'ün bü
yüklüğü, Türk 'ün yardımseverlisi gibi faşizmden otlanarak yazılmış 
bir dizi yazıyı yan yana yayınlayarak bir taraftan devrime olan 
güvenin sarsılması diğer taraftan Türk şovenizmini benliklere yer
leştirerek devrimcilere en büyük darbeyi vurmak niyetindeler.

Yapılan insanlık dışı caniaııe olay diye Fransa'da Türk 
hakim sınıflarının ajanlığını yapan 2 kişinin cczalandırılması 
kaldı ki bunun kesin olarak kimin yaptığı bilinmiyor.Ama bizi kimin 
veya kimlerin yaptığı ilgilendirmez,önemli olan iki önemli ajan'm 
temizlenmesidir.Belirleyici olan da budur.

Gelelim Ermeniler bir veya birkaç görevlimizi öldürdü di
yenlere , onların dedeleri Abdulhamitler,Talatlar,Enverler 1886 dan 
1916'ya kadar 1.600.000 Ermoniyi katlettiler,savunmasız,yaşlı,çocuk 
genç,kadın demeksizin•

Bugün onların torunları olanlar iki ajan öldürdü diye bin
lerce gericiyi de peşlerine takarak sözüm ona Ermeni "teröristleri
ni" ve Fransa'yı protesto ediyorlar,Ama bunların amacı Ermenilor 
veya Fransa değildir,bunların hedefi devrimci hareketin halk içinde 
düzgünlenmesi ve işi Türk-Ermeni meselesine yönlendirmektir»Bundan 
dolayı bu dikkat çekicidir*

1886'da II.Abdülhamit iti baştayken,o ermeni meselesinin 
Ermenilerin ortadan kaldırılması ile halolacağını söylüyorsa ve
ilk olarak 300.000 Ermoniyi katledip, 100,000 *ni aşkın Ermeni'yi d.o 
sürgün ettiriyordu.

Bundan sonra, sistemli olarak çalışan Türk hakim sınıfları
Kürt feodal boyleri ile,yanı Ağalarla birlikte Kürt gericilerinden 
oluşan " Iîamidiye birlikleri ’ni" kurdular ve böylece Ermeni katli
amına. giriştiler.Bu ^katliamlar sırasında önderlikten yoksun halk 
yer yer direndi,ama bu direnmeler onları kurtuluşa götürmekten u~ 
zaktı,Bunlardan bazıları 1996'da Zeytun, 1896'dia Van, 1904'te Sason
ayaklanmaları gibi.

Bundan sonra yönetmi ele geçiren "Genç Türkler" daha vahşi 
şekilde davrand.ilar*Ermeni halkına. 1915-1916 yılları arasında 
1,300.000'den fazla Ermeni katlettiler.

Abdülhamit1erin,Talat ve Enver Paşalarının katlettiği Er
meni sayısı 1.600.000'in üstündedir.Bu rakam Ermeni nüfusunun zaten
büyük bir kısmıydı,geri kalanları ya kaçtı ya da saklandı.Bugün 
Büııya'nm neresine gidilirse gidilsin az veya çok sayıda Ermeni 'nin 
yaşadığı görülür,bunların büyük bir kısmı Türkçe bilirler,Bunlar 
katliamdan kurtulabilenlerin ya çocukları,ya da torunlarıdırlar.
Bü Ermeni katliamına cn açık örnektir.
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Bunlar bu katliamları gerçekleştirdikten sonra başa ge
len diğer bir faşist,aslında diğerlerinden zerre kadar farklı değil
di.Bu ve yandaşları diğer faşistlerin " unuttuğu" köşe bucaktaki 
200.000 Ermeni'yido katlederek aslında diğerlerinden hiç bir farkı
nın olmadığını bu vo benzeri olaylarla dünya halklarına gösterdi.

Böylelikle binlerce yıllık bir geçmişi olan,komşu Türk ve 
Kürt halkları ile herhangi bir sorunu olmayan hatta Tunceli'de kat- 
liamcilara karşı kardeş Kürt halkı ile omuz omuza savaşan Ermeni 
halkının çoğu katledilerek diğerieride topraklarından sökülüp atı
larak, Ermeni meselesi ortadan kaldırıldı$ ateş olmayan yerden duman 
çıkmaz misali.

Bundan sonra da bu faşistler durmadılar,Kemal Faşisti ve 
yandaşları yalnızca 200#000 Ermeni katletmişlerdir.Gerçi doğuda Er
meni meselesi halolnuştu,ama onları korkutan bir başka kuvvet henüs 
doğudaydı,yaşamaktaydı*Sıra kader ortağı Ermonilerden sonra onlara 
gelmişti,İlk olarak Dersimde 100.000'i aşkın Kürt katledildi,daha 
sonra Diyarbakır,Bitlis,Siirt,Mardin vo benzeri katliamlar birbirini 
izledi,Bu katliamlar sırasında onların yardımcıları Kürt Feodal bey
leriydi, şeyhleriydi. Bu katliamlarda faşist Kemal ve yandaşları Kürt 
halkını sistemlice imha etmeye çalıştı.

Ne yazıkki bugün de üzülerek söylüyoruz kendilerine "dev
rimci" diyen sosyalizmin maskesi altında emperyalizmin ve faşizmin 
yardakçılığını yapan bazı sahtekarlar bugün dahi Kemalizm'in "anti- 
onporyalistliği" vo "demokratiklisi" diye tutturmuşlardır.Kemal de
nilen faşist işçi sınıfının önderi MustafaSUPHÎ ve 14 arkadaşını ka~
radenizdo boğdurtan yüzbinlorco Ermeni,Kürt ve aydının kanma giren 
dahası,Türkiye halkları kurtuluş için savaşırken o vo yandaşları 
hareketi ele geçirip,hareketi önceden emperyalistlere satanlardı, 
bugün çıkıp ta Kemalizm'in "anti-enperyalistliği" ve"demokratikliği
ni" savunmak bugünkü faşizmi savunmak olur.

Kemal faşistinin meşhur bir sözü vardır. "BÎR TÜRK DÜNYAYA 
BEDELDİR." •* 0 bu şoven vo ırkçı sözü .söyleyip uyguladı,

Geloliîa bugünküler e, bugünküler de onların izindeler. Onla
rın torunları olan bugünküler K.Maraş'ta binlerce kişiyi katletti
ler,koza Çorum'da katliama giriştiler,tıpkı 50-60 sone önceki faşist 
lor gibi,Onlar bu katliamları kabullonmoyip bunun alevi-sünnü ça
tışması olduğunu söylediler.Aslında olan binlorco yaşlı,çoluk,çocuk, 
gönç,kadın demeksizin insanların katiodilmesiydi,Bizco tüm devrim
cilere düşen görev faşist ideoloji Kemalizmin halka doğru 
anlatılmasıdır.Biz Türk vo Kürt uluslarının ve Ermeni,Rum

olarak 
gibi çe-
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şitli milliyetlerden Türkiye Halklarının kurtuluşunun işçi sınıfı 
önderliğinde verilecek Demokratik Halk Devrimi ile olacağına inanı
yoruz. Bugüne kadar Ermeni milliyetinin bağrında yetişen onlarca 
devrimci çeşitli milliyetlerden Türkiye halkları ile omuz omuza can 
bedeli bir mücadele vermişlerdir,veriyorlar ve verecekler do,bun
lardan M.Zeki şeritler, Armona.g Orhan BAKIR' lar,Hayrabot HANÇ'erler 
bu uğurda şehit düşmüşlerdir,onların kanı yerde kalmayacaktır#Hiç 
bir faşist güç çeşitli milliyetlerden Türkiye halklarının gelişen 
müc ado1e sini enge11omiye c ektir•

Tüm Devrim şehitleri Ölümsüzdürler*
Tün katliamların hesabını komprador patroıı-ağa devletin
den soracağız.
Yaşasın Demokratik Halk Devrimi,
Milli Zulme son.
Kurdara Az adi ?
Bıji Newroz,
iktidar namlunun ucundadır.

L İ E G N E V R O Z U M U Z
l.Newroz'u hazırlayan örgütlere ek olarak Liege Barış için 

mücadele organizasyonu ile ortaklaşa hazırlanan 2,NEVROZ .gecenizde 
yine Newroz'un önemi,anlamı Kürdist andaki son gelişmeler Fransızca, 
Kürtçe,Türkçe dillerinde yapıldı.D,Î.B-A.K, adına tekrar gecemizde 
bulunup dayanışmanın en güzel pratiğini gösteren Sayın Doğan ÖZGÜ
DEN' in konuşmasından sonra Belçika Sosyalist Partisi Milletvekili 
AVRUPA KONSEYİ üyesi sayın Claudo DEJARDÎN söz alarak,Kürt halkının 
mücadelesini desteklediğini,Avrupa Konseyinde bunu dile getireceği
ni, ve Belçika'daki Örgütümüze başarılar dileyerek,Türkiye'ye de
mokrasinin geri gelmesinin asgari koşucunun Kürt halkının Kültürel 
otonom haklarını tanımak old.uğunu bu yapılmadan Türkiye'de d.emokra- 
sid.en söz edilemiyccoğini,Kürt halkının problemini iyi tanıdığını 
ve elinden gelen imkanlarla yardımcı olacağını bildirerek,konuk
ların uzun alkışlarını topladı.

Belçika Komünist Partisi adına Sayın LEVAUk söz alarak, 
Kürt halkına müc kelesinde başarılar dilodi,Kürdistan1 m  dört dev
let tarağından parçalandığını ve haklarının çiğnendiğini buna dün
yanın seyirci kalamayacağına, belirtti.
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Lioge Barış için mücadele organizasyonu(Sotıs le patronage 

du rassombloment Liegeois Pour la Paix) adına sayın KLUTZ söz alarak 
Kürt halkının haklarına saygılı olduklarını ve bunun için mücadele 
edeceklerini söyleyerek dayanışma içinde olduklarını,Kürt halkının 
milli Bayramı Newroz'u Liege'de kutladığınıza çok sevindiklerini 
belirtti.

Gecemize Almanya'dan sazı sözü ve K.K.D.K *nm mesajı ile 
katılan Kürt ozanı QADO dünyanın içinde bulunduğu genel durumun 
kısa tahlilini yaparak Türkiye ve Kürdistan’m  şartlarına indirge
yerek, faşist askeri diktatörlüğe karşı acil olarak güç ve eylem bir
liğine gidilmesinin şart olduğunu K.K.D.K.'nın bu sorumluluğun bi
lincinde hareket ettiğini açıkladı«Güzel sazı ve besteleri ile ko
nukların alkışlarını topladı.

Almanya'dan gecemize katılan 2.Ozanımız yine K.K.D.K'den 
Kürt Halk Ozanı TEMELİ kendisine özgü beste taşlama ve şiirleri 
ile gecemize clahn bir anlam ve görünüm kazandırarak,Kürtçe-Türkçe 
devrimci marşları ile konukların on büyük sempati ve alkışlarını 
topladı»Parçalarının anlamının derin ve anlamlı enternasyonal ol
ması ozanınızın büyüklüğünün simgesiydi.

İsveç'ten ARMANÇ mesajında aramızda bulunamadıkları için
üzgün olduklarını,sun'i sınırlarla ayrılan ve parçalanan ülkemiz 
Kürdistan'm her dört parçasında Newroz tüm sömürgeci şoven hükü
metlerin baskılarına rağmen kutlanmış ve özgürlük ateşi yakılmış 
yakılan ateş kadar sıcak duygularla Türkiye'de faşist askeri dik
tatörlüğe ,îran1da fanetik islamik Humoyni yönetimine,Irak'ta şoven 
ve ırkçı Saddam Hüseyin yönetimine,Suriye'do Şoven Hafız Esat yöne
timine karşı şanlı bir varolma mücadelesinin verilmekte olduğunu 
En doğal haklarınızı gasp eden bu güçleri emperyalist ve FATO'cu
planların kurt aranıyac ağını ifade,ettiler.

