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Union do« Travailleurs et âtudiants Kürde* en Beigiqu* 

Koerdische Arbeider* en Studentengemaanschap in Belgiti 

Yekltlya Karker 0 Xwendevanin Kurd Li Belçika
rEKOSER

UNION DES ETUDIANTS DU KURDISTAN EN FRANC

YEKÎTİYA XWENDEKARÊN KURDISTANÊ Lİ FRANSAYÊ

BIRYARA H E V R A Y î

Me Yekîtiya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçika -TEKOŞER- 
û Yekîtiya Xwendekarên Kurdîstan li Fransa di Kongere ya çara y g  

Yekîtiya Xwendekarên Kurdîstan li Fransa di rojên 22,23,24,â Ka- 
nûn 1979 de bêsdar bûn Q biryara jêrîn bi hevre stend.

Yekîtiya Karker 0 Xwendevanên Kurd li Belçîka-TEKOŞER- tevî 
Yekîtiya Xwendekarên Kurdîstan li Fransa xebatekî bi hevre bikin 
jibo komkirina komik,kome1ên Xwendekar û Xebatkara nêzîfc. kirina wa 
bi hev û di n .

KARÊ KU EME BI HEVRE BIKIN

1 . Xebata Capê.
a-Broşûr Q pirtûkân li ser zman.
b- ” û " li ser dîroka Kürdi.
c-Berhevkirina pirtûk,brosûr â kovarên li ser pirsa Kurd û Kurdîs

tan.
2.Seven Candî. 
a-Seva Newrozê.
b-Sevên agahdariyê li ser rewsa Kurdîstan.
3.Cûn û hatinên m e .
a-Nûçeyan bi broşür 0 belavoka ji hevre birin û anîn. 
b-Cûn û hatinên jibo dan 0 stendinên li ser nûçeyên n û .

Pisti wextekî xebata ku emê bi hevrps bikin,dibe ku em 
di pês de bibin yek komele.

TÊKOŞER 

Y. K . X . K.
Yekîtiya Xwendekarân 
Kurdîstan li Fransa

li Belçîka
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KARKEREN , KÜRD LI BSJ1ÇIKA

DI heyva cotmehöde, Organizasyona Mevkarîya 'Karkeren Xerîb li 
Belçika pirsek ji TEKOŞER kir. Ye organizasyona dixv/est bersiva ve 
pirse di kovara xwede binivîsö. Em li ser vö yeke rawestahan û me 
bersiva ve pirse da. Pirsa organizasyon^ evbû. Gelo kerkerön Kurd 
li Belçika Rene û rewşa wan çıye? Nivîsara me ku me 3i wanre şiyand 
eve. Em goman dikin çapa vö nivîsarö di kavara me de, herweha ro- 
nahîyeke ji bo hemu kese bi mesela Kurdistan di lebike, li derveyî 
Belçika.

HEJMAREKE ZEDE ;NE ?

Pirr zore ku em bejin hevqas Kurd hene di nav karkeren Türk de 
li Belçika, le gişen wan 3i Turki bi peseportön Turkî tön u wek 
Burkan tön ditin.

Ji ku ten ew ?
Pirranîyan wan 3i mintiqön Türk tön, ne 3i Kurdistana Turki, 

(rojhilata Turkî). Ango çaxö bi zarotî, biçukayî an hö nebûyî 
3i alîye karbidesten Turkî batine cih gûhaztin. Ev cihguhaztin di 
çerxa 19 û destpöka çerxa 20 an de 3i bo wan asîmîle bikin, ango 
wan biknc Türk bi qerarön karbidesten EnnerÖ hatin cih.

Ew cihgûhaztin herzende zmane wî Kürdi dide jibîrkirin ji, dişe 
zane ji ku hatîye ti çî ye. Ew kesön din yön ku rast û re ji Kur
distan tön, bıö gotin zanin ji ku ten u çi ne.

li Belçika, ew, weke giş karkeren xerîb ten ditin : wek Türkan, 
Marokannn û yen din. Tirsa runiştinÖ, kare giran û zehmet, malen 
teng û tevnik girtî, xwendegahön bi kul ji zarokan re, ji nav civa- 
ta Belçikîya dûr keti.

Ji bo karkerön Kurd yek tiştî di heye : Kes nizane ku ew bi xwe 
Kürdin -u gel eki cida ne.

Armanca me, ne kûrkirina dûbendîtîya karkeren Kurd û yen Turke. 
Tişten ku em dixwazin eve; Di nav civata Belçika de hebûn u nasdana 
gelekî, bi kesîtîya wî ( şeqsîyeta wî) u çanda wî.

Çanda Kurda li^gor me te vö gotine; zmane wî, kesîtîya wî, ka
rakter û adeten wî, meju (tarîxj u folklora wî... Herçende aordes- 
tîya bi scdsalan li ser gelö Kurd ji alîye çand iî aborî bûye ji 
çand û mejuye Kurd xwe paraşt û winda ne bû.

li Icu di jîn, li Belçika ?
Pirranîya wan li dora limburg, li Brüksel, Charleroi û liöge 

di r^unin. Pir li wan di kolane komirö de kardikin. Yen din li 
karxana( febrîqe) u înşaetan de kar dikin. Pirranîya jineıı Kurd 
yön Icu kardikin, li Belçika di kare paqijkirine de kar dikin.

Welatö wan, Kurdistan, çî ye ew ?
Kurdistan, eqarekî fereh, kem-zöde 20-25 car vvek Belçika mezine. 

le mixabeye ev welat di nav çar dewletan de liatîye parçe kirin: 
Turkî, Iran, Iraq, û Suriye, u li Yekîtîya Sowyet nezîkî 250 he- 
zar Kurd dijîn.

Kurd nezîkî 20 milyona hene. Nîve wan dikeve boşa Kurdistana 
Turkî.

Ji xeynî Yekîtîya Sowyet- ıî pirr köm li Iraq- Kurd ji çanda xwe 
mahrumin. Ne xwendegah ne rojname Au ne çî dî di alîye çande ve... 
Karbidesten Turkî wan bi nave " Turken çîy.oyî" yan " Turköıı rojhi- 
lat" didö nasdan.
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Rewşa aborî li Kurdistan , di rewşöke pirr ne xweş deye. Kurdistan 
ji giş dor.a xwe reben û perrîşantire.

KurdSn ku tÖn Belçika, Elmçoıya û Hollanda herweha dewletên din 
yên ewrupa, ji vê rewşa ne xweş ya sîyasî, aborî u çandı, ji ber- 
zordestî û zilma karbideşt'ên Turkî revîne. ( Gerek em jibîr ne kin 
ku eynî zilin û zor desti- li her sê dewletSn din jî-heye.)

TEKOŞER
P.S. Her gav her kesek kare ji Têkoger li ser Kurdistan informa- 
sîyoneke behtir wergirê. 10 Gotmeh 1979

O O O O O O O O O O O O O O C J  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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O Q » o * o o o * c o o * o « » o o o o o o o o o « » Q O * o e * * * * * o o o o o

Bîjin beşe köletî
bijî bijî azadî !

Silav j i we tevan re 
HİÖn karker û xvvendekar 
Hûn gûndîyên Kurdistan 
Hûn rençberen gülistan

Werin bi^in Kurdistan 
Dijmin ip derxînin 
Welatê xwe azad kin 
Serxwebftnê bibinin

Bi qîrîn bejin azadî 
Hun karker û gûndî 
BĞjin beşe koletî 
Bi dilxweşî û hevaltî

D. , Eerho ...
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ROII AHİ YEK LI SER TEKOŞÎNA GELE KURD U Q İNAYETİ

Gele Kurd yekek ji wan gelen cîhaneye ku pir xwedî dîrok, çand 
erd û hb.... Ji hebûna xwe ta niha çi bi dîrokeve çi bi çandeve 
u çi bi tekoşîna xweve di nav gelen cîhanede cilıe xwe girt û pa
rası.

HerçarYddwleten k̂ tvtCşp.Q.rêIsrt f ̂!Î&d:c;.!di7âıreteu.rigei©,' -u
K u r d ~ W  deng bikin, ''3i ı"'arîlcarîya êtaperyalîam^ roj ;M '!?$dE&e&fê 
mezintir dikin. Le bele gele Kurd her roja te betirjıişyar dibe 
u nezîkî azadı dibe. Hişyarbûna gele Kurd, wek tirşe dide dewle- 
tên xv/înmêj li dor xwe eynî tirşe dide emperyalizme ji. Herweha 
kevneperesten nav xwe, axan, m  xwe firoştıyan.

Zexta ku xwînmêjan li ser gele Kurd kiriye li ti dera peyde nebû- 
ye. Çi di woxte Imperetorîyetên Osmaııî u Parislide u çi di wexte 
her çar dewleten faşîst yen xwînmej de Kurd pir hatine perçiqan-r 
din. Le ti kati Kurda dev ji tekoşîna xwe ya milli ne berdaye. 
Herweha niha, gele Kurd xewna bi dewleten dorxwe yên kevneperest 
dide ditin. Jiber ku di diroka dinyayede, bi darê zore ti gel 
v/indaııebûne u nehatine windakir'in. Her we rojelce her gele bindest 
wexte dema v/î hat we raje tivinga xwe u beramber dijmin şerê xwe 
ke. Xwînmêj vi tiştî gelekî baş dizanin. Ta ji wan te pişta xwe 
di sistema emperyalistle bihev û di dişidenîn. Le bele be goman 
ew giş licem sistema xwe emperyalist we pişt erd bibin. Hevgirtina 
gelen bindest û. karkeren cîhanede di bin bingehekî peşverû u 
demokratikde roj bi roj zedetir dibe. Serketiııa gelen bindest û 
karkeran sistema sosyalist her bi hêztir dike. Bi xwirtbuna 
sosyalizme, emperyalizm har dibe. Dixwaze her roj li ciheki rudawekî 
geyda bike. Armanca we diyare : dijminayîya Jcarlcaran di nav hev 
u din de, Derxistina şer di nav gelan de. Le bele çi gelen bin
dest u çi karkeren cîhane tegihiştine ku emperyalizm xwînmêje, 
felbaze. Ji ber vê yelce her roj a dişe li ciheki serketineke 
peşverû xuyadike.

