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Politik Tutuklulara Karşı Alçakça Bir Oyun: 

Kitlelerin günden güne yükselen ge
nel af istemlerine aldırmayan Türkiye'· 
deki faşist rejim, politik tutuklulann 
direncini kırmak, onlan teslim almak 
ve ihanete sürüklemek için, ''Pişmanlık 
Yasası ' adı altında yeni bir oyuna baş
vuruyor. Kukla meclis'ten hızla geçiri
len bu yasaya göre, "Devletin güvenli
ğini ilgilendiren suçlardan biri ile" suç
lanan veya mahkum olanlar, eger piş
manlık duyduklannı söyler ve ifşaatta 
bulunurlarsa cezalan belli oranlarda 
hafifleyecek. 

Diger bir deyişle, devlet, belli suç
lardan yargılanan kişilere rüşvet teklif 
ediyor, onları satın almaya çalışıyor, 
ihbarcılıga teşvik ediyor. 

Bu, aslında yeni birşey değil. İlıbar
cının cezasının düşürülmesi daha önce 
de ceza yasalannda vardı. Ama bu yeni 
yasa ile ihbarcılığın özalvari reklamı 
yapılıyor ve "özendirici" başka tedbir
ler alınıyor. Buna göre "sayın muhbir 
veya hain vatandaş' 'ın yüzüne estetik 
ameliyat yapılıp o tanınmaz biri haline 
getirilebilecek veya "görevle yurt dışı
na" gönderilebilecek, kimligini degiş
tirebilecek vb .. 

Olay, ilk bakışta uygar bir insan 
mantıgıyla degerlendirilse veya ona 
salt burjuva hukuk kurallan açısından 
bile bakılsa, bir utanç belgesi olarak 
görülür. Ne var ki böyle şeyler Türk 
devlet adamlannın yüzünü kızartmaz. 

Bu devletin tarihiyle yaşıt olan adam 
satın alma, provakatör kullanma "sa
natı" bu kez, 'yüce meclisten" geçiri
lerek resmen tescil edilmiştir. 

Besbelli, hukuk açısından bunun 
savunulabilir yanı yoktur. Böyle bir 

• 
PISMANLIK YASASI •.. 

• 
durumda bir provakatÖrle, polis ajanı 
ile, "pişmanlık" duymuş biri nasıl ay
nlabilir? Diger yandan böyle bir uygu
lama, zayıf kişilikli insanlan, kendisini 
kurtarmak için yalan söylemeye, ifti
raya itecektir. Bu yasanın , polis ve 
savcıların elinde bir dizi yeni tertip ve 
komploya yol açacagı açıktır. 

Nitekim bu igrenç yasaya en başta 
hukukçular geniş tepki gösteriyorlar. 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı 'nın 
yanısıra,Ankara, İzmir ve İstanbul baro 
başkanlan da onun kişilik hakianna 
aykırı düştügünü, kargaşaya yol açaca· 
gını belirttiler. Ankara Baro Başkanı 
Atilla Sav, "bu yasa ile suçlular 
korunurken, suçsuzların başı derde 
girecek,'' dedi. Sav, yüze estetik 
ameliyatı yaptırmanın, kimlik değiş
tirmenin bir dizi "yaşıyan ölüler" 
yaratacagını söyledi. 

'Pişmanlık Yasası" yalnız faşist re
jimin ne denli alçaklaştıgını degil, aynı 
zamanda onuri çaresizligini de gösteri
yor. Faşist generaller, yönetime el 
koyuduklan günden bugüne sözde te
rörle savaşıyor, "gizli örgütleri" ortaya 
çıkarıyor, devrimci ve yurtsever hare-
ketin" 'kökünü kurutınaya" çabalıyor
lar. Amansız işkence çarkını bunun 
için işletiyorlar. Bunun için cezaevle
rini nazi kampianna çevirmişler. Ama 
şimdi başvurduklan, "Pişmanlık Yasa· 
sı '' da gösteriyor ki onlar, tüm zulüm 
ve zorbalıga ragmen başarısızlar. Poli
tik tutuklulan dize getiremediler, di
rençlerini ·kıramadılar. 

Kuşku olmasın, bu yasa da ölü bir 
yasa olacak. Geçmişte toplum ve en 
başta devrimci ve yurtsever hareket bu 

kuruma hayat hakkı tanımadı, bundan 
sonra da tanımıyacak. Nitekim, yüze 
estetik ameliyatı, kimlik degiştirme, 
yurt dışına gönderme gibi bir dizi ted
bir de zorbaların çaresizligini, telaşını, 
güvensizligini ortaya seriyor. Ama bu 
vaatlere de kimse güvenmesin. Zorba 
rejimler uşaklarını, ajan ve provakatör
lerini de çogu kez açıkta bırakırlar. 

Geçmişte bunun pekçok örnekleri gö
rüldü. Kürt halkına ihanet eden Ray
her ve benzerleri bizzat sömürgeci 
güçler tarafından temizlenınedi mi? 
12 Mart dönemi bu tür alçakları 
yüzüstü bırakmadı mı? Ermeni milita
nı Emekçiyan'ın gösterdigi pişmanlık, 
boynunu yagh ilmikten kurtardı mı? 

Halkın vereceği ceza ise generalle
rinkinden daha agırdır. Bu, yalnız ta
şınması güç bir yüzkarası değil,günü ge
lir açık hesap sorma da olur. Gün gelir 
faşist generaller de yaptıklanrtın hesa
bını verirler. Arjantin 'li cellatların du
rumu ortada .. 

Sözkonusu "Pişmanlık Yasası", 
Bay özal'ın ve onun Batı'daki dostlan
nın "liberal düşünce" diye sunmaya 
çalıştıkları Türkiye'nin bugünkü yöne
tim anlayışının da nemenem bir şey 
oldugunu gösteriyor. Adına liberal 
ekonomi ve liberal politika denen bu 
sistemde, gerçekte sergilenen faşizmin 
çirkin yüzüdür. Bu hengamede pazara 
sürülen herşey gibi, insaniann da alınıp 
satılınasını dogal karşılamak gerekir. 
Güngörmüş bir Kürt yurtseveri, bütün 
bunlara bakıp haklı olarak şöyle di
yordu: "Bunlar herşeyi satıyorlar. üç
beş kuruşum var, saklıyorum. Karılan
nı satılıga çıkardıklan zaman hisse se· 
nedi satın alacağım!" 

Faşist Cuntanın Bir Cinayeti Daha 

FATSA eski Belediye Başkani katiedildi 
Fatsa eski Belediye Baş· 

kanı, devrimci Fikri Sönmez 
(Terzi Fikri), Amasya Ceza· 
evi'nde yapılan agır işkence- · 
ler sonucu yaşamını yitirdi. 

12 Eylül öncesi Fatsa'da 
kitlelerin ezici çoğunıugu
nun destegini kazanarak Be
lediye Başkanı seçilen terzi 
Fikri, 12 Eylül'ün arafesinde 
zamanın gerici hükümetinin 
"Nokta Operasyonu" sonu
cu onlarca arkadaşı ile bir
likte gözaltına alınmış, yo
gun işkenceden geçirilmişti. 

12 Eylül sonrası açılan 
Fatsa DEV-YOL davasında 

yargılanan Fikri Sönmez, 
son zamanlarda yeniden iş· 

FlKRl SöNMEZ 

kenceye alındı, işkenceler 

karşısında yigitçe direnen 
Terzi Fikri, caniler tarafın
dan katledildi. 

Faşist cuntanın Sıkıyö· 
netim Komutanlığı, Fikri 
Sönmez'in ölüm nedenini 
"kalp krizi" olarak verdi. 
ölüm haberi basma cena
zenin gömülmesinden son
ra yansıtıldı Akrabalarının 
cenazeye otopsi yapılması 

yönündeki talepleri Sıkıyö
netim Komutanlığı tarafın
dan rededildi. 

"Demokrasiye geçildi'', 
"Türkiye'de işkence yok" 
vb. demagojilerin ayyuka 
çıktıgı bir dönemde, dev-

rimei-ilerici insanlar 1. Şu
belerde, zındanlarda, sokak
larda öldürülmekte, işken· 

ceden geçirilmekteler. Fikri 
Sönmez olayı ise, faşist cun
tanın 5 yıla yakındır halkla· 
rımız üzerine uyguladıgı 
sistemli devlet terörünün en 
son örneklerinden biridir. 
Daha önceleri Sagmalcılar, 
Metris, Mamak, Diyarbakır, 
Erzurum hapishanelerinde 
binlerce ilerici-devrimci tu· 
tuklu baskı ve işkencelere 
karşı direndiler. Onlarcası 

direnişlerde ve işkencelerde 
hayatlarını yitirdiler. Ama 
faşizm amacına ulaşamadı. 

(Devamı sayfa 19 'da) 
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1 MAYIS' 1 BiRLiKTE KUTLADIK 
Avusturalya'nın Melbo

urne kentinde işçi sınıfının 
"Birlik, Dayanışma ve Mü
cadele" günü olan ı Mayısa 
"SOL BlRLİK" taraftarları 
olarak Türkiye Kültür Der
ne~i flaması altında katıldık. 

sloganlar attık. Ingilizce ve 
türkçe bildirilerimizin yanı
sıra "SOL BİRLİK"in ı 
Mayıs bildirisini yo~un bi
çimde da~ıttık. 

önümüzdeki günlerde, 
büyük Kürt Şairi Cigerxwin 
ve Kürt sanatçısı Yılmaz 
Güney'i anma toplantıları 
düzenliyece~iz. 

Çalışmalarda başarılar, 
devrimci selamlar. 

Yürüyüş boyunca, faşist 
Türk ordusunun Kürdistan'
daki insanlık dışı baskılannı 
protesto eden flama ve pan
kartlar taşı dık, ' 'Kahrolsun . 
Faşizm, Yaşasın Sol Birlik" 
ve faşizmi teşhir eden başka 

Melbourne'den 
KOMKAR Sempatizanlar 

----------------------- Melbourne'deki 1 Mayıs Yürüyüşü 

FAŞiSTLER KACTILAR 

Bölgemizde Alman faşistlerinin 
yapmak istedi~i iki eylem haberini 
iletme~ istiyorum. ıo.5.ı985 Cuma 
günü, Alman faşistlerinin Dortmund 
SDAJ lokalini basacakları haberini al
dık. Çok sayıda demek üyesi arkadaş
larımız dayanışma amacıyla olay yerine 
gitti Gece 22.30'da lokale gelen fa
şistler, karşılarında birbirlerine ke
netlenmiş, kararlı insanları görünce 
kaçmak zorunda kaldılar. 

Yine 11.5.ı985 günü, Alman faşist 
partisi F AP'nin Dortmund şehir mer
kezinde miting yapaca~ı duyuldu. 
Kısa bir süre içinde Dortmund'daki 
demokratik örgütlerin ço~u bir ara
ya gelerek miting yerini işgaı·ettiler, 
~t ı4.00'de miting alanına gelen 
faşitler, kalabalık bir kitleyle kar
şılaştılar, Mitingin izinli oldu~unu söy
leyip .polisten yardım istediler. Ilerici 
güçlerin kararlı tavırları üzerine po
lis hiçbir şey yapamadı. Faşistler po
lisin kordonu altında otobüse binip 
miting yapmadan kaçmak zorunda 
kaldılar. 

DORTMUND 
D. KOMKAR Muhabiri 

ULUSLARARASI DA V AN lŞMA 

Kentimizde Yunan göçmen sanatçıla
nnın egemen oldu~u Poli-Kunst Der
ne~i 27.4.85 'te bir gece düzenledi. 
De~işik uluslardan ilericilerin katılıp 
kendi kültürlerinden parçalan sunduk
ları geceye, bizler Kürdistan İşçi Der
neği olarak katılıp halkımızın zengin 
kültüründen örnekler sunduk. 

Kültür programında bize aynlan bö
lüme geçmeden, sunucu, Kürt ulusu ve 
ülkesi hakkında izleyicilere bilgi verdi. 
Aynca F.Almanya'da yaşıyan 
250.000'i aşkın Kürdistanlı göçmen 
işçi ve ailelerinin "Ana dilde ders", 
"Radyo ve TV'de yayın", "Sosyal 
Danışmanlık" gibi haklarının verilme
diğini dile getirdi. Daha sonra sahneye 
çıkar arkadaşımız Delal, dinleyicilere 
halkımızın müziğinden parçalar suna
rak izleyicilerin be~enisini aldı. 

Daha sonra bir Türk kızının Yunan
ca türküler okuması geceye ayn bir ha
va kattı. Gece güçlü bir enternasyonal 
dayanışma içinde sona erdi. 

MüNIH 
D. KOMKAR Muhabiri 

HiTLER FAŞiZMiNDEN KURTULUŞUN 40. YILI 

DKP'nin ıo Mayıs günü Volksbil
dungsheim'de Hitler faşizminden kur
tuluşun 40. yılı nedeniyle düzenlediği 
geceye katıldık. ıOOO'i aşkın kitlenin 
katıldığı toplantıyı, DKP Hessen Eya
leti Yönetim Kurulu Başkanı bayan 
Ellen açtı, bu arada çok sayıda işçi ve 

· Komünist Partilerinden de temsilcinin 
toplantıda hazır bulunduğu görüldü. 

Daha sonra Alman halkının faşizm
den çekti~i acılar, direnişi, Sovyetler 
Birli~i 'nin savaştaki belirleyici konu
muna dikkati çeken Parti Genel 
Başkanı Herbert Mies, konuşmasının 
son bölümünde ABD 'nin serüvenci 
politikasına ve SSCB'nin barışı koru
ma yönünde gösterdi~i çabalara de
ğindi. 

Daha sonra faşizm döneminin genç 
savaşçı komünistlerinden ' oluşan 40-50 
kişilik bir grup sahneye davet edildi. 
Kendilerine Emst Thelman şeref nişa
nı verildi. Sıra Sovyet delegasyonunun 

konuşmasına gelince, tüm salon birlik
te ''Yaşasın enternasyonal dayanış
ma" sloganıyla inledi. Delegasyon adı
na konuşan Sokolov'a DKP'nin bir 
sancağı hediye edildi. Kendisi sanca~ı 
pertisine ulaştıracağını belirtti. 

Sokolov'dan sonra Nikaragua Dev
rimci Hükümeti 'ni temsilen sahneye 
çıkan bayan konuşmacı, ABD'nin Orta 
ve Güney Amerika 'ya yönelik saldırı ve 
planlarını eleştirdi. Bayan konuşmacı

nın konuşması sık-sık ''No Pasaran" 
sloganı ile kesildi. 

Toplantının kültür bölümünü Sov
yetler Birliği'nin Sibirya bölgesi Halk 
Dansları Ekibi, müzik grubu ve Genç 
Komünistler korusu oluşturuyordu. 
Program beğeniyle izlendi. Gece 
coşku içinde başarılı bir şekilde sona 
erdi. 

FRANKFURT 
D.KOMKAR Muhabiri 

• IMZA KAMPANYASI 

23 Nisan ı985'te yapılan Avrupa 
Konseyi toplantısından önce diğer ül
kelerde olduğu gibi, Danimarka 'da da 
demokrasi güçleri, faşist çetenin yalan 
ve demagojilerini açığa çıkarmak icin 
bir dizi çalışmalar yürüttü. 

özgürlük Yolu ile Dayanışma Komi
tesi'nin de. içinde bulunduğu 6 örgüt 
(FAT, TGİB, Kdd, Dib-Af ÇG.) bu 
çalışmaları birlikte örgütledik. 

İdamları, işkenceleri ve Kürt halkı 
üzerindeki baskıları protesto eden, 
siyasi tutııklulara af ve Türkiye'nin Av· 
rupa Konseyi'nden çıkarılmasını 
içeren bir metin imzaya açıldı. Kopen
hagen 'in merkezinde Türkiye ve Türki
ye Kürdistanı'ndaki baskıları sergiliyen 
bir stand açıp, 5000 dolayında imza 
toplad~k. 

Yine 6 örgütün temsilcilerinden 
oluşari bir heyet, ı9 Nisan günü Parla
mento'da Avrupa Konseyi üyesi par
lamenter Lasse Budtz ile görüştü. He
yet, Budtz'a Türkiye'deki duruma iliş
kin yazılı bir metin iletip ondan ve di
ğer üyelerden Türkiye'nin Avrupa 
Konseyi'nden çıkarılması yönünde ta
vır koymaları istendi. 

Bu çalışmalar süresince KOMKAR'· 
ın çıkardığı ingilizce "Retıırn to De
mocracy- Disguised Fascism?'' adlı 
broşürü Dışişleri Bakanlığı, Avrupa 
Konseyi üyeleri, Sendikacı, Yazar ve 
di~er birçok kişi ve kurumlara ilettik. 

Çalışmalarımız devam ediyor. Dev
rimci selamlarımızla. 

* * * 
Hitler faşizminin Danimarka'dan 

kovuluşunun 40. yılı yığınsal olarak 
kutlandı. 4 Mayıs Danimarka'da kur
tuluş günü olarak ilan edilmiş ve her 
yıl bu amaçla kutlanmaktadır. 

Bu yıl da binlerce kişi, faşist çete
nin giremedi~i Enghaveplads denilen 
alanda toplanarak, meşalelerle beledi
ye alanına do~ru yürüyüşe geçti. Bizler 
SOL BİRLİK taraftarları olarak bu 
binierin içinde yerimizi aldık, Hitler 
faşizmini ve Türkiye'deki faşist cunta· 
yı protesto edip, lanetledik. 

. Çavreş/DANİMARKA 
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KOMKAR'1n Açt1ğ1 Kampanya 
Etkin Destek Görüyor 

Bilimli~i gibi KOMKAR, Şubat 
1985 başlarında bir kampanya başlat
tı. Federal Almanya Cumhuriyeti 'nde 
yaşıyan ve sayıları 250.000'i aşkın 
Kürdistanlı işçinin sorun ve istemlerini 
tartışmaya sunan, sosyal ve kültürel 
haklan talep eden bu kampanya 'ya ga

. zetemizin 73. sayısında yer vermiştik. 
Bu sayıda ise kampanyanın yankılan
na, destekliyen örgütlerin açıklamala
nna yer verece~iz. 

Kampanya'nın hedefleri olan Kürdis
tanlı işçilerin sosyal ve kültürel taleple
ri geniş çevrelerde, demokrat, ilerici ve 
hümanist parti, kuruluş ve kişiler nez
dinde olumlu yankılar buldu. Çok sa
yıda örgüt ve kişi bu konuda açıklama
larda bulundu; istemlerimizi destekle
diklerini belirtti. 

Buna karşın, başta Federal hükümet 
olmak üzere yetkili politik çevreler bir 
kez daha kulaklarını kapatıp, istemie
rimize sırt çevirdiler. Bunun nedeni ise 
bizce açık: NATO üyesi Türkiye'yi 
güvendirmemek, onun Kürt halkına 
karşı assimilasyoncu, ırkçı politikasma 
ters düşmemek. Bu işin bir yanıdır. Di
~er taraftan, Federal Almanya' daki ge
rici güçlerin Türkiye'de ve bölgedeki 
çıkarlan da bu işte rol oynuyor. 

WDR Kürtçe Yayın 
Yapmaya Yanaşmıyor 

WDR yönetimi, müracaatımız üze
rine gönderdi~i 6 Mart 1985 tarihli ya
zısında bir kez daha Kürtçe yayın yap
mıyaca~ını bildirdi. Türk işçileri için 
türkçe yapılan yayınların, Kürt azınlı
~mada hitap etti~i ayrıca mektupta 
yer alıyor. 

