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Rfipel 2 Denge KOMKAR 

NAMEYEN XWENDEVANAN beni ne de bir başkasını men -
etmey1 hiç düşünmedi. Bu ül

kede h~rçeşit eylem serbesttir. 
Biz faşist bir ülkede yaşamıyo
ruz. Burjuva demokrasisinin ol
du~u bir ülkedeyiz. Ayrıca 
1975'ten bu yana da Avustral-

yoruz. Ağanın, patronun fa
şistin olmadı~ı sömürüsüz bir 
Türkiye. İşte sizinle aramızda
ki yurt sevgisinin farkı budur. avusturalYa 

De~erli Arkadaşlar, 

12 Eylül 1980'de, başta 
dünyadaki emperyalist güçlerin 
ve tekelci burjuvazinin çıkarla
rını en iyi şekilde savunmak ve 
garanti altına alabilme do~rul
tusunda, kanlı bir darbe ile iş
başına geldiniz. Gelir gelmez de 
tüm demokratik kuruluşları, si
yasi partileri, dernekleri, ıJev

rimci İşçi Sendikalarını kapata
rak, bütün yöneticilerini işken
cehanelere tıkıyarak kimini öl
dürdünüz, kimini de sakat bı
raktınız. Bunun yanı sıra Kürt 
halkının gelişen ulusal kurtuluş 
temelindeki mücadelesini kanlı 
bir şekilde bastırarak, faşist or
dunuzun en büyük kısmını ku
zey Kürdistan 'a yerleştirerek, 
Kürt köyleri ni , kasabalarını 

ya~malıyarak, yüzlerce yurtse
veri, demokratı, devrimeiyi bar
barca öldürdünüz. Genç kızları, 
genç kadınları, kocalannın ve 
ana babalarının gözleri önünde 
tecavüz ederek kirlettiniz. On
binlercesini de Hitler misali me
todlarla işkencehanelere tıkıya
rak insanlık dışı muameleye 
tabi tuttunuz. · 

Bay faşist K.Evre n, sen ve 
faşist çetelerin emperyalizmin 
Türkiye'deki çıkarlannı savun
mak için bu kadar cana kıyarak 

kan emdiniz. Bu yetmedi. Son
rada yurt dışında yaşamlarını 
idame ettiren Türk ve Kürt 
yurtseverlerin, demokratların, 

devrimcilerin kanlarını emmek 
için, bu ülkelerdeki kuklalarınız · 

ya'nın tabii vatandaşıyım. Son
ra 1976'yı 1977'ye bağlayan 
yılbaşında yani 15.12.1976 gü-

vasıtasıyla onlara yurda dön 
ça~rısına başvurdunuz. Her 
halde sen ve sana benzer olan
lar bugüne kadar kana doyma
mış olacaksınız ki şimdi de 
yurt dışındaki devrimci ve 
yurtseverleri geri ça~ırıyorsu

nuz. 
22.2.1982 günü SYDNY'de

ki kuklanız, yani başkonsolos
lu~unuz vasıtasıyla bana yurda 
dön ça~nsını içeren mektup 
gönderdiniz. Mektubunuzun 
metni aynen şöyle: 

''Yurda dönmek üzere ge
rekli muameleleri yaptırmak 

için en kısa bir zamanda baş
konsolosluğumuza başvurmanı

zı aksi halde hakkınızda 403 sa
yılı Türk vatandaşlık kanunu 
uyarınca işlem yapılacağına ve 
iş bu yazımızın resmi tebligat 
yerine geçeceğini bilgi edinme
nizi dileriz. " 

Faşist vampirler, ben 14 se
neden beri yaşamımı Avustral
ya 'da idame ettirmekteyim. Bu 
ülkede işçi sınıfının mücadelesi
ne katıldım ve katılmaktayım 

da. Bu benim başlıca görevim
dir. Avustralya hükümeti de ne 

nü Türkiye'ye geldiğimde İs
tanbul Yeşilköy gümrüğünde 

bir kil~ıt doldurarak T.C. va
tandaşlı~ından resmen aynl
mıştım. Buna rağmen aradan 
geçen 7 seneden sonra, siz beni 
yurda çağırıyor ve gelmediği 
niz taktirde vatandaşlıktan 
çıkaracağız diyorsunuz. 

Benim doğum yerim KüR
DiSTAN'ın bir yöresi olan 
DERSİM'dir. Sonra T.C. va
tandaşı diye nüfusa kaydedil
mem benim irademe ve arzu
ma dayalı bir işlem de~ildir. 

Bu işlem silah zoru ile, katliam 
ve barbarca bir yöntemle bana 

. ve halkıma zorla kabul ettiril
miştir. Bütün bunlara rağmen 
gelecekte Türk ve Kürt emekçi
lerinin ortak ülkesi olacak olan 
sosyalist Türkiye 'yi canım ka
dar severim. O ülke Türk ve 
Kürt emekçilerinin ülkesidir, 
yurdudur. Biz o ülkede hiç bir 
emperyalist gücü görmek iste
miyoruz, NA TO üslerini top
raklarım ız üstünde görmek is
temiyoruz. Biz Türk ve Kürt 
halkının arzularına dayalı sos
yalist bir Türkiye görmek isti-

O yurt size bir gün mezar 
olacaktır. Bunu biz görmezsek 
bile çocuklarımıza vasiyetna
memiz olacak ; sizin kemikle
riniz , heykeliniz , o yurt top
raklarından uzak, size yaraşır 

bir yere atılacaktır. 

Vampir faşistler, yurda dön 
çağrısındaki amacınızı biliyo
ruz . Amaçlannızdan biri de 
yurt dışındaki cunta aleyhtarı 
muhalefeti sindirrnek ve bazı 

insanlan devrimci örgütlerden 
uzaklaştırmak, sayıyı azaltmak
tır. Ama yanılıyorsunuz. Biz 
dünya işçi sınıfının davasını 
canımızdan daha fazla seviyo
ruz. Biz bilerek, yaşıyarak bu 
eyleme girdik. Bizim için işçi 
sınıfının kavgasında ölmek şe
reftir, kutsaldır. 

Son olarak yurda dön çağ
nnıza karşı, biz size şunu di
yoruz : Biz döneriz fakat bir 
şartla, sizi ülkemizden kovmak 
şartıyla. 

Yaşasın Enternasyonal Da
yanışma! 

Yaşasın Türk ve Kürt Halk
larının Kardeşli~i! 

Kahrolsun Faşizm! 
R.G. 

ZULÜM,iSKENCE VE RÜSVET , . . çıkardık ve verdik. Ancak ken
disi almadı tabii. Biraz ilerde 
duran çöp sepetini göstererek, 
oraya çöplüğe atarmış gibi at

·mamızı istedi. Dediğini yaptık, 
ama kartonun birinde üç paket 
sigara noksandı. Onların yerine 

de Mark verınemizi istedi. Tam 
verecekken bir başka polis me
muru yanımıza doğru geldi. 
Bunun üzerine orayı terketme
mizi istedi ve biz de alet acele 
oradan uzaklaştık. 

Arkadaşlar, 

Bir süre önce izne gidip dön
düm. Gördüklerimi size kısaca 

anlatmak istiyorum. 
Türkiye'de hayat tam bir 

cehenneme dönmüş. Fiyatlar o 
kadar yüksek ki insanın aklı al
mıyor. Her taraf işsiz güçsüz in
sanlarla dolu. Rüşvet deseniz, 
onsuz zaten hiç bir şey yapıl
mıyor. Yapılan haksızlık ve 
baskılara ait bir kaç örnek ver
mek istiyorum. 

Bir süre önce Elazığ'ın ... 
köyüne silahları toplayıp hazır
l ayın geleceğiz diye haber veri
yorlar. Muhtar da ne yapıp et
miş bir miktar silah bulmuş ve 
sıkıyönetimeilere vermiş. Ar
dından, eksik .verdiniz diyerek 
köyü basmışlar .... isminde bir 
genç ile ... ismindeki yaşlı ada
mı götürmüşler. Gençten Fran
sız onlusu, yaşlı adamdan ise 
Çin malı silah istemişler. Göz · 
altına alınanlar yok demişlerse 
de para etmemiş ve üç gün sü
rekli dayak atmışlar. Sonra kişi 

başına 20'şer bin lira rüşvet ve
rerek kurtulabilmişler. Ayrıca 
polislerle aralarında vardıkları 

anlaşmaya göre, tesbit edilen 
bir bakkaldan polisler alış-veriş 
yapacaklar, köylüler de onların 
satın aldıkları malların parasını 

ödiyecekler. Bu anlaşma şu an
da yürürlüktedir. 

Gene bir süre önce ilerici bir 
genci yakalamışlar ve nerde 
kaldığını sorunca o da istan
bul 'da ... adında birisinin adını 
vermiş . ismi verilen kişinin evi
ni basıy,or, tutukluyorlar. Ama 
iş bununla kalmıyor adamın 

otobüsüne de el koyuyorlar. 
izinden döndüğümüzde iş

lemlerimizi bitirdikten sonra 
kapıya geldik. Bir polis elindeki 
makinalı tüfeğin namlusunu 
üzerimize çevirmiş halde duru
yordu. Bizi geçirmedi ve 3 kar
ton sigara verınem izi istedi. 
Biraz itiraz edip vermek iste
mediysek de sökmedi. Baktık 

ki başka türlü geçemiyoruz ya
nımızda bulunan sigaralardan 

izinden dönen bir i şç 

HASIONLAR VE KATLiAM 
KOMKAR'Iı arkadaşlar, Arkasından idil ve Cizre 
Size bir üzücü olayı haber taburları harekete geçirildi. 

vermek zorundayız . Olay üzücü Köyleri sabahleyin saat dörtte 
ve ciğerimizi yakıyor. 7 Mart bas~ıla~." Ka~ın ve çocuklar da 
ünü ifçemizde meydana gel- dahıl tüm koy halkını meydana 

g . topladılar. Köylülere vahşice 
mış . · k 1 1 "k" k" · · 

Cizre'ye bağlı Bazift köyü .ış enc~ er yaptı ar ve ı ı '~': .' 
cıvarında beş kişi Türkiye Kür- katlettıler. Bunlardan~ ~ırısı 

d. ta , 1 k .. h d Eruh ilçesi Hazare, digerı de 
ıs nı na ge me uzere u u-

d 
· 1 0 1 .. . Hetme köyündendir. Basılan 

u geçıyor ar . n arı go ren ıan- . . . 
da al .. . köylerden biri ise 1 d ıl 'ın Bati 

rm arın ateş açması uzerıne k"" .. d .. 
çatışma çıkıyor ve tam sekiz oyu ur. 

.. .. B d b" b , Ama unutmasınlar bu yap-
saat suruyor. u ara a ır aş-

.1 ·k· · d . · .. 1 tıkları yanlarına kalmayacak. 
çavuş ı e· ı ı ıan arma erı o -
d .. ··ıd·· B K"" d" 1 Yaşasın Kürt halkının zulme 

uru u. eş ur ıstanı yurt- k .. d 
1 

. 1 
sever de bu arada şehit düştü. arşı muca .. e ~-sı. . . 

B b k
. · · 1 

. . .
1 

Yaşasın oncu partımız TKSP 
u eş ışının ceset erını aı e-

lerine teslim etmedi faşistler. Med o- Kurdıstan 



Denge .KOMKAR 

ÖRGÜT HABERLERi 

6REMEN 

19 Şubat Cumartesi günü derne~imizin 
aylık yemekli e~lence gecesi yapıldı. Ge
cenin başlangıcında, ozan Ahmet Arif'in 
bir şiiri okundu. Daha sonra tiyatro kolu
muzun hazırladı~ı, faşist cuntanın Kürdis
tan 'ın köylerindeki baskı, zulüm ve işken
cesini dile getiren bir oyun sergilen di. Ye
mekten sonra koromuz halkımızın müzi
~inin örneklerini dinleyicilere sundu. 
Folklor ekibimiz oldukça zengin bir 
programla Bitlis ve Van oyunlarını oyna
tlı. Bir pandomimle İran Kürdistanı 'nda 

rici Humeyni rejimi tarafından kurşuna 
aizilen peşmergelerin mücadelesi anlatıl
dı ve ardından mücadele azınimizin kınla
mıyaca~ını ifade eden Kemal Burkay'ın 
"Yenik De~iliz" şiiri Türkçe ve Almanca 
olarak okundu. Her nurnaraya bir ikrami
yenin çıktı~ı tombala oldukça neşeli 
geçti. ·Gecenin sonunda katılanlarla bir
likte büyük gruplar halinde türküler söy
lendi, halaylar tutuldu. Yüzün üzerinde 
kitlenin katıldı~ı ve çok sayıda Alman 
ve Türk arkadaşında hazır bulundu~u 
gece, ilişkilerin geliştirHip pekiştirilmesi 
ve yeni ilişkilerin kurulması açısından 
yararlı oldu ve neşe içinde sona erdi. 

Bremen D.K. muhabiri 
Bed o 

2 1 Ş iıba t Sö mürgeeilikle 
Mücadele Gününü Kutladık 

21 Şubat Sömürgecilikle Mücadele Gü
nünü derne~imiz lokalinde kutladık. Kit
leye ve demokratik kitle örgütlerine açık 
olarak yapılan toplantıya kalabalık bir 
kitle katİldı. 

Sömürgecili~in do~uşu, yayılışı, sö
mürgecili~e karşı mücadeleler tarihi ve ül
kemizde sömürgecili~in uygulamaları se
miner şeklinde anlatıldı. 

Günün içeri~ine uygun Kürtçe ve Tür~
çe şiirler okundu. Derne~in korosu Kürt
çe parçalar okudu, folklor ekipleri oyun
lar sergiledi. I\,ürtçe hazırlanan bir bulma
ca yanşması düzenlendi. 

Politik konulara ve Kürdistan'daki ta
nm ve elsanatlarına ilişkin· sorular grup
lara aynlan kişilere soruldu; açıklamalar 
yapıldı, Program son derece ilgi çekici ol
du; program ö~leden sonra başlayıp ak
şam ll'de son bulmasına ra~men kitle 
lokali terketmedi; hep birlikte türkü söyli
yerek halay tuttular. 

Toplantımız da~ıldıktan sonra gece he
nüz kimlikleri tespit edilmiyen kişiler der
ne~imizin camlannı kırdılar. Onlar çalış
malanmızı hazmedemiyenler, çekemiyen
ler bize düşmanlık yapanlardır. Deme~i
mizin camlannı kıranlara diyoruz:Halkı-

. mızın yükselen onurlu mücadelesi zafere 
ula~ııl'lı k tır. 

Duisburg Kürdistan İşçi Derne~i 
D.K. muhabiri 

NORVEC 
1 

21 Şubat'ta Sömürgeciliği Lanetledik 

20 Şubat 1983'te Birleşmiş Milletler 
uluslararası sömürgecilikle mücadele günü
nü kutlamak için, Kürdistan Demokratik 
İşçi Deme~i olarak bir toplantı düzenle
dik. Bu toplantıya Norveç ve yabancı par
ti ve demokratik kuruluşlar davetliydi. 
Toplantıda yaptı~ımız Kürtçe, Türkçe ve 
Norveç'çe konuşmayla günün .önemi ve 
Kürdistan'ın sömürge yapısı hakkında kit
leyi bilgilendirdik. Kısaca, "böyle giinlerin 
önemli oldu~nu, sömürgecili~in insanlık 
tarihinde kara bir leke oldu~unu, dünya 
halklannın artık bunu bildi~ini, önemli 
olan buna karşı mücadelenin çıkarılan, 
derslerden de yararlanılarak daha ileriye 
götürülmesidir. Ayrıca, Kürdistan'ın sö
mürge yapısı üzerinde durarak tarihte ne 
şekilde sömürgeleştirildi~ini, yeraltı ve 
yerüstü zenginliklerinin nasıl sömürüldü
@nü ve Kürdistan'ın geri kalışının neden
leri üzerinde durduk. Kürt halkının müca
delesinin sömürgecilere ve y.erli feodal 
güçlere karşı oldu~nu belirterek, Kürdis
tanlı yurtseverlerin birlikte mücadele ver
melerinin zorunlu olduğunu belirttik. 

Toplantımıza Norveç Sosyalist Sol Par
tisi (SV), Norvet Komünist Partisi (NKP), 

Sosyalist Gençlik (SU) Kominist Gençlik 
(NKU) katılarak, Kürt halkının mücade
lesinin haklı oldu~unu ve Kürt halkıyla 
dayanışma içerisinde olduklannı belirten 
birer mesaj okudular. Sosyalist Sol Parti
si kısaca, "siz Kürtler böyle giinlerin öne
mini, di~er halkiann ço~undan daha iyi 
bilirsiniz, Kürdistan tarihinde, dedeleri
niz ve sizler -ki şimdi buradasınız- gerçek
ten de aynmcılıktan, baskıdan ve sömür
geci uygulamalardan payınızı aldınız". 

Norveç Komünist Partisi ise "Türk or
dusunun büyük kısmının Kürt bölgele
rindedir. Her işgalci ordu gibi orada bar- · 
barlı~ını gösteriyor. İnsanlar'mahkemesiz 
ve yasadışı yöntemlerle öldürülüyor, hap
se atılıyor, işkence ediliyor." Mesajın so
nunda: "Komünist Partisi herkesi kurtu
luş mücadelesini desteklemeye davet eder. 
Tarihin de gösterdi~i gibi bu mücadele za
ferle sona erecek tir." Bir de burda yeni 
kurulan NTİB bir mesaj okudu. Yurt dı
şında bulunan Latin-Amerikalı Mülteciler 
Birli~i 'nden bir bayan; arkadaş hazır bu
lundu. Kemal B ur kay, Ahı:ned Arif ve Ci
gerxwin'den birer şiir Norveçli bir arka-

Rupel 3 

Çahşma1annıız Başanyla Sürüyor 

Değerli arkadaşlcir 
Selamiarım Ia çalışmalarınızda başarılar 

dilerim. Kendi yö~izde uzun zamandan 
beri DGB ile birlikte çalışmabır içinde 
bulunuyoruz. 29.1.1983' te Backnang'da 
DGB'nin düzenlediği "Faşizmi ProtestO" 
gecesine folklor, ozan, infostand ile 
katıldık. Çok ilgi ile karşılandık. Daha 
sonra DGB'Iiler bizi diğer bölgelerde yap
tıkları gecelere davet ettiler. 

8 Mart'ta Waiblingen'de düzenlenen 
"Dünya Kadınlar Günü"ne katıldık. 

30 Nisan'da Backnang'da DGB'nin 
düzenlediği Yabancılar Fistivali'ne katıla
cağız. Bu yöndeki çalışmalarımız devam 
etmektedir. Saygılarım ızla. 

Bıji KOMKAR. 
. Bıji Riya Azadi. 

Rems-Mur Kreis 
D.K. muhabiri - BARAN 

Faşist Cuntayı Birlikte 
Protesto Ettik 

Dortmund' da bulunan Türkiyeli ve 
Kürdistanlı örgüt ve sempatizanlann oluş
turdu~ "Anti-faşist Birlik Komitesi" 29. 
11.1983 günü Dortmund'da kitleye açık 
"Faşist Cuntanın gelişi ve anti-faşist mü
cadele görevlerimiz" konulu bir seminer 
düzenledi. 50'ye yakın kişinin katıldı~ı 
bu seminerde örgüt temsilcileri söz alarak 
görüşlerini belirten konuşmalar yaptılar; 
cuntanın işkence ve katliamlannı lanetle
diler, bunlara birlikte karşı konul
ması gerekti~ini vurguladılar. 

Şerifzade 
Dortmund D.K. muhabiri 

daş tarafından okundu. Programda Kürt 
müzi~i çalınıp söylendi. Toplaııtıda Kür, 
distanlı, Türkiyeli ve Norveçliler hazır bu
lundu. Programı misafirlere teşekkür ede
rek Heme Peş marşıyla bitirdik. 

• • • 
Yılmaz Güney'in "Yol" filmi Norveç'-

te çok büyük ilgi gördü. Bunun için Nor
veç merkez radyQSUna prow.m yapan 
Kültür radyosu, demelimizi anyarak film 
hakkındaki düşüncelerimizi sordu. Yapı
lan röportajda tilmin Kürdistan gerçekle
rini yansıttı~ını, Kürdistan 'ın geri kalış 
nedeninin Kürt gerici-feodal güçleri ve sö
mürgeciler oldu~unu kısaca anlattık. Ve 
Yılmaz Güney'in hayatı, filmleri ile ilgili 
kısa bilgi verdik, Filmle ilgili di~er sorula
rın yanında Norveç'teki Kürtlerin durumu 
hakkında da bilgi verdik. 

