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Hllseyin Yildirim 
Diyarbakir Askeri Cezaevi işkenceha. 
nelerinde öldürülen ayri siyaset -
lerden devrimci,demokrat,ilerici tu. 
tukluların durumlarını kamuoyuna 
duyurmak için 7.2.1984 tarihinde 
Brüksel 'deki Basın Merkezinde (IPC} 
T~koşer ile KSSE (Avrupa'daki Kür
distanlı Öğrenciler Örgütü}Belçika 
şubesi,YXLKE (AvrupaJdaki Kürdistan 
lı Öğrenciler ve Gençler Birliği' ) 
Belçika şubesi,birlikte bir basın 
konferansı düzenledik. 
CEDRİ (Avrupa'daki Göçmen İşçilerin 
ve Siyasi Mültecilerin Haklarını sa
vunma Komitesi) nin davetlisi olarak 
Avrupa turnesine çıkan Kürt Avukat 
Hüseyin YILDIRIM Belçika ziyaretinde 
T~koşer'e misafir oldu. 
Kürdistan'da özellikle Diyarbakır'da 
Türk hükümetlerinin Kürdistan'lı an
ti-sömürgecileri yoketmek amacıyla 
uyguladıkları,insanlık adına utanç 
duyulan vahşi yöntem ve işkence me
totları hakkında bir çok gurup,gazete 
tanınmış kişi,parti ve kuruluşlarla 
yapılan röportajlar için Hüseyin 
YILDIRIM'a tercümanlık yaptık,yardım
cı olmaya çalıştık. 
20.2.1984 tarihinde LİEGE'de,sendika 
evinde~Belçikalı,Türkiyeli ve Kürdis
tanlı örgüt ve kişilere açık yapılan 
konferansta FGTB (sosyalist} sendika 
sorumlusunun Türkiye ve Kuzey Kürdis
tan (Türkiye KÜrdistan} ve Avrupa'da 
ki göçmen Türk ve Kürt işçileri üze
rine yaptığı açıklamadan sonra CEDRİ 
sorumlusu söz alarak Türkiye ve Kür
distan üzerine görüşlerini belirttik
ten sonra,Avrupa'daki göçmen işçile
rin, Türkiyeli ve Kürdistanlı siyasi 
sığınmacıların sorunlarına da değin
di. 
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Bu kısa açıklamalardan sonra söz a~ 
lan Kürt Avukat HÜseyin YILDIRIM: 
dinleyicilere katıldıkları için te
şekkür ile konuşmasına başladı 
Konuşmasını aynen veriyoruz 

15 seneden beri avukat olarak çalış
tım; 1978 den bu yana da siyasi tu
tukluları savundum.Askeri cunta 'nın 
1980 de yönetimi zorla eline geçirme~ 
sinden sonra,yalnız siyasi Kürt tutuk
lularını savundum. 
İşkence ve baskılar yalnız Kürdistan' 
da olmuyor ; Türkiye'nin batı kesimin
de de oluyor. Fakat söylemek gerekir 
ki,iki tarafta yapılan işkence arasın 
da büyük ve çok amaçlı farklar var. 
Benim şimdi anlatacaklarım,geneldir. 
Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da durumu 
değerlendirmek ise,size düşmektedir. 
Kürdistan tarihi sömürgeci güçlere 
karşı başkaldırmalarla doludur. 
Kürdistan'ın nüfusu bir bütün olarak: 
25 milyon, yüzölçümü 550.000km 2 'dir. 
Benim şimdi anlatacaklarım,yalnızca 
Askeri Cunta'nın darbe ile başa. gel
mesinden sonraki dönemin durumunu i
çermektedir. Zaman olursa yalnış gö~ 
rüşlere de biraz değineceğiz. 
Küxt halkı örgütlenmeye giderse,başka. 
sına gidip danışmayacak.O kuztuluşu
nun hangi yollardan olacağını kendisi 
bilmektedir. Hiç bir demokratik çevre 
(kişi veya örgüt) Kürt halkının üze
rindeki vahşi baskıyı haklı göstere
mez.Bir halk olarak biz,sizden ve u
luslararası kamuoyundan,faşist rejimi 
desteklememenizi istiyoruz. 
Her ne kadar bazı çevreler istemiyor
sa da zafer yine bizimdir ve bu savaşı 
biz kazanacağız. 
Kan akacak.Bu kan özgürlük için akacak 
Akıtılacak kanın sorumlusu Kürdistan 
halkı değil,Faşist Askeri Cunta'nın 
kendisi olacaktır. 
1970'lerden sonra öğrenci-gençlik hare~ 
keti de,Kürt sorununun üzerine eğildi. 
O arada anti-sömürgeciler de kendileri~ 
ne yön vererek örgütlenmeye gittiler. 
Onlar illegal örgütlenme yolunu seçti
ler. Ve böylece Kürt sorunu ulusal bir 
seviye'ye getirilme amacı ile örgütlen
me oldu. ve getirildi de. Bu sorun ulu
sal seviyede konuşulmaya başlandı. 
Fakat Kürdistan'da eşi görülmemiş baskı. 
lar uygulandı. Bu baskı bizzat devlet 
tarafından organize edildi. Faşizm on_ 
lar tarafından ör7ütlendirildi. Bu da 
ağa,zengin ve işbirlikçiler ile işbir
liği halinde yapıldı. 
Böylece Kürdistan halkı kendini savun
ma pozisyonuna girdi. Sayısızca insan 
öldürüldü. 
Sömürgecilere karşı gelişen mücadeleci 
muhalefetin önünü alamıyacaklarını an
layan otor~=cler,yeni metotlarla işe 
koyuldular. 

Bütün köy,şehir ve kasabalar askeri 
birlikler tarafından saldırıya uğradı_ 
lar. Kitleler topluca öldürüldüler,öl_ 
dürüldükten sonra da n bunlar silahlı 
çatışma sonucu öldürüldüler" diye söy
leniyordu.Bütün herkes,kadın,çoauk,ih
tiyar ve gençler öldürülüyordu.İnsan
lar arabalara asılıyordu,askeri ciple 
re bağlanarak sürükleniyordu ve böyle
ce hayatıarına acı bir şekilde son ve
riliyordu. 
Bunların tümü gerçek ve elimizde yeteri 
kadar bu uygulamaları ıspatlayac2k bel-
geler var. . 
Halkın kendisine, psikolojik olarak ış 
kence yapiliyordu.Bu işkenceler resmi 
devlet tarafından örgütlendirilmişti.Şu 
anda Kürdistan'da,insanlık adına utanc 
verici işkenceler yapılmaktadır. 
198l'de Mardin'de 37 gün içinde 50 kişi 
işkence ile öldürüldü. 
Diyarbakır'da işkenceler Nazi Almanya; 
sının aynısıdır. 
Kürdistan'da inançlı ve kararlı çok in~ 
san öldürüldü. Çok insan gelecekte,iş
kenceler sonucu sakat kalacak. 
Bir başka durum da şu ; göstermelik mah 
kemeler formaliteden başka bir şey de
ğildir Kürdistan'da. 
Kararlar yukardan verilir ve pratikte 
uygulanır. 
Ben ve meslektaşıarım başka bir şeye 
tanık olduk. Acı ama gerçek,vahşi bir 
durum, En kötüsü de Diyarbakır'da,di
ğer Kürdistan şehirlerinden de daha kö
tü bir durum var Diyarbakır'da. 
Bazı insanların kolu kesilmişti,bazıla
rının ayağı,bazılarının gözü çıkarılmış 
tı.Bazılarının parmakları kesilip,tır
nakları sökülmüştü. O insanların ayak
ta kalacak,yürüyecek hali kalmamıştı. 
Askerler onların koltuklarının altına 
girerek,mahkemeye getiriliyorlardı.On
lar otururken yine askerlerin yardımıy
la oturabiliyorlardı. 
BütUn bu baskılar yeni değil ,bu zulmün 
kısa bir geçmişi yoktur; uzun bir geç
mişe dayanır. Ben bir Kürdüm ve bu 
baskılara karşı mücadele ettim.Fakat 
bu baskılara karşı olmak,onlara karşı 
mücadele etmek için Kürt olmak şart 
değildir. 
Ben bir avukat olarak duruşma salonun
da hakimin gözü önünde dövüldüm. Ha_ 
kimler bu çirkef durum karşısında gü
lüyorlardı. Benimle alay ediyorlardı. 
Bu sadizm dünya'nın hiç bir yerinde 
görülmemiştir. 
İnsanın ölmesi,siyasi bir tutuklu için 
en iyi seçenek.ve kurtuluş yoludur.Sö
mürgeciler bizleri bir seferde öldür
müyorlardı". Onlar bunu istemiyo!'lardı. 
Onlar bizi günde bin sefer öldür;;p ,bin 
sefer ayıltıyorlardı. 
Ben kendim 7 gün en ağır bir şekilde 
işkence gördüm. Sonra hapishaneye gö
türüldüm,gözlerim kapalı bir şekilde 
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Civina capi ll Bruxelles 

Di tarixa 7. 2.1 984 de, di merkeza 
çapeya navnetewı, I.P.C. li Bruxel
les, Tekaşer u du komelen Kurd KSSE 

"Komela xwendekaren Kurdistan li Ew J_ 

rupa~ liqe B~lçika, u Y.X.L.K.E~"Ye
kitiya Xwendekar u Lawanen Kurdistan 
li Ewrupa"liqe Belçika, civineki ça
pe çekirin, ji bo protestokirina kuş_ 
tina 14 girtiyen Kurd li girtigeha 
Diyarbekre. 
Di salnne de, 12 rojnamevan u gelek 
komelen Belçiki u biyanı hebun.Pişti 
ku em li ser greva giştiya girtiyen 
Diyarbekre u kuştina 14 j i wan pey i 
vin, hevalek ji Tekoşer~ ku çend me
han bere derba 1980 li Diyarbekre 
hatibu girtin u eşandin ( işkence ) 
weka şahideki, mercen ( şerten )pirr 
zor ku meriven girti tede dijin u 
eşandinen pirr giran ku hatibun sere 
wı u hevalen wı, ji rojnamevanan re 
got ;i,cıırt.cl"inin ne insani~iro teftkirin 
ani ber cava. Paşe, zordest1 u eşan 
dina ku di meha cotmeha daw1n de leş~ 
kere Tirk ani ser xelke Şirnexe (hej 
mar 22 rupel 15, tinere) ji vekir. 
Hevalek ji Y.X.L.K.E. j1 hejmara gir
t1 u kuşt1yen li Tirkiye u li Kurdis. 
t ana T i r k i y e • j i 1 98 O h e t a n u h a , 1 i 
gora daxwuyanek1 12 parti u komelen 

Kurd u Tirk got : 
GİRT! : 170.000 
EN KU DALEQANDİNA WAN TEN XWESTİN: 

5 942 
EN KU BİRYARA DALEQANDİN~ Dİ DERHE
QA WAN DE HAT!YE STENDİN 

173 
EN KU HATİN DALEQANDIN : 

48 
EN KU Dİ BİN EŞANDİNE DE HATİN KUŞTİN 

5'93 
Pişt1 ku me peyve xwe qedand,rojname
vanan gelek pirs li ser rewşa gişt1ya 
Kurdistane u li ser Ermeniyan kirin. 
D o g an ö z gü d e n , s e r o k e I n f o -Tü r k , g e -
lek agahdariyen nuh u giring li ser 
re wş a T irkiye da. 
Li daw1ye de, komelen jer1n piştgirt1_ 
ya me kir in : 
-Kom1ta Belç1ki ji bo Parastina Mafen 
Mirovat1 li Tirkiye. 

-M.R.A.X. Komela Belç1k1 dij1 Nijad -
parez1y e. 
-Inf o -Türk 
-R.D.M. Koma Demokrat1ka Marok1 (Fas1) 
Di roja pişt1 civ1ne de, 5 rojnama li 
ser niv1s1n. 
Em li jer, nota ku me ji rojnamevan
an re arnade kiri bu u xisti bu nav 
dosyek1, ji Fransiz1 u Flaman1 wer
diger1nin Kurd1: 

4 

KUŞTİNA GİRT!YEN KURD Dİ GİRT!GEHA 
TİRK DE Lİ D!YARBEKRE 
Girt1geha D1yarbekre ku di Kurdistan
a Tirkiye hatiye Cicihkirin, mixa bin 
bi mercen ( şerten ) girtine yen gi
rantir1n ji hemu girt1gehen Tirkiye 
bi nav u denge. Sedema vaya j1 ewe 
ku gele Kurd dij1 zo ( du ) zordest1 
y an ( bi T i r k ı : ç i f t ) be r a w e s t an -
din radi be: y ek civak1 u a bori u 
yek ji netew1. 
Di ve girt1gehe de nez1k1 4.000 gir
t1yen rezani (siyasi) hene, Nuçe -
yen" feci yen daw1n ji mesderen rast 
gihiştin me : 
!lon 1 983 : ----------
Di meha !lona buhur1 de, girt1yen ku 
endamen komelen cihe ne greva birçi
bu n e y a g i ş t ı ç e k i r i n . J i to p r o t e s -
tokirina mercen ne mirovı ku tede 
dij1n. Pişt1 ve aks1yone, wan çend 
mafen piçuk karkirin: Pirs1yaren gir_ 
tigehe izin dan wan ku xwe ge rm bikin .. 
di roj e s aetek derkeviı;l he wşe 1::1na 
xwe bistfnin, kaxez u qelem wer-
gi,rin .... 

·iç::::~::::::::=:::::::::;::::::~ 

tıU9.~E--~~ _ : 
Le ev sivikkirin dur ne ajot.Di meha 
Mijdare de,ew mafen piçuk hatin kişan
din. 

Ç~.!:~ __ .!:J~~--.:.-
Di meha çile de,girtfyan ji nuh de 
destpekirin greve.Heyeten leşkerı bi 
eşandine berstv dan wan. Davi : yek ji 
wan nexweşxana Diyarbekre de dimre.Se
deme mirine işkence bu:Gava ku ve nu
çe hevalen wı en qawGşa ro ku tede 40 
girtfyen rezanı hene di bihisin agir 
berdidin doşeken xwe. Berpirsfyare 
girtfgehe emr da ku yen agir pexistfn 
tev di hundire qawGşe de ben kuşt1n. 
Da wı : ı 4 m i rı . N aV e 6 j i wa n g i h a ş t 
me, ji bo ku leşker laşen wan da meri
ven wan, le dayik,jin, xwih u zaroken 
\~Jan. n e kar ı n ta bu ta ve k i n u 1 i k u ştı
yen xwe mezebikin.Leşker li ser wan se 
k inf , hey a binaxkirina da wiy e. 

Dumahi di rupela IO de ye. 
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Proja Gol diji hivaniyen 

Belçika 

Di tarl:-xa !7.10.1983 de, wezl:re eda
lete ( dade ) alikare s erok-wezir, 
JEAN GOL, ku-' endarne partiya literal 
e, proja zagoneki (Qanuneki) nuh diji 
biyanl:yan ji hukurneta Belçika re peş
neyarkir, Hukurneta Belçl:ka li ser ve 
ye k e biryara x we s te nd u ev z a go na 
(qanuna) paşver~ qe bGlkir. 
Di ve krl:za a l:orl: de hukurnet bi awa. 
ki ne meşru u her wari de zordestiye
ki pirr rnezin li biyaniya dike ku wan 
me c l:Gr Hke ku ve gerin welate xwe. 
Ji sederna ve sl:yasete, hezen nijadpa
rez u faşist, roj 1:i roj xurttir di 
bin u eriş dikin wan. 

