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Rupel 2 Denge KOMKAR 

issizLiGiN BiREY ÜZERiNDEKi ETKiLERi 
• 

Kapitalist ülkelerde işsizlik durma
dan hızlı bir şekilde büyüyor. Sadece 
F. Almanya'da resmi verilere göre, bu 
yılın Şubat ayında 2 milyon 593 bin 
işçi, yani toplam işçilerin yüzde 10,4'ü 
işsiz. İş ve İşçi Bulma Kurumlarına 
kayıtlı olmayan işsizierin rakkarnı da 
buna eklendiğinde, bu sayı . 3,5 milyo
nu geçmekte. F. Almanya'da ortalama 
işsizlik süresi 197 4 yılında 4,5 ay iken, 
197~'da 8,3; 1984 yılında ise 11,6 aya 
yükseldi. 

Işsizliğin birey üzerindeki dalaylı ve 
dolaysız etkileriyle, işsiz kalan insania
nn hangi-sorun ve güçlüklerle karşılaş
tıklan konulannı incelemekte yarar 
var. Kuşkusuz işsizliğin sebepleri baş
lıbaşına ayn bir yazının konusu. 
Aynca önceki sayılarımızda konu ile 
ilgili gazetemizde çeşitli yazılara yer 
vermiştik. 

İşsizlik deyince, doğal olarak akla 
ilk gelen şey, maddi sıkıntılar olmakta. 
Başka bir deyişle geçim sıkıntısıdır iş
sizlik. örneğin Temmuz 1985'te F. Al
manya'daki 2,2 milyon işsizden 742 
bini (üçte biri) işsizlik parası olarak 
(Arbeitslosengeld) ayda 973 DM; 604 
bin 200'i (yüzde 27,2) işsizlik yardım 
parası (Arbeitslosenhilfe) olarak ayda 
ortalama 800 DM almakta. 900 bine 
yakın ise, hiçbir işsizlik yardımı alma
makta. Bu nedenle de, işsizierin büyük 
bir bölümü - ki bu miktar hergeçen gün 
artmakta- sosyal yardım parasına muh
taç kalmakta. Kaldı ki, verilen sosyal 
yardım · miktannın da çok az olduğu 
açık. örneğin Ruhr Havzası'nda, aylık 
olarak verilen sosyal yardım miktan 
sadece 379 DM'dir. Tüm bunlardan 
dolayı, işsizler tüketimlerinde önemli 
oranda kısıtlamaya gitmek zorunda 
kalmakta. 

Işsizliğin olumsuz etkileri salt .mad
di alandaki şeylerle ölçülemez. Belli 
bir işi olan insanın, günlük hayatı 

bir plan doğrultusunda yürür. Kişinin 

işsiz kalması halinde, ister istemez ku
rulu olan bu plan da bozulur' Işsiz 

· insan için boş zaman bir ızdıraba d5-
nüşür. O zamanını nasıl değerlendirece
ğini bilemez. Bununla da kalmaz, işye
rinde kurulmuş olan ilişkiler de çoğu 
kez son bulur, kişi giderek yalnızlaşır. 

Burjuva toplumunda meslek kişi 

için bir itibar ölçütü olarak değerlen
dirilir. Mesleğini kaybeden, işsiz duru
ma düşen kişi toplumda hor görülme
ye başlanır. Ona karşı kimi zaman ön
yargılı davranılır. Bunda başta burjuva
zinin ve onun sözcülüğünü yapan bur
juva politikacılarının propagandaları

nın ve basın-yayın araçlarının büyük 
bir rolü var. 

Günümüzde hakim sınıflar, işsizliğin 
suçlusu olarak işsizierin kendisini gös-

termekteler. Onlara göre, bu tür kişiler 
çalışmak istemiyorlar, işten kaçıyor
lar, başkalarının sırtından geçinmek is
tiyorlar vs. vs. Burada da bilinçli bir 
şekilde, işsizliğin asıl sebebi olan kapi
talist düzen örtbas edilmek isteniyor. 
Bu konuda başanlı olduklan da ayn 
bir gerçek. Bugün işsizierin büyük bir 
kesimi, "suçlu" olarak kendilerini gör
mekteıer. Ve bu neden ve önyargıdan 
dolayı işsiz olan kişinin kendisine olan 
güveni sarsılmakta, aşağılık kompleksi
ne kapılmaktadır. Bu da onu depras
yon (gerginlik) ortamına, ruhsal buna
lımiara sürükler. 

İşsizlik süresi uzadıkça, hastalıklar
da çoğalma görülür. örneğin doktorlar 
uzun süreli işsizliğin genç insanlarda 
kalp ve dolaşım hastalıklan yarattığını 
söylüyorlar. Kısa bir süre önce İngilte
re'de yapılan bir araştırmaya göre, iş
sizliğin yarattığı endişe, insaniann 
çoğu zaman hasta olmasına sebep 
olmakta. Bu hastalık, işsiz kalmadan 
iki yıl önce belirtilerini göstermekte. 

Görüldüğü gibi işsizlik, sadece işyer
Ierini kaybedenleri olumsuz yönde 
etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda 
hiWi bir işte çalışanlar üzerinde de 
etki yapmakta. Onlarda heran için 
işten atılma korkusu ve tedirginliği 

yaratmakta. 
Işsiz kalma sonucunda artan maddi 

sıkıntılar, sosyal ilişkilerin bozulması, 
kişiyi toplum dışına itmenin yanı sıra, 
içki ve uyuşturucu madde kullanımı
na, kriminel olaylara iter,ahlaki çö
küntüye sebep olur. 

Işsizliğin yarattığı sorunlar, aile ha
yatını da olumsuz yönde etkilemekte
dir. Aile bireylerinin birbirleriyle ilişki
leri- bozulur, özellikle anne ve babanın 

Lüneburg Yüksek idari 
Mahkemesi'nin Kararı : 

ANAYASA. 
YABANCILARA 

YEREL SEÇiM HAKKI 
öNüNDE ENGEL TESKiL 

ETMiYOR 

itiban sarsılır. Aile içinde huzursuzluk 
' başlar. Bu, ailenin parçalanmasına 
kadar varabilir. · Bu durum ise çocukla
nn kişiliğinin gelişmesini olumı;uz 

yönde etkiler. İşsizli~in tüm bu 
olumsuz etikleri, işsizlik süresi u;ı:adık
ça daha da artar. 

Diğer bir önemli gerçek ise, ltişi ne 
kadar uzun süre işsiz kalırsa, onun 
tekrar yeni bir iş bulması, çalışma 

hayatına uyum sağlaması da o derece 
güç olur. 

Gelişmeler, kapitalist ülkelerde iş

sizlik ve onunla birlikte yaratılan diğer 
sorunlann kısa dönemde çözümlenemi
yeceğini, tersine, daha da büyüyeceğini 
gösteriyor. Bu, ancak toplumsal bir dö
nüşümle, yani işsizliğin sorumlusu olan 
sömürü düzeninin yerine sömürünün ol
madığı sosyalist düzeni getirmekle 
mümkün olabilir. 

