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SOREŞA ISLAMI li IRAN ü KÜRDİSTANA IRAN

Em nikarin problema Kurdan,. b6yi ke em tarixa Iran ke nü 
rüda Mzanin.

Di destpêka v6 sal& de şoreşa İslam! li Iran dawiya teröra 
Şah ani. Şah derkir U Xumeyni’ ü terefgir.ên w! hatin ser kar,

Ji ber çi şoreşa İslam! ?■ Şi zilma di katê...iktidara di ka~ 
tê iktidara 'şah de ü Çi di katê iktidara bavê wi de, piraniya 
xelkê Iran daf dida ji bo derkirina şah, Hikmê her dü Şahan 
( wek ke li pir dewletên paşdemayi xiiyaye) pir kêm kes dikirin 
xwedi mal ü serwet, Ew tişt bi riya petrol U bi riya hatinên 
(qezancên) derveyi welat dikirin. Ev rewşa ha U ihtirasa zen- 
ginan ji bo mal,nava wan (iktidara wan) ü piraniya xelkê pir 
kür dikir, Zordestiyê ji dewam dikir, Xwedi naveki ne baş SAVAK 
( ke arikariya CIA ü siyonizmê werdigirt.) mêşgulê zilmê bü*
Di vê. rewşê de em şaş nebin eger herakata xelkê Şah derkir, 
Heraketa xelkê a belawela li meydanan, camiyan U pazaran di 
bü yek, Ji ber vê rewşa ne baş burjuwaziya mezin ü biçuk 
ji iktidqrê ne xweşbun, Ü ji ber nexwe|İya ekonomik, qezan- 
cên "happy few" pir kêm bübün, Ew ketibUn take mezin de.

Di rexê dİ de dindaran diji medeniyeta rojava propagandake 
pir mezin dikirin,Hêrişi lüksa wan, alkol U fahşitiya wan di 
kirin. Bi vi awayi xelk ji li diji van tiştan ser di hilda, 
Heraketa belawela bi vi awayi giha hev ü bi dUv Xumeyni girtin.

Dawiya rejima şah hat. Lê belê çi fêda Xumeyni ji ji xwinmi- 
jeki zêdetir derne ket, Ji wextê ke batine ser İktidar6 ü ta ni 
ha anarşike pir mezin hakime li Iran, Programeke bibingeh ji bo 
halkirina probleman şi çivaki çi abori tünneye. Ji ber ke Xu- 
meyni bi dUvê islamê girtiye U na berdê ( ke xelet tê gihişti- 
ne) nikarê rewşê li Iran baş bikê. Encex pêş şah derkevê gerek 
çend tedbir wergirtibana. Ji bo problema sosyo-ekonomik. Ke di 
roja hatin iktidarê de refaheke xweş dabane xelkê. Iran beram
beri diwareki mezine ke bi serde bi xûrê. Ne hêza çep ne ji 
rast U herweha leşker bi xwe karin weke dindaran bi ser rew- 
şa nexweş kevin,- Serekwezirê pêş niha Şapur Baxtiyar, li Frensa 
dixwazê reaksiyonekê li Iran organize bikê,

U PROBLEMA KURDAN ? '
Wek giş gelên Iran, Kurdan ji ciheki mezin di şoreşa İslam! 

de li Iran girtin. DU armancên wan hebiin: bpşkirina rewşa sosyo 
ekonomik li Iran, dUwemintişt, di nava Iraneke demokratik de 
otonomi ji bo Kürdistan* L6 belê hedefeki pir zahmet. Ew ar- 
manc ke Kurd bi salan ji boy! şer dikin. Di sistemeki xwedi



3

rekabet ü kar de ke mirasa zordestiya çand ü civaki a kevn ji 
Kurdare hew dihate Nişandın. Ulah ewan azadi dixwazin. Bi yek 
gotinê, Tayina qederê xwe bi dest6 xwe, ü anina jiyaneke rêk ü 
pak wek sosyalizmê. Xumeyni wek şah U dewletên dora xwe dest 
av£te silah, ji ber ke ew ditirsa ke Kurd bibine r&ber ji bo 
şerê sosyo-ekonomik-külttirel. Bİ vi awayi Kurd carekdin hatine 
niheqkirin, belê giş bi derewan. Hatne perçiqandin ti küştin,

Katêe Xumeyni‘ev tişt dikir armancek wi hebü. ¥i dixwest 
t6kçtin U nexweşiyên sosyo-ekonomik li Iran veşêrê, dêhnê wan bl 
dê derekdin. . ■

Ew etnikên din, li hêviya dawiya zordestiyê li ser Kurdan 
ne sekinin. Nexweşiy6n sosyo-ekomomik ew bêhn teng kiribiin.
Ji fanatizmê ti tiştên xapinok bes kiribûn. L6 belê paş iro 
wê xelk organize bibin ti diji kedxuriyê biserkevin.
Ji Ber ÇiŞoreşa Nü li Kurdistana Iran Bi Ser Neket ? Yek dtiv 
yekê bi qedexekirlna partiyên diji xwe, Xumeyni dixwest meydanê' 
ji xwere vala bikê. Di m'a Loşker. Di nav Leşker de ji ji şöreşa 
islamê U virde westin ti moraleki'ne baş heye. Gerek bü ke ev 
leşker di demeke kurt de organize bib£,-U Kurd hatne ber suc. 
Daxwaziyê. Kurdan y6n demokratik di nav yekitike Iran de bün 
sersebebê perçiqandina wan.

Cara pêşin Leşker ne dixwest guh bid6 Xumeyni.. Lê milis&n 
Islami dest.bi hücuman kirin. Paşre Xumeyni dest bi anti-pr«~ 
pagande kir. Di hatne suckirin wek, " Ajanên CIA, Ajanên.Siyoniz 
mê, ajanên komûnizmê, ü h.b. " Bi vi awayi Leşker piçeki qeliqi. 
Leşker ji dest bi şer6n Kurdan kir.
Hêrişen Xumeyni li cem silahên giran, ( wek belafirên fantom, 
panzer, U h.b.) bü sebebin jpser& pir mezin li mintiqê. Bi vi 
awayi Kurd mecburketin ke ji cihê xwe derkevin, leşker ji 
kete nava giş kUrdistan. Di v6 navberê de Pêşmerga dest bi şerê 
gerilla kir.