Em karin proja GOL bi kurtl:, di çar 
tendan de, j i xwendevanan re Cidin 

n as k ir in. 

~L-~~~~~~~-~~~~~E~~--~--
Ji bere, j in u zaroken karkeren hy a
n i ( h e t a 2 ı s a ı i ) kar i bG n ' re q ey d . be 
şert werin Belçika. Le ev neziki du 
salaye ku eger di derna ku ew bigihe
jin vira, karker be kar te, ango ne
xweş be, yankupere (dirave) re karl:_ 
ye bistine,hukurnet maliye wl: vedigeri 
ne, 
GOL, ev şert pirr girantir ji kir~Ge
rek irnre zarok ne 21, le 18 sali be. 
u ger e k ma 1 1: s a 1 e k bi te n e p i ş t i hat i_ 
na karker Ci xwe were. Bi vi awayi,za_ 
roken ku ji zude li Belçl:ka ne e~ ni
k a r i Ci n 1 i we 1 a t e x we Ci z e wi c i n u j i n 
yan rneren xwe tinin. 
~L~~!!~~~~E--~ 
Ji i ro pe de x wendekar e~ ne ma k ari Cin 
bi s iviki werin Belçika Hxw-inin u ma-
1 l:y e n X we cl: n i n . 

3) ~~-~~~~~~~~-~~-1~~~Qg __ ~---
Li gora GOL, eelediyen ku nis beta tL 
yaniyan pirr Cilind e ne rnec turin wan 
qebulbikin: Leseroken belediya en 
nijadparez li benda GOL nernan ku biya. 
n 1: y an Ci q e wi r ı n i n . Ev j i s a 1 e k f te t i
re ku li Bruxelles tu tiyani ne were' 

Pervin 

tııala xwe biguherl:ne u here beledl:yekf 
din, ji tirsaneqeydbGne. Xaniyen ku 
dikevin des te wan pirr kevin u hewi 
ne (ruEu bet in). Lama e w her gav me c 
burin mala x ~-e biguherinin. Mihaciren 
(m u 1 te c i) k u n u h te n j i , "~-.e k e ter e z u 
H z u n ay e n q ey d k ir i n . 
~L-~~i~~E~~~-~~E~~l--~ 
Li gora zagona(qanuna) 8.7.1 ~6,alika 
r iy a d ira vi u c iv ak i be q ey d u be ş ert 
rnafe her rneriveki ku li ser erde Bel
çika dirnine ye. Di vi warf de j i, GOL 
d i x wa z e bi y an fy an p e r i ş an li k e . Le we -
ka. ku me li jor got, terpirsiyaren te 
lediyan ji zude ev rnafe pirr giring 
bi awaki ne meşru, ji deste tiyanl:yan 
(bi hezani j i des te rnihaciran) u Bel
çikl:y en ku rnuh tacen all:kariy e ne s ten_ 
d i n e . B i vi a way i , re v--ş a m i h a c ira n 
(m u 1 t e c iy an) roj bi roj fe c f ( x ira b) 
di te. 

~1-~Q~~-~Q~~-ç~~~-Ç!I~-~ 
Di proja GOL de, çara van pirsan 
bi te n e Ci s te n d i na c i n s iye ta re ı -
çiki te pekanin : Biyanl:yen qenc 
gerek asl:rnile tibin u en ne qenc 
vegerin v-elate xv-e. 
Suce GOLernezin ev-e ku ji hissen 
nij adparez k ardike u biry aren ne 
meşru, bi awıki resmi, dike rnale 
hukurnete. 
Gava ku nij adparezl: di be res ml:, 
re j i faşizme re zu vedike u teh
ll:kekl: pirr rnezin tfne ser gel. 
Li hem bere ve zordes tiye h ezen 
~~~~~E_Q_~i~i~ig_~ 
Hezen peşveru en belçiki u tiyani 
Ci hevre re deng narnl:nin u bi her 

a v-ay i ' d i j i h u k u m e t e d e r d i k e V i n : 
Pekanina eniyen rnez in, greven bir
çi l:Gne,reveçunen rnezin, civinen 
çape, miting ••••••••• 
Te k o ş er j 1: , ti a v-a k i ak t f f ketiye 
n av ve xe ba te. E w endarne eniy eki 
rnezin e ku nave v-€ KOORD!NASYON 
e u ku tede j1 150 kanıelen rnezin 
en belçl:kl: u l:iyanf hene. 
Di jer de em lista Koordinasyon. 
e datinin : 
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ABVV-Jongeren 
ACOD-Vlaamse Intergewestelijke 
ACOD-Onderwijs VUB 
Action Nationale Securite Vitale 
Action Vivre Ensemble 
Afrika Huis/Foyer Africain 
Anders Gaan Leven (AGALEV) 
Animatie Dienet Antwerpen ' 
Anti-Fascistich Front Antwerpen (AFF) 
Anti-Imperialistische Bond/Ligue Anti-Imperialiste (AIB/LAI) 
Aktiegroep Kri tisch Onder•Tij s ( AKO) 
Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek 
Aktiecomitee tegen het racisme KUL 
Algemene Studentenraad (ASR) Leuven 
Allemaal Bloemen Mechelen 
APAJI 
Ass. Cul tura.l e Recreativa Portuguesa de Vilvoorde 
Al 1.Jaha 
Association Belge des Juristes Demecrates (ABJD) 
Associazione erietiana degli lavoratori italiani (ACLI) 
Association des Femmes Marocaines 
A.I.T.E.F. 
Association libre des parents espagnols Schaerbeek/St-Josse (ALPESS) 
Assemblee Gener'ale des Etudiants de Louvain-la-Neuve (AGL) 
Ateliers Populaires 
AVRUG - Centrum voor Mondiale Vorming 
Bruxellee-Accueil/Brussel Onthaal 
Buurthuis De Kassel - Brussel Noord 
Buurthuis 't Lampeke Leuven 
Buurtwerk Noordwijk 
Buurtwerk 't Zuid Antwerpen 
CADI - Comite anderlechtois pour la defense des droite des immigres 
CASA Chile 
CARIA 
CASI-UO Cantre d'animation sociale italienne - Universite ouvriere 
Conseil Consul t'atif des Immigres de Bruxelles 
Conseil Consultatif des Immigres d'Etterbeek 
Comite de defense des droits dea immigres de Mons-Borinage 
CEFA-UO 
Centrum voor Buitenlandse Werknemers (CBW) Borgerhout 
Centrum voor Vorming en Aktie (CVA) 
Commisele Migranten Antwerpen (COMA) 
Centrale unitaire des travailleurs du Chill 
Gentre d'animation regionale de Verviers 
Gentre culturel des travailleurs de Purquie 
Gentre Immigration de Charleroi 
Centre socio-culturel des immigres de Bruxelles 
CGSP Enseignement-Regionale de Bruxelles 
Chretiens en luttes - Bruxelles 
CNAPD Comite national d'action pour la paix et le developpement 
CNE-UCL 
Collectif des Avocats 
Commission europeenne immigres 
Commission Justice et Paix 
Commissions ouvrieres 
Comite d'action ULB 
Comite de defense des travailleurs immigres - Ottignies 
Comite pour le droit des immigres de St-Gilles 
Comite Everois pour la paix et la liberte 
Comite National d'.Accueil 
Comite de quartier Botanique 
CSMSI Sante Immigres 
CUDDI Comite ucclois pour la defense des droits des immigrP.s 
Comite Zaire 
Communaute hellenique de Bruxelles 
Canfederation G6n6rale des Enseignants 
COJ Canfederation des organisations de jeunesse 
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Coordination du Brabant Wallon 
Coordination liegeoise pour le retrait du projet Gol 
CJEF Conseil de la Jeunesse d'expression française 
Conseil general de l'apostolat des la!cs (CGAL) 
CTAPD Comite Tournaisien d'action pour la paix et le developpement 
Dar Al Maghrib 
Democratie Chretienne Italienne 
Ecole Alpha Mons-Borinage 
EC OLO 
Elcker-ik Federatie 
ı;;quipe d' .<ınimation communaut::ıire du Quartier N ord 
Equipes Populaires - Commission nationale immigres 
Federatie van Huurdersverenigingen 
Federatie Werkgroepen Bijzondere Jeugdzorg 
Federatie Uerkgroepen Homofilie 
FAPEB Federation des associations de parents espagnols en Belgique 
Federation des Amis de la Morale la!que 
Federation independante des centres et associations espagnoles 
Federation des Etudiants Francophones 
Femmes Demecrates Grecques 
F.I.L.E.F 
Foyer Abdelkrim 
Foyer de Molenbeek 
Front antiraciste de Molenbeek 
Front antiraciste de Schaerbeek 
Front Democratique Ixellois 
Front de Solidarite avec les Etudiants Etrangers 
GAFFI 
Gemeentelijke Adviesraad Houthalen 
GRES Ecol.ine 
Groupe des Immigres de Tubize 
GS ARA 
Hajitkoum 
Hypothese d'Ecole 
Huurdersunie 
Infor-Jeunes Schaerbeek 
Info-TUrk 
Institut Superieur d'Etudes Sociales de l'Etat 
Immigranten Centrum Vilvoorde 
Info-Jeugd 
Initiatiefgroep Gastarbeiders Aalst 
Initiatiefgroep voor het vriendsschapelijk samenleven van Belgen 
en Gastarbeiders 
Jeugd-Info Antwerpen 
Jeugd-en Buurthuis Galgenberg Mechelen 
Jeugdhuis MDIQ Hoboken 
Jeugdhuis Jokido Houthalen 
Jeugdhuis Rzoezie Mechelen 
Jeunesse Communiste 
Jeunesse Etudiante Chretienne 
Jeunesse syndicale FGTB - Etudiants FGTB 
Jeune Garde Socialiste/Socialistische Jonge Wacht 
Jongerengemeensch8ppen 
Jong Kommunisten 
Jong Socialisten 
Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ) 
Katholieke Jeugdraad 
Kommm1istische Partij van Belgi~/Parti Communiste de Belgique 
Kontaktorgaan Internationale Solidariteit (KIS) Antwerpen 
Kristelijke Herknemers Beweging (K'./J3} 
Kultureel Front 
Landelijk Overleg KSA-VKSJ (KSJ) 
Ligue des Familles 
Ligue R6volutionnaire des Travaillecırs/Revolutionaire Arbeiders Liga 
Limburgs Overlegkomi tee J·figratie (WCOM) 
H.A.E.E.B 
M3ison Arabe de Culture Ouvriere Bruxelles 
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!>!aison Ara be de Cul ture Ouvriere Hons-Borinage 
23 Mars 
Mouvement Chretien pour la P2ix 
Mouvement des Jeunes Socialistes 
~·~ouvement Option Revolutionnaire 
Mouvement Ouvrier Chrc>tien 
Ma.sereelfonds 
Migrantenoverleg Borgerhout 
Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) 
Nationale Vereniging voor geestelijke gezondheidszorg 
Objectif 82-88 Gentre 
Oikonde Mechelen 
Onthaal Centrum Gastarbeiders Brussel (OCGB) 
Opbouwv:erk voor !-figranten Kortrijk 
Oostvlaams Socialistisch Jeugdverbcnd 
ORIENS centre asiatique 
OXFAM BelgiU/Belgique 
OXF AJ.1-I•lere ld winke ls 
Partij van de Arbeid van BelgiU/Pa.rti du Travail de Belgique 
Parti Communiste d'Espagne 
Parti Communiste Grec de l'interieur 
Parti Communiste Italien 
Parti Socialiste Italien 
Parti Social-democrate Italien 
Parti Socialiste Grec (PASOK) 
Parti Socialiste/France 
Partide Socialista Obrero Espanol 
Fax Christi Wallonie-Bruxelles 
Platform Migrantenorganisaties 
Pluralistisch Overleg Welzijnswerk (POW) 
De Poort-Beraber Gent 
Pour Le Socialisme 
Presence et Action Culturelles 
Protestantse Jeugddienst en Raad 'üp vrıJe Voeten' 
Provinciale Dienst voor Onthaal van Gastarbeiders (POG) 
Radio CRABAB 
Rasquinet 
Regroupement Democratique Marocain 
Rode Jeugd/Rebelle 
SAGO 
Samenlevingsopbouw Gastarbeiders Oost-Vlanderen (SGOV) 
Samenlevingsopbouw Heverlee (HESO) 
Samenlevingsopbouw Ranst 
Sans Frontiere St-Josse 
SEL (SETCA - Enseignement libre) 
Solidarite Etudia.nts Etrangers 
SeP Solidarite et Participation 
Sociale Dienst Vreemdelingen Oostende 
Stemrecht '82 Brussel-Turnhout 
TILT, Jongeren Info-, Advies en Aktiecentrum 
TUrk-Dani s 
Turkse Demokratische Culturele Volksvereniging 
Turkse Vl. Int. Cent. Gent 
Union general de trabajadores - Espana 
Union Nationale des Etudiants Communistes 
Union National~ des Etudiants du Maroc 
Union des locataires de Schnerbeek 
Union des Progressistes Juifs de Belgique 
Union des Travailleurs et Etudiants Kurdes en Belgique - Tlko~er 
Union des Travailleurs de Turquie en Belgique (UTTB) 
Vlaams Overlegorgaan \voonwagenwerk 
Vereniging van Socialistische Welzijnswerkers 
Werkgroep tegen het racisme Mechelen Vie Feminine 
Wetswinkel Gent Vrede 
Wijkgezondheidscentrum De Sleep Gent Vrouwenwerking Flora 
Foyer Abdelkrim Vorming tot Bevrijding 

Welzijnszorg 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• ııııııı 

DI RO KA KURDISTAN 
TORİ 

I~~l11l~-~~~~~-~l-~~~~~1~~~~-~ 
Me di nivısandina xwe yı berı nuhade 
qala rakirina dewleta Urartuya ji alı 
MADa kiribG. Welate Urartuya ketibG 
deste Mada. Xelke Urartu der ji wela
te xwe qerıya bGn, hilkişıya bGn sere 
çıya G daketibGn gelıyen wan çıya. 
Piştra di nav gele cırane xwe Kurd G 
Ermenıyade helıya bGn. 
Dema ımperatorıya Mada ji aıı Farisa 
d i s a d s a 1 a 5 5 O d e h a t r ak i r i n , bi t ey_ 
betı, axa ko Urartu le dijıyan, tevlu 
axa Mada,ket bin deste Farisa. !mpera~ 
torıya Faris"1' di sadsala 330 de ji alı 
krale Mekedonya Deqnenos ji hole hat 
rakirin. Bi vi awayı axa Mada,tevlu a. 
xa Urartuy a ı bere ke't des te Deqnenos. 
Piştı mirina Deqnenos axa Kurdistan 
ket belıra fermandıyare vı Selefkus.Sal 
be r ı !s a 3 2 3 . E w r e w ş cl o m ı h e t a k o q r a . 
le Eskanıya Muhurdar arikarı didı Erme
nıya. Bi ve arıkarıye Ermenı bakura 
Kurdistan berdest dikin,dadikevin heta 
gola Wane. Bi vi awayı Ermenı G Kurd 
dibin cıranehevdu. Berı !sa di sadsala 
yekemınde Ermenı tev bakura Kurdistan 
berdest dikinG bajare Amed (Diyarbe
kir) dikin navenda vı beşıo Berı hingı 
Ermenı di nav deryaya Qazwın G çıyaye 
Araratde dijın. 
Dırokzane Ermenı,di dıroke xwede dema 
ko qala gelen li dora xwe ı ko dewlet 
damezran dikin,nave Mamikanıyan,Baxro
tanıyan,Raşıdanıyan,Mendikıyan dikin. 
Ev nav ıroj jı hene fi nave Memikı,Bo 
xiranı,Reşgotanı,Mendikı ne G heryek 
ji wa aşırek Kurda ne. 
Dısa dıuıkzane Ermenıya di dıroke xwede 
qala welate Kordoın kirine.Ev welat li 
dora robara Dijle bu. Nave se bajare 
wı we 1 a t ı t e n n as k i r i n . Ev ba j ar S ar i z 
S e t e 1 k a G P e ny ak a bu n . D i v i we 1 a t ı d e 
Kurd dijın. Berı !sa di sadsala yeke
mınde,krale Ermenıya Dıkrane duyemın 
welate Kordoına berdest kirıye G qrale 
wan Zarbuyanus kuştıye. Li gora rojhi
latzan Rabışınan ev berdestkirin gelek 
dom nekiriye. Ermenı di ve berdestki. 
rinede ne gihaştine arınanca xwe. 
Dema ko me lekolanik li ser tekilıya 
Kurda G Ermenıya kir, erne bisehlı bibı 
nin ko Ermenı tim G tim bi arıkarıya 
Roma xwe li axa Kurdistan girtin e.Li 
c i h e k ı , h ey ı na wa ı 1 i K ur d i s ta n bi h e_ 
yına Romara ye. 
Be rı !sa di s ala sadıda hrale Ermenı 
ya Dıkrane yekemın daket axa Kurdis. 
tan G h eta Nis e bıne hat. Le xwe li 
wir negirt. Piştı şere ko di nav wan 
G Romade bu, berepaş vegerıyan. Berı 
!sa di s ala 60-6 9 de Fermandıyare Ro-

ma Lukullus erış da ser Ermenıya G 
l\rale Ermenıya bindest kir.Bi vı awa 
yı dewleta Ermenıya kete bin deste 
Roma. 
Ermenıstan piştı Roma kete deste Eş
kanıya. Berı !sa sal 36. Piştı ve sa 
le fermandıyare Roma Marc Antonyas e. 
rışı Ermenıya kir G Ermenıstan ber
dest kir. Piştı krale Parta Fraate 
çaremın erış da ser Mada, wan ji ho
le rakir G daket heta gola Urmıye,di 
nav Roma G Eşkanıyade peymanek hat 
danın.Li gora ve peyname Ermenıstan 

G Kurdistan ket belıra Roma.Enceq ra
le Farisa Erdewane seyemın peve nav 
Faris G Roma şer li Ermenıstan G Kur_ 
d is tan" des tpekir. Di dema hale Roma 
Meronde,Roma dısa erışı ser Ermenıs
tan G Kurdistan kir G welate herdu 
gela berdest kir.Bi pejirandina Roma 
G Faris, Tırdat bu krale Ermenıstan. 
Sa 1 p i ş t ı !s a 6 3 d e . P i ş t ı !s a d i s a • 
la sadıda !mperatore Roma Trajan,se~ 
baze xwe şiyandin ser Ermenıstan G 
ewder berdest kir. Di sala pişti !sa 
161 de Krale Farisa Balaş erışı Erme
nıstan kir. Enceq li ber fermandıyare 
Roma Kazs as us xwe negirt G berepaş ra
vın. Bi vı awayı Ermenıstan G Kurdis
tan kete bin des te Roma. Piştı !sa di 
sala 228 de ımperatore Roma Aleksandir 
Harran,nise bın G piştra welate Ermenı 
G Kardoın " Kurdistan" bindes te Roma 
kir. 
Piştı !sa di s ala 2 97 de ımperatore 
Roma Galerıs erışı Ermenıstan kir.Zo
ra \;orale Farisa Nars ı kir G li dora 
gola Wane dewleta Ermenıya damezran
din. Bakura Kurdistan jı giredan dew
leta Ermenıya. Tırdat kirin krale Er_ 
menıya. Di sala 342 de Ermenı ola 
Fillehıye pejirandin. 
Sasanı di sala 363 de erışı ser Di
yarbekre kirin. Lewma ımperatore Ro
ma Julien erışı Sasanıya kir.Ser mi
rina ımperator Julien,Roma xwe da paş, 
Bi vı awayı Kurdistan G Ermenıstan di 
deste Sasanıyade ma. 
Di dema krale Sasanıya Behrame pence
minde Ermenıstan bibG parçek ji dewle
ta Sasanıya. Le dısa li nav Kurda G 
Sasanıya pevçGn dom dikir. 
Tekilıya Kurda bi Sasanıyara: 
------------------------------
Mad, berı !sa di sala 36 de,li Azerbey
can dewletke xwe yı biçlik damezrandi -
bGn. Berı !sa di sala 34 de krale Par
:a Fraate çaremın erışi Azerbeycan kir 
u dewleta Mada ji hole rakir. 
Di dema ~rale Farisa Erdewane seyemin
de ii nGve li ser Kurdistan, şere Fa
ris u Roma destpekir. Piştı !sa di sala 

Dumahi di rupela IO de ye. 
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nAmeK ?!J 
eRmena S'JAnt 

ARAMt TİGRAN 50 SALiYE 

Di roja 21 çile 

23.1.1984 
Di roja 2l'e çile l984'an de 50 saliya 
dengbej Arame Tigran tiji bu. wi zaro
tiya xwe nav Kurden Sunye de derbas 
kir u zimane Kurdi baş fer bu.Kal-bave 
Aram bi xwe Ermenine,le ew wek dengbe
jeki Kurd te zanin. Li Kurdistane nave 
Aram pirr belav buye. Beri çend salan 
Aram ji Kurdistana Suriye hat Ermenis
tane u heta niha ji li vir diji. 
Bana tijikirina 50 saliya wi di roja 
22.1.1984 li bajare>xaçatur Abovyan 
civineke pirozkirine hat amadekirin.Di 
ve civine de gelek niviskar,rojnamevan, 
~~~berpirsiyare radiyoya Kurdi,bira
pismamen wi u gelek mevanen din beş
dar bun. 
Zanaye Diroke" Celile Celil, ev civina 
he vekir u paşe dar bi dar gelek ke
san li ser Arame Tigran deng kir. 
Bana kare Arame Tigran nav sazbendiya 
Kurdi da,wezire Eşo peyivi.Paşe Tita
le Huseyn,Kinyaze tbrahim,Cemila Celil 
Miraze Evdo,Timure Xelil u kesen mayin 
raman-baweriyen xwe li ser dengbejen 
heja peşkeşi mevanan kirin. 
Van kesan dane kivşe weki keda Arame 
Tigran di nav hunere sazbendiya Kurdi 
de pirr derbaz buye.Wi wisan ji hel
besta Ahmede Goge " Fikran ez birim 
çiyayen me" u helbesta Sehide tbo 
"Xwezil disa zar buma" xistiye stran 
distire, bi naveroka xwe va pirr ne
ziki ruhe gele me ne. 
Em ji Arame Tigran re xweşiye dixwazin 
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HESOE USO 
Rojnamevan 

