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HE F T E Y A  D U Y E M  LI SER Z I M A N E  K IJ El 0 1

Derwêş

Nivîskar, rojnamevan û zimanzanên Kurd 
duyem car li Barselona, paytextê Katalonya, 
civiyan û xebata rastnivîsîna Kurmancî 
berdewam kir. Weka ku tê zanîn, ev xebat 
ji aliyê Enstituya Kurdî ya Parîsê tê amade 
kirin.

Civîna pêşîn ji 18 ta 24ê Nîsanê dom 
kiri bû. Encamên (netîce) wê ji aliyê 
Enstituyê hatin weşandin: Nexşeya Cihanê û 
rojnameyeke taybetî (xusûsî) ya vê civînê 
bi navê "KURMANCI".

KURMANCI encamên her civînê bi awakî baş 
digihîne xwendevanan. Ji pêşneyaran re 
vekirî û amade y e .

Civîna duyem a Barselona ji 7 ta 14ê 
Mijdar (Teşrîn) dom kir. Ji hemî welatên 
Ewropa nûner hebûn. Kurdên ji navçeyên cida 
yên Kurdistanê xebata xwe dom kir.

Di civînê de ev kes beşdar bûn: Kendal, 
Izolî, R. Barnas, Reşo, M. Yetkin, Musa, 
Hiner, Xosrow, M. Uzun, F. Cewerî, Derwêş.

Di civînê de xebata ji bo nexşeya Kur
distanê li ser rastnivîsîna navên welayet, 
çiya, çem, gund, qeza, golên parçeyên 
Kurdistanê, termînolojiya siyasî û idarî, 
reng, meywe (fêkî), şînayî (sebze), wesayet 
û hwd. çêbû.

Roja dawîn bernama civîna sêyem ku ewê 
li Beljîka çêbibe hat tesbît kirin. Di 
civîna sêyem de ewê li ser rastnivîsîna 
navên weka istikamet, anatomiya serî, 
terminolojiya rojnamevanî û idarî, navên 
kulîlk, teyrik, masî û beharatan xebat 
bibe.

Paş ku civîna duyem li Barselona qediya, 
hemî beşdarên civînê ji aliyê serekwezîrê 
Katalonya hatin vexwendin (ezimandin) û 
ew çûn serdana (ziyaret) w î . Paş ku heyetê 
ser da serekwezîr û nexşeya cihanê ku yekem 
car e çap bûye diyarî wî kir, serekwezîr 
daxwazî û hêviyên xwe ji bo gelé Kurd kirin 
û da zanîn ku ew piştgiriya standina mafên 
gelé Kurd dike.



PtlSA KURDl Lt PABLAHANA 1ÜWS0PA

Di mêjuya (tarîx) 6 Nîsan 1987 de, kommisyona rêzanî (siyasî) ya Parlamana Ewropa 
pêşneyara van parlamanterên ku ji netewahî (cinsiyet) û partiyên cihê ne: ULBURGHS, 
BOESMANS, KUIPERS, PANNELLA, CICCIONESSERE, BONINO, Van der LEK, HEINRICH, STAES, 
TRIDENTE, BANDERS MOLLET, BLOCH von BLOTTINITZ, van DIJK û von NOSTITZ, li ser sirgûn- 
kirina bi hezaran ji gundiyên Rojavaya Bakurê Kurdistanê, pejirand (qebûl kir) û ji 
hikûmeta Tirkiyê, Wezîrên Karên Derveyî yen Ewropî û heyetên bilind ên ewropî re bangekî 
şand.

Em li jêr metnê vê biryarê weka xwe diweşînin.

FR

C o m m u n a u té s  E uropéennes

PA R LE M E N T EURO PÉEN

DO CUM ENTS DE SEANCE
Edition en langue française 1 9 8 7 -8 8

6 avril 1987 SERIE B DOCUMENT B2-152/87

PROPOSITION DE RESOLUTION

déposée par MM. ULBURGHS, BOESMANS, KUIJPERS, PANNELLA, 
CICCIONESSERE, Mme BONINO, M. Van der LEK, Mme HEINRICH,
MM. STAES, TRIDENTE, SANDRES MOLLET, Mmes BLOCH von BLOTTNITZ 
et van DIJK, M. von NOSTITZ

conformément à l'article 47 du règlement

sur la déportation de milliers de villageois du Nord-Ouest 
du Kurdistan
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Le Parlement européen

A. vu L'information parue dans Le journal turc Cumhuriyet du 15.2.1987“ 
seLon LaqueLLe La moitié des viLLages du TunceLi seront dépLacés vers 
Les régions de Mersin, AntaLya , Mugla et Izmir, soit 234 viLLages du 
TunceLi , dans LesqueLs vivent au totaL 50.000 habitants qui attendent
La date précise à LaqueLLe i L s devront quitter La région,

B. vu d'autres informations seLon LesqueLLes Les provinces de TunceLi , 
Erzincan, Erzurum, Kars, au Nord-Ouest du Kurdistan,seraient particuliè- 
rement touchées et totaLement dépeupLées,

C. vu que des tentatives similaires ont déjà'eu Lieu dans Le passé telles
que La Loi n°2510 du 21 juillet 1934 relative au banissement, aux termes 
de LaqueLLe des régions où des Kurdes vivaient depuis près de 2.000 ans 
ont dû être évacuées,

D. vu La réaction de panique qui a surtout gagné La population kurde inté
ressée, LaqueLLe craint de disparaître en tant que peuple en
raison de cet exode massif en Turquie occidentale, conjugué à d'autres 
mesures de répression, telles que L'interdiction de la Langue kurde,

1. demande au gouvernement turc des éclaircissements sur ces nouvelles 
rumeurs de déportation et condamne vigoureusement l'éventuel recours à 
La force que pourrait- impliquer cette opération ;

2. demande aux ministres des Affaires étrangères réunis dans Le cadre de La 
coopération politique d'intervenir auprès du gouvernement turc pour 
empêcher cette nouvelle tragédie frappant Le peuple kurde ;

3 . charge son Président de transmettre La présente résolution au Conseil,
à La Commission, aux ministres des Affaires étrangères des Etats membres 
ainsi qu'au gouvernement turc.



K Ë Z i  M A  1\ A K IJ K »  î

( Z a r a v ê  K u r m a n c ! )

- XI -

Mîr Celadet BEDIR XAN û R. LESCOT (*)

II. P A R E K 

PARERA DESTNÎŞANDANÊ

98. Berê ku em dest bi lêhûrnêrîna parekan 
bikin, pêwist e ku em van her du rêzikan 
(qaide) nas bikin:

1) Her navekî kurdî di rewşa mutlaq de 
binavkirî ye (1 ) .

Nîşe: Hesp, mehîn, mal.

2) Di piraniya rewşan de, nav tê pêşiya 
rengdêr (sifet) yan têrker.

Nîşe: Mala spî, destê min.

Emê navê parek bidin hin regezên (unsur) 
ku bi nav re tên ragihandin, ji bo ku hinek 
hûrbûn û firehbüna rêzayê (mana) wî yê di 
rewşa mutlaq de biguherînin. Parek ji bo 
nîşandana van rewşan bi kar tên:

a) Yan nav binavkirî dimîne û bi ser de jî 
bi gotineke din tê dest nîşan dan (pare- 
ka destnîşandanê).

Nîşe: Hesp-ê Soro.

b) Yan jî ew di rewşa nebinavkirî de ye 
(pareka nebinavkirinê).

Nîşe: Hesp-ek.

99. Pareka destnîşandanê

Pareka destnîşandanê ji bo nîşandana 
pêwendiya ku di navbera navekî ku di rewşa 
mutlaq de ye (ango binavkirî) û her rege- 
zekî (rengdêr, nav, pronav "zemîr", tofeke 
"kom, grûp" gotinan) ku di eynî zemanî de 
wî dest nîşan dide û di paş wî de tê de ye 
bi kar tê. Parek li dawiya gotina destnî- 
şandayî tê danîn û pê re yek dibe. Li gora 
zayend (cins) û jimarnava gotina ku parek 
digihêje wê, ew van teşeyan (awa) distîne:

(*) Grammaire Kurde, Librairie d'Amérique et d'Orient, Paris 1970. Wergerandin,fransizî- 
kurdî: Pervîn. 1

(1) Bi "rewşa mutlaq" em dixwazin bêjin rewşa ku tê de nav bi tu parek yan bi tu pêkşke- 
reke awayî ne hatiye ragihandin. Divê ku ev "rewşa mutlaq" 0 "avahiya mutlaq" ku em di 
zimanine din de dibînin neyên tev li hev kirin.

Bi ser de jî, ji bo ku em vekirîtir bin, em diviyan ji hergav bêtir cihêtiyekê di 
navbera rêzayê (mana) gotinên "binavkirî", "binavkirin", "destnîşandayî", "destnîşandan" 
û hwd. bikin. Em "binavkirî" ji her gotineke ku rêzayê wê weka yê fransizî ye "défini", 
ku veqetandeka binavkirinê (le, la, les) tê pêşiya wê, dibêjin; "nebinavkirî", ji her 
navekî ku, weka di fransizî de "indéfini", li pêşiya wî yek ji veqetandekên nebinavkirî 
(un, une, des) tê; "destnîşandayî: déterminé", ji gotineke ku li paşiya wê rengdêrek 
(sifet) yan têrkerek tê dibêjin.
6



ê, ji bo nêrê yekejmar. 

a, ji bo mêya yekejmar. 

