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NAMEYiN'. x·wENDiEVANA·N 
Zulmün sonJI 

ge~iyorbir türlü 

ArkadaŞlar, 
Kürdistan 'da faşist cunta 

Yüzbaşı lfardeşimin · 
; . Bıji azadi ô rızgari 

----------··· \ gözünü bağlayıp götürdü .. ) '· ~· .. 

Cahş ô'Hez~n Noker 
. ' . . ' . . 

geldi geleli Kürt köylerini kana 
buluyor. Cunta kaıdeş kavgası
nı sona emirecelini vaad etti. 
Fakat yaptıklan söyledikleri ile 
çelişiyor. Cunta ilk iktidara 
geldilinde insanlanmızm çotu 
da cuntaya kanmıŞfı; ben de 
içinde olmakla beraber. Fakat 
sonra cuntanm yaptıklarmı gö
rünce ozaman anladım cunta
nın kimin adamı oldutunu. 
Şimdi cuntanın sömürgeci fa
şist oldulu fikrindeyim. Şimdi 
size kendi bulundutum kaza
nın köylerindeki olaylan anlat
maya çalışacatım. 

Jı Denge KOMKAR ra, 
Ez gelek sılaven şoreşgeri jı 

bo we dışinım. ·· 
Xelqe me-Kumen Suriye he

ce ku Denge KOMKAR dıghe. 
je deste wan, bı gelek kefxweşi 
dıxwinın. Em karen we mezın ii 
bılınd dılıtinın. 

Em xwendevanen welatpa
rez, peşveıiı ii demoqrat bı ras
ti w e w ek hevalen xwe dıbinın. 
Denge we, deqe me ye, denge 
karker ii cotkaren Kurdıstane 
ye. Em piştgırtiya we dıkın ii 
dıxwazın hiin be tır peşta henn, 
dı riya azadiya mılete me da. 

Hevalno, em we pır spas dı
kın ku we nemaze (bı taybeti) 
dı hejmaren dawi da be tır ıiıpe
len Kur'lü belavkırıne. Em dı
xwazın çı nıvisaren Tırki çap 
dıbın, usa ji Kurdi ben nıvisan
dın. Dı ve nafne da ez dıxwa
zım jı we pırseke bıkun, pırsa · 
mın h ser "Oie Zemuşt"e Da
xwaza me jı Denge KOMKAR 
ewe ku' kanbe lı ser ve }ret e 
bendete jı gele me ra belav bı
k e. 

Heta nameke dın, gelek sılav 
jı we ra. 

S.Hesso 
Kımışii/Suriye 

Wenn Em Y ekbın 

Xwişk ü brano, 
Va Newrozeke nii disa hat. 

Ev agıre azadiye wedisa lı sere. 
çiyaven Kumıstane vekeve. 
Agri Newroze dı dıle me da 
venamıre. Ew agır biiye nişana 
azadiye. 

Xwişk · ii brano jı bo derani
na rojeke nu wenn! Em deste 
hev bıgnn. Em baş dızanın ku 
iro gele me lı ser el'de Kumısta~ 
ne, lı çar aliyen welet dybm 
zordestiyen mezın da pırjdma
le. Gele me, mıroven reben ii 
hejar dı nav ve rewşa nebaş da 
berxwe dıdın. Bı bezaran bıra
deren me dı .zındanan da hatı
ne gırtın. 

Brano wenn em ·dı ve roja 
Newroze da desten .xwe bıdın 
h ev, em yekbın. Jı bo rojeke 
nu, rojeke azad wenn, em xeba
ten xwe peşta bıbın. Da ku em 
dıkarıbın Newroze bı dileki şa 
piroz bıkın'. 

Jı bo avakınna welat u jı bo 
rojen azad; xebat, xebat, xebat! 

Keça Kum 
Fa te 

Hevalno, 
Dema ku mın bejmara Den

KOMKAR'Iı arkadaşfıır, gA KOMKAR, bejmara nu dit, 
Ben Mardin 'in Nusaybin ka· ez gelek pe serbılınd biin. Roj

zasmm ... köyündenim. Bir gün neme Denge KOMKAR lı vır bı 
faşist cunta bizim köye baskın dıleki freh u bı evini te xwen
etti. Köyde fazla 'Iürkçe bilen dın. Em jı bo xebata weye me
yoktur. Erk~leri, kadınlan ve zın ra zor spas dıkın. Daxwaza 
5 yaşındaki çocuklan meydana me dı 'llistemeke wekhevi u de
topladılar, hazırol. vaziyette niokratik da serketına doza 
beklettiler. önce bütün eikekle· Kuntıstane ye. Bo ve yeke ji 
re sopa attılar. Sonra erkekleri hewce (lazıme) em beınıi şanş
bırakıp kadınlara dayak atmaya vanen Kurd re ç u refen xwe bı
başladı. Benim küçük kardeşim kın yek. Lewra doz u armanca 
dayanarnadı ve yüzbaşıya dedi me hemuyan yeke. Em . çıqas 
ki "Biz varız, bize dayak atın, zu bıbın yek, erne ew qas zii 
)tadınlardan ne istiyorsunuz"? bıghejın azadiye. Her wusan 

Kardeşim böyle deyince jan- ji hınek mıroven Kurd hene, jı 
darmalar beşer beşer sırtına ber nezani u kevneperestiye ten 
bindiler. O çok işkence gördü. xapandın, dıkevne hembeza dıj
Bizim köyde bir de eaş vardır. mın. Ew dıxwazın yekıtiya şo
Jandarma köyü bırakır bırak· reşvanan jı hev bıdın qetandın. 
maz, bu eaş o~lu eaş yüzbaşıya Hınekan jı bo din, hınekan jı 
gidip ''Bu adam devrimcidir. bo nan, cane xwe fırotıne dıj
demekte kayıtlıdır" demiş. mın. Ew dest jı cahştitiye ber-

3 gün sonra bir daha geldi nadın. Her wusan ji dema mıro
jandarmalar.. Yüzbaşı kardeşi· vek rad'ıbe doza azadiye dıme
min gözünü baliadı ve alıp git- şine, ew nave nebaş lı wan dı
tl. Maıdin'de 20 gün işkence kın u nahelın rençberen reben 
yapmışlar. 65 yaşındaki ba- sere xwe bılınd bıkm. Ew mı
bam yüzbaşıya gitti, dedi ki ' roven bebext dıxwazın bı sax
"Otlumun suçu nedir ki onu ti me bıkıri gore. Le ew nıkann 
dövüyorsun?" Bunun üzerine dı ve riya rast da me şunda ve

Afşin 'e bal h tüm köyleri 
her hafta bir kere basıyorlar. 
Köylüleri köy meydanına top
layıp dayaktan geçiriyorlar. 
Bunlaıdan birkaç köyü ömek 
verecetlm. Bir Kürt köyü olaı 
Domuzdere 'de tüm köylüleri 
köy meydanına topladılar. Ka
dınlan bir daire eıkekleri bir 
daire yaptılar. Ondan sonra 
domaldıy· · kıçlanna coplarla 
vurdular. Ondan sonra azıh fa
şist olan başçavuş erkeklere 
dönerek "sizde erkeklik yok 
mu hani Kürtler kahraman 
olumu" dedi. Onlan kar'lı koy
maya davet ecJiyoıdu ki orada 
kurşunlasmlar. KöyliDer buna 
gelmedller ondan IOIU'8 eıkek
leri de falakadan geçirc:IDeı; ve 
içlerinde Uç köylüyü alıp götür
düler. Diter bir Kürt köyü olan ihtiyar babamı da dövdüler, iş- •gerinm. 

kence ettiler. 
Bu olay ... taribinde ... kö

yünde oldu. 

de her hatta basıyor-
. Mızgin/Kaire lar. Zaten ıençler kllmamış 

Mardin/Kürdistan 

Sizle.ri kutlarun 

Arkadaşlar, 
Siz, omuzunuzdaki alır yü

. kü taşımaya, Kürt halkının se
Sini düaya kamuoyuna duyur
maya, önümiize çıkan engelleri 
aşmaya kararlı oldutunuzu ka
nıtladınız. Bunun en son öriıeti 
başanyla sonuçlanan 41 günlük 
açlık grevidir. 

Kararlı kavganızdan dolayı 
sizleri ,kutlanm. Ben sizin bu 
müclldelenize katılmayı borç 
biliyorum. Ama ne yazık ki şu 
anda ceıaevindeyil1l. Aslında 
bu mektubu~ ana dilim oıaiı 
Kürtçe yazmak isterdim. Fakat 
üzülerek beUrteyim ki bunu ye
terince beceremiyorum. Onun 
için sizden ricam şu: Bana 
Kürtçe alfııbe, Kürdistan tarihi 
hakkında kitap ve benzeri şey-. 
leri gönderirseniz Sevinirim. 

Behçet/Frankfurt 

. • ~ . • şimdi sıra ihtiyarlarıımza pl~ 
Hovitıyen Kolonyalistan miş. Bu-"ld)yde köylüyü köy-

Dajon meydanına toplamışlar, iki ka· 
Hevalen heja, dını ayaklarmda asmışlar Ye 
. Ez beri çendeki biiıne meva- adice işkence yapmıflar. Older

ne karkereki. Kurd, Iİlln lı bal ken de köyde bulunan ihtiyar-
' .. lan toplayıp sıkıyönetime tö-wi handeki ' şerit guhdari kir. türmüşler. Bir 1Urk köyü olan Ev banda jı bajare Merdine , 

· d~ h tıbA d D • • • da askerlerle köy-gun e ··· a u şan ın. ı ban- lüler arasında çatışma olmuş. 
de da bav de u pısmamen wi qı- Çatışmaya neden fqist başç• sek;:::· w i dı bande da dıbeje: vuşun köyde bir bayana sarkın-

• tılık yapması. Çatışma bir gün "Kute mın eze tera çı bejım, süıüyor. Ondan sonra 0 köyu·· 
bewadisen lı vır dıle mırovan 
dışewıtine, loma ez naxwazım kasıp kavuruyorlar. Çatışma sı-

rasında üç asker vurulmuş. Kıjı tefa deng bıkun. W elle, bı ras- saca şunu söylemekte yarar 
ti tofan hatiye lı ser gele me. var. Her dönemde oldulu gibi 
Rojeke mın dit ku, leşker keça bu dönemde hayınlar var, bun
İse Mırxe, jın, bıik u kuren wi lar halkın başına bela olmuş
hıldan bınn. Paşi çendeki xen lar. Köylüyü şikayet ediyorlar 
jı keçka kor yen dın beıdan. her köylüde silah istiyorlar. 
Le demeke xelqe ditiye pore Veren de bela içinde vermeyen 
we keçeke ıiıt kınne ii beta nı- de. Çünkü verene "birkaç tane 
ha kes nızane, ew keçka belen- daha vereceksin" diyorlar. 
gaz çı batiye seri." Kısacası, 1Urkiye haUdarı 

Bı sılaven hevalti .kan athyor. Bundan da kurtu
·ıuş yolu güçlerin biriilinden 

Şoreş geçer. 
Sılo/MARAŞ Welatpareze~i Kurd h Bremen 
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••• • • • 
ORGUT HABERLERI 

8 Mart uluslararası kadınlar günü 

e 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü, kadınarkadaşlarımızın 7 
Mart pazar günü dernek tokalinde düzenledikleri bir toplan/ı ile 
kutlandı. Kürdistanlı Kadınları örgütleme Komitesi - Bremen 
adına hazırlanan Kürtçe ve Türkçe bildiriler okundu, kadınlara 
bugünün tarihçesi ve önemi anlatıldı. Daha sonra Filistinli kadın
ları konu alan bir film gösterildi. Ayrıca, kadın arkadaşların ha
zırlamış oldukları yemekler yenildi. Toplantıya yaklaşık 70 ka
dar kitle katıldı. 

Yine 8 Mart pazartesi günü DGB Kadınlar Grubu 'nun Bre
men'de düzenlediği yürüyüşe Bremen Kürdistanlı Kadınla"! ör
gütleme komitesi de katıldı ve .~ünya ~ad_!rı_~rının emp.~ryalız11!e, 
faşizme, silahlanmaya ve her türden somuruye karşı mucadelesın
de yerini aldı. 

eDISK'in kuruluşunun 15. yılı nedeniyle derneğimiz tarafın
dan 14 Şubat tarihinde kitleye açık bir seminer verildi. Se mine
re pek çok Türkiyeli, Alman ve Yunanlı ilerici,.emekçi insan ka
tıldı. Türkçe ve Almanca olarak verilen seminerde, Türkiye 'deki 
sendikal mücadele ve günümüzdeki durum tartışıldı. 

Katılanların tamamı Türkiyeli ilerici ve devrimci güçlerin 
._endi aralarında henüz bir birlik oluşturamamış olmalarını bü-
yük bir eksiklik olarak değerlendirdiler. . 

Tartışmalı geçen seminerde çeşitli sorunların değerlendiril
mesi ve karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulması olumlu oldu. 

Yabancı Sorunlan Vzerine Tartışma 

e Bremen Zionsgemeinde 'nin düzenlemiş olduğu hafta sonu 
seminerine katılan iki arkadaşımız tarafından, serninere katılan 
16-19 yaşları arasındaki Alman gençlerine, F.Almanya'da_ki ya
bancı işçilerin sorunları, yabancı düşmanlığının nedenlerı, ~ay

nakları, ayrıca yabancı işçilerin, özellikle de Kfirt işçilerınin 
kendi ülkelerindeki politik, ekonomik ve sosyal yaşamları konu
sunda bilgi verildi. Daha sonra yapılan tartışmada, gençlerin bu 
konuda hiç bilgi sahibi olmadıkları, yalnızca ön yargılarla yaban
cılara karşı tavır aldıkları ortaya çıktı. Hamburg'ta yapılan New
roza davet edilen gençler, serninerin kendileri için çok yararlı 
geçtilini ve gelecekte de aynı tür toplantılar yapılmasını dile
diklerini belirttiler. 

Sömürgecilik ile mücadele günü ve seminer 

e Derneğimiz lokalinde 21 Şubat sömürgecilikle mücadele gü
ü nedeniyle 28.2.1981 günü "Sömürgecilik "konulu bir seminer 

.ıerildi. Tarih içerisinde sömürgeciliğin ortaya çıkışı, gelişimi ve 
bugünkü durum incelendi, özel olarak da Kürdistan'a indirgen
mesi yapıldı. 

e Bremen Radyosu Demeğimizle Program Yaptı 

Derneğimiz lokalinin de bulunduğu binada düzenlenen bir 
gecede Bremen radyosu binadaki grupların temsilcileriyle birer 
konuşma yaptı. Burada derneğimizin amaçları, çalışmaları ve 
ülkemiz Kürdistan hakkında bilgi verildi, ayrıca saz eşliğinde 
sö)'lenen türküler banda kaydedildi. Program, mayıs ayı içinde 
yayınlanacak. 

Bremen D. K. muhabiri- Bedo 

Arkadaşlar, 

8 Mart Kadınlar Günü 

e Kadınların çifte baskıya ve sömürüye karşı mücadelelerinin 
simgesi olan 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü'nü bir gece ile 
kutlayan Alman Sendikalar Birliği (DGB) Kürdistan Işçi Derne
ği'miz ve Kürdistanl'ı Kadınları örgütleme Komitesi'ni de davet 
etti. DGB binasında yapılan gecenin açılışını derneğimiz koro
su yaptı. Gecenin başlangıcında bir bayan arkadaşımız kürsüye 
çıkarak, katmerli bir çifte sömürli altında olan Kürdistanlı ka
dınların anti-sömürgeci mücadelede aktif görevler aldığını belirt
ti. Zengin bir kültür programına sahip olan gecede derneğimiz 
falklor ekibi büyük bir ilgi gördü. Ayrıca derneğimiz bir kitap 
standı açtı, yiyecek sattı. Yaklaşık olarak 500 kişinin katıldığı 
gece Kürdistanlı Kadınlar Komitesi ve derneğimiz açısından 

oldukça olumluydu. 
Nürnberg D.K. mubabiri- Bırindar 

NATO manevralarına karşı protesto kararı 

Dostlar, 
e Bundan 15 gün önce Norveç Işçi Partisi Kuzey Bölge örgü

tü yaptığı yıllık olağan Kongreden 17-28 Mart tarihleri arasında 
Kuzey Norveç'te gerçekleştirilecek olan NATO manevraianna 
ABD askerleriyle, Türk generallerinin kahlmasını istememe kara
rı ılındı. Gerekçe de Reagan'ın Polanya'ya karşı sürdürdüğü iki 
yüzlü politikaydı. 

Biz bu kararı desteklediğimizi belirten bir basın açıklaması' 
yaptık. Açıklamamız ajanslar tarafındım basın organlarına iletil
di. Çeşitli gazeteler ona geniş yer verdiler. Bundan böyle koşul-, 
lar elverdik çe bu tür çalışmaları sürdüreceğiz. 

Norııeç Kürdistan Demokratik Işçi Derneği --Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi 
13. K uruluş yılı toplantısı 

e Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin 13.yılını kutlama 
gecesine katıldık. Gecede çok sayıda kuruluş temsilcisi yer aldı. 
Biz de· mesaj verdik. Enternasyonal bir havada geçen gecede 
halkların kardeşliği dile getirildi. Filistin ve Kürt halkının destek 
ve dayanışması dile getirildi. 