Gecemize katılan bir başka kardeş örgüt Înfo-Tiirk me
sajlarını sundular aynen yayınlıyoruz.

Bcringen-Zolder-Liegc Devrimci Yol taraftarları gecemi
ze mesajları ile katıldılar,İçinde bulunduğunuz karanlık günlerde 
yıllardan beri hor görülen,her türlü ulusal hakları ellerinden alı
nan Kürt halkının Milli bayramı olan Newroz'u coşku ile kutlarız, 
Kürt ve Türk haklarının verdiği soylu kavgada beraber olduklarını
bildirdiler,

Heuzden Zolder Halk Gençlik Birliği gecemize katılan 
başka bir kardeş örgüt.Kısaca,tarihler boyunca haksızlığa uğrayıp
mücadelesini günümüze dek sürdüren Kürt halkının en anlamlı müca-
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deİG sinmesi olan Newroz bayramını kutladıklarını başarılar dile
diklerini, Kürt ve diğer ezilen dünya uluslarının bakımsızlık sava
şını desteklediklerini bildirdiler.

Liege Türk İşçileri Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği 
gecemize katılıp mesajlarını sundular.KısacajKürt halkının baskı 
ezgi,sömürüye karşı başkaldırısının sembolü olan Hewroz gecesine 
katılmaktan sevinçli olduklarını,bu savaşın günümüzde Türkiye'li 
İşçiler Emekçiler olarak dayanışma içerisinde olduklarını belir
terek, var olan dürüst,demokrat devrimci örgütler hiç bir ön koşul 
öne sürmeden anlaşacağımız noktalardan hareket ederek eylem birliği 
ne gidilmesi gerektiğini,Kürt halkının tarihler boyu zulme işkence
ye karşı mücadelesi önünde eğildiklerini bildirdiklerini ifade 
ettiler.

Denge Komal Almanya ve
Ala Rızgari İsveç'ten gecemize birer dayanışma mesajı 

ile katıldılar,dayanışma içinde olduklarını bildirdiler.
Gecede yine Fransa'dan getirtilen İran ve Irak Kürdistan 

mda çekimleri yapılan 2 film ile Kürt halkının yaşamı,örf-adet- 
leri,hangi şartlarda savaşmak zorunda kaldıklarını,Humoyni'nin
Helikopterlerinin Kürt köylerini nasıl bombardıman ettiğini konuk
lara göstermeye çalıştık.Filmleri konuklar çok büyük bir ilgi ile 
izlediler,Film için şiir yazan ve okuyan büyük Kürt Sair CÎGERYWlN' 
i gören seyirciler alkışlayarak sloganlar attılar,Yemek startımız 
konuklarımızın büyük bir ilgisini topladı.Kürdistan'a özgü yemekler 
gece boyunca yabancı konukların masalarından eksik olmadı.Kürdis- 
tan'ın ritmik nefis oyunları büyük bir hayranlıkla seyredildi. 
Zaman zaman konuklar GOVENT oyunlarına katılarak ayak uydurup
zevkle oynadılar.

înfo-fTürk'ün rnos ajı:
Değerli arkadaşlar,
Dostlar,
Kürt halkının ulusal bayramı Newroz'u Kürdistan'dan bin

lerce kilometre uzakta yaşamak üzere bugün Liege'do bir araya gelen 
Kürt arkadaşlarımızın coşkusunu paylaşır,kendilerini on sıcak dost
luk duygularıyla selamlıyoruz,

Türkiye'de 12 Eylül faşist askeri darbesinden sorana daha 
da yoğunlaşan baskılar,Türkiye Kürdistanı'm d a  bu yıl Hewroz'un 
ayrı coşkuyla kutlanmasına engel olmaktadır.

Ancak,cumhuriyetin başından beri Türkiye egemen sınıfla
rının uyguladığı baskılar,Kürt halkının ulusal ve Kültürel özellik-
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lorini ortadan kaldırmadığı gibi,bir halk olarak,bir ulus olarak 
varlığını korumasına da engel olamamıştır*

Türkiye'nin Türkiye Kürdistanı'nın yurtsever evlatlarına 
kan kusturan bu faşist paşalar rejimini Kürt ve Türk halklarının 
birlikte mücadelesi elbette bir gün tarih sahnesinden silecek,ırk
çılığın, şovenizmin üniformalı temsilcileri de,tarihin çöplüğünde 
Şahların,Somoza'ların yanlarında layık oldukları yerleri alacaklar
dır#

Yaşasın Türk-Kürt halklarının kardeşliği,
Yaşasın emperyalizme,faşizme ve şovenizme karşı Türkiye 
halklarının devrimci demokratik mücadelesi.
Yaşasın M R O Z  .

ÎNFO-TÜRK

V E K B Û y /
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E F R I Q A

( Güney Afrika )
TSHEPO MAPHALA

Kovara TEKOŞER ji bo vo hejmara xwe, ev infarmasyona li ser 
Efrîqa jêr ji Tshepo Maphala,. merivakî xebatkarö ji Efrîqa jêre, 
ku %± welêt reviyaye û îro n em kare vegorê welate xwe, wergict,
Tshapo Maphala li Belçika dirunĞ ü li cem xwendins xebata dijî zer
de stîyö y n 3 adpard z1 û mê tîngehkarîyâ jî dike. Pa$ hevdîtina me û wi 
ev nivîsara ha ji bo kovarê dame, em jî ve nivîsara ji bo xwendevanan 
çapdikin,

Di hojmara werê dey dîse eme li sor rewşn SAKARA nivîsin û di ko~ 
varê de çapkin. Em goman dikin ev nivîsasön li sor gelen bindest û 
mStîngeh ji bc homî. kesî giringin ku em karin bi kêmasî jîbê revrşa 
van gelen bindest nasbikin.

Efrîqa JSr welatekî xwedî 27 milyon kase ; Ji van 27 milyon merivan 
6 milyon kes spî ne. ( ji wolatê ewrupa û ingilistan çune wir). Yen 
din ji reşikan, çînîyan.. japonî û hindiyanpak te. Di vi welatîde tipte 
kî pirr muhîm heye ku b.ecî çînî wok reşikan fiên ditin heçi japo- 
nine wek spîyan tSn ditin. Gişi mafen ku spî bi kar tenin, japonî jî 
karin van ma fan bikar bânin» Gele spî û japonî Lihevro l.i. yek mintiqê 
dijîn. Lê tipteki dinjî ez dixv/azim bejim hoçî gelö çînî û japon ■ 
ine qot şerre dijî zordestî û metîngehkarîya, ji bo xelasîyS nakin. 
Şerre xelasîya gele Efrîqa Jer, ev gelen din dikin.(Keşik, hindi ü 
yen tevlîhov).

Çima ev gelen din şer dikin ?
Sebeba peşin eve ku, ev gel teh perçiqandin.. Ji ber ku ev gel ji 

teref spîyan di alîye aborî„ civakî û çandîde ten perçiqandin. Ji ber 
van sebeban em vî şerî dikin hota era biserkcıvin.

Di rewşa rSzanî de (siyasî) mafen reşikan nine ku ew herin inti 
xabS Û ew nikarin hcrno parlamento v/eke senatör û endamân parlamento. 
Ev maf bes J.i piyan re heye. Mafâ intîxabê û çüna parlemonto wek 
nünerS gel, ondamS parlemonto, senatör bes ji wanre» yanî ji spi 
yanre ye. Oanûnbi temamî,ji her alİve dijî reşikane. Spî karin birya- 
râ li ser canâ reşkan bixv/e fâidin. Karin li ser cihe runiştin ü kare 
reşikan biryaran bidin. Ew karin vî gelâ bindest ji mintiqekê rakin . 
mintiqeke din. Ew karin bi kêfa xwe, reşikan ji mal û maf Sn wan bibin.
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Ji bona halkirina profolemên di nav reçtikande morivekî spî ji aliyê 
parlementc t.ê hilbijartin (di parlamento de heml spine) û ev kes 
bi van problêman dilebikê. Lê ev kes hiçti v/extî nikarê giş problemên 
refikan foizanê û halbikê. Jiber ku ev kes a) ne reşike, b) ev kes 
ne ji alîyâ gele reşik hatîye hilbijartin û hatîye ser kar.

Ji bo reşikan qanûna vî welatî bixwe problemeki pirr meşine.
Pirr tişt hcne ku di qanûnê bixv/ede diji rsşikanin.Weke? Qanûn wan 
mecbur dikê ku reşik ji raintiqon spîyan derkovin û herin mintiqekê.
Ku şartân jîyanê pirr ne başiri.Ji alîkî welat bo alîye din ne mim- 
kine ku reşik herin û bSn„ beyi biryara canûne.

Hiç ti wextî reşik nikarin mtîngan (demostration ) bikin;; Nikarin 
ev? dijî qanûnan û tiştân ne baş protesto bikin. Ev ne mimkine. Her 
woxtî kesen ku şer kirine û ji bo gel xebat kirîye jiteref kar- 
bidestan (spîyan) yan katiye girtîçeheyan hatîye kuş tin. Bi vî av/ayî 
gelö reşik bĞ rnerivSn sana û xebatkar dimânö. ü ev gel nikare xwo 
di alîye rezanî de organize bikd, Yanjî meriven rSzaniyen reşik, her 
tim dibin kontrola hikumetâde ne. Dan ü standinan wan ji har terefî 
ten birrîn. Hinek ji wan reşikan bixvre nikarin bi mâliyen xwe re 
bipayivin. Ev tiştjî li wan te qedaxekirin.

Rewşa îro ji pirr ne başe, zaroken 12 salı, 13 salı tên girtin. 
Dikevin girtîgohan, pirranîya wab girtîgehen rêzanî hikumet wan dibe 
Cezîra Robben. (Robben adasi?. Ew mecburin li wir bimSnin. Eiw cezire ji 
bes ji bo girtîven rSzanîya. Jîyanek pir nexweş heye li wir.Karê 
giran û zilm pirr zede dibe, li vo cezîrS.

Di alîye aborîde, maf giş ji spîyanre ne. Hiç ti ma fen reşikan 
di alîye aborîde nine» Haçî spîne karin li her cihö ku ew bixwazin 
karbikin û cihâ kar vokin. Le reşik ne xwedi van mafanin. Reşik ni 
karin li her cih§ ku ew bixwazin karbikin. Ev/ mecburin ku li cih§
ji dayike bûne karbikin. Yanjî li cihâ ku ew dijİn.Yan bi biryara 
hikumetĞ karin li bajarekî din karbikin.Di «anünâ de pirr tişt hene 
ku li ser reşikanin. Qanûn bixwa jbo spîyan û diji reşikkane. Di 
qanmndde gereke morivS spî her tim serdestê merîva rcşikbe.Ev di 
aliye aborîdeji wehnyo. Hin merivon reşik bi izna spîyan karin 
herne bajêr karbikin, eğer meri ve spî v/orS wî ji gund yanjî ji cihe wi 
wergrê ü bibS. Hemî kes nikarS here bajSr karbikâ. Yen ku ten hil- 
bljartiış, ev/in ku 15-16 seetan karin karbikin. Le ev/ mecburin ku her 
tiştê ku spî bejin bikin. Evjî nemerovtîye. Meriv 15-16 seetan be 
rawestan mecbura karbikâ.



