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T G R K İ Y E K Ü R D İ S T A N I 

Ça!:;ımız emperyalist..,.,kapi talist sistemin bir bütün olnrak 

çöldiş ~ uhısal ve toplumsal kurtulus savaşları çap;ıdır.Di.5nya devrim

ci süreci bileşkenleri olan ; Sosyalist sistem,kapitalist iilkelerde

ki işçi sınıfı hareketi, kurtuluş savaşlarının filizleri fizerinde 

mantar gibi fışkıran ~~enç ulusal devletler, sosyalizm yolunda bii.yijk 

mesafnler kaydederken, sömı:1rU hortumundan ba;~ımlı ülkelerin kc'mını 

canının ve ernei'f;inin son kertesine kadar çekme peşinde olan emner

yalizm ; i ' -,; canavar dişlerini SJ.rıtmakta uye.nan kıpırcleyan 

halklara F<::c~;~L:;t askersel diktatörlükler b.ibe ederek tUm demokratik 

h8.klar çi?;nenin:;kte, halklara esaret, zulüm, i:şkenced en başka bir f'J2Y 

vermemektedir. Halklar em:;Jeryalizmi istenmeyen sistem ilan etmi$-

lerdir. Bu istem onun en kanlı elj nin kendi iilkelerinden dahi çe

kilinceye kadar s1irece;:;:i bir istemdir. 
Ortacıoğu çalkalanıyor.Emper;yalizrrıin başını çeken A. 13.D.İran-

da kaybettiC~i üst ve sıtratejik tesislerini Tiirkiye ve TJiısır da 

kurmaya,diğer bir yandan da tekrar İran'ı kazanmak için gerici 

yobaz Humeyni ile çeşitli yollarla anlaı::;ms.lar yaprrak peşindedir .. 

Siiphesizki bu dc:ı.vranış bölgedeki tüm halkların çJ_karına terstir. 

T;i.rkiye halJdarı büyiik bir uyanış ve çalkD.lanıs içinde ilerlerken 

12 Eyliil ~~ünü Amerikancı, Natocv. s;eneraller hamj_lerinin t ::tvsiyele

rine uyarak, bir biitün olarak Ti.i_rkiye ve Kürdistan' ı halklar hapis

hc:mesine ~toplama kampına çevirdiler.Karanlık p;enerallerin bu dav

ranJ_şlarını Tarih affetmiyecektir. 

Dünya bir ekonomik bı..malJ_m yapJ_y1liDr.EmperyalizirJ: ·bu bunalım

J,arcJ.an daima zora basvurarak· çıkmayı denemiş~her keresinde kara 

y;izii biraz daha kara r::;örürımeye beslamıE\tır .. Rah ı la İran ı ı zaptedemeyen 

Amerika ,bu defa ~eneralleri ile Ttirkiye'yi bakalım ne kadar slire 

muhafaza edecektir.Öyle inanıyoruz ki; Tiirk-Kiirt ve cl itı;er halkların 

F~anlı direni:şi en kısa zamanda Emperyalizmin General putlarınıda 

kırmasını bilecektir. 

Toplumların y<.ı•·ısına damr;asını vuran ekonomik i;retim biçi-

miô.ir.IIi[evcut i;retim tarzı alt yapıyı olusturur.Kuzey Ki.irdistan ı a 

( Tiirkiyt=: misakı milli sınırları. dahi:2..inde ke.lan kısma) boJ<::tı>: ımız 

zaman; Feodal ii retim tarzJ_nın yerini kapitalist iiretim terzJ.na terk 

---:;>-
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etti"~;ini ~fakat üst d-Lizeyde ~yani üretim ilir;ılı;::ilerinde etkinli--
~ . . , t-'-. J • ğ. . b .. 1 . K'' _, . t 1 
r;::ı_nı yer yer o_evam e -~_,ıro_ı J.nı u yere erın; urcı_ıs· e_n ın en 
ücra ve sarp,makina ulasımınmn sa~lanmadı~ı,aşiret ilişkileri
nin,yayla paylaşımı sözkonusu olan ve hala göçebe aşiretler o-
larak geçimlerini hayvancılıktan scı.~l2.yan yöreler olduğunu gö-.. F 1 t d .. J .:ı ' h' k 1 ı .. 1 • • 
ruyoruz. ata a ı geçen yore .erQe aa ı, rapa_ı ~oy e~onomısıne 
özz,ü olan iç pazar için üretim,yerini dış pazar için Uretime 
bıraktı:r;ını cörii~;roruz. 

Bizim için ğeçerli olan iiretim ta.rzı, belirleyici olan 
üretim tarzıdır.Bugün F.iirdista:::ı toprcı.klarınde. iiretilen tarım U
rünleri,hayvan ve hayvansal ii.rUnler,yeraltı zenr;i.nlik kaynakla
rı metropol lilke aracılı~ı ile yapancı ülkelere dahi ihraç ede
bilmektedir.Metropolda liretilen ve mantaş edilen mamul mallar 
Kürdistan ı J_n en ücra köşelerine kac';_ar ticaret burjuvazisi, yerel 
bur,juvazi ve ro;ericilerden oluşan işbirlikçileri vasıtası ile 
pazarlanmaktachr. Dahcı. çok i5retim, c:J.aha çok pazar alanı ;y cı.ratma 
yarışı başlamıstır.Traktör,biçer-döver,aro.ba,sömürü için yapı
lan yollar, elektriksel malzemeler KUrdistan ı ın l::er tarafına kı:::~
rrcm de olsa cd.rmi~ brürmmaktadır. Toprak c=ı.~;aları, köy ve çiftlik 
sahipleri otorite pe.şinde ko~;n;ıamakta, daha çok kapital elde etme 
yolları aramaktadır.Bununla beraber,kö;yleı"inde öki.iz VG katır 
sırtında f~eçimini sa:'"';layan, eskielen icar için toprak bulan büyi5_k 
bir kc:iyl-Li kesimi göçe zorlanmakta, şehir ve kasabalara akın baş-· 
laınaktadır.Pr:ı.rnuk tarla.sında binlerce:; kc537lil yoksul yaşamlarını 
tarım proleterleri olarak idame ettirmeye çalı~m2ktadırlar.Di~er 
bir kısmıda metropol ülkeye mevsimlik iççi,insaat iççileri, en a
rtJ_r şartlar, en (li3sük ücr,,:;t, her türl ii sosyal güvenceden yoksun e
me";'ini satark :ı:eçinme yollarını seçii!ektedirler.Hakim -lilkecle mev
cut Emper;ralizme bc:ı_(ı~ımlı, çarpık az gelişmis kapitalizm içine d-Lh:ı
tü:";ü ekonomik bunalım ve krizin faturasun kencli emekçi vo yok
sul hcı.lkına en hunharcasınıcla sörrriirr:;c::sincleki emekçi ve yoksul 
halka ödettirmeye çalışmaktadırlar.Bilinçlenen ve halkına ulusal 
vede sınıfsal bilinci götüriip u:yandıran binlerce I~iirt d.evrimcisi 
yo~;;un olaralz:(l963 lerden bilhassa 1973 lerden sonra daha yo[;un) 
halkıyla bütünleşip Ç(?Şi tli derııek, sendika ve çeşitli işçi kuru
luşlarında çal1.şmalar içine girmişlereli. Çeşitli franksiyonlar 
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olmasına raSmen bu e:;elişme olumlu y0nde gelişmekteydi.H.er cö-
ri5r=; tesb:i_t etmiş olduğu ve kendi gi:irü:~ılerince en uyc~un olan 
ulusal bilinçlenme ve örgFtlcme için ortam yaratma çabasına 
e;i.rmişlerdi. Zamr-m zaman kendi aırl'alarında birleşmeler, ayrılma

lardan sonra ,bi.zce en iizücü durum olan örgütlerin birbirlerine 
silah çekecek kadD.r hareketi istenmeyen yönde boyutlandırmak 

istemeleri oldu.sunu peı:;inen söyleyelim: Orgütlerin birbirine çc
kece~i silah ~lfi t 'in, CİA' nın, sömür~eci burjuvazinin ve emperyalizm 
min işine yarar ve ;yaramıı:?tır. Silahı kim ve kimlere çekecerf;imizin 
bilincinde hareket etmel,-: mecburiyetindeyiz. Halk, ki tl e sj_lah zoru 
ve korkusu ile hiç bir partinin veya örgüt15.n pe sine takılmamış
tır.O örgütlerin proğrD1Ilı,tUzüC;ü 9 pratik ve teorisi ile kenClisini 
halkının huzuruna ÇJ.kartması kabul ettirmesi ve dayatması ile 
hRreket boyutlanır,kitleleri:n rrıalı olur.Tarih bunun örneklerini 
yaşamıştır. 

Biz İşçi sınıfın1.n dü.nyrı. ı;öriişü olan "Bilimsel sosyalizm" 
in ışı!~ı altında işçi sınıfı-proleter devrimcilerden olusan bir 
öncü gücün köylülerle ittifakından geçen kitlesel bir ulusal De
mokratik Halk Devrimi mücadelesi t2raftarı ve özlemcileriyiz. 

Ulusal mesele ile birinci derecede belirleyici olan so
run örgütlenme sorunudur.Halkın örR;fitlenebilrnesi? onun ulusal ve 
sınıfsal bilinci almaları ile sağl~nır.Kitle içinde mevcut şart
lara göre bu bilinci halka götürecek proleter devrimcilere ihti
yaç vardır. İçinde yaşanılan çevrenin iktisadi, sosyal ve ki5_l ti5rel 
yani somut şartlarından somut ·tah1iller elde '3clilmeli, sosyo-eko
nomil-c yapıyı tanıyıp nasıl bir mücadele verilmesi gere>;i üzerinde 
tartışılarak belirlernelere ~idilrneli,Marksizm,Leninizm ve onun 
zenc;in diyalektiği p;·özardı edilrnemeli,mç;vcut üretim tarzı ve tah
lili iyi yapılmalı, üretim ilL;;kilerinin üretim to.rzındlıı.n kaynak
landığı görüşüne halkı inandırmalı,bu ilişkilerin üretim siste
minin değişmesiyle de~işece(:J;i gerçek kanısı uyandırmalı, Dün;yada
ki gelişrneleri,de~işıneleri,yapıyı,mevcut sistemleri,bu sistemle
rin içindeki yorimizi tahlil etmeli,kitleyi dünya devrimci sü
reci etrafında duyarlı kılme.yı ihmal etmemeli, dünyanın nEJresin
de en ufa:{ bir kıpırdama olursa bunun tiim insanları ilr;ilendir
diğ;i, hnngi hareketlerin işçi sınıfının bilimine uygun, yararlJ., 
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5 
hancilerinin lr-J.rşı ve bEtşka sınıfL=ı.rın çıkarını savunduğu 
s6sterilmeli.D0nya kamu oyunun dikk9tini ulus~l moselenin u-
zerine 

iyi bilmek, tanımak, toplum biçimlerini~ cl6nür:ümlerin nerelerden 1-<:::D.y-
nr~kları.Ei:rak meydana geldiği ve diyalektik gelişmelerin nereye 
do~ru ~idişatı oldu~u,kaçıaılmaz olarak her şeyin,dlinyanın 
gelişme ve de~işmG slireci içinde oldu~u vurgulanmnlı. 