F. Almanya'da işsizler arasında yapıian 
bir araştırma sonucu aşağıdaki tablo 

oluştu: 

Duyulan sıkıntı 

Can sıkıntısı 
Maddi sıkıntılar 
İş arayışı bir sorun 
haline geliyor 
Gelecek korkusu 
Başansızlığa uğrama 
Makamlarla sorunlar 
Tecrite uğrama 
Sosyal itibar düşüklüğü 
Diğer sıkıntılar 
Sıkıntısı olmayan 

Sorunlardan 
şikayetçilelin 

yüzdesi 

%31 
%29 

%11 
%9 
%7 
%7 
%7 
%4 
%6 
%12 

Kaynak: "Die Mitbestimmung", 8/85 

Lüneburg Yüksek İdari Mahkeme
si 'nin bundan birkaç ay önce aldığı ve 
basma yeni yansıyan kararına göre, 
Anayasa'nın yabancılara yerel seçim 
hakkı önünde engel teşkil etmediği be
lirtiliyor. 

Federal Almanya'da ilk kez yüksek 
düzeyde bir mahkeme konuya açıklık 
getiren böylesi bir karar alıyor. 

Bilindiği gibi F. Almanya'da gelmiş 
geçmiş tüm hükümetler ve şimdiki sağ 
koalisyon, sık sık yabancılara yerel se
çim hakkının verilmesinin anayasa 
açısından mümkün olmadığını gerekçe 
yapmış ve halen yapıyorlar. Ne var ki, 
günümüzde bu hakkı savunanların sa
yısı artıyor ve Lüneburg mahkemesi
nin kararı, konuya ilişkin tartışmaları 
bu hakkın verilmesi uğruna sürdürülen 
çabalan olumlu yönde etkiliyecektir. 

j 



Denge KOMKAR Rupel 3 

Sovyetler Birligi'nin Yeni Barış önerileri: 

•• • • • • 
BARIS MUCADELI!SI YUKSI!LIYOR • 

Dünya Barış Yılı ilan edilen 1986 
yılında, barış ve silahsızlanma mücade
lesi gittikçe güçlenerek devam ediyor. 
Barış güçlerinin etkinlikleri artarken, 
silahlarlmayı körükleyen ve barışı teh
dit eden emperyalist çevrelerin yalan 
ve demagojik lafları bugün daha az in· 
sanı kandırabiliyor. Başta Batı Avrupa 
olmak üzere, tüm kapitalist ülkelerde 
barış eylemleri gittikçe kitleselleşiyor. 
ABD 'nin başını çekti~i emperyallst 
çevrelerin atom savaşı planiarına karşı 
protesto sesleri yükseliyor. 

Di~er yandan Sovyetler Birli~i 'nin 
barışın korunması yolundaki önerileri 
büyük destek görüyor. SBKP Genel 
Sekreteri M. Gorbaçev'in 15 Ocak 8~'
da dünya kamuoyuna sundu~u 3 aşa· 
malı plan önerisi, tüm dünyada büyUk 
coşkuyla karşılandı. Sözkonusu öne· 
riye göre, insanlık, 20 yüzyılı geri~e 
bırakırken dünyanın tüm nükleer ve 
kimyasal silahlardan arındırılması 
öngörülüyor. Bunun için de, üç aşama· 

lı ve somut ra'kkamlara dayalı bir prog
ram ile Gorbaçev, başta ABD olmak 
üzere atom silahlarına sahip olar di~er 
ülkelere bu planının gerçekleştirme~ 
için ça~ıda bulundu. 

Gorbaçev, Mart ayında yaptı~ ı 
açıklamaya göre, gelecek SSCB-AB:(> 
Zirve toplantısına kadar ülkesinip atom 
denemelerinde bulunmayacağını açık
ladı. ABD 'nin 31 Mart tarihinden soğ.
ra herhangi bir atom denemesini y~
rütmesi halinde, bu karar geçersiz sayı
lacak. Gorbaçev, bu kararını 6 ülkeıiin 
(Arjantin, Meksika, lsveç, Hindistan, 
Tanzanya ve Yunanistan) zirve toplan· 
tısına kadar her iki ülkenin de nükl~r 
denemelerde bulunmaması istemi üze-

rine açıklamıştı. Söz konusu 6 ülkenin 
açıklamasında, böyle bir adımın son 
Cenevre Zirvesi 'nin ilkelerine denk 
düştü~ de vurgulanıyor. 

Reagan yönetiminin Sovyetler Blı'· 
li~i'nin barışın korunması yolundaki 
çabalarının sayısız örneklerinden biri 
olan bu yeni öneriye verdi~i yanıt ko· 
ca bir "hayır" oldu. Reagan bu öneriye 
karşılık demagojik bir şekilde Sovyet 
uzmanlarını ABD'nin bir nükleer atom 
denemesini takip etmeye davet ediror. 
Bu, ABD yönetiminin ve emperyafist 
çevrelerin, barışı koruma yolunda en 
ufak bir ciddiyetten bile uzak olduk
larını gösteriyor. Onlar, olası bir atom 
savaşı tehditini canlı tutmakta ve ba
rıştan korkmaktalar. 

Barışsever güçlere düşen görev, za
man kaybetmeden Reagan ve arkasın
daki emperyalist çevrelerle somut ba
rışçı adımları atmaları için çaba sarfet
mektir. 

Barış Hareketi 
Eylem Konferansı 

Bu yılın ilk çeyre~inde, en çok ko
nuşulan ve tartışılan konulardan biri 
Sovyetlerin yaptı~ı yeni barış öneri· 
leri oldu. Buda halkların Sovyetlerin 
barışı güvence altına alma yolundaki 
özverili ve kalıcı çabalarına verdiği 
öneminde aynı zamanda bir işaretidir. 
F. Almanya barış hareketinin bu yılki 
Eylem Konferansı'nda da ençok sözü 
edilen ve destek gören 3 aşamalı öneri 
oldu. 

Barış hareketinin 1986/87 dönemi 
çalışmalarının tespit edildiği Konfe
rans, 1-2 Şubat tarihlerinde Bonn'da 

yapıldı. KOMKAR'ın da davet edildi~i 
konferansa de~işik parti, örtüt, kurluş 
ve insiyatifierin temsilcilerinin yanı sı
ra, geniş bir izleyici kitlesi ete katıldı. 
De~işik politik görüşlere sahip olmala
rına ra~men, konferansa katılan temsil· 
ciler, barış ve silahsızlanma yolunda 
verilen mücadelede ortak davranmanın 
ertelenmez bir görev oldu~unu vurgu
ladılar. Konferansın sonucunda ço~un
lu~un oyuyla onaylanan ortak açıkla
ma ve eylem kararları barış hareketinin 
birli~ini simgeliyordu. 

Başlatılacak kampanyanın temel is
temleri ise şunlardır: 

. Uzay silahlarının geliştirilmesi ve 
araştırılması yolunda çabalara katılın
mamalı; 

. Pershing II ve Cruise Missiles 
roketleri kaldırılmalı, yenilerini yerleş· 
tirme kararı geri alınmalı; 

Ordunun kitleler üzerindeki etkisi 
azaltılmalı; askerlik siiresi kısaltılmalı; 
hayali sivil savunma planları geri alın· 
malı ve askerlik hizmetini yapmama 
hakkının kısıtlanmasına son verilme
lidir; 

. Federal orduyu saldırı silahları 
ile donatma yerine, silahianma bütçesi 
düşürülmeli; 

· Silah ihracına son verilmeli, üçün
cü dünya ülkeleri üzerindeki haskılara 
karşı çıkılmalıdır. 