26
Di qanûnede , hinek şiklâ kar hene ku bes spi karin vi karin 

bikino Qanûn izna reşikan ji Lo kirina vî kari nadâ. Weke organ! 
zekirina yekitîke xvedî nal yen reşik, ne minkine.L§ ev tişt ji 
spîyanreye.Her reşik ııikare hiç ti woxti teqawît hibe. Ev no -nafe ' 
yeki roşike. Bekarîtî, (işsizlik)hiç tiwextî ji spîyan re nine, Ew her 
tim bi rihetî kar dibinin. LS heçî roşikin, hor tim bekarîtî li 
ber devö deriye. Ev bĞkarön ’ reşik 80 ji 100 |i nav geline.

Efrîga JĞr pir rongînedi alîyâzâr, uranîyum ü platininim ü hwd.
Ev zer ü tiştSndin kare (fayda, kazanç) giş diçö berika spîyan.Ev 
maliyet jî dibê hêzek mezin û h-ezek zorker diji reşikan ku di re-- 
benîyĞde dijİN. Heçî karkerin, farqek mezin dinavbera karkeren reşik 
û yân spî de heye. Dû karkeren ku aynî karı dikin, eynî tiştan dikin 
pera ne woke hev distênin. Yâ reşik hor heyv bi pirranî 250 DM wer- 
digre, lê li eynî kari û aynî cihî karkerö spî dinavbera 2500 û 3000 
DM distênS. Ev nihoqîya han li her cihî heye ü ev tis , t di ganiiinede 
hatİye nivîsîn.Spî hertirn serdeste, xwedî mafe,İS reşik na.

Di alîye xvrendinede, imkanân spîyan pirr pirr zedetirin ji yen re
şikan. Xwendekarekî reşik ku xwedî burse di salede 50 DM werdigrê. 
Giş mesrefen xv;e, kirina cilan,pirtukan, xwarin vexwarin, çun 
ü hatin hemî User vî kesine. Di bin van şertande 50 DM no beşe ji 
kesekî ku xwedina xv/e li bajarekî din dikê. Lê rewşa xwendekarekî spî 
ne vrehaye. Di salede ev; ji bona xwendina xwe 1000 DM distenin. Bi ser 
ve yeke jî giş mesrefên wî xwendekarê spî ye ku lıiı dibistanê yanji 
li zanngehö dibe li ser hikumetâye. Çilen v;İ, xwarin, vexwarin, kirna 
pirtukan giş ji teref hikumeto holdibe. Le yâ re şile weke ku me li jor 
got ne wehaye. 50 D£I ji bo saleko û hemî mesrefen din jî li ser vrî 
ne tiştekî weha şahla.

Di alîyâ çandîde jî garıun eve. Ferqi pirr mazine. Pirr mafen 
çandî ku spî karin bi kar bânin hene, le li cam vî tiştî pirr kem 
mafen reşikan hane, ftekîdin, yeki reşik. nikarS bi voke spîre bi 
zewicê. Yeke reşik nikare bi yeki spîre bizewice. Yen spîji nabê 
ku bi reşikan re bizewicin. Yen reşik nikarin di dibistanên spîyande 
bixwdnin, nikarin herin nexwaşxanên spîyan nikarin li otobusên 
spîyan swarbibin. Ew nikarin li her mintigeyî runin. Di her cali de 
ev nîjadparĞzî ü ferqî heye. Pirr îmkanân spîyan hene,- mal, xanî 
û îmkanSn din, le reşik her tim xvedî kem dibi s tan i n k e m  nexweş- 
xanen wan hene. Pirr kem mal bidast v/an dikevin. Kora kar dibinin.
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Sgar msrivekî roşik 11 bajâr qezakS bikett rewşa vrî pirr nebaşbê jî., 
ti arabulansön spîyan nayeu wî nabin nexweşxanö ji bo ku j iyana wî 
xalasbibQ. Gereke ji mintiqa raşikan ambulans bê û wî bibê naxweşxana 
roşkan. LS eger merivakî qezakS bike 11 her derî hor cloqîqe ambulans 
di wextekî pirr kemde ta wî dibS. Nexweşxan&n spîyaçı pirr pirr zâde * 
tirin ji yon reşiken„

Yokî reşik her wextî mecbure ku İkametgaha xwe bixwere bigerone. 
Egor polis wî li cihekî bê İkametgah bigrê, karo wî be pirs bêxê 
girtîgohê. Wekî din jî gelS reşik dinava rojSde karS serbest bigerê.
3üv serbesti ji seeti 5 hata .10 S Svarâ ye. Di navbera 10 ü 6 de reşik * 
mecburin li mal runin. Yanjî gereke ew herâ izne ji polis wergrê 
û here nava bajâr. LĞ spî karin her tim b i ger in û kengî dixwazin 
diçin derê. Ji v/anre tiştekî qedaxe nine.Ev jî QAKUNE.Î

Çanda ku hikumet dide me Jî eve,, her waxtî em xv;e köle dibinin»
Ev çande her tim reşikan dirazĞnâ. Roşik bi we çandâ xwe woko me*- 
rivokî nabînin. Em fêhrdibin ku em binde s ten spîyanin. Ku em ji. bo vî 
tiştî hatine dinyayâ.Bi ve çande em nikarin xwe nasbikin.Em nikarin 
xwe biparâzin, azabin. Ev çandjî QANUNE.! QANÛ2Î ji SPI ne»

Di alîye çun Û katina kar jî, imkanân resikan pirr xerabin» Di nav 
malekêde meriven ku kardikin ji 4 S sibe dirabin 60-70 KM diçin 
kare xwe (mekînSn çun û hatine pir pisin) seet 10 Ğ 5varS diğerin mal» 
Bi vâ yeke Oanun malîvan bixwe ji hev durdikS, Wan ji hev berrî dike. 
(yabacilaşyirma). ZarokĞn reşik di bin van şertan do mezin dibin»
İhı pirr kem dê bavê xwe dibinin»

Paş vî tiştî ku rne li jor got ve revrşa nexweş.■ pirsek te her me»
Çuwa cm karin reyşa xwe baştir bikin û vê nowakhsviyê ji nav xwo 

rakin»? Peş ku em dest pe bikin. ez dixwazim vî tştî jî bejim» Heçî 
ji re9ikan ku ev tişt bîrkirîye ü ji bo vî tişti şer kiriye. yan 
tâ girtin yanjî tâ kuştin ü yanjî ji vrelât tâ derxistin» Her çiqasî 
ku me xebatkaran bi aşitî mafân gele xwo Kwestîyo? hikumetâ bi gullan, 
girtîgehan Ö xwino barsiva me deyiye. Ji bor VĞ yeke gele ku bindeste 
ü silmoko pirr mezin lâ dibS, gelê ku weha ji aliyâ spîyan te eşendin 
bi yek re kare azad bibâ, ti serxwebûno heq bikâ. Ev râ ji eve.
ŞerrS çok dairi li dijî kadxur ti metîngehkaran» Ev şerre çekdarî ku 
bibe gereke ji alîyö yel bixwe bibâ. Lâ Gel gareko organîzekirîbê,,
Ku zanibâ çawa ev şer û ji bo çi ev şer girince» Eğer ev şer bakirin 
ev zordestî m hĞza xwînmSj a mStîngehkarwS hê perçiqandin. Hingî gel' 
bixwekarS riya xwo di her alîde İnşa bike.



Di dawîdo em hêvîdikin ku gişhözân demokrat - aştîxwaz, û dijî 
mStîngehkarî fnîjadparâzî û eıaporyalîzmâ, -ılîkariya gele m.o 1.1 Efrîka J 
Jör bikâ ji bo azadî ti vrek hevîyS dijî mâtîngohkaran.

Em jî alîkarîya gelen binde s t dikin,, ku ov jî diji mêtingehkaran 
şerdikin ji bc azadî û vrakhovîyd* Ji bo welatoksorbixwo. Em hêvî 
dikin ku gele Kurd jî biçhö armanca xwe di demake nozîkde.

3i toybotî spasîyOn xvro li TEKOŞER Dikimxobata xwirt hêvîdikim.

XEBATA KOMİTA PIŞTgÎrIYA GELE KURD
Komita Piştgirîya Gele Kurd,. xebata xoe ya sala '81 bi hefta Kur- 

dis&anê veîtir.
2/3 s Civîna Çape s Ev çivin Li Kornola Belçîkî a Mafên Mirovatî 

û Korno la Internasyonal a J-lafên Gol an -Lige Belçika- re pek ani .Di ve 
çivine de ov meriv poyivîn.

Pierre Mertuns s * dereke Komite, hiçuqoi. niviskarti ondamö Korno la 
Internasyonal a HiquqçîySn Demokrat û Kornola Belçika ji bo Mafen Kirovan. 
Wî armancen Komite- dan naslirin ü bi kurtayî li ser tovgöra Xumeyni 
dijî Gole Kurd peyivî.Evr bixwe di heyva tebaxe de 1979 gava ku 
Xumeynî Xumcynî şerre cîhad li dijî Kurdan İlan kiribu, ji aliyâ 
Komela Belçika a Mafen Mirovatî hatibu şîyandin di vri çaxîöe ji 
ov çubu Kürdistana RoMlat. Pas ku ew gorîya bu civinek li ser Iran 
û Kurdistan ji çapa Brüksel re çekiribu.

~François Rigaux, Profesöre HiquqS Internasyonal.. sereke Komela 
Internasyonal ji bo Mafen Gelan li sar mafen Gele Kurd ji bo azadîyê 
payivî.

- Claude de Jardinj Ntinarc Partîya SosyaMsta Belçika li Parle 
manto, nûh ji Tirkî vagerîya bu.. ev; li ser hikrn-3 faşist li Tirkî 
û mafdn Gele Kurd peyivi,

- Kondalî NivîskarĞ Kurd li sor rev/sa KurdistanTirkî ü Iran 
peyivî.

.11/3 e Şeve Informasyont li ser Kurdistan, li Universita Brüksel. 
Meriven ku di ve şevede peyivin.

- Matao Alalouf, Profesöre Üniversite/, sekretere Sendika Sosyalist
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O'ûşgotina çjevS kir.
~ Joan Humblet, SenutorS Partîya Ualonîye (n.W.) Li sor mafên Gol3 

Kurd peyivî. Hikunotu Iraqê ovr berî çoncl mehnn dawot kiribu ku ov 
horS IraqÖ û LiLîno ku hikumote "otonomi" daye Kurdan.