!s te bu bilinçle yot':rul cm bir ::S ncü güç y2.re.tılmalı. 
Çelik disiplin, 6rc;i't.sel soruını uluk ve en~:;erefli, korarlı müca-
d ı B .. .. .P'k' ı . .e e •••• u goruş ve ;ı ır erı hiyarerşik bir bi~lik içinde 
ki tl eye c;6türecek n:ıerkezi bir örc;ütün sc::.[Uıklı çalışması ••••• 
Büjti.ik silah, güçlü silah, sömürgecilik zincirini pe.rçalıyacak 
gerçek silah budur. 

samür-·cci bur,jUVG.Zinin K!irclisto.n ve Türkiye'Ün b2Zı 
vilayetlerinde 1C)78 yılınd2, ilan etti""i sıkıyönetimle KUrdistan devrimcilerinin büyük bir kısmı tutuklanarak Hitler'i unutturecRk i17kence yönteı:ıler:L uyp;ulanarek 2.nayasalarını kendi ayakları ile ez erek gözcı.l tı .süresini on 1-siinden bir aye. u
zatarrık zindanlara atmıPl<?.rr'ır. Hapishanelere yarı yac-:;aml~=:trını hunharca uygulonan i~kence neticesi yitiren bu gençler,hiç bir tıbbi m·<i6.ahala edilmec.on ölijme terk etmektedirler.Bir co{s'·u 

o . ' bu insanlıl<:::. dışı uye;ulamalarıJ doyc:mamıyaraka hayatını kaybet
mektedirler. 48 kiôilik ko~uşlarda 150 kişiyi,bir kisilik hilcrelere 4 kişiyi,depolara bit saı~ınına yakalatmak için ylizlerce kisıiyi tıka basa d.oldurmal\:taydılar.Hapishanelerde uygulanan 
ceza evi tUzliklerini de çok görerek.tekrar kendi yazdıklarını çi3;neyerek, okumrı. gereksinimlerini tamamen ortadan kaldırn.rak maddeten ve manen çökertme , susuzluk ve susuzluftun yare.ttığı tiim pislikler, c=ı.çlık, banyosuzluk, osker o.rttıi?;ı, dü::ri.inen beyihi 
di.işünmez hale r::·etirmek istemleri vs. Ti;.m bu olumsuzluklara ratr;
rnen azimle direnen bir gençlik ve halk. İ17te onları d"ij sündüren 
sey bu azim ve bu ko.rar •••• 

Uapishanelore gelen yeni tutuklular istisnasız 1~ 1,5 
ay yatakta gözo.l tı süresince r,ördüğii yeni tip fasd-st it;ıkencelerin iniltileri e.rcı.sJ_nd8. inl0mekte vo istisnasız t1im görüş vo fraksiyonlardan gelenler bu yHnteml6rden geçmektedirler. 

---..--> 
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Tarih işkencecilerden hesap sormuş,affetmemiş ve affetmiye

cektir.Halkların gücü karşısında durmuş nice yıkılmaz r::ibi 

görünen despotluklar,krallıklar,imparatorluklar,çarlıklar,re

jim.ve diktatörlUkler yerle bir edilerek,bir daha dönmemesine 

tarihin çöplüği:ine görnülnr[5_>?lerdir. 

6 

Neden ? Niçin bu tür uycı;ulamalar?Evet neden; sırıtıyor 

yaşatılan canlı arenadan.Kürt olmak.4000 yıldır sc:mürgecile

rin silmek,yoketrnek istedikleri şey işte budur,Toplu katli

amla~a,soy kırımlarına,asimilasyonlara,mecburi göç ve iskan

lara ve daha nice entrikalarla yoketmeye çalıstıkları bir var

lık ••••• "Yoktan bir şey varolmadı:~tı.. gibi, var olan bir şey yok 

edilemez" deyimini duymamazlıktan i;eli;yorlar,Ki.irt Halkının da 

di~er diinya halklo.rı gibi şerefli bir c:ı,eçmişi vardır,Onu yoket

meye çalışanlara varoldu~t;unu, sesini, özgHcü ile dnyurmuf)tur, 

Ulus olma slirecini tekelci kapito.list dönem ile tamamlamıştır. 

Toprak birliC;i, Dil birlicti, !Jctisadi yaşam birli.•'f:i, Ulusal kül tür 

içinde özgülleşmiş, kül tiirii ile yo'trulmuş Ruhsal bi çimlenme bir

lii'1;i · gibi, ulusu oluı:ıturan 4 föktörü ba,(f,rında to.şıyor. 

Lenin 1 den alıntı: "Tezlerimizde s ömürgelerin özgi5rlW';e 

kavuşmalarının milletlerin kendi kaderlerini tayinleri demek 

oldun;unu belirtmif;ıtik.Avrupalılar ço(;u kere sömi3rr,e halkların 

da milletler olduklarını unutuyorlar;gelp;elelim 1 bu unutkanlıf7a 

söz yummak, şövenlir~,e göz yumruakla birdir. Uluslar kendi kader

lerini sonuna kadar belirleme hakkına sahiptirler"der. 

Lenin,Doğuda Ulusal kurtuluş 

hareketleri 

Yine Stalin,Marksizm ve Milli mescledeırUlusal mesele

nin çöziimi.i, ancak gelişmesi içinde bulunduP:;u iktisadi, siyasi 

ve kültürel r:artla:r, şu yada bu ulusun nasıl örgiitleneceği, a

nayasalarının hangi bişimlere bürii.neceği, meselesini hallet

rnek iÇin biricik anahtardır.Her ulus için a3rrı bir çözüm yo

lunun bulunması rnürnküncll.:i.r.Meseleyi diyalektik olarak koymak, 

özellikle bunu ulusal meselcnin çözümünü ararken yaprnak,işte 

bu yüzden zorunludur. 

"Durum böyle olduğuna göre ulusal rneseleye,çok yaygın 

olan ve kolay ve basit çözüm cırayan bir yola kars;ı olduğumuzu 

kesin olarak belirtmeliyiz." eler. _, ~ 
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tşte Kürt devrimcilerinin,ulusal kurtuluş mücadelele
rini en sağlıklı temellere oturtnak için somut tahliliere git-
tikleri,bu hususta halklarını bilinçlondirdikleri bir dBnemde 
sıkıyBnetimler yetmiyormuş gibi,Fasist askersel birdiktatBrlff
(:~"lin eşi~~ine sijrüklenınesinin çok :yönlli elwnomik ve de siyasi 
nedenleri vardıki bu kara rejim ilan edildi. 

Ortado':;u c!aki son ~~elişmelerden Urken emperyalist r;Uç 
ve bu güçlerin güdümündeki kuruluş ve paktlar iyielen iyiye te
dirgin oluyorlardı"İran ve Afcc:mistnn'dan sonra sıranın yani 
kJ_pırdamanın en sadık müttefikleri olan ve NATO nun güney do~u 
kanadını oluşturan Türkiye ye sıçrıyaco.:'~~ından ürken bu güçler 
adeta paniF;;e kapıldılar. ÇJ.karlarının tehlikede olduf-J:unu sezince 
di:~;er bazı ülkelerde başvtı_rdukları son kozlarını ortaya atarak 
direk Faşizmi kurnınsal olarak yerleştirmek için orduyu kullanma
da gecikmecliler.Generalleri ile bunun hesabını kitabını daha ön
ceden yc:ı.parak, plc:ı.nle:-ı..yarak Türk ve Kürt halklarıyın t1im ::ı.zınlık
lara en bü~rük düşmnnlcı.rı olan re~jimi yani Fa,şizm' i getirdiler. 

Farüst Askeri Diktatörlük kademeli olarak y2pmayı ta
sarlıyor.İJJ·:: defa anayasalarını fesh ederek, tüm demokratik hak
ları ortadan kaldırc;.rak, İşçi sınıfının tüm kuruluşlarını, parti, 
sendika ve dernekleri kapattırarak,her şeyi kendi kişilikle
rinde somutlaştırarak, aldıkla.rı kararlcı.rı kanun say.~.rak işe 
koyuldular.Tutuklcınarak c;Bz altına alıman iJ.dı r-;eçen kuruluşlar-
da çRlışanların sa;;n.sJ_ ilk haftada. ;yüzbinlere ulaştı.İdamlar 
birbirini izliyor.Toplu katliamlar Kiirdistan4da güneelik kaza
nıyor.Kamplo..r açılıyor ve de toplu· tutulclamamna girişilmiştir. 
Bunlar bu uyc;ulo.malarJ_ de;d;il ilerici, sosyalist ,devrimci ,yurt
sever insanlara sadece yapıyorlar.Fnşizm'in n.clından belli olduğu 
gibi kendilerinden olmayan tUm insanalara düşman gBzi.iyle bakı
yorlar.Suçlu sayıyorlar,iskoncelere tabi tutarak sindirmeye yok 
etmeye çalJşıyorlar.Bu generallerin ilk planda uygulama safhasına 
koydu~u birkaç yBnCem,dahn bunları takip edecek çok daha de~i~ik 
Faşist yBntomlerin birbirini takip edip sahneye çıkacaından hiç 
kimsenin kuskusu olmasıncDlişündlikleri her şeyi kanunlaştırarak 
İşçi sınıfını daha bir ezmeye,Klirt halkının ulusal kurtuluş sa
vaşımını daha ;:~erilere atarak emperyalizme NATO' ya AET ye en sadık 
kuklalar oldu[~unu ispatlamcı.ya çalıı:;ıacaklardır. ---
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Kilrdist::.mclaki fraksiyonlCLrın m'lico.dele için seçtikleri 

yöntemlerin birbirinden kopuk olması güç ve eylem birliiJ:ine 

en acil ihtiyaç duyulduğu d.önemlerde do.hi örgütlerin biribi

rine düsmo..ncn tavırlar almo.ları.ör;ditlerin ayrı avrı tesbit-
~ 

~ ~ 

8 

leri mevcuttur.Fakat bu onların wi.icadele için birbirleri ile 

yanyana gelmelerine en:_;el de,:~·ildir. Ve olm::n:ıalıdır.Azgari ilke

ler düzeyinde güçlerin birli~ine ihtiyaç vardır.Katı,keskin 

sloganlarla yoln çıkcm halkı arkasında göremez ve yalnız kalır. 