Di va sedsalên me de hişkere bûye ku zanista sosyalizme dibe 
reber ji tükoşîna çîne karkerî u tekoşîna gelen bindest bo azadi.. 
Iîişkera buy e ku ’.Eer tekoşîna- gelen1'bindest û  ya çinâyd-tî be s bi 
riya1 sösyalizmî :ser'dikevê. Wekîdî her'pişt li erde' .dikeve. Rejim 
yan dikeve bin destê burjuwazî ya xwe yan ji rewşa bere naye gû- 
Kertin. Red nûka serketina şoreşa mezinî yekemin û berdewama wê 
li Çin, Küba, Çekoslowakya, Wextekî nezîk Wîetnam,- Angola xweş 
şanî me dike herweha diselimênê, ku ti wextî şoreşên ku di bin 
rehborîya zanista sosyalist de çe dibin xwe diparezin û roj bi 
roj xwirt dibin. Ne katekî dur ev serketin we li Pilîstîn ( bi kurt— 
ayî) li rojhilata navîn u afrika bi serkeve. Beyanî ev serketin 
we li Kurdistan u li gelek cihedî xwîyakê. Kurdistanek xweş û 
paqij wê çebê. Bi vî awayî xwînmejî $ kevneperestî we durkeve. 
Avabuna Kurdistanek aza,yekbuyî u sosyalist li dora xwe hatih 
u serketina çîna karkerî mizgın dilce. Lîrkeke di li çav e emperya
lizme di çeqile.

- Biji Tekoşîna ji bo Kurdistana aza, yelcbuyî u sosyalist.!
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KÜRD U ŞOREŞA İSLAM I LI IRAN

Di Din Komara I sİ,anî ya nûh a Ay e tul lalı Xumeynîde Kurd be 
kemani di tlkoşîna Irane de li dijî Şah beşdarî kirin. Ve şo- 
reşe Şah ji welat avlf’û A. Xumeynî vegeranğ Iran. Le ji dest- 
peka vl şoreşe ta niha-em dibînin ku rejîna nûhjî ti maf ji 
bo Kurdan nasnekirlye. Iro, Kurd dixwazin ku, leşker û pasİa
ren Iranî j i Kur di s t an derkevin, u eto ııomlya xwe di nav q arşe- 
wa Iranekî demokratik daçfcistînin. 71 Ber 7 Kurd ‘BaEwerin kû ~ 
K~rlbln~xw~~bi 5cwe~îdare bikin. '.

Herçonde 'ku maf İn wan di nav iwînde hatîye perçiqandin jî, 
Kurd ûraîcla xwe na birin u bahw<£Pin ku cw! bi serkevin. Ve ca-ı 
re um 1 ela ne pir rnezina, ji ber ku serokatîya vl şoreşe neriv 
û konin plşveru ku xwedİ tecruba rlzan de (politik) t! ajotin. 
Ango ev şoreş ne wekî şoreşln bere di bin destin beg û axan
de ye. 

Ji ta niha
10 û 11 sibat 1979, plşnergeyln jjâEE Iran depoya çeken Ker- 

nanşah, Umîye û Senandac xistin bin destin xwe. U li Tehrane 
Pedayînen Xelk ( Marksîstln serbixwe ) û Mûealıîdin ( Misilma- 
nen plşveru) wek plşnergan depoy.an dixin bin desten xw©.

Paş ketina Sah û rojrn a w î ;
Kurd ji ve rewşe pirr istifade dikin û ji xwere 1dareki o— 

tonon datinin. Li her cîh, bajar û gundln Kurdistan konin sor 
reşger(plşveru) ji aliye gel ten hilbijartin. Ji bo ku kari ~T"' 
aborl,(ekonomik) çandl (kültürel) û İdarî birlve bibin. Milİs
en j i xelkc yln bi çek di par ezin. Ji sîh u sİ sal virde (şuııde) 
çara yokenîne ku çap li Kurdist ona Irâne~bı höşkereyî~bl zmâne 
Kürdi derdikeve. Li İ̂ (7hâ’Bâ7e~E.öIbesPvan~Heraîn7 derse znan~*u e- 
deloly ala "Kür dî""dı de destpekirin. Di vlderse de li klleka kal 
û plikoıı xwe dirftin. Di dair anele znaul Kürdi u znane Paris! 
dibin znane resmî. Di vî kati mezinde nlzlkî panzdoh konin 
rlzanl (politik) be tevhevl şedibin. “ ~ “

3 Adar *79 Li Mehabate PDK Iran! paş 33 sal xwe li ber 
200000 kesî he şkerekir. Ev tişt rejîna nuh xiste' bin mit.nl! .

Çend hof ta pagpe; Türkmen û ereb jî otononiya xwe dixwazin.
Li hembero Kurda Xunevnl û rejîna İslam! çi dilcin?
18 adar 179 g Helikopter & firoke herişî xellce be çek li Se

nandac dilcin. Ji bor ku xelke ne dixwest xwarinl bidne leşker! 
Xuineynî. Vî şerl 3 roja dewamkir. 400 neriv mir. Paş vî tiştî 
karbiclestln Iranî, Ayetullah Palaganî ( ku navl wî bi peşverutl 
derketîye?) dişînine ba Kurda. Ev Ayetullah şer dirawestene d 
ji giş xelkenhindikî (azinliklar, minorite,ninority) hele ji 
behtir ji Kurdanre bi şewekî resmî gotina otonomi elide-.

28 a-dar179 s Delegasyonekî Kurd diçe Qom û ^i A. Xuneynî re 
memoranelum elide. Di vl memoranelomlcte daxwazîyen Kurdan hatine 
nivîsandin. Bersiva Xumeynî her~na_ye.. Li gor Xumeynî, goti- 
nen otonomi û demokrasi çi ne? Xurrieynî cliblje " ev herelu gotin 
eli Qur* ani ele tüne ne û ji Islaml xerîbin." Li gora wî "di nav 
Konara Islan! ele maf İn giş nisilnanan wl yek be." Delegasyona 
Kurd, diçe ba Bazargan ku wî çaxî sereke karîlnâ bû.Hikumeta 
Bazergan, konisyonekî ji 3 wezîran çe dike ji bo bi ve delegas
yona Kurdre bide û bistlne. Di nav vl dan u standinâda çend 
endam ân komita Xumeynî di nav bajar!' biçtik Negeel! do gulla di 
hacrinin ser xelkln Icu claira PDK Iran! liq! Neqed! veelikin.

22Nîsan »79 s Leşker! Xumeynî dikev! Neqedl, bi xwe re Pas-
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PDK Iranê, clixwze bi fedayAin, MÛcahîdîn, Enîya Demokaratîk, 
çend liqên partlya T.UDEH û giş zelken ku re3îınekı laik* demok
ratik u federal dixwazin enîkê çibiki. Şoreşa Kurd di 25 ê Te
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wazi ku Kurda zu bi pelizine.

5 Ilon '79 sLeşkerê Iranx, bajarin Kurtla werdi.grin bin des
tin zwe. Giş hezen leşkeri yen Iranı clirabin serzweş rêzin tank, 
helikopter, Pantom..... pasolar 31 3i wîla;retin pir dur ten.

Xumeyni goiara zweyî bi nav
li:

cı.eng
.li

di31 Kurda 
leşker cüz

îni , olasîk u bi xwîn navbera her dûKür d naxwazin şer eki
alîyade derkevi. x.w şerre gerîllatî dixwazin bikin. Gel bajar 
û guncla berelide. Pişmerge xwe di nav çîyande vedişeri. Gunolerj. 
ku pir bombardiman dibin li dora Mehabat, Senandac û Saqez'in.

'79 s Giş zelke gundAe Qerno,li nezİlci Mehabati 3i
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Ji zeynı kuştina guncli Qerni mehlcemeyin İslâmî kuştira 200 me- 
rivî emir dike. 1000 zortin Kurd ku pirri wan ne cü ti komele- 
kî rizanî de (politik) ne ten girtin.

16cokmeh *79 s 47 gtmclîyen Hefsan,. nezîlcî Sercleşt ten kûştin.
Ji alı.vo ser s Kurâ dibi 3in ku ew karin şerri gerîllatî bi 

hindik ay jL 5 sal, be alîkarîya 3 i derve bajon.
Çotmeh ?29_ı Şerri gerîllatî pirr mezin dibe. Kurd seroke

Hüneri Bazergan li Kurdistan dirrevîâin.polise Mehabate olu ın.
çe dikin ku 73 pasolar li ser rîya Serdaşte’ dimirin.Xefkeke 

û. iıb.
Di clestpika M i;jdarde ' 79 j. . Paş 

Mehabati seroke" Iranî dizwazin olan u
kin. Seroken Kurd 
nade.

1.7 ...Mi,j clar '79

şerren pirr dijwar. li 
s taneline bi Kurdan re bi—

şer dibirin, le bes di navbera elan û staııoli-
l'e de

İslâmî dize- 
we re direj-

r > ___ ______ Xumeym mesaj eki 3i Kurdan re dişîne.
tibeje (2) "Merivin ku dibi3in ku han cüjî komara 
bitir, derewkerin..... Ez destin xwe bi dostanî 3i 
dizim, û ez 3i we hivî dikim ku hûn yekıtıya me zeranekin. Çim- 
kî veqetandin bes ji emperyalizma Emerîka re alîkarî dike-.”
(lü Şahîdekı bitene ev kuş tin clîtîye. Vî şahidi ( Jean Bertelîno)

,-.T» ,1 i -I- - T ;______________ t i —  ___d. i  / m n  -ı \ A  i  • .. A.rudawe di telewîzyona Prensie\
di rojııama Swîsre "24 Heures 
İHI" va 2.7.479 röportaj diniviseni.

tle (TP 1) Û li ser vi tiştî 
26 û 2$ Hezîran 79 AU i.rLE P0-

(2) »Le Monde" roja pe'pçşeoübİ 22 Mijdar 379.
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Ev tişt ne xerîbe. Iran giştî bala xwe daye ser gırtîyen ko»-- 
solosa Emerîka, li Tchranê. Xumeynî bang dike ji bo yekîtîya 
neteweyî, dijî emperyalızma Emerîka.

