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DEWLETA TIR K DÎXWAZE KERKÛK Û MÛSiLÊ ÎŞGAL BiKE

Bi awakî vekirî xuya ye ku rejîma Begda- 
dê her roj qelstir dibe. Ji alîkî êrîşên 
leşkerê Xumeynî li Başûrê Iraqê û ji aliyê 
din şerê hêzên Kurd ku li Kurdistanê dest 
dane hev (li Kurdistan Press, hejmar 5 
binêre) rewşa rejîma Baas ji her alî qels 
dikin.

Gelo çi dibe ger rejîma Baas bikeve? Di 
mehên dawîn de, bi awakî vekirî em dibînin 
ku dewleta Tirk dixwaze têkilî şerê Iran û 
Iraqê bibe. Heta dibe ku ew planên êrîşeke 
leşkerî bo Kurdistana Iraqê çêdike. Mebesta 
(meqsed) wê ew e ku berî hilweşandina Baas 
ji aliyê Kurdan û Xumeynî xwe bighîne nav- 
çeyên petrola Kerkûk û Mûsilê.

Dewleta Tirk, di dawiya Gulana 1983 de 
êrîşeke weha bi amanca "xelaskirina'wilaye- 
ta Mûsilê" biri bû ser hêzên pêşmergan li 
Kurdistana Iraqê. Hînga jî vê dewletê 
behana "tehlika Kurdan" ji bo wê amanca 
xwe bi kar dianî. Dewleta Tirk bi vê behanê 
dixwest ku xewna xwe a dîrokî bîne cî, 
petrola Kerkûk û Mûsilê işgal bike.

Di rojnama The Times a 28 Gulan 83 de 
nivîsarek li ser vê pirsê hatiye nivîsîn. 
Li gora vê nivîsarê xuya ye ku planên 
êrîşeke leşkerî ji aliyê dewleta Tirk û 
Amerîka amade bûye ku Kurdistana Iraqê 
işgal bikin. Lê ji ber ku danûstandinên 
Tirkiye û Iraqê ne xirab bûn ev plan hê bi 
tevayî ne hatiye bi cî kirin. Bê gûman, di 
dema ku rejîma Iraqê ber bi ketinê biçe de, 
ewê dewleta Tirk bi alîkariya Amerîka û 
endamên NATO mihawela işgala wê perça 
Kurdistanê bikin.

Li gora rojnama Ingilîzî The Internatio
nal Herald Tribune a Mijdar 1986, paş bom- 
bekirina balafira Israîl di Nîsanê de, 
hikûmetên giring ên Awrupa û Amerîka bawer 
in ku Sûriye alîkariya terorîstên Lubnan, 
Filistîn, Iran û Ermenî dike. Amanca tero
rîstên Ermenî Tirkiye ye. Sînorên Tirkiyê 
jî bi Yekîtiya Sovyet ve }i[e, û ew jî pişta 
Sûriyê digre. Di eynî demê de, welatekî 
misilman di şer de ye. Du dewletên cîran ên 
Tirkiyê, Iran û Iraq ji şeş salan û vir de 
di şerekî mezin de ne. 0 pirsa Kurdan li 
her çar dewletan heye û dewleta Tirk jixwe 
ditirse.

Di vê dewra dawîn de, leşkerê Xumeynî 
bi alîkariya hêzên Kurdên Iraqê êrîşên 
mezin dibin ser leşkerê Baas. Êrîşên wan 
nêzî navça Kerkûkê bûne. Tirkiye jî beşekî 
mezin ji petrola xwe ji Kerkûkê destîne. 
Ew jî dikeve tehlikê. Li gor hikûmeta 
Ankara mimkin e ku îran û Kurdên Iraqê di 
şerê xwe de biserkevin. Ji vo vê yekê ew 
planên xwe bi alîkariya Amerîka ewha dike. 
Eger îran û Kurdên Iraqê biserkevin û hêzên 
Baas bê çare bimînin, leşkerê tirk, berî 
leşkerê îranê û hêzên Kurd, ewê bikeve 
Kurdistana Iraqê û navça petrolê ya Kerkûk 
û Mûsilê işga.l bike.

Derwêş
Bi vê yekê, ewê Yekîtiya Sovyet Tirkiyê 

protesto bike û bixwaze ku ew leşkerê xwe 
bikşîne. Amerîka jî wê dijî vê protestoyê 
û daxwazê derkeve. Amanca vê alîkariyê ne 
parastina Tirkiyê ye, lê parastina petrol 
û kontrola vê navçê ye. Ji ber ku ew navçe 
stratêjîk e. Hin welatên rojava jî pişta 
Tirkiye û Amerîka digrin.

Di rojnamên Tirkan de ev planên dewleta 
Tirk xweş xuya dibin. Ew dibêjin ku xwesti- 
na navçên Kerkûk û Mûsilê pirseke dîrokî 
ye, ev navçe ya Tirkiyê ne. Mafê xwestina 
wan tiştekî taybetî ye. Ger navçên Kerkûk 
û Mûsilê ji destên rejîma Iraqê derkevin 
zerereke mezin li Tirkiyê dibe. Mimkin e ku 
Kurd û îranî petrolê yan nedin Tirkiyê yan 
jî kêmtir bidin. Mimkin e ku ew her du hêz 
xêza petrolê ya ku ji Kerkûkê dirêj dibe 
nav sînorên Tirkiyê bibirin. Ev xêza pet
rolê di salé de 300 milyon dolar dixe 
kodika dewleta Tirkiyê. Dema ku rejîma 
Baas li Iraqê bikeve, mimkin e ku Kurdên 
Iraqê mafên xwe yên netewî li Kurdistana 
Iraqê wergirin û statuyeke nuh bistînin. 
Ew yek jî ji bo Tirkiyê tehlikeke mezin e. 
Tirkiye naxwaze bikeve bin tirseke weha. 
Dema ku Kurdên Iraqê statuyeke din wergi
rin, ewê Kurdên Tirkiye û îranê hê bihêztir 
bibin û şerê xwe xweştir bikin.

Ji aliyê din de, riya International ku 
ji Kurdistanê dibihure dikeve bin tehlikê. 
Ger ew bikeve bin destên Kurdan, hemî 
kontrola çûn û hatinên bazarî ewê bikeve 
bin destên Kurdan. Ev yek jî bi xweşiya 
Tirkan naçe. Di rewşeke weha de, pirsa 
Kurdan di warê International de ewê baleke 
mezintir bikşîne.

Ji ber van sedemên jorîn e ku ji sala 
1979 û vir de lihevhatinek di navbera 
Tirkiye û Iraqê de çêbûye. Ev lihevhatina 
wan li hemberê "tehlika Kurdan" bû. Li ser 
bingehê vê lihevhatinê ev çend car e dewle
ta Tirk bi hezaran leşkerê xwe dişîne ser 
hêzên Kurdistana Iraqê. Li ba leşkerê xwe, 
bi balafiran gund û bajarên Kurdan bombar- 
diman kirin û xelkê êşand. Hikûmeta Iraqê 
jî ji bo vê alîkariyê spasdara dewleta 
Tirk e .

Cara dawîn ku Tirkiye leşkerê xwe şand 
ser Kurdan di Tebaxa 1986 de bû. Ji hînga 
v e , li ser vê pirsê li Ankara bi awakî 
giring tê axaftin û planên nuh tên çêkirin. 
Yek ji van planan ev e ku Tirkiye vê pirsê 
weka ya Qibris hal bike. Ew dixwaze ku 
êrîşeke leşkerî bibe ser vê navçê û li wira 
komareke "serbixwe" îlan bike. Lê berpir- 
siyarên hikûmetê di nav xwe de hê ne gihane 
biryareke mişterek.

Lê ger ew tecawuzeke weha bikin, ewê 
gora xwe bi xwe bikolin. Ji alîkî ewê 
hêzên Kurdistana Iraqê berê çekên xwe 
bidin dewleta Tirkiyê û bi hemî hêza xwe 
mihawele bikin ku dewleta Tirkiyê ji 
hindirû malmîrat bibe û ji aliyê din ewê 
dewleta Tirk di cihanê de ji gelek aliyan 
Jtenha-_kibe.j__________ ___________________________



K Ê Z i M A i\ A K IJ K 1) t

( Z a r a v ê  K u r m a n c î )

- VII -

Mîr Celadet BEDIR XAN û R. LESCOT (*)

IV. K I T E (1)

0 DAMEZRANA DENGÎ YA GOTIN

56. Di kurdî de kîteyên dirêj û kîteyên 
kurt, ku her du jî dikarin vekirî yan girtî 
bin, hene. Kîteya kurdî li gora awayên jê- 
rîn pêk tê:

a) Dengdêreke kurt yan dirêj (e, ê, a-gir, 
e-nîşk).

b) Dengdêreke ku li pêşiya wê dengdarek 
heye (ba, pê, re, gi-rav, te-hil, pe-re)

c) Dengdêreke ku di dû wê de yek yan gelek 
dengdar tên (ar, om, al, erd, îsk, av- 
sark, ar-gûşk).

d) Dengdêreke ku li pêşiya wê dengdareke 
yekemîn û li paşiya wê dengdareke duye- 
mîn hene (bar, pol, şev, bin-geh, per- 
gîn).

e) Dengdêreke ku li pêşiya wê çend dengdar 
hene (qlê-wî, stro, sto).

f) Dengdêreke ku li pêşiya wê çend dengdar 
û li paşiya wê yek yan çendên din hene 
(stran, stêwr, stêrk, şkeft, dran) .

57. Jimara yekîteyên ku ji dengdêrên tenha 
pêk tên heft e: Pronavên (zemîr) "a", "ê", 
"e" û "î", baneşanên "o" û "ê" (lo! lê ! ) û 
gihaneka "û" (ez û tu). Em bala xwe bidin 
ku gava ku eva dawîn tê pêşiya gotineke ku 
bi dengdêrekê dest pê dike, ew carna weka 
"w" tê bi lêv kirin (ez û ew: Ez w ew).

58. Kîteyên ku ji dengdêreke tenê yan 
ji dengdêreke ku li paşiya wê yek yan çend 
dengdar hene ava dibin bitenê di destpêka

gotinan de yan di rewşa tenhabûnê de, ji 
derveyî (ji xeynî) awayê hebûna du dengdê- 
ran di dû hevdu de (li bend 63 binêre), 
xuya dibin. Ew kêm in. Bi rastî, tu goti
neke kurdî bi "u" dest pê nake; "i"ya dest- 
pênek (a destpêka gotinê) bitenê di gotinên 
ku ji zimanên biyanî hatine stendin tê 
dîtin (li bend 9 binêre); "e", "ê", "o", 
"î" û "û" gelek kêm caran di destpêka goti
nên kurdî yên zelal de tên dîtin. Bitenê 
"a" gelek caran erkê (wezîfe) tîpa yekemîn 
distîne. Lê, bi awakî giştî, ji derveyî 
çend gotinên ku bi "a" dest pê dikin û ku 
xuya ye ku ew weka xwe ji îraniya kevn 
hatine stendin (weka agir, av), meriv dibî-

(1) Kîte: Perça gotinekê, ku tê de çend tîp bi dengekî tên bi lêv kirin (per-çe, xa-nî). 
Yekîte: gotina ku tê de kîteke tenê heye (nan). Pirkîte: Gotina ku tê de gelek kîte 
hene (şa-re-da-rî).

(*) Grammaire Kurde, Librairie d'Amérique et d'Orient, Parîs 1970. Wergerandin, fransizî- 
kurdî: Pervîn.
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ne ku dengdêr di destpêka gotinan de bitenê 
piştî ketina (hundabûna) dengdarekê, bi 
awakî giştî "h", xuya dibin.

Nîşe: Aş: ji "haş". Avêtin: ji "havêtin".
Arî: ji "harî". Ajnî: ji "hajnî" (av-

jankî, soberî). 
Aza: ji "haza". Evrîşim: ji "hevrî- 
şim". Ev: ji "hev" (pronav yan reng- 
dêra pêşker "sifeta nîşandanê"). Ew: 
ji "hew" (pronavê siyemîn; pronav û 
rengdêra pêşker). Enî, anî: ji "henî"’ 
Enîşk, anîşk: ji "henîşk". Evraz: ji 
"hevraz" (kêleka çiya yan dereke bi- 
lind a berejêr). Êş: ji "hêş". Êvar: 
ji "hêvar". Evrîst: ji "hevrîst" (ce- 
lebeke dar). Ibret: ji "hibret" (ji 
erebî: g ). Iflas: ji "hiflas" (ji 
erebî : J, ) • Isbat: ji "hisbat" (ji
erebî: îro: ji "hîro". Icar:
ji "hîcar". îsal: ji "hîsal". Oste: 
ji "hoste". Or: ji "hûr". Oçik: ji 
"hûçik" (milên fireh û dirêj ên kira- 
sê kurdî).

59. Gotinên kurdî gelek kêm caran bi kîte- 
yên vekirî diqedin. Evên dawîn bi awakî 
giştî dengdêreke dirêj yan "e", dema ku 
pêwist be, distînin. Hebûna "i" yan "u" di 
dawiya gotinekê de pirr istisnaî ye (li 
bend 9 û 10 binêre). Xuyabûna dengdêreke 
weka tîpeke dawîn a gotineke kurdî ya zelal 
di piraniya caran de encama (netîce) ketina 
dengdareke dawîn yan dengekî hevgirtî y e .

a) Ketina dengdareke dawîn:

"Ro" dêlva "roj". "Serşo" dêlva "serşok" 
(hemam). "Fire" dêlva "fireh".

b) Dengê hevgirtî:

"Pê" dêlva "pey". "Tirî" dêlva "tirih". 
"Gilî" dêlva "gilih" û hwd. (li bend 71- 
75 binêre).

Nîşank.' Le, çend paşdaniyên kurdî ji deng- 
dërekê ava bûne yan jî pê diqedin (li féal 
XXIV-II binêre).’

60. Kîteyên ku bi çend dengdarên destpênek 
dest pê dikin pipaniya caran bi awakî tenha 
(yekîte) yan di destpêka gotinên pirkîteyî 
de xuya dibin (nîşe: Standin, frotin). 
Meriv wan di rata (bi tirkî: Durum) duyemîn 
yan siyemîn de bitenê di gotinên hevedudanî 
de dibîne (nîşe: Vexwendin "ezimandin", 
rîspî "pîr, kal").

Nîşank.' Di gotinên hevedudanî de, bi hêzanî 
gava ku ew ji dûbarebûna (tekrar) gotinê 
bixwe pêk tên, meriv gelek caran xuyabûna 
dengdêrekê di navbera wan de dibîne.' Ev 
dengdêr ji bo veqetandina tofên (kom) her 
du dengdaran hatiye danîn.'

Nîşe: Giregir (gir-gir). Keskesor (kesk-

sor). Hişkeber (hişk-ber) "avahiyên 
ji kevirên zuha". Deverû (dev-rû) 
"gava ku meriv li ser zikê xwe xwe 
dirêj dike".

61. Gotinên kurdî pirr kêm caran tofên du 
dengdarên destpênek, û bi awakî pirr istis
naî tofên sê dengdaran, distînin. Lîsteyên 
gotinên ku me karî bû heta nuha pêk bînin 
(lê ku bi taybetî kêm in) hiştin ku em bi
tenê awayên jêrîn derxînin:

1° Tofên du dengdarên destpênek:

B-l, b-r: Blêç (brûska ku dikeve erdê); 
blûr; brandox (pale); branguh (hêka si- 
piyan); braştin; brûsk.

D-r: Dran.

F-r: Frotin; frûmaye (adî).

J-m: Jmartin.

P-r: Prot (merivê ku şerbikan "cerran" 
çêdike yan difiroşe).

Q-l, q-r: Qlêwî (merivê ku xwe davêje 
nav avê); qrêj; qrên (pevçûn).

Q-p, s-t: Di gelek nîşeyan de, û ji 
wan: Spas, spehî (xweşik) , spî û hwd., 
sto (stû), stûr, stêrk û hwd.

Ş-k, ş-t: Şkevik (sehena kûr), şkêvandin 
(şikandin), şkêr (koma kovirên piçûk), 
şkêvlatok (kîso), ştiyar (tiştê ku devê 
wî vekirî ye), ştexilîn (peyivîn).

T-r: Traştin (jêkirin, tûj kirin).