-■ Kunda 1, li ser hor çnr parçeySn KurdistanO peyivî.Lê wî di 
vö şevâde ijohtir 11 sor Xur&ictana IraqÖ peyivî. Ji bor ku çond meri- 
vön Konsolosa iraqd hatiLun û bi hawakî nexwep dixwestln xelkê 
gfihdar bi xaodnin ku repa Kuröon li Iraq bape. Le vran Lorsivên pir 
:?jqş ji Kenöal digirtin.
12/3; Şova InformasypnS Li Louviin la iîauve. dîse Ken&al, J. Humblet 
û Profosord Universîtn Louvain li îîauvc CUanoino Kouttard peyivin. 
11-17/3; Hofta Kurdistan 11 Brüksel„ Ev hafte ji aliye Komite 
Piştgirîya Gele Kurcl hatibu hasirkirin. Lo vun komelan jî niçstgirîya 
vg xe.batS kir.
•* Ligue Belge Pour la Defonsa dac Drcits cle 1'Korama (Komela ji bo 
parastina Mafên Mirovatî)

Ligue Internat nalo Pour lu Dofense deo Droits Dos Peuples 
(Komola Internasyonul ji bo parustina mafên Gelan, liqS Belçika. 
M.n.A.X. (Koraola cllji ilijadparêzîyö)

■ Comiaission Justice ot Paix ( Komisyona j± bo adalet ii aş>tîy8)
■■ v.C.O.M. Koordinasyona Komelên draokratîk.
■■ O.C.G.B. koiaela jl bo koordinasyona Kümelen beçê Flaman. Ev kornole 
pirr arîkarĞ kcnalSn demokratı]-: yen bîyanî jî dikö.
13/5; Komît3 dosyok bi TSK0Ç5ER ra çök ir ü ev dosye peşkeşi Konsaya 
Ev/rupa kir. Ev dosy~ li ser Tirkî û Kürdi s tane.
16/6; Endnmekî Komite û uê andamen Komi t:; Belçika ji bo MafĞn Mir- 
vatî li Tirkî bi sS raesulSn Kabin a V/esîrd Kare Dorva c Belçika 
re hevpeyvînok çSkirin. Evran li sor rejîna tirkî ü mafSn Gele 
Kurd pey ivin. T Tan xv/esfc ku Belçika hav- alikarina tipteki bi Tirkî 
re bibi.
XE3ATA İS
11-17/3 Hafta Kürdistan® (rlıpol ...)
13/3 Folklor di peva 1ÎETJT.0ZA KXKE .lige Leuveıı, dtan li ser Kurdistan. 
20/ $evn çandı li Beledîya Audergharay Folklcır ü stran.
10/d Şova SosyalîsteÜ Çuhan yen pili. Corsala Partîya Ailende. Gtand 
mesaj û be la volt.



11/4 Şova tfewroz li Brüksel, me ev şeva NewrozS M  Kccaela Fransa 
Koraîtê r& çSkir.
25/4 } Şeva üevrroz li Liöqo, clîso v-an herse kornoları ev şev b± hevre 
pîrozkirin. Li cem van her s5 komelan komelekî EelçIkİ jî tcvî me ev 
şev organize kir.
1/5 ; Meçsa bi Partiye komün î s ta Belçika re. Paş meşe şçv Iıate çâ- 
kirin. TSkoşsar di ve şeve de stand danî govendoıı Kurditan pêşkeşkir. 
2/5 Amnisty International rojake li ser Tirkî çekir. Gtancla Têkoşer 
li mira ilgike meşin stand.
9/5 ; Stand di cejna C.W.A.P.D. de.
13 14/5 ;; 3i Komela Fransa re me grêwa birçîbünS çekir ü rojekê 
bi sloganên xmeû belavokan li bar deryê Konsaya Ewrupa sekinin.
5/5 Endaraen Takoşor di konferansa du komelân Bclçîkî de li ser 
retrşa Kurdistan pey ivin.
Di aliyâ n i v î s a 11 d i n ê de ,

Di rojnanên "Standart" û ° Hot Kieuwcblad" de G.û röportaj Sn 
Pekşer hatin oapkirin.

Kovara îî.R.A.S. li ser hefta Kurdistan bi dur ti direj nivîsand,
horweha romortajeke li ser Kurdistan di kovara xvrc çapkir.

KOMİTA 3AELCIKA JI DO I1AFEH liIROVATI Lİ T IRKI
Paş 12 îlonâ ku li Tirkî hikne leşkerâi ye faşist Iıate sor hikin 

li Belçika komitek ji bo m ifân gelen Tirkî û mirovan biparoze ji 
taraf kesSn -demokrat û pĞsvorû7 komünist, sosyalîstan saz bu.

Xebata ve konîte eve ku hikne leşkarî li Tirkî rabS u demokrasîke 
Libingelı nere Tirkî. Ev komite herweha xebate ji bo standina mafen gelâ 
Kurd dike.

Komite desyek li sar Rev/şa Tirkî Artıadekir. Di ve dosve do li sar 
gelS Kurd û mafĞn v/î jî qal bumîye.

Ev konîte herr-rolıa dixuazS ku giş arîkarina ku Belçika ü Svrrupa 
didê Tirkî ben ravrestandin. Şerten m n  evin ku; 3 i İma li ser gele 
tirk û iştkoce, kuştin ti kikraS lelşkeri rabin. Zordestlya ku li 
sdr gele Kurd dibe ben sokinandin ü mafSn mî yen demokratik bân 
qebulkirin. Giş koıııele, parti ü sendiğe serbest karbikin.

Sebata ku ev komite dikS höjaye û berçave.
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XEBATA KOMİTA JI BO PIŞTGIRIYA GELE KUPD JERDEWJ 2E__
Di hêjraara bihûrîde me User sazhûna Komita Ji Bo Piştgirîya Gele 
Kurd nivîsîbu û di dawîcle me gotibu ku di hêjmara bêde eme li ser 
vâ Komîtê hêjx binivîsênin.

Vê Komîtê di 2 yS Adarê de clvîna Şapê ji bo ku bê naskirin û 
sazbûna xwe bidê naskirin (zanîn) ^êkir.Di civînê de serekâ Komitê 
nivîskar P. Mertens, Prof. F. Rigaax, endamê parlemento C L  Dejardin,, 
senatör J. Hurablet û nivîskarê Kurd KENDAL başdarbun.Di vê civînêde 
rojnamevan G. Chaliand jî gerek beşdarbûbane 13 mlxabeve ku w:î nika™ 
rîbu beşdarbibê.

Di civînêde endamên Komitê , armancên xwe gotin û riya xebata xvre 
rohnkirih. Paş axaftina endamên Komite rojnamavanan pirsen xwe ji 
wan kirin? li ser ve rêxistinê bers.lv wergirtin.

Heftek Paş vê civînê, Komîtê, bi arîkarîya TEKOŞER û Yekîtîya 
Xebatkar û Xwandekarên Kurdistan Li Fransa dû şevê informasyonê û 
hefta Çandı a Kurdistan û li dû bajaran Nevroz bihevre organîzekirin.
Di şeva pSşinde Sosyolog M. Alalouf, senatör J. Humblet, Nivxskarê 
Kurd KENDAL li Brüksel beşdarbun. Di vS şavêde nezîkx 100 kesî 
gûhdarî dikir. Di şeva dûwemînde Prof. Chandine Pr. Houtard, senatör
J. Humblet û KEiîDAL li Louvain La -weuve beşdarbun. Di vS şeve de ne - 
zîkî 50 kesî hebun. Hefta çandî a Kurdistanjî 11 Brâksel pir xweş der 
basbu, LS wek herwextê heft hoşt merivân Balyozxana IRAQ di her dû 
şevande beşdarbun. Lê wan nikarîbun rûyê xveyi şsovenîst li hembor 
tukesî veşârin.Di v3 navberĞde pirr belavok ü afiş batin belavkirin. 
Pirr kes batin Hefta Çandî a Kurdistan temasekirin ü diapozitî- 
vSn li ser Kurdistan ditin.

Ji boşevSn N3WR0Z li beşe "Xcbata Me" temaşake. .
Komita ji bo Piştgirîya GelĞ Kurd xebata xwe a hêja berdevam 

düke. Endamen wfî bi giş hZza. xwe ji bo mafên Gele Kurd xebatê dikin. 
Merivekî v/ek Cl. Dejardin ku endama Komiteye, di civîna Konseye 
Ewruga 1.1 Strasbourg karekâ heja û axaftineke xweş li ser gele Kurd
kir. Ev xebata endamen Komite bi şevekî xurt wê berdewambS.

Di nezîkde dosyeko li ser revşa Tirkî û Kurdistan ku Komite
A

û TEKOŞER bihevre ji bo peşkeşkirina Konsaya Ewrupa User Tirkî 
Û Kurdistan hazirkirine em dâ çapkin.

Hemu kes karS di hemberê 2 DM (20 Bfr) ve dosye ji navnîşana 
TEKOŞER bixwaz3.
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KÜR! KALKIKIN KAKLARINI DESTEKLEME KOMİTESİ BELÇİKA'DA 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR,

Dercimizin geçen sayısında,Kürt halkının haklarını des
tekleme komitesinin kuruluşunu,komitenin program ve amaçlarımda 
kısaca özetlemiştik.

Bu komite & Mart'ta bir Basın Konferansı düzenliyerek ku
ruluş ve çalışmalarına başladığını duyurdu,Toplantıda komite baş
kanı Yazar Pierre Mertens,Prof .F.Rigeuı:,Sosyalist Partisi Millet
vekili Cl,Do3 ardin,Senatör J.Humblet ve Kürt Yazar Kendal hazır 
bulundular,Toplantıya komite üyesi Gazêteci-Yaznr G.Charliand 
bazı sebeplerden dolayı katılamadı.

Komite üyeleri amaçlarını ve çalışma şeklini açıkladılar. 
Üyelerin konuşmalarından sonra gazeteciler komite ile ilgili çe
şitli sorular sordular.Çok sayıda gazete ve dergi yazarları katıl
mışlardı.

Basın Konferansından bir hafta sonra Komite,Têkoşer ve
Fransa'daki Kürdistanlı İşçi ve Öğrenciler birliği ile beraber 
iki informasyon gecesi ve Kürdistan Kültür Haftası düzenledi,İki
şehirde Newroz'u da beraber kutladılar.

Brüksel'deki birinci informasyon gecesinde Sosyolog M.ALA- 
L01UF,Senatör J.Humblet ve Kürt Yazar Kendal dinleyicilere Kürdis- 
tan üzerinde bilgi verdiler.Brüksel üniversitesi sosyoloji bölü
münde yapılan geceye 1 0 0 e yakın dinleyici katılmıştı.

Louven la Neuvo de düzenlenen ikinci informasyon gecesinde 
Prof.Chanoine,Prof.Houfard,Senatör J.Humblet ve Kendal konuşmacı 
olarak bulundular.Çok sayıda kişinin katıldığı ikinci gecede yine 
Kürdistanın tarihi,konumu ve mücadelesi üzerine bilgiler verildi, 
Dinleyicilerin soruları cevaplandırıldı,Hor iki gecemizde de hor 
zaman olduğu gibi Irak Konsolosluğundan 7"8 kişi hazır bulundular. 
Hor iki gecede de Sovenist yüzle ri açığa çıkartılarak geldik
lerine pişman oldular.Üniversitelerde bol bol bildiriler dağıtıldı. 
Kürdistan Kültür haftasında hafta boyunca ziyaretçiler diyapozitif 
ve serginizi gezerek bol bol bol kitap satışı yapıldı,bildiriler
dağıtıldı.

Kürt halkını destekleme komitesi çalışmalarına ara ver
meden devam ediyor.Komite üyeleri tüm güçleri ile Kürt halkının 
demokratik hakları için mücadele veriyor.

Komite üyelerinden Sosyalist partisi Milletvekili ve
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Avrupa Konsoyi üyesi Cl.Dejardin Avrupa Konseyi Toplantısında Kürt 
halkının üzerindeki baskıların kaldırılmasını istedi.Kürt halkını 
desteklemeye,demokratik haklarının alınması için herkese çağrı ya
pıyor. 37 üye Kürt halkamın üzerine raporlarında yer vereceklerini 
bildiriyorlar*

Yakın bir tarihte Avrupa konseyine sunulan komite ve Têko- 
şer'in Türkiye ve Kürdistan üzerine hazırladıkları bir dosyayı 
yayınlıyoruz,Bu dosyayı isteyen horkeso 2DM karşılığında göndere
biliriz, Têkoşer'in adresinden isteyebilirsiniz.

v’îhx W i  . A /. \. İkA'.üPd 3LI sak KdddA TİKİ ÇİVİ • R
121’î li vi dur ü diroj li car Kon a aya IA rr uy: ı

airr rej:aama a kavaran ■CU2T7İ1. Û tirkî ov tiçst ;
İÜ;';» “İi;sa ca a in oand yati:aa:a li sor Mal. ata ima ı

. İllİVİJC:a in.

ar ku
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:u nüno.ıran kurjU'V ZÎay-p duru :o. naşirıa z in ku cihok
r3:î ji i'astan v.o.an hor o o ji :ar vo vekd dan li
aorivan saşvoru. domolırat ti açtîio/as tin a alma t i
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"/asî acırak dihji rüyan u.an raçd:irin.
eloja dnuîn dû film li sor Kurdiotaha Irana no •yüçanadn.
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Hinkar TORI
Seyre Kattın ti cerîya xwe li ber sibaka odÖ runiştibûn. Ji 

xwere li derve dimeyzandin. Careko Seyre li cârîya xwe vegerîya 
ü got;

Xwedâ braye te bihêlê, ew xortö ko hate devê dârî„• ji. rain 
re beje ev kibu.