ên, ji bo gelejmara her du zayendan.

1° Nêrê yekejmar

Bi navên: Hesp, nan, goşt, dar, kon,
emê van teşeyan bibînin:

a) Navê ku bi rengdêrekê hatiye dest 
nîşan dan:

Hespê boz.

Nanê hişk.

Goştê sor.

Darê stûr.

Konê reş.

b) Navê ku bi navekî hatiye dest nîşan 
dan :

Hespê Soro.

Nanê tenûrê.

Goştê golikan.

Darê şivên.

Konê axê.

c) Navê ku bi pronavekî hatiye dest 
nîşan dan:

Hespê min.

Nanê te.

Goştê w î .

Darê m e .

Konê w e .

Hespê wan.

2° Mêya yekejmar

Emê weka nîşe navên: Mehîn, şev, kêr, 
av, dar, mirîşk bistînin:

a) Navê ku bi rengdêrekê hatiye dest 
nîşan dan:

Mehîna qenc.

Şeva sar.

Kêra piçûk.

Ava germ.

Dara heşîn.

Mirîşka qelew.

b) Navê ku bi navekî hatiye dest nîşan 
dan:

Mehîna Soro.

Şeva baranê.

Kêra pola.

Ava çem.

Dara gund.

M ir îşk a  p îr ê .

c )  Navê ku bi p ron avek î hatiye dest 
nîşan dan.

Mehîna min.

Şeva t e .

Kêra w î .

Ava me.

Dara we.

M ir îşk a  wan.

3° G elejm ara her du zayendan

Navên nêr: Hesp, nan, dar û navên mê: 
Mehîn, k ê r , av, van teşeyan didin:

a ) Navê ku b i rengdêrekê hatiye dest 
nîşan dan:

Hespên boz.

Nanên h işk .

Darên s tû r .

Mehînên qen c .

Kêrên m ezin.

Avên sa r .

b ) Navê ku bi navek î hatiye dest nîşan 
dan:

Hespên Soro .

Nanên ten û rê .

Darên Ş ivên .

Mehînên Soro.

Avên K u rd is tan ê .

Kêrên p o la .



c) Navê ku bi pronavekî hatiye dest 
nîşan dan:

Hespên min, te, wî, me, we, wan. 

Mehînên min, te, wî û hwd.

NÎŞANK: Di peyva rojî de, "n"a pareka 
gelegmar gelek dikeve, loma teşeyên: hespê

min, mehînê min, û hwd. , dêlva hespên min, 
mehînên min, û hwd.

P ê ş g o t î :  Rê r e y a  m ir in ê  be g î ,  t u  h e r  U  
p ê ş  be.

MANUEL DE KURDE
T R A V A U X  DE L ' IN S T IT U T  D 'E T U D E S  IR A N IE N N E S  
DE L 'U N IV E R S IT E  DE L A  S O R B O N N E  N O U V E L L E  
---------------------------- 8----------------------------(dialecte Sorani)

Grammaire,textes de lecture, vocabulaire
JOYCE BLAU

càtrçet Ht cours i  l'Institut Ninontl tks Ltnfvts et CmUstttons Cumules
kurde-français et français - kurde

J O Y C E  B L A U LE K U R D E  DE CA M Â D IY A

ET DE D J A B A L  S IN D J Â R

A na lyse  lin g u is tiq u e .
1 9 8 0

Diffusion
L I B R A I R I E  C. K L I N C K S I E C K  

PARIS

te x te s  fo lk lo r iq u e s ,  g lossa ires

III. P A R E R  

PAREKA NEBINAVKIRINE

100. Navê binavkirî yê di rewşa mutlaq de 
(li bend 98 binêre) dikare bibe nebinavkirî 
bi ragihandina parekeke ku jê re pareka 
nebinavkirinê tê gotin: "-ek" ji bo nêrê 
û mêya yekejmar; "-in" ji bo gelejmara her 
du zayendan.

Bi navên nêr hesp, nan, dar û bi navên 
mê şev, kêr, av, emê vana bibînin:

Hespek Hespin

Nanek Nanin

Darek Dar in

Mehînek Mehînin

Şevek Şevin

Kêrek Kêrin

Avek Avin

101. Dibe ku navê di rewşa nebinavkirî de 
bi têrkerekê yan bi rengdêrekê hinek bê 
dest nîşan dan. Wê gavé, pareka nebinavki
rinê van teşeyan distîne:

-ekî, ji bo nêrê yekejmar.

-eke, ji bo mêya yekejmar.

-ine, ji bo gelejmara her du zayendan.

1° Nêrê yekejmar

Emê nîşeyên pişka (fesl) buhurî bistî- 
nin: Hesp, nan, goşt, dar, kon.

a) Navê di rewşa nebinavkirî de, lê ku 
bi rengdêrekê hatiye dest nîşan dan.

Hespekî boz.

Nanekî hişk.

Goştekî sor.

Darekî stûr.

Konekî reş.

b) Navê di rewşa nebinavkirî de, lê ku 
bi navekî hatiye dest nîşan dan:

Hespekî Soro.

Nanekî tenûrê.

Goştekî golikan.

Darekî şivên.

Konekî koçeran.

c) Navê di rewşa nebinavkirî de, lê ku 
bi pronavekî hatiye dest nîşan dan:

Hespekî min, te, w î .

Hespekî me, we, wan.
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2° Mêya yekejmar

Emê cardin nîşeyên pişka buhurî 
bihêlin: Mehîn, şev, kêr, av, dar,
mirîşk.

a) Navê di rewşa nebinavkirî de, lê ku 
bi rengdêrekê hatiye dest nîşan dan:

Mehîneke qenc.

Şeveke sar.

Kêreke piçûk.

Dareke mezin.

Mirîşkeke reş.

b) Navê di rewşa nebinavkirî de, lê ku 
bi navekî hatiye dest nîşan dan:

Mehîneke Soro.

Şeveke baranê.

Kêreke pola.

Aveke çeman.

Dareke axê.

Mirîşkeke pîrê.

c) Navê ku bi pronavekî hatiye dest 
nîşan dan:

Mehîneke min, te, wî, me, we, wan.

3° Gelejmara her du zayendan

Navên nêr hesp, dar, kon û navên 
mê mehîn, mirîşk, kêr vana didin:

a) Destnîşandana bi rengdêrekê:

Hespine boz.

Darine stûr.

Konine reş.

Mehînine qenc.

Mirîşkine spî.

Kêrine tûj.

b) Destnîşandana bi navekî:

Hespine Soro.

Darine Şivên.

Konine koçeran .

Mehînine Soro.

Mirîşkine axê.

Kêrine pola.

c) Destnîşandana bi pronavekî:

Hespine min, te, w î , me, we, wan
û hwd.

Mehînine min, te û hwd.

NÎŞANK. Di peyva rojî de, gelek aaran meriv 
dengdêra pareka nebinavkirinê ya^yekejmar 
bi lêv nake. Loma, J i bo nîşeyên jorîn^ 
teşeyên: Hespkî boz, nanki hişk, goştki 
sor, darkî stûr, konkî reş, mehînke qenô , 
şevke sar, kêrke piçûk, davke mezin tên 
bi kar anîn. Di "mirîşkeke reş" de, 
ketina "e" nayê pejirandin (qebûl kirin), 
ji bo ku ewê bibe "mirîşk-ke reş" û "mirîş- 
ke reş" bê bi lêv kirin. J£îbo ku Kurd dû- 
bar ebûna (tekrarbûn)du dengdaran tehermul 
nake, ewê parek rabe. Ev nîşank ji bo hemî 
gotinên ku bi "k" diqedin dibe.

NEXŞEKE BÎRANlNE

YEKEJMAR GELEJMAR

Nêr: Hespek Hespin

Mê: Mehînek Mehînin

Nêr: Hespekî Soro Hespine Soro

Mê: Mehîneke Soro Mehînine Soro

Pêşgotî: Mirov kuştiyê şêra bit, ne girtiyê roviya.

Dûmahî heye



MEEBESTÉW I W E I B I T Â I A I

Stirana Gulbiharê
Sebrî BOTANI 

Ji devê M. GUNEY

Kuriko dîno! Tengîkurt in ez bi gorî!
Ha ha te dî weke xewnek giran borî

Kuriko dîno! Xewna min tê tu nahêlî! Ey keça kurd
Çawa diçî welatê xerîbiyê û min dihêlî?

Çeto lawo! Şermê bike ji navê min!
Ji wê xwîna tête xwarê ji çavê min

Şirînê ber dilê mino! Xo bike ewrek reş û tarî ! 
Hûrik-hûrik bibarîne! Ser vî warî, li vî aqarî

Lo lo gidî! Were tu malxwê be ez kabanî!
Ala evîniyê dîsa hilde! Ser wî serî, li ser wî banî

Delalê dilê mino! Çenda bêjim hêj û wêve y e !
Were were! Şeql û hêla te pêve y e !

Ey kiça kurd! Ey kiça kurd! 
Zû hilo derkev ji g o v !
Lez bixwîne! Baş bibîne!
Da ne mînî nîvmirov!
Ma ne şerm e her bimînî 
bê amanc û bê dirov!
De hilo rabe delalê!
Tu nebî şîn nabit tov!
Bo tovê jîna welatî 
bê guman her tu yî şovi

Gidî lo lo! Tu xoşmêrê min î! Ez dilbera te me! 
Were bi şêxadî kesk û sor û zera te me !