Köln D. K. muhabiri...,. Kalo 

e 27 Şubat günü Hattingen Volkshochschule "Kürdistan Ne
red~dir?" konulu kitleye açık bir seminer düzenledi. Bochum 
ve Çevresi Kürdistan Işçi Komitesi'nin de yer aldığı toplantıya 
değişik uluslardan 100'e yakın kitle katıldı. 

Bir arkadaş,-Kilrdistan tarihi hakkında bilgi verdi ve harita 
üzerinde ülkemizin yeri ile coğrafi yapısını anlattı. Konuşmalar 
Kürtçe, Türkçe ve Almanca dillerinden yapıldı. 

Hatingen D.K.-muhabiri 

ABD 'nin Orta Amerika 'daki tutumu protesto edildi 

e ABD 'nin Orta Amerika 'da giriştiği barbarca ey le mler ve fa
şist yönetimleri desteklemesine karşılık Batı Berlin 'de geniş kap
samlı bir komite oluşturuldu. Komite 27 Mart günü bir protesto 
yürüyüşü düzenledi. Eyleme 30'un üzerinde örgüt katıldı. Türki
yeli ve Kürdistanlı pek çok emekçi de bu yürüyüşte yer aldı. 
ı O. 000 'e yakın kişinin katıldığı miting de ABD 'nin saldırgan tu
tumu kınandı ve Latin Amerika halklarıyla dayanışma dile ge
tirildi. 

Bu arada birkaç kendini bilmezin arabalarına taş atmasını 
bahane eden polisler hdfkın üzerine arabalarlu yürüdüler ve sis 
bombası attılar. Ancak yürüyüş görevlilerinin bu provakasyonu 
önlemede .aktif davranması ve zamanında müdahalede bulunması. 
mitingin dağılmasını engelledi. 

ABD emperyalizmine karşı gerçekleştirilen yürüyüş ve mi
Gavan ting barışsever güçler için bir başarıydı. 

· Batı Berlin D. K. muhabiri- Bırader 

e Derneğimiz KOMKAR'ın çalışmalarını daha güçlü bir şekil
de desteklemek amacıyla bir ğgyanışma kampanyası açmış bu
lunmaktadır. Şimdiye kadar 2050 DM toplandı. Konuştuğu
muz il~rici ve yurtsever Kürdistanlı emekçiler bu konuda bizi an
layışla karşılıyor ve yardımda bulunuyorlar. Bu aynı zamanıfcı 
halkımızın KOMKAR'a gösterdiği ilginin de bir belirtisidir. 
Kampanyamız KOMKAR'ın gelecek kurultayına kadar sürecek
tir. 

D 'K. Stuttgart muhabiri . 
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ENTEGRASYON 
GERÇEKLEŞTiRiLMELiDiR 

23-26 Mart günlerinde Venusberg'de "Çeşitli Kültürlerle 
Toplumumuzda Sosyal Çalışma" konulu bir toplantı _ya_pıldı. 
Toplantıya KOMKAR'ı temsilen bir arkadaş ka_tıldı. ç_~ş-~tlı ul~s-. 
lardan delege/erin yer aldığı toplantıyı, Yunanıstan Buyuk Elp_s~ 
Konstantin Tsomados ile Federal Hükümetin yabancılar yelkılısı 
bayan Funcke de izlediler. 

Toplantıda 8 çalışma grubu oluşturuldu. KOMKAR del~ge
si "Yabancı örgütler çok kültürlü ortak yaşamı nasıl desteklıye
bilirler" grubunda yeraldı ue üçgün boyunca F.Aimanya'~a ya~~
yan Kürtlerin sosyal ve kültürel sorunları an/atıldı. Anadı/de egı
tim hakkı da dahil birtakım istemlerde bulunuldu. 

8 grubun hazırlamış olduğu sonuç belgesinde aşağıdaki ko
nulara da yer verildi. 

"Federal Almanya 'da sosyal hizmetler dairelerinin, __ sos~?l 
hizmetlerinden yararlanamayan et~ik ~rupla_r v_~r, __ o:_negın 
F.Almanya 'da yaşayan 300000 Kurt. Kurtlenn orgutu o~?n 
KOMKAR bu çalışmaları hiçbir destek görmeden yapıya~, boy
lesi gruplar en geniş ölçüde desteklenmelidir. "Demokratık der
nekler t~ ve destektenrnek zorun_dadırlar. O'!~fır yerel v~ 
merkezi kurullarda temsil hakkına sahıp olmalı, kılıse ve resmı 
kurumlar tarafından moddi olarak destekl~n"!:elidirl~r. :· .. 

8 grubun önerileri arasında yabancı orgut temsılcılerının de 
katılacağı geniş bir toplantının yapılması da y~r a~ıy~rd_u. _ . 

Ayrıca diğer çalışma grupla~_da yab~ncı ~fıl~nn ıç_erısı!"de 
bulunduğu durumu ve yabancı duşmanlıgını ıyı bır şekılde ışie-
miş ve birçok demokratik istemi sıralamışlar~ı. . _ 

Toplantının birinci gününde ~eleg~l~~ Tü~k!ye'de ınsan_ hak
larının çiğnenmesi w onusunda Türk hukumetını kınayan· bır ka
rar aldılar. 

Yunanistan Elçiliği 25 Mart'ta ulusal bayramları~da~ do_~a~ı 
delegeleri kabul töreni ve aynı günün akşamı da genış bır kultu
ret şenlik diizenledi. 

,.--. Pour les I; millions de KURDES viva::-1 
interdiction de la langue, changement des 

Kurdistan, tc 
DİJON'DA TüRKİYE HALKLARlYLA' ~es, le s prisc 
DAY ANIŞMA GECESİ YAPILDl 

Fransa 'nın Dijon kentinde 4 şubat 
günü FKP ve Fransız Komünist Gençlik 
Birlijti tarafından "Thrkiye Halklannın 
Faşizme Karşı Mücadelesini Destekleme 
Gecesi" düzenlendi. 

:ourrier ..... 

• sur le plan 
jeunes ont ete 
syndicale·DISK 
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1 KP'nln 48. KURULUS 
YlLDÖNÜMÜ KUlLANDI 

4 

27 Mart 1982 tarihi lrak Komunist Partisi (IKP) 'nin 48. 
kuruluş yıldönümüydü. Parti taraftarları bu nedenle F.Alman
ya 'nın Frankfurt kentinde bir toplantı düzenledi. Geşitli politik 
ve demokratik örgütlerin davetli olduğu toplantıya KOMKAR 
da katıldı. 

Bir çok politik örgüt temsilcisi de gecede yeraldı ve daya
nışma mesajı verdi. Mesaj veren siyasi parti ve birimleri arasında 
TKSP Avrupa Komitesi de vardı. 

K OM KAR 'lı işçiler grup halinde gecede yer aldılar ve daya
nışma gösterdiler. Falklor ekiplerimiz Kürt halk oyunlarından, 
azanlar ise gene halk müzigimizden örnekler sundular. 

Enternasyonalist bir hava içerisinde geçen toplantı F.Al
manya 'da yaşıyan değişik halklardan emekçi insanlar arasında 
kardeşlik duygularının gelişmesine, dostluk ilişkilerinin geliş
mesine olumlu yönde katkıda bulundu. 

ANADiL' DE E~iTiM 
SEMiNERI DÜZENLENDI 

23 Şubat 1982 günü Düsseldorf'da Anadilde eğitim semine
ri diizenlendi. Çeşitli Türkiye ve Kürdistanlı örgütlerin yanısı 
Alman, Yugoslav, /talyan, Ermeni, Yunan ve Portekizliler ._ 
temsilci göndermişlerdi. . 

Toplantıda Anadilde eğitim ile ilgili 2 görüş ort~ya çıktı. Bı
rincisi Anadilin Alman ve yabancılardan oluşmuş eşıt haklara sa
hip tek tip sınıflarda birinci ya da iki71ci yabancı dil o~arak o~u
tulması, ikincisi ise özellikle PASOK ve Ispanya Sosyalıst Partıle
ri temsilcilerinin savundakları ulusal nitelikte sınıfların oluştu
rulmasıydı. 

KOMKAR, birinci görüşü savundu. Çünkü Almanlardan ayrı 
ulusal nitelikte yabancı sınıfların açılması hem kaynaşmayı 
engeller ve hem de yabancıların geldikleri ülkelerde işbaşında 
bulunan iktidarın isteği doğrultusunda bir eğitim gerçekleşmiş 
olurdu ki bunun ırkçı-gerici nitelikte olması mümkündü. Vrne
ğin yabancının geldiği ülkede faşist bir yönetim işbaşındaysa 
onun çocukları ırkçı-faşist ideolojiyle zehirlernesi daha fazla 
imkan dahiline girmiş olurdu. 

KOMKAR temsilcisi ayrıca yabancıların birbirinden farklı 
nitelikte olsa bile yabancıların birlikte hareket etmelerinin zo
runluluğunu dile getirdi. 

Tartışmalar sonucunda birinci görüş benimsendi. l?nümiiz
deki günlerde bir sonuç belgesi hazırlanıp katılonlarca ımzalan
dık tan sonra ilgili makam ve kuruluşlara gönderilecek. 

Geceye FKP, Fransız Sosyalist Parti
si, Fransa Enternasyonalist Komünist Par
tisi, en büyük işçi sendikalan olan CGT ve 
CFDT, Polisario, FKö, Somali Kurtuluş 
Cephesi, Fransa, Fas, Tunus ve Cezayir 
başta olmak üzere çok sayıda ülkenin öjt
reııci birliklerinden· temsilciler katıldı. 

1500 kişilik salon FKP tarafından tu
tulmuştu. Kahrolsun ABD emperyalizmi 
ve NATO, Yaşasın DİSK, Yaşasın Enter
nasyonalist Dayanışma, Kürt halkına Yö
nelik Katliamlara Hayır" ve benzeri slo
ganlan ihtiva eden pankartlar asıldı. 

ALMAN GENÇ' DEMOKRATLARI KüRT 

HALKIY LA DAY ANIŞMA IÇERISINDE 

Gecenin açış konuşmasını yapan 
Fransa Komünist Gençlik Birli~i Bölge 
Sekreteri M. Aagliene Türkiye'de faşist 
rejimin girişti~i baskı ve zulüm üzeri~de 
durdu ve şunlan söyledi: 

" ... Bu nedenle, mücadelemiz, Türk ve 
Kürt halklarının demokrasi için savaşımı
nın b ir parçasıdır. "Demokrasi" havarile
ri, ülkeyi bir halklar hapishanesine çevi
rirken, hem Türkiye işçi sınıfı ve Türk 
halkı hem de Kürdistan halkı Hitler tarzı 
gaddar faşist askeri bir terör altındadır. 
(Jrgütümüz bu yiizden, geceyi bir eğlence 
gecesi olarak değil, bir mücadele gecesi 
olarak düzenledi ... " 

Gece yapılan başka konuşma ve tar
tışmalarla, sunulan müzik programının ar
dından sona erdi. 

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin yı
~ınsal gençlik örgütlerinden bıri olan Al
man Genç Demokratlan (AGD- Deutsche 
Jungdemokraten -DJD-) 5-7 Mart 1982 
de olağan genel kurulunu Duisburg'da 
topladı. Genç Demokratlar'ın genel kuru
luna Kürrlistanlı işçiler adına KOMKAR 
Delegasyonu katıldı ve bir mesai sundu. 

AGD Genel Yönetim Kurulu sundu-· 
~u çalışma raporunda ivedilikle kararlaş
tınlmak üzere 8 karar tasarısı sundu. Bun
lardan biri de halkımızın mücadelesi ve 
F AC'deki Kürdistanlı işçi çocuklarının 
anadilde e~itimi ile ilgiliydi. Böylesi bir 
kararın genel kurula sunulması kuşkusuz 
halkımızın ulusal demokratik mücadelesi
nin uluslararası dayanışma alanında ka
zandı~ı önemli bir mevzidir. Kararın Türk
çe çevirisini aşa~ıda sunuyoruz. 

"Genel Kurulumuz Askeri Cuntanın 
haskılanna karşın Kürt halkıyla dayanış
ma içinde olduğunu belirtir. 

Alman Genç Demokratlan Türkiye'
de Kürt halkına yönelik ırkçı baskı ve zul
mün derhal durdurulmasını, dilleri, kültür
leri, politik ve yurtseverlik göı:üşlerinden 
ötüı:ü tutuklanan, işkence gören tüm Kür
distanlı tutuklulann derhal serbest bırakıl
masını, 

Kürt halkının haklannın tanınmasını, 
Kürt dili ve kültürü üzerindeki baskılara 
son verilmesini talep eder. 

AGD Federal Hükümetten; 
- Türkiye'de insan hak ve özgürlükleri 

gerçekleşinceye kadar bu ülkeye yapılan 
yardımiann derhal durdurulmasını, 
- Kürt halkı üzerindeki baskılardan ötü

rü askeri Cuntanın protesto edilmesini, 
- Eyalet hükümetlerinin Kürt göçmen 

işçilerinin yo~un oldu~u veya gereksinim 
duyuldujtu yerlerde Kürt diliııde e~iti
min yapılmasını talep eder." 
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KÖLELiK ZiNCiRiNi KIRACAGIZ, 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gü
nüdür. Kürdistanlı kadınlar bu yılı sömür- . 
geei-faşist güçlerin estirdi~i terör ortamın
da yaşadılar. F.Almanya'da ise bir çok 
kentte, kadınlanmız diğer halkiann 
emekçi kadınlanyla birlikte 8 martı kut- ' 
ladılar, sorunlannı tartıştılar. Bir 8 martı 
daha geride bırakırken ülkemizde kadın-

. lann karşı karşıya bulunduğu sorunlara 
kısaca da olsa de~inmekte yarar var. 

D D D 
Bir sömürge olan ülkemiz Kürdistan'

da, tüm halkımız gibi kadınlanmız da her 
türlü baskı ve sömürüden paylannı alıyor
lar. Söhıürgeci uygulamalar; sürgünler, aç
lık ve yoksulluk yıllardır kadınlan güç 
koşullarda yaşamaya zorlamıştır. Onlar 

'ce acılı günler yaşadılar. canlannı verdi
r, evlatlarını yitirdiler. Onbinlercesi de 

ülkelerini terke zorlandı, tanımadıkları · 
bilmedikleri ülkelere götürüldüler. 

Bugün de faşist cuntanın dipçigi al
tında iniiyen kadınlanmız, daha büyük 
güçlüklerle karşı· karşıyadırlar. Sömürgeci 
militarist güçler, Kürdistan'a komando 
baskınlan düzenliyor, toplu tutuklamalar 
ve işkencelerle halkımızı korkutup, sin
dirrnek istiyorlar. Kadınlar da köy mey
danlannda komando ve jandarmalardan . 
dayak yiyor, genç yaşlı ayırımı yapıl
maksızın hakarete ugruyorlar. Sömürge
cilerin zındanlannda kendilerine en adice 
işkenceler yapılıyor. 

Köylerde kadıniann durumu çok kö-, 
tü. Tarlada, bagda, bahçede çalışan ka-· 
dın, aynı zamanda ev işlerini yürütmek ve 
çocuklara bakmakla da yükümlüdür.· 
Toplumdaki yeri erkeklerden sonra gelir, 
yani ikinci sınıf insan (ezilen cins) mua
melesi göriir. Çogu zaman sözü dinlen-· 
mez, horlanır. 

Yan-feodal bir yapıda olan ülkemizde 
"'ititim oldukça geridir. Çocuklarımız ken-

ÖZGÜR KURDiSTANI KURACAGIZ 
sayıda kadın zorunlu olarak başvurdu~u i ülkelere gelmiş oıinanin yarattıgı pek çok 
ilkel metodlar yüzünden ölüyor, sakat güçlük mevcut. Dil bilmeme, uyum sal!lı
kalıyor. Yahut do~urduğu çok sayıdaki yamama, okul, işyeri, sosyal çevreefen 
çocu~a nasıl bakıp büyütece~ini düşün- kaynaklanan sorunlar insanlar üzerinde 
rnekten başını alamıyor. olumsuz etkiler bırakıyor. 