Halkımızın bekledi~i ve özlemini çekti~i bu birligi malesef 

oluşturamacı ık.Fru::;ist Askersel Diktatörlük şartları altında da 

ısliçlerini birleştirmekten kaçanlar halkına karşı sorumluluk 

duygusu taşımıyanlardır. 

Ezen vo ezilen ulusların devrimcilerinin karsılıklı 

yap~nk zorunda oldukln.rı bazı c;örevleri vardır.Bu görev ve gü

ven ezen ulus devrimcileri te.rafından ~ereken şek:i,ldo yerine 

malesef getirilememiştir.Ezen ulus devrimcilerinin örgütlendik

leri parti ve örgütler arasında birlik ve dayanışına sağlanma

dı?~~ı gibi, adeta birbirlerine düşman gözü ile bakmo.ktadırlar. 

Pratik bunun deneyimleri ile doludur.Bu olumsuzluktan ister 

istemez Kürd devrimcileri de etkilenmektodirler.Proğram ve tü

zükler:ıimde Kürt halkının kendi ko.derini kendi tRyin etme ilkesi 

olmadı(!;ı gibi, prensip:& olarak da henüs bu en doğal hakkımızı 

kabul etmiş değillerclir.Ve bugün Bazı örgütler Kürt halkındem 

bahsecliyorlnrsa bu,onların Kürdistan devrimcilerinin mücade

lelerini do.yatmaları ile. sağlanmıştır. Ve Kürdistan devrimcile

rine adeto. minnet etmektedirler.Aslında Kürt halkının varlığı 

ve mücadelesinelen yo.n,-::ı. çıkmc.nın kendi görevleri olduğunu unu

tuyorlar. 
Herhangi bir sömürge veyo. b~1.~~ımlı ulusun kurtuluşuna 

hangi yoldan; Hakim ulusun işçi sınıfının bo.şını çokeceği bir 

devrimle mi;yoksa bc;.?-tımlı ulusun kurtuluş güçlerinin yürüte

cekleri bir savo.şla mı varılnca!'j;ını somut tarihi şartlar belir 

ler. 
İşçi sınıfının kendi bağımsız :politikasını koyup yi.i

rütemodiği, kendisini bir sınıf olnrak derwkrasiye alternatif 

olnrak örgütliyemedivi durumlarda,işçi sınıfı hareketi burjuva

zinin denetimine ve dümen suyuna girer.Goreği~ce bilinçlenmemiş 

ya do. ters yönde şnrtlnndırılmış hakim ulus iççileri,ulusların 
'.JS:> 
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kendi knderlo:ı:-ini tayin hakkı ilkesine so.hip çıkmadıkları 
r;;ibi, buna tepki bile z,österirler. 

Sömiirf"eci bir ülkede devrim :::ı2rtl[lrı olr;un1nşmamışsc:ı.. 

9 

ve bu :1r.~da isci sınıfı do. devrimi basarac::-ck bir biline ve ör-_. .:ı 
.:_, .. 

gütlonrne düzeyinde iso,ezilen ulus açısınclo.n da devrim hareke
tinin motoru ho.kim ulusun isçi sınıfı olncak.Ülkede ki tüm dev
rimci demol{ro.tik güçler vo bu arado. ezilen ezilen ulusun kurtu
luş gUçlerini cı.evrimci koı:mto.sı altında aynı cephede bir losti
rerek zaferi sa~lıyabilir. 

Ancc,k c;2rtlar böyle olr::ıayabilir. Yo.ni iilkoCI.e hakim ulusun 
işçi sınıfı açısındo.n devrim şartları olgunlnsmamış,işçi sını
fı, önemli buhranln.r[l rn()nen, devriEıi bc,şnro.cak, tüm cievrimci güç
leri sürüklöyecek bir bilinç va ör~ütlenme ~izeyine varmamış 
olabiliroTam tersine ozilcm ulus ii_zerindeki ulusal be.skı o dü~ 
zeyo varır ki bu hr:ükın uluso.l kurtuluş yolundaki miico.dolosi 
çok claha öncelik k~>.zrmabilir. Ulusal kurtuluş scıvaşı bn9layıp 
bnşarıycı ulnşabilir. - --- --~--:=:=-~=-~===~~--~-=~~~=~r~-==ı----~ 

( d-funayikn 1Tarı1S) 
nade lrn Alfaba Kurdİ ji n~ ve be çapkirin. u li nava cele Kurd 
be belc.vkirino 
Ji ber vô yekS doxv7aza min -a tika(ricc:ı.) min ji her Kurele dere eve 
~ di ~Uno. Alfabe:ıtS cLa clu Alfo.ba bikirre; Yek ji bo JC\Je, yok jİ 
bi~İne VJelôt, ji bo hevalek.i x·cm. yan xiznzlcİ xvve yan jİ closteı{.t 
x:we. 

Buhaye Alfabo.ya Kurd.t 30 RR.eN ten s·wôd.t ye. 
Ji ber ku min bi xv-veAlfaba çap nokir.tye, pirtukxaneke. Si·rôd ço..pkir.tye 
ez nikarim bi emanetİ ji nas u dostan re biş.tnim da ku ev-v bifirc~in 
u diraven we biıfİnil1o Ji ber ve yeke 9 kese lrn bixı_-;raz"'"e yek anj.1: çend 

· .Alfaba bikirrq, d.ipJ.e ku buhaye wan pe~J:n biıfİne "'u bi nanıeyel{ jt 
bide zan!n ku çend Alfaba dixr.raze, her-weha navn1f1ana JC\Ve j.t binivİse., 
Mesrefaftandina Alfaban li ser pirtükxane ye. Kurden li Swed, dikarin 
Alfabg ji pirtiiıkxane bi::;:;:vazin ü dem.a standine buhaye we tesl.l:rııe 
postexane bikin. :Naviıİrtana pirtukxane li jere: 
Navn~::"-.n,:.. Dir(el silav -a s pasian birat.tye • .JL.~c..' cc pirtÜl{xane eve: ~ ~ 

Invandrarf~rla0et 

Kvarngc.t:.ın "16 
502 44 Bor§.s-SrTeden 

M: .Emİn Bazarslan 

(!mza) 
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Ç A G n I 

As.ac;ıd:::ı. isimleri bulunan Belçike. ı daki Türkiyeli demok

ratik örgütlerin tom.silcileri, IO Ekim 1980 t,:ı.rihincle Brüksel ı 

de bir araya gelerek, Türkiye' do meydana r:;elen son siyasal eı~e

lişmeleri ~özden geçirmişlerdir. 

ı c 

Toplantıya katılan tüm örgütler 12 Eylül ~.2.rbesinin 

emperyalizmin ekono;aik, politik, ideolojik ve s.skari saldırı plan

ları çerçevesinde gerçekleştirildi~i konusunda ~örüşbirli~i ha

linde olduklarını saptarnışlı:.:',rdır. 

12 Eylül darbe' sinin ni teli ği konusuncl2. ;yrıpıle.n do~(~er-

londirmeler sonunda: 

Demokrasi için Birlik-Belçika Komitesi, 

Tekoşor-Belçika'daki Klırt işçi ve ö~rencileri Birligi, 

Türkçe Yayın Kolloktif'i 

Türkiyol i İ?çilor Kül tür r,1erke zinin bu dı:ı.rbeyi Faşist 

Askeri bir drı.rbe, kurulan rejimi de Faşist Askeri Dikt::ıtörlük o-

larak niteledikleri, 

P.ul.vers !şçi Birlii'_:;i 

Belçika'd.nki Türkiyeli !şçiler Birliği 

Eisden Türk !şçi Derneği, 

Proleter !leri ci YayJ.n Birliği' nin ise söz konusu d:::ı.r

beyi Askeri darbe ve kurulan rejimi de Askeri diktatörlilk olarak 

niteledikleri tesbit edilmiştir. 

Charleroi Türk !Rçiler Sosy<ü Dnyanışma ve Kül tii_r Der

neği ise her iki nitoler:ıoyi de kabul odebileceU~ini belirtmiştir. 

Bu ni telome farklılıklarına raf];men, toplantıya katılan 

tUm c~rgütl er, Türkliye 'do e .:;;emen bul un an yönetimin: 

l.EmperyaJizmin planları çerçevesinde gerçekleştirilen 

bir d.arbeyle kurulduğu, 

2. İI'1F tarr:ı.fınde.n clayc.tılan okonorüik pro~:;ramı ve genel 

olarak so[(uk savaşıtırmandırmak ve özel olarak dn Orto..do[f;u ı da 

petrol ko.ynaklarını eld.o tutmak için NATO tnro.fındo.n oo..yntılo.n 

askeri ple.nların uy.gulo.makln c~örr;v1i kılındı·'~;ı' 

3. Bu plo.nlnrın ~-r.crçekleşmcs::.nc l::o.rşı direnecek tüm de

mokro..tik ve bnrışs8ver gii.çleri ve özellikle de Türkiye İsçi sını

fı hareketini ve Kürt Ulusal demokratik hcı.reketini ozmcyi amnç--

ladı{1;ı, --~ 
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4oBu 'J.rııac<'l ulaşmak fizere bc.şta parlamento olmak i.i.zere 
siyasal partileri~sendikalnrı,meslek ve kitle Brgfitlerini ve 
tüm demokratik kuruluşları kapattı~ı~ 

5 .Kitlesel tutuklarııc.lar, işkenceler ve idamlar la ülke~ 
ye faşist terörü er:ser:-ıen kılnak için titm devlet olo.n::ı.klarını 
ve ~üçlerini seferber etti~i, 

6 .. Grev, toplu sözleşme haklc-,_rını o.yaklar altına alarak 
Grevci işçilere slingü zoruyla i~ba~i yaptırdı~ı ve isçi sını
fını kapitali st sömiirü karşısında snvunmasız bırcı.kmayı amaç-
laclıeı, 

7 .Basını, radyo ve televizyonu., tüm sözl15 ve yo.zılı ha
berleRmeleri sansür altına aldı~ı, 

8.Özellikle de Türkiye Kürdistanı ile tiim ho.berleşmeyi 
ve ba€_tlnntıyı keserek bu bölgede ulusal be,skı ve terör-li_ yo
r~unlaştırdı,r~ı' 

9.Tüm bu tutum ve icraatı ile halk dlişmanı ve barış 
cl.üşmPcl1l olduC;u. 

