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Rupel 2 

.A 

NAMEYEN 
betali, bı hat i Cı tunebün 

Hevaleki mm ye kar, karke
reki Tırk jı Giresiıne, izna xwe 
ya sale lı welate xwe borand. 
Van rojan vegeriya hate ser ka
re xwe. 

Lı ser çun u hatına wi ya iz
ne me hevdura gotUbejek (soh
bet) dani. Heval bı taybeti gıra
niya xwe da ser neba§iya jiyan 
u rewşa cıvakiya gel. U axaftına 
xwe wusa berdewamkır: 

"Wele ez çiime izne . Le qet 
mm tu tam jı izne negırt. Lı ali
yeki betali, lı aliyeki bıhati u 
tunebun . Heke ev her se şerta

na lı nav mılete mırov hebın 

qet hiizura mala mırov ji nami
ne. 

Lı bajare Giresiine , 3 fabri
qen bıçuk hene. Rewşa dor he
la me jı gele k bajaren dın baştır 
e. Le d isa ji zare-zara feqir, jar 
u gundiyan e. Lı bajer karkeren 
betal ref-ref wexte xwe lı qeh-

. wexanan dıborinın. Jı bo zaro
yen xwe, qetek nan dıkarın bı
kırın an ji nıkarın. Kesen ku ka
reki xwe ji hebe, pıraniya wan 
jı hatına xwe ne razine. Lı gor 
hatına wi 2 qat çuyina wi heye . 
L ı aüKa nan tı!it peyda dı be. 

Jı beriyanıı nda pere m ın hf'· 
biin , wexte mm lı bıliayen t~t 
nıheri , wela mm ji nekari h gor 
dıle xwe tışteki jı xwe ra bıkı
nm. E veca feqir u jar çawa bı
karı bın bıkırın! 

Jı bo çend rojekan ez çume 
gunde xwe. Dost u nasen mm 
hatınq serdana mm. Mın jı wan, 
rewşa cıvaki u jiyana wan pırs 
kır. Hernilyan gazında bıhati u 
bekariye kırın u gotın: 'Cıhe 
kar nine, em bıçın le kar bıkın. 
Hatına zerieta me (bere zeviya 
an ji ınılke me) pera nake, an 
ji deste me da dımine'. 

Mıroven mm, çave wan he
bu, ku ez arikariya wan bı pe
ran bıkım. Le ez, çı bıkım. Ne 
yek, ne du u ne deh biin. Mın 
arikariya ke kırıba u ya ke ne 
kırıba? 

Ew piren kal, 60-70 sali u 
her wesa tevli xortan gazınden 
xwe hosa diyar kırın : 'Xaziya 
anarşiya bere 12 llone bu ye u 
ne ev bırçıti , betali u bıhatiya 
i ro ba ye. Eve Cu ntaye mala 
me mirate kır. Hedi em, nıka
rın b ıçiiken xwe xwedi b ık ın . ' 

Bu zırte-zırta cuntaye u got: 'E
me m ı le te xwera jiyaneke fıreh 
binın . Erne jı we ra riya kar u 
bar vekın u we jı wan rojen 
teng xılas bıkın! ' Le bı rasti ji, 
cu ntaye her tış t tersi gotına 

xwe pekani. Jiyina . ıne tengtır 
kır, bı zagonen xwe lı her me 
riya kar u bar gırtın. Bıhati 
gihişte derecen bıhnd u betali 
qat-qıit ze detır bU .. 

Jı bo mm tıştek eşkere bu, 
ku ev cuntaye ne jı bo mafe 
karkere n feqir-jar u gu ndiyan 
hate ser text. Tene jı bo nave 
xwe u paraztına mafe fabriqe
toren mezın hatiye ser text. 
Zagonen wesa ji hazır kınn, ku 
tu caran em nıkarın pışta xwe 
rast bıkın. Beri cuntaye her 
çend anarşi hebu ji le disa hale 
me jı ye iro xweştır bU . 

Jı ber ku jı we rewşe ez ge
lek nerehet bum. Rojeke zutır 

ez jı gund derketım. Hedi mı
rov naxwaze bıçe izne ji." 

Bele, hevale mm ye kar te
ne lı bajare xwe, ev tıştane 

bı çave xwe ditın u bı guhe 
xwe bıhistın . Hedi hısab bıkın 
rewş h seranseri Tırkiye çawa 
ye! 

Xasıma h Kurdıstana Tırki
ye, h mıleki jiyana teng, be ta
li , tu nebiin u bıhati. Lı m ıle 
dm, zordestiyen nediti yen ne
tewi. W elatpare z u sosyaliste n 
Kurd dı zindanan da lı her çer
xa eşkence da hemu seqet kı
nn. Cendırme u qomandoyen 
cuntaye wek revden kilçıkan 
heroj dı ser gunden xelqe me 
da dıgrın u bedadiyan bı sere 
mılete me tinın. Cunta faşist 
dıxwaze agıre netewi vemıri
ne. Le bı zılm u zordestiye va 
dıne da tu car tekoşin u tevge
ra gelen bındest u çina karke
ra jı orte ranebiiye. Agıre ne
tewi dı dı le gele Ku rd da j i qat
qat xu rttır u zedetır dıbe. E me 
bıgihin arınanca xwe u Cunta 
faşist ji bışinın gore! 

Xelef- Karkereki Kurdıstan 
Jı Beriina Rojava 

Aileleri parçalıyorlar 

Aileleri ayırmak suretiyle in
sanlara psikolojik baskı yapı

yorlar. 

Federal Almimya'da, basın 
ve yayından da izledi~imiz gibi 
başta Türkiye ve Kürdistanlı 

emekçiler olmak üzere yabancı
larla ilgili olarak çeşitli gerici 
yasalar çıkarılmaktadır. 

Bu gerici yasaı'ardan biri de, 
hepimizin bildi~i gibi aileleri 
ayırınayı hedef alanıdır. Yani 
Almanya'dıı- yaşayıp da aile 

Denge KOMKAR 

XWENDEVANAN 
fertleri burada olmıyanların on
ları yanianna getirmemelerini 
öngören yasadır. Türkiye'nin 
faşist yönetimi ve boyalı basın 
ise Alınanya'daki bu yasalara 

. karşı çıkarken, Türkiye'de olup 
bitenlerden· hiç bahsetmiyor. 
Oysa Türkiye'de di~er işkence 
ve baskıların yanısıra aileleri 
parçalama ve sürgünl~r de çok 
yo~un olarak Vardır. Faşist 
iktidarın hoşuna gitmiyen dü
şüncelere sahip insanların bu 
yolla cezalandırılması on bin-.: 
lerce aileyi güç durumda bırak-' 
tı. özellikle de ö~retmen, ileri
ci memur ve kamu kesimindeki 
işçiler bundan çokça nasipleni
yorlar. 

Sürgüne gönderilen ve ailesi 
parçalananlar yer yer bu duru

ma tepki bile gösteriyorlar. 
Geçtiğimiz günlerde Elazı~'dan 
başka bir yere sürgün edilen ve 
güç durumda bırakılan bir öğ
retmen Milli E~itim Müdürlü
~ünde üzerine gaz döküp ken
disini yaktı. Ohalde insanlık 

düşmanı faşist Türk yönetimi
nin ailelerin Aimanya'da par
çalanmasına karşı çıkıyor gö
rünmesi bir sahtekarlık ve road
rabazlık öme~idir. Onlar ait~ 

birliğine saygı duymuyor işin 

simsarlı~ını yapıyorlar. 

Dostça selamlar. 
Marburg 'dan bir KOMKAR 

sempatizam 

Gele me bf merxasi 
şer d ike 

Hevalno, 
Jı bo kovara KOMKAR u 

serkaren we ra sılaven şoreşgeri 
peşkeş dıkım u heviya ının 

ewe ku arınance n we bı ci be. 
Ü jı bo hatına sersala Newroze 
disa heviya mm ewe, ku teko
şina gele me bı peşva bıÇ'e. Lı 
ser reka hevkariya hemu hezen 
nıştıınan, peşveru u sosyalist. 

·'Newroza me hat u gele me 
ta iro ji dı bın zora sistema şo
vinizm u faşizm u kevneperest 
da dıjin. Her weha ji, mafe me 
yi nıştımani, demoqrati u n~a
di lı ser bıngeha mafe çareiıusi 
jı hatiye gırtın. Dıji kuştın u 
qırkırıne berxwedana Kurdan 
hUy e kare roje. 

Lı Kurdıstana Tılkiye u Tır
kiye bı tevayi, ta iro bı beza
ran kesen nıştımanperwer, de
moqrat u sosyalist dı gırtigeha 
da zor u setemkariya diroka ci
han~ neditiye, dıbinın. Dı e ş
kence da ten kuştın, ten dar
xıstın. Çı Tırk dıbın u çı Kurd 

dıbın, be guman yen peşveru . 

Lı Kurdıstana lrane, gele 
me ye merxas u peşmergeyen 
qehreman xebateke çekdari 
berdewam dıkın. Lı hemher 
erişen pasdar u leşkere n Xu 
meyni bı merxasi berxwedıdın . 

Lı Kurdıstana Iraqe, disa 
peşmergeyen qehreman lı ser 
haniyan da dı ser çiyayen, ku 
bı ezmane welate me va biine 
heval beden u bejna xwe h ser 
çandıne . Dı dest wan da ala 
kesk u zer u bı ser da xwina 
;ıı:we rıjandıne u renge sısiyan 

J>eyda kınne (rengesor) . Her
dem recima Saddam ya xwin
nj ra dıdıne xuyakırın, ku tu 
caran rejimen faşizm, u kevne
perest nıkarın tevgera gelan u 
tevgera çina karkeran jı ı 

rak ın . 

Lı Suriye , g~le me y i Kurd, 
xebata xwe bı şe wayeki fıreh 

u zanasti berdewam dıke. Roj 
bı roj nuçeyen hemi perçen 
Kurdıstane peşi mılf!t da zelal 
dıbe bı kar u xebata hemU nı ş
tımanperweren şoreşger jı bo 
mafe Kurdan dı Suri da. 

Heval u hogıren heja, 
Dı we rewşe da N ewroza 

me ber me te u xwe bı ser me 
da dıgre. Weki koneki fıreh, jı 
·renge bıhara ku Kawaye hesın
kar kıriye . Disa bihna azadiye 
bı ser me da weşandiye. Ve re 
hılma tuj jı be fılen me der te u 
hejtır bu çaven ·me dıkevın, dı
lopan dıweşinın , Roja Kawa dı 
bir u bala ıwe tinın u xwe kar
dık ın, ku·

4 

em dıkanıbın roja 
Kawa vegerinın. 

Su ri ya/Kol 
Re bere Ko hani .. 

DUZELTME 
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•• •• • Hamburg'da ırkçı Türk 
Konsolosu cevabını aldı ORGUT HABERLERI 

26 Nisan salı günü sabah saat 8.40'da 
NDR radyosu 2. kanalında Kürtler üzerine 
bir röportaj yayınlandı. Deme~imiz Ham· 
burg Kürdistan İşçi Deme~i, Iokalinde dü
zenlenen röportaj dinleyiciler tarafından 
ilgiyle izlendi. Röportaj'da faşist cuntanın 
ülkemizde girişti~i hayasızca uygulamalar 
anlatıldı. Kürtçe müzik parçalan sunuldu. 
KOMKAR yayınlan aptsında çıkan "Blu-

. men Kurdistans" (Kürdistan Çiçekleri) 
adh kitaptan ünlü şair Enver GöKÇE'nin 
şiirinden· bir parça okundu. Redaktör 
Hans Kirchmann, Türkiye Kürdistanı'nda
ki baskılara, Kürt dili ve müzi~i üzerinde
ki katı yasaklara de~indi. 

Programı hazınetıniyen ırkçı Türk kon
soloso NDR'e gönderdi~i bir mektupta, 
programı "bölücü" olarak niteleyerek pro
testo ettiklerini bildirdi. Fakat NDR 'in 
şef redaktörlerinden hak etti~i cevabı al
dı. Faşist cuntamn F.Almanya'daki uzan
•ııarımn ırkçı çehrelerini teşhir etmeye 
.evam edece~iz. 

Hamburg D. ~OMKAR muhabiri 
· Çawkani 

ATOnll SANTRALLERINE HAYlR 

4 Nisan pazartesi günü Heilbronn 'da 
Atom santrallerine karşı bir yürüyüş ya-. 
pıldı. Yürüyüşe yaklaşık 30.000 kişi ka
tıldı. Biz Heilbronn KOMKAR sempati
zanlan olarak yürüyüşe aktif bir şekilde 
katıldık. Yürüyüş sırasında ço).{ sayıda 

KOMKAR-İnfo ve Denge KOMKAR sat
tık. Bundan sonra da çalışmalarımızı ak
tif bir şekilde sürdürece~iz. 

Atom santrallerine hayır! 
Heilbronn KOMKAR ~mpatizanlan 

lVIantred COPPIK Almanlara 
l<ürdistan'ı anlatti 

2 Nisan 1983 tarihinde Westerwald'da 
yapılan Ostermarş yürüyüşünde Wester
wald Kürdistan İşçi Komitesi olarak üst
lecidi~imiz görevleri başarı ile yerine getir
dUt. 

Komitemiz folklor grubunun sundu~u 
Kürdistan halk oyunlarından hemen sonra 
mikrofonu alan Manfred Coppik konuş
masına "Bu insanlan tanıyor musunuz?" 
diye başladi. Ve şöyle devam etti: "Bu 
insanların ülkesi işgal edilmiş, ana dilleriy
le konuşmalan yasaklanmış. Aynca bun
lar bütün demokratik ve ilerici kitle örgüt-

• leri kapatılmış bir ülkeden geliyorlar. Ne 
acıdır ki bir avuç generalin baskı kurdu
ğu bu ülke, en büyük deste~i ülkemiz Fe
deral Almanya'dan alıyor. 

Bir avuç general bizden aldıklan yar
dımla bu halklar üzerinde zulümlerini art
tınyorlar". 

Coppik 'in halkımızın sorunlarına iliş

kin aynntılı }tonuşm~ı Alman kitle ta
rafından büyük coşkuyla alkışlandı. 

Westerwald 
Kürdistan İşçi Komitesi 

İsko 

Münih başkonsolosluğunun tertipleri 
sökmedi 

Münih Kürdistan İşçi Deme~i ile 
SPD (Alman Sosyal Demokrat .ı:'artisi) 
·aavyera bölgesi örgütü 28 Nisan günü 
Münih kentinde "Kürtlerin sorunları" 
adı altında bir enformasyon toplantısı 
düzenlediler. Toplantının amacı; Kürt 
halkının tarihi, dili; kültürü, Türkiye 
Kürdistanı 'ndaki baskılar, Federal Al
manya'da yaşıyan Kürtlerin durumu 
ile Kürt çocuklannın dil ve okul so
runları hakkında bilgi vermek, tartış
mada bulunmakta. SPD toplantı ön
cesinde daitıttı~ı bir bildiriyle üyeleri
ni toplantıya katılmaya çağırmış, Süd
deutsche Zeitung gazetesi ise aynı çalt
nyı yayınlamıştı. 

Toplantının yapılacaıtı haberini alan 
Münih Türk Konsolosluğu derhal hare

. kete geçti ve toplantıyı engelliyebil
mek için yoğun çaba içerisine girdi. 
önce SPD'ye baskı yaptı, tehditler sa
vurdu. Ancak başarılı olamadı. Bunun 
üzerine polisi harekete geçirmeye ça
lıştı. 28 nisan günü polise telefon ede
rek toplantının yapılmasının önlenme
sini istemiş ve aksi taktirde kötü so
nuçların ortaya çıkacağını bildirmiş
ti. Kürtleri kastederek: "Bunların Rat
haus (Belediye binası)' da toplanma
sı Rathaus'u kirletir" demiş. Bunun 
üzerine polis SPD 'ye telefon açarak 
toplantının yapılmamasını talep etti: 
Ancak SPD bölge örgütü yetkilileri bü
tün bunları ciddiye almadı ve toplantı
yı yaptı. 

Toplantının açış konuşması'!ı ya
pan Klaus Herzog, Türk yönetiminin, 
konsoloslu~tin ve-Alman mahkemele
rinin tutumlarını eleştirerek Kürtlerin 
ulusal-demokratik haklarının ağır bas
kı altında tutuldu~unu belirtti. .. 