Z-m: Zmanok (zimanê piçûk ê ku di dawiya 
dev de y e ).
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Di dawiyê de, tofên destpênek ku ji tîpên 
qirikî û "w" pêk bûne ev in: Gwîz, hwîr 
(hûr), kwîr (kûr), qwîz (lawirekî "heywan" 
ku nêzîkî rûvî ye). Xwîn. Tofa x-w bi tay- 
betî pirr tê bi kar anîn (li bend 30 bi- 
nêre) .

Nîşank I : Lê divê ku em bala xwe bidin ku 
di gelek peyvikan de, "i"yek tofên du deng
darên ku me di nîşeyên buhurî de dîtin 
vediqetîne.'

Nîşe: "Ziman" dêlva "zman": "Şikeft" dêlva 
"şkeft", "bira" dêlva "bra":

Ango, her du awa di zimanê nivîsînê de tên 
pejirandin (qebûl kirin):

2° Tofa 3 dengdarên destpênek:

Ev tof bitenê hat dîtin: S-t-r: Stran, 
strî, stro (qiloç) û yen weka wan.

Nîşeyên ku me gotin dihêlin ku meriv bibîne 
ku bitenê dengdarên girtî (ji derveyî yen 
qirikî "g" û "k") 0 fîkînî (j, ş, s, z)
dikarin di destpêka tofeke dengdarên dest
pênek, ku ya duyemîn bitenê "w" ye, de 
hebin. Regezê (unsur) duyemîn ê gotina 
hevedudanî hergav tîpeke herikî ye ("r" yan 
"1"), piştî tîpên girtî ("m", "t" yan "k"), 
yan tîpeke girtî ye, piştî tîpên fîkînî.

NîşANK II.' Lê em bala we bikişînin ku di 
rewşa îroyîn a lêgerînên kurdî de, enoamên 
(netîoe) jorîn nikarin mutlaq bin. 0 di her 
awayî de, ew bitenê ji bo kurmancî dibin.

62. Kîteyên ku bi tofeke du dengdaran diqe- 
din gelek in.

Nîşe: Rind, berf, bilind, pirs, ferş (zina- 
ra pan), tirç.

Eger nîşeyên ku heta nuha hatin nîşan dan 
bihêlin ku em hukmekî mutlaq bidin, em bala 
xwe bidin ku yekemîna van her du dengdaran 
tucar girtî nabe. Ji derveyî "w" û "y", 
hemî dengdar dikarin di van tofan de bike- 
vin rata duyemîn.

Nîşank: Tofa yekta ya sê dengdarên dawînek, 
ku heta nuha hatiye dîtin, "-rşk", di 
"avtirşk" de ye:

63. Dengdêrên rasthatî (bi ransizî: Hiatus)- 
Dengdêrên rasthatî ku ji rasthatina tesadu- 
fî, di hundirê hevokekê de, ya dengdêrên 
dawînek û dengdêrên destpênek pêk tên ne 
kêm in.

Nîşe: Hâte ava kirin, mala apê min, bihayê 
êzing.

Nîşank I: Em bala xwe bidin ku, gava ku 
yekemrna van her du gotinên ku rasthatina 
wan dengdêra rasthatî pêk tîne, eger dagek 
(bi, li, ji...), pronav (zemîr), rengdêra 
pêşker (sifeta nîşandanê: ev, ew, vî, wî..) 
ya yekîteyî be, dengdêra wê ya dawînek ber 
bi hundabûnê diçe.

Nîşe: Vê êvarê: v ’êvarê: Bi izna te: b'izna 
te: Ji aliyê din: j'aliyê din:

Di hundirê gotinan bixwe de, dengdêra rast
hatî pirr kêm tê dîtin. Sedemên hebûna 
wê hergav ev in:

1° Ketina dengdarekê di hundirê gotinên ji 
rayé (esl) îranî.
Nîşe: Paîz: ji "pehîz" yan "payîz".

Roava: ji "rojava".

2° Ketina £ yan S di gotinên ku ji erebî 
hatine stendin.
Nîşe: Siûd (bi erebî — ) . îane ( v\Cj) .

Qaîl ( ). Miamele ( ) .

3° Rasthatina tesadufî ya du dengdêran di 
hundirê gotineke hevedudanî d e .
Nîşe: Dilbiêş, Bêesas, diajo (alîkarê 

şivên).

Nîşank II: Dengdêra rasthatî bitenê ji 
demeke kurt de hatiye pejirandin: Bi rastî, 
di piraniya caran de, ziman tearube dike ku 
jê dur bikeve, yan bi xistina dengdêrekê 
(nîşe: Ketina "i"ya berlêkerên "di" û "bi" 
di kesandina "tesrîf" lêkerên ku bi "a" yan 
"ê" dest pê dikin de), yan jî bi bikaranîna 
dengdareke girêdanê (nîşe: "Y", li ber 
parek "veqetandek" û nîşandekên awayan):

64. Dûbarebûn. Dûbarebûna dengdaran di 
kurdî de nayê pejirandin. Dema ku du deng
darên wekhev (nîşe: du "t", du "1", du "d" 
û hwd.) di dû hev de tên, bitenê yek ji wan 
tê bi lêv kirin.

Nîşe: "Xurtir" dêlva "xurttir", ji "xurt". 
"Rastir" dêlva "rasttir", ji "rast".

6



"Paşîv" dêlva "paşşîv" (xwarina şevê) 
"Başev" dêlva "başşev". "Yekîte" 
dêlva "yek-kîte".

Weka ku ev nîşe nîşan didin, ketina dengda- 
ra duyemîn di nivîsînê de xuya dibe, dema 
ku ew bi awakî hergavî (daimî) di gotineke 
hevedudanî yan bipaşdanî de hebe.

Di vajayê (eks) vaya de, dema ku meriv di 
hevokekê de rasthatina tesadufî ya du goti- 
nên ku yekemîna wan bi dengdareke ku di 
destpêka gotina duyemîn de jî xuya dibe 
bibîne, di nivîsînê de tu guhertin çênabe:

Nîşe: "Di gund de", lê "di gun'de" tê bi 
lêv kirin.
"Ji gayê gewir re", lê "ji gayê 

gew're" tê bi lêv kirin.
"Dengbêj jî hene", lê "dengbê'jî 
hene" tê bi lêv kirin.
"Ev her du gund bi hev re ne", lê "ev 
her du gund bi he've ne" tê bi lêv 
kirin.

65. Li gora rêzika (qaîde) ku di benda 
jorîn de hat gotin, dema ku rasthatina du 
dengdarên cihê dibe sedema asîmîlasyona yek 
ji wan ji aliyê ya din, a ku dimîne tucar 
dûbare (tekrar) nabe.

S .B R A H IM

G U L ÎS T A N A  Z IM A N

V
\
1

2 5 9 4  k 
198 2 m

Hundabûna dengdara asîmîlekirî di nivîsînê 
de bitenê dema ku ew bi awakî hergavî di 
gotinê de hebe xuya dibe (gotinên bipaşdanî 
yan hevedudanî).

Nîşe: "Pişdawî" dêlva "pişt-dawî" (vejiyan, 
piştî mirinê). "Rintir" dêlva "rind- 
tir". "Dewlementir" dêlva "dewlemend- 
tir".

Lê meriv "ez ji kû zanim" dinivîse û "e'ji 
kû zanim" dixwîne.

66. Guhertina cihên tîpan yan kîteyan di 
hundirê gotinê de (bi fransizî: Métathèse). 
Ev diyarbûne (hasida tebîî) gelek dûbare 
ye (gelek caran dibe). Emê jê çend nîşeyan 
bêjin: "Dergistî" dêlva "desgirtî", ji
"destgirtî". "Nîrvo" dêlva "nîvro". "Befir" 
dêlva "berf". "Qehbik" (ji riha erebî 
"qubh" ) .

Di dawiyê de, emê guhertina gotina "hevrî- 
şim" bibînin (awayên din: hevrêşim, hevrû- 
şim) , bi farisî "Ibrîşim" . Ev gotin bi
guhertina cihê tîpan dibe: "Hevirmêş", û 
paşê "hermîş", "harmîş", "ermîş".

Dûmahî heye

Hokirinci Zimonê 
Kurdî 1 Ş a h t n  R a k lr
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KÜRT b E R DE  SA.NA.T'
Nêrgiza TORI

MANN A

Mannai'1er Ari îrkindan bir ulustur. (M.Ô:~ 
2000) yillarindan once Urmiye Gôlünün gü- 
neyinde yaşiyorlardi. Assur savaş belgele- 
rinden ve hükümet bildirilerinden anlaşil- 
digina gôre Urmiye Gôlünden Kürdistan dag- 
larina (Zagros) kadar olan bôlgeye Mannai 
bôlgesi deniliyordu. (bak harita:l)
Mannai ' 1er Hurri'lerin torunlandir. ( * ) 
K o m ş u l a n , merkezleri (M.0:8.) yüzyilda Van 
Gôlü çevresinde olan Urartu'lar idi. Med' 
1er, Urartu ve Assur'larla birlikte (M.0:7) 
yüzyildan başlayarak Akbatan (Hamadan)'da 
bu devrin üçüncü büyük devletini kurdular.

Mannai'lere ilk kez Assur krali Salmanna- 
sar III.'Un (858,824) güneydeki ve dogudaki 
sinirlarini genişletmek için yaptigi atak- 
lardan gônderdigi belgelerde rastliyoruz. 
Ayni zamanda Urartu krali Menua'nin (M.0: 
810-781) yaptigi akinlann yazitlanndan 
Mannai adina rastliyoruz. Bu zamanda Man
nai 'lerin başkenti Hassanlu tamamen yikima 
ugramişti.
Hassanlu (**) bôlgenin en küçük şehirlerin- 
dendi. Bu sehir yüksek bir sur ile çevrili 
idi. Bu sur belki de şehir idarecilerinin 
veya toprak sahiplerinin oturdugu merkez 
bôlgeyi çevreliyordu. Çevredeki tüccarlarin 
ve çiftçilerin oturdugu evler ve mezarlar 
ise sursuz idi. Savaş aninda buralarda otu- 
ranlar kalenin içine kaçiyorlardi. Kalenin 
duvarlari 9m yüksekliginde ve 2,7 m k a l m -  
liginda idi. Otuz metrede bir surun üstünde 
kuleler vardi. Bu kulelerin arasina çeşitli 
araliklarla d u v a n  desteklemek için des- 
tekler konulmuştu. Bu çeçit duvarlara Urar
tu kalelerinde de rastliyoruz.
Şehrin yolunu ana yola çikaran bâti tara- 
findaki kapi iki kule tarafindan korunmak- 
taydi. Kulenin kuzeybatisina dûşen bölgede

(*) Edith Porada, Het Oude Perzie, sayfa 128'den alinmiştir.

(**) Hassanlu adi, tarihte Hazzanlu olabilir. Oysa Hazzanu ismi Hurri'1er tarafindan 
belediye başkanlanna verilen bir isim idi. Bu isim diger yandan bu şehrin eski bir Hurri 
şehri oldugunu ortaya koyuyor. Bu şehir şimdiki Sakiz bölgesindedir ve bu bölgede Şikak 
adinda büyük bir Kürt aşireti yaşamaktadir (Yazar).

Il

M.6:8 asirda ziviye'den ellerini onde ka- 
vuşturmus olan bir adamin heykelcigi. Bu 
heykelcik fildişindendir. Yüksekligi: 20 
cm. genişlik 6,6 cm., Cincinati Art Muséum.

*  Bu yazi "Kürt'lerde Sanat"(1986 - Stockholm) adli kitaptan özetlenmiştir.
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iki bina ortaya çikarilmiştir.
Mannai bôlgesi yagmacilar için çekici bir 
bolge idi. Bu nedenle tüm tarihi boyunca 
Mannai ülkesi Assur, Urartu ve kuzeydeki 
Ari îrkindan olmayan Kimmer'lerin ve Iskit' 
lerin saldirilanna ugramistir. Assur krali 
Salmannasar III. Urartu'larla olan savaşin- 
da yolunun iizerindeki o dônemde Mannai1le
rin başkenti olan Zirta şehrini yagmalamiş- 
tir. (M.0:800) lerde git gide genişleyen 
kuzeybati komşulari Urartu'lar tarafindan 
Mannai ülkesi harap edilmiştir. Mannai11er 
bir ara kuzey komşulan Kimmer ve Iskit' 
lerle Med'lerinde destegini alarak bir 
birlik kurup Assur'lara saldirarak onlari 
yenilgiye ugratmişlardir. Mannai'1er bu 
zaferlerini kutlamak için Zagros'ta ki Ge- 
liyê Sin'de bir anit diktiier.
(M.0:715) lerde Assur krali Sargon II. 
Mannai'1ère saldirdi. Birlikte olduklari 
Kimmerler ve Iskit'1er yardim gôndermekte 
geçikince Sargon II. Mannai1 lerin iiilkesine 
girdi. Krallarim tutsak alarak kuzey Suri- 
y e 1 de ki bir kaleye surgün gônderdi. Ne

var ki kral gotürüldügü yerde Mittani Kürt- 
larine sigindi.
Mannai11er bir ara kuzey komşulan Iskitle- 
rin saldinsina ugramiş ve Kaspi denizine 
gidebilmek için Mannai ülkesini dogal top- 
lanma yeri yapmi^lardir. iskit'lerin sefle- 
rinin Med krali Key Aksar tarafindan orta- 
dan kaldinlmasindan sonra ve Assur devleti 
(M.0:612) Med'ler tarafindan ortadan kaldi- 
rildiktan sonra Mannai'1er îrkdaslari olan 
Med'lere karişarak tarih sahnesinden çekil- 
mişlerdir.
Mannai'lere ait sanat eserleri Taştepe ve 
bu tepenin batisinda ki Solduz vadisindeki 
Hassanlu ve Sakiz'daki Ziviye sehrinden 
çikanlmişlardir.
Eger bu gün Urmiye Gôlü'nün dogusu ve güne- 
yi Kürdistanin diger bolgeleri gibi Kürtle- 
rin egemenligi a l t m d a  degil ise, bu demek 
degildir ki tarihini kisada olsa verdigimiz 
Mannai'lerin sanat ürünleride Kürt'lerin 
kültür mirasi degildir. Tarihin tanikligi 
ve mevcut tarihi belgeler ortada iken bun- 
larin aksine ileri sürülen savlar, hafife 
alinmaktan ôteye geçemez.
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M.Ö:8.7 asirda ziviyèden Aslan b a ş l a n  olan 
bir bilezik: açikligi: 9 cm. New York, 
Metropolitan Müzesi.

M.0:12-10 asir Hassanlu'da bulunan altin 
kasenin üstündeki şekillerin detayi. 
Yukanda: savaş arabasi bir boga tarafmdan 
çekilen gôk tanrisi.
Altta:bir dag canavanyla olan kavga.
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Jj DÎWANA M E L E Y Ê  C  i Z  î R  î (11457-1160?)

Sef sef turk û moxol du k'eş û hindî li kemîn, 
Bi eceb hatne cengê hebeş û rom û fireng,
Mîr û kurmanc li holan qederek westane,
Lê di nîvê bi sef û tîpê ereb hatne ceng.

Zorbe wê têtin ereb têk çivandin qeseb,
Qencî bi çevan me dê ceng û cidala cemel,
Şûr û riman vêkra pence biran têkra,
Lew me dikin jêkra qîmê dikin dil di gel.

Turim bi dil û peyrevê Mûsayîm ez, 
Ateşperes û nûrê tecelayîm ez,
Barê ji weelem ku xeberdarî kirim,
Iro tu bizan ademê esmayîm ez.

Inşayê ulmê li dinê çunke mi zanî,
Zanî bi heqîqet ku çi înşame ez,
Herfên reqemê lewhîê wicûda me, bixûn, 
Da qencî bibînî ku çi imlayîme ez.

Mihnet û haie esîran kê li mîran erze kit,
Dê bitin pirsê li min lew pur bi rehm û şefqeye,
Ger bipirsit carekê xatûn li haie sixteye,
Bend û zincîr dê vebin, cerhên di gui dê xweş bikit, 
Le kû navê dîlberê dermaneê derdê bendeye.

Geh dil geh can dibên terkê te tên, 
Nikarin yexma û talanê xalet, 
Meşrebê tirkan furat û nîle kir, 
Teşne leb çû terefê Osmanî xelet.

Rom û ecem ji her teref, 
Ceng û suwaşe wan bi xef, 
Hindî û zengî sef bi sef, 
Hatne ber lîwayê zulf.