IO .. Böyle bir cuntnya karşı Tij_rkiye halklarının ödünsiiz 
mücadelesinin vazgeçilmez bir hak oldugu, 

II.Ve yurt dışındaki Tlirk v~ Kürt örglitleri olarak bu 
cuntaym karşı müco.c.eloye t·i.im olnnaklarla kc:ı.tkıda bulunmemın 
yurtseverlik görevi oldu('f;u konusund:ı görüş birliğine varmış
lar ve bu do_K;rultuda eylem birliğini geliştirme ve pekiştirme 
kr::ı.ro.rı almışlardırl 

Örz.;.itJ.erimiz, bu eylem birli€;inden giiç alarcı.k, Belçika' 
da bulunan di~er Tlirkiyeli drgütleri ve sendikal2rı da bu ey
lem birliğine kRtılmaya, 

Belçika ve Avrupa' dald tüm demokrnsi ve barış giiçlerini 
Türkiye l:ınllnnın anti-empery2.list, nnti-fasist, anti-tekelci ve 
anti-si-ivenist mUcndolosiylc clay2.nışmada bulunm::ı.ya çar~ırır. 

An I. . B' ı·~· vers sçı ır ı6ı 

Belçika 1 daki Türkiyeli İsçiler Birli[";i 

Bri.i.ksol, IO Ekim 1 C)/30 

C, 1 · m•· k T" • 1 · ..., 1 I Ir"lt" D ~ · 
nar oroı .Lur ~ŞÇl. erı tıosya-'- Jay:ı..nışmc:ı ve .,_u ur ernogı 

Demokrasi için Birlik-Belçika Komitesi 
Eisden Türk İşçi Derneği 
Tekoşer-Bolçika'daki Klirt İşçi vo ögrenciler Birliği Proleter !lerici Yayın Birliği 
Türkiyeli İşçiler KultUr Merkezi 
Tlirkçc Yayın Kollektifi 

~z-r;~~--~;~ı~a.-.=;~==-
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Behçika 1dnki Tlirkiyeli İşçiler Birli~i(B.T.İ.B.) ta
ra~ından 13/9.1980 tc:ı..rihinde ynpılcı.n TKP ile d:-.ty.cmışma p~ecesin
de Tekaşer'in konuşması: 

Tertip komitesi B2.şkanlıgına --- --~ 

Sayın BTİB eec e tertip komitesi Di vanı ve det~erli miscı.-
firler; 3ecenizde bizlere yer verdi~iniz için şlikranl~rımızı bil
dirir,~ecenin başarılı ~eçmesini temen~i oderiz.Belçikn'daki KUrt 
İşçi ve öC;renciler Birliği Teko~er' in çn;~ımız hakkındaki yorumu 
ile başlıyoruz. 

Çcı.ı'~ımız em:çıeryalizmin bir bütiin ol8.rak çöküş ve bunalım
lar evresine ".irdiği, bunun ye.nında Sosyrtlizmin c;elişip giiçlen
cUği, D"linyn devrimci sürecinin bileşkenleri olan Sosyalist Sistem, 
Dünya İF';Çi sınıfı hareketi, Ulustü ve Toplumsal Kurtulus milcaclele
leri karsısında r;erileyen emperyalizm; adeta ~mdurganlnşmakta, cana
varlrışmakta,yeni tip sömürü yolları armnakta, Halklarını bağımlı 
he.le getirdiği ülkelerde demokratik ve ;yasal kazanımları rafa knl
dırtmakta,kıpırdayan ve hamurdayanhalkları Faşist Askeri diktatör
lükler vas ı tası ile kendilerine bir sii.re daha baP:;ımlı kılm0.ya ça
lışmc.ktndırlar. Türkiye İşçi sınıfı ve halkları üzerindeki baskı
lar yetmiyormuş gibi., sıkıyönetimleri dahi az [~Örerek, şimdide Ame
rika Ernperycüizminin orduyu bir piyon olc;.rak işçi sınıfı ve dev
rimci ,demokrat,yurtsever ilerici insanlar üzerine sürdil~linil gö
riiyoruz.Bütün bu gelişmeler, emperyalizmin buhranlctrın 1istesinden 
çıkmak için halkların r_;elişen devrimci ho.reketlerini bo;'tmaya ça
lıştıp:ını, acizliğine en son çe,re olare.k Faşist askersel bir yöne
tirole sürdiirebilecef";ini rı;etirmiştir. 

Türkiye'deki ekonomik bunalımın çekilmez yii.kü işci,omekçi, 
yoksul halkların sırtına yükletilmeye çalı?ıl~aktadır.İşçi sını
fının dÜnya görUşü olan Bilimsel Sos~ralizmin ışı~ı nl tında tüm de
mokrasi güçlerinin eylem birliği yapmnsı kaçınılmaz hale r;elmiş
tir.İşte bu Faşist Askeri diktatörlü~ii de kitlelere ve halklnrımı~ 
za c.s.yanarak yıkabilirit'. 

Ortadoğu bir ka;1nnyan kazan durumundadır.Bu k:::ı.zanın:x ateşi 

ancak tiim ortnclo~u halklrı.rının emperyrüizmi bölgemizden sökiip at
ması ile ve ulusların kendi iraclelerine kondilerinin sahip çıkma
sı ile sönoürülebilir.Fc:.kett bu bir serçektir ki; Emperyalizm ve 
onun başı A.B. D.Ortado?;uyu kolay kolay halklo.rın irndeB:ino bırak-
mıyacaktır. ---> 
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Ortaciof;u hnlklnrını emperyalizm kıskacına alan A.B.D. 
bir yandan İsrail siyonistlerini Filistin halkı Uzerine sUrerken 
diğer yandc::m l\iısır ı ı Arap dlinyasına, karşı devrimci, dinci, mistik 
ruhlu Afganları Afganistan Devrimine karşı kullanmaktadır.Yobaz 
Humeyni hc:\reketini Klirt halkı Uzerine sürmekte halklnrın baş 
düşmnnı olduğunu saklnyarrımaaktadır, 

İran 1 da kaybettiklerini Türkiye' do bulmoycı. çalışmıştır. 
Ve bulmuşturoBugün Türkiye NAT0 1 nun,AET'nin en sıtratejik alanı 
haline gelmiştir.Bir at gibi dinleme tesisleri ile adeta Türkiye 
bir küçük Amerika olrmştur.Dlinya Sosynlist sisteminin başını çe
ken Sovyetlere karşı Tiirkiye ı yi kullanmakta, onun varlı">';ından ya
rarl-:tnmaktadır.ödUl olarak Ho.lklarına açık Fcı.şist askeri dikta
t5rlli~li hibe etmektedir. 

Tiirkiye Halklo.rı omuz omuza Emperyalişme, Faşizme, sömür
gecili?;e ve Tekelci işbirlikçilere ko.rşı savaş-malıclır.Fnl{at bu 
illede onların bir tek partinin etrafında birleşmelerini ~e
rektirmez. Kürt halkı Sörcıürr;ecili(;o, Faşizme, Emperynlizme kar0ı 
mücadele verince, Türkiye İşçi sınıfı hc:ı.reketi ile çelişmemekte
dir. Zaten Proleteryc:mın sınıfsal çıkarlarına ters dü.son hareket
leri Kürt sosyalistleri,proleterleri,devrimcilori kabul etmez ve 
desteklen-:2 zler. 

Son askeri h.<'>reketle Türkiye halkları bir ho.lkln.r hapis
hemesine alınmır-,ılardır.İlerici sendika ve İşçi temsilcileri tu-
tuklnnmış, Tüm Türkiye 1 do F,·=uşisd askeri diktatörli.ilc ilan edilerek 
Anayrısrt, parlamento fesh edilerek siyasi parti liderleri gözal tıne. 
alınmış, Kürdist.c:m 1 da toplu tutuklr:ı..malnra hemen başlanmıştır. 
Aincı..ç bellidir.He_rekotin kime ko,rşı yapıldıt~ı bilinmektcdir.Em
peryalizmin ba~ımlı Ülkelerde no Zr'·.man açık Faşist diktatörlUf;i;e 
bas;vurduğunu Türkiye İşçi sınıfı,ilerici ve yurtseveri,Ki.irt pro
leter devrimcileri çok iyi bilmektedirler. 

Biz Kiirdist::m 1 cl.aki tUm ilericilerin ulusal güç ve eylem 
birliklerini, T15rk İşçi sınıfının öncFli..ii'J~ünde oluşturulacak bir 
birlik ve eylem i18 birleştirerek mUce.delesindon yc:mnyız.Böli.in
mi.işlük son bulmnlı,Faı:;ist A.skeri diktatörlük en kısa zamanda 
yıkılmalıc~_ır. Amerika 1 nın, NATO ı nun, AET' nin, !l\1F ı nin kuklası Faşist 
askeri diktatörlük ~irkiye Halklarının mücadelesini susturRmıya-
caktır. 

--:;::::-
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_Knhrolsun empcryalizm,fasizm,sömürgecilik. 
-Kahrolsun Faşist Askeri Diktatörlük. 

14 

-Yaşasın tüm Dünya işçilerinin enternasyonal r;i3.ç ve eylem 
Birliği. 

-Yaşasın Sosyalizm. 
-Yaşasın tlim ulusal demokratik Halk devrimleri. 
- Ye,snsın Türk vo Kürt halklc.rının Fnşist Askeri Diktatc)r-

lii.tçe karsı mUcadolesi • 
• • A ... G ı" B. ' t -BıJı Tekoşına e en ınaes • 

-Bijl Kurdistan. 
-Bimre Zord.ostı u Koledarı. 

s;-ı__:_-__ _. 

De yekbirı lo, yekbin 
bare me girane. 

Ji bon.İ Kurd.istana :x:.Ne:;ı ü mezin 
erne gerin, erne civin cih bi cih 

çe b ik: in k om ci vf ne k demok:ratfk, 
Bejin gereke çebihe yekitfke mezin, 

dijl: emperyalist ü fa:;ıistan, 

mej!xwar ü xw!nxwaran. 
Gerek bene :;ıikandin zincir ü metiryozen wan, 
yek Evren e, yek Xumeyn1 ye, edin Saddam~ xwL~eje 
le wan gelek ~vort, keç, zarü, bÜk dan ku:;ıtin, 
avetin ztndanan, zindanenre~, tari. 

Ma ne bese koleti 11 bindest! ? 
ma ne bes e zilm ü zordestt ? 

ı,ıa ne bes e xvvİn 11 gir ri ? 

bes e ev birç.ttl: ... 
taz~t.tya ma ne u 

Em tev bejin yek1ti biranq, 
em tev bejin yekl:t! xwi.,ke·n delaJL, 
k~ bareki giran li ser m~~n meye. 

