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REWşA KYRDAN !ıl IRA~E~ JI İ!975 (l) HETA ANHA 
Bere iıer tışti,rezana hıkumeta Iraqe xelk tırsandi bu ."1.g• 

bi kuştın, bi daleqandın u şke ıandına .'ıer tevgereki karibe dıjı .ı:tı.u
kumete bibe. Paşe di nav çerçeva projeyan xwe yen direj,ev hıku
met rezana xwe a erebkirina Kurditan,cih guhartina xelke Kurt li
aliye cenube Ira~e u yekitiya Kurda şkenandi bu. 

Di van demen davin de seroken baasiya Ira~e method en nuh 
danin ser method en kevn.Cih guhurtina gundiyen Kurt,erebkirina 
bajaren Kurt ,xeniqandına her tım a çanda !\urdi kuştino Van method 
en nuh evin~ xerabkirina giş erden li ser sinora ku nezike erde 
Kurdistana Tirkiye,İran u Suri ne,ji bu pekanina çoleki di 20 km 
firehbunede, ubi vi avayi Kurden Iraq e welatparezen x.we en ku di 
bin deste dewleten ciran de veqetinin. 

A) Xerakirina cihen li ser sinor: 
1150 gunt ji ·xari te ~~ hatine rakırın. ji. bu ''emanete u parestina 
welat 11hikumeta Iraqe gerar da ku erdeki firehbuna 20 km de,udirej
buna sinoren Tirkiye,Iran u Suri da valebike~ Di van erd:B.n ku li 
her du aliyen sinoran dene, bi yen ku li ser wan tene 'Curt dijin~ 
u hikumeta .r3axdade guman dıke ku KuıttaB.n welaten ciran bi dizika 
Alilcariya b irayen xwe yen Ira~ e di kin. . .. 

Bi hezaran gundi ji erden xwe hatine derxistin,bi zore di 
gunden pir piçuk de hatine danin·,male wan hatiye stand.in, ji karen 
xwe ~ıatine veketandin,bi tine bi alikariya hikumeta Iraqe dijin 
Ev hikumet bi ve alikariya abori dixwaze ku Kurden Iraqe giredayi 
ye we be u nikaribin rabin ser xwe u bibin yek. 

Seroken baasi na ve vierdi kirine 11 qayija emanet e:\ a leşke
ri ji bo ku w:curden xwe" ji derva biqetinin u bi vi awayi,xebata 
wan a xurt diji erebkirina ~an bişkinin uji wan •ı ·erçeki ji netewa' 
erebi '' bikin.Li daviya bihara l978(cih guhartina)xelke a bi zore 
+i bajaran Kurda li Bahdi:nan, bi direjayi;.ra sinor en Iraq 9 Tirkiye, 
Iran u Surye dest pe kir.Bi hezaran gundi bi zore gunden ~ne berdan 
devarumalen xwe li cih hiştin~bi zore wan xistin nav erden leşke
ri u ajotin gunden ku ji bo wan hatine çekirin,ji bo ku wan bici
vinin ubi vi awayi wan çetir bedenk bikin. 

Gava ku gund vala dibe,leşkere Iraqe li ciye wade :ıopa her 
jine xeradike ,xo.ni ten şewi ta:::ıdin u dioin ~Neli, devar ''i pirani li 
ciye xvve ten şerjekirin rez u denlik ten jehrdan u xerabkirin. Ji bo 
ku t:;Undi edi qet nekari:)in V' gerin, kani en v..ran ten xeti;·ıandın 11 Çi
mento te girtin. 

~aşe ~van cih guhartinan firehtir dibin u' digihejin Pencwin 
nezike sinore Iraq u Irane.Li cihen valakiri,le~ker cih digre,xani
yen leşkeri av~dikin u bi wi awayi her girek çiqas piçuk be ji,dixe 
bin deste xwe.Ji ruyen van tevgeran ,çend sed hezar Kurd erdeki 
dewlemend e ku aqare wi dike 25.000 km2(du car univ e Lubnane),bi 
zore berdan.Ji ruye wehşiyeta baasiyan 1150 gunden Kurd ji xarite 
rablin. 

E) Ji aliye hi kumete kuştin: Ji rTisanl975, h eta anha çend he
zar Kurd hatine kuştin.Hinek ji wanji bo ku bi tevgera Partiya De
mokrntiya Kurdistan ya dii)in sereketiya TTustafa .iiarzani de 11 tev 'cari·' 
kiribun.Hinek din ji ji bo ku xarin u wexarın dabun peşmer~eyen 
ku ji 1976 ji nuh da dest bi şer kirin.Van meriven bi suç en ku bi 
pirani gundine, paş çend roj veya çend meh girtigeh bi ti:f'ingen ten 
kuştin, be ku wan ·ı i din mehkeme. Di destpeke de hikumetô la şen rniri
yan di dan xwediyen wan herı1beri 50 dina:.c j i bo ku wi hawayi g iş 
gele Kurd bitirsine.Le dawiya vi tişti ne we ka ku wan hesab di
kirin derket.we gştine di nav gel de kin u heqaret şiyar dikir,u 
pır caran di bu sebeba lek1cetina wan. 

(l) Paş perçikandina ku di bin serokntiya Barzanı de. 
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3 
ji 8ava bi h ev çunen ku li golana pe şJıerge: '}aha b Şeyh Nur! udu hevalen wi' li sineyınaniye çebun,lıikumet ne,na qebul dike ku la~an b ide E1eri ve n wan u wan di · tirben xususi de~ nezike Ivlusile bi naVe "}\ı1~ljOeret-Ul-;1ud rimin IV ziyareta dil\:Ole o Ji lol.l978 heta dawiya tebax 1978,488 Kurd.en ku tedai ki~andine natin weşartin.Ev terrorisma dewlete bi wi sur.eti di 1979 jiajot.-::'~m nişane 1.d bidi:ırı ~Li 3 gulan 1979~55 Kurd Ji wa:ı;ı çend xwende\:ar he bu Li Kerkuke ha tın kuştin ~ ji bo'm a!i kariya ku li oer himber hikı:ı.nete ra;JUCl kirine ,hatin kuştin. Şere veşarti e hikumetal Baxdade ku diji gele Kurdista:ıe ye be çeke be ji ku guh 0ide civata international li gora hesa;en kurt ji 2500-4000 ke3 :ıatın ku-:;ıtin.Li ,ser şerten ku te da meriwen girti di girtLıge-nanda dijin merive yeki gitti van tiştan got; w~;i peşiya 1977 bi deh,,.n '\urd li oajare Zaxo lıatin girtin.3ire~c Ji wan hatin ajotin girtingelıa :·~erkuke •. Gi vira ı.lliekedewara ,wan avetin nav hew. Odeven pir bi çuk u ne paqij o Di ye k j i wanmezel en be pencerede ~i 22 me·riv kemtir tunebuoPaş demeke oxsijene deztpekir kem bibeoMeriven girti bu ne etisin de~t pekirin qirbikin O li deri xistin Dirav(pera) bilavbikin Tuşvet bidin dergewan ji bo ku deriye didve li ser eyvaneji wmı re veke.Heya deri e .girtingehe hate . wekirin 3 mtiıri V weçaxe fetisibun o vVmı me ri ven girti, meriven be suç bun,ne meriven ku bawerJ:ya wan bi alikariya peşmergen '"Curd xurt bu.Çend roj bere mehkema wan a leşkerJ:,ji wan ra kaxezen sipi hatın belawkirin,ji bo ku imza bikin.Paşe mesulen hikuınete wvan kaxezen bi hawa ~ve tiji kirin.Li ber mehkeme wana weke ji bo sucen keyali en ku qet ne kirine xuyadikirin.1dehkema le$kerı dispart wan· 11 şehadeten resmi'' u j i meriven bi suç hilriO.fuı ;, si vik 11 da : 5.;.6 sal {.Sirtin be ku xweza mafewan hebe ku bi parezin.Anha ew merJ:ven ha di girtigeha (Abu-Creib)li Bexdadene.Di we girtigehe de bi hezaran girtJ:yen Sl:yasi en ICurd,Komunist 0 weki dinen ku diji rejima Baas hene. 

Di nav her raporen xwe en sali de Amnisty İnternational qewle firehbuna zorbetiya dikta~oriya xwJ:ni li Baxdade dike.Di rapora xwe a 1975-1976"Aınnisty International <i Paş ku anı birame ku partiya .Jaas her gav kese dişi xwe pelixand .• Dibeje :Li welaten roj hilata navin hejmara kuştina behtir li Ir~qe ye.Le zore ancak meriv xeberen rast li ser wan guştina bistine.Ji bo waya sebeb hene~ji ali ki xwediyen miriyan bi xwe pir caran gurıan tine,ji bo ku laşen mi~iyen wan paş ku~tine nadin wan.Paş e paraxrafeki din da Amnisty International dibeje: Tedayi .(işkence) girtfyen SJ:yasi li Iraqe pir x:vveyaye .Ew tedai çedibe ji bo ku in,fa:rınation bi zore. bistinin,be. bextJ:ya pek binin9yan ji meriven ku rojeki we karibin diji lıikumete bibin,bitirsinin u ji bo ku·meriven. girti di bin tedayiye de şehadeta xwe nedin. 
, · Amnisty international nawen 34 Kurd en ku tedayede hat-in kuştin belaw kiriye.Se sal şunda di belawoke li 20 tebax 1979, li Londonçap buye , di munasebeta çend mehkemen .laasi en ku hatine suç 1~irin, ji bo ku diji meriven Saddam Huseyn bidin erde .Amnisty international dibeje .: Ku Iraq her gav h&:ömaren ku.ştin li 11 Roj hilata navin 11 li Iraqe zade diki ,mixabinin u meznen giştikanin. ü Am.,nisty international bandike hikumeta Iraqe :li hefke.tina(kombina) international li ·c:ıer mafen sivil O rezani (~olitik) a ku li 25.1.1971 hatf standin bi cih bigre,u pek bıni. ji xeyni pelixandina Kurda ji pehiza 1978 lıeta ahha zorbetf li ser partiya komUnista Iraqe ji heye.penchezar militan en xarin birewin mecbur bun welat berdan ji bo ku celladan xelas bibin.Çent hezar ji wan anha di zindanen diktatoriya Iraqedene. 
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Saddam Huseyn weke 11 Hi tl er" seroke komare, sekretere parti, 

mereşal •••.. tereddut nake ku meriven ku di 9artiya wi bi xwe ji 

bişini ıneşneqe ,heger ew weribin ye hukme wi ne baş binin.Hikumeta 

Iraq e naxwazi ku cinayet en we en lüret, diji mirawatiye ben bihis

tin.ji ali ki ,hezen diji wi, en ku direvin derwa her gaw ten bi

rindarkirin, bi bexti ten kuştin.lvieriwe ku li daviye hat kuştin, di 

destpeka hawina 1979 bu,li Aden Kornuniste Kurd Tewfik Ruşti bu. 

xwenda bu endame komita central a ıraqe bu.Ew ji ali ye konso

lose Iraqe li Yemena cenup hati bu kuştin. 

C) 150.000 kes ajotin çole Iraqe~Heger hikumet soz dayiba. 

ku ji Kurden ji Nisan 1975,bi pirani hatine cih guhortin bq cenu

ba Iraqe,ewewegerayan erde xwe,!roj nsziki 150.000 Kurd,tev mer 

u jin u zarok hin di şerten pir zorde dijin,ji erde xwe dur,bir

çi u tazi. Dewleteki ku bi '1.ijat pareziyen xweya ere b u paşweruti

ye te ajotin.Karbidesten ji bo ku wan bi guhurin,wan bikin ereb 

belaw kirin nav gunden ereben piçuk.Ew gundi u şiwan bi nefeqeti 

dijin.Hıkumet ji wan ra roje 250 filis a didi.ji xeyni wan ji gun

di u memur u mamusta en ku asle wan Kurde,dişinin erden dur u xe

ribiye .:\leriwen xerib ra izin nadin ku wan mihaciren Kurd bibinin 

herin dembaşiya wan.Ew mihacir nikarin ji ciye x:ı.rve durke'•rin, be iz

neki xususi ji polise politik e Ira~i.Li gora ifadeyen meriwe mu

hacir polis jera izneki 48,72 saat ya di,ya ji nadi. 

ji ali ki din ji,eşireten Ereb dixin bajaren Kurd.hela 

Kerkuk,di mintiq en ku bi petrole dewlemendin,weka Kerkuk u :X:a

nexin.Hikumet ji vi ya,ji wi parçeye ku piraniye we xelken Kurdin 

perçeki distinin u komen piraniya xelke we .Ereb tenin wira u pe-- . 

ra giredidin, bi Wl avayi mintiqen şemsemal u Pirazer en ku pira

niya wan Kurdin giredayi Kerkuk bune, ji bo ku e.::ıemiyeta he buna ge-· 

le Kurd bi hawaki suni di wi bajaride kem bike.ji xwe nawe we e 

kevn guhartine u kirine 11 El-Ta,Uim ",ango wek x:ı.rvestina xwe nawe 

en din en Kurd ji diguhurin u nawen Erebi deynin ser. 

D)Rabuna Kurda~ Dijwarblin u firehbuna siyaseta gundiyen Kurd 

u bi awaki giştitir xerab kirina her ICurd, zu j i aliye gele Kurdis

tana Iraqe ,dijiwe zordestiye rabin s:.we diparezin.Li hezirana 

1976 şeren biçuk en yekemin di bajara; Rewanduz,naw bera leşkere 

Iraqe u gundiyen Kurd en ku qebul ne,·drin ku bi kom ber bi çolen 

cenub ben ajotin ,destpekirin, ew pewçuna yekim des.tpeka şere 

cekdari e nuh diji dikta tor:iya Baxdade bu. ji we çaxe , çent :ı.ezar 
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Peşmerge en Xurd xwe li çiya weşartın.Ew bi sabotaj u feq jileş
kere Iraqe re z:'t.yanen mezin tinin.Peşmergen Kurd Jı gawa keti
na Şah e ku,van salen daviyede bQbQ hewale serokan Baxdade 9 xurt 
buye. 

Çima · Dunya dent:se x:vve de maxine? Di sal e de· çent set kuştin 
bi hazaran girtiyen siyasi~di peşberitiye da bi awaki wehşi ten 
pelixandin, bi sed hazaran gundiyen ICurd ji erde xwe hatine ra
kirinji bo ku di gunden biçuk en sitratejik da mihacirdikin yan 
ji ber bi çolen cenub hatine ajotin.Heger suce rejima Baasi ya 
Iraqe bi carek xerab kirina 1150 gunden Kurd be, xerab kirina er
dek e ku firehbuna we 2,5 (du ca:pu niw) L6bnane ye u ku ji bere 
pir dewlemend bu be ji,li her der,bi awaki mezin( e ku meriwan 
şaş dike) li dunyaye be dengi ke mezin heye.Çima" •••• ? 

Sebeben we bedengiya giş a ku pir caran mecburiye.Iraq 
ye ku petrol jera di,l978 ji 15 milyar dolar betir kar ani ji naw 
'''Telaten ve mintiqe ewe ku pere behtir didi ji bo ku 11 Propaxanda" 
xwe li hundur u li derwe ye sineren xwe çebike.Di reya propaxan
dade ( di sale de neziki 1 milyar dolar te bi karanin)Ev danin 
ji bo rojnaman,gurubu, partiyeri meriven me~in u heta hikumeten 
de~Na ji,bo ku alikariya wan ne be ji,be dengiya wan kar bike. 

Yani tiştek li ser,an peşber Iraqe ne niwisin Q ne bejin,dunya der
we,ji Kurden Iraqe be deng be. 

NOT:Ew nivisan ji broş6ra ku Yekitiya xwendekaren Kurdistan Li 
Fransa,Yekitiya xebatkaren Kurdistan li Fransa u Yekitiya·· 
xebatkar u xwendelçaren Kurd li Belçiqa (TEKOŞER) hat1ye 
standin. Ew broşur zmane Fransi di Adare 1980 ye de çap buye. 

'l'!ROŞER 
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Halen Toptaşı cezaevin de tutuklu bulunan Bilim adamı SOS

YOTJOG İSMAİIJ J-3EŞİKÇİ'nin Prof.Dr.Türkkaya A·rAÖV'e Kürdistan'a kar

şı olan şövenist tutumuna ve onun sömürgeci,ırkçı Baas rejimini ö

ven yazılarına karşı yazdı~ı iki mektup ve Prof.Dr. Cürkkaya Ataö

vün de Sosyoloğ İsmail Beşikçi' ye yazdığı melctubu yayınlıyoruz. 