Hatırlanaca~ı üzere 1981 yılında 
KOMKAR ve KKDK kadyoda Kürtçe 
yayın yapılması için bir imza kampan
yası açmış, bunun için WDR 'e müra
caat etmişlerdi. WDR yönetimi o za
man da, bize gönderdi~i cevabi yazısın
da; Kürtçe radyo yayıniarına yer ver
miyece~ini belirtmişti. Mali güçlükleri, 
Kürt dilinde de~işik lehçelerin varlı~ı
nı, böylesi programların yapılması ha
linde görev yapabilecek Kürt gazeteci
lerinin olmamayışını ve malzeme sa~
lamada do~abilecek güçlükleri gerekçe 
olarak ileri sürmüştü. 

Açıktır ki, bunlar haklı gerekçeler 
olamaz. Bir kere WDR-Köln radyosu
nun Türk işçileri için yaptı~ı program
lar, Kürdistanlı dinleyicilere hiç bir şe
kilde hitap etimyor. Türkçe hilmiyen 
ve de İran, Irak ve Suriye Kürdistanı'
ndan gelenler bir yana, bu programlar 

Kürdistanlı işçilerin kültürel ve sosyal 
ihtiyaçlanna cevap vermekten uzaktır. 
Aksine , Kürtler ve onların kültürel fa
aliyetleri söz konusu olud~unda, bu 
programlarda, Türkiyenin resmi, inkar
cı, ırkçı ve assimilasyoncu politikasının 
dışına çıkılmamakta. Kürt işçilerinin 
öteden beri sık sık bu radyodan kürtçe 
müzik parçalan istemi bile bugüne ka
dar cevapsız kaldı. 

Mali güçlüklere gelince; bu· bizim 
sorunumuz de~il . Bunca programlar· 
için para var da, sıra bize gelince du
rum de~işiyor. Kaldıki Kürt işçileri de 
Alman ve di~er yabancı arkadaşları gi
bi vergi ödemede bulunuyorlar. Ya
bancı işçi aznılıklannın bazılannın ana 
dillerinde programlara yer verilmesi, 
di~er bazılannın bundan mahrum edil
mesi, bölücü, aynıncı ve aşa~ılayıcı bir 
tavırdır. 

Kürt dilinin de~işik lehçelerine ge
lirıce; Bunun engel olarak görülmesi 

Pekçok örgüt, kuruluş ve kişi yazılı 
ça~nmıza cevap verdi; istemlerimizi 
desteklediklerini açıkladı. 

Kürdistanlı işçi ve ailelerinin kam
panya'ya ilgi ve destekleri geçmişe na
zaran daha büyük oldu. WDR'e gönde
rilmek üzere hazırlanan ve kürtçe ya
yın yapılması istemini içeren postakart
larından yaklaşık 20.000 adet imzalat
tırılıp postalandı. 

Çeşitli seminer ve konferanslarda, 
Kürdistanlı işçilerin sosyal ve kültürel 
taleplerini destekleyici kararlar alındı. 
öme~in, 8-10 Mart 1985 tarihlerinde, 
Stockholm' da toplanan Avrupa Göç
men işçi konferansı aldı~ı bir kararla, 
di~er yabancı işçi azınlıkianna tanınan 
hakların Kürt işçi azınlı~ına da veril
mesini talep etti. Kiliseler, SPD, Yeşil
ler, DKP ve daha pekçok kuruluş , de
mokratik, siyasi örgüt istemierimize 
anlayış gösterdi, destek verdi. 

Birlik Yolu, DİBAF, FtDEF, GER
ÇEK-ADK, KKDK ve KOMKAR yap-

do~ru de~ildir. Bir kere, Federal Al
manya 'da yaşıyan Kürtlerin büyük ek
seriyeti Türkiye Kürdistanı 'ndan geli
yor, Kürt dilinin kurmancı lehçesini 
konuşuyor ve anlıyor. Yine bu lehçe 
yazı dilinde kullanılan ve zazaca konu
şanların büyük bir kesiminin de anla
dı~ı bir lehçedir. Kaldı ki, radyoda 
kürtçe ve Kürtler için programlara yer 
verilmesi halinde, zazaca lehçesine de 
yer verilmesinin WDR açısından sakın
cası nedir? 

Bizce önemli olan bu hakkın Kür
distanlılara tanınmasıdır. Bu hakkın 
kullanılmasında ortaya çıkabilecek 
güçlükler giderilebilinir niteliktedir. 
Kürtçe programların yapımında görev 
yapabilecek, yardımcı olabilecek hayli 
Kürt gazeteci, yazar, e~itmen ve en 
baştada Kürt örgütleri var. 

KOMKAR, WDR'e, bu olumsuz 
tavrını eleştiren, Kürtçe yayın hakkını 
içeren ikinci bir yazı gönderdi. 

tıkları ortak açıklamada, Kürdistanlı 
işçilerin sosyal ve kültürel istemlerinin 
gerçekleşmesini talep ettiler. 

Geniş demokratik çevrelerin göster
di~i bu ilgi ve destek, Kürdistanlı işçi
lerin haklı istemleri u~runa mücadele
de yalnız olmadıkalarının açık bir ifa
desidir. Şu ana kadar henüz istemleri
miz gerçekleşmiş de~il. Fakat, bu is
temlere sahip çıkanların, destekliyen
Ierin sayısı giderek artıyor. Bu da, sos
yal, kültürel ve demokratik talepleri
mizin gerçekçi oldu~unu, gerçekleşme 
şansına sahip oldu~unu gösteriyor. Bu 
u~urda çabalan arttırma görevini önü
müze koyuyor. 

Federal Almanya'daki politik ve 
idari mercilerin, Kürdistanlı işçilerin 
varlı~ı ve haklı talepleri önüne diktik
leri suskunluk perdesi yırtılmahdır. 
Çifte haksızlıklara, Kürdistanlı işçi 
ve ailelerinin, genç ve çocuklarımızın 
ulusal benli~ine yabancılaşmasına göz
yumulmamalıdır. 

Kampanyamıza Destek Veren örgüt ve Kuruluşlardan 
Bazılarının Açıklamalarını Kısaltamk Yayınlıyoruz 

Temel Haklar ve Demokrasi Komitesi 

(Komitede şu tanınmış kişiliklerde 
yer alıyor: Heinrich Albertz, Karola 

Bloch, W alter Dirks, Ingeborg Drewitz, 
Helga Einseıe; Helmut Golwitzer, 
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Robert Junk, Horst E. Ricıiter, 
Dorothee Sölle, Klaus Traube) 

Temel Haklar ve Demokrasi Komi
tesi istemierinizi destekliyor. Türkiye 
İran ve Irak'ta Kürtlerin kültürel varlık
lannın korunması gerekti~i görüşünde
yiz. Kürt dili yasaklanmamalıdır; resmi 
ve okul dili olarak tanınmalıdır. Komi
te, Federal Almanya'da ana dilde ders, 
sosyal danışmanlık, radyo ve televiz
yonda Kürtçe yayın istemlerinin bir an 
evvel gerçekleşmesini talep ediyor. Kürt 
isimlerinin Alman nüfus daireleri tara
fından kabul edilmemesi utanç verici
dir. 

Horst Kowarsch. 

Jürgen Reents, Milletvekili 
YEŞiLLER 

Federal Almanya'daki Kürtler, vergi 
ödedikleri halde, ana dilde ders hak
kından yararlanmıyor. Bu durum de
~işmelidir. Türk generallerinin F. Al
manya'da Kürtler için ana dil dersleri
ne karşı çıktı~ı türundeki gerekçeler 
acıdır. Ama maalesef kültür politika
mızda hakim bir anlayış tır. 

E~er Kürt halkının dostları ve özel
likle Federal Almanya daki Kürtler, bu 
işin peşini bırakmazlarsa, yakında 
okullarda kürtçe ders olarak verilebi
lir. 

Televizyon direktörleri, Dallas ve 
Denver gibi filimler için en yüksek 
ödemeleri yapmaktan çekinmiyor; . 
ama sıra yabancı işçilerin ana dille
rinde yayınlara gelince mali güçlükler
den sözederler. Kürt dilinde radyo ve 
televizyon programlannın yapılmaması 
anlaşılır bir şey de~ildir. Elbette Anka
radaki generaller Kürtlerin ulusal bi
linçlenmesinden korkuyorlar ve bunun 
içende kürtçe türküleri, halk oyunlan
nı bile yasaklıyorlar. 

Ronald Kern, Milletvekili 
YESiLLER 

SORU öNERGESİ 

Hessen Eyalet Parlamentosu Ye
şiiler Milletvekili Ronald Kem, Eya
let Hükümetine 21 2. 1985 tarihinde 
bir soru önergesi yöneltti. Kern 'in 
önergesindeki soruların bazılan şöyle: 

1. Hessen' deki Yabancılar arasında 
Kürtlerin oranı nedir? 

2. Okullarda, Kürt çocuklanna ana 
dil derslerinin verilmesi yönünde hangi 
olanaklar var? 

3. Eyalet hükümetinin, radyo ve te
levizyonda kürtçe yayın yapılması is
temine karşı tııtumu nedir? 

4. Eyalet hükümeti, kürtçe ön isim
lerin, türklerde oldu~u gibi nüfus dai
relerince kabul edilmesi görüşüne katı
lıyormu? 

Rôpel 5 

Yukarı Bavyera GEW'in Girişimi 
KüRTÇOCUKLARIiÇiN ANA DiLDE EK DERS 

Münih'teki Kürt ö~retmenlerin çaba 
ve girişimleri sonucu Yukan Bavyera 
Bilim ve E~itim Sendikası bölge örgü
tü, Kürt · çocuklarına ana dilde ek ders 
talebinde bulundu. Eyalet örgütüne su
nulan önergede özetle şu görüşlere yer 
veriliyor. 

Bilim ve E~tim Sendikası GEW, 
Kürt çocuklarına ana dilde ek derslerin 
verilmesi için Bonn ve eyalet hükümet
lerine ça~nda bulunur. 

Yirmi yılı aşkın bir süreden beri Fe
deral Almanya Cumhuriyetinde yaşı
yan 300.000 kadar Kürt'ün hakları hi
çe sayılıyor; sistemli bir baskı politika
sıyla karşı karşı bırakılıyor. Bu durum, 

Dr. Klaus von Dahnanyi 
HAMBURG Belediye Başkanı 

Federal Almanya' daki Kürt işçi ve 
ailelerinin sorun ve istemlerini içeren 
mektubunuzdan dolayı teşekkür ede
rim. 

Kürtlerin kültürel varlı~ına saygı 
gösterilmesi isteminiz desteklenmeye 
layıktır. 

Daniel Retreau, 
FISE Uluslararasi ögretmen 
Sendikaları Federasyonu 

Genel Sekreteri 

FlSE, haklı demokratik taleplerini
zi, 85 ülkeye mensup · 25 milyon üyesi 
adına tümden destekliyor ve entemas
yonalizmin gere~i yanınızda olacaktır. 

Jürgen Micksch, TUTZlNG 
Protestan Akademisi Yönetmeni 

Sizinde bildi~iniz gibi, daha Alman 
Protestan Kilisesinin yabancılar refe
rentiyken, Kürt çocuklarına okullarda 
ana dil derslerininin verilmesi, radyo ve 
televizyonda kürtçe yayın yapılması, 
Kürtlere, geleneklerini koruyup geliş
tirme olanaklannın sa~lanması için 
çabalarım oldu. Kısa bir süre sonra Al
man Televizyonu ikinci programı yö
neticileriyle bir görüşmem olacak. Ora
da bu sorunu tekrar dile getirece~im. 

1986 yılının ikinci yarısında, Tut
zing Protestan Akademisinde, Federal 
Almanya 'daki Kürtlerin durumuna iliş
kin bir semineri öngördü~ümü şimdi
den sizlere iletmek istiyorum. Bu ko
nuda KOMKAR'la seve seve birlikte 
çalışmayı arzu ediyorum. 

Müttefik Türkiye'nin çıkarlannın göze
ten bir anlayışın sonucudur. 

Türk hükümeti Kürtlerin varlı~ını 
inkar ediyor. Askeri· diktatörlü~ün uy
gulamaya soktu~u Anayasa'nın 3. 
maddesinde görüldü~ü gibi, Kürt dili 
üzerindeki yasak, anayasal bir düzeye 
getirildi. Kürt okulları yok; Kürt müzi
~i ve edebiyatı yasak. Ana dilin kulla
nılması, ölüm cezasımda öngören Türk · 
Ceza Yasasının 141, 142. maddelerince 
"bölücülükle" damgalanıyor. 

Federal hükümet'te Türk hükümet
leri gibi, Kürtlerin varlı~ını tanımıyor. 
Kürtler, di~er yabancılann sahip oldu
~u kültürel haklardan yoksun 

Rudolf Bindig, Milletvekili 
SPD Fraksiyonu insan Hakları 
ve Mülteci Sorunları Calışma 

Grubu Başkanı 

Bay Bindig adına, Federal Alman
ya'daki Kürtlerin sorunlannı içeren 12 
~ubat tarihli mektubunuzdan dolayı 
teşekkür ederim. Bay Bindig istemie
rinizi anlayışla karşılıyor ve politik 
alanda destekleyici yönde çaba harcı
yacaktır. 

Barbara Jobke 

Karl Hermann Niestaed 
SPD Bremen örgütü 

Mektubunuzu ve ilişikteki ça~nnızı 
aldık. SPD Eyalet Başkanı ve Fraksi
yon Başkan Vekili Konrad Kunick, si
zin karar metninizi Bremen radyosu 
müdürüne cevaplandırmak üzere gön
derdi. 

Mektııpta, di~er radyo evleriyle bir
likte çalışma sonucu, kürtçe yayın ya
pılması konusunda, olumlu yönde ça
ba harcanması açık bir biçimde dile 
getirildi. Şimdilik bu mektubun ce
vabını bekliyoruz. Cevap gelir gelmez 
sizleri bilgilendirece~iz. 

Alman Kızılhaç örgütü 

Federal Almanya'daki Kürtlerin ay
ncalıklı bir durumla karşı karşıya bu
lundu~u görüşünü sizlerle paylaşıyo
ruz. Zira bugüne dek onlar için ana dil 
dersi ve yayın programlan yok. 

Alman Kızılhaç örgütü, tarafsızlık 
ilkesinden ötürü politik olarak açık bir 
tavırda bulunamaz. Ancak, ana dili 
kürtçe olan yabancılann koşullannın 
iyileştirilmesi için -poliiik ba~ımsız bir 
kuruluş olan Kürt Enstitüsüyle birlikte
çaba harcıyoruz. 

Döveling 



Rôpel 6 

KOMKAR'ek hin xurt . -. 

KOMCIVINA 7 AN PEKHAT 

Komcıvina KOMKAR.e ya 7an lı El
manya Federal Bajare Kolne, dı roje n 
18/19 GUlane bı serfırazi pekhat. Dı 
Komcıvin-e da jı hernil Komel, komık 
u grilhan 80 nuner, dı gel van lı El
manya Federal u Beriina Rojava pır 
endamen komelan başdar bun Dı gel 
endam 'u nu ne ran pır mevan ji, wek 
Sekretere Gışti ya Partiya Sosyalist a 
Kurdıstana Tırkiye Kemal Burkay, 
mımesilen partiyen Kurdıstan, Elman 
u yen dın, mımesilen komelen demoq
ratik beşdar bun. 

Dı nav van du rojan da nu neran lı 
ser raporen kar u darayi a sala bori 
ax.ıftın; jı bo peştabırına karen nu 
peşneyar anin. Lı ser van bıryar hatın 
gırtın. 600 kes lı komcıvine da beşdar 
bu n. 

Raporen Komita Bırevabırına 
Gışti bı Yek Deng 

Hat Qebül kırın 

Destpe ka komcıvine da seroke 
KOMKAR bı se zmanan komcıvine 
vekır u dı ax.ıftına xwe da lı ser rewşa 
welat u Elmanya Federal rawestiya. 
Paşe rapora Komita Brivabırina GıŞ
ti hate xwendın. Dı rapore da lı ser kar 
u bar, kemasi u dıjwariyan da hatıbu 
rawestandın. Nuner ji bı ax.ıftı.nen xwe 
ve kemasiyen raporan ternam kırın u 
bo karek hin baştır peşneyar anin. 

Komcıvina KOMKARe carek dıne 
eşkere kır ku, bı kar u baren xwe ve 
KOMKAR lı gel dost u dıjmınen nete
weye Kurd ciyek baş pek aniye; dı gel 
karker, ronakbir u xwendekaren 

Kurdıstan pevendiyen germ çekıriye. 
Beşdarbuna komcıvine vi yeki eşkere 
da xuyakmn. Ev yeka ne kare rojek, 
duroj u salek e; karen salan e ku, 
KOMKAR jı aliye · bir u baveriya siya
si dı ve re da dımeşe. Gor re nişanda· 
na siyasi, kare n demoqrati pek tine. 

Pışte ax.ıftınen lı ser raporan, kom
cıvin lı ser xala hılbıjartına organen nu 
sekıni u bo Komita Brivabırına Gışti 
heval hatın hılbıjartın. 

Pışgırtına Navnetewi 

Komcıvina 7 an jı aliya pışgıriya nav
netewi ji xurt bu. Jı pır rexıstın, parti, 
u ko m ele n biyani u netewi kes dı kom
cıvine da beşdar bun an ji bı mesaje n 
xwe ve pışgıriya xwe nişan dan. Ev re· 
xıstınan bı mesajen xwe ve pıştevaniya 
dax.wazen KOMKAR u bı gele Kurd ve 
carek dın dan xıiyakırın. 

Axıftına Sekretere Gışti ya Partiya 
Sosyalist a Ku rdıstana Tırkiye Kemal 
Burkay, lı ser lıngan bı dılşahi "Bıji 
Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye" 
hate bırine. 

Dı gel Kemal Durkay, jı Partiya Kes
kan (Grunen) Petra Kelly, Gerd Basti
yan, Konseya Netewi a Afrika Başur 
-ANC- Linda Khumalı, seroke sendika· 
ta zanisti u perwerdeyi (GEW-Koln) 
Reinhard Hocker, nuneren Partiya Ko
munist a Elman -DKP- Heinz Lang, 
nuneren Partiya Demoqrat a Kurdıs
tana İran u Yekıti Nıştimani Kurdıs
tan, seroke komelen mamostan -TOB
DER- Gultekin Gazioglu ax.ıftın. 

(Dumahik rupell9) 
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I»JUI 
SIBA NEBE DEIENG 
(Diyari bo kongıra 
KOMKAR ya hefta) 

"Sıba derenge 
i ro pewiste " 
Heval dızanin 
Guhdar dızanın, 
Ev gotına han 
Ev gotına rast 
Wek zi!r u cewher .. 
Ne gotına mıne 
Ne mın peydakıriye 
Ne mın belavkıriye. 
Lı sala hevda 
Roja raperina bındesta 
PeydabO .. hate dunya 
Jı dev@ reber@ zana 
Belavbü lı cihan 
Kete ferhenga soreşan 
Bu r@baza raperinan 

serketınan .. 

* * * * 
Ez nabejım: 
"Sıba derenge 
i ro pewiste " 
Dızanım 
Baş dızanım: 
Dürın gemiyen me 
Lı nav pelenderyan 
Wındane ewr@n me 
Lı pışt asoyan 
Biçüke siya me 
Lı nav gund O bajaran .. 
Loma nabejım: 
"Sıba derenge 
i ro pewiste ... 