.... 
? sereçıya 

De yekbin ji bo Kurdistana aza, yekbüyi ü sosyalist 
ava bib~. 

~.1eme Xerib 
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-- Ç 1 R O K --
" " " " "' ........ d" ı t ı .... t ....... Di bejin rojekı neçırwanek d.erlwt neçıre, ıe;e u e u aJı A A • A A .1'\ 

A en xwe.',Je::-;:te gıhan çoıe, du kervoşk ji ber wan rabun u qefz dan Yek me bu,yel~· ji ner bu. Yo. me zani xiıas nabe,;cwe avet nav stri~-" A • A A • k ~A gere.Ya ner xılas bu,çu sere gıre bilind vesekinı u.paş xuda 
fekiri,yn me xijya nnke u n~çirwoni duraya mee;irtiye u nah~le b ·ı . . ............ "' ""k. tb . ...... " ı epıtı.Ya ner gRzı ya me ır; go u çı tu dernakeHı.Ya me e;ot; "" " ~ mo. tu no.bını dura min ho.tıy~ r;irtin,ez ji qehra mirim,cU nav stir~~ " d "' . yede vnye kuselek heye .m~o.za namusa ının dike. 

...... " "' k" t" " " Ya ner gazı ya me ır go e namusa me des kese·vre neberde u 
bazde. ...... "' kuı:ıtin reya bab u ko..le meye. 

;etş_ GOTİN 
-Bike zehmet da tu bibini nmnet. 
-Tu ne zani pirse bike ji cirani. 
-He çi xefke li b er havaıô xu vegiri G'iJ -cb e bikevi te. 
-Xı,reş xuyaye ne xweş tişte. 
-Mirişk mirişke heta neke qite qit hek nr.ke. ,. ,. -Suv·mre xelke her peyane. 
M ı ~ "' t• . . ı ........ - a a pıre xweş ıre Jı ma a mıre. 

-Ruvi ye gerayi çetire,ji şere nivisti. 
-Deste rihet li ser zige birçi ye. 
-Rih dibin bust neyar nabin dost. 
-Kitke got ınişki:2Cwe ji ve kune baveje li ve lrune 

eze sed zera bidim te. . " "' "' ,. Mışkı c,; ot: Ev peren zede u ev bo.za kurt ne ş xudnye. 
-Got: Çima .... ,. "' ,.. ~ te dereng çand ? Got: Me zu çand le dereng heşın bı. 
-Zige ter hayi. ji ye birçi nine. 
-Şu~;;:ulkere xwe be,hijikorô .;:eıke be. 
-Her'roj mal li.mÔrga nadanin. 
-Şort ne hile hiı~ ye sert prize you 
-Bila pişta mirov li mala mirov bi,ne ça~an xelkÔ le bi. ....... .... -Kese nel meydane xweş re~ase. 
-Mar her rnnre tijigÔn~an bi jehri nabin. 

" ı" b" " te"' d. · "' · " d -Vexte ece e ızno ıçı nc:me şıvanı .mm. :>·'""'·r.rr:··ı :··, •. ) i ~ . ,, • 

-2Cwarna xwc bihele bu siphi,ıô şuxule xwe nehele bu siphi. " " -Nışan~ barane baye. 
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ı \ 
KURDISTANA ROJHILAT 

Ev çend meh in ku li Ewrupa rojava ne di çap~de u ~e di al!y~ dinde 

li ser Kurdistana Rojhilat ti~tek naye nivisandin.C!han ji nuhde g~ 

le Kurd u j!na wi a re~ u tari ji birakir. Du ti~t bala cihane ji 

Kurdistan durkir: esirkirina personele balyozxana Emerika (konsolos) 

u anha j1 ~erre di·navbera Iran O Iraqe de. Ji bo ku Xumeyn1, Sere

ke karina (sereke weziran,;ba~bakan) Tehran~ Bazargan ,ku meriveki 

burjuwa u nezike Emerika bu, ji kar~ wi derxin~ u ji bo ku bala ge

len Iran ji pirs~n abori u civaki y~n pir giran bik~ine balyozxana 

Emerika ji aliye 400 xwendekaren islami da işgal kirin. Giş heza 

çapa Ewrupa Ket ser ve ~udawe u 6milypn Kurd~n di bin top u tank~n 
" ...... Xumeyni dinalin u ten ku~tin hat jibir kirin. GEiıO 60 ErmaKIYEN KU 

A i • 1 \ ' A 1 A 

HATIN ESIRKIRIN JI 6 .rÜLYON KURDAN r.mHD1TIR BUN ? 
Ev ne bes bu, icar ~err~ Iraq u Irane dest pe kir. Dijminiya ku 

di navbera her du dewletandeye pirrkevne u pirr caran li ser hatiye 
axavtin. Ev mesele he ji dema 1mperetoriyeta Islami ~ ereb ) u ecem 
te. Sebeba ku ~er ji derket, be goman aboriye. Ji zudaye her du dew
let dixwazin Korfeza Basra texin bin dest~n xwe; ji ber ku ev korfez 
pirr stratej!ke. Herweha, her du dewlet dixwazin ku çem~ ~at 0 arab 
texin bin desten xwe. ( Cihe ku Dicle· u Firat dighin hev}. 

Di· e/J/1975, li. Ce.zayir di kongra OBEP de .( welaten ku xwediyen 
petrole), seroke Cezayir, Bu ı~Iedyen, her du dijmin li h.ev anin; ku 
di we dem~ de Iran ji Iraq~ pirr xwirttir bu u bi heztr bt'l, IV! çaxi 
Iraq, bi tevgera Kurdan ku dibin serokatiya Berzani de mijul bu. 
Lewma,ew mecbur bu ku giş ~erten Irane qebul bike. ~ Şahe Irane ji 
bi şerte ku alikariyaxwe a Tevgera Kurdan rawestene ji Iraq pirr 
ti~ten heja wek Korfeza Basra u cezire wergirtin. Bi vi awayi Şah 
se cezire ü liqek ji Şat el Ereb stand ü dev ji Kurdanberda. Le Iraq 
ev windakirina giran ji bira nekir; Ji gava ku rejima Islami xwe li · 
Irane girtiye u ta nihl!i Iraq çaven xwe ·berdaye korfeza Basra, Xuzis
tan u ~at el Ereb. Qelsbuna hiku~et u le~kere Irane firseteki pirr 
mezin bu ji bo Iraqe. Le ewe şerr çiqas dewam bike u ki ji her duyan 
we bi serkeve? Ev herdft pirs giranin u bi rew~a Internasyonalve gir~-
dayiye. 

• •••••• 
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e Kurdistan ? 
Be goman, di vi ~err!de mintiqen ku pirrtir!n ji al!y~ top O balaf~ ren her dll al!ya di ~~in li her du parçen Kurdistan'in. Li Kurdistana Ir~q~ bajaren Kerkuk, .Suleymaniye ,r·:ıusil O Erbil behtir ji yen ku Ereb tedene behtir derba dixwin. Ji bo Kurdistana Irane, rojnama Fransiz! "JJe l'.londe", di roja 15 e cotmehe de gaziya PDKI dinivise. "Paş Sanandac,Baneh, I•:arivan4 U Saqez liqek! mezin e bajare P:lehabate di gaveki nezikde ji aliy~ topan hatiye xerakirin. '' IIDKI dibeje ku bi sedan mir! hene O bangt gelen cihan~ y~n ku bala wan li ser şerre Iran O. Iraq heye dike ku " li hemberi planen kuştina 6 milyon Kurd li Irane be deng nemenin." 

X X X 
1 

JI ve nivisandina jori em dib!nin ku çiqasi rew~a Kurdistan 0. mafen we tevlihevi welaten dora xweye, giradayiye rewşa internasyoA nale. Ji bo vi ti~ti, em her gav dibejin ı gereke ku em kurden Ewrupa çiqas ji desten me be pirsa Kurdistane li her der O. li her dem binin bira hemu c!hane. Heger em, ve mesul!yete negrin ser xwe, em kemas!ke pirr mezin dikin u deynekt pirr girah ji aliye Kurden li Kurdistane en ku her roj ji bont mafen xwe ten ku~tin, birçi di menin u tazine li ser pişta me dimtne. 
Di derbarey! vi ti~tide em li jer çend ti~ten ku beri girtina esiren mertki derketine dinivisin. Ev ji gaziya Dr. A. R. Qasimlo ye ji bo gel~n cihan~, hezen demokratik: 25. 4. 1980. 
" Ji bo hemO komel~n demokratik u p~şverO. yen cihan~, ji bo hemu meriven rezani (politik), ji bo hemO. hOman!stan, ji bo hemu koroelen humaniter n yen mafen merovittye. 
Heval~n heja, 
Ji nuh da, hezetı hikimdaren Iran~ dijt gele Kurd şerreki xvirini · ilan kirin. Iro leşkere Iran! bi çeken.giran,belafiren fantom,top, helikopter u debaban herisi ser ba'jaren Sanadac,Saqez,Bane O. hwd, · tecrube. dike ku gele Kurd umafen wi hunda bike. 

Arme3:nca se·roken Irane, xerabkirina tevgera demokratika Kurdistane a ku keliha ji bo azadiya hemll Iraneye. Bi hezaran meriven be suc, pir, jin u zarok li bajar u gunden Kurdistan hati'n kuştin.Xaniyen Sanandac, Saqez O. Bane bi sedan hatin hilweşandin, xwarin,petroaı.a ihtiyaca gel O. derman nemane ••• 
Em, ji we , ji nuhde dixwazin ku hun diji van zordesttyen h~meta Iran~ protestoyan bikin O. rabin deng bikin. Gerek hemu cihan bi wehşiyeta Leşkere Irane bibihize. Ew Leşkere ku li gora emren se-roken komara Islami heraket dikin. 

• • • • • • • 
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Ji Netewekt ku sO~e wt e bt tene ewe ku ji bo demokrasi a mafen ge

len J;rane tekoştn dike neberdin. Ev gel di bin tehl!ka mirine deye. 

Pişta xwe r..edin gele Kurd ye bindest,· e ku altkartya we ya manewt u 
maddi jera pewtsta. Art wt bikin. Nehelin ku li ber çaven hemu ctha

neazadtya netewekt di nav xwtnde bifetise n be binaxkirin~ 

Silaven me yen baştirtn." 

1 1 1 ... 