Li gora me ev rawestana wexti (miweqqet) ji ber du sebeban 
rti da. Yekemi;. Kurda digot•leşkerê irap.'dê bê teref öiênê,. Her 
çende bêdili ü b6 disiplini hebü ji Xumeyni bi kampanya xwe a 
diji Kurda, bi hêrişen milisên Islami leşker li gora aramanca 
xwe bi kar ani, Li beramberİ wan çi Kurdan ke xtve pê bigrin ne 
bü, L6 belê xwe bi silah6n pişuk pêşan bün, Bes hSzên dip, yên 
çep midahele nekirin#li hêrlşên leşker U hêzên Xumeyni temaşe- 
dikirin, Propagande nekirin ke Xumeyni bi şi armanci vi şerit
derdi-xê, U illah şer dixwazê li beramberİ Kurdan,



DUwemin;, Kurdan hisabi hiza şep ji kiribûn ke arkariyi bikin.
Ev arkarin hem ji bo Kurdan hem ji bo gişlran.şenseki pir mezin 
bû. Li beli ji Fedayini Xelk J—  qismi Kurdistan ke li cem Kurd
an şer dikirin diji Xumeyni,—  pide keseki dengi xwe nrkir U 
arikarin ne xwest. Li diji hiza Xumeyni Kurd bi tenê mabûn. 
Partiyin progresif ji dila xwe feikênx bikşinine qaliki xwe 
karibün bi kurda re cepheke pir qewin dirüst bikin. Ü paşre ji 
bo anina demokrasi li Iran Karibün şeri xwe bikin, Tİkoşina 
Kurdan a pişveru U tiko^ina hiza şep xwediyi şensi derman- 
kirina nexweşiyin li Iran'in.

Kurdan, dişe cesareta xwe winda ne kirine. Dİrok,her wex- \
ti dibe ders ji tikoşini re di wexti bi de. Paş şoreşa 1961- 
1975 ket Kurd pir ber bi şep de şun. Nihaji dersa ji ketina 
nüh hate standin eve. Xwe tekuz bikin bi her. tiştin lazim.
A didüyan ji vi ketini pişani me kir ke hiza şep ü  Iran pir bi 
Qfwete. <Ji ber Kurd bi teni man, mecbur büm xwe dane nav şiyan, 
Jü b« xwe hi baştir organize bikin. Udest bi şereki baş bikin.

Qasim Lu, sereki PDK a Iran, di wextegi nizikde(”Le Monde” 11- 
09-1979,rüpeli yek.) ” Em amadene ji bo şereki dür ü dirij.
¥ek şeri gerillati. Ta em li giş Kurdistani bi serkevin. Ü 
demokrasi bo Iran bi parizin." gotibü. Nihaji ew dixebiti 
ji bo eniki bi si hiza re,

-- Cepha demoratik aMilli.
-- Fedayini Xelk
-- Mücahidini Xelk
Di gotina xwede got ke cihi pilotân ke nedixwestin li berarm- 

beri Kurdan şer bikin, pilotin Emeri&i wergirtibûm. Ü van pile- 
tan di^i Kurdan bombardiman dikirin.

Guhertina Navnişani. N'avnJsşana TEKOŞEHate guhertin. Paş niha 
navnişana me eve,

B.P. 33 
E. 1730 ZELLIK

Adres değişikliği. ■ Örgütün haberleşme adresi değişmiştir.
Bu günden sonraki haberleşme adresimiz şudur.

TEKOŞER, 3.P. • 33, Bi. 1*730 ZELLIK
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GOTINEKE KURT
Roja 30 gelaw£j J\9rî§, Tî Brüksel, Tekoşer bi 18 komelan re 
( tev Tekoşer 19 ) hovitiya Xumeyni diji kurd ü Kurdistan pro
testo kir. Di vê rojê de bi navê van koraela rohnayi ji bo roj- 
name ü RT, hate nivisin U belav kirin. Em vê nivisinê Ü navên 
komelên ke beşdar biin di kovarê de dinivisin,

ROHNAYI ji bo ROJNAME Ü RADYO-TELEWIZYON 
li ser KURDISTANA IRAN

Komelên jêr
- Ligue Belge pour la Defense des Droits de L ’Homme

(Yekitiya parastina Mafên insan)
-Ligue Internationale pour le Droit et la Liberation des Peuples 

(Yekitiya ji bo Mafên Insên ü Rizgariya Gelan)
-0XPAM- WERELDWINKEL?Liq6 planderen)

(Komeleke demokratike)
- Justice et Paix (National)

(Komela Maf ü Aşti)
- M.R.A.X.

.'((Komeleke Dijî Nijadparêrêzi)
- 0.C.G.BL

(Komela Aşti liqê Flanderen)
- Pax Christi Flanderen

(Yekitike demokratik)
- Jongsocialisten

(Xortên Sosyalist)
- Solidarite Etudiants Etrangers

(Hevkariya Xwendevanên Xerib)
- C,N,C,D,

(Komita Netewi ji bo Hevkari ü Pêşveçûnê)
- Federation Buxeloise des Jeunes Socialistes

(Eniya Xortên Sosyalist li Brüksel)
- Agalev (National)

(Komeleki demokratik)
- Cercle des Etudiants Socialistes de L'U,L,B,

(Hevgirtina Xwendekarên Sosyalist li Zaningeha Rizgar a
‘ Brüksel)

- ELCKER- ICK
(Komeleki demokratik)

- Jeunes Socialistes D'Ixelles
(Xbrtên Sosyalist li Ixelles)

- A.K.Z.A.
(Yebatkarên Afrika Cenub)

- Tev Kurdên li Belçika -TEKOŞER-



Zordariya Xumeyni ü rejima wî tev milisên islami li ser Kurdên 
Iran em protesto dikin,

Rejima Xumeyni, dest bi paşverutiya xweyi dinî kiriye U 
fanatizma xwe (zêdeçûn) Bİyi sîyaseteke bibingeh U aborike 
baş birêve bibê, Ji ber vê yekê rewş li Iran ne başe. Di vi 
katide Kurdên bê suc tên perçiqandin.

XumeyrnL "pasdars” (milisên islami) Ü leşker tev tank ü be
ladan (teyare,mçak) xistine nava giş Kurdistan, Gûnehê Kurdan 
eve ke Otonomi di nava Iraneke demokratik de dixwazin.