Aynca kasetten Kürt müzi~i çalındı. 
7.2.1983 tarihinde 38 dakikalık program 
yayınlandı. Ertesi giin Norveçlilerden edin
!li~imiz izlenime göre genelde programın 
başarıb oldu~dur. Aynı progranı 9.2.83 
tarihinde saat 18.00'de tekrar yayınlandı. 

; 

Norveç Kürdistan Demokratik 
. İşçi Deme~i adına K.G. 
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DAXmYANJİ 

Xwendevanen Heja, 

Dı rojnama "Roja Niı", bejmara 42-43'a da agahdariyek 
derket. Dı agahdari da dıde xuyakınn, ku "Roja Niı" jı vır 
şunda bı şeveyeke dm, we wek kovareke sın'et iı çandibe 
weşandıne. 

Weki te zanin, lı ser zıman, çand iı sın'eta gelemezılın iı 
zordestike m ez m dajo. J ı ber ve yeke, peviste ku kesen pe ş
veril, welatparez iı sosyalist jı heyiyen gele xwe yen peşveriı 
xwedi derkevın, peşta bıbın. Bı axıftınan, weşanan lı nav 
gel da belavbıkın. 

Xwendevanen Denge KOMKAR, rojnama "Roja Niı" ji 
wek Denge KOMKAR bıbinın. Name, çirok, helbest, kılam, 
stran, gotınen bav iı kala iı hwd. jı bo "Roja Niı" re bıkın, wi 
dı nav vi karl da xurt bıkın. 

Em ji. jiyaneki dırej iı serfırazi jı bo "Roja Niı" dıxwazın. 

Redaksiyona Denge KOMKAR 

Denge KOMKAR 

DUYUR U 
Değerli okurlar, 
Kasım 1978 tarihinden buyana İsveç Kürt İşçi Derneği 

tarafından çıkanlan "Roja Nu" gazetesi bundan böyle bir 
san'at ve kültür dergisi olarak yayınlanacaktır. 

Kürt halkının dili, san'atı ve kültürü üzerinde yoğun ırkçı 
haskılann sürdürüldüğü günümüzde san'at ve kültür alanında 
yapılacak çalışmaların önemi elbette büyüktür. Bu doğrul
tudaki çalışma, halkımızın yürüttüğü özgürlük mücadelesi
nin aynlmaz bir parçasını oluşturur. Bu bakımdan Roja Nu 
gazetesi önemli bir boşluğu doldurmaya devam edecektir. 

Bir gazetenin üstlendiği görevleri istenilen ölçüde yerine 
getirebitmesi ise herşeyden önce kitlesi ile arasında sağlam 
bağların bulunmasına bağlıdır .. 

Bu bakımdan halkırnızuı kültürünün gelişip serpilmesine, 
güçlenmesine hizmet edecek olan "Roja Nu"ya sahip çıka
lım. O'nu şiir, roman, hikaye, fıkra, türkü, masal, atasözleri 
ve benzeri çalışmalanmızla destekliyelim. 

Denge KOMKAR olarak, gelecek dönem çalışmalannda 
" Roja Nu "ya başarılar diler, .onunla dayanışma içerisinde 
olduğumuzu belirtiriz. 

Denge KOMKAR Redaksiyonu 

ZII'OJiD IG&&I'd 
Xwendevanen delal, 

_Heyar:zek_e. ber~ hin_ çiroken lı ser xebat ujilanape1mergeyan gihişte deste me. 
Ev çırak, Jl alıye Kurdekı Kurdıstana Iraqe, SALIM CAS/M hatiye nıuisandın. Ev he
va/, end~me Ye~ıtiya Nıuiskaren Kurd lı lraqe ye. Me dı na~ çirokan da hin hevoken 
bı zarav~ So~anı ~ergera_nde zaravii Kurmanci; bo ku xwendevanen me baş te bıghen. 
Em dı vı hejmare da çırokek dıweşinın. Hin dest me da be erne çiroken dıne ji bıweşinm. 

Mamoste xwendegehe da gote xwendevanen xwe: 
- Ez dıbem ku, her yek hevek wene çeke. 
Xwendevan hernil bedeng biın iı çaven wan lı mamoste ma. 

Azad deste xwe bılınd kır iı gote mamoste xwe: 
- Wene her em çe kın, kes jı me ra tıştek nabeje? 
- Her hiın çı dıxwazın, ve weneyi dıkarın çekın. Hiııı ke-

fa xwe ne, kesjı veratıştek nabeje. 
Hernil xwendevanan dest avetıne penoseten xwe. Her yek 

pereke sıpi derxıst iı dest bı wene çekırıne kır. 
Mamoste hınek ser Azad da rawestiya. Bere xwe da wene 

Azad, ku Azad çı wene çeke. 
Hındek cara Azad rawestiya iı hiırık-hiırık fıkıri. Paşe dest 

bı çekırma wene xwe kır. Pışti hernil xwendevanan wenexwe 
dumahik anin, mamoste hedi hedi ber.e xwe da wene xwen
devanan. 

- Serbest, bejete çı wene çekıriye? Rabe nişande. 
- Mamoste, ev çiyaye, ev rfıbare iı ev ji gunde lı ser 

rfıbariye. 

- De baş e. Ma ev çme lı ezman? 
- Mamoste, ew ji fıroken dıjmıne, ku gund bomba-baran 

dıkııı. . 
- Baş e ... Eve lı ser erde çme? 
- Ev ji zarokın. Hmdek bırindar biıne iı bındek ji hatıne 

kfıştın. Mamoste wena mm ne yi civane? 
- Her bıji Serbest. Wene te gelek cıvane. Le bele beje 

mın, jı bo çı te ev weneye çekırıye? 
- Ma te ne gote me, hfın kefa xwe ne. Çı wene dıxwazın 

çekın. Kes tışt nabe_je we. 

- Raste. Kes tışt nabeje we. Le drve ez bızanun, ku bo çı 
te ew wene çekırıye? 

- Mamoste, mm ev wene bo hevale xwe, Kovani,çekır. 
Çunki, fıroken dıjmın Kovan kfıştın. Ber ve yeke, dıvet ez wi 
wene çe kım. Da ku ez tu cara hevale xwe Kovani bir nekım. 

- Her bıji Serbest. W e ne te çe kıriye gelek ciwane. Ev car, 
heke ez bıçım bajer bo te desteke penoset jı hemi renga bi
nım. 

- Gel ek sı pas dıkı.rİı. 
Mamoste hedi hedi bere xwe da wene xwendevanan. He

mu wene wek hevın. Dı hemiya da çiya, riıbar iı gund hene. 
Dı bındek wene da tank iı lımdeka da ji fırok hene. Gunda iı 
zarokan bomba dıkın. Hındek ji peşmerge bı rext, fişek iı 
tıfıngın. 

Mamoste hat e cem Azad iı gote : 
- Azad, te çı wene çekıriye? Nişani mm de. 
-- Maınoste, ev çiyane. Ev ji ıiıbar u gunde me ye. Ewe lı 

sere çiya peşmergene. Ewe dı erde da, dıjmıne me ne. Peş
mergeha kuştiye. 

-- De başe. Te ber çı ev wene çe kır? 
- Mamoste, ev wene şere diıhi evare, ku wexte dıjmın 

hate nav gund iı peşmergeha şere wan kır, hındekje hat kuş
tın iı hındekji revin. 

- Deste te xweş bın, her bıji. Te wene gelek ciwan çekı
riye. 

Bışkfırıyek kete ser leve mamoste iı dı dıle xwe da got: Ev 
car serketın her ya me ye. Çunki, heta zaroken me ji te dıg
hejın iı dızarun dıjmınen me ki ne! 
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KÖLELiK 
YASALARI 
CIKARILlYOR • 

Faşist cunta sendikalar, grev, toplusöz
leşme ve iş yasalannı değ"iştiriyor. Aslın
da yapılan şey; daha önceleri işverenler 
tarafından hazırlanmış metinleri, bir kuk
lalar topluluğ"u olan ve "Danışma Meclisi" 
denilen meclisten geçirtip yasa diyerek 
piyasaya sürmekten ibarettir. Daha doğ"ru
su faşist generaller, işbaşma geldiklerin
den beri patronlann direktifleriyle işçi 
haklarına yönelttikleri saldırılara şimdi 
yasal kılıf geçirmeye çalışıyorlar. 

Yapılmakta olan değ"işikliklerle işçi 
hakları tümden rafa kaldırılıyor, greve git
mek, sendikal faaliyette bulunmak veya 
haksızlıklara karşı başka biçimlerde di
renmek olanaksız hale getiriliyor. 

DEVLET 
MEMURLARINA 
YEMiN 
ETTiRiLiYOR 

Faşizmin kurallanna uygun olarak top
lumu askerileştirme, disipline etme çalış
maları devam ediyor. 

öğretim üyeleri saka! bırakabilirler mi, 
bırakamazlar mı gibisinden maskaralıkla
rın sürdüğü, devlet dairelerinde kravat tak· 
ma zorunluluğ"unun getirildiğ"i bir ortam
da, şimdi de memurlar yemin etmek zo
runda bırakılıyorlar. 

Memurlara sori günlerde sırayla sömür
geci-faşist güçlerin hazırladığ"ı ırkçı-gerici 

karakterdeki yemin ettiriliyor. Kuşkusuz 
yüreğinde insan sevgisi taşıyan, barıştan, 
demokrasi ve insan haklarından yana 
-'-Ian, hele de sosyalist düşüneeye ve Kürt 

rtseverliği duygularına sahip memurlar 
için bu bir işkencedir. Zaten işbaşındaki 
leş kargaları da bunun için yemin etme 
zorunluluğu getiriyorlar. • 

ekonomiyi 
kurtarma 
masallan 
gercekleri 
gizliyemiyor 

Cunta işbaşma geldiğindenberi habire 
ekonomiyi düze çıkartma, ihracat sefer
berliği palavra!anyla kitleleri avutmaya 
çalışıyor. Bu yüzden de gerçek dışı iyim
ser tablolar, yalana dayalı rakamlar verip 
duruyorlardı. Ancak ne var ki bu propa
ganda hiç bir zaman işe yaramadı. Çünkü 
kitleler generallerin yalaniarına değil, gün
lük hayatta karşılaş tıklarına bakıyorlardı. · 
İşsizliğ"in, pahaliılığın eksilmediğ"i ve tam 
tersine ağırlaştığ"ı Türkiye'de elbette baş
ka türlüsü de olamazdı. 

Ama son zamanlarda ekonomiyi kur
tarma masallannın ardındaki derin ekono-

Rupeı s 

mik kriz daha da açığ"a çıktı. Ihracat se
ferberliğ"inin umulanı vermediği. ve sarf
edilen çabaya rağmen gerçek anlamda bir 
artıştan söz edilemiyeceğ"i açığa çıktı. Or
takpazar Türk burjuvazisinin yaptığı skan
dal niteliğindeki dampinglere karşılık tek
stil ürünlerine ambargo koydu. 

öte yandan demir fiyatlarına bir çırpı
da yüzde 65 oranında zam yapıldığı gün
lerde, bankerlik rezaletinden sonra bir de 
bankacılık kepazeliği çıkmasın diye üç 
bankaya el konuldu. Maliye bakanı duru
mu çok berbat olarak gördüğü için kendi
sine geniş yetkiler verilmesini istiyor. 
Ama "yetki tasarısı" burjuva çevrelerin
den bazılarını bile endişelendiriyor, ürk
melere neden oluyor. Maliye bakanı ise 
kritik durumu kamuoyu önünde açıkla
maya cesaret edemediği için ''Danışma 
Meclisi "nin gizli bir oturum yapmasını 
öneriyor. Sadece bu bile ekonominin 
bataklıkta olduğunu göstermeye yetmi
yor mu? 

abdullah bastürk: 
idam cezani1z 
~vaş-yavaş 
1nfaz ediliyor 
Faşist cunta tarafından idam talebiyle 

yargılanan Abdullah Baştürk geçtiğimiz 
günlerde askeri cezaevlerinin durumunu 
ve işçi düşmanı kanlı katillerin uyguladı
ğı insanlık dışı baskıları birkez daha açık
lığ"a kavuşturup teşhir etti. 

ilerici ögretim 
üyeleri ne yönelik 
tasfiye 
operasyonu 
Faşist çetenin hedefleri arasında üni

versite özel bir yer tutar. Beyinlerine 
Amerikan marka bilgilerin bolca enjekte 
edildiği generaller, üniversitelerde efendi
leri olan patronların hoşuna gitmiyen dü
şünceler tartışılsın istemiyorlar. Düşünce
den, bilimden ve gerçeklerden korkan 
baykuşlar takımı üniversite özerkliğini or
tadan kaldırdıktan, bu kurumlan ilkokul 
düzeyine indirdikten sonra az sayıda da 
olsa kendilerine ters düşen şeyler söyliye
bilecek olan demokrat ve ilerici öğretim 
üyelerini peşpeşe atıyorlar. 

CİA ile eskidenberi pek sıcak ve sami
mi ilişkileri olan YöK başkanı İhsan Dağ
ramacı ise, bir yandan ilerici öğretim üye
lerini attırırken, diğer taraftan da İngilte
re ve daha başka kapitalist ülkelerden 
öğretim üyesi ithal etmeye çalışıyor. Yük
sek miktarda ithal bedelleri emperyalist
ler tarafından ödendikten sonra bu itha
lat neden gerçekleşmesin ki? Sığır da it
hal edilir, öğretim üyesi de, eşşek te. 

Atom başlıklı füzeler 
Türkiye'ye yerleştirifrnek 
isteniyor 

Amerikan tekellerinin çiftliği durumun
daki Türkiye 'ye büyük miktarda yapılan 
askeri yardımdan, çevik kuvvetlerin barın
dırılınası kararından sonra şimdi de sıra 
Pershing-2 f'ı.izelerinin yerleştirilmesinde. 
Son zamanlarda değişik çevrelerde bı.. ha
berler doğ"ru mu değil mi diye tartışılıyor. 

Hiç kuşkusuz eğer Amerikan tekelleri 
isterlerse, onların sadık uşaklan olan ge
nerallerin pek sevdikleri bir kelime olan 
"baş üstüne" demekten başka bir şey ya. 
pamıyacaklan açıktır. Onlar açısından 
Türkiye bir atom cehennemine çevrilse 
bile önemli değil. Yeter ki efendilerinin 
işleri tıkırında gitsin, kasalan dolsun. 

Aslında yeri cezaevi olması gereken 
suçlulan_n, yönetimi ele geçirdiği Türki
ye'de DISK yöneticilerinin yargılanmala
rının haksızlığı bir yana faşist generaller 
Vehbi Koç ve Halit Narin gibi efendileri
nin emirlerine uygun olarak onlan insan
lık dışı koşullar altında tutuyorlar. Nite
kim Baştürk yaptığ"ı başvuruda, kendileri
ne yapılan\ işkenceleri dile getirdikten 
sonra, karşı karşıya bırakıldıkları kötü ko
şullarla ilgili olarak şöyle dedi: "öte yan
dan tutukevinde arama, arkadan zincire 
vurulma, hakaret ve onur kıncı davranış 
ve sözler tahammWü zor, sık sık karşılaş
tığımız olaylardandır. 

"Tutukluluk durumu, tutuklunun ru
hi, bedeni ve zihni yönlerden ve sağlık 
durumunun bozulması anlamına gelmez. 
Ancak götürüldüğümüz cezaevindeki ya
şam koşullan açısından davanın karar 
aşamasını görüp göremiyeceğimiz şüp
helidir." 

fatsa'da emekçi 
halka karş1 aç11an 
dava sUrljyor 
Faşist cuntanın büyük bir hırçınlık ve 

kinle saldırdığı yerlerden birisi ise Fatsa'
dır. Generaller cuntası Fatsa'yı topyekün 
düşman ilan etmişler ve adeta onu harita
dan silmek için çalışıyorlar. Çünkü Fat
sa' da emekçi halk kitleleri bilinçlidir. 
Çünkü kitleler cuntadan önceki dönemde 
orada burjuva adaylarının suratma şamar 
i ndirmiş ve belediye başkanlığına kendile
rinden yana birisini seçtirmişti. 

Elbette kitleler böylesine bilinçlenir de 
faşist generaller buna karşı susar mı? On
lar, bu nedenle Fatsa'yı bir işkencehane
ye, bir hapishaneye çevirdiler. Savcıları 
uydurma gerekçelere dayanarak davalar 
aç tılar. Ve bu davalar devam ediyor. 

Ama faşizm ilerici ve devrimci insanla
rı yargılarken bile ödü kopuyor. Bu ne
denle de becerebildiği kadar baskı uygulu
yor ve savunma hakkını yok etmek için 
çabalıyor. 759 sanıklı ve 268 kişinin ida
mının istendiği Fatsa davasında da bunu 
açıkça görmek mümkün. Diğer haskılara 
ek olarak toplu halde mahkemeye çıkma
larından korktukları için sanıkların ifade
le~i~i _kü_çük gruplar halinde alma yönte
mını ızlıyorlar. Sanıklar ise bu durumu 
protesto etmek amacıyla ifade vermeyi 
red ediyorlar. · 

Diğer taraftan Fatsa emekçi halkına 
karşı faşist cunta tarafından açılan dava
nın yankıları sürüyor. Çeşitli ülkelerdeki 
il~rici ve demokratik çevreler bu açık fa
şıst saldırı karşısında Fatsa'lılara sahip 
çıkma, onları destekleme kararındalar. 
Değişik ülkelerden bir çok belediye yöne
timi de bu doğrultuda çalışmalar yapıyor. 
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Federal Almanya'da nüfus sayımı. • 

((KONTROL DEVLETİNE»DOÔRU BIR ADlM 
Bu yıl 27 Nisan günü Federal Almanya'da 

nüfus sayımı yapılacak. Bu sayım geçen 

yıl yürürlüğe sokulan sayım kanuna göre 

olacak. 3 70 m ilyon marka malolacak 

olan bu işle 60.000 sayım memuru gö

revlendirilmiş. 

Nüfus sayımına ilişkin olarak hazırlan

mış belgeler, kişinin şahsına, medeni ha

line, mesleki ve işhayatına, kazanç ve gi

derlerine, ikamet ettiği eve, dini inançları

na, telefon numarasına varıncaya dek pek

çok soruları ihtiva ediyor. Sadece kişinin 

sahşına yönelik bölümde 19 ve oturduğu 

eve yönelik olarak da 16 soru var. Son se

çimde Federal Parlamentoya girmeyi ba

şaran YEŞiLLER (Die Grünen) ve daha 

yüzlerce ilerici-demokrat örgüt, kuruluş 

ve kişi bu nüfus sayımını "kontrol devle

tine" doğru bir adım olarak niteliyorlar. 

Zira tek tek bireyler üzerinde, yaşamın 

her alanına yönelik tam teferruatlı bilgi 

toplanacak. Ve toplanan bilgiler com

puterde merkezileştirilecek. 

Tek merkezde toplanan bu bilgiler, 

planlama ve idari amaçlarla kullanılabile

ceği gibi, istihbarat ve polis örgütlerine, 

federal ve eyalet yüksek makamlarına, ka

mu ve özel teşekküllere, istatistik dairele

rine verilebi lecek. Bu bilgiler verilirken 

hernekadar kişinin ismi açıklanmıyacaksa 

de, belgelerdeki numaralama· ve harflen

dirmeler vasıtasıyla, kişinin kim olduğunu 

çıkarmak mümkün. 
Bunun için ilerici bilim adamları, hu

kukçu ve politikacılar da dahil olmak üze

re toplumun geniş bir kesimi nüflB sayı

mının bu şekliyle yapılmasına karşı çıkı

yorlar; hatta sayım ın anayasanın 1. mad

desindeki, "kişinin onurunu ve kişisel 

haklarını korumak" ilkesine ters düştüğü

nü söylüyorlar. Buna ilişkin olarak ta şim

diye dek 50'ye yakın dava müracaatı 

Karlsruhe'deki anayasa mahkemesine inti

kal etmiştir. 

Kişiler hakkında toplanacak olan bil

gilerin korunması, istismar edilmemesi yö

nünde gerekli tedbir ve güveneelerin alın

madığı açık. Ve kişiler hakkında elde edi

len ve tek merkezde toplanacak bilgilerin 

kişiye karşı, devlet ve devlet güçleri tara

fından kullanılacağı ileri sürülüyor. 

Sayıma karşı çıkan kişi ve örgütlerin 

sayısı gün geçtikçe artıyor. Sayıma karşı 

çıkan, onu boykot eden 300 cıvarında 

halk komitesi şimdiye kadar kurulmuş. 

Değişik siyasi güçlerin bu sayıma karşı çı

kış noktaları elbette farklıdır. SPD sayı

mın ertelehmesinden, soru formüllerinin 

yeniden düzenlenmesinden yana. YE Ş iL

LER ve daha pekçok örgüt; sendika, 

gençlik ve kadın örgütü, barış ve anti-fa

şist dernekler sayımın engellenmesinden 

yanalar. Yeşiller sayımı açıktan boykota 

çağırıyorlar. 