Yukarıdaki istemler altında F. Al
man barış hareketi, ayrıca merkezi bir 
yürüyüş planladı. ll Ekim 1986'da 
Atom santralinin bulundu~u Has.cıel
bacii/Hunsrük şehrinde yapılacaK yürü
yüşe en geniş barışsever güçlerin katı
lımını sa~lamak yolunda F. hükümet 
ii2i!rinde etkide bulunma amaçlanıyor. 
Ayrıca barış hareketinin Bonn Eylem 
Konferansı'nda barış güçleri, 1987 ge
nel seçimlerinde barış mücadelesinin 
aktif bir şekilde yürütülmesi, barış is· 
temlerlnin politikparti ve çevrelerde 
tartışmaya sunulması, konusunda gö
rüşbirli~ine vardı. 

Ostern'de Yükselen Ses : 
"Silahlanmaya Son " 

F. Almanya'daki 1986 Sonbahar 
barış eylemlerinin başlangıcı olarak 
Ostern yürüyüşleri yapıldı. 

Ostern barış eylemleri geçen yıllar
da oldu~u gibi, bu yıl da yüzlerce kent· 
te, yerel miting ve yürüf'üşlerle yapıldı. 
28, 29 ve 30 Mart gilnleri barışsever 
güçler, "uzayın silahlandırılması dur
durulsun", "atom roketlerinin yerleş
tirilmesi durdurolsun" ve "silahlanma 
bütçesi kaldırılsın'' istemlerini yükselt
tiler. O stern eylemlerinin ana sloganı 
ise "Silahsızlanma şimdi!" oldu. 



Rfipel 4 Denge KOMKAR 

8Mart: "Dünya Kad1nlar Günü" 
•• • • • • • 

ÖZGU~R,BARIŞCIL ve INSANCA BIR YAŞA~ IÇIN 
Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm ülkelerde 

kadınlar, sömürü, baskı, savaş kışkırtıcılığı ve kadınların 
hertürlü aşağılanmasına karşı seslerini yükseltiyorlar; barış
tan, özgürffikten ve sosyalizmden yana olan tüm güçlerle bu 
günü coşku ile kutluyorlar. 

191U yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde topla
nan ll. Enternasyonal'e bağlı Sosyalist Kadınlar Konferan-. 
sı'nda Alman devrimci kadın hareketinin önderlerinden 
Klara Zetkin bu onurlu direnişin başlat'lgfÇ tarihi olan 8. 
Mart'ın uluslararası kadınlar günü olarak kutlanmasını öner
di. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Bu gün, anlamını onurlu bir direnişten alıyor. 1857 yılın

da, Amerika'nın Newyork kentinde 40 bin tekstil işçisi ka
dın "Eşit işe eşit ücret" ve "iş gününün 10 saate indirilme
si" talepleri etrafında greve gittiler. Direnişi kırmak isteyen 
polis, grev yerini savaş alanına çevirdi. Yaralananların yanı 
sıra, o esnade çıkan yangında ölenler de oldu. Birçok grevci 
tutuklandı. Kadın işçiler kendilerini sömüren, kötü şartlar
da çalıştıran burjuvaziye karşı kanlarının dökülmesi pahası
na yiğitçe direndiler, değerli kazanımlar elde ettiler 

Kürdistanlı kadınlar içinde bulundukları zor koşullara, 
çifte baskıya rağmen, sorunlarına, halkımızın özgürlük mü
cadelesine geçmişe oranla daha güçlü bir şekilde sahip çıkı
yorlar. Örgütlü mücadele içinde yer alan kadınlarımızın sayı
sı gün geçtikçe çoğalıyor. Onlar kendilerini mücadele içinde 
geliştiriyorlar. Derneklerimizde oluşturulan kadın komitele
ri, eylemiere katılan kadınların sayısındaki artış ve 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kutlamaları bunu açıkça gösteriyor. 

KöLN 

Köln Kürdistan İşçi Derneği Kadın
la-r-. Komitesi, bu yıl 8 Mart'ı başta 
DGil olmak üzere değişik kadın kuru
luşlarıyla birlikte kutladı. 

8 Mart öncesi dernek kadın komite
sinin de içinde yer aldığı, değişik ulus
ların kadın örgütleriyle birlikte "Hazır
lık Körnitesi" oluşturuldu. Birçok kez 
bir araya gelen hazırlık komitesi, Kürt
çenin de içinde yer aldığı değişik dil
lerde 8 Mart'ı konu edinen bir bildiri 
yayınladı ve afiş bastırdı. 

Bu çalışmaların yanı sira, Dernek 
Kadınlar Komitesi, Kürtçe ve Türkçe 
bir bildiri yayınladı.8 Mart'ın tarihçe
sine, günümüzde emperyalist-kapitalist 
sistem içersinde kadınların durumuna 
değinilen bildiride, Kürdistan kadınia
nna yönelik şöyle deniyor: 

''Bir sömürge olan ülkemiz Kürdis
tan'da ise, halkımız hertürlü ulusal ve 
sosyal haktan mahrum. işsizlik, açlık, 
pahalılık, zulüm ve işkence halkımızın 
yaşamının bir parçası haline gelmiş. 
Bu durumdan en çok etkilenenlerin 
başında da kadınlanmız gelmekte. 
Okuma-yazma oranı kadınlanmız ara
sında erkeklere oranla çok düşük. Ço
ğu zaman sağlık hizmetlerinden yarar
lanamadıklan için, her yd doğum ve 
diğer hastalıklardan birçoklan yaşam
Iarım yitirmekte.'' 

8 Mart Eylem Günü 

8 Mart günü, 1000 dolayında kitle
nin katıldığı bir miting düzenlendi. 
Mitingde dernek kadın komitesinden 
bir bayan arkadaş, tüm yabancılar adı
na konuşma yaptı. 