Eöylece;Bilim adına, bilime ters tutum takınan resmi ideolıji 

sözcülerinden Türkkaya Ata~v ve onun gibilerinin,de~işen ve geli

şen Dünyamız de:;_ toplum tarafından tecrit edilece:<ıeri günler ya

kındır. 

Karşılıklı mektupları -:COIIAL yayınlarının vorumu ile bera-

ber yayınlıyoruz. T6koşer 

KOı~AL-DA;~Il\~ - YAYIM-DAGI·THi BASIN ~)"JL·rENİ ~ 

16 şu;Jat 1980 günlü DE,~:OKRA'l' gazetesinde Prof .Dr. Türkkaya 

Ataöv imzalı bir yazı yayınlandı.Bu yazı daha cınce (Hasan Hüseyin 

KO.RKuiAZGITJ-Hasan CEı' 1fAL gibi) Irak baas cuntasının dav·c:tlisi olarak 

Irak' a gidip döndükten sonra, sömürge ci ~}aas yönetimi ne övgüler dü-

zen bir yazı idi.Yazı halen Toptaşı cezaevin de bulunan Kornal yayın 

evi yazarlarından Sosyoıoğ İsmail Beşikçi tarafından eleştirildi.Bu 
eleştiri yazısına T.A. harfleri bulunan,imzasız bir yazı ile cevap 
verildi ••. Bu ya~ı ankara Hacetepe postanesinden resmi bir zarfla 
gönderilmiştir.Uzerinde 6 Mart 1980 mühürü bulunmaktadır.Bu yazıda 

İsmail Beşikçi tarafından Prof. Dr. Türkkaya .'\_taöve gönderilen ikinci 

bir mektupta eleştirildi. İsmail Beşikçi'nin Prof.Dr.Türkkaya Ata

öv'e gönderdiği ilk eleştiri mektubunu,bu eleştiriye tepki olarak 

hapishaneye gönderilen T.A. rumuzlu mektubu ve İr:ımail Beşikçi'nin 

ikinci eleştirj_ mektubunu kamu oyuna sunuyoruz. 
3ELGE 1 

Toptaşı,20 Şubat 1980 

Sayın Prof.Dr. Türkkaya Ataöv, 

16 şubat 1980 tarihli Deillokrat gazetesinde yayınlanan 

"Irak'la Dostluk 11 başlıklı yazınızı okudum.Yazıda,Irak l3aas yöneti

minin,Arab olmayan herkese eşit muamele yaptığını,onları Araplarla 

bir tuttuğu· ·.anlatılma1dadır.Baas 'ın 11 anti-Emperyalist" tavrı övül

me;ctedir. Hemen şunu ifade edeyimki, Irak ile ilgili olarak söyledik

leriniz bilimsel bir yöntem lcullanarak elde edilmiş de~dldir.Bun

lar ıct~DİSTAN üzerinde ırkçı ve sömürge ci bir politika izleyen 

Baas 'ın ideolojisidir. Siz de bu ırkçı ve söınürgeci ve Kürt düş

manı ide ol oj inin ··ür sözelisüsünüz. 
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Bilim olgulardan hareket e1er sayın Prof.Dr.Tlirkkaya Ataöv.Olgular ise zaman ve mel\:an boyutuncla ele alınırlar.Bu bakımdan Kürdistan'da en azından 1915-1923 sürecinde ele alınmak durumundadır.Bu süreç içinde emperyalizm en önemli böl-yönet politikasını Kürdistan üzerinde yürütmüştür.Birinci dünya savaŞı sonunda en etkili böl-yönet politikası Kürt ulusuna karşı yürütülmüştür.Kürdistan ve Kürt ulusu bölünmüş· ve parçalanmıştır.İnT giliz Emperyalizminin KUrdistan üzerinde sürdürdüğü,bu böl-yönet politikasının en önemli işbirlikçileri Kemalistlerdir.Kemalistler, "Şar1an köle uluslarına ışık tuttük,önder olduk,güneşin doğdu,~unu nasıl görüyorsan,şarkın ezilen ve baskı altında tutulan ulusların kurtuluşlarını da öyle görüyorum~'aerken bile, Kürt ulusu üzerinde en ağır ırkçı ve sölürgeci politikayı uygulamaktadır.Lozan;K1rdistan üzerinde uygulanan emperyalist ve sömürgeci bölüşüm politikasının tesbitinden başka bir şey değ;ildir o Irkçı ve sömürgeci Kemalist ideoloji Lozan'ı 11 Zafer11 olarak alkışlamct 1dadır.Halbuki,bu 9 Kürt ulusunun iskeletini parçalayan beynini dağ;ı tan, onu zincire vurmaya,yoketmeye çalışan bir anlaşmadır.Bugün Kürdistan uluslararası bir sömürgediroTürkiye'nin,İran'ın,Irak'ın,Suriye'nin müşterek sömürgesi. 11 Türkiye ile Irak ar.asında bir çelişki mi çıkıyor 11 diye hiç d erde kapılmayın sayın prof. Dr o TUrkleaya A taöv. Bu iki devlet ve ötekileri nesne.l olarak bir arada olmak zorundadırlar. Kürdistan üzerinde sömürge siyasetini uygulama:un gere1\:leri her türlü çelişkiyi bastırır.:,ıunu bu devletlerin yöneticileride biliyor.Irak,İngiliz emperyalizminden miras aldığı Kürdistanı emperyalistlerden dc:ha çgk katliamcı baskılarla yönetmektedir.Kürdistan sömürge bile değ~ildir.Kişiliği ,maddi ve manevi biitEn zenginlikleri,gaspedilmiş,namusuna haciz konmuş bir ülkedir.Türkiye'de Kürtlerin,Kürdistan ülkesinin varlığı bile kabul edilmemektedir. Af~ika ı da başk~ yerlerde bu böyle miydi ? 1
'. Bölgenin en büyük ırkçı devleti I srail o. 11 diyerek Baas 11 ın ve ~.rürk devletinin Kürdistan üzerinde ne yaman bir ırkç=!- ve sömürgeci politika uyguladığını gizlerneye çalışıyorsunuzo"Israil işgali altıi1daki Filistin· toprakları iı derken Türk ,Arap ve Fars ordularının işgal i al tındaki Kürdistan toprakları sorununu gizlemeye· çalışıyorsunuz.Sizler TU2k deyletinin Kürdistan'daki ırkçı ve sömürgeci zulumlerini elbette sorun yapmıyacaksınız. ".Demokrat'·1 olmanız buna ba~-lıdır. Çünkü, sizlere, ''hassas çevrelerce" ,Kürt sorununa dokunmadı[?ınız sürece, istedi~~iniz kadar 11 Koministlik.", 11 Demokratlık 11 yapabilirsiniz denmiştir.Ve siz bu h<?-kkınızı tepe tepe kullanıyorsunuz. 

Sizler,Baas'ın IIIG uçakları ile,napalm bombaları ile,jenositlerle,sürgünlerle yürüttüğü bu politikayı elbet sorun yapmıyacaksınız. Siz,in göreviniz, bu, ırkçı ve sömUrgeci politikanın, kişi1erin,kamu oyunun bilincine çarpmasını önlemek.Bu bakımdan ırkçı v'?J sömürgeci ola_n bu eylemleri görmezden gelerek eli kanlı yönetimlere övgUler düzrnek gerek. "Devrimcidir11 , ı; Anti-emperyalisttir o 
11 

nanti:-feodaldır 11 . dj_ye~Irak'ın Irkçı ve sömürgeci yöneticileri,ancak,Kürt ulusunun ezilmesina .yardımcı olduğu ölçüde,ancak Kürdistan'daki ırkçı ye sömürgeci politikasını sürdürmeye yardımcı olduğu ölçüde anevrimcidirn' "anti-emperyalisttir11
' ~ 1 anti-feodaldırıı .Kürdistan' a napalın bombası kusan,I\ürd köylerini yakıp-yıkan ormanlarını,doğal kaynakların+,maddi ve manevi bütün zenginliklerini tahrip eden uçakların MIG uçakları olması bu yönetimin aömürgecilikte va ırkçılıkta,ne yaman taktikleri uygulama alanına geçirebildicini gösterir.Kürt ulusunun ulusal haklarını baskı altında tutmak,Kürdistan'ı uluslararası ·sömürge statüsünde tut-
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mak için, Kürt ulusunun bölünmüşlUğUnü ve parçalanmışlıL:ını sür
dürmek için bu yönetim 11 Kominist ıı bile olabilir.IIer türlü poli
tikayı uygulaya~)ilir.Sovyetler 1-ıirli~;i ile ilişkileri kurmak ge
re'drse kurar.J3öylece dünyanın devrimci-demoı\:r<:-\tik Jcamu oyunu 
yanına alır.:~;:ürt ulusımu gerici cephede sösterir.Dünyanın Dev
rimci-demokratik kamu oyunu yanına aldıkça Kürt ulusunu daha çok 
ezer.IWrt ulusunu daha çok ezdikçe, bu ırkçı ve sijmürgeci eylem
lerini gizlemek için~ bu kamu oyu ile uaha çok ·JUtti.nle:şmeye çalı~ 

.şır.Kürt sorununu halettikten veya he:üettiğini sandıktan sonra 
ise,gerçek kimliğinihemen ortaya koyar.Komünist partileri kapa
tır. Komünist~eri asmaya ba,~üar. ÇU.n!:Cü artık koın:i.nistlere ihtiyacı 
kalmBmıştır.Işte 3aas ırkçılarının ve sömürgecilerinin , 11 \sya v~ 
Afrika'daki ulusal kurtuluş hareketlerine yardım etmesi 11 KUrt u
lusu üzerinde uyguladıg.ı ırkçı ve sömürgeci poli :.~ikayı gizleme 
çabalarından ~aşka bir şey de~ildir. 

ıı :3iyonizme 1 ~arşı müc _del e" şiarını, K•rdistan üzerinde, ırk
çı ve sl~imürgeci dü:günce ve eylemleı"ini sürdürmeye çalı·:~an her yö
netim kııllan'n.aktadır. ıı Siyonizme karşı mücadele 'i, :=ıiarını ağzından 
d 1şürmeyen HO··JEYHİ ,Kürdistan Uzerinde jeno3i t eylemlerini hiç ek
sik etmemektedir. Kurban Jayraannın 1. gti.nü KUrt; lere karşı cihad 
ilan etmiştir.Kendini başkumandan ilan etmiştir.İran 1 da Kürtlere 
,:ar.;;ı seferberlik ilan E!tmic.;ıtir. 11 Kürdistan yerle bir edilecektir·' 
diye emirler vermit:rtir. Jenosi t emirleri vermi:}tir. Bunları herhal
de bilmiyor olmazsınız sayın Prof. Dr. Tlirkkaya Ataöv.Dazı fotoğ
raflar Türk gazetelerinde bile yayınlandı.Türk ırkçılı(ının va 
sömürg ~cilit~inin en önemli 1 r:urumla.r:ından olan Türk gazetelirin
de .Fakat bu ·:to baz ve Kürt düşmanı kişi Amerikan diplomatlarını e
sir almayı 11 anti-emperyalist 11 bir eylem olarak sunmaktadır.Kür
distan ı a •:tapalm bombaları ya~,dırırken Kürt çocuklarını 1d tleler 
;-ıalinde öldiirürken~ Amerikalılarla lıer türlü ilişkiye giren bu 
yobaz I=ürt ulusal hareketi :;:m::-~:;?ısıncla darbeler yiyip burnu yere 
yapışınca,ırkçı ve sömürgeci eylemleri de}ifre olunca ,anti-Ame
rikancı olmuştur. 11 Siyonizme karşı mücadele '1 diyerek, dünyada dev
rimci-demokratik kamu oyunun sempatisini ka~anmaya gayret etmek
tedir. Temel amaç ise, 1 ~ürt ulusuna ':::arşı sürdürtil en ırkçı ve sö
mürgeci eylemi gizlemektir.Dünyada oüi;ün ezilen ulusların ulu
sal kurtuluş hareketlerini deJteklediğini söyleyen bu Yobaz Kürt 
ulusımu ezmeye çalışmaktadır. 

Fili.~ıtin Kurtuluş Örgütü ve onun lideri Yaser Arafat ı ta 
hemen hemen aynı çizgide durmaktadır.Baas ile içli-dışlı olan,Ba
astan rnaddi-manevi yardım olan FKÖ 'nün · ~jrt düş,11aı-ıı bir poli ti
ka izlememe si mümkü11müdür?FKÖ ~ı:ürk devletinin, Kürdistan' da :Jür
dürdü{C~ü ırkçı ve sömüre;eci politikayı neden görmezden gelme~cte:-: 
dir?Bu O' nun anc.,k, Kürt dü~:Şmanı olan tavvrları ile. ilgilidir. FTCO 
ııün Ankara temsilciliği açılırken yapılan gizli anlaşmayı devlet 
görevlilerine yakın bir kişi olarak bilmiyor olmaz~:ıınız sayın 
Prof. Dr. TUrkkaya Ataöv .FIW , I'Urk devletinin, çok hassas olduğu 
Kürt sorununa hiç karışmıyacaktır.Tü:rk devletinin KU. distan üze
rinde uyguladığı ırkçı ve sö"ıürgeci poli tilcayı görmezden gele
rek, 1 ıuıusal ku:ctuluşçu ve ulusal Jrurtuluş savaşıarına yardım e
den bir devletı' olarak ni teliyecektir. Yani ıcendLü ezilen bir 
halkın örgütü olan FKO,ancak ,Kürt ulusunu ezen, onu uluslararası 
sömürge düzeyinde tutan devletlerle i:;{IJirli;_',i yaparak ayalda ka
labilece(;ini um,ıa:ttadır. Kuşkusuz ezilenlere 1(ar.şı eze~ılerin yanın 

da yer alarak bu poli tüca onu çd.irütece\:tir.Bu bakımdan ıw:u 'nün 
gerçek dostları ona,ezilen halkların,ancak kendileri gibi ezilen 
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halklarla,ezenlere karşı dayanışmaya girdikleri sürece başarıya 
ulaşa.bileceklerini söyleyenlerdir .Irkçı ve sömürge ci devletleri 
gücendirmemek paha;::;ına Kürt düşmanlı,C:,ını tem;l ~ür şiar haline 
getiren FKO, çürümeye ruahkumdur. 

9 

Baas yönetiminin petrolü milliıe·ştirmesi de J.:ıiç bir zaman 
anti-em~eryalist eylem olarak de~erlendirilemez sayın Prof.Dr. 
·:c·irklmya Ataöv .llir kere Baas yönetimi I:ü:rdistan topraklarını iş
gal . al tın da tutmaktadır. J:\ürdistan ı nın doC;a1 kaynaklarını b.u ara
da ~=urt petrolünüde caspetmiştir. !\\irt petrolünün iraplarca milli
leştirilmesi demek, }mı·distan ı ın doğal kaynakları U;;~ erinde, sömürge
ci politikaların,gasp eylemlerinin daha sıkı bir şekilde sürdürül
mesi demektir.Baas T\:ürdistan üzerinde ve Ieürt ulusu üzerinde 
böl-yönet politikasını sürdürmek için her fırsatı kullanmaktadır. 
Kürt ulusal hareketine karşı ırkçı ve sömürgeci .yönetim ile ha
reket eden, T(ürtlere her türlü olanağı tanımaktadır. Onların Şeyh
liğini, toprak ağalığını ,a;}iret rei.li[;ini teşvik etmektedir.Kürt 
ulusal hareketini yönetenlere karşı bunları yani ulusal hainleri 
her türlü maddi ve manevi yardımlarla desteklemeJ.dedir.Bu bakım
dan J3aas ı ın "Feodalizm ve gericiliğe"karşı olması , günü birlik 
oportinist bir politikadır.Baas ırkçilığının ve sömür~ecili~inin 
i\;lhirlikçisi olan Kürtlerin 1ıer türlü feodal ayrıcalıkları ta
nımakta ve teşvik edilmektedir.Kürdistan petrolünü gaspeden Irak 
devleti, bu arada I3aas yönetimi, bu petrolden saC;ladı[~ı çok büyük 
bir geliri,kendi devletinin propa:'='andası için kullanmaktadır.Baas 
yönetimini öven, Kürtlere düşmanlık ed~n,Baas ı lı ilerici, :curtleri 
gerici cephede gösteren yazarıara Prof.lara,politikacılara,maddi ve manevi yardımlar yapmaktadır. 