D1ROKA KURDİSTAN 

Seri di rupela 9 de ye. 

122 de, imperatore Roma Hadiryan robara 
Ferat tuxup pejirand u bi Farisaura 
levhatinek dinın. Di dema ımperatore Fa 
risa Erdewane pinceminde li ıran dema 
Farisa qedıya, di sala piştı !sa, 224 
de di dema krali Sasanıya Ardeşer,li !. 
ran dema Sasaniya destpekir. 
Di dema krali Sasaniya Şapure yekemin 
de, li Kurdistan serhildane dur u di
r e j bu n , 1 e e V S e r h i 1 d an h at p e r Ç i q an., 
din. Di dema krali Sasaniya Behrame 
pinceminde li Kurdistan dısa serhildan 
bun. Sere sadsala heftande krali Sasa
niya Qubate yekemin,erişi ser cihe ko 
di deste Romade bun. Erzurum u Diyar
bekir berdest kir. Le bele,di ve hole* 
de,Sasani li bakur bi Hunare ketin şe& 
Ser ve yeke Roma erişi Kurdistan kir u 
tev Kurdistan talan kir. Di ve holede 
aşireta Kurda Kurda ı Goran, bi peşawa 
ye xwe Gawataz, li Kermanşah dewletke 
xwe i aza damezrandin. Azerbeycan ji 
ket bin des te wan. 
Pişti !sa di sala 502 de, Kurdistana 
navin kete deste !raniya. Bi pişti dor 
girtina se mihande keliha Diyarbekire 
ket deste !raniya. !rani ketin keliha 
Diyarbekir. Ji xelke kelihe u serbaze 
Roma heşte hazar kes kuştin. 

Diroka Kurdistan ı ji ali me 
di du hejmare kovarede hati 
nivisandin,ji pirtuka M.Emin 
Zeki ı Diroka Kurdistan hati 
y_e kurtkirin. 

* * 
CİV1NA ÇAPt Lİ BRUXELLES 

Seri di rupela 4 de ye. 

Ew şeş kes berpirsiyaren komelen Kurd 
en cih~ bun. Naven wan evin : 
AYGÜLER Kenan 
AYTÜRK Remzi 
BAYIK Ahmet 

~~.P~~-!..?~~--=-

BÜYÜKKAYA Necmettin 

DEMİR Yılmaz 
TOPTAŞ Ahmet 

Di yeke Sebate de, se girtiyen din ji 
eşandine ( işkencekirine) mirin di de - ' ma nezarete de,em naven wan nasnakin 
j i bo ku le~ker ne xwes t ku laşen wa:n 
bide meriven wan. 
Van hadiseyen feci nişani me didin ku 
leşkere Tirk dixwaze bi metodan weh
ş~ u _bi_her ~wayi, daxwaziya azadiye 
bıpelıxıne, u e w nışan didin ku hel ti 
j~rti~en da~~n li Tirkiye,en ku xwedi 
gıravı hukm xistin nav desten siwilan 
bi tene demokrasiki camekanan ku peli
xandineki mezin u wehşi bi zore vedi
şere temsildikin. 
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PE ŞANDANA 
~ ÇA~DEN 
~ CIDA 

H.YILDIRIM DİYARBAKIR'DAKİ İŞKENCELERİ 

( Culturen als Buren) 

Ji heyva !lone 1983 pe de,kampanya in
formasyone li ser çanden ( kulturen ) 
cida destpekir. 
Ev kampanya, ji aliye Centrum voor }'on. 
diale Vorming van de Riyksuniversiteit 
Gent ( zaningeha Gent ) bi gotin u ari. 
kariya wezire çanda civaka Flaman Karel 
POMA u bi arikarina civaken cihu u qere 
çiyan pekhat u li 5 bajaren Flaman de 
te peşkeşkirin. 
Di kampanya " Peşandana çanden cida "de 
li ser nijadparezi, dijayetiya gelan,di 
roka mihaciriye ( migratian ), çanden 
welaten karkeren biyani,jiyana sosyal 
(civaki),qereçi,ol (din), baweri u me
rovati, adeten netew u mintiqan bi ari
kariya rezana te naskirin. 
Di ve peşandana çanden cida de standen 
komelen biyani ji cih girtin.Ev stand, 
ji rexistina pirttik u broşuran,peşanda. 
na wene u afişan, çekirina xwarinan u 
vexwarinan,çekirinen destan pek te. 
Ji xeyni ve yeke ji, di nav bernama ve 
kampanye de,muzik u dengbejen bi nav u 
deng ji welaten cida bi hunere xwe ama 
de bun. Di nav van dengbejan deMari 
a FARANTOURI ji hebu. Filmen li ser l::i. 
yaniya, çanden cida,diji nijadpareziye 
weke filma Keri ( Sürü ) her roj ji gu_ 
r u ba n · ı: e bi v ı d e o hat i n n ı şandan . 
Di eyni deme de,çend şeven axaftine li 
ser çand u karkeren biyaniyan ten orga_ 
nizekirin. 
Paş ku ev kampanya, li çend bajaren 
Flanderen hat peşanda.n, li Bruksel ji., 
j i r o j a 2 O . 1 . 1 98 4 t a r o j a 2 5 . 2 . 1 98 4 j i 
civaka Bruksel re vekiri ma.Ji roja pe. 
şin ta roja dawı, bi pirtuk, broşur,mu
zik u afişen xwe ve T~KOŞER beŞdariya 
ve kampanye b~. Beşdariya TEKOŞER di 
ve kampanye de pirr baş bu,j i ber ku di 
navbera heyveke de zedetiri 8500 kes ha. 
tin ditina ve kampanye. Me ji, çand u 
jiyana gele xwe ji xelke re got u prob .. 
1 e ma x we d a na s k i r i n . J i x ey n ı p i r t u k) 
broşur u afişen li ser Kurdistan me 
disk u kaseten Kurdi ji,ji xelke re per 
keşkir. 
Ev kampanya paş Bruksel, diçe Turnhout, 
Ge n t ' Os t e n d e . L i V an ba j a r an j ı we s e 
mehan bimine. 

* * 

ANLATIYOR 

Baştarafı sayfa 2 de dir. 
ateşin içine itildim. Tuvalet lağımı~ 
nın içine koyuldum. Elektrik şoklarına 
tabi tutuldum,cinsi organlarıma bağla
narak asıldım.Çenem kırıldı,başım ya
rıldı.Ve daha onlarca örneği başımdan 
geçti. 
Bilt~ 1 bu işkenceler,siyasi tutukluları 
savunduğum,avukatlıklarını ilstlendi -
ğim için yapılıyordu. Onlar babize ya
ralı taraflarımı,başım,çenem ve cinsi 
organlarımı dövilyorlardı.Amaçları en 

bilyilk acıyı vermekti. Tanınmayacak ha~ 

le getirildim. Belli bir zaman sonra 
tek bir bilereye 34 giln kapatıldım.Hilc_ 
remin bulunduğu katta PKK'cılar vardı. 

Onlar da devamlı işkence görilyorlardı. 
İşkencenin yapılmadığı anlarda,işkence 

sesleri teyp yoluyla dinletiliyordu.Bu 
da psikolojik olarak işkence idi. 
34 giln sonra,yeni bir yere götilrilldilm. 
Onlar meslektaş ve akrabalarıma ihanet 
etmemi istiyorlardı. Bunu yapmadım.4 
giln dayandıktan sonra,gilcilmil kaybettim, 
Kendimi o sırada öldilrmek istedim,ama 
kendimi öldilrecek bir araç elime ge
çiremedim. Zayıf ve gilçsilzlilğilm de i
şi zorlaştırıyordu.İçerde bir şey de 
yoktu,gilcilm tamamen bitmişti. 
Onlar,biltiln tutukluları öldilrmek is
tiyorlardı. Dışardan hiç bir haber al. 
mak milmkiln değildi.Ziyaretçiler 2 da
kikalık bir baka sahiptiler.Yalnız me. 
safe uzaktı,görilşmelerden hiç bir şey 
anlaşılmıyordu.Tutuklular ziyaretçile~ 

rinin sorularını cevaplandıramıyorlar_ 
dı. Tutuklular görilşme yerine komuta 
ile getiriliyorlardı,ziyaretçilerin gö
zil önilnde dövillilp,hakaret ediliyorlar
dı. 