Nüfus sayımı geniş kitlelerin ilgisini 

çekiyor; adeta ilerici güçlerle gerici-tutu

cu güçler arasında bir mücadeleye dönü

şüyoL Vatandaşları tam bir denetim ve 

kontrol altına alma yolunda atılmak iste

nen bu sayıma katılmıyanları, karşı çı

kanları şimdiden etkilemek için cezalar 

verileceği söyleniyor. Sayımı boykot 

edenlere 10.000 Mark para cezası verile

ceğini iddia ediyor hükümet çevreleri. 

IIMETALL DALlNDA 
MÜCADELE SÜRÜYOR 

Maden dalında çalışan toplam 1 milyon 

işçiyi ilgilendiren ücret zammı mücadelesi 

ve buna ilişkin toplu sözleşme görüşmele

ri sürüyor. IG-Metall temsilcileriyle işve

ren sözcüleri arasında sürdürülen ve sık sık 

ara verilen görüşmeler henüz bir sonuca 

varmış değil. Görüşmeler sürerken, Mart 

ayının ilk iki haftasında toplam 350 000 

maden işçisi uyarı grevierine gitti, yürü

yüş ve mitingiere katıldı, patronların öne 

sürdüğü yüzde 2,5'1uk zammı reddettiler. 

1983 yılı için sürdürülen toplu sözleş

me görüşmeleri ve ücret zammı mücadele

si, işsizliğin 2 milyona ulaştığı, sosyal ve 

ekonomik bunalımın arttığı, sosyal harca

maların ve hakların budandığı, politik ik

tidarın sağa kaydığı, tutucu güçlerin ikti

dara oturduğu bir ortamda sürüyor. 

Patronlar, çıkarlarını en iyi bir biçim

de gözeten, kendilerine sadık, sol gözü 

daima kör bir hükümetin işbaşma gelişi

nin verdiği cesaretle işçilere, -onların sen-

Buna karşı ilerici avukatlar, bu cezanın 

30 ila 100 mark arasında olabileceğini 

söylüyorlar. Diğer taraftan boykot eden

lerin sayıca çok olmaları halinde bu para 

cezasının alınmasının zor olacağı da be

lirtiliyor. Zira, para cezası gelen her kişi, 

itiraz etme hakkına sahip. Böyle olunca 

sorun mahkemeye havale edilecek. Mah

kemelerin boykot edenlerin çok olması 

halinde, yüzbinlere;, hatta milyonlarca 

davayı personel, ve zaman açısından hal

etmesi mümkün olmıyacak. 

Nüfus sayımı yabancılar açısından 

önemli sakıncalar getirecek. Bir kere ika

metgah kaydı olmıyan, kaçak olarak çalı

şan yabancıların saptanıp yurt dışı edil

mesi kolaylaşacak. ikametgah kaydı ol

mıyan yabancıları ihbar edenlere ise ih

bar_lık ikramiyesi 5 Mark verilecek. (f · 
manlar için 2,5 Mark) 

Yine yeterli konutu olmıyan veya sos

yal yardım alan yabancılar, sayım sonucu 

elde edilecek bilgiler ışığında daha kolay

ca tespit edilecek ve yurt dışı edilmeleri 

kolaylaşacak. 

Yabancıların nüfus sayımına karşı çık

ması veya onu açıktan boykot etmesi sa

kıncalıdır; tavsiye edilecek bir yöntem de

ğildir. Zira nüfus. sayımı geçen sene ka

nunlaşmıştı: Federal Almanya'da kanun

lara karşı çıkan veya makamlar önünde 

bilgi vermekten kaçınan her yabancı ya

bancılar yasasının 10. paragrafının 7. ben

dine göre sınır ,dışı edilebiliyor. Böyle 

olunca, sayıma karşı çıkan onu boykot 

eden bir yabancı,. kanunlara karşı çıkmış 

sayılacak ve (oturma hakkı olanlar hariç) 

sınırdış ı edilebilecek. 

Ama yabancıların yapacağı işler va .. 

Bulunduğumuz yöredeki ilerici avukatlar

dan, sayıma karşı çıkan "halk girişimle

ri "nden bilgi almak, boykot dışındaki al

ternatifler üzerinde bilgi almak, tartışmak 

gibi. 

dikalarma karşı yoğun bir kampanya yü

rütüyorlar. Onlar, yüzde 2,5'1uk bir zamla 

1983 yılı için işçilerin reel ücretlerini dü

şürmeyi amaçlıyorlar. ' 
Buna karşı, lG-Metal 14 ay geçerli ol

mak üzere yüzde 6,5'1uk bir ücret zammı 

ve yüzde 4,5'1uk bir fiat artışını talep edi

yor. Bazı sendika temsilcilerinin yüzde 

3,5'1uk bir zammı yeterli bulacakları doğ

rultusundaki eğilimteri bile reel ücretierin 

düşmesini önliyemiyecektir; önlemediği 

gibi patronları sevindirecektir. 
Patronların dayatmacı ve çok düşük 

ücret zammına, bunalımın yükünü işçile-

Devamı Sayfa 19.da 
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ı:s.ı:serlin mahkemesi: 

kürtlere baski uygulan1yor 
Batı Berlin'de politik sığınma için baş

vuruda bulunan bir Kürdistanlının "poli
tik sığınma•istemi Kürt olduğu için" ka
bul edildi. Mahkeme 25 sayfalık gerekçeli 
kararında: "Türkiye'den gelen bir Kürd'ün 
politik sığınma başvurusunun, başvuruyu 
yapan kişinin siyasi niteliği gözönüne 
alınmaksızın kabule değer olduğu, çünkü 
Türkiye 'de Kürtlere yoğun baskı ve zu
lüm" uygulandığı belirtiliyor. 

''Kürt halkı üzerindeki zoraki asSimjJas
yon politikası, Kürt dilinin yasaklanması, 
cunta Anayasasının 3, 26, 28 ve 143. 
maddeleri, Türk ordusunun sistematik şe
kilde sürdürdüğü köy baskınlan, batı ille
rine göçetmek zorunda kalan Kürtlerin 
r.~cekondularda uğradıkları baskılar ve 

.. 1 bu haskılara karşın boyun eğmiyen 
Kürtlerin konumu" ara başlıkları altında 
karar gerekçeleri mahkeme tarafından 
belgelerle aç ıkianıyor. 

Birinci bölümde ''Kürt dilinin yasaklan
masının ve zoraki assimilasyon politikası
nın Mustafa Kemal dönemine dayandığı 
açıklanarak, Kürtçe yayın yapmanın suç 
sayıldığı belirtiliyor. Kanıt olarak ta "Ro-

ja Welat" gazetesine yönelik baskılar ve 
dönemin Ankara valisinin gazetenin çıkışı 
ile ilgili açıklaması gösteriliyor. Yeni dö
nemde, bu yasağın cunta anayasasında 
Maddeieşmesinin bu alandaki önlemlerin 
dalla da sertleştirileceğinin göstergesidir" 
denilmektedir. "Böylelikle Kürtlerin ana
dillerini konuşma hakkı ellerinden alın
makta ve bu bir anayasa maddesi halinde 
yasallaştırılmaktadır". "Bunun soyut bir 
belirleme olmaktan öte pratik . yaşama 
yansıdığı da Diyarbakır sıkıyönetim ko
mutanının yayınladığı genelgede açıkça 
görülmektedir'' deniliyor. 

"Kürt köylerine yapılan baskınlar" bö, 
lümünde ise operasyonlar detaylı bir şekil
de anlatılıyor. Bu operasyonların ayrım 
gözetmeksizin tün1 Kürtleri hedeflediği 
belirtiliyor. 

Daha sonraki bölümde Kürdistan 'a yö
nelik ekonomik sömürü gözler önüne seri
lerek; Kürtlerin göçe zorlandığı, bazı dep
remierin bunu dalla da kolaylaştırdığı be
lirtiliyor ve "doğal zenginliklerine rağmen 
alınan ekonomik tedbirlerle bölge geri bı
raktırılmıştır. Örneğin Keban barajından 
sağlanan enerji Türkiye'nin batısına akta
rılıyor" deniliyor. Göç etmek zorunda ka-

faşist cunta çocuklara i~k ence yap•yor 
F.Aimanya'da bulunan "Terres des Hommes" örgütü kamuoyuna yaptığı açıkla

mada, Diyarbakır hapishanesinde bulunan ve sayıları 500 cıvarında olan Kürt çocuk
larına yapılan işkenceleri protesto etti. 

Çeşitli belgelere dayanarak açıklamayı yapan örgüt, Federal Alman hükümetine 
de çağrıda bulunarak bu insanlık dışı tutumundan ötürü Türk hükümeti nezdinde gi
rişimde bulunmasını ve protesto etmesini istedi. Olay kamuoyunda geniş yankılara 

ol açtı. Alman Televizyonu Birinci Program {ARD) konuya geniş yer ayırdı. Prog
(amda işkence gören Kürt çocuklarının isim listesi verildi ve belgeler gösterildi. 

SPD parlamenter i Klaus i mmer hükümetle temaslarda bulunmak üzere Ankara 'ya 
giden Batı Berlin Belediye Başkanı Weiszacker'e yaptığı çağrıda: "Televizyonda si
zin askeri hükümeti protesto edip etmediğiniz açıklaı'ımadı. Şayet bunu düşünme
diyseniz, sizi tüm Almanlar adına insan haklarının korkunç bir şekilde ayaklar altına 
alınmasına karşı pr.otesto sesinizi yükseltmeye çağırıyorum. Aynı zamanda siz de 
benim gibi Alman Protestan Kilisesi yöneticilerindensiniz. Bundan ötürü de taşıdığı
nız özel sorumluluğa dikkatinizi çekmek isterim", dedi. 

Faşist cuntanın bu şekilde teşhir edilmesi, onun sevincini de bir yönden kursa
ğında bırakmaya doğru gidiyor. Bilindiği gibi Almanya'da sağ koalisyonun işbaşına 
gelmesi Türk yönetimini sevindirmişti. Kohl hükümetinin cuntayı SPD/FDP koalis
yonuna göre çok daha açık şekilde destekleme kararında olduğu'ise açık. Ama bu 
hükümet de faşist cuntanın işkence ve katliamianna karşı duyulan tepkileri görme
mezlikten gelemez. 

Geçtiğimiz günlerde Avrupa parlamentosu, Türkiye'deki politik durumu göz 
önünde bulundurarak, politiktakibata uğrıyacakların iade edilmemelerini istiyen bir 
kararı oybirliği ile onayladı ve Avrupa hükümetlerine bu doğrultuda çağrıda bulundu. 

Ardından Alman Anayasa Mahkemesi politik baskılar yüzünden yurt dışında ya
şamak zorunda kalan kişilerin Türkiye'ye iade edilmeleri halinde takibata uğrıya
caklarını belirterek, bugünkü ortamda böyle iadeleri durduran bir karar aldı. Konu
ya ilişkin bir açıklamada bulunan SPD Meclis Grubu başkanvekili immer, Adalet ve 
Dışişleri bakanlarını bu karara saygılı davranmaya davet etti. 
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lan Kürtlerin Türkiye 'nin batısında da 
baskı altında kaldıkları belirtilerek batı
ya göçle Kürtler baskıdan kurtulmamak
tadır, deniliyor. Onun için, bazı mahkeme 
kararlarında belirtildiği şekilde batıya 
göç, Kürtler açısından bir kurtuluş değil
dir {daha evvel iltica davalarında hakimler 
baskıdan kurtulmak için Kürtlerin Türki- · 
ye'nin batısına gitmelerini yeterli görüyor 
ve böylelikle iltica istemini red edebiliyor
du, D.K.). 

Kararda bu gerekçelerin ışığı altında 
Kürt olmanın F AC Anayasasının I 6. mad
desinin 2. bendi ile Uluslararası Mülteciler 
Konvansiyonunun 28 Temmuz 1951 ta
rihli "siyasi mülteci" tanırnma uygun düş
tüğünden iltica isteminin kabulü için ye
terli sayılması gerektiği belirtiliyor. 

Berlin İdari Mahkemesinin kararı, Kürt 
halkına uygulanan ırkçı-sömürgeci politi
kanın teşhiri bakımından önemli bir hu
kuksal adımdır. Böylece Alman hükümet
lerinin Kürtlerin iltica taleplerine karşı 
olan haksız tutumları da bir kez daha 
mahkeme kararı ile geriletiliyor. 

Alman mahkemeleri bu kararı verirken 
insanın aklına bir soru takılıyor. Acaba 
Kenan Evren silahını kuşanıp Berlin kapı
larına dayanınayı ve bu mahkemeleri hiza
ya getirmeyi planlamıyor mu? Malüm 
"Paşa hazretleri" böyle şeyleri hiç se\·
mez de. Almanların dikkatine sınımak is
teriz. 

sendikacilarin 
yarg1lanrnas1 
Pr~esto 
edildi 
Uluslararası Genel-i ş {iöD) Sl'nd ikaları" 

başkanı Heinz Kluncker 28 Mart'ta Bonn'
da yaptığı basın toplantısında Türkiye'de 
sendikacıların tutuklanmasını, yargılan
masını uluslararası planda protesto etme
ye çağırdı. 

Kluncker, Sendikalar Kanununun Tür
kiye'de Nisan ayında yürürlüğe girmesiyle, 
Türkiye'de sendika diye birşeyin artık ol
mıyacağı konusunda endişelerini dile ge
tirdi. 

Kluncker Türkiye'ye yapılan yardımla
ra değinerek; Türkiye'de insan hak ve öz
gürlüklerinin ayaklar altına alınmasının 
Alman politikacılarını ilgilendirmediğine 
işaret etti. 

Kluncker, demokratik örgütleri ve ile
rici kişileri Türkiye'de tutuklu bulunan 
sendikacılarla dayanışmaya çağırdı. 1 Ma
yıs günü protesto postakartlarını faşist 
cuntaya göndererek onu protesto etmele
ri çağrısında bulundu. 
( Posta Kartları ÖTV den alınabilir. ) 
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DEmOKRATiK 
Toplumsal Gelişmeye Paralel 
Olarak Örgütlerin Gelişmesi 

İlkel toplumda insan, doğa kuvvetleri
ne karşı savunmasız bir durumdaydı. İn
sanlar tabiatta hazır buldukları yiyecek 
maddelerini toplıyara:k geçiniyor, kendile
ri henüz bitki yetiştirmeyi ve hayvan bes
lerneyi bilmiyorlardı. Toplumsal b.irlikte 
yaşamaya geçişte ilk insan, bir yerde ha
zır halde bulduğu yiyecek maddelerini tü
ketiyor, sonra yer değiştirip başka bir 
bölgeye gidiyordu. Daha bu aşamada in
sanlar arasında toplumsal emek mevcuttu. 
İş aletlerinin ilkel olması, yaşam güçlük
leri insanları birlikte hareket etmeye, 
ortak emek sarfetmeye zorluyordu. örn
neğin; avianma sırasında veya fırtına çık
ması, vahşi bir hayvanın saldınsı duru
munda topluluğun bireyleri birlikte ha
reket ediyor; avın başarılı geçmeyi veya 
düşman tehlikesinin atlatılabilmesi için 
ortaklaşa çaba sarfediyorlardı. Bu şekil
deki ortaklaşa davranış ise bir bakıma ör
gütlenmenin ilk nüvesiydi. 

Zamanla insanlar doğayı daha iyi anla
maya ve sırlarını keşfetmeye başladılar. 

Yeni iş aletleri buldular, bilgi ve deneyleri 
giderek arttı. Ateşin, ok ve yayın bulun
ması insan toplumunun evrimleşmesine 

büyük katkılarda bulundu. Toplumsal ha
yat değişikliğe uğradı, daha iyi bir düze
ye erişti. Toplumsal yaşam, daha üst bir 
örgütlenme aşamasını ifade eden gens'e 
yerini terketti. İş aletlerinin gelişmesi so
nucu insanlar arasında ilk büyük toplum
sal işbölümü ortaya çıktı ve tanm ile hay
vancılık birbirinden ayrıldı. Onu ikinci bü· 
yük toplumsal işbölümü olan zanaatkarlı
ğın ortaya çıkması izledi. 

Nihayet emeğin üretkenliği o derece
ye vardı ki, artık topluluğun yaşamını 

sürdürebilmesi için zorunlu olandan daha 
fazla miktarda üretimde bulunmak ola
naklıydı. Bu da bazı kişilerin üretilen 
ürünlerin bir bölümüne fazladan el koyma
sı ve kendi mülküne dahil etmesi imkanını 
sağladı. Giderek, üretim araçlarının ortak
laşa mülkiyeti ve ürünlerin eşitçe böiişül
mesi ilkesi terkedildi, bunun yerine özel 
mülkiyet gelişti. 

özel mülkiyet hakkının ortaya çıkma
sı ve gelişmesine paralel olarak doğan sı
nıflı toplumda örgütlenme de niteliksel 
değişikliğe uğradı. İlk sınıflı toplum biçi
mi olan köleci düzende artık örgütlenme
nin esas amacı, toplumsal sorunların or
taklaşa çözümünü sağlamak değildi. Bu
nun yerine. sömürücü sınıfın çıkarına olan 
düzeni sürdürüp güçlendirmek ve özel mül
kiyeti korumak düşüncesi ön plana çıkı
yordu. Bu örgütlenmenin en üst biçimi ise 
devletti. Devlet aygıtı yönetim organları, 
silahlı gücü, adliyesi ve hapishaneleriyle 
eğemen sınıfın çıkarlarını korumaya hiz
met eden bir araçtı. Gerek üretimin ger-

çekleştirilmesi ve gerekse geniş toprak 
parçaları üzerinde yönetim ve asayiş işle
rinin yürütülmesi ve benzeri sorunlar güçlü 
bir yönetim mekanizmasının oluşturulma
sını zorunlu kılıyordu. örneğin: Köleci 

Babil, Mısır, Roma ve benzeri büyük dev
letler çok büyük birer örgütlenmenin ör
nekleriydiler. 

Köleci üretim tarzını izleyen feodal ve 
kapitalist toplumlarda da sömürücü sınıf
lar, köle sahipleri sınıfı gibi devleti kendi 
sınıfsal çıkarlarını korumak ve düzeni de
vam ettirmek için bir araç olarak kullan
dılar, kullanıyorlar. Bu toplumsal biçimle
rinde de örgütlenme esas olarak sınıfsal 

karakterdedir. 
Kapitalizm, üretici güçlerden sağladığı 

muazzam gelişmeye paralel olarak örgüt
lenmeyi de önceki toplurnlara göre çok 
daha ileri boyutlara ulaştırdı. Sermaye bi
rikimi arttıkça, yoğunlaşma ve merkezi
leşme sonucunda tekelleşme ortaya çıkıp 
güçlendikçe, ham madde temini, 'tşgücü 
piyasasının denetlenmesi, üretimin orga-

. nize edilmesi, üretilen metaların kitlelere 
ulaştırılıp dağıtımının sağlanması, sosyal 
ve kültürel gereksinimierin giderilmesi ve 
benzeri sorunlar, ortaklaşa çalışmanın ve 
örgütlülüğü geliştirmenin önemini arttırdı. 

Doğal olarak modern çağın bu özelliği 
yalnızca eğemen sınıfların değil, emekçi 
sınıf ve tabakaların da daha iyi bir örgüt
lenmeye gitmelerinin maddi temelini ya
rattı. Günümüzde örgütlenme sınıfsal ÇI·· 
karları korumada, toplumsal gelişmeyi 

sağlamada belirleyici mücadele aracıdır. 

Bugün artık eski dönemin masallarındaki 
gibi her şeyi tek başına yapma yeteneğine 
sahip olağanüstü güçte kahramanlar yok. 
Her şey koşullara uygun bir örgütlenme 
ve mücadele ile sonuca ulaşıyor. Kahra
manlar ve liderler ise böylesi kollektif bir 
mücadelenin ürünü olarak ortaya çıkarlar. 

Örgütlenmenin İki Biçimi: 
Politik ve Ekonomik-Demokratik 

Günümüz sınıflı toplumlarında çıkarla

rı birbirleriyle çelişen sınıf ve tabakalar 
arasında sürekli bir mücadele vardır. Ve 
buna paralel olarak değişik sınıf ve taba
kaların çeşitli nitelikte örgütleri meydana 
gelir. Toplumsal sorunların çözümünde 
karşımıza çıkan örgütleri ana özellikleri 
itibariyle ikiye ayırabiliriz:Politik ve Eko
nomik-demokratik. 