:Jütün bunları siz bilmiyor det,iL:dniz sayın ?rof. Dr o Türk
kaya lctaöv. Kürtlerin çoluk-çocuk, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden 
ICirdistan"dan arap çöllerine sUrgüne ;'_;önderildiğini bilmiyor ola
maz~=ıınız .Kürt toplumunun toplumsal yapısının parçalanması en . · 
j!üçtjk birimlerine 'kadar tahrip edilmeye çalır.;ııldı~.ını bilmiyor 
olamazsınız. !:Cürt çocuklarının ki tl e hali.'lde kat-ledildiğini, T\Urt 
köyleriain yakılıp-yıkıldığını,ormanların,ekin tarlalarının yakıl
dısını bilmiyor olamaz.·nnız .Bunlara rağmen, "Baas yö·netiminin Arap 
olmayanlara karşı eşit muamele yaptığını" na.3ıl iddia ed-ebiliyor
sunuz sayın Professör ? Olguları, olt;usal ·ıür.eçleri görmezden gel
mek,bazı düşünceleri gerçekmiş gibi kabul etmek,kuşku:3uz bilim
sel bir tutum detildir.::Ju,aynı zamanda ahlaki bir tutumda değil ... 
dir.Bzilen,bask~ alt~nda tutulan~köleleştirilmeye ve yokedilmeye 
çalışılan uluslara yani sömürgeci ve ırkçı baskılar altında tutu
lan uluslara kar;;ıı ezenlerin yanında, scimUrgecilerin yanında yer 
yer almaktır.Buna ragmen,bu ırkçı ve sômürseci eylemi devrimci
demokratik sloganlar la gizleı·ıeye, maskelerneye çalışmaktır. Fakat 
şuda bilinen bir ·gerçe'ctir, bt,itün ırkçı ve shmürgeci yönetimlerin 
Prof. Unvanlı akıl hocaları, danışmanları v,,.rdır. Franco' ların 11 Sa
lazar' ların yok muydu? Eli 1 ::anlı L3addam Hüseyyin 1 lerin ırkçılı(ı 
ve sömürgecili,si ne yaman bir Kürt düşmanı olduğu açıkça ortaya 
çıkmış,Bülent Ecevit'lerin bunlar gibilerin de elbette olacaktır. 
Ama uluslararası sc~ mür ge ICürd·istan, bölünmüş ve parçalanmış KUrt 
ulusu,bütün bu:q.lara rağmen Anti-sömürgeci mücadeleyi,özgürlük ve 
demokrdsi mücadelesini sürdürecektir. 

( İmza ) 
İsınail Beşikçi 
Toptaşı cezae:.:i2 o T\ıs .l~üküml ü 

Usküdar/Istanbul 
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BELGE 2 

" Herşeyide ne güzel anlamışsın; Bölge vg dünya olayları 
tam senin söylediğin gibi; Üslubuna diyecek yok;Vehimler cur
cunası ne kelim~,her dediğin bilimin ta kendisi ; Hele bulun
duğun yerden FKO temsilciliğini,bu arada benim rolum hakkındaki 
sağlam düşüncelerin; Ben ne olduğumu bir süredir merak eder du
rurdum.Sen söyleyiverdin de,şimdi anladım.Maşallah. 

Ama ben genede nazik mektubunu kendimle ilgili görmüyorum. 
İyi bir doktor tanıdığın varsa ona bir görünüver.Bir de Irak ya
salarına iyice bak."Azınlık " diye tanımlanan kimler,onu ö8ren 
ıvArap olmayan azınlıklarıtTürk'ler,Asuriler ve daha ufak etnik 
guruplardır.Sokrates gibi,önce konuyu tanımla~alı.File ağaçtır 
dersen,ondan sonra söylediklerin ancak o derece doğru olur.Ama 
sen hiç bir zaman iyi bir okuyucu olamadın.Daha önce de üç ya
zılık bir serinin ilk yazasındaki bir cümleye kafanı takmış, 
konuya asıl değinen uzun ve olumlu ikinci yazımı görmezlik
ten gelmişsin.Oysa savcı o ikinci yazıdan dava açkıştı. 

Sözü uzatmaya gerek yok.Diyeceklerini Irak'ta örneğin A
ziz Alıravi gibi kimselere söyle, cevabını al. Onlar Iralr' ı İsra
il'e,İran şahına,Amerika'ya tercih ettiler, bildiğim kadarıyla 
Ayrılıklarını onlarla gidmr,giderebilirsin. 

Vehimli yaklaşımlardan kimseye yarar gelmez.Yazıklar 
olsun.Bu derece pe~in hükümlü,saçma sapan şeyler söyleyebile
cek biri olduğunu bilmiyordum.Allah kolaylım versin ••• Ciddiye 
alınacak biri değilmişsin,ona üzüldüm sadece. 11 

T.A. 

BELGE 3 
Toptaşı 17 Mart 1980 

ii 

Sayın Prof.Dr.Türkkaya Ataöv, 
Tarihsiz,imzasız,6 Mart 1980 de Hacetepe postanesinden 

verildiği anlaş~~an fakat size ait olduğu besbelli olan mek
tubu aldım.Bu mektup yazdıklarımın cevabı değildir. 

l.Ben Kürdistan'ın sosyo-ekonomik ve politik yapısı ile 
ilgili önemli bir saptama üzerinde duruyorum.Kürdistan'ın U
luslararası bir sömürge olduğu Kürdistan'a ırkçı ve sömürge
ci baskı uygulayan devletlerden birisi de Irak.Siz ise,Irak'ı 
"devrimci-demokratikil' 11 anti-emperyalist li, "anti-feodal n bir 
ülke olarak değerlendiriyorsunuz.Burada elbette uzlaşmaz bir 
çelişki var.İşte eleştirdiğim konu bu. 

Eleştiri karşısında tavrınız,küçü~seyici horlayıcı ol
mamalıydı,sayın Prof.Dr.Türkkaıa Ataöv."Iyi bir doktora görün" 
11 ciddiye alınacak bir kişi degilmişsin, sadece ona ~cıdım"bi
çiminde,subjektif bir temel üzerinde kalmamalıydı.Ileri sü
rülen önermeler bilimseldir.Bunların bilimsel bir terminoloji 

ile bilimsel kavramlarla karşılanması gerekir.Örnef:dn, nKUrdis
tan uluslararası sömürge değildir",Irak Kürtlere ırkçı ve sö
mürgeci bir baskı uygulamamaktadır"diyebilmeliydiniz.Bunları 
kanıtları ile ortaya koyabilmeliydiniz.Bu örneklerin bilimsel 
olmadığını gösterebilmeliydiniz. 
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:Belirli bir toplumdaki siyas~l düşünceler o düşüncelerin ürünü olan Anayasalar elbette önemli4ir.Fakat onların uygulanışta,yani eylemin muhtevasının araştırılması çok daha önemlidir.l970 Irak-Kürt ~ntlaşması da önemli bir anlaşma idi.Kürt'lere,Kürdistan'a pek çok haklar getiriyordu.Anlaşmanın bütün hükümleri ile 4 yıl içerisinde hayata geçirilmesi de yine anlaşmanın amir hükümlerinden biriydi.Fakat bu anlaşmanın önemli hiç bir hükmü hayata geçmedi.Baas partisi anlaşmayı bile bile uygulamadı.Amir hükmü olmasına rağmen Kerkük'te nüfus sayımı yapılmadı.Fakat Arapları çoğunluk göstermek amacıyla oraya yerleştirmeye başladı.Bu anlaşmaya,Anayasaya bakarakiKürt'lerin önemli haklar aldı~ ğını söylemekle yetinmek do~ru bir davranış değildir.Bu anlaşmanın Baas partisi tarafından neden uygulanmadığının araştırılması da önemli.Bu süreçteki ekonomik,toplumsal, politik ve askeri güç dengeleri de incelenmeli.Bunları "Vehimdir" diye nitelernek "saçma...,sapanır şeyler olarak nitelemek,sadece bunları söyleyenin acizli~ini bilimsel düşünce yönteminden ne kadar uzak olduğunu,bu konuda ileri sürebileceği bilimsel önermeleri olmadığını gösterir.Fakat vurgulamaya çalıştığım,noktalardan biriside şu: Sizin bu tartışmaya hiç bir zaman giremiyeceğiniz.Irkçı ve sömürgeci Baas sizin özgürlüğünüzü elinizden almış.Siz ve sizin gibiler,ancak ona "övgüler düzmek,hakkına ıı sahipsiniz.Bu bakırrıdan Kürt çocukları,MİG uçakları ile,napalm bombaları ile,zehirli gazlarla,kitleler halinde katiedilirken susuyorsunuz.Bu jenosidi görmezden,duymazdan geliyorsun~z.Kürtler, kitleler halinde Kürdistan dağ:larından Arap çöllerine sürgüne gönderilirken,Kürt köyleri yakılıp-yıkılırkan,sürgün mekanizmaları ile aileler parçalanırken,elbette duymayacaksınız,görmezden geleceksiniz.Çünkü size HBaas ilericidir,devrimcidir,anti-emperyalisttir,anti-sömürgecidir, anti-feodaldir" demek görevi verilmiştir. 1975 Mart aylarını.hatırlayınız sayın Prf.Dr.Türkkaya Ataöv.Kürtler havadan MIG uçakları ile bombalanıyordu •. Napalm bombaları,zehirli gazlar yağmur gibi akıtılıyordu.Ağır toplar,tanklar karadan Kürtleri kovalıyordu.Kürtler,çoluk-Çocuk,aç-susuz,kız-kızan,kadın-erkek,genç-yaşlı sınırlara kadar gelip, Türk hükümet~nden iltica hakkı istedi.Kürdistan üzerinde ırkçı ve sömürgecibir politika izleyen hükümet,bu hakkı vermedi.Sınırı geçmek zorunda olanları yakaladı.Baasçılara teslim etti.Ve Kürdistan yurtseverleri iki ırkçı ve sömürgeci hükümetin müşterek eylemleri ile sınırda teslim edildikleri yerde kurşuna dizildi. Bütün bunları sen ve senin gibiler,elbette görmiyecektir.ırkçı ve sömürgeci hükümetlerin bu politikalarını övmektir."Devrimcidir,demokrattır" demektmr.Buna rağmen Kürdistan da anti-sömürgeci,devrimci,demokratim bir ulusal hareket filizlanse azgınca saldıracaksınız. 11Devrimci,demokrat,Enternasyonalist" maskelerinizi takınarak "Böl-yönet politikası emperyalizmin politikasıdırn diye dövüneceksiniz.Çünkü Irkçı ve sömürgeci hükümetin amacı Kürdistan üzerindeki emperyalist bölüşüm mücadelesini (1915-1923) meşru göstermektir. Kürdistan'ı bölünmüşlük ve parçalanmışlık statüsünde tutmaktır. 
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Kürt ulusu üzerindeki böl-yönet politikasının sürmesını 

sürdürülmesini sağlamaktır.Bunlar sandığınız gibi"Vehim" 

değildir,sayın Prf•Dr.Türkkaya Ataöv.Olguların olgusal i

lişkilerin zaman ve mekan boyutlarında izlemi ve gözlemi 

sonucu elde edilmiş bilgilerdir.Vehim kişinin,psiko~ojik 

yapısı ile subjektif yapısı ile ilgilidir.Halbuki ben si

yasal kavramlarla ,bilinen kavramları ile,uluslararası 

sömürge:Kürdistan gibi nesnel bir konuyu tartışıyorum. 

2.Sizi hiç ilgilendirmez ama,sağlığım çok çok iyi sa

yın Prof .Dr.'rürkkaya Ataöv.Kafam aydınlık.Düşüncc:üerim 

b~rrak.Aksi halde ,bunca ırkçı ve sömürgeci politikayı na

sıl deşifre edebilirdik?;Senin gibi 11 devrimcilik,demokrat

lıkJ enternasyonalizm ı' maskeleri altında, ırkçılığın ve sömür

geciliğin propagandasını,sözcülügünü yapan Prof.ların mas

kelerini nasıl indirebilirdik? Irkçı ve sömürgeci devlet 

bütün ideolojik ve zorlayıcı baskı araçlarını bize karşı 

kullanıyor.Sindirmek için.Aynı ırkç
ı ve sömürgeci devlet, 

Kürt düşmanlığını daha etkin hale getirmek için,bütün o

lanaklarını sizin lehine seferber ediyor.Eunlara rağmen 

biz sizleri deşifre cdiyoruz.Maskelerinizi yırtabiliyoruz. 

Bunlar ancak özgür bir kafanın faaliyetleridir. 

Öte yandan Toptaşında yatanların her istedikleri za

man doktora görünmek gibi bir olanakları yoktur.Benim dı

şardayken de yoktu.Bunlar egemen çevrelere,ırkçı ve sömür

geci burjuvaziye,devletin gizli güçlerine yakın .olan senin 

ve senin gibilerin imtiyazı olsa serek. 
).Subjektif kanılarınızla değil,bilimin kavramları ile 

konuşunuz.Daha önce gönderdiğim mektubu ,o mektuba verdiği

miz cevabı v~ bu üçüncü mektubu,yani ü çünü b~rden kısa bir 

not ile birlikte Demokrat gazetesine gönderiyorum. 

Biz ileri sürülen önermelerin bilimsel o2duğunu iddia 

ediyoruz.Her yerde her zaman savunabiliriz.Konuşabiliriz. 

yazabiliriz.Türk ırkçılığının ve sömürgeciliğinin en önemli 

kurumlarından biri olan mahkemelerinizde savunuyoruz.Başı

mız dik,anlımız açık,kendimizden 
emin,bilgimizden emin, 

gururla.Eğer bir parça bilimsel dürüstlüğünüz kaldıysa sa

yın Prof.Dr.Türkkaya Ataöv,düşüncenizin ırkçı ve sömürgeci 

Baas ideolojisi tarafından çürütülmeyen bir tarafı kaldıy~ 

sa,eleştirinin Demokrat gazetesinde yayınıanmasını sağla

maya çalışırsınız.Düşüncelerinizi mertçe,dürüstçe orada a

çıklarsınız.Kimin bilimsel çizgilerde olduğu,kimin ırkçılığın 

ve sömürgeciliğin: . sözcülüğünü yaptığı daha iyi anlaşılır. 

Devrimci demokratik kamu önündeki bu tartışmayı ise ancak 

kendinden eminolanlar,bilgisinden emin olanlar yapar. 

Korkakça davranmayınız,dürüst olunuz.Subjektif kavramla

rı kendinize saklayınız.3ilimin nesnel kavramları ile ko

nuşunuz sayın Prof.Dr.Tünkkaya Ataöv.Demokrat gazetesinede 

gönderdiğim tarihsiz ve imzasız vede kime yazıldığı belli 

olmayan rnektubunuz için"benim değil,böyle bir mektup yaz

madım,imzam yok" diyerek dahada küçülmeyiniz. 
17Mart 1980 

(imza) 
İsmail Beşikçi 

Toptaşı Cezaevi 2.Kıs. 
hükümlü Üsküdar/İstanbul 
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İRLANDA·BAKUR 

Ew niwJ:sara ku mo cih di we hejmara xwe de daye Jı alıya komıta tewkarıya İrland·a. hatıye niwısin u daye kowara me.Em goman dikin ku ji.niha u peşde,di her hejmarekı kovarame de we li ser·yek gele bındest e nivJ:sandin.Ku pew1ste em dersan ji dora xwe bigrin.Eger em problemen dore (li cJ:han.nizanibin u be hı;ı.ybin,enı nikarin tahlila xwe jJ: li ser dore bidin.We:k !rlaiıda,welate Bask,ErmeJ:,KorsıkJ:,zJ:mbabweu h.b. ÇJ: ne evqas nav? Çima şerdi1cin?Çi dixwazin~ .· Problema wan 2ı ye ? . . Arınanca me rohnkirina va rudaw u problemane.Ku paş. rohnkinin u naşJ:ne em jikaribin ders~n bistinin u dersan'bidin. · . 
Problema !rlanda ne.d.ını ye.Wek komıte gotıye :trlanda bakur:Li ser Paus şer naın ••• -Li !rlanda. ··şer ji bo azadiya gel diji karbidesten.!ng,;iliz tiliya .wan alewiti di nav jiyana gel .. bi.xW~ de.heye t~ kirin.Wek.ku· karbidesten kolonyalist ,giş tevge:ren neteweyi yeri li .Kur-:distan rudanan bi şewek5: .· hsani didin nasin,di her 'firsetede ew dibeşin ku ew· te.vger · ne n~te,wey.i ne, çi pr.oblema Kurdan u wan nine,Ew şeren eşiri ne,yd.nji mezhebine'{ Le ma ~elo ew qas şere ku li Kurdistan bu wiıie u teri kirin eşrrı ne,yan mezhebi ne ? Em hewi dikin ku xwendevanen Kovare we .van ni visaran baş bibınin u tehlila XWG Tiser bidin· İRLANDA BAKUR. 