Şehre göçeden kadınlar ise alışık Kadın bu ülkelerde de bir yandan 
olmadıklan bu yeni yaşantıdan çok çe- çalışırken di~er yandan ev işleri, çocuk 
kiyorlar. Onlar gecekondularda, sa~lı~a bakımı temizlik ve benzeri şeyler 
aykın koşullarda, açlıkla yüzyüze yaşı- yüzünden aşın derecede yıpranıyor. Bir 
yorlar. kısmı 8 saatlik çalışma ile yetinmiyoı; . İşsizlik yüzünden çok sayıda aile par- ek işler yapıyor. Yabancı düşmanlı~ının 
çalanıyor. Erkekler çoluğunu çocu~unu etkisiyle borlanma ve sömürülme de bu 
terkedip büyük kentlere, iş aramaya gi- ülkelerdeki kadınlanmızın yaşantısının 
diyorlar. Genellikle umduklannı bulamı- bir parçasıdır. 
yor ve daha uzaklara, yabancı ülkelere Tüm bunlara karşılık kadınlar mücagöç etmek zorunda kalıyorlar. Arkada tek dele vermek göreviyle .karşı karşıyadırlar. 
başına büyük güçlüklerle yüzyüze bırakı- Onlar ancak ülkemiz kurtuldu~ taktirde 
ıan kadıniann hali daha da kötüleşmek- kurtulabilir, insanca bir hayata kavuşatedir. bilirler. Onlann ezilmeleri. borlanmalan 

Bugün Avrupa'nın bir çok ülkesine, ancak bu sayede ·önlenebilir. Ka-
baskıdan ve işsizlikten kalkıp gelen aile- ~ID:lan~ mücadelesi halkımızın mücadele
lerio sayısı hayli fazladır. Bunlann çeşit- sının bır parçasıdır. El ele, omuz omuza 
li toplumsal ve sosyal sorunlan vardır. bu görevi yerine getirmek üzere çabalan
Yan-feodal toplumdan, gelişmiş kapitalist· mızı yo~unlaştıralım. 

SPARTAKOS 

Vzgürlük uçan kuşlara benzer 
Ağaç yaprağına yağmur damlasına benzer 
Varinia 'nın gözyaşiarına Spartaküs 
O Eritanyalı köle kadının, o kır çiçeğinin 
Bir gladiyatörün acı gülüşüne benzer 
Kanları toprağa belenirken 

Kemal Burkay 
(PRANGALAR) 

anadillerinden okuma hakkına sahip . 
.-egiller. Eski gelenek ve töreler oldukça: 
canlıdır. Sömürgeci baskıyla, yan-feodal 
ve aşiretçi köhne gelenekler birleşince· 
kadıniann e~itilmeleri büsbütün güçleşi
yor, okur-yazarlık oranı kadınlar arasında· 
daha da düşüyor. Genel olarak Kürdistan'- 1-----------------------------....;: da okur-yazar olaniann oranı yüzde elli- r-------------------------------

000 
nin altında olup, kadınlarda bu oran yüz
de 20'ye kadar iniyor. üstelik Kürdistan 
illerinin bazılarında bu oran yüzde lO'un 
aıtına düşebiliyor. Sovyet kadınlan bugün dünyanın en Kürdistan'da erkek kadın eşitsizli~i özgür ve en mutlu kadınlandır. Onlar ya-daha çoc;uk yaştaiken başlar. Gelenekle- · şarnın her alanında aktif görevler almakta re uygun olarak erkek çocuk daha çok il- ve büyük sorumluluklar üslenmektedirler. gi göriir sevilir. Ama bu fedakarlık sadece İşte bir genç Kürt kızı olan Gulizera Çer-geleneklerden de~il, esas olarak ekono- ke~ de bunlardan birisidir. o şimdi Erme-mik nedenlerden ltaynaklanıyor. Erkek çocuk aile ekonomisine katkıda bulunur-· nistan 'da çalışmaktadır. 5 yıllık planı 4,5 ken, kızlar nasıl olsa evlenip gidecekler yıl içerisinde bitirerek büyük bir başan düşüncesiyle ikinci plana itilirler. İçlerin- kazanmıştır. üretimdeki bu başansından den bir çogu küçük yaşta gönülsüz olarak ötürii Gulizera Çerkez "Beş Yıllık Genç evlendirilir. İstekieri olup olmadığı bile Vncü" madalyası ile ödüllendirildi. Onun sorulmaz. Ve başlık parası karşılığında bir yüzündeki tebessüm ve gö~sündeki maduJ.-
eşya gibi alınıp satılırlar. yalar büyük bir gelece~i kucaklıyan 8osya-Doktorsuzluktan, ilaçsızlıktan .ötürü lizmin üstünlük göstergesidir. Gulizera ölümler kadınlarda ve çocuklarda daha Çerkez aynı şekilde komsomol ve köy yüksektir. Gebelik ve do~um sırasında . · tıbbi imkanlardan yararlanılınıyor. Çok.· ~-----------..;.;;;;;;;;;... __ s_o_vy_e_t_ı_iıy_e_sı_·d_i_r. _________ ---J 
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• • • 
TURKIVE SORUNU 

Aşağıda Biiiter für Deutsche und lnterna
tionale Politik (Alman Uluslararası Politi
ka Dergisi) 'nin Ocak 1982 sayısında Petra · 
Kelly imzasıyla yayınlanmış Türkiye ile 
ilgili bir yazıyı sunuyoruz. Yeşiller Grubu 
(Die Grünen) 'in Genel Başkanı olan Petra 
Kelly aynı zamanda Krefeld Barış Çağrısı
nın da sözcüsüdür. 

Türkiye sorunu 

ll Eylül 1980'de Türkiye'de NATO 
Güneydoğu Bölgesi Koroutası altında 
"Anvil Express" askeri tatbikatı başladı. 
NATO mütte,fiklerinin 3000 askeri bu 
tatbikata katılıyordu. Amerikan gazete
leri ve Amerikan radyosu Türkiye'deki 
askeri darbeyi daha ll Eylül 1980'de 
haber aldılar. Buna karşın haber ajansları 
bunu 12 Eylül 1980 sabahında dünyaya 
duyuruyorlardı: "Ordu Türkiye'de yöne
timi ele aldı, siyasi partiler ve parlamen
to feshedildL" Batılı basının belirttiği gibi 
Türkiye'deki darbe pek öyle beklenmedik 
bir olay değildi ve çok ya da orta derece
de büyükçe bir ferahlama ile karşılandı. 
13 Eylül 1980 tarihli "Daily Telegraph" 
gazetesinden bir alıntı: "Türkiye'de niha
yet batının kendisiyle bir anlaşmaya var
mak ümidiyle ticari, politik, askeri ilişki
leri konuşabileceği bir müzakere tarafı, 
paha biçilmez değerde güvenilir bir 
NATO müttetiği var." 

Askeri darbeden bu yana geçen bir 
yıl içerisinde Alman hükümeti toplam 2,4 
milyar Alman markı tutarındaki (faizsiz, 
10 yıl süreli krediler de dahil) ekonomik 
ve askeri yardımı Türkiye'deki generaliere 
yolladı. Bundan birkaç ay önce bir Alman 
parlamento heyetinin Türkiye'den dönü
şünden bu yana burjuva partilerinde, par
lamentoda ve kiliselerde Türkiye'deki in
san haklannı konu alan tartışmalar kesil
di. 

Bir NATO ülkesi olan ve aynı zaman
da AET'niıı de yedek üyesi olan Türkiye'. 
de kaç kişinin politik ve sendikal çalışma
larından ötürü askeri cezaevlerinde oldu
ğunu hiÇ kimse tam olarak bilmiyor. Ama 
okullar dahi cezaevlerine dönüştürüldü
ğünden bıı sayı 150 bin kadar tahmin edi
liyor. 

Tutuklamadan sonra tutuklu önce bir 
kontrol odasına götürülüyor ve tüm giysi
leri çıkanldıktan sonra dövülüyor veya 
elektrik şoku işkencesine tabi tutuluyor. 
Esas sorgulama daha sonra başlıyor. 

AI (Ulus!a..'1U"ası Af örgütü) 'ne göre 
cunta tarafından en çok uygulanan işken
ce metodu elektrik şoku, ama bunun ya
nmd.a sakatlama, tevacüz, fazla miktarda 
tuz yedirme ve sahte kurşuna dizme teh
ditleri de askeri yönetimin programında 
yeralıyor. Generallerin son olarak Alman 
parlamento heyetinin Mart 1981 'deki zi
yareti sıraıiında da olduğu gibi İşkenceyi 
yasakladıklarını ve cezalandıracaklannı 
açıklamalanna karşın, AI'nin verdiği bil
gilere göre işkence programlı bir şekilde 

P. Kelly. 

devam ediyor. Nisan 198l'deki parlamen
tonun Türkiye görüşmesinden bu yana 
Türkiye'de insan haklannın çiğnenmesi 
tartışmaları sanki geçen zaman içerisinde 
Türkiye'de herşey kökten değişmiş gibi, 
partilerde ve aynı şekilde parlamentoda 
söndü. 2 Kasım 1981 'den beri süresiz bir 
·açlık grevine giren Kürt işçileri bu ölü 
suskunluğu taktiğini protesto ediyorlar. 
GreveHer aşağıdaki istemlerini kamuoyu
na duyurdular: ··· 

NATO ittifakı içinde 
Türkiye 'nin rolü 

Yalnızca Türkiye 'deki askeri cuntaya 
NATO ittifakı içerisinde ve Reagan'ın et
ki alanında suskun bir şekilde göz yumul
ması ve C.Weinberger tarafından cuntanm 
aktif olarak desteklenip, övülmesi dahi bi
ze bunun NATO ikili kararianna olduğu 
gibi Reagan yönetiminin askeri üstünlüğü 
hedefleyen politikasına da uygun olduğu
nu gösteriyor. NATO kendi ittifakı için
deki askeri gücünün arttınlması yoluyla 
karşı tarıtfın yola getirilebileceğini düşü
nüyor ... 

iç tezatlar 

Avrupa parlamentosu Türkiye'ye ya
pılan AET yardımını dondururken, (1982 
Bütçe görüşmelerinin ilk oturumunda sos
yalistler tarafından verilen önerge kabul 
edilerek bu yardım geçici olarak kesildi) 
ve de milletvekilleri Türkiye 'nin askeri 
darbeden sonra demokrasiye dönme yo
luna girerse bu yardımı alacağını vurgular
larken, yine bu Avrupa parlamentosunda 
çok değişik, sapıkça şeyler oluyordu. Av
rupa parlamentosu 19 Kasım 1981 tari
hindeki oturumunda çokaz bir oy farkıy
la NATO'nun sorumluluk bölgesi dışında 
kalan denizlerde, deniz kuvvetlerine sahip 
üye ülkelerin, Avrupa politik işbirliği an
laşması çerçevesinde, Avrupa'nın petrol 
ve stratejik bakımdan önemli harnınade 
yollarının güvenliğini sağlamaları ve kont
rol etmelerini, aynca deniz kuvvetlerinin 
AET'nin yönetimi altında güçlendirilme
sini kabul etti ··· 

Avrupa parlamentosunun bu alıntıla-
nnda da gördüğümüz gibi Avrupa banş 
hareketi için yapılacak bir sürü iş var. Av
rupa'nm yönetim kademelerinde her fır
satta AET'ye petrol sağlayan "Göbek ba
ğının" ne kadar hassas olduğu konuşulur. 
Böylece bu Avrupa askerlerin mi olacak? 
Bir kez daha Türkiye'deki askeri cunta 
konusuna ve onun NATO ve ABD ile olan 
ilişkilerine geri dönmek istiyorum. İran'
daki devrim ve Türkiye'deki gelişmeler 
arasında çok sıkı bir bağlantı var. 70'Ji 
yıllarda Amerika diplomatik ve diğer bazı 
ilişkilerle Ortadoğu 'da yeni bir denge 
oluşturmak için çok aktif çalışıyordu. 
Ama İran devrimi Amerikan 'ın hesapları
na uymadı. Bu koşullar altında sadece 
Türkiye Şah'ın devrilmesiyle oluşan boş
luğu doldurabilirdi. 
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Türkiye'deki darbe hazırlıklan olduk
ça uzun zaman gerektiriyordu. Aralık 
1978'de Şah'ın devrilmesinden yalnızca 
bir kaç ay sonra, önemli illerde sıkıyÖ"""· 
tim ilan edildi. Temel demokratik kur 
lann işlemesi kasıtlı olarak engellenaı. 
Yıllık enflasyon oranı yüzde lOO'ün üzeri
ne çıkmışken sendikaların tüm istemleri 
işverenler tarafından reddediliyordu. Böy
lece yüzbinlerve işçi öyle bir duruma dü
şürüldü ki, grevden başka bir seçenek bı
rakılmıyordu. Tüm bu önlemler bilerek 
önceden planlanmıştı. Bu şekilde kamu
oyunun bir darbeyi desteklemesi veya ge
lebilecek tepkilerin en azından etkisiz ha
le getirilmesi sağlanacaktı. 12 Eylül 1980' 
de Türkiye'de yönetime gelen askeri cun
ta NATO'nun sınırlannın İran körf~zine 
kadar uzandığın ı açıklıyordu. 

13 Eylül 1980'de Paris'teki "Aurore" 
gazetesi açık bir şekilde ilan ediyordu: 
"Türkiye, Sovyetler Birliği'nin önünde, 
kaybı Atıantik ittifakı için telafisi müm
kün olmayacak şahane bir uçak gemisi
dir." Burada, Türkiye örneğinde olduğu 
gibi Amerika'nın ve yine aynı şekilde Av
rupa devletlerinin yepyeni politik taktııt.ı 
belli oluyor. İran körfezi bölgesi ve c 
nndaki devletler Amerika 'nın etki alanı
nın güvenliğini sağlaması ve buna ek ola
rak yeni pazarlar kazanması açısından da 
askeri bakımdan önemlidir. Federal Al
man ve Avrupa sermaye çevreleri de ar
tan ekonomik zorluklar nedeniyle bu böl
ge ile ilgilenmekteler ... 

Türkiye, yalnızca topraklarındaki 
NATO üslerinden Sovyetler'de bir sürü 
hedefe kolayca ulaşiidığından Avrupa'nın 
önemli bir üssü değildir. Türkiye, daha 
çok Afrika, Ortadoğu ve Yakındoğu'daki 
devrimci hareketlere karşı önemli bir si
yasi-askeri ileri karakol konumundadır. 

Şüphesiz askeri darbe özellikle bu ne
denle Türkiye 'nin doğusundaki çeşitli 
'bölücü' hareketlere karşı yöneliyordu. 
Bununla, kendi kaderlerini tayin hakkı is
teyen Kürtler kastediliyor. Kürtler, yal
nızca bir ulus olarak Türkiye için değil, 
aynı zamanda Doğuanadolu 'da önemli 
Radar ve askeri üsleri olan NATO için 
de bir huzursuzluk kaynağı oluştururlar. 

Türkiye'nin doğusundan, Kürt böl
gesinden, İran Körfezi'ne, Irak ve Suriye'

( Devamı Sayfa 1 3 'te) 
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Zordestike Nu 
1 ..... 

DEWA QEREKILISE 
~ 

DESTPEKIR 
Jı aliye revabınna hışk da (sıkıyone

tim) lı bela Erzurum, Qers, Qerekılis u 
Artvine, dı ı8 e Sıbate da dadıgehen fa
şist dest bı dewa sempatizan u hevalben
den "Riya Azadi"- PSKT u sempatizanen 
PKK kır. Dı ve dewe da hejmara gırtiyen 
politik gihiştiye ı49 kesan. Dı nav van da 
ı20 kes sempatizan u hevalbenden "Riya 
Azadi" u PSKT ten hesıbandın. Dadıge
Mn faşist bı dewe va dıxwazın cezayen 
gıran bıdın van şonşvan u welatparezen 
Kurdıstane. Dı ve dewe da jı bo 37 kesan 
cezayen dardakınn u jı bo kesen mayin ji 
cezayen heta 24 salan te xwastın. 

Ev kesana şev-roj dı zindan u gırtige
han da ledan, zordesti u eziyete n mezın 
dıbinın. Dı van zindanen teng u tari da 
cuntaya faşist - peya u berdevken wan, 
van kesen gırti hertım dıdın ber ledanan. 
Jı vana yek-Metin Aksoy jı ber derben he
zen faşist, çawa te zanin hat kuştın. Disa 
Xelil Aksoy jı aliye van hov u se-ku çıkan 
da eziyeteki mezın dı zindanan da dit, 
neynıke tıli-peçiyen lıngen wi bı zore va 
hatın kışandın u ew dı nav xwine da ma. 
Jı ber van zordestiyan gelek kes ker-gej 
dıbın. Le ew tucar baweri u heviya xwe 
wunda nakın. Hezen kolonyalist çı kı
nn - nekınn tu tıştek jı deven van kesen 
bawermend negırtın. 

Kevneperest u generalen faşist jı ber 
bılındbfına şer u tekoşina gele me ketıbu
ne nav tırs-xofeke mezın, dela wan lı Im
gen wan aliyabu, nıkanbun çı bıkırana. 
Tene lı bela Qerekılise denge welatparez 
u sosyalisten Kurd bılınd dıbu u rfımeta 
van beze n şonşvan dı nav gel da pır belav 
bıbu. Heze n faşist nıkarıbfın lıng b avitana 
ve hele. Le -.van tene dırane xwe dıçın
kandın u wek seyen har dırane xwe nişani 
gele me dıdan 

Bı deste gel çawa te zanin lı Qerekı
lise Seroke Belediye hat hılbıjartın u ev 
hel şorışvanan pekol dıkır. Ev helina fa
şistan, jı kevneperestan hatıbu paqıjkırın. 