Toplantıda1 Kürdistan ~eri~P bi~i 
verildi, dia gösteıildiı Baskı ve terör, 
somut verilerle göz önüne serildi. Açı
lan tartışmada çeşitli görüşler ortaya 
konuldu ve böylesi bir toplantının ge
lecekte düzenlenmesi kararlqtırıldı. 

·Bu · ôlay bir kez daha gostei\'or kf 
Türk yönetimi Kürt halkının azgın, eli 
kilnil can ıtiismıınıd!!.J:uist-ırkclpç
ler, yalnızca ülkemiz Kürdistan'da hal
kımıza zulüm uygulamıyor, insanian
ınıza en iltrenç yöntemlerle işkence 

yapmakla kalmıyor, bu tehditlerini 
yurt dışında da sürdürmeye kalkışıyor
lar. Ve bu ırkçı barbarlar takımı, halkı
mıza o derece kin besliyor, bizi o 'ka
~ar _h~!- gölJ!l!r.e alışmış. ki, toplantı 
yaptı~ımız taktirde Münih belediyesi
ne ait olan bir salonu kirletece~imizi 
söylüyor. Tıpkı Hitler, Salazar, Franko 
ve Güney Afrika'nın şimdiki yönetici
lerinin düş~~eri. 

Elbette ltönsolosluk yönetici-
Jtrinin böylesine yöntemlerle çalışma· 
larımızı engellemeye kalkışması neden
siz de~ildir. Onlar, Kürdistan 'da oldu
~u kadar, dış ülkelerde de halkımızın 
yürüttü~ü mücadeleden korkuyorlar. 
Onlar, eninde sonunda Kürt halkının 
ırkçı-sömürgeci zincirleri parçalıyaca

~ının bilincindeler. Bu yüzden de elle
rinden geldiitince her çeşit çalışmaını, 
zı engellemeye kalkışıyorfar. Ama bu 
zavallı barbariann çırpınışlan boşuna
dır. Onlar, bizim mücadelemizi engel
liyemezler. Biz, çabalarımızia onları 

hergün biraz daha teşhir edece~iz, kirli 
iğrenç yüzlerini açı~a çıkaraca~ız. Hal
kımızın sesini, sorunlanmızı daha geniş 
Kürdistanlı ve yabancı kitleye duyura
cağız. Onlarsa günden güne çırpındıkça 
batacaklar. 

Uti~SCO FORUMU YAPILDl 
Son 3-4 yıldan beri F.Almanya toplu

munun tek ulusal kültüre mi sahip oldu~u 
yoksa İkinci Dünya savaşından sonra ülke
ye getirtilen ve sayıları 4.7 milyonu bulan 
yabancılann da katkısıyla çok kültürlü bir 
ülkeye mi dönüştü~ü sorunu geniş çevre
lerde tartışılıyor. 

F.Almanya'daki ekonomik ve sosyal 
krizin 1970'lerin ikinci yarısından sonra 
giderek büyümesi; pek çok işyerinin ifla
sa sürüklenmesi, otomasyonun gelişmesi, 
tekellerin üretim birimlerini artan ölçüde 
ucuz işgücüne sahip ülkelere kaydırma 

eğiliminde olmalan, silahlanmaya büyük 
kaynakların ayrılması gibi nedenler işsiz
liğin günden güne artmasına neden oldu. 

Buna karşılık egemen sınıfiann politi
kası ise hedef şaşırtmak ve bu amaçla da 
krizin sorumluluğunu yabancı işçilere 
yüklerneye çabalamak oldu. 
Bunalımın derinleşmesine p8l8lel ola-

rak toplumsal muhalefetin gücü de günden 
güne arttı. 

Bu arada gerek Federal hükümet ve ge
rekse eyalet yönetimlerinin 1981 yılı so
nundan itibaren yabancılarla ilgili olarak 
çıkardıklan kararnameler, yayınlanan ya
salarla zaten güç durumda bulunan yaban
cı işçilerin durumlarım daha da kötüleş
tirdiler. Gene faşist güçlerin yabancıla.ra 
yönelik saidıniarı da bu dönemde gittikÇe 
yoğunlaştı. 

Sendikalarda, kiliselerde, demokratik 
örgüt ve kuruluşlarda ise yabancı işçi ve 
aileleriyle ilgilenme, dayanışma ve ortak 
çalışma eğilimi güçlendi. Bugün F.Alman
ya'da '!!ı.ıi!t!ll!liJl.UŞ bulunan ve her ke
simden ilerici, demokrat ·ki.şi.lerin yer al
dığı 450'nin üzerinde yabancıtarla daya
nışma girişimi bulunuyor. 

Şorası bir gerçektir ki, şu anda 4,5 
(Devamı ll. Sayfada) 
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IRAN KÜRDiSTANI'NDA SAVAS YOGUNLASTI 
• • 

Humeyni güçleri son aylarda İran Kür
distanı 'na karşı yeni· bir saldırı dalgası 
başlatmış bulunuyor. İran ordu birlikleri 
w llMdar ..clı ~men li•i'uıcu sürüleri 
uçak, tank ve topların desteAinde yerle
şim alanlarına, sivil halka saldırıyor, kat
liam yapıyor, her yeri yakıp yıkıyorlar. 

Kürt halkı ise Humeyni güçlerine karşı 
yi~itçe direniyor, canını dişine takarak 
savaşıyor. Kahraman pe'şmerge birlikleri 
üstün silahlarla donatılmış düşmana a~ır 
kayıplar verdiriyor. Kısacası tran Kürdis
tanı halkımız kendi topraklarını işgalciler
den temizlemek ve özgürlü~ü elde et
mek u~runa zorluklarla dolu bir mücadele 
yürütüyor. . 

İran ordu birlikleriyle pasdarlann saldı
nsı yeni ve beklenmedik bir şey de~ildir 
elbette. Bu, yıllardır süregelen zorbalı~ın 
yeni bir öm~idir yalnızca. 

Bugün açıkça ortadadır ki gerici Hu
meyni yönetimi kan dökmeden duramı
yor. Katliam yapmak, zulüm ve işkenceye 
başvurmak tüm gerici yönetimler gibi 
onun da vazgeçemiyece~i uygulamalardır. 
Çünkü Şahlı~ın yıkılmasının ardından iş
başına gelen Humeyni yönetimi, tran'ın 
emekçi yı~ınlanna bir şey veremedi. ül
kenin ekonomik sorunlan giderek büyüdü, 
kitlelerin yaşam düzeyinde herhangi bir 
düzelme meydana gelmedi. üstelik te önü 
alınamayan kargaşa, baskı ve savaş gibi 
nedenler yüzünden hayat koşullan gittik
çe kötüleşti. Demokratik alanda da her
hangi bir gelişme sa~lanamadı. Radyo ve 
televizyoncia müzik programianna yer ve
rilmesini dahi yasaklıyan gerici yönetim, 
her türlü demokratik istemi kanla bo~
maktan geri kalmıyor: 

Çok uluslu bir devlet olan İran'ın ezi
len halklarının haklarına da saygılı davran
mıyor Humeyni. Kürt halkına böylesine 
vahşi yöntemlerle saldırmasının nedeni 
de, onun ulusal-demokratik hakianna sa
hip çıkmasıdır. 

Buna karşılık yapılması gereken nedir? 
Açıktır ki İran Kürdistanı'nda halkımız 

haklı bir savaş yürütüyor. Bu, Kürt halkı 
açısından yaşamsal bir sorundur. Bunun 
için ~ yapılması gereken, herşeyden öıi
ce saldırgan düşmana karşı tüm Kürdistan
lı yurtsever hareketlerin ·güçlerini birleş
tirmeleri, ortak düşmana karşı ortak mü
cadele vermeleridir. Gene Kürdistan'ın di
~er parçalarındaki yurtsever ve devrimci 
hareketlerin görevi de verilmekte olan bu 
savaşa destek olmak, onunla dayanışma 
içerisinde bulunmaktır .. 

Bu konuda düşman güçlerin faaliyetle
rinden dahi ö~renebilece~imiz çok şey 

. vardır. On yıllardır ki Kürt hareketini bö
lüp parçalamalt için düşmanlar, Kürt ör
~tleri .8!!Slnda sürtüşme raratmaya, on
lan birbirine düşürmeye büyük çaba har
cıyorlar. Gene onların aşiret ve mezhep 
sürtüşmelerini kışkırtmiılari da bu yüz
dendir. Kürdistanı aralannda bölüşmüş 

olan devletler, halkımızın haklı mücade
lesini yenilgiye u~ratabilmek için gerek
ti~inde aralarındaki çelişkileri bir kena-

ra bırakıyor ve birbirlerine her türlü des
te~i sa~lıyorlar. Kürt halkının ulusal kur
tuluş mücadelesinin her aşamasında bu
nun örneklerini görmek güç olmasa gerek. 

O halde düşman nasıl ki Kürt hareket
lerini birbirine düşürmek istiyorsa, ülke
mizin yurtsever güçleri de düşmanın çe
lişkilerinden öylesine yararlanmasını bil
meli, kurulan tuzaklara düşmemeli ve sıkı 
bir destek ve dayanışma içerisinde olma
lıdırlar. Bu, başarının kaçınılmaz koşulla
nndan bir tanesidir. Ama ne yazık ki Kürt 
halkının ulusal kurtuluş mücadelesinin ta
rihi bunun tersi olaylarla doludur. Ve İran 
yöneticilerinin son aylarda Kürt halkına 
karşı girişti~i saldırı sırasında bunun yeni 
rir örne~!in!n daha .ıarııtılmaya calışılmac:ı 
eııdlşe v.,rıuoh. ueıeıı ıuıoerıert ı;ure, 
İran oırııKıerının )'afl_ıbıra ira-k Kürdistan 
Demokrat Partisi'ne ba~lı peŞmergeler de 
İran KDP 'ye saldırıyarlar. 

Gene KDP ile Yekiti arasında da ya
~n çatışmalar sürüyor. Bu çatışmanın da 
aynı şekilde Irak KDP tarafından başlatıl
dı~! belirtiliyor. 

Açıktır ki Kürt halkının mücadelesi 
açısından bu büyük bir olumsuzluk, tarih
sel bir hatadır. Söylemeye gerek yok ki 
Kürdistan'ın herhangi bir parçasında veya 
farklı parçalardaki hareketlerin görevi, 
birbirlerine destek olmaktır. Bunun tersi 
düşmanın işine yarar.ve mücadeleye zarar 
verir. 

Çatışmalara ilişkin haberlerin ortaya 
çıkması üzerine pek çok örgüt bu duru
mun sona erdirilmesi için çaba sarfetm~
ye başladı. 'llirkiye Kürdistanı SosyaHat 
Partisi, Kürdistan Yurtsever Hırııgı ve 
Irak Kürdistan Demokrat Partisi 'ne bir 
mektup göndererek sorunun görüşmeler 
yoluyla çözümlenmesi ça~rısında bulun
du ve bu konuda üzerine düşen görevi 
yerine getirmeye nazır oldu~nu bildirdi. 
Parti Merkez Komitesi yayın organı Riya 
Azadi'nin 10 - ll. sayısında yer alan ça~
rıda ise şöyle deniyor: 

"Böyle bir çabanın başarıya ulaşması, 
J'artimizin yanısıra, diAer tüm yurtsever 
partilerin, örgütlerin ve kişilerin sorurohı
kık anlayışıyla soruna eAilmelerine, ken
dilerine düşeni yapmalanna ve bunun için 
her olanatı kullanmalarına ballıdır. Bu 
nedenle Partimiz, tüm yurtsever çevreleri 
.ve tek tek kişileri bu çabaya destek olma .. 
ya, insiyatif almaya çatırır' '. 

Gene Irak ve Suriye Komünıst Partile 
riyle Suriye. Kürtlerinin İleri ci Demokrat 
Partisi ortaklaşa bir ça~n yayınhyarak 
çatışmalara son verilmesini ve mevcut 
anlaşmazlıkların görüşmeler yoluyla çö
zümlenmesi için çaba harcanmasını iste
diler. Çatışma bölgesinde inceleme yapa
cak bir komisyon oluşturulması da bu ör
gütlerin istekleri arasında yer alıyor. Gene 
çatışmalann sona erdirilmesi sorunuyla 
ilgili olarak bir diter istem de Kürdistan 
Yurtsever BirH~i (Yekiti)'den geldi 

-.. ' 

Bu do~rultuda demokratik planda da 
çalışmalar yapılıyor. KOMKAR Kürtçe 
ve 'llirkçe olarak yayınladı~ı bir bildiriyle 
tüm ilerici ve yurtsever güçlere, kişilere 
ç~nda bulunarak sessiz kalmamalannı, 
çatışmalann kesilmesi do~ultusunda ça
ba harcamalarını istedi. KOMKAR bildi
risinin sonuc bölümünde şöyle deniyor: 

.. Yunseverler, Kürdistanlı ulu•ı de

mokratik güçler arasındaki çatışmJiara 

karşı çıkalıni. Birlik için mücadeleyi biı 

kampanyaya dönüştürerek, hayatın her 
alanında savunalım. Kürdistan 'ın özgürijj
~ü, halkımızın kölelik zincirlerini par-t 
çalamasını isteyen herkese ulaşalom, onla
rJ harekete geçirelim ve mücadeıt. içerisi· 
!W çekelim. 

Gün düşmana karşı güçlerimizi biri~~ 
tirme günüdür, GöREV BAŞlNA!" 

Bu do~rultudakf çalışmatarı Iliidiil
me görevi her zamanki gibi önümüzde 
duruyor. Bu amaca yönelik çabalarımızı 
yo~unlaştıralım. Yanlış e~ilimlerin terk
edilmesi için yurtsever insanlan, kitleleri 
harekete geçirelim. 
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'NEWROZ L1 Suriyi 
Me, bejmara dawi ya Denge KOMKAR 

da dılr u dıre j lı ser N ewrozen isal gelek 
niıçe u iotar pef_ke!fi xw_end~anan_ kır. 
Le mıxabın em aıbının, wekı lıln cıtıtn 
dın ji Newroz hatiye pir:ozkınn u niıçeyen 
nu dıghiie deste me. Jı v~n,.yek ji Suriye. 

Lı ı{urdıstana 11r1Uye gele meyi mer
xas dı bın teda, zordesti u kedxwari da bı 
dızi Newroz piroz kır. Lı Kurdıstana Iraq 
u lrane gele me dı nav şereki çekdari u 
dıjwar da Newroza isal ji piroz kır. 
: {urden Suriye ji, hela çiyaye Kur· 

manc u Cizire bı deh bezaran mırov va 
derltetınaeşt ii çiya. Agıre Newroze v~
xıstın. Jın-mer, kal-pir, keç-xort, zav ii 
zeç bı kıncen xwe yi reng u repg, dılşahi 
Newroz piroz kırın. He la Cızire; bajare 
Qamışlo da, roja · 21' e Adare nezike 50 
~ezar kes derketın derveyi bajer. Keç f 
ıaven Kuıd, jı folklora gele me hin nımu· 
nan peşkeş kınn. 

Roja 25 'e Adare- ji lı Derik, disa bı 
bezaran welatparez, demoqrat derketın 
derveyi bajer. Koma folklore çanda ge
ı~ me yen dewlemend peşkeş kınn. Hin 
hunermend ji bı temburan mıllet anin eş
qe · 

Heya roja iro, lı Suriye weki ısal tu car 
Newroz ne hatıbiı ptroz kırın. Bı deh he
zaran mırov demeketıbiı deşt u beyaran. 

Ev ji xu ya dıke, weki agıre azadiye bı to
neki dıne, rengeki dıne nav mılete me 
da belav dıbe. Rojen wusa ben, ku mılet.P 

Kurd hemiı parçen Kurdı~ da bı ser· 
besti u dı nav azadiye da .cejna Newroze 
.w.e piroz hıke. 

Yunanistan' da NEWROZ 
Newroz Yunanistan'da coşku~la kut

landı. Geçen sayımizda Türk ve Kürt ileri
cilerinin çabası ve Yunarılıların da deste
~iyle Yunanistan'da Ilir Newroz gecesi 
düzenlendi~i haberini vermiştik. Fakat, 
"ıu ülkedeki newroz kutlamalan sadece 

. .JU eylemle sınırlı olmadı. Başka yerlerde 
de de~işik grup ve kişiler olanakları ölçü- · 
sünde newrozu kutlamaya ve onu Yunan 
halkına tanıtmaya çalıştılar. Bunlardan 
biri de KSSE'nin düzenledi~i geceydi. 

