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Parlementa Ewropa
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Halabca li

Di mêjuya 14 Nîsan 
1988 de, di civîneke giştî 
ya Parlementa Ewropa, li
Strasbourg, de, bi pejirandi- 
na (qebûlkirin) hema te-

vayiya parlementeran, hîkû- 
meta Iraqê, ji bo bikaranî- 
na çekên sîmîk û qirkirina 
gelé kurd li Halabca, bi 
awakî gelek vekirî û xurt hat

mahkûm kirirt Em li jêr 
metnê vê biryarê weka xwe. 
bi ingilîzî, diweşînin :

RESOLUTION

on the use of Chemical weapons in the Iran-Iraq war

ï b Ç _ i y £ 2 2 § 5 D _ E § C i l § ! D Ë D Î /

- having regard to the international convention on the prévention of the 
crime of génocide adopted by the United Nations General Assembly in Paris 
on 9 December 1948,

- having regard to the Geneva Protocol of 17 June 1925 prohibiting the military 
use of toxic, asphyxiant or similar gases and bacteriological substances
and Resolutions 2162 B (XXIV), 26U3 A (XXIV) and 26U3 B (XXIV) also adopted 
by the United Nations General Assembly,

- having regard to the Déclaration adopted in May 1987 by the United Nations 
Security Council condemning the use of Chemical weapons in the war between 
Iraq and Iran,

- having regard to the numerous resolutions by the European Parliament demanding 
a total ban on Chemical and bacteriological weapons,

A. whereas since 1980 a bitter war has been in progress between Iran and Iraq, 
resulting in the deaths of many hundreds of thousands of men, women and 
children and in the injury and suffering of countless others,

B. outraged that the Iraq government has immeasureably increased the horror 
of this war by the use of Chemical weapons in particular during the air 
raids on 16/17 March 1988 on the Kurdish town of Halabja and other places 
situated in Iraq territory, but at that time overrun by Iranian forces,

C. whereas these air raids are reported to hâve cost 5 500 lives and to hâve 
injured thousands of other people, mainly among the indigenous Kurdish 
population,

D. distressed by the atrocious sufferings of hundreds of victims who hâve 
suffered burns to their eyes, Lungs and their whole bodies and who in most 
cases will die as a resuit or will suffer for the rest of their lives from 
the irréversible effects of the gases which hâve affected their nervous and 
blood Systems,
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E. deeply shocked at the evidence that the Iraqi Government has started what 
amounts to a war of extermination against the Kurds of Iraq by using 
Chemical weapons and by carrying out mass executions of prisoners,

F. aware of the danger of the increasing use of missiles in the so-called 
'war of the cities' and more generally concerned by the fact that the 
Middle Eastern countries possess even more sophisticated intermediate- 
range weapons such as CSS Missiles in Saudi Arabia, JERICHO Missiles in 
Israël, Silk Worm Missiles in Iran and SS 21 in Syria,

G. whereas Iraq and ail the Member States of the European Community hâve acceded 
to the Geneva Convention which prohibits a i l  use of C h e m i c a l  weapons,

H. whereas both sides in the Gulf war are reported to be capable of 
manufacturing and delivering Chemical weapons,

I. Condemns in the strongest possible terms the use of Chemical weapons by 
Iraq in flagrant violation of international law;

2. Calls on the Iraq Government to discontinue forthwith its use of Chemical 
weapons;

3. Calls on the Iran Government to abjure the use of Chemical weapons by way 
of retaliation or otherwise;

4. Urges ail parties concerned to desist immediately from the use of missile 
attacks on cities;

5. Calls on the Council and the Member States of the European Community to 
adopt measures to put pressure on Iraq and Iran to respect the international 
conventions prohibiting the use of Chemical and biological weapons;

6. Calls on governments of ail Member States to ensure that Chemicals and 
equipment which can be used in the production of Chemical weapons are not 
being exported from their countries to Iran or Iraq;

7. Calls on the Foreign Ministers meeting in European Political Coopération 
to agréé urgently on joint action with the States which voted in favour
of Security Council Resolution 598 on an immédiate cease-fire and to enforce 
at last an embargo on weapon sales to both belligérant parties;

8. Believes that the events in Iraq make urgent an agreement on the complété 
prohibition of Chemical weapons in the Conférence on Disarmament in Geneva;

9. Asks the Commission to supply the necessary means forthwith to ensure that 
the survivors are given medical treatment and social assistance;

10. Demands that the Council do ail in its power to prevent the déportation of 
Kurds to concentration camps;

11. Instructs its President to forward this resolution to the Commission, the 
Council, the Foreign Ministers meeting in political coopération, the 
Governments of Iraq and Iran and the Secretary-General of the United Nations.
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Halabca : Xebat li BeIJika
Pervin

Ji bo bîranina Nijadku- 
jîya Halabca, ku sembolek 
û awakî nuh ê Nijadkujiya 
Gistî a Gelé Kird li her çar 
perçeyên Kurdlstanê ye, li 
Beljîka ji aliyê kes û rêxisti- 
nên cihê, xebateke dirêj û 
kûr tê kirin. Di meha Gulanê 
de, ev her sê xebatên 
jêrîn hatin kirin :

7 Gulan : $ e v e k e  
ç a n d i

Têkoşer konsêreke xwe? 
ji bo bîranîna Nijadkujiya 
Halabca û alîkariya tibbî ya 
birîndarên wê, bi riya rêxisti- 
na bijîjkên serbixwe "Méde
cins Sans Frontières- 
Belgique", li Passage 44, 
li Brukselâ, pêk anî.

$ev bi pêsgotineke 
kurt.bi sê zimanan : Kurdî

(kurmancî û soranî), fransizî 
û hollandî dest pê kir. 
Hevalek ji Kurdistana Iraqê 
helbesteke gelek xwes li 
ser Halabca got. Pistre, du 
kesên ku cillên kurdî yên pirr 
xwesik li xwe kiri bûn çend 
xulekan (deqqe), bi dahol û 
zurnê, ahengên kurdî yên 
gelek naskirî pêgkes kirin. 
Di dû wan de, Koma Nigti- 
man, ji Arnhem-Hollanda, 
dîlanên kurdî yên xweş û geş 
pêşkes kirin. Zozan, ji Arn- 
hem, û Birader, ji Almanya, 
stranên soreşgerî û evînî 
stiran. Di dawiyê de, Sivan. 
bi dengê xwe yê ges dilê 
beşdaran sah kir. Besdar 
gelek bûn. Ji derveyî Kur- 
dên ku ji her çar perçey
ên Kurdistanê hati bûn, 
Ermenî. Kildani, Suryanî. 
Aşûrî, Tirk, Iranî, Ereb û 
Beljîkî hebûn û wan, bi 
hatina xwe û nîşandana nê-

zîkayî û germiya xwe, isbat 
kir ku hevaltiya gelan, ne- 
maze di bûyerên ewha giran 
de, mumkun e. Di dawiya 
şevê de, herkes ket dîlanê û 
bi dilekî tije şahî vegeriya 
mala xwe. Li derveyî salonê, 
me belge, kaset û sîlikên 
kurdî raxitin û xwarin û 
vexwarin firotin.

16 6 u lan  : C iv î-  
n ek e ç a p ê

Bi hinceta (munasebet) 
nivîsîna rapporeke gelek 
hêja ji aliyê Dr Aubin 
Heyndrickx, mutexessisê 
navnetewî yê kartêkirinên 
(tesîr) çekên sîmîk, ji ONU 
(Rêxistina Neteweyên Yek- 
bûyî) re, Parlementerê fla- 
man û endamê Parlementa 
Ewropa, Willy Kuypers, û

V A N CHANTE POUR 
ZINGT VOOR HALABDJA

KOERDISCHE AVOND
SOIREE KURDE

AVEC
MET BIRADER, ZOZAN, 

NIŞTIMAN (folklore)

Sa
Za

m ai
m ei 20 h

PASSAGE 44 Bd. J . Botanique 44,
BRUSSEL/BRUXELLES

p.d. ARTSEN ZONDER GRENZEN -  MEDECINS SANS FRONTIÈRES -  ORG. : TÊKOŞER -  TICKETS 250/300. INFO (016/20 64 45, 02/230 89 30, PASSAGE 44 02/218 56 30)
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Dr A. Heyndrickx, serokê 
şaxa Toksîkolojî ya Zanînge- 
ha bajarê Gent (Gand) û 
berpirsiyarê projeya UNIDO, 
civîneke çapê li LP.C. (In
ternational Press Centre), li 
Brukselê, pêk anî.

Di destpêkê de, W. Kuy- 
pers Protokola Genevê 
ya 1925 ku bikaranîna 
çekên sîmîk qedexe kiri bû, 
le ku bi awakî vekirî li ser 
"şerrên hundirî" ne peyivî bû, 
anî bîra me. Piştre, wî dûr û 
dirêj,  ̂ projeya xwe û ya 
hevalê xwe, Jaack Vande- 
meulebroecke, ji bo bi- 
ryareke Parlementa Ew- 
ropa li ser qedexekirina 
firotina maddeyên ku ev çek 
jê çêdibin, “précurseurs- 
clefs", "sleutelvoor lo- 
pers", pêsan da Bi ser de jî, 
wî hebûna embarên mezin 
ên çekên sîmîk li Amerîka 
û Yekîtiya Sovyetî da 
nasîn, rawestandina gi- 
handina serbazan (esker) 
di bikaranîna van çekan de 
xwest. Li gora wî, li Amerî
ka 6000 serbazên gihandî 
hene. Di dawiyê de, wî ji 
Kommîsyona Ewropî 
xwest ku lîsteke navên 
maddeyên "précurseurs- 
clefs", ku divê ku bikaranîna 
wan bê qedexe kirin, binivîse 
(ew navê şeş ji wan 
dijimêre).

Piştî W. Kuypers, enda- 
mek jî Têkoser li ser pirsa 
Halabca, weka pirseke 
kurdî ya taybetî (xusûsî), 
ango ne di çarçeva serre 
Iraq û Iranê de, peyivî. Ew li 
ser du xalan rawestiya : I )  
Ev nijadkujî toleke (inti- 
qam) hikûmeta Iraqê ji 
gelé kurd ku ji destpêka vê 
sedsalê dijî hovîtiya wî tê- 
koşînê dide ye. Ango, ev 
têkoşîn ji serre Iraq û 
Iranê gelek kevntireûji 
bo Iraqê pirr bitehliketir e, ji 
bo ku hêzên kurdî di van
&

mehên dawîn de ewqas xurt 
bû bûn ku nêzîkî bîrên 
petrolê bû bûn. 2) Ev
nijadkujî ne nuh e. Hem li 
Kurdistana Iraqê û hem li 
perçeyên din ên Kurdistanê, 
ji zû de gelé kurd. bi 
awakî sîstêmatîk, û ji aliyê 
canî û çandî, bi awayên 
cihê tê pelîxandin û li 
nav birin (imha kirin). Lê, 
mixabin, wesanên rojavayî li 
ser vê nijadkujiyê gelek 
agahdarî nadin û hikûmetên 
cihanê dijî wê bi awakî vekirî 
ranawestin, ji bo ku ji alîkî 
cihê gelek stratêjîk û dewle-

mend ê Kurdistanê menfee- 
tên wan dixe tehlîkê û ji 
alîkî din jî, ev her çar 
hikûmet nahêlin ku rojname- 
van biçin Kurdistanê û repor- 
tajan li ser wê çêkin.