* * * * 
Le dako gemi bıghen berav 
Milyonen me bıbın bı çav 
Gele me ji bıbe bı nav 
Dako zengıl bıbe bı deng 
Bılındbıbe ala bı reng 
Dako sıba nebe dereng, 
Edi iro em bıbne yek! 

em bıbne yek! 

Gundi 
12.5.1985 
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Parti, reXIStln, komel 
ii kesen ku mesaj şandibiin 

* Sekretere_ Gışti ya Partiya 
Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 
-PSKT, Kemal Burkay * Partiya 
Demoqrat a Kurdıstan İran* Yekıti 
Nıştımani Kurdıstan * Partiya Ko
munista Suri * Partiya Komunista 
Elman -DKP * Partiya Karkeran a 
Sosyalista Tırkiye (TSİP) * Partiya 
Karkeran Tırkiye (TİP) * Partiya 
Keskan (Die Griinen) * ANC (Kon
sey Netewi ya Afrika Başur) * Dr. 
Herta Daebler - Gmelin, mebu s Ve
kıle Seroke Gruba SPD * Partiya 
Sosyalist a Avustralya * FİSE (Fe
derasyona Sendikaye mamostan a 
navnetewi) *Seferata Nikaragua * 
Seferata Bulgaria * AKSA * Die 
Falken (Ciwanen Sosyalist ya El
manya) * SDAJ (Ciwanen Karke
ren Sosyalist ya . Elman) * SHB 
(Y ekitiya Sosyalistan ya X wende
gehe bılınd) * Junge Pionere (Re
xıstına zaroken sosyalist) * JUSO 

( Sosyaliste n Ciwan) * IF A (Foruma 
Komele n Karkere n Biyaniyan a 
Navnetewi) * EKD (Dera -kilise
Protestanan ya Elmanya) * KOM
KAR-Fransa * KOMKAR-Swed * 
Yekıtiya Karkeren Kurd lı Hollanda 
* Komela Kurden Australya * Ko
mela Karkeren Demoqrat ya Kur
dıstan /NORWEGEN * Alıgıren 
Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tır
kiye/Danimarka * Alıgrin Partiya 
Sosyalist a Ku rdıstana Tırkiye 1 
Yewnanistan * Komita Hevkari/LE
NİNGRAD * Xwendekaren Kurd lı 
Baku· Yekıtiya Sovyet * DKP-Al
tenkirchen * DKP-Troisdorf * Gru
bek Karkere n Kurdıstan lı Swisre * 
Tekoşer (Belçiqa) * Mala Gel-Lon
don * Fedayiyen Xelk-Niirnberg 
(Ekseriyet) * Kolner Appell * lnsi
yatifa Biyaniyan a Eyaleta Hessen * 
Komita Biyaniyan/Rheinsiegkreis * 
İnsiyatifa pışgıriya Demoqraten 

Jl BIR V AREN KOMCIViNE 
e Dewlete n kolonyalist ii imparya

listen ku pıştevaniya van dıkın, 
hemher neteweye Kurd şerek bar
bari dajon. Gele Kurd, lı welate 
xwe ye perçekıri da xwedi mafe 
netewi ii demoqrati nine. Zıman ii 
çanda Kurdi hatiye qedexekırın. 
Gele Kurd, dıji zulm ii zordariye, 
hemher kolonyalistiye lı hemii per
çe n Kurdıstane da tekoşin dıde; 
berxwedıde. 

Komcıvina KOMKAR ya 7 an 
hezen netewi ii demoqrati ya Kur
dıstan, peşmergen qehreman yen 
ku lı Kurdıstana İran ii Iraq şer dı· 
kın, sılav dıke. Komcivina KOM
KAR, zordestiya netewi, şere hem
beri gele Kurd protesto dıke ii bır
yar dıgıre ku bı te koşina gele 
Kurd ve pışgıriya xwe bin ji xurt 
bıke. 

• Jı gırtiyen politik ra af, lı welat ii 
derweyi welat da bı xurti te xwestın. 
Hemher wi xwesteke, cunta dıxwa
ze ku "efuyek teng", "poşmanan ra 
ef" derxe ii rewşa xwe ye nebaş xı
lasbe. 

Komcıvin, jı bo hılweşandına 
cu n ta faşi, pe kanina YEKITİY A 
HEZEN ÇEP sılav dıke, ii bo bez
biina vi, kar lı ser mıle xwe da vezi
fe dıbine. 

• İmperyalizm . dıne ber bı şerek 
nukleeri dıbe, dı gel vi eriş tine ser 

· tevgere n rızgarixwaza netewi ii cı
vaki a gelen bındest. 

Yekıtiya Sovyet ii sistema sosya
list, lı hemher politika Dewleten 
Yekbiiyi ya Amerika ii NATO bo 
çekan radıwestın. Lı seranseri ciha
ne bı milyonan kes bo parastma aşı
tiye ·te koşinek be westan dajon. 

Komcıvina 7 an dıji' çekdari, 
şerxwaziya imperyalizme ii hemher 
erişen lı ser tevgeren rızgarixwazen 
netewi ii ciwaki ii dıji imperyalizme 
mahkum dıke; bı gelen Nikaragua, 
El Salvador, Afrika Başur, Liibnan 
ii Fılıstin da pışgırtiya xwe nişan dı
ke; bı tevgere n rızgarixwaza netewi 
ii cıvaki ra pıştevaniya xwe nişan 
dıke. Gor imkane n xwe alikariya 
wan dıke 
• Lı Elmaoya Federal ii Beriina 

Rojava 4 milyoni betır karkeren 
biyani ii malhata wan dıjin. Ew bi
yani ji wek Elmanan vergi ii tışten 
dıne tinın ci. Le mıxabın jı mafen 
cıvaki ii politik nıkarın feyde bıbi
nın. Jı ber ve yeke; 

· Pewiste ku mafe cıvaki ii siyasi 
bo biyaniyan ji be dayin. Hılbıjartı
na navçeyi we bıbe mafe n bıçiik dı 
ve re da. 

· Peşıbıren lı ser zıman ii çanda 
biyaniyan pewıste be rakırın ii re
xıstıne n ku dı ve re da kardık ın, be 
alikarı kırın. 

Rupel 7 

Tırkiye * Komela Mamostan/Koln 
*Birlik Yolu, Dib-Af, FİDEF, Ger
çek ADK, KKDK * Yekıtiya 
Demoqraten Kurdıstan 

* * * 
* Petra Kelly mebu s (Partiya Kes
kan * Gerd Bastian, mebu s (Partiya 
Keskan) * Gerd Wartenberg, mebus 
(SPD) * Horst Peter, mebus (SPD) 
* Norbert Burger, Seroke Belediya 
Kolne * Reinhard Hocker, Seroke 
Sendikata Zanısti ii Perwerdeyi a 
beşa KOLN * Dr. Jiirgen Micksch, 
Berpırsiyare Dera (kilise) Protestan 
* ~Herbert Leuninger, Keşiş * 
Şıvan, Hozan * Gulıstan, Hozan * 
Mahmut Baksı, N ıviskar * Kemal 
Daysal, Endame Komita Brivabı
rfna Gışti ya DİSK * Turhan Ata, 
endame DİSK * Gundi, helbestvan 
* Hasan Dewran, Helbestvan * 
Şanar Yurdatapan, kompozitor * 
Melike Demirag, sınetkar * Fırat 
Ceweri, Helbestvan * Margot Kiinç
ler, endame Sendika Post ii berpırsi
yare ciye kar * Rıza Çolpan, kar
ker, Australya * Yorgo Baca, Yuna
nistan * Yusuf Uluışık, karker, 
Swisre * Dr. Rehber Rezan * Dr. 
Mirelle Galetti 

- Pewiste kumafen karkere n ne
teweyen dm xwedi ne, jı bo karke
re n Kurdıstani ji be dayin. Ber ve 

. yeke; 
a) imkan be dayin ku, zaroken 

Kurd lı mekteban da zıman ii xwen
dına Kurdi hinbın; 

b) alikari be dayin ku zıman ii 
çanda Kurdi peşva bıçe; 

c) lı radyo ii televizyone da bı 
zımane Kurdi neşır; 

d) bo Kurdan ji ciye informas
yon bedayin; 

e) naven Kurdi pewiste ku lı da
yire n nıfiis a Elman be naskırın; 

f) mafe azultiye (iltica) bo we
latparezen Kurdıstan be dayin. ·· 
• Komcıvina KOMKAR ya 7 an, dı 
"sala Cıwanan"da, cıwanen ku dıji 
imperyalizme, kolonyalizme, faş
şizme ii şer te koşin dıdın sılav dı
ke ii pıştgırtiya xwe bı Festivala 
Ciwanan ya ku dı bın şiara ''Pışt
gırtiya dıj İmperyali, Aşıti ii Dosti" 
pekte, diyar dıke. 

Komcıvina me, pıştewaniya te
koşina ci w ane n Tır ki ye ii Ku rdısta
na Tırkiye bo mafen politik ii de
moqratik, dıji cunta faşist ii bo de
moqrasi dıke. 

Komcıvina 7 an, bı tekoşina 
ciwanan bo mafen cıwaki-politik ii 
çandi lı Elmaoya Federal pışgırtiya 
xwe diyar dıke. Pıştgırtiya te koşina 
"Jı orte rakırma eskeriya bı pereti 
ii muafgırtına jı eskeriye" dıke. 
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ABD ile 12 Yeni Anlaşma 

•• • • • 
TURKIVE'NIN SATACAK NESI KALDI? 

Onca reklamı yapılan 

özal 'ın Amerika gezisinden 
Türkiye'nin kaç para aldı~ı 
henUz tam açıklı~a kavuşma
dı. Ama ABD'nin elde ettik
leri giderek ortaya çıkmak
tadır. 

Bu gezi sırasında 12 "ek" 
anlaşma üzerinde göriişbirli
~ine vanldı~ı basma yansıdı. 
Bunlardan biriyle, Türkiye 
6. Filo'nun ikmalini kendi 
limanlarında yapmayı kabul 
ediyor. üstelik bu kabul, bir 
zorlama sonucu da de~il. ül
keye döviz kazandırmakta 
yaman bir ekonomist olan 
Bay özal (!) bu öneriyi biz
zat kendisi yapmış. Böyle
ce, birzamanlar 6. Filo 'nun 
ayak basmaya cesaret ede
medi~i limanlar şimdi her 
bakımdan emre hazır. Atom 
enerjisiyle çalışan gemiler 
yanaşıp artıklannı bırakabi

lecek; yakıt, su, yiyecek 
alabilecek; Amerikan deniz 
piyadeleri gönüllerince e~le
nebilecek.. Bay özal genel
evleri badana ettirmeyi de 
herhalde ihmal etmiyecek 
tir. 

Di~er bir anlaşma hava
alanlanyla ilgili. Mevcut ha
vaalanlan ABD'nin yeni si
lahlan, cephanesi ve yakıt 

depo edilmesi için kullanı

lacak; uçaklann rahat inip 
kalkabilmesi için pistler ge
nişletilecek. 

Aynca ABD Türkiye 'deki 
üslerini, Ortado~u'ya her
hangi bir silahlı müdahale 
gere~inde kullanabilmeyi de 
istiyor. Bu konuda yeter bir 
açıklama yok .. Ama herhal
de bu istekleri de geri çev
rilmiyecektir. 

özal bu anlaşmaların ye
ni olmadı~ını söylemekten 
de geri kalmadı. Yani çok
tan planlanmış. Böylece 
ABD çevik güçlerinin Tür
kiye' de konumlandınlması 
ve Ortado~u'daki herhangi 
bir olayda kullanılması ola
na~ı her bakımdan gerçek
leşmiş oluyor. 

Bu üslerin bir bölümü de 
Türkiye Kürdistanı 'ndadır. 
Son yıllarda Kürdistan 'da 
bir dizi havaalanı bu amaç
la genişletildi, yenileri ya
pıldı ve daha da yapılmakta. 

Bu anlaşmalarla Türki
ye'de, eski nükleer başiıkia-

nn yerine yenilerinin ve 250 

kilometre mesafeli füzelerin 
yeleştirilmesi de planlanmış
tır. 

Böylece, Evren-özal çe
tesi, bir çırpıda ABD'nin bir 
dizi yeni iste~ini yerine getir
mişler ve ülkelerimizi sosya
list ülkelere ve di~er Orta
do~u halkianna karşı daha 
da tehlikeli bir silah deposu 
ve saldın üssü haline getir
mişlerdir. 

Anlaşmalardan bir tanesi 
de Türkiye' de kurulması is
tenen verici radyo istasyon
lanyla ilgili. Avrupa'da ve 
di~er bazı ülkelerde de ya
yın yapan, ABD 'nin önemli 
gerici propaganda araçlann
dan "Amerika'nın Sesi" ve 
"özgürlük Radyosu" Sovyet
ler Birli~i 'nde ve birkısım 
Ortado~u ülkelerinde iyi 
dinlenemediği için, şimdi 

ABD, daha uygun buldu~u 
Türkiye üzerinden yayın 
yapmak istiyor. özal, sanki 
bu konuda henüz bir anlaş-

ma yok gibi konuştu. "Bu 
işi TRT bilir .. " dedi. Bu, 
anlaşmanın yapıldı~ını, ama 
özal 'ın sadece, kamuoyunu 
alıştırmak için zaman ka
zanmaya çalıştı~ını gösteri
yor. Nitekim bununla ilgili 
bir Amerikan teknik heyeti 
Türkiye'ye geldi bile. 

Bu neyi gösteriyor? Tür
kiye'nin sözde, Sovyetler 
Birli~i 'ne karşı gözetti~i ''iyi 
komşuluk ilişkileri"ni, en 
azından bir ihtiyat payını da 
artık tümüyle terk etti~ini. 

gösteriyor. Aslında Türkiye . 
bakımından böylesin,e "iyi 
komşuluk ilişkileri" hiç bir 
zaman söz konusu olmadı. 
Türkiye NATO'ya girmekle 
ülkeyi sosyalist ülkelere kar
şı bir saldın üssü haline ge
tirdi ve yıllar geçtikçe de bu 
tutumunu daha da pekiştir
di. Şimdi ise düşmanca tu
tum çok daha açık, perde
·siz. 

Bu her yönüyle tam bir 

Sovyetler Birliğinde Kürtler: 

uşaklık politikasıdır. Evren
özal çetesi ne ülkeyi, ne 
halklanmızı düşünüyorlar. 
Düşünmezler; onlar halkın 
düşmanıdırlar. Kendi kader
lerini efendilerinin, ABD 
emperyalizminin kaderine 
ba~lamışlardır. Bir avuç 
dolar karşılı~ında yapmıya
caklan şey, satmıyacaklan 
şey yoktur. 

Di~er yandan, ülkenin ar
tık satacak nesi kaldı diye 
sorulabilir .. Ama bunlar "iş
bilir" adamlardır. Yine de 
satacak şeyler bulabilirler. 
Belki de yann öbür gün, 
bayraklannı da de~iştirir, 
Türkiye' de cumhur_başkan
lı~ı ve başbakanlık yerine, 
Amerikan ordusunda iyi üc
retli bir generaliği ve bir 
bankanın yönetim kurulu 
üyeli~ini seçebilirler. 

Belki de bunu onlara, bir
gün aya~a kalkan halk yap
tıracak. E~er kaçma fırsatını 
bulurlarsa .. 

"Sadece Köyler Değil, insanlar da Değişti" 
Batı Berlin Sosyalist Birlik Partisi SEWYn yayın organı "Die Wahrheit"ın 

12.3.1985 tarihli sayısınd,a Sovyetler Birliği 'nde yaşıyan Kürtler üzerine bir yazı

ya yer v~rilmiş. Bir Sovyet Gazetecisi olan Juri Passjutin 'in kaleme aldığı, "Sa
dece köyler değil insanlarda değişti" başlığını taşıyan bu yazının türkçe çeUi'isini 
özet olarak aşağıda sunuyoruz. 

D. KOMKAR Redaksiyonu 

19. Yüzyılın başlarında 20.000 kadar 
Kürt, ülkesi Kürdistan 'daki ağır baskılar 

karşısında, Rusya'ya sı~ındı. Rus vatan
daşlı~ına geçen Kürtler, öncelikle Erme
nistan 'a yerleştiler. Ekseriyeti okuma yaz
ma hilmiyen Kürtler, politik, edebiyat ve 
sanat yaşamının dışında tutulmuştu. 

Bugün, Sovyetler Birli~inde; Ermenistan 
ve Azerbeycan da 116.000 Kürt yaşamak
tadır. 

1917 Sosyalist Ekim Devrimi Kürtlere 
de çok yönlü gelişme olanakları sa~ladı. 
Kürt köyleri ve yerleşim alanları bugün 
tanmınıyacak bir biçimde de~işikli~e u~
radı. Daha 20. Yüzyılın ortalarına kadar, 
Kürtler, toprak damlı evlerde, çadırlar

da yaşıyorlardı. Bugün, Kürt köylüleri taş
tan yapılmış evlerde oturuyor. Köylerin
de hastahane, okul, kütüphane ve çocuk 
bahçeleri var. Tiflis, Bakü ve Erivan sana
yi işletmelerinde kalifiye Kürt işçileri ça
lışıyor. 

Kürt ulusal kültürü titizlikle korunup 
geliştirilmektedir. Kürtçe yazı dilinin oluş
turulması, ana dil eğitimi kültürel gelişimi 

hızlandırdı. Yazı dilinin ve edebiyatın ge
lişmesi, Kürt halk dilini zenginleştirdi; de
ğişik lehçeleri birbirine yakınlaştırdı. 

Sovyet K,ürt yazarlanndan Arap Şamilof'
un 'Kürt Çobanı" romanı ermenice, rus
ça ve alınanca dillerine çevrilmiş bulunu
yor. (Bu roman, Türkiye'de 1977 yılında 
özgürlük Yolu yayınlan arasında Kürtçe 
ve Türkçe olarak da yayınlandı : Ç.Notu) 
Genç Kürt şairleri yetişti. Mikailir Raşid, 
Kaçaxe Murad bunlar arasında yer alı
yor. 

Erivan'da Kürtçe "Riya Teze" (Yeni 
Yol) adlı bir gazete çıkıyor. _Hergün rad
yoda Kürtçe programlar yapılıyor. 

Moskova, Leningrad, Tiflis, Bakü ve 
Azerbeycan 'da geniş bir Kürt entellektüel 
kesim var. Ekim Devrimi öncesi tek bir 
Kürt ö~retmen yokken, bugün bunlann 
sayısı, , Kürt dilinin yasak oldu~u komşu 
bazı devletlerdeki durumun aksine, yiizle-
ri aşıyor. · 

Kürtler sadece yerel yönetimlere ka
tılmakla kalmıyor; Birleşik Cumhuriyetie
rin Yüksek Sovyet 'ine de seçiliyor. 
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Daha güçlü ve y1g1nsal bir KOMKAR 

KUMKAR 7. KURULTAYI YAPILDl 
KOMKAR'ın 7. Kurultayı 18/19. 

Mayıs 1985 tarihleri arasında Federal 
Almanya'nın Köln şehrinde yapıldı. 
KOMKAR üyesi dernek, komite ve ça
lışma gruplarını temsilen gelen 80 dele
genin, çok sayıda üyenin katıldıltı 
Kurultay da, aralarında Türkiye 
Kürdistanı Soyalist Partisi Genel Sekre
teri Kemal Durkay'ın da bulundultu 
pekçok parti ve örgüt temsilcileri, Kür
distanlı yurtsever insanlar hazır bulun
dular. 600 kişinin katıldıltı 7. Kurul
tay'da delegeler, 2 gün boyunca gün
demdeki maddeleri görüşüp tartıştı. 
Kurultay coşkulu ve disiplinli bir hava 
içinde geçti. 