Sef sef me dîn hindî û zeng, 
Cêngîz hat, Teymûrî leng,
Xef wan reşandin dil xedeng, 
Teşbîhê tîrên xan Şeref, 
Tîrek ji qewsê mal zirav,
Bi dil wê bavêje nav,
Xün tê pur teşbîhî av,
Feryad û efxan sed esef.

Mûyekî ez ji te nadim bi sed Zîn û Şîrinan, 
Çi dibit ger tu hesabkî mi bi Ferhad û Memê, 
Te Fireng û Erebstan û Mecer têkî standin, 
Celebê xweş vegerîn hatîye newba ecem.

Dil geşte, min ji dêrê naçim kenişteê, 
Mehrabe wê bi minra wer da biçine Laliş, 
Mehbûbe wek stère, govend û işqbazî,
Têkel biçin semayê, hişyar û mest û serxoş.

Pir e'mrê min çû bi suxtey, 
Lê şikir xwezim ji bextî

Lazime li sultan û mîran 
Pirskirin li halê êsîran, 
Em kirin armancê tîran, 
Suxteye dermandeye,
Hêj nizanim mîr dê bîrin, 
Zanist em sî sal êsîrin, 
Çavnêrî pursek emîrin.

Iro ji nû pur ateşim,
Dîsan ji remza dîlberê,
Mecrûhî qewsî pur weşim,
Tîr dane nîva cegerê.

Tîr dan ji qewsê ewsede,
Şahzade edya şîrin qede,
Kuştine wek min çend sede,
Wê padşahê û beglerê.
Xeşmê li feqîran meke zu padşahê min,
Purse bike carek li xeta û gunahê min, 
Teftîşê bi mûmê bike, er em bi xetayîn, 
Hinca nêbêtin di welatî, di cehê min,
Cewra te bihêtin, û cefaya te peritln, 
Qurbana te bim, guh bide carek gilehê min, 
Zanî ku ji ber cur û cefayan elemin dil, 
Rehmê bi gedayê xwe ke, sultan û şahê min, 
Sê sale ji derd û belayê te hlakim.

Çîn girtîye ser ban û serser bi kef kef, 
Xunê wê dirêjin kul şîran cemidî kef, 
Dunya bûye leylan ji lixavan diwerit kef, 
Rom û ecem girtîye ew xilme sef bi sef, 
Cohte moxolan hatne cengê hebeşê.
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Vewestaym di fervarê,
Li ebdê xwe ke fermanê,
Di fermanê vewestaym,
Di benda xidmetê daym,
Wekî go bê ser û paym.

Heman lê dî tu çewganê,
Li ber çewgan û kaşoyan,
Ji derba turk û hindoyan, 
Dibezim her wekî goyan, 
Dema ew têne meydanê.

Dema ew tên bi bazî tên,
Di gel qewsê Şîrazî tên,
Çi mukarin di tazî tên,
Bi de'wa têne lêk danê.

Bi de'wa tên me yexma kin, 
Di a'mê sur qewxa kin.

Wê beglerê pur kuştine, 
Engûşt bi xwînê riştine,
Ma ehlê dîl qet hiştine, 
Sohtine mislê mecmerê.

Ma Cizirî şibhedarî textê heft îqlîm bit,
Hem bi hukim û seltenet Eskender û Fexfur bit, 
Mislî cem cama zerin xalî nebê te ji badayê,
Da ji xemra şadmanî "dayma" mexmûr bêt.

Ma di baxê îş û nûşê her bi saz û erxewan, 
Kamran 0 kabexş ü dil xweş û mesrûr bêt, 
Çendeke Şîrin puser derbendê dîwana te bêt, 
Bendê şapûrê te bin ta Xosrow û Şapûr bêt.

Ney tenê Tebrîz û Kurdistan li ber hukmê elemdarê 
Sed wekî şahê Xurusanê di ferwarê te bin,
Ger çi der îqlîmî rabe' hâte textê sultanet, 
Padşahê heft îqlîman selamkerê te bin.

Paşî newşîrvan dibêm dê hakimê adil tuyî,
Mislî Hatem dê bidanê der cihan meşhûr b î ,
Ma Cizirî şubhedarî textê heft îqlim bî,
Hem bi hukim û sultanet Eskender û Fexfur be.

Rendî bi xwe qendî şîrin û şepalî,
Qencî û bi xencî û bi nazî û delalî, 
Mehbûb bi textî, bi rextî, bi xwe bextî, 
Umrê te mera bit sed û deh sal helalî.

Dilberê, serdare, xoban, ez nizanim agah heye,
Di hebs û zîndanê êsîr û girtîyê dermandeye, 
Girtîyem, mam ez di hebsê, kî gelo mehder bikit, 
Carekê navê me bînit, pur sevabek zêdeye,
Mihnet û halê êsîran kê li mîran erze kit.
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Sîwaş û fitneyan rakin,
Bi şîr ew têne talanê,
Dû talanê meşûr tê,
Ji mee'dana enî kafûr tê, 
Di têkel zulmet û nûr tê.

Me kufrê dê di îmanê,
Ji şerqê zulmet û şam bê, 
Ji zulfan enberê xam bê, 
Kenarê xal û nîşanê,
Du zulfê enber efşanîn,
Du lelê şekeristanin,
Dilê min wan xedeng danê, 
Dilê min wan xedeng lê da, 
Di burca zuz û şeb têda.

Burca ku hakim lê du mîr, 
Min dît li textê keşwerî, 
Textê di mîr û begleran, 
Meydanê coqa gwêgeran, 
Eslan û coté meyxuran,
Mey dan şeraba saxerî.

Saxer bi dest serxoş û mest, 
Wextê sehergeh dest bi dest, 
Xeflet û begler meyperest, 
Kuştim bi derba xencerê, 
Kuştim bi derba xenceran.

Gezme û xedenga awuran,
Remz û îşaret û soran,
Dan dil ji nîva pencerê,
Dan dil ji ber husna bi nûr, 
Berqa tecellîyê sedûr,
Lew sohtime wek guhê tûr, 

te bin, Hub û evîna enverî.

Latu husnî û şahê xubanî,
Bi xwe hem xanî û hem xaqanî, 
Yûsûfê sanî tu îro xanim,
Ku bi husna xwe nedîrî şanî,
Bi sur û heybet û sehmê xwe perî, 
Bi te şîn li Bohtan sultanî,
Bi teblxaney şahî, were text,
Ku tu îro şahî Kurdistanî,
Kagulê berde bi ser xal û xetan, 
Ku musilsil bi nimûnê reyhanî

Tu mebê bê ser û bê samanim,
Gulê baxê îremê Bohtanim,
Şebçiraxê şebê Kurdistanim,
Çi tebîyet beşer û însanim,
Lîla-el hemd çi alî şanim,
Di rîya yar li rêza saanim,
Lew di îqlîmê suxen xaqanim,
Sibahê eyd ê ez pêzanim.

Prof. Qanatê KURDO 
Tarîxa Edebyeta Kurdî (I) 
Weşanên Roja Nû, Stockholm 1983



iÇE KA PA NM AKDEG/L, AÇILMAK...
Dogan ÖZGUDEN

Gôçmen olmak... Sûrgûn olmak... Yillar var- 
k i , yerinden, yurdundan, yakinlarindan kop- 
ma acisini da birlikte getiren, kişiyi hiç 
tanimadigi, diline, toresine yabanci oldugu 
diyarlarda ômrünün tamamini veya büyük kis- 
mini geçirmege zorlayan bu ikili olgu, Tür- 
kiye insaninin onemli bir kesiminin ortak 
yazgisi.
Kimisi kendi yurdunda insanca yaşamin asga- 
ri koşullarindan dahi yoksun bxrakildigi 
için herşeyini terkederek emek gücünü Avru- 
pa sermayesine satmak uzere gurbetin acxli 
yollanna duştû; kimisi ise, Turkiye ' deki 
sinifsal, ulusal ve dinsel baskilar daya- 
nilmaz boyutlara ulaştigi için ve de bu 
baskilara karşi mücadele olanaklari tamamen 
elinden alxndigx için sûrgünün acili yolu- 
nu tuttu, "ilticaci" oldu.
Aslinda goç ve sürgün Anadolu insani için 
yeni bir olgu da degil. Tarih boyu Kürd'üy- 
le, Ermeni'siyle, Süryani1siyle, Kildani'- 
siyle milyonlar ve milyonlar bu aciyi yasa- 
d i , bugün de yaşamaga devam ediyor. 
Osmanli'nin kanla ve zulumle beslenen ya- 
yilmacxligi, somürgeciligi ve somürücülügü, 
kendine karşi duran kim olursa olsun, din, 
dil, îrk farkx gozetmeksizin hepsini kilxç- 
tan geçirdi, kxlxçtan kurtulanlara gurbet- 
ten, surgünden başka çxkar yol birakmadx.
Bu acxyx ilk tadanlar kuşkusuz 1071 ôncesi- 
nin yerleşik Anadolu halklariydx. Alti 
yüzyillxk Osmanlx tarihinde, onlarxn kalxn- 
tilarxyla birlikte, Turk ya da sonradan 
Tûrk'leştirilmiş, mûslumanlaştxrilmiş koy- 
lü, esnaf, zanaatkar da Osmanli zulmunden 
nasibini aldi.
Tum insanlarin, din, dil, îrk farki gozet- 
meksizin, insanca yaşama düzeyinde kardeş- 
ligi ve dayanxşmasi ugruna bayrak açan Şeyh 
Bedreddin hareketi'nin müslüman, hristiyan, 
musevi takipçileri olsun, isyanini Pir Sul
tan' in degişlerinde dile getiren aleviler 
olsun, sipahi zulmune direnen sunni kôylü- 
ler olsun, kitleler halinde kxrxldi,yerin
den yurdundan edildi.

[emalist dpnemde goç ve sürgünl

M o d e m  tarihin ilk büyük insan kirxmi son 
yüzyj.1 dônümünde yine Anadolu topraklarxnda 
uygulandx. Sosyal bakimdan ayni yazgxyx 
paylaşan halklar, emperyalist gôçlerin de 
tahriki ve suç ortaklxgxyla Osmanlx tara- 
findan ya birbirine kxrdxrtxldi ya da dog- 
rudan ordunun süngüsüne, kurşununa hedef 
kxlindx. Türk işçisi, koylüsü, esnafi ise, 
pan-türkist savaş çxlgxnliklarxnda Alman 
militarizminin yayilmacx emellerine peşkeş 
çekildi.

Cumhuriyet döneminde ôzde degisen pek bir 
şey yok. Jôn Türk paşalarxnxn xrkçxlxgx, 
işçi kôylü dûşmanlj.gx, emegi sermayeye ne 
bahasxna olursa olsun alabildigine sômürtme 
siyaseti, Türk burjuvazisinin Kemalist ik- 
tidarlarx tarafindan, fes yerine şapka giy- 
dirtilmiş olarak, daha da kurumlaştxrxlarak 
sürdürülegeldi. Dünyanin dort bir bucagxna 
dagj-lan Ermeni diyasporasx jenosid'in yara- 
larinx sarmaga çabalarken, Anadolu'da Kürt 
halkx Türk şovenizmine yüzbinlerce evladxni 
kurban verdi; ana dilini kullanmak, ôz kül- 
türünü yaşatmak ve geliştirmek hakkxndan 
dahi yoksun edildi.
Türkiye işçi sxnxfx, esnaf ve zanaatkar 
kitlesi, koylüsü, Türk, Kürt, Süryani, Er
meni, Kildani farki gôzetilmeksizin sermaye 
sômürüsünün pençesinde günden güne daha 
yoksul, daha güvencesiz bir yaşama mahkum 
edildi. Zaman zaman eide edilir gibi olan 
sosyal, siyasal, kültürel haklar birbirini 
izleyen askeri darbelerle hunharca yok- 
edildi.
Bu da yetmezmiş gibi, Kuzey Kxbrxs'xn işga- 
linden sonra, şimdilerde Musul ve Kerkûk 
petrollerini gûvence altxna aima bahanesi 
altinda Güney Kürdistan'i da sömûrgeleştir- 
me hesaplan gündeme getirildi.
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12 Eyltil 1980 Darbesi'nin getirdigi rejim 
hangi renge ve hangi kiliga bürünürse bü- 
rünsün, ba^inda kim olursa olsun fasizan 
karakterlidir, uluslararasi planda ABD em- 
peryalizminin hizmetinde yayilmaci-sëmürge- 
ci, iç planda sinifsal, ulusal ve sosyal 
haklari hiçe sayan baskici-sômtirücü siya- 
setleri uygulamak durumundadir.
Türkiye nüfusunun çeşitli bileşenlerinin 
Türk'lerin, Kürt'lerin, Ermeni1lerin, Sür- 
yani'lerin, Kildani'lerin Türkiye'de poli- 
tik ve hatta demokratik ërgütlenebilmeleri- 
nin koşullan yasal planda bugün için mev- 
cut degildir. Diş baskilar altinda Türk so- 
luna ërgütsel planda ne denli serbestlik 
taninirsa taninsm, varligi dahi inkar edi- 
len diger halklara kendi ulusal ëzellikle- 
ri temelinde ërgütlenme hakki taninmasi bu 
rejimde beklenemez. Kemalizm'in başta gelen 
"tabu"larindan Ulusal Sorun, "yasal sol"un 
gündemine uzun yillar giremeyecektir. 
"Uluslarin kendi yazgilarini kendi belirle- 
me" hakkini savunmak şöyle dursun, dilleri- 
ne ve kültürlerine saygi gibi en dogal ve 
"masum" istemler bile 1982 Anayasasi' n m  
ve onun faşizan kurumlannin sansürüne çar- 
pacaktir.
Şu halde, Türkiye nüfusunu oluşturan tüm 
halklann ve topluluklann ulusal h a k lan- 
nin savunulmasi ve yüceltilmesi, daha uzun 
yillar Türkiye ve Türkiye Kürdistan1m d a  
"yeralti" mücadelesi yürütmekte olan dev- 
rimci ërgütlerin etkinlik kazanmasina bag- 
lidir.

iTürkiye dişmdaki mücadelel

Bu mücadelenin başarili kilinmasinda bir 
diger ënemli etken de, Türkiye dişinda olu-

K E M Â Ü Z M  
ÜZERiiME 
TEZLER : 1

's ,

HAIVliT BOZABSLAN :

şan milyonluk gëçmen ve sürgün kitleleri 
içinde, bir y a m y l a  Türkiye 'ye, diger ya- 
niyla da uluslararasi kamuoyuna yënelik o- 
larak yürütülen çalişmalardir.
Bugün Türkiyeli gëçmen ve sürgünlerin bu- 
lundugu tüm ülkelerde bu planda ënemli a- 
dimlar atilmiştir. Türk, Kürt, Ermeni, Sür- 
yani, Kildani gruplari Avrupa sosyal yaşa- 
minin ënemli baski gruplari olma sürecinde- 
dir. Bu süreç içerisinde her gün yeni de
mokratik ërgütlenmeler dogmaktadir.
Ancak sadece kendi içine kapali olarak, di
ger milliyetlerle ve sosyal güçlerle diya- 
logtan yoksun biçimde ërgütlenme sonuç ali- 
ci olamaz. Bu ërgütlerin, gëçmen ve sürgün 
gerçeginin ëzelliklerini ve yerel demokra
tik güçlerle kaynaşmanin ënemini gëz ënün- 
de tutarak, bulunduklari ülkelerin siyasaly 
demokratik ve sendikal ërgütleri içerisinde 
elle tutulur biçimde varolmalan ve etkin
lik gëstermeleri gerekir.
Ornegin, bugün Avrupa'da yakici sorun hali- 
ne gelen "yabancilara siyasal haklar sag- 
lanmasi" yolundaki mücadelede Türk, Kürt, 
Ermeni, Süryani, Kildani ërgütleri aktif 
olarak yeralmalidir. Yerli "charité" ku- 
rumlarinm himayesinde herşeyi onlardan 
bekleme pasifliginden kurtulup, bugün Tür
kiye 1 de kullanilamayan siyasal va demokra
tik haklari Avrupa gerçegi içinde sonuna 
kadar kullanma mücadelesi verilmelidir. 
Belçika'da Türkiyeli gëçmenlerin ve sürgün
lerin tümü, Kürd'üyle, Ermeni1siyle, Sür
yani 'siyle, Kildani1siyle, ulusal këkenle- 
rine ve ëzelliklerine bakilmaksizm bir ka- 
lemde "Türk gëçmeni" kategorisine sokulu- 
yorsa, sendikalar aidat odeyen Türkiyeli 
üyeleri içinde Kürt'lerin, Ermeni'lerin, 
Süryani'lerin, Kildani'lerin de bulundugunu
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bile bile onlara yônelik olan servislerini 
"Türkiyeli" yerine "Türk" kelimesiyle ad- 
landiriyorsa, diger gôçmen topluluklannin 
ilerici ôrgütleri bile ôrnegin bir Kürt ôr- 
gütünün a y n  ulusal niteligini görmezlikten 
gelerek onu "Türk ôrgütleri" kategorisine 
sokmaga çalişiyorsa, bu planda yapilacak 
daha çok çalişma var demektir.
Uç ulusal gruptan oluşan, Fransizca, Fla- 
manca ve Almanca'yi resmi dil olarak kabul 
eden ve her ulusal topluluga kendi ôzerk 
yônetimlerini kurma hakki t a m y a n  Belçika 
gibi bir ülkede a y m  haklarin goçmen toplu- 
luklarinm kendi içindeki ulusal gruplardan 
esirgemesi kabullenilir bir durum degildir.