Cêrxyê go
Xatuna inin,

- ha'
Car.t
-• Win macjul hingî bitrin win henekG xwe bi mir ovan dikin.
Seyre c|o„ çava ?
Neşxwe, Kurarae to bu, û win yân havin. ikin pîvazên mişareki • 

ne. Ti dirabS dibe ma ev kî bu? Es ji ku zsinim, Kurame te Elik 
bu. Kur o îîohnedâ Arne te bû.

~ Go na le ?
- Go v/ella.
Seyre go
- Hiiiv Malla ez pS hiaohabum ku ameleî rain hebu. Di go Mehmod.

Ne saxc(, le di go kürekî wî heyo, naxwe evre. Do başe.
Axir mehvane wan çun. Elik jî çu nav havalen xwe. Ji xvrore 

li serS bên bi xar ü pere dileyîzîıı. Seyre di şibakêve dimeyizö • 
ne ku li sera foSn, kurame wê bi câhilan re bi xar ü pere dileyizĞ.

SoyrS bang kire cerîya xve,
■ cSrîye
" ho ha
- Here beje kurame min, bere pûnc daqiqa b-S vir ü dîsa vegere.
- Câri cu cem Eli.,
““Eli.
Eli go ha.
••Nalla xatunamin SoyrS gotî hata pSnc deqîqa bê odo Û dîsa vegere.
- Rahmet li bava te bi, Ti çima beri niha nehtî ? Se mecidiyen 

min hobtin cshilan homu ji min birin. Di berİka min do p-Snc quruş 
mabun ü pĞşiIr. ya mine. Min go ozĞ pcrĞ xwe vogorenim.Tiji ve koliye



hatî. De ti here esS gaveki din böm.
Geriye le vegerand.
-• Vtfella xatuna rain gotlye bere niha werS.
Eli edî qewĞ tî li he valen xwo kir.
■ - Destön xue nedno xara rain ezâ niha bam.
Eli çu deve deryS Seyrö, li deri xist. Seyre ha te deve eleri.
“ Go fermo kuram.- fermo vrere hindim.
- Go wolla Seyre es nayöme hindiru, oda te, raxistina oda te.

Ez şorm dikim. Ka derdS te çîye b3je, ezö ve ger im.
Seyre go.
■"* Eli vrere hindiru,qehwekö cixarekê vexwe. Em kêlîkö ji xwere 

biştexilin. Ti ne xerîbî, kuramö inini.
-Go wella es şerm dikim,nay3 hindiru. DerdS te ci bö, beje ese 

vegerim.
Seyre rahişto gomlekö wx û kişand. Bu ç ire İra v?î bîst û çar 

parçe jS qetîyan. Kele wan berdan. Ev? bir sor doşeko runiştand. 
Cixarek day§ û qahwok jö re çSkir.

Elik li raxistina odö mey s and. Hemî mahfurên Ecem., pirça haryekî 
bostekê didê ser çaroxa Eli. Şewq û şema la weko kahrebanê li cavên 
Eli dix£. DikĞ nakê ji hisna Seyrö go sere xwe rake, li Seyre 
moyzânö jö nayö. Seröxwe tev/andîye gişt serö bighö nav paqön wî.
Seyre go Eli.

“ go ha.
Bi xwedö derde rain eve. Ji w'elatan, bajaran, miluk,axa, • makul, 

ü paşa tene rain. Biraya rain di be asil xûhame ye. Ez dibem niha meran 
nakim. Qey xwodê h§ nesîb nekiriye.Çawa gavadi çaven min li te ket 
ne bi dilekî bi hazar dili dile min kete te. Em yön hevin. Em ji 
hovdu ne getirin, em berûyâıı darekö, pîvazen mişarekö no. Ne ti 
kare xwe ji rain çâtir bikö, ne ez karim xwc j.i te çetir bikim.Go 
ti qayil bî, es bi çaroxa te ji qayilim. Ji xeynî te mŞr li livi- 
na min herambê.

Eli plşta stuvre xwe xwerand. Go Seyre.
■- Ha.
Wolla ez zanim ku ti henekĞ xwe bi min dike. Ma gelo malâ 

min hoye go ti |>Ğ qayil bibe? Ma te bi vÖ hezn û cemala min 
qay.il dibe? Ma ti li çeken min, köstek û zincîra min qayil dibe.
Ti bi çi qayil dibe ?

35

Seyre.
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■ Hema b± şewsS ta, bi bedena tc ez qayil dibim. Be bela,, qsdi- 
ya ü çu.

Elî go h e m  bila . Ma gey nîye ?
Madem hema bila,- tS niha deh zilamâ ji haz İra ne çêtir peyöeke 

û tS çS ser cila biraye min 6 mazin. Bere bö ovS ha kuramê weyo.
Em divin ku hûn xuha xwo bidnS. Win yân hevin û ji hev neçâtirin.
Wî çaxî vjö camêr me lev enin.

Elî.
** MS camer bi ra Sn, bi çi ?
Bi pera.

“• Bi paraaa ? Xwe*dS mala bava ta xera bikS. No min ji tere got 
pSncî çerxîyê min mabu. Gc ti bS malâ min, ew ji nine.

- Mal ava Elî, BavS rain û bave te axayen welatö Kesenen û 
Heyderan bûn. Ev eş îr a han, wolatê Hesenan û Heyderan di desten 
bavS ta û bavâ min de bun. Ma ti mala bavö te nebu ?

•*MaİS bavê min hebê nebê ez nisanim. HebS jî di destê bra~
yê te deye»
Seyre go Eli,

™ go ha.
” Hê niha agle 1in ji te bir.rî. Ez zan im ti bîr û bahwerîya 

dinyayS dibe. Di ve heyamede be pere tiştek nabS. Iîer tişt bi 
pera diqedS. Madem wiloye Elî, rabe bi çembile min bigre, min ji 
xwe re birevSno.

Elî go,
- Ez te birevenlm ?
~ A,
- Revandin|î. gence 15 bele ji wextê ku es ji dîya xwe bûme 

ü heta niha Ez qonaxa dû seetan ji gund derneketimeû neçüme ti 
devera. DeverkS nasnakim.Lo IskanS Gulîxan heye, raerik Szîdîye. 
Iskan axa, axaye kelha Oomaniye ye, dibajin ku zilaraekî baş, 
namuskar û bebeagîde. Mi bi şelihane jî ez wî nasnakim. Ez niz 
anim kelha Gomanîyâ ji bi 'kuveye. Malurae eme pirsin. Asil tuwî. 
Madem ti qîma xwe bi min ü çaroxa min tene xwîna minjî li ser 
ya te.

- Go asil ez bim, naxwe raba xwe kar fcikê.
Molla careke bakirîyS , go Elîyâ kuram
Tu rabe kar û barS xwe hâke , Tu rabe hilezîne,
Wela Tu rabi bi çembilê min bigre
Ji canS xwe re ji welatê Hesenan û Heyderan bircvîne.
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Wolla Tu rabe min li odên camSr û makulan 
li derê ve dinya-S ji canê xwe ro bigerîns.

De rabe Kuraruo hey lo lo heylo lo
De rabe şîrîno hey lo lo hey lo lo

El£ bangkirîyS , go, lo lo Seyrö bejn û bala te ziravS 
Weke tayê rihanê çêdibê li dorê kanîyê 
Wella çavS minî le ya te ve rêsîyen cemaöîye 
Berdana ser fetlê qats hemav/îye.
Walla osS rabirn bi desten keçama xwe bigrim 
Ji v/elatê Hesenan û Hcyderan ji xwe re birevînim.
Wella emê xv/e bavêjne mala Iskmê Gulîxan Axa 
Dlbdjin axayê kelha Gomanîyê,

De rabo şîrîne hey i§ hey İS İS
de rabe keçamâ hey lâ hey İS le

Şev nîve şeve ye Seyre rabu ser xwe, ew fetlen kezfiyan wek 
marSn van deBlân Bunisra, weke warîsS wa çolîya,, şuşjflê dor 
rŞemdîna wa bun o Herdu kezîyĞ xv/e li pişta sere xwe pSçan f dav/
Û dölîinga xwe hilkirin. çilen xwe, bazin û alrnön xwe xistne tu- 
rikê xv/ o o Şev hatîye diwazdohS şeve, bi dostS kuraraê xwe girt 
û go kelha Gomanîye ti li kuyî?

Kelha Gomanîye bi qonaxa heft şev û heft rojan ji welate He-"- 
senan û Heyderan dür bu, Ev/ di şova heştan de daxilî kelha Bo~ 
manîye bûn. Çuna ber qesra Gomanîye.

Elî go SeyrS,
Seyre go,, ha.
Heçı IskanS Gulîxane, oda mehvanân wî, oda pîrek û jinan 

no yeke. Ti here oda rnalîyĞn wî. Hegor go cSrîySn v/İ, go ji te 
pirsin, ma xuha rae, Tu ji kuwî ? Tu ji peşi hama ne bâje min yek 
revanda yan jî min kurama xwe revandîye. Ka bâ xv/edS çawa dike. 
Seyre go, başe.

Seyre rabû çu oda pîrekan, li deri da. Se pîrekSn Gulîxan 
hene, ji v/an ya me?,in,go

- Fenno xuha min, wera hindiru.
SeyrS, çarçefa v/â li sere v/Ğ çu li wir runişt.
Pîreke, go.
Tu ji kuv/î xuha min.
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-- Wölla xuha min, em ji welatekî dur tS. Ez û nalxuha xwe ne. 
Sm îjsev mfîhvanê wo ne.

•- Ser çavan.
Elî jî çu oda mêiivanan, 

wanên wîf firfira nSrgil Ü c 
Axir heta ku herkes bola bu, 
scr textrewanan xwe runiştî,

oda Iskanê Gulîxan. Fêris û pêhlî- 
ixarên wa ye. J i xwere diaxivin. 
çune mala xrve. Iskanê Gulîxan li 
dimeyzêne ku yokî bîyanî li devê deri

di nav pekalan de runiştîye.
“ Go ha birazi, tu ji küwt ?
~ Go ya Iskan Axa, Derde rain eve. Ez fci vi derdi hatimey li 

min bihisSne ozğ ji te re bdjim.
Wella carekS Elî bangkirîyâ, go ya Iskan Axa
Ez dShne xwo didime kolha Gomaniye
Gelek bilînd ü xwedê ava bikS gelekî sipahiye.
Wella gelek ır.Shvanan, mahkuman jin revandine 
Qesta xv;ec-ê_. qesta dêristana te kirine
Min jî bi destê keçanta xwe girtîye 
0 ji welatê Hesenan û Heyderan anîye.
Wella rain gesta rebbe aleme,, qesta dêristana te kirîye 
Minâ rabuye çikrîye
Bi destS keçama xwe girtîye
Minê ji welatê Hesenan li Heyderan anîye
Mine tû bebe egîd. mêr ü bi namus 
Vîoke te li dara v§ dinyaye min nedîye. 
Wella eze ji qasc dinyaye hatime 
QasidS vî deve deriye te kirîye.