F. Almanya'da yaşıyan yabancı ka
dınların, özellikle de Kürt kadıniann 
durumuna da değinen konuşmacı, özet
le şunları dile getirdi: 

"Birçok durumda dil ve öğrenim 
yetersizliğinden dolayı kadınlanmız 
hem hukuksal-sosyal~ hem de sağlık 
hizmetlerinden veterince yararlanamı
yorlar. Onlar, çoğu durumda başkala
rına mulıtaç vaziyetteler. Bunlar ara
sında Kürt kadınlannın durumu daha 
da kötü. Kürtler kendi ana dillerinde 

KADlNLARDAN 
POLiTiK TUTUKLULAR 

• YE 
AILELERINE YARDIM 

KOMKAR catısı altında ör
gütlü bulunan' Kürdistan'li ka
dınlar, 5,5 yılı aşkın bir süredir 
faşist cuntanın zindanlarında 
bulunan politik tutuklular ve 
onların aileleriyle dayanışma
da bulunmak amacıyla ürettik
leri el işleri, yaglıboya tablolar, 
elbiseleri vs. Newroz'larda sa
tarak 3 bin DM'Iik gelir elde 
ettiler. Böylelikle kardeşleriy
le, akrabalarıyla, yoldaslarıyla 
küçük de olsa bir kez daha 
dayanışma içinde olduklarını 
gösterdiler .. 

sosyal damşmanlık, radyo ve TV'de 
yayın haklanndan yoksunlar. Okuma 
ve yazma oranı Kürt kadınlan arasında 
çok daha düşük olduğu için, çoğu za
man tüm yabancılara verilen sınırlı 
haklardan bile yararlanamıyorlar. F. 
Alman hükümetinin yabancılara yöne
lik politikası sonucunda, birçok kadı-

nımız (ki bunlar arasında hamile olan
lar bile var) oturma müsaadesi alama
makta ve sınır dışı edilmekteler. E§in
den ayrılan bir kadının Çalışma izninin 
olmaması halinde hemen sınır dışı edi
lebilmekte." 

''Tüm bu insanlık dışı uygulamala
rm nedeni sömürü düzeninin kendisi
dir. Sömürü ortadan kalkmadan, kadın
larm tam kurtuluşu gerçekleşemez." 

Daha sonra konuşmacı bu uygula
malara karşı kadıniann ancak güçlerini 
birleştirmeleriyle hertaraf edebileceği
ne dikkati çekti ve onlan demokratik 
kitle örgütlerinde, sendikalarda, de
mokratik kadın örgütlerinde çalışmaya 
çağırdı. 

Miting bir yürüyüşle son buldu. Da
ha sonra, Ehrenfeld Bürgerzentrum'un· 
da yapılan "Kohl hükümetinin bu geri
ci gidişine bir son verelim" konulu 
açık oturum düzenlendi. Otururnun so· 
nu nda Köln 'lü kadınlara yönelik bir 
''Kadınlar Forumu''nun oluşturulması 
kararlaştınldı. 

8 Mart günü akşamı ise demek 
folklorundan kadınlar ekibinin de ka
tıldığı bir kültürel program sunuldu. 
Ayrıca derneğin bayan üye ve sempati
zanları tarafından hazırlanan yemekler 
satıldı .ve gelen gelirin bir kısmı Güney 
Afrika Ulusal Konseyi (ANC)'ye bağış 
yapıldı. 

BATI BERLIN 

Bu yıl Batı Berlin KİD Kadınlar 
Komitesi, 8 Mart'ı demek lokalinde 
30 dolayında kadının katıldığı bir top· 
lantı ile kutladı. Toplantıda komite 
üyesi iki bayan Kürtçe ve Türkçe ola
rak günün tarihçesine ve günümüzdeki 
önemine değindiler. Daha sonra ise, 
toplantıya katılan kadınlar, F. Alman
ya' da karşılaştıkları sorunlara değindi
ler, çözüm yolları üzerine konuştular. 

Geç saatlerde kadınlar tarafından 
hazırlanan yemekler yeniidi ve kadın
lar kendi aralarında Kürtçe türküler 
söyleyip govend çektiler. Aynca daha 
önce Kürtçe, Türkçe ve Almanca ola
rak hazırlanmış bir duvar gazetesi der
neğe asıldı. 
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Frankfurt: 

KADlNLAR KOMiTESi 
KURULDU 

ı2.l.ı986 tarihinde Frankfurt Kür
distan İşçi Derneği · bünyesindeliiF 
"Kadınlar Komitesi" kuruldu. ı5 üye
den oluşan kadın komitesi, amaçları
nı şöyle dile getiriyor: 

"Amacımız, kendimizi geliştirmek, 
sempatizan arkadaşları çalışmalarımıza 
çekmek, kadın arkadaşların değişik 
türden sorunlarına yardımcı olmak ve 
örgütlü mücadeleye kadınları kazan
maya çalışmaktır. " 

Hazırladıkları çalışma taslağında ise 
şu konulara yer veriyorlar: 

İçe ve dışa yönelik örgütlenme ça
lışmalan eğitim; Almanca dil kursu; 
dikiş ve elişi kursları; ilişkileri pekilj· 
tirrnek amacıyla aylık ev toplantıları. 

Denge KOMKAR'a iletmek için ha
zırladıkları yazının metni ise şöyle: 

"Çalışmalarımız kollektif biçimde 
yapılıyor. Eğitim konusunda da önü
müze belli hedefler koyduk, seminer 
konuları tespit ettik. Eğitim konula
rının bazıları şunlardır: 

Toplumlar. kadının toplumdaki ye
ri; ailede kadının rolü; kadın sağlığı ve 
çocuk eğitimi vs. 

Komitenin iki ay içinde yaptı~ı 
çalışmalardan bazılari ise şöyle: 

19.1 R6 tarihinde ı 7 bayanın katıl
dığı ev toplantısı; 

ı5.2.86'da dernek lokalinde tüm 
dernek üyelerinin katıldı~ı bir toplantı 
yapıldı. Kadın komitesinin çalışmalan 
hakkında üyeler bilgilendirildi. Evlerde 
hazırlanan yemekler sunuldu. Toplantı 
müzikli bir eğlence ile son buldu. 

23.2.86 günü, demekte kadın arka
daşlara yönelik seminer verildi, ayrıca 
8 Mart tüm arkadaşlarla birlikte kut
landı." 

Komitenin çalışma programının bir 
bölümünde Ise şöyle deniyor: 

"Emperyalist-kapitalist, bağımlı ve 
sömürge ülkelerde, kadınların diğer ezi
len sınıf ve katmanlarla birlikte barış, 
ulusal kurtuluş ve sosyalizm için ver
dikleri mücadelede, Kürdistanlı kadın
ların da aktif bir şekilde yer almaları 
gereğine inanıyoruz. 

"ülkemiz Kürdistan 'da kadınlar en 
ağır ve insanlık dışı şartlar altında, ce
haletin, feodal gericiliğin ve sömürgeci 
zorbalığın çarkı altında yaşamaktalar. 

Cehalet ve zorbalık çarkının yıkılması, 
kadınların ülkemizde değişik biçimler
le verilen ulusal kurtuluş mücadelesine 
aktif katılmalarıyla mümkündür. Müca
delemizin başarısı kadın-erkek tüm sö
mürülen, baskıya uğrayan sınıf ve kat
manların ortak mücadelesiyle olacak
tır. 

"Bu anlayışla çalışmalarımıza bun
dan böyle de devam edeceğiz. Bu ça
lışmalarımızın asgari ölçüde de olsa, 
halkımızın özgürlük mücadelesine kat
kısı olacağı inancındayız." 