Destpeka Kanun 7 79 J_ Referandum li ser giş qanunen Iranê 
(anayasa,constitution) çğ dibe. Ev referandum, li giş Kurdistan 
100 fo boykot dibe. Ji ber ku qanuna nuh ti maf nade gele Kurd û 
yêh. din bindest.

Ilı ve Kanun '79 s Serokai Kurd li dawîyê ji hikumeta,Irane 
pıo j eki j i bo giş hindik-ayî y ê n (xelk''enhindikı) neteweyî distî- 
nir., Kurd vêe proje tavêjin. Ji ber Icu ev ne prâjekî otonomiye, 
le ”xv7Q îdarekirine:ı (l) Ango ev proje pir tenge. û. ne otonomîr 
ke ji dil û bi rastîye.

Jdiha q i di be Dan û s t and inen nûh li al iki ç$ dibin, li 
alîye din jı şerekî dijwar heye.

i.S. Me ev nivîsandin ji KBHDfJ», "1ES KÜRDES EN tRAW' G-roupe- 
rnent pour les droit des minorites, 12, Rue Hanore Chevalier, 
Paris 75006, Cotmeh 1979. wergirt.(stand)

- (1) "Le MONDE", roja s%embê, 18 KanÛn '79.

Ji. bo nüçeyen nuh yen Kurdistan, di hîjmara were de eme dîse
di kovarî de binivîsin.
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MESA HEZARAN QI GUHERAUD ?

Wek te zanîn roja 9e Kanune bi deh hezaran kes, dijî bi çekbûn û 
çeken atomê li Brüksel di skakan de meşin. Di vî kate dawide ev mî- 
tîng, mîtînga mestirîn bû li Ewrupa rojava ke çêbûye. Ji giş wela- 
tên ewrupa bi koman meroven aştîxwaz, demoqrat û peşveru beşdarbûn 
û diji daxwazîya biçekbûna dewleten emperyalist û çeken atomê den
ge xwe hildan. • ■

Dewletên bi derkirina çek u çeken atome merovtiyê tehdit dikin. 
Armanca emperyalistan herwextî bûye şer û ;dijminayîya gelan li hem- 
ber hev. Çiqas şer û nexweşî di nav gelande , di nav dewletande çe- 
bibe, emperyalist wesa çeka diProşin û serweta xwe mezin dikin. Lê 
di çerxa bîstade rewş hate guhertin û şeq li emperyalistan ket. He- 
zep. sosyalist li hember varı tiştan rabûn û heza emperyalist ta hal
deki rawestandin. Ve carê emperyalist hew karin weke ku ew dixwazin 
şer derxin û nexweşîye bêxin nav dewletan, yan jî gelan. Herweha roj 
bi ro^ heza sosyalist bi hez û xwirttir dibê. Gelûn bindest şere xvve 
bi arıkarîya hêza sosyalist dikin û xelas dibin. Xelasbûna wan be
re wan dide heza sosyalist. 'Ve care ewjî dijî emperyalizme u ko~ 
lonyalizmê têkoşînê dikin. Ango bi kurtayî heza emperyalist roj bi 
roj be hez dibe.Lê bele heza sosyalist, peşveru,aştîxwaz û demoq- 
ratîk xvvirttir û zedetir dibe-. Ji ber ve yekê emperyalizma cîhanî 
(serkeşen we emperyalistên Emerıka) dest bi zêdekirina çekan kir. 
Çekên atomê xwestin ku li ewrupa rojava bicih bike. Armanca we ve 
minti^ê bike .wek qereqolekê li dijî "tehlûka rojhilat" heza sosya
list u peşveru. Anına van çekan û bicihkirina wan li ewrupa giş 
gelên ewrupa dixe peş agirekî. G-elo bes gelin ewrupa? Herweha giş 
merovtîye. Bi hezaran, hetta em karin bûjin bi milyonao bi teqqî- 
na çeken atome we en kuştin.

li ser van bîr û baliwerîyan bi hezaran kes roja nehê kanûnê 
li Brüksel gihan hev u dijî ve yeke meşin û ev çek nalet kirin.
Le mixabeye kapital i s ten ev/rupa dile mamS xwe Sam nehiştin, li 
gor qeraren NATO qeraran werdigrin. Ew çeken atome w e bene ev/rupa 
rojava! Bur juv/azi, he ti wextî li gora xwestin u gotinen xelke 
nekirîye ku ve care wek xwestin bi hezaran, hetta bi milyonan 
keşi bike. Ji bo bur juv/azi yek tişt mühime; pere. Le bele hişyar- 
buııa gelen bindest û şerê azadîya wan li dijî lcolonyalizme, şe
re karkeran (proleterya) dewletên kapitalist, u şere dewletên sos
yalist hember emperyalizmi her roja diçe behtir bi hez dibe u 
emperyalizme bi paşde dibe.

HEZEN PEŞVERU U AŞTIXWAZ DIJI ÇEKBUUS ŞERDIKIK

Iro li giş welatan, hezên peşveru, li dijî çekan ( çi atom u 
çi ne atom ) şerekî pir mezin dikin. Ji ber ku ew zanin şere 
ji bo aştîye ji şere azadî u demokrasi nayî guhertin.(veqetandin.) 
Hiç ti kese aştîxwaz, peşverû çeka naxwaze.

Em bahwer dikin ku serketina şere aştîye li dijî emperyalizme 
mimkine u ev serketin ji bo heza peşveru gavekî .meziııe. Eğer 
meşa 9 e kanune bicihkirina çeken atome li ev/rupa rojava ne sekinan- 
dibe^î, naye gotina lcu hêza aştîxwaz û peşveıu we be hêz keve yan 
be heze. Peşdeçûna hezen peşverû her roja diçe derse ji roja çûyî 
werdigre û li gor ve yeke şere xwe bi peşde dibe.

Emperyalizm wî mire. Ji ber lcu serketin ya azadî û aştîyeye.
Ji komelên demokratik yîn Kurdistan li ev/rupa, KOMICAE, TEKOŞER 

û Yekîtîya Karkeren Kurdistah li Hollanda bi hevre Meşin. DDKD ji 
beşdarî mitinge bûbû.
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ME ÇI KIRI YE ?
23 Cotmeh 1979? Enîya Maaereel Fonds şevek li ser Kurdistan çê kir. 
11 vê 'şcvê de endame Tîkoşer, li ser Kurdistan peyivi.
9 Kanun 1979 li Brüksel Tîkoşer tev KOMKAR û Yekîtîya Karkeren Kurd- 
istan li Hollanda dijî çeken atomê meşîn. Bi deh hezaran kesen aştî- 
xwaz û demokrat hatibttn û dijî çeken atomê bûn yek dest.
31 Kanun 1979 , Di şeva onîya dijî Nîjadparêzîyîde koma folklor 
ya TEKOŞER beşdar bû u govendîn Kurdistan peşandan.
5 Çille 1950, Yekîtîya Karkeren Turkî li Belçlca (BTIB) di ve roje de 
civînek bo xelke çelcir. TEKOŞER jî beşdarîya v§ şevê 'kir û dijî 
karbidestön Turkî gotar xwendin.
27 Çille 1980, civîııa Tekoşer ya salewextî. li rûpele 13 binere.
6 Sibat 1980, se koniden iniernasyonal ( Ligue Pour Los Droits 
deş Peuplesy'ligue pour Les droits 1 ‘HommejAss* Belge de Juristes 
Democrateo.) li ser Kurdistan civînek kirin û peyîvîn. Profesöre 
Hukuke Brançois Rigaux serektîya ve şevî kir. Kesen ku beşdar bftn 
û li ser Kurdistan peyîvîn, rojnamevan û nivîskar G. öhaliand, 
nivîskar î Hukuk.cî P. Mertens û nivîslcar Kendal ( kürde) . Pir kes 
katin gûhdarî kirin. Paşre pirs û bersiv çe bûn.

Em sîpasî hevalbenden gele. Kur d Prof. Franşois Rigaux, rojname- 
van u nivîslcar G. öhaliand, Nivîslcar û hiquqcl P. Mertens id nivîs- 
kar Kendal dilcin.

TEKOŞER
EME ÇI K E T ?

17ê sibatê 1980k civîna TEKOŞERi Yekîtîya Sosyalistin Flaman re 
heye. Ev civîn ji bo ku em karibin hî baş t ir bi hev û din re İcar- 
bikin çâ dibe.
•);) a li Fransa
Di heyva Nîsanî de bi Yekîtîya Xwendekarön KurdistanAre cejna New- 
roz wî e pîrozkirin.

Ji bo xwendevanîn kovarî!
Ji ber çeııd problema me nilcarî bu hijmara kovare ya 3 di wexte 

xwede çap bikin. Em mecbur ketin ku em hejmara 3 û 4 bi hevre bidne 
çape. Ji giş- xwendevanîn kovara TEKOŞER em le bihurtine dixwazin.

Ji bo
K H R D I S T A I A  A Z A ,  Y E K B U  I I  , S O S Y A L İ S T

pî şkevin !

Şaşî s di hijmara 2de ya TEKOŞER  ̂îiîpele İğ me gotîye ALA SOR 
(komela partizaneıı çep, komünist) xelete. 
nstîya we eve. İLLA SOR, rojnama Şartiya Komüniste.
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XWEUDEVAN DİNİYİSIN OKU YUCULAB. YAZI YO R

ayin Arkadaşlar,
Gönderdiğinim ikinci şayi derginizi aidin, ilgi ve nlakaniza teşe-

kürlc-r. Şüphesiz kİ nız ve ea kariniz fayddlidir. Ve bilhc
sa bulunduğıarıuz ülkedeki büyük bir boşluğu kişnen do olsa dolduruyor. 
Bir toplum olarak şayi bakimından diğc-r Irklarla eşit miktarda sayi- 
liriz. Hatta yer yer çoğunluğu, teşkil ediyoruz, fca onlarla at başi 
yürüy .aiyoruz. Tabi sebebi malum. Yolnizligimizdir. ( ? )  lâkin is
tersek yürüyebilirizdo.

»Sisinle-pek ilgilenmedim. Zira henüz hiçbirinizi, t anim iy orun. Son
ra benim, sihhi durunun, bozuldu. Bu sebebi e kesin ara vermiş indir. Mec
bur, olmadıkça pek meşgul olman.