(Geleki ku ji salan de dijJ: metingehıye şer dike) ·. 
KomJ:ta Hevkariya !rlanda Şereli Bakure !rlanda ne şereki dınJ:ye (di·navbera KatolJ:k u Protestanan de.) Kato;I.ik u ~rotestan€n dardere Belfast(Beyare İrlanda) bihevra dijın.Li wir aştı u xweşi heye:Ti leşkere !n~ilız li ska.kan nıne .Le tu karı beje:Wek li Belxika şere ku heye:yırek şere zmen tepropagadekirin bu gelen Flaman uWalonfyan dijı hev rakin, ew tist li !rlanda weha bi şeweya 11 ;,;~ere dıni 11 te bi karanın ku Katolık .u protest,ana,::ı;ı dijJ: tıev, li !rlanda Bakur rc:.kin. · . . . . . . 

Leşkere İngil!z·li wir çi dike ·?u~i ber çı ye,leşkere !rlandi yen komaı,ıl: ta·J:ro ne· gıhaye·armanca xwe.Em hınekı li dJ:roke binerin u bibinin ''Paykirin u İdarekirinH e dike. 
l.Ew şere dur u direj ku bi sedsalan li Bakur hati kirin,dise di 1968 de tev çeqa xuya.kir.Le ai çapa Awrupa de ew şer pir naye nivJ:sandin.Dema te nivisandın bi şewekı dih ji tenivisandin.Li gor wan nivJ:san ev şer di navbera KatolJ:k u Protestanan de te kirin.Sebeba we ji:giş nivJ:sar ji aliye çapa alıgire karbidesten İngilız te dain. "PERÇE KİRİNAN İRLANDA :Di dawiya çarxa 17 de giş !rlanda ji alJ:ye İngilJ:stan hate bindest kirin.(KolonJ:kirin)Di ve domede dijJ: vO re we teko~J:neke gelewerJ: hat kirin.Le İngilistan paş girtina axa Irlanda hew xwest ji bigere Rewşa aborJ: bi temami bi aboriya İngilistan V(if hat gire-dan, u J:dare kinin. · 
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Paş ku giş karôidesten m&tingeren (Kolonyalisten) İngiliz 
hat kirin,li kemaniya gel± pişka Katelik bi çaveki pir ne 
baş hate temaşekirin.Piraniya geli pişka Protestanan ji bi 
çaveki baş hatin ditin u ew pişk jiyanek ~Ne~tir ji kateli
kan darbasi dike.Karbidesten digotin ku ewe piraniya gele 
li Bakur giredayi.melikitiyete bikin. 

Paş Şere serxwebfine diji İngilistun (1919-1921) !rlan
da t;ru du parçe Bakur dolemendiye xwe vr;; dimene di bin des
te Ingilizde.Herçende,di venavbere de hin parçan ji !rlanda 
bOne serbixwe ji,l922 1 de komarxwenen !rlandi ne gihan ar
manca xwe ku welate wan yekbuyi bimene. 

Katelik li parçe Bakur dıhatin eŞandin u werewşe weha 
dom kir.Tali 1968 bı hazaran kes ket nav skakan(riya) u dı
ji ve zordestiye meşin,li İngiliz u polise!rlanda ~vest ve 
mitinge bi zorerawestenin.lj.:v roj ji di be destpeka şere 
azadiye,azadixa.zen !rlandi bo::qgi leşker dikir u. dxrNazin 
ku ev her du liq dijİ h0v çek hilneke.şin.Le bersiva wan 
bi gel perçiqandina wan hat xuya kirin.~di leşkere ko
mariyen irlanda bu pareze girintirin diji şkenandina Ka
tolikan.Zordestiya kedxuran ji wi çaxi u wirda he giran
tir buye,ji salal970 ta 1975 bi hezaran kes beyi ku mah
keme hatin ketin girtigehan.Paş sala 1975 sedan kes ketin 
bin eziyeta u paşre ketin girtigehan. 

REV~A ABOR! : Di sala 1961 de !rlanda xwest bibe endame 
yekıti aboriya Ewrupa(EEG) Wi çaxi burjuwaziye xerip di 
xwest ku li !rlanda karxanan (Fabrika) bi cihbike.Erza
niya kare karkeran,kemaniya wergera hatine,burjuwaziye 
derv~ tema dikir.Bi wi awayi,kapitala xerip ket newa 
!rlanda u deri jer webu.Di sala 1970 de behtir ji nivO ha
tina aboriya !rlanda ket deste kapitala xerih de.Niha rew 
şa abori ji aliye EEG u Emeriqa te idare kirin li vi we
lati betali,şerten jiyanek nexweş u hatin ke pir kem he
ye.Wek hati gotin pazara !rlanda di deste kapitala xe
rip deye. 
NATO çi dike li wir .? Li !rlanda Bakur ,peş maweki NATO 
tedriba (tatbikata) xwe kir.Armanca vi tişti taeruben 
zorbetiya xwe li ser geleki wiha bindest zedetir bike 
Pir tişten nuh ji bo perçiqandine hatin keşif kirin u ha
tin bi karanin:Perçixandina rlliıi(Psikolojik),fişeken 
plastik,gaza fetisandine u hin ev tişten nUh ji giş We
latan giredayi NATO re hatin şiyandin. 

!rlanda dirokek pir dişwar burandiye.Diji ve zor
betiya ku li ser gel dibe u qanunen wan ,çent qanOnen 
pir xerap ku li nav gel ten bikaranin.Beyi ku mahkema 
bir yar bide,polis(yan ji leşker) kare li mala bigere u 

kesan bixe girtigehe.Polis kare heft rojan meriv teke 
qereqoleu pirse bi rewe bibe.Ev tişt li Wel~teki wek 
Belçika ji 24 saatin li gor raporen Amnisty International 
ev kafe (wexte) weha direj ji boni ku meriv sucen xwe 
qebul bike ye.Li karbidesten İngiliz u arikaren wan li 
irlanda dibejin ku ev tişt bes ji bo rawestana tero
rizme ıberkirin. 
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Paş v~ infarmasyona bi ş~wek~gişt1 hineki em li 
rewşa kome.le u rewşa nUh bine:b1n. · . 

l.Sazbü.na'!RA muweqqet (Leşkere Komar1ya !rlanda) 
2.Tekoşina girtiy~n rezani (Politik) 
J.Tekoşina jinan · 
4. !RSP-İNLA (Partiya sosyalist ya komar~ya İrlanda 

u,,leşkere azadixwazen !rlanda netewiya) 

.. 
_ _ . 5,. .. :Qawi çi di be ? 
1. SAZ1 UNA !RA Muweqqet: Gele ku li be~e Katelikan di man .. 
di 1969 de pewist kir ku reye çek u.pareziya ~e bike .Peş 
wi kati ji di salen 1950 de denge !RA em karin bejin hew · 
derket çegen xwe firotibOn ji ku ber dixwestin rojnameki 
der binin.Şere wan betir bu teori.Armanca wan kornareki 
yekbuyi bu .Le ev taktika wan gel tatml:n nekir.Li pir cihan. 
kate qala !RA di bu gel gotinaxwe digot:Ez pir xurt diçfrm. 
Li Bakur leşkere koroari di ve"'nawberede saz dibeu arınanca . 
wan paraatina gele·Katolik diji melikiyete ye.Nawbe:r;'a hezen 
din li Bakur ku bingehe şer danin bi he~en din.Komarl:re bes 
şere teorik a·~eari dikin li hev nayen.Di 196~ de heyva ka
nü.ne de nawbera. !RA muweqqet u !RA resmi(Official) nexweş 
dibe .Bereki giringô gel all:ye !RA resmi girt .Li .Bakur ji pi
raniya gel aliye !RA muweqqet girt .Li ba sinfen ji miı.vaniye· 
gel !RA.muweqqet,nivaniyen din ji !RA resmi girt,u diji hev 
xebat kirin. 

:Bdi !RA muvaqqet rezaniya xwe (Politika :XW·e) derxist 
hole u reÇa diji emperyalizme bikarani.Şere w~ jişe~e çekda~ 
riye,ji bo azadi wekhevi u serxwebü.na !rlanda. . · 
2.Tekoşina girtiyen rezani (Politik) Du hezar girtiyen reza
n:i li !rlanda hene.Bv kes giş diji kedxuriya Ingilizan ra-

bfine.Ev girti ,li girt:i~ehen Bakur,jere !rlanda u herwaha İn
gil:istanin.Di her odekı(Ode pir lewitine) de.neziki 400 kesi 
di mene. u her ye.k betani;yek heye .Ev girti tekoşina xwe diji 
kirinen(zorbetl:ya rejima Ingiliz) karbidesto.n İngill:z dikin. 
Çawa ? -Ew cil6 gi tigehe· li xwe nakin u bes bet::ı.niye li :3er 
mile wane.Ev oden xwe qed paqiş nakin li ser pisiya xwe diru
nin-dirabin,ji ber ve yeke·carna bi zore ji aliye leşkere in
giliz bi firçe hesini ten şuştin.Bi dinya derwere danu stan
dine nakin. (Heyye niv seet .·)Hin kes bi heywan di odek bicuk 
de dirlinin u dernakewin.Ew bitine rutinin ••• Le ew ne tene ne 

All:kariya geli·ku carnan bi hezaran der dikewin skakan 
u rejime ji bo wan girtiyan Protesto dikin.(Çi mixabine ku 
di çape de x!Iya nake, qedaxa 1{arbidesten İngill:z) Karbidesten 
İngiliz di~Nazin ve tekeşine besbikin le herwaha ew kese ku 
wan xwest be pirs texin girtigehe. 

J.Tekoşina jinan li İrlanda: Li irlanda Bakur he ti 
çaxi tekoşl:nek baş ya jinan ne hatl:ye kirin.Weka ku jin li 
!rlanda ten perçiqandin,li tu Welaten Ewrupa nayen perçiqan
dın.Kemaniya mafen jinan her weha di nav male de ji heye pir 
jin hene ku bi zore dixin kar ji ber ku ,pir kem diraw ten 
dain.Kare ne xweş, tim ji jinan re ye.Kem tede zilamek her 
her heftl: 285 f. distinin,le jin 195 f. Ew rew~ li Bakur 
piçek baştire.Di koroara İrlanda de giranl:ya dere(kilise) pir 
mezine her pirtukek ku başbe ji bo infarmasyone mezinkin 
zarokan anji riestana bü.na zaroka qedaxeye.Paş sala 1975 pir 
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komen jina saz bfrn.j~ bo wekhoviye,şere xwe dikin.Le ev 
şere wan ne pir bi heze. 

4.SAZ:~'ONA IRSP :Part~ya sinn fein,bi rezan~ya xwe ya re
formist ba hezeke ne pirr mezin.Xebata xwe ya ji bo komara 
!rlanda ne rawestand u roj dUh rojan behtir bi partiya !rlanda 
a komfrnistre karkir.Le endamen we akt~f ten girtin u dike
win girtigehan.Ev part1 di 1947 de ji hev di feşqile u pirra
niya endamen w& IRSP sazdikin. IRSP :Partıya sosyalisten ke
mariya !rlanda~navbera ve partİye u İRA resml: ne xweş dibe. 
Di alJ:yen .dl.n deji partl.ya sinn fein nave XWG dighorô U 
dike "Partİya sinn fein ya karkeran" Tekoşl.na IHSP,ji bo ko-

m arek serbixvle u sosyalista !rlanda. ji her ve yeke ev par
t± jl: bo hedefe zordestİya karbidesten İngiliz. 

~. DAW! çi dibe ? Rezana (Politika) İngiliz li İrlanda ne 
tiştek weha hesanl.ye.şer alikarina fabr~ken (karxanen ) xerİp 
li İrlanda bi şewekf piran, ba kar~tl: pir xesarô li dewleta 
İngil~z dike.Le d~sa karbidesten İngiliz ji İrlanda na gerihin 
ji ber ku :Abora !rlanda bi temam~ bi ya İngiliztan u kapita
la multinational we hatiye ~iredan.İngiliztan ev dewlet wek 
dftveki bi xweve bi zora gireda ye.İngiliz li koti bi dile 
xwe ji wir dernaçe.Le tekoşina gel ya diji kedxuri u zorbe
tiya dewleta İngiliz eger bi ser keve u şere xwe diji kapi
tala de~ve qewin bike wi çaxl: İngjlfz bi heze wô der çe ji 
wi Welati.Serketine netewi ya gele !rlanda,we İngiliz ji axa 
xwe derxô. 

Kapitala xerib, ta niha li İrlanda bi milyonan F.xis
tin kasen xwe.Le ev kedxuri ta kenge we dewam bike ? Herweha 
ev zorbetiya karbidesten İngiliz,ta kengô karin gotina ~ve 

li ser wl: welati be~in? !ro gele !rlanda tekoşina xwe yi 
netewl: dike.Ev tekoşın na rawestô ta ku ew ~ne bi xwe i
dare bike •• Ta ku gotina wi li ser welate wi bibhure.Ta ku 
GW riya XWe di aliye rezani U ~bori d~ çe bike. 

Ew kesen he behtir bixwazô 
!nfarmasyone wergiri,karl:n 
ji wl:r.bi pirsin. 

Wg.!erland 
Vesalius str. 4 3000 Leuven 
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Çanda Kurdf: . . 

RQjA HELBESTAN Lİ STt)CKHOLM 

Di roja 1.6.1980 de li serbajar~ Swed Stockholm "Roja helbestan"ji aliye "Merkeza niviskaren Swed" hat pekanın Di ve şevade niviskare Kurd Mehmet Emin Bozarslan kU ew jİ endame ve koroele ye,bi kurdi helbestek xwe ku li ser 77 şoreş~eren Kurd li Kurdistana rojhilat ji aliye rejima Xumeyn~ ha-tıbOn idamkinin. xwend.Li Swed cara yokemine ku helbestek bi zmane Kurdi rodyo yen Swed de li her dere swed te belavkirin. Em ve helbeste di kovara xwe de belavdikin,daxwaz dikin niviskare Kurd Mehmet Emin Bozarslan ve xebata xwe ya heja berdewam bike. 
T e k o ş e r 

Lİ SER ŞEH!D:E:N KURDİSTA.ı.\JA RQjHİTıAT 

jı dur,jı pırr dur 
jı kurdıstana Rojhılat 
Jı serdeşt u Saqız 
Jı Bavoh u Keı~anşah 
O jı Mehabad 
jı Mehabada Qazi Mıhemed 
te denge gulan. 
te gumina topan 
te xıjina tanqan 
u gurina fırokan 

Leşkere Ecem 
~ 1~ h X ~ u mı ıson umeynı, 

Xumeyniye dılreş 
Xumeyniye rıkdar 
Xumeyniye mej1geni, 
tabur bı tabur 
dıkışın ser Kurdıstana re:iıgiiı. 
Wek eskeren Kemal 
Wek rehkaren Ereb 
Wek leşkere Hitlar 
tl. hoviti 
dıkujın zaruk u jın, :· 
dıpelçıqinın gul u kulilk u bınefş u scsın 
Lı meydanan 
lı meydanen bajaren Kurdan 
Direka Kurd u kurdıatan 
disa dıxemılm 
u dıkarnıle 

Mehmet Emin Bozarslan 
singen xorten Kurdan 
jıbo tıfıngen xwe 
dıkın arnane 
dıkın nişan 

Heft~ u heft dıler 
"hefte u heft merxns 
hefte u heft xerzen fidan 
rawestane lı meydan 
wek 2ıyaye S!pan. 
Singen wan şıdiyayi 
baweriya wan temam. 
Mer ın, şer ın 
gurçıkhesın ın hemi, 
natırsın jı mırıne 
mırın dıtırse jı wan. 
Bı sın~en xwe ~en vekıri 
bı seren xwe yen bılınd 
mina çiyaye Sipan 
meydan dıxwinın tev 
jıbo merkujen !ran . 
u jıbo we mırına hevalbende 

Xurt ın wek diwar · 
zexm ın mina zınar 
namuskarın bawerdar ın hemf: 
stuyen xwe xwar nakın, 
ser natewinın 

bı kuştına egiten Kurdan 
bı şehitkırına peşmergeyen 
Faşisten Ecem 

lı hımber dıjmıne har. 
Lı hember dı~mıne bebext 
sıngen xwe yen ter baweri 
Şıdandıne 

qehreman~ wek mertalô Rıstem. 
Dıbejın bı denge bılnd: 

Dılbıjoken xwine, Em natırsın jı we Au ~ı we mırına hevalbende 
Paşe dınerın lı hev 
bı awıren tuj 

wan. 
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u dıqirın bı tevayfg 
"Bımre koledari · 
Eımre merkuji 
Bı " . "' mre xwınmıJı 
Bırn.re zordesti 
Bıjf azadi 
j'Kurda ra azad:tıı 

Dfsa lı hevdu dınerın 
yekdıl u yekınıl 
deng bı hev dıxın 
yekdıl u yekden~ 
dıbejın~dıqirın : 
"Bıji Kurd u Kurdıstan 
Bıji Kurd u Kurdıstan 
Bıjl. Kurdu Kurdıstan." 