Benim işkence gördilğilm sıralarda IO mi
litan genç. işkence edilerek öldilrşldil

ler. 
Serbest bırakıldığım sıralarda 4o kilo 
ya inmiştim. Oleceğimi sanıyordum,fakat 
görüyorsunuz daha yaşıyorum. 

Serbest bırakıldıktan 3 giln sonra ye
niden ifade vermem için tutukladılar.Be
ni yeniden işkenceye almak istiyorlardı. 
Ama işkence edilecek bir tarafım kalma
mıştı.Mahkemeye gitmem emredildi. 
üç polis mensubu,kısa bir silre sonra a
vukatlar Barosundan zor kullanarak,bun
dan sonra avukatlık yapamuyacağıma dair 
bir belge aldılar.Haklarımı geri almak 
için yine uğraştım. Karar geri alındı, 
fakat bu sefer ilzerime öldilrmek için a
teş açtılar. 

Biltiln bu gerçeklere rağmen,ortalıkta ha
la şöyle bir soru dolaşmakta "insan hak 
larına ters dilşer mi,dilşmez mi ? "Ve ha
la Tilrk bükilmetiyle işbirliği yapılıyor. 
Bugilne kadar bu işbirliği bitmeliydi. 

Devamı sayfa ll de dir. 11 
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HA 'I' 
Pİl@I~İlİN 

Bi hevkart G hevraytya se kornelan, 
TEKOŞER, K.S.S.E. liqe Belçtka,G 
Y.X.L.K.E liqe Belçika cejna NEWROZı 
di roja 10.3,1984 de li Bruxelles hat 
pôrozkirin. 
D i r 0 j a ır o d e N e wr o z bu y e s e m bo 1 a 
tekoştna hembere rnetingehka:t,zi~rn 
G zordesttye. Metingelıkar re nadın 
gel ku Newroz bi serbes;~ b~te p~r~z 
kirin.Kese~ ku Newroz e pırozdıkın 

tene girtin, eşandin G kuştin. 

Le her çend ev zılrn G zor heye jt,dt_ 
sa Newroz li Kurdistane ptroz dibe. 
Deşt G zozan, bajar G gund,sgr-e çtyan 
agire Newroz'e geşdikin, li dore go
vend G dtlan digrin. 
Di girttgehan de, girttyen şoreşger 
jt li gore şerten xwe Newroze ptroz 
d i k i n , Li E wr up a N e wr o z j i a 1 ty e k o -
rnele G rexistinen Kurdan te ptrozki
rin. Li Belçika jt, ev cejna netewt 
bi beŞdar buna dernokraten Ermeni ,File 
Tirk,Ereb G Ecern G Belçtkt hat ptroz 
kirin, 
Di Newroze de,ji Arnsterdarn AWARA (Korna 
rnuztk G govenden Kurdt) bi ~oven~,rnuz~~ 
tiyatro (skeç),korna govend u rnuzıka ~ı 

alt zarakan jt beşdarblin G şeva me bı 

reng kirin. 
Ji Almanya rojava Hozane gel TEMEL! bi 
stranen xwe yen şoreşgert bala rnehvanan 
keşa. 

Revale Bargiran jt, bi stranen xwe y~n 
folklort ntşana tekoştna hemher rnetın 

geht G zordesttye Newroz ptr~zk~r: . 
Dişeva NEWROZ'e de koroele ~ r:xıstı 
nen pirr gelan standen xwe yen ınfor -
rnasyone raxistibGn. 
Ev koroele G rexistin ev bGn: 
Enstituya Kurda li Par1s. 
Parti Dernokratt Kurdistana !ran. 
Fedaytnt xelq !ran. 
Kornela Xwendekaren .1traqt. 
MRAX Kornela Dijt Nijadpareztye. 
Gerçekle dayanişma Komitesi. _ . 
Li cem van standen inforrnasyone Xwarı. 
nen Kurdt ji rnehvanan re hatin peşkeş 
kirin. 
Ji van kornelan, seroka Kornela dijt 
nijadpareztye xanirn JOSPA G senatore 
demokrat J.HUMBLET silavnarna xwe dan 
G Newroz Ci dileki gerrn ptrozkirin. 
Xanirna senatar J.HUMBLET, H cile 
xwe ye Kur dt ku j inen Kur d is tane d i 
derna şoreşa Kurdistana Iraqe de jere 
diyartkiri bGn derket G axift.Axiftina 
we e V l:G : ll E z l:e rı h e f t -h e ş t s a ı an 
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ç~~rn n~va.Kurdan, Jinen Kurda ev 
c ı le n 1 ı mı n bU min dilyar tki ri l:fin 
Ez jt van cilan di ve cejne de ıi 
x w: dikim ku d i roj ek e weh a gir ing de 
ce]na hernu jinen Kurda ptroz dikim G 
s laven xwe j i vir l:o wan diştnirn, 
Prof:s o re Flarnan j t, H axaftina xwe 
de lı ser rnafen rnerivan axift. 
Gel:k koroele G rexistina silavnarne ji 
kornı ta Ne wroz re rekiri bGn, Naven Wall. 

koroele G rexistinan ev in 
1<0MKı)-R 

)'ekttty a xwendekar G La \\€n Kurdistan 
Li E wrupa 
KURD -KOM 
Enstttuya Kurda li Paris. 
Tekoştn 
Xwendekaren Kurden !rane li Belçika. 
Yektttya Gel a Ermeni. 
Yektttya Xwendekaren iraqt li Belçika. 
Yektttya Xwendekaren Ereb li Belçika. 
Kornela Demokratik a Marokt (Fast). 
Korntta Belçtkt ji bo parastina rnafen 
Mirovatt li Tirkiye. 
MRAX ( Kornela Dijt Nijadpareztye). 
Senatar HUMBLET G Jina wt ( Ji Parti 
ya Gel a Walont ) 
Prf LOUiS Vanden Eynde (zantngeha 
Louvain. be rp ir s ty are z irnanen German i. 
Elrnant,ingiltzt,Fransizt.) 
A.M.LiZiN rnilletwektltya Parttya 
Sosyalist a Parlarnentoya Ewrupa. 
info-Türk. 
DİB-BK. 
BTiB/UTTB 
DEV-YOL Belçika trf. 

* * Sayfa ll den devam. 

Diyarbakır zındanlarında bir direniş var 
Direnç var,azim ve kararlılık var,aç
lık grevi var. Orada insanlarımız öl
dürülüyor ve insan ölüleri gizli tutu
luyor. Bugüne kadar son olaylarda öl
dürülenlerden yalnız 7'sinin cenaze-
si ailelerine teslim edilmiş, 5 veya 
6'sı daha verilmemiş,bir çok kişinin 
hakkında hiç bir şey bilinmiyor.Hayat
larından şüphe ediliyor. O insanlar 
hakkında biz herhangi bir bilgiye sahip 
değiliz. diyerek konuşmasını bitirdi. 
Avukat Hüseyin YILDIRIM'a dinleyiciler 
tarafından yöneltilen sorular,somut ÖL 

neklerle cevaplandırıldı. 
Bu gece " Barışı savunan Belçikalılar 

Birliği " tarafından düzen
lenmişti. 

* * 
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Broşiirek li ser xebata me 

ya 1983 Pervin 

Di dawi:ya sala 1983 de, bi zimane 
fransiz1 u flaman1, 

Di dawi:ya sala 1983 de, me broşu
rek1, li zimane fransiz1 u flaman1 
li ser xe bata xwe ya 1983 derxist u 
şand ji hemu koroelen belç1k1 u biya~ 
n1 re. 
Em li vira peşgotina ve broşure wer~ 
diger1nin kurd1 u 11sta dokumarren 
ku di pirtukxana me de hene diweş1-
nin. 

~~i~Qil~~-~~Qiq~~---~ 
AMANCA ME : 
Tekoşer, Yek1t1ya Xe batkar G Xv;en
Gc:-::.a-::i?ı, Kurd li Belç1ka,kome:d::L 
peşveru ye ku di daw1ya sala 1978 
de ava l:ll ye. Ev komel ne gireday1 
tu part1 ye, kurd 1:e yan ne kurt\ be. 
Ji dema he 1:\ina ~' amancen we dudu 
ne ( zo) : Ji al1k1, ew dixwaze a-
11kar1ya Kurden Belç1ka bike ku ew 
k ar i bi n d i c iv ak a 1:e 1 ç 1 k 1 d e ba ş bi -
j1n, u ji al1k1 din j1, dixwaze ku 
ji l:elç1k1 u biyan1yan re pirsa Kur
distane ya pirr giran, d1rok u çanda 
kurd1, '!:ide naskirin. 
Ji bo ku em bigihej in van her du amanı:
can' J ı des te me çikas re' em bi gen
gaziyen ( 1mkanen ) xwe yen dirav1 
( madd1 ) u mirov1 yen mutewaz1 xe bata 
xwe li gora se şaxan, dikin. 
a) Xe l:ata civak1 u çand1. 
c) Hevkar1 l:i koroelen Kurd,Tirk,Belç1 
k1 a Hyan1yan re, 
c) Xe l:ata çape, y;eşandine u agahdariye 
(rojname, radyo, telew1zyon. 
Ev kar zor e u dur u direj e, Ji bo ku 
ji xeyn1 pirsen me yen dirav1 ( madd1) 
sere me li zor1yek1 mezintir1n dikeve: 
q ulki ri na d1 ware bedengiy e ı i do ra pir
sa Kurdistane. Rojname, radyo u telewi:z 
yon ' h er roj ' n uç ey e n ( xe l:e ren) ı i s er 
Polanya, Lulııan,Flist1n, welaten Lat1no. 
Amerika, bi fireh1 didin, Le denge xwe 
li Fer boml:ekirina her gav1 ya gunden 
Kurdistane u pelixandina geleki bi xwe 
di Cin ç1zma faşizme dernax1nin, 
Eger birek mezin ji Belç1k1yan pirsa 
Kurdis tane nasneke j ı, xe l:ata agahdar1_ 
ye ku em di nav civaka Kurd, Belç1k1 u 
l:iyan1 de dikin, fek1yen xwe yen mute
mz1 da. Roj H roj, s empat1zanen me 
ji me pirsa dikin, dokumanan dixwazin 
u li dora xy;e li serpirsame dipeyivin. 
Kurden ku li Belçika di nav tengay 1yen 

koerdische &rbeiders en 
Studentgemeensçhap in Belgie 

1983 
Union des Travailleurs et 

Bt u d ian ts 1 ur d e s e n Be ı g i q u e 

mezin de dij1n u ku di welate xwe 
de ji her tişt, heta l:i zimane xwe 
X wendin U nivlS and in J ı, re maf mane 
e w j1, heta kureya xwe bi azad1 bj
l:ijerin, muhtacen agahdariye u pişt
girt1y ek1 xurt in. 
~~-~~Q§Qg_~!-~Q_Ç!_X~ __ ? 

Ev broşura piçuk ku xe bata me ya 1 983 
bi kurt1 n1şandike, pe wend1y ek1 mu te
waz1 ye di nav me u sempat1zanen me 
yen ne Kurd. 
Gengaziyen ( 1mkanen ) me yen dirav1 
( madd1) yen piçuk nahelin ku, ji 
xeyn1 kovarame ya se meh1, ya 1:ı zi
mane kurd1 u tirk1, em kovarek1 din 
li fransiz1 u flaman1 derx1nin, 
Ji 1:o ve y eke' em niha ve broşure tene 
çapdikin. 
Em hev1dikin ku, di nez1k de, em re
tir dokumanan li fransiz1 u filaman1 
çap Hkin. Em t1nin 1:1ra xwendevanen 
xwe ku, ji bere, me du broşur1 yek li 
s er d1roka Kurdis tane H frans iz1 u 
flaman1, u yek ji li ser j1na a 1:or1 
u çand1 li Kurdistane li fransiz1 der 
xisti l:ll. Her du j~ di pirtukxana me 
de ne u naven mn di nav 11s ta doku
marren ku gireday1 ve l:roşure ye hati
ne dan1n. Ji xeyn1 vana j1, me al1ka
r1ya çapkirina du dosya, bi fransiz1 
li ser Kurdistane kiriye : 11 Vivant 
Univers, No· 322 11 u ITECO, 

L!STA DOKUMANEN PİRTDKXANA ME : ------------------------------
Riıpel 16 binere. 
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Kurdi:, n av e z irnane Kurda ye. Kur di: be. 
ri: lsa di s ads ala şeşerni:nde dihat nas. 
kirin u zirnaneki: bixweser e. 
Li gora hin rojhilatzana, zirnane Ma
da, zirnane Kurda i: nuha ye.An ji:, .Jı 
kernani: Kurdi:ya nuha ji hi:rne zirnane 
Mada te. Lewrna em karin l::isehlı l::ejin 
ko, heyına Kurdi: digihejı berı lsa 
sadsala nehernın. Ji ber ve yeke Jı 
Kardi: j i Far is ı lerı gelek s ala dihat 
nas kir in. 
Mad~ ji hırne lndo-Ewrupı ten. Lewına 
Kurdi: jı dikevi: nav qefle zirnane !n
do -E wrupi:. Weke ko me beri: nuha gotı 
Kurdı zirnanekı lixweser e. Ew bixwe 
seri:ya we ji darnezrana we te. Derna ko 
me lekoli:nek li ser darnezrana Kurdi: 
kir, erne lisehli: bibınin ko Kurdı ji 
z i ma n e d i n 1 n d o - E wr up ı bi X e t n e s i -
tur diveqetı. Ji ler ko zirnane !nda
E "rupı di qeflekede ne , li tey leti: 
ji ali:ye v.Uşena ve gihine hevdıı.Bi ve 
gihane ne e w e ko h in j i zirnane lndo-. 
E wr up i: d i g i h i n z i ma n n e d i n 1 n d o -E wr up i: 
An y ek j i wan zirnana dikevi: nav mal-
Ca ta z irnaneki: d in -I nd o -E wrupı. Ev di:
tin ko heli: ji ji l::inı çewt e. Ko ji 
ali:ye '-uşene negihana hevdu, dısa li 
tey betı ne diketin qefla zirnanekı, 1-
roj di Elrnanı,Hollandı, !ngilızı~Rus~ 
Bulgari: u Kurdi:de wGş e ne wekh ev an ne 
zi:ki: h ev he lin, ne ko e w z iman j i Kur di: 
an Kurdi: ji wan zirnana te. 
Weke vena, hege di Farisı,Afgani:,Belu. 
ci:, Tacikı u Kurdıde wlişene v.ıekhev an 
nezi:kı hev hebin, ne ew e ko yek ji 
wan zirnana, ji zirnanekı din te, an ji 
mal l::ateki: ne. Derna ko me li darnezrana 
va z imana rney zand, le ko lan ik 1 i s er 
wan zirnana kir, erne l::isehlı veqetande 
ka d i na v wa n d e ti bı n i n , D i: s a , pe ş ve ç Gy i.
na z irnaneki: ne dax wl:neke ko z ima ne d i 
qeflede ji "i zirnane peşveçGyı ben. 
Kurda ola Zerdeştı leri: lsa di s ala 
şeşs adade pej irandi run u pirtuka ola 
xwe yı Zend-Aves.te bi xete Zend nivı·
sandi bun. Lewına destpeka xwendin u ni 
vi:sandina Kurdı ne nu ye. Le bi peji
randina rnisilrnantıye Kurd, veca bi xe
te Ere ı:ı nivısandin u xwendina xwe ki
rin.Ji sadsala pişti: lsa dehernınde, ji 
aııye Elıye Herırı bi tıpen Ere bı, l::erı 
behtirı pencih salı jı, ji aıı eeladet 
Bedirxan, li ti:pe Latını Kurdı hatıye 
xwendin u nivi:sandin. Lewına Kurden 
Tirkıye, Surı bi tıpen Latını,Kurden 
1 r an , I r a q bi t i: p e n E r e bi: , K u r d e n S o w 
y e t j i: , bi t ı p e n K i: r i: 1 ı k K ur d ı d i n i.-
vısenin u dixwenin. 
E;: ;:ewş, be~şik, ji alf pekani:na ye
k~tıya Kurdı ne daxwi:yanek baş e.Le 
bı tene ne ev e pirsgireka yeki:ti:
ya Kurdi. 