Li dawiyê, Dr Heyn- 
drickx bi awakî gelek vekirî 
li ser tecruba xwe peyivî : Li 
hemi Ewropa, bitenê hi
kûmeta Beljîka destûr 
(izn) da ku mutexessisek 
linge xwe deyne Halabca û 
nimûneyên tistên gazkirî bi 
xwe re bine ji bo ku xeba- 
teke zanyarî (ilmî) ya serbest 
bike. Ev yek li Swêd, Brî-



tanya Mezia Fransa, Hol- 
landa, Almanya Fédéral, 
Otrîg ne mumkun e, ji bo ku 
li van welatan, hikûmet rast 
bi rast tedaxul dikin ku 
çêkirina ankêtên weha nehê- 
lin. Wî ONU di vî warî de bi 
zexeliyê (hile, lîz) ittiham 
kir. Wê ne higt ku nûnerê 
wê, Dominguez, biçe Ha
labca ji bo ku wî nehêle ku 
di rappora xwe ya ku ji aliyê 
Konseya Emniyetê hat pe- 
jirandin (qebûl kirîn) navê 
welatê ku van çekan bi kar 
anîn bêje ! Li gora Prof essor 
Heyndrickx, hertişt "polî- 
tîze“ bûye, "tu delegasyo- 
neke resmî nikare navê dew- 
leta ku gazên bijar bi kar 
tîne bêje". Hîkûmeta Iraqê, 
hemî maddeyên bingehî 
ku ji bo çêkirina van 
çekên gîmîk pêwist in ji 
Rojavayê distîne "regezên 
(unsur) çêkirina wan ku navê 
wan Précurseurs-clefs ne 
ji Beljîka û Swis 
tên. Maskên gaze, cillên 
xweparaztinê û hêlîkop- 
têr ji Âmerîka tên". Pigtî

axaftinê, Dr Heyndrickx 
diyapozîtîvên ku çûna wî 
bo Halabca û serdana wî ya 
nexwegxanan nîgan dan 
pêgan dan

Pigtî civînê, me dosya ku 
me bi fransizî nuh wegandiye 
"Dossier Kurdistan" û 
brogurên "Info-Blad 
86-87“ û "Bilan 86-87" 
belav kirin rojnamevanan. 
Televîzyona R.T.L. (Lu- 
xemburg), her du radyoy- 
ên beljîkî û rojnameyên 
cihê, nemaze yên flamanî, 
vê civîna giranbuha 
wegandin

21 S u la n  : 8 s a e t  
j i  b a  h a la b c a

Kurdên bajarê Leuven
xebateke gelek hêja ji bo 
nasandina Nijadkujiya 
Halabca pêk anî. Ji katji- 
mêr (saet) I 4 heta 20, di 
eywaneke xwegik a dibista- 
na Sancta Maria Insti-

tuut de, raberiyeke (expo
sition) wêneyên gelek 
xemgîn ên gelheya Halab
ca sê filmên vidéo ku 
belavbûna gazan û kus- 
.tina wan ya xelkê bésûc, 
diyapozîtîvên ku assîs- 
tanê Dr Heynrickx nîgan 
dan, bala begdaran dûr û 
dirêj kigandin û dite wan bi 
keser û nefreta hikûmeta 
Iraqê tije kirin. Pigtî axaftina 
assîstanê Dr Heyndrickx, 
rojnamevaneke De Mor- 
gen bi awakî gelek xweg û 
vekirî hikîmetên ewropi û 
rêxistinên navnetewî bi 
bêdengî û liztina lizê 
Iraqê ittiham kirin. Li ber 
deriyê salonê, berpirsiyarên 
vê rojê dosyeke li ser 
Halabca belav kir, û li 
hewgê xwarin û vexwarin 
firotin Hevalekî flaman 
ku pêgkegiya bernamê dikir 
Kurdên Leuven (Louvain) 
ji bo vê xebata gelek hêja 
pîroz kir û pêşneyar kir 
ku ev raberî li bajarên 
din ji çêbibe.

UREN STEUN
A AN

HALABJA
FILM S, DIA'S. DEBAT. INFOSTAIMDB
cver de g i f^ s  aanvallen  op de Koerdische s tad  HALABJA

ZATERDAG 21 MEI VANAF 1Au
ch-. DEBERIOT STRAAT, LEUVEN

S A N C TA  M A R IA  - IN S T IT U U T
Vet Uitgever- MARK BOUSSAUW

S t* lio n »tf* a l 6 . 3 0 5 0  StVT JORIS-W EERT t*H: 0 1 6 /4 7  15 58  VRU VAN ZEGEL.
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IH evpeyvîn bi P r o f , H eyn d rick x  re

Derwêş

Derwês : Di rapor û 
gotarên te û di civîna 
çapê de, me H ser afiran- 
din û bikaranîna çekên 
kîmyayî xwend û bihîst. 
Tistê ku em dixwazin 
bizanin ev e : Dema ku 
tu çûyî Kurdistanê, te çi 
li navça bombekirf dît ?

Prof. Heyndrickx : Ez
raste rê çûme Halabca. Li 
wira kesek ne mabû. Ne 
Insan û ne heywan li nav 
bajêr mabûn. Yên mirî jixwe 
mirî bûn û yên birîndar ji 
wira hatibûn rakirin, yên din 
jî ji wira revîbûn. Bajarekî 
wêran, bêkes û bê jîn bû

Derwês : Ango, te tu 
kesekî kurd H derdorê ne 
dît ?

Prof. Heyndrîckx Na
Pas ku em gihane nav bajêr. 
bi qasî deh merivên kurd 
hatin. Ew bi hespên xwe 
hatibûn ku hin ji firaxên xwe 
yên li pey wan mabûn bibin. 
Ew ji serê çiyan daketibûn. 
Ez bi wan re demeke pirr 
kurt axiftim Ew. pas ku 
bajar hatibû bombekiria gi- 
habûn hêzên pêşmergan û 
xwe li ba wan 
paraztibûn. Piştre, wan tevî 
hêza Kurdan li hemberî rejî- 
ma Saddam dest bi ser 
kiribû.

Ji ber ku Pasdarên 
Xumeynî li nav bajêr nobet 
digirt. me nikarîbû zêde bi 
wan re mesgûl bibin. Jixwe 
van Pasdaran bi hebûna xwe

li Halabja û navçê. hemî 
karê me bi awakî muntazam 
nerihet dikir. Ew têkilî her 
karê me dibûn û dixwest ku 
her tistê ku ew bêjin em 
bikin. Ew jî ne karekî rast e. 
Karê ku em dikin bi 
awakî ilmî û insanî dibe. 
Em naxwazin ku ji bo propa- 
ganda dewletekê. weka 
Iranê. xebatê bikin û rapo- 
ran li cihanê belav bikin.

Derwês : Rewsa birîndar 
û nexwesên ku te li 
nexwesxanan dîtin ça- 
wabû ?

Prof. Heyndrickx : Reza- 
let. Tistekî pirr xerab. 
Dema ku min ew di wî halî 
de dîtin. min ji insaniyetê 
şerm kir. Cawa meriv di- 
kare tistekî weha bike. tê 
nagihîjim.

Yên mirî jixwe çûn, lê yên 
birîndar û sax li hemberî 
rejîma Saddam bûne wek 
agir. Gelé kurd jê nefret 
dike.

Derwês : Rewsa tebîetê 
û bajêr bixwe çawa bû ?

Prof. Heyndrickx : Li wê
navçê tebîeteke ecêb xwes 
heye. Hê jî ew tebîet delal- 
bûna xwe diparêze. Lê cihê 
ku bombe lê ketine wêran 
bûye. Bajar jixwe bicarekê 
xerab bûye. Bi tes ira bom- 
ban ew bûye goristaneke 
hemî bîn û pixar. Dilê 
meriv ji wê yekê dipe- 
rite. Gel nema ye. Insan

nema ne. Bitenê leşkerê 
îranî li serê kuçan xuya ye. 
Ew jî ji alîkî din ve pirr 
gûmanan çêdikin. Ji alîkî ve 
ew bixwe bombên kîmyayî 
çêdikin û bikar tînin û ji aliyê 
din li Halabja vê qetlîamê ji 
xwe re dikin propaganda.

Derwês : Tesîra van 
bombên kîmyayî çend 
salan dom dike ?

Prof. Heyndrickx : Ji 10 
ta 20 salan dom dike. Pas 
re tesîra wê hunda dibe. 
Cihê bombé bixwe heta 20 
salan dom dike. Lê yên der- 
dor 10-15 salan dom dikin. 
Em vê yekê ji dîroka xwe 
dizanin. Di serê yekemin 
yê cihanê de. yekemin 
car bombên kimyayî li 
Vlanderen hatin bikar 
anîn (li leper “Ypres"). 
Gelé me jî bi wan bomban 
hâte bombe kirin. Gelé Kurd 
jî yek ji wan gelên ku bi vî 
awayî tê qurban kirin. Bi
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awakî ne insanî bi hezaran 
kes tên kuştia

Derwêş : Li  Kurdistanê,  
te hin cihên din jî ,  ku 
berf Halabja, di wê demê 
de û pa§ re hatibûn bom
bekirin, dîtin ?

Prof. Heyndrickx : Belê. 
Em bi helîkopterê li ser 
navçê geriyan. Gelek gund û 
bajar hatibûn bombekirin û 
wêran bûbûn. Ez dikarim ji 
te re sê bajaran nîse bikim 
: Dojmeh : 15.000 kes, 
Xormal : 25 .000, Eanab, 
I 5.000, bi yek carê bûbûn 
çol. Te ne insan, ne lawir û 
ne darek sîn didît. Ew jî berê 
Halabjê hatibûn bombekirin. 
Sê bajar bûbûn sê goristan. 
sê wêrangeh.

Derwê$ : Ango, tu dibêjî  
ku Iraq, rejîma Saddam,  
van çekan berê Halabja û 
pa$ Halabja jî  wan bikar 
tîne ?

Prof. Heyndrickx : Belê.

Nuha jî ew van çekan çê 
dike û bikar tîne. Bombe û 
çekên kimyayî çekên 
atomîk yen dewletên 
feqîr in.

Iraq jî û Iran jî van çek 
û bomban çê dikin. Wan bi 
kar tînin. Di vê kêliyê de jî, 
ew gelé kurd dikujin Ev jî 
bêbextiyeke mezin e. Berî 
çend rojan, Iraq dise hin 
bajarên Kurdan bi van çekan 
bombe kirine. Lê ne bitenê 
ev her du dewlet van bombe 
û çekan çê dikin. Kuba jî 
wan çê dike û li hemberî 
Savîmbî-Unita bikar tîne. 
Viyetnam li hembnerî Kam- 
boçya, Rûsya li hemberî 
Âfxanan wan bi kar anîn. Ev 
dewletên otorîter jî hergav 
gelên bê hêz, bê deng, bê 
çek û belengaz jî xwe re 
qurban digrin. Bi vê yekê 
çekên xwe hem ji bo şer 
bikar tênin, hem jî wan 
tecrube dikin.

Derwês : Meriv çi dikare

bike ku ji tesîra van 
çekan derkeve ?

Prof. Heyndrickx r Pir
zahmet e. Tek çare ev e ku 
ev çek li cihanê qedexe 
bibin. Ew jî bi yek rê dîbe : 
qedexekirina çêkirina 
dermanê van çekan. 
Dema ku ew derman hew bê 
çê kirin, çek jî tukes nikare 
çêke.

Min çend caran rapor li 
ser vê yekê pêşneyarî Rêxis- 
tina Neteweyên Yekbûyî 
(O .N .U .) kir, lê heta nuha 
tu bersiv nine. Min rapora 
xwe ya II ser Kurdistana 
Basûr (Iraq) jî ji vê rêxistinê, 
li New York û Cenev, re û ji 
Rêxistina Xaça Sor re. rêkir 
û bersiv xwest. Lê mixabe, ji 
her derî xwe ker dikin. 
Ango. ev rews pirseke giran 
û navnetewî ye.

Derwêş : Spas.
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Dîroka Kurdistanê di
- X I I I  -

IV - Civaka kurdî [4]

C - Adet û pêmahiyên civafcî (2)

3- Cêjn û dem

Jl gelek cêjnên ku dl deman (mewslm) 
de jîna gelé kurd nîsan dikin» cêjnên oli yên 
Islamî II herder tên pîroz klrla ango dlbe ku 
jl derveyî mewlud yan cêjna çêbûna 
pêxember Muhammed ne pêwlst e ku merlv 
li 9er wan bi awakî taybetî (xusûsî) raweste. 
Bl rastî, dlbe ku tlyê Selaheddin, Muzaf- 
fer El-Dîn Kôkbürî, waliyê Erbîlê, rayé 
(esl) vê cêjna ku wî bl gelek mezlnayî û sahî 
dl 604/1207 de pîroz kir be. Bûyera wê 
jl allyê Ibn Xallikan (68!/1282) ku II 
Erbîlê çêbû bû hat gotin, û jl aliyê J. 
Sauvaget, Historiens arabes, Paris 
1946, I l  8-25, bo fransizî hat wergeran- 
dln. Bl hlnceta (muna9ebet) vê cêjnê, pesna 
wê, ku gelek nîseyên wê bi kurdî hene, tê 
xwendln. Em bltenê Mewludnama Melle 
Ehmede Batê (1425-1495?). ku li 
Qahirê di 1905 de, û jl nuh de li Stembolê 
di 1919 de hat wesandln û ku hînjîtê bi 
kar anîn, bêjln; Bîyişa Pêxember, Sam, dl 
Kitêbxana Hawarê de, IV (1933); Sêx 
Muh. Xal, Mewlûdnamel new eser, 
Silêmanî 1937; nivîskar bixwe, Mewlûd- 
name, di Kurdistan (TehranX N* 166 de; 
Melle Hasan Hartûsî. Mewlûdname, 
berhem bixwe, N4 43-134 (1960-2).