Avrupa Ekonomik Toplulugu'nun başkentinde 
bu diskriminasyonun ortadan kaldinlmasj., 
diger Avrupa ülkelerindeki benzer uygulama- 
lara son verdirilmesi açisindan da büyük 
önem taşimaktadir.

Bu Mucadelenin başansi, tekrarlayalim, ôn-

celikle her ulusal toplulugun kendi iç ôr- 
gütlenmelerini geliştirmesine ve ayniza- 
manda diger goçmen ôrgütleriyle ve Belçika1 
nin yerel politik, demokratik ve sendikal 
ôrgütlerine kendi kişiliklerini kabul et- 
tirmelerine baglidir.
Bu ise, tüm demokratik Türk, Kürt, Ermeni, 
Süryani, Kildani ôrgütlerinin karşilikli 
saygi ve eşitlik temeli üzerinde dayanişma- 
larinm, siyasal haklar ugrunda diger gôç- 
men ôrgütleriyle ve demokratik ôrgütlerle 
birlikte ortak mücadeleye girerek etkinlik- 
lerini artirmalarim güncel kilmaktadir.
Içe kapanmak degil, dişa açilmak...
Bu, hem goçmen ve sürgün olarak bulundugu- 
muz ülkelerde insan onuruna yakişir biçimde 
yaşamamiz, hem de Türkiye'deki şovenist ve 
faşist uygulamalara karşi uluslararasi 
planda daha etkin mücadele yürütebilmemiz/ 
daha da ônemlisi Türkiye'de zor ko^ullarda 
mücadele veren kardeşlerimize gerçekten 
yardimci olabilmemiz için vazgeçilmez, ol- 
maz koşuldur.

lO èm e année 0 3 8 ,  rue  des Eburons • 1040 Bruxelles  
E dité  en français e t en anglais pa r le C o lle c tif In fo -T ü rk  0 
Tél: 132-2) 2 3 0 3 4  72  0 ISSN 0770-9664 0 D épô t légal: 219 8  
A bonnem en t annue l: 5 00  F  B 0 CCP 00 0 -1 1 6 8 7 0 1 -4 5  - Bxl.

i L s i

Juste après les élections partielles qui 
ont considérablement bouleversé le cadre 
politique imposé par les militaires, la popu
lation de Turquie s'est vue, dans le cours du 
mois d'octobre, conditionnée par les grands 
médias à croire à l'engagement inévitable 
du p a^  dans la guerre du Golfe.

L impuissance de l'armée turque de
vant la guérilla kurde qui se développe de
puis août 1984 et la pénétration des forces 
iraniennes dans les champs pétrolifères de 
l'Irak ont fait l'objet de plusieurs spécula
tions relatives aux projets éventuels du gou
vernement turc. Parmi ces spéculations, ce 
qui a fait le plus grand écho aussi bien dans 
la presse turque que dans les médias mon
diaux, a été une invasion éventuelle de l'I-
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D i R 0 K A K

B. D e m a i s 1 a

J I  1680

"Kurdistana Mezin", weka ku Şeref El- 
Dîn ew wesf kiri bû, û weka rêzeke mîriyên 
kurdî yen OTONOM, ji sedema avakirina 
sazendeyeke (idare) tirkî di SANCAKEN ku 
nêzîktirînên Diyarbekir û Wanê bûn de, îcar 
piçûk bû bû. Ne bitenê peymana 1049/1639 
ji dirêjbûna farisî ber bi Rojavayê re 
dawî danî, lê Tirkiye, di dema destelata 
(hikm) neweyê (nesl) duyemîn ê Safawiyan 
de, di vegirtina (işgal) wilayetên rojavayî 
yen Farisistanê û yen Piştî Qefqasyê de 
serfiraz bû (Hammer, GORZ, IV, 235). Hema 
hemî Kurdan xwe bi vî awayî di bin deste
lata osmanî de dît. Ji bo ku nema ji Fari- 
san ditirsiyan, Tirkan bi awakî rêkûpêk 
(muntazam) hêza xwe da navendkirinê (bi 
fransizî: Centralisation).

Di bin Murad IV de jî, Melek Ahmed Paşa, 
ku di 1639 de waliyê giştî yê Diyarbekrê 
hati bû teyîn kirin, dijî Yezîdiyên Sincarê 
şerr kir. Paşê (1065/1655) vî paşayî bixwe 
ku hat şandin Wanê Kurdên vê navçeyê bin- 
dest kirin-

Di 1666 de, Kurdek, lawê şêxekî, xwe

U R D j S T  A N Ê D

m l  h e t a  1 9 2 0

HETA 1739

weka MIHDÎ îlan kir, lê ji aliyê waliyên 
Mûsil û Amadyê hat girtin. Giringiya vê 
pirsê piçûk bû ji bo ku Muhammed IV xwedê 
giravî (bi tirkî: Goye) Mihdî kir şagirtê 
xwe yê xweyiyî (şexsî) (Hammer, 111, 589).

Di bin Şah Huseynê qels de, Kurdên Iraqa 
Farisî Hamadanê di 1719 de vegirt û têkda- 
nên (xerakirin) xwe gihandin paytextê 
bixwe. Di 1722 de, bi fermana (emr) Şah 
Tahmasap II, serokê kurd Fandun (Ferîdûn?) 
tecrube kir ku Isfahanê, ku ji aliyê Afga- 
nan hati bû vegirtin, ji nuh de bistîne, 
lê ev êrîş bitenê li ser taxa ermenî çêbû. 
Afganan Fandun, ku vegeriya zewiyên (erd) 
xwe û xwe xist bin destê Tirkan, vegerand 
(Hanway, A historical account of the Bri- 
tish Trade, 1753, cild III).

Bexta Safawiyan tu ne bû. Heta Abbas 
Kulî Xan Ardalan jî xwe xist bin destê 
Hasan Paşa (Hammer, IV, 211; lê li RMM, 
XLIX, 87 binêre). Serokên Cawanrûd, Darna, 
Caf, Harsîn û di dawiyê de SIPAHSALAR Alî 
Mardan Feylî, ku xwe kişandi bû Lûristanê, 
jî weka wî kir (Hammer, IV, 227).

(*) Encyclopédie de l'Islam, 1981. Wergerandin, fransizî-kurdî: Pervîn.
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D E <*>A N S î K L 0 P Ê D ï Y A ï S L A M Ê

A F G A N

Di dema destelata xwînî û kurt a maliya 
qralî ya afganî li Isfahanê, Eşref Tirkan, 
ku di bin fermana wan de 20.000 Kurd di bin 
serokatiya Belek Suleymanoglu (Suleyman 
Baban?) de hebûn, şikandin (şerrê Ancîdan, 
di 1726 de). Tirkan sedema şikestina xwe 
di tevgera Kurdan, ku Eşref ji wan re gelek 
soz dabûn, de didît. Bi rastî, berê hinek

Kurd bû bûn hevalbendên Afganan. Li gel 
serfiraziya yekemîn, hema piştî salekê 
(1140/1727) Eşref diviya mafên xwe yen 
destelatê bi hiştina hemî Farisistana 
rojavayî ji Tirkan re, tevî hemî nahiyên 
kurdî û lûrî, bikire. Leşkerên afganî 
demekê li Kurdistanê perîşan geriyan.

N A D I R  Ş A R

Di nêzîkî dawiya hikmê Ahmed III de, 
guhertinek di nav rewşan de hat hest (his) 
kirin. Bi peymana 1144/1732, Farisan wila- 
yetên xwe yen rojavayî ji nuh de stendin, 
û zû Nadir zewiyê osmanî heta deriyên 
Begdadê vegirt. Tirkan bê hûde (bê feyde) 
tecrube kir ku bi leşkerên kurdî dijî wî 
derkevin, lê hema ji 1733, Topai Osman 
Paşa ku li Mûsilê alîkariyên kurdî stendi 
bûn derket meydanê. Nadir hat şikestin. Di 
1734 de, wî bi serfirazî li Qefqasyê şerr 
kir û Tiflîsê, ku ji aliyê leşkerekî 6.000 
Kurd hati bû vegirtin, stend. Bi aşîtiya 
1149/1736, sînorên kevn ên 1049/1639 hatin 
danîn. Di 1743 de, Nadir ji nuh de Tirkiyê 
vegirt, lê li gel alîkariya Kurd û Ereban, 
ew heta Sinne hat vegerandin û şikestina 
dawîn xwar (berhema buhurî, IV, 317, 398-

399) .

Nadir di nav Kurdan de ne gelerî bû, li 
gel hebûna helbesteke destanî bi zaravê 
gûranî li ser şerrên wî bi Topai Osman 
Paşa re. Li ba Ardalanan, Nadir cihê Subhan 
Werdî Xan da birayê w î , û vê yekê serhil- 
daneke gelerî derxist (RMM, XLIX, 88) . Di 
1727 de, di dema serhildaneke Tirkmenan de, 
Kurdên Xurasanê (Çamişgezeh û Karaçorlu) ne 
xwest ku alî Nadir bikin û wî seza da wan 
(ew ceza kirin) û ew şandin Maşadê.Nadir di 
1747 de, di dema ku ewê careke din jî ceza 
bida serhilên kurd ên Xurasanê, hat kuştin 
(Jones, Histoire de Nadir, London 1770, 
118-20). Kurd (Dumbulî û hwd.) beşdar bûn 
tevliheviya (anarşî) ku piştî mirina Nadir 
çêbû, lê Derî bicarek têkiliya wê ne bû.
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MALBATA QRALÎ YA ZEND

Piştî hundabûna Nadir Şah, Kerîm Xan 
Zend, yek ji çêtirînên fermandarên ku 
Farisistan di dîroka xwe de dîtiye, perça 
mezintirîn a vî welatî hikm kir. Zend êleke 
kurdî ya ne pirr giring (Şerefname, I, 323) 
ku di navbera Hamadan û Malayirê de, li 
nahiya ku ji berê navê wê îxar bû, rûnişti 
bû bû. Di bin Nadir de, Zend ber bi Xurasa- 
nê hati bûn birin, lê piştî mirina wî ew

vegeriyan hêlînên xwe (Tarîxî Zandiyya, 
weşana Beer, rûpel XI, XVIII). Bi mirina 
Lutf Ali Xan di 1209/1794 de, ev malbat ne 
ma. Êla Zend bê gûman pirr qels bû ji bo ku 
alîkariyeke giran bide malbatê, lê Kerîm 
Xan, weka pêşiyên xwe, çend êlên kurdî ji 
Kurdistanê anîn Şîrazê (Ahmadawan, RMM, 
XXXVIII; K0R0NÎ ku li taxeke taybetî li 
Şîrazê rûdinên, 0. Mann, Die Tajik Mundar- 
ten d. Provinz Fars, Berlin 1909, XXIX).

K A C A R

Bi mirina Axa Muhammed Şah Kacar (1211/ 
1797), Sadik Xan Şakakî elmasên tacê sten- 
din û di demeke kurt de tecrube kir ku 
wiraseta qralî bistîne (The dynasty of 
the Kajars, wergerandina Harford Jones 
Brydges, London 1833, 20, 27-32, 37, 50, 
78, 106; R. G. Watson, A history of Persia, 
London 1866, 107, 115, 125). Ji 1221/1805, 
Farisan aliyê Abdulrahman Paşa yê Suleyma- 
niyê girt (li Rich, Narrative, I, 384; 
Watson, berhema buhurî, 155, û strana kurdî 
ya Mukrî di dîwana 0. Mann, N° XVI de binê- 
re). re). Di 1236/1821 de, piştî tevlihe- 
viyên ku ji sedema êlên kurdî yên Haydaran- 
lu û Sipkan çêbûn, Farisan zewiyê tirkî 
heta Bidlîs û Mûşê vegirt; di vî zemanî 
bixwe de jî, bi riya Kermanşahê, ew ketin 
heta Şerabanê, nêzîkî Begdadê. Aşîtiya 
1238/1823 ku li Erzurûmê hat imza kirin

sînorên 1049/1639 vegerandin, lê Farisan ne 
xwest ku ji qezayê Zohabê ku tije Kurd bû 
derkevin. Pirsên Suleymaniyê ewha man. 
Şerrekî nuh dikira di 1842 de biteqiya dema 
ku Ingiltere û Rûsya ew li hev kirin û, di 
1264/1847 de, peymaneke nuh li Erzurûmê hat 
imza kirin. Li gora vê peymanê, Zohab 
diviya di du beşan de bê par kirin û Fari
sistan ji Tirkiyê re hemî Suleymaniyê 
berda. Di salên 1848-52 de, Komisyoneke 
tevlihev ku ji nûnerên çar hêzan pêk bû bû 
li sînorê gerriya, lê tevgera şaneyê (dele- 
ge) osmanî Derwîş Paşa ne hişt ku ev xebat 
biçe serî. Derwîş Paşa ne bitenê nahiya 
Kotûr bi awakî leşkerî da vegirtin, lê di 
bîranîneke dizî de (li Istanbûlê, di 1286 
û 1321 de, hat weşandin), wî dozînekê (têz) 
li ser mafê malxweyiya Tirkiyê li ser 
tevayiya nahiyên kurdî li Başûrê û Rojavaya 
gola Urmiyê darîçav kir.