Xoşî û tenahiyê bîne dîsa bo vê malê!
Bi derzîka min sêwîkê bixemlîne rengê alê!

Çeto lawo! Ez welat im! Ez welat im!
Lo lo gidî! Her nûjen im, tirh û kat im

Li zozanên evîna dila, bila helbin hezar çira!
Di govenda min û te da, xo hilavêjin bab û bira!

Çeto lawo! Tu xoşmêrek aştîxwaz î!
Lê ku ne bû, bi xwînê jî min dixwazî!

Beşîr S. Botanî

StranHelbestMuzîk
Nîşank: Ev helbest ji aliyê Komal Dîlo ji me re hatine şandin.
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Dilê min î liyan e

Amed

Deriyê welatê min î bilind e,
Nizim nakim.
Sivra gelé min a mezin e,
Biçûk nakim.
Wekîdinê, dilê min î liyan e.

*  *  *  *

Sînorên welatê min pareke,
Parçe-parçe qebûl nakim.
Sîng û berê gelé min î pîr î pan e, 
Tenik û zirav nakim.
Wekîdinê, dilê min î liyan e.

* * * *

Bejna welatê min a çeleng e,
Kinik û hûrik nakim.
Koka gelé min a kevnar e,
Narize û wenda nabe.
Wekîdinê, dilê min î liyan e.

* * * *

Deşta welatê min a kesk e,
Hişk û biring nabe.
Dengê gelé min î zelal e,
Nakeve, genî nabe.
Wekîdinê, dilê min î liyan e.

*  *  *  *

Çiyayên welatê min her Newrozê a geşin, 
Li hember mir-hovan hilnaweşin.
Tamarên gelé min a şînin,
Çiqasî werin mêtin 
Natixin û hişk nabin.
Wekîdinê, dilê min î liyan e.

ü - if K !f

Co û çemên welatê min a kûrin,
Çiqasî kolonîst jê vexwin 
Namiçiqin, tenik nabin.
Bêna gelé min a firehe,
Kurt û teng nabe.
Wekîdinê, dilê min î liyan e.

Rûyê gelé min î gewre,
Rûreşî gelekî nebû.
Zimanê gelé min î şêrîne,
Tirş û tal nakim.
Wekîdinê, dilê min î liyan e.

* * * *

Bîst milyon sêwî Dewrêşê Evdî ne (*) 
Sewdar û dildarê Edûlê ne.
Saldemin di bin sitemê de,
Çav pan nekirin (**) û pan nakin. 
Wekîdinê, dilê min î liyan e.

* * * *

Welatê min, jinebiya sedsalan,
Gelé min, sêwiyê vê stêrkê,
Loma dilê min î liyan e.

* * * ■»

T a n g i z î n

TORI

Carina tu têyî welat
Dibîyî agirek li ser dilê min
Ha ew e ko pê bişawitim.
Dibîyî pêlê deryayê carina 
Bihêz, bilind
Têyî di qirika min de dirawestî 
Ha ew e ko pê bigirîm.
Carina bi weşîyek tirih ra 
Di nav libê hinarekê carina 
Dibîyî xweşîya jiyana min 
Min ji nû ve dijiyênî.
Dirabim, xwe diavêjim darî malê 
Hêrîşê didim ser tev bêdadîya 
Bi qamçira bêbavîya digirim.
Lê hingî giran, hingî giranin welat 
Ha ew e ko bi wana bikevim.
Qîrînê didime dora xwe hingî 
Rêz dikim tev sixêfên ko dizanim 
Tif dikim rûwê nokera 
Hûr û gir tev hevkarê xwînmija 
Dilê xwe li wana sar dikim.......

(*) Dewrêşê Evdî, destaneka Kurdî ye. Dewrêş bi xwe gernasê wê yê serekîn e. Navê wî bi 
tenê nîşana hestê netewî ye di navbera Kurdên êzdî û yen misilman de, li dijî Çîl 
Ibramê Tirk. Evîna Dewrêş û Edûlê hêvanê destanê ye.

(**) Çavpankirin: qebûlkirina kêmasiyê, çavquriçandina li ser bênamûsiyê.
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S E D  Û Y E K A L  Û A L E K Ê

Şahînê Bekirê SOREKLÎ

Gui di destekî, ali di yê din de, sed 
û yek zarok, yek li dû yekî derbas bûn; û 
li ser perdeyeke mezin navên welatên wan 
yeko-yeko hatin xewan.

Yên mezin, ciwanan û mindalan li dora 
wan didane çepikan, ji yekî pêve, yê ku li 
navê welatê bav û diya xwe digeriya, li 
aleke ku têde roya zer li ser rengê gewrî 
sipî hatibuya çandin, lê dikir-ne dikir, 
nikaribû bidîta, ne aleke wisa, ne jî
navekî yê di bîra wî da.

Ev zarokê dilxemgîn, tiştekî wî li dijî 
ti alan tunebû, ne jî li dijî navên wela- 
tan, lê dil dixwazt, ku bo xwe jî yekê 
bibîne û navekî, bo ew jî ji wan re bi
dilgermî li çepikan xwe, wek zarokên din.

Di êvara wê rojê de zarok li mal nexwar 
şîv, ne jî bi dê û bavé xwe re keniya. Bav 
lê xeyidî û şande şetlê, lê xewa wî jî 
nema tê. Nîvê şevê hatibû, lawik hê payî 
bi çavên şil, dema dayik ket hindir û dest 
pêkir li ber bigere: "Kuro, lawo, çi bi te 
dada, çi hâte serê te îroj, çi qewimiya?!". 
Hîske-hîska zarok rê nedida, bo ji dayika 
xwe re xuya ke, ka çima ew wisa digiriya.

Ji odeya din hat dengê bavé û di navbayê 
sar yê nîvê şevê de Keliya: "berde wî 
şelfûtî, qîzê berde; bê terbiya ma canemerg 
li xerîbiyê, bê terbiya!!" 0 mindal car 
din bi tenê ma, lifiif kişand ser rûyê xwe 
û bi hêstiran şil û pii kir balgiyê xwe.

Dilê dayikê rûnenişt, pirr şewitiya û 
dîsa li kur vegeriya, lihif rakir û ew 
Kembêz kir. Dengekî nizim ji lêwik hat der 
û xwe gîhand guhên dayikê: "Çima bavo li 
min derew kir, çima?! îroj al û navên sed 
û yek welatan yeko-yeko derbas bûn li ber 
çavan. Ez geriyam û geriyam, li aleke ji 
alan, li navekî ji navan, bo em li hevûdin 
xwedî derkevin, lê ne al hebû di nav alan 
de, ne jî di navîna navan de nav. Çima we 
ez xapandim, çima?!".

Ji wê rojê û şûnve, ew zaroka bû yekî 
din, nema êdî rû da bavé, û dest pê kir 
ji xwe re li aleke din bigere, li navekî 
din ji navan; û rojeke ji ew rojên zivis- 
tanê, li ser berfa baxçekî ji yên Ewropa

mindalekî dida lotikan û ta ji dest dihat 
diqîriya: "BIMRE BE-AL MAYÎN. BIMRE BE-NAV 
MAYÎN! Bo min jî nav û alek divêt, wek 
hevalên din!".

Sal bihurîn û rojek gihîşt, ku bavé 
lêwik ji kerban nisax ket, keserên kûr 
kişandin û dest bi gazincan kir: "Ev welatê 
bêbext ji min dizî zarokê min; wey li min 
reben û kukumê Xwedê, wey, wey!".

Qe nehat bîra bavikê ronedî, ku wî jî 
rojekê xwe ji bav û dayika xwe dizî û sondé 
vegera li welêt xwar ji xûşk û bran r e , ji 
heval û hogiran re, lê nehat li hev Kesabê 
mal û dukanê.

Di şeltê de dihat nalîna rêben, dema 
derî vebû ji nişkan ve: "BIST DU NOCH 
KRANK, VATI?" Hat dengekî biyanî. "Kurê wî" 
li Kalê wî dipirsî, cixare di nav lêvan de, 
bi Alemanî.

( V - 87 )

(Ji pirtûka "Em û pirsa me")

S. 15. Sorckli

V- li.ij; iiir Kultui uml Wi'scii'vlul! 
( uliuu .nul S uuiu ' Pulû 
I).. ljHfc.it Sthiimuilicf

Bonnl')S.
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D I R 0 K A K IJ R 0 î S T  A N Ê Di

- XI -

IV- C i v  a k a k u r d î  (2)

3- Damezranên aborî

a) Kogeriya kurdî * V. (*)

Koçer, bi hêzanî, li dora êlê (eşîr) xwe 
pêk tînin (organize dikin) û hema bitenê 
xwe didin xwedîkirina lawiran (heywan), di 
aboreke (iktisad) hinek girtî de. Jîna 
koçeran hişk e û di bin destelata (otorite) 
giran a serok de y e . Lê ev celeba jînê, ji 
bo sedemên hem civakî û hem aborî, ber bi 
guhertin û hundabûnê diçe. Li ser koçeriyê 
û kartêkirinên (tesîr) wê li ser abora 
Kurdistanê, meriv dikare li van berheman 
binêre: J. Frôlin, Les formes de la 
vie pastorale en Turquie, di Geografiska 
Annalen, Stockholm 1944, 219-72 de; H. 
Christoff, Kurden und Armenier, Hambourg 
1935; 0. L. Vilçevski, Economie de la Com
munauté agraire nomade kurde de la Trans
caucasie et des districts environnants dans 
la deuxième moitié du XIXe s., di SE, 1936, 
N° 4-5, 135-61 de; N. Bogdanova, L'exploi
tation féodale des nomades, di Arch. hist. 
Acad. Sc. URSS, II (1939) de; I. P. Petrou- 
shevsky, Essai sur l'histoire des relations 
féodales en Azerbaïdjan et en Arménie, du 
XVIe au début du XIXe s., Léningrad 1949, 
389; Wolf-Dieter Hütteroth, Bergnomaden 
und Yaylabauern im mittleren kurdischen 
Taurus, Marburg 1959, 190; Thomas R. 
Stauffer, The économies of nomadism in 
Iran, di M.E.J., havîna 1965, 284-302 de;
V. Monteuil, Les tribus du Fars et la 
sédentarisation des nomades, Parîs-La Haye 
1966; û X. de Planhol, Les fondements 
géographiques de l'histoire de l'Islam, 
Paris 1968, 442; H. Carrère d'Encausse, 
Aperçu sur le problème du nomadisme au 
M-0, di Doc. franç., Notes et Et. doc., 
2095 (3-II-1955) de.