Propagandeke pir zêde di rojnaman, radyo, TV, ü camîyande 
diji Kurdan tên kirin U wan bi suc dikin, U; bi kas imkanên 

xwe ve li diji Kurdan, xelkên Iran teşwîki şer dikin, ji boni 
ke problemên esasi li Iran veşêrin.

o o o o o o o o o c o « o o o * o o o o o o o e a o o o o o
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Ji bo karker ü xwendevana: Tekeser a we ye, Bixinin U bidne 
xwendin. Arikariyî bikin ke em giş bi hevre pêşde biçin, Bê- 

y'hevkariya hev ü dü em nikarin dengê xwe bilind bikin,

Işci ve öğrenci yoldaşlara: Tekoşer sizindir. Oku ve okut, 
Dayanişma yap. Ki hepimiz beraber sesimizi yükseltelim. Da- 

yanişma olmadan sesimiz kisirdir, gücümüz azdir.



Ki ME EZ ?
Ki me ez ?
Kurdê Kürdistan ...
Tev şoreş ii.volqan 

Tev dinamit im 
Agir ü pêt im

Sor .im wek êtûn •
Agir giha qepsiin 

■Gava biteqim 
Dinya diheji

Ew pêt ü agir 
Dijmin dikuji

Ki me ez ?
Ezim ev millet, ezim ejdeha 
Ji xewa dili şiyar büm niha 

Dixwazim wek mêr 
Dixwzim wek şêr

Serê xwe hildim 
Çi ser bilimdim

Bi cihan carek ;
Ez bidim zanin 
■ Rêçika Markis 

Rêçika'Lenin
Ne xwinxwrim ez, aştixwazim ez 
Serdarê me ye gernas Unebez 

Em şer naxwzin 
Divin wekhevi

Em paşVe naçin 
Dijrnin direvi

Ji bo merovan em tev dost ü yar 
Biji Kurdistan, bimri koledar

Ki me ez ?
' C E G E R X W I N
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XEBATA TEKOŞER

YEKITIYA KARKER U XWENDEVANEN KURD LI BELÇİKA
TEKOŞER di be neh heyv ke dest bi xebata xwe kiriye. Di vê 

navberêde çi hatiye kirin, paş niha gerek em çi bikin û ji ber 
çi? me xwest bi nivisin,

Tekoşer katê pêkhat U gotina xebatê da biryara tiştln jlr da 
U li gor wan dest bi xebata xwe kir.
"Di her kati de dl xebitl ji bo seminerin zanyarî, xwe tekiiz bi- 
k! di zanyariyl de U her endaml xwe bi şlweki baş di doza xwe a 
gel de bighinl, Komeleyet'i ji teref her endameki baş bl zanin, 
ji dil yekitike pasif U belawela yekitike aktif U xebatkar bl 
inşakirin.
Li beramber bir ü bahwerîyln çewt, rewifcyonist U oportünist her 
katİ hişyar bün bi rega xebata li hev kombün ü di van kombüna de 
seminer bi cih anin*
"B1 şlweki baş zanyariya Marksizm-Leninizm bl nasin U bi vi awayi 
li hemberi bahweriyln din yln çewt rawestan.
îf
"Nasina doza xwe a milli bi fslweki baş, Flhr ü nasİna rlgayln 
xelasbUna gell Kurd,
"Zanîn ü cih nasina xwe di xebata gell xwe de li diji emperya
lizm ü kolonyalizmlde. Bi her şlwe yi arlkar&ya tlkoşina li v/elat 
ji bo azadi yİ*
"Arikarina tlkoşina proleterya welatln dora Kurdistan li diji ko- 
lonyalizm! ü emperyalizmi, Ji bona nemana emperyalizmi li ci*
(li mintiql,)
" Xebat ji bo nasdana problemin gell xwe, zman, çand, mlju, 
tlkoşina siyasi U jiyana civakibi gelin cihanlre,,
"Tl gihiştina sosyalizmi,
"Hevgirldana karker ü xwendevanln Kurd li Belçika,"
Bi van bir U bahweriyan ta iro xebata Tlkoşer bl klmanâ hatiye kirin* 
Ji ber probllmln ekonomik (aborS) heger hin daxwaziyln me ne hatibin 
cih ji, di nlzik de dİ ev klmani bi cih İn,

Di welatln ewrupa de em di binin ke xebata komele ü eniyln 
Kurd li pir ciha sinorkiriye, Sall careki Newroz tl kirin ü 
çend belavok tin nivisin, V/eki din çir ü gotinln vala.Hin komele ü 
eni ji bi arikarina hevalbendln xwe (Şparti) dest bi şerl komele 
ü komin siyasi kirine, Xebata xelet U şaşiyln pir mezin di kari xwe 
dc .dikin.
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Weke çi? Hin komple kati niqdên xwe (kritik) dikin, rast, 
ne,, rast gotinin xwe. dikin. Armancin wan giş gotin ü kirinen 
xwe bi rast bidne qebulkirin. Li beli bi ki bidne qebulkirin?
}Çyeş em karin bijin, ne bi wan kesa ke doza xwe dizanin ü za- 
nin çaya xebata Kurdistan gerek bi kirin. Herweha xebata diji 
emperyalizmi li rojhilata navin.Li bi wan kesa ke nûh dikevin 
nav xebati ü nûh cihi xwe di nav komelan de digrin. Herweha ew kesi 
ne xwendevar ü problem baş nasnekiribi' zü tin .xapandin.

Şaşiya dudyan ji ke pir mezine: Li pir ciha em dibinin ke pir 
komele çi di seminer ü çi di şap U çi di xeberdanên xwe de 
problema Kurdistan li gora menfaatin xwe propagande dikin.
Yani ew dizanin ke jiber çi Kurdistan vi derdi dikşini, çi bi 
destin kolonyalistan ü çi bi destin feodal U burjuwaziya Kurdistan. 
Li beli ji ber ke ew bixwe di piş niha de ketine xeletiyan U 
şaşiyan de naxwazinrastiyi bijin. Ew dizanin ke paş ew bin na- 
sln di ji nav koman ine avitin,tecrit bibin.Bi şiweki din di bi- 
jin ke ew tecrit ne bin.(yek ji tektika burjuwazi) RU ü gotin 
gühertin li vo’’ i. kirin '(pratik) wek xwe dimini.