Cêjneke plrr geler! li ba Kurdan û ku pagê 
li Iraqê, ji dema sazbûna Komarê (1958) 
fermî (resmî) bû, Newroz, yan Cêjna 
Sersalê, ango ya biharê (21 Gulan) e. Ev 
cêjna netewî ya Kurdan e. Jlxwe ew

(*) Encyclopédie de T Islam, 1981,

hergav Jl allyê Yezidlyên ku weka parêzke- 
rên pêmahiyên kevn tên dîtln hatiye pîroz 
kirin û ew navê wê dikin Serîsal (li 
Lescot, berhema buhurî. 71 binêre). 
Ev cêjn Ji berê Islamê ye "efsana blhara 
ebedC ku hergav dl cihana Iran! de dlhat 
pîroz kirin (Il G. Widengren. Les reli
gions de Nran. Paris 1968, 58-67 
binêre). Tê gotln ku ew Jl aliyê qralê 
efsanî Cemsîd hatiye 9az kirin (H. 
Massé, Croyances et coutumes per
sanes, Paris 1938, 145). Iro di cêjna 
fermî de axaftin, helbest, dîlan û sanoyên 
ku tê de efsana têkosîna Kawayê 
hesinker dijî Dehakê canewer, van Azi 
Dahaka ku têkosîna gelé kurd ji bo 
serxwebûna xwe nÎ3 an dide, tên pêşan 
daa Li Silêmaniyê, di vê cêjnê de her celeb 
sahî û henekên ku mîrekî derewîn nîsan 
dldin çêdibirt ew karnavaleke rast e (Ed- 
monds, 84-5; Tewfîq Wehbi. The

Wergerandin, fransizî-kurdî : Pervîn.-
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Ansîklopêdiya Islamê de,-,

Rock Sculptures of Gunduk Caves, di 
Sumer. IV/2. 1948. wergerandina
fransizî di BECK. VII. 1949. I. 13 
de). Ereb Semo awakî din ê karnavalî 
dibêje : Kose geldi. Berbang. di Bere- 
vok. Erivan I 969, 6 1 -2 de. Dl vê cêjnê 
de, sîraniyeke taybetî "samanî pazan" ku. bi 
sev, Ayse yan Fatima ewê, bi danîna destê 
xwe li ser wê. bereketê bidin wê, tê 
çêkirin. Meriv wê tevî malbat û hevalan 
dixwe ji bo ku zarokên meriv çêbibin 
(Wehbî. 11 - 12). Li Iranê. berê Sersalê bi 
rojekê, merasîmên sihirbaziyê tev li sahiyan 
dibin (M. Mokrî. Les rites magiques 
dans les fêtes du Dernier Mercredi de 
l’Année en Iran, di Mélanges Massé. 
Tehran 1963. 15 de). Wê rojê, keçên 
cuhan daxwaziyan dîkîn : Sêzdeh li ber derî 
ye, Sala nuh e ! Mêr li malê ye. zarok If 
himêzê ye ! (Massé, berhema buhurî. 
159). li derve, xwendekarên kurd vê cêjna 
netewî di gahiyeke mezin de pîroz dikin 
(Deichi Delair. Newroz and the le- 
gend of Kawa. di The Kurdish Journal. 
U;S;À; l l / ï .  Adar 1965. 3-5 de). Em 
di Kurdistan. London, organa K.S.S.E. 
N’ 7/8, 1961 de jî helbesta The festival of 
Newroz a Salih Karadaxî, 32 bêjin.

Cêjnên din ên demi jî tên pîroz kir in. 
nemaze ji aliyê şivanan, bi hincetatiştê 
ku bi awakî taybetî bala wan dikisîne : 
Cêbûna berxikan (serapez), çûna zozan 
yan çêrgehan (berodan), kurkirina miyan 
(berxbir) û nemaze berdana beranan 
(beran berdan). Ereb Semo. berhem 
bixwe, 58, van şahiyan bi gelek hûriyên 
(tefsîlat) rengîn û geş wasf kir. Stig 
Wikander bawer kir ku wî di vê cêjna 
dawîn de bîreweriyên efsanên kevn dîtin 
(Ein Fest bei der Kurden und im 
Àvesta. di Orientalia Suecana. IX. 
I960. Uppsala 1961. 7-10 de). 
Gundî jî pêmahiyên wan hene. Di dema 
paleyiyê de. girsa yekemîn a ku bi dasê 
tê çinîn ji biyaniyê yekemîn ê ku derbas dibe

re tê pêşkeş kirin (Hamilton, berhema 
buhurî, 51), û çiniya tuyan dibe hinceta 
cêjneke bi govendeke taybetî (gzîdan), 
ango "sivnikkirin", ku bi sivnikkirina erdê bin 
daran, berê ku zarok hîlkişn wan û wan 
daweşînin, ku jin karibin tûyan berhev bfkin. 
dibe (Edmonds, 170, N* I).

Eger em li vê derê ne li ser cêjneke rast 
dipeyivin jî. em hin kirinên hinek xurafî 
ku girêdayî deman in û ku rayé wan bê 
gûman hildikfsin çaxên kevnartirîn nîsan 
didin. Eger bitenê çend xebatên kêm ji bo 
rawestandina baranê bên nasandin (li 
Nikitine. Une apologie kurde. 16 
binêre), di vajayê wê de. T. Wehbî. 
berhem bixwe, 7-9, ji neh merasîmên hinek 
ecêb û bê gûman bifeyde, ji bo têkoşîna 
dijî zuhayiyê û ji bo anîna baranê, 
kêmtir najimêre. Eger limêj (noja berana) 
têr neke, derwîşek di nav hawuzekê de tê 
avêtin yan jî jin xwe girêdidin cotekê ü çem
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cot dikin Hin tevgerên din ên weha ecêb jî 
tên kirin ji bo ku daxwaziyên meriv bi cih 
bên (li S. Reinach, Charme pour 
obtenir la pluie "di Kurdistan de", di 
Anthologie. XVII. 1906, 633 de).

4- Dîlan û muzîk
Kurd hergav û II herder dlstlrê. Hemî 

cêjnên malbati : çêbûn, sunnet û nemaze 
dawet bi hogiriya govend û stranan 
dfbin. Ev yek dl clvinèn âl yan gundiyan 
de û dl hin merasimên olî de jî 
dibe. Navê dilanan li gora navçe yan 
êla ku ew tê de tên kirin dibe. Nîşe : 
Botanî, serhedî. sêxanî. yan jî li gora

awayên ku wan cihê dikin, weka : 
Sêgavî. girani, royne yan govend û 
çopî. Xwendekar aîlaneke wan ataybetî 
"bêlîte" yan "bêlûte", ku Tawûzparêz jê JI 
me re çend nîşeyan dan û ku ahenga wan 
wasf dike heye (La vie universitaire au 
Kurdistan, di Hawar, N* 35, î5Àdar 
1943 de). Rêwiyên kevn yan nuhtir ji 
taybetiyên van dîlanên kurdî re hey- 
ran man(nî9e: F. Millingen. Wfld Life, 
378-9, yan Edmonds, Kurds, 84; Dro- 
wer. Peacock Angel. 130-34; 
Th. Bois, Connaissance, 61-2, navê 
nêziki bîst dîlanan dijfmêre. Em bala

we bikigînin ku dîlanên geler! tevlihev 
in (jin û mêr), û ev taybetî Kurdan ji 
gelên din ên misilman ên hawsê 
(cîran) cihê dike.

Muzîka kurdî, ku ji dîlan û stranan 
venaqete, beşek ji muzîka ku navê wê 
muzîka rojhilatî tê kirin e, lê meriv nikare 
wê ne tev li muzfka erebf, ne ermeni 
yan tirkî bike, li gel ku wê carna li ser 
stranên welatên hawsê, weka Iran û 
Mêzopotamya kar tê kiriye (tesîr kiriye) ( li 
S. Jargy, chant populaire et musique 
savante au Proche Orient arabe, di 
Orient. VI/2, 1958. 108-9 de, bi- 
nêre). Muzîka kurdî îro qet ne zanyarî 
(ilmî), lê gelerî ye, û ew ne "harmonie" 
(zanistiya sazbûn û hevgirtina notan) û ne 
"polyphonie" (hunera nivîsîna muzîkî, bi 
perçeyên cihê) nas dike. Ahengên wê yên 
pirr û cihê, taybetiyeke wan a giran, 
ku hestên (hiss) xurt siyar dike û ku 
pirîcar xemgîn e, heye. Ev yek li ba vî 
gelé serker meriv 9as dike (li Dulau- 
rier, Chants populaires de l'Arménie, 
di Rev. des deux mondes. 10 Nisan 
1852, 224-55 de, binêre). Rêwiyên 
rojavayî di nîşandana taybetiya vê muzîkê 
de di pas de ne maa hinên dia di vajayê 
wê de, weka Stî Hansea 128-9, vê muzîkê 
û 17 dengên wê "bêtam û çewt" dîtia 
Kesseyê ermeni, Vartabed Comitas 
(î 869-1935), ê yekemin bû ku hin 
stranên gelerî yên kurdî berhev kirin 
û nivîsîn (Quelques spécimens de 
mélodies kurdes, di Recueil d'Emine, 
Moskov 1904. wesana duyemîn li 
Erfvanê, 1959 de). Jixwe If Erivanê 
Dibistana Muzîkê Malîkyan cuhanên 
kurd ku li ba dengbêjên kevn stranên 
tradisyonêl qeyd dikin digihîne. Bi vî awayî, 
Nûra Cewarî 33 Stranên dîlanên kurdî 
ku li Tiflîsê, di I960 de, berhev kirin 
nivîsîn Cemîla Celîl jî du berhevokên 
notan yên stranên gelerî yên kurdî weşan- 
din A yekemîn li Erivanê (1964), metnê 
kurdî û nota muzîkê ya 75 perçeyan dide; 
a duyemîn li Moskovê di 1965 de, ji 
derveyî metnê kurdî, nota muzîkî û werge- 
randina rûsî ya 100 stranên cihê dide. Li 
Iraqê, ji 1958, serîketeke muzîka 
kurdî xwe pêk anî ji bo paraztin. 
standard kirin û pêşvebirina muzîka 
kurdî (li B. A. Ali. An Approch to
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kurdfsh music, d( Kurdistan, K.S.S.E., 
I, Adar 1958, 3-6 de; S. S. Gavan, 
Dfvided Nation, London 1958, 
15). Lê Ewropî Ji bala xwe didfn muzîka 
kurdî (li D. Christensen, Tanzlieder 
des Hakkari-Kurden, Eine material 
kritische studie, di Jahrbuch fur musi- 
kalische Volks- und Vôlker-Kunde, 
Berlin. I, 1963, 1 1-47 binere). Ev 
lêgerîneke gelek clddî II 9er muzîka dîlanê, 
ya destgehî (bialet) û dengî, li Hekarî, ye. 
Ew tê de ahengan tehlîl dlke û bi awakî 
zanyarî li stîl û rîtmên wan hûr dlnêre 
(Edith Gerson-Klwf, The Musfc of 
Kurdistan Jews. A synopsis of the 
Jewish muslc research Centre, cfld II, 
Ouds 1971).

Ola islami tucar muzîkê di 
merasimân olf de napejlrîne. Loma 
muzik di merasimân tarîqetân cihâ de,
ku dlbe ku bikaranîna wê bi sazbûna van 
rêxistinan de9t pê kir. pena dibe (îltîca 
dike) (li J. S. Trimingham, berhem 
bixwe, 195. 196 û wekî din..;
M. Mokri, Le Soufisme et la musique, 
di Encyd. de la Musique. Paris 1961, 
1014-15 de blnêre). Jf bo vê yekê, 
muzik, bê pîrs (problêm), ket nav mezhe- 
bên ecêb ôn Yezidlyan, nav kortêjên olî 
û civînên "9ama" (stranên olî ku merivek 
tenê bi destgeheke tenê dîgtirê "bi fransizî

: récital") yên wan Se 9tranên olî yên 
Yezidlyan, hîn Ji aliyê H, Layard, Nlnlveh 
und Babylon, 1853, N* 667-9, rûpel 
507. hati bûn nivisin. U E.S. Drower 
(berhema buhuri, I 18-9), rîtmê daholan 
di merasîmekê de qeyd kir. Eger em werin 
Ehlô Heq. Muh. Mokri li ser adetôn 
wan ân muzik i, di go tara xwe La 
Musique sacrée des Kurdes “Fidèles 
de Vérité’ en Iran, di Encyclopédie 
des musiques sacrées, Paris 1968, 
444-55 de. me roni dlke,

Destgehân muzikâ li ba Kurdan piricar 
bi hunera destî tôn çékirin. En ku
bêtirîn tên bi kar anîn destgehân bayi ne. 
weka bllûr ku her şlvan dixe nav tûrika 
xwe, zurne ku di hemî dîlanan de cihê xwe 
dietîno û duzale ku weka bilûreke bi du 
bortyên ji siv yan hestiyê çlvikan e û ku 
dengê wê weka yê "cornemusé’a skotlandî 
ye. Destgehân lêxistinê : Dahol. tepll, 
xelile ku du perçeyên gilover ên hesinî ne 
û ku carna Ji aliyê Yezîdtyan di mera9îmên 
wan ên olî de, tên bl kar anîn Jl destge
hân bi ben, em ribab, keman û nemaze 
tenbûr dibînin Peyvnaslya hemî van des- 
tgehan II gora navçeyan diguhere Wasf û 
wêneyên ne bas ên de9tgehên muzikê yên 
cihê di "Serincik le derwaze-i Folklor-i 
Kurdlwe, Hewlêr/Erbîl, 36-7“ de hene

5- Lîz, spor. nêçîr

Bl hlnceta cêjnên demi û yên din rêwî 
li ba Kurdan hin lîz û sporên gelerî ku hîn 
Jî tên kirin dîtln Em nfkarln wan hemiyan 
bêjin Ji lizên hundirê malê, ji yên 
dûbaretirîn (bêtirîn) a kaxfzan (Iskambîlj e, 
nemaze li ba bajariyan, nerd û nemaze 
9etrenc ku lîzeke gelek resen (esîl) e. Jl 
lîzên ku li derve tên lîztîrv cerid ku 
bezandana hespan e, lîzên topê (çowgan) 
û gelek lîzên bazdan û avêtinê, ji 
derveyî sporên nûjen, weka fûtbol û 
basket û lîzên zarokan. Em serrên 
beran, gayên mezln yan kewanjîbînin 
bîra xwe Meriv gelek zanînan li ser vê 
babetê di van berheman de dibîne : 
Tawûzparêz, Les Jeux kurdes, di 
Hawar. 42 (15 Nlsan 1942), 654-6 
de; Kurdi we Mêrîwanî. Kitab-i Yari. 
Bexda 1932, 32; M. Mokri, Baziha-ye 
Kordî : Xurmayla, di Yaxima. sala
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duyemîn, Tehran, 1331 p./I951 de; 
Bazîha-ye Kordestan. dî Tamaddon, 
rêza 2mîn, 7, 317-20. Tehran 
1332/1952 de. Dî Kurdish Dialect 
Studies. I. Oxford. 1961 de; D. N. 
Mackenzie navê hin lîzên kurdi. di 
rûpel I 47. 21 8 de. dide; Th. Bois. La 
vie sociale. 32-3/628-9 û notên 
136-41.