Derginizin dili fena, soyUmaz. Fakat yaziliş vb imla hatalarina 
dikkat odin. Çünkü hor Kürtçe yayinilerisi için mehaz olacağindan 
"iyiyi" temci aLnamiz lazim. Kürtçe' de"ü" harfi yok, "û" harfi v.ardir.

Bedirxanlarin bu gün için münakaşesiz kabul edilen alfabesini 
timiydin. Kurmanci şivesi ve .yazilişi için ayrıca Osman Sabri, Kü
rettin Zaza gibi dilciler verdir. 11 Çîya" dergisi ve "Hawar" iyi Ör
neklerdir. Hatta "AZADI" dergi,side dil bakimindan takdir edilir. Zira 
dil için savaş veriyoruz. Öyle olmazsa hangi milletten olduğunuzu kin 
bilecek ?

. .  0 . 0 . . .  . . . . . . . . .  O .  . . . . . . . . o .  . . . . . . .  .  . . . .  . .  . 0 «. . . . . . . .  . . . .  . 1 . 0 .  I .
<‘ o o o o c . * o o f l ( » c » o « o o * C ı c » o o o o û c » o e ® o o c e * o e * o o » o # O s » o o o o - > o « * « o o ' ' o ö o » * c i c < o o o o o

Solanlar, sevgiler.
H . Y . HOLLANDA

P.S. Mektubun diğer bölümü konuyla ilgili olnadiği. için dergiye al- 
nadik. Devam inin olduğuna dair noktalar koyduk, (Tekoşer)

( ? ) bu soru işaretide bize aittir.

Bersiva T''-1"koşer ji bo ve nane Tökoşer’in cevabi
Mirza H. Yildiz,

nama te ya dawî ku te li ser nivîsarîn di kovara ne TÖkoşer•de
Spasîyen germ ji bo hevalbendî û şîre-û. nlvîsîna reler w ergit rt,

ten te,
Di vö namö do mo dixwest çe-nd tiştan böjin, ku derbaroyî he imara 

dûwemîn ya kovare û xeletîyan diçe.
Ev xelotî di höjmara dwomînde ji bor çi çöbûn? ¥ek xuyoyo kovare 

bi doktılo te nivî.sandinP ü stensîl dibe. Hâimara yekemin fi hoimara 
dûwemin no bi yek daktilo Biatine nivîsandiıı. Di daktiloya dûwemînde 
İibonî danîna ser tipin "u" û "i" nokta s ir av û dirö jkirinö :r:"An 
ne bû. Ango bi daktiloya dûwomîn' me nikarîbû "û" û "î" deynim $i 
bor vâ yeki me ti çareyîdî ne dit, Em zanin İra nivîsar role t di ha- 
tin niv-.tsîn, le bele be çareyîye em dafdan.

Li sor sebata me yİ siyasi, jî te çend tişt gotine. Hn karin bejin 
ku, li gor îmkanen xwq eli navbora saiekîdo xebatekî pirr mazin hate 
kirin. Di nizikde broşürü li ser mojuye Kur di s t an dAuwemîn car lıate 
çapkirin» Broşüra li ser aborî ü çanda ICurdistan 1000 heb hate 
çapkirin. Di. eynî wextîde herdû broşAü bi dû zmana tin çapkirin.
Her car 1000.

Ji bo xcbata me yİ di salekede hate kirin li. hojmara kovare ya
bi Turkî wedûwemin beşe Kürdi rûpcl 7 binere. Di. hejmara S Û 4 

kirinin mo on nivîsandiıı.
Arnıanca me peşdebirina zmane Kürdi ye, om dixvvazin bi zmanekî paqij 

bipeyivin ü binivîsin. Lo gelo İr o mimkino ev tişt? Ha. Ji bo vî tiş.$î 
gerek zanîngohek li sor zmane Kürdi bixebito.tÛî ov zanîngc zmanekî 
paqij derxê. Piş vî tişt i ne m.imkine ku zmanekî Kur dİ ji aliye giş 
komele, parti, cni heta kes wekhov bi nivîsin.

Sîlavön şoreşgörl



BELÇİKA'da KURT İŞÇİ ve0GRENCİLER BİRLİĞİ
TŞKOŞER

RU GÜNE KADAR RE YAPTI ?
Daha önceki sayimizda, Kürtçe kisminda, ayni yazi yayinlanmiş- 

ti. Bu yazinin Türkçe'dede yazilip yayinini gerekli Bulduk. Ki 
derginin ikinci sayisini hasip dağittiktan sonra olumlu Bazi ça- 
lişmalar daha yaptik. Bunlarida tarihleri ile Beraber aşağida, 
daha önceki sayida tercümesi çikan yaziyla Beraber yaziyoruz.

TEKOŞER, çalişmalarina dokuz aydan Beri Başlamiş.(l) Bu arada 
ne yapildi ? Bu günden sonra na yapilmali ve ne için ? Bunu Belirt
me gereğini duyduk.

TEKOŞERs kurulduğu ve çalişma karari aldiği zaman aşağıdaki a- 
maçlarla çalişmalarina başlâdi;

" Eğitsel seminerler için çalişmanin sürekli yapilmasi, Bilim
sel Bir yapi kazanmali ve her üyesini iyi Bir şekilde ulusal mese
lesinde yetiştirmek. Her üyeye örgütün önemini öğretmek, pasif ve 
dağinik Bir örgüt yerine aktif ve militan Bir örgüt kurulmali,

" sapik, oportünist- ve revizyonist fikirlere kar şi mücadelenin 
yürütülmesi için sürekli toplanmak ve seminerler düzenlemek.
- 11 Maksizm-r-Leninizmin iyi taninmasi ve Böylece sapik akimlara 

karşi kesin kararli olmak.
«  6 C■ O a O ç O O O ,  O O O O  o o o o o c

"ulusal meselemizi iyi tanimak ve Kürt halicinin kurtuluşunu 
sağliyacak yolu iyi öğrenmek.

" Sömürgesilik ve -emperyalizme karşi halicimizin mücadelesinde 
yerimizi Bilmek ve öğrenmek. Her türlü imkan kullanılarak ICürdis- 
t,and da verilen özgürlük mücadelesine destek sağlamak.

11 Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşi Kür di s t an ve çevresinde 
verilen proleter savaşanı desteklemek, emperyalizmin Bölgeden 
çikmasi için devrimci güçlere destek olmâc .

"Ulusal sorunumuzu pfopaganda yoluyla taııitmak, dil, kültür, 
tarih ve iktisadi yaşantı şeklini dünya kamu oyuna tanitmak.

" Sosyalizmi anlamak.
" Belçika'da Kürt işçi ve öğrencileri Birbirine kaynaştirmak 

ve birleştirmek’.'
Yukarda Belirtilen şeylerin doğrultusunda TEKOŞER örgütü Bu 

güne kadar çalişmalariiıâ ara vermeden yapmiştir. Mali • problemler 
yüzülen Bu güne kadar isteyipte gerçekleştiremediğiniz Bazi şeyler 
vars-ada en lcisa zamanda gerçekleştirilecek.

•Avrupa ülkelerinde Kürt İşçi ve öğrenci örgütlerinin çalışma
lar inin sinirli olduğu Bilinmektedir. Bazi örgütler senede Bir 
Nevroz 'u yapar, Bazilarida Bir iki sefer o İmale şartıyla Biliniri 
dağitirlar. Fakat faydasindan çok zarar getiren bir sürü sürtüşme. 
Bazi örgüt veya federasyo larda kendi taraftarlarinin -(parti) 
vas.i t as.yİ a diğer örgüt ve federasyonlara karşi cephe almişlar.
Hat ali ve zararli-bir çalişma yaptilclarinin farkinda değildirler 
herhalde.

Nasil ? Bazi gruplar eleştirilerini yaptiklari zaman, doğru 
veya yanliş iddialarini yaparlar. Amaçlar! kendilerini en doğru 
kabil^ettirmek. Fakat kime kabül ettirmek? Şunu rahatlikla söyli- 
yebiliriz ki kendi davasini Bilen, mücadele şeklini bilen hiç kim
seye değil. Fakat o kişilere ki yeni kazabilmiş , örgütlere yeni 
kayit yaptirmiş, ve siyasi anlayişi zayif olan kişilere, ayni 
zamanda problemini iyi anliyamamiş şahislar, kolaylilcla Bu aldat-

~4l) Kasim ayinda bu yazi hazirlaîıdiği için o aya göre zaman hesanianmistir.
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kanabil iyo rl ar.
ikinci büyük hata da; çoğu yerlerde görüyoruzki bazi, dar 

görüşlü örgütler kendi menfaatleri hangi tarafta varsa, propagan- 
dalarini, eğitim çalişmalarini ona göre yaparlar. Yani gerçeği 
söylemezler. Onlar Kürdistan’in sorununu bilerek tahrip ediyor
lar. Bunlarin bir kisminin bu şekilde haraket etmesi sebebsiz 
değildir. Daha önce yaptiklari mücadelenin hatali oluşunu giz
lemek. Bu yüzden doğruyu söylemek istemiyorlar. Onlar, gerçek 
yüzleri nrrtaya çiktiği zaman, kitlelerden^tecrit olacaklarini iyi 
biliyorlar. Meseleyi tamamen değişik söylüyorlar, ki tecrit 01- 
masinlar. (Burjuva taktiği.) SĞz değiştirmek fakat pratik ayni.