Genel Yönetim Kurulu'nun 
Calışma Raporu Onaylandı 

KOMKAR Genel Başkanı, 7. Kurul
tay'ı kürtçe, türkçe ve almanca diJie
rinde yaptıltı konuşma ile açtı. 7. Ku
rultay'ın amaç ve önemini içeren, ül
kemizde ve Federal Almanya'daki du
ruma deltinen Genel Başkan'ın konuş
masından sonra, organ raporlarının 

okunmasına geçildi. 
Genel Yönetim Kurulu 'nun 2 ku

rultay arası dönemi kapsıyan çalış

malara ilişkin sundultu raporu, dele
geler olumlu olarak delterlendirdi ve 
onayladı. 

Tartışmalar, rapordaki belirlemeleri 
tamamlayıcı ve geliştirici yönde oldu. 
Delegeler, KOMKAR'ın, Kürt halkının 
ulusal kurtuluş mücadelesine destek 
verici çalışmalarını, Türkiye'deki faşist 
rejimi teşhir ve protesto eylemlerini, 
politik tutuklular ve aileleriyle mad
di ve politik yönde dayanışma kam
panyalarını, 6 demokratik örgütün geli
şen ortak çalışmasını, Federal Alman
ya Cumhuriyeti'nde yaşıyan Kürdis
tanlı işçilerin demokratik ve sosyal 
hakları u~truna yürütülen kampanyayı, 
küftürel faaliyetleri ve Newroz eylem
lerini delterli ve başarılı olarak nitelen
dirdiler. Yabancı işçilere eşit hakların 
sa~tlanması, barışın ve Federal Alman
ya'da demokratik, politik ve sosyal 
kazanımların korunması yönündeki ça
balarını olumlu buldular. 

Çalışmalardaki güçlükler ve eksik
likler üzerinde de duruldu. özellikle 
kadın ve gençlik çalışmalarının, onların 
güncel sorun ve istemleri temelinde 
hızlandırılması, yayın ve eltitim çalış
malarının daha iyi bir biçimde düzen
lenmesi, kitle baltlarının pekiştirHip 
güçlendirilmesi yönünde çabaların art
tırılınasına ilişkin görüş ve öneriler dile 
getirildi. 

Genel Yönetim Kurulunun sundultu 
raporda, "Örgütsel durum" başlıltı al
tında şu tespit yer alıyor: "KOMKAR'
ın geride bıraktıltımız çalışma yılı bo
yunca gerçekleştirdilti başarılı çalış
malar, elde etti lt i saygınlık, örgütsel 
konumumuzdan kaynaklanıyor. örgü
tümüzün gücü ve olanakları arttı; geniş 
kitlelerle baltları güçlendi. Aramıza 
yeni arkadaşlar katıldı. Demokratik 
güçlerle olan ilişkilerimiz daha da pe
kişti. 

Bu gelişmede, örgütümüzün, sa~lam, 
oturmuş ve işiiyen bir yapıya sahip 
oluşunun yanısıra, KOMKAR üye ve 
militanlarının sabırlı ve fedakarca yü
rüttükleri çalışmaların payı büyüktür.'' 

Yalnız başına Kurultay'daki örgüt
lülük, katılım ve tartışmalardaki olgun
luk düzeyi bu belirlemeyi do~rulamaya 
yetiyordu. 

Mali raporda, ' 'KOMKAR'ın 7. Ku
rultaya borcu olmadan girdi~i, gelirle
rinin giderlerini karşıladı~ı" ·belirleme
si de, örgütün sa~lıklı bir mali politika
ya sahip oldu~unu gösteriyor. 

"Daha Güçlü ve Yıltınsal bir KOM
KAR" yaratma hedefi üzerinde görüş 
birliği içinde olan delegeler, bu hedefe 
adım adım varmanın kararlılı~ı ve coş
kusu içindeydiler. Gerçektende, KOM
KAR, yürüttü~ü başarılı çalışma ve ak
tif mücadele sonucu geniş kitle baltları 
kurmuş; belli ölçüde kurumlaşmış, 
geniş demokratik çevreler ve kamuoyu 
nezdinde güçlü saygınlı~ı olan bir Kürt 
örgütüdür. Bu olanaklar ve 6 yıllık ör
gütsel deney, "Daha güçlü ve yıltınsal 

bir KOMKAR" isteminin gerçekçi ol
dultunu, maddi bir temele dayandıltını 
gösteriyor. 

Raporlar üzerine tartışmalar bittik
ten sonra, Kurultay, yeni dönemin or
ganlarını, Genel Yönetim Kurulu'nu ve 
Onur Kurulunu oy çoklultuyla seçti. 

Geniş ve Etkin Bir Dayanışma 

7. Kurultay enternasyonal bir da
yanışma havası içinde geçti. Çok sayı-

da yerli ve yabancı parti, örgüt ve 
kuruluş temsilcisi ve kişiler Kurultaya 
bizzat katılarak, yada mesaj göndere
rek dayanışma gösterdi. Kürt halkının 
hilklı mücadelesini, Federal Almanya'
daki Kürdistanlı işçilerin istemlerini 
haklı bulduklarını, KOMKAR ile daya
nışma ve işbirlilti içinde olacaklarını 
belirttiler. 

Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi 
Genel Sekreteri Kemal Durkay'ın yap
tıltı konuşma ayakta coşkuyla, "yaşa
sın Türkiye Kürdistanı Sosyalist Parti
si" sloganlarıyla karşılandı. 

YeşiJier Partisi milletvekili Petra 
Kelly, Gerd Bastian, Afrika Ulusal 
Konseyi -Güney Afrika - örgütü temsil
cisi Linda Khumalo, Bilim ve E~itim 
Sendikası Köln Şube Başkanı 
Reinhard Hocker, Alman Komünist 
Partisi temsilcisi Heinz Lang, İran Kür
distanı Demokrat Partisi, Kürdistan 
Yurtseverler Birlilti(Irak) temsilcileri ve 
TöB-DER Genel Başkanı Gültekin Ga
zioğlu Kurultayda konuşma yaptılar. 
Bu, geniş güçleri kapsıyan etkin da-



Rfipel 10 

yanışma, "Kürt halkı yalnızdır, dostu 
yoktur" diyen bazı çevreleri yalanlı· 
yor. 

Fransa Kürdistan Işçi Deme~i 
(KOMKAR-Fransa), lsveç Kürdistan 
İşçi Deme~i (KOMKAR-Swed), Da· 
nimarka özgürlük Yolu taraftarları ve 
Hollanda Kürt İşçi Birli~i temsilcileri 
de Kurultaya katılarak dayanışma gös· 
terdil er. Yaptıkları konuşmalarda, Batı 
Avrupa ülkelerinde yaşıyan ve çalışan 
Kürdistan 'lı işçilerin sorun ve istemle
ri temelinde, Kürt halkıyla daha güçlü 
bir dayanışma sa~layıp , kendi örgütle· 
riyle KOMKAR arasındaki sıkı işbirli· 
~ine ve koordineli çalışmaların önemi· 

Kürt Halkına Karşı Sürdürülen 
Savaşa ve Ulusal Baskıya Son 
e Sömürgeci devletler, onların ar· 
kasındaki emperyalist güçler Kürt 
halkına karşı barbarca bir savaş sür· 
dürmekteler. Halkımız, parçalanmış 
ülkesinin hiçbir parçasında ulusal 
ve demokratik haklara sahip de~il
dir. Kürt halkı a~ır ulusal baskı al
tındadır. Kürt dili ve kültürü yasak· 
Ianmıştır. Halkımızın en küçük bir 
hak istemi ve örgütlenmesi kanla 
bastırılmaktadır. Kürt halkı köleli· 
~e, ulusal baskıya karşı ülkesinin 
her parçasında de~işik biçimlerde 
mücadele etmekte, direnmektedir .. 

KOMKAR 7. Kurultayı, Kürt 
halkının ulusal demokratik güçleri· 
ni, Iran ve Irak Kürdistanı'nda yi~it
çe çarpışan peşmergeleri coşkuyla 
selamlar. KOMKAR ' ın Kürt halkına 
karşı sürdürülen savaşı, ulusal bas
kıyı yurtdışında daha etkin ve yay· 
gm bir biçimde teşhir ve protesto 
etmesi, Kürt halkıyla daha güçlü bir 
dayanışmanın sa~lanması için çalış· 
ma yapmasını karar altına alır . 

Politik Tutuklulara özgürlük 
e Uluslararası demokratik kamu· 
oyunda, ülkede halk yı~ınlarından 
güçlü destek gören politik tutuklu
lara özgürlük istemi karşısında faşist 
çete, 'kısmi af' , ihanet edenler için 
"pişmanlık afft" aldatmacalarıyla 
zor durumdan sıyrılmak istiyor. 

Türkiye ve Türkiye Kürdistanı· 
nın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini 
emperyalist tekellere, bir avuç yerli 
vurguncuya peşkeş çeken Evren· 
özal çetesi, halklarımızı açlı~ın ve 
sefaletin kuca~ına itiyor. ülkeleri· 
mizi ABD ve NATO'nun savaş ve 
saldırı üssü haline getirdi. 

KOMKAR 7. Kurultayı faşist re· 
jimi alaşa~ı etmek, halklarımızı ulu· 
sal ve sosyal kurtuluşa götürmek 
amacıyla oluşturulan SOL BIRLIK'· 
i selamlar. KOMKAR'ın SOL BİR· 
LİK'in güçlenmesi, FAC'de 6 de· 
mokratik örgütün ortak çalışması· 
nın daha da etkinleştirilmesi, bu ça· 
lışmanın içine daha geniş güçlerin 
çekilmesi, halklarımızla, tüm de· 
mokrasi güçleriyle ve politik tutuk· 
lularla dayanışmanın yükseltilmesi 

ne de~indiler. 

Kültür Programı 

Kurultayın ilk günü akşamı bir kül· 
tür programı sunuldu. Hamburg ve 
Köln derneklerimizin çocuk ve yetiş· 
kinler folklor ekipleri, halkımızın 
oyunlarını sergilediler. Leer'de, Kürt 
çocuklarının oluşturd~u "Kulilken 
Kurdıstan" adlı koro kürtçe parçalar 
okudu. Ozanlardan Kamil, Kemal, 
Şexo ve Delal Kürtçenin, zazaca ve 
kurmanci lehçesiyle ve türkçe parçalar 
sundular. Genç Kürt şairi Gundi, kendi 
şiirlerinden parçalar okudu. Tiyatrocu 

için çalışma yapmasını karar altına 
alır. 

Barış için Mücadele 
• Emperyalizm . dünyamızı nükleer 
bir savaşın eşi~ine götürmekle kal· 
mıyor, ulusal ve sosyal kurtuluş mü· 
cadeieierine anti-emperyalist tüm 
güçlere karşı da saldırılara girişiyor. 

Emperyalist devletler onların iş· 
birlikçisi yönetimler silahianma ve 
savaş giderlerini işçi ve emekçi yı
~ınların sırtına yüklüyor; onların, 
sosyal, demokratik ve politik bakla· 
rını ortadan kaldırmak için çabala· 
rını arttırıyorlar. 

Sovyetler Birli~i ve di~er sosya· 
list ülkeler, ABD ve NATO'nun si· 
lahlanmayı körükleyici ve savaş kış· 
kırtıcı politikasına karşı duruyor. 

Dünyanın her yerinde milyonlar· 
ca insan barışı korumak, emperya· 
lizmin maceracı planlarını bozmak 
için aktif bir mücadele yürütüyor. 

7. Kurultayımız , emperyalizmin 
silahianma ve savaş yanlısı politika· 
sını, ulusal ve sosyal kurtuluş hare· 
ketlerine, anti-emperyalist güçlere 
yönelik saldırılarını şiddetle mah· 
kum eder. Buna karşı mücadele et· 
menin temel bir görev oldu~nu 
vurgular. Başta Nikaragua, El Salva· 

1 d or, Güney Afrika, Filistin ve Lüb· 
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İsmail Atmalı, "birlik ve dayanışma" 
adlı bir pandomim gösterisinde bulun
du. Programın sonlarına do~u tüm iz· 
leyiciler birlikte, el ele omuz omuza 
halaya durdular. 

Program esnasında politik tutuklu· 
lar ve aileleri için toplam 1.600 DM'Iik 
bir yardım toplandı. 

7.Kurultayın Kararları 

KOMKAR'ın, ileriye yönelik çalış· 
malarına ışık tutucu belli konularda 
7. Kurultay kararlar aldı. Bu kararları 
kısaltılmış olarak aşa~ıda yayınlıyo
ruz. 

nan halkları olmak üzere, ulusal ve 
sosyal kurtuluş mücadelesi yürüten 
halklarla aktif dayanışma içinde ol· 
du~unu açıklar, KOMKAR'ın ola· 
nakları ölçüsünde bu halkların mü· 
cadelesine destek olmasını karar al· 
tma alır. 

Yabancılara Eşit Haklar 
e Bir göçmen ülkesi olan F.Alman· 
ya Cumhuriyeti'nde ve Batıberlin'· 
de 4 milyon yabancı işçi ve aileleri 
yaşamaktadır. Ezici ço~unlu~u on 
yılı aşkın bir süreden beri burada 
çalışan ve yaşıyan yabancı işçiler, 
Alman vatandaşlarıyla aynı yüküm· 
lülükleri paylaştıkları halde, onların 
sahip oldu~u sosyal ve politik hak· 
lardan yoksundurlar. Bu ayrıcalıklı 
durum, Federal Almanya Anayasa· 
sı ve uluslararası sözleşmelerle gü· 
vence altına alınan insan hak ve öz· 
gürlükleriyle ba~daşmıyor. Bunun 
için: 

· Yabancı işçi ve ailelerine eşit 
sosyal ve politik haklar verilmeli, 
yerel seçim hakkının tanınması bu 
yolda ilk adım olmalıdır. 

· Ailelerin birli~i, eş ve çocukla· 
rın getirilişi önündeki engel ve kısıt· 
lamalar kaldırılmalıdır. 
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TKSP Genel Sakretari KilnaiBURKAf1n 
K11uHajda Yapt1g1 Konuşma· dan 

De~erli arkadaşlar, 
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi 

adına Kongrenizi, tüm delege arkadaş
ları ve KOMKAR'lı emekçileri içten, 
sıcak duygularla selamlarım. 

Kuruluşundan bu yana geçen yedi 
yıl içinde KOMKAR'm sürekli gelişip 
güçlendi~ini görmek bizi sevindiriyor. 
Son 4,5 yıl içerisinde faşist rejimin, 
baskılarını yalnız yurt içinde de~il, 
yurt dışındaki işçi ve aydınlarımız 

- Oturma ve çalışma hakları gü
vence altına alınmalı . işsiz kalan ve 
sosyal yardım talebinde bulunan ya
bancılar sınırdışı edilmemelidir. Ya
bancı işçiler, burada kalma veya ül
kesine dönme konusunda özgürce 
karar verebilmelidir. 

- Yabancılarm dil ve kültürlerini 
geliştirme olanakları arttırılmalı; bu 
alanda çalışma yürüten yabancı ör
güt ve kuruluşlar desteklenmelidir. 
Yabancı çocuklar, ulusal sınıfiara 
ayrılmaksızın, Alman çocuklarıyla 
birlikte, kendi ana dillerinin yanısı
ra geldikleri ülkenin kültürünü ö~re
nebilecek, demokratik içerikli bir 
e~itime tabi tutulmalıdır. 

- Di~er uluslardan göçmen işçi
lerin sahip oldu~ sınırlı hak ve ola
naklar, Kürdistanlı işçi ve ailelerine 
de tanınmalıdır; 

a) Kürt çocuklarına kendi ana 
dillerini okullarda ö~renme olana~ı 
sa~lanmalıdır; 

b) Kürt dili ve kültürünün geliş
mesi teşvik edilmelidir; 

c) Radyo ve televizyonda kürtçe 
yayın yapılmalıdır; 

d) Kürtler için sosyal danışman
lıklar kurulmalıdır; 

e) Kürtçe isbnler Alman nüfus 
dairelerince kabul edilmelidir; 

f) Kürt yurtseverlerine sı~ınma 
hakkı verilmelidir. 

- Halklararasına düşmanlık sokan 
Neonazi örgütler ve faşist Türk Fe
derasyonu kapatılmalıdır. Ayrıca 

son zamanlarda faşist Türk hüküme
tinin temsilcileri olan elçilik ve kon
solosluklar, Türkiye'li işyeri temsil
cilerini (Betriebsrat) örgütleme ça
basındalar. Bununla işyeri temsilci
lerinin faşist Türk hükümetinin poli
tikasını desteklemeleri amaçlanı
yor ve emekçilerin birli~i bozulmak 
isteniyor. 

örgütümüi KOMKAR buna karşı 
çıkıyor ve DGB'nin girişimlerini 
destekliyor. 

7. Kurultayımız, KOMKAR'ın 
yukarıdaki istemierin gerçekleşme
si u~runa mücadele etmesini, ilerici 
demokrat örgüt, kuruluş ve kişilerle 
ortak çalışma yapmasını karar altı
na alır. 

üzerinde de yo~n biçimde estirdi~i 
göz önüne alınırsa, bu süre içinde 
KOMKAR ın gücünü koruması ve geliş
tirmesi önem taşıyor. 

Bu herşeyden önce örgütünüzün iz
ledi~i do~ politikadan ~KOMKAR'lı 
emekçilerin fedakarca, militanca ça
lışma anlayışından kaynaklanıyor. 

KOMKAR buradaki işçi kitlemizin 
sorunlarına gereken önemi veriyor, bu 
sorunların çözümü için çaba gösteri-

"Dünya Gençlik Yılı" 

• Dünya Gençlik Yılı'nda, Türkiye 
ve Türkiye Kürdistanı gençli~inin 
demokratik ve politik hakları elin
den alınmış, onbinlerce Kürt ve 
Türk genç işçi ve ö~enci zindanlar
da, işkence ve baskı altındadır. öz
gürlük, demokrasi ve barış mücade
lesine katıldı~ı için idamla, a~ır ha
pisle cezalandırılıyor. 

Gençli~imizin önemli bir kesimi, 
sosyal sorunların çözümünü, demok
ratik ve politik haklarına kavuşma
yı, faşist diktatörlü~ü yıkınada gö
rüyor. Bunun için işçi sınıfının, 

Kürdistan ulusal kurtuluş güçlerinin 
saflarında yer alıyor, mücadele edi
yor. 

FAC'de ve Batı Berlin'de 1 mil
yonu aşkın gerı.ç işsiz, 200 bin dola
yında ise meslek e~itim yerlerinden 
yoksun. Yabancı gençler arasında 
işsizlik daha da yaygın; herhangi bir 
okulu bitiren yabancı gençlerin ora
nı %55'dir. Kohl hükümeti, gençli
~in çalışma ve sosyal haklarını, de
mokratik kazanımlarını yok edecek 
önlemler alıyor. Bu politikaya karşı 
gençli~in ezici ço~unlu~, di~er 
emekçi kesimlerle birlikte başkaldı
rıyor; barışı, sosyal ' ve demokratik 
hakları koruma mücadelesine aktif 
olarak katılıyor. 

Kürt ve Türk gençleri, sosyal ve 
kültürel sorunlarının yanısıra birde 
faşist cunta tarafından "Bedelli As
kerlik' yoluyla soyulmakta, bunun
la da kalmayıp, askere gidenler geri 
döndüklerinde işyeri ve meslek e~i
timi olanaklarını yitirmekle karşı 
karşıya kalmaktalar. 