14 

))j )) ·~ ll lll~ fl i 
Zarawaye Kurdı u pekani:na Kurdfke 
zanistf : 
!roj gelek zarawaye Kurdi: hene. Hin 
zarawa hene ko di axaftinede em ka
rin bej in wekhev an gelek nezi:kf 
hev in. Bi sehlf ten halfbun. Le be_ 
le, zarawan hene ko bi sehlı ji alf 
her Kurdf n ay en hali:bun. Ev j ı pirs
girekke yekftfya Kurdf ye. Ji bonf 
yekftfya Kurdi: em nabejin bere ew 
zarawaye Kurdf ben avetin. Bi tene 
bi zarawaki: be axaftin. Ev jixwe 
na bi:. Bi tey be tl: we her Kurd bi za
rawaye xwe axivi:. Ev rnafe wl: yf 
tey betf ye. Di ve s edernede tiştik 
li kirine dirni:ni. Ew ji darnezrandina 
zirnanekı zanistf ye. Bi darnezrandina 
zirnane zanis tf f Kurdi: enceq we yekf
t~ya Kurdf ji alfkf pekbenf. Ev rewş 
d~ nav 7ev zirnane peşveçuyfde heye. 
Çırna dı Kurdi:de nebi:. Ev ji: bi ave
tina wuşeye biyan ji Kurdf u cihgu
hertina wuşa di nav zarawaye Kurdfde 
di bi:. Wuşey e ko cihe wan we ben gu -
hertin, hejrnara wan we nav hejrnara 
sadande bf, ne di hazarande. Bere ti 
xern u xeyal di dile kesekıde nerni:nf 
ko e~ wuşe ji ali: Kurda naye peji
r~n~ın. Ew. wuş~ cihguhertf ne wuşene 
rnırı ne. Jı alı kesna an rexistinna 
j i çe n e bu n e . E w wu ş e d i zara way e 
Kurdfde ji sad salan u vede h~ne u 
diji:n. Wek : pejirandin biJ'artin 

...... . . ' ' peşnıyar, s ıpas, biyan, tegiheştin u 
hndt Heta berı du,se sala di nav Kur 
~e Tirkiyede nedihatin naskirin. !roj 
em dibfnin ko ev wuşe di Kurdfya vi: 
ali:de cih girtin e u yekftfya zirnan 
xeranekirin e. Em behtir ji berf nuha 
ji hev hali:dibin. Tevlu van wiişe cih
g~hertı,rastnivi:sandin,rastxwendin, 
nıvi:sandin we zirnane zanistı i: Kurdi: 
darnezrenı. Ev zirnan we bibi: zirnane 
dabistan u zanistgeh a. Her Kurd we 
li wir wi: zirnani: ferbibi: u ji axafti 
na hevdu hali: bibin. 
Rastnivi:sandin u Rastxwendin : 
Ji aıı rastnivi:sandin,rastxwendin u 
rezirnani:ya Kurdı jı yeki:ti: nehati:ye 
dani:n. Lewma dive ko ji rezkirina ti. 
pe alfabeya Kurdf,heta nivısandeke 
nivısandina Kurdıde yekıtı be pekanın 
Em zanin ko çend tip j i alfabeya Kur_ 
dı kern in. He kes dest neavetıye ve 
kernanıye. Beri: pencih saıı alfabeya 
Latını: ji ali: Celadet Bedirxan hatibu 
bikarani:n u tipe alfabeya Kurdı li gora 
v<i alfabeye hati bu rezkirin. Le be le j i 
ber cı ev rezkirin hatfye kirin,nayg da-
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. ..... 
Zllli\NI)I~ 

TO Ri 

1. Bi des tkihe ko leri: nuha di ris te 

wande hey~ wlişa didarnezrenin,Des tkere 
zirnan guherkere peşdani:,navdani:,paşda 
ni: u heşt texli:te wlişa i: hesa ne.Bi a. 

ri:kari:y a van endaitwn wlişe didarnezrin. 
Derna ko em pewisti: wlişeke lun,dive ko 
em ._€ wlişe li ari:kari:y a va des tkera 

riçavkirir. Zimanzact Lati:nf jf tiştekf lidarnezrenin. Kurdi: ji ali: van destke. 

li-ser rezkirit:<c iolfc.beya I.c;t:r.f r<doe- ra gelek dewlernend e. Duwazdeh guher

:Jn, I:f'-i~>r, ko ji ber X\le di vf "'',cr.yf·- kere peşdani:, list u penc guherkere 

de hatfye rezbun. Nexwe dive ko di vi: a- paşdani: hene. Carna ev li tine ten 

wayi:de birni:nf. Bere ya wan di vi: rewşf- peş an paş wlişa, Jı wan wuşa wlişene nu 

de birnfni:. ti gotina me j i wanre nfne. didarnezrenin. Carna j f bihevre ten pe ş 
Le em dibejin ev rezkirin bere nebf bin_ u paş wlişa, ji wan wlişa, "ılişene nu dL 

geha rezkirina alfabeya Kurdf. Çawa bi darnezrenin. Le ev re, reke zehrnet e.Xe 

nezikayiya denge xwe" c,ç ","e, B:'". lat jera dive. Lekolan jera dive:.Ya 

"i,i:" "rn,n ", "s,ş ", "u,u~ ', "v,w" giring zaneyi jera dive. Lewrn~, Jı~le-
hatibin rex hev, bi wi: awayf, dfsa bi dela ve re, ji wlişe liyan wuşe ten 

nezi:kayi:ya denge xwe "g,x ", "k,q "ten sitandin. 

rex hev u alfabeya Kurdf, di vi: pergalf 2. Bi wlişeye hanuha wlişe ten darnezran. 

de te rezkirin.Ji alikf dinde, denge X Di ve teheri:de darnezrana wuşa her tim 

d i a 1 f a bey a L a t i: n i d e , d e n g e " i: k s 11 d e r t e n k i r i n . 

dixi:. Di alfabeya Kurdicle tipa" x "dea c) Kes ji dora xv;e an Jı zara.,<ıye xwe 

ge" xe" derdixenf. Ji ber ko denge wlişa diguhezeni: zarawaye xwe an zirna

" iks "nezikayi: nadi: ti denge din,La- negişti:. Ya laş, ya qenc u ya heja ev 
tini we tipe avetine neziki taliya al- e. 

fabeya xwe. Weke ve, denge "q" di alfa- Zirnane axaftin u nivisandine : 
beya Latinide, bi nezikaylya şekli xwe -------------------------------

li rex tipa "p" hfltiye danin u denge Gerek ev sedern xweş be zanin ko ti zi-

ku" derdixeni. Evdengdi alfabeya Kur- man weke ko te axaftin, naye nivisan 

dide,denge "qe" derdixeni. Dive ko li din. Ev yek şani medidi ko zirnane ax~L 
tı.ne u nivisandine ne weke hevdu ne.Dı rex "k" be dan in. 

~ zirnane axaftinede li pirani, j i s er 
:ti:'!~L~:!:.f~.E~<!.-~~~<.!.~_: · k 

A 1 f a be , na ve a 1 f a bey a La t i n i y e . Ev~ na':' 
ji nave alfa, beta te. Tipa alfa,nave tı 

pa alfabeya Latini i yekernin e. Beta ji 
nave tipa alfa l:;eya Latini i duyernin e. 
J i na ve va n wli ş a Latin i a 1 f a l::ey a x we na 
vandin e. Lewrna gotina alfabe:kita "al" 
j i wlişa alfa, kita ll ce " j i wlişa be ta 

sitandin e. Ji ber ko,ji beri Pe,fih sa
li u vede em alfa bey a Latini bikartenin 
n e x we na ve a 1 f a l::ey a K ur d i j f " a 1 f a le "y e 

Ni vis arkf me f be rez, j i boni navandina 
a 1 fa l:;ey a K ur d f , na ve " e 1 i f'ce 11 pe Ş n i 
yar diki. Nave elifl:;e, nave alfal::eya E

r e ba y e . E r e b j i vi: na vi: j i d u t ip e x we 
s i t an d i n e . T ip a a 1 f a tey a E re bi i: y e k e -
rni:n" eli:f ",ya duyerni:n" be" ye.Lew 
ma Ere c bi nave van herdu tipa alfa ceya 
xwe navandin e. Ev nav ko me alfa leya E 

re li: bi kar l::ani:y ana rast bu. Le i: roj, em 
a 1 f a bey a L a t i: n i: li k ar t e n i n u p e ş n i y ar a 
me ev e ko tev Kurd ve alfa be bikarbe