Pirrbûna lawirên (heywan) nêçîrê li 
Kurdistanê, yên bi mû û yên bi pirç. ku me 
li jor gotin, sedema hezkirina mezin a 
Kurdan ji nêçîrê ye. Ji bo ku meriv 
têbigihêje vê spora netewî, çêtîrên tişt ew 
e ku gotarên Osman Sabrî ku ew tê de 
mêtodên nêçîrê bi hunera nêçîrvanekî 
bitecrube pêşan dide bixwine : Nêçir. di 
Ronahî. 17 (1 Tebax 194 3). 317-23. 
18(1 lion 1943). 347-50 de. Hirç bi 
sê awayan tê nêçîr kirin (317), keftar 
(317), pezkovî (318), rovî (319) û 
kêvroşk "kîrosk" (319). Pêne awayên nêçî- 
ra kew hene : Nêçîra çatiyê (bi alîkariya du 
kewan) nêçîra mariyê (mêkew) bi tifing 
yan bi tor, li gora ku meriv bixwaze pê sax 
bigire yan wê bikuje (320). U meriv dikare 
nêçîrê bi alîkariya teyres, hulîlk yan sê 
celebên teyrê bazî : Sahîn, sipir û 
doxan ku buhayê wan bilind e, bike 
(321-2). U ew awayê ku ev teyr tên xwedî 
kirin û daxistin nîşan dide (347-8) O. Sabrî 
gelek ji nêçîra kêvroşkan, bi alîkariya 
tajiyên ku celebên wan pirr in (348-9), 
hez dike. Nivîskar nêçîra masiyan(3I9) 
ji bîr nake, eger bi tor, bi çengel yan bi 
metran (celebeke tîr) be. Hamilton pis- 
J<eke (fasl) bixwe ji bo nêçîra pezkovî ya 
gelek rengîn û dijwar vediqetîne (berhema 
buhurî, 165-73) U meriv wêneyên fîz- 
fîzk, feq, benik û torên cihê ku ji bo hin 
nêçîran tên bi kar anîn di "Serincîk, berhema 
buhurî, 99-102" de dibîne.

ZA4(AÂAf/V/

ZzkzAzzrzZ e Z w & r e A 'Z/ //ZzZzAe 
Z/heZ^zes e/s^te/zeTs sl t  /es A zrcés a/ 
Æ/erczre z£  /rzrrg /Z A /Y P A /J àâA -A A  
zA°- zzzkzs/zr- AzAïrg / e s  we/zs zZAzeê?/zz? e/  
zFzPttA A Z/A '/VPA £/ A /?-//# z&- zzzkzs/zr 
AzAmş Z e  rzê zZvzpes/zp:/e Azrzfè z/' Æt?fz 
/ZZzZweÆÿZ/e e/ Z/zx/ZzAys/ie/xz/eZes, /PA J/ 
S JA -A A  z&- ezkzs/zr AzAirg Z e  zèezAz/zZe 
Zzsvé z/z /FP/zPZ /A '/Z Z A A / /-A/7 z/g A/ 
Z/z&Ass/zx?/ Z  e  zZrz/z/Ze zz/zzszz/rxzTe eeeZezzz-
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Z  e s Z/zZzz? zz?zwZz%rxrzZ?s z£  /AszeAe/zrz- 
ezre Zpt/e/ç?A?s zzşeez/s si?ve/zrzZ?s/xjz*z/e- 
Zzzvzs Z/sefes eZ zzssrzzêrræs zZ' Z/ZZ/ P / 
/ / P JA J /-A7? / PZ / Z  e& - A  A/Azeem ' 
AgezZ /7-Zzx? J 7 zrz/z/ Z/ezrzZz /PAA-AJ/ 
ZZ A? ZezxA  Sxvis/ zrx/ecûZATzz?/t zr/ztzzzse- 
Zzzv? e /  Z fe ÆbH'zrxZzzAérzZ; ZzvxZv? /PAZ/- 
A  AzzZz/ Z e  zèzzsee Zzz??^ A /eveee/ A /m ? 
/PA4' zzz/zsZcrZzZffe //Zzfqr/z-erzze zzzes/zz 

AzszZsr AzA-zzyZezAe /AzZ?Z zz zter/s/eyxZA // 
A eA zrzA b /& -i% zfr?şreZ Azhze /P A ///  
Zfar/Ai /Zzzxr/z/es e/Jèeze/ ZA/zeezszz/zee zzz 
Zèe/Zw e AzszZs/zz? a/ ZAzk eZ/ÿfz zPZzs 
/Hz// A  ZA/e /P A / W  / . A  Azx/zAzrzZs- 
Zzx? e  /ZZ/e/zxW'&7 zeçze? zZ’ zÂe M/v/zZ 
/e-zZ/k ZlZZ /PZ&  A /A -JZZ A  J  ZzZzxvxA 
Z/?e AZrzA e /  Zzx? zZ’AZ£/ A'//ezkzs/zsze 
/PAZ2 ZZA-àJ/ZZ ZMzZz/e Z  e/e/szzrze/efes 

A/szZ/s eZ  zZzAlrzZs/zx? zAzprès /es/xA/Âre- 
ZziT7s zzzssgs zetez7/es zZZAzZzi/z/e eZ/Asze 
AZ A /A //P A P / A P A A z& Z , ZV A eZM  Z e  
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N ê ç î r
Osman Sebrî

Li welatê Kurdan nêçîr û nêçîrvanî tiştekî 
welê ye ko her Kurd pê dizane. Cawan kurd 
bî cengçûyî û serkerî hatine nasîn, welê jî 
bî nêçîrvaniya xwe dilgeş in. Li Kurdistanê 
nêçîr û nêçîrvanî li goreyî cih û esîran tê 
guhartin. Nêçîra ko ez dixwazim çêlî wê 
bikira herçiya li nav eşîra me Mirdês pê 
emel dikin û dizanîn e. Heye ko li cihine din 
awane nêçîrê ên din jî hebin ko min ne dîti 
be û ne jî bihîsti be; lê herçiya dinivîsîm, 
nêçîra ko min dîtiye û tiştekî jê dizanîm Li 
nik me di navbera rawfr, dirende û 
firende da heft texlît nêçîr hene ko 
hinekê wan bi çend çîşîtan dibin.

Nêçîra hirçan
Nêçîra van celeb dîrendeyan bi sê 

çîşîtan dibe. Cîşîtê pêşîn kêm nêçîrvan 
dikarin pê rabin ko jê ra dilekî xurt dixwaze. 
Nêçîrvanê vê nêçîrê, ji bo destê xwe ê çepê 
lepikeke kulavî pir zexim tevî singekî 
hesinî î duserî û dunukul dide çêkîrin. 
Xençera xwe bi werîsekî va jî dibe û tevî 
hevalekî dîçe ser devê kunhirçê. Serîkî

Dawî vewestîm wa bîm kalemêr 
Zîndan ji bo min wek rikeha şêr.

Zîndana Samê. 7.3. ! 972 
(Apo, Hemreş Reşo)
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werîs li pista xwe girêdide 
û serê din dide dest hevalê 
xwe û dibêje: heke heya nîv 
saetê ez ne hatim cendekê 
min bikişîne.

Piştî vê gotina han xwe 
berdfde kunhirçê. Kunhirç 
geleki kûr û daketina wê e 
dijwar e. Nêçîrvan, hêdî hêdî 
pêda diçe; dema digehe 
dawiyê, borîn bi hirçê dikeve 
û dirêjî nêçîrvan dike. Gava 
hirç xwe digehînê, nêçîrvan 
destê çepê ko lepikirî û 
singhesin tê da derbasî devê 
hirçê dike. Hirç bê dilovanî 
destê J<o ketê dêv gez dike. 
Di wê gezkirinê da ye ko 
xwelî bi hirçê dîbe. Her du 
seriyên sing ên dunukul di 
çen û ezmanê devê wê da cit 
dibin Ji ber ko her du 
seriyên sing e dunukul in 
nema bi dertên. Nêçîrvan, 
pigtî ko bi vî awayî xwe ji 
devê hirçê diparêze; bê ko 
kêsê bide destên wê. bi 
destê rastê xençera xwe di 
ser û biné parxanan da bi lez 
çend caran dadîçikîne. Heke 
nêçîrvan î xençerhingêv be, 
bi du xençeran perda dil 
diçirîne û davêje erdê. Ji 
xwe gava birîna hirçê ne ji 
dil be, bi sed xençerî jî 
namire. Dema hirç dikeve, 
nêçîrvan werîsê bi pista xwe 
va vedike û pê lingê hirçê 
girêdide û welê dikisîne derê 
kunê. Di vî awayê nêçîrê da 
li nav Mirdês Mehmedê Silê- 
man axa î jêhatî bû.

Cîşîtê dudûyan: Vî
awayê nêçîrê, nêçîrvan dîde- 
vaniya kunhirçê dikin Ci 
gava sopa lingên hirçê an 
ter9ê wê ê nuh li dora kunê 
dîtia sê-çar nêçîrvan tev 
tên û di aorhêla devê kunê 
da xwe vedişêrin. Pistî roava 
ko tariyê erd hîlçini; ji bo 
çêreyê hirç bi derdikeve. 
Gava ji derê kunê bi derket, 
hemî bi hev ra tîfingên 
xwe pê da vala dikin Heke

birîn ne xedar bin hirç direve 
û difilite.

Cî9 îtê sîsiyan: Ev awayê 
nêçîrê di mehên gulan û 
hezîranê da dibe. Pistî ko 
berf li çîyê radibe û giya- 
nermîk di kortan da hisîn 
dibe, hirç pistî roava û berî 
birbangê, du danan ji wî 
giyanermikî diçêre. Ji bo ko 
nêçîrvan bikarin bin derba 
xwe bihingêvin, dî hîvero- 
nan da diçin vê 
nêçîrê. Nêçîrvanên jêhatî pir 
caran ji vê nêçîrê destvala 
venagerin

Nêçîra keflaran
Heke keftar ji birê

direndan be jî, li cem me bi 
wî çavî lê nanihêrln Ev 
rawirê lesxwer bi qasî ko ji 
direndan bête jimartin ne î 
jêhatî ye. Bi tenê xelkê 
Sûriyê ew jî xistlne nava 
direndan û zarokên xwe pê 
dikin xew. Heke min va 
benda han li welatê Kurdan 
binivÎ9ina teqez min dê ew ji 
birê rovî û çeqelan bihesi- 
bandana Lê ji ber ko îro di 
Sûriyê da rûdinirn, divê hine- 
kî hurmeta slûra xelkê cih 
bikim. Jî bo xatirê vî xelkî 
bila keftar jî dirende be.

Nêçîra keftaran, li hemî 
hêlên Kurdistanê bi awaki 
ye. Ew jî ê ko temayiya 
kavilê keftêr dike, kêr û 
benê xwe digire, bê ko
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hesaban je bike dikeve kuna 
wî. Dema keftar nêçîrvên 
dibîne, ji tirsan diranên xwe 
li hev dixîne û şeqeseq jê 
te. Hînga nêçîrvan jê ra la- 
wfkan dfbêje û heke def 
pê ra hebe li defê jî 
dide. Li ber dengbêjiya nê
çîrvên, keftar weke keran 
guhan bi xwe da digire û 
tîne nava gund Piştî ko se- 
rekî raveyî xelkê dike, kevi- 
rekî li sêrî dide û dikuje.