Gece ile ilgili olarak bir okuyucumu
zun gönderdi~i m~'tup özetle şöyledir: 
"Arkadaşlar, Gece, Selanik'te üniversite 
salonunda yap.ildı ~ Kamp Lavrion'da bu
lunan Kürt ve Türk ilericileri de dayanış
mada bulundular. Geceye 400'e yakın 
bir kitle katılmıştı. Sahnenin , önüne 
D.KOMKAR'ın kapa~ındaki newroz me
şalesi pankartı asılıydı. 25 'in 'üzerinde ör
güt ve kişi bizzat katılarak veya mesajla 
dayanışmada bulundular. Türkiye ve Tür
kiye Kürdistanı'ndan gelen ilticacılar•da 
katılmanın yanısıra ayrıca mesajla da ge
ceyi kutladılar. 

Açılış, "Ey Reqip" marşıyla başladı. 
Ardından halkımızın Kürdistan'ın tüm 
parçalarında yürüttü~ü özgürlük mücade
lesini dile getiren bir konuşma yapıldı: . 
"Hevalen Gırti" şiiri Rumca okundu. 
Kürt ve Laz folkloru sergilendi. Kürt, 
Rum ve · lngiüz ekipler halk müziklerin-

den ·parçalar okudular. Komünist Partisi 
ile PASOK'un Selanik temsilcileri de· bi
rer konuşma yaparak dayanışmalarını di-

le getirdiler. 
Gee& çeşitli yönlerden olumlu geçti 

ve yararlı oldu. 
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Bl CiGERXWiN RA HEVPEYIViNEK 
Denge KOMKAR: Seyda, emre te gıha 80 

sali, te heya iro hım wek merıveki şaır u 
nıviskar, xızmeta mnan u edeba Kurdi 

kır, hını ji bo azadiya gele xwe xebateke 

be westan ajot. Tu lı ser pewendiyen ede

bi, tevgera azadiye u tevgera şoreşgeri çı 

dıbeji? Xasınıa dı rew~eke han da, ku gele 
me bındest e u zımane me, çanda me Ji dı 

bın zılm u zordestiye da ye? 

CİGERXWİN: Ez dıbe jım ku gerek e pe· 

zanen Kurd, torevanen Kurd, bı nst u hel· 

besten xwe, bı edeba xwe, dı ware şiyar
kırına gele Kurd de bıbejın. Ew edeb Lı ew 

tore ku ne jı boy gel bi, lı cem mm zede 

ye. E mın, baweriya mm ew bu ku em, 

hemu gava, hemu· çaxa, bere xwe bıdıne 

. gele Kurd, ku wi şiyar bıkın. Çı bı edeba 

xwe, nst, stran u denge xwe, çı ji bı pro

paganda Lı bı tanıima siyasi, çekırma par

ti u komelan, belavkırına rojname u ko

varan. E ger em bı xu rti mıletiLxwe şiyv 

nekın, bı xurti bange le nekın, guhe wi 
tıje edeb nekın, şiyar nabe. Dı ware we

latperweri de, lı ser herkesi pewistek he

ye, ku jı gele xwe re xebate bıkın. Be tır ji 

jı qada cotkar u karker re, ku bıngebe he

bLına gele Kurd e. Jı sedi 80 be tır, mılete 

me cotkar ı1 karker e. Dıve ew şiyar bıbın. 

Tışteki di ji heye ku gereke em jına Kurd 

jıbir nekın. Em jıne zı1 şiyarbıkın, destı1ra 

we bıdın ku jın ji bıkeve meydana siyaset 

u propagandaye, mey~ana kar u xebata jı 
bo şiyariya gele xwe, jı boy xelasiya gel Lı 

welate xwe. 

D.K.: Peşveçwa zıman u çanda geleki, eş
kereye ku, bı pırsa azadiye va gtedayi ye. 

Kurden Sovyet gelek k~m ın, le dı saya 

azadiya ku şoreşa Oktobre da wan, dı nav 

Kurden Sovyetiye da gelele nıviskar u za-

gihiştın. U ez dıbejım, em heya roja 

azadiye ji dıkarın gelek xebat bıkm, lı st! 
zıman u çand. Tu ser ve yeke çı dıbeji? U 
dı dcpa pe ş me da, rewşa zıman u edeba 

Kurdi we çawa bıbe, texminen te çme? 

ctGERXWİN: Dı Sovyetistane de be gu
mane ku serbestiyek jı bo hemı1 hLırgelan 

heye. Çı Kurd e, çı xeyri Kurd e. 
Tışte gelek baş mm dit, gava ez çı1me 

Leningrade. Y ekitiya Sovyeti, jı Ku rde 

Sovyetistane re instu tu yek vekıriye ku 

heft-heyşt pezan u hozanen Kurden Sov

yet te de kar dıkın li ser Kurd Lı Kurdıs
tane, zımane Kurdi, adet, rabLin Lı rLınış

tandına gele Kurd, tore Lı edeba gele 

Kurd, gelek xebat dıkın. Gelek kefa mm 

hat. Ew dıkari bıbi reberek jı bo peşvebı

nna tore, edeb nst u stranen Kurdi. 
Anıha ji, jı nıhava dı ,Suriya de xebat 

pe şve dıçi. Gelek xorte nu rabfıne ku lı 

ser reçıka mm xwe bini nsteklasikiye 

kevnare dıkın. Ve paşiye, xorteki bı nave 

Keleş, lı ser Fılıstin rıstek çekıriye. Te de 

dıbe je "Ey Fılıstin, ey Fılıstin - Ta necate 

ceng u xwin". Gelek bılınd çekıriye. 
Kurde Tırkiya, bı rasti bı bıngebe Kur

dıstana mezının. Ew dıkarın temsili ya mı-

lete Kurd bıkın, ı1 mılete Kurd be tır hışi 

yar bıkın, pe şve bıbın. Ez be vi dıkmı ku 

xorte Kurde Tırkiya ji, weke Kurde Ira

qe, weke Kurde Suriya, weke Kurde Sov

yetisıane geleki haya xwe bıdıne tore Lı 

edeba Kurdi u we peşva bıbın . Jı ber ku 

çanda Kurdi dı Tırkiya da gelek kem bati~ 

ye xuyakırın. Yani jı hezari , jı deh bezara 

40-50 mewade . edebi Lı torevani, ku dı 

Kurdıstana Tırkiya da hene, be nehatıne 
xuyakınn. Hemu wındakırine. Meselen bı 

bezari serpebati hene, ku Kurda xwe bı 

xwe kuştıne, Kurda Tırka hevudu kuşti

ye, Kurda Ecema hevudu kuştiye, Kurda 

Ereba hevudu kuştiye. He dı vi"Yare ser

pebatiyan de tıştek ilehatiye gotın. Ser

pehatiyen Kurd weke tarixeke ye. Dı şu

na tarfxa lUırd de ye. Jı Der lu h.ı.ca ııı
zanıbu bınıvisi. Bı deve xwe, bı denge 

xwe ew tarix d~ot, tevli tarixa ku dıgo

tın }>ı s~ran, ne rast bu, tevlihev bU. Roj, 

sal u tanx ne dıhatexuyakmn, le disa na

ve gernase serpehatiye, nave gund nave 

talan u kuştına ku çedıd;bu, dı na~ wan 

de dıhate xuyakırın . Ev tevli ku ne edeba 

hLınayi ye ji, y~ edebeke serbest e, to
reke serbest e, le gelek bılınd e. 

D.K::Yane Seyda, tu dıbeji , dıve em lı 

serpehatiyen kemare bıgenn u wan der

xın ware n.ıvisandıne. Ne? 

CİGERXWİN: Ere, hı1ne bıgenn, bıkolın, 

erne wan derxın ku stranvane me bıbejın . 

Meselen dı şuna yeki weke Şıvan, jı cem 

xwe çend xezıkan bıbeji, tevlihev bıki, 

bıre şere mala Nesır bıelımi, bıbeji çetır 

e. B ıre şe~ beglere ku , bı E cem . re, bı 

Tırka re şerkıri bıbeji. Bıre şere Xalıte 

Rızgo bıbeji, şere Rızaye Xalıt bıbeji. Bı

re şere vana bene gotın. Jı mılete Kurd re 

be tır xweş te Lı tora m.e ji pe bılınd dıbi. 

Jı xwe tore ew e, jı hebuna mıle t, j ı rew

şa mılet karıbi bıdi xuyakmn. Rewşa wi 

çiye, çı kıriye dı tarixa kevnare de u me

raniya wan çı bu, ki dıjmıne me bu şere 

me dıkır. Evana bene xLiyakırın pır baş e. 

D.K.: Gora bın kesan, imkanen zımane 

Kurdikemın lı aliye nıvisandıne, lı aliye 

afırandınen edebi u zanısti. Ev gotın çıqas 

rast ın, an xelet ın? Ew zımane ku jı kiıra

hiya sedsalan derbazbfıye u hatiye? 

CİGERXWİN: Zımane Kurdi ne kem e. 

Le mıxabın, ev x orte ku bı Tırki, bı Ere

bi, bı Fansi xwendiye, bini van zımana 

bUye, nıkari wan daxwaz u annance ku dı 

zımane Kurdi de, bılınd u mezın hene, 

fahm bıki Lı nıkari derxi. Le nageri. Ta

bıen tu bı zımaneki bıxwini, tu kı1raya da
xwaza wi zımani fahmdıkl , nasdıki. Kurdi 

ne hatiye xwendın. Em nıkann zımane 

xwe baş nasbıkın, ku zımane begane bı

xwenın. Anıha ez bı xwe, gava ku strane
ke Ere bi te go tın, laşe mm dırıcıfi jı ke

fan re. Jı b er ku gu ııe mın hi ni strane 

Erebi bc.ie. Ne dıheştm em stranen K.urd 

texın tipan belav bıkın heta nıha . Me dı

xwast, berna em fuhe xwe bıdıne Umkel

sfun ,. Ebdull .Wehap u wan. Jı ber ve ye, 

ku Kurd nıkari zımane xwe nasbıki. Ne 

ku zımane Kurdi, ne fıre ye ı1 ne bılınd 

e u ne ku daxwazen granbıha te de ninın. 
Nıvis"kar, gereke zımane gu ndiya baş 

zanıbın Lı tevli kemaniyen te de hene. 

Erebi dı nav de heye, tırlt i dı nav de heye 

ji, le Kurdiyeke pır peti u paqış , dı nav 

zımane gundiya de heye. Jı ber ku gundi 

he nebı1ne xwendevare zımane begane. 

He ji bı hev re, dı nav hev de, Kurdi dı

peyivın, bı Kurdi dıstıren u bı Kurdi dı
bejın. 

D.K.,: Dı dema bere da, pır kesan, dışere 

nzgariye da bala xwe ne dıdane kaıker fı 

ootkaren Kurd fı ew bı tışteki ne dıhesı

bandın. U dı şıiren te da mafe xebatka

ran fı pewistbLına kar Lı xebata wan bı xur

ti te eşkerekırın . lro tecrfıben şoreşa Kur

dıstane dı ve yeke da çı nişan dıde u ( 
. ~erheq ve yeke da gotmen te çı ne? 

CİGERXWİN: Dı nste m ın de, eger ez, ge

leki hawar dıkım karker, cotkar ji, ev pa

yediraya Partiya Kornuniste Suriya ye. 

Payedariya baweriyen Marks u Lenin e. Jı 

ber ku Marks, Engels u Lenin, ev re nişani 
me dane ku em baweriya xwe bı k ark er u 

cotkar binın. V an her se peyayen mezın, 

payedar, dı awıra xwe de gelek kı1r kur fı

kırine, bı bireweri gotıne ku karker u cot

kar, be tır xwedi meslehe ye. Betır greda

yi bı fabriqe u karxana xwe ve ye. Gava 

ku ıneaşe wi nedıne , zaroke wi h mal,bır

çı dımeni. 1\tıecbLır ~.o..mı:;ıi dıki hawar • 

ew bı hevalen xwe dıghene hev greva ·dı

kın şere xwediye karxane dıkın. "Nane 

me hındıke, mıaşe me kem e" riıbejın. 

Gava Partiya KQmunist, dı nav wan de bi, 

dıkari wan bı xwe ve gredi. Gava karker u 

cotkar b ı hev re, dı nav partiye ki de, an ji 

şoreşeke de, ben e gre dan, welat dı bın 

deste we partiye de dımeni , şoreş dı bın 

deste we partiye de dımini. 

Tu dıkari dı ~ndeki de şer bıki, gava -.... 
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gundi hevale te bın, bı te re Din. Le gava 
gundi hevale Tırka bi, hevale Ecem bi, tu 
mkari dı wi gundi de şer bıki. Heta lı dora 
gund ji, tu nıkari şer bıki, we herın lı te 
cesGsiye bıkın, ~e bıdın gırtın. · · 

Dıve karker u cotkar hevale -Partiya şo
reşger bl'iı u hevale şoreşe Kurdi bın. Jı 
ber ku ew, bıngebe şoreşane, ew bıngebe 
.wıle~ ew bQJiehe xebate ne. Xebat 
Q •V wan Je uı6J. ıfeaefen LU ıı.wencte
karelti, te heri 2Undeki. bı wan re xeber

· aı, bıpeyıvi, kutu karıbi çar cotkara te:xi 
ser bir u baweriya xwe u bı te re karıbın 
xebate b ık ın. Le, gava ku tu bı du yen 
w ek xwe re bıpeyıvi, we hezar hile u 'dera
wa dı rılye te de bine meydane, ku tu dı
zı, tu pexas1, tu merkuji. Cotkar u karker 
zu te ser ri ya rast. U xwendekar, zu na
ye ser riya rast, jı ber ku pe re ez-ezi çe
dıbi. Ew dıbe ez, ew dıbe ez. Ş ere hev dı-
kın. 7 ,; . 

D.K.: Lı ser pewistbUn.a yekıti ü hevkariya 
hezen Kurdıstane çı dıbeji. Dı ve babete 
de dıve çı be kırın? 

. 1ERXWİN: Ez riızanım çı bejım .. Rıs
.e mm heye, mm gotiye "Ez mzarum çı 

bejım". Daxwaza me ya beri bılınd ... Jı 
roja me parti çe kırıne, jı roja ku me çave 
xwe vekıriye u me bere xwe daye rızgari
ya gele Kurd u Kurdıstan. me gotiye, ge
rek gele Kurd, bı hemu fiaten xwe ve, he
ta burjuwaze Kurde weteni wela,!e_erwer 
jl, oıKevıne meycfana cenga aij .... n u şore
şe bı me re bıkın. Em ne dıjmıne burcu
waze weıaıperwere xwe ne. ~m ne dıjmı
ne beg, axa, şexe ku dı ber welate xw~ 

!te, xwe daye kuştın, an şerkıriye. Ki jı 
me dıkari kemaniyeki beni ser Elican u 
Seyidxan. Ki jı me dıkari beji Xalıt Bege 
Cıbri ne Kurdpeı;wer bu, ne welatperwer 
bu. ü çıma axa bu berna beg bu pis bU. 
Na Evaya şaşiyek e li.u ew xwendekare·. 
me hınek je hene, ewe ku deva Markısiye 
dıkın, bOne Markısi, bı careke ra berna şe· 
re hemu fiaten Kurd dıkın. Mesele dı nav 
bega_ de ji payeye welatperwer heye, dı 
nav şexa ,de ji welatperwer he_ye. 
. Em hemT dızanın ku Kemal Paşa, Şex 

Seid ü 4 7 h eb dı l!el bı darve kın ne, jı bo 
çiruıuı Kui'dıstane .... u webUna Kurd u' 
Kurdıstane. Evana hemu şahıdaye gele 
Kurd ın. Ü beri me derbazbılne. Lazıme 
kenge em nave wan bemn, em sere xwe jı 
wan re ·bıtewenın, yan rabm deqiqake 
deste xwe lı ser hev deymn--lı piya, h hem
her w an rawestın. 

Rast e, begiti, axati ew nizama kevna
re ku, padişahe Osmani, şahinşaM İran, 
dı Kurdıstane de danibu, derebegi bu. 

Ew tışt ji raste dijwann. Le dıve ev . 
tışt bı ci bıbın. Dıjwar bın, ne dıjwar bın. 
Y ekiti partiyen pe şverıiye Kuı:d tev bıghe 
ne hev, bıbın yek. PartiyeKurdu partiye 
Tırk dı Tırkiya de deste xwe bıdıne hevdu 
u p~şveru u dewlete pe§.verQye ~~n,Yaye. 
y ... u CUJOIIaL, YeKı..,a Jo~yet ü e dı, bı 
he~ra ~li!ari ya !!ele _!Surde ~verü bık.i, 
we çaxe azactı}'a ı;de Kurd ielek nezik 
dıbi. Bawenm nezi_k bı bi, jı ber ku ,-Kurd 
iro gave xwe fıre u dırej bavejın. Ne we
ke par ü perırr, deh sal bere ye. Em xeba

.te dıkın . 