Paşi hatına cuntaya faşist, beze n ko
lonyalist leşkere n xwe ajotıne ser-. gele 
Kurdıstane u taybeti lı ser rfınıştvanen 
Qerekılise. Gelek kesen begune, belenqaz 
u gelek gundiyen. destteng hatın gırtın. Lı 
kuçan u şeqeman dengkırına zımane kur
di hat qedexekınn. Gelek şorışvan u sos
yalist bırindar bfın u hatın kuştın. Bı kurti 
zordestiyen behempa lı ve hele hatın pe
kanin,hemu re u dırben ve hele hatın gır
tın u leşkere n kolonyalistan ev he lahılda 
nav xwe. Wan lule ıl1J.eVen top-tıvıngen 
xwe dıreji gele Kurdıstane kınn. Roj tu ne 
ku lı ser gu ndan u malan da negnn u gu n
diyen xızan lı ber çave jm keçan tazi ne
kın.~ 

U nıha ji ev beze n kolonyalist u zor-
dest dıl hene çav lı gele me bıtırsinın, wi 
bımelısinın u be deng bıhelın. Le ew bı 
gele me nıkann u gele me w e zora w an bı
be. Mırına wan nezike, gele me rojeke jı 
rojan we serkeve u we azad bıbe. 
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Bir 
Silahli 

Arkadas1m1z 
• • 
Sald1r1ya Uğradi 

27 Mart ı982 Cumartesi günü-KOM· 
KAR'abağlı Stuttgart Kürdistan İşçi Der
neği başkanı silahlı bir saldınya uğradı ve 
yaralandı. Olay, gece saat 20.45 sıralann
da dernek binasının bulunduğu sokakta 
meydana geldi. Dernek başkanına adres 
soran bir kişi, tam yanına yaklaştığı bir 
sırada silahını ateşleyip hızla uzaklaşı
yor. Yaralı arkadaşımız hastahaneye kal
dırılarak tedavi altına alındı. 

Kuşkusuz bu olay daha önceki ben
zerlerinin bir tekrarıdır. :Paha önceki dö
nemlerde de F.Almanya 'da bulunan bir 
çok ilerici ve yurtsever insan faşistlerin 
saldırısına uğradı. Bunlardan yaralanan 
ve ölenler oldu. Bingen kentinde faşist
ler defalarca Kürdistan 'lı işçilere saldır
dılar. Peine'de geçtiğimiz yılın Kasım 
ayında aynı nitelikte bir saldın ortaya 
çıktı ve yurtsever insan Nezir Şeker ya
şamını yitirdi, arkadaşı ise yaralandı. 

Bütün bu saldırılan yapan güçler ve 
onların amaçları belli. Emperyalistler ve 
tekelci 'llirk burjuvazisi yıllardır kendi 
çürümüş, kokuşmuş düzenlerini ayakta 
tutabiirnek ve bilinçlenen kitlelerin dire
nişini kırabilmek amacıyla çeşitli oyunlar 
tertipler düzenlediler, provakasyonlar ya
rattılar. CİA,MİT ve MHP gibi faşist odak
lar bu iş için kullanıldı. Böylece terör or
tamı yaratılarak faşist cuntanın işbaşma 
getirilmesine uygun bir ortam hazırlandı. 
Şimdi tüm insan haklarını ortadan kal
dıran ve halkianınıza kan kusturan faşist 
çete geçmişte oynanan bu oyunun sonuç
larına dayanarak yalan ve demagojiye baş-

ÜC YENi iDAM • 
Türkiye halklanam başına bir kara 

bela gibi çökmüş olan faşist generaller çe
tesi insanlan kurşunlamaya, idam etmeye 
devam ediyor. O, yönetime geldiği gün
den bu yana kan,. zulüm, açlık ve yoksul
luktan başka birşey getirmedi. 

Emperyalizmin uşağı generaller çe
tesi kendi iğrençliğini ve kanlı çehresini 
gizlemek için "anarşiyle mücadele" ve 
benzeri bir sürü yalana sanlıyor. Ama 
attıktan her adım generallerin maskelerini 
düşürüyor. Onlar gerçekte iyi ve doğru 
olan herşeye düşman, sömürüye, baskıya 
ve teröre dostdurlar. 

Son olarak ıa- Mart ı982 tarihinde 
üç TKEP üyesinin asılmasıyla faşizmin 
cinayetlerine yeni bir halka daha eklen
miş oldu. TKEP üyesi Seyit Konuk, 
Ethem Coşkun ve Necati Vardar ı Mayıs 
ı980 tarihinde iki MHP'li faşisti öldür
dükleri gerekçesiyle faşist mahkeme tara
fından idama mahkum edilmişlerdi. 

Göriildüğü gibi faşist cunta insan hak 
ve özgürlükleri için sömürü ve baskıya 
karşı savaşan ilerici, devrimci kişileri or
ta,.dan kaldırmaktan geri kalmıyor. Ama 
unutulmasıl) ki böylesi uygulamalar sade
ce faşizmin sonunu yaklaştırmaya yan
yacaktır. 

vuruyor, insanlık dışı eylemlerini haklı 
göstermeye çalışıyor. 

Ama cunta sadece 'llirkiye'de insan 
haklarını ortadan kaldırmak ve ülkeyi ka
na bularnakla yetinmiyor. O işbaşı
na gelir ge~ez bir çok MİT elemanını da~ 
ha Almanya'ya yolladı. Daha sonra ise 
faşist cunta yaptığı açıklamada yurt dı
şında da terörist diye nitelendildiği ile
rici güçlere karşı saldmya geçeciğini açık
ladı. Zaten MIT elemanları da Federal Al
manya'ya boşuna gelmiş değillerdi. Elbet· • 
te onlar demokratik kuruluşlann içerisine 
sızmak, provakasyonlar yaratmak ve ileri-
ci insanları ortadan kaldırmak için çaba 
harcayacaklardı. Çünkü faşist cunta, baş-
ta F.Almanya olmak üzere, yabancı ülke· 
lerdeki demokratik mücadeleden rahat
sızdır. Şimdi bu tür saldırılar düzenJeterek 
bir yandan aklı sıra kitleleri sindirmeye, 
diğer yandan ise ilerici-devrimci insanlan 
terör içerisinde göstermek isteyerek, Al· 
man kamuoyunun ve hükümetin tepkisini 
üzerlerine çekmeye çalışıyor. 

Ama tüm bu oyunlann sökmiyeceAi 
de bilinmelidir. Demokrasi güçleri böylesi 
saldınlan, tertipleri sonuçsuz bırakacak 
ve faşizme karşı mücadeleyi günden güne 
güçlendireceklerdir. 

Stuttgart Kürdistan İşçi Derneği Baş
kanı'nın saldınya uğraması çeşitli 'llirki
ye 'li demokratik örgütler tarafından ya
yınlanan ortak bir bildiri ile protesto edil
di. 

Kahrolsun faşizm ! 

e BERLIN'DE IŞSIZLIK· 

Çeşitli kuruluş ve araştırmacilann 
verdikleri bilgilere göre Batı Barlin 'de son 
yirmi yılın en yüksek işsizlik oranı ortaya 
çıkmış bulunuyor. Bu durumdan en çok 
etkilenenler ise yabancı işçiler oluyor. 
Berlin İş ve İşçi Bulma Kurumu 'nun 3ı 
ocak ı982 tarihli kayıtianna göre işsiz 
sayısı 70.069 olup, bu rakam çalışan nü
fusun% 8,7'sidir. Sadece ocak ayında adı 
geçen kuruma işsizlik parası almak için 
başvuranlann sayısı ı 7 .ı35 'dir. Bu sayı
nın giderek artış göstereceği açık. 

lşsiz olaniann dörtte biri erkek işçi
lerdir. (Daha çok inşaat, metal, bant işçi
liği sahalannda). Aynca Siemens, AEG, 
Telefunken ve daha başka işyerlerinde ile
ri derecede otomasyona gidilmesi de pek 
çok işçinin işini kaybetmesine neden ol
du. Gençler arasında işsizlik daha yüksek-
tir(% ı4,8 cıvannda). • 

Genel olarak tüm yaş kategorilerinde 
ve cinsiyete göre dağılımda yabancılar 
arasındaki işsizierin oranı Almanlara göre 
daha yüksek. Bu oran ortalama % ı3,4 'U 
buluyor. Bunun yanısıra kısa mesai ya- . 
panlann sayısında da büyük artış var. Bu 
durumda olaniann miktan en son verilere 
göre ı 1.888 'e yükselmiş bulunmaktadır. 
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Hareketlenen insaniann yaşam do
lu dinamizmi ve yeşereri doğanın canlı · 
diyalektiği arasında biçimlenen bir halk 
bayramı. 

·Newroz'un 
Mitolojik, Folklorik ve Politik Önemi 
Newroz Yeniden 
Doğuş Demektir 

Halkımızın direnme ruhunu simgeli
yen Newroz'un kelime anlamı "Yeni Gün" 
demektir. Yeniden doğuşu dile getiren 
bu sözcük, yeni: nu ve gün: roj sözcükle
rinden oluşmaktadır. Süreç içinde "nuroj, 
nuroz ve Newroz şeklinde bir değişikliğe 

1 uğramıştır. Newroz bayramı ilk defa Kürt· 
ler arasında biçimlenmeye başladı. Daha 
sonraları komşu İran halkları tarafından 
da benimsenip kutlandı. Kürt, Afgan, · 
Fars, Beluci, Tacik, Oset, Tat ve Talış gi· 
bi birçok halk tarafından bilinen ve kut· 
!anan Newroz bayramı zamanla ulusal mo
tiflerle süslenip, içeriği zenginleştirildi. 
İran halklannın kendi aralannda bazı or
tak dil ve kültür değerlerine sahip oluşu, 
diğer yandan bu halklar arasında süreç 
içinde. doğan bazı temas ve kontaklar, 
bayramın yayılmasını daha da kolaylaş· 
tırdı. 

Kürtler arasında Cejn, Eyd, Mehri
can ve Şahi olarak bilinen bayramlar içe
resinde en eski olanı hiç kuşkusuz New
roz bayramıdır. M.ö. 612 yılında Kusi ve 
Med devletleri döneminde kutlanan bu 
bayram uzun bir geçmişe sahiptir. Böyle
ce Newroz bu yıl 2594 yılına basmakta
dır. Newroz, mitolojik öyküsünden de an
laşılacağı gibi, toplumsal yaşamda önemli 
rol oynayan ateş ve demirin bulunduğu 
Köleci üretim ilişkilerinin hakim olduğu 
dönemde ortaya çıkmıştır. 

Kış mevsiminin bittiği ve sıcak bahar 
günlerinin başladığı bir dönemde kutla
nan Newroz bayramı, aynı şekilde halk 
tarafından yeni yıla girişin de başlangıcı 
):{abul edildi. (Cejna sere sale). Hayatın 
yeniden yeşerip canlandığı bir ayda, New
roz direnme ruhunun, yeni yıla girişin 
başlangıcı olarak benimsenmesi aslında 
bir rastlantı değildir. Bu uygunluk halk 
yaratıcılığının bir ömeğidir. Mart ayı (Ax
leve, Audar, Newroz) dirilme, uyanma, 
yeşerme ve doğanın kabuk değiştirmesi
nin başlangıcıdır. Fokur-fokur kaynayan 
yaşam dolu bir ayda bir sevincin paylaşıl
ması (Newroz bayramı) ve bu sevincin do
ruk naktasına ulaştığı bir günün yeni yılın 
başlangıcı olarak uygun görülmesi, bize 
halk.ın yaratıcılığını göstermektedir. Hal
kın benimseme, değerlendirme ve ölçüp
biçme şeklinde doğaya ve topluma bakış 
açısı folklor ürünlerinde oldukça akılcıdır. 

Zaten mitolojide belli bir amaç ve belli 
bir düzen vardır. Mitolojikelimesi mit ve 
logos gibi kavramlardan oluşmuştur. Mi
toloji yalnız mit, masal ve efsane gibi ha
yal ürünlerinin bir toplamı değildir, aynı 
şekilde onun içinde bir mailtık payı da 
vardır (logos-akıl). Bu bakımdan olaylar 
arasındaki felsefi bağ Newroz mitolojisin
de oldukça güçlüdür. 

Newroz 'un Klasiklerde 
Ele Alınışı 

Şimdiye kadar Newroz'un mitolojik, 
folklorik ve politik önemi üzerine çok 
şeyler yazıldı. özellikle çeşitli klasik eser
lerde değerli bilgiler yer almaktadır. Za
manla halkımızın Newroz üzerine bilgisi, 
bakış açısı genişledi ve halk onun içeriği
ni daha da zenginleştirdi. 

İran halklan ve aynı zamanda Kürtle
rin en eski dini Zerdüşt 'ün kutsal kitabı 
Zend-Avesta 'da bir bahar bayramından 
sözedilmektedir. Bu bayramın büyük bir 
olasılıkla Newroz olduğu söylenebilir. 
Çünkü bu eski dine çok sadık olan yezi
di Kürtler arasında bugün "Cemayi" diye 
anılan ve Newroz'a çok yakın bir şenlik 
hii.la yaşamaktadır. 

Newroz bayramının geniş bir şekil
de ele alındığı ve Kürtlerin ortaya çıkışı
na bağlı olarak işlendiği ilk eser, Firdevsi '
nin Şehmame adlı halk destamdır. 
Bu değerli eser M.S. 999 yılında yazıldı. 
Oldukça kapsamlı olan eserin ilk bölü
münde Newroz olayı ve kahramanlan bir 
bütün olarak ele alınıyor. 

Newroz'un işlendiği diğer bir eser de; 
ömer Hayamın'ın "Newrozname" adlı 
destanıdır. 

1597 yılında yazılan, Kürt ve Osman
lı tarihine büyük çapta ışık tutan Kürt 
tarihçisi Bitlisli Şerefxan 'ın "Şerefname" 
adlı eserinin ilk bölümünde Dehak 'ın za
Iimliği ve Kürtlerin ortaya çıkışı üzerine 
bilgiler mevcuttur. 

Büyük Kürt bilgini ve Şairi Ehmede 
Xane ise, "M cm u Zin" adlı destanında 
Newroz'un Kürtler tarafından nasıl kut
landığını, baharın gelişi ile birlikte insan
Iann nasıl hareketlendiğini akıcı ve sürük
leyici bir dille ele alıyor_ 1665 yılında ya
zılan eserde Newroz 'un gelişi şöyle dile 
getiriliyor: 

ROHAT 

:'Feleğin dönüşü mavi bahttan, 
Gösterince yeniden NE.WROZ'u 

O kutlu geleneğe uygun olarak 
Şehiriiierin ve askerlerin hepsi 

Terketti şehri, kaleleri ve evleri 
Avcılar ve talancılar gibi 

Saf-saf tepelere ve ovalara yürüdüler 
Kafile-Kafile gezmeye ve seyretmeye 

döküldü/er. 
Her çeşit insan, küçükler ve büyükler 
Hep gitti, şehirde kalmadı hiç kimsecik ler. 

Bir kısmı bağlara gitti yürüyerek, 
Kimi de dağ eteklerine yöneldi atlı 

olarak_ 
Bir kısmı birlikte ve çocuklarca 
Kimisi arkadaşlarla, kimisi yalnızca. 
Kalktı hanımlar ve de hatunlar 
Onlar da güller gibi bahçe/ere doldular.'' 

Yukarda adı geçenler dışında birçok 
Fars ve Kürt edebiyat eserinde değerli be
lirlemeler mevcuttur. 

Newroz Mitolojisine 
Genel Bir Bakış 

Newroz mitolojisi üzerinde değişik 
yörelerde bugiin farklı şeyler söylenmek
tedir. Bu çeşitlilik aslında halkın kendi 
folklorunu geliştirmesi ve onu zenginle 
tinnesi hususunda birer katkı olarak el... 
alınmalıdır. 

Newroz olayının başlangıcı halkın za
lim Dehak (Ejderhak, Zahak) adlı hüküm
ctann baskısından kurtulduğu güne kadar 
uzanmaktadır. Pehlevi ce De hak "Biyarsb" 
diye anılmaktadır. Bazı kaynaklar da 
onun Arap asıllı olduğunu ileri sürmekte
dirler. önemli olan, halkın Dehak'ı zalim 
bir kişi olarak görmesi ve ondan kurtul
mak için belli bir mücadele vermesidir. 
İşte zulme boyun eğmek istemeyen halk 
ve ona rehberlik eden öncü Kawe, New
roz bayramının asıl yaratıcılarıdır. 