Da rabe Iskan AxayQ min lo,
Hey lo hey lo. lo
Hey lo hey lo lo

- go keçama te ye ? 
go bele

- Yani ne sozdar û ne nîşanîye ?
- Go beli.
“ Tu ser çavĞn min hatâ 

sal§ dofc, bîst, sedî wcke 
çe dikim? wan li lıov mahr 
mala te ye. Nebâ ez bîyanî

Eli;, mal mala te ye, Ne bes ti, 
te ten deva derya min, Ez kare wan 
dikim ü rran dişyönim mala wan. Mal 
me, lo bele tiştokî din heye.
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- Çawa ?
- Maşallah, Tu ewha xortökî minaslp, taze, 

Di vğ ku yek bnzarekS bik5, û di ve hazara de 
Ya ku te revanöîyoj, weke te spehîye an na ?

û di he ana xwe deyi. 
karkiê , xisarê neke„

“Wolla ezbenîy mamelek haye? dibêjin, 
ş-3 ; gotîyo ma es ci bikini malê rain eve s

gotine ê ereb, guna te re- 
Me hevdu qebulkirîye

û hevdu revandîvs. Esi hat ine deve deryê te»
- Er5, v;.il oy e, haya go malĞ dinyaySye haya go mor di derheqa wâ 

bên kuş tin., zer ö zâgor di derhega we de herin, divê ku hSjabâ. Es 
dive herim 15 meysenimf ka çawaye.

Elî go, fermo here 15 raeysS .<
IskanS Gulîxan xvca berdâ x w a h r oda pîrakan. Dimeyzênê ku v/i

çarçefik di sere md deye. 
• Go Seyrâ.
- Go ha.
-- Go dîya min, xuhn rain, ne rojek û dû ne ku tu bS ezê çarçe - 

fê d ime serê xwe û eze ilişenim. Heye ku tu s.alekö, dti salan li vir 
be. Wâ wilobê ku em ji hevdu Cihat nekin, -em bibne malîyên hav.
Em bi hevre henek û gelta bikin.Çarçefa xwe ji sere xwo rake.

Wextê ku wilo got.
Wolla ewrên li ezmanan çiga li rain reş û şil bûn.
Gelekî li min û te gazîbS.
Mext.5 SeyrĞ Xatun rabu ser xwe.
Hâdîka 1 1 girĞka çarçefa xwe xebitî. 
ü ev çarçofa li sar rûye nazik şemitî 
Mella hûn5 dShnS xwe bidna Iskana Gulffiian.
Weke kevrS ku yok sere wî jekê.Weke mirişka ku bi eşê bikevê,
Li ber hezn û comala Seyre bi perpitî„
CarekĞ dibeje ya Xnliqo,
Tu çiga maziniTu rahman û rehîml,
Wella hebekî hiş5 Iskana- Gulîxan di sorö v-7'i de hatlbu.
Hama çu û desten xwe di stüye Seyre de anî.
CarekĞ kaba xwe ser ya seyre de dawisand û dani,
Go sa wadSn xvrodê li min bç
EzS tiştna bSnim ser-S Elîye Mohmed, vî mêhvanî.
Ev goştS berxika, aw goşt§ nazik?
Ji ku anî li ber kokâ vî dani,
Ez5 Elîye Mehmad îşav bikujim,
Eza Seyra Xatun bikme ber vî canî„



Wella Iskano sebavo tu no ti sebav ne ti camerî, 
Wella se jinên Iskana Gulîxan hono,
Ti carî jêre nabin ti xadim ne ti cêrî.

Di bê çu ba Elî, Elîyê Mehmed;
Elî jêre,gc,
- Ma ezbenî te dî, ma başe ?
Go, başse başse.
" Go Elî,
- Go ha.
~ Mal raalê te ye, ji xwe tâ li vir bê. 

hev ne bîyanin. Win yân havin; Bila dile 
bakim Qasî, Miftî û molle, Işê te çedikim 
nîno, mello kî me heye, ezê niha şiyênime

Wolew çibêji hûn 
te rihet he, vega 
, Le Oazî ü miftî 
pey»

ji
Q Z di
yê' me

Go siyanda pey mellâ û anî.
Go, Şeyda I'
Şeyda go, ha.
- Ti mehrke v/ilo esasi navajâ sar wan.
Şeyda go,çawan ?
- Mohrka wilo siyaseti, sar imame çaroxî ti bavejâ ser wan. 

Piçstre İşe te ja nebS.
“ Mohra siyaseti çawayê ?

Seyre be ra bêje, vrclla min Elî divê, E|î jî bera bejê m in 
Seyre dive, we be qey mehr eve, ma ji ku zanin, câhilin.

• Go ezbenî ya çStir ti zanê. Lê guneh tov di stüyâ tada.
- Ti gûnehê we nine hebS jî di stüye min de.
Ede mehreke wilo çaroxkî avâtno ser wan.
Elî go ya Iskan Axn,
- Ha Elî,
-• Bixwede rûwe min ji te dieeo, le xeberke min haya, eze ji tere 

be j im,
~ Tu serbest" El.t, çîye, xwedê xorbikê ?
- Tu saxbe xere; Em divin ku em li ba hevdu bin,wexta ku em 

ji hevdu dûrdikevin behna mo darnnkeve. Ez zanim ku niha bêhna 
wêjî tenge, go ti odeke bidö me eme li wâ ode behsa welatê xwe 
bihevre bikin. Hingî wo behna ma derkeve.

- ÇöâibĞ, vega, cih ji vre re çS dikim. Kuro here, cihS wan li 
filan ode bikin. Bere herin rasin. Çaxê xewoye.
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Axir çune cihS xwe, herduwan desten xwo xistne bin sorê xwe û 
ji xwa re diştexilîn. Behsa welatö Kesenen û Heyderan dikirin, 
Elî ji Seyre re dibĞş

‘•Malava SsyrS, ma bavdu revand. Herse birayân te. Qol Qasimö 
birayĞ ta, welntê Basanan û Haydarın ew aşîra giran we öinyayê 
kaf û Jcun bikin. Ewê cawa bâ ?

-• Malava kuram, wî rae hevdu revandîye û ora hat ine ber perda vi 
ciwamêrî, halbet ewe tiştekî safi bikö,' ©w zanê.

Ji xwe' re xeber didan he t a ku ew bi xewvo çun. Çavın ku her du 
bi xowve çun,, IskonS Gulîxan, inere ku hodana wî ne li oda nejî 
li eywanö, ne li hewşö te, dikĞ ü nakö sel,ra wî n<ıyS, Xencara di 
bordo du bost û çar tilîyan dirâjîya wâye. Xoncora xwe anî der ti car- 
okê hârîşa oda Eli ti Seyre kir.

Wella şov nîvö şeve seet dû ye.
Roş hevve, golekî şev tarîye.
WextS Iskana Gulîxan çuwîye,
Deva doryâ Elî û Seyre dîse vl vekirîya, 
Şev/ga rüya Seyre daye çâvS mî yo,
Çawa ser sere Elîyê Mehrned rawestîye
Destâ xwe avete vê xencera Salih Boğa ya; 

CarekĞ xencera xwe bira bani,
Heta xwcdê himet dayîye,
Danîye nîvS mixaza raya pişta v/îye.
Hayf û miqabila yekî wefca Elîyê Ilehmed, 

Vî tovnalö xorta.
Kir go xencera wî nîvbost m dm telî.
Di İaşe Elî, baratalı xenî gul kirîye.

Şeve nîvĞ şevS ya, wextS ku xencer danî ElîyĞ Mahmed, xwînê di bor 
xoncera wîre avête howayê. Seyre ji hesanö pişta razaye, ser we 
ş îr anîye. Haya we ji bay S feleke tinine. Xwîn çu ser çavSn vra, ew 
şîyar bâ, ElîyS Mehrned di dile wede şîrîne. Kurama wSye u revan- 
dîye.Ser wö evînâ, dimeysenS Elîyd Mahrned, weke bi köreke tuj ti 
sere mirîşkö jÖkâ,Elî jî wcfclo diqulibS vî alî wî alîye din, ileme 
careke xwa avâte ser İa'şS Wî, Elî ha karîbu biştexilê.

Wella döhnâ xvre daye kuromS xwe Elîye Mehmed,
Katiya nîvö odê nav gola xvrînö.
Go Elî Bangkiriyâ, go İS İS Seyre keçama min$ 
Tu dirabS bi lazkS dilesînS,
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38 ti xwo naghânâ welatê Hesenan û Heydoran,
KuramS rain Qol Qasirn, ti xaberê nndiyö, wi p8 nahisînâ,.
Ku ov»r neyS hcyfa rain İm dara d Inyaya,
Ji Iskana Gulîxan, li kelha Gamanîye jo nakiline .

Kelha Goraanî ji hini heta serî, hejîya. Seyre çilen xwe qet.andin û 
carekâ xwa li deve deri da» Pora serS xwe didrûyê dirSde.DikS 
hewnr û sed howar, li rain rebendli rain hasîrfî» Seyre kete sere 
çel û berriyan. Hingî li serâ çîyakîvo derket. pirr xalî ü asâ.
Diba zûro zûra guran7 rovîyan û hirçan. Li Soyrê bû şev di navserê 
vî çîyayîde. Bâft şev û hoft rojen wâ qediyan hê zad neketîye 
pişta girka w8 . Ewo ku bihar bu, kerong, toiik, tirşo û geyayê ku 
tâne xwarin, heme ci dikevS destân w8 ku has ne kevir û ax be tavâ 
je dev8 xwe. Heta ga nişe wö hate sere wS. Di meyzönê ku dibe şev 
dike ü nakĞ sabra wê naye. Dimezone ku ever û kovî hene.Dikê ku 
horê ba wan. L8 everin, kengi ew dikelin ku kes nâzîke wan bibâ. 
Bîst û pönc metro xwe di qevSzin. Axir, la dibe sibe, be bi çi kari 
DimeyzSnS ku wî merivek, tivinga v/î di desten v/îds ü diğere. Ha- 
çîrvane avor û kovîyane. Xwe li wan digolibena, di meyzênS ku ne- 
çîrvan evor avata dara, ku neriya xwa eyar Like. Seyre çu pişt û 
ravresta,

- Apo
•Ha keçam, derde te û li sora vî çîyavî ?
“ Apo tu li dûv mesela min mokeve, Xwedo ya ku ani sere miçı 

noyênê serê güren zozanan û neyönâ ser8 evddn kurra xwarî. Derde 
raini go heye, Tu bidî bi nence xwadê û şerefa mere xas, Tu wî 
avarî bide min.

~ Başe keça rain. N8 çîrvan goştê xv/e danî û rahişte eyer.
- Ha ji te re, kaçara.
Evr jî zane ku mexela kovî ü evoran li kuye. Eyar ji mezine.

Evre xwq di eyêrde pêçe, destan xwe dixê cihe lingê pêş lingen xwe j 
dike cihe lingan paş. SarS xvra ditevrênS Û diçĞ nav kovî Û evoran, 
Kovî halo öimeyzenin ku av tişt yak ji wane. Denge xwe dernaxin. 
Ewjî ji xware di nav v/ande dimoxelS ü dirazihâ.Lâ dibê sibeh, eyarê 
xvre dideynd derekîm ji xwere kareng, tirşo ü tolikS d i de hev ü 
dixwS. Kar û emele w8 o ve. Woko poppukan li serS daran dibe peppuk,, 
peppuk. Derde w8 jî eve. Di bS li min evdalS li rain hâsîre kani 
kuraraS mini Eliye Mehmed ?