VENSEREMOS ... 
ll Eylüll9'l3. Şili halkının mücade

le tarihinde kara bir gün. Amerikan 
emperyalizminin çanak yalayıcısı ge
neraller, Salvador Ailende'nin başmda 
bulundu~u "Halk Hükümeti"ni (Unu
tad Popular) kanlı bir darbe ile devire
rek yönetime el koydular. Bu faşist 
darbe sırasında ve sonraki günlerde 
başta Ailende olmak üzere Şili halkı· 
nın yüzlerce yi~it eviadı katiedildL 
Onbinlerce · kişi stadyumlarda, zından
larda işkence gördü ve bunların yüzler
eesi yaşamını yitirdi. Onbinlerce kişi 
ise kayıp. Aileleri onlardan yıllarca 
haber alamadılar. 
- Ancak tüm uygulainalara ra~men ge
çici bir süre için yenilgiye u~ayan Şili 
halk güçleri yılmadılar, a~ır baskı ve 
terör ortamma ra~men, zafere giden 
yola hazırlandılar. 

Aradan on yıl geçti. · Acılı; zulüm, 
açlık ve yoksulluk dolu on yıl. Ve bu 
günlerde Şili halkının ve onun bir par· 
çası olan işçi sınıfının mücadelesinin 
kabardı~ma ilişkin haberler daha çok 
gelmeye başladı. Bu durum faşist cun
tanın uykusunu kaçırıyor, onu gittikçe 
hırçınlaştırıyor. 

Ulusal Sendikalar Koordinasyon Bü· 
rosu(CNS) ve ö~renci Dernekleri Bir-. 
liği'nin girişimi ile 'Ulusal Protesto 
Günü' olarak ilan edilen ll Mayıs 83'te 

başkent Santiago ve diğer şehirlerde 
düzenlenen kitle gösterilerine yüzbffi. 
Ierce kişi katıldı, faşist Pinochet Cun
tasını Ianetledi. Bu kitle gösterilerinin 
yanı sıra ll Mayıs'ta arabalar trafi~e 
çıkarılmadı, çocuklar okullara gönde· 
rilmedi ve halk alış-veriş yapmadı. Kit
leler, akşamları 5 dakika tüm ışıkları 
söndürerek eli kanlı Pinochet cuntasını 
protestoya devam ediyor. 'Ulusal Pro
testo Günü' eyiemlerine halkın % 70' 
inin katıldı~ ı bildiriliyor. Başkent San· 
tiago'da yapılan yürüyüşe Pinochet SÜ· 

rülerinin saldırısı sonucu 15 ve 22 yaş
larında iki genç şehit düştü ve birçok· 
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Ü ez bawenm ji, belki kem partiye 
Kurd hebın ku bıxwazın bı xerb rekarbı
kın, yan destılreke sermayedari, desture
ke emperyali dı welate me de lı darxın. 
Herçi partiye hene, an me destUre wan 
xwendıne; em dıbinın ku ternam dıbe
jıiı gereke em sosyal dimoqrat bın, gerııe
ke em pıhveru ı..ıın, hın..dJbejın gereke em 
komum~ .bın,. MarkSi · bın. Heryeke jı 
xwe re tışted dıbeji. Le hemu peşve
rütiye dıxwazm, kes · paşverutiye na
xwazi. Careke dı eriı vegerne destUra eşi
ri, beg, axa, şex u mela hukım lı welate 
me bıkın, ev çare tu neye, ebeden e~. nı
karın veya dı ser xwe re derhas J:nkın. 

D.K.: Seyda, em gelek spas dıkın jı bo 
ve hevpeyvine. 
CİGERXWİN: Ez ji spasen xwe jı heva
len KOMKAR re peşkeş dıkım, ku ew 
bı mm re dan u standıne dıkın. Ez he vi
darım ku, em tevde peşveru bın, deste 
xwe bıdıne hevudu u arikariya hevudu bı
kın. Bawerım ku dı iro de wext hatiye ku 
K!!rde peşveru u Tırke peşveru lı hevudu 
rılnen u bı hev re em bıpeyivın. ,Heta nıha, 
Tırke peşverıl xwe nedıda ber ku, bı par
tiyeıte Kurdiye peşverıl re rılnen. U ez 
bawenm iro ew ji mennOn dıbın ku em bı 
hev re bıpeyivın. Ez hevi dıkım ku Kurd 
u Tırk zu bıgehene hevudu. Jı ber ku 
cunta Tırki ber bı mırıne dıçi. Dıve em 
xwe bıgehenıne hevudu u bıkarıbın derba 
paşiye lı sere wi xın, bışkenın u bıpelıxi
nın. Hevsare si yaseta w ele t bı deste xwe 
xinın. Eger wılo nebe kare Tırkiji dıjwar 
dı bi, kare Kurda ji. 

gösterici yaralandı, 350 kişi ise tutuk
landı 

Cunta aleyhtarı gösteriler ülkenin 
di~er kesimlerinde de devam ediyor. 
Bakır Madeni İşletmelerinde işçiler, 
faşist cunta tarafından alınan ağır gü· 
venlik önlemlerine raj!nen sessiz yürü

yüşlerle demokratik hakların yeniden 
tanınması ve yaşam koşullarının düzel· 
tilmesini talep ettiler. 
ll Mayıs'ta katledilen Viktor Rodri· 

guez'in cenaze törenine polisin aldığı 
sıkı tedbirlere ra~men 2.000 kişi katı
larak bildiri dağıttı, gençli~in mücade· 
!eye devamda kararlı oldu~nu vurgu
ladı. 

Faşist Pinochet sürüleri, ll Mayıs'· 
tan bu yana tekrar kitlesel tutuklama· 
Iara başladılar. Geceleri büyük çaplı o
perasyonlar düZenleniyor, 18 yaşından 
büyükler stadyumlara doldurularak 
sorguya almıyorlar. 

Bu ldlleser gösterilei-i Latin Ameri·· 
ka'da Bolivya Cuntası'nın alaşağı e
dilmesinden sonra, sıranın tasmalı Pi
nochet Cuntasına da gelmekte oldu~u
nu gösteriyor. Bilindi~i gibi Bolivya 
cun~ı yapılan genel grevle devrilerek 
yerine ilerici meşru bir yönetim gel· 
mişti. ' 

Faşist Pinochet Cuntası da ne ya
parsa yapsın, aya~a kalkan, mücadele
ye kararlı olan yi~it Şili halkının dire
nişini kıramıyacak, Şah ve Somoza'nın 
akibetine u~ayarak gidecektir. 

Zafer Şili halkının olacaktır. 
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DEmOKRATiK 
Çizgi Biçimindeki 

Kitle Örgütleri 

Bu tür demokratik kitle orgutlerinin 
yapılan, sendika ve mesleki örgütlerinkine 
göre daha homojendir. Pratikte de görül
dügü gibi genellikle buralarda aynı politik 
görüşe sempati duyanlar bir araya topla
nırlar . Ancak, böylesi kitle örgütlerinde' 
siyasi bir partide arandıgı ölçüde ideolo
jik birlik aranmayacağı da açıktır. Farklı 
görüşe sahip olan ilerici, demokrat ve 
yurtsever insanların çizgi örgütü biçimin
deki kitle örgütlerine gelip çalışma yap
maları mümkündür. Bu tür görüş farklılık
ları ekonomik ve demokratik haklar uğru
na birlikte mücadele yürütmeye engel de
ğildir. 

Ama ne var ki burada farklı görüşe sa
hip olanların niyet ve düşünceleri önem 
kazanır. Değişik görüşte olanlar, bu ayrı
lıkları sürekli olarak canlı tutar ve çalış

maları aksatmanın bir nedeni haline getir
me eğilimi gösterirlerse, örgütün birligine 
zarar vermek ve bugün olmasa bile yarın 
onu parçalamak için bir araç şeklinde de
ğerlendirmeye kalkışırlarsa ve gene farklı 
görüş getirmek adı .altında kariyerist eği
limlerini tatmin etme yolunu seçerlerse 
örgütün bunlara karşı korunması gerekir. 
Farklı görüşlere sahip bulunmak, bu gö
rüşleri uygarca tartışmakla arkadaşlar 

ında sürtüşmelere, gruplaşmalara mey
vermek biçiminde güvensizlik ortamı 

yaratmaya çalışmak birbirlerinden farklı 
şeylerdir. Birincisi ne ölçüde doğalsa ikin
cisi ise aynı derecede tehlikeli ve zararlı
dır. 

Programlı ve Kollektif 

Çalışmanın önemi 

örgütleornek ve örgütlü çalışma yap
mak herşeyden önce çalışmaların belli bir 
plan ve programa göre yürütülmesidir. 

Her örguı:ün oriüne koydugu h dere ulaşa
bilmesi , başarı saglayabilmesi için görevle-

' rini net biçimde saptaması ve somut ko
şullara uygun bir çalışma programına sa

hip olması ~erekir. Kitle örgütünün ola
naklarını iyi degerlendirmeden, neyin ne
reye kadar yapılabilecegini hesaplarnadan, 
onun gücünü abartarak yapılacak program
lar ne ölçüde mükemmel görünüderse 
görünsünler uygulama şanslan zayıf kalır. 
örgütü kaldıramıyacağı yükün altına sok
mak, çalışma verimini ve başarı şansını 

düşürür. 

Kuşkusuz iyi bir çalışma ·programına 

sahip olmak önemlidir ama açıktır ki iş 

bununla kalmıyor. Yapılan programın 

hayAta geçirilmesi, pratige uygulanması 
da ondan daha az önemli değildir. 

Bunun için de temel şart kollektif bir 
çalışmanın hayata geçirilmesini saglarnak
tır. Ancak böyle bir çalışma tarzı görevle
rin zamanında ve etkin bir biçimde yerine 

getirilmesini mümkün kılar, örgüte dina
mizm kazandırır ve çok sayıda insanın bil
gi ve deney edinmesini, yetişmesini, ken

disini geliştirmesini olanaklı hale getirir. 
İyi bir görev bölümü yapılmadığı zaman 
işler az sayıda kişinin sırtında kalır. Böy
lece bir taraftan görevleri omuzlıyanlar ne 
kadar çalışkan ve becerikti olurlarsa ol
sunlar, aksamaların ortaya çıkması kaçı
nılmaz hale gelir işler yıgılır kalır ve en 
başarılı insanlar bile başarısızlığa uğra

maktan kurtulamazlar. Diğer taraftan bu 
durum, yeni insanların görev üstlenmele
rini, pratik çalışma içerisinde pişip deney 
kazanmalarını engeller. Kollektif çalışma 
yerine bireyciligin hakim hale gelmesine 
yarar, kariyerist egilimleri besler, gelişti

rir. 
Kollektif çalışmanın hayata geçirilme

sinden en başta sorumlu olan ~· iiıwtinı or
ganlarıdır. Bunun için ele herşeyden önee 
bu organların kendi iç dlizenlemeleri ve 
faaliyetleri kollektif bir karakterde olma
lıdır. Buralarda sorunlar gayet açık biçim
de ortaya konmalı, kişilerin yeteneklerine 
ve çalışma koşullarına uygun bir görev 
bölümüne gidilmelidir. !şler mümkün ol
duğu kadar çok sayıda üyenin çalışabile
cegi biçimde dağıtılmalı, bazı üyeler gö
revsiz bırakılmamalıdır. Aynı zamanda gö
rev bölümü yapılırken kişilere yaparnıya
cakları kadar çok veya yeteneklerinin el
vermedigi türde işlerin verilmemesine de 
dikkat etmek gerekir. Aksi taktirde göre
vin yerine getirilmemesi durumu kaçınıl
maz olarak ortaya çıkar. 

Görevlerin zamanında ve istenilen dü
zenlilikte yerine getirilip getirilmediginin 
denetlenmesi de önemli bir çalışma ilke
sidir. Denetimsiz bir çalışma hataların za- · 
marunda görülmesini engeller, başıboşlu
gun ve keyfiligin uç vermesine, gelişme
sine neden olur. Ancak denetim sayesin
de, işlerin programlanan dogrultuda ne 
ölçüde yapılabildigini anlamak mümkün 
olabilir, hatalar saptar;ıabilir ve eğer yapıl
'ınıyan birtakım işler varsa bunun neden-
leri saglıklı bir şekilde ortaya konabilir. 

Diger taraftan demokratik kitle örgüt
lerindeki denetimin kimin tarafından ya
pılacağı ve nasıl olması gerektiği sorunu 
üzerinde de durmak gerekir. Denetim, her 
şeyden önce görevlendirmeyi yapan so
rumlu organlar tarafından yapılmalıdır . 

Esasında ortaya konan çalışma prograrnı
na paralel olarak verilen görevlerin zama
nında ve örgütün amaçlarına, gelişip güç
lenmesine hizmet edecek tarzda yerine 
getirilip getirilmedigini denetlemek, so
rumlu organın hem hakkı ve hem de gö
•revidir. Ayrıca eğer mevcut kitle örgütü
nün hiyeratşik bir örgütlenmesi varsa, ya
ni içerisinde çalışılan demokratik örgütün , 
bağlı bulundugu bir üst örgüt mevcutsa, 
bu üst örgütün yönetim organlan da de
netleme yapabilirler. Ş urası açıktır ki 
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bunlardan ayn olarak içerisinde çalışılan 
organın yapacagı denetim ile kişinin ken
di kendisini denetlemesi, çalışmada başa
nya ulaşmanın temel koşullarından biri
dir . örnegin: bir dernek içerisinde deği
şik kollar ve komiteler oluşturulabilir. En 
başta buralarda sorunların tartışılması, ki
şilerin hata ve noksanlıklarının dile getiril
mesi gereklidir. İçerisinde görev üstlenilen 
kol veya komite işlerin ne ölçüde yapıldı
ğını denetlemez, hatalardan ötürü eleştiri
de bulunmazsa görevini yerine getirmemiş 
olur ki bu durumda kol veya komitenin 
varlık nedeni ortadan kalkar. 

Kitle Örgütlerinde 
Demokratik-Merkeziyetçi lşleyiş 

Demokratik kitle örgütlerinde işleyiş, 
demokratik-merkeziyetçi ilkeye göredir. 
örgüt organlar eliyle yönetilir. Bu bakım
dan üst organiann aldığı kararlar alt or
ganları ve her düzeydeki organ kararları 
kişileri baglar. Ancak pratikte demokra
tik-merkeziyetçiliğin uygulanması herza
man aynı ölçüler içerisinde olmaz. örgü
tün yapısına ve çalışma anlayışına .uygun 

olarak kimi zaman yumuşak, kimi zaman 
ise nisbeten daha sert olabilir. Böyle ol
makla birlikte yönetim organlarının karar
lannın alt organlar veya kişiler tarafından 
dinlenmemesi, yerine getirilmemesi de sa
vunulur bir tutum degildir. Aksi taktirde 
örgütte anarşi doğar, laçkalaşma ortaya 
çıkar. 

öte yandan yönetim organları tarafın
dan alınan çeşitli kararların alt organlar 
ve kişiler tarafından benimsenmemesi, 
doğru bulunmaması da mümkündür. El
bette böylesi durumlarda alt organ ve V 
şiterin kararı alan organları uyarma, ö1 
rilerde bulunma ve kararın değiştirilme

sini, tartışmaya açılmasını isteme hakları 
vardır. Ancak bu tür itirazlar ve karşı gö: 
rüşlerin hangi aşamada ve ne şekilde dile 
getirilmesi gerektiği de önemlidir. 

Burada karşımıza degişik durumlar çı
kabilir. Eger zaman varsa, olanaklar elve
rişliyse ve gecikmede önemli sayılabilecek 
sakıncalar yoksa o zaman karara yönelik 
eleştirinin tartışılmaya açılması ve değiş
tirilmesinin istenmesi doğaldır. Ancak ba
zı hallerde buna zaman olmıyabilir ve ge
ciktirilmeden kararın yerine getirilmesi 
gerekebilir. Böylesi durumlarda organ ka
rarlaı'ının hemen yerine getirilmesi zorun
ludur. İtiraz ve tartışmalar daha sonraki 
aşamaya bırakılarak, sorun hem kararı ve
ren organın kendisiyle ve hem de ondan 
daha yetkili olan organlarda tartışmaya 
açılabilir, değerlendirilmesinin yapılması 

istenebilir. 
öte yandan organ kararlarına karşı ge

tirilen eleştiri ve önerllerin degeriendiril
mesi sonucu, bunların dogru bulunmama
sı ve üst organın eski kararında ısrar etme-
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ÖRGÜTLERi •• • • 
UZERinE(:~) 

si de mümkündür. Böyle hallerde alt or
ganlara ve kişilere düşen, kendi görüşleri
ne ay kın dahi olsa yetkili organların kara
rına uymak, onu yerine getirmektir. Aksi 
taktirde her alt organın her kişinin keyfi 
davranışları ortaya çıkar ve örgütsel disip- · 
lin gene çi~nenmiş olur. 