7. Kurultayımız, FAC ve Batı 
Berlin'de sosyal - politik ve kültürel 
haklar, barışın korunması- Türkiye 
ve Türkiye Kürdistanı 'nda özgürlük 
ve demokrasi u~una gençli~in ver
di~i mücadeleyi selamlar; F AC ve 
Batı Berlin'deki Kürt ve Türk genç
lerinin bedelin tümden kaldırılıp as
kerlikten muaf tutulması için ver
dikleri mücadeleyi destekliyece~ini 
açıklar, KOMKAR'ın bu u~urda 
yürütülen çalışmaları aktü olarak 
desteklemesini karar altına alır. 

yor; işsizli~e yabancı düşmanlı~ına, 
savaş tehlikesine karşı Alman ve di~er 
ülkelerin işçileriyle omuz omuza müca
dele ediyor. 

Kuruldu~u günden bu yana KOM
KAR, bölünmüş ülkemizin çeşitli par
çalarında halkımızın kahramanca yü
rüttü~ü mücadeleye maddi ve moral 
destek sa~lamak, bu mücadeleyi kamu
oyuna duyurmak ve halkımızla daya
nışmayı yükseltmek için yo~un çaba
lar gösterdi; Türkiye 'deki faşist reji
min teşhir ve tecritinde önemli görev-
ler üstlendi. , 

KOMKAR çeşitli kültürel eylemle
riyle, a~ır baskılar altında olan halkı
mızın kültürünün gelişmesine de~erli 
katkılarda bulundu ve bu çalışmaları, 
kitlelerin örgütlenmesinde ve zulme 
karşı mücadelede önemli bir araç ola
rak kullandı. 

Birli~in, örgütlü ve fedakarca çalış
manın ürünleri KOMKAR 'ın mücadele
sinde ve yaşammda somut olarak görü
lüyor. Inanıyorum ki bu aşamadan 
sonra KOMKAR daha da gelişip kitle
selleşecek, daha olumlu sonuçlar ala
caktır. 

7. Kurultayınız, dünyamızda ve ül
kemizde önemli yıldönümleriyle aynı 
günlere rastlıyor. 

Daha 10 gün kadar önce dünyamız, 
faşizm üzerindeki zaferin 40. yıldönü
münü kutladı. Emperyalizmin bu en 
gerici ve saldırgan güçlerinin insanlı~a 
ne büyük acı ve kayıplara yol açtı~ı 
birkez daha gözler önüne serildi. 

Ne var ki bunu bilmek ve ondan söz 
etmek yetmez. Geçmişten yeteri kadar 
ders alabilmiş miyiz? Aynı acıların, ve 
belki de kat kat fazlasının tekrarlan
maması için yeterince çaba gösteriyor 
muyuz? önemli olan budur. 

Faşizmin yenilişinin 40. yıldönü
münde de onlar ve onların sözcüleri, en 
başta da Reagan, gerçekleri çarpıtmak, 
kitleleri yanıltmak, dünyamızda geri
limi arttırmak için büyük çaba göster
diler. Bu çevrelerin elinde güçlü propa
ganda araçları var ve tehlikenin Sov
yetler Birli~i 'nden, sosyalist sistemden 
geldi~ine dair sürekli olarak kamuoyu
nu aldatmaya çalışıyorlar. 

Oysa Sovyetler Birli~i kuruldu~u 
günden bu yana sürekli ve samimi bir 
şekilde barışçı bir politika izledi ve 
bugün de yaptı~ı odur. Sovyetler Birli
~i hertürlü nükleer silabm yapımının ve 
konumlandırılmasınm durdurulmasını, 
bu silahların azaltılmasını ve giderek 
tümden ortadan kaldırılmasını öneri
yor. Sovyetler Birli~i, dünyamızda 
nükleer silahlardan arındırılmış bölge
ler oluşturulmasını, Avrupa ve Ortado
~u 'nun da buna dahil edilmesini öneri
yor. O, uzayın silahlandırılmamasını, 
"yıldızlar savaşı" girişimlerinin durdu-
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rolmasını istiyor. Bunlar çok açık, so· 
m~:~t, barışçı öneriler de~il mi? · 

Geçti~imiz günlerde önemli bir 
yıldönümü daha yaşadık. Vietnam 
halkı kurtuluşunun 10. yıldönümünü 
kutladı. Uzakdo~u'da, amansız bir 
emperyalist saldırıya karşı kazanilan 
bu zafer, Vietnam halkı için oldu~ 
kadar, dünyanın tüm halkları, barış, 
demokrasi ve ulusal kurtuluş güçleri 
için de önem taşıyordu. Diyebiliriz ki 
yi~it Vietnam halkı hepimiz için sa· 
vaştı. 

Bu, ABD bakımından haksız, kirli 
savaş, Amerikan halkına da bir hayli 
acılara, kayıplara maloldu. Ne varki 
Amerikan emperyalistleri bu savaş· 

tan da gereken dersleri çıkarmadılar. 
Aradan çok geçmeden bu kez de 
Lübnan'da maceraya giriştiler. Ve açık 
Grenada zorbalı~ından sonra, şimdi de 
Nikaragua 'ya karış böylesine saldırgan 
ve maceracı bir tutum içindeler. 

Irak ve İran'daki gerici ve diktatör 
rejimler, bir yandan kendi aralarında 
yıkıcı, kanlı bir savaşı sürdürürken, di· 
~er yandan herbiri, Kürdistan'da hal· 
kımızın özgürlük mücadelesini bastır· 
mak için savaşıyor. Irak hükümeti son 
aylarda yeniden yüzlerce tutuklu Kürt 
yurtseverini idam etti, onlarca köyü 
yerle bir etti ve kitle halinde sürgünleri 
başlattı. Benzer bir sürgün eylemine de 
Türkiye başlamış bulunuyor. Kürdis· 
tan 'ın çeşitli yörelerinden yurtsever 
aileleri zorla ülkenin Batısına gönderi· 
yor. 

Kürdistan 'ı aralarında bölüşmüş her 
üç devlet de, 20 milyonluk halkımızın 
direnişini kırmak, onun özgürlük müca· 
delesini bastırmak, halkımızı köleleş· 
tirmek, yok etmek için her türlü bar· 
barlıktan çekinmiyorlar. 

Sömürgeci, faşist Türk yönetimine 
her türlü desteği sağlayan NATO başla· 
rı bukonuda da susuyorlar. Ancak, 
Dünya demokratik kamuoyu bu vahşet 
karşısında sesiz kalmamalı, halkımızı 
yalnız bırakmamalıdır. 

Bizim gerçek dostlarımız tüm ülke· 
!erin emekçileri, barışsever ve demok· 
rat insanlardır. Bulundu~umuz ülkele· 
rin işçilerini, sendikaları , siyasi partile· 
ri, yazarları ve gazetecileri, ilerici ve 
demokrat insanları bu konuda bilgilen· 
dirmek, eyleme geçirmek, halkımızın 
mücadelesine destek sa~lamak için da· 
ha çok çaba harcamalıyız. 

1985 yılı, aynı zamanda, halkımızın 
a~ır ulusal zulme ve sömürüye karşı 

· girişti~i kitlesel ayaklanmalardan biri· 
nin, Şeyh Sait Hareketi'nin 60. yılıdır. 

Bu ayaklanma da ötekiler gibi kan 
ve ateşle bastırıldı. Onbinlerce insanı· 
mız katiedildL Ama düşman amacına 
ulaşamadı. Halkımızın özgürlük tutku· 
su ve direnci yok edilemedi. Biz o gün· 
leri ve ötekilerini unutmadık. Şeyh 
Sait ayaklanması halkımızın yakın ta· 
rihinden onurlu bir sayfadır ve biz 60 
yıl önce özgürlük u~runda yaşamlarını 
yitiren insanlarımızı bir kez daha say-

Denge KOMKAR 

TKSP Genel Sekreteri Kemal BURKA Y Kongre 'de konuşurken 
gıyla anıyoruz. 

Bildi~iniz · gibi, Partimizin de içinde 
bulundu~u altı sol parti biraraya gele· 
rek Türkiye ve Türkiye Kürdistanı Sol 
Birliği'ni oluşturdular. Amacımız fa· 
şist rejimi bir an önce ülkenin başın
dan uzaklaştırmak, ülkeye demokrasi 
getirmek ve halklarımızı ulusal ve top· 
lumsal kurtuluşa ulaştırmaktır. 

SOL BİRLİK tüm anti-faşist güçlere 
demokratik bir program sundu. Biz 
tüm demokrasi güçlerinin birliğinde~ 
yanayız ve bunun için çalışıyoruz . 

Par~imiz, kuruldu~u günden bu ya· 
na, bır yandan Kürdistan yurtsever 
güçlerinin, di~er yandan Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanı 'nın tüm demokra· 
tik güçlerinin birli~i için çaba gösteri· 
yor. Bizce doğru olan yol budur. Sö· 
m~ ~e zulmü. or~dan kaldırmak için 
her ıkı halkın ışçıleri, tüm emekçileri, 
demokratları elele vermeli, omuz omu· 
za savaşmalıdırlar. 

Biz yalnız aynı amaçlar için savaş· 
tı~ımız Türk solcularına ve emekçileri· 
ne de~il, Türk aydın ve demokratlarına 

da sesleniyoruz: Zulmü ve sömürüyü 
ortadan kaldırmak için, demokratik 
bir ülkede özgürce yaşamak için güçle· 
rimizi birleştirelim! Biz birlikte yaşıya
biliriz. Ama bu birlik özgürlük, eşitlik 
temelinde olmalı ve bu biraz da size 
ba~lı. Bunun için, bizi ortaklaşa ezip 
sömürenlerin yaydı~ı şoven önyargılar· 
dan, anlamsız korkulardan kurtulmak 
gerek. 20 milyonluk Kürt halkının var· 
lı~ını kabul etmek, onun hak ve özgür· 
lüklerine saygılı olmak gerek. 

Halkımız özgürlü~ için yüzlerce 
yıldır savaşıyor. Biz zorbalı~a boyun 
e~medik, e~miyece~iz. Halkımızın eski 
bir tarihi, kendine özgü bir dili ve yüz. 
lerce yıldır uygulanan onca zorbalı~a 
karşı unutturulamıyan, yok edilemiyen 
zengin bir kültürü var. Hiç kuşku olma· 
sın ki özgür ve demokratik Kürdistan'ı 
kurmayı başaraca~ız. 

Bu u~urda harcanan hiçbir emek 
boşa gitmeyecek. Inanıyorum ki KOM· 
KAR 'lı emekçi kardeşlerimizin müca· 
delesi de ilerde saygıyla anılacaktır. 

7. Kurultayınıza ve bundan sonraki 
çalışmalarınıza başarılar dilerim. 
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NE ZAMANA KADAR? 
Burjuva toplumu işçi sınıfının ve 

öteki emekçi halk kesimlerinin sömü· 
rülmesiyle yürür. Bu sömürüye her za· 
man baskı eşlik eder. Bu, "demokrasi· 
nin beşi~i" diye nitelenen Fransa ve 
İngiltere'de de, kapitalizmin en geliş· 
kini, a~ababası Amerika' da da, sosyal 
demokratların cenneti sayılan İsveç ve 
öteki kuzey Avrupa ülkelerinde de, Şi· 
li ve Türkiye gibi faşist rejimlerde de 
böyledir. Kapitalizmin özü hepsinde 
birdir, yalnızca biçimler, baskılarm do· 
zu de~işir. 

Türkiye gibi geri kalmış ülkelerde 
bu sömürü daha kaba, daha zorbaca 
biçimlerde yürür; sanayi devriminin 
başlarında Avrupa'da "vahşi kapita· 
lizm" diye nitelenen dönemdekine ben· 
zer biçimde. 

Burjuva devleti tarafsız de~ildir, 
kapitalistin arkasındadır. Türkiye'de, 
daha Cumhuriyetin kuruluşunun erte· 
sinde o, özel sektörü semirtmek işine 
verdi kendisini. Daha sonraları "her 
mahallede bir milyoner" yaratma ça· 
baları devletin deste~i ile yürütüldü. 
Para babalarının halkı zaten gere~i gi
bi soydukları yetmezmiş gibi, emekçi 
halktan toplanan vergiler ve öteki top· 
lumsal gelirler onlara peşkeş çekildi. 

Çok partili yaşama geçildikten son· 
ra da, kitleler, karşılarına çıkarılan ve 
birbirlerinden temelde farklı olmayan 
çeşitli burjuva partilerinden sorunları· 
na çözümler bekledi' boşuna. Ancak, 
gelen gideni hep arattı. 

Tanrı birkez, "yürü ya kulum!" 
demesin .. Hala kimi saf insanlar, zen· 
ginli~in sırrının bunda oldu~unu sanır· 
lar. Gerçekte, bu hızla yürüyen kullar, 
sırtlarını iktidardaki burjuva partisine 
dayamış gözaçıklardır. Sıfırdan başla· 
yıp birkaç yılın içinde milyoner, mil· 
yarder olanlar, büyük partiler vuranlar 
bunlardır. Demirel ailesi Morrison fir· 
ması ile işbirli~inin bir ürünü idi. özal'· 
lar 1970'Ierin "Milliyetçi Cephe"sinin 
ürünüdür. Enka Holding, Mengenecio~
lu ve daha niceleri vatan kurtaran Cun· 
tanın ürünleridir. 

Türkiye'de halk bu tür soygunun, 
talanm, hırsızlı~ın,rüşvetin, daleverenin 
nicesini görmüştür. Ama açık konuş· 
malı, şu devri Evren ve özal' da görü· 
lenler tüm öncekilerin papucunu dama 
atmıştır. Böylesi pervasızlık göriilme· 
miştir. Yüzmilyarlarca lira, vergi iadesi 
adı altında hayali ihracat yapanlara 
ödendi. Kimse bunun hesabını sormu· 
yor. Onmilyarlar fazladan armatörlerin 
cebine akıtıldı. Kimse bunun da hesa· 
bını sormuyor. özal ve ekibi dolar ba· 
bası Arabistan şeyhleriyle kucak kuca· 
~a ortak iş yapıyorlar. İstanbul Bo~a
zı'nı, kıyıları satışa çıkardılar. Köprü, 
baraj, madenler, herşey satılık. 

özal Amerika'da a~ababalarınm, 
Reagan ve iş adamlarının önünde batan 
geminin mallarını satan bir işportacı, 

bir çı~ırtkan gibi konuşuyor: İşte size 
istedi~iniz gibi bir Türkiye! Tam bir 
özel teşebbüs cenneti haline getirdik 
onu. Geri dönderilemez biçimde .. Üc· 
retler sudan ucuz. İşçiler grev yapma· 
ya cesaret edemez .. Haydi, gelin ya~· 
malayın onu! 

Böylesi dünyada az görülmüştür. 

özal, kendisinden önceki alçakların, 
işbirlikçilerin tüm rekorlarını kırdı. · 

Bay özal gerçekten ilginç bir adam. 
Tam bir madrabaz. Su u di Arabistan 'da 
başına beyaz Arap pelerini geçiriyor, 
namaza duruyor. Çıtı pıtı hosteslerini 
çarşafa sokturuyor. Ama Amerika'da 
tam bir Dallas görüntüsü veriyor. Şöh· 
retini ABD 'nin Dışişleri Bakanlı~ı 'nda 
yapan ve şimdi bu şöhreti satılı~a çı· 
karan, reklam aracı yapan Kissinger'e 
25.000 dolar (yaklaşık 12,5 milyon 
TL.) ödeyip onunla kalıvaltı yapma şe· 
refine eriyor ve kendisini iş adamlarına 

tanıttırıyor .. Elbet ikisi de iyi kapita· 
listler, serbest ve liberal.. özgür ve de· 
mokrat bir dünyanın temsilcileri.. Her· 
şeyin parayla alınıp satıldı~ı bir dünya· 
nın.. Semra hanım ise Federal Alman· 
ya'da, dayanarnayıp sahnedeki uzun· 
boylu, narin mankenlerin arasına fırlı· 
yor, foto muhabirierine poz veriyor. 
Ya~ fıçısı vücuduyla ne de yakışıyor 
hani .. 

Ve açlıktan karnı sırtına yapışan 
halkımız, altı milyon işsizimiz bu per· 
vasız soyguncuları, sirk soytarılarını 
sessizce, ama öfkeyle seyrediyor. Çün· 
kü vatanı kurtaran aslanlar, "Kenan Pa· 
şa" ve adamları onların a~zına kilit 
vurmuştur. Süngü gücüyle, işkence çar· 
kıyla, zindanla .. 

Bu ne zamana kadar devam edecek? 
Ne zaman silkinip bu alçakları, soy· 
guncu ve madrabazları tepeliyece~iz?. 

ZORDESTiY A IRADE 
Ll SER KURDAN ZETIR DIBE 

Şere Iraq u İrane ku çar sal u niv 
bere destpekırı bu, berdewam e. lro 
ji bajar u gund xera dıbın, ten şewı· 
tandm u bı dehhezaran merıv dımıre. 
Lı aliye dıne ji, herdu bulrumete n zor· 
dest u kevneperest şere dıji Kurdan 
nadın seknandın, Kurdıstane dı nav 
xwin u şewate da dıhelın. 

Rejima Saddame zordest dı van 
mehen dawi da zor da erişen xwe dı· 
ji gele Kurd. Te gotın ku qasi 600 gır· 
tiyen Kurd en siyasi jı salek vır da 
wmda ne u zordestan ew ku ştıne. 40 
gunde Kurdıstana lraqe dı ve dawiye 
da hatın hılweşandın u xelke wan dı 
kampanda komkırm. 

Yekıti Niştımani Kurdıstan jı Yekı· 
tiya Mılletan ra, jı Xaça Sor u Rexıs
tma Afe ya Navnetewi ra (Amnesti) 
nameyek şand u te da usa dıbeje: 

"Karbıdesten lraqe jı hemu kesan 
ra teblix kınn, ew kesen ku jı mala 
wan peşmerge derketıne, dıve ew kes 
(peşmerge) dı nav meheki da teslimi 
hukumete bın, an na, ew malana bı 
temami ben menfikırın ber bı cemibe 
lraqe u hemu heyiyen wan jı dest wan 
be stendın. 

"Ew teblix jı kesen dıne ra ji hatiye 
kırın ku jı wan malan ji multeciyen 
siyasi hene. U bo wan mıhlet pıçek 
drij e, heta du mehi ye .. 

"Ev kıryara han, destpeka planeki 
mezın e, ku hukumeta lraqe dıxwaze 
hemu Kurdan bajo beriyen cenube u lı 
ciye wan xelke Ereb ciwar bıke. Ev 
kıryara Hukumeta lraqe dıji hemu qa· 
nıin u u sıile n navnetewi ye ..ıi tevi w e ji, 
Iraq hemu soz u bıryaren ku bo gele 
Kurd dabu, bı vi awayi dışkine lı ber 
çave n hemu dınyaye. 

"Dı şere navbera bulrumeta merke· 
zi u YNK yen dawi da, beze n peşmer· 
ge gelek maske n qaze bı dest xıstın. 
Ew ji eşkere nişan dıde ku, bulrumeta 
lraqe xwe hazır kıriye dıji gele Kurd u 
hezen we yen rızgarixwaz qaza bı 
jehr u silahen kimyewi bı kar bine. 

'Jı 15'e meha ewlin vır da, hezen 
lraqe qasi 40 gunden Kurdan bı erde 
va duz k ırın. Hem u xelke n van gu ndan 
(qasi 20.000 insan) bı temami şandın 
kampen dorlegırti. (Name da nave 29 
gundan te dayin ·D. K.) 