Carekê min yek ji keftarên 
girtî dîti bû. Bêtirî ko kovîtî 
nîşan bidanan, şermok 
xweya bû. Heke ez bêjim, 
rûmeta rovîkî di serçavên wî 
da tine bû, teqez min zilim lê 
ne kiriye. Nêçîra keftaran 
karê gewendan e. Heke bê 
gewendan jî hinekên din 
hebin, teqez ew jî ji gewen
dan ne dur in Min dil hebû 
çendekan ji lawikên ko nê
çîrvan ji keftêr ra dibêjin 
binivîsim. Lê paşê hâte bîra 
min ko sazbend di pişt 
keftaran rabîn û bêjin: keftar 
ne direndeyekî ewçend î 
tirsok e; lê ji ber ko mêla 
saz pê ra pir e, ji xwe diçe 
û nema dibîne ko eskên wî 
tên qelaştin.

Nêçîra koviyan
Nêçîra van celeb rawiran 

bi du çîşîtan dibe. Yek, 
çend nêçîrvanên jêhatî diçin 
gomên wan û di goman da 
dikujin. Gomên pezko- 
viyan, her gav di eniyên 
zinarên mezin û asê da 
dibe ko ne rê û ne jî xaçerê, 
pê nakevin. Ji xwe kovî di 
çûyîna rûyê zinaran da gelekî 
jêhatî ne. Dema nêçîrvan 
diçin diyarê zinarê ko gom tê 
da nêçîrvanê sanpaz di rûyê 
zinêr ra dadikeve gomê û 
koviyên tê da
direvîne. Hînga ên li diyêr 
tifingên xwe pê da va la 
dikin. Ji ber ko kovî gelekî

sivik in û zû li ber çavên 
nêçîrvanan wenda dibin, nê
çîrvanê pir ê sivik û bi 
desthilanîn, ji du berikan 
zêdetir nikare bavêjê. Hin 
écran, nêçîrvanê ko di eniya 
zinêr ra xwe berdide goma 
koviyan bi xweşî li hevalan 
venagere. An linge wî dişe- 
mite, an jî di nîvê rê da kovî 
xwe lê diqelibînin û di bilin- 
diya 800-1000 gazî da di
keve xarê ko perçê wî ê 
mezin guh dimîne.

Cîşltê didûyan, gava 
berfa kepek dibare, nêçîr
van bi çiyê dikevin û sopê

digerînin. Gava bi ser rêçên 
wan va bûn, li pê diçin heya 
dibînin Hînga nêçîrvan û jê- 
hatîbûna xwe; yeku dudûyan, 
sisiyan jî dikarin 
blkujin. Gostê koviyan 
xiyîzê, berî ko nêrî diçe nav 
œriyan xwes tê xwarin. Ji 
Der ko di vê demê da gelekî 
qelew dibin.

Nêçîra roviyan
Nêçîra van celeb rawiran 

bi tenê ji bo kavilên wan 
tête kirln ko du awa 
ne. Yek, di dora gundan da 
feq lê tê venandin ko vê 
nêçîrê gewende û dûman 
dikin. Awayê dudûyaa bi 
seyên nêçîrê û tajiyan 
têne girtin ko min 
jî ev nêçîr kiriye.

Nêçîra kêvroskan

Ev nêçîr bl çar çîşîtan 
dibe. E pêsln bi tajiyan ko 
awayê kirina vê nêçîrê ji her 
kesî ra nas e û ne hewceyî 
salixdanê ye.

Ji vê nêçîrê ra ji agahiya 
segman pirtir xurtiya tajiyan 
divê. Min pêne salan ev nêçîr 
kiriye.

E dudûyan, li erdê dibe 
ko her nêçîrvanek bi kêrî vî 
awayê nêçîrê nayê. Ev celeb 
nêçîrvan gelekî bi bînayî ne 
û li erdê dibînin. Gava nêçîr
van kêvrosk li erdê dît, hêdî 
hêdî di dore ra dos dibe, 
heya nîzîngiyê lê dike. Dema 
nîzîngî lê kir, bê rawestîn 
tifingê berdidê.

E sisiyan, pfstî rakirina 
bênderan, kêvrosk bi sev 
tên û li ser bênderan hewên 
di nav kês û efarê da 
hildiçinia Nêçîrvanê vê nê
çîrê bi roj diçin ser bênderê 
û kozika xwe çêdikin; bi 
roava ra tê da 
rûdinin. Gava bi şev kêvroïk 
tê ser bênderê bi tifingê 
lêdidin

E çaran, qemelax e ko 
di berf barinan da ev celeb 
nêçîr dibe. Dema du sê bost 
berf dibare, berî ko berf xwe 
bigire û hisk bibe, çend

17



nêçîrvan tev da diçin. Ci 
kêvrosk ên ji pêş wan rabin 
nafilitia Ji ber ko lingên 
kêvroşk kin in û heya bin zik 
bi berfê da terin xar. Heke 
bi holbûnê bi qasî du sê sed 
gaz bireve jî, zû diweste û 
tête girtirx

Lê cihên mayî, anê li 
deştan di hin cihnan da bi 
teyran ji nêçîra kêvroskan 
dikia Lê di vê nêçîrê da ev 
celeb teyr bi serê xwe nika- 
rin kêvrosk bigiria bi tenê 
arikariya tajiyan dikin. 
Ev arikariya han ew e ko 
gava kêvroşk radibe, nêçîr
van teyr û tajiyan bi hev ra 
berdidin. Bê şik teyr berî 
tajiyan xwe digehînê. Di 
dema gihêştinê da ji ber ko 
nikare bigire an rake, perên 
xwe li çavên kêvrosk diêxe û 
ji tirsan kêvrosk li ser pisté 
xwe davêje erdê û tajî 
digehênê.

Ciqas ko teyrên xurt, ên 
ko kêvroşkan û hin ji wan 
mezintir rakin jî hene; lê ev 
celeb teyr bi kêrî nêçîrvanan 
nayên. Ji hêlekê, ewçend e 
mezin in ko ranabine ser 
destan; ji hêla din, ewqas e 
kovî ne ko kedî nabin. Di 
nava teyran da î xurtir û 
dirende ev in. Ji van, li 
welatê me, teyrêres û dû- 
birang hene. Hinek ji Kur- 
dan bi teyrêres ra terlan jî 
dibêjin. Ji ber xuzexmiyê,

Kurd wî padîşahê rtî û 
zexmiyê, Kurd wî padîsahê 
teyran dizania

Nêçîra masiyan
Nêçîra masiyan li nik 

Kurdên berav pir çîşît 
ia Lê herçiyên ko li cem me 
pê dixebitin çar în. E yekê, 
tor e ko ev awayê han ji 
hemî kesan ra nas e. Ji 
lewra di wî warî da peyivînê 
ez zêde dibînim.

E dudiyan, çengel e ko
ev celeb nêçîr karê zarok û 
biçûkên ko newêrin xwe 
bidin nav avê.

E sisiyan, bi destan 
girtine ko ev celeb nêçîr li 
nik berçemiyan gelekî bi 
rewac e. Vê nêçîra han 
xortên sampaz dikin. Di 
rojên havîn û paizê da 
birek xort digehên hev û 
diçin ber çêm Kîjan cihê ko 
fireh û kûrayî hindik e di wir 
da xwe berdidine çêm Ev 
masîvanên haa her yek kira- 
seki an derpeyeki li ser xwe 
dihêlin û di rex hev ra bi 
nava çêm da dîmes ia Herçî 
masiyên heyî li ber wan 
direvin û xwe davêjin keviya 
çêm, bin keviran û înikan 
(kun û şargehên 
masiyan). Hînga masîvan 
xwe noqî avê dikin ûyek bi 
yek, dudu bi dudu bi derdi- 
xia Carina jî masiyên li pês

xwe li keviyên tenik asê 
dikin û hînga di dorhêlê da 
rûdinia Bi vî awayî hêdî hêdî 
qûnxuskî ber ve hev têa 
Gava cih li masiyan teng 
dibe, dixwazin xwe di nav 
lingên masîvanan da vesêria 
Hînga nêçîrvan destê xwe li 
ser stoye wan datînin û 
digiria

E çaran, avbirîn e. Ev
çîsîtê han bi birîna ava 
çeman dibe. Pir caran zivis- 
tanê dema av pir dibe û di 
çêm hilnayê, di rex çêm da 
rêne nuh vedike. Havînê 
gava av hindik dibe, vedigere 
halê berê. Hînga masîvan 
diçin, û pêsiya avê digirin û 
li riya nuh siwar dikia Gava 
av li ser riya kevin hâte birîa 
masî cih cih di pengavan da 
û hinek jî li giharê dimînia 
Wê gavé masîvan bi destan 
pê dikevin û hemiyan digiria

Herçî berferatî, nêçîra wan 
bi piranî dîsa di devê çeman 
da dibe. Ew cihên ko tê da 
çem dikevine ser Ferêt.

Bi navê metranê tistekî 
wekî riman heye ko berferatî 
pê masiyan dikujia Metran 
pişk wekî rimé ye, bi tenê 
serê wê î dunukul e. Gava 
masîvan davêje mêsî, ko li 
kîjan cihî keve nema bidertê. 
Bi dawiya metranê va benek 
heye ko serîkî wî benî bi 
pista masîvan va girêdayî 
ye. Metran wek cirîdan tê 
avêtin. Dema li mêsî ket û 
pê da cit bû, masîvan serê 
bên ê ko bi pista xwe va 
dikisîne û mêsî digire.

Di çemên me da sê çîşît 
masî peyda dibin ko ev in; 
Ferxe, şawût û gamasî. Ma
siyên çeman pir mezin nabia 
lê gostê wan gelekî xweş e. 
Di çemên me da kêm masî 
bi dirêjiya gazekê hene. Lê 
di Ferêt da heya bi pênc-seş 
gazan masî hatine dîtia-
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Nêçîra kewan
Nêçîra kewaa di welatê 

Kurdan da bi kitrimî belav 
bûye; lê nemaze li du cihan 
gelekî pêg va çûye, qezayên 
Bêsnî û Gextê. Xelkê van 
her du qezayên Kurdistanê 
zîvar û dewlemend, biçûk û 
mezin vê nêçîra han dikin. Ev 
nêçîr bi şeş çîşîtan dibe; lê 
gava nêçîra kewan tête 
gotia nêçîra ko kewan li ber 
kewan digirin an dikujin tê 
bîra mirov. Berê, emê vê 
nêçîrê ]i xwandevanên xwe 
ra salix bidin û pasê vegerin 
ser her pêne çîşîtên mayî.

Ev nêçîra han me goti bû 
li ber kewan dibe ko sê 
celeb in. Dudûyên waa 
nêçîra marî û çatiyê bi ti- 
fingê, nêçîra bestî bi dafan 
dibe.

I- Nêçîra çatiyê: Catî bi 
gîhandina du kewan tê pê. 
Ev kewana bi biçûkî têne 
girtin û xwedî kir in. Dema 
yeksalî dibin dudûyên wan di 
qufikan da bi hev va girêdi- 
dia di çiloresan da pê diçin 
nêçîrê. Ev nêçîr di serê giran, 
bestan û devê newalan da 
dibe. Nêçîrvan diçe, kewên 
xwe li ser hijekê an di nav 
keviran da vedişêre, bi xwe 
di rex wan da kozikekê 
çêdike û tê da rûdine. Ci 
gava kewên wî bixwînin, 
kewên çolê bi dengê wan 
tên û dirêjî ser çatiyê dikin. 
Hînga nêçîrvan bi tifingê 
kewên çolê dikuje. Ev nêçîra 
han nêçîra han di birbanga 
sibê û serêvaran da dibe.

Nêçîra mariyê: Marî 
navê mêkewê ye. Dema 
meha biharê a paşîn kew 
dibin zo û mêkew hêkan 
dikin û li ser rûdinia kewên 
nêr bi tenê dimînin ko bi 
wan ra margiros tê gotia 
Rojê pê da dibe tiqetiqa wî.

Ci gava dengê mêkewê di- 
keve guhên wî bê xweragir- 
tin bi koranî tê. Di wê demê 
da nêçîrvanê ko mêkewa wî 
heye diçe wek nêçîra çatiyê 
bi tifingê kewê mergirosî 
dikuje.

Nêçîra be9tî: Bestî bi 
kewê girêdanê ra tê gotia 
Her kewek bi kêrî girêdanê 
nayê. Ev celeb nêçîr carina bi 
kewekî (anê tenê bi bestî) û 
carna jî bi du kewan dibe. Bi 
kewê dudûyan ra 9erdar tê 
gotin. Berê nêçîrvan bestî 
gîrêdîde û li derhêlê dafan 
diresîne. gava serdar hebe. 
wî jî li cihekî bilind datîne. 
Ci dema kewên nêçîrê bixwî- 
nia kewên çolê tên û rast 
dirêjî bestî dikin. Pirên wan 
berî ko bigehê bestî dikevin 
dafan. Hinekên wan jî rast 
bi fîrekê li ser bestî vedinin 
ko serê kewan di wir da dest 
pê dike. Carcaran ser ew- 
çend di nava kewan da xurt 
dibe ko bestî bi kewê çolê 
digire û bernade. Qewimiye 
ko nêçîrvan kewê çolê di dev 
bestî da girtiye.