Lı hember wan 
çok dane erde 
hefte u heft faşisten !ran 
h ·ft~ "'h ft "yk .... e u u e mer UJen Ecem 
}wft~ u hoft d~l bı~ dken xwfne 
hefte u heft dıJmınen ınsan. 
c< ..... b ...... ueron wan orJor 

t ... "' s uyen wan xwar 
ruyen wan kıret 

•A -" A 

meJıyen wan genı· 
1 

....... . ... 
we c me J ı ye Xu.meyn:ı. · 
Tırsonek~newerek · 
tev bebuxt 
tev kfndar 
mfna gur,mina mar 
Ew hefte u heft merkuj 
desten ~ne yen gunehkar 
dıbın ser tetfken tıfıngan 
u dılıvfnın 
tıliyen mve yen· sftemkar~ 
Gurin te. jı .lulan _ 
. 1"1" t f " Jı u en ı ıngen wan. 
Le xorten Kurdan 
fersend nadın denge lulan 
dıfetısfnın denge wan · 
b ... "' 
ı qırına xvJe. 

Denge wan dıde ser denge lulan 
Dıgurın dfsa wek ewran: 
"Bıjf Kurdu Kurdıstan." 

Hefte u heft dıl 
hefte u hoft dıl8n cıwan 
hefte a heft dılen qehreman 
radıwestın. 

a hefte u heft can 
hefte u heft canen cıwan 
dıkevın ser axa piroz 
ser axa Kurdıstan. 
Lı ser hor yeke jı wan 
xezoke sor pevda dıbe 

• A A ı,.. 

Jı xwıne. 

Hedı hedı 
melul melul 
dadıkeve ew xwin, 

dırej dıbe 
ta dıgije axe, 
şıl dıke axa piroz 
axa welet 
axa Kurdısto.n. 

Deng dıbıre 
Bedeng dımine meydan 
gavvk,dü gav, se gav. 
I_Je dom nake bedengi 
d " .. ft"' "' ' . " enge he e u heft şohıdan 
dengan dıde hawırdor 
dengan dıde zınar u latan, 
dar u boran 
dengem dıde çıyayen Kurdıstan 
u jı nışka v0,bılınd dıbe ew dengan 
Her çıya 
her dar u zınar 
her şkeft u şker 
dıqire,dıbeje: 
"Bıji Kurd u Kurdıstan 
Bıji Kurd u Kurdıstan 
bıji Kurd O. Kurdıstan." 

Ev dengan 
şaş dıke merkujen !ran 
Kona wan 
dıcemıde ı~ ser levôn wan. 
Dıtırsın 

lı hev dınerın,bı çaven vala 
u.jı hev dıpırsın: 
"Jı ku te ev deng ? 
Kine dıqôrın weha ?" 
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Radıbın paşe 
dıl bı tırs 
serberjer,devcemıdi 
dırevın 
bı gaven sıst.newerek 
dıçın jı meydan. 

Le dengan dıd.; du wan 
D.:;ngann daru beran 
dongana zınar u 1atan 
dengana çıyayen Kurdıstan 
ber nade pey wan 
h Jr dı de d1"1 wan. 
Ew d8ngana xurt 
ew dengana sawdar 
kun dıke guhet wan 
dıkeve mejiyen wan 
Q tırs dıke dı1en wan. 
Ber nnde pey wan 
.l12r dıde du vv<m 
dengan 
dongnn:J. çıyan 
dengan8. çıyc,yen Kurdıst:m 
deng·:::.n a 
"Bıji T~urd u Ku:r-dıstan 
bıji Kurd u Kurdıstan 
Bıji Kurdu Kurdıstan." 

Tarixa nıvfsana helbeste 29 Tebax 1979 
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ÇAlJDA KUHD1 ~ 

Q..1HOT~ xıır1N! 
H1nkar T O H 1 

"' ·ı d. .... ,, "" d b. 1"' "' t .... "' 
Se zı am ı reşıya şeve e ı a ıye era sarınce ve 

çun.Dido ji wa bi çek bun.Çeke wan di deste wanda bu,di pey hev
du di meş1n.Dema go hQtin ber hewşa Şero ,belabun .Yek ji wan 
XWc da bsr hete hewşe.Bere çeke ~ve da der1ye xen1,her du wen 

A ı • , • d A A A A d f:o y"' ı • A , h A ı ' A 

mayı ı oıwara erıye xenı e meşın. e ı pe~~aerı şanı ı ye 
paş ki:r, bi til1ha x:-,;ve qowzada XVJe gihand de rı, ye li pa ş Çend 
c.:::ı.ra li der1 d::ı. bi ku lma xwe, paşre bakir1 ye: 

-Şero wcı.aa Şero. 
~ A 1"' A ...... A A , A H "'d' ı k"' d b 
~ero u ma ıyo wı Jı ewarı razaoun. emı ı moze e e e un 

Ew jinD. xwe di lıvineke,her se kure Wl ji livineke de bun.Ew be-
A d"' A b A ' A d' A k l"' d 

rı e u r:.ve xwe razaoun ı enış a m-c:ze e .e. 
Ser denge deri peş1 jina Şero ş1yarbu İngişkik li Şero 

• t • ' b ,_ A A b.. pA n d ' ' hA d h ' ı A A ,, pA sA 
xıs Jl o .~:.-...u şıyar ı .• eşı ı CL e xwe e ı çenı .?ero. eşra >c.ı-

yar bu.Pevre gOlıdari derve kirin; 
- l~w k1y8, got ~}ero nav li v1na. 
- Ezim,Fexro.Mati miriyi. 

Şero rlangg Fexro naskir.Bi laz rabu,li deri meyzand bi tirs 
ça deri jera W•3ldr.Deste xwe bir ser singe nre a xwel ber Fexro 
tewnnd. 

Tu li ser sere mi u bave mi hati .Fexro. 
D i pay Şero da jina \'Vi ji ji nav liw1ne rabu.E·.v ji bi 

tır s deri meyzand. Rc=!.hişta pista xwe u j i b er deri x:1ve dn. al ike 
Pişta xvre 6ireda beri go lambe pexi. Di ve dr:;.wiyede, kure wa ye 

' A h"'b b lA A A • ~A b" A l b k" k' 
rnezın şıyar. u u. ser zem. e ışe XV.Je runış vl u u "(a o e xwe ı-

şandibu bin zeniya xwe.Ew ji Fexro nasdikir.Xerab1ye go kiri 
bihistibi.Zani go ji bona xerabik& hatiye mala wan. 

Ere hilo were go Fexro. 
Bi barstika kirase Şero girt ,wı di pey x~e de kişand 

Herdil pişkoke kirase wi di cihde hilbun,Bo.rstikn w1 v2bu.Taziya 
wi derkete hole,barstika Şero ji deste wi feliti le vegeriya 
Fexro.Deste XWG d1sa awete barstik8,ji bedola barstike rnuwe 

• A " • t b d t" .... B' .... A .... ..... • t " B' " 
sınga wı gınış er es e wı. ı muwe sınga wı gır veccı.. ı eşa 

rihe Y::.NG X:We Sparte heta enişka xeni di peyda ÇU. 
- Niha beje, ma ti zan1 ko gu ez kime got Fexro.Pist go 

herdil mile Şero girt u pişta wi hetta go ji hat li diwer xist. 
- Ere tu Foxro Axa yi. 

Di ve hole de li zlarne Fexro meyzand Sero di bin cevde. 
l"J 1 • . 1 - A d • • A l l • A , ;i( d A t • f • 
/.e re rıbc).ney.._ı çen gav Jl \Van we aa SG :eını ou, .evG ı. ınga xwe 
zivirand1 li ser Şero.Di payda ye li pişta het di c·ra bi qGst 
kuk1 tirs ket e dile :)e ro, di cihe xwe de cemid.1. Zani bu go w1 na
kujin.Le w6 wina li ber jina wi pis bikiriyana. 

-Nii j i no.'Ne xwe j.i te nepirsi, mi go ma tu mi nasdiki be 
ez kime,rnı ev ji te pirsi. 

-Ere ez ve ji zanim be ti çi dibeji. 
-Ha wilo ,niha beje ; win bi ki ş~wirin beri go herin 

di ziya gaye Beh,llfari ya, H in bi xesar çawa va tişda di kin. 
-Mi diziya keski ne kir1ye.Ti rast dibeji.Le ye go geti 

drawa diki,ti zani go bebext1ye li mi dikin. 
-Xwe wilo xeşo rnaşo neke.Ya rast!: beje min.Ne hele go ez 

dirane te ji cih hilkim.Ma ez ewim go bi ya xelke bikim. 
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-Fidi çav& te.Te div& mi niha 
te mi diz1ya kesk1 ne kir1ye. 

-Kuro sc.yibav,duvdirej neke. 

bi kuje.L~ bi Tirba bav@ 

21 

~ • A"' k • A A b" • • ,-'i -~ış~e ne ırı eze çawa eJım.~o 
gotana. 1§ mi tiştk1 ne kiriye.Ez ve 
tu z2ı.ni. 

mi bikirana mine peş1 bi. 
zanim ve di bejim.Ya tali 

T , lA d A ~ AoA b'- A - u ya ta ı lX\1\fGZl ol,.exwe WeJl ıbıne. 
-z:,vo da paş ,seçar kulm di pey hevde li zôn1yo. w1 xist.Bi kulma ra se rı w1 se çar ccra li hôt ket.Her car li bi qahr li Pexro mevzand Sero.Diranô xwe le ziqend. 

- Hayf hayf gÖ wa he ta J:ro em nc.:.s nekirJ:ne .Ne em xw1n1ye wene Me xwe li wir li we girt:lye.Ivie heta 1ro be we me ci kir1ve go em A A • • -. .1\. t. :ı , ..,_ • . • ..,.. A 'h A ıro be we tıştna bıKın. Tu n~ rabı lı ser gotına xelke ve todayı ye li mi dik1. 
-l'Jexvva ez derewa dikim,n.:;xwa dijô Behwstr:lyo. ne winim. 
Kuro be s:::. Jos wa der3.wo. b ike:~ go hined1 o<Jnn xem ne di kir Le ma li bu wara mi Jl. 
H '' t - A 

1 
• f' 'b" A • ' • b' - aşa Jl e , ~e oı şere_ go ez zanı um we mırına mı ı, 

• A d" tA b' t - A d • A ' A k • • t ' mıne ısa ras ı ı go a.~e ıze we ne ezım. u ne ~es Jl meye, ış-te go ez zanim,bebextı u dijmin1ye.Ciwamera J:ro xurtin.Her tist ji wa tô.Meyzandin go destô wa hew digih1 me,go xerabJ:ke" bi me 
b 'k' d' l' "d"" A- d' A A 1" b b"' ı_ D1, rrH.;yzan ın go em ı we c parıK nan ıxwın çmve wa c nr ne u Hey me ji gunt derxistin.Diwôn go me jiwir ji derxin,wana clixwazin.Na-z:,ve kes1 ji me gaye wa no dij1ye. 

Şero sere xwe li rexe gund ve ziviraııd.RayG her du cey-. k" A tA • A J' • N h A A A ı • A • A A A d • A nı·e wı s ur Dun, ı 'fe ra xuwına sere wı ı moJı ye wı e cıvı. 
~'Her du kulrıe x:we di b er xwe de şidant. Le tiştek j i ne hat. 

Ser muxtarfye li gund pefçubun,di pefçun3 de -ır.al::> ketibun Pefçuna tali de heta nJ:ve r1ya bajer bi dar u kevira dabuna pay 
n' " l' h ' ~... "' " " "' d k' 'b L" d' h wa •. uı se c-~ra ı ev cıvın u erışı gun ırı un. e ı er cara de wrl kals kiribun.Dari çave wa firaxô wa talan kiribun,u di peydG xeniye wa xerakiribun.IL;ta dereng'iyo. şeve li dora gund 

mr.ı.bun.Pişrc;, ji neç::ırJ: tevlu maliye xwe hatibun bcıjer u Kwe li axe girtibun.Di pay wa da zade wan dabun hev, rezu verzô wa kuri
fc:ı..ndibun. 

-Kura lavo no mi go ctc:ırawa rıG1co. Yr:~ rt~st1 beJ~~ mi, Vil';:asi duv , . " . 1 uıreJ ne{e. 
- 131 sund nay::ı. me Jı g:::ı.e va :nine.ji roja go em ji gund der·ketin he me riwe xwe ne daye gund.no ji me nay8,ji me bE:;hta -3me he

rerıa diz1ya wa.Go ji me behta mene hayfa. xvve ji wa histandana Le ji me naye,civamera h& ji me xurttirin.fue ti na bini li vir ji wi karina me. 
-13e çika xwe reben dik1.Ye go ıv.:e rıas ne k1, wô be raste.Ne ne viloye.lfun çi~a xwe je beri bikin na kev1 sere mı.Di v&de hun in ne keski d:lne ,le nihı:ı. erne ji te 7eger1ys.n.Emô wôna pişrn. 

biştegilin. lıe lavo ma evder be xwediye. Eun ~aw:.:ı. bi :x--we ser wa 
tişda dikin.Hun naben rojge w& derkevt hale u we ji me e pirs-
k • • "T A d • .-..' A k • A A • • A • T A t • d • b A A ırın.~exa ve go erne ızıKe ın u we Jı mera mını.De ı ı ını go ne wiloye u ji w era na m1ni.Mi we cirimand Hune penç hozara dine mi.Ev cirma weye.Pişra hun e xusara wa din.De ji 1ro pôde hun va tişta qenç bikin. 

rı . t "' . A b .... . L" t"' . -·'-,ırma e ser sere mı u ave mı. <3 ya ras ı ev ne cırme. -Ma ç1ye lawo,dika wô beje.Ez ji te ne di tirsim,ne fihet dikim.Heqe we cirmkiri:ae .J.Ii ji we cirm kir.Go tişk1 di bana mine ev bi kirya. 
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- Ez dibem ti neheqiye li me diki. 
- Nuxv,re wilo ez neheqiye li we dikim. Dika neheqiye bi bine 

veca .z:.Ne da aliki 9 li zilanıe xwe meyzand.Bi til ya xwe Şero şa
rı.i da.Zilam di eelıda tifinga xwe dani ser Şero.Şero bGrl Wl 

ht E ... D 1 . dA ... ... ,.. k ~ n· A ~ ... t· xwo ave e pay ~zız.nor çu ı ıware xenı e~. ı pere uenge ı-

finge li tarika sarince balabu.Peşi cirane Şero şiyarbun.Pişra 
xelke t2xe ji nn.v livina guhdari durve kirin.Pişra lihefa x:vve 
k • :o • A K A cı A • • • "ı b ' • b 
ışana.ıne se ro xwe •. uro ,2ero e mezın J ı ser cı,ıe xv-.1e ra u. o ı az 

çu ber deri.Kir go derkevi derve.Diyn wi di pişt deri de sekini. 
n· d t ' "' · · · l"' 1 "' • t n d" J l · "' , B· t. · _,_,ı es· J{O bı mı e 1rur0 xwe gır .uer ,-u Q3 ugırı oun. ı ·"ırs 

guhdari derve kirin. 
Ne mi tiştek ne got~ go Şero dipay Eziz de,ya mi gazinik 

bu.Pisti te wilo XWGSt eze · be çi.Em li bor wene.Kija roje em 
. . t. ,.. ı ı t"' 
Jı go ıne we uer~e ıne. 