nin. Lewrna ji: dive nave alfa beya Kurdi 

" a 1 fa l::e " 1:1 u ya rast ev e. 

~~~~~E~~~i~-~-ii_~Q~~-~fiE~~~i~:'!-~~a: 

Wuşe di van awayade didarnezrin an ten a 
firandin: 
a) Wuşe ji zirnane 
wBşe neguherti an 
wan ten sitandin. 

din ten sitandin.Ev; 
li guhertina gotina 

b) Kes, Ci des tkere "araç" zirnane xwe 
wG.şa didarnezrenin,Ew ji diveqetf du 
lirra. 

tipna wşa ten qawaztin,nayen gotın.We 
• ll " ı· ll ll 1: ...... w u ş a " la x iv ı n , ı n as an , av e -

jin" u" lehtana ". Rastiya wan wlişa 

" lia' xivin " " nas likin ", " lihatana" 
' . ~ 

u " li aV e j i n " n e . Ger e k e V wU ş e cı V ı 
a way i ben ni vis and in. Ne weke axaftina 

xwe. . . 
Carna Jı, Jı nezaniya darnezrandına zı

rnan wlişey e hevedudani j i' j i hevdu ten 
~ " d ~k. . " veqetandin. Wek : '\\uşey a es tpe ırın 

di awaye "dest pe kirin" de te nivi

sandin. Disa, "uşeya" derjeqeran" di 
awaye "der je qeran" te nivisandin. 

w e k e va n a , ge 1 e k wli ş ey e h ev e d u d ~n i ç e wt 
ten nivisandin. Bi ve veqetandına en

darnen wG.ş a te vay iy a ramane wlişe , ~i ne· 
zani te xerakirin. E"· çewtike rnezın e. 

Bi wan çewtiya, hej di destpekede erne 
zirnane xwe yi delal, li deste xwe şeht 

tikin. Ti rnafe keseki di ve yekede qet 

nine. Zirnan çawa ce danin, Ci wi ~wayi 

te fer b un. Rast bi rast, çewt bı çewt. 
Weke rezkirina alfa ley a Latini leri 

tehtiri du hezar sala u pevçuna me yi 
nuha li s er "€ rezkirine. Edi j i kere_ 
ma xwe le re ni vis kare me yi Kurd guhda_ 

ri 1 i z iman e me li kin. 
E m ç i q as h e z j i z i ma n e X we Ci k i n ' te g L 
heşti dewlernendi u delaliya we lilin. 

Tera peşveçuy ina z iman~ me na _li. ~i':'e 
e m z i ma n e x "e we k e ç av e x ı.-.-e bı p a r e z ı n . 
Q e n c n as li k i n u pe ş ve li li n . Ev s ip ar -

tinke giring i w-elatpareziye ye ji. 
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LISTE DE DOCUMENTATION DDCVMENTATIELIJST 
FRANSİZ! 

WEŞAN:tN T:tKOŞER 

•• Kur di s tan 11 

Bref aperçu de l'Histoire. 

Teko,.er 
Bruxelles Hiv. 1980. 

- "Kuridstan 11 

Quelques notes sur la vie 
economique et culturelle. 

Teko,.er 
Bruxelles oct. 1979. 

Collaboration a 
tion d'un 

la redac
la 

revue "VIVANT UNIVERS" 
N° 322 juillet-aofit1979 
11 Les Kurdes" 

WEŞAN:tN DİN 

PİRTt'JK 

"Les Kurdes et le Kurdistan" 
G. Chaliand, A.R. Ghassemlou 
Kendal, M. Nazdar, A. Roosevelt 
Jr, I.C. Vanly. 

Editions Maspera Paris 1981. 

''Le Mouvement national kurde'' 
Chris Kutschera 

Editions Flammarion Paris 1979. 
11
Les Kurdes" 

Basile Nikitine. 

Editions d'Aujourd'hui 
Paris 1956. 

"Le Kurdistan Irakien, Entite 
Nationale" 
Etude de la revolution de 1961 
Isınet Cheriff Vanly. 

Editions de la Baconniere 
Neuchatel 1970 

''Le Probl~me Kurde'' 
Essai sociologique et historique 
Joyce Blau 

Bruxelles 1963. 

- ''Ma vie de Kurde, ou le eri du 
Peuple Kurde" 
Noureddine Zaza. 

Editions P.M. Favre 
Lausanne 1982. 

"Langue Kurde" (Français-Kurde) 
Kamuran Bedir-Khan. 
Elements de grammaire extraits 
des cours donnes a l'Ecole Na
tionale des Langues Orientales 
Vivantes. 

Paris 1979. 

11 Grammaire Kurde'' 
Emir Djeladet Bedir Khan et 
Roger Lescot. 
Librairie d'Amerique et d'Orient 
Paris 1980. 

''Le Kurde sans peine'' 
Kamuran Bedir-Khan 

Paris 1965. 

''Manuel de Kurde'' 
Joyce Blau 
Institut d'etudes iraniennes 
de l'Universite de la Sorben
ne Nouvelle) 

Librairie c. Klincksieck 
Paris 1980. 

"Le Kurde de Amaduja et de 
Djabal Sindjar" 
Joyce Blau 
Institut d'etudes iraniennes 
de l'Universite de la Sorben
ne Nouvelle). 

Librairie C. Klincksieck 
Paris 1975. 

"Anthologie de la Poesie po
pulaire Kurde" 

G. Chaliand. 
Editions Stock Plus 
France 1980. 

''Les champs de Yur~ghir'' 

Yilmaz Güney 

Editions J.Cl. Lattes 
Paris 1983. 

-
1'Le Calvaire du Kurdistan'' 
Emir Kamuran A. Bedir-Khan. 

Editions St Germain des pres 
Paris 

''Contes et Po~mes Kurdes'' 
Noureddine Zaza 

Italie 1974. 

KO VAR 

- Bulletin de liaison et d'in
formation de l'Institut Kurde 
de Paris. 

N° 1-2-3 1983. 

Nivisaren ku di kovaran de li ser 

Kurdistane derketine 

- OBJECTIF IMMIGRES N°52 sept-oct 
198 3 o 

Commission Europeenne immigres 
Service Civil International 

"Le Kurdistan hier et aujourd' 
hui". P. 2 aP. 10. 

- L'ENJEU N°3 juillet 1983 
revue des jeunes Socio-Chretiens. 

''Le genocide au Kurdistan'' 
P.16 et 17. 
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- MRAX-INFORMATION juin 1983 
Mouvement cantre ıe Racisme, 
l'Antisemitisme et la Xenophobie. 

''G~nocide au Kurdistan''. 

- Revue des Equipes Populaires 
N° 8 et 9. 

BR OŞ OR 

- "Le cas du Peuple Kurde" 

Dossiers du C.I.D.- Iteco 1980. 

- "Le genocide culturel des Kurdes 
en Turquie" 

Paris 1981. 

"Le terrorisme d'Etat en Turquie" 

Paris 1982. 

"Declaration du Front Unitaire 
National Democratique du Kurdis
tan" (U.D.G.) 
Editions Korokar 
Francfort juillet 1980. 

"Un an de dictature militaire 
fasciste en Turquie'' 

Bulletins d'Info-Turk. 
Bruxelles sept. 1980. 

"La Liberte de pensee, A la mi
litaire" 

Bulletins d'Inf-Turk 
Bruxelles dec. 1981. 

- ''D~mocratie militariste en 
Turquie" 

Bulletins Info-Turk 
Bruxelles oct. 1983. 

"La persecution du Peuple 
Kurde en Turquie''. 

Union des Travailleurs et 
des Etudiants du Kurdistan 
en France. 

1979. 

- "La persecu~ion du Peuple 
Kurde en Iran" 

Union des Travailleurs et 
des Etudiants du Kurdistan 
en France. 

197 9. 

- "La persecution du Peuple 
Kurde en Irak" 

Union des Travailleurs e~ 
des Etudiants du Kurdistan 
en France. 

\'Les Kurdes en Iran'' 

Groupement pour les Droits 
des Minorites. 

Paris 1979. 

P.S.: Dans les annees precedentes, 
nous avans egalement ecrit 
differents articles dans des 
revues et journaux. 

FLAMAN! 

WEŞANtN TtKOŞER 

11 Koerdistan" 
Beknopt overzicht van de 
geschiedenis. 

Teko'jıer 

Bruxelles Mei 1979. 

"Koerdisch-Nederlands" 
voor Koerden en Nederlands
taligen. 

Teko,.er 
Bruxelles 1979. 

WEŞAN!;N DİN 

BROŞOR 

"Een jaar fascistische militaire 
dictatuur in TurkijA" 

Bulletin Info-Turk 
Bruxelles 1980. 

- "Militaristische demokratie in 
TurkijA" 

Inf-Turk. 
Bruxelles 1983. 

''Het staatsterrorisme in Turkij@'' 

vereniging van Kurdische arbei
ders en studenten in Belgie(Teko 
ş~r) en in Frankrijk 
1981. 

- "De Armeniers" (Ndl./Turque) 
Baykar 

Almelo (Holland) 1980. 

A;ı:tikeles 

Solidarite Socialiste N° juli 83 

''Volksuitroeing in Koerdistan'' 

Meer Voud 
Dossier Koerdistan 

Leuven 1979. 

Nivisaren ku di kovaran de li ser 
Kurdistane derketine 

ALMAN! 

''Durcks freie Kurdistan'' 
Erlebnisse in einem vertrau
ten Land 

Hella Schlumberger 

Editions C. Bertelsman 
München 1980. 

''Ich war bei den Kurden'' 
Fritz Sitte 

Editions Verlag Styria 
Köln 1980 
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''Türkeihilfe-Woffir?'' 
Die milliarden des Westens 
gegen die vôlker der Türkei ? 

Berichte und Dokumente 
Korokar Frankfurt/Main 
juli 1980 

- ''wer sind wir ?'' 
ııwas tun wir ? 11 

Korokar Frankfurt/Main 
april 1981. 

"Das leben dem Kurden in Kur
distan Turk" 
Strasbourg 1982. 

''Der Nape Osten und die Kurden'' 
Emin.Altunç 
Bonn 

"Mehdi Zana, Muss Gerettet Wer
den" 

Bonn 1982. 

- "Zeitscrift für Kurden und 
Deutsche 11 

Mizgin N° Sept. 83 

-''Ein Kurdischer Maler'' 
Riza Topal 

Bochum 1980. 

İNGİL1Z1 

"People without a country" 
!he Kurds and Kurdistan 

Ghassemlou, Kendal, Nazdar, 
Roosevelt, Vanly. 

Edited by G. Chaliand 
London 1982 

--''Files on Turkey'' 
U.S. Interest in Turkey 

Info-Turk 
Bruxelles Mars 1982. 

"Persecution of the kurdisch 
people in Turkey" 

Students' Union of Kurdistan 
in France 
Paris 1979. 

KURD1 

Weşantw Tekaşer 
---

Li ser Zirnan 
- "Koerdisch-Nederlands" 

voor Koerden en Nederlands
taligen 

Teko,.er 
Bruxelles 1979. 

"Kürtçe - Türkçe" 
Derweıo Ferho. 

Teko,.er 
Bruxelles 1981. 

''Xwendina Ziman€ Kurdi'' 

Hinkar Teri 
Bruxelles 1983. 

Revue trimestrielle en Kurde 
et en Turque 
"TEKOŞER" du N° 1 au N° 22. 

WEŞANP:N DİN 

ZİMAN 

- "Alfabe 11 

Emin Bozarslan 

suede 1980. 

- "Elfebeya KurB!" 
Sipan yayinlari 

Dr. Kamuran Bedirxan 
Bonn BRD 1981 

"Hawar" 
Emir eeladet Bedir-Khan 

Berlin sept 1976. 

"Çiya" 
Hemreıo Reıoo 

Syrie 1965- 1970 
"Destpeka_ Xwendine, R!za
na Zimane Kurdi per çeyen 
bijarti 

Kamuran Dedi-Xan 
Paris 1971. 

- "Hevi" 
Institut Kurde de Paris 

1983. 

KOVAR Jİ BO ZA~OKAN: EDEB1 

"Meyro" 

Emin Bozarslan 
suede 1981. 

"Gure Bilfirvan" 
Emin Bozarslan 

Su e de 1 981 . 

- "Kez Xatun 11 

Emin Bozarslan 

suede 1982. 

- "Mir Zoro" 
Emin Bozarslan 

Su e de 1 981 . 

- "Zozan'' 
Mahmut Baksi 

suede 1979. 

"Zaroken ıhsan" 
Mahmut Baksi 

Suede 1978. 

"Bete Lotta kare bajo" 
Astrid Lingren 
Ilan Wikland 

suede 1982. 
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- "Ma gaküvi küçikan dixwin ?" 
Lennart Frick et Jean Carl
brand 

Suede ı983. 

- "Masiy! Re~! piçük" 
Samed Behrengi 
Suede ı98ı. 

D1WAN rJ HELBEST 

-
11 Sewra Azadi" 
Cigerxwin 

Diwana 2 
we~an!n pale mars ı979 
suede. 

- "Ronak" 
Cigerxwin 

Diwana 4 
suede ı980. 

- "Zend-Avista" 
Cigerxwin 

Diwana 4 
suede ı98ı. 

- "Şefaq" 

Cigerxwin 

Diwana 6 
Suede ı982 

-
11 H.§vi" 
Cigerxwin 

Diwana 7 
su e de ı 98 3. 

- "Apo" 
Osman Sebri 
(prison de Damas) 

Syrie ı972. 

- "Zozan 11 

Casim! Celil 

suede ı982. 

- "Li Eandeva Sp!de" 
Rojen Barnas 

suede 
- "Eri~ Dikin" 

Firat Ceweri 

suede ı98ı. 

- "Mezin Dibim 11 

Firat Ceweri 

suede ı98ı. 

- "D@ S@rine 11 

Firat Ceweri 

suede ı983. 

- ''Kurdistan Disoje'' 
Beş;ir Botanı: 

Mahabat (Iran) ı974. 

- ''RQbar@n Sorav'' 
Beş;ir Botani 

Arınane Suede ı975. 

"Aş;ti O. Evin" 
Beş;ir Botani 

suede ı980. 

- "ArmanÇ 11 

N° ı a 44 

suede 

- "Komkar" 
N° 37 a 57 

All. Fed. 

- "Q@rin" 
N° 2 a 5 

Koç-Kak 
Su8de 11 

- "Jina na" 
Janv. fevr. 80 

,1\.rmanç 
Suede. 

- ''Roja Kurdistan'' 
N°ı 

Ak sa 
All. Fed. 

- "Pale" 
N°ı 

Koç-Kak 
Su ed e 

- "Kurdistan" 
Delilc Izoli 

Hollande 

- "Reya Dast 11 

No ı3 et ı4 

Kurdes de Syrie ı980 

- ''Adeten Kurdistan'' 
N° ı 

M. Beyazidi 
Hollande 

- "Azadi" 
N°5 

Kendal Evde, Bertolino. 

TİRK! 

- "Kürtler" 
Bazil Nikitin 

~=~ürblük yolu yayinlari 
an ul ı976. 

- "Şerefname'' 
Kürt Tarihi 

Şeref Xan 

Arapçadan Çeviren 
Bozarslan M. Emin 

Istanbul 1 9 7 5. 

Roman : 

-
11 Dimdim" 
Ereb Şemo 

Weş;anen Roja Nü 
suede ı 98 3. 

Lİ SER TAR1XP ( DtFI.OKP: 

- "Tarixa Edebyeta Kurdi" 
Prof. Qanat! Kordo 

Suede ı983. 

) . 
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- "Mem ü Zin" 
Alırnede Xani 

!stanbul ı975. 

- ''Destana Mem~ Alan'' 
çeviren Baran 

Turquie ı978. 

- "Mesela fi Meteloken Kurdi" 
Renahi Hewra 

Suisse ı976. 

- "Mesele fi meteloken Kurdi" 
O. Celil , c. Celil 

Hevra 
Suisse ı976. 

KOVAR~N ZAROKAN 

- pour les enfants 

- "Hevi" 
N° ı a 9 
Arınane 

suede. 

- "Kulilk" 
N°ı et 2 

Koç-Kak 
All. Fed. 

EDEB1 

- "Tirej" 
N° 2 3 et 4 

Arınane 

su e de 

"Roja Nü" 
N°ı ı983 

suede 
Komkar. 

- "Berbang" 
N° 2 a ı2 

Suede 
Federation desorganisations 
Kurdes en Suede. 

- ''Kemalizm Uzerine Tezler" 

Harnit Bozarslan N° ı 2 

suede ı 98ı. 

- "Kurdistan tarihinde Ka
mio;li Katliami" 
Mahmut Baksi 

Suede ı 98 ı 

- ''Filistin faciasi'' 
Denge Kornal 

All. Fed ı 982 

- ''Unesco'ya Mektup'' 
Isınail Beo;ikçi 

Denge Kornal 
All. Fed. 198ı 

- "Generaller Yargilanmalidir" 
Şerafettin Kaya 

Denge Kornal 

All. Fed. ı983 

- ''Iran Kürdistani ve Kürtler'' 

~ina nu A.R. Kasemlu 

Arınane 

Suede 

- "Teko~in" 

All. Fed. 

- ''Iran Kurdistan'' 
Abdurrahman Kasimlfi 

Pekanin yayinlari 
Ankara ı980 

- ''Kürtlerin Kekeni'' 
Ihsan Nuri 

D1SK (S1LİK ) 

Bande originale du film YOL 
Musique de Sebastian Argol. 

- Chants et musiques du Kurdis
tan. 
Groupe Koma Zozan 

- Musique du film Le Mur 
Ozan Garip Şahin-Setrek 
Bakirel. 

- Temo 
Barde du Kurdistan 
La Tradition et l'exil. 

- Kurdisch music ı 

UNESCO Calleetion 

S TRAN 

livre de chants 

Kilarn fi migamed cimeta Kurda 

Cemila Celil 
Suede ı982 

KASET 

- Şivan ı-2-3-4-5 