Rôpe15 

Federal Almanya : 

GREV HAKKlNI 
KORUMA MÜCADELESi SÜRÜYOR 

Federal Almanya'da Çalışmayı 
Teşvik Yasası 'nın 116. maddesi son 
aylarda sınıfsal mücadelenin en çok 
tartışılan konusu ve sendikaların 
gündeminde birinci sırayı alıyor. Bi
lindiği gibi işveren çevrelerinin da
yatması sonucu, Federal hükümet 
sözkonusu maddede değişiklik ya
pıp yasallaştırmayı amaçlıyordu. 
Böyle bir değişiklik işçilerin ve tüm 
çalışanların aleyhine ve sendikal 
mücadeleye ağır bir darbe olacaktı. 
İşte bunun için başından beri DGB 
ve ona bağlı sendikalar 116. mad
denin değiştirilmemesi için çalıştı
lar, yı~ınsal eylemler düzenlediler. 

6 Mart günü sendikaların eylem· 
leri doruk noktasına vardı. ı Milyo
nu aşkın işçi ve diğer çalışan ke
simler, 250 kent ve yörede büyük 
yüriiyüşler, miting ve konferanslar 
düzenlediler. VW, BMW, Daimler 
Benz, Audi, Ford ve Opel gibi bü
yük işyerlerinde işçiler üretimi dur
durup, DGB 'nin ç~msına uyarak 
yürüyüşlere katıldılar. 116. madde
nin değiştirilmemesi için yüzbin
lerce işçi "Grev hakkımızı koruya
lım!" diye haykırdı. 

6 Mart'ta Federal Almanya'nın 
kuruluşundan bu yana en yığınsal 
işçi eylemleri gerçekleşiyordu. İşçi 
sınıfını bu denli ayağa kaldıran ney
di? Bu sorunun yanıtı gayet açık: 
İşçi sınıfı başta olmak üzere tüm 

emekçiler, haklannın kısıtlanması
na, grev hakkına uzanan ellere "Ha
yır!" diyor. Bir milyonu aşkın insa
nı sokağa taşıran onların mücadele 
ve haklarını koruma azmidir. 

Tüm emekçi kesimlerden gelen 
protestolara rağmen Kohl hükümeti 
116. maddenin değiştirilmesi öneri
sini Federal Parlamento'dan 2ı0'a 
karşı 265 oyla kabul etti. Böylelikle 
hükümet ve koalisyon partileri, hal
kın yüzde 62'sinin redettiği değişik
liği yapmakta direterek halkın çı
karlarının karşısında olduklarını bir 
kez daha gösterdiler. İşçi sınıfı ve 
sımdikalar hu değişikliği kabul et-

meyecektir, daha güçlü eylemlerle 
hükümetin ve işverenlerin karşısına 
dikile-cektir. 

İG-Metall sendikası başkanı Hans 
Mayr'ın dediği gibi 6 Mart eylemleri 
bitmedi, onlar başlangıçtı. 

DGB yaptığı bir açıklamada ı ve 
ı5 Nisan tarihleri arasında 116. 
madde için kamuoyu yoklaması ya
pılacak; sonucu ı8 Nisan'da 116. 
maddeye ilişkin olarak Federal 
Bakanlar Kurulu 'ndaki oylamaya 
sunulacak. 

Grev hakkının korunmasının tüm 
Alman ve yabancı işçilerin mücade
lesi sonucu mümkün olacağını belir
ten 6 Türkiye 'li ve Kürdistan 'lı de
mokratik örgüt, kamuoyu 'na bir 
ortak açıklamada bulundular. 

Yunanistan : 
KüRDiSTAN'IN SESi RADYOSUYLA 

DAYANIŞMA KAMPANYASI 
İran Kürdistanı 'nda yayın yapan 

"Kürdistan 'ın Sesi" Radyosu için 
açılan kampanyayı desteklemek 
amacıyla Cezayir'deki insan haklan 
için tarihi deklerasyonla kurulmuş 
bulunan "Enternasyonal Yunan Bir
liği ve Halkların Kurtuluşu" adlı 
demek, Yunanistan çapında karn
panyayı destekleyen bir bildiri 
çıkardı. Demek, Yunanistan'daki 

tüm demokrat, ilerici kişi, sendika, 
kuruluş ve partileri kampanyayı set
teklerneye çağırdı. 

Bildiride, Kürt halkının tarihi 
geçmişiyle ilgili geniş bilgi verildik
ten sonra, bugünkü durumuna de
ğinilmekte. Yunanlı demokratik 
kamuoyunun enternasyonalist da
yanışması üzerinde durulmakta. 
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"Barts Güvercini" • 

OLAF PALME KATLEDiLDi 
İsveç Başbakanı Olaf Palme 28 Şu

bat 1986 gecesi saat 23.30'da Stock
holm'da bir suikast sonucu öldürüldü. 
O. Palme eşiyle birlikte korumasız ola
rak sinemadan evine dönerken Stock
holm 'un en işlek caddelerinden birinde 
kimliği henüz tesbit edilmeyen bir kişi 
tarafından katiedildL 

Palmenin öldürülüşü başta İsveç ol
mak üzere tüm dünyada şok etkisi ya
ratarak, derin üzüntü ve yankı uyan
dırdı. İsveç halkı Palme'nin vurolduğu 
yere günlerce çiçek taşıdı. 15 mart gü
nü yapılan cenaze törenine çok sayıda 
devlet adamı ve tanınmış politikacının 
yanısıra 500 000 nin üzerinde isveçli 
katıldı. 

Palme, özellikle barış ve silahsızlan
ma yönündeki politikasıyla ve ezilen 
halklardan yana tutumuyla tüm dünya
da tanınan ve sevilen bir devlet ada
mıydı. O barış ve silahsızlanma konu
sunda ülkesinde uluslararası düzeyde 
konferansların düzenlenmesinde, 
İskandinavya'nın ve tüm Avrupanın 
atom silahlanndan anndırılması için 
yoğunçaba sarfetti, banş yürüyüşle
rinde bizzat yer aldı. 

ABD emperyalizminin saldırganlı
ğına karşı birçok olayda tavır takma
rak ezilen halkların sempatisini toplar
ken, savaş yanlısı güçlerin de kendisine 
karşı öfkelenmesine neden oldu. O, 
ABD 'nin Küba 'yı işgal tehditlerine, 
karşı çıktı, Vietnam'ın bombalanması
nı kınayarak Vietnam Halkıyla daya
nışma yürüyüşlerinde bizzat yer aldı. 
En son ABD'nin Nikarağua'yı işgal 
emellerine ve Nikarağua halkına karşı 
ekonomik ambargo koyma tutumuna 
karşı tavır aldı. 

Olaf Palme aynı zamanda Kürt hal
kının da değerli bir dostuydu. Kürt 
halkının varlığının ve haklannın tanın
ması için halkımızın özgürlük mücade
lesine destek veren, soruna cesaretle 
sahip çıkan ender devlet adamlanndan 
biriydi. 

Palmenin katilinin ve cinayetin ar
kasındaki örgütün ortaya çıkanlama
masından ötürü özellikle cinayetten 
sonraki ilk 10-15 gün Türk MİT'inin ve 
onun güdümündeki burjuva basınının 
tutumu dikkat çekiciydi. Boyalı ba
sın cinayeti PKK'nın işlediğine tüm 
dünyayı inandırmak için özel bir çaba 
içine girerek alçakça bir tutum sergi
ledi. 