Ji bo nêçîra dafan û 
tifingê kewê gewr (kewên 
çiyayê Evdilezîzê) e bi nav û 
deng in. Dema kewê nêçîrê 
pir qenc dibe. qelenê wî 
heya bi hêstirekê, hespekî 
hêja ya.

2- Nêçîra torê: Herwekî 
tora masiyan heye. ji bo 
nêçîra kewan jî celebek tor 
heye. Ev torên han perçek

caw î çarko9e ye ko bi
dûyê rojinê çînina II ser 
çêdikin û bi ser du darikên 
çeprast diêxin. Nêçîrvan 
dema kewan li cîkî dibîne 
tora xwe vedigire. dide 
pêşiya xwe û di talda wê da 
ber ve kewan diçe. Ji ber ko 
kew nêçîrvên nabînia dikin 
qisteqist û nafiria Wekî 
direndekî bibînin, heya ne- 
gihê wan jê narevia Gava 
nêçîrvan nîzîk dibe. devê 
tifingê di kunika nîveka torê 
ra dike û davêjê. Ji vê nêçîra 
han ra nêçîrvanê sivik û 
sanpaz divê.

3- Nêçîra kaniyan: Kew li
ser kaniyan jî pir têne kus- 
.tia Dema paîz tê û avên 
hiskeliyan dimiçiqia serêver- 
ran xwe berdidin ser kaniyên 
nependî. Hin nêçîrvaa kozi- 
nependî. Hin nêçîrvaa kozi- 
kên xwe li ser van kaniyan 
çêdikin û gelek kewan diku- 
jia Dema vê nêçîrê ji me- 
hekê pirtir najo.

4- Qemelax: Gava berf 
dikeve. berî ko kew ji xwe ra 
cihê banîn û çêrê bibîne, 
gundî bi dêsti va derdikevin 
qemelaxa kewaa Di berfê 
da ji birçîna kew ji firekê 
zêde nikare bifire. Ji piranî û 
nermiya berfê bi lingan jî 
nikare bireve, hînga qeme- 
laxvan wan bi destan digirin 
ko ji vî awayê nêçîrê ra jî 
qemelax tête gotia

5- Sokin: Di barîna berfê 
da hemî kew cihên xwe 
berdidin û dadikevin destê. 
ber çeman û av û çiravaa da 
ko di reşiyê da bikari bin 
biçêria Gava dibe bihar û 
berf li çiyê dihele. kew berê 
xwe didin cih û warên xwe. 
Her refek bi sedan difiria

Nêçîra sokinê di her cihî 
da nabe. Kozikên vê nêçîrê 
nayêne giharîn. Heke kozik 
bas û nêçîrvan jî î jêhatî be,
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rojê çel-pêncî kewî dikuje. 
Dema vê nêçîrê bi tenê 
heft-deh roj in. Kozikin so- 
kinan hene ko bi qelenê 
jinekê têne guhartin. Ew 
jî wekî erd û zeviyan ji 
milkan tên hesêb.

6- Nêçîra bi teyran: Gava 
em çêlî nêçîra teyran dfkin, 
her kes dizane ko nêçîrvan 
teyrê xwe dfbe û dema 
kewan dibîne berdide wan û 
digire. Lê pir hindik mirov 
hene ko çîsîtên van teyran, 
awayê girtin û bixwedîkirina 
wan bizane. Ji ber ko min bi 
xwe teyrê nêçîrê bi xwedî 
kirine çê û xerab ez hinekî 
agahî vê yekê me. Jî lewra 
min divê vê hêla ko ji 
xwendevanan ra nenas e 
bidim zanîa

Teyrên ko nêçîra kewan 
dikin pêne çîşît in. Teyrê- 
res, hulîlk, 9 ah in, sipirû 
doxan. Ji van her pêne çîşî- 
tan, her dûyên pêşîa yanê 
teyrêres û hulîlk kedî nabin 
û bi kêrî nêçîrvanan nayên 
Lê her 9ê çîsîtên mayî kedî 
dibîn û teyrine nêçîrvan in

Ev teyrên han jî, bi çîşîtek 
tor têne girtin Ev torana di 
kozikine xweser da têne 
vegirtin. Kozikên teyran ge- 
lekî biha têne firotin ko yek 
hêjayî qelenê jinekê ye. 
Xwediyên van kozikan di 
rojên bi mij û dûman da diçin 
û torê li aer dîwarên kozikê 
vedigirin Mirîskekê di bin 
torê da datînin û benekî bi 
lingê mirîskê va girêdidin 0 
serê bên bi destê xwe dikia 
Dema mij û dûman dikeve 
dinê û teyrên han ji kêfan 
radibin fir û gerê, nêçîrvanê 
teyran hîdî hîdî serê benê ko 
bi dest da ye kas dike û 
mirîsk di cihê xwe da vedî- 
pirtike. Gava teyr mirîskê 
dibîne; di jor da xwe berdide 
ser î dikeve torê. Bi vî awayî 
nêçîrvan diçe têyr digire û

her du çavan didirû û tîne 
mal. Ev teyrên haa li goreyî 
cinsên xwe tên firotia

Sahîn, ko kêm caran tê 
girtia bihayê wî si zêrên 
zer e. Tevî ko teyrekî biçûk 
e. tu nêçîr xwe jê xelas 
nake. Ev teyr bi kêrî nêçîra 
qullngan jî tê. Dema quling 
ji çiyan dadikevin destan û 
gava vedigerin çiyaa nêçîr
van teyrê xwe bera refê wan 
dide. Caxa sahîn refê qulin- 
gan dibîne, di jêr va wekî 
tîrekê, tîk hol dibe, heya bi 
serhêla rêf dikeve. Hînga, 
berî hemiyan rêberê rêf di
kuje. Gava rêberê qulingan 
kete xar, êdî ên mayî nema 
dîzanin kû da her in û li banî 
ref li dora xwe dos dibe. 
Hînga sahîn wekî nîsandarê 
jêhatî yek bi yek di serê 
qulingan da lêdixe û diêxe 
êr. Heya qulingek li banî 
Dimîne, sahîn danakeve. En 
<0 bi sahîn nêçîra qulingan 
<irine dizanin ko ev teyrê 
Diçûk çi bêla ye. Herçî refên 
cewan ia ne bi awayê refên 
qulingaa lê dîsa serpeze 
dibia Gava kewê pêsîn di
gire, ên mayî xwe berdidin 
erdê nav devî û 
keviraa Hînga segman tevî 
seyên xwe wan li erdê digi- 
ria Kewê ko dengê gujîna 
perê têyr keti be guh heya 
du saetan diqutife hev û 
nikare bireve.

Sipir: pistî sahîn teyrê çe- 
leng û nêçîrvantir ev e. Lê 
sipir, bê kew û kevokan bi 
kêrî tu nêçîrên mayî nayê. Di 
gava berdana nêçîrê da ew jî 
refê kewan bi tevayî diqefilî- 
ne. Jî ber ko ew jî kewê 
pê9 În digire û yên mayî ji 
segmanan ra dihêle. Bihayê 
0  bi sahîn nêçîra qulingan vî 
teyrî bîst zêrên zer in.

Doxan: bi qasî sahîn û sipir 
ne î nêçîrvan e. Ji ber ko çav 
nade kewê pêsîn û carina di

nîvê rêf da û pir caran kewê 
pasîn digire. Ji lewra refê ko 
teyr di ser ra ne firiye bi 
tevayî naqefile î 
difilite. Bihayê doxan ji deh 
zêran bêtir nîne.

Awayê xwedîkirin û 
daxistina teyran a nêçîrê 
jî hewceyî westeke mezin 
e. Ji ber ko benda me pir 
dirêj bû min ne xwast ko 
xwandevanan kiz bikim. 
Heke rojekê kês dî min keve 
dê di bin navê (xwedîkirin û 
daxistina teyrên nêçîrê) da 
bendeke xweser ji axayê 
xwe ra binivîsim.

Ji van celeb nêçîrên me 
nivîsî pê va jî, dirende, rawir 
û fîrende tên kuştia lê 
nêçîra wan ne e xweser e. Ji 
lewra min ne xwast wan ji 
çîsîtên nêçîrê bihejmêrim.
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f ô l l b l ü l

L o  K u rd in o  !

Ji nişka ve tê dengekî xemgîn,
ji êsandin û guvaştinê tê der,
ji derdê wendabûnê,
ji ber babetekî birçibûnê,
bêçarebûna getekî;
ji dest dewarê bê sir,
şîrê bê rûn,
rûnê bê tara
tama axû û heznekirinê,
heznekirina nezaniyê,
nezaniya nezanaa
nezanên rûreşiyê,
BINDESTIYA ME !
EM,
emên tiji kesên li dû navan, 
navên bi rûmet, 
rûmeta li ser stûn û nîvekê, 
y an tew li ser qûma derewan.
Erê,
ji dest wan hemiyan 
tê dengeki xemgîn û gran :
EM IN YAR U NEYAR,
EM IN DOST U DI JM IN,
EM IN SEDEMA NEXWESIYE.EM IN HEVI, 
EM IN MEREZA RES.
EM IN DERMAN.
Erê,
yan em ê werin guhertin, 
fêrî rêya rast bibin, 
li hevûdin bicivia 
tev rabin û bikevin, 
yan jî mirina bi qîrîn, 
jiyana bi sîn 
ê bidomînin !
Zanibûn dijwar niye,
nezanî dikare rabe,
hêvi dikare bizê :
hêviya jiyaneke tev,
tevbûneke neteweyeke bextiyar,
ku têde endam mafê yên din û xwe binase,
derew û derewin ji holê barkin,
U
her kes xwe û hêza xwe nas ke, 
ji ber wan ve serm neke.



U
deng car din hat :
XWE BO WELAT,
NE WELAT BO XWE,
TEXIN KAR !
U
WELAT BE GEL NE WELAT E; 
gel jî ji merovan pêk tê : 
yê ji merovan hez neke, 
nikare ji gel 
û wisa ji welêt 
hez bike.
Ta
roja em li hev û li gel viran bikin, 
yek gora yê din bikole, 
yek ji yê din biheside : 
niye bo me hêvî !
U
sedsaleke din ê biçe 
û mirina hêdîkan, 
mirina bi jan 
ê bidomîne 
U
heye ku rojekê hestê janê jî wenda be :
ew e tirsa mezin,
ew e tirsa mezin,
ji lewra bi kêmasî,
ta hestê janê hebe :
heye jiyan.

Sahînê B. Soreklî 
( V I1-87)



Rêzimana Kurdï
(Zaravê Kurmanci)

- XIII -
Mîr Celadet BEDIR XAN û Roger Lescot (*)

IV. N U a n k  li ser P a r e k a n  (2}
N i s a n k ê n  D i r o k l

I 10. Parekên destnîsandanê û yên 
nebinavkirinê, ku yek ji taybetiyên (xusû- 
siyyet) zimanê kurdï ne, xuya ye ku 
pêwendiya wan bi pronavên (zamîr) yê, ya, 
yên û bi rengdêrên (s if et) nebinavkîrî yek 
û hin hatiye kirin (Il bend 242 û 245 
binêre). Niviskarê sereke yê vê rêzimanê. 
Mîr Bedîr Xan, li ser vê babetê dozîna 
(nazariyye) ku li jêr hatiye pêsan dan saz 
kir.

A) Rayé (esl) parekên destnîsandanê

Divê ku ew bi teşeyên (sikl, awa) avakirî 
yên pronavê pêsker re bên nêzîk kirin : Yê. 
ya, yên.

Niseyên jêrîn ewê bihêlin ku em bireke 
(fikr) kurt li ser bikaranîna van teseyan, ku 
li dûrtir emê vegerin wan, btstînin,

Teşeya kevnar Teseya nûjen

Yê di Sara. yê Sara
Yê di qenc. yê qenc

Yê di Soro, yê Soro
Yê di qenc, yê qenc

Ya di wi,
Ya di Soro 
Ya di qenc,

ya wî 
ya Soro 
ya qenc

Yên di wî, 
Yên di Soro. 
Yên di qenc

yên wî 
yên Soro 
yên qenc

Regezê (unsur) di ku di teseyên kevnar 
de xuya dibin, lê ku di teseyên nûjen de 
nema ne, daçeka dî ku rêzayê (mana) wê 
weka yê fransizî de ye (le cheval de 
Soro) ye. Em bala xwe bidin ku hin 
rojhilatzan dibêjin ku ev dl ji suryani hatiye 
stendin.

Em nuha bibînln çawa pronavên yê, ya, 
yên. ku ji erkên (wazife) xwe yên xwederi 
(tebîî) hatine dur kirin, dibe ku parekên cihê 
yên destnîsandanê ava kiribin.
I) N ê rê  y e k e jm a r  
Bikaranîna pronavê pêsker yê dihêle ku 
yeksaniyên (paralêl) Jêrîn bên ava kirin

Bikaranîna pronav

Ev he9p yê di Soro ye. 
Ev hesp yê Soro ye.