- Gulistan ı-2-3-4 

- Cwan 2 

- Temıeli 3 

- Zaroken Şivan Distren 
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Her hefte,civina Koordinasyone,ji bo 
avakirina stratejiki diji proja GOL 
(rupel .... binere) 

~~-~~i~~E-~2~~-~-
Mitingeki pirr mezin di zaningeha 
Louvain-La-Neuve,diji proja GOL ku 

dixwaze mafen biyaniyan li Belçika 

ji wan bistine. Em bi slavname u mu
zik u stranen Kurdi beşdar bun. 

6 Kanun ı 983 : -- -- -- --------
Reveçuna xwendekaran li Bruxelles, 
diji proja GOL ( Wezire dade'edalete') 

l~_Ka~Q~_l2~~--~-

Mitingeki din diji proja GOL,di zanin~ 

geha U.L.B. li Bruxelles.Em cardin bi 

slavname u stranen Kurdi beşdar bun. 

~~-~l~~-~2~~--~-

Kongra me. Weke her sal,me tehlila xe. 

bat a x we y a 1 98 3 k ir , 1 i s er f ir e h k ir i n 

u pe~veçuna we em dur u direj peyivin 

u me bernama 1~4, li gora amancen xwe 
amadek ir. 

Mitinga se koroelen Mareki (Fasi) diji 

proja GOL: me ji wan re slavnameki şand 

Serninerek li ser çend mafen karker u 
yaniyan,li bajare Anvers ,ku ji aliye 

bi. 

u civaki,li Bruxelles hene,komela Bruxel. 

les-Accueil ku ev rehber diweşine du roj 

hemu kernel dawet kir. Ji bo ku nave ko

mela me ji di ve rehbere de ye, em beş

dar bun ve dawetiye. 

Seminera komela Flaman VOKOM,li Dworp,li 

ser proja GOLumafen civaki.Endameki-me 

be Ş dar bu V e y e k e , 

~~-ç~ ~~ -~ ~~~- -~-

Reveçun bi Komita diji Zordestiye li Ma

rak (Fas e) ,diji h iklimeta xwinmej a Has

s an ll. 

~-~~.P~~-l2Ş,~ __ !. __ 

Şeva avakirina KURD-KOM li Frankfurt,em 

bi s lavname u raxistina pirtuken xwe beş. 

dar bun. Di şeve de Mala Gele Kurd u 
KKDK federasyonek nuh navbera xwe de a

vakirin. 

Civina çape di salona l.P.C., li Bruxel. 

les ,tevi koroelen KSSE u YKLKE,liqen Bel_ 

çika, li ser greva birçibune di girtige. 

ha Diyarbekre ( rupel .lf. binere) . 

~~-~~E<!.~ _l ~~ ~- _:._ 

Şeva ll reveçuna diji nijadpareziye 11 çend 

roj du hev, ji hemu bajaren Belçika,xort 

u keç,ji her cinsiyet,ber bi Bruxelles 

reve çun,ji bo protestokirina proja GOL, 

D i r o j a 1 8 • 2 • 1 98 4 d e , 1 i Br u x e ll e s , ş ev e k 

mezin bi alikariya Koordinasyone arnade 

kirin. Di ve şeve de,me piştgirtiya wan 

kir u stranen Kurdi peşkeş kir. 

~Q__ş_~ !?.~ t;__l2~~ -- :._ 
Merkeza Karkeren Biyani hatibu amadeki- ~ ~ 

11 
~ ~ • 

rin : endameki me beşdar bu ve seminere.Komela Belçıkı Yekıtı Jı bo parastına 
Aşitiye 11 şeveki agahdariye j i bo Avuka. 

te Kurd,Hüseyin YILDIRIM) li Liege ama

de kiri bu. H.YILDIRIM ku bi hezaran 

Raberiyeki (exposition) pirr mezin li Kurd di girtigeha Diyarbekre de,paras

ser çanden hemu gelan u li ser nijadpa_ tiye,eşandinen wehşi u ku mejiye meriv 

rezi u zordestiye,ji aliye Wezareta çan_tehemmul nake ku wi,bi mehan,kişandibu 

da Flamani, li Bruxelles u bajaren din da naskirin. (rupel.2 .. binere ).Em ji 

en Flamani hatibu amadekirin. (rupel beşdari ve şeve bun u me gotinen YILDI. 

binere). Em li Bruxelles,heta roja dawiRIM wergerand fransizi. H.YILDIRIM ne

Y~, 25. Se bat 1 984• her roj, bi raxis t ina ziki hefteki bu mevane me. 

pirtuk,afiş,silik (disk),kaseten Kurdi, 

seneten bi dest hati çekirin beşdar bun. 

Reveçuna Koordinasyone diji proja GOL. 

Di munasebeta derketina rehbereki nuh ku 

tede nav u navnişanen hemu koroelen çandi 

Mit~nga Fedayinen Kurden !rane li 
zanıngeha U.L.B, li Bruxelles em bi 

t ~ K ~ ~ ' 
s ranen urdı u raxistina pirtuken 
xwe beşdar bun_,Slavnama piştgirtiye 
da. 
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H.YILDIRIM cardin li ser eşandin u 
rewşa Kurdistana Tirki:ye,di komela 

M.R.A.X. ( Komela Diji: NijadparezL 
y e ) d e p ey i V i: . M e j i: g o t i n e n wi: w e r_ 

gerand fransizi:. 

2 2 S e ba t 1 98 4 : -----------------
Em bi H.YILDIRIM re çun di:tina ber. 
pirsi:yar~n parti:ya Belçi:ki: a Katoltk 
(f,·S.C.). Civi:n bi serokatiya HERMAN 
endame Parlamentoya Ewrupa u berpir
si:yare karen partiye en derve derbas 
bu.Me cardin, peyva YILDIRIM werge
rand fransizi:. 

~~-~~~~~-~2~~--~ 
Em beşdar bun se rojen navnetewi ku 
ji aliye çend mamusten zani:ngeha 
U.L.B. ,li Bruxelles hatibu amadeki
rin : di van se rojan de me pirtuk, 
broşur,afi:ş,si:lik u kaseten Kurdi: ra. 
xist u roja dawi:n,2 Adar 1984,ji: em 
li ser Kurdistane peyivi:n u me bersi_ 
ven gelek pirsan da. 

4 Adar 1 984 ---------------
Şeva " Jin diji: Krize, ".\:m bi raxisti,.. 
na pirtilkan beşdar bun. 

8 Adar 1 984 : ---------------
Komi:ta Belç~ki: ji bo parastina Mafen 
Mirovati: li Tirkiye civinek bi hemu 
komelen Tirk u Kurd en li Belçika re 
çekir. Amanca ve civine amadekirina 
bernameki: kurt ji bo parastina mafen 
gelen Tirk u Kurd u bi vi awayi,ne
zi:kkirina hezen ku,heta nuha ne gi -
haştibun hevdu bu. Di dawtya civi:ne 
de,me biryar stend ku,her komel te -
legrafan bişi:ne ji berpirsiyaren hi
kumeta Belçika re,ji bo protestokiri. 
na eşandinan di girti:gehan de u ji 
bo suckirina hukumeta Tirkiye.Ji bo 
xebata dur u direj ,me biryar stend ku 
em li benda neti:ca helbijartinen me. 
helt ku e~e li Tirkiye di 2S'ı Aaare 
de bibin bimtnin. 

Newroz li Bruxelles ku me bi her du 
Komelen Kurd KSSE,YXLKE liqen Belçt. 
ka re arnade kiribu ( rupel •. binere) 

~~-~~~E-!2~~--~--

Cejna jinan ku ji aliye Komela Jinen 
Tirkiye li Belçika hatibu amadekirin. 
Me ji we re silavnameki: şand. 

!.LM i! ı:_ 12ş_~ __ :_ 

Me telegrafeki ji Wezire Karen Derve 
ye Belçika ,Leo TINDEMAN~ re şand,ji 
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bo protestokirina eşandinan di girtı_ 
gehen Dtyarbekir u Mamak u suckirina 
hukumeta Tirkiye bi her awayi::maddi 
(diravi:) u rezani u abori:. 

E m be ş dar bu n N e wr o z a I n s t it uy a K ur d 1 
li Parise. 

Civi:na CLIFI ( Komi:ta Pewendi:ya Jinen 
Biyani: ) ku nuh ava buye,ji bo paras
tina mafen j inen biyani: li Belçika. 

~Q.-~~~E-!2~~--.:_ 

Ne wroza '(XLKE 1 i Aa ch en (Almanya roj 
ava ) Em bi slavname,stran u raxistina 
pirttikan beşdar bun şeve. 

~L ~~~E_ !__2ş_~ __ :.. 

Newroza KOMKAR li Duisburg,me slavname. 
ki şand u cejna wan pi:rozkir. 

f.2_~ii!L!.2~L _ _:_ 

Civi:na duyemi:n bi Komela Belçiki: Jı bo 
parastina Mafen Mirovati: li Tirkiye.Paş 
tehli:lkirina helbijartinen li Tirkiye, 
me biryar stend ku em gelek tiştan bi
kin : şandina delegasyoneki: ji bo di:ti. 
na Leo TINDEMANS, amadekirina civineki: 
çape,pişti: civina parlamentoya Ewrupa 
ı i B r u X e ı ı e s d i 2 6 . 4 . 8 4 d e u be r e c L 
vi:na Konseya Ewrupa li Strasburg~di 
destpeka meha Gulane de, Kampanya' ji 
bo berdana girti:yen rezani: ... 

Di 9'1 adar 84 de, endameki: me hevpeyvi: 
nek li ser Newroze bi Flamani: di.radyo 
ya meheli: " Scorpion " li bajare Leuven 
neziki: ni:v saet çekir u muzi:ka Kurdi: 
dani. 

Me broşurek, bi z iman e Frans izi: u Flama 
ni, li ser xe bata me ya 1983 weşand 
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Haftada bir 

Adalet Bakanı GOL'un projesine karşı 

bir strateji tesbit etmek için koor

dinasyon komitesi toplantılarına sü

rekli katılıyoruz. 

26 Kasım 1983 ------------------
Louvain-La-Neuve şehrindeki,fransız

ca öğretim yapan üniversite de yine 

GOL'un projesine karşı yapılan mitin 

ge Kürt müziği ile katılarak dayanış 

mada bulunduk.Adı geçen proje(kanun 

tasarısıyla)ile Belçikadaki tüm ya

bancıların haklarına büyük kısıtla

malar getiriliyor. 

6 Aralık 1983 -------------------
GOL'un projesini protesto etmek a
macıyla Brüksel'deki öğrencilerin 
düzenlediği yürüyüşe Tekaşer olarak 

bizde katıldık. 

13 Aralık 1983 

Brüksel'deki U.L.B. üniversitesinde 

hazırlanan mitinge dayanışma mesajı 

mız ve Kürdistan'dan müzik ile katıl 

dık. 

Tekaşer'in yıllık olağan genel kong

resi yapıldı.Faaliyet ve mali rapor 
lar okunduktan sonra,eski yönetim ak 

landı. Yeni yönetim seçildi.Dilek ve 

temenniler,önümüzdeki çalışmaların 

taslak proğramı görüşüldü. 

15 Ocak 1984 ----------------
üç Maro Fas'lı ) örgütün GOL'un 

projesine karşı düzenlediği mitinge 

dayanışma mesajımızla katıldık. 

18 Ocak 1984 

Anvers şehrinde Yabancı İşçiler Mer 

kezi tarafından, göçmen işçilerin 
hakları üzerine düzenlenen serninere 
Tekaşer'in bir üyesi katıld2. 

20 Ocak 1984 -------------------
Flaman Kültür Bakanlığı tarafından 
çeşitli deqişik halkların kültürle-

ri ve ırkçılık üzerine Brüksel ve 

diğer Flaman şehirlerinde düzenlenen 

sergiye,kitap standımız,afiş,plak, 
Kürtçe kasetler ve Kürdistan el sa 
natlarıyla katıldık. Brüksel'de açı 

lan sergiyi 8.500 kişi ziyaret etti. 

Yılmaz GÜNEY'in SÜRÜ filmi sergi bo 

yunca ziyaretçilere Video-kaset ola 

rak sunuldu. 

22 Ocak 1984 ---------------
Koo-dinasyon Komitesi tarafından GOL 

un projesine karşı düzenlenen yürüyü 

şe katıldık. 

23 Ocak 1984 -----------------
Brüksel Kabul (karşılama) merkezi ta 

rafından,kültürel ve siyasal,sosyal 

çalışma yapan tüm örgütlerin adları, 

adresleri ve çalışma proğram ve saat 

ları olan yeni bir REHBER'in hazırlan 

masında, değişik örgütlere yapılan da 

vetiyeye katıldık. 

23-27 Ocak 1984 : -------------------
VOCOM ( Flaman bölgesi göçmen İşçi 
örgütleri Birliği Komitesi ) tarafın 

dan Dworp 'ta yapılan GOL'un projesi

nin tahlili ve göçmen işçilerin bakla 

rı üzerine serninere Tekaşer'in de bir 
üyesi katıldı. 

29 Ocak 1984 -----------------
Marok ( Fas ) taki kanlı zorba Kral 

Hassan ll hükümetinin tutumunu protes 

to etmek için RDM ( Fas'lı demokra -

tik örgüt ) ve diğer değişik tandans

tan örgütlerin ortaklaşa Brüksel 'de 

düzenlediği yürüyüşe aktif olarak ka

tılarak dayanışmada bulunduk. 

~-i~~~~-~~~~--~--

Frankfurt'ta Mala Gele Kurd ve KKDK' 

tarafindan yapılan Birlik Kurultayı 

na mesaj ve kitap standımızla katıl 

dık, adı geçen iki örgüt KURD-KOM a

dında yeni bir federasyon oluşturdu. 

lar. 

Biz, Brüksel'de IPC (Basın Merkezi ) 

de KSSE ( Avrupadaki Kürdistanlı Öğ 

renciler Birliği )Leuven şubesi ve 
YXLKE ( Avrupa'daki Kürdistanlı Öğ

renci ve Gençler Birliği ) Leuven şu 

besi; Diyarbakır zındanlarında açlık 

grevi yaparken öldürülen Kürdistan 
lı değişik siyasetlerden devrimci, 

ilerici,yurtseverler için,Türkiye 

yi protc<;t<• etmek amacıyla 
bir basın konferansı 

düzenledik. Sayfa 4 .. bakınız. 
~~-i~~~~-~~~~--~--

Irkçılık ve GOL'un projes~~i _protesto 

etmek için Belçika'nın degışık ~erle
şim merkezlerinden Brüksel'e dogru 
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gerçekleştirilen yürüyüşün bitiminde 
Koordinasyon Komitesi tarafından dü
zenlenen geceye katıldık.Dayanışmamızı 
bildirerek Kürdistan müziği sunduk.Bu 
yürüyüşe çeşitli örgüt ve milliyetler 
den kadın,erkek,işçi,genç katılmıştı. 

Belçika Barışı savunanlar Birliği ta 
rafından Li~ge şehrinde CEDRİ örgütü 
ile beraber Kürt Avukat Hüseyin YIL 
DIRIM'ın katıldığı bir açık konferans 
düzenlendi. Binlerce politik tutuklu 
yu savunan H.YILDIRIM,kendisine ve 
müvekillerine Diyarbakır Askeri Ceza 
evinde uygulanan insan aklı ve mantı 
ğının alamıyacağı işkenceleri anlattı. 
H.YILDIRIM'ın konuşma metnini sayfa 
veriyoruz.Tekoşer aktif olarak adı 
geçen konferansa katıldı,H.YILDIRIM' 
ın konuşmalarını Fransızcaya çevirdi. 
Avukat HÜseyin YILDIRIM bir hafta 
yapmış olduğu görüşmeler boyunca Te 
koşer'e misafir oldu. 

İran Kürt Fedayin Gurubu tarafından 
Brüksel 'in U.L.B. üniversitesinde dü
zenledikleri geceye kitap standımızia 
katıldık.Tekoşer alına mesajımızı sun 
duk,Kürdistan müziğini çaldık. 

~~--i~~~E-~~~i--~ 
MRAX ( Belçıka Irkçılığa Karşı MÜca
dele örgütü )a davet edilen Avukat 
H.YILDIRIM TÜrkiye Kürdistanı'ndaki 
baskı ve işkenceleri ve başından ge 
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çenleri anlattı.Konuşmasını yine 
Fransızcaya çevirdik. 

Avukat Hşseyin YILDIRIM'la beraber Bel 
çıka Sosyal Katalik Partisi (P.S.C.) 
sorumlularıyla görüşmeye gittik.Avrupa 
Parlament-su Üyesi ve Parti dişişleri 
sorumlusu HERMAN ile bir söyleşi toplan 
tısı yaptık. Konuşmaları Fransızca'ya 
çevirdik. 

~~-i~~~E-~~~~--~-

Brüksel U.L.B. üniversitesi ilerici 
birkaç profesörün düzenlediği Uluslar 
arası Barış adlı 3 günlük bilgilendirme 
oturumiarına kitap standımızia katıldık 
Son gün 2 Nisan 1984 te Kürdistan hak