Benzer bazı yönlerin yanısıra, bu iki 
örgütlenme tipi arasında amaç ve çalışma, 
yöntemleri bakımından temel farklılıklar, 
vardır. 

Politik örgütlenme, örgütlenırıenin bir 
üst biçimidir ve iktidarı ele geçirmeyi he
defler. Ekonomik-demokratik örgütlenme 
ise iktidan alma amacı gütmez, güncel 
ekonomik ve demokratik hakların elde 
edilmesi, korunması hedefine yönelir. 

Aricak, yukarıda da değinildiği gibi her 
iki örgütlenme tipi arasındaki bazı farkla-
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• KITLE 
ra bakarak bunlan birbirinden tümüyle 
kopuk biçimde değerlendirmek te yanlış
tır. 

Açıktır ki sömürücü bir toplumsal dü
zende ekonomik ve sosyal sorunlann te
melden çözümü, onları yaratan üretim 
ilişkilerinin ortadan kaldırılmasına bağlı
dır. Bu da mevcut toplumsal sistemin ye
rine bir yenisinin (eski sistemin çelişkile
rini ortadan kaldıran) geçmesiyle müm
kün olabilir. örneğin: feodal sistem te-

melde feodal sınıfın serf köylüleri sömür
mesi üzerine inşa edilmişti ve bünyesinde 
uzlaşmaz çelişkiler taşıyordu. Daha s<>nra 
hakim hale gelen kapitalizm bu düzenin 
çelişkilerini ortadan· kaldırdı ve üretici 
güçlerin gelişmesinin önündeki engelleri 
yıktı. Tarihsel bakımdan bu ilerici bir rol
dü. Ama kapitalizmin kendisi de söm;· 
cü karakterde bir toplumsal sistemd. 
uzlaşmaz çelişkilere sahiptir. Kapitaliz
min yapısından kaynaklanan çelişkiler 

ise ancak bu düzenin üretim ilişkilerini 

ortadan kaldırabilen ve yeni bir üretim 
tarzı olan sosyalizm tarafından yok edi· 
lebilir: Bu da ancak iktidann burjuvazi
den işçi sınıfına geçmesiyle mümkün ola
bilir. 

Ancak temel çözümün siyasal iktidarın 
elde edilmesine bağlı olması, mevcut dü
zen sona ermeden ekonomik ve demokra
tik hakların korunması uğruna mücadele 
verilemiyeceği anlamına gelmez. Tam ter
sine sendikalar ve demokratik kitle örgüt
lerinde çalışmanın önemi büyüktür. Bun
lar birer ·okul görevi yerine getirirler. Kit
leler buralarda sorunları daha iyi ö.ğrenir, 
bilinçlenirler. Gene böylesi örgütlerde ya
pılacak pratik çalışma, onlara yönetme 
konusunda da deney kazandınr, bilgi ve 
becerilerini arttırır. 

Politik örgütler, esas olarak iktidarı 
ma hedefine yönelirler ama kitlelerin g._ __ 
eel ekonomik ve demokratik taleplerinin, 
kültürel sorunlarının dışında kalamaz, on
lara ilgisiz duramazlar. Tersine siyasal ör
gütler bu tür sorunların çözüme kavuştu
rulması için çaba harcar, bu amaçla yürü
tülen mücadelenin içerisinde yer alırlar. 
Aksi taktirde herhangi bir siyasi parti ne 
derece doğru ve gerçekçi· program ilkele
rine sahip bulunursa bulunsun, kitlelerle 
yeterli bağ kuramaz, onları bilinçlendirip 
örgütliyemez, soyutlanmaktan kurtula
maz. 

Diğer taraftan kitle örgütleri de tümüy
le siyasi mücadeleni'n dışında değiller. On
lar, her nekadar iktidan ele geçirme müca
delesi vermiyorlarsa da attıkları her adım, 
yaptıkları her çalışma aynı zamanda poli
tik bir faaliyettir. Esasında sınıflı bir top
lumda ortaya çıkan her türlü davranış bi
çiminin sınıfsal bir temeli vardır. Çünkü 

ileri sürülen her talep, yapılan her iş top
lumsal sisteme etkide bulunma sonucunu 
doğurur. Bu aynı zamanda şu veya bu sı
nıf ve tabakanın çıkarına uygun veyahut 
da ters düşer. Bu nedenle de tüm eylemle
rimiz, istemlerimiz maddi hayat gibi siya-
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sal üstyapıyla da bağlantı içerisindedir ve 
onu etkiler, ondan etkilenirler. 

Ekonomik-demokratik haklar uğruna 
mücadele ile politik mücadeleyi birbirle
riyle ilgileri yokmuş gibi göstermek as
lında burjuva propagandasının bir parça
sıdır. Çünkü burjuva iktidarları sınıf çeliş
kilerini gizlerneye ve kendilerini toplum
sal sınıf ve tabakaların tümünün ortak çı
karlarını savunuyor gibi göstermeye özel 
bir önem verirler. Sömürüp baskı altında 
tuttukları kitlelerin bilinçlerini bulandır
mak için yoğun çaba harcarlar. Bu amaç
la kitleleri mümkün olduğu kadar örgütsüz 
bırakmak ve bu başanlamayınca da mev
cut örgütleri kendi denetimi altına almak 
burjuvazinin önemli hedeflerinden bir ta
nesidir. Burjuvazi güncel sorunlarla poli
tikanın bir ilişkisi bulunmadığını yaygın
laştırır ve kitleleri ekonomik-demokratik 
istemierin sınırları arasına hapsetmeye, 
daha ötesini düşünmekten alıkoymaya ça
lışır. 

örneğin: Bugün işbaşında bulunan fa
şist Türk cuntası, büyük sermaye çevrele
rinin yıllardır savundukları ve buna uygun 
olarak hazırladıklan bir çok öneriyi yasa 
haline getiriyor ve gene bu çevrelerin- her 
direktifine uyarak işçi sınıfı başta olmak 
üzere tüm emekçi halk kitlelerini baskı al
tında tutuyor, sömürüyü yoğunlaştınyor 
ve demokratik haklarını gaspediyor. Ama 
cuntaya bakarsanız vatan millet için çalı-· 
şıyor, işçi sınıfına karşı patronların tarafı

nı tutmuyor ve "tarafsız" bir idare için 
çaba harcıyor. Elbette hayatın kendisi ta
rafından her gün yeniden yalanianan bu 
görüşlere cuntanın kendisi de inanıyor de
ğil. O ne yaptığını, kime hizmet ettiğiniı 
çok iyi farkında. Ancak bu tür bir propa
ganda ile emekçileriri kafasını bulandır
maya çalışıyor. 

Diğer bir örnek ise Türk-İş'in durumu
dur. Bilindiği gibi Türk-İş, yıllardır "Parti
lerüstü Politika" adı altında, güya politika 
içine girmeksizin işçi haklarını elde etme
ye çabaladığını gösterme peşinde koşu
yor. Elbette böyle bir görüş ileri sürmekle 
Türk-İş politikal)ın dışında olamaz. Çün
kü işçi haklarının en ufağını· bile elde et
meye kalkışmak politika yapmak demek
tir. Türk-İş yöneticileri aslında Amerikan 
tipi sarı bir sendikacılık yapıyorlar. Onlar, 
burjuvazinin istediği biçimde bir politika 
yürütüyorlar. Ama işçilerin bilinçlenmesi
ni engellemek ve kendi teslimiyetçi, iha
net politikalarını gizliyebilmek için de 
"partilerüstü politika" gibi safsatalarla 
kitleleri aldatma peşinde koşuyorlar. 
Açıktır ki "partiler üstü politika yapıyo
rum" demek veya "siyasetin dışında kal
mak" sözlerinin kendileri başlı başına po
litika yapmaktır. Hem de burjuvazinin po
litikasını. 

Diğer taraftan demokratik kitle örgüt
leri yığın örgütleridir ve bunların tabanı 
siyasi partiye göre daha geniştir. Ayrıca 

işçi sınıfı partisinde ideolojik birliğin bu
lunması esastır, parti üyeleri, partinin 

ideolojik-politik hattını benimsemı~, 

onu kararlıca savunan kimselerdir. 
Buna karşılık kitle örgütlerinde bir ara

ya gelen insanların tümü aynı görüşte de
ğiller. Sendikalar, dernekler, kooperatif
ler ve diğer mesleki örgütlerin üyelerinin 
dünya görüşleri, çeşitli sorunlara bakış 

açıları birbirinden farklıdır. Ama bu fark
lılıklar onların çeşitli güncel sorunlarını 

çözüme kavuşturmak üzere biraraya gel
melerine ve birlikte mücadele vermelerine 
engel değildir. Çünkü kitle örgütlerinin 
üyelerini birleştiren eıken, ortak ekono
mik ve demokratik çıkarlardır. Siyasi ik
tidarı alma gibi bir ortak düşünceleri yok
tur. Bir sendikayı bir memur örgütünü 
ele alalım. Burada komünist, sosyal de
mokrat, liberal ve dindar kişiler bir arada 
bulunur; ücret artışı, işyerinde çalışma 
koşullarının düzenlenmesi, grev ve toplu
sözleşme hakkı ile sosyal haklar için bir
likte mücadele ederler. 

Partide demir disiplin vardır. Demok
ratik-merkeziyetçi ilkenin uygulanması 
çok katı biçimdedir. Oysa kitle örgütle
rinde böylesi bir disiplin yoktur. Elbette 
bundan hareketle kitle örgütlerinde disip
lini bozma, yönetimin kararianna uyma
ma gibi dat'ranışların haklı ve doğru oldu
ğu sonucuna varamayız. Bu örgütlerin de 
disiplini vardır ve farklı görüşte olsalar da
hi üyeler, yönetim organlarının örgütün 
faaliyetleriyle ilgili karar ve direktiflerini 
yerine getirmek ve diğer tüzüksel hüküm
lere uymakla yükümlüdürler. Ama buna 
rağmen bir siyasi partide uygulandığı öl
çüde üyelerin tüm faaliyetlerini kapsıya
cak biçimde düzenlenmiş, uyulması zo
runlu katı kurallar kitle örgütlerinde mev
cut değildir. 

Demokratik Kitle Örgütlerinde 
Ortaya Çıkan Bazı 
Yanlış Eğilimler 

Demokratik kitle örgütlerinde değişik 
nedenlerden kaynaklanan ve farklı biçim
lerde uç veren yanlış eğilimiere rastlamak 
her zaman mümkün. Bazan demokratik 
kitle örgütü ile parti birbirine kanştırılır 
ve biri diğerinin yerine konulmaya kalkı
şılır. Böylece kitle örgütlerinden bir siyasi 
partinin görevlerini üstlenmesini bekle
mek veya belli bir siyasi partiye bağımlı 
kalmasını isternek biçiminde hatalı tavır 
takınır. Kuşkusuz böylesi bir eğilim, de
mokratik kitle örgütünü kaldıramıyacağı 
yükün altına sokar, onu asli görevlerini 
yerine getirmekten alıkoyar ve güçten 
düşmesine, kay kaybetmesine neden olur. 
özellikle geçmiş dönemde Türkiye'de 
sendikalan ve kitle örgütlerini grupçu 
amaçlarla böylesi bir yükün altına sokan
lar çokça görüldü ve gene pratiğin de gös
terdiği gibi bu örgütler bu politikadan 
önemli ölçüde zarar gördüler. 

Demokratik kitle örgütlerinin çatısı al
tında bir araya gelen üyelerin farklı görüş
lere sahip oldukları gerçeğini bir kenara 

bırakarak onların tümünden ·her zami\Ji 
aynı doğrultuda hareket etmelerini, aynı 

disiplini' ve fedekarlığı göstermelerini bek
lemek de yanlıştır. Böylesi bir yanlışlık 
üyelerin kitle örgütüne olan güvenlerinin 
sarsılmasına ve uzaklaşmalanna neden 
olur. · 

Diğer taraftan Türkiye 'de gene sıkça 

görüldüğü gibi sendika ve derneklerde üye
lerin basit gibi görünen pek çok günlük 
sorununu bir kenara bırakmak, bu tür is
temleri küçümsemek ve üst perdeden si
yaset yapmaya kalkışmak da sol sekter 
bir tavırdır. Böylesi davranışlar mücade
leye zarar getirirler. Bu tavırlar, bilinçsiz 
kitleyi ürkütür, yığınlarla olan bağı kopa
rıp zayıflatır. Oysa demokratik kitle ör
gütlerinde bilinçli insanların yapacağı 
çalışma onları kitlelerden böylesine so
yutlıyan bir çalışma olmamalıdır. Tam 
tersine kitleleri kazanabilmek, ve onları 

mücadeleye daha ileri bir düzeyde çeke
bilmek için onlardan kopmamalı, bize ba
sit gibi gelen somut ekonomik ve demok
ratik talepl~rini küçümsememeli, bu tür is
teınlere burun bükmeliyiz. Hayatın içeri
sinde ve somut sorunlardan hareketle kit
lesel mücadele içerisinde yer almak, böv
lesi haklar uğruna da kararlı ve aktif ç~
lışmayı zorunlu kılar. Şur.ası unutulına
malıdırki kitleler slogan haykırmakla, sh·
ri sözler sarfetmek ve üst perdeden siyaset 
yapınakla kazanılamaz. 

. ':Güncel, kısa vadeli ekonomik haklar 
için mücadele küçümsenmemelidir. Henüz 
politik konularda gereği gibi bilinç li ol
mayan, kişisel kurtuluşunun, toplumun 
genel kurtuluşuna bağlı olduğunu kavra
mıyan pekçok kişi için bu tür haklar uğ
runda mücadele önem taşır ve daha ileri 
düzeyde politik mücadelenin gerq'(ini kav
radığı görülmektedir." (özgürlülr Yolu, 
Haziran 1976, sayı 13-14 S.9 

_D!ğe~ taraf!an. demokratik kitle örgüt
lerının sıyasal ıktıdarı alına hedefleri yok
tur diyerek, toplumsal olaylar karşısında 
eli:~olu_ bağlı halde durmak da yanlış bir 
eğılımdır. Elbette kitle örgütlerinin görevi 
e~?nomik, demokratik haklar uğrunda 
mucadele etmektir ama, bu haklar uğrun
da mücadelenin diğer toplumsal sorunlar
dan ve siyasetten kopuk olduğunu düşün
mek de mümkün değildir. örneğin bir ik-

tidar işçi haklarını budamaya, sendikal 
ınücadelP ve grev hakkını ortadan kaldır
maya, yahutta kısıtlamaya kalkışırsa, ba
sın yayın organları üzerinde baskıyı arttı
nrsa, polis terörünü, faşist saldırıları ve 
işkenceyi yoğunlaştırırsa, sosyal haklar
dan kısıtlama yoluna giderse, işçi sendi
kalannın ve diğer demokratik kitle örgüt
lerinin bunlara karşı yürütecekleri müca
dele aynı zamanda politik bir mücadele
dir. Ne var ki örgütlerin böylesi haklar uğ
runa verdikleri mücadele sonucunda ikti
darı almak gibi bir hedefleri yok. Siyasi 
iktidariann böylesi davranışiarına karşı iş-

( Devamı Sayfa 19.da) 
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HEZAR GİHİSTIN HEV 
• • 

11 Newroze newroze 

Sıbhine newroze 

Maçek bıde mn yar 
~na te piroze " 

Cegerxwin 

Be le, zıvıstanek dm bı bıhare va ci dı
guhere. Nıha lı çiyayen Kurdıstane ase 
berf dılıele, tava roje dıde ser axe. Geli -
geboz gul u gupık vedıdın, pez dıze, berx 
dıkalın. Ter u tu jı helinen xwe ten der, 
refen qulinga baska lı ba dıkın. 

Newroze, serma dıçe germa te, re yen 
gırti vedıbın, gundi dakevın bajer. Deme, 
dilane çe bın, govencte bıgerın, evindare 
bıgihın hev. Barana nisane sıvık-sıvık bı 
ser erde da bıbarine, kulilke pe ne V<Vedın .. 
Bi h na gıl u giy e, denge çuk u çıvika lı h ev 
bıgere. J men Kurda lı ber diwaran bıgihen 
hev teşiya bıresın, keç u buke lı ser bır u 
kaniya tıji dev bıkenın henekan bıkın. 

Tewne dayen xaliçe, ber u gelten rengine 
ben xemılandın. Ü <jayike disa keç u lawı
ke nu binın dıne. Yana aliyeki jiyihe ne, 
aliye baş, xweşık u bedew. 

Le aliyeki dm ji heye, jiyine dıherımi
ne, jına bi dıhele, zarokan sewi, çavan ti
je hesr dıke, bırinan xwin dıke, zenda 
zincir dıke. Lı welate me dıjmın zıvıstane 
ji, bıhare ji, havine ji nasnake. Leşkeren 
kolonyalista disa beri gundiya dm, deriya 
bışeqıtinın, welatpareza dıhev gıredın u 
bajon zindana. 

Bı bezaran karkır, xwendevan, gundi, 
ronakbir dı gırtigehandane. Zordest lı wan 
zılme dık ın, dıku tın, bırindar dıhe !ın, dı
kujın. Kılarn gotın ji, govend gırtın ji qe
dexeye. Bı bezaran zaroken Kurd bı zıma
nen bıyaniya dıxwinın u dınıvisın. Zımane 
dayke qedexeye. Erde Kurdıstane fıreh u 
rengin u bı bereket dı dest axa, bega u ko
lon.yalistan daye. Gelek gundiyen Kurd jı 
ber tunebune are bav u kale xwe dıterıki, 
nın. Welate me yek perçe nine; guren dev 
bı xwin dı nav hevda parvekırıne. Je dı
xwın, vedıxwın, kaş dıkın, dıkşinın dıbın. 
Lı ser erde Kurdıstane tene bırÇiti, belen
gazi, xwin u hesren çava u merxasi dımi
ne. Sedsalın lı w e iate me jiyin u sa dım e
şe. Serhıldanen behejmar, ewqas bınke
tın, gele k ji şehit. Le be le lı ser van erdana 
beheviti tu car nerıziya. Gele Kurd wek 
pılınga lı ser piyane. Dıjmın jı ve dıtırse. 
İ ro lı herali Ku rdıstane denge tıfıng u kı
lam en azadiye bılınd dıbın. 

Bele va Newroza ji dı bın zılm u zor
destiya dıjmın da derhas bu. İsa! ji em bın
destın. Hin lı ser erden me bı sed bezaran 
leşkeren zevtok bejne lı ba dıkın, kolon
yalist lı Kurdıstana me delal hespen xwe 
dıbezinın. İro ew xurtın, tanq u topen 
wan, bı sed bezaran leşkeren wan hene, 
wana pışta xwe dane dewleten emperya
list. Le bele em ji w ek bere ni nın. E dm 

çeka me mezın ji heye. Em ji bere hin he
wastırın, dosten me ji bere hin pırtırın. Ü 
em jı bere hln hewastırın. Kes nıkare e dm 
gele me bıxapine. 

Bı ve Newroze em gaveke dm neziki 
Kurdıstana azad u demoqratik bun. 

NEWROZEN iSAL 
Federasyona Komelen Karkeren Kur

dıstan lı Elmanya Federal ·(KOMKAR) 
hin beri se mehan jı komelen xwe ra nıvi
sek re kır u jı wan ra u~a dıgot: 

"Hevalno, Newrozek nu nezık dıbe. 
D isa lı çi yan agıre ve keve, keç u xorten 
dı nav kıncen rengin da derkevın drşt u 
çiya. Hrvalno, zrnden xwe vrmalın, em 
isa! jı her sal baştır, jı ht>r sal dewlrmend
tır pirozkın. Klamen xwe bı dengeki bı
lınd bejın, govenden xwr hin ji rınd bıg
ren. Xrbatek jf~hati bajon, bani kesen mı-

rovhız, welatparez u aşıtihızkın. Ve New
roze da eş u bırinen gele mE', çanda me 
dewlemend bı· dosten me bınerinın, pışt
gırtiye bıiın'dbıkın. Destpe kın ... " 

Pıştra pence hezar belevok bı se zı
mana derket. 10 hezar ji plakat. Lı çar 
ali Elmanya Federal u Beriina Rojava be
levok belavblın u plakat hatın daleqandın. 
Komel u komiten KOMKAR'e bı rasti xe
batek jir u je hati pe kani n. Lı gele k çi yan 
ji komen sempatizan wek komel u komita 
k ark ırın, bala h ezaran kışandın N ewroze. 
Jı gelek parti, rexıstın, komel u kesan ra 
dawetname ketın re. Geleka bersiva da
wetnama dan u gele k ji dı şevan da beşdar 
bun. (Sılavnamen pirozkırıne dı .... da ne. 