Kitle ve Mücadeleye bu tür şeyler ne biçim zarar getirir?
Bu sorunun cevabini şurdan çikarabiliriz. Bati hlmanyada düzen

lenen bir seminerde, Tekoşer’den iki arkadaş dinleyici olarak 
bulunuyorlardı. Bu seminerde 1961 senesinde başliyan ve 1975 te 
yenilgiyle sonuçlanan ihtilal işlendi. Semineri hazirliyan kişiler 
baştan sona kadar ihtilali övdüler, PUSK'nin hiç bir hatasini belirt 
mediler. Onlara göre mazlum, fakir Kürt Halicini dünyada hiç kimse 
desteklemiyor, ya&nizdir ve kimsesizdir. 75 kişi kadar bir dinle
yici topluluk vardi. Hepside okuma olanaklariııdan yoksun işçi.
/ıkla gelen soru şu; 0 işçiler meseleyi gerçekçi bir açidan nasil 
anliyabilirler? Eğerki her şey gerçekçi bir a£idan ortaya koyul- 
mazsa, doğrular söylenmezse, dogrularin yaninda yanlişlarda söy
lenmezse nasil başarili bir çal'işma yürüt“ulebilir? Acaba meseleyi 
yanliş anliyan kişi veya gruplar bir gün anti-sömürgecililc, anti- 
emperyalist mücadelede, K ’ürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde 
bir engel duvari oluşturmazlarmi? Bizira amaçlarimiz bu duruma 
bir son vermek. Bizim için gerçekçi, düzenli, uzun vadeli, teme
line oturmuş bir mücadele gereklidir. •

Nerede ve niçin■eleştiri yapilabilir?
Eğerki mücadele içinde herhangi bir grup, örg"üt veya parti, 

hatali bir iş yaptiysalar eleştiriye maruzdurlar. Asilsiz eleştiri
ler bize zarar getirir. Bunun yaninda her örgüt veya parti kendi 
hatalarini kabül etmeli. Hatasiz hiç bir unsur yoktur. Eğerki ha
talar düzeltilebilinirse çok şey kayip edilmez»

Biz tekrar ÎEKOŞER’iıı bir senede yapjîiklarina dönelim. Herşey- 
den önce, bizim amacimiz kendi meselemizi ilk planda Belçika, imte 
kanlar dahilinde Avrupa, kamuoyuna anlatmaktir. Yayin, festival, 
ktfltürekgece, bayram ve yür"düşlerin vaâitasiyla, bu amaçlara 
ulaşilabilir inancinâayiz. Ayni zamanda enternasyonalist da^anişm 
mada yerimizi almaliyiz. Anti-emperyalist örgütlerle siki bir 
dayanişma içine girmek ilk planimizdi ve halende bu amaci güdü
yoruz. Çünkü bizim meselemiz,, bizim savaşimiz, anti-emperyalist, 
enternasyonalist mücadeleden kopuk değildir.

Bir başka şey ..daha ; Kürdistani sömürgeleştiren ülkelerin 
" sol " örgütlerinin revizyonist, oportünist vo şoveııist yüzls- 
M M ° â $ i ğ a  çikarmak için, onlarin anti-propagandalarini tesirsiz 
hale getirmek için siki ve ciddi bir çalişma yapmaliyiz. Her fir
şatta, gerek yayin gerekse başka türlü çalişmalarimizda gerçeği 
söylemeliyiz.

Şimdi tarih sirasiyla yaptiğimiz çalişmalari aşağiya yaziyoruz.
1- 7 Nisan 1979 ; Nevroz lcutlandi. G-ecede kisaca Kürt tarihi 

vo milli meselesi hakkinda konuşma yapildi. l’EKOŞER in-folklor 
grubu Kürt halkinin milli oyunlarindan bazilarini oynadi. Kürt m 
müziği halka sunuldu. 200 kişiye yakin seyirci vardi gecede.



2- I Mayla 1979 s Uluslararasi işçi sinifi dayanışma günü, An- 
vers H e , Belçika Komünist Partisiyle beraber 1 Mayisi kutladik. 
Yürüyüşten sonra büyük bir salonda oyunlar sergilendi, konuş
malar .yap il di. Burada tekrar Kürdistan üzerine kisa bir konuşma 
yapildi, Kürt folkloru sergilendi. Gecede 2000 kişi kadar bir 
topluluk vardi.

'3- 11 May is 1979 ° " Halklar in Dayanişmasi" gecesine katilan 
örgütümüz kisaca Kürdistan üzerine konuşma yapti, konuşmadan 
sonra.Kürt folkloru gösterildi.Saz eşliğinde türküler söylendi. 
Çoğunluğunu Latin imerika’dan oluşturan örgütler geceye renk 
kattilar. 600 kişi kadar seyirci vardi. •

4- 19-20 Mayis 1979 ° Halklarin Mücadelesi Örgütünün düzen- 
ledfgT'iki günlük ülus^ârarasi bayrama Tekoşer'la.beraber-20

katilmişti. Her uir örgüt kendi halkinin Kültürünü orada 
gösterdi. 2000 kişi kadar seyirci vardi. • •
• 5- Haziran '79 un başlarinda. Floref' te '"uç günlük uluslararasi 

şenlikler vardi. Şenlik! sr e TBKOŞER örgütü-Halklar in Mücadelesi 
ile beraber katildi. lOOeyakiıı örgütün katildiği bu şenliklere 
müzik ve folklor gösterileri yapildi. 10,000 in üzerinde seyir
ci katilmişti.

6- 1 2 -1 >5 Haziran '79 s Uluslararasi Flaııderen Festivaline, folk 
lor gubuyla katildik. Kürdistan'in bayraği günlarce dalgalandı.
3000 iıı üzerinde bildiri dağittik. Festivale -katilan gruplarin 
devletleri şunlardır; Kürdistan, Polonya, Yunanistan, Çekoslo
vakya, Almanya, Hollanda ve Belçika. 4000 kadar seyirci vardi.

7- 18,19,20,21 Haziran'79 ° Jambes'te Uluslararasi Walonie 
Festivaline folklor ekibiyle yine katilan TEKOŞER örgütü Kürt 
folklorundan bir kaçoyun oynadi.Festivale Portekiz, Fransa,
Polonya, Macaristan, Norveç, Hindistan, Flandereıı, Ualonie ve 
Kürdistan folklor ekibleri katilmişiardi. Kürdistan Bayraği 
yine 4 gün dalgalandi.

5- 25 Haziran '79 s Damme'de Uluslararasi KÜİTUR gösterisine 
katildik. Bizden başka 100 adet örgüt daha vardi.

9- 30 Haziran'79 s Brüksel'de Iran Konsolosluğunun Önünde 
p]o testo mitingi 19 örgütle beraber yapildi. Protesto mitinginde 
Humeyni gericiliği ve Kürt halkina karşi olan milli baski poli- 
tikasini ortak bir bildiri ile de protesto ettik ve dağittik.

10- 1 ve 2 Temmuz '79 s Uluslararasi Kültür Gösterisi-Walqniye- 
kisminda sergi açtik.

11- 13 ve 16 lerbmuz '79 s Belçika Komünist Partisinin yayin 
organi olaıı gazetesi Kizil Bayrak'iıı senelik bayramina örgüt ola- 
ralc Komünist Partisinin leuvo şubesi ile katildik. 3000 .kişinin 
katildiği bu günde 2000 e yakin bildiri dağittik.

12- 20 ekim H9 sKürdistan Kültür gecesi Leuven şehrinde yapildi. 
Geceye 150 kadar seyirci katilmişti.

1 3 -  9 Kasim '79 J. Den Haag t a Hollanda'da Kürdistanli işçiler 
Birliğinin yaptfgi~Kürdistan Kültür gecesine folklor ekibi ile 
katildik.

14- Bir kuruluşun yildönümü vasitasiyla davet edilen TEKOŞER 
folklorekibi çeşitli oyunlar sergiledi.(24 Kasim'7 9.)

15~ 9 Aralik '79 Brüksel'de 'Atom silalılarina Hayir' mitingi 
yapildi. Bu mitinge 10 binlerce barişseva: demokrat insan çeşitli 
avrupa ülkelerinden katildi. TEKOŞER, KOMKÂR ve Hollanda'da Kür
distan 'li işçiler Birliği mitingte beraber yür''udüler.

.16"  15 aralik '79 ° Fasli Öğrencilerin düzenlediği gecede sergi 
açildi. 1000 e yakin seyirci katilmişti.
,17-^31 Aralik '79 : Irkçiliğa Karşi Mücadele Cephesi'nin düzenle- 

üifŞÎgc ceye rülkİb r eWbimiz katildi. Geceye 1000 in üzerinde kişi 
kişii katilmişti. Irkçiliğa Karşi Mücadele Örgütünde 90 örgüt var.
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18- 5 Ocak 1980 ; Belçika'da Türkiyeli işçiler Bicrliği(BTIB) 

Türkiye'de artan şiddet ve baski olaylarina karşi bir oturum hazir- 
ladi. Çeşitli örgütlerin katilliği ve baskilari protesto ettiği
bu gündeTekoşer örgütü de baskilari protesto, etti ve dayanişma 
konuşaasi yapti. • ■

19- 27 Ocak 1980 tarihinde örgütümüzün senelik Kongresi oldu.
20- 6 şubat '80 de Uluslaraasi-üç örgütün ( insan Haki ar ini 

Savunma Örgütü, Halklarin Haklarini ve Özgürlüklerini savunma 
Örgütü, Bemokrat,Hukukçular Öemiyeti Belçika Şubesi) Kürdistan 
üzerine düzenledikleri açik oturuma- .uluslararasi hukuk-profesörü 
François Rigaux'un başkanlik ettiği oturuma Fransa'dan gazeteci 
ve yazar 0. Chaliand, Yazar ve hukukçu P. Mertens, yazar KENDÂ.L 
(Kürt) katilmişlardi. Kalabalk bir kitlenin bulunduğu tartişmali 
oturum son derece iyi geç#i.

Kürt halicinin dostlari Prof. P. Rigaux, Gazeteci ve Yazar G, 
Chaliand, Yazar ve Hukukçu P. Mertens, Kürt Yazar KENBAL'e’ özel 
olarak teşekür ederiz. ( Tekoşer)

21- 25 Ekim '79 s Kürdistan üzer.iuıe Mazereel Pondş 'un düzenledi
ği konferansta bir konuşmaci olarak davet edilen Tekoşer1in üyesi 
gecde Kürdistan üzerine bilgi verdi.

22- 25 Ocak 1988 s Belçika televizyonunun Pransizca kismi RTB 1 
de " La pensle a? t les M oranı e s " programinda Tekoşer'in bir üyesi,
P. Mertens ve başka bir K'ürt Kürdistan üzerine konuştular.