Tecrubeyên gawastîkirinê (bicihkirina 
koçeran) di navbera her du şerrên cihanê 
de, di dewletên cihê de. ku tê de êlên koçer

ên kurd yan ên din dijiyan, dest pê kir; 
lê hem li Tirkiyê û hem li Iranê, di dema 
Mustafa Kemal yan Riza Şah Pehlevî de, 
mêtodên ku hatin bi kar anîn ne hergav 
ji aliyê xelkê baş dihatin pejirandin 
(qebûl kirin), di vajayê (eks) Orisan de li 
hemberî êlên Qefqasyê. Ew, dibêje R. J. M. 
Goold-Adams (Middle East Journey, London 
1947, 95), ji herderên Rojhilata Navîn
bêtir serfiraz bûn; "bi rastî, awayê nêzîk- 
bûna wan ji vê pirsê ji rêzanî (siyasî) û 
leşkerî bêtir bû... Ji bo ku wan ji koçeran 
re zewî (erd), av û şîretên mutexessisên 
ziraî didan, ji bo ku ew karibin çiniyên 
xwe yen ku ji bo jîna wan pêwist bûn bêtir 
bikin". Li cihên din, gawestîkirin bê hişkî 
û bi gehînek (merhele), weka ji bo Cafan, 
çêbû.

(*) Encyclopédie de l'Islam, 1981. Wergerandin, fransizî-kurdî: Pervïn.
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b) G u n d îtiya  kurdî

Gelheya kurdî bi hêzanî gundî ye. Ango, 
Kurd di rêjeyeke (nisbet) fireh de (65- 
80%) gundî ye, li gel ku pîşewazî (sinaet) 
dest bi xuyabûnê dike. Eger rastî ewha be, 
em tê digihêjin ku zewî divê roleke bingehî 
di jîna gundî de bilîze. Lê sîstema malxwe- 
yiyê (mulkiyyet) li ba Kurdan gelek pirsan 
derdixîne. Heta şerrê cihanê yê yekemîn, 
Kurdistan, di beşa xwe ya mezintirîn de, 
di nav imperatoriya osmanî de bû, û sîstema 
malxweyiyê girêdayî zagona (qanûn) malxwe- 
yî ya osmanî bû (1858), ji bo ku zewiyên 
leşkerî di 1839 de hati bûn rakirin. Ev
sîstem heta nêzîkî 1930, li welatên ku 
warisên (ji wiraset) imperatoriya osmanî 
bûn (Sûriye, Iraq), ajot (Warriner, 66).
Ev zagon celebên cihê yen malxweyiyê dipe- 
jirand: "Mulk", di bin awayê mutlaq ê
"reqaba" de, ku bi "senet tapo" yan bi
"tasarruf" dihat pejirandin; malxweyiya 
Dewletê "mîrî", ku bi awakî mutlaq ji bo 
Dewltê ye, lê ku kes jî dikarin bi kar 
bîriin "tasarruf"; malxweyiyên "Waqf" yan 
"xeyrî", eger xwediyê karê wan sazendeyên 
(muessese) xeyrî bin: Mizgeft, dibistan 
yan xwendekar, nexweşxane, yan "ehlî" eger 
temenê (imr) xwediyê karên wan piçûk be; 
hebûnên ' giştî ku herkes wan bi kar tîne, 
weka rê, çem, aqarên gund û hwd.; di dawiyê 
de, hebûnên mirî "mewat", zewiyên çolî û 
vala ku hemî hebûnên (mulk) Dewletê ne. 
Li îranê, divê ku hebûnên "xalisa" yan 
yên Tacê bên ragihandin (ilawe kirin) 
(Lambton, 238-58).

Firehbûna van celebên cihê yên malxweyi
yê di nav welatan de diguhere û bi awakî 
giştî cihekî piçûk ji malxweyên piçûk re 
dihêle (2/3 gelheya gundî li Tirkiyê, 1/4 
li Iraqê). Li herderî malxweyiya mezin 
hikm dike. Li Iraqê, ji 10 milyon hêktarên 
zewiyên coté 4 milyon ên Dewletê ne û 6 
milyon ên malxweyên arizî (xusûsî) ne. Li 
îranê, 10% ji gundiyan xwediyên 8% ji 
zewiyan in, ango ji 1 heta 3 hêktar yan 
"cot" ji bo malbatekê. Rêzayê (mana) "cot" 
di eynî zemanî de coté gayên ku ji bo cot 
bi kar tên yan karê ku gundî di rojekê de 
dike ye (Qasimlû, 128). Malxweyên mezin, 
ango Dewlet, serokên élan, şêx, bazarganên 
mezin, ji bo demeke kurt zewiyên pirr mezin 
bi perekî ku rewşa gundî pirr teng dike 
didin kirê. Bi rastî, bac (vergi) pirr 
giran in. Eger li Iranê hatina salî ya 
malxweyên mezin digihêje 5.600 dolar ji bo

merivekî, ya gundiyê navîn digihêje bitenê 
60 dolar (Qasimlû, 168). Li Iraqê, berê 
şerrê cihanê yê duyemîn, hatina gundiyê 
kurd digihajt 6 heta 10 L. di salé de 
(Xosbak). Ev bacên ku bi tiştên tebîî yan 
bi karê bê pere (80%), bi pere (15%) û yên 
mayî (5%) ku tên dayîn ji gundî re gelek 
giran tên. Li Tirkiyê, sîstemên cihê hene: 
"Yaricilik" ku tê de gundî destgeha (alet) 
xwe bixwe, darê coté û dewar, bi kar tîne 
û nîvê çiniyê dide; "resimcilik" ku tê de 
bilindbûna kirê girêdayî rewş û dewlemendi- 
ya zewî, karker, hatina çiniyê û pileya 
(derece) bindestiya gundî y e ; "murabba- 
cilik" ku tê de, li hemberî karê xwe, gundî 
bitenê 1/4 çiniyê distîne (Mûseyêv, 13). 
Li Iranê, meriv van koletiyan bixwe di bin 
nav û sîstemên nêzîkî Sans.de didih®:: "Nifflt- 
kare" ku tê de malxwe zewiyên avî dide 
kirê, toxum dide û gundî karê xwe dide: 
Malxwe 3/5 çiniyê distîne û gundî 2/5 wê ji 
xwe re dihêle; "sêykbar" ku tê de malxwe 
zewî, av, toxum û dewarên coté dide û 1/3 
çiniyê distîne; "sêqut" ku tê de malxwe 
zewî û av dide û 2/3 çiniyê distîne; 
"dawudu" ku tê de malxwe, li hemberî zewî 
û toxum, 2/10 çiniyê distîne (Qasimlû, 
132-8). Li Kurdistana Iraqê, ev pirs bixwe 
tên dîtin. Bi vî awayî, ji bo çiniyên 
havînî, tûtin û pembû, malxwe 1/2 û ji bo 
birinc 1/3 distîne; ji bo çiniyên zivista- 
n î , genim yan ceh, ew 1/10 yan 1/5 distîne. 
Ev ji derveyî deyn yan bac e: 7,5% ji bo 
"serkal" (merivê malxwe), 10% ji bo hikû-
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'metê û bi ser de jî tiştên ji bo "qehwe- 
çiyê" malxwe, "mudhif" (oda mêvanan) û hwd. 
(Xosbak, 48). Bi vî awayî, li gundên êl- 
rakirî ku di bin destê malxweyan de ne, 
hatina zewî, bi awakî giştî, ewha tê par 
kirin: 3/6 ji bo malxwe, 1/6 ji bo nûnerê 
wî (ji bo ku malxwe tucar li wira najîn, lê 
li bajaran rûdinên), 1/6 ji bo merivê ku 
zewiyan idare dike û 1/6 ji bo karkerê 
ziraî ku ne zewî û ne dewarê w î , lê bitenê 
milên wî hene. Ango, di dawiyê de, di 
dawiya salé de, gundiyê piçûk ê kurd dest- 
vala û tije deyn dimîne (Rossi, 86), ji bo 
ku ew piraniya caran neçar (mecbûr) dibe ku 
bi riya simsaran derbas bibe ku karibe 
heta çiniya wêbê li piya raweste.