5'e ADAR 
ŞEVA BERLiNA ROJAVA 

Newroza pe ş ın lı bajare Beriina Rojava 
destpekır. Bona şeve hewşa zaningehe 
hatıbu gırtın. Hewş gelek mezın bu. Dora 
hezar kesi mevan gihiştıbun hev. Karker, 
xwendevan, ronakbir. Elman bun, Kurd 
bun, Tırk bun. Jı netewen dm ji grlrk he
vala dı şeve da ci gırtıblın. Diwaren hew
şe bı cawen rrngin hatıblın xemılandın. Lı 
ser cawan nıvisen "Welatparezen Kurdıs
tan YeRbın, Bımre Cuntaya Faşist, Bıji 
Azadiya Kurdıstan, Dıji Dıjmıntiya Xeri
wa Rawrstın ... " hebun. Eni ya he w şe bı 
nıvisa "Bıji Newroz" hatıbu gırtın, lı rast 
u çrpe. ji ala Ku rdıstane lı ba dı bu. Sed 
hefte evare şev bı axaftına seroke KO!V 
KAR'e vr bu. SProke KO:vlKAR 'e bı 
zımana pryıvi u lı srr rPwşa Ku rdıstane. 
Tır ki ye, lı SPr rPwşa karkt>reıı xcriw sP· 

kıni. Qala Nrwroze kır u Nrwroza wan pi
roz kır. Paşe hevale ku program peşkeş 
dık ır destpe kır. 

Edın kul-bırin, derd-eş, baweri u hevi
y:ı g~le Kurd bı gıl u gotına, bı kılama, bı 
govenda, bı helbest u listıken tiyatroye 
mina nenıkeke dıhat berçava. 

Pışt perde ji mina hewşe tije mırov bu. 
Koma reqasa, dengbej, tiyatrovan, hel
bestxwend, saz!:>end u bılurvana arikariya 
hev dıkırın. Nava hev gıredıdan, hev piroz 
dıkırın, jı hevra serketın dıxwastın. Gelek 
keç u xorte Kurda bona ku çanda gele 
xwe jı her deme hin çelengtır bırnerinın 
ketıbun bıjartıneke. Bırek dıçu bırek dı
hat. Program ewqas dewlemend bu ku 
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NEWROZ PİROZ IliRIN 
guhdar yekcara dı nav du ri ya da dım an, jı 
bo ku lı perde şıklen miroven Ku rdıstane, 
yen çem lı çiya, şıklen zılm-zordestiye 
xu ya dıblın, jı he leke denge def lı zırne 
dıhat, lı heleke dm govend dıgeriya. Her 
tışt ewqas dı hev gıredayi bu ku mıroven 
me van hışmıkar dım an. Koma stranvanen 
Şiiiye, Folklora Fılıstiniya lı tevstrana he
valen Kurdıstana Iraqe şeva Beriina Roj
(!ya h in ji xweşık kır. 

12 ADAR 
ŞEVA KOLNE 

Lı Elmanya Federal şeva ewıl, lı Kol
ne destpe kır. icar hewşa şev e dı ser devra 
dırıjya. Jı çar helen Elamanya Federal 
'll.evan hatıblın. Jı van mevanan gelekan 
;alen çlıyi Newrozen KOMKAR'e ditı
bün u gelek je xweş ketıblın. 

Keç lı xorten Kurda, jın lı mera, kala lı 
pira kıncen xwe ye cejna lı xwe kırıblın, 
hınan ji şal-şepıke welet kışandıblın ser 
xwe lı seren xwe peçablın .. Beri destpeka 
şeve denge kılama jı teyhan bılınd dıblın, 
ave list ık e' ave şewate lı av en baweriye lı 
azadiye. Me van qor bı qor, ref bı ref dı 
hewşe da şuna xwe dıgırtın. Karkırblın, 
xwendevan blın, ronakbirblın. Gelek ji sa
redar (iltica-starvan) hebun. Hına çend sa
lın hev neditıblın, bira hev kırıblın. Dı 
hewşe da nışka hev hembez dıkırın ü bina 
xwe derdıxıstın. Rasti ji Newroz bı aliyeki 
ji blın ci ye hevditıne lı naskırıne. Destpe
ka hername (program e) nezik bu dı hew
şe da ci he ru nıştıne nema. Le sed heyf 
mıxabın gelek mevan lı piyan man ü ewan 
heta dawiya şeve ji usa lı pe bfın .. 

Ş eva Kolne ji bı axaftına seroke KO M
KAR e veblı. Pıştra sılavnamen pıştgırtı
"le bı nav ha tın xwendıne. Jı bo ku gele k 
ılavname gihiştıbün hev, tene sılavname 

PSKT (Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tır
kiye) lı sılavnama DKP (Partiya Komu
nista Elman) hat xwendın. Dema ku sılav
name PSKT hat xwendın bedengiyek me
zın dagırt hewşe ü mevan ü hevalajı dıl ü 
can guh dıdan ser. Sılavname bı nave Sek
reter€ Gışti Kemal Burkay hatıblı. Wexta 
ku sılavname qedya lı nave Kemal Burkay 
derbaz bü; şi yara "Bıji Partiya Sosyalist a 
Ku rdıstana Tırkiye" bı denge ki b ılı nd dı
hat qiryan. 

Edın dora bemama çandi hatıblı. Ber
namepeşkeş derket pe ş mevanan. Dı bır
giye (perde) da şıklen ku lilka lı muzika 
kompozitore bı nav ü deng Aram Xaça
turyan dıhat bıhistın. Muzik zelal-zelal, sı
vık ye k c ar b ılı nd dı bu ye k c ar deng k e ın 
dıblı lı peşkeşvan dıpeyivi: 

"Newroz ... Mızgina bıhare ya rojen 
azad lı delal. Van rojen bıhare da jiyin 
wek behreke şin-şut dıkele lı hul-gulına 
we her nıken Kurdıstane hıldıde ... Ew 
cejna azadi lı bıhare ronahiya hezar salan 

-bı sermada dıbarine ... '.' 
Şıklen bırgiye yek dıçlı yek dıhat. Xe

berdan tene bı Kurdi nıblı. Bı çend Kurd_i 

Elaınani lı Tırki ji heblı. Hemlı ınevanan 
fehındıkır lı tengasiyek nedıkışandın. Hin 
ku peyiv neqedya bu Koroye dı tariye da o 
xwe hazır kırıblı ji lı ınevan jı şahuna dı 

şuna xwe da nedısekınin ü gav dıdan şepı
ka ü yekcar ji nışka rabün ser piya. Koro 
(tevstran) kılaınen ku cuntaya faşist qe
dexe kırıblın dıstıran. Jı wan kılaınen gel 
yek usa bu: 

Destınala ının sor geweze 
Lawık hatiye ının dıxwaze 
Ka destınale herııne ınale kuro gede 
Ka destınale herııne ınale. 

Şıngiya şepıka bı denge tenbur ü defe 
va bı hevra dıçlı. Paş perde ji her tışt bı 
ciye xwe bu, herkes lı ser kare xwe bU. 
Nezıki 70 hevali dı programe da ci gırtı
blı ü nıha yek ye k, bır bı bır dora xwe dı
pen. Çıra teınırin denge def lı zırne hewş 
tije kır xuyaye govende bıgere. Ronahi
yek ji se renga (kesk, sor lı zer) gırt ınada
re' govendke şa desten h ev gırtıne k eç lı 
xorten Kurdıstane ını! ku tane ınıle hev 
derdıkevın pe ş ınevanan. Destınalen kesk 
lı sor lı ba dıbın, sergovend hıneren xwe 
heri ınezın dıınerine. Ewqas delal, ewqas 
xweşık, ewqas jı dılda leyistın ku ınirov 
lı şaiye ye, lı doze ye jı hev cu da nake. Dı 
nav kıncen rengin da xwe lı ba dıkın Imge
ki radıkın ye ki datinın, ınıl dıhezın, tu I lı 
badıbın, bısk lı guli dıleçın, dev dıkenın. 
Beguınan govenda Kurdaye gere usa be. 
Carake jı dawiye govende xortek qetya 
lı bazda sere govende. Bı sergovenci va 
xer bı hev nekırın ü dest bı şer dıkın. 

(Mevana dıgo w ey lı ınıno, rasti şerdık ın.). 
Dı hev hıldan, bı kulm lı ku ta beri hev dan 
u hınek ma yek yeki bıkuje. We wexte 
me van rablın serpiya il şaş-metal ser dıkı-

nn ku jı nav govende keçıkek qet.ya lı 
xwe gihande herdu xort~ s tu ye xwe xar
kır jı wan ra le kar nekit. Pıştra neri ku 
nemınkune laçe sere xwe avet erde ü seri 
dani. We deme xort sekınin, dev jı şer 
berdan lı hev hembez kırın heınlı ınha
nan dablı fiqinya şepıka de dır4ot hewş 
dıheje jı ber şepıka. Ew govenc1a aliye 
W ane bü lı jera Porzerin te gotın ü usa te 
leyistın. Jı ve betır hin govenden gelek jı 
hev delaltır hatın kışandın. Yek jı yeke 
baştır. Beri govenda yan kılaın dılıatın go
tın, yan helbest dılıatın xwendın yan ji jı 
tiyatroye bırek dılı at pe ş ınevanan. Ti
yatro bı tewre Berthol Brecht dıleyist lı 
wan bı dengeki bılınd heviyen xwe dıgo
tın, tışt pırsdıkırın, hersa xwe nişan dı
dan. ~ı ciheki da koına tiyatroye mısten 
xwe gıvıştiblın lı yek car bı hevra yekcarji 
yeko yek, !ıng bı !ıng neziki mevanan dı
blın u dıpırsin: 

"Bajare Tep 'e bı h~ft deri ke çe kır? 
Pırtiık tene nave qıralan dınıvisın, 
Gelo, qıral dıkşinın wan kevır u !atan? 

Dıbejın Fiipe Spani girya 
Ku bı bınketın gemiyen xwe 
Gelo ji wi be tır kes qe negirya? 

Le u saye bıre ının, 
De jı tera bırek pırs 
Ü gelek ji bilyer." 

Dumahik Rupell2.da 
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NEWROZ 
HEZAR GIHİŞTIN HEY 
Peşkeşvan dı ciyeki peyive da berde

wam dıkır ı1 usa dıgot: 
"Dı van rojen ku zıv~stan berbı bıhare 

dev dıguhere lı Afriqa başıir, lı Rojhılata 

Navin, lı Amerika Latin gelen bındest jı 
bo rojen azad Q delal şere xwe diyari ha
tmek xweşık ı1 serbılınd dıkın, Em jı gele 
El-Salvador ra, jı gele Afriqa B.aşurra jı 
gelen Namibya Q Fılistin ra sılaven xwe 
h eri ge rm dı kın re..." · 

Pıştra bı nave Konseya Netewi ya Afrika 
(ANC) hevaleke reşık Vusi Schabala der
ket pe ş mevana n Q dest bı axıftıiıa xwe 
kır: '' Em u hun bı h ezaran kilometır jı 
hev durın.Le ·bele,dıjmıne me yekın.Yen 
ku lı Kurdıstane, lı Afrika Başıir, lı El-Sal
vador ıi Fılıstine koma qırdıkın gıştık 

. yek hezın ... Em jı dılda pışta we dıgrın 
ıi serketına we dıxwazın ... " 

Xeberdana hevale reşık (Vusi Schaba
lala) gelek caran bı şepık Q Höch die İn
ternationale Solidaritat (Bıji Pıştgırtiya 

Navnetewi) ha te bırin: Dışeva Kolne da ji 
jı çar nıqen Kurdıstane bı zaraven Kur
manci, S orani, Zazaki gele k stranen azadi
ye, bıratiye, ev intiye Q k ılamen dın ha tın 
gotın. Dı nav programe da helbesten aza
diye ı1 hevitiye jı bı denge ki zelallı bılınd 
hatın xwendın. Wek Spartakus a Kemal 
Burkay ya bı nav lı deng: 

"Le zıncir şkandın delale Spartakus 
W ek ezman e, wek jiyin e 
W ek ewin e 
Jı şev derketına roje 
Jı zınciran vırda dıne dıreje 

J ı di w aran wırda jiyin fıreh e 
Le be le ,xweş xu yay e, delaltıre ewinan 
Zincir şıkandıne lı dıntL." 

. Dı bf!rnama ş eve da tene derheqa Kur
dıstan ıi Tırkiye da ne le qala welatt'm dın 
yen bındest ji bu, qala aşıtiye bıi, qala bı
ratiye, u hevaltiye bıi. Govenden fıreh lı 

mezın geryan, kılamen delal dıstran, hel
best hatın xwendın, tiyatro leyist, çanda 
Ku rdıstane dew le me nd jı welet dur bı şan 
ü şıret hat merandın. Le ya heri gıring da
wiya şeve bu. Neziki hefte hevali ku dı 

programe da ci gırtıblın dı deriyen lı rast 
lı çep da ala w ele t dı de st da ye ko yek ha
tın pe ş mevanan u denge marşa "Peşmer
geye Qehreman'' bılınd dıbU. Madara 
programe tije insan bubu. Hına deste hev 
gırtıne, hına mıl kutane mıle hev. Ala 
Kurdıstane lı rast-çep ba dıbu u mezın-pı
·çuk, mer-jın, hemu mirov rablin ser piya 
mısten xwe gıvıstibun u rakınblın ezmin. 
Hın kes nedıbun xwedi hesren xwe u mi
na barane dıbarandın. Lı dayke Nıştiman 
zılm u zordesti hebu, kolanyalist u faşista 
çeken xwe dı ser gele me ra gırtıne nahe- . 
lın gele Kurd serbest Q azad bıji. Nive şe
ve seet berbı 12'a şev ku ta bU. Mevan lı 

piya u hin dıpen tışten dın ben. · 

19.ADAR 
ŞEVA MüNiHE 

Newroz lı Munihe jı bı aliye hername 
gelek nezıki Kolne bU. Gelek Elman u 
Yewnani beşdar bubun. Cıvata Munihe jı 
ya Kolne hi n ji pırtır bu. Hewşa jı du qata 
heta devi tije bıibQ. Lı Munihe ji pır heval 

be şun man. 
Dı we şeve da ji jı P ASOK'e (Partiya 

Pan Helenik a Sosyalist) hevalek derket 
kırsiye Q pışt gırtına xwe merand Q cjala 
bıratiya gelen Tırk-Kurd-Yewnani kır. He
valeki dın ji he bu. Bı nave Braun. Ew kese 
Elman lı bajare Wan'e bı deste polez u 
cendırme Tırka hatıblı gırtın Q dı gırtigeha 
Diyarbekıre da gelek rojan gırti mablı. Se
dem ji bona ku jı koma geroka ra qala 
Kurdıstane kırıbu. Wi hevali ji bı kurti qa
la rewşa gırtigeha Diyarbekıre Q zılma lı 

ser gele Kurd kır. Şeva Munihe heta nive 
. şeve ajot u me van Q guhdar w ek ya Berlin 
Q Koln'e gelek je razi bun. Dora 2000 kesi 
dı şeve Munihe da ci gırti bu. · 

-
26'e ADAR 

ŞEVA HAMBURGE 
Disa gelek karker, xebatkar, xwende

van, ronakbir Q gelek ji Elman u biyaniyen 
dın gihiştıbun hev. 

Şeva Hamburge ji pışti nivro seet hef
ta destpekır. Disa jı çarali welet govend 
dıgeryan, sazbendek dıçu yek dıhat, bı 

dengen zelal Q ziz kılamen he vi u baweri
ye, yen dı la, yen şoreşgeri d ıst ıran. Me
van bı van kılarnana şen u şa dıblin, gav bı 
gav ji kelagıri dıman, her rezen wan kıla
mana welat dıanin bire. Le k oma tiyatro-

Denge KOMKAR 

ye bı hers u hevı xwe dıgihand Q destpe. 
dıkır: 

"Roj be, heyman bıguhere,hevi bıgibe, 
Le pışt çiyan, lı paş çiyan 

Telak genım ji namini bı tene iı xeyidi 
Darek zeytin ji namini be xwedi 
De ma nebare baran 
De ma jı xewe hışyar nebe çiya 

Mısten xwe dıdan ser dıle xwe u bı 
hevra dıqiryan: 

Va d ıla d un e çı roja" 

Bı.ren tiyatroye dm ji gi tije hevi blin, 
tije hers lı bawermendibun. Hevalen reqas 
bı govende erf-edet lı jiyina gele Kurd bı 
aveki jir u jehati dıanin ber çaven meva
nan. Wana dı bın denge defu tutıkeda ce
genım dıreşandm,. teşi lı badıkırın, ref bı 
ref, qor bı qor bı gaven çapık dıçun-dıha
tın. Ser hezari ra mevan jı ciyen xwe ne
dılıvyan, bemama dewlemend dest avetı
bU yaxa wan u heta nive şeve gırtın. 

Şeven isal hemfı jı hev bedewtır, delal
tır b un. N ewrozen i sal bala gele k kes ;, 
komel disa kışandıbun ser xwe. Bı he: 
ran kes dı herçar Newrozan (Berlina RoJ
ava, Koln, Munih u Hamburg) da beşdar 
bUn. Jiyin carek dm bı ve Newroze ji bı 
me re nişan dıde ku qet tu kemelek gele 
me jı riya Azadiye naqetine. 

lVIESAJA.- PARTİYA SOSYALİST 
Hevalen heja, 
Gele me ve Newroze ji lı welat dı 

bın zulma saziımana faşist da, gelek 
xwişk iı bırayen me ji lı zindanan we 
derbazkın. Zordest disa we nehelın ku 
cejna me bı serbesti be pirozkırın, 

klam iı stranen me ben gotın iı govenda 
Kurdi be kışandın. Denge def iı zırne 
qedexe ye .. 

Le hiın lı der welat agıre Newroze 
bılınd dıkın, stranen azadiye dıbejın. 
Dıjmın bıla bıtırse .. Şere me heya ro

ja azadiye nasekıne. 

Hevalno! 
Hımber dıjmın mıle xwe bıdın hev. 

Re diır e, kar çetın e. Çeke meye me
zın hışyari iı yekıtiya me ye. Refen · 
xwe bışıdinın! 

Usa ku em cejna azadiye dı Kurdıs
tana azad da piroz bıkın. Hevalno, ber 
bı pe ş! 

Cejna we piroz be! 
Kemal Burkay 
Sekrıtere Gışti 

Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 
Adar- 1983 

.AFRiKA ULUSAL KONSEYiNiN MESAJI 
(ANC)- GÜNEY AFRi.KA 

Bayramınızın "Uluslararası Irkçılıkla 

Mücadele Günü" ile aynı tarihe rastlaması 
anlamlıdır. 

Halklarımız birbirinden onbinlerce ki
lometre uzakta olsalar bile, mücadelemiz 
ortak düşmana karşıdır. 

Hem biz hem siz, faşist diktatörlükle
rin ve emperyalist sömürünün kurbanları
yız. 

· Kürdistan, Güney Afrika, Filistin, El 
Salvador ve daha birçok yerde yapuan iş
kence ve katliamlardan aynı güçler so
rumludur. Bu nedenle de hepimiz aynı 
mücadelenin içinde yer alıyoruz. 

· Bizim yaşadığımız ülkede Güney Afri
kalı faşistler ülke içinde baskılan arttır

. makla kalmıyor, onlar ortaklarının izniyle 

tüm Güney Afrika'da gerginli_ği arttınyor-

lar; Namibya 'yı zorla işgal ettiler, Ango
la 'nın bir bölümünü gene işgal altında tu
tuyor, Lesotho, Mozambik ve Zimbabve'
ye karşı saldırılar düzenliyorlar. Sivil hal

kı, kadınları, çocukları alçakça katledi
yorlar. 

Fakat uzun yıllar süren çalışma ve fe
dekarlııdar sonucu halkımız gerek askeri, 

gerekse politik alanda birliğini sağlamış 

ve peşpeşe başarılar elde ediyor. Bizler 
şu anda düşmana karşı taaruzdayız desek 
abartma yapmış olmayız. 

Sevgili yoldaŞlar, 
Bizler sizin ve Türk halkının mücadele

nizi ilgiyle izliyoruz. Demokratik ve barış
çıl bir toplumsal düzen kurarak sorı.inlan
nızı çözme çabalarınızı yürekten destekli
yoruz. Sizinle birlikte olmaktan sevinç ve 
kıvanç duyuyoruz. 
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i:d'ganistan demokraıik halk partisinin mes&jl 

Sevgili arkadaşlar, . 
Afganistan Demokratik Halk Partisi F. 

Almanya örgütü ad~ Newroz kutlamala
rından dolayı kalpten selamlarımı iletmek 
isterim. 

Biz sizin, ülkenizde ulusal ve demokra
tik haklarınız uğruna_verdiğiniz mücadele
den bilgi sahibiyiz. 