Beri go tirs ne giha te,te wilo ne di got kure seye xwe.Te 
belısa neheqiya dikir.Ka disa beje.Ki neheqiye li wo diki. 

Ne mi got ya mi gazindik bu.Pişti go deste wo li sor me 
bi 9 kil kari nelıeqiye li me biki. 

Ha wilo weke mera bipeyive.Niha here penç hezara bine.Ev 
cirma we hemikcı.ye.Te dive ji ye di nastinim. 

Xwezi hebnna.Le bi tirba bave te atmani bi mircı. nine.Em 
abora ~ve bi qaçaxiye dikin.Le ev çent mihe go re hatiye girtin. 
Em homi runiştine.Tişt ki me hebana menebi firotane:~.Her tişte 
me li gund ma.Erdke hişk ozmc.nke bilind.Ez feqire xwede çi bikim 
Eze veqa pera ji ku enim. 

Ez Wikasi nizanim.We peşi bi fikirina.PiştJ: go we kir 
hune weke mera cirma xwe ;ji din. Wegor tede nine. Hun wena qenç 
zanibin.Le bila qenci diza ji mi bi,eze dD. roja xwe li ve girim 
H.ojo. sisiya beri niro ez ji wu dixwazim.Go hemn pişti n5:ro ket 
b t h . . . ex emı ne Jı weree 

Li zilame xwe vegera:Da em herin zrırono got u meşi .şero qe
derke pay va da mey~and.Pişra ser& wi di berde kete hindiro,çu ser 
lj_vina.xwe runişt. 

Jina wi pay de deri girt u çingcü li berda. Ew j i çu li ser 
li vinc~ xwe rınıişt; Hestire çavexwe bi zendika kirc.:::.se x:vve paqişkir. 

- Heyltı ~apa mezin li male keto,got jina Şoro.lia kesk5: di 
noma ji X\:;ynı me di vi bnjaride.Belü gire xwe li hinod5: bidana 
Ma le maye go xelxe bi cirimini.Ti dibe exa ewe. . 

Di ka ,~-;ere bej e, got .)e ro di b er xwede, tİi bor go kure eme 
axôyo ew ji ;r.we tiştki hesap diki. Wi ew ji tadeyika X\VG li me 
dik5: .Ma tid be ew li b er gaye xelke ketiye. Li p2y çend · kuruş:) 

J .... '"' xv.reye . .~e ıncı x:Neae. 
- Ez qurbana xwede.I!la kevir li me bsri.Qey em ji rojge nabe 

Oxweş. 
-Ne n eya ı:iya .lda em bi wi li virin. Em bu Ferzen axa li virin. 

r,ıA ••' • ı< A ·cA A .,AoA 

~ze sıoa nerım cem.~oyze oe ew we çı D8Jı. 

He ta derengiya ş eve sere wa di b er wad•J ser li v5:ne xwo runuş
tin.Ne go tiştik netehte bira wa go bejne hevdu.Le g~tin tiştek 
so.fi nGdikir. Ya ·baş ewbu go bi bi sibeh u herne cem Ferzan axa. 
Her tişt we bi wina safi bibana.Ya GW ma go razin. 

Ferzerı .Axa,!ro ;ji weke rojidi d•.:;reng şiyarbu.Civata wi heta 
derengiya şeve dom kiribu.Di ve holede der ji civate qeriyabu.Buh
ribu mezela di u çend qedeh ereq ve~varibu.Ji serxweşiya ôvari ça-

" "' . "b B "' b" "' f. 1 d vo wı werımı u. e rı go ra ı çc:we xwe ır can • 
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Çend8 ser livina xıNe gerkiri ma.Pişra rabu.Çu dery@ mezela xwe vekir . .xeyni xulan~ Ehmedo kesik li eywan8 nobu.Kofxweş bu go Jl . ' 1 ı A ı. ' ., d"t B "h ... ı . t. ... E' d nına ve J:esKı ı oena_a xwe ne ı • u urı meze a runış ıne. cınıe o 
A A 1 

A d" d t t" A A peşı qenwa wı, ı pay e ·aş ıya wı anı. 

- Çi heye çi nine Ehmedo ji sibehive, got pişt:l taşt:ly6. 
0 A t A • b • hA --, A d "A A A • • •, h"' ı • - ,)axıy2, e we çı ıue .:::_;ıero u ç.en xvveaıye ıNı Jl sıo;:;~ ı. v:~· ı deve derine.Be çi hewala wan heye. - We çi hewala wan hebi.Qey disa rahiştine hevdu.Ka banke wa. Ehmedo rahişte firaxe vela fi dorket.Di payda Şero fi çond xvved:lye xırve ketne hindiru.J..1i pişta deri şip:lyc\ s.;kinin.Roj xweşi dan ax8. 

- Bibuhrin runun şip:lya nom:lnin. 
X:wede Kemat:lya te şan:l me nod:l ,got .şero bt~r:l runun. 
Xere ,Şero. 

- Xere.Ewe go em bi druve xwe tG reht dJ~kin.Em çika dibı3n go neyen., le nab:l.Er:ı neçar di m:lnin.Nexwe m~~ kengi te reht dikir. - Ji xwe wine ôn.Ma hune herne ku dere,di eihe we evdere. - Em ji wilo zanin.Ji bavu kala cihe me evdere.Pişt:l iro j:l we c> vdor bi. J..1e .Fxro Axa bi vi çavi li me nameyzeni. Şevedi, bi de-"' " ... - ·ı A ... h t• B" ı . . . ~"' rengıyn şeve ew u çend zı tıme wı n ın. ı sa oqa ge.nın Jl gunue me natine diz:l.D:lbe h:llo b:llo we diziye bele sebep 0 bel~ heq dirabi me c irimeni. Penç hezarc::ı. di mo dixvvr:zi. Dfi roj nıu.~llet deme. 
G ., . ... -.... ... ''!" t ... t . d . h • ... ... b . t o om neoın Wl'3 dısa e.veco. u zanı 9 ı çe.wo. J. 'JGJl emo ı y~~ e kin. 

- Te go k:l Fexroye me.Çawu te.Ma kesik nebu go biş&ni pay te. p . . ı . E b t d" . ı A b . k . ... ... b \T • " - ~z Jl <u zanım. ~v .a , u zı ame ı çe~ Jı pera u •. a pısmame mi ji li virin.Çi sonde go ti bi xwazi~em§ kin. 
-- Niha der j i sond§ bi gere o Wexte sun da j i he ye. Le çima h unnin fi ne hinedi o Ne hun bi tinene y§ ji gunds hat:l.Çima ji wana "' . "' naye pırsın. 
- l\!Ia ez ji ku zanim. 
- Nexwe ez venc:ı, b&jimo Go tiştik nebc:ma ne gundiye WG tavetine ser ve~ne Fexro we di ciriminind .Ma ne wilı ye. 

- Ez di bem ki kariye kiye.Kay karine me bi ten&. 
- LTeyze Şero~Ev ne karibuna.Go ti li we meyzen:l,em dest li sur dosta xwe nrtb:lnin.Le· ne wilo ye.Weke go ez dib8jime. 
- Hnşa.Ma hedde mine.Ez Şikra gund!ye xwe dikim •. Li kusura mi ne meyz8ne.Mi xelet:lk kir.Gotins mi no ev bu. 

E A ' • -':lA • A t • • k b" -, l t A ' ze pırsım.~e pırsın ış~e na e.~o nun ene oaqa xem ne-
dikir.Eşirik te deve derye me.Her kes go tiştik dibej:l.Ji wana ki bi hE~q, kl be heq erne Çawa ta derxin.Ne diwe pirs2 xwe bikin Em bankin cawamôrna em gohdc:ır:l li wa bi.kin. Go ev j i ne bu , kevne
şop:lye mo hane.Diwe go em wana benin cih.Fexro Jı wilo kiriye. Wi pirsyara gohd[:r:l kiriye. Pişra hun c irimandine. Divre go hun c irma "Arwo bidin •. 

- TT e di kevnoşop:lye me de sun d j i hene .Me bidne sunde. ,-, d . " ' X d" " b. ""' " , . - d"' - ,::ıun Jı neqqe .~ we ıye ga go ıwen erne ve'' oıcı.ne sun e. 
He ew dijmine mene .Em sund ji buxun q::.:bul naki:::ı.Peş:l xwede, 

pişra em li we di meyzenin.Go hun j:l .ma parizenin,dive go em ji vir bar bikin.Qey Qedera xwede wiloye. www.a
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- Ez di b@ ji xeynt we xeber~ hun tişt ki d! nizanin.Hema 
go tc\ yi dighi we, h un belısa bt:trkirine di kin. Bavo :1erin. Oxira we 
ya xere bi.Welat li ber we vekiriye.Hun kudore bi xwazin henne 
wede. Gel o cihe go hun herne be xwedi ye .Hune rabin .ser tıixwe 
tistna kin u kesik tiştki ji we nepirsi.Ew li kuye. Li ku heye. 
Weke go mi got.Niha rabin herin.Eze pirana bikim,pişra bGnkim~ 
we. 

-;ı " • b" ..... - Ma Eexro Axa we ew çı eJı. 

- Ne mi go herin. 
Mali awa,XtNede zs.roge te behli. 

- De oxirbi ji were. 
Şero U xwediye XWG rabun,x~e li ber axe tRWD.ndin U berapaş 

derketin.Di pa~ wada qulfek diketne mezela axe •.• 

D~>IOJffiATİK ÖRGÜ·rLE~:WEN H/~BE'~.LEH ~ 

İsviçre yazarlar cemiybtinin bilim adamı,Sosyolo~ 
İsmr:ül BEŞİKÇİ' nin sömürgoci Türk hlikür"leti taraıgından hapishane
:ve koyulmasını protesto eden mc;ktubu ( 1 ) 

I~OUSSE BOUL ANGER 
İsviçre yazarlar Comiyeti . \nşkanı 
Kirchga8se 25, 8001 Zurich 

Eksç:lans 
Fa.hri KORU'r[İRK 26.1 .1980 
Cumhurbı::ışkanı .. . 

AJ\L;CARA -T;JRKIYE 
:lazar İsmail Beşikçi'nin hapishaneye koyulmasını duyunca 

fazl<=:.sıylrı. üzi.Udük. Onun Kürt halkı için yazdıkları ve davrnnış
ları, h~.:rho..lde hükümetinize ters düşm,:;ktodir. Fakat biz fikir öz..:. 
gürlü~üne baskı yapılmasına ilgisiz kalamayız.İsmail BEŞİKÇİ ye 
iki buçuk yıl ceza vermeniz insan haklarına ters dtişüyor.tllke
nızın çıknrlarınl (adını) zodeliyorstmuz. Bize ~öre de~erli bir 
':Ul tür uz.mnnını.n ağzını ka.patmrmız siziniçin çr)k oilıı;ımsuz l:.ıir 
tepki yaratır. Daha öncede Nnzım Hikmet' ih, eser.i'nden· çıkarılmış 
l-.ıir b:1lcmin yasaldanmasını duydu~umuz zar:nan hem· hB;yrete düşmüş, 
hem de üzülmüştük. 

En kısa zamanda tiim gücünüzü· kullarınrak İsmail BEŞİKÇİ' 
nin ht.1pish:::o,neden çıkarılma::.nnı sağlamanızı diliyoruz. 

Bu çağrımızı olumlu bulacL~ınızı ümit eder toşekkür
lerimizi bildiririz. 

Saygılarımızla. 
IviOUS3E BOUJJ:i.lWEH 

İsviçreli Yazarlar Gerniyeti Bşk. 
(imza) 

(l) İsmail BEŞİKÇİ'nin ayrıca iki adet mektubu dergimizin önceki 
sayfalarında yer almıştır. www.a
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İhsan ~;abri Çağlayangil 
r~ürki.ye Cumhurbaş~~n,n+ıf?:ı I·faknınına 
Çankaya 1 An1mra/TURKIYE 

25 

Oslo 6.6.1980 
Dü0Unce ~zgUrlU~Unü engellemek bizce iloriyç do~ru 

gitmeye engel olmaktır.Norveç'li Yazarlar CemiyGti 9 Ismail 
BEŞİKÇİ'nin hapis edilmesini protesto eder. 

Düşünce ~zgürlüğünün engellendiği ni ve Uzü1erek duyu
yoruz ki~ Kürtçe:; dili edebiyatı ve kül türü tüm TU.:rkiye KUrdis
tan' ınd.:1 yasaktırlar. Aynı zamc:~nda Türk yazarlar susturulmnyo. 
çalışılıyor,yasaklan-ıyor,yeyınına işe sansür. uygulanıyor.v,s, 
Dileğimiz yetkilerinize datanurak Isınail BEŞIKÇI'nin derhal 
bırakılınasına çalışılmasını istiyoruz. 

Saygılsrımızlo. •• 
Cnmillc:ı. Carlson 

NORVEÇ'li Yazarlar Comiy~ti Bşk. 
(İmza) 

u;~UGUAY : 
Di 13 u 14 e IIeziranô 1980 du TOJOn interncı.syorıo.l a 

"' - • "'' A "'1 k" . E ..... -~. •-" ' t" ı l A grewa oırçıoune ı an ırın. ıv grow uıJı zorcı.es ıyo. eşcerıya 
hikumetc:ı Faşist li Uruguay u ji bo girtiyen rôzan(Politik) di girtig.;hande buye. Ev grew di dıJ. s endikan de çe bu .... (Sendika 
C.S.C. u F.G.T.B) 

P • k ı A t"' l"k • -" A 1 • -,· • • ı"' ırr ome.e u par ı a ı arına ve grewe Kır.Ne Jı a ı-kgrina wan kir u ji wan re narneke pişt.'_',irtine şiy~md.Em ve na
me di kov~re de belav dikin. 

Tekaşer Ji bo kesen di grewa birçibuna intnrnasyonal de ji 
bo gele yrugusY· 

Gele Kurd !ro u doh ji di bin zordestiya Fiziid Abori u çandi ji aliye çar hıkumeten,(!ran, Türki, lraq u Suri)deye. ji iro ber ve yeke gele Kurd bi awaki pirr kur nalin.u tekoşi
na xurt ya gele Uruguay herwaha giş gelen bindeat te dig 
hij8. 

Di am kopye telegrafen ku me ji bo : 
l.Konsolos& Uruguay 
Avenue Louise, 437 I050 Bruxe.lles 
2.0NU Komisyone mafen insane psı.lis des Nations 
ch. 1211 Geneve IO 

Sv1içre 
şandiye,ji were ji dişenin. 

"Yekitiya Karkoru xwendekaren Kurd li Belçika , bi te
koşina gele merxaze Uruguay re ye.ji' bo azadiya xwe u giş 
gelen bindest li cihane " 

Silav şoreşgeri. 
T e ko ş e r 

"DÜNYANIN ÖZGÜR İNSAI\JLAHI-İLERİCİLERİ-DE~IOKRATLAR.I " 
SOSYALİSTLERİ 

Pişti ku bi desten emperyalist u hevknriya metinkarsn 
Kurdistan di sala 1923 de bi hevhatina Lozan hate parçekirin u kete bindesten çar dugelen metinkar,zinat u zorkarı her roj 
betir bu u dibe. 
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Li !rane hovberiya Xomeyni li diji Kurdistan 11 Cihc:ı.t " 
vek~riye.Xomeyni f~rmana"Kurdistan de were kambaxkirin "daye. 
Li Iraq u Suriye karbidesten Baas~en faşist ~~e vodirşine. 

Li parça -Kurdistana Tirkiye ji rewş ji en din ne çe
tire .Bi sazkirina Do.liwgeriya Awarte li 19 ji 21 Wilayeten 
Kurdistan hovitiya netinkaren(Kolonyalist) Tirkan be pivan e • 

• -ı-r er roj Ş o re ş ger, Demokrat u ı·.re:iatparezfm Kurd ten e kuştin. Ko
mando bi dirind3yi (wahşeti) davejine ser gunden Y\:urdan u de st 
bi gelkuJi (qetliam) kirine. 