Durctis
freie

Kurdistan
S Eriebnisse in einem 
Z  vertrauten Land
m
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TIRKIYE DI SED’SALA XIXmîn DE

Ji 1826, ji waliyê Sîwasê, Reşîd Mehmed 
Paşa, re erkê rawestandina Kurdan û bicih- 
kirina waliyên tirk li Kurdistanê hati 
bû dayîn. Di nêzîkî 1830 de, tevgereke 
fireh a kurdî di çend cihan de xuya bû. 
Pêşengên wan Bedir Xan û Saîd Beg, Ismaîl 
Beg û Muhammed Paşa yê Rawendûzê bûn. Di 
nêzîkî 1820 (1830?) de, evê dawîn serxwe- 
bûna xwe îlan kiri bû û êrîşî êlên Xoşnaw 
kiri bû; di 1831 de, wî Erbîl, Altun-Këprü, 
Kôy-Sancak û Raniya stendin. Sala paşê, 
destelata xwe gihand Mûsilê; li Alkoşê 
172 fille hatin kuştin. Paşê Akra, Zîbar û 
Amadya hatin vegirtin. Di 1833 de, leşkerên 
Rawandûzê keti bûn heta Zaxo û Cezîrê ji 
bo ku Bedir Xan ji nuh de deynin wan deran. 
Çend caran, yezîdî bi hişkî hatin sezadan: 
Serokê wan, Alî, ku ne xwest bibe misilman, 
hat kuştin (li strana gelerî ku vê bûyerê 
tîne bîran, di JA, 1910, 134-6 de, binêre) 
û gelha Yezîdiyan li ser gira Koncikê hat 
ser jê kirin. Di 1835 de, leşkerên osmanî 
dijî Mehmed Paşa ji Begdad, Mûsil û Sîwasê 
hatin şandin û, di 1836 de, Mîrê Rawendûzê 
bi zexelî (hîle) hat dîl (esîr) kirin. 
Serhildanan û pelixandinên wan cardin çend 
salan ajot (li Poujoulat, Voyages, I, 373, 
Moltke, Briefe, Berlin 1841, 259-84 binêre)-

Şikestina Nizîb (1839) ku Misriyan anî 
serê Osmaniyan tevliheviyên nuh li Kurdis
tanê çêkirin. Di 1843 de, serhildana Nu- 
rallah Beg ê Hekkarî û Bedir Xan ê Cezîrê 
dest pê kir. Filleyên Nestûrî yen Hekkarî 
li Mûsilê dijî pelixandinên Nûrallah Beg 
gilî kiri bû. Weka bersiv, evê dawîn nahiya 
nestûrî ya Berwarî talan kir. Serjêkirinan 
çend salan ajot, û tê gotin ku jimara qur- 
banan gihajt 10.000. Hêzan li Istanbûlê 
xwepêşandinên leşkerî çêkirin û, di 1847 
de, leşkerekî giring di bin serokatiya 
Osman Paşa êrîşî Kurdan kir. Bedir Xan û 
Nûrallah ku çend caran hatin şikestin xwe 
da dest (teslîm bûn) û ji Kurdistanê hatin 
qewirandin (Layard, Nineveh, fesl VII; 
Revue de l'Orient Chrétien, V "1900", 649- 
53; Eddé Scher, di JA, 1910 de; li ser 
pêwendiyên kurdî-nestûrî, ji nav ên din li 
vana binêre: Grant, The Nestorians, New 
York 1841; Badger, The Nestorians, London 
1852; J. Perkins, A résidence of 8 years 
in Persia among the Nestorian Christians, 
New York 1852; C. Sanderczki, Reise nach 
Mosul, Stuttgart 1857; Riley, Christians 
and Kurds, di Contemporary Review, îlon 
1889 de; F. N. Heazell û J. Margolouth, 
Kurds and Christians, London 1913; Wigram, 
The cradle of mankind, London 1914; W. W. 
Rockwell, The pitiful plight of the Assy- 
rians, New York 1916; H. C. Luke, Mosul and 
its minorities, London 1925).
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lerrên rûsî-tirkî

Ji 1804-5, Rûs bi Kurdan re ketin pêwen- 
diyan û ev kartêkirina (tesîr) nuh zû hat 
hest kirin. Şerrên rûsî-tirkî yên 1828-9, 
1853-8, 1877-8 her car kartêkirinên giring 
li ser Kurdistanê kirin (ev pirs bi awakî 
taybetî ji aliyê Averianov, Kurdî v voinax 
Rossii, Tiflis 1900, Jêhûrnêrîn). Hîn di 
1829 d e , Rûsan leşkerekî kurdî amade kiri 
bû. Piştî derketina Fillan, Kurd piştî 
şerr ber bi Bakur û Rojavayê gelek dirêj 
bûn. Di derna şerrê Ukranyê de, Rûsan du 
leşkerên kurdî pêk anîn. Ji derveyî vaya, 
dema ku leşkerên tirk çûn Bakur, tevgereke 
giring li Botanê ji aliyê Yezdan Şêrê pirr 
gelerî, birazî û nahezê kevn ê Bedir Xan, 
hat ajotin.

Di dû şerrê 1877 de, di destpêkê de, 
serhildanek di nav Kurdên Hekkarî, Behdînan 
û Botan de, di bin serokatiya lawên Bedir 
Xan de, û paşê tevgera Şêx Ubeydullah, ji 
tarîqa Neqişbendî, ku bî dikir (difikirî) 
ku Kurdistaneke otonom di bin destelata 
osmanî de ava bike, çêbûn. Kurdên êrîşker 
di 1880 de navçeyên farisî yên Urmiyê, 
Sawc-Bûlak, Miyandoab û Maraxa talan kirin 
û heta Tebrîzê jî haraşa (tehdîd) kir. 
Qurbanên sereke ji Şîiyan bûn. Rûsya leşke-

T H E K U R D 1 S H Q U E S T I O N

P I R S *  K U R D Î

K l l R T  S 0  R U N U
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rekî civand ji bo paraztina sînora Arase. 
Farisistan hêzên giring, weka siwarên Makû, 
amade kir. Tirkiye, ku hîn nuh ji şerr 
derketi bû, tecrube dikir ku ji pirsên 
tevlihev dûr bikeve. Li dawiyê, Şêx vege- 
riya Şemdînanê û ji wê derê hat şandin 
Istanbûlê. Ew zû ji paytextê reviya û, 
bi riya Qefqasyê, vegeriya Şemdînanê, lê 
ew ji nuh de hat dîl kirin û, di 1883 de, 
rojên xwe li Mekkê qedandin.

Qelsbûna osmanî piştî 1878. Bend 61 a 
peymana Berlînê ku ji Ermeniyan re "isla- 
hat" û emniyetê "dijî Kurd û Çerkezan" 
dabîn (temîn) kirin, dijrabûna xurt a hikû- 
meta osmanî li hemberî van islahatan, û 
ji 1885 pêşveçûna tevgera şoreşgerî ya 
ermenî û girêdanên wê bi Rûsya, Swîsra û 
London re, jîna Kurdan û Ermeniyan, ku 
heta nuha rehet bû, tev li hev kir. Evên 
dawîn di bin destelata serokên derebe 
(féodal) yen kurd de bûn. Di nêzîkî 1891 de 
Şakir Paşa, ku paşê diviya dest bi isla
hatan li Anadolû bike, bîr kir ku leşkerine 
kurd ên ne rêkûpêk (muntazam), ên weka 
kozakên rûsî, ava bike. Amanca vê islahatê 
gihandina Kurdan û girêdana wan bi Dewleta 
Osmanî bû. Ev tecrube ne têrker dihat dîtin 
lê avakirina HAMÎDIYYÊ, bi rola ku ji 
Kurdan re hat dayîn û bi hestên mezinahiyê 
ku hatin şiyar kirin, tevliheviyeke mezin 
derxist. Şerrên xwînî di navbera élan de 
derketin.

Pêwendiyên Ermenî-Kurdî

Di vî zemanî bixwe de, pêwendiyên Ermenî

û Kurdan (ev "birayên erd û av" li gora 
hevoka ku ji aliyê konsolosên ewrupî hati 
bû berhev kirin) ne baştir bûn. Havîna 
1894 bi şerrên xwînî li Sasûnê, ku bi 
talankirina pêne gundan û hemî nahiya Talo- 
ri (Dalvorix) ku di wan de Ermenî rûnişti 
bûn, hat nîşan kirin. Bûyerên Sasûnê rêzeke 
xwepêşandinên ermenî û ya pelixandinên wan 
ên xwînî ku Kurd bi awakî xurt beşdarî wan 
bûn vekirin. Di wê demê de, di 1895 de, 
tecrubeke serhildanê ku zû hat pelixandin 
di nav Kurdên Hekkarî de çêbû: Ew ne dijî 
Fillan bû. Ji destpêka sedsala XIXmîn heta 
şerrê cihanê, pêwendiyên ermenî-kurdî rehet 
xuya dibûn. Bi awakî giştî, li ser pêwendi
yên kurdî-ermenî binêre: Abovian, Kurdî, 
di rojnama Kavkaz, Tiflîs 1848, N° 46, 47, 
49, 50 û 51 de (tê de "bavé bêjeya ermenî" 
wêneke gelek baş a rewiştê "exlaq" kurdî 
dikişîne); Creagh, Arméniens, Koords and 
Turks, London 1880; A. S. Zelenoy, Zapiska 
k karte raspredeleniya armiansk. nasele- 
niya, di Zapis. Kavkaz de. Otd. Geor. 
Obshç., Tiflîs, XVIII (1895). A Vambery, 
Armenier u. Kurden, di Deutsche Rundschau, 
LXXXVI (1890), 216-31 de; Rohrabach, Ar
menier u. Kurden, Verhand. d. Gesch, f. 
Erdkunde, Berlîn 1900, 128-33; L. de Con- 
tenson, Chrétiens et Musulmans, Parîs 1901; 
H. B. Lynch, Armenia, passim; Mayevski, 
Opisaniye Vanskago i Bitlis vilayetov, 
Tiflîs 1904 (berhemeke sereke); N. Marr, 
Yeşçe o slove "çelebî" di Zap., XX (1910) 
de; La question kurdo-arménienne di La 
Revue de Paris, hejmara 15 Nîsan 1914 de; 
nameyên diplomatîk ên ku di "Livres jaunes" 
"Blue books" û "Livre orange" ên rûsî de, 
di 1914 de, hatine weşandin. ,

M AM O 37.

Allegro

A r . t  J H -  h — —
„  - r■_

y 1 *  ■ *  1 d
Ma. mir. Ma .m ir. Ma . tnir, lo, Ma . do,

K k -  i  1 — H  .... ."— a  i = i
y  ^ ' ......

Ma .  mir. Ma . mir, Ma . mir. pix . ma . mo.

Mamlr, Mamlr, Mamir, lo,Mamo, 
Mamlr, Mamlr. Mamir, plxmamo.

Ava ji gêdQkl, lo, Mamo, 
A-a ji gUftk*. pitraemo.

Ava ji ç 'Iy l tl, lo, Mamo, 
Ava Ji ç 'Iy l i l ,  kufmalo,

Hllûna aar ç'ûkl, lo, Mamo, 

Hllûna aar ç'ûkl, kufmalo.

Nav gui A nêrglxa I I ,  lo, Mamo, 

Nav gui 9 nlrgixa II, plimamo,
J I  i l  bina bûkl, lo, Mamo, 
J I  i l  bina bQkt, plimamo.

Btaa yara JI tl, lo, Mamo, 
Bîoa yara JI i l ,  kurmalo.

Xplql vira bir, !p, Momo. 
Xalql yara la bir, piimamo.

Xalql xaifcga "D bir, lo, Mamo, 
Xslql xaiînga 91 bir, kutmalo.
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S E D S A L A X X m î n

Di destpêka sedsala XXmîn de, ruyekî 
nuh li ufuka kurdî, li derveyî navendên 
herdemî yen tevgerê, xuya bû: Yê Ibrâhîm 
Paşa Ibn Mahmûd Ibn Tîmawî Ibn Eyyûb, 
serokê êla Millî (Milan) di nahiya Şarîwê- 
ran de (di navbera Diyarbekir û Helebê de). 
Ibrâhîm Paşa ji xwe re rewşeke hema serbi- 
xwe ava kiri bû. Dema ku Destûra 1908 hat 
îlan kirin, ew bi awakî vekirî rabû ser
xwe û xwe kişand çiyayên Ebd El-Ezîz û li 
wê derê hat kuştin (M. Wiedemann, Ibrahim 
Pascha's GLück und Ende, di Asien, VIII
(1909), 34-7, 52-4 de; M. Sykes, The Ca-
liph's last héritage, 317-27).

Heyecaneke mezin di nav Kurdan de ji 
sedema nûjenkirina pirsa sînora tirkî- 
farisî çêbû. Piştî şkestina rûsî li Rojhi- 
lata Dur, Tirkiye (ji 1905) nahiyên ku li 
ser wan lihevhatin ne bû, yen Urmiye 0 
Sawc-Bûlak, ku tê de Kurd rûnişti bûn
vegirtin. Evên dawîn di lîzên cihê yen
destdanînên rêzanî (siyasî) de hatin 
kişandin. Vegirtina tirkî bitenê di dest
pêka şerrê balkanî de (di Cotmeha 1912 de) 
rawestiya, lê bitenê ji bo ku cihê xwe ji 
leşkerên rûsî, ku hati bûn şandin navçeya 
Xoy û Urmiyê, re bihêlin. Zarokine malbati- 
ne kurd ên resen (esîl) li Rûsyê gerriyan. 
Di 17 Mijdar 1913 de, protokoleke destnî- 
şandanê li Istanbûlê hat imza kirin û, 
hema berê şerrê cihanê, komisyoneke çar- 
aliyî (Tirkiye, Farisistan, Ingiltere, 
Rûsya) di destnîşandana sînora navçeyên 
nelihevhatî de, bi vegerandina hema hemî 
rewşa destpêka sedsala XIXmîn, serfiraz 
bû (li Minorsky, Turetsko-persidsk. raz- 
graniçeniye, di Izvestia Russ. Geogr. 
Obşç, L U  "1916", 351-92 binêre).

lërrê 1914-18

Di dema şerrê 1914-18 de, Kurd ji nuh 
de ji aliyê hêzên dijî hevdu hatin ki- 
şandin. Li ser tevgerên Ismaîl Axa Sîmko, 
li ŞAKAK binêre. Li ser planên di nav he- 
valbendan de (Adar 1916) ên li ser Kurdis- 
tanê, li belgeyan di Razdel Aziatskoi Tur- 
tsii, Mosko 1924, 185-7, 225 de binêre. 
Piştî 1917-18, rewş bi awakî bingehî gu- 
herî. Komîtên kurdî li her derî pêk bûn 
(li Driver, Report on Kurdistan, Mount 
Carmel 1919 binêre. Ev weşan li British 
Muséum e ) . Li Parîsê, Şerîf Paşa rola nûne- 
rê kurdî stend û, di 22 Adar 1920 de, wî 
ji konfêransa Aşîtiyê re du bîranîn li ser 
daxwaziyên kurdî, tevî nexşeke "Kurdistana 
giştî" pêşkeş kir (li Asie Française, 1919, 
N° 175, 192-3 binêre). Di vê demê bixwe de, 
di 20 Kanûn 1919 de, lihevhatinek di navbe
ra Şerîf û nûnerên ermenî de hat danîn û, 
bi hev re, her du alî daxuyaniyan li Konfê- 
ransê çêkirin (li metnê lihevhatinê di

rojnama Peamî Sabah, Istanbûl, 24 Sebat 
1920 de binêre; û li Le Temps, Parîs, 10 
Adar 1920 jî binêre). Peymana Sèvres a 10 
Tebax 1920, ku Ermenistanê ava kir (bend 
88-93), di çarçeva çar wilayetên (Trabzun, 
Erzurûm, Wan û Bidlîs)ê de, di bendên 62-4 
de "otonomiyeke navçeyî ji bo navçeyên ku 
tê de regezê (unsur) kurd li Rojhilata 
Firatê, li Başûrê sînora Ermenistanê û li 
Bakurê sînora Tirkiye, Sûriye û Mozopotamyê 
heye" destnîşan kir. Eger gelha kurdî, di 
sînorên ku hatin nîşan dan, ji Konseya 
Civaka Netewan re isbat bike ku "piraniya 
gelhê di van navçeyan de dixwazè ku ji 
Tirkiyê serbixwe be û eger Konsey dît ku 
ji destê vê gelhê serxwebûn tê", Tirkiye 
dipejirîne (qebûl dike) ku li gora vê 
tewsiyê biçe, û di vê rewşê de, hêzên 
hevalbend dijî ragihana jidil (iradî) a 
Kurdên ku li wilayeta Mûsilê rûdinên bi vê 
"Dewleta Kurd a serbixwe" dernakevin. 
Piştî bûyerên paşîn, pirsa kurdî piçûk bû 
û bitenê li ser çarenûsa (qeder) Kurdên 
wilayeta Mûsilê ma. Nûnerên tirk dozîna 
(têz) ku li gora wê "Kurd qet ji Tirkan ne 
cihê ne. Eger zimanên cihê bipeyivin jî, 
ev her du gel perçeke tenê, ji aliyê nijad 
(irq), ol (dîn) û adetan, ava dikin" di- 
parazt (Konfêransa Lausanne, axaftina Ismet 
Paşa di civîna 23 Çile 1923 de). Bi biryara 
Konseya Civaka Netewan a 16 Kanûn 1925, 
wilayeta Mûsilê ji Iraqê re hat dayîn, lê 
bi bendeke ku ji Kurdan re bicihanîna 
daxwaziyên xwe, bi hêzanî "ku şagirtên 
(memûr) ji nijadê kurdî ji aliyê sazendeyên 
(muessese) welatê wan bên teyîn kirin, ji 
bo dadî (edalet) û fêrkirinê di dibistanan 
de, û ku zimanê kurdî bibe zimanê fermî 
(resmî) yê hemî van sazgehan",temîn kir.
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Ç A V K A N î