Kürt halkının da sömürüsüz ve baskısız 
yaşamaya hakkı vardır. Sizin de ülkeniz
deki diğer demokratik güçlerle birlikte 
insanca bir yaşam için mücadele etmek 
doğal hakkınızdır. 

Türkiye'deki askeri yönetim sadece 
Türkiye'de yaşayan halklan barbarca ez
miyor, idam ve işkenceleri gündemde tut
muyor; aynı zamanda Anıerikan emperya
lizminin hizmetinde, Pakistan askeri yö
netimi ve Arap gericiliğiyle birlikte tüm 
bölgedeki halkların kurtuluş mücadelele
rine saldırıyor. 

Bu 'kutsal' ittifakın hedeflerinden biri
si, Mganistan 'daki yıkıcı çalışmaları des-

teklemektir, çünkü Afganistan halkı Nisan 
devrimiyle emperyalizme şamar indirdi, 
feodalizmi çözdü, kadın haklarını ve ceha
letle mücadeleyi programına aldı ve Af
ganistan'da yaşayan ulusların hakianın 

kayıtsız şartsız tanıdı. 
Afganistan Demokratik Cumhuriye

ti'nde, devrimden önce tüm kültürel, po
litik ve ekonomik haklanndan yoksun bı
rakılan 8 ulus yaşıyor. Bu uluslara geçici 
anayasada tüm hakları tanındı ve garanti 
altına alındı. 

Afganistan Demokratik Cumhuriye
ti'nde çocuklar okullarda anadillerini öğ
reniyor, yerel basın organlan bölge halkı
nın diliyle çıkarılıyor ve tüm uluslar yerel 
organlarda temsil ediliyor. 

Devrimimizin amaçlanndan birisi de, 
ulusların tüm haklarının genişletilmesi; 
halkların zengin kültürlerinin serpilip ge
lişmesi, kendi benliklerine kavuşmasını 
sağlamaktır. 

Afganistan Demokratik Cumhuriyeti 
hükümetinin ulusların tüm haklarını tanı-

ması ve uygulamaya koyması, bölgedeki 
gerici ve milliyetçi rejimierin gözlerine di
ken gibi hattı ... 

Sevgili arkadaşlar, 
Biz, gerici rejimierin şovenist saldırgan

lıklannda~dolayı korkuya kapılınıyoruz. 
ülkemize yönelik Çin, Pakistan, İran, 

Türkiye, İsrail, Arap gericiliği ve ABD ta
rafından ilan edilmemiş savaşa rağmen, 
Afganistan Demokratik Cumhuriyeti Ni
san devrimi ilkelerine sonuna kadar bağh 
kaldı ve dünya kamuoyuna; başında Sov
yetler Birliği 'nin bulunduğu enternasyo
nalist destekle ülkesini ve devrimini savun
ma kararlılığında olduğunu kanıtladı. 

Sevgili arkadaşlar, 
Haklı mücadelenizde başanlar diler, 

Afganistan Demokratik Cumhuriyetinin 
ve Afganistan halkının yanınızda olduğu
nu belirtiriz. 

Afganistan Demokratik Halk Partisi 

F.Almanya Örgütü 

DiGER AVRUPA ULI(ELERiNDE NEWROZ 

yuna.nistan 
Lavrion Kampında çeşitli siyasi görüş

lere mensup Türkiye ve Kürdistanlı siyasi 
mülteciler, 26.3.1983 günü Lavrion kasa
basında Kürt halkının geleneksel bayramı 
olan Newroz'u kutladılar. Gece Lavrion 
halkının geniş ilgi ve destçğini gördü. Ge
ceden iki gün önce, megafontarla kasaba 
içinde Nevroz'un önemi ve anlamı anlatıl
dı, halk geceye davet edildi. Kasabanın 

merkezi yerlerinde afişler asıldı, "Nevroz 
ateşi söilmeyecektir" başlıklı bildiriler 
dağıtıldı. Gece kültür programından önce 
Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'ndaki 
sömürgeci-faşist basl,s.ıları belgeleyen resim 
sergisi davetiiierin ilgisini çekti. Gecenin 
kültür programı da oldukça zengin ve ba
şarılıydı. 

Program süresince Kürdistan tarihi ve 
ayaklanmalar anlatıldı. Kampta hazırla
nan koro coşkuyla halk türküleri ve marş
lar okudu. Folklor ekipleri de Kürdistan 
halk oyunlarını başarıyla sergiiediler. 
içerisinde KOMKAR, AKSA'nın da bu
lunduğu birçok demokratik örgüt daya
nışma mesajları ileterek Lavrion kapmı 
siyasi mültecilerinin Nevrozunu kutladı
lar, başarı dileklerini bildirdiler. Lavrion 
belediye başkanı, PASOK Lavrion şube 
başkanı, Yunanistan Komünist Partisi 
Lavrion Gençlik örgütü başkanı, Yunan
istan Barış Derneği başkanı Nevroz ge
cesinde birer konuşma yaparak daya
nışmalarını daha da somutlaştırdılar. Tüm 
konuşmacılar, Türk ve Kürt mültecilerle 
olan dayanışmalarının devam edec.eğine 

dikkat çektiler. Yunanistan Komünist 
Partisi Lavrion Gençlik · örgütü başkanı 

konuşmasının bitiminde şöyle dedi: "Bu
gün Türkiye'de bir cunta vardır ve o ABD' 

. nin desteğini görüyor. Savaş kışkırtıcılığı 
yapan, barışı tehlikeye sokan, halkiara 
kan ağiatan bu cuntanın sonu da Papado
pulosun sonu gibi olacaktır ... " 

400 dolayında kişinin katıldığı Nev
roz gecesi enternasyonal marşının okun- · 
masıyla sona erdi. 

• lsveç-
Nevroz, pek çok ülkede olduğu gibi 

isveç'in başkenti Stokholm'de de kut
landı. Yapılan diğer çalışmalara ek ola
rak bu arada 19 Martgünü Stokholm'
de bir gece düzenlendi. Zengin bir kül
tür programına sahip bulunan gece en
ternasyonalist bir hava içerisinde geçti. 

Gece,isveç Kürdistanlı Işçi Dernek
leri Federasyonu tarafından düzenlendi 
ve 1500 kişi cıvarında bir kitle katılımı 
sağlandı. Gecede Kürdistan'ın tüm par
çalarında yaşıyan hal kım ız ın sesi du
yuldu, türküleri söylendi ve halayları 

çekildi. Çocuk korosu Kürdistan müzi
ğinden örnekler sundu ve onların bu 
çalışması coşku ile karşılandı. 

Gecenin programında yalnız

ca Kürt kültürüne yer verilmiş değildi. 
Otuz kişilik bir isveç müzik grubu da 
geceye katıldı ve diğer halkların müzi
ğinden parçalar sundu. Ayrıca bir Yu
nan halk dansları grubu programda 
yer alarak geceye ren.k kattı ve enter
nasyonalist dayanışmada bulundu. 

Bu arada aralarında Türkiye Kürdis
tanı Sosyalist Partisi ile KOMKAR'ın 

da bulunduğu pek çok Kürdistanl.ı ör
güt ve kişi ile yabancı kuruluşlar gön
derdikleri mesajlarla geceyi kutladılar 
ve dayanışmalarını dile getirdiler. 

danimarka 
Özgürlük mücadelemizin sembolü ve 

geleneksel bayramımız olan Newroz'u 
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 
da kutladık. Bu ülkede yaşıyan Türki
yeiiierin oluşturduğu "Yekıtiya Kar
keran" derneğinin düzenlediği geceye 
800 kişi cıvarında kitle katılımı sağ

landı. Gece Türk, Danimarkalı, iranlı. 
Iraklı ve Yunanlı ilerici ve demokraılar 
tarafından da desteklendi. 

Almanya'dan davetli' olarak gelen 
iki Kürt ozanı; Şexo ve Cıvan coşkuy
la karşılandılar. Ozan Şexo "size 
KOMKAR'dan selamlar getirdim" söz-

. leriyle programına başladı. O'nun bu 
sözleri KOMKAR sempatizanlarının 
"Bıji K OM KAR" sloganlarıyla bütün
leşti. 

KOM KAR sempatizanları Tıirkçe, 
Kürtçe, Almanca ve ingilizce dillerinde 
yayınlanmış yayınları sergilediler. Av· 
rıca Kürtçe-Türkçe ve Danimarka dille- · 
rindehazırlanmış bildiriler dağıttılar. 

Newroz, politik ve kültürel yönden 
her yıl daha da zenginleşiyor, daha ge
niş kamuoyuna rnaloluyor. 

Gelecek Newrezların daha yığınsal 
ve nitelikli olması hedefimizdir. KOM
KAR'Iı arkadaşlara selamlarımızı iletir, 
mücadelelerinde başarılar dileriz. 
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SILAVNAMEYEN Jl BO 
NEWJIOZA 1983 A 

Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye, Kemal Burkay, Sekre
tere Gışti - DKP-Komita Nawendi ya Partiya Komunista Al
man- Partiya Demokrata Geli ya Afganistane, Beşe Elmanya 
Federal - Ebu Cengo, endame Politburo ya Partiya Komu
nista Suriye - Partiya Demokrati Pe şveru ya Kurd lı Suriye, 
Hamid Derwiş, Sekretere Gışti - Partiya Arabi ya Sosyalista 
Baas, Beşe Komara Demokratika Alman - Partiya Demokrati 
Kurdistan İran, BeşeElmaoya Federal- PUK, Yekıti Nıştıma
ni Kurdıstan - Partiya Demokrati Peşveru ya Kurd lı Suriye, 
Cigerxwin, Beşi! Ewrupa - P ASOK, Parti ya Sosyalista Panhe
lenist ya Yunanistan, Beşe Elmanya Federal- Partiya Komu
nista Tırkiye Beşe Beriina Rojava-İşçi Gerçeği- Gerçek-Ko
mita Alikariya lı EwrupaBeşe Elınanya Federal- İşçinin Se
si - ANC-Konseya Netewi ya Afrika Başur - ASK-Komita Pışt
gırtiya Dıj İmperyalist Bo Afrika, Asya u Amerika Latin -
GUltekin Gazioglu, seroke Komela Mamostan lı Tırkiye TÖB
DER - GFSU-Komela Hevalen Gele Sahara lı Elmanya Fede
ral u Beriina Rojava - Federasyona Komelen Kurdıstan lı 
Swe d - VVN -Nuweneren Kongra Yekıtiya Dıj-Faşistan lı 

, NRW- IF A-Yekıtiya İnternasyonali ya Komelen Karkere n Bı
yaniyan lı Elınanya Federal - Sempatizanen Partiya Sosyalist 
a Kurdıstana Tırkiye h Frense - Rojname Roja Nu lı Swed
Komela Karkeren Kurdıstan lı Swed- Komela Kurden Avus
tralya - Xorten Peşveruyen SUryani lı Swed - Sempatizanen 
Tekoşin - KKDK-Federasyona Komelen Karkeren Demokra
ten Kurdıstan lı Elmanya Federal- KOÇ-KAK-Komela Çanda 
Karkeren Kurdıstane - AKSA-Komela Xwendekaren Kurdıs
tan lı Derwayi W elat - Te ko şer jı Belçika - Komela Karkere n 
Demokratika Kurdıstan lı Norveç- İAF-Komela Jlnen Elman 
yen bı Biyaniyan ra Zewıcine - Komela Hembajariyen Biyani 
lı Hessen - Medico İnternasyonal - KÖln-TÖB-Komela Mamos
ten Tırkiye lı Kolne - Xwendekaren Demokrat lı Amerikane -
Helbestvan Heval Gundi lı Beriina Rojava - Komponist Beşir 
Botani lı Swed - Nıviskar İngahirgit Hirs-ch lı Beriina Rojava
AKSA - Lıqe Humburg, HTİB-Yekıtiya Karkeren Tırkiye lı 
Hamburg - MİDER-Komela Karkeren Tırk lı Munih - Korne
la Karkeren Tırkiye u Alman lı Moosburg - SDAJ-Xorten Kar
keren Sosyalisten Elman beşe Main-Kinzig - Hevalbenden 
Proleter Dayanışma - JUDOS, Xorten Demoqraten Alman 
Beşe Bavyera (Munih) - JUSO, Xorten Sosyallsten Alman 
Beşe Bavyera (Mı1nih) - Kohıela Karkereıı Fılistin lı Wupper
tal - Spora Kurd lı Beriina Roj ava ... 

lı paris institu yek kurd ve bu 
Dı rııtma :sıbaıe aa ıı paytexte Franse, bajare Parise 'da bı pe

şengiya hin Kurden dirokzan,nıviskar,ronakbir institiıyek Kurdi 
vebfı.lnstitfı bı alikariya vezire çandi ye Franse pekhat. 
Bı imzayen endamen institiıye belavokek derket.Dı vi belavoke

da arınanren institiıye kurtayi wulo hatıbu diyarkırın: 

Jı bo nezıkbO.na zaraven Kurdi ( Kurmanci,Sorani i1 Zazaki) 
Çapkırma terhengen Kurmanci-Kurmanci i1 Kurmanci-zımane 

bi yani 
Jı bo zaroken Kurda, çapkırma pırtilke n edebi O. diroki ye n 

Kurdi 
Çapkırınapırti1ken helbestvanen Kurd 

Beriya damezırandına institfıye,şevekeçandi pek hat.Dı şeve da 
mamoste mezın Cegerxwin axıftınek çekır.Hozane welatparez 
SIVAN,rejisor Yılmaz GUNEY,koma folklora KOMKOR,Koma 
Zozan fı sınetkaren bı nav fı deng beşdar bfın.Şev pır xweşa meh
vanan çfı. 

Rasti ji şerten ku gele me roja iro tedaye,şerteki dıjware.Ber ve 
yeke,lı derwayi welat da kareke wulo,gıranbfıhaye.Pevıste ku, 
her evladeki Kurd alikariya xwe ji vi kari kem neke.Ev institfı 
bı alikariya welatparezen Kurd dıkare kare xwe xurt bıke. 
Vebfına in~titfıye tırs xıste dıle dıjmıne me.Dıjmınen gele Kurd 

jı vi kari pır acız bfın.Hukma Leşkeri a Faşist yen Tırkiye protes
to şande hukfımeta Franse,ku alikariya xwe jı wi karl bıkşine.Le 
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CIRPINDIKCA BATIYORSU .. UZ • • 

Geçtiğimiz günlerde Türki
ye'de faşist Cuntanın ilkel 
" yargılama"larından biri da
ha beşledı.Uiuslararası bir 
banka,çıkardığı reklam hari
talarında Türkiyenin "doğu

su"nda Kürdistan diye bir ül
keye yer vermiş!Yargılama 

sebebi bu! Bu haritadan do
layı, fırma sorumluları ile 
Alman Lufthansa Hava yol
ları 'nın Ankara'da bulunan 
Müdür muavinin de içinde bu
lunduğu 4 kişi, 5 yıla yakın 
hapis cezası istemi ile yargı

lanıyor. 

Bu tür yargılama"lar, 

Türkiye ve Kürdistan'da yaşı
yanlar için artık yadırganmı
yor." Normal " günlük olay
lardan sayılıyor.Ama, Avrupa 
demokratik kamuoyu· için 
" heyecanlı" .Daha bundan 
birkaç ay önce, Van'da Kürt 
ve Ermeni kültüründen bahs
eden Alman,Ralf Braun ay
~arca bu " Suçundan" dola
yı tutukevinde yattı ve maddi 

manevi işkence gördü.Yine 
buna benzer biçimde,Yuna
nistan Kültür Bakanı Melina 
Merkuri turizm için çıkardığı 
haritalardan dolayı faşist 
Cuntanın ve onun besleme ba
sının gazabına uğradı.Bereket 
kadıncağız Türkiye'de değil
di !Yoksa vay başına gelecek
lere! 

Sömürgeci Türk burjuvazisi 
bir taraftan saçma-sapan"te
oriler" ile hayali "esir Türk
ler" yaratıp onları " kurtar
mayı" düşlerken, diğer taraf
tan da burnunun dibindeki 
bir ulu-su inkar ediyor.inkar 
etmenin yanısıra halkımız ü
zerine alabildiğine baskı ve 

zulüm uyguluyor.Üikemizin 
sosyalist ve yurtsever güçleri 
ne azgınca saldırıyor." Kökü
nü kazıyacağız" diye histerik 
naralar atıyor.Ama tüm bun
lar faşist cuntayı gülünç duru
ma düşürüyor.Zaten benzeri 
" yargılama"lar bu gülünçlü
ğün yansımasıdır. 

"Yabancılar Politikası" Ko misvon Önerileri: 

YASAKLAR PAKETI 

Şubat 1983 tarihinde "ya
bancılar Politikası Komisyonu'' 
kamuoyuna öneri ve tavsiyele
rini açıkladı. İçişleri Bakanı 
Zimmerman'ın yönlendiricili
ğinde oluşturulan ve çalışan bu 
komisyonda, Federal hüküme
tin yanısıra eyaletler, Alman 
Şehirler Günü ve Federal İş 
Dairesi temsil ediliyor. 

Komisyon raporunda yer a
lan öneri ve tavsiyeler, yabancı
lar politikasıı~da yeni ve karan
lık bir dönemin başlangıcı sayı
lır. Irkçı ve gerici uygulamayı 
hayata geçirmeyi amaçlıyan bu 
öneri ve tavsiyeler paketi açık
ça yabancıların bir kesimini 
kovmayı, diğer bir kesimini de 
daha sıkı bir denetim altına al
mayı hedefliyor. 

Komisyon'un hareket nok-
tası şu: Buradaki yabancıların 
sayısı Federal Almanya'nın kal
dıramıyacağı düzeyde yüksek 
bulunuyor ve bu sayının azaltıl
ması gerekiyor. Zaten Hel
mut Kobi'da başbakan olduk
tan sonra yaptığı bir açıklama
da yabancıların ve Türk '!erin 
sayısını azaltacağını söylemişti. 
İşte Komisyon'un öneri ve tav
siyeleri, işsiz, işsizlik ve sosyal 
yardım alan, yeterli konuta sa- · 
hip olmıyan, politik faaliyetler-

de bulunan, alman yasalarına 
ters düşen yabancılan sınır dışı 
etmek ve burada kalacakları 
susturmak için bir dizi tedbir
lerden, yasal ve politik önlern
Ierden oluşuyor. 

Komisyon, yabancılann Al
manya'ya yük oluşundan, işsi? 
liğin sorumlusu ve suc,.!ı.ısu <. 
duğundan hareket ediyor olma
lı ki, tedbir olarak yabancılan 
ülkesine göndermeyi amaçiF 
yor. Yıllardan beri vergi ve sos
yal sıgorta ödenekleri ödiyen 
yabancılar şimdi işsiz oldu di
ye, en tabi hakları olan işsizlik 
ve sosyal yardım alıyorlar diye 
yurtdışı edilecekler. Bunun adı 
resmen işçi ve yabancı düşman
lığıdır. Bu öneri ve tavsiyelerln 
yasalaşması ve 27 Mayıs 'ta 
planlanan nüfus sayımının ger
çekleşmesi halinde önümüzdeki 
aylarda yabancılar açısından 
ciddi değişmeler olacaktır. Za
ten son derece kısıtlı olan ya
bancı hakları -eğer bunlara hak 
denilirse- daha da kısıtlanacak. 
Komisyqn önerilerinin öngör
düğü bu tedbir ve kısıtlamalar 
2 ana noktada toplanıyor. 
Birincisi, yabancıların yurt
dışı eelilmesi kolaylaştınhyor, 
oturma müsaadesinin verilmesi 

devamı sayfa 19. da 
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GO\JIIIDA MB 
Dilan destpekır 
bawermend k etme desthev 
dde wan gışkan da 
keçeki karker 
şera seri kesk 
sılret sor . 
por zer, hebfı 
kdama RİY A AZADI dıgotm 
qiz fı xort k etme re ze 
karker hatın 
ser qeyde wan listın 
gotın, keniyan çepık lexıstm 

GüVEND DIMEŞIYA 
DİLAN GEŞDIBÜ 

Menven bı snnbel, bı rfı dılıatm 
hewş tera wan nekır 
peşiya govende çfı 
qada ber male gerkır 
gundi ketıne dilane 
ewroj 
RüJA WELAT bfı 

GüVE.ND DIMEŞiY A 
DİLAN GEŞDIBÜ 

Nav dilane da hınek derketın 
piye wan lı hev geriya 
qeyde listıke şaşkınn 
nekarin bımeşm, tev xebatkaran 
bo xwe nişan bıdme 
qiz fı bfıkan 
xwe kışandın 
ber bı sergovendiye 
tev, teew! 
her tım paş ketm 
karker ser govendiye 

heviyek 
Egerez lı Kurdıstan bıima 
Kurdeki welatperwer bilma 
Sund dıxwar bı çaven Kurdıstan 
Mıne xwe jc ra bı k ra gorıstan 
Yan ji dıgot KÜrdıstan ya ne man. 
Egerez lı Kurdıstan bıima 
Ev sıruda peşmerga 
Bı tıvıngc xwera hıldıda 
Bı denge şehnazi 
Mınc bıkıra sazek şehnewazi 
Ta dıle Kurdıstan dıxwazi. 
Egerez li Kurdıstan bıima 
Ezc bıbıima pe law i m mdalan 
Kewşi afreten be alan 
Segi dergi şe hidan. 
Egerez lı Kurdıstan bilma 
Ezc bıbuma k ıla çaven bilkan 
Bı evin il viyan xwe b ıda ber nınikan 
Bıgerima lı çar ali xaki Kurdıstan. 
Egerez lı Kurdıstan bilma 
Mıne warek bıgırta lı zozan 
Xwe bıkıra qurbanc cejne newrozan 
Govend u sema bıkıra ve razan. 

nedıda tu kesi 
dawiye 
derketm jı re jı avrfı . 