Azınlı~ın ço~nlu~a uyması da de
mokratik merkeziyetçi ilkenin bir gere~i
dir. Tartışma sırasında organda görevli 
olan herkesin düşüncelerini açık biçimde 
dile getirmesi, savunması hem hakkı ve 
hem de görevidir. Bu açıdan bir kısıtlama 
getirilmesi düşünülemez. Ancak kararlar 
alınırken her zaman oybirli~i sa~lanmıya
bilir. Bu durumda do~al.olarak azınlıkta 
kalanların ço~unlu~un kararına uymaları 

ekir. Azınlık, kendi görüşüne uygun 
~uşmüyor diye, alınan kararları dinleme
meye kalkışırsa, o zaman yönetim organı
nı ve örgütsel iradeyi diniemiyor demek
tir. Bunun da gene örgüt çalışmalarına za
rar verici bir tutum oldu~u açıktır. 

Demokratik-merkeziyetçi ilkenin yu
karıda üzerinde durulan kuralları merke
ziyetçi yönün işleyişine aittir. örgütün 
yaşaması ve gelişip güçlenmesi açısından 
onun kadar önemli olan di~er yön ise de
mokratiklik ilkesidir. 

Yönetim organlarının taban tarafından 
demokratik yöntemlerle seçilmesi, bu yö
nün ana prensiplerinden bir tanesidir. Ta
ban çalışmaları görüp bilmeli, denetleme 
görevini yerine getirmeli ve organlarda gö
rev ii;tlenecek kişileri serbestçe seçebil
melidir. Bundan ayn olarak üst organlar 
karar alırken, olanakların elverdi~i ölçü
ler içerisinde tabanın görüşüne başvurma
lı, ortak ~ilimi saptamaya çalışmalıdır. 

örgütün gelişip güçlenmesinde, örgüt-' 
sorunların aşılmasında tabanın bilinç

.... gi ve duyarlı h~ ı ·önemlidir. Kitle örgü
tünün üye ve sempatizanları gerek çalış

maların verimli kılınması, daha da ileriye 
götürütmesi ve gerekse karşılaşılabilecek 

güçlüklerio çözüme kavuşturulması için 
gerekli uyanıklı~ı gösteremez ve çaba har
camaziarsa istenilen sonuca ulaşılamıya
ca~ı açıktır. Başarılı örgütler, kitle taba
nının aktif biçimde çalışmalara katılma
sını ve örgüte her bakımdan sahip çıkma
sını sa~lıyabilenlerdir. 

Kitle Örgütlerinde 
Karşılıklı Ilişkiler, 

Eleştiri-Özeleştiri 

Demokratik kitle örgütlerinde bir ara
ya gelen insanların çalışmalara ilişkin ve
ya kişisel davranışlardan ötürü birbirleriy
le olan ilişkileri önemlidir. Elbette bir ör
gütte çalışma yapılıyorsa, görevlerin yeri
ne getirilmesi için pek çok insan görev 
Ustlenmişse orada görüş ayrılıkları, karşı· 
lıklı eleştiriler de olacaktır. Çünkü çalı

şan, işgören bir örgüt canlı bir organizma-

dır. Bu nedenle de ondan ölü bir cismin 
sessizli~i ve hareketsizli~i beklenemez. 

Do~al olarak gerek pratik sorunlara ve 
gerekse politik de~erlendirmelere ilişkin, 
ortaya çıkan farklı görüş ve düşünceler 

açık oıçıı .. ._., i.lıle getirilir. Kişiler birbirle
rinin tavırlarıyla ilgili olarak da çeşitli 

eleştirilerde bulunabilirler. Ancak burada 
üzerinde durulması gereken iki önemli 
nokta var. 

Birincisi; görüş ve eleştiriterin yerinde 
ve zamanında dile getirilmesidir. Buralar 
da, herşeyden önce organlar, üye toplan
tılan ve benzerleridir. Böyle yapmayıp da 
eleştiri yapmak adına kapalı kapılar ardın
da konuşanlar, eleştiri de bulunmuyor, 
dedi-kodu yapıyorlar demektir. Açıktır ki 
bu tavır örgütlü mücadeleye zarar verir, ar
kadaşlar arasında güvensizlik yaratır. Kal
dı ki yerinde ve zamanında yapılmazsa ge: 
tirilen eleştirinin haklı olup olınadı~ını 

araştırıp bulmak ve ortaya çıkarmak da 
mümkün olmaz. · 

İkincisi; gördükleri hata ve noksanlık
lardan ötürü gerekti~inde uyanda bulun
manın ve eleştiri getirmenin de belli ku
ralları, yöntemleri var. Her şeyden önce 
öylesi sorunlar, hata ve eksiklikler var ki 
bunların aşılması kişiden kişiye eleştiri 

yapmakla, uyanda bulurı,ınakla çözümle
nemez. Bu gibi durumlarda yapılacak şey, 
yetkili yönetim organianna sorunu ilet
mektir. E~er kişiden kişiye eleştiride 

bulunmanın koşullan ve yararı varsa o 
zaman da hiç kimse eleştirece~i arkadaşı
nı küçük düşürücü, onun onurunu zede
leyici bir tavır içerisine girmemelidir. Tam 
tersine eleştiri yapıcı, hata yapan kişinin 
bu hatalarından kurtulmasını sa~layıcı ol
malıdır. \'ı> tartışmalar sırasında karşılıklı 
olarak saygılı davranılmalıdır . 

Dlter tarartan her ne şekilde olursa ol
sun hata yapan, görevlerini ihmal edenler 
uyarıldıklarında bu hatalarını görmeli ve 
onlardan kurtulmak için çaba harcamalı
dırlar. Böyle yapmayıp da kendisine eleş
tiride bulunuldu diye sabırsızlık ve hırçın
lık gösterenler, yahutta hatasına kabul et
miyenler o eksikliklerinden kolay kolay 
kurtulamazlar. 

Hatalardan kurtulma ve onları aşmanın 
bir koşulu da gerekti~inde özeleştiride 

bulunmaktır. Yetkili organlar kişiden öz
eleştiri verme isteminde bulunduklan za
man takınılacak tavır başlı başın!l kişinin 
düşünce yapısını ve karakterini ortaya ko
yabilecek niteliktedir. Kişi, organın öz
eleştiri isteme kararını iki biçimde de~er
lendirebilir. Ya karann haklıh~ını kabul 
eder ve bu yüzden de gerelini yapar -ki o 
zaman sorun çözümlenmiş olur-. Ya da 
özeleştiri kararını haksız ve yanlış olarak 
de~erlendirir. Ancak böyle bile olsa kişi 
organ kararına saygı gösterir, özeleştiride 
bulunur, üst organiara itiraz hakkını ise 
saklı tutar. Yoksa kararı haksız dahi görse 

üst organiara durumu iletmek ve sonuca 
saygı göstermek yerine kendi başına hare
ket ederek organların iradesini hiçe sayar
sa, açıktır ki demokratik merkeziyetçi il
keyi ve disiplini çi~emiş olur. 

özeleştiriden güdülen amacın gözardı 
edilınemesi ayrıca önemlidir. Bununla he
deflenen, kişi veya organların yaptıklan 
hata ve noksanlıklann farkına varmaları, 
ondan kurtulmaları ve bir daha tekrarlan
maması için çaba harcamalarıdır. Yoksa 
sırf bir formaliteyi yerine getirmek için 
özeleştiride bulunmak, hatada ısrar et
mek, aynı şeyleri yapmaya devam etmek 
elbete özeleştiri olarak kabul edilemez. 

özeleştiri isteminde bulunacaklar da 
rastgele kişiler de~il, yetkili organlar ve 
kurullardır. 

Demokratik Kitle Örgütlerine 
Zarar Veren Bir Davranış Biçimi 

Olarak Küçük Burjuva Hastalıkları 

Toplumun çeşitli kesimlerinde ve bu 
arada demokratik kitle örgütlerinde sıkça 
rastlanan ve örgütlü mücadeleye zarar ve

. ren küçük burjuva türde bazı davranışlar 
üzerinde de durmakta zorunluluk var. 

Küçük burjuvalar, her şeyden önce 
kollektif ·çalışmaya uyum saglamakta 
güçlük çeker ve esas olarak kendi kişisel 
özlem ve istemlerini önplana çıkarırlar. 

Sorunlara bakış açıları, olaylara yaklaşım
ları ve de~erlendirmeleri de buna göredir. 
Onlar için önemli olan objektif gerçekler, 
örgütün çıkarları de~il kendilerinin duru
mudur. 

Küçük burjuvalar ister politik, isterse 
demokratik kitle .örgütlerinde yer alsınlar, 
ço~unlukla etrafta kuşku ve güvensizlik 
yaratmaya çalışırlar. Gözlerinin üzerinde 
kara gözlük bulundurmak bir ·di~er ortak 
özellikleridir. Karamsar tablolar çizmeye 
özen gösterir, bir olaya bir soruna yakla
şırken gerçeklerden uzaklaşırlar. Olayları 

sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde de~er- . 
lendirmekten çok, olumlu gelişmeleri 

gözardı eder olumsuzlukları ön plana çı
karırlar. Hatta e~er öne sürecekleri kadar 
ellerinin altında olumsuzluk yoksa, zorla
mayla onu kendileri yaratmaya çalışırlar. 
Elbette bir demokratik kitle örgütünde 
karşılaşılan güçlükleri görmemek ve her 
şeyi toz pembe göstermeye çalışmak ör
gütü zarara sokar nitelikte bir davranış tır. 
Kitle örgütündeki her üyenin bundan ka
çınması ne kadar gerekliyse, olumlu ça
lışmaları görmemek ve karamsarlık yarat
maya çabalamak da öylesine zararlıdır. 

Kuşkusuz karamsar tablolar çizenierin 
bu tavırları nedensiz de~ildir. Bti, her şey
den önce böylelerinin düşünce yapılarını, 
iç dünyalarınıyansıtır. Diter taraftan kü-, 

(Devamı Sayfa 15'de) 



Rüpel 10 Denge KOMKAR 

KÜRDiSTAN'DA NATO MANEVRASI 
Bu ayın sonlarında, Türkiye 

Kürdistanı topraklarında "Ad· 
ventur Express" adı altında ye
ni bir NATO manevrası y~pıla
cak. Merkezi Avrupa'da bulu
nan "Çevvik Kuvvet"in özel 
NA TO birliği (ACE Mobil For
ce) de manevra ya katılacaktır. 
Bilindiği gibi bu birliğin mer
kezi halen F .Almanya toprak
larında bulunmaktadır. , 

Yeni NATO' manevrası,· em
peryalizmin. silahlanmavı ileri 
derecede hızlandırdığı, dünya 
barışını ciddi ölçüde tehdit et
meyi sürdürdüğü bir dönemde 
yapılıyor. üıkemiz Kürdistan'· 
da yapılacak olan bu askeri tat
bikat da bu saldırganlığın bir 
parçasıdır. Reagan yönetimi ve 
NATO çevreleri, silah tekelleri
nin karları için her türlü çılgın
ca girişimde bulunmaktan ka
çınmıyorlar. Onlar, sosyalist iH· 
kelerle birlikte tüm ilerici, anti· 
emperyalist hareketleri ve halk
ların ulusal kurtuluş mücadele
lerini tehdit ediyor ve gerektiği 
zaman da kan dökmekten ka
çınmıyorlar. Reagan'ın Atom 
savaşının çıkab)leceğini daha 
açık açık söylemesi bu çılgınca 
saldırganlığın açık bir örneği
dir. 

Kürt halkı kendi ülkesinin 
bir barış ve öz.güı'lük diyarı ol-

masını istiyor. Halkımız on yıl
"'ardır ki bu amaca erişebilmek 
için yı lmadan mücadele ediypr. 
Ama ülkemizi işgal altında tu· 
tan güçler de halkımıza e~-

ıo-

d. 
çakça yöntemlerle saldırmak

tan geri !<almıyorlar. Gene hal
kımız, uzun yıllardır ki yalnız
ca bölgedeki sömürgeciletle sa
vaşmıyor, o aynı zamanda em
peryalistlere. karşı da mücadele 
vermek zorunda kalıyor. Tek 
tek emperyalist devletlerin ça
baları bir yana NATO ve. bir 
kaç yıl öncesine kadar ayakta 

ktsa haberler 
SiLAH TEKELLERININ 

YENI BIR ZAFERI 

ABD Senatosu Tahsisler Ko
mitesi, Reagan'ın MX nükleer 
fıizeler için istediği 560 milyon 
dolarlık ödeneği ayırmayı 

onayladı. Devlet başkanı ol
duktan sonra sürekli olarak si
lahlanmaya ağırlık veren Rea
gan 'ın bu önerisi geçen yıl red 
edilmişti. 

ABD tarihinde görülmemiş 
düzeyde işsizliğin bulunduğu, 

büyük zenginiikierin yanısıra 
açlığın kol gezdiği, ekonomik 
krizin giderek derinleştiği bir 
dönemde bu kadar büyük bir 
kaynağın nükleer silahiara ay
rılması emperyalist politika
nın insanlık düşmanı yüzünü 
açığa çıkaracak bir karntdır. 

Reagan yönetiminin bu po
litikası ABD'de her gün sayıtari 
artan kitle tarafından protesto 
ediliyor. · 

• istanbul Sikıyönetim Mah
kemesinde DISK'e bağlı PET
KIM-IŞ sendikası üyesi 48 kişi 
hakkında yeni bir davaya baş
landı. Haklarında 141 ve 142. 
maddelerden dava . açılan sa
nıklar için savcılık 6 ile 20 yıl 
arasında değişen hapis cezaları 
istiyor. 

• Rızgari. davası Istanbul Sı
kıyönetim 1 No'lu Askeri Mah
kemesinde başladı. Savcılık 23 
sanık hakkında 8 yıldan 36 yıla 
kadar ağır hapis cezası talep et
mektedir. 

kalanCENTOda bu amaç doğ
Tultusunda faaliyet gösteren ör-
gütlerdir. . · 

Türkiye Kürdistanı bugün 
Türk sömürgecilerinin işgali al-

tındadır. Emperyalizmin uşağı 
faşist generaller cuntası halkı
mıza en rezilce yöntemlerle sal
dırılarda. bulunuyor. Cunta, ül
kemizde hiç bir insancıl hakka 
saygı göstermiyor, kan ve terör
le kitleleri baskı altında tutu
yor. 

Bu koşullarda yapılan NA
TO manevrası başta koşmu sos-

yalist ülkeler olmak üzere, Or
tadoğu bölgesindeki tüm ilerici 
hareketleri ve · Kürt halkının 

ulusal kurtuluş mücadelesini 
hedef alıyor. Ancak. şu bilinme-

lidir ki Kürdistan NATO pat
ronlarının çiftliği değildir. On
ların topraklarıma üzerinde 
bu tür saldırı manevraları dü
zenleme hakları yoktur; 

Faşist Türk sömürgecilerinin 
çizmeleri altindaki ülkemizde 
böylesine saldırgan eylemiere 
karşı çıkalım, onu protesto 
edelim. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı KONUŞMACII.;AR, MESAJ LAR, KA TILANLAR ... ı 
ı İran Kürdistan Demokrat Partisi Avrupa Tem'Silcili~ FISE -

Dünya öıtretmen Sendikalan Federasyonu - Cigerx~n-jlfri- 1 

§ ~ Ilerici Kürt Demokrat Partisi Avrupa Temsilcili!ti --ANe- § 
§ Afrik~,Uiusal Konseyi - ASK-Afrika, Asya ve Latin Atnerika § 
§ için Anti-Emperyalist Dayanışma Komitesi- AKA-Avustral- f.. 