Sekretere giştt e PDKI 

Abdul Rahman ~ASIMLO 
2.5. 4;· 1980· 

PIRSA KURDISTAN LI PAlUEMENTOYEN EvlRUPA 

a) Li parlementoya Belçika: 

Prof. Jean E. Humblet, senatore Niveihles ji parttya Waloni : 

Pirsa Gele Kurd: Pirs no, 6. ?.5.1979 
"Mafe gele Kurd bi hawakt gi41ti weka e polonya, di sedsal3n 18 u 

19 de ye. Herçende. diroka wt, zman O çanda wt bi lizen biryaran O 

civtnen (anlaşma; Lozn ve Sevr gibi) di nav de.wletan de nehiştin ku 

]Ne la teki" wt he be jt, her gav perçiqandi n parçe kirt dimtne. ~ dtsa 

pindek caran ji hindikaytve ji welatekt yanji ji ye din kare hinek 

otonomt biXVlaze • 
Ev gelheki 17 milyone. Li ser erden Iraqe, Tirki, Iran, belav buye. 

»inek ji li Suri u li Sovyet hene. 

Be sekinandin mafen wi yen yen merovatt ten perçiqandiri. Gaveki pirr 

direj O anha jt mecbur dibe isyan bike. 

Ji bo van tiştan, meriv nikare beje ku·ev pirs, pirseki navxweyiye 

u bi tene e welaten ku karen wan pere hene.Ne pewtste ku em ji nuh

çeyen nuh,,hele li Iran n Tirktye; ji bo k:u em xebate ku diplomatik 

pe n be ç~k bikin ku mafe Kurdan çetir bikin. Rew[j!a Belçika ji bo ve 

arınance ne ba[j!e? Ew neketiye nav tevhevtye:ı;ı. rojh-ilata navtn n meriv 

nikare beje ku emperyaltste. Bi ser~e jt, ew bixwe .prbblema hindi

kayjyan diji, tl li ser erde we di nav xebatkaren Tirkde Kurd jt hene. 
X X X 

b) Li parlementoya Swed_: 
Pirsa parlementere Komunist Oswald Söaerqvist: 

Hikumet amadeye ku bi welaten dinre hevkar! bike-ntşe: weıaten negre

dayi, ji Skandinavya- ji bo ku inisiyatifeki bisttne ku pirsa Kurdt 

peşkeşi komisyona UNO bike, ji bo mafen merovati:n ber koroelen din 

yen ku diji zordesttya rezani-u çandt a aligirtina xebate dikin? 
• • • • • • • 
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19 
2- Hikumet arnadeye ku kongreyeki navnetew! - weke kongr~n ku di dema 
ışerr~ Yi!etnarn de ç~bftn - p~k bine ji bo r~zana welat~n ku gel~n Kurd 
bindest kirine, ango : Tirk!, Iran; Iraq u Sur! pirs!yar bikin u 
f~hrbibin • 
.3- Hikumet amadeye ku - weke ber~, gava tevg~r~n serxwebdn~, mesele 
li Efrika, komelen Kurd j!, ~n demokratik u pe~verO bisp~r~, ji wan 
re ariltari bike u bihel~ 1-m karibin " buroy~n informasyon~ " Kurd 
li Sw~d vebin? 
4- Hikumet amadeye ku bindestkirina Kurda u asimilasyona diji kurdan 
li Tirki, Iran, Iraq O Sur! protesto bike ? Kuştina Kurden Iraq 0 
Iran~ mehkum bike u bixwaze ku orfi idare(siki yönetim) ji Kurdis
tana Tirki 0 bajar~n Tirk yen Stembol, Enqera 0 Edene rab~? . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••• ' • • • • • • • • • • • • • 1 t .. t ... l ...... ' 1 ... JI NUHDE XWIRTBUNA FAfiZriE LI EVIRUPA, ZEDEBUNA ANTI-SEHITIZMB Bu çend hefte, em di rojnamen Ewrupade li ser xwirtbdna anti-semi~ tizm u nazizm dixwinin.Bombeyen komelen neo-nazi zarok O meriv~n b~ suc li Italya ( Bologne), Elmanya Rojava (i'iunih), Fransa (Paris), u Belçika (Anwers ) kuıştin O birindarkirin. Ev cinayet çiqas me bidin hers j! me şaş nakin. Ji bo ku van komelen nazist ji zuda bingebe xwe danine Ewripa u xebata xwe ya kiret bi hawaki vekiri dikin.Hikumeten Ewrupa bi nave "demokrasi" wan serbest dihelin u ji gelen xwere dibejin ku ew komel~n pirr. biçuk tl be ehemiyetin.te ariha rewşa Ewrupa a abori u civaki h~di hedi pirr xera dibe, be kar& pirr dibe. Ji bo ve yeke hezen kapitalist ~n ku krizeki pirr kur dijin dixwazin bala xelke ji van pirsen giran durxin tl wi ji tehlikeki xeyali { yahud! u karkeren biyani ·) bi tirsinin. Ev taktik pir kevn tl klasike O hemu hikumeten zorbe vi tişti dikin. ( nişe: Xumeyni gele Iran ji gele Kurd tirsand, gele Kurd dijimin dan nasin n bi vi hewayi jl leşker~ xwe şand Kurdistan~. Li Tirki j! hikumet bi gotinen "bölücülük" gel dixap~ne n wan ji meselen esli dtlr dixe. Lewma hemu hezen çep peşveru u demokratik gerek , li her der bibin yek u dij! faşizme xebatek baş bikin.Gava ku li narise di .30. 9. 1980 G.e .iilH.AP ( Komela dij!. Nijadpareziye, Anti-Semitizm u.· . ji bo Aşiti) bihist ku nazistan disa tiştek kiret kirine, li BrOksel manifestasyoneki pirr mezin diji neo-naz!zm ~ekir. T~ko~er ji bo v~ xebata wan! heja ev telegraf şand: · "Hevalen heja, .. .. Em, Yek!tiya Karlcer O Xwendevanen Kurd Li. Belçika - TEKOŞER -hevkariya we di xebata we de a diji faşist dikEi:ı;ı,di manifestasyon~ we de serketin hevi dikin~ 

Gel~ Kurd e ku ji sedsalan O virde dij!.kuştin u asimilasyon tekoş!n dike her heraketa nazist mahkOm dike." 
Paş ve manifestasyone, li Bruksel, faşistanderiye MRAX (Komela diji nijadparezi,ant!-semitizm O dijminahiya biyaniyan) şewitandi~ Di vi xani de pirr zarok u xorten ~~endekar ku temene wan di navbera 18 meh u se sali hene. Li gora tehqiqa polis van.can!yan petrol rejane ber deri o xwestine bişewitinin. 
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h h A A 

GELE BASK ~ TDKOŞINA WI 

Di d.trok~ ele GelSBask : 

Li ser yl: ti~tt pirr teorl: he ne. W eka teorl:yan Iber1yan, lru di b~ jin 

Bask .t Ibert bfin9 eli dİrok~ de pirr ceztre dixistin bin dest~n ::ave. 

Ibert j1: ji dardor~ Kaukasus; cil. dema Neolitis de tgn. cez.tr& tl tevtl: 
h 

wan gel~ din dibin. Ed~ li wir gelg Iberi, yanj.t Baskİ peyda dibe. 

Vlek.t din dib~ jin ku Bask t ne· Iberİ ne. L~ gel~ Bask ji nav gel~ 

Franko-cantabris li dardor~ bak(lre Spanya peyda btlye. 

L~ esle, vi geli ji kube jf, ev gel kevntirtn gele liEwrupa. 

Di dtrokô de Bask t ji qern~ 5 (i virde xftya dikin. 
A h 

:ımQ)illE WELET 

Welat be~l: pirr mintiqan dibe : Navnra, Vizcaya, Guipuzcw ü mintiqa 

ku di bin deste Fransa de,. ( Benavara,,Laburlti, Zuberva ). 
Pirr caran te c;otin ku sazhO.na gel<3 Bask ji tevhevb(ina e~İretane. 

Her\veha gele Bask ji hev belawela ü veqetahayt dijl: ... Le d!se xwedl: 
.ı ' -

ye:ij: çand, · yek. znian tl adet~n mi~terek di nav vt gell: de hene. Rew~a 

Baskİyan ü Kurdan di vl: alİele wekheve. Ylelatek1: parçekirt, hemu 

aboraytya wt bindest, mettngeh tl hwd. 

Vlelate Baskan ji sala 1659 an '0. vi:r'cle 

Pa~ çend ~arr~n di' navbera Spanya ü Fransa de, lihevhatina Cez.t-
. , .. 

ra Fazante:ı;ı ( neztkt coya Bidasoa) _di 1659· de çeh(t. Di ve levhatine 

de sinorekt 8 kİlometre hate dan1n. Ev stnor di navbera Guipuzcoa · 

ü Laburdt de hat danAin. Di 1765 an de parçebüna dftdtyan ç~bü ü 

li ser ve yeke Ba.sken li Fransa xebata xwe cUjt mettngah.tye xwirt 

kirin.Li giff rriintiq~n parçe FransakomciJi1n_di~1iri. Pa:, V~ xebate oto-
. . 

nomİ hat wergirtin. Le paff · ım. melİk~. Spanya· Fn:d...,inand mir, mixale-, 

fet ket .. nav gi~ gel~ Spanya .. Be~ek5: · dixwest ku Don ·aarlos, biraye 

mel1ke bih11rtt Ferd.tnand VII hibe meltk, be~din dixviest keça Fer

dinand. VII, Isabella II b.ibe melİke. Di daw."'iya vt ~errt 'Ll mixalefe

te de nas1na welaten Baskan hat qebulkirin, le ev welat gereke dibin 

mel"'llc1yeta Spanya de· bim1na. 

Di 1932 ande referand~ di navbera gel de ji bo otonamiye 

çebü. Gi~ mintiqe bi v:t ti~t.t xwe~ b~ ji xeyn1 Nava.rrao Di .l936ande 

pa:, clomek...,i dijwar otonom:t' dtsa hat wergirtin. 7 c.otmeh 1936, paff 
' . ' 

1nt.txaban Aguirre bü sereke Baskan. Le mlıabeye · kômartyen Spaırl. 

di ~erre n.m de .qelsbfuı ü v ... e rew~he daVliya otonomİya ku hatiht 

wergirt.in ant. 
- W>. A,... 
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·Re j1ma faı,1sta Franko hiç ti maf~n gel€ Bask nas ne dikirin. Evna 

derbek mezinbft ku li welatpar~z~n Baskan ket. Di v~ dem~d~ E~ saz 
dibe ü dest bi iferr~ X\iVeyi g~lewed d.ike. 
Serhildana BASKAN 

Di cttrok~ Baskan de pirr. ~errek.t dir€j ji .bo maf€n xwe y~n çaxe
n'fts"'i, adet, 1l. abor!ya X\IVE? kirine. 9end carm ma:f~n. xvve y€n demokratik 
wergirtin, çend caran m~ttnger mecbur.ty~ nas.tna pirr tilftan kirin 1l. 
dane qebtll.kirin. 