Nivîskar gelek dixwaze ku ji M. G. R. 
Driver re, ku jimareke mezin a belgeyên 
dîrokî li ser Kurdan danî ber destê wî, 
spas bike. Pêşandaneke dîroka kurdî, ku 
xalên pêşîn ê wê li jor hatin danîn, hîn 
gelek xebatên amadekar û lêkolînan di 
dîrokên erebî, farisî, tirkî, suryanî, 
ermenî û gurcizî de dixwaze. Lêhûrnêrîneke 
rêkûpêk (muntazam) a çavkaniyên weka Selîm- 
name ya Hakim Idrîs û ya lawê wî Ebûl Fadl 
û Tarîqî Alam-Arayî Abbasî ewê destkewteke 
(xenîme) dewlemend bide. Bingeha zanînên 
me li ser dîroka kurdî bê gûman Şerefname 
ye (heta 1005/1596). Metnê (tekst) wê ji 
aliyê Veliaminof-Zernof hat weşandin (bi 
hêzanî li gora destnivîsa ku ji aliyê 
nivîskar bixwe hatiye berhev kirin): 
Şerefname, I (dîroka Kurdan), St. Peters- 
bourg 1860; II (metnê cihê yê cild I û 
dîroka giştî ya Tirkiye û Farisistanê ji 
destpêka malbata qralî ya osmanî heta 
1005/1596), St. Petersbourg 1862. Jê weşa- 
nên nuh derketin: Ji aliyê M. A. Awnî, 
Qahire 1931, û M. A. Abbasî, Tehran 1343/ 
1965; wergerandinên erebî ji aliyê M. J. 
Bendî Rojbayanî, tevî gelek nîşank û veki- 
rinan, Begdad 1372/1953; M. A. Awnî û Yahya 
El-Xaşşab, Qahire 1958-62, 2 cild; werge-
randineke rûsî ji aliyê E. I. Vasîleva, I, 
Mosko 1967; wergerandina fransizî ya F. 
Charmay, Cheref-namah yan "Fastes de la 
nation kurde", du cild û çar beş, St. 
Petersbourg 1868-75, vekirinên fireh tîne 
(weka wergerandina pişkên "fesl" li ser 
Cihanname ya Hacî Xelîfe) , lê ew gelek 
kevn bûye û tê de tu nexşeke alfabeyî tu 
neye. 0 li van lêhûrnêrînan jî binêre:
H. Barb, Uber die Kurden-Chronik von 
Scheref; Geschichtliche Skizze d. 33 Vers- 
chiedenen Kurdischen Fürstengeschelechter; 
Geschichte V. 5 Kurden-Dynastien; Geschi- 
chte d. Kurdischen Fürstenherrschaft in 
Bidlis, ku bi rêz di Sitzungsb. Aw Wien, 
X (1853), 3-54, XXX/I (1859), XXXII (1859), 
145-250 de derketin. Dîroka Kurdistanê ya 
Muhammed Efendî Şehrezorî, ku di 1073/1662 
de li Medînê mir (li Tac El-Arûs, s.v. Kurd 
binêre), di 1927 de hîn ne hati bû peyda 
kirin. Ji bo dîrokên mala Erdelan li SENNA 
binêre û divê ku em dîroka Xusrew Ibn 
Muhammed Ibn Minûçihr (heta 1254/1834) 
ragihînin wê. Li Blochet, Catalogue des 
manuscrits persans de la Bibl. Nationale,
I, 305, N° 498 binêre. Li ser Risalat ansab
El-Ekrad, ku di Muzêya Asyewî ya Lênin- 
gradê de ye, li Romaskewiç, di Mélanges 
Asiatiques, rêza nuh, Petrograd 1918, 392
de, binêre. Rojnama Zarî Kurmancî (li Ra- 
wendûzê) bi kurdî dîrokeke piçûk "Xunçayî 
Baharistan" (1926) weşand ü weşana nêzîk a 
Tarîxî Kurdan a Zeyn El-Abidîn Beg îlan 
kir. Meriv zanînên giştî li ser dîroka 
kurdî di van berheman de dibîne: G. Cam
panile, Storia délia regione di Kurdistan 
22

, e delle sette di religione ivi existenti, 
Napolî 1818; E. Quatremère, Notice sur le 
Masalik El-Ebşar, NE, XIII, 1838; C. Ri ch, 
Narrative (li SULEYMANIYYA binêre); Char- 
moy, di pêşgotina wergerandina wî ya Şe- 
refnamê de; Lerch, Izsledovaniya ob irans- 
kix Kurdax, St. Petersbourg 1856, I, 20-33; 
Hoffmann, Auszüge aus syrisch. Akten, 1880; 
W. Tomaschek, Sasun, di Sitzb. AWW, 133/4 
(1895) de; M. Bittner, Der Kurdengau Us- 
chnuje, di Sitzb. AW Wien, 133 (1895) de; 
H. Rawlinson û A. Wilson di Encyclop. Bri
tannica, 1911, XV, 949-51 de; Eddé Chir, 
Episodes de l'histoire du Kurdistan, di 
JA, XV (1910), 119-40 de: Bûyerên 1202,
1508, 1510-2 (Cezîre), 1523, 1689, 1712
(Amadya), 1820-36 (Rawendûz); Soane, To
Mesopotamia... in disguise, London 1912, 
pişk XVI; Minorsky, Kurdî, St. Petersbourg 
1815; Driver, Studies in Kurdish History, 
di BS0S de, II/3 (1922), 491-513; V. Mi
norsky, la domination des Dailamites, di 
Publ. Sté. Et. Ir. et Arts persans, Parîs 
1932 de; nivîskar bixwe, la Perse au XVe s. 
entre la Turquie et Venise, berhem bixwe, 
N° 3 (1933); A. Sakisian, Abdel Xan seig
neur kurde de Bitlis au XVII s. et ses 
trésors, di J. A., CCXXIX (1937), 253-70 
de; A. Safrastian, Kurds and Kurdistan, 
London 1948; M. Canard, H'amdanides, I, 
Cezair 1951; M. A. Zekî, Tarîx El-Duwel 
welimarat El-Kurdiyya fî 1'ahd el-islamî, 
wergerandina erebî M. A. Awnî, Qahire 1364- 
1945; Cl. Cahen, Un traité d'armurerie 
composé pour Saladin, di BE0, Şam, XII 
(1947-8), 1-163 de; V. Minorsky, Studies
in Caucasian History: I. New light on the 
Shaddadids of Ganja, II. The Shaddadids of 
Ani, III. Prehistory of Saladin, di Camb
ridge Orient. Sériés, N° 6, London 1953 de; 
nivîskar bixwe, Thomas of Metsop' on the 
Timurid-Turkman wars, Lahor 1955; nivîskar 
bixwe, Mongol place-names in Mukri Kurdis
tan, di BSAS, XIX (1957), 58-81 de; Cl.
Cahen, Contribution à l'histoire du Diyar- 
Bakr au quatorzième siècle, di J.A., 1955, 
65-100 de; H. A. R. Gibb, The Armies of 
Saladin, di Stud. on the Civil, of Islam, 
Boston 1966 de; nivîskar bixwe, The Achie- 
vement of Saladin, berhem bixwe, 91-107; 
M. S. Lazarev, Kurdistan i Kurdskaya prob- 
lema, Mosko 1964; A. Xalfin, Bor'ba za 
Kurdistan, Kurdskiy vopros v mecdunarodnix 
otnoşeniyax XIX veka, Mosko 1963; Celîlê 
Celîl, Vosstanie Kurdov 1880 goda, Mosko 
1966; N. X. Mahmudov, Le peuple kurde (bi 
ermenî), Erivan 1959; M. M. Umar El-Abbasî, 
Imarat Bahdînan El-Abbasiyya fî Kurdistan 
El-Wusta, Begdad 1972; S. H. Longgrigg, 
Four Centuries of M o d e m  Iraq, Oxford 1925.

(V. MINORSKY)

Dûmahî heye
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Belavbûna cografl ya zaravên wl (*)

Fuad Hama XORŞÎD

- III -

B E Ş A S I Y E M î N 

N E X Ş A Z A R A V E N K U R D î

Zimanê kurdî û zaravên wî yen navçeyî 
bi awakî fireh li hemî perçeyên başûrî û 
başûrî-rojhilatî yen Tirkiyê, yen sînora 
bakurî ya Sûriyê, perçeya bakurî û bakurî- 
rojhilatî ya Iraqê û hemî Rojavaya îranê - 
ji derveyî navçeya Ermenistanê - dirêj 
dibin. 0 bi vî awayî ew li awhewayekî 
(iklîm) fireh ê Başûrê Rojavaya Asyê dirêj 
dibin: Dawiyên wî yen bakurî li Lênîkanê 
(Ermenistana Sovyêtî) - Kars - Erzurûm - 
Erzincan - Sîwas - Maraş dirêj dibin. 0 
ji Başûrê Rojavayî yê Ifrîn - Çiyayê Kur- 
dan - sînorên dewletî yên tirkî-sûrî - çemê 
Diclê - Rojhilata girên Hemrînê - Mendelî - 
çiyayên Piştî Kûh - Dezfûl - heta sînorên 
Bakurê Rojhilata Kendawê (xelîc) Erebî 
(Rojhilata Erebistanê) dirêj dibin.

Lê dirêjbûnên wî li Rojhilatê digihêjin 
Rojhilata çemê Arasé - Makû - Xoy - kêlekên 
gola Urmiyê yên rojavayî û başûrî - çiyayê 
Sahendê (Bakurê Maraga), û ji wê derê 
digihêjin xêzeke xwarûxêç ku ji van gund û 
qeseban derbas dibe: Ehmed Abad - Masîr 
Abad - Bîçar - Esed Abad (Rojavaya Hamada- 
nê) - Karêz - Alî Çadir - Şarî Kurd (Roj
avaya Asfahanê). 0 li Başûrê digihêje heta 
Hesar û Bender Dîlem li quncika Bakurê 
Rojhilata Kendawê Erebî.

Bi vê dirêjbûna fireh, zimanê kurdî ji 
kartêkirinên (tesîr) zimanî yên zimanên 
hawsê (cîran) yên hemî aliyan ne dûr e. 
Ango, zimanê kurdî ü zimanên hawsê, weka 
tirkî li Bakurê Rojavayê, farisî li Rojhi- 
lat û Başûrê Rojhilatê û ermenî û tirkmenî 
li Bakurê Rojhilatê, li navçeyên sînorî bi 
awakî vekirî dikevin nav hevdu.

Lê li navçeyên navendî, zimanê kurdî û 
zaravên wî gelek tekûz in, ji sedema dûr- 
bûna van navçeyan ji kartêkirinên zimanî 
yên hawsê. Lê li navçeyên sînorî ku tê de 
ziman dikevin nav hevdu hin gotinên biyanî 
dikevin nav wan.

Bi tevlihevbûna zimanî em dixwazin bêjin 
ku sînorine zimanî ku zimanê kurdî ji

zimanên hawsê vediqetînin, weka sînorên 
rêzanî (siyasî) ku welatan û sistemên wan 
ên rêzanî ji hevdu vediqetînin, tu nene. 
Lê navçeyên tevliheviyê merheleke (navçeye- 
ke) derbasbûnê ya tevlihev a her du zimanên 
hawsê ne. 0 dema ku meriv jê derbas dibe 
bicarek digihêje zimanê din. Weka nîşe: 
Tevlihevbûna zimanan li bajarên sînorî.

Eger em werin belavbûna cografî ya 
zaravên zimanê kurdî, zaravê kurmanciya 
bakurî li perçeyên bakurî û bakurî-rojavayî 
yên Kurdistanê dirêj dibe. Kurmanciya navîn 
li navçeyên navendî û navîn ên Kurdistanê, 
û kurmanciya başûrî li sînorên başûrî û 
başûrî-rojhilatî yên Kurdistanê belav 
dibin. Zaravê gûranî jî bi awakî veqetayî 
li awhewayên her du zaravên kurmanciya 
bakurî û navîn belav dibe.

Em dikarin vê berlavbûnê ji nexşê û ji 
pêşandana jêrîn bi hûrî bibînin:

.(*) Çapxana El-Wisam, Begdad, 1983. Wergerandin, erebî-kurdî: Pervîn.
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A- ZARAVE KURMANCIYA BAKURI

Ev zarav ji zaravên din ên kurdî bêtir 
fireh dibe. Ji bo ku Kurdên Tirkiyê (wila- 
yetên Beyazîd "Karakose" - Wan - Cûlamerg - 
Siirt - Mûş - Mardîn - Diyarbekir - Xarput 
- Adiyaman - Gazianteb, beşên rojhilatî yen 
wilayetên Maraş û Sîwasê 0 beşên başûrî yen 
wilayetên Erzurûm û Karsê) pê dipeyivin. 
Kurdên Yekîtiya Sovyêtî (li Başûrê Rojavaya 
Ermenistanê) û rûniştevanên wilayeta Dehokê 
û yen qezayên Zîbar, Amadya û Sincarê li 
Iraqê jî pê dipeyivin.

Sînora zimanî ya başûrî, ku vî zaravî 
ji zaravê kurmanciya navîn vediqetîne, xêza 
xeyalî ku ji kêleka rojavayî ya navîn a 
gola Urmiyê dirêj dibe, diçe ber bi Başûrê 
Rojavayê, ber bi Bakurê ji bajarê Şino û 
paşê ji şiveriya (riya teng) Kela Şîn 
(nêzîkî sînorên iraqî-îranî) û çiyayê Hel- 
gurdê derbas dibe ye. Paşê ev xêz bi awakî 
hema perwaz (muwazî) ê Bakurê rûbara Rawen- 
dûzê heta rawesta (nuqte) gihajtina wî Zabê 
Mezin diçe, û paşê li Bakurê Zabê û bi 
awakî perwaz heta rawesta ketina wî nav

i i m m  
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çemê Diclê dewam dike (34).

Ji sedema dirêjbûna fireh a vî zaravî, 
jê hin zaravên navçeyî ku cihêtiya wan ji 
hevdu piçûk e derketin. Em dikarin van 
zaravên şaxî li gora rêzkirina jêrîn bi- 
bînin:

1. Beyazîdî: Li Bakur û Bakurê Rojhilata 
gola Wanê.

2. Hekkarî: Li Başûr û Başûrê Rojavaya gola 
Wanê.

3. Botanî: Li dora geliya Botan, Siirt - 
Ardiş - Cezîre - Diyarbekir (Amed).

4. Şemdînanî: Li quncika Başûrê Rojhilata 
Tirkiyê, Rojhilata Zabê bilind 0 navçe- 
yên hawsê li îranê.

5. Behdînanî: Li wilayeta Dehokê û qezayên 
Zîbar, Amadya û Sincarê, li Iraqê.

6. Zaravê rojavayî: Li Xarput, Urfa, Ifrîn 
û Maraşê.
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B -  ZARAVE KURMANCIYA NAVÎN

Ev zarav li Başûrê xêza ku me li jor 
got, ku wî ji kurmanciya bakurî vediqetîne, 
dirêj dibe: Heta çemê Sêrewan û Xaneqînê 
li Başûr; ji Rojhilata girên Hemrînê li 
Rojavayê heta xêza ku ji çiyayê Sahendê - 
Masîr Abad - Bîçar - Esed Abad dirêj dibe 
li Rojhilatê; dawiyên wî yên başûrî bi xêza 
rêgaûbana (tevayiya riyan) ku ji Qesrî 
Şîrîn - Kermanşah - Melayir dirêj dibe 
dikarin bên dest nîşan dan (tesbît kirin). 
Ev - zarav di çar zaravên navçeyî de beş 
dibe : 1

1. Mukrî : Li Şino - Neqade - Marga - Mi- 
yande - Wab - Şahîn Diz - Saqez - Bokan 
- Bane - Serdeşt.

2. Soranî: Li wilayeta Erbîlê li Iraqê (ji 
derveyî Qezayê Zîbarê). Navenda wî baja
rê Erbîl e.

3. Erdelanî: Li Sine - Bîçar - Kinkor - 
Rewanser û Bakurê navçeyên Ciwanrû. 
Navenda wî bajarê Sanandaj (Sine) y e .

4. Suleymanî: Li wilayeta Suleymaniyê û hin 
navçeyên Xaneqînê li Iraqê. .

5. Germiyanî: Ew ji yê Suleymaniyê ne pirr 
cihê ye. Li gel vê qasê, ev zarav navdar 
bû, bi hêzanî li navçeyên Kefrî-Kara 
Tepe - Kerkûkê li Iraqê.