TKSP Genel Sekreteri KEMAL 
BURKAY, Palme'nin öldürülüşü ve 
Türk MİT'nin bu tutumuna ilişkin bir 
BASlN BİLDİRİSİ yayınladı. Bildiride 
özetle şunlar söyleniyordu: 

"Hiç bir Kürt örgütünün, seçkin bir 
barış savaşçısı ve tüm ezilen halkların 
gerçek bir dostu olan Palme gibi bir 
kişinin öldürülmesinde hiç bir yararı 

yoktur. Eğer bu suikastte PKK'nın 
parmağı varsa, bu, Türk Milli istihbarat 
Örgü~ünün (MiT) parmağıdır, özellikle 
de MIT tarafından bu tür eylemler için 
örgütlenmiş olan "Kontr-Gerilla"nın 
bir komplosudur. Türk yönetimi böy
lesine bir kompluyu bizzat kendi ajan
provakatörlerine de yaptırabilir. 

Çünkü Türk yönetimi Kürt sorunun
daki gelişmelerden son derece endişe
lidir. lsveç ise Kürt halkının mücadele
sine sempati gösteren bir ülkedir. özel
likle Olaf Palme halkımıza dostluğunu 
açıkça göstermiş, "Kürt halkının hak
larının tanınmasını" istemiştir. isveç 
pekçok Kürt yurtseverini politik mül
teci olarak kabul etmiştir. Ayrıca o, 
Türkiye'yi Avrupa insan Hakları Ko
misyonu'na şikayet etmiş olan beş ül
keden biri. idi. Bütün bunlar, Türk yö
netiminin lsveç'e ve Palme'ye düşman 
olması için yeterli sebeptir." 

KOMKAR-SWED'de cinayetten 
sonra Palme 'nin ailesine ve yeni İsveç 
Başbakanı İngvar Carlsson'a başsağlığı 

•• 

telgraflan çekti ve aynca Kürtçe-Türk
çe dillerinde bir bildiri yayınladı. Bil
diride özetle şöyle deniyordu: 

"Böyle bir insana sıkılan kurşunun 
barışa, özgürlüğe, insan haklarına sıkıl
dığı açıktır. Ancak barış düşmanları, 
ırkçılar, silahianma yarışından yana 
emperyalist ve sömürgeci güçler Pal
me'den rahatsızdılar; onun ortadan 
kaldırılışı ancak bu güçleri sevindirmiş
tir. 

O. Palme'yi vurmayı göze alan kişi 
bir çılgın veya maşa da olsa, arkasında 
gerici karanlık güçlerin bulunduğuna 
kuşku yoktur. 

Ol af Pal me 'nin ölümü ile biz Kürt 
yurtseverleri, seçkin bir barış savaşçısı
nı, özgürlük ve insan hakları savunucu
sunu yitirmiş olmanın yanısıra, Kürt 
halkının değerli bir dostunu da yitir
dik. 

Ama inanıyoruz ki onun uğrunda 
savaştığı bu soylu idealler gibi O.Palme 
de ilerici insanlığın ve dostlarının gön
lünde yaşıyacaktır." 

OZAL 
LONDRA GEZiSiNDE 

REZIL OLDU 
özal, Londra gezisinde Türkiye, 

Kürdistan ve İngiltere demokrasi güçle
ri tarafından etkin gösterilerle teşhir 
ve protesto edildi. 

Gezinin asıl amacı; İngiliz silah te
kelleri ile işbirliği içinde Türkiye'de si
lah montajı yapılacak işletmeler kur
mak ve diğer alanlardaki yatırımlara 
özendirmekti. Bunun yanı sıra, Ortak 
Pazar'a tam üyelik ve Kıbrıs sorunu gi
bi konular da yer alıyordu. 

özal 'ın geleceğini duyan Türkiyeli 
ve Kürdistanlı demokratik örgüt ve ki
şiler, İngiltere demokrasi güçleriyle 
birlikte teşhir ve protesto eylemleri dü
zenlediler. Hatta şaşkına dönen burju
va basını; "SOL BİRLİK özal'ı her 
adım atışında protesto gösterileri ha
zırlıyor'' diye başlıklar attı. 

19 Şubat günü Londra Türk Elçiliği 
önünde düzenlenen protesto gösterisi
ne Uluslararası Yazarlar Klubü PEN 
üyesi birçok yazar, SOL BİRLİK taraf
tarları ve Uluslararası Af örgütü de ka
tıldılar. BBC gösteriye katılan tanınmış 
yazar Harold Pinter ile bir ropörtaj 
yaptı. Eylemden görüntüler verdi. 

Daha sonra özal 'ın basın toplantısı 
yaptığı Kraliyet Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü önünde protesto gösterilerine 

devam edildi. İngilizce, Türkçe ve 
Kürtçe yapılan konuşmalarla faşist re
jim teşhir edildi ve lanetlendi. Gösteri
ye katılanlar sloganlarla işkenceye son 
verilmesini, genel bir affın çıkarılması
nı, Türkiye Kürdistanı'ndaki haskılara 
son verilmesini haykırdılar. SOL BİR
LİK'in ve Uluslararası Af örgütü'nün 
çıkardığı bildiriler yoğun bir şekilde 
dağıtıldı. 

özal, Enstitüye yardıma gelen İngi
liz polislerinin looruması altında adeta 
kaçarcasına terketti. 

özal Londra gezisinden elleri boş 
dönmekle kalmadı: ayrıca rezil de ol
du. Bu etkin ve başarılı çalışmaları 
kırmaya çalışan burjuva basını ise 
'çatışma çıktı" diye yalan haber vere
rek, çaresizliklerini sergiiediler _ özal 'a 
ekran yasağı konduğunu belirterek, 
basın ve yayının ilgisizliğinden şikayet 
ettiler. Oysa basın ve yayın özal 'ın 
gezisine yer verdi. Ama yer verilen ko
nular insan hakları, işkenceler, Kürt 
halkı üzerindeki baskılar vb. oldu. Her 
halde bu çevreler astığı astık, kestiği 
kestik faşist rejimin başbakanının 
ablak suratma o kadar alışmış olacak 
ki, emperyalist efendisinden dilenıneye 
gelmiş uşağına gerektiği kadar değer 
vermesini az buldular. 
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Kürsat Timuroğlu Katiedildl 
lı 

25.02.1986 günü, Hamburg'da Dev
rimci Işçi gurubu mensubu, Kürşat Ti-

-Muroğlu, evinin çıkışında pusuya dü
şürülerek silahlı saldırı sonucu ağır ya
ralandı. Koma halinde hastaneye kaldı
rılan Timuroğlu, tüm çabalara rağmen 
kurtarılamadı. 

Olaydan sonra Devrimci i şçi yayın
ladığı bir bildiride Kürşat'ı PKK'nın 
katiettiğini açıkladı. Daha sonraki gün
lerde ise, Hamburg polisi de cinayeti 
politik nedenlerle PKK'nın işlemiş ola
bileceğini belirtti. Görgü tanıklarının 
ifadeleri sonucu, katilin bir mitingde 
videoya alınmış görüntüsünden tespit 
ederek fotoğrafını yayınladı. 