YAYIK ALAHIKD.,1 HE YAPTIK ? (bizim yayinlarimiz dişinda)
a ) Ocak, Şubat, Mart '79? MRAX'in irkçiliğa karşi informasyon 

gergisinde, 13* sayicîa, Kürdistan tarihi üzerine 9sayfalik yazinin 
yayirina olanak sağladik..

b) Teamuz-ağustos 79 ° Vivant Uııivers dergisi, Tekoşer'in yar- 
dimiyla Kürdistan üzerine özel bir şayi çikardi. Bu derginin 
20,000 üyesi vardr.

c) Belçika'da Kürt işçilerinin durufcu üzerine Bareel dergisinin 
7» sayisinda Tekoşer'in bir yazisi yayinlandi.

İsmail Beşikçi’niıı serbest birakil- 
de Kürdistan tarihi ve

d) Ecevit'e -Aralik ayinda, 
masi için telgraf gönderdik.

e) iki aylik gazete" Demain Le Monde" 
kültürü üzerine yazi yayinlandi.

f) TEKOŞER örgütünün yardimiyia Brüksel ve Leuven Üniversitele
rinin dört öğrencisi olcullari için Kürdistan üzerine tez hazirla- 
dilar. ( Bu-tezlerden birincisi yakin bir zamanda Elamanca yayin- 
lanacak. Plamnca ile Hollandaca ayni dillerdir.)

Hiçin aktif bir mücadele ?
Sömürgeci güçlerin baslci ve zulmü alt inda inliyen Kürdistan 

halicinin bu günkü durumu biz yurtsever, demokrat ve sosyalistleri 
en aktif mücadeleye sevkediyor. Gerici Humeyni*nin Iran Kurdms- 
tan'ina karşi faşist pasdarlarini hücuma geçirmesi, Türkiye Kür
distan.'iııda faşizmin kol gezmesi, işkence ve eziyetlerin günden 
güne artmasi, siki yönetimin artan baskilari karşisinda yaşanti- 
nıuı zor bir duruma gelmesi, Irak ve Suriye'de şovenist BAAS ikti
dar lar inin Kürt halkini asinile politikalarına karşi mücadele 
hor bir Kürt -sosyalistinin görevidir. Ha±> ir siyasi örgüt tün 
olanaklari ile Kürt halkinin üzerindeki zulmü açiğp. . çilcarmali.
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Kürt halicinin Ulusal Kurtuluş Savaşina dost kazamalidir. Eğer ki 
biz Kürdistan devrimci—demokrat örgütler dayanişarak mücadelemizi 
yaparsa hiç bir güç anti-sömürgeci,.anti—emperyalist mücadelemizi 
engelliyemez. Fakat eğerki her birimiz ayri bir ses olursak ve 
kendibaşina. yalniz başina mücadele etmeye devam edersek mücade- 
lemiân eksik kalmasi şüphe getirmez.

Biz, TEKOŞER i'gütü olarak, her ilerici, yurtsever Kürt örgü
tüne sesleniyoruz; -Mücadele alaninda dayanişınanizi demokratik 
ilişkiler içerisinde-geliştirmenizin zanani gelmiştir. Türkiye,. 
Iran, Irak ve Suriye’nin gerici ve faşist güçlerine İcarşi eylem 
birliği yapiniz. Keppimizin amaci ve hedefi-birleşile, özgür ve 
sosyalist bir Kürdistan oİnali.O O O O O'p O ö O O O O O 

o o o o û o o c o o o o o

NOT ; İTisan ayinda Fransa’da Kürdistanli Öğrenciler Birliği ile 
Tekoşer, Newraz bayramini hem Fransa’da (Pariste) Jıemde 
Belçika'da Kutliyacaklar. Belçika'da Newroz, Liege şeh
rinde kutlaııacalc. o o o o o ooo ooooo 

Û o o o o o o o o o o o o



TEKOSER
Union det Trawailleurt et fetudiants Kürde* en Belgique 

Koortocto Arbeider* en Studentengemeentchep in Beigie 

Yekltlye Karker û Xwendevan*n Kurd ü  Belçika

UNION DES ETUDIANTS DU KURDISTAN EN FRANC

YEKÎTIYA XWENDEKARÊN KURDISTANÊ Ll FRANSAYÊ

EYLEN BİRLİĞİ KARARI

Biz Belçika’da Kürt işçi ve Öğrenciler Birliği - TEKOSER - ve Fransa’da 
Kurdistan'li Öğrenciler Birliği, Fransa’da Kûrdistan'li Öğrenciler Birliğinin 
22, 23, 24 aralik 1979 tarihli 4. Kongresinde bulunduk ve asağidaki karari 
verdik.

Belçika’da Kurt isçi ve Öğrenciler Birliği - TEKOSER - Fransa'da Kürdis- 
tan'li Öğrenciler Birliği ile beraber öğrenci ve isçi örgütlerinin birleşti
rilmesi ve eylem birliğine gidilmesi için çalisma karari aldilar.

BERABER'YAPACAĞINIZ İSLER

1- '.Yayin çalismalari:
a- Dil üzerinde broşür ve kitaplarin basimi.
b- Kürt tarihi ve kültürü üzerine broşür ve dergilerin başilmasi. 
c- Kürtler ve Kürdistan sorunu üzerine yazilmis kitap, broşür ve dergi

lerin toplatilmasi.

2- Kültür geceleri :
a- Newroz’un birlikte kutlanmasi.
b- Kürdistan sorunu üzerine informasyon gecelerinin beraber düzenlenmesi.

3- Iç çalisma:
a- Broşür ve bildiri vasitasi ile informasyonun karsilikli yapilmasi. 
b- Yeni olaylarin zamaninda değerlendirilmesi için devamli gidip-gelmek.

Eğlem birliğini olumlu bir sakilde yürütebilirsek, birleşmemizde söz 
konusudur.

TEKOSER
Belçika’da Kürt isçi ve Öğrenciler 

Birliği

Fransa'da Kûrdistan'li 
Öğrenciler Birliği
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İsveç'i! Yazarlar Birliğ±şift79 sonesinin aralik ayında Başbakan 
Süleyman Donıirel ve Cumhurbaşkanı Fahri Korttturk'e gönderdikleri Kürt 
halkinin üzerindeki kültürel baskiyi protesto-telgraflarini aynen yazi- 
ycruz. -

Sto ckholm,10-12-»79
Say in
Süleyman DMIREL 
I.C. Başbakan!

ANKARA
Yüksek Makaminiza,
Her bir ulus kendi dilini, adebiyatini ve kültürünü kul

labına hakkina sahiptir . Bunun içindirki dil ve - basin özgür
lüğü gerçek bi temel şort olmalidir.
a Kürt dili, Kürt edebiyat i ve kültürü bütün Türkiye Kmr- 

distaııinda yasaktir. Bu, Avrupa Sanişma Heyeti tarafindan 
belirlenmiş, insan haklarina ve ö*z gürlükler ine karşi bir 
saygisizliktir. " -

Biz isveçli yazarlar, " isveçli Yazarlar Cemiyetinin "
24 kasim 1979 tarihinde toplandik ve dil ve basin özgür
lüğünü ortadan kaldiraıı her türlü engeli protesto ettik.
• Türk hükümetinin en kisa zamanda Kürt dilinin üzerindeki 

yasaği, Kürt edebiyatinin üzerindeki baskiyi ve Kürt kültü
rünün geliştirilmesini engolliyen her türlü haraketin kal- 
dirilmasini isteriz.

Saygilarimizla. isveçli Yazarlar
V . . .  Cemiyeti

. Jan CEHLİN
.BAKKAM V

Sayin,
Fahri Korütürk 
Cumhurbaşkani 

ANKARA
Yüksek Makaminiza,
isveçli Yazarlar Cemiyeti, bütün ülkeye yayilmiş yazar 

ve edebiyat te romanlar indan oluşan bir cemiyettir. Normal 
olarak her bir isveçli yazar ve ayni zamanda yabanci yazar 
ve tercümanlar Isveçte kaldiklari müddetçe IYB'ne (SFF) üye
dirler. ■ .

Cemiyet ilkelerine uygun olarak, İsveçli Yazarlar Cemiyeti 
her zaman için dil özgürlüğünü savunacaktır, böyleco fikir öz- 
gürlüğünü^garantiliyena kadar -mücadele eder. a .
- Bu rolü' - ayni zamanda uluslararası bir öneme sahip - üst

lendiğimiz mesuliyet altinda ülkenizde siyasi siğirna halcki 
veya çalişma olani soran yabanci meslektaşlarimiz için kul
lanmak istiyoruz.

Korunmak için yurtlarini terkeden göçmen yazarlar arasind 
da Kürt yazarlar da vardir. Onun için, -Kürt halkinin ve o- 
nun kültürü üzerindeki baskiyi ülkemizde -ve komşu ülkelerde 
araştirnaya karar verdik. Oyleki, büyük üzüntüyle duyduğumuza 
göre Kürt halkinin problemiyle özel-olarak-ilgilenen Türk ya.- 
zar İsmail Beşikçi ve onun eserleri hakkinda soruşturma ya- 
pilip Ülkenizde bu kişi, cezalandirilmiştir. Biz öyle bir ya- 
zarin devrimci kişiliğini tabiki önliyoruz. Çünkü yaratici ve 
değiştirici olan her kinse (politikaci) devrimcidir.
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ülke yorarina karşilikli tartişmayi reddeetnek (mahkum etmek) 
insan haklarıyla bağdaşmiyan bir şeydir. Yukarda belirtilen 
bütün bunlardan sonra IYB (SPP) İsmail Beşikçinin serbest bi- 
rakllnasi için gayret edeceğinize inaniyoruz.

Saygilarirıizla.

Jan GEHLIN isveçli Yazarlar
BA.SK/iU Cemiyeti

DEMOKEA.TİK KIT'LE O'RGÜİLERI
Demokratik kitle örgütleri temsil ettikleri kitlenin ekonomik- 

demokratik çikarlarini korumak ve kitlesinin bu yöndeki talepleri
ni gerçekleştirmek için oluşturulan kitle örgütleridir, " Dernek
ler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar."