Bikaranîna parekê

ev hespê di Sara ye. 
©v hespê Sora ya.

Ev hesp yê di qenc e, ev hespê dî qenc e.

O  Grammaire kurde, Librairie d’Amérique et cTOrient, Pcrîs 1970. Wergerandin : Pervîn
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Di hevoka (cumle) ev hesp yê di Soro 
ye de, hevgirtinek di nav gotina hesp û 
pronavê yê de, bi ketina y’ya ewê dawîn, 
çêbûye : Ev hespê di Soro ye. Pronavê 
kevn yê, ku bi teşeya guhêrkera ê hatiye 
kurt kirin, taybetiya xwe hunda dike; di 
encama (netîne) vê yekê de tu têrker nema 
dikare, li gora mantiq, girêdayî wî bibe; 
ango Soro nema xwe girêdide hesp û rola 
sereke ya ê bitenê ya parekeke ku girêdana 
navbera navê hesp û têrkera wî Soro dabîn 
(temîn) dike dimîne. Ji vê yekê rêzayê nuh 
derdikeve : Ev hespê Soro ye.

Di merhela pasîn a pêşveçûna zimên de, 
daçeka di ji nav vê avabûnê radibe, loma : 
Ev hespê Soro ye.

Bi vî awayî, di navbera du rêzên nîseyên 
jorîn de pêwendiyeke ranimayî (ranima : 
Zanistiya rayé gotinaa Bi fransizî : Etymo
logie) ya gelek mumkun çêdibe. Jixwe bas 
e ku em ji bîr nekin ku lêhûrnêrîna gotinên 
din ên îranî dihêle ku meriv diyarbûneyeke 
(hadiseke tebîî) weka ya ku me wasf kir 
bibîne : Ev xuyabûna i ya ezafet en 
pazend û ya farisiya nuh ku, li gora 
pêsveçûneke weka ya jorîn, ji pronavê hya 
yê farisiya akemenî tê ye.

Emê nuha, bi alîkariya nîşeyên bas, bê 
ku em vegerin hûriyan, rayé mumkun ê 
parekên destnîşandanê yên mêya yeke- 
jmar û gelejmara her du zayendan
Ce i ns ) nîşan bidin.-

2) M êya y e k e jm a r

T e s e y ê n  f o y f  ... . , i iSjffli&' I : ÿn-, vtâ '
1 û ïflIM iijj

Ev mehîn ya 
ev mehîn ya qenc e

Æs, i... ■Z'vi&J JïÿM1, '1jU s!,«!l,.iîï,!j
*  '.« « i *. !,*■ vH IW.V, ■3#,« '6Js

iëS...... .
"

' ■ i; :i1 '.J 'i ij iji|1,i!*{it ‘ ' tjiji1 ‘i i .[i,.! i* *jjj "
q e n c  * .  ! li':, a :| E v  f n s h it i t y  d î  q e n c  © ,

ev mehîho qenc e,

3) £ e le jm a r a  h e r  du z a y e n d a n

Teseyêrt royî

Ëv hesp yèn ' d î  ''Soro''' ne l, 'v; 
ev hesp yên Soro ns.

Ev h es p yên dl qenc In, 
ov hesp ÿên qenc ïn,

Ëv mehîn yên di Soro ne, 
ëy fhêhliï yên Soro ne.

ev mehîn yên qenc in.

i ^ è ld iô v ë n  « a n

Ev heapên d i Soro ne, 
ev hespên Soro ne.

Ev heapên df qenc rn, 
ov. hospên qenc in.

Ev rnehîhên d i Soro ne, 
em mehînên Soro ne.

Ev mehînên df qënc in.
, e v : ■: f ï w h î n ê n :‘q e n e - 'lin v
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4} B ik a r a n in a  d a ç e k a  di 
p i$tî p a r e k a  d e s tn i$ a n -  
d a n ê

Bikaranîna vê daçekê pistî parekên 
destnîşandanê yen nêr û me yen yekejmar 
di rojên me de gelek kêm bûye. Corna meriv 
di bêjeya (edebiyat) zanyarî de rastî wê tê, 
le bitenê weka serbestiyeke helbestî.

Di vajayê wê de, bikaranîna di piştî 
daçeka destnîşandanê ya gelejmar di gelek 
peyvikan de, nemaze di navçeyên ku meriv 
te de hîn bûye ku n’ya ên bi lêv neke, pin 
e. Icar hebûna di dihêle ku meriv nêre 
yekejmar ji gelejmara her du zayendan cihê 
bike.

Nîşe :

Hespê Soro (yan hespê"n" Soro).

Hespê di Soro dêlva hespên Soro 
Mehinê di Soro dêlva mehînên Soro

Di hin welatan de, nemaze li Behdî- 
nanê, daçeka di xwe bi pareka destnîşarv- 
danê ya gelejmar digire, û bi vî awayî eva 
dawîn dibe -et.

Nîşe :

Hespêt Soro dêlva hespê di Soro 
Mehînêt Soro dêlva mehînê di Soro

A Z /e e /// /  /h n em ?  je , /zz , /e e /e w e /Z  
eeraz /Z/s?<şr&7 -ê, -a ///x/Z
e ê /Z  wee te^eZ/jfee/ /  Z>e Z // & er/é /Pè/ske 
/exg&Êree â  / /  (te/7 re  reæ pe ire Z /te re // 
tre /7  e/7  /Zees/ZZ Z // /Z  /e , /e , /e s  Zê/7 

/ê jZ e s  //y / eZZ/ê

Z\Z/se e  ee/ze, e  çe/ze e/7  //e/7G

£?? ZeZe w e  //e /7  Z e  Z7/è/7e./y/Z/w e/p  
/Z e /eeJ o î' re  /ew ee e / Z/Z/reeZx//e  s a
/e /7  eèvraT? d Z /z

A Z/se. /e  </e/7c /vrçew G  /w  p e e c /e e
d?(f'&77 efZ/ê

AZ/se /e  ÿeec, /z / t/eee. /e /7  ee/ze  
/Z é /re é  &e/7C er <?e/7G e/7 çeee

B) Raye parekên nebinavkirinê

1) P a r e k a  n e b in a v k irin ê  
y a  y e k e jm a r

Ew bitenê teşeyeke guhêrker a rengdêra 
jimarîn yek ku bi rakirina y’ya pêşîn 
sivikkirî ye ye.

N î 9 e  :

Yek hesp : hespek 
Yek mehîn : mehînek

2 )  P a r e k a  n e b in a v k irin ê  
y a  Q e le jm a r

Ew ji, weka ya jorîn, ji rengdêra 
nebinavkirî hin tê.

Nîşe : Hin hesp : hesp in 
Hin mehîn : mehîn in

Xuya ye ku pareka nebinavkirinê ya 
gelejmar hinek nuh e : Bi rastî, hin peyvik 
wê gelek kêm bi kar tînin û avahiyên hin 
hesp, hin mehîn, ku di eynî zemanî de 
rêzayê xwe yê rayî (çend hesp, çend mehîn) 
jî hiştine, çêtir digirin (terdh dikin).

Lê divê ku em bîr bîkin (bifikirin) ku 
hebûna pareka -in hîn di Mem û Zîn a 
Ehmedê Xanî de ( 1061 H  ) hatiye

CEGERXWÎN

C Î M  f j  C Æ I I F E M l
JI KEÇ Û XQRTAN RE 

DIYARÎ

KOHIKA KARt ÇAHDI ( KSÇ )
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pejirandin. Weka nîşe, ev nivÎ9kar ewha 
dinivîse :

Mîrin hene. aqil in, ezîz in.

C) Rayé teşeyên ku bi parekên nebi- 
navkirinê avakiri ne

Dewambûna hin teşeyên kevnar, di hin

peyvikên pirr muhafazakar de, dihêle ku 
meriv bîr bike ku teşeyên avakiri -ekî, 
-eke. -ine yen pareka nebinavkirinê bite- 
nê pistî teşeyên wê yên sade (-ek. -fn) bi 
demeke dlrêj xuya bûn.

Di rayé parekên nebinavkirinê yên avakiri 
de, meriv teseyên kevnar ku tê de hîn jî 
pronavên yê. ya. yên hene dibîne.

Teseyên jêrin, ku hîn jî di peyvika 
Hevêrkan (Tor Abdin) de tên pejirandin, 
dibe ku nîşan bidin ku çawa dawîneyên 
parekên nebinavkirinê, di rewsa avakiri de, 
xuya bûn : î Qi bo nêrê yekejmar), e Qi bo 
mêya yekejmar). en Qi bo gelejmara her du 
zayendan) :

Yek hespî Soro dêlva hespekî 
SoroYek hespî Soro dêlva hespekî 
Soro
Yek mehine Soro dêlva mehîneke Soro

Hîn hespen Soro dêlva hespine Soro 
Hin mehînen Soro dêlva mehînine 
Soro

Dawîneyên -î, -e û -en, ku meriv di 
Dawîneyên -î, -e û -en, ku meriv di 

nîseyên jorîn de dibîne, bûn pasdaniyên 
parekên -ek û - la  JI bo ku -ekî, -eke û 
-ine bidin. Ketina n‘ya dawîn, ji bo 
gelejmarê (-ine, dêlva -inen) tên dîtirr, 
bê gûman sedema wê ev e ku ji bo ku 
gelejmariya wê Ji berê bi -In hati bû nîsan 
dan, ev diyarbûne (hadisa tebîî) pêwist 
namîne.

Hin ji avahiyên ku me li Jor weka kevnar 
nîsan dan, di hin navçeyên Botan de hîn jî 
Jîndar in. Meriv dtbêje :

Hespek yê Soro dêlva hespekî Soro-
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Hespek yê qenc dêlva hespekî qenc

Mehînek ya Soro dêlva mehîneke
Soro
Mehînek ya qenc dêlva mehîneke
qenc

Heta di nav van navçeyan de, carna te 
gotin : Hespek Soro hebu. mehînek 
Soro hebû (dêlva hespekî Soro hebû, yan 
hespek yê Soro hebû). Ev rakirina hemî 
regezên (unsur) girêdanê di navbera navê 
nebinavkîrî û têrkera wî de qet ne rast e 
û tucar ji aliyê zimanê nîvîsînê ne hatiye 
pejirandin.

Di eynî peyvikan de, û di yen ku ji avahiya 
h in hesp (dêlva hespin) re xwebextker 
(fedakar) dimînin de, pareka nebinavkirinê 
ya gelejmar ya avakirî bi pareka destnî- 
şandanê ya eynî jimarî tê guhertin û 
rengdêra nebinavkirî h in tê pêşiya nav.

Nîşe :

Hin hespên Soro dêlva hespine Soro 
Hin mehînên Soro dêlva mehînine 
Soro

Ev teşe li gora rêzayê hevokê tên bi kar

anîn, weka çend hespên Soro, çend 
mehînên Soro. yan hespên ku em nas 
nakin,

Tistekî vekirî ye ku meriv tucar nabêje 
hin hespine Soro, ji bo ku eynî nav 
nikare du caran bibe nebinavkirî
(carek bi hin, û carek bi -in).

M s a t e  . *  /Pa&y/æréfr -/ à  s / d y / x r ^ t e  
réb  a n d 'te  cttev/y à / am sd/ 

/ente ///*d?te réy%?o&zr? A ' ter ar7//z

t e  tes/? / ÿ&7£- s. er/nert//ze fewca. 

A >  ps/e/znard e r  r d  r#/d ? /
t e  tes/? s/7 t/e/7c //z

tex? d  a£r//r n%xsr//7 t e
te*.? // oérY/r cvteYjré?/?#?#'te

yd' tetenr?//x7 d  a  d à r& t e. s /zc é te ze

Pêşgotî : Du parên xizaniyê nezanî 
ye.

Dûmahî heye
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X e b a t a  me

30 NISAN

Cêjna J'ê Gulanê, ku ji 
aliyê P.O.S. (Partiya Karke- 
ran a Sosyalîst) hat pêk anîn. 
Em bi raxistina belgeyên 
kurdî besdarî wê bûn.

1 G U LA N

Cêjna l ’ê Gulanê ya Par
tiya Kommunîst a Beljî-
kî: Li wê derê jî, me pirtûk 
û kasetên kurdî raxistin.

1 GULAN

Cêjna l ’ê Gulanê ya Par
tiya Kar a BeljîkI. Cardin, 
em bi raxistina belgeyên 
kurdî besdar bûn.

2 GULAN

Nûnerek ji Têkoser ji aliyê 
Zanîngeha bajarê An- 
twerpen (Anvers), Besa 
Aboriyê, hat vexwendin 
(dawet kirin), ji bo ku agah- 
dariyekê li ser Kurdistanê 
bide xwendekarine ku ji ci- 
hana siyemîn hatine. Bes- 
dar 20 kes bûn. Piraniya 
wan Afrîqî û Latînî-Amerîkî 
bûn. Xwendekarek tenê 
Asyayî - Hindonezya - bû. 
Pitstî axaftinê, wan pirsên 
gelek balkês pirsîn û bel
geyên cihê kirin.