' 'Weki Rexıstına "Efe ya Navnetewi 
(Amnesti) ji pe dızane, jı par vır da 
600 gırtiyen Kurden siyasi wında ne. 
Lı tu gırtigehe kes rasti w an naye. Xu. 
yaye ku ew hatıne kuştın." (Dı name 
da nave 80 kesan te dayin .. D. K.} 

Lı Mu su le 100 Welatparezen 
Ku rd Dardakırın 

Partiya Demokrate n Gele Kurdıs· 
tan eşkere dıke ku rejima xwini ya 
Bexdaye, dı Adara çuyi da lı gırtigeha 

Musule qasi 100 welatpareze Kurd 
dardakır. Jı wan 13 hew endame 
PDGK bun u yek jı wan, endame Ko· 
mita Navbendi (merkezi), İzzet Abdul· 
aziz bu. 

Pışti bıhistına ve qetliame, lı Swede 
komek jı welatparezen Kurd, Ereb u 
Tırk ber bı balyozxana lraqe meşiyan 
u ew xwinxwari protesto kırın. 

Rejime zordeste lraqe iro tene lı 
ser zulm u zordesti kare xwe dımeşine. 
Ew dı şere lrane u Kurdıstane da de
ma ku derhan dıxwe u jar dıkeve, ve 
car zetır har dıbe. Dawiya ve rejima 
zalım jı, bıbe. nebe, we be. 
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Pışti şkandına Almanya dı şere ci· 
hani ye yeke da (1914-1918) gelek 
komken netewperest u tolaz lı Alman· 
ya peydabun. Jı wan komkan yek re· 
xıstına paşe bı nave Partiya Nazi hate 
naskırın bu. Adolf Hitler kete nav we 
komke u seroketiya we stand. Wi ben 
dı bohrana sala 1923 da xast welgeran· 
dıneke pekbine u desthılata Almanya 
bı dest xwe xe. Le berxwedana wi eş· 
kerebu u Hitler hate gırtın. Dı zindane 
da wi raman u armancen xwe nıvisan· 
dm u bı nave "Tekoşina mın" (Mayn 
Kempf) çapkır u belavkır. 

Ew pırtılka bu bemama ideyoloji u 
siyasi u rebaza kar bo Partiya Nazi. 

Hitler dı ve pırtılke da nişandaye, 
çawa pewiste nıjadperesti, şovinisti u 
siyaseta dıji demokrati u komunisti· 
ye dı kar da pekbe. 

Partiya N azi gelek siid jı tevleheviya 
siyasi u jı bohrana abori ditın. Bare 
bohrana abori ya cihani sala 1928/29 
lı Almanya he n gırantırbu. Erzaniya 
peran u bekariya geleri heştin, ko pır 
mırov bıbın endam u hevalbende n par· 
tiya Nazi. Serokatiya ve partiye ji 
propagandeyeka psikoloji u demagoji· 
yeka fıreh bıkaranin u bı çalaki hatın 
meydana kar. 

Jı bo hernama wan ya lı dıji komu· 
nistiye hezen rastrewi u paşverıl ari· 
kariya Naziyan kırın bı heviya, ku ew 
kanıbın lı peşiya tevgera karkeri bıse· 
kının u "xetera komunistiye" bı dılr· 
xın. Sermiyandaren ewropi u ameriki 
ji bı ve arınance pere jı Hitler ra beri 
u pışti standına desthılate dışandın. 
Sermiyandaren ziyonist ji dı ve ari· 
kariye da beşdarbun. 

N aziyan bı re ya hılbıjartınan hu · 
kurnet dı roja 30. 1.1933 standın . 
Hitler bu seroke hukumete {Kansler). 
Dı meha Tebaxe 1934 da pışti mırna 
seroke dewlete Hindınburg Hitler xwe 
kıre seroke dewlete ji. 

Bı vi awayi ew bu seroke hukumete , 
seroke dewlete u seroke Partiya Nazi 
(Partiya dewlete) . Edi rejima Nazi 
cihe xwe bıxurti gırt, u teroristiya 
dewlete bu zagona rojane. 

Teroristiya Hundıri 

Dıjmıne n yekem jı Hitler u Partiya 
Nazi ra tevgera karkeri, Partiya Komu
nist,Partiya Sosyaldemoqrat u hezen 
çep yen di bun. 
- Tevgera karkeri lı Almanya pışti 
ş ere cihani ye yeke bu bu he zeka m e
z ın. Partiya Komunist dı hılbıjartınan 
da 6 milyon deng bırın. Loma Hitler 
dızani, ko dı gava peşin da pışti ava· 
kırma rejima xwe pewiste ev hezen 
han werın tarwakırın . Bona amade· 
kırma gel ya psikoloji u tujkmna dıj· 

ınınabiya komunistiye Naziyan dı 27 
Sıbate 1933 da Rayşstag (parlamen) 
şewıtandın u komunist kırın berpırsi· 
yare vi karl. Edi wan perda dawi jı ser 
rılye hovitiya xwe rakırın . Rojnarneo 
çep qedexekırın, eriş bırın ser komu· 
nistan, gelek mırov gırtın. Dı we deme 
da ji edi gırtigehen komkırne (KZ) 
hatın avakırın. 

Naziyan zagonen perlemani u mafe 
mırov dane bın lıngan u zagonen leş· 
keri-faşi çekırın. Hitler desthılat tevda 
kıre dest partiya xwe u şexse xwe ji 
rakır ser hemu zagonan. Wi diktatoriya 
xwe da ser diktatoriya N aziyan ji. 

Roja yeke Gu lane k ırın "Roja kare 
netewi" u dı xwepeşandane da bı sed· 
bezaran mırov bı pe w an ketın. 

Roja dudiye Gulane 1933 Naziyan 
seroke n sendiken karkeran gırtın u 
şandın KZ an. Dı we deme da komu· 
nist, sosyaldemoqrat, azadixaz u mı· 
rovparez hemu ketıbun bın xetereka 
mezıl_! u roj bı roj dıhatın gırtın u kuş· 
tın. Emst Telman, sekretere Partiya 
Komunist ji hate gırtın u yanzdeh sal 
u niv heya 1944 dı gırtigehe da heştın . 
Pışti va dema dur u dırej edi ewkuştın. 

Karmenden dewlete yen ne Nazi u 
yen ne jı nıjade ari jı kar derxıstın. 

Dı sala 1933 da hemu partiyen sisa· 
si ya xwe helkırın yan ji hatın qedexe-. 
kırın. Dı 14e Tirmehe 1933 da zagone· 
~e sazkırna partiyen nuh qedexekır. 
Edi kes lı peşiya Hitler nemabu. Wi 
rejimeka polisi·teroristi avakır u dıj· 
mınen xwe yen siyasi heyadı partfya 
xwe da ji bı zore dane ali. 

Bo kanibın planen xwe yen eşkere 
u veşırti pekbinın N aziyan jiyana cıva· 
ki u çandi tevda xıstın bın perda ideyo· 
lojiya nıjadperesti u şovınisti. Hemu 
rexıstmen xortan helkırın u rexıstına 
"Xorten Hitleri" sazkırın u bı ramaneo 
Hitler ji perwerdekırın . Her w an xwen· 
degeh, çapemeni, radyo, sinema, şano 
u hemu tışten dı kırın bın xızmeta 

Denge KOMKAR 

GUNDi 
propaganda Nazi. Siyaseta hundıri lı 
Almanya kete desten SS u Gestapo. 
Bı wi şeweyi Naziyan dadegehiya faşi 
ji sazkırın. Aboriya Almanyakırın abo· 
riya şer u mafen karkeran jı hele rakı· 
rm. Karkeran nola koleyan jı xudanka· 
karan u jı dewlete ra erzan kardık ırın. 

Dı saleke· du salan da rejima NııZi 
bı xurti bıngeha xwe dı nav gele Al· 
man da gırt. Edi fırehkırına sinaren 
Almanya hatıbu. 

Siyaset u Plan~n Dervayi 

Jı cihane gışti ra eşkere bu, ko fa· 
şiya alınani dıxaze agıre şereki mezın 
dade. Siyaseta we ya dervayi berde
wamiya siyaseta we ya hundıri bu. W e-

ke çawa dı Almanya da teroristi u 
nıjadperesti pekanin wisa ji dest bı gu. 
hartma sinoran kır. 

Sala 1933 Almanya Hitleri jı "Tev· 
gridana Netewan" derket u dı dest· 
pe ka sala 1935 da navçeya Saar bı 
he za leş k eri vegerande nav sin o re n 
xwe. Disa sala 1935 xızmeta leşkeri ya 
icbari Naziyan bı zagoni vegerandın u 
pişesaziya balefıre n leşkeri ji avakırın. 
Ev gavna lı dıji peymanen Versay bun, 
ye n ko pışti şere cihane ye yeke lı 
ser Almanya hatıbun ferzkırın. 

tmperyalisten Ingilizi u Fransi lı 
karen Naziyan temaşedıkırın le denge 
xwe nedıkırın. Hen wan bı ser da pey· 
manen hevkari u arikariye bı va rejima 
fa şi ra çe dık ırın. 

Begumane, ko dengnekırına İngiliz 
u Fransa dıheşt, ko Hitler peşiya xwe 
vala bıbine u fırehkıma sinoran bı lez 
pekbine. 

1936 wi leşkere xwe ajote ser nav· 
çeya Rayn ya be leşker bU u xıste dest· 
hılata xwe. Dı we sale da ji leşkere 
xwe şande Spanya bo pıştgıriya Fran· 
ko. Bı Mussolini ra peymanen fıreh· 
kırna sinore n Almanya u İtalya danin. 

Sala 1938 Hitler Austırya dagirkır u 
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kıre beşek jı Almanya. İngiliz u Fransa 
peyınan bı Hitler ra çekırın u razibun, 
ko ew navçeya Sudet jı Çekoslovakya 
bıbıre. 

Le diyarbıl, ko arınanca Hitler ne 
tene Sudet bu. Sala 1939 leşkere Hit
leri kete Prage ji. Bı vi şewayi Çekos-
lovakiya ji dagirkır. . 

Dı we deme da imperyalisten İngi
lızi u Fransi jı ber tırsa erişna hen me
zıntır ra sozdan pıştgıriya Polonya bı· 
kın, eger eriş werın ser we. Wan pır 
hevidıkırın bere Hitler bıdın Rojhılat. 
Ev heviya jı Yekıtiya Sovyeti ra ji di· 
yarbu. Lewra Stalin pır berxweda, ko 
welaten Ewropa bı hev ra peymana h 
dıji şerxwazi u erişvaniye deynın. ı..e 
hıgiliz u Fransa we deme gu hnedıdan 
ve xasteke. Lewra Stalin neçar bu, ko 
bı Almanya ra peymana erişnekıme 
dı Tebaxa sala 1939 da çeke. Wi ji 
hevidıkır, ko bı tene nekeve şereki me
zın bı faşiya Almani ra. 

Bo Hitler edi her tışt amadebubu 
bona şereki fıreh Almanya dı ware 
leşkeri u abori ra bubu bezeka gelek 
xurt. Dı ware psikoloji u ideyoloji da 
ji gele alman hatıbu tujkırın. Lı derva 
ji Hitler hevalbend u pıştgırt jı xwe ra 
çekırbun. 

Destpeka Sere Cihani 
ve Dudiye 

Lı gor planen Hitler yen bı dızi, 

wi dıxast hemu erde almani texe bın 
ala xwe. Paşe dıxast dı demekakurt da 
welaten Ewropa yen bıçuk bıstine. Dı 
gava dudıye da dıxast Fransa u İngiliz 
bışkine u rejima xwe ya faşi lı herdu 
welatan sazbıke. Dı bergeha sısiye da, 
pışti ko Ewropa Rojava tevda pewist
bu bıba Nazi, Hitler dıxast edi eniya 
Rojhılat lı dıji Yekitiya Sovyeti veke. 
Plana Naziyan wısa bu, ko pewistbu 
leşkere n wan jı baku re Afrika u jı Qef
qas da lı Rojhılata Navin bıhevgen. Lı 

dawi dıxastın, xwe arnadekın bo şereki 
lı dıji Dewleten Ameriki yen Yekbuyi 
(USA). 

Dı yeke İlone 1939 da Almanya fa· 
şi eriş bıre ser Polonya. Edi Ingiliz u 
Fransa neçar bun şer lı ser Almanya 
ilankın. Polonya, Danimarka, Belçika u 
Hollanda zu ketın dest Naziyan. Fransa 
ji pışti çend heftan westiya u Nazi u 
Hitler bıxwe ji ketın Parise. Hitler ber· 
xweda, ko İngiliz jı ezmen da bışkine 
u jı şer derxe. Le şıkandına İngiliz ne 
asanbu weke wi bawerdıkır. 

Heya sala 1941 edi beşe mezın jı 
Ewropa katıbu bın ala Naziyan. 

Eriş Lı Ser Yekıtiya Sovyeti 

Dı 22 ye llezirane 1941 da Hitler 
agıre şereki nuh dada. Wi nızanibu, ko 
ew agıra we li wi vegere u wi ji bışew· 
tine. 

Seet 3,15 berbangi ve roje lı gor 
plana ' Barbarossa' leşkere n faşi be 
ilankırna şer sinore n Y ekıtiya Sovyeti 
u bı hovitiyeka be hempa gund u bajar 
bombekırın. Faşistan bawerdıkınn bı 

erişen bırılski dı çend heftan da pışta 
Yekıtiya Sovyeti bışkinın, gel bıkın 
kole u welate wi bıkın metingeh. Lew· 
ra wan bı 190 alayi (5,5 milyon leşker) . 
3712 tang, 4950 balefır, 47260 top u 
bombeavej xıstın şere Yekıtiya Sov· 
yeti. 

Peşketınen dı destpeke da baweri· 
ya faşistan xurtkırın, ko ewe planen 
xwe bı asani pekbinın. Bı se şipan leş· 
ker xıstın nav Yekıtiya Sovyeti. 

Lı baku r ber xwe dabun Leningrad, 
lı xeza navber armanca wan Moskova 
bu u lı başu r dıxastın Kiyev bıstinın. 

Tevi ko Y ekıtiya Sovyeti he n xwe 
jı bo şer amadenekırbu, le leşker u 
gele Sovyeti bı merani u nebezi ber
gıriya welate xwe kırın u şer bı driji 
xıstın. He n dı hefte n pe şin da di yar· 

·bu, ko şere bırılski nakane arınance n 
serokatiya N azi pekbine. 

Berxwedana Leningrade kete d,iro· 
ka qehremaniye. Tevi sar u serme, bır· 
çıti u bombekırıne rılnıştvanen Lenin· 
grade 900 roj nebeziya xwe heya şı· 
kandına dorgırtıne berdewamkırın. 

Heze n Hitleri lı çend cihan ta 30 
kilometti nezıki Moskov bıln. Le du· 
ruşma( şiara) parezkaren Moskov ev 
bu: 'Rusiya mezın e, le şiindaçan edi 
nine· Moskova lı pışt me ye". Bı rasti 
ji şere Moskov destpeka şıkandına he· 
zen Nazi nişanda. Dı dema wan şeren 
dıj~ar da Yekıtiya Sovyeti jı "Hevgır· 
tiyan" (İngiliz u Amerika) dıxast, ko 
eniyeka şer lı Rojava ji vekın, le wan 
1080 roj u şevi Yekıtiya Sovyeti dı 
şere hoven faşi da tene heştın. 

Eger şere Mosko destpe ka ş ıkandı· 
na dıjmın bu, şere Stalingrad ji lı ber 
çeme Volga mezına şere ·cihani bı ca· 
reke guhart. Pışti pır erişan jı herdu 
aliyan edi leşkere sor rezen faşisten 
alman u hevalbenden wan yen Rume
ni u ltali bırın u dora 330 hezar leşke
re n faşi gırtın. Bı tevayi 50 alayi (betı· 
ri milyonek leşker) jı faşistan hatın 
kuş tın. 

Serketmen Yekıtiya Sovyeti teko· 
şina dıj faşiye lı cihane gışti xurtdıkı· 
rın. ü jı ber ko Hitler neçardıbu heza 
xwe ya gırim bıde ser Yekıtiya Sovye. 
ti, !oma bare welaten Rojava sıvıkdıbu. 

Partizanen şere çekdari dıkırın u 
tevi Yekıtiya Sovyeti bıxwe hewceyi 
her tışti bu, arikariya hemu tevgeren 
partizani dıkır. 

Geli Soryeti welate xwe rızgarkır, 
u leşkere sor eriş jı ser faşiyan kemne· 
kırın heya Ewrope tevda jı bın nire 
wan hate rızgarkırın. 

Roja 30 ye Nisane leşkere sor ala 
serketıne lı ser Rayşstag venan, dı ro
ja 2 ye Gulane da Berlin teslimbu u 
dı roja 8 Gulane da peymana teslim· 
bUna be merc jı aliye Almanya u he· 
ze n ser k eti da ha te imzekırın. 

Pewiste bete gotın, ko şıkandına 
faşiye da gelek welat u tevgere n parti· 
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zam u hezen almani ji beşdarbun, le 
rola bmgebi beguman ya Yekıtiya 
Sovyeti bu. Dı şere cihane ye dudıye 
da betıri 50 milyon mırov hatın kuş· 
tın. Jı wan 9, 7 milyon Alman bıln u 
betıri 20 milyonan Sovyeti bun. Dı 
vi şeri gele Sovyeti bı milyonan af. 
sanen ·qehremaniye dı diroka rızga

riye da nıvisandın. 
Şere cihani lı Ewropa xelasbu, le lı 

Rojhılata Dur hen berdewambu. 
İmperyaliste n ameriki tevi, ko dawiya 
diyarbubu, du bomben atomi bı ser 
Hiroşima u Nagazaki da berdan u bı 
sedbezaran mıroven sevil kuştın. Bı 

van herdu bomhan Japan ji teslimbu. 
Edi ev şere şeş salan (1939·1945) 
drrejkır sekıni. 

Encam u Waneyen 
S ere Cihan i 

Pışti ew şere dur u dırej tev kuştın 
u hılweşandın edi ınırovaniye behna 
xwe kışand u aşıtixazi bı serket. 

Rexıstına Netewen Yekbılyi (UNO) 
sala 1945 hate avakırın bona ditına ça· 
relekırınen aşıti jı dıjayeti u pırsen nav 
gelan u dewletan ra. 

ı Gelek welatan lı Asya, Afrika u 
Amerika Latini nire kolonyalistiya 
kevneşopi (klasiki) şıkandın u serxwe
buna siyasi standın. Behna azadi u de
moqratiye lı cihane tevda belavbıl. Ge
le me ji lı Kurdıstana İrane kanibu dı 
we rewşe da u bı arikariya Yekıtiya 
Sovyeti Koroara Mahabat sala 1946 
sazbıke u tevgera xwe ya nıştımani 
peşva bıbe. 

Encama şer ya tewri mezın ew bu, 
ko sosyalisti jı sinore n Yekıtiya Sov
yeti derbasbıl u sazumana sosyalisti 
ya cihani avabu. 

Le he n dema şer da imperyaliste n 
İngiliz u Ameriki dıjayetiyen xwe jı 
Yekıtiya Sovyeti ra xuyadıkırın. Ew 
ketıbun şere dıji faşiye, le ew .jı serke· 
tınen Yekıtiya Sovyeti ji dıtırsin. 

Bı bomben lı ber Hiroşima u Na
gazaki wan dıxast çaven Yekıtiya 

Sovyeti bışkinın, dako dı peymanen 
aşıtiye da xasteke n xwe ferzkın u lı 
gor ditıne n w an pe kbe . 