I - Demokratik kitle örgütleri siyasi platform içinde birer 
baski grubudurlar. Siyasi parti değildirler. Bu şu anlama gelir: 
Bilindiği gibi siyasi partilerin siyasal ortamda, hükümet olma veya 
mevcut siyasi düzeni değiştirme amççlari vardir. Halbuki baski grup- 
larinin, yani demokratik kitle örgütlerinin ne hükümet olma nede 
mevcut düzeni değiştirme amaçlari vardir. Onlar,-sadece mevcut siya
sal düzene veya hükümete baski yaparak " bu,baskilari mitingler, 
kitle■eylemi, toplantilar, yayinlarla yaparlar," Temsil ettiği kit
lenin ekonomik ve demokratik çikarlari için mevcut hükümeti veyahut 
mevcut düzeni bir takim tavizler vermeye zorlarlar. Bu konuda bir 
örnek vermek gerekirse : TIP, (Türkiye işçi Partisi) ve TOB-DER,
(Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanişma Derneği) i karşilaştiralim.
TIP bir siyasi partidir, amaci iktidar olma ve ayni zamanda mevcut 
birjuva d"üzenini değiştirip kendi amaçlari - doğrultusunda devleti 
değiştirmek ve kullanmak amacini taşir. Oysa TOB-DER'in öyle bir a- 
maci yoktur. Onun amaci sadece temsil ettiği ö'ğretmen kitlesinin 
ekonomik-demokratik çikarlarini korumaktır. Bu çikarlarini elde 
etmek için demokratik planda bi takim etkinlikler gösterir. Amaci, 
öğretmen kitlesinin maaş, emeklilik, örgütlenme, sendikal haklar i 
v.b, bir takim haklar elde etmek için eyleme girişir. Bunun pro- 
pagançLasini yapar. Mevcut iktidari bu yönde tavizlere zorlar.
Yani demokratüc kitle örgütlrinin amaci temsil ettiği kitlenin a— 
ma.cini korumaktir. Bu omacini gerçekleştirmek için yayinsal ve benzeri 
etkinliklerle tabanini bilinçlendirir. Eyleme sokar.

II —  Demokratik kitle örgütleri bu amaçlarini gerçekleştirirken 
ikili bir yapi arzederler. -Yani demokratik kitle örgütlerinin ikili 
bir yapisi vardir. 1- Mesleki yapisi, 2- Politik yapisi.-

Demokratik kitle örgütleri temsil ettiği kitle niş. ekonomik çi
karlari için mücadele ederler. Bu yönüyle meslek örgütlerine benzer
ler. Ama bu ekonomik çikarlarini, gerçekleştirmek için politikayla 
uğraşmak zorundadirlar. Bu yönüyle de' politik örgütlere "siyasi par
tiler" benzerler. Çünkü, onlar-ekonominin politikadan bağimsiz"olami- 
yacağina inanirlar.-Politikasiz ekonomik çikarin elde edilemiyece- 
ğine inanirlar. Demokratik kitle örgütlerinin bu iki yani birbirinden 
ayrılmaz bir diyalektik bütünlük arzederler. Yani ne ekonomisiz poli
tika, nede politikasiz ekonomi■olamaz düşüncesini taşiriar.
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III - Demokratik Kitle Örgütlerinin tabaninda kimler yer alir :
Demokratik kitle örgütleri . taban örgütleridirler'. Yani ekonomik

çikarlari ayni olan tab anin çoğunu ayni bünyede (kendi bünyesinde) 
barindürirlar. Tabaninda yurtseverler, ilericiler, demokratlar, sos-, 
yalistler yer alabilir. Yanitabani karişik bir yapi gösterir. Ama 
tüm bu unsurlar! bir arada tutan şey onlarin ekonomik•çikarlaridir.
Yani demokratik kitle örgütlerinin yapisinda, yönetiminde ve tabanin
da çeşitli görüşten insanlar yer alabilirler.

Ayni zamanda demokratik kitle örgütleri ülkedeki mevcut siyasi or
tamdan etkilendikleri için ayni paraleldeki-siyasi partilerden, etki
lenirler, Bu siyasi partilere mensup çeşitli gruplar demokratik kitle 
örgütünün bünyesinde yer alabilirler.

IV Demokratik kitle örgütlerinin ~ ... .. . bellikleri*
1 - Demokratik kitle örgütlerinin en önemli özelliği demokratik 

merkeziyetçilik ilkesine göre haraket etmeleridir. Yani bu örgütlerin 
iç bünyesinde ve işleyişinde bu ilke egemendir. Bu ilke şu anlama ge
lir 3 Bu örgütler demokratiktirler. Çünkü aşşağidan yukariya doğru bir 
denetim mokanizmasi vardir. Taban tavani-" yönetimi " dene tüyebilir. 
Kongre, oylar vs.lerle tavani tabanin talepleri doğrultusunda haraket 
etmeye zorliyabilir. Tavan "yani yönetim" her zaman, her konuda tabanin 
sesine kulak vermede ve tabanin görüşünü almak zorundadir.

Demokratik kitle hareketleri ( ö'rgüt düzeyinde) merkeziyetçidirler. 
Çünkü merkeziyetçi olmak zorundadırlar. Yoksa dağilmak zorundadırlar. 
Yani tavan " yönetim kurulu" taban adina bazi kararlar alabilir. Bu 
kararlari uygulamaya sokabilir. Tabanda tavanin aldiği bu kararlara 
uymak zorundadirlar. Taban, üyelere emredebilir. Amaçlari doğrultuşunda 
üyelere görev verebilir. Yönetim lurulunun bu kararlarmda derneğin a- 
maçlari doğrultuşunda almak zorunde,dirlar. Aksi taktirde yönetin taba
na ters düşer, tabana hesap vermek zorundadir.

2 - Demokratik kitle örgütlerinin ikinci bir özelliğide, bunla- 
rin legal " kanuni" olmalaridir. Yani hükümetten, daha doğrusu il—  
gili yerlerden izin alarak kurulurlar. Ve etkinliklerini mevcut ya
salara göre sürdürürler. Ama bu derneklerin bünyesinde yer alan kad
rolar arasinda illegalito. olmiyacaği aniamina-gelmez. "Yani kanun 
dişi etkinlikler."

V - Demokratik kitle örgütleri konusunda iki sapma yani iki yan- 
liş vardir.

1- Sağ sapma 2- Sol sapma.
Bilindiği gibi demokratik kitle ö'rgütlerinin mesleki yani ile p o l ü  

tik.yani diyalektik-bir birlik içindedir. Bu yanlardan herhangi birini 
abartma, insani demokratik kitle örgütleri, konusunda, sapmaya götürür.

SAG- SAPMA : Bu, demokratik kitle -örgütlerinin mesleki yanini-a- 
bartraadir. Oportünistlerle pasifistler demokratik kitle örgütlerinin 
bu yanini abartarak bu ö'rgütleri birer meslek ö'rgütleri-olarak gö

rür,ona göre değerlendirirler. -
■ Bu örgütler sadece üyelerinin ekonomik çikarlarindan baŞka bir şey

le ilğilenmemeli derler. Bu örgütler politika yapmamalidiriar. Politika 
yapmakla siyasi iktidarin hincini üstüne çekerler. Eğer biz politikayla 
uğraşirsak siyasi iktidar bizim taleplerimizi yerine getirmez, derler. 
Bu, sağci bir görüştür ve sağ sapmadir. Sapiktir.

SOI SAPMA : Bu görüşte solculariıı ve. anarşistlerin görüşleridir. 
Solcular bu kitle Örgütlerinin politik yanlarini abaiftirlar. Bu Örgüt
lerin ̂ politik anaçlarindan bir taneside üyelerinin çikarlari için müca
deledir denildi! zaman, bununla alay ederler. Yani bunlara göre bu ör
gütlerin' ekonomik çikarlar için mücadele, etmesi önemsiz bir şeydir. - 
Örgüt birincil planda siyasetle uğraşmalidir. Ekonomik çikarlar doğ
rultusunda mücadele edenleri pasifi s tlilcle suçlarlar. Bu kitle örgüt-
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lorinde bir tok siyasi görüşün hakin olnasini savunurlar. Bu örgütlerin 
bünyesinde yalniz'sosyalistlerin cloğil demokratıarin ve ilericilerinde 
yer alabileceğini inkar edrler. Demokratik..kitle örgütlerini birer si
yasi parti veya sosyalist partilere benzetirler., Aslinda- bu örgütlerin 
olrıiyan bir takin siyasi görevleri bu ör ütlere yüklemeye çalişirlar. 
Onlari siyasi iktidarin alternatifi olarak görürler.
" VI - Demokratik kitle örgütleri konusunda Marksist görüş :

Marksistler, demokratik-kitle Örgütlerinin mesleki ve * politik-yan- 
larinin birlikteliğini ve. bütünlüğünü vurgularlar. Marksistler e göre 
bu örgütlerde birincil olan.yan,-mesleki olan yanidir, k a  bu örgütle
rin- politik yani ihmal edilmez. Mesleki ve politik yan diyalektik•bir 
bütünlük içindedir.. Ve bir yan diğerine oranla abartilanaz. • •

■■■ .., E, I.

Gelecek TEICOŞİER dergisinin içinde yer alacak olan konular.
1- İrlanda, ( Kuzey İrlanda').'

Yillardan beri sömürge çilere! kar ş i sataşan bir Halk.
A A  - <

2- Türkçe Izahli Kürtçe Gramer.

Di hejmara were de ya TEKOŞER dç nivîsarön me.
. ■ • * *

1 - İrlanda, (İrlanda Bokur).
Zelkekı ku ji salan de dijî kolonyolîzme şer dike.

2- Gramêra Kurdî bi rohnkirina Turkî.

S E R F î R i  2 I Y i  G E L . E H  " B'I N D E  S T E !

Z A F E R  E Zil L E N H A L K L A R I N D I R !
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"■ Se n e l i k  k o h g r m i z  y a p i l d i

Belçika’da -bir seneden beri ç al i şm al ar ini sürdüren örgüt‘um*uz 
TEKOŞER - Belçika'da Kürt işçi ve Öğrenciler Birliği- senelik genel 
Kongresini27 ocak.1980-tarihinde üyelerin çoğunluğunun katilimiyla 
yapmiştir.