Eger mercên (şert) jîna gundiyê kurd ev 
bin, meriv dikare tê bigihêje serhildanên 
gundiyan ku carcaran çêdibûn, weka ya 
Murûdan, ên Çiyayê Kurdan (Sûriye), di bin 
serokatiya Ibrâhîm Xelîl de, di navbera 
1930 û 1940 de (li Th. Bois, Les Kurdes, 
15-115 binêre) û serhildana 20.000 malbatên 
Dizaî, di 1954 de, ku nizmkirina bacê heta 
1/20 çiniyê, rakirina karê bizor û diyari- 
yan bi hinceta (munasebet) cêjn û dawetan 
dixwestin (Gavan, 19).

Ji bo dîtina çareyekê ji vê derebekiya 
(fêodalîzm) re, ku gundiyê kurd dike kole- 
yekî ku meriv dikare pê bilîze û bixe bin 
bextê xwe, projeyên çareserkirinê (islahê 
ziraî) ji aliyê hikûmetên navçeyên ku tê 
de Kurd rûdiniştin hatin bîr kirin. Jixwe 
li hemî van welatan, derebe, serokên êlan 
yan şêx, ku ji berê bihêz bûn, dijminên 
mezin ên van tecrubên çareserkirinê bûn.

Li Iranê, hema ji 1955, zagonek parkiri- 
na zewiyên Tacê û yên Dewletê dixwaze 
(Muh. Şah, 205). Di 1960 de, Zagoneke 
ziraî ku amanca wê dîtina çareya malxweyiya 
zewiyên arizî ye sînora bilindtirîn a 
zewiyên avî bi 400 hêktaran dest nîşan 
dide (tesbît dike) û ya zewiyên bejî bi

800 hêktaran. 0 koopêratîvên gundî, ku 
jimara wan di destpêkê de 500 bû gihajt 
4.500 di 1965 de û 8000 di 1969 de, hatin 
xwestin. Lê bi hêzanî Şah "şoreşa sipî" 
îlan kir (26.1.1963). Ew bi rêfêrandomekê 
hat pejirandin û bi 12 bendan diviya ku, 
tevî tiştên din, bigihêje rakirina derebe- 
kiyê û azadkirina gundî. Li Tirkiyê, hema 
ji 1938, ji nuh de kirîna zewiyên derebeyên 
mezin ji bo parkirina wan di nav gundiyan 
de hat bîr kirin, lê kêm kes jê kelk girt 
(istifade kir). Projeke zagoneke li ser 
çareserkirinê di 21 Hezîran 1945 de 
hat îlan kirin. Wê parkirina zewiyên 
Dewletê û yên malxweyan, ku aqara wan ji 
500 kes ne bêtir bû, didît; lê ev bend 17 
di 1950 de hat rakirin. Diviya ku buhayê 
wan di 20 salan de bê dayîn (Mûseyêv, 14). 
Di 1961 de, projeke ziraî ya nuh: Rewşa 
pirr nebaş a gundiyan hat dîtin. Loma hat 
xwestin ku zewiyên Serwetê, 8 milyon doni- 
mên ku ji aliyê Dewletê dihatin pêk anîn 
û ku li wilayetên Rojhilat û Rojhilata 
Başûr gelek fireh bûn, zewiyên waqf, ku 
ji wan hîn 1 milyon donim diviya ku bê 
par kirin, û di dawiyê de zewiyên arizî 
ku aqara wan a giştî ji 38 milyon donim 
betir bû bên par kirin (Vatan, 14-5). Di 
1965 de, ji 13.591.622 rûniştevanên cuhan 
nêzîkî 3/4, ango 9.764.652, ji ziraetê 
dijiyan (Esenkova, 116). Ew ji hemiyan 
xizantir (feqîr) bûn jî (li M. Makal, Bizim 
Kôy; wergerandina fransizî, Un village 
anatolien, récit d'un instituteur paysan, 
Parîs 1963; wergerandina ingilîzî, A 
village in Anatolia, London 1954 binêre).

Li Iraqê, rêzana (siyaset) ziraî ya 
hikûmeta qralî di destpêkê de nêzîkî 
serokên êlan, ereb yan kurd, bû. Di 1932 
de, zagon N° 50 (Dowson) zewî, çêrgeh û 
zewiyên coté dide êlan. Paşê, zagon N° 51 
(Lazma) hebûnên êlê dide serokan. Di 1933 
de, zagon N° 28 ji gundiyê ku "di bin 
deynan de ye" re qedexe dike ku zewiyê 
xwediyê xwe berde. Eger bike, xaniyê wî 
tê têk dan (xera kirin). Li dawiyê, di 
1954 de, zagon N° 11 destûr (izn) dide 
wezîrê Dadiyê (Edalet) ku hebûnên zewiyan 
bide. Jixwe, weka nîşe, di 1952-4 de, 
1.794.560 donim ji 6.863 malbatên gundî 
yên navçeya Sincarê re hatin par kirin, 
lê beşa mezintirîn ji Ehmed El-Acil, şêxê 
Şammar, re hat dayîn (Warriner, 160).

bil
za
bîr

•’eha nikarî bû bajo (dewam 
i 30 Tebax 1958, Komara nuh 
ku dixwest dawiya derebekiyê 
gundî ya civakî bilind bike 

û zi. .ş de bibe, weşand. Li gora vê
zagonê, aqara zewiyên avî nikarî bû ji 
250 hêktaran bêtir û ya zewiyên bejî ji 
500 hêktaran bêtir be. Hatina wan bi niza- 
meke (düzen) mezin hat par kirin. Zewiyên 
azadkirî diviyan, di pêne salan de, ji 
gundiyan re bên par kirin, ji 30 heta 60 
donim ji zewiyên avî, yan ji 60 heta 120
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donim ji zewiyên bejî. Hûndabûnên (xesarên) 
malxweyên wan diviyan ji 3% Serwetê ji wan 
re di 20 salan de bên dayîn (V e rn ie r ,  
398). Gundî gelek şah bûn û ji bo stendina 
zewiyan li bendê ne man, û hemî derebe pirr 
hêrs bûn. Diviya kuli hemberî gelek serhil- 
danên gundiyan bê rawestan. •

Li van welatên cihê, gundiyê kurd diviya 
ku ew jî ji van çareserkirinan kelk bigire. 
Lê stendina zewî ter nake. Divê ku gengazi- 
yên (wasite) bikaranîna wan hebin. Lê gelek 
caran, gengazî tu nene yan kêm in: Toxum 
beha ye, destgehên ziraî kevnar in; li her- 
er hîn gîsina kevnar tê bi kar anîn, karên 
avdanê yen gelek pêwist pirr beha ne û koo- 
pêratîv nikarin bersiva hemî van pêwistiyan 
bidin. Kurdên Iraqê, weka Kurd, bitenê ew 
in ku gotina wan heye. Loma, P.D.K., di 
kongra xwe ya Vllmîn de, di Mijdar 1968 de, 
bernama xwe ku benda wê ya 14 ya dirêj 
dîtinên wî li ser tevayiya projeyên ku 
hesaba pêwistiyên arizî ya navçeya wan 
pêşan dide weşand (V a n l î ,  Le Kurd istan  
Ir a k ie n , 3 65 -6 ). Joyce Lussu (Anche i  
kurd i consqu istano i l  lo r o  s o c ia lis m o ) 
di Rinascita Sarda, II/9, 10 Adar 1964,
19 de, parkirina zewiyan, ku ew li Kurdis- 
tanê di Adara 1964 de beşdarî wê bû, 
dibêje.

Ev pirsên zewî ji bo Kurdên Ermenistana 
Sovyêtî wekî din bûn. Bi rastî, hîn berê 
ku şerrê cihanê yê yekemîn biqede, gundiyên 
Alagozê bi qîrîna: "Em zewî dixwazin. Emê 
heta kînga kole bimînin?" rabûn ser xwe. Ew 
ji aliyê hevniştimaniyê xwe yê cuhan, 
Ereb Şemo, ku ew bixwe vê yekê dibêje 
(Şivanê Kurd, Beyrût 1947, 62), hati bûn
germ kirin. Piştî gelek têkoşînan dijî 
"kulak"an xewna wan bi cih bû, lê dibe ku 
ne bi awayê ku wan di destpêkê de didît. 
Ji nuha û pê ve malxweyî kollêktîf e û 
gundî di kolxozan de hatine civandin (li 
Aristova, Kurdi zakavkaz'va, 1966, 64
binêre). Dêlva gîsin û ereba kevnar, 
traktor û batoz in ku ji bo çandin û çinîna 
zewiyên kolxozê bi kar tên. 0 sewiya jîna 
gundiyê kurd baş bilind bû. Lê dibe ku 
ev jîna nuh di berhema Emînê Evdal li ser 
Adetên Kurdan li Paş-Qefqasyê, 1957 (bi
ermenî) de hinek idéal hatiye dîtin.