(34) Ev destnîşandan hinek nêzîkî ya Edmonds e. Li Edmonds, C.J., berhema buhurî, rûpel 
10 binêre.
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C- ZARAVE KURMANCIYA BAŞ0R1

Ev jî zaravekî kurdî ku li awhewayê ku 
jx riya sereke ya Qesrî Şîrîn - Kermanşah - 
Melayir dirêj dibe li Bakur, heta kêlekên 
bakurî-rojhilatî yen Kendawê Erebî li 
Başûr gelek fireh dibe ye. 0 ev zarav e ku 
pê êlên lûrî yên kurdî, ku li vî awhewayê 
ku piraniya caran bi navê Lûristan tê nasîn 
rûdinên, dipeyivin. Loma hin nivîskar li 
vî zaravî navê zaravê lûrî dikin.

Lûr beşeke giring û resen (esîl) ji 
gelé kurd e. Şerefname dibeje ku sedema 
dayîna navê Lûr ji vê tofa (kom) êlên kurdî 
re ev e ku di wilayeta Manrûdê de gundekî 
bi navê Kurd hebû, û nêzîkî wî geliyekî ku 
jê re bi zaravê navçeyî Kol digotin hebû, 
û di vî geliyî de cihekî ku jê re Lûr dihat 
gotin hebû. Ev êl di destpêkê de li 
vî ciyî çêbûn û navê wî li wan hat kirin.

Dema ku jimara rûniştevanên vî geliyî 
bêtir bû, êlên wî derketin navçeyên hawsê. 
Loma ev êl bi navê "Lûrê rayî" (eslî) û 
"Lûrê Piçûk" tên nasîn. Lê êlên kurdî yên 
ku rûniştina wan a rayî li vê navçeyê, 
ango li geliyê Kol Manrûd ku me li jor 
got tu ne bû, lê ku ji navçeyine kurdî yên 
din derhatin vî awhewayî, ji êlên Lûrê 
Rayî nayên hesibandin. 0 ji bo ku ew ji 
êlên Lûrê Rayî bên cihê kirin navê "Lûrê 
Mezin" ji wan re hat dayîn.

Li ser vê bingehê, êlên lûrî yên kurdî 
di du beşan de tên veqetandin:

1. Lûrê Mezin: Ew êlên Bextiyarî, Mamesanî 
û Kûhgilû ne. Ev êlên kurdî ku ji nav
çeyine din ên Kurdistanê derhatin vî 
awhewayî, di heyamên (dem) dîrokî yên 
cihê de, carna bi zorê û carna bi dil- 
xwaziyê, ne. Ew îro di nîvê başûrî yê 
Lûristanê de rûdinên.

2. Lûrê Piçûk: Ew tofeke mezin a êlên 
kurdî ku li vî awhewayî ji demeke ku 
bi qasî kevnbûna gelé kurd bixwe kevnar 
e rûdinên e. Ji êlên wê yên nûjen ên 
navdartirîn Dilvan, Silsile, Balagirîwe 
û Amale li navçeya Pêş Kûh, û Feylî li 
Piştî Kûh, in.

Navê Feylî bi awakî giştî ji tofa êlên 
Lûrê Piçûk re dihat dayîn, û jê re digotin 
Feylî Lûr. Lê ev nav, ango Feylî, îro kêm 
tê gotin, û eger bi kar bê jî bitenê ji 
êlên navçeya Piştî Kûh re tê gotin (35).

Zaravê kurmanciya başûrî di şaxên jêrîn 
de beş dibe:

a) Lûriyê Rayî (yan Feylî) (36). b) Lekkî 

c) Kelhûrî. d) Bextiyarî. e) Mamesanî.

f) Kûhgilû.

NAT W i & s  J  J(!_ | „ C j

(35) Ji bo hûriyên (tefsîl) bêtir li ser Lûr, Lûrê Mezin û Piçûk, binêre:

1- Bedlîsî Şeref Xan, berhema buhurî, wergerandina Muhammed Elî Ewnî, rûpel 24, 34; 
Rojbiyanî, rûpel 43, 56 û wergerandina kurdî, rûpel 61-62, 81-82.

2- Rawilson, Major, Notes on a march from Zahab..., J.R.G.S., cild 9, beş 1, 1839, 
rûpel 26-116.

3- Bischop (Mrs), Journey in Persia and Kurdistan, cild I, London, 1891, rûpel 95- 
297.

4- Curzon, George N., Persia and persian qustion, London, cild 2, 1892, rûpel 273- 
275.

5- Wilson, Arnold Talbet, Military report on S.W. Persia-Luristan, cild 5, Simla, 
1912, rûpel 30.

6- Field, Henry, Contribution to Anthropology of Iran, 1939, rûpel 82-84, 173-184.

(36) Ji bo zanînên bêtir li ser navê Feylî, binêre:

1- Curzon, George N., berhema buhurî, rûpel 275-280.

2- Field, Henry, berhema buhurî, rûpel 178.

3- Douglas, William G., berhema buhurî, rûpel 95.
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Dikter

Ôvcrsâttning: 
Lars Bâckstrôm 
Bakhtiar Am in 
Ferhad Shakely

Lê Lekkî zaravê ku pê êlên kurdî yen ku 
bi vî navî bixwe hatine nasîn û ku li nav- 
çeya Pêş Kûh a Lûristanê rûdinên dipeyivin 
e. Ji êlên wê, êlên Xewace Wend, Abd El- 
Malikî, Nadawend, Sûca, Xuşan û Katawend 
in. Hin êlên Dilvan, Silsile û Pîrawend jî 
ji Lekkan di destpêka vê sedsalê de nêzîkî
20.000 kes dihat hest kirin (texmîn) (37).

Kelhûrî pê êlên Kelhûr ên kurdî yên 
resen dipeyivin. Rawlinson jimara kesên wan 
di sala 1838 de 20.000 malî, ango nêzîkî
100.000 kes, hest kir. Nîvê wan li navçe- 
yine cihê yên Farisistanê belav bûye, û 
yên mayîn li kelên xwe yên kevn, di himêza 
çiyayên Zagrosê de, rûdinên. Ji wan, heşa 
ku li navçeya Kermanşahê rûdinê di du 
şaxan de tê veqetandin: Şah Zade û Mansûrî. 
Jimara maliyên van her du beşan bi rêz 
digihêje 8.000 û 2.000. Şah Zade destelata 
xwe daniye ser daşta Mahî Deşt ku ji Ker- 
manşahê heta Mendelî dirêj dibe. Lê Mansûrî 
zewiyên (erd) wan li gora şaxa yekemîn

piçûk in. Ew li Başûrê Gîlanê rûdinên (38).

Bi vî awayî, her sê zaravên şaxî, Lûriyê 
Rayî, Lekkî û Kelhûrî, li nîvê bakurî yê 
Lûristanê sereke ne.

Lê Bextiyarî zaravê ku êlên Bextiyarî 
yên kurdî yên navdar pê dipeyivin e. Ew jî 
beşeke giring ji êlên Lûrê Mezin in. Çav- 
kanî dibêjin ku ev êl di nêzîkî 1106 de 
ji perçeyên bakurî yên Kurdistanê derhatin 
Lûristanê. Loma, ew ne ji Lûrên Rayî ne. 
Bextiyarî di du şaxan de beş dibin:

a) Heftling (heft êl yan ling). Ev beş îro 
55 ling yan êl himêz dike. Ew li navçe- 
yên goma çemê Karûnc rûdincn û piraniya 
wan koçer in.

b) Çeharling (çar êl yan ling). Ev tof îro 
24 ling yan êlên piçûk himêz dike û li 
navçeya ku di navbera çemê Karûn û çemê 
Zalkî de ye rûdinê. Piraniya wan gundi- 
yên şarewanî ne (ne koçer).

Stî Bischop jimara kesên êlên bextiyarî

(37) Wilson, Arnold Talbet, berhema buhurî, rûpel 14.

Field hebûna tofine mezin ji êlên lekkî li navçeya Qezwînê li Bakurê îranê, ku des- 
telatên (iktidar) îranî ew sirgûn û neçar (mecbûr) kirin ku li wê derê, ji welatê 
xwe dur, rûnên, nîşan da. Jimara wan li Qezwînê 2.050 malî hat hest (texmîn) kirin. 
Êlên wan ên giringtirîn li wê derê ev in:

1- Koseler, 500 malî. 2- Yaricanlu, 400 malî. 3- Kara Koyunlu, 350 malî. 4- Yaramiş- 
lu, 300 malî. 5- Ali Kurtlu, 200 malî. 6- Ahmedlu, 200 malî. 7- Sanlu, Kutlu û Dew- 
letwend, 100 malî. Û ji wan ji 1000 malî bêtir li navçeyên Saqez û Leylaq û wilaye- 
tên Mazandiran û Faris hene. Li Field, Henry, berhema buhurî, rûpel 81, 72-75 binêre

(38) Rawilson, Major, berhema buhurî, rûpel 44. Li ser raye Kelhûran binêre: The Encyclo- 
paedia Britannica, A dictionary of Arts, Science, Literature. General information, 
30th Edition, Vol. 15, p. 950.
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di nêvên sedsala 19mîn de nêzîkî 29.100 
malî hest kir. 0 wê got jî ku ew di nîv- 
sedsalekê de, ango di nêzîkî sala 1890 de, 
gihajtin 23.288 malî. Ev jimar bê gûman 
mezin e (39).

Mamesanî zaravê êla Mamesanî ya kurdî 
ya navdar e. Curzon jimara kesên vê êlê 
di sala 1884 de 19.000 hest kir. Di jimar- 
tineke din de jimara wan 2.700 êl hat hest 
kir in. Navê vê êlê ji navê avakerê w ê , 
Muhammed Hesen, hatiye.

Ev êla kurdî ku îro mezin e û ku li 
sînorên Başûrê Rojhilata Kurdistanê rûdinên 
van beşan himêz dike:

1. Bekşî: 1200 ê l . 17 lingên wê hene.

2. Cûwî yan Cawîdî : 700 êl. 16 lingên wê
hene.

3. Rustemî: 800 êl. Ji du tofan pêk tê:
a) Xan Elî Xan
b) Imam Qelî Xan
Her tof çend lingên wê hene (40).

Zaravê Kûhgilû zaravê êlên Kûhgilû yên 
kurdî ku li Başûrê navçeya bextiyarî û li 
dora çiyayê Dîna û kaniyên çemê Curahî heta 
Ram Hurmuz û Behbehanê rûdinên e. Li Roj- 
avaya wan Erebên Ehwazê rûdinên, û li 
Rojhilata wan êlên Mamesanî yên kurdî dirêj 
dibin.

Êlên Kûhgilû di du tofan de beş dibin:

a) Tofa Piştî Kûh:
1- Bûyir Ehmedî. 2- Duşmen Ziyarî.
3- Seyid Riza Tewfîq. 4- Tabî Bilal. 
5- Tabî Bînî. 6- Tacî Tîbî. 7- Behmehî. 
8- Carûm Feşelyan. 9- Bawî. 10- Newî.

b) Tofa Jîj Kûh:
1- Axa Carî. 2- Begdalî. 3- Bawlî.

Her şax ji van şaxan tofeke lingên wê 
heye (41).

Dûmahî heye

(39) Bischop, Mrs, berhema buhurî, rûpel 294.

Li ser veqetandina Bextiyariyan di van her du beşan de sê dîtin hene:

1- Rayé êlê ji du biran tê. Yek ji wan heft û yê din çar zarokên wî hebûn.

2- Avakerê êlê zimalekî bi navê Bextiyar bû. Du jinên wî hebûn. Ji ya yekemîn heft 
zarokên wî çêbûn û ji wan şaxa Hefteling ava bû; û ji ya duyemîn çar zarokên wî 
çêbûn û ji wan şaxa Çareling çêbû. Ev dîtin a rasttirîn e.

3- Dîtina siyemîn dibêje ku ev êl di destpêkê de ne beşkirî bû. Lê rojekê, ji sede- 
mên girêdayî êrîşan, wê xwe di du şaxan de beş kir. Di encama (netîce) şerrê ku 
wê kir yek ji du şaxan çar endamên xwe, û ya din heft hunda kirin. 0 bi vî awayî, 
her du şax hatin nasîn.

Ji bo zanînên bêtir li ser Bextiyariyan, binêre:

1. Curzon, George N., berhema buhurî, rûpel 291.

2. Sawyer, Colonel H. A., The Bakhtiari Mountains and upper Elam, G.J., cild IV, 
N° 6, 1894, rûpel 501.

3. Wilson, Sir Arnold T., The Bakhtiaries, J.C.A.S., cild XII, beş III, 1926, rûpel 
208-209.

4. Harnison, J.V., The Bakhtiari Country, G. J., cild LXXX, N° 3, 1933, rûpel 198.
5. Melkonian, Vantan, The Grass-folk: Notes on Bakhtiaries, The Faiha press, 

Basrah, 1940, rûpel 4.

6. The Encyclopeadia of Islam, cild I, Leiden, 1960, rûpel 955.

7. Patai, Raphaël, Society, Culture and change in The Middle East, 3rd Edition, 
1971, rûpel 224.

(40) 1. Curzon, George N., berhema buhurî, rûpel 318-319.

2. De Bode, The country of Mamasani and Kuhgilu, J.R.G.S., cild 13, beş I, 1843, 
rûpel 83.

3. Field, Henry, berhema buhurî, rûpel 22.

(41) 1. Curzon, George N., berhema buhurî.

2. Field, Henry, berhema buhurî, rûpel 204.

3. Military report on S.W. Persia (Kuhgilu country), cild IV, Simla, 1909.
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PAR L E M E N T O Y A  E W R U P A\P,E/
P ï R S A E R M  E N  i Y  A N

Jaak VANDEMEULEBROUCKE (*)

P Ê Ş G

Herçend e li ser pirsa Ermeniyan di 
van mehên dawîn de kêm tê axaftin jî girin- 
giya xwe ya dîrokî diparêze.

Jaak Vandemeulebroucke, endamê Parlamen- 
toya Ewrupa (ew flaman e û ji partiya 
Volksunie ye), li ser vê pirsê raporeke 
hêja amade kir û pêşkeşê komisyona rêzanî 
(siyasî) kir ku bi riya vê raporê Parlamen- 
toya Ewrupa li ser vê pirsa giring raweste 
û biryarekê bistîne ku jê re çarekê bê 
dîtin.

Jaak Vandemeulebroucke di rapora xwe de 
cih dide iddiayên Tirkiyê yen fermî (resmî)

0 T I N

û gotina Ermeniyan bixwe. Li ser vê pirsê, 
wî lêkolîneke hêja çêkir û ev rapor bi 
alîkariya pirtûk, belge, rapor û lêkolînên 
dîrokzanan pêk anî. Ji ber vê yekê, ev 
rapor cihekî giring digire. Em jî bi kurta- 
yî cih didine wê.

Weka ku tê zanîn, dewleta Tirkiyê û 
Ermenî li ser vê pirsa giring ne wek hev 
diaxivin. Her du alî di hemberê hev de ne. 
Dewleta Tirkiyê rastiya dîrokî ya nijadkujî 
(qetlîam), pelixandin û sergûma vî gelî 
inkar dike. Hin rêxistinên rêzanî yên 
Ermeniyan bi awayê "terrorîzmê" têkoşîna 
xwe dikin û îtîrafa dewleta Tirkiyê di- 
xwazin.

DIASPORA (**) ERMENIYAN

Pirsa Ermeniyan cara pêşîn di împereto- 
riya Osmaniyan de, di nîvsedsala 19 de, 
dest pê kir. Cara duwemîn, nijadkujiyên 
mezin di destpêka sedsala 20 de bûn. Ji 
Ermeniyên ku di navbera van deman de û 
piştî nijadkujiyên dawîn di cihanê de di 
cihanê de belav bûn û li emniyeta xwe geri- 
yan "diaspora ermenî" tê gotin. Li piraniya 
dewletên ku Ermenî tê de bi cih bûne ew 
wek "muhacir" hatin pejirandin (qebûl ki- 
rin). Li Tirkiyê nêzîkî 50.000 Ermenî 
dijîn.

Cidayî Ermeniyên Komara Ermenistanê li 
URSS, li gişê cihanê Ermenî weha belav 
bûne :

- 575.000 li Rojhilata Navîn (bi piranî li 
Lubnan, Sûriye û îranê).

- 335.000 li Ewrupa (bi piranî li Fransa).

- 600.000 li Emerîka Bakur (bi piranî li 
Yekîtiya Dewletên Emerîka, USA).