Efsaneye göre günün birinde halk ara
sında büyük huzursuzluk ve karışıklar or
taya çıkıyor. Bundan yararlanan Dehak o 
dönemin büyük hükümdarı olan Cemşit'in 
vücudunu iki parçaya bölerek onu öldürü
yor, ve kendisi tahta oturuyor. Gene mi
tolojiye göre onun saltanatlık devri 1000 
yıl sürmüştür. Dehak babasının canına da 
kıyıyor , babasının bu durum Şehname'
de şöyle dile getiriliyor: "K ötü bir eulat 
yırtıcı bir aslan bile olsa, yine babasının 
kanını dökmeye cesaret edemez." 
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Aslında Dehak 'ın zulumkiir oluşu 
onun her iki omuzunda birer yılan başı
nın peyda olması ile başlar. Onun bu 
amansız hastalığa yakalanması onu daha 
da hırçınlaştırır. Derdine derman bulması 
için, Dehak ülkenin bütün hekim ve büyü
cülerine çağnda bulunur ve yardım ister. 
Günün birinde onun yanına yaklaşan şey
tan mitolojiye göre kulağına şöyle fısıl
dar: "Sen o yılan başlarına genç insan 
beyninden başka hiçbir şey yedirme. Bel
ki yılanlar bu genç insan beyinlerini yiye
rek ölür/er. Bu nedenle hergün iki genç öl
dürme/i ve beyinlerini çıkarmak için kafa
larını kesmelisin. " O muhafıziarına hemen 
emir vererek hergün iki insan başının ke
silmesini, beyinlerinin çıkanlarak yılanla
ra yedirilmesini sağlar. Gencecik insania
nn yaşamlannı yitirmesi, halk arasında 
büyük bir kin ve nefret yaratır. İnsan yü
reği bu acıya dayanamaz olur, iyi yürekli 
insanlar arasında Dehak 'ın hizmetçileri de 
vardır. Bunlardan dindar olan Ermayil 
ve daha ilerisini gören Kermayil adlı hiz
metçiler sonunda bir gencin beyni yerine 
bir koyun beynini diğer beyin ile karıştı-
1l'ak Dehak'a yedirirler. Böylece her ay 
,o gencin kurtulması sağlanır. Dağ başia
nna kaçan bu gençlerin sayısı zamanla 
200ü bulur. İşte Şehname'ye göre dağ 
başlarının özgür havasına kavuşan bu in
sanlar, Kürt Kavminin ortaya çıkışının 
ilk nüvesini oluşturuyorlar. 

Yukarda anlatılanlar Newroz mito· 
lojisinin yalnız bir kesitidir. Newroz ola· 
yının bir bayram haline dönüşmesi bun
dan sonra başlamaktadır. Halkın artan 
öfkesinin sessizliğini yırtan ve halkın 
mücadelesine önderlik eden Kawe gibi 
bir emekçinin ortaya çıkışı, Newroz 
mitolojisinin ikinci kesitini oluşturmak· 
tadır. 

Bu dönmede Kawe ile birlikte hare
ket eden ve Kawe ile dayanışma içerisine 
giren FERiDUN adlı bir halk kahramını
nın ortaya çıktığına tanık oluyoruz. O 
Dehak'a karşı kabaran halk mücadelesin· · 
de aktif yer alıyor. Mitolojiye göre annesi 
Firanek birgün oğluna: "Biliyor musun 

min baban Abd in 'in başına neler geldi." 
:;;eklinde bir soru sorar. Böylece Feridun, 
babasının Dehak tarafından öld~ldüğünü 
ve beyninin yılimiara yeditildiğini öğre
nir. Daha sonra Feridun 'u ri 'öfke~i artar ve 
bir öç alma duygusuna kapılır. 

Sonunda halk Dehak'ın sarayına doğ
ru yürümeye . başlar. Kitleler arasında 
''adalet isteriz"şeklinde bağırıp öne ko
şan emekçi Kawe'nin bu sözü halk tara
fından tekrarlanır. İşte Newroz bayramı
nın önemini arttıran şey, bu isyanaKAWE 
gibi bir emekçi insanın öncülük etmesidir. 

Newroz bayramının asıl kutlandığı 
gün ise; Dehak'ın öldürülüp ortadan kaldı
rıldığı ve halkın sevinç gözyaşlannı tuta
madığı o zafer günüdür. Çeşitli kaynaklar-

. da Kawe ve Feridun'un konumlan konu
sunda farklı görüşler yer almaktadır. Bazı 
kaynaklara göre; Feridun Demirciler Çar
ş ısı'na bir emir salarak, en iyi demir gürı
lerinin yapılınasını istemiştir. En iyi de
mir gürzleri ile De hak 'ın sarayına akın 
eden yığınlann önünde Feridun'un yürü
düğü, bazı kaynaklar ise; Kawe'nin öncü
lük ettiğini yazmışlardir. Şehname, sara
ya doğru yürüyen Feridun 'un De hak 'ı 

yakaladıktan sonra, beynine isabet etme
yecek şekilde 1\afasına çiviler çakarak onu 
öldürdüğünü yazıyor. Ama halkı örgütli
yen, halkı isyana sürükleyen ve halka ön
cülük eden asıl kahraman Kawe'dir. üste
lik Kawe ve Feridun arasında zaten De-. 
hak 'a karşı pratikte bir dayanışma ve bir 
amaç birliği vardır. 

Diğer yandan, Şehname'de Feridun'
un baştan itibaren Kawe'nin kişiliğine 
saygı duyduğu şeklinde bir belirleme de 
vardır. Bu konu şöyle dile getiriliyor: 

" ... Sonra bayrağın tepesinden kırmı
zı, sarı ve mor kumaşlar sarktı ve ona 
"Kawe 'nin Bayrağı" adı verildi. Bu ta
rihten itibaren kim tahta oturup da padi
şahlık tacını giydiyse, 

Bu değersiz demirci derisine yeni-ye
ni mücevherler astı, 

İşte kawe 'nin değerli ipek li kumaşla
rı ile bu şekle giren bayrağı, 

Karanlık bir gecede doğan bir güneşe 
döndü ve dünyanın kalbi onun verdiği 

ümitler/e doldu." 
Dehak 'ın tahttan indirilmesiyle acı, 

ızdırap ve zulmün sonu geldi. Böylece 
bir sevincin, bir bayramın yaşanınası gere
kiyordu, işte Newroz bayramının kutlan
ması, bu kara günlerin geride bırakılması 
ile başlar. 

Newroz 'un Bayramiaşması 

Halk bayramlan halkın ortak acı ve 
sevincinin bir ürünüdür. Bu tür bayramlan 
ancak halk yaratabilir ve ona sahip çıkar. 

Geniş halk yığınlannın istem, dilek ve 
beklentileriyle uyuşmayan bayramlar -res
mi, dini bayramlar- belli bir sosyal kabul
lenme göremezler. 

Dehak döneminde çekmiş olduğu 
uzun acılar ve bu acıdan kurtulan halkın 
sevinç gözyaşlan ile mayalanan Newroz 
bayramı, halkımızın bağnnda sıcak bir 
yer tutmuştur. 

Bilhassa bu bayramın, özellikle bir 
emekçinin, yani Kawe'nin öncülüğünde 
gerçekleşmiş olması, bayramın gelip gü
nümüze kadar ulaşmasım sağladı. 

Bölgede islam dininin güçlü alınası ve 
dinsel bayramların ise; geleneksel doğu 
toplumlarında etkili olmasına rağmen, 
bu bayramlar Newroz'un yerini doldura
mamış, halk Newroz 'un devrimci ruhuna 
sahip çıkabilmiş ve onu bugüne dek bir 
gelenek olarak yaşatmıştır. 

Kawe'nin kitleleri toparlamak için 
bir sinyal olarak kullanıp salladığı kendi 
demirci öplüğü (Dırewşe Kawe) sonrala
rı bayraklaştınldı. Halk kabullenmesi ile 
bayraklaşan bu demirci önlüğünün, son
ralan, yeşil, kırmızı ve san (kesk, sor u 
zer) renklerine boğulduğu görüldü. Bu 
renkler bugün ulusal bir aıılam ifade et
mektedir. 

Bazı kaynaklar, Kawe ile Feridun'un 
Dehak'tan öç almaya kalkışmalannın, 
Kürtler arasında zamanla önemli bir inanç 
haline dönüştüğünü ve bu inancın öç alma 
(Cejna To/ hı/dan) şeklinde Kürdistan'da 
bir şenlik olarak kutlandığını ileri sürmüş
lerdir. 

Günümüzde bilhassa Kürt edebiyatın
da sömürgeci güçleri Dehak ile özdeşleş
tiren ve Kawe'nin kişiliğinde halkın dev-
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rimci mücadelesini dile getiren güçlü bir 
yakıştırmanın stil olarak kullanıldığını 
görüyoruz. Bu halkımızın Newroz'un 
içeriğine getirdiği yeni bir katkıdır. 

Kürdistan'da Newroz günlerinin yak
laştığı dönemde büyük ateşlerin (ar, adır, 
agır) halk tarafından yakıldğını görüyo
ruz. Ateşin bulunması diğerleri gibi İran 
halklan arasında da önemli bir olay ol
muştur. Huşeng adlı bir halk kahramanı
nıp bir yılanı öldürmek için attığı taşın 
diğer taşiara çarpması sonucunda ortaya 
çıkan kıvılcım, ateşin ilk defa bölgedeki 
halklar arasında bilinmesine neden olmuş. 
Bu olay büyük bir mitolojik anlam kazan
dı. Bugün İran 'da kutlanan "Sede" adlı 
bayramın başlangıcı bu döneme kadar 
uzanmaktadır. öncü Kawe'nin bir demir
ci olması, demiri döğmek ve ona bi· 
çim vermek için de ateşe gerek duyul
ması sonraları Newroz şenliklerinde ate
şin bir simge haline dönüşmesine neden 
oldu. Deniliyor ki Kawe kitleleri topar
lamak için ateşi bir sinyal olarak kullan· 
mış ve ateş imdat fonksiyonu üstlenmiş
tir. Aynca Kürtlerin eski dini Zerdüşt ve 
kutsal kitap "Zend-Avesta "da ateşin kut
sal olduğu inancı yer almaktadır. Soğuk 
kış aylannın bittiğini ve yeni bahar gün
lerinin geldiğini müjdeliyen sıcaklık kut-
sal olan ateşe verilen değeri daha da art
tırmaktadır. Bu benzetme veya bütünle
me şu atasözünde güzel bir şekilde dile 
getiriliyor: "Ke gotiye agır cehenemeye, 
e w bı xwe cehenemeye" (Kim söylemiş 
ise; ateş cehennemdir, o kendisi cehen
nemdir). Kış aylannda ocak başına üşü
şüp, sohbet etmek Kürtlerde halen canlı 
bir gelenektir. (Ber kuçık rıinıştın). Kürt
lerin ateş karşısındaki sevinçlerini dile ge
tirmek için bu sözü tekrarladıklan görül
mektedir. Kürtlerin eski dinleri Zerdüşt'
de ateşe verilen değer, islam düşüncesi ile 
uyuşmamaktadır. Çünkü ateş islam dinin
de cehennemİ temsil etmektedir. 

Bugün ateşten yükselen kıvılcımlar, 
ülkemizde kabaran halk mücadelesinin 
simgesi anlamına geliyor. Bu bir soyutla
madır. Newroz günlerinde Kürdistan'ın 
her yerinde tutuşturolan ateş, aslında hal
kımızın özgiirlük tutkusunun ne kadar diri 
ve taze kaldığını bize göstermektedir. 
Yükselen bu alevler, bu tutku ile özdeşle
şiyor. Falklor ürünlerinde benzeyen-ben
zetilen arasındaki bağın güçlü oluşu, as
lında halkın görüş keskinliğinin bir yansı
masıdır. 

Böylece halkımız Newroz'un bayram
Iaşması için her zaman maddi ve manevi 
değerler yaratmış ve onu yaşatabilmiş tir. 

Newroz 'un Politik İçeriği 
Gittik çe Zenginleşmekteöır 
Halkımızın Kürdistan'da vermiş oldu-

. ğu anti-söınürgeci mücadelenin bilhassa 
20. yüzyıl başlannda kabarınası sonucun
da, sömürgeci güçler bütün ulusal değerle
rimizi yasaklamak, yozlaştırmak ve güdük 
bırakmak için ellerinden gelen bütün ça
baları gösterdiler. Aynı şekilde Newroz 
bayramının halk arasında canlı bir şekil
de kutlanmasına da hiç bir zaman fırsat 
tanımak istemediler. Newroz bayramı 
yanlız 1946-Mahabat Kürt Halk Cumhuri-

. (Devamı Sayfa 12'de) 



Denge KOMKAR lO 

Ey Newroz, Ey Newroz 

İsal lı derwayi welat, jı bo pirozkınna 
cejna Newıw:e 1~ gelek be!en Elmlll!'ya ~e
derar fı lı Swede pır şabı hatın pekanın. 
Ev şahiyan lı bajaren Beriina Rojava, 
Mannhaim fı Hamburg'e bı deste Federas
yona Komelen Karkeren Kurdıstan -KOM
KAR hatın sazkınn. Şeven Newroze bı 
çaveki bdınd, bı ddeki şa fı bı bawermen
dike mezın va hatın pirozkırın. 

* * * 
Newroz, mızgina azadiye, serbestiye 

fı mızgina batına rojen serketıne dıghine 
me. Beri hezar salan Kaweye hesınkar bı 
dest da çaku ç fı das çawa dıji Dehaqe zor
dest şer dıkır, iro ji gele me lı ser piyane 
fı jı bo şkandına nire kolonyalizme lı ser 
ve riya rast - riya Kaweye canpola da dı
meşe. Ev cejna azadi fı babare ronabiya 
hezar salan lı ser me da dıbarine. Ev reç 
şop fı xeta Kawe lı pe şiya me daniye; iro 
riya xelasiye fı peşketıne nişani me dıde. 

* * * 
Dı van rojen babare, dı van rojen 

germ da, pirozkınna cejna Newroze hersa 
. gele me lı hemberi hezen kevneperest bın 

ji bdındtır fı tirtır dıke. Lı Kurdıstane d! 
nav van rojen babare da şaxen bdınd u 
berfin kesk fı biişin dıkın. Leme - lema 
aven çem fı geliyan, xwendına kewen sing
belek fı teyr-tuyan fı erde Kurdıstane den
ge top - tıfıngen peşmergeyen dılsoz va 
dıheje. Keç fı xorten bengin-kaw dest hev 
dıgrın, sere xwe hıld!dın berbı ~ınd~an 
dımılınılın. Binadaren sıncan sevan u hur
miyan, reva kurebeşk fı xezalan fı derketı
na gu ndiyan lı sere çiya fı zozanan mera, 
mızgina batına Newroze dıghine. Bı kur
tebın dı van rojen babare da jiyin wek 
behreke şin-sut dıkele fı bul-gulma we her 
nıken E:urdıstane ~ıldıde. . 

Le. sed heyf, mıxabın ev welate xer fı 
xweş,ter u tıji iro ketiye ber lepen burç fı 
guran. Em jı hemfı hebfınen bmerd, sererd 
fı jı hemfı xweşiyan bepar m~e. Hez~n 
kolonyalist ev dınya delal lı sere mıroven 
me da teng u tari kınne. Mıroven me he
jar, be kes, reben, beleng~ fı des~teng ma
ne. Le dı ve germa babare da roJ çawa bı
lmd dıbe, tekoşina gele me ji lı herçar be
şen Kurdıstane tım fı tım bılınd dıbe, pe ş-
ta dıçe. · 

* * * . 
Şeva peşin isallı derwayi welat dı6'e 

Adare da lı bajare Berliı;ıa Rojava hat çe
kırın. Dı şeve da nezkaya 1500 karkeren 
Kurd, Tırk, Elınari fı jı welaten mayin beş
dar bfn. Komela Karkeren Kurdıstan lı 
Beriina Rojava pıştgırtike xurt nişani 
amadekırma ve şeve kır. Bı programeke 
(bemame) rengin fı dewlemend va ve şa
hiye hetani nive şeve ajot. Şev bı sertı
razi derbaz bfı. 

* * * 

·Cejna Azadi----------~ 

Şeva bajare Maıinheime dı 13'e me
ha Adare da, dı hewşeke (salon) pır me
zın da hat sazkırın. Jı gelek belen Elman
ya Federal pırkes hatın dı ve şeve da ci 
gırtın. D-ora 3000 kesan batıbin _ve şahi
ye, te derzi bavita nedıkete erde. KOM
KAR'e jı bo Newrozen isalin bı Kurdi, 
Tırki fı bı Elmani bı deh bezaran belevo
kek derxıst. Ev belevoka "WERIN! EM 
KLAMA XWE lU HEVRA BEJIN" bı vi 
tehıi kuta dıbfn. Bı rasti ev banga KOM
KAR'e gibişte menzila xwe, jı bo we ye
ke ku dı şeva Mannheime da bı bezaran 
Kurd Tırk, Elman fı kesen mayin bubfın 
yek, ~an dı nav xwe da brayeti, pıştevani 
fı hevaltike germin pekanibfı fı wan klame 
xwe bı hevra dıgotın. Ew bı hevra dikeni
yan, dıqıriyan fı wan bı hevra sloganen 
internasyonalizme davitın. Jı bo şıdandı
na bezen xwe van kesen mevan refen 
xwe bı rasti baŞ dabfıne hev. Ne tene he-

zen demoqrat fı sosyalist, jı aliye dm ge
lek kesen dılpak,xerxwazu şirhelalji hatı
bfıne ve şeve. Hezen kolonyalist her çıqas 
ji dıxwazın mıroven me b ıtevızine w ek 
mırişkan bunelisine fı mejfıye wan bışo, 
le mıroven me edi guh nadın van vır-dere
wen sedsale. 

Şeva Mannheime bı axaftına seroke 
KOMKAR'e va vebfı, wi bı Kurdi, Tırki fı 
Elmani mevanan ra deng kır fı cejna beş
daran piroz kır. 