5-0 GULAN

Civîneke du rojan, li

Parlementa Ewropa, li
Brukselê, li ser pirsa vîza- 
yên ku hin welatên Ewropî 
ferz dikin derhatî (muhacir) 
û penaberên (multecî) ne 
ewropî ne. Ev civîn ji aliyê 
Koma Keskên Alternatif 
hati bû pêk anîn. Heştê 
kes, ji welatên ewropî yên 
cihê, besdarî wê bûn. Piştî 
gotûbêjên dirêj. ms biryar 
stend ku di meha Hezlranê 
de, protêsto- yên mezin 
li ser sînorên Almanya, Fran- 
sa, Beljîka û Hollanda, di 
eyni rojê de çêbibin. Ji 
derveyî pirsên vîzayê, li ser 
nedadiyên (neheqî) ku, bi 
awakî giştî li ser derhatiyên 
ne ewropî û cihêtiyên ku di 
navbera wan û yên ewropî 
(Italî, Spanî....) de tên kirin 
hat axaftin. Endamek ji Tê
koser jî li ser cihêtiyeke 
duyemin ku di navbera 
derhatiyên ku netewa- 
hiya (cinsiyyet) wan heye û 
yên ku bê netewahi ne, 
weka Kurdan, peyivî. Wê 
çar mafan ji bo Kurdên 
ku li Ewropayê dijîn 
xwestin I)  Alîkariya 
aborî ji bo rêxistinên çandî 
yên kurdî. 2) Bernameyên 
kurdî yên bipergal (mun-

azam) di radyo û televîzyo- 
nan de. 3) Hînkirina zi- 
manê kurdî - ne tirkî - di 
dibistanan de, ji zarokên 
kurd re. 4) Pejirandina 
(qebûlkirin) dayîna navên 
kurdî - ne tirkî - ji nuhzay- 
ên kurd re. Hin saredarî 
(belediye) navên ku ne di 
lista ku sefaretxana Tirkiyê
..±.1 ______? _________  - 1:1. _  _ l _  _____
ptJÔKtSSI WCJtl UIKB u e  1113
napejirîne.

7 GULAN

Têkoser Konsereke 
Kurdî, ji bo bîranina Ni- 
jadkujiya Halabca, li Pas
sage 44, li Brukselê, pêk 
anî. Hatina sevê ji rêxistina 
bijîjkên (doktor) serbixwe 
Médecins Sans Fron
tières-Belgique. ku çû bû 
Halabca, re hat dayîn. Di 
bernamê de : Dahol û 
zurne. Koma Nistiman. 
Zozan. Birader û Sivan 
hebûn (li rûpel binêre).

10 GULAN

Parlementerê Ewropi, 
Willy Kuypers, û Dr 
Heyndrickx, mutexessisê

Â Q ühdarî

Kovara Têkoser, ku bû nêzikî deh sal e bi awakî 
muntazam derdikeve, di meha Gulanê de ji aliyê 
Federasyona Presse Périodique hat pejirandin 
(qebûl kirin).
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DOS SI E R 

K U R D I S T A N

TÊKOŞER, Union des Travailleurs et 
Etudiants  Kurdes en Belgique

navnetewî yê kartêkirinên 
(tesîr) çekên şîmîk kuçûbû 
Halabca, civîneke çapê li 
I.P.C. (International Press 
Centre) Il Brukselé, jf bo 
protestokirina firotin û b I- 
karanîna van çekaa pêk 
anî (li rûpel binêre).

21 GULAN

Em beşdar bûn rojekê bi 
navê "8 saet ji bo Halab
ca" ku ji aliyê Kurdên 
Leuven hat pêk anîn. Jf 
saet 14 heta 20, wêne, 
filmên video, diapozitîv,
axaftin, dosya.... li ser vê
nijadkujiya mezin hat pês- 
,kes kirin (li rûpel 
binêre).

23 GULAN

Komeke cuhanan ji 
Berlîna Rojava hat ser- 
dana (ziyaret) Têkoşer. Ev
serdan di çarçeva hefteke 
gerr li Beljîka çêbû û ew ji 
aliyê rêxistîna Commis
sion Européenne Im
migrée hat pêk anîn Ev 
kom ji katjimêr (saet) 17.30 
heta nîvêşevê li komela me 
ma. Piştî xwarineke kurdî ya 
xwes (savar û tirşik), em dûr 
û dirêj li ser pirsa kurdi 
peyivîn û bersivên pirsên 
wan dan. Ev beşdar I 0 kes 
bûn : 8 Àlman, I Tirk û 
I Yûnanî.

28 GULAN

Festîvala Derhatiyan li 
bajarê Anvers. Em bi raxis- 
tina belgeyên kurdî beşdar 
bûn.

DI MEHE DE CAREKE

- Civînên Koordînasyona 
Mafên Mirov û Gelan.
- Civînên Mafê Helbijarti- 
nên Saredariyî (ên bele- 
diyan) ji bo Derhatiyan 
(muhacir).
- Civînên Komîta Pistgi- 
riya Penaberên (multecî) 
Tirkiyê.

W E S A N

Bi hinceta (munasebet) 
40 sallya Daxuyaniya 
Cihanî ya Mafên Mirovî 
ya ONU (Rêxistîna Ne- 
teweyên Yekbûyî), me 
dosyekê bi fransizî “Dossi
er Kurdistan" dmeha 
Adarê de weşand.. Ev dosye 
ji 132 rûpelan pêk hatiye 
û tê de wêneyên dîrokî 
yên gelek xwesik çap bûne. 
Ew gengaziyeke (wasiteke) 
nivîskî ya nasandina pirsa 
kurdî, ji aliyê dîrok, çand, 
rewşa gelé kurd a îroyîn, li
Kurdistanê û If Ewropayê.....
ji Ewropî û biyaniyan re, ye.

Ji bo pistgirtina vê xebata 
agahdariyê, 34 sexsiyyet 
û rêxistinên beljîkî û 
navnetewî navê xwe danî 
destpêka vê Dosyê. Em wê 
bi awakî gelek fireh belav 
dikin û difirosin. Buhayê 
wê : li Beljîka 200 F.B., 
û li welatên din 250 F.B. 
ye. Pistî çend mehan, ewê bi 
holiandi û paşê bi ingilïzï 
jî derkeve.
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Têkoşer’den haberler
30 NISAN

Sosyalist Işçi Partisi 
(P.O.S.) tarafindan dûzen- 
lenen 1 Mays bayramina 
informasyon sergimiz ile 
katildik.

1 MAYIS

Belçika Komûnist Partisi
tarafindan düzenlenen 1 
Mayis bayramina informa
syon sergimiz ile katildik.

1 m a y is

Belçika Emek Partisinin
düzenledigi I Mayis bayra
mina informasyon sergimiz 
ile katildik.

2 MAYIS

Anvers Universitesi Eko- 
nomi Fakültesi tarafindan, 
Kurdistan hakkinda bilgi 
vermek için, Têkoşer’den 
bir temsilci davet edildi. Se- 
minere Afrika ve Latin 
Amerika ülkelerinden 20 
kadar ôgrenci dinleyici ola- 
rak katildi.

5-8 MAYIS

Bazi Avrupa ülkelerinin mül- 
tecilere farz etmek istedikle- 
ri vize konusunda Avrupa 
Parlementosunda düzen
lenen iki günlük toplanti. 
Toplanti, Alternatif ye- 
ş il 1er gurubu tarafindan dü- 
zenlenmişti. Toplantiya çesi- 
tli Avrupa ülkelerinden 80 
kişi katilmişti. Fransa, Alma-

nya, Belçika ve Hollanda 
sinirlarinda protesto gôste- 
rilerinin düzenlenmesi karari 
alindi.

Vize konusunun yanisira ya- 
bancilarin sorunlari hakkinda 
tartisildi. Têkoser’den bir 
temsilcide toplantida, mil- 
liyet kabul edilenler ile 
kabul edilmeyenlenn - Kür- 
tler gibi - karşilastiklari 
sorunlari konustu. Avrupa- 
’daki Kürtler için 4 istekte 
bulundu : I . Kürt kültürel 
ôrgütleri için maddi yar- 
dim. 2. Radyo ve televi- 
zyon larda muntazam bir 
sekilde Kürtçe programla- 
rin yayini. 3. Kürt çocu- 
klarina okullarda Kürtçe 
d il ôretimi. 4. Yeni dogan 
Kürt çocuklari için Kürtçe 
i3imlerin kabulu. Kürtçe 
isimlerin belediyeler tara
findan resmen kabulu.

7 MAYIS

Têkoşer, Halebce katlia- 
mini anmak için, Brüksel 
Passage 44’te bir konser 
düzenledi. Programda davul 
zurna, Koma Nigtiman

Folklor Ekibi. ozanlar- 
dan da Zozan. Birader ve 
Sivan vardi (3ayi. bak).

Cesitli milliyyetlerden kati- 
lanlar oldu. Gecenin geliri 
Médecins Sans Fron
tières-Belgique (Uluslara- 
rasi Tabibler Birligi) vasita- 
sîyla Halebce kurbanlarina 
gônderilecek (3ayi. bak).

16 MAYIS

Avrupa Parlementosu üyesi 
Willy Kuypers ve Ha
lebce'ye arastirma için 
giden kimyevi silahlar müte- 
hassisi Prof. Dr. Heyn- 
drickx Brüksel’de, Ulusla- 
rasi Basin Merkezinde 
(I.P.C.) kimyevi silahlcrin 
imalat ve satiminin yasak 
edilmesi için bir basin to- 
plantïsi yaptila- (sayfa 
bak).

21 MAYIS

Leuven Kürtleri tarafin
dan Leuven’de düzenlenen 
“Halebce için 8 saat”
isimli eyleme katildik. Saat

Duyuru

Mayis 1988 de asagi yukari 10 senedir 
yayin hayatini araliksiz sürdüren Têkoşer dergi- 
si Belçika Periodik Basin Federasyonu 
tarafindan resmen kabul edild i.-
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Périodique Trimestriel 
du Comité 

Qualité Village Fumai 
Lauréat

THTrn ? rrrrn ! 1 11 ? i ? ? ? \ ? ? \ ht t? w . u  rrf!

Sifflantes n iJUIN 1988

Editeur Responsable Y. du Fontberé rue de l'Eglise I ÖÖ Fumai

SfonmiMiflir» i

I 4’ten 20 ye kadar Ha-
lebce katliami île ilgili 
resim, film, video, dia- 
pozitif ve dosya gôsterile- 
ri yaninda tartişmali bir se- 
miner oldu (sayfa bak).

23 MAYIS

Berlinden bir gurup genç 
Têkoşer’ i ziyaret etti.
Commission Européenne Im
migrée tarafindan Brüksere 
davet edilen gençler Brükse- 
l’i bir hafta boyunca ziyaret 
ettiler. Gurup saat I 7.30 
dan 24 e kadar Tê- 
koşer’de agirlandilar. Misa- 
firlere geleneksel bir Kürt 
yemegi verildi : savar û 
tirşik. Kürt sorunu uzun 
uzun konusuldu. Grupta 8 
Àlman, I Yunan, bir de 
Türk vardi.

28 MAYIS

Anvers Gôçmen Işçiler 
Festivaline informasyon 
sergîmiz ile katildik.

AYDA BIR
- Insan ve HalklarinSa- 
vunmak için Koordinasyon 
ôrgütü toplantilari.

- Belediyelerde gôçmen- 
lerin seçme ve seçiime
haklari toplantilari.

- Türkiye'li mülteciler 
ile dayanisma komitesi
toplantilari.

YAYINLARIMIZ
Dossier Kurdistan (Kür- 
distan Dosyasi). Birlesmis 
Mîlletler Insan Haklari 
Kuruluşunun 40ci yildô- 
nümü dolayisiyla, mort ayin-

da Kürdistan ile ilgili Fran- 
sizca bir dosya yayinladik. 
34 Uluslararasi ve Bel- 
çika'lî taninmis sahsiyet 
ve ôrgütler dosya çalis- 
malarimizi destekledi- 
ler. Biz isimlerini bu dosya- 
nin basina eklemisiz. Dosya 
132 sayfadan ibarettir. 
Tarihi ve güncel, ônemli 
fotograflarin içinde yer al- 
digi dosya Kürt sorununu 
tanitma. tarlh. külltür. 
Kürdistan ve yurtdişin- 
daki Kürtlerin durumunu 
içerir.

Dosya Avrupa'li ve yabanci- 
lara dônük hazirlanmis. 
Geniş çapta dagitimini yapti- 
gimiz dosya Belçikada 
200 ve disarida 250 Belçi- 
ka Frankina satiliyor. Yakin 
bir zamanda dosyanin Hol- 
landaca ve Ingilizce bas- 
kilarida çikacak.
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