Çi zerer dighin kom U tikoşinİ? '
Li Elmanya rojava di seminerekide dü hevalin- TEKOŞER' beşdar bün.
Di vi semineri de li ser şoreşa $1 ta 75 hate xeberdan. Ew kesen 
ke seminer hazir kiribün ji seri ta dawi wesfi şoreşi dan,Ti 
xeletiyin PDK ne batim gotin. Li gor wan, Kürdin hijar U feqir 
li giş cihani bi hevalbendin. Di vi semineri de niziki 75 keşi 
hebün. Giş karkerin ne xwendevar. Em karin niha pirseki bikin.
Ev karker wi çawa di meseli de bighişin? Eğer her tişt bi rasti 
ne kevi meydani ,ü her tişt bi rasti neyi gotfcLn. Eğer li cem 
tiştin baş tiştin xelet Jİ neyin gotin, eğer her tişt' weke ke rü 
daye neyi rohn-kirin :<şawa emiıe karibin bi kimayi karbikin? Gel o 
ev keşi ke xelet di meseli de ti gihiştine nabine engel (diwar)' 
ji tikoşina diji ko’lonyalİzmi ü emperyalizmi li Kurdistan.Ji ber 
ke mesele xelet ti gihiştine. Piywendiyên me evin ke em dawiya vê 
rewşa çewt binin, Ji mere xebateke bi bingeh, rast ü qewin 
piwîste.

Li ku niqde gerek bin kirin? Wi kati niqde tin kirin (kritik, 
eleştiri.) ke alîk ji kom yan ji eni yan ji parti kete şaşiyi.
Ne ke rast ne rast xeberdan. Düvemin tişt her komele an eni gerek 
şaşîyin xwe qebü-l bikin. Keşi bi xeleti nine. Ü kesek jî bi 
xeletiki an şaşiki gelek tişta vinda naki, eğer zü xwe lev bidi 
hev...
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Paş vi yeki em dise di vegerin kirinên yekitiya TEKOŞER,
Piş hemu tişti armancin. me escbün ke em doza xwe M  şiveki rast 
U baş pêşani velatên evrupa, cara pişin Belçika bi kin, Bi 
riga çap ü beşdarbüna festival, cejn, şev U mitiingan. Herveha 
radyo, televizyon,rojnaman U kovaran, Ji bo em problima xve 
bi cihanê bidne naskirin* Ü cihi xwe di hevkariya enternasyonal 
de bigrin.Li cem vi yeki dijî emperyalizmi xebata xwe di nav 
xebata organizasyonun çep de piş de bibin, Ji ber ke xebata me 
a Kurdistan ji xebata cihani diji emperyalizmi nayi qutkirin,

Yek problimek din ke pir mühime, Organizasyonên"çep" ke re
vizyonistin, ke oportünistin, yin velatin dor Kurdistan bi 
her imkanin xwe ve diji xebata me a Kurdistani ne, Li gor vi 
yeki her wexti anti-propaganda dikin, Piwiste em rûyi wan 
yi derwin ke navİ Marksizmê bahdilandine reş bikin, Giş deru- 
yin wan derxin meydani. Ev ji di her çap, kar ü xebata xve de 
gerek em bikin ü bijin.

Di dawi de kirinin ( aktiviteit, pratik, eylem) TEKOŞER ü 
bi kurtayi armancin wan evin,

1- 7 Nisan 1979 Nevroz hate piroz kirin. Di vi şevi de bt 
kurtayi li ser miju yi ü problema millî hate xeberdan, müzik, 
koma folklor a TEKOŞER program bi rive birin. Di vi şevi de 
giş çapİn ke li ser Kurdistan nivisin ü çapin TEKOŞER hatine 
firotin, Nizikl 200 keşi.beşdariya şevi kir, xelki Belçiki, 
heval ji Elmanya, ji Hollanda ü karker ü xvendevanin Kurd 
hatibün* Hevalin fille ji (Süryani,hiristiyan) beşdar bün, 
herveha van hevalan govend kirin ke xelki pir xveş dit,

2- 1 Gulan 1979,di roja hevkariya karkerin cihani de ,bi 
partiya Komünistin Belçika re li bajari Anvers ,'TEK0ŞER ji 
beşdar bü, Paş mitingi li saloneke mezin giş komele ü parti 
lev gihan hev ü program pişan dan. TEKOŞER dİse bi kurtayi 
problema geli Kurd got. 20 daqiqa li cem müzika kürdi folklora 
kurd hate pişandan, Çapİn li ser Kurdistan hatine nivisandin
li vir ji hatne firotin. Di vi salonide neziki 2000 kes beşdar- 
bübü,

3- 11 Gulan1979« TEKOŞER beşdariya şeveke bi navi "hevkariya 
xelkan" kir. Di vi şevide her organizasyoneki müzik ü folklora 
xve dikri, Me ji bi kurtayi problema Kurdistan got. Koma folklor 
a TEKOŞER çend govend kirin, Li cem tembüri straneke Kürdi hate 
gotin, Piraniya komelan ji Latin Amerika hatibün. Nİzikî 600 
keşi beşdar bübü,î
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49-20 Gulan 1979» Komela bi navê "Têkoşina Xelkan" dti 

roj ji bo hevkariya xebatê di nav komelên internasyonal de çê- 
kir.Di va herdu rojan de nêziki 20 komele ji welatên xerib ü 
Belçika beşdspr bün. TEKOŞER ji beşdariya her dü rojan kir. Mü
zik U folklora kürdi hate pêşandan^li cem çapên Kurdistan ê» 
Problema Kurdistan di her dü rojan de hate gotin. Piraniya ko
mela folklora xwe kirin, yên din ji çap U film danin. Di va her
dü rojan de nêziki 2000 kes hebü,

5- Di destpêka heyva paş gulanê de, li Floref (nêziki Hamur)
3 roja cejneke internasyonal hate kirin. TEKOŞER ü komela TE- 
koşina Xelkan bi hevre beşdari van rojan bün, Giş çapên liser 
Kurdistan hatine nivisin hatne danjfch ü firotin. Nêzîki 100 
(' sed} komele beşdari van rojan kirin. Behtir ji 10,000 (deh 
hezar ) kes hatibü vê cejnê,

6- 12 ü 15 Gelawêj de, TEKOŞER bi koma xwe a folklor beş- 
dariya Fe-stiwala Internasyonal-Flanderen- li Edegem kir. li 
ser Kurdistan bi Kurtİ hate xeberdan ü di vê navberê de nlziki 
3000 belavok hate belavkirin. Ala Kurdistan li cem alên din 
yên welatan çar rojan hate hildan.Di vê festiwa^ê de komên 
folklor, Tekoşer-Kurdistan-,Polonya, Yewnanistan, Elmanya roj- 
ava,-'-Hollanda, Çekoslovakya li Belçika beşdar bübün. Nêziki 
4000 kes hatibün vê festiwalê.