Jı aliye rexıstın, komel fı gelek parti
yan da jı şeva Mannheime ra pır mesajen 
pıştgırtiye fı pirozname hatıbfın rekınn. 
Ev mesaj fı pirozname, jı ber zedebfına 
hejmaran wan hemfı bı nav hatın xwen
dın. (Nave van hemfı rexıstınan dı rupele 
J 1' an da ci gırtıne ). 

Di sa dı ve şeve da gele k mevanen he· 
ja fı berketi ci gırtıbfın. Wusanji Sekreteri! 
Partiya Sosyalist a Ku rdıstana Tırkiye 
Kemal Burkay dı nav beşdaran bfı. Ew, lı 
ser daxwaza Komita Amedekırına Newro
ze derket kursi fı baweriyen xwe bı kurti 
peşkeşi nievanan kır. Burkay bı nave 
tiye, Newroza Hamburge ra ji mes ..... .: 
şand fı ew mesaj dı şeve da hat xwendın. 
Dı dawiya mesaje da hatıbfı nıvisandın ku : 
" ... Ne dılre ku em rojen Newroze lı !Wr
dıstaneke azad ı2 demokratik da piroz bı
kın. Denge stranen me we lı hemu geli ıı 
çiyayen Kurdıatane bıhnd bın. Agıren 

Newroze we geş bın ı2 we bıbın agıre şo
reşe." 

Dı despeka şeve da koma klarn-stra
nan (koro) derkete peşiya mevanan fı 
keç-xorten Kurda deng dane hev: 

''Ey Newroz, ey Newroz 
Bıji cejna azadi 
Bı xer ı2 gele k piroz 
Kurd te bı ruhen xwe nadın. 



Denge KOMKAR, 

Jı aliye dm ve k ome dı nav programe 
da jı hev xweştır gelek stran gotın. Jı wa
na çend heb ev bfuı: 

- Daye welat şirine, 
- Em dıxwazın azadi, 
- Gule mın çaven belek xware 
-Kaniya gunde w e kane 
- Ku retıstana bı dengime 
-Ez u bejne berhev ketın 
- Muşa şewıti ... 

* * * 
Ve care, dı beşeke programe da 

dengbejeke Tırk - dengbejeke navdar der
kete peşiya mevanan. Ew Melike Demirax 
bfı. Ev keçka Tırk jı ber bir lı baweriyen 
xwe, jı bajarvaniya Tırkiye hatıbfı derxıs
tın. Ve keçıka dengxweş, rfışirin u dev
ken kıncen Kurdan xwekırıbfı. Laçık u pfı
şiyen rengin lı dora sere xwe bınbfı-anibfı, 
kurtıkeki sor fı dereki spiye le bfı. W e ser
hev gelek stran gotın u carna ji gdiyen 
xweş dı navbera stranan da dıbarandın. 
Careke we dest jı klarnan berda fı bı hers 
denge xwe bılınd kır: "Ewen ku dıbejın 
em internasyonalistın, peviste ne ewqasi 

~r, bıra tene lı peşiya xwe bınhenn ıi 

.h bıdın denge nalina gele Kurd. Ewen 
ku hebuna gele Kurd pışt guhe xwe ra 
davejın u vi gele lı ber poze xwe nabinm, 
ew tucar u tu wext nıkann bıbın parez
karen internasyonalizme." 

Dı nav programe da ijar ew kesen ku 
dı leca plakaten Newroza isalin da serketi
bfuı, ew derketın kursi. Keç ii mereki El· 
man, du kes ji Kurd bfuı. Sekretere KOM
KAR'e jı ber serfıraziyen wan, ew piroz 
kınn ii gelek xelat-diyari peşkeşi wan kır, 

Dı roja 20'e Adare şeva dawiye lı ba
jare Hamburge çebu. Dı ve şeve da nez
kaya 1500 kesi ci gırt. Programen şeven 
Berlin, Mannheim fı Hamburge vırda-we
da u kem-hındık wek hev bfuı. Dı şeva 
Hamburge da ew hevale ku program peş
keş dıkır bı dengeki bılınd awa dıgot: 

"Bı jın-mer, kal-pir u bı ciwanan va 
tevayi pirozkırına rojen Newroze bı dıle

ki şa, ewqas ne dunn, ev rojana ji w e ben. 
Em ii lı ser van erden azad bı riiken ii bı rii-

ll 

gcş bıjin. Strane azadiye we lı ser lcvcn 
mc bıgcrın. Ev roj cwqas ne dur ın." 

* * * 
Le çı dıbe bıla bıbe erne serkevın. Ev 

baweriya me jı kuraya hezar salan te, jı 
nzgariya gelen Vietnam, Kamboç, Nika
ragua u jı serhıldana reşıken Efrike te. 
Berxwedana gelen Felestin fı gelen El Sal
vador iro ve baweriya me bın ji xurttır dı
ke. Hewiya me ewe ku, dı r.ıltıreke pen
cen rojen azad we bavejne ser erde Kur
dıstaneke demokratik u sosyalist. 

Van şahiyen Newroze da serhev ge
lek ji helbesten azadi fı rızgariye hatm ,::.===========--------------------, 
xwendın. Hevalek derket helbesteki dırej 
xwend u dıgot: 

"Ser me da gırtın 
Dı berbangeke kur 
Em du brabun 
Sterk hıldışyan 
Diken sıbe he xewdabun 
Em du brabun 
Ketıbun pey belengaziya xwe 
Derketıbun sere çiyan 
Le çiya nebebext bun, 
Mina cendırman ... " 
Pandomima (tiyatroya bedeng) isalin 

guhdari fı bala mevanan · zef baş kışande 
ser xwe. Listıkvanan, zordesti fı ledanen 
· rejima kevneperest lı İrane daxıstıne pe şi
ya beşdaran. Ew ketıbfuıe dılqe şehiden 
Kurdıstane fı ev 5 heval berbı mırıne dı
meşiyan be tırs - be xof. Ew xemgin,bin
teng u dılsar ji nin bfın, dema ku ew dılıa
tın ledan, wan jı nive dıleki xwe, desten 
germin dıreji hevalen xwe dıkınn. Berdev
ken bezen kolanyalist u sekbaven wan ev 
lawen ciwan bı çavgırti dıdan ber gullen 
xayin. Jı bo azadiya Kurdıstane, dılsozi, 
lı ser mılen wan biibii sond, bıryar lı pey
man. Dı dema ku ev pandomim dıhate lis
tın, gelek kesan hesren çaven xwe nıkan-, 
bfuı bıgırtana ii dılopen romk-hesren ça
van lı ser w reten wan dadıherıkin. Dı nav 
ve rewşa dılşewat da denge bılfıre jı dur 
va zırav-zırav dıhat fı gelek mevanan bı dı
leki jıhevketi, tevlıhev u bı dıleki şkesti 
guh dıdan vi dengi. 

* * * 

REXISTINEN KU MESAJ 
ŞANDIN 

Jı aliye kes (ı rexıstmen demokratik 
da jı şeva Newrozera gelek mesajen 
pıştgırtiye u pirozname hatıbfuı şandın. 
Ev piroznamena hemfı bı nav hatın xwen
dın. 

Partiya Komunista Irak, Endame Komita 
Navbendi ya Partiya Komunista Suriye -
hcval Rcmo, Partiya Demokrata Kurdıs
tana lran, bı nave Partiya Demokrat ya 
Peşveruyen Kurden Suriye - Cigerxwin, 
yekıtiya Nıştımane Kurdıstan, Sempati
zanen Rızgarixwazen Netewi lı Kurdısta

ne - KUK, Ala Rızgari, Tekoşer lı Belçika, 
Yekıtiya Xwendekaren Kurdıstan lı Der
wayi Welat - AKSA, Sempatizanen Teko
şin, Rexıstına Xwendekaren Irak, Ko'!le· 
la Xwcndckaren Musluman - Scmpatıza
nen Mucahiten Gel, Scroke Komcla Ye
kıti u PıŞtgırtiya Hernil Dcrsdaren Tırkiye 
(TÖB-DER) Gültekin Gazioğlu, Sempati
zanen Riya Şorışvanan (DEV-YOL), Ko
mela Demokratik ya Karkeren Kurdıstan 
lı Norvcç, KomeltJ Kurden Avustralya, 
Eni ı1 Riya Yckıtiye (Birlik Yolu ve Cep
he), Partiya Sosyalist a Şili, Federasyonu 
Komclcn Karkcren Tırkiye (FlDEF), Ko
mcla Peşveruyen Kurden Suriye lı Swed, 
Komita Pıştgırtiya rojnema "Gerçek (rrıs
ti)" lı Ewriipa, Bı nave Komela Sinemalik 
/ı Tırkiye -Servet Çorak/ı, Partiya Komu
nist lı Tırkiye (Yckıti)-TiirkiyerKomuniSt 
Partisi (Birlik), Komita Pıştgırtiye jı bo 
Asiye-Efrike ı1 Emcrika Latini, Rojnema 
"Roja Nu", Komcla Jınen. E/man ku Me
ren Bıyaniyan va Merkırınc (lAF)." 

BELEVOKA HERSE 
REXISTINEN KURDISTANE 

se rexıstmen Kurdıstane, İsal jı bo 
batına rojen Newroze bı hevra belavokek 
derxıstın. Dı destpeka belavoke da dur fı 
dırej lı ser rewşa Kurdıstane hatiye sekı
nandın. Dı beşeke ve belavoke da te go
tın ku "Lı Tırkiye u Kurdıstane iro gelek 
zordesti ıiledane n bı hov dajon. Eziyet e n 
behempa hatın pekanin. Le hemı1 evana 
nıkann şere gelen me bıdın bend kırın. 
Bcrxwedan u tekoşin bı bawermendi re 
hıldıde. Lı hemberi zordesliye ev kevne
şopiya me we bajo. Nişana ve kevneşopi
ya me - Newroz çawa hcrsal, isal ji we 
agıran va be pirozkırın ı1 hersa gele me 
we bılınd bıbe." Dı dawiya belavoke da 
ev herse rexıstın bangi hemfı şonşvan ii 
welatparezen Kumıstane dıkın. "Çı dıbe 
bıra bıbe, le gele me we rızgar bıbe ı1 dı 

nav koma gelen azadda we cihe xwc bıg
re. Jı zordesti ı1 kedxwariye dur, erne ro
je n Ncwroze piroz bıkm." 

Rızgarixwaze n Netewi lı Ku rdıstan 
KDK 

Ala Rızgari 

Parti ya Sosyalista Ku rdıstana Tırkiye 
PSKT 
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NEWROZ Ll WEL·ATiN MAYiN 
AWUSTRALYA 

Kurden Awstralya dı 2l e Adare da 
h bajare Sydney dı nav xwe da bı dıleki 
şa cejna Newroz piroz kırın. 

Dı şeve da gelek kesen demoqrat, şo
nşvan Cı nıştımanperwer beşdar bCın. Me 
wusan ji hangi hernCı demoqraten Tırk kır. 

Dı despeka şeve da jı bo rızgari Cı aza
diye, agıre Newroze hate vexıstın Cı hate 
dadan. DCıra koro bı tembCırvanen komele 
va derket marşa "Ey Newroz Cejna Kur
den Qehreman" bı hevra gotın. Dı hewşa 
şeve da nezikaya 250 kesan ci gırtıbCın. 
Pır hevalan lı ser piyan program guhdar 
kınn. Jı aliye dın dı şeve da seroke Fede
rasyona Komelen• Tırkan derkete mıkro
fone Cı jı bo doza Newroze bı jehati deng 
kır. Peyıvina vi hevali, beşdar gelek k e f
xweş kınn. 

ı\.ometa Kurden Awstraıya Newro
za hernCı bıraderen xwe plroz dıke Cı sıla
ven şoreşgeri jrbemu kurdan ra redıke. 

SwED 

Dı roja 13'e meha Adare jı aliye Fe
derasyona Komelen Kurdıstane da lı ba
jare Stokholme bı dıleki şa cejna Newro
ze hat piroz kınn. Dı ve şeva şahiye da 
gelek Kuıd, Tırk Cı rCınıştvanen Swede 
beşdar bCın. Şev bı gıyane (ruh) yekıtiye 
Cı bı sergıranike mezın va darbaz bu. Jı bo 
pe ştabınna doza Kuıdan lı Swede ev şev 

'w ek gaveke frehtır hat hesıbandın. 
Şev bı marşa "Ey Raqib va dest- · 

pekır. Paşe gelek korneo listık, folklor ii 
stranan dı programe da ci gırtın ii derke
tın lı peşberi mevanan. Koma folklore 
listıken bela bajare Bedlise, Delilo u gelek 
reqasen mayin listın. Zoıdesti, ledan u 
tedayen ser gele Kurd bı pandomimeke 
va yek-yek hatın xuyakınn. Mevanan bı 
çar çavan va ev listıka mezekınn. 

(Baştarafı Orta Sayfada) 

yeti dönemi ve 1958 Irak burjuva demo
kratik devriminden sonra Irak Kürdis
tanı'nda özgür bir şekilde kutlanabildi. 
Fakat bütün yasaklarnalara r~men halkı
mız kendi arasında N~wroz bayramını 
canlı biçimde kutladı ve onu ulusal kurtu
luş ruhu ile süsledi. Böylece Newroz 'un 
politik önemi arttı ve politik içeri~i git
tikçe zenginleşti. Bilhassa yeni kuşak 
Kürt yazarlan ve şairleri Newroz konu
suna eserlerinde büyük yer vermişler, 
Newroz'un devrimci ruhuna ulusal kur
tuluş mücadelesinin önemli bir etkeni 
olarak btıkmışlaıdır. Yazılan Kürt tiyat
ro oyunlannda bu durum çok belirgin
dir. Kürt yazan Cemal Abdulkadir Baban 
şiirsel bir sit il ile yazdı~ı "Newroz" adlı 
eserinde, zalim Dehak'ın eline düşen gü
zel bir Kürt kızı Gulizer'in (sarı saçlı kız) 
başına gelenler sergilenmiştir. Di~er bir 
Kürt yazan Kemal Burkay ise; yazmış ol
du~u "Dawiya De hak" (De hak 'ın Sonu) 
adlı piyesinde Kawe'nin kişili~inde halkı· 

Jı aliye dın gelek mesaj ii pirozname 
gihiştın şev e. Jı bo mesaja Parti ya Sos
yalist a Kuıdıstana Tırkiye ii mesaja KOM
KAR'e pır çepık hatın kutan. -

Dı dawiya şeve da hernil mevanan bı 
hevra govend gırtın ii Newroz bı vi tehreki 
germtır dı nav xw.e da piroz kırın. 

AVÜSTURYA 
Lı Awfistrye dı rojş. 20 e meha Adare 

da bı beşdarbCına gelek welathızen Kuıd 
va cejna Newroze hat piroz kınn. Dışeve 
da kem-hındık dora 500 kes ci gırtın. Dı 
ve şahiye da nımCıneyen çand u folklora 
me hatın peşkeşkınn u mevanan bı dıleki 
şa ev program guhdar u meze kınn. 

mızın bugünkü mücadele azınini gözler 
önüne sermiştir. Aynı şekilde Zeki Ahmet 
Xanari de "Ku tabuna Rojen Dehake Zor
dar" (Zalim De hak 'ın Son Günleri) adlı, 
Newroz konusunu işleyen di~er bir tiyat
ro oyunu kaleme almıştır. Bütün bu ör
nekler Newroz bayramının Kürt ,k_ültürü 
açısından önemi ve özgürlük mücadelesin
deki etkileyici gücünü bize göstermekte
dir. 

Bahar mevsiminin başladı~ı bir dö
nemde halkımız arasında canlı bir şekilde 
kutlanan Newroz bayramı, bitip-tüken
mez bir gelece~e olan inanem bir yansı
masıdır. Yok olmak istemeyen bir halkın 
yaşama iyimserliği (optimizm), sevinci ve 
büyük bir gelece~i (fütürizm) kucaklıyan 
mücadelesi karşısında her türlü zorba güç 
yenilmek zorundadır. Halklar tarihin ya
ratıcı güçleridir, onların çabası toplumsal 
gelişmeye yön verir. Newroz bayramının 
önüne konulan her türlü yasaklar zinciri 
kırılacaktır. Bizim bu inancımız Şili 'li 
büyük ozan Pablo Nerud~'nın "Buğday 
Tf.irküsü "nde ki iyimserlik kadar taze ve 
güçlüdür. 

nı 23 e meha adare da Rejima Baas 
xwest ku Newrozeke qelb pekbine, karke
re n Kurd bıxapine u hovitiyen xwe kıras 
bıke. Le hevalen me hemu vır-derew u rCı
reşiyen Baase bı belavokan va raxıstıne 
ber çavan. Cibe ku ev şeva hat çekınn, 
peya u berdevken Baase erişi hevalan kı
rm. 3 kes jı balyozxana Iraqö hatın bırin
dar kırın. Rojtıra, dın me hemu zordesti; 
kıreti u vır-derewen Baase daxıste hole 
(meydan). Jı aliye dın ew Kuıden ku bı 
deste Baase hatıbCın programe da bılizın, 
jı w ana 3 kes revin çfin bal hukmeta Aws
turyaye maie starbCıne (azul) xwestın. 