§ ya ·Kiirt Deme~i -Ala Rızgari Merkez Komitesi -lAF-Ya- 'i 

f.. bancı Erkeklerle Evli Alman Kadınları Demei!;i - SDJ\,J-Sos- § 
'i yalist Alman Gençli~i örgütü - KOÇ-KAK- lsveç Kürtiistab § 
§ Kadınlar Deme~i - HİRUTHO-llerici Demokratik Süryaniler § 
§ B~li~i-: lnfo-TORK.- VİS-Ira~ ö~renci Birli~i ~ ABD'deki F.. 

§ Turkiyelı Demokratik ö~rencıler Deme~i - Yunanistan 'i 

§ TKSP Sempatizanlan-Yunanistan Türkiye ve Türkiye Kür- § 
§ distanı Politik Mülteciler Yürütme Komitesi. § 

§ S. Kurultaya Katılan Kişiler: § 
§ Gültekin Gazio~lu! TöB-DER Genel Başkanı - Kemal § 
§ Uzun, TÖB·DER Genel Sekreteri - Ayhan Kutlay, TöB- § 
f.. DER Genel Başk~n Yardımcısı -Mahmut ~aksi, Gazeteci, § 
'i Yazar - Dr. Nacı Kutlay - Ahmet Baksi, Isveç Kürdistan § 
§Spor Başkanı - Veysi Zeydanlıoıtlu, Avukat- Info-TüRK § 
§, Temsilciliıti. § 

ı . S. Ku~ulta~a Mesaj göndere.n k~iler: § 
§ Gundı, şaır- Fırat Cewerı, şaır -Beşir Botani, Folklor- § 
~van, komponist - Dr. Mirella Galetti, Gazeteci-Yazar/İtalya ~ 
~ - Tosıne Reşit/Sovyetler Birliği ~ 
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Denge KOMKAR 

KÜRDiSTAN.DA 
Geçti~imiz günlerde Hollanda basının

da yer alan bir olay, sömürgeci cellatlann 
kanlı yüzlerini bir kez daha dünya kamu
oyunun gözleri önüpe serdi ve onların hal
kunıza karşı ne ölçüde alçakça kin güt
tüklerini ortaya koydu. 

Olay şu: Irak'tan RQllanda'ya gelerek 
politik iltica talebind• 'bulunan beş Kür
de, uzun ~e bekl.Aıe!erine ra~men Hol
landa makamlan tar.tindan olumlu her
hangi bir cevap verilmemiş. Bunun üzeri 
ne çaresiz kalan Irak Küfdistanlı beş Kürt, 
Irak Büyükelçili~ine başvurarak ülkeye 
geri dönmek istediklerini bildirmişler. Bü
yük elçilik ise kendilerine yarduncı olaca
~ına ve ülkeye döndükten sonra da her
hangi bir baskı görmiyeceklerine dair te
minat vermiş. (Oysa insan düşmanın ya
lan vaadlerine ve sahtekarhklanna inanır 

,fler nasılsa inanmışlar işte). , 
Ama Irak'a•döndüklerinde bu beş Kürt 

Saddam rejimi tarafından idam edilirler. 
Olayın duyulması Hollanda ilerici çevre
lerince tepkiyle karşılandı . Avukatlan 
olan W.J. Van Kannekom, bu idamlarda, 
Hbllanda resmi makamlarının da sorum
lulu~u bulundu~unu açıkladı ve Hollan
da açısından bunun "üzüntü verici" bir 
durum oldu~unu söyledi. 

Bu olay da gösteriyor ki, Kürdistan'ı · 
aralarında bölüşmüş olan sömürgeciler 

halkımıza yönelik saldırılannı sürdürüyor 
ve kan dökmekten çekinmiyorliır. ülke
miz onlardan temizlenip de özgürleştiril-

medi~l sürece de bl! durum böyle devam 
edecek. Düşman çizmeleri altından kur
tarılmadıkça, hiç birimizin kurtuluşu~ söz 
~konusu olamaz. İşte tekelci sermayenin 
sadık uşa~ı fAşist Evren, işte gerici Hu
meyni ve işte kanlı diktatör Saddam ve 
bunla'l' tarafından yapılanlar .. 

r~~~~~~w-·-~·-·;;~i~ii;~~·-·;i;i;~~~-~~~~~~~-~~1 

~ ı<ürc;iiatan halkı 7anh boyunca hak- kularını kaç ıracaktır. ~ 
i sızı,ı; .. , -4Ufine boyun e~memiştir. Tüm ·Bugün de bir lokma ekmek için ül-

zorluklata ra~men yine de e~miyecek- kesini çocuklarını terkedip dış ülkeler-
tir. Kürdistan'ın tüm parçalarında ve- de ç'lışan bir çok işçinin Kürdistan'da ~ 

ilen mücadele bunun aÇık bir örne~i- oldu~u gibi, alın terine eme~ine göz $ 
~ dir. diken işbirlikçi patron yaniılan yerli ?f 

İşçi sınıfının önderli~i ile köylülü- gericiler işçi sınıfının peşini bırakma- ~ 
~ün ittifakı halkımızı kurtuluşa götü- maktadır. Bunun açık bir öme~ini ~ 

recektir. Bu tüm ülke temelinde olma- Suudi Arabistan'da görmekteyiz. $ 
lıdır . Halkunızın güvenini alabilmek Bizler Su u di Arabistan 'da çalışan ~ 

için kısa zamanda tüm demokratik 26 işçiyiz .... adında patronun adamı $ 
güçlerin bir çatı ~tında toplanması ge- bir Kürt 'Iürkiye'den herbirimizden ~.., 

~ rekmektedir. Bu acil bir görevdir. Suu- 70.000 TL rüşvet alarak getirdi. Bu $ 
!i di Arabistan'da çalışan tüm işçilerin yetmiyormuş gibi Suudili patronla an- ~ 

~ ortak görüşüdür. !aşarak her ay 10.000 Suudi Riyalını ~ 
$ Denge KOMKAR 'ın bu konuda .. alıp bizleri sattı. Kendisi de her işçiden ~~ 
$ yaptı~ı çalışmalar çok sevindiricidir. kazanem yüzde 30'unu almaya başla- ~ 

ı 
Bu sadece Denge KOMKAR'ın de~l, dı. Böylece bir daha alın terimize göz ~ 

i 
tüm ilerici, demokrat ve yurtseverle- koydu . Bunun haksızlık oldu~unu söy- $ 
rin görevidir. leyenleri de çıkışla tehdit ediyordu. ~ 

Türkiye ve 'Iürkiye Kürdistanı'nda Uzun bir çalışmadan sonra greve gidil- ~ 
işçi sınıfının mücadelesi her geçen fÜD di. Gerici Suudi hükümeti tüm çabala- $ 

$ daha da ilerlemekteydi. Bu sömürgeci- runıza ra~men onları destekledi. Hak- $ 
~ lerin, işbirlikçilerin ve yerli gericilerin sızlı~a baş kaldırdı~unız için tümümüz $ 
~~ işine gelmiyordu. SömürgeeBer ve yan- çıkışa gönderiliyoruz. Şuna inanıyo- ~ 

daşları son çareyi askeri darbede bul- ruz ki çıkışımızı yalnızca Arap işveren ~ 
dular. pnların zulmü, işkenceleri bizle- değil, sa~da solda Kürt olmakla övü- ~ 