GüVENDA ME DIMEŞIYA 
DiLANA ME GEŞDIBÜ 

Gav bı gav mıqam xweş dı\lfı 
saet bı saet 
pır dıbfı mdlet 
govenda me da 
kal fı pir 
keç fı xort 
gavan fı şıvan 
mamoste fı şofor 
ddeyistm yekqelem 
mde wanjı hev venedıqetiya 
gışk zana, hemfı aliyan da 
ketıbfıne dilane 
tdiye wan derbase hev bıbfı 

GüVENDA ME DIME ŞİY A 
DILANA ME GEŞTIBU 

Denghat 
J ı welat dfır 
dilan mezm, govend dırej dıbfı 
xelke Kurd be şık 
dılxweşkır RüJA NU 

GüVENDA ME DIMEŞİYA 
DiLANA ME GEŞDIBÜ 

Karkeren dervayi welat 
ketıne govende 
nav dilane da dengeki ddsoz 
DENGE KüMKAR 
bdınd bu 
rewşa govenda me 

\ Egcr ez lı Kurdıstan bıima 
Ezc bıbıima 
Dcrgıişc sc w i yan 
M cm kc dcvcn zarakan 
Zımanc lalan 
Guhen keran 
Çavcn kuran 
Hcvsarc hespcn pe şmergan. 
Egerez lı Kurdıstan bıima 
Ezc bıbıima 
Pariye devcn rebenan 
Balgiyc sere n gavanan 
Bılıire şevcn şıvanan. 

Egerez lı Kurdıstan bıima 
Eze bıbıima 
Baweşina mehreban jı çiyaycr. E{rin 
Zar pircn xwe berdana xewa şirin. 
Egerez lı Kurdıstan bıima 

Ezc bıbıima 
Dılopek av jı pare zkarc nıştımanra 
Rupele ki sıpi jı qelema nobetdar ra 
Mertale şerker jı qurşina olperestra 

Egerez lı Kurdıstan bıima 
Eze bıbıima 

Rôpel 15 

xweşe xebatkaran dme çfı 
GüVENDA ME DIMEŞİYA 
J?İLANA ME GEŞDffiÜ 

Se dawet hatın bahev 
kefxweş bfı gele me 
ser mıqameki 
ewana listm xe leki 
dıjmın eriş ani ser dilana me 
yen tırsiyan, sıst bfın, 
vekışyan 

e dev vekırın 
yen şehid bfın 
bı merxasi berxwedan 
le nesekıni dewat 

GüVENDA ME DIMEŞIY A 
DiLANA ME GEŞDIBÜ 

Me na ve xwe belavkır .... 
h siıka Qamışliye 
destınalen bfıka 

h ser çiyaye bdınd,jı Şengal 
nav dar ıi bere Mehabade 
Cemedanen reş belek 
dı gel tıfıngen sor-sorbfıyi dıhejandm 
bıra u xwişken me 
bı desten lerzok 
bı çaven şayi 

GüVENDA ME DIMEŞİYA 
DiLANA ME GEŞDIBÜ 

Ser govend, gula govend · 
serbdınd bu · 
jı xwe bawer, pır camer bfı 
şer, pdıng je dıtırsiyan 
wek bırUsk bfı 
ew nişana serketın 
nişana azadiye bu 
lema be tırs u xof 

GüVENDA ME DIMEŞİYA 
DiLANA ME GEŞDIBÜ 

V. Bayazım 

Çiçeka singen bıikan 
Scrsiyc darcn merxan 
Tircjcn rojen havinan 
Beranc dewetcn şehidan. 
Egerez lı Kurdıstan bıima 

Ezc bıbıima 
M amosteyeki sakarlı dıbıstan 
Pıra kcrwancn Kurdıstan 
Bcrdcstc baxçevancn gulıstan 
Awazc cıikcn darıstan 
O bı dcrxıstına kevok jı tarıs"tan 
Egerez lı Kurdıstan bıima 
Ezc bıbıima 
Guharcn qizcn kurdan 
Cegcrc jıncn d ıle ran 
Xulxalc nıgcnpiran 
Xemla malen hejaran. 
Egcr ez lı Kurdıstan bıima 
Ezc bıbıima 
Mumeki hevalbendan 
Telc tembilra sazbendan 
Mınc lexısta van qeydan. 

Kurdux 1 Y ekıtiya Sovyetan 
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XAGU ·VJ:RA 
Xagu vera Xıdıre mı; cigera mı sona raye. 
To dımera berbena pepuga Kora maye 
W ay way, lernın lernın · 
Xıdıre mı. 

Biye biye, Xıdıre mı cigera mı lernın biye. 
Daye mare ondera Kora icad biye 
W ay way lernın lernın 
Xıdıre mı. 

Meso, meso bıko xıdo gosre mıne meso 
To xapneno beno hokmato terero 
W ay way lernın lernın 
Xıdıre ını. 

Mamekiya, Mamekiya day e lernın Mamekiya 
Zalım ma dayme are berdime dısew fı poncas merdem piya. 
W ay way lernın lernın 
Xıdıre mı. 

Daye Kore dıı puk fı xezev o, onder voreno 
Vano, dotra henke nano mara daye mezal ı,na nedano. 
Way way lernın lernın 
Xıdıre mı. 

Biye b iye xıdıre mı, cigera mı lernın biye. 
Vano daye mare kaxıta şaye vejiye. 
Çevesayi endi teseliya xo 
Wano payız o velg fı vas o nder zerdo. 
Vıreniya sewqa hevalone to berbiye. 
Way way lernın lernın 
Xıdıre mı. 

Xıdır'e mı nawo saro, cıgera mı nawo saro. 
Tıke şiya ne şiya ne sono ne sodıro mısero 
W ay way lernın lernın 
Xıdıre mı. 

Vazo vazo Musa'ye mı lernın vazo 
Warey sero Xıdır'e mı tek zu azo. 
W ay way lernın lernın 
Xıdıre mı. 

Berpırsiyaren D. KOMKAR, 

Bere her tışti se helbeste ku 
ının bı zanin u ditına xwe nıvi
sandiye, jı kovara Denge K OM-
KAR 'ra dışinım. · 

Ger ku we eciwandın hun dı
karen dı Denge KOMKAR 'da 
bıweşinın. Le bele kemahiye 

, tipa dı helbestanda hebe, serast 
b ık ın. 

Ger hun dıxwazın, ez her
dem bo her avayi helbeste nı
visandi bo Denge KOMKAR re kım. 

Xebat u serketına we dıxwa
zım. Gelek sılave germ u şoreş
geri peşkeş dıkım. 

BELENGAZ / Greven 

GELO RABE 
Pelke darıin weşine 
Berfa çiya barine 
Kewen zeviya şıqine 
Oy rabe Kurdo rabe. 

Ro hılati be tine 
Kurdıstane bırine 
Kezewa mı bı xwine 
Oy rabe Kurdo rabe 
Pe lke daran he şi ne 
Denge topan gurmine 
Xwine çiyan xuline 
Oy rabe Kurdo rabe 
N eyar welat cıvine 
Kurdıstane naline 
Belengaz hawir qirine 
Oy rabe gelo rabe 

NEWROZ 

Disa Newroz bı lez hat 
Mızginiya bıhare bı wi hat 
Bı kulilkan çiya bfın rengin 
Deşt fı zevi bfm xaliyek şin 

Bı bınevşe, gul fı sosın 
Kurmen bın erde ji bı xwe h esin 
Teyre çfıyin deşte, disa vegerin 
Çfık dıkın vita-vita, azadi tinın 

Pez, berx fı kank dıkalın 
Berfe zozan fı çiyan dılıeli 

Denge KOMKAR 

Baran dıbare, ewr dıgurmıjın 
Dınalan da av dıke xule-xul dınali 

Ey Newroz, tu cejna mırovati 
Tu ser çavan, ser seran bı xer bati 
Tu bı xwe ra nişan dıdi azadi, aşıti 
Bı te kawi dıbe <Jostayeti fı bıratİ 

Azad be he di Newroz 
Tu h me Kurdan piroz 

A.BALİ 

..... . 

HES VE DESTE 

KAM AME ICiSTENE 

Hete Vacıxe'de (Ovacık) Roze manga juyi nina çe. Dı 
bray urzene ra sone ro cı pine, hama nevenene. Peniyede 
eke teseli ya xo gurete teknene peyser yen e. 

Zeke kune dewe, nadaneke hese hawo amo kewto wen
ca. Hurdena pa nisenero, zoniye xo sanene hard, tıfonge xo 
kenera derg. Brawo zu vano vınde ez pırani, uwo bin ki va
to tı vınde ez pranine. Tene sero lezkene, hama tawa zuvin 
sare nekene. O waxt hırdena pa gırpiye nanerocı, nadaneke 
hes gır bi hurenda xode mend. 

Bray zuvinide nadane, nara sero kune te. O wanc "mı 
hes kist", uwo bin vano "ne mı kist." 

Peruyede sone lewe bmati, nadaneke ÇInade merku hes 
ne manga xo kista. Nara o waxtki cerenera zuvini ser o wa
no "manga to kiste, brawo bini ki wano ne to kiste". 

çıkaee gundi 
Gele Kurd tevayi, bı taybeti gundiyen Kurd gelek belen

gaz fı feqinn. Ahlen gunda pıraniya wan halek dıjwar da dı
jin. Jina wan he dı şeheba dema koleti,jina iptidai. Pıraniya 
wan jı bo pelavek lmga, kırasek wan bınoxofe ji dırave wan 
tune; tazi dıgenn. Ger çıkatek bı deste xwe xın ji ewi roje 
dilane, şahiye dıkm Imge xwe. 

Y ek jı wan behingazan rojek h çole pij hnge wi da dıçe. 
Pij bıne hngi da dıçe serda derdıkeve. Xwina sor ser Imge wi 
da dıherıke. Eşek mezın dıde belengaze gundi. 

Lı pija ku Iınge wi da ecıqiye, dınere fı hevale xwe ra dı
beje: 

- Kuro, baş bfı çıkale ının ne Imge ının bfı. We kun bıba, 
bı xwede .. 
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ZONGULDAK' TAKİ 
SUCLUSU SÖMÜRÜ 

FA CİANIN 
DÜZENİDİR 

• 
Yeni bir facia daha. Zongul- na, sorumlulardan hesap soru.

dak kömür madeni ocagında lacağına dair hikayelerine de 
meydana gelen grizu patlaması hepimiz alışıgq. Ama gerçek 
sonucu yüzün üzerinde işçi ya- şu ki demeçler boşluğa söy
şamını yitirdi. Bu arada devlet lenmiş sözler olmaktan öteye 
yöneticileri "üzüntü"lerini be- gitmez, bir süre sonra her şey 
lirttiler. Faşist çetenin başı ise unutulur ve emekçi insanların 
sorumlulardan hesap sorulaca- 1 cesetlerine, kanianna basılarak 
ğına dair bir demeç patlattı. sömürü çarkının döndürülmesi-

Türkiye'de işçi düşmanı ne devam edilir. Taa ki yeni bir 
devlet yöneticilerinin sık sık kaza oluncaya kadar. 
söyledikleri bu tür gülünç de- Şimdi ''hesap sorulacak'' di
meçlere okuyucu alışıktır el- yen faşist Evren ile çevresinde
bette. Ama gene de Evren'in ki sünepe takımının "üzüntü" 
söylediklerine fazla gülmernek beyanlan da öyle. Gerçekte 
gerekir. Çünkü Evren omuzun- bunlarınki üzüntü falan değil, 

da bir dizi yıldız taşıyan bir tirnsalım gözyaşlandır. Hem 
general. Bu bakımdan yüzden kim kimden hesap soruyor ki? 
~~\{ işçi yaşamını yitirdikten Bu faciaların sorumlulan en 

ra sorumlulan bulup hesap başta parababalan ve onlarİn 
sorabilir paşa hazretleri. Her uşağı faşist cunta değil midir? 
derde deva, hı:r sorunu çözme- Faşist cunta, yüz milyonlar
de büyük maharet sahibi olan ca liralık yeni silahlar satınalı
Türk paşaları neden bu işi de yor. Peşpeşe halkımızı katlet
becermesinler ki. Hatta belli meyi amaçlıyan tatbikatlar ya

gibi yerlerde çalışıy çabalıyan 
ve sömürülenler gene askerdeki 
emekçi çocuklarıdır. 

suçlulan ı~kelci sermaye ile 
onun hizmetkarı Evren cunta
sıdır. Çünkü Türkiye'de tüm 
emekçiler için hayatı cehen
nem haline getiren bunlardır. 

Milyonlarca işçi, köylü, me
mur, küçük esnaf; işsizlik, pa
hallılık, işkence ve katliamlar 
yüzünden sürekli bir facia ile 
yüzyüzedir. Zonguldak'taki 
kaza ise tümüyle bir facia ha
line gelmiş olan yaşamın sade
ce bir halkasıdır. 

olmaz bir de bakmışız ki Ev
ren paşa elindeki sihirli değnek
le ölüleri dahi diriltip yeniden 
hayata kavuşturmuştur. 

Türkiye koşullarına göre 
degerlendirildiğinde aslında 

Zonguldak faciasının hiç te 
öylesine olağanüstü nitelikte 
bir olay olmadığı görülür. Yıl

lardır gerek Zonguldak kömür 
ocaklarında ve gerekse diğer iş
yerlerinde bu tür "üzüntü veri
ci" kazalar süre geliyor. Gene 
her kazadan sonra devlet yö
neticilerinin üzüntü bey~nları-

pıyor ve bu iş için büyük para
lar harcanıyor. Burjuvazinin 
ülke kaynaklannı çarçur etme
sini bir kenara bırakalım, sırf 

Evren ve benzerleri eğlensin 

diye orduevi şeklinde milyar
lık binalar, turistik bölgelerde 
her çeşit konforu olan dinlen
me yerleri yapılıp işletiliyor. 

Türk subaylan buralarda çok 
düşük bir ücret karşılıgında ke
yif çatıyorlar. Açıktır ki tüm 
bunlar emekçi insanların üret
tikleriyle meydana geliyor. Bu 

Acaba Türk devlet yönetici
leri, su bayları eğlendirmek ve 
tank, top, uçak satın almak 
için bu kadar büyük paralar bu
luyorlar da işçilerin can güven
liğini sağlamak amacıyla gerek
li önlemleri neden almıyorlar? 

İşçilerin çalışma koşulları
nın düzeltilmesi bir yana kaza
nın olduğu günlerde Evren çe
tesi, işçi sınıfının grev, toplu
sözleşme, sendika seçme ve 
benzeri tüm demokratik hakla
nnı uzun vadede yok edecek 
olan yasa tasarılannın sonuç
landıniması için çaba harcıyor
du. 

Açıktır ki Zonguldak'ta 
meydana gelen facianın gerçek 

Ve elbette bütün bunlan •• 
hesabı sorulacaktır. Ama bunu 
yapacak olan Evren değildir. 

O ve benzerleri hesap verecek 
suçlulardır. Sömürü düzeninin 
sahipleri ile hizmetkar takımı, 
suçlarının cezasını çekecekleri 
o an'a hazırlansınlar. 

Cezalar Yagd1r1l1yor .•. 
Faşist çetenin işgali altında bulunan 

Türkiye'de, baskı, terör, açlık ve zulüm 
milyonlarca emekçinin, aydın ve ilerici 
kişinin günlük normal yaşamıdır. Faşiz

min dünyanın her yerinde oldtiğu gibi en 
büyük hırçınlıkla saldırdığı ise düşüncedir. 
Çünkü iktidarı haksızlığa, kan ve zulme 
dayanıyor. Yaptığı iğrençliklerin ortaya 
çıkmasının ömrünü kısaltacağını gayet iyi 
biliyor ve bundan dolayı da düşünce öz
gürlüğünden ölümden korkareasma kor
kuyor. 

Bundan bir süre önce KOMAL Yayın
evi yönetmeni yayıncı Recep Maraşlı'nın 
yargılanıp cezalandırılması, sömürgecilerin 
bu tür soytarılık gösterilerine yeni bir hal
ka daha ekiemiş oldu. Recep Maraşlı'nın 
avukatı Ali Bucak tarafından yapılan 

açıklama ile olay özetle şu şekilde kamu
oyuna duyuruldu: 

''KO MAL YA YlNEVi yönetmeni ya
yıncı RECEP MARAŞLI'nın İstanbul Sı
kıyönetim Komutanlığı 1 no'lu As. Mah
kemesinde yapılan yargılanması 18.1. 
1983 tarihli duruşmada karara bağlandı. 

Ve Maraşlı; Fransız gazeteci LUCİEN 
RAMEOUT'nun "Le Kurdes et droit" ad
lı yapıtını 1978 yılında Kornal yayınları 
arasında "KüRDiSTAN 1914-1946" adı 
ile yayınlanmış olmasından dolayı top
lam olarak 12 yıl hapis cezası ile cezalan
dırıldı. 

Maraşlı'nın işlediği kabul edilen suçlar 
kararda şöyle belirtilmiştir: 

' .. milli duyguları yok etme veya azalt
ma ve kamu haklarını ırk mülahazası ile 
kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef 
tutan veya milli duyguları yok etmek ve
ya zayifiatmak için propaganda yapma
sından dolayı eylemine uyan TCK'nun 
142/3 maddesi uyarınca ... üÇ YIL Sü
REYLE HAPSiNE, T.C.K.nun 142/6 
maddesi uyarınca .. yarı nisbetinde arttırı
larak DöRT SENE ALTI AY SüREYLE 
HAPSiNE, 

' .. Türklüğü alenen tahkir ve tezyif et
mesinden dolayı eylemine uyan T.C.K. 
159/1 maddesi uyarınca takdiren BİR SE
NE SüREYLE AGIR HAPIS .. 

' .. Türkiye Büyök Millet Meclisini ale-

nen tahkir ve tezyif etmesinden dolayı .. 
T.C.K. 159/1 md. uyarınca takdiren BiR 
SENE SüREYLE HAPiS ... 

' .. Devletin askeri kuvvetlerini alenen 
tahkir ve tezyif etmesinden dolayı T.C.K.
nun 159/1 maddesi uyarınca takdiren 
BİR SENE SüREYLE AGlR HAPIS ... 

' .. Halkı suç işlemeye tahrik eylemesin
den dolayı eylemine uyan T.C.K. 311/1 
maddesi uyarınca ... üÇ SENE SüREYLE 
AGlR HAPSiNE 

' .. Mustafa Kemal'in anısına alenen ha
karet etmesinden dolayı eylemine uyan 
5~16 sayılı kanunun 1/1 mad. uyarınca 
BIR SENE SüREYLE HAPSINE, aynı 

kanunun 2/1 maddesi uyarınca ... yarı nis
betinde artırılarak BiR SENE AL Tl AY 
StjREYLE HAPSiNE .. " 

' .. tertip edilen cezalar içtima ettirile
rek, NETiCETEN ALTI SENE SüREY
LE AGlR HAPSINE VE ON iKi AY Sü
RE iLEKAYSERi iLiNDE i KAMET SU
RETIYLE EMNIYETI UMUMiYE NE
ZARET/ ALTINDA ALlNMASlNA, VE 
BEŞ SENE ON IKi AY SVRE iLE HAP
SiNE?. Devamı Sayfa 19.da 
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Dersen Zmane Kurdi 
24 

KURDISTAN 
Kurdıstan welate me ye. Bav ü kale me bı hezar 

salan lı ser axa Kordıstane jine. Ewana lı vır cot kırıne, 
pez ç~randıne, bajar fı gund ava kırıne. 

Lı bakiir jı Erzurme fı Qerse dest pe dıke, lı başfır 7 
heya nezike Bexdaye dıçe. Lı rojhılat jı Gola Ürmiye 
despe dıke fı lı rojava dıgehe Sevase. 