İmperyalistan disa dest bı siyaseta 
şerxaz kırın u Rexıstına Bakure At
lantik (NATO) sazkırın u lı Almanya 
Rojava disa sazumana sermiyandari 
weke bere senastkırın. Wan dest bı 
"şere sar" kırın lı dıji Yekıtiya Sovye· 
ti u sazumana sosyalisti. İmperyalistan 
propagandeyeka dıji komunisti bı her 
awaki ajotın u heya iro ji he n berde
wame. 

Tırkiye bı endametiya xwe dı 

NATO da beşe mezın jı Kurdıstane ji 
kıre metingeh u leşkergehe imperya· 
listan. 

Dı van 40 salen dawi da imperya· 
!istim agıre pır şeran dadan u zor eriş 
bırın ser gelen bıçuk. Ew çekan pırdı· 
kın u teknika şer zor bı xu rti pe ş va dı· 

(Dumahik rupel 19) 
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DiSi ASLAN ... • 

Sürüyle Osmanlı askeri, Nuri Paşa, Zeki Bey, Derviş Bey, 
Siirt alay ı, Van tümeni, Bitlis taburu, 

WELAT 

gün yiğitler günüdür, size bir çift sözüm var, 
. yere düşürmeyin, 

Vstelik Muş ovasının Türkü, Serhad boylarının ayak takımı, 
Çapakçur, Erzurum askeri Muş düzüne indi, 

erieri vurmayın, yetim, gariptir onlar, 
Halkın çocuk larıdır, emir kuludur, yazıktır onlara, 
Cumhuriyetin subaylarını, komutanlarını vurun, Bınanığ çayı boylarına, Murat kıyısına indi, 

Derin bir vadide kuşattı bizi, 
Vç kez seslendi Seyithan, aslan yeleli Elican 'a 
To (ik 'e, Sılheddin 'e, dedi: 

"Babam, kardeşim olun, yiğit olun, yiğidin hası olun, 

Babamın askerlik yaptı~ı 
yılları bilemem. O zaman 
henüz do~mamıştım. Ama 
annem gil onun askerden sık 
sık kaçtı~ını, bu yüzden jan· 
darmaların evimize rahat 
huzur vermediklerini anlatır· 
lardı. O, nasıl yakalanma· 
mak için yazı-yabanda ya
tarmış, jandarmalar onu 
karşıdaki darı tarlasında na· 
sıl kovalamışlar .. 

Askerli~i neden sevme· 
miş bilemem. Ama hangi 
Anadolu insanı askerli~i se· 
ver ki! Hele bir de Kürt 
olursa .. Ona yine de askerlik 
yaptırmışlar. 

Babam önceleri öyle pek 
bilinçli bir yurtsever sayıl· 
mazdı. Bu işlerle u~raştı~ı
mız için bize de sık sık kı· 
zar, uyulmıyaca~ını bile bile 
ö~tler verir, "siz devlet me· 
murusunuz, gelin gibi olma· 
nız gerek!" derdi. Yani sus
kun ve uysal . Ama birgün 
onu, Ba~dat radyosundan 
Kürtçe acılı uzun havalar 
dinledikten sonra, gözleri 
dolu dolu, "lo, em Kurd be 
xwedi ne!"* diye haykırdı· 
~ını duydum. 

Bir gün de, neden hatırlı· 
yamıyorum, kızınıştı bana. 
"Sen bolşeviksin!" dedi. 

" Bolşevik ne peki?" de· 
dim. Gülümseyerek: 

''Bolşevik, yani yoksul· 
lardan yana olan, zenginlere 
karşı adam .. " 

"öyleyse kötü birşey de· 
~il, " dedim. 

Zamanla o da bize ayak 
uydurdu. Hem yurtsever, 
hem solcu oldu. Gözlükleri· 
ni takarak Yön ve Ant dergi· 
lerini sabırla ve dikkatle 
okurdu, Köylüler içinde, 
beyaz sakalı ile iyi bir pro· 
pagandist de oldu. 

Sık sık kaçtı~ı askerli~i 
tam da Şeyh Sait ayaklan· 
masına denk gelmiş. Bazıları 
gibi askerlik anıl~ını anlat· 

mayı sevmezdi. Ama bana 
anlattı~ı bir askerlik anısı 
vardı ki hiç unutamadım 
onu. Size da anlatayım: 

Şeyh Sait ve adamları 
yakalanmış, isyan bastırıl· 
mıştı. Ordu köylerde, da~· 
larda 'temizlik' yapıyordu. 
Bizim birlik Lice, Kulp ta· 
raflarında görevlendirilmişti. 

Bazan da~larda kaçakları 
sıkıştırıyorduk, müsademe 
çıkıyordu. Bir keresinde 
Yüzbaşı omuzundan vurul· 
du. Ama zalim, inatçı bir 
adamdı. Sargılı kolunu kapu· 
tun altında gizleyerek atma 
bindi ve sürdü atını. Askerin' 
morali bozulsun istemiyor· 
du. Acımasızdı da. 

Bir köye yaklaşırken de· 
reye do~ kaçan yaşlı bir 
adam gördük. Askerler arka· 
sından ateş ettiler. Sonra da 
alıp getirdiler onu. Baca~ın· 
dan yaralanmıştı. İhtiyarı 
ayaklarından bir dut a~acına 
astılar ve sopalarla döverek 
konuşturmaya çalıştılar. 
Köylülerin nereye kaçtı~ını, 
nerede saklandı~ını soruyor
lardı. Adamsa inatla hilmi· 
yorum dedi. Belki de hilmi· 
yordu gerçekten. Sonra sa· 
kalından tutuşturup çıra gi· 
bi yaktılar adamca~ızı. 

Köy bomboştu. Askerler 
evlere da~ılıp altın, para gibi 
şeyler aradılar ve ceplerini 
ceviz içi, kuru dut ve pes
tille doldurdular. Herşeyleri· 
ni orada bırakıp canlarını 
kurtarmak için aceleyle 
kaçtıkları belli oluyordu. 
Evlerin içinde bir bölümü kı· 
rılmış ceviz öbekleri duru· 
yordu. Küplerde tereya~ı, 
bakraçlarda yo~urtlar, tor· 
balarda bulgur ve pirinç .. 
Askerler ya~ı, peyniri, bul· 
guru, unu topra~a döktüler, 
saçtılar. Zehir karıştırılmış 
olabilir diye onların yenil· 
mesi yasaktı. Ama sa~a sola 
da~ılmış koyun ve keçileri 

. · halk düşmanıdırlar 
Sılheddin 'in babasıyım .ben, benimle onlar aras~ nda 
Murat suyu, Iran sınırı vardır. 
(Seyidhan'a yakılmış bir Kürt halk türküsünden) 

yakalayıp bo~azladılar. Ka· 
zanlar kuruldu ve o akşam 
herkes tıka basa yedi. Su· 
baylar için de kuzular çev· 
rildi. 

Sabah erkenden yola çık· 
tık. Meşelerle örtülü bir ara· 
ziden geçiyorduk. Ansızın 
bir silah patladı ve aramız· 
dan biri düştü. Bir te~men· 
di. Kurşunu tam alnından 
yemişti. Hemen hepimizi si· 
per aldık ve sesin geldi~i ta· 
raf dakikalarca tarandı. Ma· 
kinalılar ölüm kustu oraya. 
Sonra yamacı tırmandık, 
ama kimseleri görmedik. 
Sırtı aşıp · öteki yamaca do~· 
ru 'ilerledik. Ve bir kurşun 
sesi daha.. Bu kez vurulan 
bir assubaydı. 

Birlik yamacı yeniden 
vargücüyle taradı. Ama baş· 

ka cevap yok. 
Bu böyle saatlerce devam 

ettL Her keresinde bir tek' 
kurşun sesi ve bizden bir 
ölü. Birli~in morali bozuldu. 

Sonunda kan izlerine 
rastladık ve bir sırtı aşınca 
yi~it savaşçıyı orada bul· 
duk. Yüzüstü topra~a düş· 
müştü. Göksünde dört sıra 
fişek, genç, güzel bir gelindi 
bu. Uzun saç örgüleri gök· 
sünden fışkıran kana karış· 
mıştı. 

* * * 
Bir Kürt atasözü şöyle 

der: "Şer Şer e, çı jın e çı 
mer e." (aslan aslandır, ha 
erkek, ha dişi..) 

* "Biz Kürtlerin sahibi 
yok!" ya "Biz Kürtler maz
lum bir halkız" anlamında .. 

Efrandınek H~ja: TARiXA KURDISTAN 
Dı nav meha bori da 

nav weşanen ROJA NU 
efrandınek heja ya ma· 
mosta mezın a rehmeti 
CİGERXWİN bı nave 
T ARİXA KURDISTAN 
hate çapkırın. 

Dema ku mamoste hin 
sax bu, dest bı amadekı
rma vi pırtilke kıribfı. Pır· 
tfık cılda yekem e fıjı ~16 
rfıpelan pekhatiye. Der· 

TARl:X.A 
KURDiSTAN 

·1· 

heqa pırtUka xwe ma· 
moste mezın usa dmı· 
vise: 

''Dı vi perçi de dıxwe
zım, cografi fı nav koka 
Kurd, zımene Kurd, ol· 
perestiya Ku rd fı rewşa 
abfıri, cıvaki, rezani bı· 
dım xuyakırın. Eger ev 
kare dıjwar ne bare mıro· 
ven weke mıne ji, le dı· 
xwazım her nebi, kevıre· 
ki jı deve re bıdım ali 
ko bozan fı tarixzane n 
pışti me karıbın bı hesani 
vi kari bıbın seri fı bı 
cibıkın. 

"Çawa hı!l mıroven 
weke Mıhemed Emin Ze
ki Beg fı Merdoxi fı Şe
refxan fı bın mıroven di 
jı hene, ko re jı mere 
xweş fı roni kırıne, ko 
şayane pesn fı rfımetın 
fı em dı irode sıpasen 
xwe fı mılete Kurd jı 
wan mırovenre peşkeş 
dıkın." 
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Rôpel 17 

§IN'JE'JI' ıft ÇAND 

SiYABEND 0 XECE 13 
(Destpek bejmara bere) 

Guri rabu, rabışte deste we, we bıre male, xıste nav ciye 
we, zarok cıvandın, nan u mehir dani her wan, neh deh nan 
ji jı xwe ra hiştiye ba xwe. W e bır, dani nav ciye we, par· 
slıki jı parslıye we şkestiye. Dıbe zarina jınıke, zarina we 
dıçe ba erşe xudaye. Gava jmıke zarin kır, zaroke we le 
cıviyan. 

Gundi dıve, mehira elbe, nan dani her zaroke weye, 
Xatır jı wan xwest u hat ser sergoye rexeye. 

Efendıme xwera oojım, tari ketiye erde, dewar hatme 
mal e. Dewar çune m ale, gavan ji çu mala xwe . Dıve gavan 

bala xwe daye ko jma wi dıke zarin. Got, evaye bu mfixurb, 
jmıke nan nedaye hev zarrok bırçine lı male. Gavan rab ış· 
te dare xwe, çu lı ser ciye jma xwe sekmi, bı daha jma xwe 
got: 'Te he nane gavaniye ne daye hev?" Jmık gıriya got: 
"Derd u kule Guri ne bese, he le dana te ji zede bar, parsfiye 
mın şkestiye.' Go: "Ki parsfiye te şkenandiye?". Go:' Guri 
şkenandiye '.Go: Inea ez hew dıçıme her dewara. Heger em 
jı have xwe ne, ew heqe xwe nadıne mın". Gavan qe dey 
nekır, dı dıle xwe da hişt u raza. 

Sere sıbe, her kesek jı kefa xwerra çe leke xwe dıdoşe 
u deware xwe berdan. Dewar tev çun ketme babana ape wi. 
Guri bala xwe da dewar, tev ketıne babana ape wi. Babare 
ce şin dıke u kijan dewara derte, xwe le dıgre u dıçe nave u 
dıçere. Deware gund tev ketme babana ape Guri. Guri rabu 
jı piya u sekıni, keda ape wiya dı dıle wida pır şirine. 

Guri go : "Here-lo, here-lo, here-lo, 
Heme garrane, dıle mm dıooye, 
Ev ceye bexweyi u ooxudan jı wera lı kudere, lı ved-

dereye". 
Guri rabışte kerıkeye, çıma deveye, 
ü drrejkıre nava garaneye, 
Kija çeleka ku dıgeje, kerke h zıke we dıde, hure we 

berdıde erdeye, 
Guhane wan je dıke, yek çe leke sax u sılarneti naçe 

m ale ye, 
zedeyi nogıneki u conegeki nefılıti jı ve garaneye. 
Guri dıbeze lı pey conegayi u pey nogmeye. 
Ape Guri bı Guri dıhese, radıheje dare xwe u te gazi 

Guri dıke, dıbeje: · 
' Gurri lao, ev te çı kıriye lı rfi-hevalta dıneye?" 
Guri dıbeje: "Apo, bı wedaniya xude, ez weke ku wes
tiyam pey vi conegayi u lı pey ve nogmeye, 
Ez ne westiyame h pey ve garanneye. 
Dıbe Apo, bıla ev conega u ev nogma hane jı werra sax 
bıminın, sala we bıqede u conega bazde ser nogmeye, 

We nogın bıze, maste we çıqa hebe lı dıneye, hewqa ev 
bardıne sereye, 

Dewe xwe h hev para vekır, belki xera mm u gune mm 
ji dı berhevda dere ye". 

Ape Guri vedıgere maleye, 
Evare gundi ternam dıçme odeye, 
Dıbejın ape Guri: "Te destura kuştma Guri bıdi, ku tu 

destUra Guri nedi, erne te ıi Guri bı ser hevda bıkujm 
vedereye". 

(Dumahik beye) 

Stranen tarixi 
SEYlD XAN /3 

(Destpek bejmara bere} 

Dıbe em herdu bege Patnose jı mıdıire Kopera se kevıra 
hıltinın jı erde ye, 

Jera datinın ser masaye, · 
Jera sond dıxun bı teleqe jın berdaneye, 
Deste xwe datinın ser qurane dıben: "Heta Seyid Xan, 

Elican, Tofiq, Sılhedin · herçar serekdare 
mehkUma em lı dora Kopeda nekujın, qaçaxe 
dewlete dı ser m erra derbaz na be ve dere ye''. 

Dıbe, xebere van mireka he dı deve wanda bun, 
Cıxare wan peçayi, ne pe keti nava tıliye wanda bfın, 

Mısine qawe av bü nekelandi dı agır da bü, 
Çıqas re dıçüne dora Kope, re ü dırb le derdıketın, 
Bave Sılhedin bı tarihara sıbera, bı zeraya tave ra 

kete topraxe Kope ced u dırb ternam gırtın, 
Sere fırar ü qaçaxe geliye Zila lı topraxe Kope le daye 

berdan. 
Nobeçiye bave Sılhedin lı peşiye dımeşiyan, 
Nobeçiyeki vegeriya, melumet da Seyid-Xan, go:" Seyid· 

Xano apo, bı şex Bazide, erde TıknUke, mıjı 
şıvan ü gavane çole bıhistiye: 

Herdu bege Patnose, reyise çeta bu kumete lı ba mıdüre 
Kope rfimştıne, 

Jı evara xweda va ray ü şewr ü tekbira me danine, 
Ez bala xwe dıdıme, re ü dırbe me, dı dora Kope da ji 

tunine". 
Seyid-Xan, Elicane gerdengaz, Tofiq u Sılhedin bı xwe ra 

hılani, 

Sed ü pe nci süare wi lı pey kar bfin, (Dumahik beye) 

SEHEMÜSENE 
Go, yeki lı beriye sek lı 

bın siye da dit, rabfı kevıreki 
mezın hilda sere se xıst, cida 
kuşt. Hevale wi gote: "Ma· 
tava, tu jı xwede natırsi, 
te ev seye bealeqet kuşt?" 
Go: "Ne tu nızani, par lı 
zozana seki ez gırtım, ew bu 
ez bıxarama". Hevale wi go· 
te: 'E, mal ne xırab; seye 
zozane lı ku ev seye deşte 
lı ku?' Go: "Na, se, hemu 
sene". 

KURE FEQİR 
Yeki go te hevale xwe: 

"Kureki mm heye' . Heval 
gote: "Xude bıhele". Go: 
' Ne tu nızani çıqa feqire". 
Heval gote: "Xude bılıele". 
Go: "Je ra çı bıki, bersiva 
te nade'. Heval gote: "Xu· 

de jı tera bıhele" Go:"We
ki tu lexi, ew deste xwe lı te 
hılnaye ı. Heval gote: "Xu· 
de bıhele" Go: "Kuro, meş 
datinın ser eniya wi, meşa 
nafırine". Heval gote: "Hey 
xude jı tera nehele". 

NIMEJA MELLE 

Go, şıvanek çü bajer, ku 
melle ser ınınare bang dıde. 
Jı yeki pırsi, go: "Ev çı dı· 
beje?' Gote: "Gazi mmeje 
dıke'. Şıvan pırsi: "Nırnej 
çiye?' Go: Nırnej mmej e". 
Go: "Tu bı xude ki, ma 
zırara pez teda tune?" Go~. 
"Na, zırara pez te da tune". 
Şıvan go: "De bıra bang 
bıde çıqa dıle wi dıxwaze". 
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Ders~n Zman~ Kurdi 
35 

(Destpek bejmara bere) 

Rahm 
Beri yeki dan 
Berxwe dan 
Xwede 
Ço 
Bı çoye zore 
Pışt 
Şıkestın 
To 
Jı dest ' hatın 
E" ş ir 
Eşirti 
Ed et 
Parlamento 
Mebfıs 
Ray 
Bı ci bfın 
Erxat 
Sefil 
Pars 
Parsok 
Pars kırın 
Aran 
8ewi 
Pihn 
Betal 
Betali 
X eri b 
Xeribi 
Dıji 
Zulm 
Serhıldan 
Bahoz 
Kfıçe 
Heq 
Neheq 
Zık 

:Merhamet 
:Birine karşı direnmek 
:Direniş 

:Tanrı 

:Sopa 
: Sopa gücüyle, zorla 
:Bel 
: Kırılmak 
:Kaymak 
: Becermek, yapabilmek 
:Aşiret 
: Aşiretçilik 
:Adet 
:Parlamento 
:Mebus 
:oy 
:Yerleşmek 
:Irgat 
:Sefil 
: Dile ncilik 
:Dilenci 
:Dilenmek 
: Yaylah 
: yetim 
: Tekme 
:Işsiz 
:Işsizlik 
:Yabancı 

: Yabancılık 
:Karşı 

:Zulüm 
:Baş kaldırmak 
:Fırtına 

:Sokak 
:Hak 
:Haksız 
:Karın 

ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ 
Fiil : Gotın 

DemaNıha 

(Şimdiki Zaman) 
Ez dıbejım 

Kök :Got 
Boriya Dudar 

(Di 7i Geçmiş) 
Mm got 

Tu dıbeji 
Ew dıbeje 
Em dıbejın 
HOn dıbejın 
Ew dıbejın 
Boriya Tedayi 
Miş'li geçmiş 

Mm gotiye 
Te gotiye 
Wi, We gotiye 

Te got 
Wi, we got 
Megot 
Wegot 
Wan got 

Boriya berdest 
Şimdiki zamanın 

hikayesi 
Mm dıgot 
Te dıgot 
Wi, We dıgot 

Me gotiye 
We gotiye 
W an gotiye 

Me dıgot 
We dıgot 
Wan dıgot 

Şimdiki zamanın hikayesinde fıil dı ön ekini 
alır. Geçişli fıiler takı almaz. Geçişsiz fıilerde ise 
kök, son harfın sesli veya sessiz oluşuna göre şu 
ta kıları alır: 
GERlN- Kök: Geri KETIN- Kök: Ket 
Ez dıgerim m 
Tu dıgeri 
Ew dıgeri 
Em dıgerin n 
H iin dıgerin n 
Ew dıgerin n 

Ez dıketım ım 
Tu dıketi i 
Ew dıket 
Em dıketın ın 

HOn dıketın ın 

Ew dıketın ın 

Not: 1- Geçişsiz tillerde şimdiki zamanla hikaye
si arasındaki far ka dikkat ediniz: 
Şimdiki zaman şimdiki zamanın hikayesi 

Ez dıgerim 
Tu dıgeri 
Ew dıgere 
Em dıgerın 
HOn dıgerın 
Ew dıgerın 

Ez dıgerim 
Tu dıgeri 
Ew dıgeri 
Em dıgerin 
Hlın dıgerin 
Ew dıgerin 

2- Kürtçe'de (i) sesiisi ile biten fıilerin mazi za
manlannın çekimi farklı bir biçimde de yapılır: 

MASTAR KöK 

Gerin Geri 
Çe ri n Çe ri 
Kırin Kıri 

D ızin Dızi 

W eşin W eşi 
Tırsin Tırsi 

MISLİ GECMİŞ 

Ez geriyame 
Ew çeriyaye 
Te kıriyaye 
We dıziyaye 
Pel weşiyaye 
Şahan tırsiyaye 

DİLİGEÇMİŞ 
Ez geı,iyam 
Ew çeriya 
Te kıriya 
We dıziya 
Pel weşiya 
Şahan tırsiya 

ŞİM. ZAM. HİKA YESİ 

Ez dıgeriy~m 
Ew dıçeriya 
Te dıkıriya 
We dıdıziya 
Pel dıweşiya 
Şahan dıtırsiya 

(Dumahik heye) 
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KOMCIViNA KOMKAR ... 
Kurdıstan lı Elmanya Federal kardıkın 
sekınin, p ıştevaniya xwe carek dın bı 
gele Kurd nişan dan. Ev hınekan ra bu 
bersivek ku , ' neteweye Ku rd te ne ye" 
dıbejın. 