KURDiSTAN

Th. B o is , La v i e  s o c ia le  des Kurdes, 
605-9; P . P. M ouseiev, Le Problèm e a g r a ir e  
en Turqu ie, d i S o v ie ts k o ïe  V os tok ovod en ie ,
1956, N° 1 de, w ergerand ina f r a n s i z î  d i
Doc. F ra n ç ., A r t i c l e s  e t  Documents N° 369, 
14 H ezîran  1954, 8-15 de; D. W arrin er,
Land Reform and Development in  th e  M idd le 
E ast. A study o f  Egypt, S y r ia  and I r a q ,
1957, 1962; A .K .S . Lambton, Land lord  and
Peasant in  P e r s ia .  A Study o f  Land tenu re 
and Land Revenue A d m in is tra t io n , 1953, 
1969; P . R oss i, L 'I r a k  devant la  ré form e 
a g r a ir e ,  d i O r ien t V II/ 3 , 1958, 81-93 de; 
La ré form e a g r a ir e  en Ir a k , d i a l -B i la d ,  
Bexdad, 12 î lo n  1960 de, w ergerandina 
f r a n s iz î  d i Doc. F ra n ç ., A r t i c l e s  e t  
Documents, N° 0 .1027, 29 M ijd a r 1960 de;
Un p r o je t  ( tu r c )  de ré form e a g r a ir e ,  d i 
Vatan, Is ta n b u l, 9, 10, 11 û 12 Cotmeh
1960 de, w ergerandina f r a n s i z î  d i Doc. 
F ra n ç ., A r t i c le s  e t  Documents, N° 0 .1174, 
9-10 de; Moh. Reza Şah P a h la v î,  M iss ion  
f o r  my Country, London 1961; B. V e rn ie r ,  
L 'I r a k  d 'a u jo u rd 'h u i,  1963, p işk  ( f e s l ) 1 9 ,  
S tru c tu re  du s e c teu r  r u r a l ,  371-7, p işk  22, 
La ré form e a g r a ir e ,  397-406; H. Mandras, 
Y. T a v e rn ie r , T e r r e , paysans e t  p o l i t iq u e ,  
P a r îs ,  196; J a a fa r  X ayyat, The I r a q i  
V i l l a g e ,  a study in  i t s  C on d ition  and 
Reform, B eyrû t, 1950 (b i  e r e b î ) ;  Anon, 
N otre  qu es tion  de l 'E s t  aux yeux d 'un 
s o c io lo g u e , d i Yôn, s a la  3mîn, N° 90, 18
Kanûn 1964 (b i  t i r k î )  de; Ism a il B e ş ik ç i , 
Dogu Anadolu 'da g e r i  b i r a k i lm iş l i g i  o lu şu - 
mu, Le sous-développem ent de l 'A n a t o l i e  
o r ie n t a le ,  d i A n i, N° 10 Sebat 1971, 46-
73 de; n iv îs k a r  b ixw e, Dogu Anadolu 'nun 
Duzeni: Sosyo-Ekonomik ve E tn ik  T em e lle r , 
La s itu a t io n  de l 'A n a t o l i e  O r ie n ta le :  ses 
causes socio -économ iques e t  e th n iqu es ; 
Ira n  Shahr, A su rvey o f  I r a n 's  Land, 
P eo p le , c u ltu r e ,  Government, Economy, 
Tehran, 1963 (U n iv . P ress , pu b lish ed  w ith  
the a s s is ta n ce  o f  UNESCO, I ,  117 p . ) .

Dûmahî heye
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Ahmed

B E L C i K A D A  G E N E L  S E Ç I M
> >

Bâti Avrupamn küçük ülkelerinden biri 
olan Belçikada aralik ayinda, genel seçim- 
lere gidiliyor.Henüz dört yillik iktidar dô- 
nemini tamamlamadan evvel istifa eden 
muhafazakar-liberal koalisyon hükümeti; iki 
yil once yapilan genel seçimlerle işbaşina 
gelmişti.

Altyapisini eksiksiz tamamlayip endüstri 
ve üretim modernizasyonunda büyük adimlar 
atmiş Belçikanm ekonomisi 3/2 miktarda diş 
ihracata dayanmaktadir. Ihraç edilen malla- 
rin başinda çeşitli elektronik araçlar, si- 
lah, lokomotif, telefon ve buna bagli iha- 
lelerle beraber çeşitli et ve sebze madde- 
leride yer aliyor. Robot yapiminda da ismi- 
ni kimi dünya pazarlarinda kabul ettiren bu 
küçük ülkenin nice nükleer atom enerji 
santrallarinin olmasida ekonomisinin kriz 
safhasim atlamaya yetmemiştlr. Milyarlarca 
Frank tutarinda ftize gibi silahlara yapilan 
ödenekler mevcut ekonomik krizi ve işsiz 
kitlesinin büyümesini saglarken, ülkedeki 
üç milliyetten en büyük iki milliyeti ara- 
sindaki çelişkilerde artmaktadir.

Belçikada Walon, Flaman ve küçük bir Al- 
man grupla toplam üç milliyet bulunmakta- 
dir. Bunlardan Flamanlar 5,5 milyon, Walon 
3,5 milyon ve Almanlarda 64 bin kişl dola- 
yinda saymaktadirlar. On milyon nüfusa sa- 
hip Belçikanm %10 u çeşitli siyasal, eko
nomik vb. nedenlerden dolayi dişardan gelen 
yabancilardan mevcuttur. Yabancilann ülke- 
de seçime katilma hakki bulunmuyor. Seçime 
katilacak toplam seçmen sayisi 7 milyon 
civanndadir.
Ulke 35-40 yil ônceye kadar Walon'lar tara- 
findan idare edilmiş. Flamanlar o zamana 
kadar kültürel haklarmdan yoksun biraki- 
mişlar. Ne var ki ikinci dünya savaşxndan 
sonra, 1940-1948 larda ülkeye gelen degi- 
şiklerle her iki milliyete eşit haklar 
taninmiş, böylece Flamanlara da seçme ve 
seçilme hakki saglanmiştx. Bugünkü kôprü 
hükümetle görevli başbakan ve kadrosu; 
hükümetin büyük çogunlugu Flamanlardan o- 
luşmaktadir (aralik '87 seçim ôncesi).

Belçika'da Walon-Flaman çelişkisi uzun 
zamandan beri sesli-sesiz vardir. Nüfusu 
beş bin olan Fouron şehrinin %60'ni franko- 
fon (fransizca konuşan),geriye kalanin %40i 
Flamanlardan oluşuyor. Fouron B.Reisi yü- 
zünden son zamanlarda bu çelişki dahada be- 
lirginleşmiş durumdadir. Ekseriyeti Flaman
lardan oluşan bugünkü sagci-liberal hükümet

13 aralik'87 seçim öncesi, seçimle iş başi- 
na gelip Walon milliyetinden olan Fouron 
Belediye reisi ülkenin diger resmi dille- 
rini (öncelikle flamanca sonra almanca) ko- 
nuşmadigi bahane edilerek istifasi birbiri- 
ni takiben istendi.
Kral, ülkenin iki a y n  federe yônetim olma- 
sindan yana olmadigindan, başta koalisyon 
hükümetin istifasini kabül etmedi. Ancak 
sonradan tekrarlanan istifa müracaati kral 
tarafindan onaylandi ve 13 aralik 1987'de 
genel seçime gitme karari verildi.

Altinci kez hükümeti kurmak hakkina sa- 
hip kilinan başbakan W. Martens'in liberal- 
ekonomi programinin başinda krizin olabil- 
digince dogru dengelenmesini saglama ve gün 
geçtikçe büyüyen işsizlik sorununa çare 
bulmak gibi sorunlar vardi. Ekonomik krize 
tedbir olarak, çeşitli devlet ve mali kuru- 
luşlarin (egitim-ögretim,inşaat ve posta 
gibi sektörlerden) ôdenek fonlanndan ki- 
sitlamalar j.,ap ilarak; ikiyüz milyar Belçika 
Franki tasarruf ôngürüldü. Bu miktar büyük 
bir bôlümüyle gerçekleştirilerek devlet ka- 
salanna aktarildi. Ama bu kadariylada büt- 
çe açigi dolAirulamadi. Hükümetin programm- 
da ôngôrülen diger kisitlamalar, hükümetin 
görev bitiminden önce dûşmesi nedeniyle ha- 
yata geçirilemedi.

Geçmiş dönemlerdeki seçimlerde Walon 
sosyalist partisi büyük oy potansiyeline 
sahipken, yalniz b a ş m a  hükümet olmayi ba- 
şaramamxşti. Ancak bu seçimde hangi parti 
kazanacak sorusu yerine, hangi milliyet; 
Walonmu, Flamanmi, üstünlügü saglayxp hükü
met olabilecek sorusu gündemdedir. Her iki 
milliyette bunun hazirligina girmişlerdir. 
Yukarida anlattigimizdan anlaşilacagi gibi 
kendi sinirlari içinde birden çok milliyet 
barindiran Belçika gibi küçük bir devlette, 
burjuva demokrasisiyle bile olsa her milli
yete eşit haklar taninmiştir. Buna ragmen 
bu miliyetler, mevcut sahip olduklari bu 
eşitligi tam bagimsizllga dönûştûrmek için 
çabalara girmişlerdir. Yapilan bu çabalara 
demokratik, zorlaştinci engeller vb. olma- 
maktadir. Tam bagimsizlik hakki şöyle dur- 
sun en küçük bir ulusal eşitligi olmayan 
Kürt halkinin bagimsizlik dogrultusundaki 
mucadelesi bugün sômürgeci faşist T.C. ta
rafindan şiddetle bastinlmakta, yüzlerce 
kürt insanmin cani, binlercesinin toprak- 
lanndan sürülüp sürgüne gönderilmesi gôz- 
den dûşûlmektedir. Sômürgeci faşist T.C. 
hakimiyetini ancak bôyle kati bir baski ve



zorba kararlarin uygulamasiyla Kürdistanda 
devam ettirmektedir. Kürt halki, insanligin 
yüz karasi ve adaletsizligin sembolu haline 
gelen kendi üzerindeki bu baskilari 
elbet bir gün sona erdirecek ve boylece 
ulusal bagimsizligini alarak uluslararasi

arenadaki dolriurmasi gereken yerini tuta- 
caktir. Işte ancak o zaman; seçme ve seçil- 
me hakkini kullanarak tercihini yapan Bel- 
çika halki gibi; Kürt halki da ôziradesini 
konuşturup kaderini tayin edecektir.