Kürşat Timuroğlu'nun cenazesi 8.3. 
1986 günü Hamburg'da üç binin üze
rinde bir kitlenin katılımıyla yapılan 
cenaze töreninden sonra defnedilrnek 
üzere Türkiye'ye gönderildi. 

cadele saflarında yer alan bir devrim
ciydi. Özellikle 12 E ylülden sonra Fa
şist cuntaya karşı yurt dışında yürütü
len teşhir ve tecrit kampanyalarında, 
F. Almanya'daki yabancı düşmanlığına 
karşı mücadelede ön saflarda yer alma
sından ötürü Türk, Kürt ve Alman ileri
ci, demokratları arasında yakmen tanı
nan ve sevilen bir kişiydi. 

Kürşat Timuroğlu'nun cenazesi 
Türkiye'ye gönderildikten sonra, F. Al
manyanın en büyük günlük gazetele
rinden> biri olan Frankfurter Rund
schau'da, çok sayıda milletvekili, gaze
teci, yazar ve aydının imzaladığı bir 
bildiri yayınlandı. Yurt dışında oluştu
rulan Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 
demokrasi güçleriyle dayanışmanın 
önemine inanmış kişi ve örgütler açı
sından açıklamanın öğretici olacağı 
inancıyla Türkçe çevrisini yayınlıyo
ruz. Cinayetle ilgili olarak aralarında 

Türkiye ve T. Kürdistanı Sol Birliği, 
DKP, Yeşiller, Hamburg GAL(Yeşiller 
Alternatif Liste), J USOS olmak üzere 
ellinin üzerinde merkezi ve yerel örgüt 
bildiri yayınladılar. Bildiride politik bir 
arkadaşın karanlık bir plan sonucu öl
dürüldüğü belirtilerek, cinayet kınandı. 

Timuroğlu uzun yıllardan beri F .AI
manya'da yaşayan ve faşizme, emper
yalizme, her türlü gericiliğe karşı mü-

Daha önceleri de çeşitli vesilelerle 
belirttiğimiz gibi; bu tür saldırı ve ci
nayetler düşmana hizmet ediyor. Halk
larımızın can düşmanı Faşist cuntaya 
karanlık emelleri için yurt dışında ya
ratmayı amaçladığı provakasyonlara 
zemin hazırlıyor. 

"ÖZGÜRLÜGE KARSI MÜCADELE" 
Biz geçmişte her zaman Kürt halkının haklarını savun

duk. Avrupa ve Federal Almanya'da Kürt halkı için mü
cadele eden örgüt ve kişilerle dayanışmada bulunduk; 
gelecekte de bulunacağız. Son günlerde, Türkiye'de öz.el
likle bir Kürt örgütünün 29 üyesine verilen idam cezaları
nı kınıyoruz. 

Ne var ki, tehlikeli bir gelişmeyi de görüyoruz. Örgüt
lerin politika haline getirdikleri, değişik görüşlere sahip 
kişi ve gruplara karşı "hain ve Türk istihbarat örgütünün 
ajanı' türünden suçlamalarını ve bundan hareketle bu 
insanların öldürülmesi için çağrı yapmalarını sorumsuz
luk olarak niteliyoruz. 

Kim ki, geçmişte ve bugün F. Almanya'da ve Türki
ye'de yaşandığı gibi baskı ve tehditler yoluyla değişik 
düşünen Kürt ve Türkleri korkutmaya çalışıyorsa, o, öz· 
gürlük için değil; tersine baskı için mücadele ediyor. 

Kim ki, Kürt halkının tek temsilcisi olma hakkını 
iddia ediyor, diğer örgütlerden ya da kendisine muhale
fet eden eski üyelerine karşı despotik ideolojinin bir ürü
nü olan cinayeı.J başvuruyorsa, bizden bir dayanışma 
görmeyecek, kararlı karşı tavrımızla karşılaşacaktır. 

Kürt halkının dostlarını, "devrimci görev", ya da 
"hainlerin ce~landmlması" perdesi altında yapılan her
türlü cinayetten uzak durmaya çağırıyoruz. 

Kürşat Timuroğlu'nun 25.2.1986 günü katledilmesi 
son iki yılda Avrupa'da süregelen cinayetler zincirinin en 
son iğrençliğidir. 

- Env~r Ata, 20.6.1984 günü Uppsala; 
· Zülfli Gök, Haziran 1984'te Rüsselsheim; 

• 

-Çetin Güngör (Semir); 2.11.1985, Stockholm; 
-Mustafa Tangüner, 3.11.1985, Kopenhag; 
· Mustafa Şahbaz, 27.11.1985, Paris; 
-Mustafa Aktaş, 23.12.1985, Paris; 
· Bülent Yaman, 30.12.1985, Lozan şehirlerinde 

kati edildiler. 
Katiedilenlerin çoğunluğu, PKK/ERNK eski üyeleri, 

veya diğer Kürt ve Türk örgütlerine mensup kişilerdi. 
Tüm Kürt ve Türk örgütlerini, bu politik cinayetleri teş
hir etmeye ve provakasyona gelmemeye çağırıyoruz. 
Başka politik cinayetler ve hatta bu cinayetierin "Kürtler 
arasında bir savaşa" ya da, "Kürtler ve Türkler arasındaki 
bir savaşa" dönüştürülüp, Avrupa'da yaygınlaştırılması 
engellenmelidir. Bunun politik sonuçları tüm Avrupa'da
~i göçmen Kürt ve Türk örgütleri için bir felaket olur. 
Özgürlüğü ve eşitliği için mücadele eden Kürt halkı ile 
dayanışmaya ciddi zararlar verir. 

imzalayanlar : Manfred Coppik; Heidemarie Dahn (Ye· 
şiiler Federal Parlamento üyesi); Uli Fischer (Yeşiller 
Federal Parlamento üyesi); Thonas Giefegr (Film yapım
cısı); Ushci Eid (Yeşiller Federal Parlamento üyesi); 
Mathias Kollatz (JUSO-Merkez Yürütme Kurulu); Gernot 
Grumbach (JUSO· Hessen); Klaus Kirschner (SPD Fede
ral Parlamento üyesi); Jürgen Reemts; Jürgen Roth (Ga· 
zetecei); Eckard Spoo (Gazeteci); Renate Schmidt (SPD 
Federal Parlamento üyesi); Ludwig Milller (Avukat); 
Ulrich Tilgner (Gazeteci); Klaus Thüsing; Günter Wallraff 
(Yazar). 
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işkence ve İdamlar§. Son. 
Politik Tutu.~lulara Ozgürlük- Genel Af, 
Kürt_ Halkı Uzerindeki Baskılara Son! 

10 Türkiyeli ve Kürdistanlı demok
ratik örgüt(Av. Dev-Genç, Birlik Yo
lu, Devrimci İşçi, DİBAF, FİDEF, 
GERÇEK ADK, İşçi GERÇEG1, 
KKDK, KOMKAR, KURDKOM) yu
karıda sıralanan ana istemleri içeren 
bir kampanya başlattılar. Türkçe ve 
Almanca dillerinde yayınladıkları bil
dirilerle, Türkiye ve Türkiye Kürdista
nı'ndaki artan işkence ve teröre dikka
ti çeken örgütler, demokratik kamu
oyunu, jrgüt ve kişileri dayanışmaya 

çağırdılar. 