Kurdıstan bı deşt fı zozan bı çi ya fı hani ye. Çi ya
yen we bı nav fı deng ın. Çiyayen Torose jı aliye Mera
şe heya Çolemerge, serbıser, dı axa Kordıstane da dı
rej dıbın, dıgehın çiyayen Zagros. Lı aliye Çolemerge 
fı aliye Dersim çiya bı hev dıqelıwın, re fı dırb nadın, 
weki cejne dıkın. Lı aliye rojhılata bakfır, dora Wane, 

· Miişe, Agıriye, Qerse fı Erzuriirne deşt fı zozan fıreh 
dıbın. Lı w an deran ter giya heye, Kurd pır pez fı de w ar 
xwedi dıkın. Agıri çiyaye Kordıstane heri bılınd lı vi 
ali ye. Bılındahiya wi 5165 metro ye. Lı ber gola Wane 
çiyaye Sipane bılınd dıbe, bılındahiya wiji 4434 met
ro ye. Lı ser van herdu çiyan tım berf fı cemed heye, 
pır caran sere wan ewran xuya nake. 

Gola Wane mina behreki fıreh e. Jı xwe, xelke do
ra w e, je ra dıbeje behr. 

Çemen Ticle fı Ferat jı çiyayen Kordıstane dızen, 
ber bı başfır dıherıkın, lı aliye Suriye jı axa Kordıstane 
derdıkevın fı lı Basre dıgehın behre. Ber bı başfır,Mezo
potamia te gotın jı deşta nav van herdu çeman ra. Dı 
Kordıstane da weki Erez, Jagatfı, Tatafı fı gele çemen 
dınji hene; ew, bı aliye ave gelek dewlemend e. 

Aliye Diyarbekır, Merdin, Ruha, Cizir fı Entebe 
deşt e. Xelke ve dore hım bı çandaniye mıjfıl dıbe, 
hım ji pez xwedi dıke. Pır ciyen Kordıstane bı rez fı 

Duıriahika derse BERiVAN a bejmara 49-50'a. 

15- Çav fıguhe mertvan lı ku ne? 
16- Pışta xwe nişan de. 
17- Dı desten te da çend be çi hene? 
18- Kevır hışk e yan nerm e? 
19- Tama xwe çawa ye? 
20 - İsot tuj e, yan tırş e? 
2 ı- E w sev şirin C; yan tahlık e? 
22-- Bapire te heye? Nave xwe çı ye? 
23--· Mame te heye? Nave xwe çı ye? 
24-- Tu .caran xaltiya xwe dıbini? 
25- Nave dotmama Şahan çıye? 
26- Şahan fı Nadır pısmame hev ın? 
27-- tujı xale xwe hez dıki? 
28- Tu lı ke çfıyi, lı diya xwe yan have xwe? 
29- Kevır çıma nalıve? 
30- Tu çı dıfıkıri, mala xwe mereq dıki? 
31- Tu par lı ku bfıyi? 
32- Hiin bı hevale xwe ra çevgırtık dılizın?. 

baxçan xemılandiye. Dı çiya ii darıstanan da heyvanen 
kfıvi weki hırç, gur, beraz, pezkfıvi, rovi, kewroşk, kfıze 
fıkew pır ın. Avanda masiyen delal hene. 

Kurdıstan bı aliye heyiyen bın erde ji gelek dew
lemend e. Lı pır ciyan, xasıma lı dora Kerkiik fı Miisüe, 
dora Kermanşah fı Diyarbekre ter nıft derdıkeve. b 
aliye Xarpıte sıfar fı ktom, lı aliye Cizir fı Elbistane 
komır, lı aliye Sevase hesın, lı 3liye Dersım, krom, ko-· 
ınır fı hwd. derdıkeve. 

Le ew hemfı heyiyen sererde ii bınerde çıra 
dıbın?!. 

Dujmınan Kurdıstan dı nav xwe da parçe parçP 
kırıne, heryeki parçek kiriye bın lepe xwe. Ewaı. 
be nd kırıne stfıye me fı welate me talan kırıne, hertışte 
me dızine fı .hin ji dıdızın. Sıfar aliki da dıçe, nıft dı ali- · 
ki da. Çemen me dılıertkın fı bı k eri me· na yen. Çi ya
yen me stfıxar ın. 

Zozanen me tıji pez ın, deşten me ter genım, bı
rınc fı pembu dıdın; le disa ji em bırçi fı tazi ne. Rez fı 
baxçeyen me ter tıri, ter sev fı mışmiş dıdın; le em 
wan tam nakın. 

Em dıxebıtın pek tinın; zordest lı sere me dıxın 
dıbın. Bona ve ye ku welate me ava nabe, xelke me xı
zan e. Ku azadi ne bfı xebat çıra dıbe?. 

Beri hertışteki em.he~~dare azadiye ne. 

Welat 
Kal 
Ax 
Avakırın 

Bakiır 

Başiir 
Qers 
Bexda 
B ani 
Bı nav ü deng 
Çolemerg 
Serbıser 

Gıhan 

Lı hev qelıwin 

Re 
Dırb 

Cejn 
Ter 
Dewar 
Agıri ( Gridax) 
Sipan· 
Ewr 
Xuyakınn 

ülke, yurt 
Yaşlı, dede 
Toprak 

: Yapmak, 
imar etmek 

: Kuzey 
: Güney 
: Kars 
: Bağdat 
: Tepe 

ünlü 
: Hakkari 
: Baştanbaşa 
: Kavuşmak, 
: yetişrnek 
: Birbirine 
karışmak 

Yol 
: Geçit 

: Bayram, test 
: Bol, tok 
: Sığir 
: Agrı dağı 
: Süphan dağı 
: Bulut 

:Görünmek 

Behr : Deniz 

Jıxwe : Zaten 

Ticle :Dicle 

Ferat : Fırat 
Zayi n :Doğmak 

Herıkin :Akmak 

Çem : Çay, ırmak 

N av :Ara 

Go lık :Dana 

Derbaz bün : Geçmek 

Sm et : Sanat 

Koşkar : Ayakkabı 
tamircisi 

Kış an dm : Çekmek 

Çandıni : Ziraat 

Mıjül bün Uğraş mak, 
meşgul olmak 

Danstan : Orman 

Beraz :Domuz 

Pezküvi : Yaban keçisi 

Küze : Sansar 

Kew : Keklik 

Ma si :Balık 

X as ıma : özellik le 

Heyi : Varlık 

(DÜmahik heye) 
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YASAKLAR PAKETI 
baştarafı sayfa 14 'te 

daha da zorlaştınlıyor. 
İkincisi, ailenin, özellikle 

Kürt ve Türk ailelerinin birli~i 
önüne büyük engeller konulu
yar. 

bu durum yüzbinlerin kapı dı
şarı edilmesi anlamına geliyor. 

Yabancı ailelerin birli~i 
önüne daha ciddi engellerin ge
tirilmesini öngörüyor komisyon 
önerileri. Di~er bazı önerllerin 
yanı sıı:a 6 yaş sının getirilmek 
isteniyor. Bu tutum anayasanın 
6. maddesi olan "ailenin birli~i
ni koruma" ilkesiyle, Helsinki 
sonuç belgesinin ''göçmen işçi 
ve ailelerinin birli~i teşvik edil
meli" maddesiyle · tümden çe
lişiyor. 

çin bir geriye dönüş anlamına 
gelecek. Yabancı işçiye düş
manlık, yerli işçiye düşmanlık 
anlamına gelir. Yabancıyı ko
van veya alman işçisinden ayır
mayı başaran, kendi işçisine de 
istediğini dayatır. 

neklen l''orumu, İAF-\abancı
larla evli Alman Kadınlar Bir
li~i, Hessen Yabancılar insiya
tifi, Die GRüNEN (yeşiller), 
KOMKAR ve daha pekçok Al
man ve yabancı örgütü 3 Mart 
tarihinde Bonn'da düzenlenen 
bir basın toplantısında Komis
yon'un öneri ve tavsiyelerine 
karşı çıktılar. Yabancılar hak
lannın kısıtlanması de~il, geniş 
letilmesini talep ettiler. 

Buna göre, işsiz olan, işıiz
lik ve sosyal yardım alan, yeter
li konutu olmıyan, politik faali
yetlere katılan, alman yasaları
na ters düşen yabancıların otur
ma müsaadeleri uzatılmayacak. 
Yani yurtdışı edilebilecek. 

Oturma müsaadesi verilir
keı,ı Almanya'nın çıkarlan 
birinci planda gözönünde tutu
larak karar verilecek deniyor 
komisyon raporunda. 

İşsizlik orarunın çok yüksek 
oldu~u Türkiyeli 'ler açısından 

Yabancılar politikasının da
ha da sertleştirilmesi ve ırkçı, 
gerici uygulamalarının artması
nın olumsuz sonuçlan sadece 
yabancılarla sınırlı kalmıyacak, 
tüm !''ederal Almanya'daki de
mokratik hak ve özgürlükler i-

Alman ve yabancı işçilerin 
çıkarları temelde birdir. Bizi 
ayırmak isteyenlerin, dini i
nanç ve kültür farklarını ortak 
sınıf çıkarlarımızın önüne ko
yanlann oyunlarını bozmak 
birlik ve dayanışma içinde ol
makla olur. 

Komisyon 'un bu öneri ve 
tavsiyeleri Federal Almanya'da
ki tüm ilerici-demokrat çevre
ler tarafından eleştirildi, pro

· ıesto edildi. Aaralarında İF A-
Uluslararası Yabancı İşçi Der-

GEW-Eğitim ve Bilim Sendi
kası ile DPG- Alman Posta Sen
dikası 'nın ortaklaşa Frankfurt'
ta 14 Mart'ta düzenlediği , deği
şik yerli ve yabancı örgütlerin 
de katıldığı bir enformasyan ve 
protesto toplantısında yine ko
misyonun önerileri sert bir dil
le ele ş tirildi. 

Seçimi Sagc1 Güçler Kazandi 

6 Mart 1983 tarihinde yapılan genel se
çimlerde CDU (Hiristiyan Demokratlar 
Birliği) ve CSU (Hiristiyan Sosyal Birliği) 
partileri ayların %48,8'ni alarak, oylarını 
arttırdılar. 

SPD ise oylann 38,2'sini aldı ve önemli 
ölçüde kayba u~radı. 

FDP ayların 6,9'nu aldı. Büyük oy 
kaybına ra~men parlamentoda kalabildL 

Die GRüNEN (Yeşiller) oylann 5,6'
sını alarak ilk defa parlamentoya girmeyi 
başardılar. DKP (Alman Komünist Parti· 
si) ayların 0,2'ni, NPD (Almanya Nas
yonalist Partisi) ayların 0,2'ni aldılar. 

Seçimler sa~cı güçlerin zaferiyle so
nuçlandı. Di~er taraftan' yeşillerin par
lamentoya girmeleri de önemli bir başarı 
sayılır. Seçim sonuçlan Alın'an sermaye 
çevreleri ve uluslararası gerici güçler ta
rafından sevinçle karşılandı. Onlar, bu 

'nuçlan, kapitalizmin ve serbest ekano
inin bir zaferi olarak nitelediler. 
CDU/CSU'nun oylannı arttırmalan ve 

SPD 'nin oy kaybetmesinin nedenlerinden 
biri SPD'nin tutarsız politikasında yatı
yor. SPD özellikle banş konusunda; 
atom raketlerinin yerleştirilimesi konu
sunda ikircim bir tavır içindeydi; kararlı 
bir tutum takınmadı. Yine artan işsizlik, 
sosyal ve ekonomik bunalım karşısında 
açık ve net bir perspektiften yoksundu, 
Bu anlamda kendi seçmenlerinin bir ke
simi tarafından terkedildL 

Di~er taraftan büyük sermaye çevreleri 
CDU/CSU ve FDP üçlüsünü politik ve 
maddi yönden güçlü bir biçimde destek
lediler. Büyük sermaye bunalım şartlann
da, çıkar ve karlannın en iyi bu üçlü koa
lisyon tarafın.dan korunaca~ından emindi. 
Bu nedenle de bazı işverenler seçim önce
si dönemde, SPD 'nin seçimi kazanması 
halinde yatınm hoykotu, yapacaklan ve 
işten çıkarmalara girişecekleri şeklinde 
tehdit ve şantajlara yöneldiler. 

CDU /CSU da demagojiyle kitleleri 
yanıltınaya çalıştılar. "Ekonomiyi yeni
den canlandırma", "Az silahla Barışı 
Sağlamak" gibi parolalarla seçmenleri 

yanılttılar, etkiliye bildiler. 
CDU /CSU ve FDP üçlüsünün seçim za

ferleri onları, temellerini önceden attık
ları gerici politikayı sürdürmede cesa
retlendirdi. Yeniden koalisyon oluşturan 
bu üçlü şimdiden sosyal ve demokratik 
hakları budamaya giriş ti. 

Yeşillerin parlamentoya girişi önemli 
bir gelişme, sol ve demokratik güçler açı
sından bir başarı. Yeşiller bu başarıyı baş
ta, atom roketlerine, çevre kirleurnesi ve 
yıkıcılığına, işsizliğe karşı yürüttükleri 
mücadeleye borçludurlar. 

Sağcı bir koalisyonun hükümet olması, 
YEŞİLLER'in parlamentoya girişi,SPD'
nin muhalefete geçişi, önümüzdeki dö
nemde hem parlamento içi hem de parla
mento dışı muhalefetin, sol ve demokra
tik güçlerin birliği ve etkin mücadelesi 
için yeni olanaklar da yaratıyor. 

• • 
KOMAL YA YlNLARI 

( Baştarafı Sayfa 4.te) 

Yukarıda belirledi~imiz cezalara çarp
tırılan RECEP MARAŞLI aynı iddia ile 
sekiz ay kadar tutuklu kalmış ve 1979'da 
sahverilmişti. Bir yıldan beri yeniden tu
tuklu bulunan yayıncı, geçtiğimiz Tem
muz ayı içerisinde de İstanbul 1 nolu 
askeri mahkemesince KOMAL Yayınları 
arasında 1978 yılında Celadet Ali Bedır
xan'ın "Türkiye Reisicumhuru Gazi Mus
tafa Paşa Hazretlerine Açık Mektup" ki
tabını yayınlamaktan ötürü DöRT YIL 
hapis- cezasına çarptırılmış ve bu karar 
'Yargıtayca da onaylanmıştı. 

• • 
KiTLE öRGüTLERİ AZERİNE 

( Baştarafı Sayfa 9.da) 

çiler bildiriler dağıtır, yürüyüş ve miting
ler düzenler, greve gider veya değişik tür
de eylemlerde bulunurlar. Bu gibi hıill~r~e 
kitlelerden kopuk, bireysel sivri ç'ı.kı§.Jiu' 
ne ölçüde zararlıysa, gerekli ve-yaı;arlı yı
ğınsal eylemlerden, direnişlerden kaçın
mak da o ölçüde yanlıştır, zararlıdır. Böy
lesi bir yöntem kitle örgütlerini pasifize 

'eder ve burjuvazinin zafer kazanmasını 

kolaylaştırır. Devam edecek 

• • MET ALL DALlNDA 

( Baştarafı Sayfa 19.da) 

re öddetirme, karlarını emekçilerin sır

tında arttırma çabalarına karşı işçilerin 

birlik ve dayanışma içinde mücadele et
meleri gerekiyor. 

Patronların oyunlarını bozmak, işçi

lerin taleplerin i gerçekleştirmek sadece 
görüşmelerle sağlanamaz. Patronları poli
tik ve ekonomik bir baskı çemberine al
mak gerekiyor. Buda en başta işçi ve 
emekçilerin, yerli ve yabancı işçilerin 

birlik ve dayanışma içinde olmalarını, 

grevlere, işi bırakma eylemlerine, yürüyüş 
ve mitingiere katılmalarıyla sağlanır. 

işçi sınıfının gücü, onun birliği, daya
nışması ve devrimci eyleminde yatıyor . 
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"şER Ş[RE,ÇI JIN 0 ÇIMERE, 
Dı S'e Adare sala 1857'da lı Amerika

ne bajare Newyork 'e da 40.000 jmen 
karker yen ku tekstile da dıxebıtin, jı bo 
mafe xwe berxwedan. Wan xebata 8 see
ta, kare qasi hev lı ucreta qasi hev, xeba
teke mırovayi lı mafen hılbıjartme dı
xwastm. We tevgere da polisan enş bırm 
ser jınen karker, gelek eziyet lı teda !ekı
rm, pır xwin rıjandm lı gele k jın ketın gır
tigehan. Le dıji erışa xulamen sermiyan
daran berxwedana jınan bı serfırazi pe k 
hat. 

Dı sala 1910'a da, lı Kopenhage dı 
Konferansa Jınen Navnetewi da şoreşge
re heja Klara Zetkin peşneyarek da. We 
peşneyara xwe da dıxwest ku S'e Adare 
dıbe roja jınen cihme u her sal be ,Piroz 
kırın. Ev peşneyar bu bıryar lı roja iroyin 
ji dı seranseri ci hane da bı na ve ''roja jı
nan " te pirozkırın . 

Lı welaten sosyalist ev roj bı dılşahi lı 
bı tehreki azad te piroz kırıne. Le lı w e
la ten şundamayin lı kapitalist da, ev roj, 
roja nişana tekoşina jma ye, dıji kevne
perestan lı dıji sermiyandaran. 

Lı welate me Kurdıstane ji, hınge ku 
jınen Kurdan blıne serwext u zana lı gıhiş
tıne daw lı dozen xwe, ev roj te piroz kı
nn. Le dı bındestiye da, dı bın zılm lı zor
destiye da. 

Çawa te zanin ku, w e iate me jı aliye 
kolonyalistan da hatiye parevekınn. Dıj
mm bı top lı tıfmgen xwe rlınıştiye lı ser 
welate me lı hemlı heblınen me ye~ bın-

d ü..aererd talan dıke dıbe. Dı aliye dm
-. da ji, dıjmmen me yen hundır -feodalan, 

desten ?.'We bı desten kolonyalistan va 
gırtın,e lı xwina me dımejm. Lı ser keda 
~. kweydana me, dewlemendiyen xwe 
~ 1dı1Hn . . . 
~ sazu m ana kevneperest lı kevne-

pen feodaliyen da, rewşa jınen Kurdıs
tane pır xırabe. Ew pırani xwendın' lı nı
visandın mzanın lı gelek şunda mane. Kar 
u baren. wan herdem xwedi kırma zaro
kan, kevantiya male lı xulamtiya me ran e . 
Kar lı baren dewar -pez lı zeviyan ji lı ser
da. Hınek ji, jı ber deste tunebune bı me
re xweva yan ji, bı bav lı bırayen xwe va 
cih lı waren xwe terıkandıne , çlıne wela
ten biyani lı sermiyandaran ra blıne dilen 
(ko le) bı u cret. 

Le disa ji, gora şunda mayina jınen 
Kurd, gava em diroka tevgera jınen · K~rd 

dmherın, dıbinm ku lı ba vi rewşa xırab 
da, jı aliye jmen Kurda gelek tışten heja 
hatiye çekırm. Ewana bı van tıştan va na
ven xwe dı diroke da anine nıvisandm. 
Car caran tıfmg dı dest da, dıji dıjmm şer 

kırıne, derketıne sere çiya lı baniyan. Car
na deve xwe da bi stranen azadiye va ser 
se piye dıjmın da, hatıne dardakırme. . 

iro em aliki bın niren kolonyalisten fa
şistan da, jı aliki ji yen feodalan da dına
lın lı herdıçe zerandın h serme zede dıbe. 
Jı bo ve yeke, iro pır kar u bar lı peşiya . 
jınen Kurd sekınine. Rızgarblına me gıre 
dayiye rızgarbuna netewi u cıvakiye. Ev 
neheqi, ku çend hezar salan dajo, be şo , 
reşek netewi lı demokrati u be sosyalizm . 

ku ta nabe. Ri ya azadiye , dı n av tekoşine 
da derbaz dıbe. Cıvatek bı wekhew, ne di
yarike ku mer avabıkm lı bıdın jman. Ew 
bı tekoşina jın lı mer, hemlı karker lı xe
batkaran va bıgihe serketıne. Weki pir lı 

kalen me gbti : Şer ş ere, çı jm lı çı me. _ 
Dı nav hezen tevgera netewi lı demokrati 
da qasi me-ran cihe jİnan ji heye. Ew ci, lı 
heviya jınen Kurdıstane yen serw.ex.t; 
peşverlı lı sosyaliste. · 

Jı bo p'irozkırına rojen S'e Adare dı 
Kurdıstaneke azad lı demokratik da ber bı 
peş! . 

Bıji tekoşina jınen xebatkar! 
Bıji S'e Adare! 
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