NOT:

'13 Aralik'taolan on seçimlerde, sosyalist 
aile 50 yildan bu yana ilk olark muhafaza- 
karlardan daha fazla oy alxyor. Bu da 
ülkede yeni gelişme ve degişikliklere yol 
açacak.
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j f C î t a

Emê ji nuha û pê ve rêzeke fêrên kurdî biweşînin. Me ev fêr ji pirtûka dibistanî: 
Débutant, 2a/ Livre de l'élève, W. Vanderroost, De Sikkel S.A. Anvers/1974, stendine û em 
wan ji bo zarokên ku kurdî nizanin û Beljîkiyên ku kurdî hîn dibin didin.

F ê r  y e k (1)

Dê : Baran!

Baran: Belê, Dayê!

Dê : Haydê, rabe!

Baran: Zeman e?

Dê : Belê! Saet (katjimêr) heft (7) e

Baran: Ah! Ez hîn westiya me.

Dê : Haydê, bilezîne!

Baran: Belê, Dayê. Ha vaye! Ez rabûme!

P I R s B E R S I V

Ev kî ye? .....

Ev kî ye? .....

Zeman e? .....

Saet (katjimêr) çend e? .....

Kî westiya ye? .....

Tu westiya yî? Belê,

Na, .

Kî dibêje bilezîne? .....

Kî rabûye? .....

Tu rabûyî? Belê,

Na, .

Ew rabûye? Belê,

Na, .
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F ê r d u d u (2)

Baran: A y ! Av sar e!

Dê : Le tu lawikekî mezin î !

Baran: Bila be Dayê.

Dê : Ha vaye sabûnek.

Baran: A y ! Av pirr sar e!

Xewlî li ku ye?

Dê : Li vir e (li vira ye).

Baran: Ha vaye! Ez paqij im.

Dê : 0 porê te?

Baran: Baş e, ez porê xwe şeh dikim.

Ha vaye, ez hazir im (ez amade me).

P I R S B E R S I V

Ev çi ye?

Ev çi ye?

Ev çi ye?

Av sar e?

Av germ e?

Kî mezin e?

Kî sabûnekê dide Baran?

Baran çi dipirse?

Kî paqij e?

Baran bi çi porê xwe şeh dike? 

Tu hazir î (amade yî)?

Tu mezin î?

Tu paqij î?

Belê, 

Na, .
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X E B A T A  M E

4 T I R M E H

Cêjna penaberan (multecî) ku ji aliyê 
Front Démocratique Ixellois hati bû pêk 
anîn. Em bi raxistina belgeyên kurdî beşdar 
bûn.

2 6 J T E B A X

Zanîngeha Aşîtiyê heftekê seminereke 
navnetewî li ser Mafên Mirov û Gelan pêk 
anî. Di çarçeva vê xebatê d e , vê Zanîngehê 
em vexwendin (dawet kirin) ku em agahdari- 
yekê li ser pirsa kurdî bidin beşeke beşda- 
ran. Em li ser vê babetê di 26 Tebax de 
dûrûdirêj peyivîn, bersivên pirsên bal- 
kêş dan û gelek belgeyên kurdî belav kirin. 
Beşdar 20 kesên ji netewahiyên (cinsiyet) 
cihê bûn: Beljîkî, hongarî, îtalî, filistî- 
nî, kolombî û ingilîz.

8 J L 0 N

Serokê sendîka tirk ku hatiye qedexe 
kirin, DISK, Abdullah Baştûrk, li cihê 
Sendîkên Ewrupî, CISL, li Brukselê, civîne- 
ke çapê pêk anî ji bo ku dîtina rêxistina 
xwe li ser rewşa îroyîn a Tirkiyê bide 
nasîn. Gelek rojnamevanên ewropî û tirk 
beşdar bû bûn vê civînê. Bi taybetî, wî li 
ser pirsa kurdî tutişt ne got. Dema ku me 
li ser wê pirsekê pirsî, di destpêkê de wî 
"baş ne bihîst" û pirsî: "Çi? Tirk?...". 
Yek ji beşdaran got: "Na, Kurd". Wê gavé 
ew neçar (mecbûr) bû ku bersiv bide: "Li 
Tirkiyê bitenê pirsek heye, Demokrasî. Dema 
ku jê re çare bê dîtin, hemî pirs ewê rast 
bibin"!

3 _ Ç IR Î

Cêjna "Paix et Solidarit" (Aşîtî û Pişt- 
girî) ku ji aliyê gelek rêxistinan hati bû 
pêk anîn, ji bo protestokirina çekên atomî. 
Em bi raxistina belgeyên kurdî beşdarî 
wê bûn.

A l'initiative de «RENCONTRES POUR LA PAIX»
avec le soutien de VREDE el de l'ULDP

Sam edi 3 octobre 87
Rue Masuy, 214, Bruxelles (gare du Nord)

P.A.F.: 150F
(Etudiants/pensionnés/chômeurs: 100F)

1 5 _ Ç IR Î

Em beşdar bûn şîna Behice Boran, seroka 
kevn a partiya TIP. Piştî îlankirina yek- 
bûna TKP û TIP di civîneke çapê de li IPC, 
li Brukselê, Behice Boran wefat kir. Di 
şîna wê de gelek kesên ku ji welatên cihê 
hati bûn hebûn.

1 7 _ Ç IR Î

Cêjna rêxistinên ku bi pêwendiyên Bakur 
û Başûr xerîk dibin (mijûl dibin), li 
zanîngeha U.L.B. Em bi raxistina belge, 
xalî û hunera destî yên kurdî beşdar bûn.

7 - 1 4 _ T E Ş R ÎN

Endamek ji Têkoşer beşdar bû civîna 
2mîn a li ser rastnivîsîna zimanê kurdî, 
zaravê kurmancî, ku ji aliyê Enstîtuya 
Kurdî ya Parîsê, li Barselona, paytexta 
Katalonya, hat pêk anîn (li rûpel 3 binêre)

1 2 T E Ş R Î N

4 Ç I R Î

Şeva Volkunie Jongeren li Puymbroeck, 
nêzîkî bajarê Gent. Em bi raxistina belge
yên kurdî beşdar bûn.

1 0 Ç I R Î

Cêjna Drapeau Rouge, rojnama Partiya 
Komunîst a Beljîkî, li La Louvière, li 
navçeya Walonî. Em bi belgeyên kurdî beş- 
darî wê bûn.

Em beşdar bûn civîneke çapê ku ji aliyê 
partiya^ TKP-Birlik li IPC, li Brukselê, hat 
PŞk anîn. Sekreterê giştî yê vê partiyê 
dîtina rêxistina xwe li ser rewşa Tirkiyê 
ya îroyîn got, tehlîla yekbûna TKP Û 
TIP kir û bernama xebata wêbê ya partiya 
xwe da nasîn.

1 4 _T E Ş R ÎN

Bîst cuhanên beljîkî hatin komela Têko- 
şer ji bo ku agahdariyekê li ser Kurdistanê

24



bistînin. Cuhanên Têkoşer filmeke belgeyî, 
Dengê Kurdistanê, nîşanî wan da û bersiv 
da pirsên wan.

1 4 _ T E Ş R I N

Em beşdar bûn şeveke agahdariyê li ser 
pirsa Filistmiyan, ku ji aliyê rêxistina 
Mouvement Chrétien pour la Paix hati bû 
pêk anîn.

1 8 _ T E Ş R I N

Em beşdar bûn civîna çapê ya MRAX (Rê
xistina Dijî Nijadparêzîyê) li ser mafê 
helbijartinê ji bo biyaniyan.

1 9 _ T E Ş R I N

Radyoya azad, Uilenspiegel, ku li Herent 
û Leuven tê bihîstin, katjimêrekê (saetekê) 
pirsa kurdî da nasîn.

2 1 _ T E Ş R Î N

Şeva Baskan li Antwerpen (Anvers). Em bi 
raxistina belgeyên kurdî beşdar bûn.

2 6 _ T E Ş R Î N

Rêxistina Rodenbachkring şevekê li ser 
Kurdan, li Leuven (Louvain) pêk anî. Piştî

katjimêr û nîvekê axaftin û gotûbêjan, 
xwarina kurdî hat pêşkeş kirin. Bi ser de 
jî, me belgeyên kurdî raxistin.

2 7 J T E Ş R Î N

Em beşdar bûn şeva agahdariyê ya Mouve
ment Chrétien pour la Paix, li ser pirsa 
Haîtî.

- Civînên Koordinasyona Mafên Mirov û Gelan

Civînên Mafê Helbijartinên Şaredariyî 
(ên belediyan) ji bo Biyaniyan.

- Civînên Komîta Penaberên (multecî) Tirki- 
yê.

- Civînên Komelên Civakî yên şaredariya 
St-Josse.

W _ E _ Ş _ A _ N

Di Kanûn 1987 de, me pirtûka Nêrgiza 
TORÎ, Kawa Efsanesi, bi tirkî weşand. 
Buhayê vê pirtûkê 100 F.B. ye. Hûn dikarin 
wê ji Têkoşer, bi riya posté yan bankê, 
bixwazin.