7- Di rojên 18, 19, 20. 21, Gelawêj 1979, li Jambes Fes- 
tiwala internasyonal -Waloni- çê bü. TEKOŞER bi koma xwe a 
folklor beşdari vê festiwalê bü, Paş xeberdana li ser Kurdistan 
koma folklor govendên Kurdistan pêşkeşkirin. Li cem koma folklor 
a TEKOŞER, komên folklor yên Portekiz, Frensa, Polonya Macaris
tan, Norwec, Hindistan, Flanderen ti Walsni beşdar bün. Her yeki 
ji van koman çanda xwe bi rêga folklor pêşanda. TEKOŞER ji bi
vi armanci beşdar bii. Dişe ala Kurdistan li cem alên din yên 
internasyonal hate hildan.

25 Gelawfej 1979, li Damme "pêşandana çand a internasyonal" 
Flanderen.- hebü. TEKOŞER pirtuk, kovare ü h.p. peşkeşkir.Hêziki 
1500 belavoki li wir hate belav kirin. Betir ji sed ( 100 ) 
komele beşdar bübti,

8- 30 Gelawêj 1979, TEKOŞER bi 19 komele, parti ü federasyo- 
re (eni), ne merovlti u paşverütiya Xumeyni, karbidestên di bin
destên wi de ü dijminayiya wi li hember Kurdên Iran li ber
deryê konsulata Iran li Brüksel protesto kir.Belavokek bi na&6
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18 komele, tev Kürdin Belçika li Mitingi belav kir, Vi mitingi 
pir deng ji kurdara hildaf li diji hovitiya Xumeyni.Giş radyo, 
telewizyon, rojname ü kovaran li ser vi rojê U mitingi xeberdan*

9- 1u 2 Rezber 1979. li bajareki nizfti sinori Frensa "Pêş- 
andana çand a internasyonal- Waloni-" çibû. TEKOŞER bi pirtuk 
U kovarin xwe beşdar bû*

10- 15 ü 16 Rezber 1979» li Brüksel cejna ALA SOR ( komela 
giş partizanên çep, komünist) hate çikirin* TEKOŞER ji bi par- 
titiya Komünist Liqi Leuven re beşdar'iya vê cejni kir» Her roj 
niziki 5000 kes beşdar dibûn, Niziki 2000 hezar belavok hate 
belav kirin»

11- Niziki 10 caran di radyo, 3 car di *. ' , telewizyop,
pir caran konferans ü xeberdan di nav kom U komelan de li ser 
rewşa Kürdistan ji aliyi TEKOŞER ve hatiye xeberdan,

12- 20 Oktobre 1979 li bajari Leuven TEKOŞER şeveke çandî 
çê diki. Di vi şevide li cem problema Kurdistan, folklor ü 
müzika Kurdistan di i pişkeşkirin. Em li benda giş hevalbendin 
welat pariz ü hevalbedin dinin ke beşdarİ vi şevi bikin.

m t ı m  i ı m  t t t i u h t i <i i i t i n ! it m  ı i m  ı m  m  m  n m  m  m  n
JI BER ÇI GEREK EM PIR BI XEBITIN ?

Rewşa iro ke Kurdistan di bin dari zori de di nali ( bihtir 
Kurdistana Iran) ke merovi qerni 14 a Xumeyni giş hiza xweyi 
faşisti şiyandiye ser,U geli Kurd ji ber ke daxwaziyin xwe yin 
demokratik dixwazê ti perçiqandin, li Tirki karbidestin faşist 
ke giş leşkerl xwe xistine nava Kurdistan, li Iraq dijminayiya 
faşistin BAAS diji Kurdan, me welatpariz ü xebatkarin Kurd 
mecbur diki ke em pir bi xebitin*Gerek di bin bingeheke qewin 
de em dest bi xebateke xurt bikin* Eğer em giş pişverûyin Kur
distan di bin ala zanyariyê de kar bikin U problema xwe a gel 
baş nasbikin, ti hiz nikarin me bialiqinin.Belê eğer em her yek 
rabin bi seri xwe ji xebatkarin din veqatayi xebatl bikin ü 
kesidi qebul ne kin, ti wexti em xwe bi cihani nikarin bidne 
naskirin*(qebulkirin)

Em ji giş komele, eni ü welatparizin pêşverû re dibijins 
Hevkariyi di xebata hev de bikin,Diji paşveru ü xayinin firoti 
yin Tirki,Iran,Iraq ü Suri.Diji kolonyalizm ü emperyalizmi,
Ji bo Kürdistanek serbixwe, yekbüyi, sosyalist.
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LI SER GUHERTINA NAVE KOVARE
Yekitiya Karker U Xv/endevanên Kurd li Belçika -TEKOŞER- 

pêş niha bi navê bi navê TEKOŞIN hejmara yekemin a kovarê 
derkiri bû. Ji ber çend sebeban navê kovarê ji aliyê yekiti- 

hate guhertin. Paş iro kovare, wê bi navê TEKOŞER derkevê. 
Ke na*rê yekitiyfe ji TEKOŞER e.

Me ji gelek ciha xeber wergirt ke hinek kes gotinên ne 
li cih li ser yekitiya TEKOŞER dikin. T-ê zanin ke ev yekiti 
ji karker ü xwendevanên Kurd li Belçika pêkhatiye. Vê yeki- 
tiyê ji roja pêk hat ta iro armanca xwe pêşanda ü xwe da 
naskirin, ke çi ye? Ji bo çi dixebitê? Çi brij nivisandinên 
xwe ü çi bi karê xwe(pratik).
. Ev yekiti ne girêdayi ti komele U partiyaye. Belki nav 

(herweha nav& kovarê) bişibihê hinek komelan:* Lê dlse em 
dibêjin: em ne■girêdayiyê ti ciha ne, Ne li welat ne li we- 

latên Ewrupa, Lê belê em piştgiriya her komele ü partiyan di
kin eğer em zanibin ü bibinin ev komele U parti bi rasti 
xebateke baş ji bo azadiya Kurdistan dike. Sosyalist bin. 
Pêşveru bin. Isspat bikin ke bi rasti xebatkarin. Zanibin 
têkoşim çawa dibê. Em arikariy£ bi her yekitiyê re dikin 
eğer ev yekiti demokratik bin, anti-emperyalistbê ü iman 
bi xelasblina Kurdistan, ji destê xwinm&j ü emperyalistan hebê. 