Di vPn rojen dawin de girtinen komeki tene kirin. 
ŞEl~'İK DUNDAR, berpirsiyare kovara Rizgari, ji di nav van girti
yan de ye.B~ ledan u eşandinen polis yek hate kuştin u yek ji 
li bor mirine ye.Ma gelo. tawanbariya YAŞAR GÜHDOCDU,ku hate 
kuştin,çi bu'? 

Tawanbariya (suç)Wi ew bu wf tekoşin ji bo mafen gele
ki (gele Kurd), ku ji hemumafen netewi u demokratibepar hati
ye hiştin dikir.Yaşar GÜNDOGDU de ne şehide yekemin u ~i e da
win be ku li dijf nijaperestf U metinkarfye,li dijf fGşızm U ji 
bo mafen merovi u demokratiy&,ji bo şoreşa kurdistan e giyane 
x.we bide. 

ji bo van hemuyan em denge xw-a bilind dikin;Lİ Dij 
RANEBÜN ,B:g · DENG rJIAY!N ,HEVPAR! YE Dİ TNJANBAR!YE DE ; 

~Biji tekoşina Karkeren Cihane u Gelen Bindest. 
-Tola gelkujiya li Kurdistan de hergiz were standin. 
-Bimre Koleti,Biji RİZGAR! • 

Ev nivisar ji çapxana KOl\[AL hatiye. ------------.:::;;::--- ------

25.7.1980 tarihinde,Türkiy~ İşçi sınıfının sendikal 
~rglitlelici ve kurucularından,Maden-Iş başkanı,DISK eski başknnı 
KKVIAL TURKLER' in faşistler tara~ından katledilmesi Uzerine CSC/ 
AVC Tlirk aeksiyonu ile FGTB/ABVV Bruxelles-Hal -Viluo.rde G~çmen 
işçiler komisyonunun daveti Uzerine,Türkiyeli demokratik işçi 
~rglitleri toplanarak aşağıdaki çağrıyı Belçika kamuoyuna yap
mıştır.Biz enternasyonal g~revimiz gere~i dayanışma içincle,bu 
dayanışma ve birl~k çnğrılara her zaman açık olduğumuzu bildi
rir.Başta Maden-IŞ olmak Uzere Türkiye işçi sınıfına baş şa~
lı~ı diler acılarını paylaşır,bu tür fa~izan y~nteclerin Işçi 
sınıfının sendikal ve demokrasi hareketini tökezliyemiyece~ine 
inanıyoruz. 

T e k o ş e r 

Belavoka ku:. koroelen demokratik bi hewre li ser kuştina 
KEI1AL TÜRKLER kirin eve. 

_.Q~GRI_ 

CSC/ACV TUrk seksiyonu ile FGTB/ABVV Bruxelles-Hal
Vilvorde G~çmen İşçiler Kol!lisyonu'nun daveti Uzerine,Belçika' 
daki Türkiyeli demokratık Işçi örgütleri: 

Belçika Türkiyeli İşçiler Birli~i 
Demokrasi için Birlik Belçika Komitesi 
Heusden-Zolder Halk Gençlik Birli~i 
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Tekasıer-Belçika 'daki Kürt İşçi ve Ö[;rencileri 
J3irliği 
Türk Işçileri Day~nışma derne~i-La Louvi~ro 
Türkçe yayın kollektifi 
Türkiyeli İşçiler 1·Cül tür ;',ierke:;zi 
Türkiyeli İşçi-ö~renci Birli~i -Li~ge 
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24 'J'emmuz 1980 günü J.-3rüksel' de toplsnarı=ı.k ~ Türki;y·e 
hladen-iş sendikası Genel Başkanı Kemal Türklerin öldürilimesin
den sonra Türkiye' de faşist terörün tırme.nışını ve genel si
YGWÜ durumunu gözden geçirmişler ve Belçika Kamuoyuna aşağJ_
daki ça~rıyı yapmayı kararlaştırmışlardır: 

rl1ürkiye bÜgün-yakın taril~in en yaslı günlerindon 
birini yaşıyor. Bugün, 25 Temmuz 1980 cuma, faşist güçl•:r tara
fın~ an alçakça kadledilen Türkiye Sendikal hareketinin seçkin 
liderlerinden,Türkiye ~~den İş Sendikası Genel Başkanı Kemal 
Türkler'i topra~a veriyoruz. 

Jöyle bir günde ,Belçika' daki 1'ürkiyelileri bünyesin
de toplayan FGTB/ABVV ve CSC/ACV sendikalarının Türkiyeli üye
leri ve Türkiye'li demokratik örgütler olarak 9 5elçika ve Avrupa 
kamuoyuna sGsleniyoruz. 

i(:emı:ı.l 'l'ürkler' e sıkıl:.:.n kurşunlar, aslındcı. Tiirkiye 
İşçi sınıfına ve Türkiye emekçi halklarına sıkılmıştır. 

Demirel hükümeti 'nin yeniden işlxşınn celmGsiyle 
iyice yoğunlaşan ve dokuz aylık bir sLi.rede 2000 ı den fazlc. 
yurttaşın canına kasteden faşist cinayc:t ve komplolar, son ay
larda ni talik ve yöntem do[:iştirmiştir. 

Çorum ı daki kitlesel c,ı.nkırımıyla Fat sn' da yerel 
Halk yönetimini yıkmayı amaçlıyan nokta Operasyonu'nda do. gö
rüldüğii gibi,emperynlizminemrindeki faşist gliçlor,devlet me
kcmiz:nrısını da kullanarak,Anadolu illerini ve giderek bii
yUk merkezleri adım adım ele gGçirmeyi nmo.çlo.maktadır. 

Bu planın uygulnnmasJ_nda mezhep 2:.yırımları kö
rüklenmokte,Kürt halkına öteden beri uygulanem baskılar gide
rek daha büyük boyutlara ulaşmaktadır. 

Ayırımsız tüm 'rHrkiye 'li iloriciler,yurts.svurler 
ve demokratlar, kitlesel tutuklEooalnr,işkencelere maruz bıra
kılmakta,sıkıyönetimden do elirret nınrak hapishanelerde si
y~aal tutuklular işkence altında katledilmektedir. 

Amnesty International,Fluslararası Dmnokratik Hu
kukçular Derneği, D\inya :;endikalar Federasyonu, i:.. vrupa ; on dikalar 
Federasyonu,Dünya Işçi federasyonu rapor ve bildirilerinde de 
açıklandığ;ı gibi, Dc~mirel Hükümeti' nin iş başına g(')lişinden bu 
yana 50 bin den fazln siynsal tutukl~ma yapılmıştır.Demokratik 
örgütler ve yayınlar birbiri ardına yas:-ıklc:mmakt,:ı.dır. Yeni ha
zırlanan ve parl...;mentoya sunulan yascı. cinerileriyle demokrntik 
özgürlüklerin s6n kalıntıları da ortadan kaldırılmnk isten
mektedir. 

:Bu bnskJ. düzeni, Belçika da bulunan ·Türkiye 1 li İş
çileri de hedef almaktadır.Çeşitli kisveler altında faaliyet 
gösteren Türk faşist örgütleri,Tiirkiyeıli ilerici ve domokrat
larc. saldırmakto.dır. 
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FGTll/AWV Bruxelles-}Ial-Vil vorde Göçmen İşçiler Ko
misyonu ve CSC/ACV Türk seksiyonu ile Belçika'daki Türkiye'li 
göçme~ işçilerin demokratik örgütleri olarak,Belçika demokratik 
gliçlerini,aşı1ğıdaki isteklerin gerçekleştirilmesi yolunda da
yanışmaya ve somut girişiml8rdo bulunms.ycı. çağırıyoruz. 

1. Türkiye 1 de:: ki faşist teröri.in bn.ş sorumlusu olduğu 
k2.nı tl!:tnan Türk Hükümeti 'ne karşı protesto kampanyası hızlan
dırılm:-ı.lıdır. 

2. İmza koyduğu Uluslararası insan h:::ı.k1arı anlnşnEı.la
ı'ını hiçe sayan Türk Hükümeti 'nin 'bu tutumu değişrrıediği taktir
de ,Tlirkiye'nin de üyesi bulndu~u uluslararası örgütler gereken 
müeyidc;leri uygulamalı,Belçika kamuoyu da bunu sağlayacak yönde 
harekete geçirilmelidir. 

).Gerek Türkiye'de,gerekse Belçika'da çeşitli kisveler 
al tındn faaliyet gösteren 1l'iirk frt;;ıist örgütleri yasaklo.nmalıdır. 

jİrJA KURD, Dİ KONGRA jİiiJA YA I:i'HEHI'Jr,TİOITAL 

Di mc_jha Tirmehe de Kongra jirıan a nı::wnetewi 
"İnternationo.l tıji aliye O N U paytexta Daninw..rka di wKopenhagen 11 

de hati bu danin.Dr.Kurd "Waldheim,Sekretere giş ONU kongre 
vekir.Di we KomelS de 2500 jin en ku gelen her aliye Cihane 
tcms:ll dikirin hebfuı.jina Kurd ji aliye g<2le Kurd we di we 
kongreda 1?eşdar bu.Li i::er gele Kurd u jina 'urd nunerek ji 
"Yekitiya Jin en Xurd li Swed" gotinek kir.Bi kurtnyi di we 
gotine de nalina jina Kurd li Kurdistan& u bi wi awaki gişt:l 
a gole Kurd, da n:lşankirin.q.ot pelixandınn sebeben jina 

Kurd Feodalizm u nezanine( Jinen I\urd 7:)95 ne xwendane )Paşe n:l
f}:?.n d2. ku çıqas gele Kurd di bin zordesti u notewi gi girarı 
de jiyinok nexweş dikşine •. 

Li dawi ye de,Jin en Kurd gazi kirin Komelen 
İntc=;rn2tional: ji bo ku donge xvm u piştgiı~t:lya xwe di ser 
gole Kurd u j:ly:lna jina Kurd bilinci bikin u heq8 wan e 
::_,:ımokratik u vekhewi ye bidin pekA.n:ln. 

Pa ş xwendin:.:ı ve gotine çend j in rabun li ser xwe u 
gotin: Gele Kurd. rııafen xıive en netewi standi ye,li pehtir li 
Iraqe. ('E;n ku ev got:ln, peşberi doza \urda bunu piştgire 
xw:ln mejen · Tirk u Ereb u Ecem blin.) 

Lİ KOPENHAG~ Q_lJ_BJ3A ZLlAN'E; I\Q]:Q2.1 VE~;...;;;ü __ 
Dı dawiya heyva Temuza buhuri da lı serbajare Dnn:lmarqa 

Kopenhage,jıbo ferkırına zımnne Kurd:l qursek hat vekırın.Ev 
qurs lı ser rıı.ıraceeta nı viskare Kur d M. Emin Bo.zarslan, komela 
pıstgır:lya Kurd::m lı Swed (Kurdiska ~1olidari tets Hommi tton) ~ 
Yek1tiya Karkeran (İşçi Birliği ) lı Dan:lmarqa,Komela Karleeren 
Kurd (Kurdisk Arbeiderförening)lı Norw·eç uçend profesor ji Za
ningeha bajare Roskilde lı Dan:lmarqaye hat p3kan:ln,lı ser van 
mıraceetan Fonda Çande ya Bakur:l(Nordiska kultur fonden),jıbo 
mesrefa qurse. IOO~OOO (sed hezar) qronôn Dad:lmarq:l alikar:l da 
n bı van dıravan qurs hat finansekırın. . 

Bı tevayi 30 xorten Kurd dı qurse do. beşdar bun.Jı vana 
21 kes jı Dc:mimarqa,5 kes jı Norweç,2 kes jı Swetii ,du kes ji jı 
Almanya Roja va hatıbun.Eamostaye qurse ji nıviskar M.Emin 
Bozarslan bu. 
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Qurs,roja 21'8 Temuze 1980 vebu u heta roja 31' e 
Temuze lJ80, IO roj dom kır.Ew,dewra peşin bu.Dewra dıduyan 
jl. de payize be vo~ırın.Dı qurse da roje 6 saet ders hat 
dayın.Bı wl. awav:l bı tewav:l 60 saet zımane Kurdi hat xvvendın. ~ t. ;o.. A 

Dı qurse da bı awakı kurt,bı qase ku dı IO rojan da 
' h " " 1 k ' A ( ) T7' dA A b ' 1 A oıcı Dıbe 1 pış.r:e Jı rezımnn gramer a ~~-ur ı,awa u ıne;erıo.Ken 
nı v:l.san.-::-ı. Kur di u çe nd pEJ.rçe j ı nı vis ar , ç:lrok, hellJest u marşen 
~<:urd:l hatın dersdan,1ı ser peyvık(kelirne) u berhevok(cümle) en 
dı van parçan da hat axıftın.Dıgel ku dem pırr kurt bfi Q tera 
ferb:fina zımane Kurdi nedıkır, jı qurs gelek berdar(verimli)der
bas bfi n jıbo xorten ku beşdar ·i:Jun golek mefc:ı.dar(yararlı)bu. 

Ev cara yekemin bu ku qurseke zımane Kurdi bı all:
kar:lya sazgeheke(kurum) resmi lı Awrupa hat pekanin.Vebü.na 
qurse çawa ku dı nava kr-.rker u xwendekaren Kurd da kefxweş:lyc0ke 
mezın çekır u dı rojnamen Danimnrqa da denganeke fereh da, 
' ·1 1 A 1 ı. A ı A ' A A k" 1 ı t" ı 1"' ' J' 1 

rı or w e ıa Ju se Je o e ners oun u rı ıno. aew e en qo O!:'ıya ıst. ı o er 
ve herse u rıke,sefaretxana dewleta Tırk:lye ya qolonyalist 
xwest ku pejk lı qurse xe u w& bıde gırtın.Bı ve amance Şevır
dare(müstoşar) sefareta van lı Xopenhage,jı komela karkeran ra 
tel<.;fon kır u ıJe şermu fedi wehn got ~Hun çawa dıkarın qurseke 

h k <) • • i A ' A T" d" ı rn l A A A we a ve ."ını ,.:a ~ıun nızanın Ku zınnne ,ur ı ı -'-ır {ıyeye 

qedey.e ye ? Le kargeren Komela Karkeran bersivc::ı.. wl. xweş dan u go tın ku ~.ı1 Em- tl.nn:ı:ı;ı:: Q~rnr we"'ku evrıcle-r-.fiç Tırk:lye ye, ev der 
Danimarqa ye ''.Bı wl. awayi qolonyalistan nakar:l qurse bıdın 
gırtın u qurs, lı rexme wan he tc. roja dawl.n u saeta dawin 
hat meşo.nclın. 

Roja dawin dı qurs& da cıvineke rojnarneyi (basın top
lantısı ) hat p@kan:ln.Dı v@ cıv:ln@ da mamostayg qurs@ nıviskar 
M. Eın:ln Bozar.3lan u sere k& k ome la kRrkeran lvlehrnucl Erdem derheq 
qurs§ da u derheq qedexekırına zıman b&je(edebiyatY n çanda 
Kurd:l da zan:ln u haydnriy@n(infarmo.syon) fereh dan. ro,jnam·::;vanen. 
Dani~arqi u her weha jı fonda çande ya Bakuri ra ji sıpas kırın 
Roja 1' e Tebc.xe rojnama partiy-a Qomon:lst"Land og Folk 11 u roj
nama Partiya ;Sosyal Demokrat "Aktüel t", lı Sl:1r qurs@ u rewşo. 
mılote Kurd nıv:lsin. 
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Dastpek di h@jmaren 2 n 3-4 d~ye. 

ı. 23.1.1980 di televisyona Belçiqa a Fransizi de,di proxra
meki Peşveruda "La Fensee et les Hommes" 30 daqiqa li 
ser diroka Kurdistr:me u rtiwşa Kurdistan~ı. :tnme hat pey
vandin.Meriven ku peyiv:ln ev bü.n:Endamek ji Tekaşer n 
asistaneki Üniversite e Kurd u profesoreki Hukuke e 
Belçiqi ~ P .IVlertens, Ev prof e sor endame konela mafôn ·!nsan 
u a hukukçiyen Demokrat e • Li Tebax 1979 komela mafen 
insana ew şo.ndibu J:ran u Kurdistana !rane.Di.wi çaxi de 
Xomeyn:l leşkere Jr:.ne top u balefiren xwe şandibu ser 
Kurdistane.P.~1ertens vana gişa bi çaven xwe d:ltibu.Di 

A d • A kA • "k • A d" A ı• A • ı • vegere a cıvıne ı roJnamev~nan çe .ır u ur u cıreJ ı 

ser rewşa !rane u Kurdistana !rane peyiv:l.Çend roj şun 
da di radyoya BelçiqJ: de, as:lstane !\:urd nezik:l 30 deq
qe li ser Kurdistan@ peyivl.. 