- 170.000 li Emerîka Latîn (bi piranî li 
Arjantin).

- 50.000 li dewletên din ên cihanê.

Ango "diaspora" ji nêzîkî 1.730.000 kes 
pêk hatiye.

Di rapora xwe de, Jaak Vandemeulebroucke 
dibêje ku Ermenî "netewê pêşvexistina abora 
dewleta Osmanî (Tirk) bû" û bi awakî mezin 
civakeke pêşketî bû.

Hem di dîrokê de û hem di dema niha de 
Ermenî li welatê xwe û li derveyê wî hestê 
netewî (hîsa millî) diparêzin. Ew hest ji 
ol, ziman û çanda wan tê. Lê di eynî demê 
de ew pirr zû di civakên nuh de li xerîbiyê 
cihê xwe distînin û danûstandinan xurt 
dikin.

HATINA NASYONALÎZMA TIRKAN

Di dawiya sedsala 18 û 19 de, gelek bûn. Wan kesan xwe bi tesîra azadî û pêşke-
xwendekar û ronakbîrên Tirk li Fransa peyda tina Rojava li hev dan hev û rêxistina

(*) Jaak Vandemeulebroucke, Ontwerp-Verslag Over Een Politieke Oplossing voor het Armeense 
Vraagstuk, PE 97.248/B. 26.6.1985. Wergerandin: hollandî-kurdî, û kurtenivîs: Derwêş

(**) Diasporacgelê ku li derveyî welatê xwe belav bûye.
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"Yekîtî û Pêşveçûn" (Ittihad ve Terakki) 
ava kir. Amanca wan di nava dewleta Tirk de 
"wekheviyê" bînin ku dewlet bi modela 
Rojava m o d e m  bibe.

Di a ü y ê  din de zordestiya Abdul Hamid 
II li ser Ermeniyan û gelên din dijwartir 
dibû. Di navbera salên 1908 û 1914 de, 
Bulgaristan û Yûnanistan li cem hin navçên 
din serxwebûna xwe îlan dikin.

Xwendekar û ronakbîrên Tirk jî hêdî 
hêdî geriyan û rêzana xwe li welatê xwe 
berdewam kir. Lê di bernama wan a rêxistina 
"Yekîtî û Pêşveçûnê" de, di sala 1911 de, 
guhertinên giring çêdibin. Pişavtina(asi- 
milasyon) gelên din dibe amanca wan, ku 
Tirkiyeke bi tevayî Tirk ava bikin. Ev 
amancên ku li welatên Rojava dabûn pêş 
xwe ji bîr kirin û rêzaneke nuh ajotin.

SALÊN REŞ, RÊZANA HOV

Herçend e hikumeta dewleta Osmaniyan 
nûjen bûbe jî (jôn tirk li ser hikm in), ji 
îlona 1914 û pê ve Ermenî di her alî de 
kontrol dibin. Hemî çekên Ermeniyan ji wan 
distînin, fermana kuştina her kesê ku çek 
nede dikeve destê leşkerê Tirk. Di 24.4. 
1915 de, bi fermana Talat Paşa komik û 
rêxistinên çandî-aborî û rêzanî yen Ermeni
yan tên girtin û merivên giring tên heps 
kirin. 2345 mezinên Ermenî dikevin zîndanên 
dewleta Tirk.

Di tarîxa 26.5.1915 de, fermana dewletê 
(ya devkî) tê: Pêwîst e hemî Ermenî ji 
cihên xwe bên rakirin. Mêr, jin, xort, pîr 
û zarok divê tev cihên xwe biguherînin û li 
tu cihî jî jimara Ermeniyan ji 1/10 ji ya 
xelkê nebihure. Li tu bajarî divê Ermenî ji 
50 malî bêtir nebin û nerûnin. Di tarîxa 
27.5.1915 de, biryara girtin û malguhastina 
her kesê bigûman der dikeve.

D A

Tiştên ku di 1915-1917 de di hemberê 
Ermeniyan de bûn divê wek "jenosîd" (nijad- 
kujî) bên pejirandin. Pêwîst e Parlementoya 
Ewrupa vê rastiya dîrokî bipejirîne û mafên 
merivan û gelan biparêze û pelixandinên 
weha û bisûcan mahkûm bike. Rast e ku meriv 
nikare sûcê nijadkujiya Ermeniyan ku dewle
ta tirk berî 70 salan kir bavêje ser milê 
hikûmetên niha li Tirkiyê. Lê, hikûmetên 
niha di eynî dewletê de li ser hikm in û 
ew nijadkujî di wê dewletê de bi fermana 
(emr) wê dewletê bixwe bûye. Pêwîst e ev 
hikûmet vê rastiyê bi awakî vekirî bipeji
rîne. Ev pejirandin bitenê di aliyê moral 
de baş e, û bi vê yekê Tirkiye kare gaveke 
baş ber bi îhtîrama mafê merivan di çarçewa 
internasyonal de bavêje. Di aliyê din de, 
ev pejirandin ewê rêzana hin rêxistinên 
Ermeniyan ku wek "terorîzm" tên dîtin bide 
rawestan.

Dewleta Tirk xwedîkirin û mezinkirina 
keçikên Ermenî yên bin 20 salî û xortên 
Ermenî yên bin 10 salî, ku bê bav û dê ne, 
werdigre. Hemî dibistan û xwendegehên Erme
niyan hatin girtin.

Ji Hezîrana 1915 ta destpêka 1917 dema 
ne xweş ji bo Ermeniyan dest pê kir. Li 
gora lêkolînan, 600.000 kes li welayetên 
Rojhilat hatin kuştin û hunda bûn. 600.000 
kes jî di dema malguhastinê (sergûn) de di 
riyan de mirin. Ji gelé Ermenî bitenê
600.000 kes ji kuştin û mirina riyan serfi- 
raz (xelas) bûn. Tiştekî din ku pirr ecêb 
e: di tarîxa 20.4.1922 de, dewleta Tirk 
biryara destdanîna hemî mal û warê Ermeni- 
yên ku bi darê zorê ji cihên wan: hakimit 
da û di îlona :1923 de jî vegera Ermeniyan 
ji bo gund û bajarên xwe (ji nava welêt û 
derveyî welêt) qedexe kir.

W î

dengê xwe ne kir û ew nijadkujî ne dan 
rawestandin, hinek berpirsiyarî ji wê hovî- 
tiyê li ser milên xwe hildigrin.

Ne bes e ku Yekîtiya Ewrupa vê nijadku- 
jiyê bizane. Pêwîst e ku her DEH dewletên 
Ewrupa bi YEK dengî vê pirsa Ermeniyan di 
nava rêxistina Yekîtiya Netewan de biaxivin 
û li ser çaredîtina vê pirsa dîrokî rawes- 
tin. Encex xebateke weha imkana çaredîtina 
rêzanî (siyasî) ya pirsa Ermeniyan paş 
70 salan dide.

Di aliyê din de, ji ber ku dewletên din 
jî di wê dema nijadkujiyên Ermeniyan de

29



X E B A T A  M E

1 6 _ î L O N

Wezîrê Karen Derve yê Tirkiyê, Halefoglu, 
hat Bruxelles ji bo ku bi wezîrên welatên 
ewrupî yen ku endamên C.E.E. (Komisyona 
Aborî ya Ewrupî) ne bicive û li ser 
ketina Tirkiyê nav vê Komisyonê bipeyive. 
Bi vê hincetê (munasebet) , Têkoşer û kome- 
lên din ên kurd ku ji Almanya, Hollanda û 
Fransa hati bûn, tevî rêxistinên tirk, 
ermenî, yûnanî û C.N.A.P.D. (Comité Natio
nal d 1Action pour la Paix et le Développe
ment) a belçîkî, li ber Parlamana Ewrupa 
vê civînê protesto kir.

3 _ C 0 T M E H

Rojnamevanê belçîkî, Marc Hoogsteyns, ku 
di vê havînê de du mehan li Kurdistana 
îranê derbas kiri bû, li şareyariya (bele- 
diye) Wemmel, bi alîkariya diyapozîtîvan, 
agahdariyeke hêja li ser têkoşîna Kurdan 
da. Têkoşer jî bi raxistina pirtûk û kase- 
tên kurdî beşdar bû vê şevê. Ev rojnamevan 
çar gotarên dirêj (di her carê de 10 rûpel) 
di kovara hefteyî Topics de, li ser 
vê serdanê (ziyaret) nivîsîn.

8 C O T M E H

Cardin Marc Hoogsteyns li zanîngeha V.U.B. 
li Bruxelles, bi alîkariya diyapozîtîvan, 
axaftinekê li ser Kurdistana îranê kir. Em 
jî bi raxistina pirtûkan beşdar bûn.

l l _ û _ 1 2 _ C 0 T M E H

Rêxistinên belçîkî û biyanî ku bû çend meh 
e li ser mafê helbijartinên şaredariyî (ên 
belediyan) ji bo biyaniyan dicivin semîne- 
reke giring li ser vê babetê, li bajarê 
Namur, pêk anî. Di roja yekemîn de, me bîra 
(fikr) xwe li ser vî mafî kûrtir kir, û di 
roja duyemîn de me bingeha bernameke pratîk 
a xebatê pêk anî. Di civînên mehî yên wêbê 
de, emê xebata xwe li gora vê bernamê 
bikin.

2 1 _ C 0 T M E H

Têkoşer şeveke agahdariyê li ser Kurdistanê 
li Collège St-Louis, li bajarê Liège, pêk 
anî. Piştî axaftineke giştî li ser tevayiya 
Kurdistanê û dayîna bersivan, rojnamevan

Marc Hoogsteyns cardin bi alîkariya diyapo
zîtîvan rewşa Kurdistana îranê darîçav kir. 
Piştre, me filma vidéo ya çandî "Kîne Em?" 
nîşan da. Ji derveyî vana, me pirtûk û 
kasetên kurdî raxistin. Bi vî awayî me her 
sê aliyên balkêş ên Kurdistanê dan nasîn: 
Dîrok, nûçeyên nuh û çand.

2 5 _ C 0 T M E H

Rêxistinên aşîtiyê, C.N.A.P.D. û C.P.D., 
rojekê li ser aşîtiyê û dijî dayîna çekên 
atom li zanîngeha U.C.L. pêk anî. Me ji 
katjimêr (seet) 10 heta 18 pirtûk û kasetên 
kurdî raxistin.

1 5 _ M I J D A R

Piştî civînên mehî ku salekê ajot , rêxis
tinên belçîkî û biyanî yên ku li ser pirsên 
mirov û gelan radiwestin li "Maison de la 
Culture", li bajarê Namur, semînerekê pêk 
anî. Piştî axaftina Profesor Bossuyt, 
serok-alîkarê Komisyona Mafên Mirovî li 
O.N.U. (Rêxistina Netewên Yekbûyî) û yên 
du kesên din li ber nêzîkî 50 kesan, em 
di du tofan (grup) de beş bûn: Tofa Agahda
riyê û Tofa Fêrkirinê. Her tof ji katjimêr 
11 heta 16.30 dûrûdirêj li ser bername û 
stratêjiya xebata xwe bîr kir (fikirî). 
Piştre, nûnerên her du tofan raporên dawîn 
li ber tevayiya beşdaran xwendin. Di civî
nên mehî yên wêbê de, emê li gora bingeha 
vê semînerê xebata pratîk dest pê bikin. 
Li eywana cihê semînerê gelek rêxistin 
pirtûk û belgeyên xwe raxistin.

- Civîn bi zanîngeha Aşîtiyê û rêxistinên 
din r e , li ser mafên mirov û gelan.

- Civîn bi rêxistina M.R.A.X. û yên din re 
ji bo xwestina mafê helbijartinên şareda- 
riyî ji biyaniyan r e , di sala 1988 de.

- Civîn bi komelên civakî ku li şaredariya 
St-Josse, li Bruxelles, dixebitin.

5I_MIZZILM_Çarek£
Radyoya azad: Her yekşem, ji katjimêr
(seet) 13 heta 15.
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H A B E RLERT Ê K O Ş E R'D E N

16 EYLÜL

Türkiye Dişişleri Bakani Halefoglu, Avrupa 
Ekonomik Topluluguna bagli ülkelerin dişig- 
leri bakanlariyla toplantiya katilmak ve 
Türkiye’nin üyeligi konusunu görûşmek için 
Brüksel'e geldi. Bu münasebetle, Têkoşer ve 
Almanya, Hollanda ve Fransa'dan gelen diger 
ôrgütler ile Türk, Ermeni, Yunan ve Belçi- 
ka'dan C.N.A.P.D. (Comité National d'Action 
pour la Paix et le Développement) Avrupa 
Ekonomik Toplulugunun binasx ônünde bir 
protesto gôsterisi yaptilar.

3 EKÎM

Iran Kürdistani1nda iki aydan fazla kalan 
Belçika'li gazeteci-fotografçi Mark Hoog- 
styns, Wemmel belediyesinde Kürtlerin müca- 
delesi üzerine diapozitiflerle beraber, 
detayli ve ilginç bir konuşma yapti. Têko- 
şer kitap ve müzik sergisi ile geceye ka- 
tildi. Adi geçen gazeteci-fotografçi, Kür- 
distan gezisi ile ilgili izlenimlerini 
fotograflarla birlikte haftalik Topics 
dergisinin dort sayisinda yayinladi.

8 EKÎM

Yine Mark Hoogstyns, Brüksel Universitesi 
VUB'de diapozitifleriyle Iran Kürdistani ü- 
zerine bir konuşma yapti. Biz de sergimiz 
ile katildik.

11 ve 12 EKÎM

Göçmen işçilerin belediye seçimlerinde 
oy haklari üzerine uzun bir zamandan beri 
toplanan Belçika'li ve yabanci ôrgütler 
Namur şehrinde önemli bir seminer düzenle- 
diler. Birinci günde sorun detayli bir 
şekilde konuşuldu, ikinci günde ise, hayata 
geçirilecek bir programm temeli hazirlan- 
di. Bu program gelecekte yapilacak çalişma- 
l a n n  temelini oluşturacak.

21 EKÎM

Têkoşer, Liège'te, St-Louis Koleji'nde bir 
informasyon gecesi düzenledi. Genel bir 
konuşma yapildiktan sonra sorulan sorulara 
cevap verildi. Gecenin ikinci bôlümünde

gazeteci Mark Hoogstyns, diapozitifleriyle 
beraber Iran Kürdistani üzerine bir açikla- 
ma yapti. Konuşmalardan sonra "Kî ne em" 
video filmi gôsterildi. Kitap sergisi açil- 
di. Bôylece Kürdistan'm aktüel üç parçasi- 
ni; tarih, kültür ve sosyal yaşantismi 
tanittik.

22 EKiM

B a n ş  ôrgütü C.N.A.P.D. ve C.P.D. b a n ş  
için atom silahlarma karşi bir günlük 
eylem düzenlediler. Brüksel Universitesi 
UCL'de olan bu güne sergimiz ile katildik.

15 KASIM

Insan ve Halklann haklari sorunu üzerine 
çalişma yapan belçika'li ve yabanci ôrgüt
ler, bir aylik arayla yapilan toplantilar- 
dan sonra, Namur'da, "Maison de la Culture" 
binasinda bir seminer yapti.Profesôr Bos- 
suyt'ün konuşmasmdan sonra Birleşmis Mil- 
letler Ôrgütü'ne bagli Insan Haklari Komis- 
yonu başkani ve iki başka konuşmacidan 
sonra aşagi yukari 50'şer kişiden oluşan 
iki gruba aynldik: informasyon ve egitim 
gruplari. Her grup saat 11 de 16.30 a kadar 
kendi programi ve startejisi üzerine tar- 
tişti. Toplantilann netice notlari tûm 
katilanlarin ônünde okundu. Gelecekte bu 
seminerde kararlaştirilan programa göre 
pratik çalişmalar olacak. Seminer salonunda 
çeşitli ôrgütler sergilerini açmişlardi.

AYDA BÎR

- Bariş Universitesi ve çeşitli kuruluşlar- 
la beraber insan ve halklann haklari üze
rine yapilan toplanti.
- MRAX ve bazi kurulu^lar ile yabancilarin 
1988 belediye seçim haklari üzerine top- 
lanti.

St.-Josse-Brüksel Kültürel ôrgütleri 
ile toplanti.

HAFTADA BIR

- Serbest Radyo: Her pazar günü saat 13'ten 
15'e kadar süren radyo yayini.
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