Hêviyên me evin ke hemu kes me baş nas bikin.
TEKOŞER

DERGİNİN ADININ değiştirilmesi 
______ÜZERİNE

Belçika'daki Kürt işçi ve Öğrenciler birliği - TEKOŞER- da
ha önce çikan birinci şayisini TEKOŞIN ( MÜCADELE ) adinda 
çikarmişti. Bu günden sonra dergi TEKOŞER adi altinda çikacak.

Çeşitli yerlerden TEKOŞER hakkindaj yerinde olmiyan bazi 
iddialar işitiyoruz. Biliniyorki birlik, Belçika'daki Kürt 
işçi ve ögrecilerinden oluşmuştur. Bu birlik bu güne kadar 
kendi amaçlarini ve ne olduğunu gösterdi. Ne için çalişiyor? 
Gerek bu güne kadar ki yazilarinda gerekse pratiğinde.

Bu birlik ne hiç bir örgüte ne de hiç bir partiye baglidir. 
Ad benzerliği olabilir. Fakat yine de tekrarliyoruz: biz hiç 
bir yere bagli değiliz. Ne memlekette ne de yurtdişinda.
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Fakat biz örgüt veya partileri, Kürdistan'in kurtuluşu işin 
iyi' çaliştiklarini görürsek ve inanirsak destekleriz. Eğer 
kİ sosyalist, ilerici olsalar. Mücadeleci olduklarini ispat- 
lasalar, Nasil savaşilmall, farkinda iseler. Her birliğe ar
ka şikariz eğer ki demokratik bir yapida olsalar, anti-emper- 
yalist. ve Kürdistan'ân sömürgecilerden veya emperyalistler
den kurtuluşuna gerçekten inansalar.

Ümidimiz odurki, her kes bizi iyi anlar,
TEKOŞER

İMZA KAMPANYASI
Temmuz ayinda,Humeyni gericiliği ve onun hükümetine karşi 

TEKOŞER örgütü bir imza kampanyasi açmiştir. iki hafta içinde 
birer gün olmak şartiyla 700 e yakin imza toplanmiştir, Hal
icin yaninda örgütler, partiler ve Üniversite profesörleri de 
kampanyaya katildilar. Bu örgütlerin yaninda Uluslararasi 
Öğrenciler Birliği -Leuven-, Katolik Üniversitesi Ögrenai- 
leri Örgütü gibi büyük örgütlerde vardi. Örgütlerin yaninda 
Üniversite profesörleride kampanyanin başarilâ olmasi için 
destek sagladilar. Bu imzalar Iran konsolosluğuna verildi.

Her ne kadar imza toplamak -ile Kürtlere karşi yapilan 
zulmün durdurulamiyacagini biliyorsak ise de, ilerici fevrn, 
demokratik örgüt ve awrupa halkinin bu zulme ne kadar karşi 
olduklarini- göstermek içim böyle bir işe giriştik, Humeyni 
gericiliği, bütün ilerici örgütler ve avrupa halki tarafin- 
dan lanetleniyor. Bu halk ve ilerici çevreler (bazi oportü
nist gruplar, hariç) her firşatta Kürt halkinin yaninda ol
duklarini gösteriyorlar.

Yürüttüğümüz imza kampanyasinin yazi metnini aşşagiya ya- 
ziyoruz.

"Humeyni'nin Kürt'lere karşi açtigi " cihad savaşina" 
hayir. KUrtler demokratik bir İran'da kendi demoratik hakle
rini istiyorlar.

Yaşasin Iran Kürdistan'inin gericilere karşi yürüttüğü 
mücadele."

O O O O O O Q O O O O O O O O O O U O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O O O O P O O O O U O G G O O O O O O O

Adres değişikliği : TEKOŞER örgütünün haberleşme adresi
değişmiştir. Bu günden sonraki haberleşme adresimiz su

dur.: TEKOŞER, B.P. 33. B, 1730 ZELLIK
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PROTESTO MİTİNGİ veBASINA AÇIKLAMA
30 Ağustos'ta, Brükselde TEKOŞER'in düzenlediği ve 18 ör

gütün katildigi,"Humeyni gericiliğini ve onun hükümetinin 
Kürtlere karşi olan tutumunu konsolosluk önünde protesto mi
tingi'' yapildi. Bu gün de de basina' bir açiklama yapilmiştir 
Bu açiklama bildiri şeklindede dagitildi. Biz basin açikla- 
masina ve protesto mitingine katilan 18 örgütün adini,(ya- 
nindada açiklamüsi .) olduğu gibi yaziyoruz.
BASINA AÇIKLAMA . •

IRAN KtjRDI STANI
Aşşagidaki örgütler
T- insan Haklerini Koruma Derneği(cemiyeti), 2- Uluslararası 
Halklarin Haklerini ve Özgürlüklerini koruma ve Savunma Ce
miyeti, 3- 0XFAM Flanderen kismi (demokratik bir örgüt,
4— Halk ve Bariş Örgütü, 5- Irkçiliga Karşi Mücadele Örgütü, 
’v 6- Bariş Örgütü Flanderen Kismi, 7- PAX CHRISTI ÖRGÜTÜ,
8- Sosyalist Gençlik örgütü, 9- Yabanci Öğrenciler Dayanisma 
Örgütü, 10- Milli ilerleme ve Dayanişma Komitesi,11- Brük
sel Sosyalist Gençlik Federasyonu, 12- AGALEF (demokratik 
bir örgüt) 13- Özgür Brüksel Üniversitesi Öğrencileri daya
nişma Örgütü, 14- ELCKER-ICK (demokratik bir örgüt), 15- 
IXELLES Sosyalist Gençliği, 1$- Güney Afrika Mücadele Örgütü 
17- Belçika'daki tüm Klirtler,
Hıim'eyni rejimini ve O'nun emrindeki İslam milislerini Kürt
lere karşi giriştiği zorbalıktan dolayi şiddetle Mahkûm eder 
ler, •
Humeyni rejimi temeli olmiyan siyasi ve ekonomik bir cikmaz 
içinde olduğundan, dini gericiliğinde aşiri davranmaya baş- 
lamistir. Ki İran'da durum oldukça kötüye gidiyor. Bu arada 
Humeyni tüm Iran Kürdistan'i üzerine "pasdars" (İslam milis
leri) ve orduyu tank ve uçaklarin eşliğinde göndermiş. Kürt- 
lerin suçu demokratik bir Iranda kendi otonomi haklerini 
(demokratik hak ve istekler) istediklerinden dolayidir. 
Kürtlere karşi propaganda, radyo, TV,, gazete ve camiler
de müthiş bir durura almiş. Tüm olanaklariyia halki Kürt- 
ı pvo karşi kişkirtiyorlar. Ki esas problemleri halkin gö
zünden silsinler, dikkatlerini başka yöne çevisinler diye,