Dı Komcıvine da nunerek j ı KOM
KAR-Fransa, KOMKAR-Swed, Dosten 
Riya Azadi lı Danimarka, Yekıtiya 

Karkere n Kurd lı Hollanda beşdar bôn 
ô lı ser karkere n Kurdıstani ku lı Ewro
pa kardıkın an ji dıjin rawestiyan. Dı 
gel vi, lı ser pevendiyen xwe KOM
KARe sekınin, j ı bo peşdabırına kar ô 
bar ô pevendiyan peşneyar anin. 

Seva Candi 
Ş eva ewil, jı bo mevan ô nuneran 
programek çandi ji hatıbo amadekırın. 
Koma folklora zarokan ô yen mezınan, 
koma zarokan ya bı nave " Kulilken 
Kurdıstan" jı folklor, stran ô marşan 
ve dıle seyirvanan da ciyek mezın 

gırtın . 

Hozan Şexo, Delal, Kamıl ô Kemal 
bı zarave zazaki ô kurmanci stranen 
folklori, dilani ô şoreşgeri pe şke ş kı
rm. Helbestvane Gele Kurd Gundi bı 
helbesten xwe ve derket ber mevanan. 
Sınetkar İsmail Atmalı kurte tiyatro
yek bı nave "pışgıri ô Yekiti" sınetka
riya xwe carek dıne nişan da. Dawiya 
program e ciye hewşe bı kese n govend 
kışayi ve tıji bu, dı gel def ô zırne teva
yi govend hat kışandın. 

Dı şeve da bo gırtiyen politik fı 

malhata wan 1.600 DM hat beravkırın. 

ŞEX SEiD 
ne her nızan. Bı ve ji neman gele Kurd 
jı axe n kal ô bavan durxıstın, mefi kı

rm. Kırın ku edi seri raneke, kırın ku 
koka xelke Kurd jı Kurdıstane bıbı

rın. Le pır nebori Dersıme, lı çiyaye 
Agıre serhıldana Kurdan disa destpe
kır. Ü nu ha ji koleder lı ser ve fıkrene 
ku peşiya Azadiya Kurdıstan dıkarın 
bıgrın . Le kolonyalist tu caran naghi
jın ve armance . Gele Kurd _iro ji lı ser 
piyane. Hın ciyan bı çek ô sileh, bın 
ciyan bı ronahi kırın ô rezkırma xelke 
Kurd ya xebatkar ô welatparezan kar 
ô şer dıke. Bıbe nebe ewe serkeve ô 
bıghije armanca xwe. . 

Sedema bınketına serhıldana Şex 

Seid gelekın. Le em bi esasi dıkarın 
bej ın ku: 

Aliye çek ,ô leşker e Tırkan, jı ye 
Kurdan gelek pırbıin. Ya duduyan he
mu Ku rd tevi şere nebıbôn, gelekan 
xwe da aliyeki, hınek ji alikariya 
Tırk an kırın. Ya sewemin eve ku re
xıstıneke bı rasti demoqrati ıi netewi 
ô tunnebôna bernameyeke rek ô pek 
bu. 

Rexıstına Azadi bı temami peşengi
ya ve serhıldane nekari bıke. Hemu 
xebatkar ô welatparezen Kurdan neka
ri bın ala xwe kombıke ô re nişan bıke. 
Le ev serhıldan tesirek baş dı nav xe l
ke Kurd da hişt. Ev şer kete nav dirok 
ô çanda Ku rdan. Bı awaki fıreh nu ha ji 
te gotın ô şırovekmn. 
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İSVEÇ: Mülteci kampJannda Kürtler açlık grevinde 
Stockholm'den Reşo bildiriyor 

lsveç makamları , aylar boyu 
mülteci kamplarında tuttuklarıKürt 
mültecilerinin bir bölümü hakkında, 
iltica istemini rededip sınırdışı etme 
kararı aldılar. Bu mültecilerin büyük 
bölümü Konya yöresinden gelen 
Kürtlerden oluşuyor. Kamplardaki 
di~er mültecilerde böylesine bir ka
rarı bekliyor. 

Bunun üzerine önce Lagan kam
pındaki Kürtler açlık grevi başlattı
lar. Arkasından Lokabrunn, Hör 
(Buradaki iki Kamp) ve Falkam
berg'deki 100'ü aşkın mülteci açlık 
grevine gitti. Grev şu anda 23. günü
nü tamamlamış ve ölüm orucuna 
dönüşmüş bulunuyor. 

Grevciler, sınırdışı etme işlemle
rinin durdurulmasını, iltica istemle
rinin kabul edilmesini ve uzun süren 
kamp uygulamalarına son verilme
sini istiyorlar. Bunlardan birço~u 8 
aydan beri kampta tutulmaktadır. 

Yine mülteciler, haklı olarak, Tür
kiye'ye gönderildiklerinde kendile
rini tutuklama, işkence ve baskıla
nn, a~ır cezalann bekledi~ini söylü
yorlar. Grev, lsveç kamuoyunda 
geniş ilgi ve destek görmektedir. 
Radyo ve televizyon, basın greve 
geniş yer ayınyorlar. Kilise , hükü
met ve göçmenler dairesine bir 
mektup göndererek uygulamayı 

protesto etti. Af örgütü'nün ve Sol 
Komünist Partisinin yerel örgütleri 
de grevcilerle dayanışma gösteriyor
lar. 

KOMKAR-Swed olarak başından 
itibaren greveilere dayanışma gös
terdik. İsveç çe Türkçe bildiriler ya-

FiKRi SöNMEZ ... " 
sinde devrimci hareketin prestijini dü
şürmeyi istiyor faşist cunta. Bu plan 
hiçbir zaman tutmayacak. Belki ihanet 
edenler olacaktır. Ama devrimci tutuk
luların ezici ço~unlu~u, faşizme karşı 
direnerek, can vererek devrimci onuru 
yüksekte tutmaya devam edecekler. 

Tüm baskı, zulüm ve işkenceler 

halklarımızın gelişen anti-faşist müca
delesini engelleyemeyecektir. Gün ge
lecek halklarımız, zafere ulaşan di~er 
halklar gibi, faşist generallerden ve on
ların uşaklarından yaptıklarının hesa
bını soracaktır. 

Halklarırnız özgürlük, demokrasi ve 
sosyalizm yolunda şehit düşenleri u
nutmayacaktır. 

DÜZELTME 
Gazetemiz Denge KOMKAR'

ın 74-75. sayısında bir dizgi hatası so
nucu sayfa 7'de kürtçe Newroz yazı
sında Hamburg gecesine katılımı 2.500 
yerine, 25.000; Münih Konferansı yazı
sında ise 400 dolayında yabancı delege 
yerine 4.000 yabancı delege olarak ya
zılmıştı. Düzeltir, okurlarırnızdan özür 
dileriz. 

yınlıyarak kamuoyunu uyardık. Ay
nca greveilerio haklı istemlerinin 
kabulü için de~işik kurumlarla iliş
kiye geçtik, İsveç . Göçmenler Ba
kanlı~ına ve Göçmenler Dairesine 
bir mesaj yollayarak mültecilerin is
temleri karşısında sessiz kalmama
sını istedik. Açlık grevindeki Kürt 
yurtseverlerinin durumu a~ırlaş

maktadır. Bunlardan 8 tanesi hasta
haneye kaldınldı, ancak ilaç almayı 
redettiler ve tekrar arkadaşlarının 

yanına kaldmldılar . Lagan kampın
dan, haklarında sınırdışı karan olan 
4 mülteciyi ise polis alıp götürdü. 
Bunların şu anda nerede oldukları 
bilinmiyor. Lokabrunn kampında

ki greveilerio günlük 15 er Kron'
luk ödentileri kesildi. Buna itiraz 
üzerine, bir ilgili : "gidin KOMKAR 
ödesin" diye karşılık verdi. 

Kürt mültecilerin açlık grevi gi
derek di~er kamplarada sıçramak
tadır. Mörsil kampında 15 Filistin '
li, uzun süre geçmiş olmasına ra~
men iltica istemlerine cevap veril
medi~i için, Mölle kampında da, yi
ne aynı nedenle bir Lübnan 'lı açlık 
grevine gitmişlerdir. 

Son olarak alınan bilgiye göre 
Göçmenler Dairesi Lokabrunn 
kampındaki grevcilerle görüşmeyi 

kabul etmiştir. 

(Not: Yazıyı, baskıya verdi~imiz 
sırada aldı~ımız yeni bilgilere göre, 
grevierin sona erdi~i söyleniyor. Ge
lecek sayıda okuyuculanmızı, so
nuçlar hakkında bilgilendirmeye 
çalışaca~ız.) 

8 GULAN .. .-
bın. İro ew tevi hebôna roket ıi çeken 
atomi yen cure-cure ben dest bı çe
ken nıijentır dıkın ô "şeresterkan" 

amadedikın . 
Hezen imperyalist lı Amerika Lati

·ni ıi wisa lı Tırkiye ji rejimen leşkeri
faşi bı dare zore anin ser texte hukım 
ıi pıştgıriya wan dıkın. 

Bı van karan ew xetera şereki cihani 
mezındıkın. İro parastma aştiye bôye 
erke peşin jı mırovaniya peşverıi gışti 
ra. Gele me ji heza xwe dıxe nav he· 
zen mırovparez ıi aştixaz bo rawestan
dına çekkırne ô bo hevjiyana dı 

aşti da. 
TÜRKiYE VE TÜRKiYE 

KÜRDiSTANI GENÇLiGi iL,E 
DAY ANI ŞMA GECESI 

12. Festival Hazırlık Komitesi, 
22. Haziran 1985 günü Köln'de bir 
Dayanışma Gecesi düzenliyor. 

Festivalin tanıtılıp dayanışmanın 
gösterileceği geceye Sıvan Melike 
Demirağ, Meral Taygun ~ibi tanın
mış sanatçının yanısıra, bırçok folk
lor ekibi de gösterilerde bulunacak
lar. 
ADRES: Stadthalle Mülheim 

5 Köln 80 (Mülheim) 

ı 



1 

80 SALiYA SERNILDANA si:X SEiD 

Gele Kurd wek gelen dın jı bo Aza
di u mafe n xwe ye demoqratik u ne
tewi, her tun xebat kıriye u serirakı
riye, Diroka Kurdıstan bı van serhılda-

. nan ve hatiye xemılandın. Ev hereke
tana axıriya sazumana feodali destpe
kıriye. Jı her ku gel wan çaxan dıghije 
we merhele u bona azadiya xwe destbı 
şer dıke. 

Axa, şex u serok eşir lı nav van ser
lııldanan da hebune; le bı temami ne
ketıne nav tekoşine jı wana gelek lı gel 
hukumet ii padışahan bune yek u dıji 
gele xwe şer kırıne, Le hernil serbilda
nan da hezen bmgebi Kurden xızan u 
welatparez ın. 

Serhıldana gele Kurd dı sala 1925 
meha Sıbate da ku bı nave Şex Seid 
te nasin; dıji teda, z\ılun ii qırkırıne 
hatiye çekırını. Be şık gele Kurd lı 
ve serhıldane ji baweriya xwe tene bı 
xwe aniye u tu car pışt lı biyaniyan gı
renedaye: 

Le pır mıxabın ku gelek ronakbir, 
demoqrat u sosyalisten Tırk u ya bi
yaniyan, bı taybeti lı ser serbildana 
Şex Seit ketıne nav xeletiye n m ez ın. 
Dı bın propaganda Kemalistan mane. 
Bı tengnezeri berxwedana gele Kurd 
neherin. Ewana be qeyd ii şer pıştıva· 
ni dane hukma Mıstefa Kemal. 

Hukma cumhuri lı wan çaxa usa go
tiye: "Lı ve huyere da, peçiya tngılızan 
heye, tekıliya Kurdan bı wan ra heye. 
Ev serhıldaneke paşveriiye; Kurd, dı
xwazın !illtaniye paşda vegerinin, 
ewana dıji cumhuriye Tırkiye ne u 
hwd. Le ewana tucaran eve yeke izbat 
nekırıne. Her tene qısekırne u nıvisan
dıne. 

Ewana disa bı nıvisandıne xwe, xwe 
dıdıne dest Burjuvaziya Tırk, bıxwe 
ce!il seke xwe şandıne ba Seyit Evdıl· 
qadır ii xastıne wi bıxapinın, le nekari
ne. Dewleta tngılızan pe şiye bı Fransı
zan ve destur nedane leşkeren Tırka 
ku xeta tirane ve leşkeren xwe bıkşi· 
nıne pışt hezen Kurdan. Jı her ku 
mabeyna wana u Tırkan lı wan dema 
ser Musle pevçun hebu. İngılızan aliki· 
va dıtırsiyan Tırk wan deran destbıxın, 
alikiva ji dıtırsiyan ku eger Kurd bıghi
jın armancen xwe lı we çaxe ji Mısul 
bıkeve bın xeteriye u· dıbe ku bıkeve 
deste Kurdan. Le du dan-standıne 
ewana destur dane Tırkan. Leşkeren 

Tırkan jı we xete derbasbiin ii lı pışt 
ve şere Kurdan kırın. Ani emperyali ya 
İngılızan alikariya Kemalistan kır. 

Evana ne be sedembu, jı her ku 
ewana dıxwastın bıngehiya serhıldane 
ku netewi u demoqratiye jı her çavan 
veşenn Pıştıvaniya lı nav welat u der
weyi welat jı seri ve qutbıkın u serbil
dane be hesani bıpe~ıxinın. 

" . SEX SEID 
Çawa te zanin dıji dagırkeren kapi

talist, gele Tırk, Kurdu en mayin tev 
şerkrrın. Ewana jı axe Tırkiye ii Kur· 
dıstane avetın der. Lı wan dernan da 
dıji kafıran bı nave islamiye gazi gel kı
rm. Xasıma peyvendi bı Kurdan ra da· 
nin u belısa heqen demoqratik u nete
vyi ji dıkırın, pıştıvani dıdan. Le dema 
ku burjuvazi cumhuriyeTırkiye sazkır 
u xurt kır lı ser gele Kurd ii çina karker 
dest bı zordestiye kır. 

Ewana Feodali jı orte ranekmn, ser
da ji bacen gıran danin ser namıla gun
diyan. Lı ser neteweye Kurd u kema
yiyen mılli e dın zılm her ajotın u roj 
bı roj , betır kırın. Bes guhartmen bı 
şıkli pe kanin. 

Jı aliye dm pışti şere cihane ya 
ye k emin lı Ku rdıstane da ji gele k gu
bırandmen peşketi hate ditm. Dı pe
şengiya Kurden bawermend u ronak
bir an da rexıstmen Kurdan u roir 
men wana derketın. Jı aliye siyac 

• 

çandi ev karana dı nav gele Kurd tesi
rek baş peyda kmn. 

Lı rojbilata navin pışti Şoreşa 
Oktobre da daxwazen mılli, xebata dı
ii kolonyali u kapitalizme pe ş ta çu. Ev 
yeka ji dı nav peşketiyen Kurdan dajı 
bo heqen demoqratik u netewi alikari
ya xebat u şere kır. 

Çawa te zanin jı bere ve gele Kurd 
seba Kurd u Kurdıstane şere kıriye tu 
car ev daxwaz jı giyan u cane wi da 
derneketiye, her roj peşta çuye ii xurt 
huy e. 

Hova ev yekaneye ku buye sedema 
serhıldana Kurdan, ya bı nave Şex 
Seid te nasin. Ev serhıldan lı tarixa 

, Kurdıstane da ya beri geş u bı reku 
pek e. 

Bere serbildane rexıstına AZADI, 
Kuluba Kurdan u gelek ronakbir u za
bıten Kurd jı bo agahdar u rezkmna 
Kurdan xebat kmn. Bı serok eşir u 
şexanra ji peyvendi çekırm. Le ge
leke wana hukma Tırkan bere serhıl• 
dane gırtın ii kuştm. Bı ve awayi ewa
na - dıxwastın ku Kurdan be serwer 
oohelm. Le gele Kurd nu ve seroken 
şoreşe jı nav smge xwe derxıst u şer 
Kır. Lı gora pılane Kurdan dıve dest
peka şere roja Cejna NEWROZe, ango 
21 e Adare buya. Le 12 Sıbate da nav-
bera eskere Rome u Kurdan şer qewı
mi. Jı der dore Erzurme bıgre het 
bın sura Diyarbakri kete dest Kurdan. 
Lı van deran pır-hındık guhurandın dı 
nav jiyane da hate çekmne. Gele 
Kurd jı bo parastma namus u cane 
xwe, bo destxıstma mafe n netewi u 
demoqratik bı merani şerkır. Şiar u 
gotınen ve tevgere ·ÇI dıbe bıla bıbe tu 
car evi daxwaz ii rastiye jı orte hılna
de. Bele bın şex, melle u serok eşir te
vi şere bune, le beze bmgehin gu ndi
yen be ax, welatparezen Kurdıstane 
~e. Eva rasti lı mehkemen erfi idaren 
da hatiye eşkere kırın. Dı deve hakun 
u savciyen Tırkan derketi ye ketiye 
zabıte n mehkeman. Ewana bo ve ser
hıidane "Jı bo Az2diya Kurdan e" dı
gotın. 

Leşkere n Rome gelek xort u şoreş
gere n azadiye dardak ırın. Pır gu ndan 
xopan u weran kırın. Jm-zar,kal-pir 
nehiştın; ke kete her wan bı hoviti da 
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