Min c\ ni\ î i ne // h< > '•nhibicw nam 
liclki// bo hicùkêd Kurmuncun 

Ehmedc Xnni i Scd^nin X  \ Il l

NÛKIRINA
KURMANCI

Kurmancî zarekî gelek dewlemend e. 
Di hin warên jiyana rojane de, di pevwen- 
divên bi xwezayê (tabîetê) re, peyvên wê 
ji yên zimanên mezin ên ewropayî kêmtir 
namînin. Mesela ji bo navèn pez û dewa- 
ran, ji bo navên dengên tişt û hevwanan 
de ew ji fransizî û îngilîzî jî zengîntir e. Ew 
berî rûsî û zimanên slav ên din bûve zima- 
nekî edebî û hè di sedsalên XIV û XV de 
berhemên giranbiha daye.

Mixabin. ji bo sedemên siyasî, ji ber 
bindestketina gelé kurd û parvekirina 
welatê wi, rê li ber vê pêşveçûyina dîrokî 
hâte bestîn. an asê kirin. Kurmancî wilo 
bê xweyî. li jèr êrîş û gefên çandên bivanî 
kete sedsala XX an, ya nûjeniyê (moder- 
nivê). ya rojname, radvo û televizvonê. 
Bi awavê ku civaknas dibéjin mirovahî di 
heftê salên dawîn de ji heft sed salên berê

bistîne û wan biryaran bide qebûl kirin. 
Lê ev roj dê kengî bê diyar nîne. Heye ku 
ta wê rojê, li jêr tesîra televizyon û xwen- 
degahên tirkî û erebî birrekî mezin ê gelé 
kurd kurmanciya bav ü kalên xwe ji bîr ke 
an jî tenê zimanekî jarketî, tevlihev 
bipeyive. Kurmancî jî bibe wekî zimanên 
îrlandî, welşî an brotonî, zimanekî « fol- 
klorî >> ku tenê carna di govend û dîlanan 
de tê bi karanîn.

Welatparêzên xwedî berpirsiyar, 
nemaze xwenda û ronakbîr, li ber serni- 
vişt û qederê serî natewînin, wekî berxên 
sernerm li hêviya kêra qesab namînin. 
Parastina zimanê pêşiyên me bingehê 
evîna welêt e, rehê jindarî vê welatparê- 
ziyê ye. Lewra divê ku lier Kurde wclat- 
purêz li gora kurîn û zunîna xwc bcşdarc 
vî şerê parastin û nûkirina kurmancî bibe.

ENCAMÊN CIVÎNA BARSELONAYÊ

Nivîskar. rojnamevan û zimannasèn kurd ên ku ji 18 ta 24e' 
nîsanè li bajarê Barselonayê (paytexta Katalonyayê) li ser 
pirsên rastnivisina kurmancî xebitin gihane encamên (netî- 
ceyên) ku em di rùpelên vê rojnameya taybetide belavdikin. 
Ewê Enstîtu pişti lier civîneke zimanî hejmareke vê rojna
meya K U R M A N C Î  derîne.

RASTNIVÎSÎNA JIMARAN0 Sifir(Nîn) 16 Şazdeh1 Yek 17 Hevdeh2 Du, dido 18 Hejdeh3 Sê, sisê 19 Nozdeh
4 Çar 20 Bîst5 Pcnc 21 Bîst û yek6 Ş e§ 30 Sî7 Heft 31 Sî û vek8 Heşt 40 Çil9 Ne h 50 Pêncî10 Dch 60 Şcst11 Yazdeh 70 Heftê

25



H A B E RL E RTÊ K 0 §  E R'D E N

4 T E M U Z

Front Démocratique Ixellois tarafindan 
hazirlanan mülteciler bayrami. Informasyon 
sergimiz ile katildik.

2 6 A G U S T 0 S

Bariş Universitesi insan hakl a n  ve 
halklarin haklari üzerine Marlagne de, 
Namur'e yakin, bir hafta uluslararasi bir 
seminer düzenledi. Bu çalişmalar dahilinde, 
bu université bizi.de davet etti. Bizde 
kürt sorunu üzerine dinleyicilere bilgiler 
vermek amaciyla 26 Agustosta uzun konuştuk, 
dinleyicilerin ilgilerini çok çekti, çok 
sorular sordular-ve ayni -zamanda kürtlerle 
ilgili dokumanlar dagittik. Burada bulu- 
nanlar çeşitli milliyetlerden 20 kişiden 
oluşuyordu: Belçikali, macaristanli, ita- 
lyan, filistinli, kolombiyali ve ingiliz.

8 E Y L U L

Kapatilan DISK b a şkam A. Baştûrk, 
BrUksel'de Avrupa Sendikalari CISL binasin- 
da bugünkü Türkiye hakkinda görûşlerini 
bildirmek için bir toplanti yapti. Toplan- 
tiya büyük sayida Türk ve Avrupali gazeteci 
katildi. Kürt sorununa özellikle deginmedi. 
Bu konuda soru ycmelttigimizde ilk anda 
"iyi işitmedi" ve sordu "nasil? Türk?...". 
Dinleyicilerden biri "hayir Kürt" dedi. Ve 
çaresizlikten olacakki cevap verdi: "Tür
kiye ' de tek bir sorun var, Demokrasi. Ona 
çare bulundugunda geri kalan herşey için 
çôzüm vardir"!

3 E K I M

"Paix et Solidarité" (Bariş ve Dayaniş- 
ma) bayrami. Çeşitli ôrgütler tarafindan 
düzenlenen bu gün atom silahlanna karşi 
idi ve biz de informasyon sergimiz ile 
katildik.

4 _ E K I M

Gent şehrine yakin Puymbroeck'ta Volks- 
unie gençlik günü. Sergimiz ile katildik.
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E N F A N T S

şinin katildigi ve TKP ile TIP'in birleş- 
tikleri iki gün sonra olan cenaze tôrenine 
biz de katildik. Bilindigi gibi iki parti- 
nin birleştigini 13 ekim de Brüksel1 d e , 
IPC binasinda, bir basin toplantisi ile 
duyurmuşlardi.

1 7 _ E K I M

Gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan 
ülkelerin ilişkileriyle ugraşan ôrgütlerin 
bayrami Brüksel Ozerk Universitesinde (ULB) 
yapildi. Biz informasion standiyla, hali 
ve Kürd elnakişlariyla katildik.

7-14 K A S IM

Paris Kürt Enstitüsü tarafindan senede 
iki sefer ve her sene ayri bir devlette 
olmak şartiyla düzenlenen Kürt dilbilimci, 
gazeteci, yazarlarin katildigi ikinci 
toplanti. Bu toplanti da bir ônceki gibi 
Katalonya'nin başkenti Barselona da oldu 
ve Kürdistan haritasi, idari ve siyasi 
terimlerin yazilişi, renk, meyve, sebze 
v.s. kelimelerin Kurmanci lehçesindeki 
yaziliş şekilleri çalişildi.

1 0 J K I M

Belçika Komünist Partisi yayin organi 
Drapeau Rouge bayrami, La Louvière de. Ser
gimiz ile katildik.

1 5 _ E K I M

Behice BORAN 'in cenaze tôreni. Çok ki-

12 K A S IM

TKP-Birlik basin toplantisi IPC de, 
Brüksel de, yapildi. Katildigimiz bu top- 
lantida TKP-Birlik Türkiye'de bugünkü durum 
hakkinda görûşlerini ve TKP-TIP birleşmesi 
degerlendirmesini yapti. TKP-Birlik, ayri- 
yeten gelecekteki çalişmalan hakkinda 
bilgi verdi.
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X 4 _ K A SI M

20ye y a k m  Belçikali genç Kürdistan 
hakk m d a  bilgilenmek için Têkoşer'i ziyaret 
ettiler. Têkoşer'in genç elamanlari da 
onlara "Kürdistan1 in Sesi" adli filmi 
gôstererek sorularma cevap verdiier.

1 4 _ K A SI M

Mouvement Chrétien pour la Paix tarafin- 
dan düzenlenen Filistin konulu bir toplan- 
tiya katildik.

1 8 _ K A SI M

MRAX (Irkçiliga Karşi OrgUt)ün yabanci- 
lar için oy hakki basin toplantisina katil
dik.

1 9 K A S I M

Serbest Radyo, Uilenspiegel, Herent 
ve Leuven'de bir saatlik bir programi 
Kürtler üzerine yapti.

2 1 _ K A S I M

Anvers'te Bask Halk gecesi. Informasyon 
sergimiz ile katildik.

2 6 _ K A S I M

RodenbachKring, Leuven'de Kürtler üzeri
ne bir gün düzenledi. Konuşma ve soru-

cevaplardan sonra Kürt yemegi yiyildi. 
Informasyon sergisi de vardi.

2 7 _ K A S I M

Mouvement Chrétien pour la Paix'nin 
Haiti üzerine düzenledigi toplantiya katil
dik .

A Y D A _ B I R

- Insan ve Halklann H a k l a n  Koordinasyon 
toplantisi.

- Gôçmenlerin Belediye seçimlerinde seçme 
ve seçilme h a k l a n  toplantisi.

- Türkiye'li Mülteciler Komitesi toplantisi

- St. Josse Belediyesi Sosyal ve Kültürel 
ôrgütler toplantisi.

Aralik 1987 de, biz Nêrgiza TORI kitabi- 
n i , Kawa Efsanesi, türkçe basimmi yaptik. 
Kitabin fiyati: 100 B.F. Siz bu kitabi 
Têkoşer'den posta veya banka ile istiyebi- 
lirsiniz.
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