TEKOŞER
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IRAN İSLAM DEVRİMİ ve IRAN KÜRDİSTANI

Biz Iran Kürtlerinin problemini, yakinda gerçekleşmiş 
yeni Iran tarihine bakmadan kestiremeyiz.

Bu yilin ilk başlarinda İslam Devrimi Şahin terörüne son 
verdi, şahi dişari kovdu ve yerine Ayetullah Humeyni ve diğer 
şii müslüman din adamlarinin kontrolünde bir hükümet teşkil 
edildi.
Niçin İslam Devrimi ?

Gerek Şahin iktidari, gerekse onun babasinin iktidari 
zamanlarinda ki baski, Iran halklarinin çoguhlugunu, O'nu 
devirmeye teşebbüseldtiyordu. Her iki şahin hükmü — çogonluk- 
la yeni gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü gibi.—  halkin 
içinden az bir kismini inanilmaz servetlere konduruyor.(Ülke
nin emperyalizm ile işbirlikçileri.) Bunuda petrol satişla- 
riyla dişaridam gelen gelinlerin sayesinde yapiyordu. Şahin 
ve etrafinin kendilerini bu lüks hayatla kuşatmalari, bir 
avuçb zenginin kazanç ihtirasi sürekli olarak geri kalan ço
ğunluktaki halk kitleleri ile onlarin (iktidar) arasindaki 
uçurumu büyütüyordu, Baski da ayni uyumda genel olarak sü
rekli fazlalaşiyordu. Kötü bir şöhrete sahip gizli polis 
teşkilati SAVAK ( Clâ ve İsrail gizli teşkilatlar!- tarafind^n 
destekleniyordu.) kendi işkencelerine devam ediyordu, BU du
rumda tüm ülkeyi saran halk hareketinin şahi kaçmaya zorla
masına şaşmamak gerekir. Daginik olan bu halk haraketi git
gide açik sahalarda (büyük Tahran pazarlari, çarşi yerleri 
gibi.) ve camilerde bütünleşiyordu. Ülkenin büyük ve küçük 
burjuvazisi gelişmelerden, kontrol altina alinamiyan durum
dan dolayi iktidara epey öfkeliydiler. Ve ekonomik krizden 
dolayi "happy few" in kazandigi müthişkarlarin azalmasi ümit
sizliğe götürüyordu onlari.

Diğer taraftanda din adamlari bati medeniyetini sürekli 
kötülüyorlar, onlarin Irandaki lüks, alkol,ve fahişeliğine 
saldiriyorlardi. Camilerde halk kitlelerinin bu medeniyet
ten tiksinmelerini sagliyordular. Böylece daginik olan hare
ket bütünleşti.Ve bu bütünlük Humeyni ve çevresini, destekle
di.
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Ne yazik ki, şahin rejimine son verildi, fakat görülUyorki 
Humeyni'de kanasusamiş, bir despot olmaktan başka birşey çik- 
madi. iktidara geldiklerinden .bu yana, ülkeye bir anarşi ha
kimdin, Tutarli ve düzenli bir politik-ekonomik programdan 
yoksun, Müsliimanlik dininin tek şare olarak görülmesi (şüp- 
hesizki yanliş anlaşilmiş ve tatbik ediyorlar,) Ayetullahin 
duruma tam hakim olmasini mümkün kilmiyor*. Başıbozukluğun 
önüne geçebilmek için, şahin kaçmasindan önce bazi önemli, 
sosyo-ekcnomik tedbirler alinmaliydi, ki iktidara geçilir 
geçilmez işlenebilsin ve uzun senelerden beri rahat bi sosyal 
yaşantiyi bekliyen halka sunulabilmeliydi.

Iran ikinci bir çalkanti ile karşi karşiyadir. Ne sol 
nede sağ, din adamlari kadar en az ordunun kendiside geli
şen olaylara karsi tedbirli ve hakim olmak istiyorlar. Bu
nun yaninda,eski başbakan Şapur Baxtiyar Fransadan bir reak
siyon organize etmeye calişiyor.
Ve Kürtlarin Problemi ? İran'daki bütün halklar gibi, Kürt-* 
lerde İslam Devriminde aktif bir rol oynadilar. Onlar iki 
şeyi amaçliyorlardi; Birincisi,İran'da sosyo-ekonomik yaş- 
antinin normal bir düzeye dönüşmesi, İkincisi, kendi ulusal 
otonomileri »in demokratik bir İran'da saglanmasi, Maalesef 
varmasi zor bir amaç, 0 amaç ki Ktirtlerin asirlardan beri 
uğruna savaştiklari şey, İçinde rekabet ve kazanç hirsinin 
yattigi bir sistemde, ki bunun yaninda geçmişten miras kalan 
kültürel ve sosyal hakimiyet, Kürtlere tekrar tekrar çekil
mez, olmuştu. Her ne pahasina olursa olsun özgür olmayi is
tiyorlardı, Kelimenin tam anlamiyla: kendi kaderlerini ken
dilerinin tayini ve böylece sosyalist bir yaşanti birliğini 
kurmak,

Humeyni, tipki şah,ve çevre ülkelerin iktidarlari gibi, 
emperyalist-samürgeci burjuvazi gibi silaha sarildi, Çünkü 
0, KUrtlerin sosyal-ekonomik-kültürel savaşta öncü rolünü 
oyniyacaklarindan korkuyordu. Böylece Kürtler tekrar havadan
sudan suçlanmaya başladilar, .ezildiler katledildiler. Hurney-< •
ni, Iran halkini onlara karşi kullandigi esnada, ekonomika •• *
kriz darboğazda idi, O'nun amaci işte bu durumu gösterme
mek., dikkatlerini başka yöne çevirmek, sikintiyi onlardan, 
gizlemek idi. Diğer etnikler de , Kürtlere karşi yapilan 
baskinin bitmesini beklemiyorlardı. Sosyo-ekonomik bunalim
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onlari bezdirmişti, gerçek olmiyan aşiri (fanatizm) şeylerden 
bikmişlardi. Halk yorgund.u, yorgundur. Fakat ilerde halk kit
leleri örgütlenecek ve sömürüye karşi zafer kazanacak.
Niçin Iran Kürdistan'inin $enç Silahlm savaşi basarisizlikla- 
la sonuçlandi ?