43

Deh -oanzdeh rcjûn wâ diqedihin li scrü wî çîyayo îlehdiyan. Çî- 
yakî wllo bilinde weke lata Mendik. V/ilc dimayzSnS yekî woke însaneki 
di bine çîyöve dibihûrâ. Hingî çîya bilinde. aw insan weke çtik 
11 ber çavân wS xûya dikS.WÖ. jî xwe borda .xwahr,

~ Go waaaa bîyanîyo.
Foqihek, pirtuken wî quran û newlûda wî di turikâ wldena , be 

wĞ ji xwore here kîjan wolatî foqqihtîyS. Feqqih denge feoçikS kir.
Go ma lava, ez di pey vî İlmîde me, ji benî xwedS ye, ew her- 

meta ha ketîye elerdeki giran, ozS herim raeyaönim be ka derd§ wĞ 
çîyo. Feqqih lı ilk :i,ş a û çu bine tehta, nema kari here bani.

“ Dîya raine, ez nema karim bSme bani, be derdS te, mesela te
çîyae, eeje,

SeyrS. go, birayâ min, Tu fillohî, micilmani 
- Elhamdülillah, ez misilmanim,' foqqomo. Eze

anji Szİdîyİ.? 
ji xvrere harme

feqqetîyGo Ka bĞje bâ derdS te çîye.
-- BirayS min derdS min eve 5 Heta welatS He senan û Heyderan qasi- 

deki r'ii.çı heye. Tu nikaro pek benS ?
- Beje, heger go ji mile min bâ, bi s S wadSn xvrede 

te pêk bânira.
CarekS SeyrS bangkirîyS go foqqe keko,
Ti carekê rabö ji vâde lezkS bi lezînS,
Ti rabS bi navö rabbS aleme vî xaliqê bitene,
Li ser rüwe dinyayS bi hobine,

eze meqseda

TS rabS, v/elatS Hesanan ü Heyderan dure,
Bişsev û roj ti heryö İS bi kudenî,
WextS ku ti çuyî, tc Odıl Oasim,
BirayS mini biçuk ji dS û bava,
Ti xoberê bidye w* pS bihisönî, .
Te jere bêjê, ku xuha te Seyre gotîye,
Qol Qasimo, weyla keko li hale min neraayö 
Woyla yadê min bi guranre zurayS,
Weyla yadâ li min tatika sere dar û çîyayĞ.
■toyla li min qijika darayê, li min rureşa wan herqe birayê, 
Qol Qasimo keko ezS nebatine ber hetlket ürüresiya dinyayS,
Eze dikevime ber Eli, ElîyS ku kurama min u te bu,
LaçS wî li kelİha GoraanîyS di nav leppân dijmin û neyaran de,
Qasimo keko li wede bS xwedê maye.
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Seyre go, birayĞ rain, ma te derde min föhm kir ?
Erê xuha min min föhnt kir,, woxtê go te digot min li v.ir 

dinivîsand. Qet mite.la neko, rai bîst û çar kilo ji vS qeli ya çor 
ü târ xwarîye 1.1 ser kahnîyê, weke kahnîya Bohtîje, ji poşkek 
av bişewitira ji benî xatire te ser w3 kahnîye na rawestim. Bah"
»/erke ku sola min ji lingĞn min bikevĞ, şifqa min ji lezâ li sere dare 
bimene ez le na vegarim. Ko te derbS min naclîno, bay S xerbî liga- 
yİ min bu,go malava foqqe,tu $iqu bi lezî, bisek em hevaltîyê bikin. 
Min goto bayâ xerbî, tu li dora kurik t mesîlan de digerĞ,heyra 
tu belayı em ne havalen havin» Edî tu hiç metalan maka xuha min»

Wolla ea cuma çiyaye Mehdîyanê, 
çîyakî acep, bi dar ü bare,
Wi.n hemi bejin ya feqqe,
Maşallah ji te re û ji de û bavĞ ta re,

Feqqih xwe şidand û go »/elatĞ Hcsenan û Hoyderan ti li kuyî ? Be 
di qonaxa çend rojan de kete bor hidudê Hasenan û Hoydcrande.Giha 
ber gûhe gund, liqayî zilamoki bu»

~ Go bira eve welatê Hesanan Ü Heyderan ? Eve welate Qol Oasim ?
•- Go balâ»
- Edî axayê vî v/elatî Ool Qasim Axaye ?
■' Go naxêr, Ool Qasim Axaye jî, lê se birane» Herkesi axaye oda

xweye.
• Bir ay S mesiğ., kîjane oda v/î ?
-■ Go ova haye»
TurikS Feqqih di milê wîde , kaxeza ku li darî Seyre nivîsî di

o.est'vwîde/ ü da nîvâ ede» 
ji welatê He senan û Iîey der 
terewana xwe runiştî. Çu k

Di moyzSne ciwata wî digerâ» Ji eşİran, 
an di civata wîde hen.Ew jî li ser tah- 
axez da desten wî»Biraye mazin li kaxe~

zê meyzand û xwend»Ti bersiv neda feqqe»
Heçî ew. hersâ biraySn Seyre ne, herdukê mazin,, bave »ran 

Ü Seyre yeke, dîya wan ne yeke» Heçî Ool Qasime,piçukâ biraya, ew 
ji do û bav biraye Seyre ye.Feqqe li ber ode rnweşfeahayl. Bira ti 
bersiv neda» Feqqe çu oda biraye navîn, bi v/î awayî kaxez da »rî jî 
Wî jî li kaxeze meyzand, xwend 15 ti. bersiv neda.Feqqe rabu ji 
»/irjî derket»Li derve liqasî pîrekkö bû.

- Go xuha min, xv/edê ji te razîbê, ev Ool Oasim kijane ?
Go bira»



“ Go ha.
*- Heçî Qol Qasime, sere bîst rojön v/îye, xuhkewî hebu,digotinê 

Seyre X2VEUM. Xatuneke bi hizna dinyayê evq minasip û tasebu. Kur
arak wê ev; revand û birîye. Xes nisanê birîyo ku. Ti welat nehiş-' 
tin ku 13 ne gerihan. Kirin S nekirin ew na dîtin. Dike m nakê 
sebra wî û qarha wî li raalS nayS. Dayiia li dora gund, li van mer 
gan li van çîyaye. Heger hina bixSra xwe xwarin jêro bir, owe xwe.
Ji xvro xwarin naye bira wi. Dikin û nakin 11 male na hew3.

- Go wilo ?
“ Go a.
- Waxwe ez3 wî li ku bibînîm ?
~ Bira va mcrgek li dara han haya, bebe nobâ Qol Qasim li wire.
Fagge çu meyzand ku Qol Qasim xvre atye nav gul Û nefele li erde.
-Go Qcl Qasira nxa.
- Go ha,,
Feqqemektuba ku li ba Seyr-3 nivîsîbu da Josta wî. Go va Seyrê 

nivîsîyo, li min namyêj li rain rureşa sS biraya,hesîra serê çîya 
yS. Bi kovî ü avoranra razayS. Hoger hun li min pirs dikin, va e» 
li çîyoyê MShdîyan me. Nakevime ber rozîlbûna ha, ku xwîna kurama 
rnin ElîyS Mehmod li ccm Iskana Gulîxan maya as îr.

CarokS höstran dane sar çavfin Qcl Qasim, kir û nekir, kela 
girîyê xwe negirt. Dostön xws avate berîka xvre, axir bê çi derkat 
barda turikS feqqih.

- Ti ser sara min ü bava min hatî, oxira te ya x5râ be.
Peqqih çu sar cxira xv/a. Qol Oasim hate mala. Bazda ser banâ

gosre„
Yan ji hoft salan mestirbin, bi çeke xvo, bi haspa xwe, xv/e 

haz ir Lika. Yan ku bîya min nekin zanin La vrâ çi bS sere wan.
Ser vê gotcfcnê} Sdi az v/î b İh İnim ku donda Ool Oasim kiribS 

û xebordana wî naySnS cih. Herkesi xue hazirkir. Sod û poncih 
suwaron vrî çSbun.Qol Oasim da pâşya wan ü go kalha Gomanî ti li kuyyi. 
Çuna bar Kolha GomanîyS, Qol Oasim dongê xwe li Leşkerê xwe kir.

Go zarono,
-gotin ha.
- Keçi Iskana Gulîxanê ye, ziravên vrî vreka ziravon rovîne.Go 

win b0 owê bi ma ra şar bikS, anjî em vrî bikujin, anjî evrji 
laşkera rne bikujö, aw nine. Go pd darxê, owê bikavê qulkê go
hazar salî emlâ bigorin en wîna nabînin. Veca diva ku em bi meqamekî 
wî bixna destan xwo.Naxwe nakovS destan ma.

45
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Go asil Tu yİ Qol Qasira Axa»
- Go asil esbim eme harin cadirSn xwe

l>

islabeyna gadir û leşkaron deynin bi dorS, 
wî bSnme qefê.

li dora keİha GmanîyS deynin. 
Go b.ib§ sibah ez zan im

Bu sibeh, Qol Qasim rabu kaxizek nivîsî., da de s t <3 xulamê xwe
Go ku.ro,

- VS kaxozS bibo cem Iskana GuiîxanS., be ev leşkere li dora 
feelihS leşkerê Qol Qasime. Bê gotîye ew zilamo ku xuha min revand 
te ew zilam kuştîye.Ser wS ez golekî ji te kef xweş bume.DivS ku 
xelatekî bidĞ te. Eingî wî çaxî wS e.

Xulara rabu ser xv;e, çu devS deri, li deri da, deri vebu.
- Go ha kuro ?
- Go ya Iskan Axr.t- ev çadiren ku li dora gundin ye Qol Qasim 

Axa ııe. Ev kaxez jî wi da min.
Iskana Bulixan kaxez xwen . Ser ve xebere haziriya xwo kir, li 

haspa xwo swar bu çu çadira Qol Qasim.
-■ Go Es solomun Eleykum.
- Go vrey eleykum raeeselam, ya Iskan Axa were runo.
Cih 9anî Iskan Axa kir, cixare dayS, gahwe jere da. çĞkirin.

Go Iskan Axa te esi mâranîya han ji rain re kir iye.
- Go bele.
Go maşallah, awS go te kuşt meraki bebeegîdbu,ewçawa te 

dorb 15 anî û te wî kuşt.
Go evarbu, xcrtekî û qîzekö dane deve deri. Min ji wan 

pirsî, xort ji minro gotku eva ku min anîye xuha Qol Qasime,min 
revandîye ii anîye. Min go ma lava, welate He senan û Heydaran û 
Qol Qasim Axa kirîvâ me ye.Em yon havin, müriko axa dayim yan 
hevin , raalS me ye heve. Min meyzand ku xuha te revandîye. Min bi 
siyaseti mahra wan birrî û min wan xisne odekĞ. Waxtê ku razohan 
min xencera xwe kişand û ew kuşt. Min diva ku xuha te li cem xwe 
zatim bikim û xebere bidmo te 15 xuha te xwo li deri xist. Hêji 
nizanim be ev; çuye ku.

” Go naxwe te v/ilo kuş£ ?

ü

■" Go bele 0 
Ma wekê ku dile 
axakî welatê Hes

Ool Qasim li ser kuramê v;i. ew tevnalê xorta 
onan û Heyderantâşî. Ma kemala jineke çîye ?