Di aJ..~n 1917 ande · ta 1923 t~ko~İneke karkerİ peyda dil?e• Sebe
. ba v~ dÜ tiıpt btln. Kr!za abor.t li Spanya tl Şoreı,a mezin a Sowyet. 

1930 . , dt1 partiy@n gelewcr.t yekbÜn~ b,t nav~, PNV, Part!ya ıaı,-
. t.İman.tya Bask ç~ dikin. Ev .part İ di .bin dest~n bir jiwaz.tya bi.ç(lk 

de t@ mer,andin. L~ v~ part.ty~ .. ti xebatek ba~. bir~ve ne bir •. · . . 
. . . Di 1936 t1 1937 ·de t~kö~.tna gel h~jnft lj!İn dibe 11 dij.t rej!m~ 

xebat t~ kirin. Gel tev di ve t~kolj!.tn~ de be~dar dibe. L~ .çi mixabeyee 
dİsa Franko t~ko~tna ku di bin serokatİya Bilbao de diperçiq~n~. 
Hikumeta· nÜh tev otonom.tya ku di n~ztkde hatibü nas!n nasnake. 

Di sala 1950 de h~jnÜ t~ko~İn dest:p~ dike l1 eniya ETA. saz dibe. 
ETA ( Eu:SJ:cadi Ta Askatasuna ) , Azad.tya W:elat~ Baskanco Dendika ETA 
bi pirnn! xvvenc1eka:r~n lru domek~. kovarek çand.t bi nav€ EKIN çap. ·. . . 

' dikirin, pa~re bi xort~n PNV re/ xebat p€~dabi.rin, ü di claw!de van 
mil.ttanan ETA saz kir. 

Di Gulana 196.2 de plan~n xebata ye~cem.tn ya ETA. .t€ xwtyayd. Ew. 
" di xebcıta.Xı.ve_ de f? salan dide be;r çavan. Plan ev btl. : 

1' ..:. 2 s~€n p~tfin propaganda tl z~dekirina -~r~da.ı:nan, 
·:2 - Sal~n 3 1144 sazkirina kadroya xe bat~, . 

• ı 

3 - Sai~n 5. 1l. _6 dema t~l~olfİp.a · çekdar.t. bi tekt.tk~ ger.tııa 11 de-
w ama ~er 'di sal@'n din ele.·· .. 

Di 1963. de plan€n d-dwem.tn; z€dekiri.na endaman 11 delegan li gi~ 
c.tha.nS 11 org<intzekirina xwe li wel~t. . .. 

Di 1964 de plan~n xebata s!yemin;ji hevç~ ETA ü PNV, bi awşkİ 
:resnı.t. 

Di 1965 de plan~n xebata çaremtn; ~err~ çekdart-zilm (t zorbett-.... . . ~err~ çekdar.t dendika .. r,are~a ~ertl tt~ne. ::Sd"'i. gel ar.tka:r.ıİye dike •. 
Di 1966 de n"'iv plan~n xebata p~ncem.tn; Milİtan~n çep İdara ETA 

dixinb bin des_t~n x:vie. Ji w~ dom~ ü virde ew b.i nav€ T€ko:,.tna Sos- . 
yalista Gelew@r~a Basl:: didin nas.tn. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



22 

L@ di 1967 de endam@n ETA pirr k@m bin. Dl:sa xebata z~dekirina 

enelaman dibe. Di sal~n 1968-69 de xebatek çelcdar.t 1~ pirr akt.tf hat e 

kirin. Di daw.t de disa çanda Baskİ XV'I'İya kir. Roj11ame, kovare, b~je, 

ttyatro ü hwd. derketin. Xebata ku ETA di dibistanan de kir pirr 

f~de kir. Ferq_ek mezin xiste nav saJ..Sn bih~r1 de. Di sal@n'60 de 

10 000 xwendekar he bftn (k~m-z@de) , di s ala '73 de bi ser 20 000 1: 

ket. 

Li gora ETA '5 ; xebat, b~htir ni~Jtimani bü. ETA' 6 xeta Marksİst 

d.igre. Bi giıj organ1zasyon~n li Spanya ku çep in anj.l: dij.t emperya

ı.tzm~ne xebateke hevkar.t dike. Di programaw~ de otonodke bi cih 

ji bo welat@ Baskan hebü. Di vru1 salan de giş hAez€n p~~vert p~~-

,verü dest~n ~ve dan ~ ETA ft tevan bihevradijİ Franko xebat kirin. 

Sebeba w~ j.t kuıttina 16 endam€n ETA ji al.ty~ Franlm bft. Di v~ dom~ de 

E~ xebatek h~ja kir. 

ETA dikev~ nav karker ft welatpar€z€n Baskİ de ü xebata Yı.Yve 

j.i bo azadiya vYelat~ "J..'We ü ljorefieke sosyal.tst liıir~ve bir. Li dijİ 

:rejtm€ ıterrek.t pirr dijwar kir. Di v.t çaxi de wez.tr~ Franko il pir 

kes ji organ!zasyoneke al1kar~ Franko hatin ku~tin. Pirraniya gel 

hez ji ETA dikir. L~ rej.tma Franko ev welat xist wek celmenı~. Pirr 

zorbet.t, perçiqandin kir, xelk ~t 1€ d.tsa nikar~ t~ko:Jina gel {1 

;BT.f. rawest~n€. 

Di .tıona '76 de Eniya ICAS ( Ko5rdinadara Abertzale Socialista) 

Sazmendiya Ni~t.tmanpervver ü Sosyal1stan ç€ dibe. Ev eni ji s€ h~za~ 

saz dibe" EIIA.S, ETA, ü Lli.IA. Li cem wan çend grup€n piçilk j.t hebiln. 

Van gi~tan xebatek Marksİst dm ber 'J0Ne ü a:rmanca wan serA.'VTebilna EUS~ 

KADI bü. ( EUSKADI = Welat§ Baskan). Giıj h~zan zanİbÜU ku b~y.t 

alİkarİ ü xebata biher.na 1! tev.t gel naç~ ser.t. En.tya KAS, dan -d 

ı:ı tandin8'n xwe .bi pirr organ.tzasyonan :re ç Aekirin. Hervveha bi Pl'N 

ra j.İ p~ywendİy~n xwe çe-k.irin. Lg bel~ bi f;18'wek1 Marks.tst.t PNV 

krİt!k dikirlıı. 

A:rmanca wan ıperrS xwe bikin ta mafSn x:rve wergirin. 

~ırlya KAS ç.t ye ? 

Mezint1r1n Au bi he-zt.ir.tn en~i ye di welat8' ~Ne de. 

Sazbilna wıa : ji h~z@n EHAS, ETA f1 LAIA p&: tS. Komttek mezin di 

navbera wan de saz b~e il stratejtya ~ve dan.tne. Paıpre LU{ ü LAB 

j 1: tev.t wS di bin. Arınanca w~y.t me zin serxv·~ blliıa. wel~t di bih ser k~ 

siya ç.tna. karkera;ı. deyQ. 
• 
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23 ICAS xwe li gor 4 noktan day.tye hev : 
ı - Sosya11:zm : Seketina ç.tna 'karkeran li wel~t, daw.tya met.tngebİya rej!ma kapttalts~ li Fransa ft Spanya, dawİya ststama kapitalist li c.than~ • 
2 - Xwe dane hev : Xebat ji bo xvve dane hev~ ü adet~n xvve; bi zına:rill zikınakİ p~~debirina çanda xwe. 
3 - Ji n~de p~~debirina j1n~ li her defi'wel~t. 4 - Serxwebtlıı : Xebata ji bo welatekt serbix:we ku gel~ Bask karib~ qedera ~~e bi xvve tayİn biKe. 
Herweha dan ü standiri~n KAS bi h8z@n *'verd re li pirr welatan he ne. Bahwerİya w@ bi. Internasyona.lİzm~ hey e. Dan -a. s tandin~n KAS bi · IRSP re ( li Irlanda:_ li kovara TS'kofter, h€jınar 3-4 temalfeke) f1 h~z~n din y~n gelS'n bindest sosyaltst -d p@ivefu re he:ı:-le. 

Nama Nivİskar~ Kurd ji bo gi~ welatpar~z~n. ~(~d .. : ,., 
ALFA.BJ. KURDI DERilliT 

Geli %ort Ü Keç~n Kurdan; 
Geli xu~k a biray@n h~ja; 
Ez mizgtn didim w e ku .Alfaba Kurd! ya ku ın in li wel~ji ni vİşİ bt Ü s ala 1968 'an li T.irk.-.i;y~ li bajare Istal').bul çap kiribü, n11ha li Sw~d li bajar~ Bor&s ji nO. ve hat çap kirin; ;bi vt awayt , çapa diduyan ya Alfaba Kurd1:, ji bo zartlkS'n Kurdan y~n ku li Sw€ıd d.i.mİnin +i SwS'd hat çiDci:rin 1l ternam bft. 
L~ bel "'e ev .A.lfaba Kurd1, ne j.t bo Kurden li Sw~d ten~, hll!rvvehB; ji b0ı hem1 zarok ft xort tl mezinen Kurd pirr p€w.tste. Lewra ·bi altka-• riya ve Alfab~, her Kurde bi~Ük 1l mezin,. di demeke kurt da dikare xv~endin ü nivtsana Kurd1 f@r bibe. Bi vİ awayt, em dikarin bib~jin ku . ihtiyaca hemt Kurdan ji v~ Aliaba Kurd1 re heye. Ji bo ~ıta:ntna v€5 .4J f'~be. min :x.west lru ez hemt x:u~k ü biray~n Kurd ji derke.ti_na lifaba Kurd1 haydar(xeberdar) bikim, ü bi v~ xvvestin~ min ev name ji hem! Kurdan re ni v.ts1 .. 
L~ bel~, çawa :ıtu hun j İ bar;ı d.izanin, ilıtİyaca zarruc~n me y~n li wel~t j1 bi Alfaba Kurdt pirr ü pirr heye. Lewra Alfaba li Tirkty€ hattye qedexekirin ü h~j jt qedexeki:rİye. Dwleta Tirkiye fersend 

( dU)mayik : rfipel 9 ) 
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Xebata me : Me· çi ki'r.tye ? 

ı- 6/9/1980, Salre sur sambre, pG~anda çanda Kurdistan. 

2- 13-14/9/80, Di cejna Human1te de standa Yektttya Xwendekar~n 

Kurdistan J .i Fransa 11 TSko~er tevda hat danİn. 

3- 20-21/9/80, Cejnn. rojnr'J.IIla PKB li Brüksel. Di v~ cejn~ de, d.tsa 

atanda me hor dÜ yek.tttyan, hat dan!n, li cem v& jİ XV1H.:ı.ri.nSn Kureli 

hat çG~, folklora.Kurd1 pG~keş bü. 