Birbiri ardina kendisine karşi olan partileri yasaklamakla 
Humeyni, ortâligi kendisine karşi olanlardan temitlemek isti
yordu, -
Ordu kaliyordu : İslam Devriminin başlamasin dan bu yana 
moral kirikligi, disiplinsizlik başgöstermişti ordu içinde. 
Onun en kisa bir zamanda toparlanması gerekiyordu, (Humey
ni ve çevresinin amaci belliydi bu isteklerinde,) Ve Kürt- 
ler havadan sudan suçlandilar» Ve böylece Kürtlerin demok
ratik istekleri - demokratik bir İran'da Otonom bir Ivürdis- 
tan- onlarin Humeyni'nin hücumlarina, ordu ve Pers halkinin 
vasitasiyla hedef oldular. ILkin ordu O'ııu dinlemek istemi
yordu. İslam milisleri saldirilara başladilar, sonra da Hu
meyni Kiirtlere karşi büyük bir kampanya başlatti. Onlar her 
türlü suça maruz birakiliyor, "hain, müslümanligin düşmanlar!, 
CIA ajanlari, siyonmzmin ajnnlari, komünizmin ajanlari, v.s," 
diye suçlaniyorlardi. Böylece ordunun içinde bir ateşlenme 
başlar. Ve orduda Kiirtlere karşi saldiriya geçiyor. Hu
meyni'nin, sürekli olarak agir silahlarin eşliğinde (fan- 
tom,panzer, v.s*) saldirmasi sert çarpişmalara yol açti. 
Kürtler böylece köy ve şehirleri terketmek mecburiyetinde 
kaldilar.Orduda tüm Iran Kürdistan'ina girdi. Bu arada Pêş- 
mergeler dağlarda gerilla savaşina başladilar.

Bizim görüşümüze göre geçici olarak geri çekilmenin iki 
asil sebebi vardir, Kürtler Iran ordusunun tarafsit kala- 
cagini tahmin ettiler. Gerçektende hernekadar moral çökün
tüsü ve disiplinsizlik olduysada, Humeyni, Kürtlere karşi 
olan kampanyası, tehditleri ve İslam milislerinin vasita- 
si ile amacina ulaşti,(orduyu kullana bildi) Kürtlerin de 
onlara karşi - öyleki eğitimsiz ve geleneksel savaşciydilar.- 
tam gelişmiş,bir durumlari yoktu. Buna rağmen kendilerini 
hafif silahlarla kuşatmişlardi, Ne yazik ki sol örgütler 
duruma müdahele etmediler. Ordunun saldirilarini seyrettiler, 
Humeyni'nin onlari hangi amaçlarla kullandigini görmemezlik- 
temn geldiler.



19

İkincisi , Kürtler, sol güçlerin yardimlarinida hesaba 
katmişlardi. Bu dayanişma, hem Kürtler için hemde bütün Iran 
için büyük bir kazançti. Ne yazik ki Halkin Fedailerinin 
•(•Kürdistan kismi- dişinda £i Kürtlerle beraber çarpişiyorlar- 
di) hiç bir sol örgüt dayanişma elini uzatmadi,ses çikar- 
madi o arada,Humeyni güçlerine karşi, Kürtler yapayalniz 
kalmişlardi. Halbuki, progresif partiler, kendi kabuklarina 
çekileceklerine Kürtlerle dayanişip sağlam bir cephe gerçek- 
leştirebilirlerdi.Böylece Tüm İran'a demokrasi getirmek için 
gayet sağlam mücadele edilebilirdi, KUrtlerin devrimci, ile
rici mücadelesi, sol güçlerin savaşimi tüm Iran'i bu durum
dan kurtarabilir bir çansa sahiptir,

Kürtler, tüm bu başarisizliklara rağmen cesaretlerine kay
betmediler, Geçmişin yenilgileri, gelecek için sik sik ders 
oluyorlat, 1975'te Barzani'nin lideri olduğu hareketin yikilr 
masi, herzamandan çok omlari ( Kürtleri) sola itiyor.

Şimdiki yenilgiden çikan sonuç, Iran solunun güçsüzlüğünü 
ispatliyor. Yalniz kalan Kürtler dağlara, kendilerini daha 
iyi örgütlemek ve kararli bir mücadeleyi tekrar başlatmak 
için çikmişlardir.

Not : Kasim-lu, Iran Kürdistani Demokratik Partisi başkani 
yakin bir geçmişte basina yaptigi aciklamasinda (Le Monde,,
11-09-'79, birinci sayfa^ " Biz uzun vadeli bir savaşa hazir- 
laniyoruz. Gerilla haraketleri ile tüm Iran Kürdistan'inda 
zaferi kazanana kadar ve demokratik bir Iran içinde Kürdistan'a 
dtonomiyi getirene kadar,” dedi,

Kasim-lu, İran'da üç örgüt ile bir cephe kurma niyetinde
dir. Bu örgütlerin adlari şudur.

-Milli Demokratik Cephe, (Matin Deftari'nin)
-Halk Fedaileri(Marksistler)
-Halk Mücahidleri(ilerici müslümanlar) 

açiklamasinda kürtlere karşi savaşmayi rededen pilotlarin 
yerini, Mehabat'a saldirilari sirasinda Amerika Birleşik 
Devletleri pilotlari aidi, diye söyledi.

Guhertina navnlşanê ; Navnlşana dan ü standina TEKOŞER hate 
guhertin. Paş niha navnlşana me eve:

B.P. 33
B.1730 ZELLIK-BELGIQUE
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