47
Wext‘3 İskana Gulîxan vana jêre dibjê,
Kasaba wî dişewitd, agir dikevê ser kezaba wî f 
Caroke Qol Qaaira rabu ser xwe,
Go heyla mip bavö te reyando, di qebra roa û tarîde, 
Jî qqlS to weyo ku Qol Qasim,
Ji kuştina kurame xwe bihurîya,
Sebav kurâ kara,., kurê nizanim çi,
Çawa dactS te çu yokî weko SlîyS Mehraod ?
Di xowna şrtîn, di wî tavımla xcrta gerî/a.
Carakê rabu ser xvre, cezma wî ji pîyên wî deranîye 
DestSn wî bi duvS haspc xweve giröde.yîya,
Doma sê seetan pê talîm û gera histirîyan kirîye, 
Ew anîye li ba xwa danîye,
Bi xehcerê çavekî wî deranî bi saxîyo,
TSra sS çaroxan ji pişta situye wî je kirîye 
heta qurro.S duvkê wî. ye,
Destön wî pkĞnandibu bi saxîye,
Ji dile xwere. ev/ daya bar şur û senceran,
Laşê wî li wir hişti bu ji bo kuçik û tajîyan 
Baro wî jekir û di xurcozîna xwede dnnî,
Heyfa kurarnê xwe Elîyê Mehmed bi desten xwe hilanîye,

Wexta ku sara v?l jêkir â kire xurcazîna xwade, dengS xwe li 
leskerö xwe kir.

- Go zarono,
~ Gotin h&.
■ DerdS me;, armanca me ev zilambu, me owjî kuşt. Edî hun ji 

rain re nea hewcena. 'Çe.r Ji we bere bi minro ben. Sdin vegerin mal. 
-Gotin ya Qol QASIH Axa çSnabâ,■ Tu Jmrê ku em jî bitere.
- Ne rain go î#e we bi rainre nema. Win vagerina mala xwa.
Dol Qasira Âxa çar siwar bi xwa re hilanîn, cilan ku ji mal

ji Seyre re anîn;, rahişte wan û xistina xurcezîna xvre ü go 
çîyaye Möhdîyanö tu li kuyî. Çune bor çîyê, hospSn xwg li bine çîyS 
girSdan, xularaik li ber wan hiçşt Û yen din xv;e kis.andino sorS çîyê, 
Çi newal, çi neqeö ö çi mesîlo ku diçinê, dibakirno Seyre.

- Waaaa Seyre., Seyre tu li kuyî, guran ti xwar, guran ti kuçstî ? 
Axir 11 wan bu Svar, hatne bor dewarö xwe razehan, roja din
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hata teqana esrê li Seyre gerihan.
- Di gc waaaa Seyre.
Seyre xuya nedikir. Neqebik rnabu, xulaniekî xwe nezîk kir Û 

bangî Seyre kir. Seyre jî di besteke de goya ji xwe re dida hsv 
ku şîva xwo hazir bike.Dong çu gûhen wS.Carudinjî wextê ku waaa 
Seyre,. Seyre xwe ki şende sere tehte,

“ Haaaa.. haâaaaa.
Qol Qasim denge xuha xwa kir.
~ Ve neqlê hey kuramâ minî ElîyS Mehmed çu,. xuha min jî giha 

min, beşe.
• Ere carekê Qol Qasim bangkiriyS,
Lâ İd Soyrâ ti talîh û bextû rain û te nine,
Mizan in ev çi siud., ov çi dowr ü deme ?
Erê xwişka rain ev dû şevin di çîyayâ Mehdîyan de westîyan,.
Ti qewet û taqeta rain nema, ere heke tu minnasnakS,.
Ez Qol Qasimö bireye te ma.

SeyrS ji piş t.t woqa xatunîyê . ew kSf ü eewnaka ku tSde, ewqa 
dc şsekên singe sing, cama digo ev doşekên rae çiqa gijin?
Pel wan doşekSn hovrîşira dikir, digo çiqa pîyen iner ev ji wan tâ- 
şê. Wilo nazik û nazedar, lingen wS weke pembuwê Edene nazik, Li 
hale xwe S niha dimeyzSnê, ew fetlen kezeyan v/eka maran,bi dar 
û deviyan ve mane. Ew İaşe nazik hemî qul û birî ketine.Lingen wâ 
heraî bune felq. Bi vi halâ wâ geleki dilS we pS dis,ewitĞ.Bi hale 
xwe girî û careke bangkire Qol Qaqim.

Ere carokâ, Seyre bangî kir gc.. wayla Qol Oasimo,
Erê kaka li halemin rureşâ,
ErS yadâ li halâ rain neraaye.
Ere yadâ li dar 5 dinyaye,
ErS li rain rureşa herse birayS,
Ero yadâ li rain tut ika sere da ray o,
Hin bi guranre zurayâ, b.i kovîyan re razayS,
Lâ İS yadâ li rain hesîra deste dijrain û noyarayâ,
Ere yadâ rain kovîya li sere vi çîyayâ Mâhdfan,
Ere Qol Oasira kebe az nakevim derde,
Derde rezîlbun âu katiya sere çîyayâ..
Ere ez dikevim li bor heyfa ElîyS Mehmed,
Kurama rain û te keke,
Ewî maya li Kelha GomanîyĞ di dostâ dijrninde.
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Erâ careke Qol Qasim bang ki go lo lo Seyre;
Ez hatime ji welatê Hesenan ü Hoydsran bi mSrg û kani, 
ErS xuh*ı rain em ii çîygcye Mêhdîyan wastlyan,
îloma karin bêne banî.
Lo eğer tu wö pirsa Eliye Mehmed kuramS xwo dike ?
Ez çuwime kelha GomanîyS, rain bi destân xwa heyfa kuramS hilani.

Heger ku tu ji rain bahwer nake. Va rain sere Iskanê Gulîxan 
bixwore anîye. Di bö sere Iskana Gulîxanwoke sere van dermalan- pîrek 
darokî dikine bêhvila wan ti dibine tenura wan eli kizirSnin. Ü darek xist„ 
behvila sere Iskana Gulix.au ti hilda.

- Vaye sere Iskane Gulîxan, vaye bedlik cil, heger tu be. ez tazi raa. 
Were wan İi. xwe ko. Tu zaniLS ku heyfa Elîyö "îehmed kuramê me min 
hiland,. tu zanibo ku ez heyfa xwe ji kaskı re nahâlim.Edî w  ire cilên xwe 
İi xwe ke.

Seyre hata ber cilan. Rahişte sorê Iskanê Culixan û bi geza çuye. 
Bi kevira pinehayâ. Qol Qasira bi destân xuha x \ jq girt û ew ji Kelha 
Gomanîyê bire welatê Hesenan û Heyderan.
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W A M E

Dayka min
Silavan ji dur pirr dur ji te ro dişinim
Ez mendalê te biçûk
Wek sev/îynn çavan bo te dinalînim

Li vir, der xwe dinerim 
Jîn xveşe
Dîlanê dikin bi koman
Zar ok jî di leyizin , dikenin
Dipeyivin bi zmane xwe, be tirs

Li v i r d e r  xwe dinerim 
Jîn azaye
aha, bi bir ran pirt.uk 
Yek ji wan nave te li sere 
KÜRDİSTAJ
Ne qedaxeye, bahwerke
Hemî kasjî kare bixwênÖ, be fikara tirşe

Li vir, dor xwe dinerim
Jîn hejaye
Kes naço mehkeman jiber bahworîyê
vTiber ku Mark s dixwenin naven bidarvekirin
Bi salan nakevin girtîgohen tijî sipih

Lo dayka min
Rewş ne v/ehayo li wir, dizanim 
Jîn ne xweşo 
Jîn ne ezaya 
Jın ne hejaye
Hosîre ev;, nexwoşekî birin köre

Ka kîjan kom dîlanêdikö ?
Ka li ku zarok dikenin ?
Karin ew bixwênin bi zmane xweyî xv;eş ? 
Ev; pirtukên delal nayên şewitandin ?



Girtîgeh ne tijine ji. kesen azadî xwestine ? 
WaySn darveklrin ji bsr ku Marks-Lenîn dixwênin 
Bi hezaren dornoçun dere welet daye ?
Ez, yak ji wan
Dijminê matîngehkaran
Bi dile şikestî,, hSvîya mezin dûrketî

LS em diğerin wir âayS, ten welet 
Soz ji te re
Ser dikevin, jînö xweş dikin bi gel ro 
Dixerailînin gund Û bajaran
Marşa serxwobunc dibejin, bi dengekî bilind. 

________________  DerwSş FERHO

Ç î D İ X rJ h Z İ M ?

Hevîyo min heye
Di destpêka rêde di girişene
Li jor û jor wek sterikan xûyaye

Carna bönda dibe ji ber çavan 
Le ne berriye ji min 
Baznade ow

Hêsîrok girêdayîye 
Di bin destde, hovsar kirî 
Qi bin destda, rekih kirî 
Uek kevoka Ji çeng bûyî

Xem pe n a y e felek
Ceng dibS ji dastpêka spS ve
Xcr naxwazim ji kesi
£z t hevîya xwe bi cx dikim
Bi baçjên gülü pxvitkan
Paş zora zor,, kuştina dijnin.

Derweş FERHO



KURTÇŞ GRA.ÎİER 4

Soru zamirleri ( Pronaven pirsîvarî)

Kürtçe8 de başlica şu soru zamirlerine rastlan.tr? 
Kî (kim)
Çî (ne)
Kîjan (hangisi)
Birde Kürtçe dilinde cümle soru zamiri kullanilmada, ses 
ile olumlu cimleden olumsuz veya soru şekline koyulabildic. 
önceki derslerde belirtilmişti. (Ders 2 de)

tonu
daha

Yukarda belirtilen zamirler isim durumuna 
yapiİmiş Kî zamiri Ke, Çî zamiride ç dir. 
si daima geçmiş zaman için kullanilir. 
Orn s Kî yo e w ? Kimdir o ?

göre dagşiy,. çekimi 
Kî zamirinin çekiİmi-

1 )
Ki hata mal ?
Kî çayê divexwê ? 
Ew çî ye ?
Tu çi divexwe ?

Eve kim geldi ?
Kim çay içiyor ?
O nedir ?
Sen ne içmek istersin ?

Orn s K3 ew anî ? Kim onu getirdi ?
Ke göte te ?
Ke çay vexwar ? 
çi digot wî ?
Te çi vaxwar ?

Kim sana söyledi ? 
Kim çayi içti ?
0 ne söylüvoddu ? 
Sen ne içtin ?

Kîjan zamiri ise her tarafta değişikliğe uğramadan şahis 
veya şeyin yerini tutabilir. Fakat işaret edilen şahis veya 
şey eril ise zamire"î” dişil ise ' Î5Î eklenir. Çoğuldada 
i!an” eklenir.
Orn Kîjan meriv ? 

Kîjan jin 7 
Kîjan kaç ? 
Kîjani dixwaze ? 
Kîjand naxwaze ? 
Kîianan dibe ?

Hangi adam ?
Hangi kadin 7 
Hangi kiz ?
Kimi istiyorsun ? (er) 
Kimi istemiyorsun ? (diş) 
Hangilerini getiriyorsun ?

Ew kîjanan dixwazê 7 0 hangilerini istiyor ?
(çog)
(çog)





Diçim sere çiyan, şer dikim bo azadT!
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Min navê xwe kola li bircên Diyarbekir 

Ez Şêx Selde kal, Bijîjk Fuad im 

Pêşmergeki bê nav û bê nîşan 

0 qevdekî ji pincara welat im 

Ez duh şehîd bûm, îro, nuhat im .„
Rojen Barnas

TEKOŞER di yeke gulan’ de.