"Halkıtn ben, parmakla sayılmayan 
Sesimde pırıl pırıl bir güç uar 
Karanlıkta boy atmaya 
Sessizliği açmqya yarayan. 
mü, yiğit, gölge ve buz, ne varsa 
Tohuma dururlar yeniden 
Ve halk toprağa gömülü 
Tohuma durur bir yerde 
Buğday nasıl filizini sürer de 
Çıkarsa toprağın üstüne 
Güzelim kırmızı elleriyle 
Sessizliği b urgu gibidelerde 
Biz halkiz yeniden doğarız 

ölümlerde." 

Newroz bayramı bir "Bahar ve özgür
lük bayramı" olarak halkımızın aydınlan
ma ve yenileşme hareketinde ilerd~ daha 
da büyük bir rol oynayacak tır. Dünya kül
tür mirasının bir parçası olan Newroz 'un 
kutlanışının 21 Mart günü gibi ırkçılı~ı 
protesto gününe denk düşmesi de, onu an
lamlı kılmıştır. Bir ~fa~n alacakaranlık 
vaktinde, zafer marşlanyla sok~a dökü
lecek olan bir halkın kurtuluş sevinci ise; 
Newroz'a daha de~işik bir renk katacak-· 
tır. 
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HUMEYNi ZINDANLARlNDA 
(Baştarafı Sayfa 6 'da) 

ye ulaşmak oldukça kolaydır. Türkiye 
Kürdistanı 'nın politik durumu 12 Eylül 
1980 'den sonra, doğıv.dan İran-Irak sını
rındaki Hakkari'de yapılan Havaalanı ile 

• • • • • ISKENCE VE OLUM 
• 

İran Kürdistanı halkımıza karşı top
yekün bir yoketme savaşı açmış bulunan 
kanlı Humeyni rejimi, sadece bununla ye
tinmiyor, katliamlannı İran'ın diğer halk-. 
!arına da acımasız bir biçimde uyguluyor. 
Bu ülkede binlerce insanın nasıl sudan ba
hanelerle ve keyfi biçimde kurşuna dizil
diklerini anlatmaya gerek yok. Aşağıda 
işkence ve katliamlarla ilgili bazı somut 
bilgileri vermek istiyoruz. 

Uluslararası Af örgütü İran 'la ilgili 
olarak düzenlediği raporlarda keyfi idam
ları ve işkenceleri dile getiriyor. Buna gö
re pek çok politik tutuklu işkencehane
lerde katlediliyor, daha sonra ise cesetle
ri idam sehpasına asılmak suretiyle, ceza
ya çarptınlarak idam edildikleri süsü ve
rilmek isteniyor. örneğin: 1981 yılı eylül 
ayında üç tutuklu bu şekilde öldürüldü. 
16 eylül günü ise Kerman şehrinde Hemid 

Hamed ismindeki kişiler de idam edii
ten sonra cesetleri gün boyunca sehpa

da bırakılarak sergilendiler. 
Siyasi tutuklulara yapılan korkunç 

işkencelerle ilgili olarak (özellikle "Evin" 
hapishanesinde) Uluslararası Af örgütü 'ne 
yüzlerce rapor gelmiş bulunuyor .. Bunıar 
arasında devlet doktorlannın resını rapor
ları da var. İşkence türleri arasında başlıca 
şu yöntemler sayılıyor: Dövmek, tekınele
mek kırbaçlamak, kafalan duvara çarp
mak: sigara ile yakmak, kızgın demirle 
dağlamak ve benzeri. 

Af örgütü'nün raporunda İran zın
danlarmda yaygın şekilde uygulanan 
"ütü" işkencesinden bahsediliyor. örne
ğin; "Evin" zındanında bu iş için özel 
olarak hazırlanmış bir "ütü Odası" var. 
Bu odada tutukluların el ve ayaklan bağ
landıktan sonra sırtlan, ayak tabanlan 
kızgın ütüyle ütüleniyor. 

iyice güçlendirildL Hava üssü Amerika 
vi "ye bir mektup yollayarak işkencelere tarafından yaptırılıyor. Türkiye, daha 
son verilmesini istedi. sonra yalnız silahla dolu, Batı egemenli-

Gene Paris'teki Halk Mücahitleri Bü- ğinin bir kalesi olmakla kalmayacak, 
rosu 'ndan yapılan açıklamaya göre ara- özellikle Batı yanlısı İslam ülkeleri ve 
larında hamile kadınların da bulunduğu NATO ülkeleri arasında bir köprü vazifesi 
çok sayıda kişi peşpeşe katlediliyor. ör- görecek. Buna ek olarak, Türkiye, en azın
neğin: Şiraz kentinde Zekeri ismindeki dan Amerika'nın dış politik amaçları için 
kadın karnında beş aylık, Tebriz kentinde henüz hiç bir bloka bağlı olmayan üçün
ise Zohre Abulfethi adındaki kadın 6 ay- cü dünya ülkelerine karşı önemli bir rolü 
lık bebeği bulunduğu halde katledildiler. de üstlenecek. ABD Ulusal Güvenlik Kon
Kurşuna diziirlikten sonra cesedi yıkaya- seyi üyesi ve önceleri CIA Ankara grup 
yan kadın tarafından Zohre'nin hamile ol- şefi olan Paul Henze, "Türkiye modeli 
d uğu farkediliyor ve durumu ilgililere ha- örnek 'alınacak bir değerdedir." diyor. 
ber veriyor. Ama Humeyniciler kadıniann öyleyse, Türkiye Amerika tarafından 
gömülmelerini emrediyorlar. Cesedi yıka- İran körfezindeki askeri hareketler için 
yan kadın ise "akıl hastasıdır" denilerek bir atlama tahtası olarak mı kullanılacak? 
hastahaneye götürülüyor. Bu kadın halen "Süddeutsche Zeitung" .9 Aralık 1980'de 
Tebriz akıl hastahanesinde bulunuyor. bildiriyordu: "NATO anlaşması gayet 

Ali Rıza Homai adında 17 yaşındaki açıktır. (Anlaşmada, Avrupa ülkelerinin 
bir genç idam edildi. Nurollah Kakuki başka ülkelerin sınırlarını çiğnemesi ya
adındaki fen fakültesi öğrencisi iki parma- saklanıyor) Ama uzun zamandan beri 
ğı kesildikten sonra kalbine 7 kurşun sıkı- gerçekle ilgisi kalmamıştır." Geçmişte. 
larak katıedildL Bu gence o derece büyük NATO sadece bir savunma ittifakı ola-
işkence yapılmıştı ki cesedin yıkanacak rak anlaşılıyordu. Bu arada bu düşünce 
hali kalmamıştı ve bu yüzden de elbiseyle de değişti. Böylece NATO, Genscher'e 
birlikte gölllülmüştü. göre, gelecekte ekonomik ve enerji poli-

Bu arada Humeyni yönetimi İran 'ın tikasıyla ilgili kararlar verecek, dış poli
dışında bulunan lranlılara karşı da cina- tika düzenleme yeri olacak. 
yetler düzenlemeyi planlıyor. örneğin;,.....------=----------, 
Bunlardan bir kaç tanesi Londra'daki 
Hayd Park'ın önünde toplanan İranlı öğ
rencilere saldırmaya hazırlanırlarken, 
bombanın ellerinde patlaması sonucu he
pisi öldüler. 

Bahreyn, Beyrut, Londra ve Paris 
başta olmak üzere pek çok yabancı ülkeye 
Humeyni'nin silahlı adamlan dağılmış bu
lunuyorlar. Amaçlan cinayetlerine bu ül
kelerde de devam etmektir. 

Halk Mücahitleri örgütü, İran uyruk
lulannın bu saldırganlardan korunması 
için ilgililerin dikatini çekti. 

ERDANASLAN'ın 
Anısı Yaşıyor 

Bundan iki yıl önce Avukat Erdan 
Aslan, Elazığ 'da faşistlerin saldınsına uğ
radı ve yaşamını yitirdi. 

Erdan arkadaş, bir sosyalistti. Kürdis
tan 'm Elazığ ilinde diğer bir çok yerde ol
duğu gibi faşist saldınlar yoğunlukla sür
dürülüyor, ilerici, devrimci insanlara hayat 
hakkı tanınmak istenmiyordu. Bu saldın
lar pek çok aydın insanı ürküttü ve kenti 
terke zorladı. Ama Erdan, bu saldınlara 

-------------------------------1 karşı direndi, halkının arasında kalmayı, 
Doğu Beyazıt Devrimci Halk Kültür aydın bir insan olarak görevlerini yerine 

Uluslararası Af örgütü 7 kasım 1981 
tarihinde İran Başbakanı ''Hüseyin M use-

Halkımız 
MUSTAFA ÇAMLIBEL'i 

Unutmayacak 

Derneği (DHKD) başkanı Mustafa Çam- getirmeyi sürdürdü. 
lıbel, bundan üç yıl önce 14 Mart 1979 Faşist çeteler bu yüzden O'nu boy 
tarihinde katıedildL hedefi haline getirdiler ve sonunda katiet-

Mustafa Yoldaş 'ın öldürülmesi ola- tiler. 
yını iyi değerlendirmek gerekir. O, karar- Erdan'ın ölümü erken oldu. U, dah 
lı bir sosyalistti. Halkımızın kurtuluş mü- nice yıllar halkının kurtuluşu müc~~el~
cadelesinde yerini sosyalistlerin safında al- sinde yerini alıp, ona hizmet edebılırd~
mıştı. İyi bir örgütçü olması, halk tarafın- Erdan arkadaş öldü ama kavga devam edı
dan sevilmesi sömürgeci güçleri telaşlandı- yor. 
nyordu. Onlar, öteden beri kitleleri sö
mürgeci baskı ve zulme karşı bilinçlendi-
ren ilerici, devrimci ve yurtsever insanları-
mızı ortadan kaldırmak istiyorlardı. İşte 
bu nedenle Mustafa Yoldaşımız MiT tara-
fından öldürtülmek istendi. 

Bu iş için ise bir takım maşalardan 
yararlandı ve O'nu böyleleri eliyle katiet
tL 

Mustafa Yoldaş öldü ama O'nun sür-
dürdüğü kavga devam ediyor ve halkımı
zın sömürgecilere karşı sürdürdüğü müca
dele günden güne güçlenerek devam edi
yor. Mustafa Yoldaşın anıs.ı bu mücadele
de arkadaşianna ışık tutuyor. 

Halk uğrunda düşenler ölmez. 
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Dersen Zmane Kurdi 
17 

TIŞTEN LI XWE KIRINE 

Merıven dema şkeftan be cıl btm. Ewana, bere 
heywane kuvi kuştın, goşte wan xwarın u poste wan lı 
xwe kırın. Pışti hedi hedi se, hesp, ker, pısing, çelek, 
mih u bızın kedi kırın. Lı hespan siyar bun, bı ga u hes
pan erd ajotın. Hıriya mih u hızınan restın u pe tışten lı 
xwe kırıne çekırın. 

Merıven iroyini pır texlit tişt lı xwe dıkın. 
Mer çaket, pantol, sako, elek lı xwe dıkın, şewqe 

dıdın sere xwe. Jın fistan u manto lı xwe dıkın. Le lı 

dewra iroyini cılenjın u meran nezıke hev e. Jınji wek 
meran,_ çaket u pantol lı xwe dıkın. Le disa ji, cılen 
me ran u yen jınan jı hev cuda dıbın. · 

Merıv dı bında kıras u derpe lı xwe dıkın, sol u go
re dıkın pe. Kıras u derpe jı ca w e temk ın. Sak o u man
to jı qumaşen stur ın, menvan ge~ dık ın. 

Tışten lı xwe kırıne, prani jı pembu, hıri u ibrışım 
çedıbın. Sol jı çerme heywanan çedıbe. 

Cıle Kurdan ye geler şal u şapık e. Ew, şal u şapık 
lı xwe dıkın, koloz dıdın sere xwe u pışte lı xwe gıre 
dıdın. Jın ji kofi dıdın sere xwe u we bı perenzer u ziv 

.u bı destınalen rengin dıxemılinın. 

* * * 
Lı xwe kırın : Giyinmek Man to : Manto 

Şkeft Mağara Cu da : Ayrı,farklı 

Dema şkeftan:Mağara çağı Cuda bun : Ayrılmak,fark-

Be cıl Elbisesiz etmek 

Tazi Çıplak Derpe Don 

Ku vi Vahşi Pe Ayak 

Heywan Hayvan Lıng Ayak 

Kuştın öldürmek Xemılandın: Süslemek 

Post Deri Pekırın Giy m ek 

Pısing Kedi (ayakkabı) 

Kedi Ehli 

Kedi kırın Ehlileştirme 
Ser Baş 

Si yar Binic i , atlı 
Caw Bez 

Siyar bun B inmek 
Tenık ince 

Ga t>küz 
S tur Kalın 

Hı ri Yü n 
Qumaş Kumaş 

Rı s tın t>rmek 
Pembu pamuk 

Çaket Cak et 
İbnşım ipek 

Sak o Palto 
Çe rm Deri 

Eleg Ye le k 
Gel er Ulusal 

Şewqe Şapka 
şal u şapik: Şal-şapik 

Kofi Kürt kadınla-
Pışt Bel, kuşak 

rının başlığı 
Gıre dan Bağlamak 

Dan Vermek 
Serqot Başaçık 

Destmal Mendil 
H ev ok Cümle 

Rengin Renkli 
W ala Boş 

Fistan En tari 
U k er Fiil 

Tışten lı xwe kırıne : Giyilecek şeyler 

Tışten xwarıne u vexwarıne : Yiyilecek - içilecek 

şeyler 

Tışten frotıne : Satılık şeyler 

Lı xwe kırın : Giyinmek 

Çakete xwe lı xwe bıke : Ceketini giy. 

Sar e, ez sakoye xwe lı xwe dıkım. 
Elife du mantoye xwe lı xwe kır. 
Menven dema bere poste heywanan lı xwe kırın. 

(cıl) le kırın : Giydirmek 

Wexta dıbıstane hat, cıle lawık le bıke. 
le b ık e : lı wi bıke 

le bıke 

Av lı xwe kırın: Yıkanmak 

Keçık ave lı xwe dıke. 
Mm du av lı xwe kır. 

dan seri 
Merıv şewqe dıdın sere xwe. 
Ez şewqe nadım sere xwe, serqot dıgerım. 
Elife kofi da sere xwe. 
Hesen, şevke xwe bıde sere xwe! 

Pekırın 

Xelil, so le xwe bıke pe! 
Merıv sol u gore dıkın pe. 
Elife qondıreyen nu ne kır pe, jı ber ku, ew teng bun. 
Te sole xwe pe kır? 

Bu fiilierin kısaltılmış biçimlerine de dikkat edelim: 
Sole xwe bıke pe yerine - Sole xwe pe ke. 
Çakete xwe lı xwe bıke " - Çakete xwe lı xwe k e. 
Şewqe xwe bıde sere xwe " - Şewqe xwe sere xwe 

de. 
Cıle lawık le bıke " - Cıle lawık le ke. 

Jı xwe kırın - derxıstın - tazi bun 
Kürtçe'de elbise çıkarma yerine derxıstın kullt 

lır. 

Wi çakete xwe derxıst. 
Germe, sakoye xwe derxe. 

( "Bıderxe 11 yerine kısaca "de rx e 11 de denir). 
"Jı xwe kırın" çıkarmak, soyunmak anlamındadır; an
cak ender kullanılır. 
Çakete xwe jı xwe bıke. 
11Derpe jı xwe k ırın" hayasızlığı ele almak anlamına 
gelir: 
Te çı derpe jı xwe kıriye! 
11Tazi bıin" çıplak olmak anlamındadır: 
Hemu cılen xwe derxe, tazi be! 

İroyini - duhıni 

İroyini :Bugünkü, duhıni :Dünkü 

Dewra iroyini : Çağımızda, günümüzde 

Tu _zaroye duhıni yi : Sen dünkü çocuksun. 