.;., ri yıld~ayacak. Çalışmalarımız sö- nen •.. vermiştir. , · ~ 

$ mürgecilenn ve yerli işbirlikçilerin uy- Şakir Garip 1 Suudi Arabistan $ 
~ ... 
~~~ .. ;. .. ~~~~~~~~~~~~~~ . . . 

Riipel ı ı 

U NESCO 
(tlçüncü Sayfanın devamı) 

~ üzerinde bulunan ~ııcılar 
F.Almanya'ya geldiklerinde kendi kültür
lerini de. birlikte . getirdiler. Onlar hetn 
kendileri Alman toplumunun kültüriil)~ 

den etkilendiler ve hem de onu etkiledi
ler. Ama ne var ki F AC hükümetleri bu 
•rçeti görmek istemlyorlar. İsveç ve 
Hollanda gibi ülkelerin iktidarlan bu du
'rumu kabuUenip yabancılara mahalli se
, çlmlere katılma ve benzeri çeşitli haklar 
tanırlarken, ltlman hükümeti mevcut di
~er hakları bile budarİıa yoluna başvuru
yor. 

İşte ülkedeki gelişmeleri gören ve bu 
yönde çalışmalar yapan F AC UNESCO 
Komisyonu, 22-24 Nisan tarihlerinde 
laerlohn şehrinde "Çok Kültürlü Toplum
dakl Gelişmeler'' Ismi altında bir forum 
düzenledi. Konuşmacı olarak F. Alman
ya'daki yabancı f4çl ö11iitlerinden iki 
temsilci, lsveç Göçmen İşçi Araştırma 
Enstltiilü, Hollanda Rotterdaın göçmen 
IŞ'çilerl eonunlusu, İngiltere 'den göçmen 
işçiler sorununda uzman olan blr kişi, 
Düsseldorf üniversitesinden gene konu
~un uzmanı olan Prof. Esser davet edil· 
tnlşlerdi. Foruma aynca, Federal Hükü
met Göçmen Işçiler sorumlusu bayan 
Funke, Sosyal Demokrat eski milletvekili 
Klaus Thüsing ve Yugoslavya, İtalya, Yu
nanistan ve Ispanya elçiliklerinden tem
silcilef, de çaArılıyd~ar. 

üç gün süren Forum~~llk konuşmacı
sı KOMKAR temsilcisi di. ROMKAR 
temsilcisi, yabancı lşçile pek çok soru
nunu gündeme getirdi. Ayrıca Kürt işçile
rinin durumuna da de~nen temsilci arka· 
daşunız, Kürtlerin sayısal bakımdan F.Al
manya'daki ·pek çok yabancı gruptan faz
la olduklarını, ama buna karşılık di~er ya
bancı gruplara tanınan kültürel haklardan 
hiçbirine sahip bulunmadıklarm ı, F AC 
hükümet politikasının bu konuda halkı

mızın her türlü ulusal-demokratik hakkını 
gaspeden 'Iürk hükümetinin politikasıyla 
uyumlu bulundu~unuıbunun ise Türkiye' 
nin bir NATO ülkesi olmasından kaynak· 
landı~ını vurguladı. KOMKAR temsilcisi 
tüm yabancılarm kültürel haklarının geniş
letilmesini ve bu arada Kürtlere de bu tür 
hakiann tanınmasını istedi. 

Daha sonra söz alan de~işik ülkelerden 
temsilciler soruna çeşitli yönlerden dejtin
diler. 

Bu arada; "Göçmen İşçi Çocuklannın 
E~itim ve Meslek ö~enimi", "Konut So
runu", "Kültür Merkezleri ve Olanaklar" 
ve benzeri konularla ilgili olarak gruplar 
oluşturuldu. Bu gruplar tartışmalarda bu· 
lundular, karar tasanlan hazırladılar. 

Fonunun kapanış konuşmasını da 
Prof. Esser, Thüsing, Diakonisches Werk 
(Protestan Kilisesine n bir kuruluşu) 'in 
temsilcisi ile KOMKAR temsilcisi yaptı
lar. 

Toplantı yabancı işçilerin pekçok so
rı,ı,nunun_çeşltli yönlerden dile getirilmesi, 
*tışılması ve buna ilişkin karariann alın· 
ması açısından yararlı oldu. 
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Yek Gulan, roja yekıti, ali
karl fı tekoşina çina karkeren 
navnetewi ye. Dı seranseri ciba
'ne da bı deb milyonan karker 
ve roja qedr fı qimet piroz dı

kın. 
Sala 1886'a lıAmerika Yek

bfıyi da tevgera çina karkeran 
gibişte merbelek nfı. Xebat fı ji
yana wan pıt şerten dıjwar da 
do m dı1m. B er w e ye k e, 600 
bezari be tır karker jı bo mafe 
"8 saeti kar" şıxı.ıl berdan. Dı 
navbeyna karkeran fı parezka
ren devlete da pır bfıyer bori. 
Polezan erişe karkeran kır. Ge
lek karker hatın ku ş tın. Ser 
wi yeki lı paytexte Franse 
Parise da Entemasyonala Ye
kemin cıviya. Dı ve cıvine da 
bıryar hate gırtm, ku roja l 'e 
Gulane bıbe roja Y ekıti, Ali
karl · fı Tekoşina çina karke- · 
ren cihane. 

roja qedr ô qimet = 

1 gulan 
çeken nfı çedıke. Ew dıxw87 P 
wan çekan ıı Awrupa H.oJava 
cib bıke. Her roj eriş tine 
ser sistema sosyalist, be tiri ser 
Y ekıtiya. Sovyet. Lı cihane bı 
milyanan mırov jı birçibfıne 
lı ber mırıne dısekıne, lı aliye 
dm sisteina imperyalist bı mil
yaran pera jı bo çe kırma çe
ken nfı, bomben atom xerc 
dıke. Roj bı roj lı welaten ser
mlyandar cihen kar ten gırtın. 
Betali dı van salen dawi da gi
hişte menzlleke gelek .bılınd . 
Pıve em karkeren ku lı derva
yi welat kardıkın, bı karkeren 
.neteweyen dm va tevlılıev dıji 
çekdariye , betaliye şer bıkın . 

·Pewiste ku em bezen xwe bı-

Lı se ranseri A wn1paye bı 
deh bezaran karkeren Tırx fı 
Kurd, bı karkeren neteweyen 
dm va ser banga sendikan tev 
derketın meydanan. Gışt hı 
bevra mıl bı bıl meşiyan. 

İro lı Tırkiye fı Kurdıstana 
Tırkiye burjuvaziya Tırk a fa
şist pirozkırına l'e Gu lane qe
dexekıriye. · Dema ku burjuva-

ziya Tırk, dewleta xwe nfı 
avakır, jı tırsa tevgera çina kar
keran fı tevgera netewi ya gele 
Kurd pirozkırına vi roje qede
Xf)kır . Q~yd fı zincıren · burju~ 

vazi dı sala 1976'a da bı pe
şengiya DİSK (Konfederas
yona Sendikayen Karkeren 
Şoreşger) hat pelıxandın. Bı 
sed bezaran karker, xebatkar, 
xwendevan, mamoste fı hwd. 
derketın kuçe fı meydanen 
Stenbole. Hezek evqas xurt, 
tırs xıste dıle kedxwaran. Sala 
1977'a da MIT fı CİA'ye bı 
hevra e ri ş ani n ser cıvina· Ye k e 
Gulane. 34 mıroven welatpa
rez, şoreşger hatın kuştın. Ser 
we bfıyere burjuvazi xwest, ku 
disa l 'e Gulane qedexe bıke. 
Le hele evi nekari. Sala 1978 
fı 1979 'a da lı Tırkiye fı Kurdıs
tana Tırkiye l'e Gulan carek 
rlın hate oirozkınn. 

ı2 Ilon ı~bv • aa bı desten 
generalen faşist ya bu rju vaziye 
Tırk a yekdest (monopol) dew-

Jet xıstın desten xwe. Demek 
''"'• dt:uıek faşistl destpekir jı 
bo geliın Tırk fı Kurd. Genera
len faşist, hemfı maf fı azadiyen 
demokratik jı orte rakmn, qe-

• dexekırın. Erişek be hempa. 
anin ser tevgera çina karkeran 
fı tevgera nzgarixwaza netewe
ye Kurd. Neziki 200 bezaran 
mırov avetın zindanan. Lı hele, 
çı hey e ku, generalen faşist ne
karin tevgere demokratik bıdın 
rawestandın fı nıkann. 
. Lı Elmanya Federal, Fede
rasyöna Koroelen Karkeren 

·Kurdıstan (KOMKAR), ser Ye
lı:e Gulan bı du zımanan bı deh 
bezaran belavok derxıst. Kar
keren Kurd ba~ meydanan kır, 
ku jı bı karkere n jı netewe~en 
ôın va o ı levaYi dııı çelidan, ıı
mıntiya bifaniyan, jı bo ciben 
kar fı hwd. denge xwe bıkın 

ı.e~asti ji mırov dıbine ku im
peryalizm şereki nu dıxwaze. 

Betıri imperyalizma Amerikaye 

kın yek. Jı ber ku imperyalizm 
bı van çek ı1 silaha va e riş tine 
ser çina harkeren dıne fı h ser 
tevgera rızgarixwaza gelen bın-
dest. · 

Em hezen xwe bıkın •·"~, 
icbaren imperyalizm gaveı 1 
baveje. Roj we ben, erne zora 
imperyalizme bıbın . Roj we 
be, dı meydan en Tır ki ye ı1 
Kurdıstane , ku i ro Yeke Gulan 
qedexeye, ç ina karkeren herdu 
welatan l 'e Gulane ı1 rojen we
ki wi qedr ı1 qimet bı serbesti 
piroz bıkın. Ew roj ne dur ın-

faşist çetenin ((demokrasiye geçiş)) slogam: 

teröre · deva.nı 
Faşizmin karanlı~ı altında bulunan 

Türkiye'de bir yandan 19demokrasiye dö
nüş" oyunu oynanırken, di~er taraftan da 
ilerici ve devrimci insanlara, Kürt halkına 
karşı insanlıkdışı baskıların uygulanması

na devam ediliyor. 
Cunta, faşizmi kurumlaştırmak ve de

moır.ptik hakların gelecekte de kullanıl
masını engellemek amacıyla habire ''ya
sal düzenlemeler" yapıyor. Tekelci serma-· 
yenin bürolarında hazırlanmakta olan bas
kı nizamnameleri "yasa" adı altmda piya
saya sürülüyor. 

Ama gene de tüm bunlarla yetinmiyor· 
faşist cunta. Çünkü tekelci sermaye ve do
layısıyla da o, gelecekten emin de~iller. 

Onlar, milyonlarca · insanın kendilerine 
duydu~u kin ve nefretin farkındadırlar . 
Cunta, iktidara geldi~lnden buyana geçen 
süre zarfında maskesinin düştü~ünün, kirli 
yiizünün açı~a çıktı~ının bilincindedir. 
Generallerin kime hizmet ettiklerinin giz. 
Ienmesi olanakdışıdır artık. Bunca şama
taya ra~men eko nomi düzeltilemedi. "İh· 
racat seferberli~i" balonu söndü. Kısacası 
faşist cuntanın uygulamalarının fiyaskoy
la sonuçlandıArnı artık sermaye çevreleri
nin kendileri de gizliyemiyorlar. 

Gene, estirilen bunca baskı ve teröre 
ra~men kitleler in sindirilemedi~ini de 
ürpertiyle izliyor generaller cu n tası. "A
nayasa Oylaması" adı verilen komedi bu
nun açık bir göstergesi oldu. Oylama sıra-

sında her türlü baskı ve şantaj yöntemine 
başvurulmasına ra~en, büyük kentlerde 
ve özellikle dte Kürdistan'da anayasanın 
yüksek oranda red ve boykot edilmesi on
ları çileden çıkartıyor. Cunta, faşizm ko
şullarırida bile bu şekilde ortaya çıkan 
kitlesel muhalefetin daha rahat bir ortam
da nasıl kabaraca~ını çok iyi görüyor. B u· 
nedenledir ki "demokrasiye geçiŞ" kome
disinin oynandı~ı günlerde bile işkenceyi 
eksik etmiyor, hatta arttırıyor. "Anayasa 
Oylaması"ndan sonra geniş tutuklamalara 
girişilmesi bu nedenlere dayanıyor. Bu, 
hem duyutan korku ve endişenin bir ifa
desi ve hem de gözda~ı Yerme operasyo
nudur. 

ülkemiz Kürdistan da her zamanki gi
bi bu tutuklama dalgasından payını fazla-

sıyla alıy-or. Aylardır anayasanın yüksek 
oranda red ve boykot edildi~i iller başta 
olmak üzere pek çok yörede, faşist-sö

mürgeci çeteler Kürt halkının ilerici ve 
yurtsever eviatiarına karşı bir tutuklama 
kampanyası sürdürüyorlar. Gözaltı denilen 
işkencehanelerde onlara en aşa~ılık yön
te)Dierle işkence yapılıyor. Faşist · · t 
MİT'i beyni yıkanmış işkence uzma.___.'ı 
eliyle sadece Kürt oldukları ve ülkelerini 
sevdikleri için pek çok kişiyi tomaya gi
recek ve sakat kalacak derecede a~ır iş
kenceye tabi tutuyorlar. 

lnsanlarımızı sudan bahanelerle böyle
sine a~ır işkenceden geçiren faşist Türk 
yönetimi, barbarh~ını bir kez daha ortaya ., 
koymuş oluyor. Zaten onlar tarihlerinde • 
barbarlık yapmaktan başka bir şey bilme
diler bugüne kadar. Ve üstelikte yaptıkla
rı tüm i~ençliklerin adına "kahraman
lık", "yücelik" türünden sıfatlar yakıştı- . 
rarak kendi kendilerini avutmaya çalışti" 
lar, hala aynı şeyi yapmaya devam edi· 

'yorlar. 
Ama tarihteki bütün zorbalar gibi on

ların çırpınışı da boşunadır. Bugüne ka
dar baskı, terör ve katliam tarihin akışını 
durduramadı. Sömürgeciler her türlü yön
teme başvurmalarına ra~men sömürge ül
ke halklarının kurtuluşlarını engelliyeme
diler. Türk yönetimi de baskı ve terör uy
gulıyabilir - hakkını yememek lazım bu 
işi yapıyor- ama halkımızın özgürlük 
mücadelesini durduramaz. 
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Revale menn!.. 
Sere ve sıbe 
Mmçavvekmn 
Ez rabüın jı xewe 
Mın guhda nüçeyan 
Mm "Ronak"(*) rakır ani nav ayan 
Disa ketım nava riipelan 

navagotman 
nava helbestan 

Ez tera çüın 
Bere bere tera çiım 
Mm seri bejand 
Keserek kışand 
Mmxwend 
Disa tera çüın 

Hevale menn hevale mm! 
Bo tenıkbfına dde mm 
Bıbfire lı mm! 
Disa hestıren mm hatm xar 
Careke dm ji mm sondxwar 
Bill şahiden sonda mm 
Soz u peymanen mm 
"Ronak" u çar diwaren mala mm 
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iliYA Ri BO 80 SALiYA CiGERXWiN 

~ 
§ 

Revale mezın! .. 
Ez pesna m .. ovan nadm, 
Eger dı dıle .mm da cihnegrın 
Eger nekevın nav tarnar u heltiyan 
Ez pesna mırovan nadmı 
Rastiyan serberjernaknn 
Derewa{l serberjernakon 
NaxemJinon, bılındnaknn 
Gotman bınpenakım 
Helbestan erzannakım 

Ddbejım her tım dıbejım 
Lı nav hevalan 
Lı nav dostan 
Lı her Uhatmeke 
Lı her hevditmeke 
Dıbejım 
Jı dd~ 
Jı Ciger dıbejım: 

Eger bo me hebın tu caran 
Hekim il derman 
Tu yi hekime luqman 
Tu y i bo mP. derman 

~u ndi 
Denge te zelaltıre jı Kaııiyen bıhaıe 
Gotmen te bıhatmn jı zeren zer 

jıcewh~ 
xaşbiniya te dagırtiye jı hhi 

jı diiıbini 
jı ı.wen 
jı evin 
jı evin ... 

Heya bınıvise qelema mm 
karb*e dıle nun 
bılıve zımu mıiı 

Heya hebun u kanıbm, 
Eze bangkını dostan 

h evalan 
komen bejaran 
belengazan ... 

Le sedsali bistan 
Lı Kurdistan 
Em neman be xudan 
Em neman bl re·ber il rezan 
Vaye Cegerxiln, m er il qehreman 
Şe re bı ni(lln 
Lawe Kurdiıtan 
ıawe Kurdıstan 

(*) Ronak -Diwana Cigerxwin ya 4'a ye. 

gu.-ndi iı lEevıre 
heja 

Gundiyek rojPlc:e kev•rek hija dit. Fıkırl, ez çı bıkon? Hılgırt, bıbe gel qıral. Gi
hist kelha qıral. Jı xulameki pırs kır: 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
f.. - .ıı.z aıx~~uıa ...... oıoınaıı . 

'i Xiılam je pırs kır. 
§ - Bo çı dıx:wazi qıral bıbini? 
§ Gundi jı xulam veneşart, arınanca ditına xwe eşkere got. 
§ Ew dem xulam: 
§ - Pır delale. Eze te bıbım gel qıral. Le bele şerteki mm heye. Qıral çı bıde te 
§ erne hev nivikın. Nivi jı tera, nivi jı mm ra. ' 
§ Gundi, soz da xulariı ıi h gel wi çıi. Qıral kevıre heja hılde u jı gundi pırskır: 
§ - Lı hemberi vi kevıri çı bıdım te, gundiye delal? 
§ - Penci 'Ç'bvan lımıxın. U ew xulame mm ani ·gel te, navbeyna mm wi da b· 
§ ~evhatınek heye. Tu çı bıdi mın, erne hev parevekın. Jı bo vi 25 çovan lı mm xın 

u bist penc çovan ji xulam xın. ' t Ev gotm pır xweşi qıral çu. Gelek tışten gıranbıha da gundi. Xulam ji kıre der. 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
~ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

se h~val 
se heval rojek lı re da dıgeriyan. Nışüva bırçek derket pişiya wan~ Jı hevalan 

yek bazda, revi çıi. Yek detkete sere dare, xwe veşart. Ya dme nav re da ma. Fıkı· 
ri ku çı bıke? Nışkava xwe avete erde . Wek mıriyan drij bu. 

Hırç hate rex dora wi, behn kır, dalıst. Mırov ke. ne lıvi. Hırç fıkırl, ku mırov 
mıriye, cida hışt ıi çıi . 

P ışti ku hırç çıi, hevale ku derketi bu sere dare, hate xware. 
- Beje mm, hırç deve xwe xıste guhe te u jı te ra çı got? 
- Hırç gote mm, ku demen wuha da kesen hevaıen xwe bıhele u bıreve, xwe j" 

wan bıpareze . . 
(Ew herdu pe k eni jı aliye 

Lev TOLSTOY hatiye nmsandmJ 

; 
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Dersen Zmane Kurdi 

Bınerd Yeraltı Hewcedar Muhtaç 

Serer d Yerüstü fırsend Fırsat 

Hes m Demir King e Ne zaman 

Hesınker Demirci Hinge O zaman 

Dıjnun Düşman B er Vrün 

Bend kırın Bağlamak Tıtim Tütün 

Ben d Ip, bağ Neçir Av 

S to Boyun fmperyalist Emperyalist 

Talan Ta lan Xolonyalist Sö mürgee i 

Dııin Çalmak Nıft Petrol 

Stiıxar Boynu bükük Sıfar Bakır 

B ırın c Pirinç Krom K rom 

Bttçi Aç Parçe Parça 

M ış m~ Kayısı lıt El 

Xızan -'l"oksul Lepık Eldiven 

Azadi Ozgürlük Pır Köprü 

Mişli geçmiş zaman 

1 - Geçişsiz fiillerde: 
~ 

JIN kök: ji tak ı HATIN kök: hat tak ı 

Ezjime me Ez hatıme ım~ 
• 

Tu jiyi yi Tu hatiyi ıyi 

Ew jiye ye Ew hatiye ı ye 

Emjine ne Em hatıne me 

Hfınjine ne Hfın hatme me ı 

Ew jine ne Ew hatme me 

2- Geçişli fiilierde 

KIRtN kök: kır DIZIN kök: dızi 

tak ı tak ı 

Mm kınye ı ye Mm dızıye ye 

Te kınye ı ye Te dızıye ye 

Wi, we kırıye ı ye Wi, we dızıye ye 

Me kınye ı ye Me dızıye ye 

We kırıye ı ye We dızıye ye 

Wan kırıye ı ye Wan dızıye ye 

Görüldüğü gibi, kökte son harf sessiz ise, hem ge- . 
çişli, hem geçişsiz fiilierde takının başına (ı) harfi ekle -

nir . 
Diğer yandan geçişli fiilierde nesnenin çoğul ol

duğu durumlarda fiil takısı değişir , çoğul hale gelir. 

Dili geçmiş 

Mın masİ xwar (masiyek 
xwar) 

Mm du masİ xwann 

Mişli geçmiş 

mm masi xwariye (masiyek 
xwariye) 

mm du m~i xwarme 

zs 
W an bajar ava kır: 

· (bajıirek) 