2~ 6.2.1980·Di hejmara 3-4 de me goti bu ku şeveki infar
mation li ser Kurdistan& çedi1)e. Ev ;şev ji alJ:ye TekoşE~r 
hazir bu. 

3. 8.3.980 3ITIB ,:cejna jina a international :Tekoşer me
s::ı.jeki şand, ji bo ku ew roj me nikaribun beşdar bi bin. 

4 •. 22.3. 980 Cejna Newroz li Paris; Yekitiya karker u xwende
karen Kurdistan u Yelcitiya KarJcer u xwendekaren Kurd li 
Belç:lqa-Tekoşer Cejna Newroz bi havra li Paris Piroz ki
rin.Bi gvend u stranen Kurdi ev şev xweş hat bihurtin. 
Dengbej Heval ozan~ şeve bi law,jen xwe şev birengtir kir. 
Tierwt'fha filme ku Jean Bertolino li Kurdistana :tran di 
dem::ı şe; re ge rm de çe kir:--- pe ş eni xelke h:=ı.tkirin. 

5. 29.3.980 Cejnq Newroz li Liege •.• Disa Yekitiya Karker u 
xwendekaren Kurdistan li Fransa, fi Yek:ltl.ya K:J.rker u xwen-

df_dcaren Kurd li Belçl.qa(Tekoşer) cejna Newroz bi hevra 
li bajare Belçiqa Liege piroz kirin.li cem govend u stra
nen Kurdi 'beşdarbuno. dengbe j Tievo.l 'peşordanc:: filme li 
ser Kurdistana ~ranô şev. xweş :)ihurt. Qala ve şeve di 
Kovara "GÖ .... Ttın Işçi" a "Inga Türk" hate kirin. 

6. 19.4.980 ~Cejna "Objectif 82" 60 koroelen peşvaru bu du 
snla xebateki pirr mezin çedikin ji bo ku karkeren b:lyani 
(xerib) karibin di saln 1982 da mafen helbijartin&di 
11 beled1yan "da bist1nin,Tekoşer ji di ve c-ivata"Objectif 
82" endame.Di ve şeveda,me dilan kir u çend gotin li ser 
rewşn karkeren Kurd li Belçiqa got. 

7. 1.5.980 : Yek1tiya Tekoşer,bi partiya Komunisto. Belçiqa 
ı G"l " k" E "' .,.. ,........ "' "b d" -.- d"' re u ::ın pıroz ır. var e J ı ·;:en ayı çe .. u, go ve n en K. ur ı 

h3.tin kirin. 
8. 27,28,28.6.1980 :90 Kornal u parti en peşveru,bi nave 

"f·OPULART" 3 roj 11Manifestatie 11 a çandi u rezani li 
Verviers(aliye bajara Liege) çekir.Tekoşer li wira 3 roj 
stand u xwarinen Kurd1 peşkeş kir.Rojek e ji dilan kir. 
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9. 12.7.980 : Mala Gel§ Kurd ku nu li Almanya federal di nev 
Kark,e;ren Kurd de saz buye, şevek bi nave"Hevkar:ty<l Kurdis
tana :trane"Çe kir.Li cem pirr karkar u xwendekarô:ırı Kurd 
meriven Alman1 j:l beşdar bublln.Xweş1 u baş1ya ve şeve ev 
bu:Bi birre karker u xwendekar hatibillı.Giş Kurden li wir 
bi dileki xweş şev p1roz kirin.Bi govend,stran,oznnen nUh 
(Em karin bain kul1lgen lCurdistnn)bi gruben xwe re ev şev 
' " ı " " ı X ı '" h k t:- " " ,.. " ı l" d t" oe Kernnnı üu •.• esn.Jen ev nrJ. u pırozıyen KOme en emokra ık 
ji Almanya,Tekoşer ji Belç1qa, u Peyva niv:lskare Kurd 
Kandal li ,ser Kurdistan, rewşa nUh, banga w:l j i bo hevkar1ya 
Kurdistana :lran peyva endamek:l Pekanın j i I\urdistan ku rewşa 
gele Kurd u tekoş1na wı di d1roke de dij1 ko1ohyalistan 
peyva u mesaja endamek1 pol1tburoya PDK-!ran qedre ve şeve 
he mestir dikir. 

IO. 24.7.980 : Di ve roje de,komelen demokrat1k ji Tirk1 kornci
v:tnek li ser kuştina Kemal Türkler kirin.Giş koroelen demok
ratik yen karkeren Tirki u yek1tiya Tôkoşer ve komcivine de 
beşdar bun.Di komciv1nede kuştina Kemal Türkler hate pro
testo kirin. 

ll. 25.7.1980: Bi daxwaz1ya du send1ken Belç1qa FGTB u c;-:ıc 
ev komala giş hevre di 25.7.1980 çun ber der1ye konsolose 
Tirk1 u faşizma li Tirk1 protesto kirin.Le mixabeye konso
los nehişt ev komisyon biçe hindiru u ew qebul ne kirin.Li 
ser ve yeke van komelan Weneye Kemal 1ürkler cianin ber 
der1 u ev kare konsolos protesto kirin.Paş yek deqqe beden
g1ye,biryaren ku giş komelan bi havra niv1s1bft bi dengeki 
hilind hat xwendin. 
Ev kare han u belavok çu ji giş çapa belç1qa re.Komelen jer 
di rnit1nge de beşdar bun: 
l.Belçikada Türkiyeli İşçiler Birli~i. 
2.Demokrasi için birlik Belçika Komitesi. 
3.Heusden-Zolder Halk gençlik Birliği. 
4.Tekoş~r 9 Belçika'da Kürt İşçi ve Ö~renciler Birli~i. 
5.Türk Işçiler Dayanınşma Derneği. 
6.Türkçe yayın Kollektifi La Louvene. 
7.Türkiyeli tşçil~r Kültür Merkezi. 
B.Tlirkiyeli Işçi 0~renci ilirli~i. 

12. 26.7.980: Belavok ji bo çap6 hat belnvkirin.Di v6 belavok& 
da komeleyen· ku kuştina J~·araal 'l:ürkler protesto kirin ev bun: 
Assoc.ations signataires: 
.Prof.Francois Rigaux-IA'l. Ligua des Droits de l'Homma 

La ligue ınternatıonale pour les 
droits at Libert~s des peuplas. 

Raymonde Dury-.Parti Socinlista Belge 
Parti Communista de .3elgique 
Associntion belge des Juristes D~mokrates 
Jeunessa Comrnunista 
Union ·belge pour la d~fansa da la Paix 
MRAX 

Jeunes SocialisteB 
OXFAU 
C N APO 
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Houvamend Otifriern;Chreti€in · · N+ ,, '· ·-- ' r. "' _. · 

:Mouvement Social·ista pour· la 'Paix at le :DevEiioppemedt 
:F'GT:B Regionale Bruxelles-Hal-V il vorde . 
CSC Seetion Turque 
FGTB Bruxelles-Hal-Vilvorde Commisian des Travaile::ırs 
·ımmigres 
Associ::ıtion de Solidarite des Trav:=ı.illeurs Turca -L:ı Louviera 
Cantre Culturel des Travailleurs de Turqie 
Collectif Turc d'Edition et da Diffusion 
Co~ite d~ belgique de lUnite pour 13 Democratis en Turqie 
T~KOŞER-Union des Trava~lleurs et Etudiante Kurdes en Belgique 
Union Populaira de lR Jeu,nnese-Heusden Zolder 
Union des Travailleurs ct Etudiants da Turquis -Li6ge 
Union des Travailleurs de Turquis en Belgique 

R . "'k k . "" k d. ' 1. ' ı d .... b" OJe paşre omcıvıne . ısa Qı nav van Kome an e çe u. 
li ser rewşa Tirk! ku rej!ma faşist· roj bi roj behtir zilmS 
bi ser gelSn Tirk! dike,~at-axaftin ·n ev zilma ku li ser gel@ 
Kurd u Tirk dibe hat protesto kirin. Di her se ı~oj u di giş 

kare hnti kirin da ev sloganen li jer hatin bi karanin : . 
l.Yaşasın ba~ımsızlık,demokrasi,sosyalizm mücadelemi~. 
2.Faşizme karşı omuz omuza. 
3.Yaşasın demokratik güçlerin eylem birli~i. 

· 4.Yaşasın Kürt va Türk halklarının kardeşli~i. 
5.Bij! gelen Kurd u Tirk. 
6.Yaşasın enternasyonal dayanışma. 

' i 

Gelecek sayımızda · üzerinde <iuracağımız ve 'çıkacak 
yazılar: 

l.İspanya da Bask Halkı ve Mücadelesi. 
2.Türkiye KUrdistanında Gelişmeler. 

3.Türkçe izahlı Klirtçe Gramer-2 
-----------------------------------·---------------
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KURT ÇE GRAı'VlER i_ 

Kürtçe Alfabe 
Büyük harfler Küçük harfler Telafuz:fekli 

A a uzun okunur ade m 
B b baba 
c c celal 
Q ç çiçek 
D d derya 
E e e lif 
~ e uzun okunur 
F f fakir 
G g garip 
H h hedef • 
I i I lg az 
.... i uzun okunur im sak I 

J j japon 

K k kerem 

L ı leyla 

M m memet 

N n nargile 

o o ok 
p p park 
Q q benzer kelime kahraman 

R r ra sim 

s s sel 
ş ~ şato 

T t tiryak i 

u u uzun ... tl uzun okunur ii van u 
V V Ôk~~Ür! aras~n~a ve 

w w T~f)fçe'de vali vali 

X X ~ nin sert şekli 
y y ye tim 

z z zeytin 

~ 
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1ELAFUZ ALIŞTIRMALARI 
A - Adar, a~ir, av,azadt 
B - Ba, bacan, badan 
e - caıner, cwani carna 
C - ~en, çilo,çeri 
D - Dew, dilan,dinan 
K - Erd, elem, eni 
A A 

E - Ezing., e\;un, evar 
F Fereh, find, fetlonek 
G- Ga, genim, agir 
H - Heçi, hesin, hogir 
• 
I - Ilm, ketin, pir 
,. .... 
I - Isot, ilon, dawi 
K - Ked, keç, bakur 
L - Law, lori, kelek 
M - Mer, meymun, mam 

N - Nan, ntr, ~tun 
O - Ol,ordek, golik 
P - Pe 1, ··pirtuk, ko pal 
Q - Qazi, qijik, paqij 
R - Rez, r~zan, beraz 
s - Sel, sing, hesin 
ş Şer, şiling, pişk 

T - Tevn, tari, çetir 
U - Ur, quling, quncik 
A 

u - Hur, hO.t,kur 
ll Av, dev, ava 
W - Weris, weje, lawik 
X Xerab, axa, xemle 
Y - Yek, Yezdan, çiya 
Z - Z.elal, zertn, zozan 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Kurtçe'de sekiz tane sesli harf wardır : 

A • A A 

A, E, E, I; I, O, U, U 
a, e, e, i,i, o, u, u 

Bu sesli harflerden uçü daima kisa, geri kalanları ise daima uzun 
okunur. 

• 
Kısa okuminlar E, I, U 

e, i, u 
örn. : Endam, hesin, pal~ 

Kitik, sing, find 
Ur, kur, kurt 

Uzun okunanlar 

örn. 

A A A 

A, E, i, O, U 
a, e, 
Agir, 
A 

t, o, (1 

hatin, çtya 
Ezing, evar; peşt .. 
Isot eni, çtrok 
Ol, hogir, sor 
Hurik, zO., bO.win 

Kürtçe'de geri kalan harflerin hepsi sessdzdir. Bu sessiz harf
lerden üçü Türkçe Alfabede yoktur. Q, W, X 

q, w, X 
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Türkçe'de bu harflerin telafuzuna yakın örnek kelime veya harf vardır. .. 

K - Qehraman, qiz, aqil ( Q için ) orn. 

T - Kahraman, ~Iız, akıl ( benzer ) 

K - Weris, wali, suwari ( \il için ) 

T - Veli, vali, süvari ( benzer ) 

K - Xali, .... xort, xer ( X için ) 

T - G nın sert telafuz u gibi okunur. 
Bir ayrıcalık XW 

Kürtçe'den iki sessiz harften olu~an ve sonuna sesli harf: 
lerden, a, e, e,i koyuldumu tam olarak seslendırılebilınen ve sadece 
Kürtçe'ye özgü bir hece vardir. 

Örn. : Xw~rin, XW~rze, XW~, XWQli, neXWQ~i, XWQdi, XWe, XWedank, 
xwin, xwini 

Kürtçe Alfabe 
a-b-c = a-be-ce 
ç-d-e = çe.,.de-e 
e-f-g-= e-fe-ge 
h-i-i = he-i-i 
j-k-1 = je-ke-le 
m-n-o = me-ne-o 
p-q-r = pe-qe-re 
s-ş-t = se-~e-te 
u-0.-v = u-0.-ve 
w-x-y-z = we-xe-ye-ze 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Harflerin sırasına göre telafuz alı~tırmaları : 
Agir pe nakeve. Beran berbidin nav keri. Ceng b~ ~ur na be. 
t;:ilo ji nav çjan te. Deng dernakeve. Eniya Niştimanperweran • .... 
Ezing ji bo ~ewate na. Ferheng pirr başin. Gele Kurd, ti biji. 

A 

Hemu kes dixwaze bibe mir. ı;:i bikim ? Isoten tuj. Jijo heywane. 
Kolika nahtor. Leza devihe. Mamostane mezin. Nezan pirrin. 
Ola me ri ve n ba~. Po la pirr h iş lee. Qe luna mame min. Rez ti j i 
tiriye. Sere çiyaye sipan~. Şewta agir dijware. Turike şivana 
tim li milen wane. Ure heval tarihe. Ez u ti. Vegerina xale 
Gurgin. Werise kevn bi ker bar naye. Xant ne qesrin. Yar li 
ku ye ? Zan!ngeha bi nav u deng. 

Devamı gelecek sayıda 
yayınlanacak. 
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Tekaşer'in yeni Yayını . --------------·· 
Kürt ve Hollanda'lılar ıçın iş ye+lerinde,okulda 

seyahatte,yardımcı bir broşür basılmıştır.Kürtçe ve Hollandaca 
hazırlanan bu broşürü Tekaşer'in adresinden temin edebilirsiniz. 

tanlı 

Temin edebileceğiniz Tekaşer'in yayınları: 

l.Kurd:Lstan,Tarihten Notlar,Fr.(2.Baskı) 75 
2 • " " 11 

, Fl • 7 5 
3.Kurdistan,Ekonomi ve Kültür durumu Fr·. 60 
4.Tekoşer iki aylık dergi Kürtçe-Türkçe s.l 
5. " " n " " n "2 
6. " " ll ' " " ll s. 3-4 
7.Tekoşer Afiş Fransızca yazılı 
8.Kürtçe-Hollandaca dili yardımcı Kitabı 

Fr. 
Fr. 
Fr .• 
25Fr. 
30Fr. 
30Fr. 
30Fr. 
60Fr. 

Temin edebileceğiniz Tekaşer ve 
Öğrenciler Birliğinin,ortak yayınları: 

·Fransa' da Kurdis-

l.Kadın peşmerge,Afiş 
2.Kurdistan'da mücadele 

85Fr. 
85Fr. 

Fransa'da Kurdistan'lı Öğrenciler Birliğinden 
Kurdistan'l2 ilgili her türlü Fransızca ve Kürtçe dergi,Broşür, 
Kitap ve Dil ile ilgili yayınlarını isteyebilirsiniz. 
AZADI Dergisini de aynı yerden temin edebilirsiniz. 

Fransa'da Kurdistan'lı Öğrericiler Birliğinin 
Adresi: 

6,Rue Ch<!ı.ppe 
750 18 Paris 

FRANCE 

T:BKOŞER;BeTçika' da Kürt İşçi ve Öğ:renciler 
Birliğinin adresi:. 

B.P. 33 
B. 1730 Zellik 

_BELGİQUE 
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Tekoser, P. b. 33, 8.1 

Şitresi çözülmeyen bir 

haber gibi gözlerinin 
içinde dlıracaksın. 

O. Katan 
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