Kongrede Yönetim Kurulunun seçiminden önce, ’79 senesi boyunca 
yapilan çalişmalar gözden geçirildi ve üyelerin değerlendirilmesi 
yapildi. '

Örgütün çalişma program ve tüzüğü bütün üyelerle beraber okundu 
ve üzerinde tartişildi. 1980 senesi•için-çalişma program ve tüzüğü 
hazirlandi. Belçika gibi yabanci bir ülkede sömürgeci güçlerin talan 
sahasiKürdistan sorununu kamu oyuna-nasil tanitacağimizi uzun uzun 
t-artişt-Iktan sonra *79 senesine nazaran daha olumlu bir çalişma yapa
bilmemiz için iş bölümü yapildi ve her bir iş bölümü için gruplar 
tayin edildi. . . . .

Ele alinan konulardan birifie, diğer demokratik 6*rgütlerlo iliş
kimizin geliştirilmesidir. Gerek demokratik Kürt "örgütleri ile 
gerekse demokratik yabanci örgütlerle dayaiıişmomiz -sağlam ilkeler et
raf inda kurulacak ve bu ilişkilerin ilerde daha olumlu ve başarili 
çalişma yapmamizi sağliyacok, Kongremiz yapilmadan önce Fransa’da 
Kürdistanli Öğrenciler Birliği ile kararlaştirdiğimiz EYLEM BIKLIGI 
bizim için demokratik Örgütlerle ilişkimiz açisindan ilk adimimizdir. 
Son zamanlarda attan gruplaşmalar* bölünmeler bizim için üzücü bi 
şeydir. Bu duruma bir sen vermek ancak-ve ancak sosyalist-bilinci 
iyi kavramak ve pratiğe uygulamakla mümkündür,'

He için mücadele ettiğimizi unutmiyalim,-
Tölçoşer Örgütü olarak, amaç ve isteğimiz şudur; 1980 senesinde 

aktif bir mücadele ve ayni zamanda sağlam ilkeler etrafinda bütün 
demokratik -Kürt örgütlerinin dayanişmani ve birleşmesidir. .

BELÇİKADA KURT İŞÇİLERİ
Ekim ayinda , Belçika’da Yabanci işçilerle Dayanişma Örgütü Töko— :- 

şer’den bir soru sordu. Bu Örgüt- sorduğu sorunun cevabini yayin or
ganlarında yoyinlamak istiyorlardı. Bu konu üzerinde durduk ve cevap 
verdik. Örgütün sorusu şuydu: Belçik’da Kürt-işçisi varmi, varsa du
rumlar! nedir? Onlara hazirladiğimiz yazi -.şudur: Umariz ki bu yazi 
ayni zamanda Belçika dişinda Kürt sorunu ile ilgilenen her kes için 
aydinlaticidir, - -'
BELÇİKA’da KURT İŞÇİLERİ 
”Sayilari çokmudurlar?
"Türk İşçilerinin arasinda bu kadar Kürt işçisi vardir diye kesin bir 
rakam vermek çok zordur.Fakat hepsi Türkiye’den, Türk pasaportlarıyla 
geliyor ve Türk olarak muamele görüyorlar. ’ -
"Kordon geliyorlar? . .
"Çoğunluğu uTürk bölgelerinden geliyor. Türkiye Kürdistanindan gel
miyorlar. Yani çok-daha önceleri Türk resmi makamlari tarafindan 
aşimile edilmek üzere Kürdistan bölgesinden Türk bölgesine zorla 
götürülmüşlerdir, - •
Her ne kadar anadili Kürtçeyi unutuyorsada (Türkiye’de Kürtçe ko
nuşmak veya yasmak yasaktir) yinede nereli ve kim olduğunu iyi bili
yorlar. Kürdistan bölgesinden buraya gelenler ise hiç şüphesiz ki 
nereli ve kin olduklarini iyi biliyorlar.



"Belçika’da onlar her bir yabanci gibi muamel.e görüyorlar. Türkler, Fas- 
lilar v.s. ikametgah korkusu,ağir ve. zor..iş., dar-ve eski evler, ço
cuklar için ...okul sorunu ve Belçika kamuoyunun dişinda.
"Kürt işçileri" için; bir' şey daha var. Kimse onlar in Kürt olduklar ini 
bilmiyor. " . ,
"Bizim amaoimiz Kürt ve İ**örk işçilerinin araş ini açmak değil. Isteği- 
mizBclçika kamuoyunun içinde bir ulusun içinden buralara gelen ve varli- 
ği olan bir topluluğun kimliği ve Icültürü ile tanitmaktir.
" Bize göre Kürt kültürü’ bu anlama gelir. Kimliği, dili, karakter ve 
adetleri, tarih v e -folklo.ru... ,Hernekadar, yüzyillar boyu Kürt _kültürü 
ve 'ekonomisi "üzerinde baski uygulanmişsada, .yokedilemedi ve kendini . 
koruyabildi.
"Belçika’da nerde koliyorlar ?
Çoğunluğu LIMBÜRG çevresinde, Brüksel, Liege ve Oharleroi şehirlerinde 
oturuyorlar. Kömür ocaklarinda çalişanlar çoğunluğu teşkil eder. Geri 
kalan kismi ise fabrika ve inşaetlerde çelişiyorlar*
"Çalişan Kürt k.adinlari ise genellikle temizlik işlerinde çalişiyorlar. 
"Yurtlari Kürdistan, Nedir?
"Kürdistan geniş bir saha, yaklaşik olarak 20-25 sefer Belçika'dan daha 
b’*uyüktür. Ne yaziktirki bu ülke dürt zömürgeci dewlet tarafind.an 
bölüşülmüştür. Türkiye, Iran,Irak ve Suriye. 25000 kadar Kürtte Sov- 
yetler Birliğinde kaliyor. Nüfuslari 20 milyondan fazladir. Yarisin- 
dan fazlasi Türkiye Kürdistanindadirlar.
"Sovyetler Birliği ve-Irak'ta (burda hiç yok denecek kadar az ) bazi ye 
yerler dişinda Kürtler kendi kültürlerini serbest olarak geliştiremez 
ler. Hiç bir okul veya yayin hakkina sahig değildirler. Türk resmi 
makamlari onlari "Dağli Türkler" veya"dogulu Türkler" diye tanitiyorl 
lar. • . i"Kürdistanda ekonomik durum çok kötü bir vaziyette. Kürdistan kendi 
çevresinden çok daha fakir ve perişandir. -
"Belçika, Almanya, Hollanda v.s. gibi Avrupa ülkelerine gelen Kürtler 
Türk resmi makamlarinin.baskilarinin.önünden kaçmaktadırlar."

TEKOŞER
P.S. Herkes her zaman Kürtler ve Ki* diş tan üzerine daha çok bilgiyi 

Tekoşer örgütünden. sağliyabilir. . ■■

Sabahinan Sâîktım^Slgirak sesleri 
Çingirak sesleri kulaklarimi okşar 
Duyar köylüm hoş seda nidalar!
Uyan Köylüm yüreğin okşar

-Köylümün yufka yüreğ i dağlar 
Analarin bacilarin yarasi ağlar 
Köylümün emeği ele geçer 
Uyan.köylüm, yüreğin ağlar 

Köylümün sürüsü dağda 
Indii-ak meşeler yarda 
Kiliçin kalk anin yok 
Uyan köylüm^kavgaya kavgaya

•Köylümün davasi ovada 
SuLari • akar kurtlu ovada 
Geleceğe and içtiler 
iyaıi Köylüm 'kavgaya kavgaya

BAHBIN0'
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TlŞTEN HUN KARISIN ji ÇAPEN T E K O Ş E R  PEYDE BIKIN .
KÜRDISTAN, bi lcurtayî meju, adar ’79, 54 rûpel.

(Frensî)
KÜRDISTAN, bi kurtayî möju, galan ’79> 60 rûpel.

(Hallendi)
KÜRDİSİ AN, rewşa aborî û çandî, cobmeh’79, 38 rûpel.

(Frensî)
TEKOŞER, kovara dû mehî, Kur dî-Turkî,
Kurdistan, belavok li ser jiyanc. 4 rûpel,

hlm bi Prensi, him bi Hollendî 
Kurdistana Iran, belavok li sor rewşa Kurdistana Iran,

4 rûpel bi Prensi, 6 rûpel bi
Hollendî

Afiş, bo serketinî.
Afiş, Tekoşer Au Yekitxya Xwendekaren Kurdistan li

Prensa bi hevre çapkirine.
O O O  o o o o o o o o o o o o o o o o • o o O O o a • h
0 0 *  0 0 0 8 0 * 0 0 0 * 0 O * • O O * 0 0 * 0 * 0  ••m i ü u m m H i t ı t ü s n i i t
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« H n » n u H f ! u « m t ı u t u ı
• O C O O O O 0 0 0 0 * 0 * * 0 0 0 0  * * 0 0 0 * 0 0 0

TEMİN EDEBİLECEĞİNİZ T E K O  Ş E R  1 in YAYINLARI .
KÜRDISTAN, tarihten kisa notlar, mart *79, 54 sayfa

(Pransizca)
KÜRDISTAN, " " " , mayis «79, 60 sayfa

(Hollandaca)
KÜRDISTAN, ekonomi ve kültür üzerine, ekim’79 , 38 sayfa

(Pransizca)
TEKOŞER, iki aylik dergi, Kürtçe-Türkçe
Kürdistan, bildiri, Pransica 4 sayfa, Hollandaca 4 sayfa
Iran Kürdistani, bildiri, Pransizca4 sayfa, Hollandaca

6 sayfa.
Afiş, zafere doğru,
Afiş, TEKOŞER ve Fransa’da Kûrdistanli Öğrenciler

Birliğinin beraber bastiklari afiş.

' t i M i t m m ı i M i t i M M

Ji bo her tiştek din hûn karin ji Tîkoşer bixwazin.
Li gor îmkanin mc ,xwrestinen we wê İne cî.

Başka istekleriniz varsa Tekoşer’e yaziniz.
Inkai'larimiz dahilinde istekleriniz yerine getirilecek.

Bijî xebata vwendekarên Kurdistaıı ya bihevrayî ! 
Yaşasin I.lsâloton5li Öğrencilerin eylem birliği !