4- 27/9/80, be~darbftna mit1nga diji fa~tzme li Antwôrpcn. 

5- ll/10/80, bo~drbthıa mit.tngo. cliji n.tjo.~ezt 11 ko.rker~n biyo.n.t. 

6- 18/10/80, roportcı.ja bi .televizyona. be~a Frenat-progroma Tirk1:-

b~or$n komel$n demokrc.tt;k rec. Nfuıer~ T6koıter j.t eli nc.v ve progra

ıne de cih girt. 
' . 

7- 20/10/80, d1sa po~darbünnmit.tnga clijİ fa~1zmô li B~sel. 

8- 8/11/80, bc~do,rhftn.n. Fost1w::Ua ji bo biyo.n!yo,n li .Anwers. 

9- 14/11/80, Be~darb'6.na Festtwe:la ça.nclt a bi zma.ne Fl::mın.n!. 

Tcko~or pirtuk ü kova.ren xwe dtsa p8~ko~ kirinıı 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
'j' J ......... o .• o •••• o • • • r ;- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Abone .il.rk:ı.dn.~ ve okuyucu d~stlcı.ra 

KUl türel ve ido.oloj1k nlcındo. azda olsa bazi. soru:nJ,.arı kitle ~rgUtU 

o1ard.k, k-itlelerin 8n'tln~, ya.bo.ncı kamuoyuho. c.çıklamay=ı. ·elimizc1elti · 

iki aylık yc.ylll prg~:i. 'TEKOŞER <Uıihll, bro~ür, kit:::ı.p ve bildiri vc:.

sito.sıyn yo.pıyoruz. 

Hedefimiz d'tlnya kamu oyuna. problemimizi. c.ji tc etmek, unutuımc..yo. 

mo.hkf1m kUl türltmüzü, B zellikle Kilrtçe elliini ve _gro.morini. goli"

ti.rmektir. · · · · 

Bu gün Ha.lkl.Inız ~ran 'clo. goritii Xumcyni, TUrkiyc 1 d.o faffist ,Evren 

ve I:to.k' t2. fo.~is.t Sadclo.m' ın zulmtl nı t1ncl:::ı.clır. 

Bu durumu dffnyo. komuoyuru::ı. cluyurmo.k bizim görovimiz. 

Bu gBrevi yerine getırebilmok için önemli bir silah~ ihtiyacımız var. 

Ocla YAYINDIR. 

Dostlar, bizim, .i.m.lmil.a.r:ımız clclıilincle çıkardı~ımız bu clorgi.ye 

para gidiyor, ma.sxaf oluyor. Onun için, hiç olmazsa, bu clorgiyi D.ln.n 

her abone ve.ya ~kuyucu f.i.rko.clo.~, clerginin n bone ko.r~ılı~ını vo.ya adet 

kar~ılı~.uıı ya.da bo..~ı~ yollcı.sın. 
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25 .. 
K U R T 9 E G R A M E· R ! 

1 

Isim (mıv) 
Kürtçe 'de iki türlü isim vardur. Özel Uimler, (serenav), ge.nel ' . isimler, (pirrenav) , Isimler say i bakimindan : 

tekil, (yekejmar), ve ço~;(pirrejmn.r)cins bakimindan 
eril, · (n~r) ve diı,il (m~) olarak ayrilirlar. 
Belirli tanipı edati (p~iker~ tarif) 

Kürtçe'de .isiıp, tayin edildi~i veya nitelig.i sBylendi~.i,nde, be
lirli tanim edati ismin sonunaeklenir. ŞByleki 
ı- Te:kil erli için " ~ " 
2- Tekil diı,il .için " a" 
3- Her iki cinsin ço~u için "~n11 kullanilir. 

Orn.: ı- Heval.~ min = arkadaı,irn (er.) 
2- Hevula min = " (di.) 
3- He.val~min = rukada~lnrim (ço~) -ı- Be rx~ b1tho. 
2- Berx~ 11 

3- Berx~n ıı -
= pa.halli kuzu (er.) 

(di.) = ll " 
= ll kuzular ( çogru) 

~er isim sesli harf'lerden bi:t!iyle. bitiyorsa, tanim edati ile i
sim arasi.n.·ı. "y" ho.:tf'i girer. Bunun yaninda isimler 11 ~ 11 sesli harfi 
ile bitiyorl~rsa, tanim bazen ayni kalir, baz\3nde yerini "!" bira.
klı. 

Om. : Bo. == rüzg~, Bay~ re ı, = Kara yel -Se = k5p6k, :·_ .. s~~~- ,?ipi· =~Beyc.z köpek 
Co = kô.ynak, · Coya xwirt= Hizli kaynak - . n~u .l.çin örnek : 

·a~ ana, D~ ;ra h"' Se;ygili = eJa = ana --;. u~ " "İ" olur. R€ = yo:J, R!;ra sore~€ = Devrim yolu 7' -
H~t ~ duvar, H~t~ qewtn Sa~ am duvar•" €" ayni kalir. = """"'-----·-- -~ Bir cÜ.rnlede birden fazla. isim vcı.rsa ~o.yet, 'lan.:iiml am '1 ed~tini 

yn.lııie en son kullanilan isim alir • .. 
Orn.: Xrrn!, rez ft werz~ min =Ev, ba~ ve bostanim. 

Ayni cttm.lede bir isim .ikinci. sefer nitelenecekse, ismin yerine 
"y~" erJ.l'i.çin, "ya" di.~jıil için, "y~.nn ço~ için kullanilir. -Orn.: H&t~ x€Jn1 y@ qew1n = Emin so.~la.m duva.ri. -Miri~ko. me ya re~ ~ Sİyah tavugurouz. -9ıSl.ekô'n m y&n sip.t == Beyaz .ineklorimiz. - .... p 1 
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Fnknt hcrhcngi bir bo.~l~ç to.rnfınd m, tek cümle de iki isim bir bi..:. 

rine bn~lQndıgı taktirde her iki isimdo cinsiy8tlerine göre tanımın.-

m1. edatini nlirlo.r. ··- .. 
Orn. : Gı::ı.y~ me an ç8'loko. me = DkUzümüz voyo. ino~imiz 

Erd8 min ı:uı golikn te= Ta.rl6.m ·veyo. buz~~ın 

Kifrtçe 'do i.s.imler, ço~ ~ eklino tnıum edo.t_ıı., isim çekim ve fiil 

yardimıy~ girer • 
•• 
O:ım. : Mih€n s.ip.1 

Mih hn.tin 

Mih~n min 

= Beya.z koyunlar . 

= Koyunl.~ geldi 

= Koyunln.rım 

' .· 

Offmlelor soru ıpekJiLne koyulmak ·istendi~inde, cthnl-Jde. horho.ngi 

blı yer de~i~ikligi yapılmo.d::m, se.a tonundo. do~i.r;ıiklik yo.p.tia.r:Jk 

yo.pl.l~bilinir. Veyo. cümlenin bo.ş.ın::ı. "mc." yo.do."golo" cümlenin içinede 

nne" kclimolerini. koyd.rnk soru ~ekline koyulur • .. 
Orn. : Te ez d1tim = Beni g6rdUn )o oluıı:il3u 

Te ez ne dh1tim= Beni g5rmodin ~olumsuz 

To ez dttim ? = Ben! g5rdtlnt.H1 ? 

Mn tc e.z dltim = tt n ? 

Ma to o z no dİ tim = Beni görme dirlin i ? 

Gelo to ez d.itim = Beni gBrdUnMün.:ı.tnbn ? 

Gclo te ez no d.ttim = J..co.b.i bôni.gt:Srmedinmi? 

Kürtç$D cümlenin yo.p~aı iso : 

.. 
o·rn.: 

... 
ya d :ı 

Bznc + ttlmloç + fiil, ı,oklindo ol~ • 

"Bn.v8 mın xort o = Babam gençt.ır. 

öo y---r. . ' 

Te pirtdkok kirrf = Sen bir kitap aldıÜ 
ö t f 

Hc.ro.kot halindeki. :fiil ise c .. um.le içinele tttmlccın n.rk:ısında 

yerini alır. ... 
Orn .. : Em çtm mo.l = Eve gittik. 

ö f t 
Ti ho.tt Kurdistan= &®KurdistQ~~ geldın. a-·r- t 

------~~~--~--~~~--------------~f~D:e:v:8ID~ı~g~o~l~o:c:ek~s~o~{~ı~d~q~)~~~·~--------Golecek sw~zdn ff.zorındo clurncn~JI.IIll..Z VO çıka.cnk olwı yazıl:ır : 

ı - Ulus ve ·uıuso.l Sorun, 2 - Ermeni Sorunu, 

3 - Avrupa p~lomontosunun 4 - Türkçe izo.hlı Kürtçe Gr~or, 

Kff.rt halkı üzerindaki 
t;ıkJ_~ .'J.S .ı, - .... ' 

• 

• 
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felck kani li kü maiı ew welat ti ai u ol; 
hel ek kani li k~· man b üne xanim tôg ü t~l .. 

ni ew xorten · di' bengi kani cw · kah!~ . bideng; 
line bin xeşma firengi pir dinalin polepol. 

·~ ' . , ' •. . 
:ml sorgul, kan~ bilbil lev de mane mest u dil, 

u zozan mane h~ av tev çiya u ça ti ç~l. 

bax ü kani bistan, kani dar u i{ani her; 
ew rez, kani e w pez ka (lewar ü . col u col 

Ş~r ü kani ejder, ka piling ti ka~ egidi 
roja cejn u şadi, ka li ku ne hel u bol, . 

ç i\ koçer tev ne mane, bire u hey\\'an hilweşin; 
x li zozan~ me re~gin, ka li ki1 ne kon ~ . kol~ 

·Ferat u kani Xabtir kani Dicle kani Zab; · 
Kani gola Wriiı . u Naztik, kani ewqas g~r li gol. 

. .· . 
gor li kani lor li ·kani bext li kani zaı. 

Şikak u kani Aşil, kani Mil u Zil u Zol. 

Kerman, kani Kerkıik,· kani 'Van u Erzer~m • . 
Kelis u ka- Melatva, tev de bu ne :sak- ti xol. · .. . . . 

'an neyaran kirne w~ran tev de kuşlin xan li beg. 
ji wan higrim bi d~st~ xwe lw nemrim doz ıl 

Cegerxwin bes biheje fort ıi pesnan hilde xwe, 
di ve re de Çirandin van . sal u· sol. 

U R k 
E 1 

KuRoisrAN 

"de lexin loy, 

lexin, 

bi hesani naMem 
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