(Dumahik heye) 



Denge Komkar 

Kürt halkının ulusal bayramı Newroz'un kutlandığı bugün
lerde, halkımızın kültürel değerlerine sıkıca sarılmak ve. onları 
ortaya çıkarıp kaybo/maktan kurtarmak görevi daha da önem 
kazanıyor. Bu düşünceyle hareket eden gazeteniz Denge K <M
KAR bu sayısında halk masallarımızdan birini Kürtçe'nin Zazaca 
şivesiyle okuyucularına sunmaktadır. -Welate ma Kurdistan de de- braye bene. Zeke tıji pençere 

weda nndeke biya. Zeke zımıs- ra ku na zere erzena çımune di
ton verdo ra; vore vleşiyaro nu, urzene ra-sone tever. Çu
usar amo, bıne hard ra gul u vi- tur ke kune tever verva bonu 
lik vejiye, newroz u nergiz de gle kowude nadane. Tene 
kewte ra tewerte, velg u vas bi- k e me nd, waye cerena ra braye 
yo kewe. Teyr esqe zuvin bi- xo ser venga cı dana. Bra tey 
ye, gle dar u ber ra feteliye, çi- nadano vano: 
çega juye ra fır do awa bine ra - Çıko vaye, vaze. 
nistero. Mal u gay axuru ra ve- -Be ewro ma şimeglekoy, 
jiye, dım noro mane xo ser, xore tene şirik u arekeme. 
werte dar u ber ra feteliye. O wano: 

Kurdistan hen biyo şen ke, - Heya waye be ma şime. 
gul u sosın, velg u vas, mal u Ora dıme kune ra te dıme, 
gay kewte ra tewerte vrarefisto bene raşt xo sanene -be raye 
ra zuvini. Heto zu de gle kowu sone. Zeke xo rasnene · sere 
ra vore siskerdo. Uwa (Awa) koy, qe nevındene şiruku kene 
zelale bıne tij de bereqiya. Her are. Bra pe k ard bımen o, ve
çi tera biyo. Heto bin ra ki mal zen o, turıko ke herme waye 
u , biye tever. Gay qore, rawo erzeno zere dey. Peniye
m~ .. gu dım no ro mane xo ser, de xele waxt ke vereno ra, bra 
kulengu ver reme, bız u miyu cereno ra waya xo ser vano: 
zeke xo kerdo mırd qire, ame ~Endi beşe,be ma tene ro
vere çeveru, dorme ro kozık u nişime ·tey nadime, Hala ma 
greto ke bızeku nu vokekone xele kerde are. A venge xo ne
xo mırdekerene. vezana. Hurdena pa nisene ro 

A dewe de çeye de waye u tu nk kene ra nadane tuwa te
de çinotu nk tıptolo. 

f 
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san1ka A . pepug ı 
reyna arekeme. Waye ra veng 
nevejino. Reye dı reye bin 

Bra qarino, waye ki serma- venga cıdano, onca nadano ke a 
yen~ nez_onena ke sebıkero. qe venge xo ne vezana, o waxt 
Tene k_e verd_ ra ~r~ v:uıo: fanıkeno eya kist ıı.. 

-Ne waye çenevesayıye to A deqa de dina njina ra ser, 
honde şirik sekerd, to çutur nezoneno ke sebıkero. Niseno 
werd qedenay? ro, meyit sero tene berbono. 

A vana: Ora dune ki cue mezele kıne-
-Ne bra mı şirik ne werd. no, aye dano we. Xo çarneno, 

Ma tı nevana ez honde şiriku cer dewede nadano, ne waze
çuturwen qedenen? no ke şe ro uza. Xo be xo vano 

-Bra i_ma_nekeno.A v~na ne ke "ezke nıka şune, maw u pi
v~~ ke qese ~o pere nek~no. ye ını mıra waya mı perskene. 
Penıye de te_:ıehya xo cıra ce na, Ez gereke dine ra nevaji çı?" 
narlana ke nebeno. V ana: - Niseno rommete keno va-

- Ek e tı ima ng kena, karda no k e: · 
xo bıze vGre mı ra~ılasne te~ -Sola ez nıka teyr bi, fırdi 
nade._ Hala mı werde, ya k~ ne xore gle na kowu ra bıberbine, 
werde, tı o waxt be çımone xo sava derde waya X:o bınaline. 
venena. • • Eke çutur beno, a deqa de 

Bra kard cen?, zere waya per nisene pıra, beno be teyre 
xo qlasneno ra, tey nadano ke fırdano sono. Niseno gle dar u 
tuwa şirik tede çine. O waxt ber ra vano: 
aqıl yeno sare, tunk ce no, qa- - Pepo, Keko. Kam kist, mı 
yıte cı beno ke bın hawo dırJı kist. Kam sut, ını sut. 
o_-· ~e niye de f~ ~en? k~ ~aye A roza na roza pepug hen 
şınk ne werde, ye verdıye de. fetelino, derde waya xo re vli-
Dest ku no be waya xo ra vano: ·seno, waneno. · 

- Vatena to n,ısta urze rama Aliqemer 

Çe nd Helbestvan in Niigihlfll 
Dı nav van salen da w i da, bı 

taybeti helbestvanen ciwan xe
ten xwe baş bı hev tinın u hel
besten xwe bı zmane dayka 
xwe dınıvisın. lro naverokeke 
nu ketiye nav helbesten wan u 
ew xeten xwe bı tehreki niljen 
(modern) lı du hev rez dıkın. 
Nıtırandına azadiya Kurdıstane 
dı nav efrandınen wan da ciki 
fr · gre, jı aliye dm lı ser wek
h sosyalizm, in ternasyo
nalizm u lı ser aşıtiya cihane ji 
gelek helbesten · xweşık pekti
nın. Bı ditına me ev yeka jı bo 
peştabırına çanda Kurdi gave
ke pet u {rehe. Ev nıvşa nu he
mu graniya xwe dı van hel
besten xwe da danine lı ser xe
lasiya welate xwe. Ew bı nıhe-

wek gelek Kurden dın jı welate 
xwe dfır. ketiye u nıha h Elman
ya Federal dunine. Nave pırtil
ke xweş hatiye danine, rasti ji 
gele me dı ve deme da zef hew
cedariya yekıtiye ye. Pırtfıke 
da j ı h ev xweş tır gel ek helbes
tan ci gırtiye, wek "Riya Aza
di", "Zengıl Ledıkeve" u "Dfıri 
Dıjware" ... Jı aliye dın, ew dı 
peşgotına xwe da dfır u dırej h 
ser zman, çand u arınanca ve 
pırtuke sekıniye. 

000 
Pırtfıka bı nave "DERKETt" 

ji dı sala 1980'an da jı aliye 
Kurdeki ciwan da hatiye we
şandın. Nave wi bı kurti 

CANKURT e. Nıviskar dı sere 
pırtfıke da dınıvise ku "Derke
ti" beşeke (keri) jı destana bı 
nave "Rek". Ev helbeste dırej 
bı tehreki "çarinan" hatiye 
nıvisandın. Cankurd dı keriki 
destane da 'axake kfır dikşine u 
dıbeje: "Jı nıştıman tu dfırketi, 
w ek sevekli jı dare k eti..." 

000 
"ERIŞ DIIGN" ji nıtve pır

tfıka FlRAT CEWARİ ye. Dı 
pırtfıke da Cewari rewşa Kur
dıstane, derd-kul, eş-bırinen 
gele Kurd bı je hatike tenık ı1 
zırav va tine dadıxe lı ber me 
datine. 
· Her çıqas ji bo Fırat Cewari 

çapbı1na ve pırtuke destpek be 
ji, ev gaveke peş ı1 hevidare. 

Dı sala 1981 'an da h Swe
de pırtfıka helbesten Fırat 
Cewari ya duwemin derket. 

Kem-hındık hınek klimasi
yen van pırtfıka hebın ji, jı ber 
tışten baş, ew jı ber çavan dıre
vın. Tışteki zelale ku hevalan 
ser gelek pırsan sere xwe eşan
dıne, eva tışteki başe, le bo 
peştabınna ve destpeka xwe, 
heval peviste xwe bıdın h ber 
hemı1 tengasi u dıjwariya. Peş
taçun ı1 rehıldan rasti ji wext 
dıxwaze ... 

000 
rineke (afır) dılgerm, peşveru ''jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil u jehati va lı berbıri jiyine dı- l ı-------------ı bın u jı dıltengiye bı lez dur dı- Yeni Bantlar Qk1ı kevın. Bo ve yeke ji ew dı hel
besten xwe da hevi, baweri u 
rugeşiya xwe hertım dıparezın. 
· Em çend efrandınen van 
helbestvanen Kurd raberi xwen
devanen xwe dık ın u jı wan ra 
gaven freh dıxwazın. 

Denge KOMK.AR 
000 

Dı nav van rojan da pırtu-
keke bı nave "YEKBIN .. !" ke
te deste me. Nıviskare pırtfıke 
xorteki bı nave GUNDİ ye. 
Car carna helbesten Gundi dı 
nav rupelen hııie kovar ı1 rojne
men Kurdi da ci gırtın. Ew ji 

GUNDl 

YEKBIN 
CANKURD 

ERIŞ DIKIN 

FlRAT CEWERI 

DERKETI 

FOLKLOR 
Kısım A: Elazığ - Bitlis 

Kısım B: Diyarbakır- Antep 



Denge KOMKAR 

Dengi 
Dört 

Değerli Okur/ar, 

K OM KAR 
Yas• nda • 

Elinize geçen kırkıncı sayısı ile Denge KOMKAR dört ya
şına giriyor. 1979 yılı Mart ayında yayın hayatına atılan, Alman· 
ya'daki Kürdistan'lı ./şçi/erin Demokratik tJrgütü KOMKAR'ın 
sesi, yola çıkarken omuziadığı görevin güçlüğünü ve sorumlulu
ğunun büyüklüğünü biliyordu. O tarihten bu yana da aynı 

düşünce ile hareket etti ve yayınını sürdürdü. 
Geride bıraktığımlZ üç yıllık sürede Denge KOMKAR, çe· 

şi t/i güçlükler/e karşılaştı ama yılmadı. Tam tersine güçlük/erin 
üzerine yürüdü, onları aştı ve günden güne gelişti. 

O bugün artık sadece Federal Almanya'daki emekçilerimiz 
tarafından okunan bir gazete değildir. O 'nun sesi bu ülkenin 
öte/erine, dünyanın pek çok uzak köşesine kadar uzanıyor. O, 
Amerika 'dan Avusturalya 'ya kadar bütün kıta/arda, çeşitli 

ülkelere yayılmış okuyucu kitlesine sahiptir. Denge: KOM KAR 
ülkemiz Kürdistan 'ın bütün parçalarına ulaşıyor ve sesini halkı
mıza duyuruyor. ' 

Kuşkusuz Denge KOMKAR'ın bu başarısı onun izlediği 

politikanın doğruluğundan kaynaklanıyor. 

Denge KOMKAR, emperyalizme, faşizme, sömürgeciliğe ve 
her türlü gericiliğe karşıdır. O, savaş kışkırtıcılığını, silah/anma· 
nın tırmandırı/maSını insanlık · açısından büyük bir felaket olarak 
nit elendiriyor ve ilerici -barışsever güçlerin safında y~rini alıyor. 

Denge KÖMKAR, yayma · başladığı günden beri Türkiye 
işçi sınıfının, demokratik güçlerin mücadelesinde üzerine düşen 
görevleri yerine getirebilmek için kararlı ve tutarlı bir politika 
izledi. O, her zaman:,faşizm tehlikesini bertaraf edebilmek ve o
nu tarihin çöplüğüne gömebilmek için tüm demokrasi güçleri 
arasında güç ve eylem birliğini zorunlu gördü, bu uğurda müca· 
dele etti. 

Denge KOMKAR yüz yıllardır ülkesi işgal altında tutulan, 
dili ve kültürü yasaklanan, tarihsel değerleri yok edilmek istenen 
halkımızın yürüttüğü özgürlük, mücadelesine önemli katkılarda 
bulundu. O, sömürgecilerin kasıtlı olarak cehalet içerisine sü
rüklediği kitlelere ulaştı ve onların aydın/atılmasında üzerine 
düşen görevleri yerine getirdi. O, halkımızın dil ve kültürüne 
sayfalarında küçümsenmiyecek ölçüde yer ayırdı ve sömürgeci 
propagandayı etkisizleştirmede önemli bir rol oynadı. 

O, aynı zamanda Kürdistanlı yurtsever güçler arasında ilke
li bir güçbirliğinin hayata geçirilmesi doğrultusunda da çaba 
harcadı ve onun önemini hiç bir zaman görmemez/ik ten gelmedi. 

Denge KOMKAR F.Almanya'da yaşıyan işçilerimizin çeşit· 
li sorunlarını dile getirdi, çözüme kavuşturulmaları için çaba · 
harcad ı. 

Karkerentwnııı 
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IlCane ıulm U ıordestiya dıjmın ııtıa dc

~-bt Jermiyt. butııw.e iı ho\'ttiye kulı · 
~ ı..-ı dur.wum wdıi hemu tnsıre · 

~Mn pepenı . wdalpartz u ıoıyalisr . 
P.rtiya me ji .bdav b•ın , bıpdııı.inııı Dı 

emeke han da hejmar.ı mc y;ı pqin der· 

e ku mina wt ıran e. En,cn dıjıııııı ne
.; fel'e me ye nıst b.dc ıidr;n:ındın u nı· 

~- Şrri me nh u nçal bcnlayc ı..ur dı 
~"ad da . Orpna mc y:ı merkeli ıo.ıl:ıhdı 
ırin& e dı dcst me da bo bcrxwcd:uı:ı mc 

~i enşin dıjmın , bu dcrt>nkınn:ı P:ırıiyc 

ı lttfınızi jı demdie u:ı.ıı ıcn g. bo pc ı kın· 

• ~in me u bu n~*"d::ın:ı_ riy:ı r.ı" jı ı;d 

ıdsiren rırch ku dl\·c cm dur udırcj lı ser 
bı!Ckınııı . emc dis;ı wck bere kıtcb u kııc · 

b*an dcuın 11 bchW.uı . 

E~ ereye k11 scrl!.ctına ınz::ına ntc. beri 

her ıı,ıi, bı -.cbaıa wc hcY.llan . hı :ıcbala 

WC )'C bı dıl U be Wı.'SI:UI pek lC . l>ıvc Cil • 

damcn P::ırtiyc ACileren durbere "<WC, ı cvi 

hir-b:ıweri u pc, neyaren 1wc jı riycn mc 

ye-n YC.prti b'i!-hinın mc. Dıvc mı . bncki 

~- ::ı . hntıa ku hl"V:ıl::ın ncdın dcsı pı:ılc1. u 

ccndırmc gclck bı awaki VCif:trli kar bıkın . 

bcrcki va ji. dıvc etn' ıu c:n birnclı.ın ku ıı· 
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Halkımızın sürdürdü~ü özgür ve demokratik bir Kürdistan 
yaratma mücadelesinde yeni bir adım daha atıldıveRiya Azadi 
yayın hayatına başladı. Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi 
Merkez Komitesi yayın organı olan Riya Azadi'nin !.Sayısı 
21 Mart'ta çıkmış bulunuyor. · 

Kuşkusuz Riya Azadi güç bir görevi yerine getirmekle kar· 
ş~. kar_ş!ya?ır. ~ma o üstlendiği görevin öneminin ve güçlü~ü
~u? bılıncındedır ve bu bilinç birinci sayısında şöyle dile geti
rılıyor: 

" Düşmanın saldırısı, derinlere kök salan haklı kavgamızı 
durduramadı, durduramaz. Merkez yayın organımız ise bu sal
dırı~ara karşı koymada, Partimizi bu zor dönemden başarıyla 
ge_çırme.~e' .. sa_fl~ı pekiştirmekte, kitlelere yol gösterınede eli
mızde guçlu bır sı lahtır ; onu iyi k ullanmalıyız." 

Denge KOMKAR, . üstlendiği onurlu ve tarihsel görevini ye-
rine getirmede, Riya Azadi'ye sonsuz başarılar diler. 1 

Bugün yurt dışındaki Kürdistanlı emekçilerin gerçek sesi 
haline gelmeyi başaran Denge KOMKAR, emekçi insanlarımızın 
eseridir. O, eksikliklerini hızla aşacak, her gün biraz daha güçle
necek ve gelecekte omuztodığı onurlu görevi daha kararlı bir bi· 
çimde yerine getirmeye çalışacaktır. Bunun için gerekli gücür---------------------------,;_...., 

geçmişte olduğu gibi gelecekte de izlediği politik hattındoğrulu 

ğundan ve çevresinde kenetlenen emekçi halkımızın sağladığı 
destek ten alıyor. 

Denge KOMKAR, Kürdistan'ın değişik parçalarında yaşı· 
yan. halkımızın yaşantısı ve verdiği mücadele ile yakından ilgi
lendi ve onu kitlelere iletti. Bu arada Sovyetler Birliği'nde öz
gür bir ortamda bulunan Kürtlerin ekonomi, sanat, kültür ve 
edebiyat alanında gösterdikleri başanlara da sayfalarında yer 
verdi. Ve böylece sömürgeci boyunduruk altında yaşıyan hal
kımız sosyalizmin kazanımlarını bir kez daha görmüş oldu. 

Daha güçlü ve etkin bir Denge KOMKAR için çalıŞmaları· 
mızı hızlandıralım. 

Şerten salawexti: 6 mehi 10 DM, sali 15 DM. 
Abone şartları : 6 aylık 10 DM, yıllık 15 DM. 

BULGAR DILINDE TüRKIYELI ŞAIRLER 

1981 yılında Bulgarca "20.ci 
yüzyil Türk şiir antolojisi" adlı 
bir derleme yayınlandı. Bu an
toloji "Narodnaya Kültürü" 
(Halkın Kültürü) yayınıevi ta
rafından basıldı. Türkiyeli 86 
şairden 357 şiir bu derlernede 
yer almış tır. 

Bu ariıda 1981 yılında ·ya
yınlanan Dünya anti-faşist şiir 
antolojisinde Kürt yazarı 
Kemal Burkay ve Türk ·şairle
rinden Nazım Hikmet, A Kadir, 
Arif Damar, Encüment Behzat 
Lav'ın şiirlerine yer ayrılmıştır. 
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