W an bajar ava kınn (jı 

ye ki zedetır) 

W an bajar ava kırıye 
(bajarek) 

W an bajar ava kırme (j ı 

yeki zedetır ) 

ava kırm - ava bfın 

Karker m alan, re yan fı pıran ava dık m . 
Welat bı xebate ava dıbe , le zordest fırsende nadm me. 
Kinge Kurdıstan azad bfı, hmge em dıkanın w~late xwe 

ava bıkm. 

Berhemin (süperlatif) 

L - Reşko çiyaki bılın d e. 
Sipanjı Reşko bılındtır e. (comperatif) 
Dı nav çiyayen Kurdıstane da ye b ı lınd tırin Agri 

ye. (superlatif) 

B u ekler kullanılmadan da şu şekilde anlatılabilir : 

Dı nav çiyayen Kurdıstane da ye h eri bılınd Agri 

ye. 
2 - Ferat. çemeki dırej e. 

Nil jı Ferat dırejtır e. 
Ye dırejtırm Misisipi ye (Ye heri dırej Misisipi ye) 

· zaym 

Çelake me za, golıkek bfı. 
Dı mergan da av dıze. 

Ali - bı ali 

· Dı nav herdu gundaıt' da çe m derbaz dı be. Gm....., 
gıe b: vi ali ye, gunde xale mın lı wi aliye çe m e. 

E w, bı aliye peran dewlemend e, le bı aliye meJo 

xı:ıra}ttıre merıvan e. 

Mıjfıl bfın 

- Dapira te çıkari dıke? 
- E w bi zaroyan mıjfıl dıbe . 
- Koçer pez xwedi dık m. E w, jı sıbe he ya e vare bı pe z 
ra mıjfıl dıbın . 

- Mame te bı çı sın·eti mıjfıl dıbi? 
- E w koşkanye dıke . Le braziye ının hesınkar e. 

He;iiy e n bın erd e : Tışten ku j ı bın erde derdıkevın fı bı 
keri merıvan ten. Weki nıft , hesın , sıfar , komer, zer, ziv 

fıhwd. 

Hcy ı :y<~ ı se r erd e : Axa çanuıniye , me rg fı zozan , darıs

tan fı heyvanen neçire , av fı masi, pez ii dewar, bax fı 

baxçe fı hwd. (Dumahik heye) 
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DEMOKRAT! K Ki TU:. 

çük burjuvalar, bilinçli olarak da bu yön
temlere başvururlar. Umutsuzluk yarat-

_1mak, moral bozmak, düşlerindeki çıkış
lan yapmak istiyenler için bir dayanak 
noktası olabilir. Gene eleştiri bunlar tara
fından bir propaganda aracı olarak ve hak
sız bir biçimde gündeme getirilebilir. Oy
sa yukarıda da de~inildi~i gibi eleştirinin 
amacı güçlük yaratmak, olumi!Uzlukları 
büyütmek de~il, hataların görülmesini ve 
örgiitüıi güçlendirilmesini sa~lamak olma
lıdır. Fakat küçük burjuva unsurlar için 
bu kuralların bir anlamı ve de~eri yoktur. 
Onlar kendilerini bir eleştiri uzmanı ola" 
rak görür, her şeyi çok iyi bildiklerini 
zaneder, başkalarının yaptıklarına dudak 
büker, onlan küçümserler. 

Oysa eleştirinin gerçekçi temellere da
yanmak zorunda olması bir yana, bir kitle 
örgütünün üyesi aynı zamanda çalışmalara 
katılmalı ve güçlüklerio aşılması, örgütsel 
faaliyetlerin daha ileri bir düzeye ulaştırıl
ması için de çaba harcamalıdır. Gazete sa-

ında, eBitim ve kitle çalışmalannda gö· 
: üstlenmiyen bir kişinin bu işler iyi git

miyor diye şikayette bulunmasının, şunu 
bunu eleştirmesinin ne anlamı olabilir? 

Bazılan yüksek perdeden konuşmayı, 
şurdan burdan ezberledikleri bir kaç teo
rik cümleyi tekrarlamayı ve devrimcilik 
adına ahkam kesmeyi pek severler. lşten 
çok konuşmak merakı. daha do~rusu has-
talığıdır, bu. htıı ~tı.)u~n önce şurasını 
unutmamak gerekir ki demokratik kitle 
örgütleri birer tartışma klubü, üç-beş lafa-

KARL ıvlARKS 

ditın Cı dı xwendın Cı kare ramani da Cı 
lı ser van bıngehen jerin gibişte gelek 
rastiyan: 
1 ı.·ı;ıspfa Alıııani 
2 - Aboriya İngiliziya Siyasi 
3 - Sosyalistiya Ütopik ye Frensi 

Marks dit, ku diroka rnırovayetiye 
ne tene jiyana padişahan, began Cı se
roken Kınisane, le ew dı rastiye da di
roka şeweyen berkırne, dirok bıxwe 
diroka xebata nav çinane, xebata nav
bera zordar Cı bındestane jı kevın da Cı 
heya nıha. 

Marks diroka mırovayetiye kır 5 
bergeh: 

1 - Cıvaka destpe ki 
2- Cıvaka koletiye 
3 - Cıvaka derebegiye (feodaliye) 
4 - Cıvaka sermiyandariye 
5 - Cıvaka sosyalistiye. 
Beguman diyare, ku her bergehek ji 

iı çend bergehan ra derbasdıbe, wek 
destpe k, navin u dawi. .. 

Sala 1845'a da Marks nıvisand: "Fi
iozofan cihan tene ciirc-ciire nişanda
nc; le doz eve, ku wcrc guhartın". Dı 
ve gotıne da şoreşgeriya marksistiye jı 
destpe ke da eşkerebu. Daku ev guhar" 
tma pekbe Marks u Engels ü hevalen 
wan sosyalisti ü tevgera karkeri bı hev 
va gıredan. 

Marks dit, ku çina karker şoreşger-

zanın kendilerini tatmin etmek için bol 
keseden atıp tuttuklan yerler de~il; amaç
lanan ilke ve hedefl~r do~ltusunda ça
lışmalann yapıldı~ı. eleştiri ve görüşlerin 
ise dostça, arkadaşça dile getirildi~i yer
lerdir. 

Kariyerizm ve tahammülsüzlük küçük 
burjuva hastalıkları içerisinde özel bir ye
re sahiptir. Onlar övülmekten büyük haz 
duyarlar, başkalarını hor görürler. 

''Devrimci mücadelede kariyer hırsı ve 
kişisel çıkarları, konforları için sosyalist 
ilkeleri ve devrimci hareketin çıkarlarını 
bir yana itenler çok görülmüştür.... Dev· 
rimci mücadeleyi bir ün aracı yapan, gös
terişe tutkun kişiler de çok görülür. Böy
leleri için de birinci planda gelen, hareke
tin kazandı~ı başarılar delil, kendilerin· 
den söz edilmesidir. Bu tipler alkış topla· 
maya bayılırlar ve kendilerini ön planda 
gösterme tutkusuyla sık sık kürıiilere çı
kıp heyecanlı nutuklar atarken, diAer yan
dan yok yere yoldaşlarını karalar, siirtüş· 
meler yaratır, hizipçilik yaparlar." (Yeni 
Sorunlar, Yeni Görevler • ö.Y. Teksir s.5· 
6) 

Eleştiriye karşı tahammülsüzlük göster
mek küçük burjuva unsurların ortak özel
li~idir. Ço~unlukla onlar hayal dünyasın
da yüzer, kendilerini oldu~undan daha 
farklı görürler. Bazı hatalarının görülmesi 
ve eleştirilmesi halinde telaşa kapılır, ger
çekleri görüp tavırlannı düzeltecekleri 
yerde, çeşitli bahaneler arar ve başkalan; 
nı suçlama yolunu tutarlar. Böylece ne 
olursa olsun kendilerini haklı çıkarma 
sevdasından kurtulamazlar. 

tırin çina cıvakeye ü bı rızgarkıma xwe 
jı çewsandın Cı bındestiye we cıvake 

gış ti rızgarbıke. 
Ramaneo bıngehin yen marksistiye 

Marks ü Engels dı Manifesta Partiya 
Komunist da sala 1847 - 1848'a nıvi
sandıne u dı pırtüken dm da fıreh ü 
dewlemendtır kınne. Manifesto bu her
nama ramani jı hemü rexıstın ü parti
yen komunist ra ü heya nıha qimeta 
xwe wındanekıriye. · 

Marks ı1 Engels dı xebate da mark
siste kınn ideolojiya çina karker, wan 
ev .ideolojiya jı oportunistiye, revizyo
nistiye, anarşistiye ji parastın. Lenin 
dıbeje: "ldcolojiya Marks pır xurte, jı 
ber ku raste ". 

Dı pırtüka "Kapital" (Sermiyan) da 
Marks zagonen abori zelalkınn ü bı 
Engels ra dı gelek pırtilk da hemü pır
sen felsefi, cıvaki, diroki, oli diyarkı
rın. Her weha bı fırehi lı ser diroka tev
geta karkeri dı sedsala 19'a di) Cı nema
ze b ser avakırın ü kare navnetewiye, 
ku sala 1864'a, çebü, nıvisandıne. 
Marks dı 65 saliya xwe da roja 14.3. 
1883'a lı Londone bı cane xwe mır, le 
kar u ramanen wi bün giyane tevgeren 
karkeri u yen sosyalisti lı cihane gışti. 
Ew zındine ü namnn. Bı milyonan mı· 
rov Marks jı xwe ra mamoste ü peşeng · 
dınasın. Blmga Marks ü Engels dı Mani
festo da "Karkeren hem ii welatan yck
bın!" bu ala karkeren hışyar lı cihane 
gışti. 

Rupel ıs 

Eleştiri ve özeleştirinin yararından ve 
gereklili~inden bahsetmekten geri kalmaz
lar. Dışarıdan bakıld~ı zaman bu söyle
dikleri insana samimi gibi de gelebilir. 
Ama Sira laftan prati~e geldi~inde ve keiı
di durumları söz konusu oldu~unda tüm 
söylediklerini unuturlar. Devrimcilik ve 
disiplinli olmak adına, disiplinsizli~in ala
sını yapar, özeleştiri vermeleri gerekti~i 
zaman bunrtan kaçınırlar. Bunu yaparken 
de gene binoir utıha.ieu ı>u. gt:Luu, a~ ı Aıt· 
ra göstermeye kalkışırlar. Söyledikleriyle 
yaptıklan araSindaki çelişki apaçık orta
dadır ama, onlar bunu görme cesaretini 
kendilerinde bulamazlar. 

"Eleştiri ve özeleştiri devrimci m!·· . • 
delepin saAlıklı gelişmesi için yerinde · ' 
lanılmaSI gereken önemli bir yöntem . 
Eleştiriye katlanmayanlar ve hatalarmı 
gördükleri halde özeleştiriye razı olma
yanlar, yetenekleri ne olursa olsun asla 
iyi devrimci olamazlar." (a.g. teksir s._6) 

uu gıbueri kendi durumlarını gözden 
~çirmek, ha~ w eksiklerini görüp onlar
C:Ian vazgeçmek yerine organıarı veya oaş
kalannı suçlama yolunu tutarlar. Bunun 
için ellerinden geldi~inde de de~işik yön
temler kullanırlar. Organlarda yapılan de
~erlendirmeler sonucunda haksızlıklan ve 
disiplinsizlikleri açıkça ortaya serilmesiile 
ra~men, bunu görmemezlikten gelirler. 
Sa~da solda kendilerine haksızlık yapıldı
~ını söyler dururlar. 

Küçük burjuvalar kitleler içerisinde ko
nuşurken yi~itlik gösterilerinde bulun
maktan çokça hoşlanırlar ama, gerçek 
amaçlanru açıkça söyleme cesaretini de 
kendilerinde bulamazlar. Yanlış tavır ve 
davranışlarını masumane . hareketler gibi 
göstermeye çabalar, başkalarını kendileri
ne acındırmak için türlü çeşitli yollara 
başvururlar. 

Bu gibileri genellikle makyavelist tak
tikleri esas mücadele yöntemi olarak be
nimserler. Dedikodu, gerçek dışı iddialar, 
kişi karalama ve fiskos en büyük gıdaları
dır. İnsanlara yaklaşımda bulunurken, 
sözde bazı sorunlar üzerinde dururken, 
ayrı ayrı yerlerde söyledikleri farklıdır. 
Birine söylenen di~erinin yanında konu
şulurken unutulur ve başka biçimde ifade 
edilir. Bir gün ileri sürülen ertesi gün ters
yüz edilir. öyle ya, Nasrettin Hoca 'nın gö
lü mayalarken söylediği gibi "Ya bir de 
tutarsa?" 

Tüm bu davranışlar her zaman kitle 
örgütlerinde karşılaşılabilecek davranış 
tiirleridir. Görev, bir yandan bu insanlara 
yardımcı olmak, onlan e~itmek ve hata
lardan kurtarmaya çalışmak, diğer yan
dan ise uyanık davranıp örgütü böyleleri
nin yaratacağı tahribatlardan korumaktır. 

• 
BIJI 

KO M KAR 
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Karl Marks 1818·1883 
--~""· 

Beşdar 

Karl Haynriş Marks dı roja 5'e Gu
lane sala 1818 lı bajare Trir (Trier) lı 

Elmanyaye hate dınyaye. Bave xwe 
abukateki jehatibü. Wi re da lawe xwe, 

ku xwendına bılınd dı zaningeha Son
ne da destpe bıke. Marks ji weke have 
xwe k ete beşe zanista zagone. J ı Bo n
ne çü Beriine ü lı wır xwendına zago
ne bı dereca doktora sala 18-H 'a kuta · 
kır. Ew vegeri Bonne ü xwast bıbe ma
moste dı zaningehe da , le nav ü denge 
wi yen lı Beriine belavbübün. heştın, 
ku hemü deri dı rüye wi da werın gır
tın. 

Dı 18 saliya xwe da jı Jenni von 
Yestfalin hezkır ü paşe roja 12.6.1943 
zewıcin. Ew 4 salan jı Marks mezıntır 
bü, le ew pır ci w an ü zanabü; jı maleke 
dewlemendbü. Bave we karmendeki 
dewlete yi mezınbü; braye we yi me
zın bü wezire hu nd ı ri dı navbera 1850 
ü 1858'a da. 

S ala 1843' a Marks Jenni bır ü çü Pa
rise ü lı w ır da derani na "Salpırtüken 

Elmani-Frensi " da kar kır. Lı Parise sa
la 1844 'a da Marks ü Engels h ev du nas
kırın, bün hevalen hev ü bıryar dan, bı 
hev ra karbıkın . Ew herdu heya dawi
ye lı ser bıryara xwe man . 

H u ku meta Elmani gıranr da ser 
Frensa, daku Marks jı wır derine. Dı 
sala 1845 'a da Marks çü Brüksele, le jı 
wır ji deranin. Dı dema şoreşa 1848'a 
da vegeri Elmanya ü bı Engels va roj
nama "Di noye raynişe saytung" (Die 
neu Rheinische Zeitu ng) avakır. H u· 
ku mete de w e lı Marks rak ır, le d ad ge
he e w besüc der ani. Sa la 1849' ada we
latiya wi ya Elmani je kışandın ü jı El· 
manya deranin. Ew wek mıroveki be 
welat dı 30 saliya xwe da çü Londone 
ü heya dawiya jiyana xwe sala 1883 'a 

lı Londone ma. 

Jiyana ıVIarks lı Landone 

,Marks ü jına wi ü 4 zaroyen wan ji 
yaneı& dıjwar derbaskırın . Xaniye bı 
kıre, mesrefen rojane, bekariya Marks, 
tu nebüna pera n ü k aren Marks yen ra-

. m ani ü siyasi barna gıranbün j ı w i jı jın 
u zaroyen wi ra. Rojen dı ser Marks ra 
ct'erbasbun, ku nıkanibu jı mal derkeve, 
j ı ·b er ku k ınce n (cı le n) x w e lı ba re hi n-

daran b ün. Pır ca ran pl'rt' tu ııebün, ku 
kaxeza nıvisandıne bıkırt> yan nanH'· 
yan bışine. 

Le tevi van mPrcen dıjwar :\lark s dı 

zani, ku ew bı kareki şoreşgeri nıezın 
radıbe . Wi.dızani. ku rv dıjwariyen wi 
ü yen mala wi we dıjwari yen grlek Illi · 
rovan asanbıkın ü jiyana wan xweşbı · 

kın . 
Marks be rawestan dı xwendın ü nı 

visandıne da ramanen xwe zelaldıkırın 
ü tışten tezr dıditın . Le dı we deme da 
hen ramanen Marks gelek belavnebü
büıı; tene ronakbiran ü çrnd komen 
k arkeran pe agahdarbübün. 

Hevale Marks ye şoreşger ü zana 
Engels ji baş dızani, ku ev karen Marks 
pekanine dirokine ü bı perannayen pi
van ü bı peran nayen kırin ü ew ne ka

ren her mırovine : lewra Engelsgelek ca
ran deste arikariya darayi (mali) dıreje 
Marks ü rriala wi dıkır ü pır- hındık rew
şa wan asandıkır . 

Sedsala 19'a lı Awrupa 

Şoreşa peşesazi (ya çt:kırni) dı serl
sala 18 'a da lı Awrupa destpekır ü bı 
lez ü bı gaven mezın dı sedsale 19 'a da 
peŞveçü ü lı Awrupe cihe xwe fırehdı

kır. Kargeh avadıbün, re vedıbün, pıre 
ü bender dıhatın gırtın, peşesazi ü ba-

zırgani belavdıbün u bı vi awayi brrk ır
na (produktion) abori pırdıbü. Her usa 

bajar ji mezındıbün u rrwşa cıvaki dı
hale guhartın: çin u tojrnr nuh pevda
dıbün : nemazr çina burjuvazi xurt dı
bü u abori ya A wru pi d ı b ın srrdari ya 
we da peşvedıçu. 

Dı ware siyasi ü ranıani da Ji .-\ll·ru 
pa dı sedsalen 18 ü 19'a da dıkeliya: 
gele k şeren nav dewletan çe büıı u dı 
hundıre dewletan da ji tevgeren cıvaki
siyasi u netewi peydadıbun. Henılı çin 

ü tojeyan ramanen xwe lı gor süden 
X w e dıkırın hernameyen re XI S tın U par
tiyen siyasi. 

Lı meydana siyasi-cıvaki jı :\lonar
şistan da bıgıre heya sosyalistan hl'· 
bün ü her şi pek dıbü gele k ş ip u ko m ık 
bı pır reng ü rüxan . 

Cend ditınen 1VIarks 

Pewistbu dı vi perçi gotare da bın
gehen marksistiye bıhatana diyarkırın, 
le bo bıngehen marks_istiye ciheki fın:>h 
dıbe, lewra erne bextewarbın. eger em 
kambın çend ditınen :\1arks dı vır da 
ronibıkın. 

Marks dı nav lıhevketına abori-cıva· 
ki-siyasi ü ramani da hate dınyaye ü dı 
ve rewşe da mezın bü ü zü ji kete nav 
tevgera zanısti-felsefi ü siyasi . Dı we 
deme da gelek dengkırın lı ser pırsen 
felsefi -ramani çedıbü, wek mırov çiye? 
Mırov jı ku hatiye? Bo çı mırov dıji? 

Hebün jı ku hatiye? Dewlet çiye? Ol 
çiye? Ev dınya çiye? ... 

Dı we deme da Şeling (Şc~elling), 
Fişte (Fichte) ü Hegel nüneren mezın
bün jı felsefa Alınani ra . Ew dı bın ala 
w an da bergeheke baş pe şveçu. 

Marks lı zaningeha Beriine bü hev 
bende felsefa Hegel (1770-1831) ü, 
xu rti pıştgıriya w e k ır: nemaze fe Ise fa 
diroke, ku lı gor ditına Hegel, peşketı
na mırovayetiye encama dıjayetiyan , 

şeran ü şoreşana. Bı gotıneka di ew en
cama xebata kole ü bındestan lı dıji 

zordar ü serdaraye. 

Mark~ lı ber~iven gele k pırsan dıgeıi, 
lewra wı bı kurani felsefe ü dirok bı 
tevayi ü felsefa H egel bı taybeti xwen
dın. Wi pır kemaniyen felsefa Hegel ji 

(Diımahik lı rüp~la 15 'an) 

Mercen aboneti: 6 mehi 10 DM, sali 20 DM. 

Abone şartları : 6 aylık 10 DM, yılhk 20 DM. 
Hesap-No: Postscheckamt Frankfurt 

Konto-Nr. 405767- 606 

Xwedi : 
Federasyona Koroelen Karkeren Kurdıstan 

h Elmanya ı•ederal 

Navnişan: 6000 Frankfurt/M, SaVignystr. 75 

Berpırsiyar : A.Saydam 
Federal Almanya 

IMPRESSUM 
Herausgeber: KOMKAR 
Föderation der Arbeitervereine 
aus Kurdistan in der BRD e. V. 
Verantwortlicher Chefredaktuer: 
A. Saydam 
Druck: Eigendruck 