kında bilgi vererek dinleyicilerin çok 
yönlü sorularını yanıtladık.Kürt halkı
nın neden silaha sarıldığını açıklamaya 
çalıştık. 

4 Mart 1984 

Brüksel'deki çeşitli guruplardan kadın
ların düzenlediği n Ekonomik Krize Kar
şi Kadın " adlı yürüyüşün bitiminde or
ganize edilen geceye katılarak kitap sı 
tandımızı açtık.Dayanışmada bulunduk. 
8 Mart 1984 --------------
Belçika'lılardan oluşan Türkiye'de in
san Haklarını Savunma Komitesi tarafın 
dan düzenlenen, Türkiyeli ve Kürdistan 
lı örgütlerin davet edildiği toplantı 
ya katıldık.Toplantıda her örgütün Bel 
çika Dışişleri Bakanlığına her örgütün 
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bir telgraf çekerek,Başta Diyarbakır ol 
mak üzere,diğer> Türkiye Askeri Cezaev
lerinde yapılan insanlık dışı işkence 
ve uygulamaları protesto etmek ve bu 
hususta Türkiyeyi uyarmak ve baskı yap 
malarını istemelerini kararlaştırdık. 
Geniş ve daha uzun vadeli çalışmalar 
için 25 Mart 1984 tarihinde Türkiye 
de yapılacak mahalli seçimlerin netice 
si alındıktan sonra bir daha toplanıl 

masını kararlaştırdık. 

10 Mart 1984 ---------------
KSSE ve YXLKE ile birlikte Brüksel 'de 
hazırladığımız NEWROZ 'la ilgili açık 
lamalar için sayfa .1.2.. bakınız. 

ll Mart 1984 ---------------
Belçika'daki Türkiyeli Kadınlar Birli 
ği tarafından düzenlenen Dünya Kadın
lar Gününe bir mesaj sunarak dayanış
mada bulunduk. 

13 Mart 1984 -----------------
Belçika Dışişleri Bakanı Leo TİNDEMANS 
a Diyarbakır ve Mamak askeri cezaevle 
rinde politik tutuklulara yapılan işken 
celer için Türk hükümetinin uyarılması
na dikkati çekmek için bir telgraf çek
tik. Yapılan Ekonomik ve siyasi yardım 
ların durdurulmasını istedik. 

18 Mart 1984 ----------------
Paris'te Kürt Enstitüsü tarafından dü
zenlenen NEWROZ'a katıldık. 

Yabancı Göçmen Kadınlar Birliği CLİFİ' 
nin kadınların haklarını savunma toplan 
tısına katıldık. 

20 Mart 1984 ---------------
YXLKE Aachen şubesi tarafından düzenle
nen NEWROZ gecesine katıldık. Kitap 
standımızı açtık,dayanışma mesajımızı 

sunarak Kçrdistan müziğini sunduk. 

~~-~~~E-~~~~--~--

Batı Almanya'nın Duisburg şehrinde KOM 
KAR tarafından düzenlenen NEWROZ'a da 
yanışma mesajı gönderdik. 

Türkiye'de İnsan Haklarını Savunma Komi 
tesi tarafından düzenlenen 2,toplantıya 
katıldık.CSC sendikası binasında yapı

lan toplantıda 25 Mart mahalli seçimle 
rinin tahlili yapıldı. 
Belçika Dışişleri Bakanı Leo TİNDEMANS 
la görüşmek için bir delegasyon oluş
turulması, Brüksel 'de yapılan Avrupa 
Parlamento toplantısından sonra ve 
Strasburg'ta toplanacak Avrupa Konseyin 

den önce,Mayıs'ın ilk haftasında bir 
Basın Konferansı yapılması, Türkiye'yi 
ziyaret edecek delegasyonlarla kontak 
kurulmasını kabul ettik. Politik tutuk 
lulara Genel Af kampanyası açılması 

uygun görüldü. 

YAYIN ALANINDA ----------------
9 Mart 1984 tarihinde Leuven'de mahalli 
yayın yapan radyoda bir üyemiz NEWROZ ü 
zerine yarım saatlık bir proğram yapa-

rak Kürdistan müziği dinletti. 

Flamanca, Fransızca 1983 yılında yap
tiğımız çalışmalar bir broşür halinde 
yayınlayıp 400 'e yakın örgüte gönder 
dik ş 

Ba~ış Partizanları dergisinin Mart 84 
tarih ve Bl sayısında Kürdistan'ın 

tarihi ve ekonomik sosyal yapısı üze 

rine uzun bir yazı yayınlattık. 
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. 
SERBURIYEK 

·-Ez u diya xwe 
Pira kevnejin 
Li hev runiştin 
Me gazin kirin 
Me ji hev re got: 
"Wer em bibin cot 
U em bigerin 
Birçi u serqot" 
Du re fikiri u we gote min 
Got:"Ev wa nabe 
Nabe kure min 
Dive em mali 
Li hev bicivin 
Hingi em herdu 
Ji mal bilivin" 
Li me bu evar 
Şiva me şorbe 
D i ya min rab u 
We ve kir torbe 

Torbe pir kevn bu 
Tev kufuk u toz 
Bavo poniji 
Wi daliqand poz 
Di nav torbe de 
Hebun pir ewraq 
Peyven kalke min 
Pir şiretin pak 
na ve uı.in ı: ab U 
Dest avete wan 
Got:"Vana çi ne? 
Bixwinin qoran" 
Kete nav male 
Nexweşik mezin 
Disan diya min 
Ji min kir gazin 
Hin bun peşveru 
Hin man paşveru 
Min penus girt Q 
Ez derketim zu 
Ez ketim re u 
Ber bi gundeki 
Bi gaven xurt çum 
Mina kundeki 
Di we re de roj 
Li min bu evar 
Çum her çemeki 
Min av je vexwar 
Min d1t xuş1nek 
Ji her min hilat 
Mareki ser reş 
Ber bi man de hat 
Ez pir tirsiyam 
Por li min gij bu 
Ji wir ez rabtim 
U reviyam zu 
Bi lez ez diçum 
Weke makine 
Di nav beyaren 
Deşta Merdine 
Min h1n dilezanci 
Ji tirs u xofa 

Le min xwe dişdand 
Diçum b i dehfa 
şev li min gerya 
u min re şaş kir 
Min d1t ji dur ve 
Çiruskek agir 
Min xwe li we girt 
U ez meşiyam 
Weke mareki 
Ji hev kişiyam 
Ez nezik bum u 
Min le niheri 
Min dit winda bu 
Min nema ew di 
Le ez pirs hers bum 
Min got:"Tu ki ye?" 
Di dile xwe de 
Min got:"Gundi ye" 
Behnek din meşyam 
Ketim ser reke 
Riyek duvdirej 
Zirav wek kerke 
Di we re de min 
Hebiki lezand 
Ji Seydaye xwe 
Min helbestek xwand 
Min dit nez1k bum 
Rast1 du reşan 
Dc~tc sibc bu 
Saet dor şeşan 
Min han kir,lo lo! 
Ka hisekinin 
Hun çi difroşin 
Hun çi dikirin? 
Ew sekinin Q 
Gote min:"Were 
Tu ve sibehe 
Li çi digere?" 
Ez çu me nik wan 
Kere wan bi bar 
Cemek pirttik bu 
Yek ji kul u jar 
Cigarek peçan 
Cigarek qalind 
Wan dane dest min 
Gon:Tu vexwe rind 
Min ew cigare 
Girt u zu kişand 
Min pirtukek j1 
Rabu ji wan stand 
Min vekir u xwand 
Ez pir pe hers bum 
Ji kerban li wir 
Di cih de gej bum 
Wan ez pelandim 
"Bi ser xwe de be 
Ew j1 wek me ne 
Birç1 n be de" 
Ed1 ş1ret kir 
Ji min re xwandin 
Hin raman dan min 
Hin ji min standin 

Firat CEWERl 

Em bu ne hevra 
Em hatin ber gund 
Denge mele gund 
Gur dibu bilind 
Di poze gir de 
Roj bilind dibu 
Tirejen roje 
Her belav dibG 
Dengen şalul Q 
Bilbil G biltir 
Bi nalin dihat 
Bi dengeki kGr 
Li ser sergowan 
Ker G golikan 
Hev re dilistin 
Didan lotikan 
Dikan l'hev didan 
KGçik direyan 
Yen dew dikulan 
Yen dikutan dan 
Hatin peşya me 
Du zarok ji gund 
Gotin me:"Herin 
We qesra bilind 
Em çun ber qesre 
U bi jor ketin 
Min dit ji qesre 
Se kes derketin 
Ye k j l w an me 1 e 
Muxtar G axa 
Gotin me:Fermo 
Hun ser kulavan 
Em ketin hundir 
U rGniştin xweş 
Hunguv G nivişk 
U anin şebeş 
Du re pirsin G 
Wan ji me re got: 
"Ev gund e me ye 
Em in xwedi cot" 
Le ez pir hers bum 
Ez pir xwingerm bum 
Ji kerban xwedan 
Di min de der bu 
Disan peyivin 
Keya got:Mele 
Ew donze ilm e 
Baş e ji me re 
Axe vegerand 
Wi gote:"Muxtar 
Peyv je re tune 
Bo gund dike kar" 
Mele G muxter 
Herdiwan gotin: 
"Tew ji axe re 
Tune ye gotin" 

Rabilm destave 
ÇGm pişt qişika 
Perg1 gaven bum 
Meşim hedika 
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wı: tur avet u 
Xwe avete min 
Gote min biji 
We nas kir dijmin 
Li ser rewşa gund 
Em raberizin 
Ji sternbari 
Wl: got:Em rizin 
Min pir ceng ditl: 
Lo lo birazi 
Ne bo azadi 
Ü serfirazl: 
Ml:nakl: Qore 
Li hebber Yewnan 
ü du re nezl:k 
Li van deveran 
Ne bo azadi 
Ne wek Vietnam 
Weke ku hers bu 
Eni qermiçl: 
Lerizi u got: 
"Qey em in birçi?" 
Deste xwe hilda 
Avet pişta min 
Got:"Şere dawl: 
Li dijl: dijmin 
Dive ronakbir 
Xorten weki we 
Tim bi rezan bin 
Ro a7.;ır1ya me" 
u du re hedl: 
Dev xist guhe min 
Got:"Nebihl:ze 
Pl:se axe gund 
Her qedexe ye 
Bo me gundiya 
Axaftina be 
Axa u keya 
Min got min fehm kir 
Ey ape delal 
Ji bo serxwebun 
Her em dikin kar 
Min xatir je xwast 
Ez çu me ode 
Tune bu mele 
Gon:We niha be 
Em kelike man 
Firavl:n dan ser 
Min dl:t girinek 
U şewqeke zer 
Se kamyon leşker 
Tev bi çek u rext 
Axa u muxtar 
u mele be bext 
Gill: kirin wan 
Leşker berdan gund 
Da bidin girtin 
Me tev fikren rind 

Beri dan ode 
Leşkeren bi gir 
Bi tirki gotin: 
"Derkev ji hundir" 
Dora me girtin 
Wek kulyen Şami 
Min tif kir axe: 
"Tu ne zilam 1" 
Wan zu em girtin 
Digel pirtukan 
Li cemsan kirin 
Em birin zukan 

Ji bo çi axa 
Mele u muxtar 
Dosten dewlemend 
Dijminen dijwar 
Ger nijadek in 
Em u hun tev de 
Fermo vir de wer 
Hun neçin wir de 
Lewre hun nayen 
Hun tev simsar in 
Bo burjuvazi 
Hun dest bi kar in 
Bi girtin zindan 
Hun baş zani bin 
Ne m'vedigerin 
Ne poşman dib~n 
Em xwendevau. Lll 

Ronakbl:r in em 
Dişkinin zincir 
Her dişkinin gem 
Disan zani bin 
Her hun e da bin 
Digel baven xwe 
Hun e winda bin 
Çaven me vebun 
Me cihan nas kir 
Ji bareş bigre 
Ta biçe bakur 
Henin dosten me 
U pirin dijmin 
Le ji dijmin re 
Hun ji bu ne jin 
Edi çi bejim 
Şerm e ji we re 
Namus u zirnan 
Didin bi pere 
Ez pir ponijim 
Ü min xwend pirl: 
Nav piyen me de 
Hun bu ne diri 
Bi girtin ledan 
Bi ~eps u zindan 
Em 'xwedi doz in 
Bi xwin u xwedan 
Em dilezinin 
Em xwe dişdl:nin 

Dikin em bivir 
Zincire xl:nin 

Lo hingi hun ji 
Nema qet dijl: 
Ne ew qelafet 
Ne hiş ne mejl:. 

?i me .Diti,uin 
Firat CEWER1 

Gava ku birusk le dixe 
Şl:rql:n dikeve asmana, 
Gava ku ji ber nalen hespan 
Çirusk difurin, 
Gava ku gome ginder dibin, 
Şet u lehl: radibin, 
Hingi ew ji me ditirsin! 

Ji me ditirsin,hevalno! 
Ji me ditirsin! 
Ji ber ku ji me ditirsin 
Ji me dikujin. 
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ıs Mart Mahalli 
1977 yıl~ndan bu yana yapılmayan ma
halli seçimler 25 Mart 1984 tarihin
de yapıldı.Türkiye'nin idare siste
minde yadsınmayacak bir yeri olan 
mahalli seçimlerle işbaşına gelen 
idareciler,faşist cuntanın idare er
kine zorla 1980 de el koymasından bu 
yana görevden uzaklaştırılmışlardı. 
Yerlerine ordu'dan subaylar,asker kö 
kenli siviller veya ordu yanlısı iş
birlikçiler atanmıştı. 
Kısmi de olsa özerk yapıları olan be 
lediyeler tamamen askeriye ye bağlan 
dı.Böylece halkla olan ilişkiler de 
değişerek,yerini daha sert örfi bir 
idareye devretmişti. 
6 Kasım 1983 'te iktidar olan Turgut 
ÖZAL, sıkıyönetim altında gerçekleş
tirilen 25 Mart mahalli seçimlerin
de de ayların çoğunluğunu alarak, 
parlamento da olduğu gibi,mahalli se 
çimlerde de çoğunluğu aldı. 5 yıllık 
bir süre için iktidarda kalıcı her 
türlü yetkiye,güce sahip olan ÖZAL 
hükümeti ne yazık ki,işbaşına geldi
ğinden beri,ülke ekonomisini daha 
çok ağır karanlıklara itti.Uyguladı
ğı serbest piyasa politikası mantı
ğıyla,küçük esnaf, zanaatkar,orta ta 
baka ve fakir köylülüğü,küçük işlet
meleri,bankaları monopal tekellerin 
çarklarında eritti. 
Uyguladığı ekonomi politikasıyla 
ÖZAL IO yıllar öncesinde Türkiye de 
ABD.IMF, Dünya Bankası ve büyük em
peryalist sermaye çevrelerinin ilgi 
sini çekmiş ve güvenlerini kazanmış
tı. Onlar ÖZAL'ı IO yıllar öncesin
de, böyle bir günde kendi politiki
larına cevap verecek,en güvenilir e
konomist olarak çizmiş,hesaplamış ve 
yetiştirmişlerdi. 
Eski iktidarlar ve Faşist Askeri Cun 
ta döneminde de ülke ekonomisinin 
kaderi: adeta kendilerine teslim e-

Seçimi eri Ardtndan 
dilmişti. Emperyalistler, Türkiye de 
denenmiş bundan iyi bir adamı işba
şına getiremezlerdi. 
25 Mart seçimleri 5 yıldan önce er
ken seçime gidilebilir havasına ka
tılanlara da büyük bir ders verdi. 
ÖZAL'ı ıktıdar ve mahalli seçimler
de de güvenilir yapan halk aslında 
suskundur. Eskı denenmiş tıplerin 
peşinden gidilemiyeceğini oylarıyla 
gösterdiler. Fakat asıl halkın,işçi 
sınıfının dığer değışik görüşlerden 
partilerin yasaklandığı,IO binlerce 
politik tutuklunun bulunduğu,işken
cenin bizzat hükümetler tarafından 
uygulandığı,bır kısım muhalefete ko
nuşma fırsatı dahi tanınmadıgı bu or 
taroda yapılan seçimler demokratık o
lamaz,demokrasiyle bağdaşamaz.Tüxki
ye'de 6 partınin seçimlere katılma
sıyla demokrası geldi kısıtlamasını 
hiç kimse kabul edemez. 

Kürt ulusu açısından sorun dahada 
değişik ve ağırdır. Sömürgeci hükü
met için seçim yapılmış,meclisine 
parlementerler,belediyelerine baş
kanlar seçilmiştir.Kürt halkının ağ
zına kilit,beynine,dilineLseçme ve 
seçilme hakkına gem vurulmuştur.Kı
sacası varlığı tanınmamaktadır.IO 
milyondan fazla Kürdün adına sandık 
başına giden seçmenler öz idareleri 
dışında oy kullanmaya zorlanmıştır. 
Kendı halkının temsili için-oy kul
lanmamıştır. Bu noktayı tek değerlen 
diren her demokrat,aydının yapılan 
seçimlerin demokrasiyle bağdaşmadı
ğını göreçektir.Otonom,özerk,Bağım
s~z Kürdistan idarecilerini seçmek 
için sandık başına gidilmeden,yapı
lan ve yapılacak seçimlerin demokra
tikligi her zaman tartışılacaktır. 
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