TBMM başkanlığına gönderilmek 
üzere ve kampanyanın istemlerini içe
ren imza toplama eyleminin yanı sıra, 
Federal Almanya çapında basın top
lantıları, açık oturumlar, uyarı nöbet
leri, yürüyüş ve kapalı salon toplantıla
n kampanya çerçevesinde öngörülen 
eylemler arasında yer alıyor. 

Kampanya, Türkiye ve Türkiye Kür
distanı'nda yeniden güncellik kazanan 
işkence ve terör olaylarını teşhir et
mek, politik tutuklulara özgürlük ve 
Kürt halkı üzerindeki baskıların son 
bulması taleplerini canlı tutmak, daha 
geniş yığuılara maletmek amacını taşı-
yor. ., 

Bilindiği gibi Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı'nda son ayların en çok tar
tışılan konularını işkence ve Kürdistan'
daki baskıları oluşturuyor. öğretmen 

Sıddık Bilgin'in işkenceyle katledilme
si işkenceci Polis Sedat Caner'in 200 
kişiye işkence yaptığını açıklaması ve 
bunları takiben ortaya serilen diğer iş
kence olayları, Türkiye'de sistemli iş

kencenin vardığı korkunç boyutlan 
daha açık bir biçimde gözler önüne 
serdi. 

Kürdistan' da devlet terörü sınır ve 
kural tanımıyor. Kürt köyleri boşaltılı
yor, tüm köy halkı meydan dayağın
dan geçiriliyor. Komando birlikleri 
yurtsever avına çıkıyor. Zindanlarda 
yurtsever kanı akıtılıyor. Sadece Tım
celi'de 27 kişi sürgüne gönderilmiş, 49 
muhtann yetkileri sıkıyönetimce alın
mıştır. Kürdistan'da devlet tam bir eş
kiyalık vetalan politikası sürdürüyor. 

Bunca zulüm, işkence ve terörün 
baş sorumlusu Evren-özal tayfasıdır. 

Böyle olduğu içindir ki, onlar yıllar
dan beri sıkıyönetime, faşist yasalara 
dayanarak, basını susturarak işkence 

ve terörü gizlerneye çalıştılar. Ama, iş
kence olaylannın delillleriyle bir bir 
ortaya döküldüğü günümüzde bundan 
pek de başanlı olamıyorlar. Evren zor
bası, işkence iddialarını ileri süren 
SHP milletvekilierini tehdit ederek, 
özal ise, işkenceci polis için "solcu
dur" diyerek işin içinden sıynlmaya 
çabalıyorlar. 

SHP, DYP ve DSP gibi partiler ise 
işkence konusunda demeç vermekten, 
eleştiri yapmaktan öte bir şey yapmı
yorlar. SHP, özal'dan işkencelerin üs
tüne gitmesini istiyor. Onlar işkence
den asıl sorumlu faşist rejimi görmek 
istemiyor; buna son verecek olan yı
ğınların aktif eyleminden, mücadele
sinden ürküyorlar. 

Halbuki, faşist rejime karşı yığm
larla birlikte kararlıca mücadele edil
meden, Kürt halkı üzerindeki zulüm 
dinmez ve demokrasiye geçilemez. Ve 
bu rejim halk yığınlarının, sol ve tüm 
anti-faşist güçlerin aktif mücadelesiyle 
alaşağı edilebilir. Kitleler artık baskı
ya karşı susmuyor; hareketleniyor. Ge-

• • 

Siyabend'in 
i~kenceyle 
ilgili 
çamurdan 
yaptıgı 
heykellerden 
biri 

nel Af başta olmak üzere, diğer de
mokratik hak ve özgürlükler daha geniş 
kesimlerce savunuluyor. Evren-özal 
takımı daha bir teşhir ve tecrit edilmiş 
durumdadır. Türkiye ve Türkiye Kür
distanı'ndaki son işkence ve zorbalık 
örnekleri bu rejimi teşhir ve protesto 
etme olanağını veriyor. İşte tam bu 
noktada, Federal Almanya'daki 10 de
mokratik örgütün başlattığı kampanya 
büyük önem taşıyor. Infaz yasasındaki 
değişiklikle kamuoyunun yanıltılmak 
istendiği, batılı ülkelerin Türkiye'ye 
yeşil ışık yaktığı ve özellikle Federal 
Almanya ile Türkiye arasında resmi zi
yaretlerin yoğun olduğu bu dönemde, 
kampanya'nın önemi daha artıyor. 

YENI INFAZ VASASI 
ülkede ve özellikle uluslararası 

planda yükselen Af talebi karşısında sı
kışan özal hükümeti, infaz yasasında 
değişiklik yaptı ve bunu af biçiminde 
lanse etmeye çalıştı. Cezalarda indirim 
yapmayı öngören sözkonusu değişik

likten, sağ görüşlü ve diğer adi suçlar
dan yatan tutuklular ağırlıkta yararla
nıyorlar. Tutukluların büyük çoğunlu
ğunu oluşturan devrimci, demokrat ve 
yurtseverler değişiklikte yer alan disip
lin maddesinden dolayı bırakılmıyor. 

Tutukluların salıverilmesi söz ko
nusu değişikliğe göre, cezaevi yöneti
mine, disiplinine uyum göstermiş; bağ
lılığını ortaya koymuş olması şartına 
bağlanıyor. Bu durumda, hangi sol gö
rüşlü tutuklu bundan yararlanabilir. 
Cezaevlerindeki ağır işkenceye, insan
lık dışı muameleye karşı çıkmış, açlık 
grevi ve benzeri eylemiere katılmış 

olanların, ki bunlar büyük ekseriyeti 
oluşturuyor, hiçbiri. Aslında tutuklu-

ların büyük bir kesimi, infaz yasasında
ki değişiklikle yeniden cezalandmlmış 
oluyor. 

Sol ve demokrat görüşlü tutuklular 
için özal ve tayfası bir "olanak" tanı· 
mayı da ihmal etmemiş. Yasa değişik
liği yürürlüğe girdikten 9 ay içinde iyi 
hal göstermiş olan tutuklular, yasanın 
öngördüğü indirimden yararlanabile
cek. "İyi hal" dedikleri şey faşist yö
netime sadakat gösterme, düşünce ve 
inançlarından vazgeçme, yani bir nevi 
faşizme teslim olmadan başka bir şey 
değildir. Zaten özalvari "Af'ın" amaç
larından biri budur. Diğer yandan özal 
bu girişimle, Batı Avrupa kamuoyun
da, Türkiye 'nin demokrasiye dönüş yo
lunda adım attığı izlenimini yaratmak 
istiyor. 

özal 'ın af diye yutturmaya çalıştığı 
bu sahtekarlığın içyüzü teşhir edilme
lidir. Genel Af istemi bundan böylede 
yükseltilmelidir. 
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DiRENiSiN VE ÖZGÜRLÜGÜN 
SEMBÜLÜ N E W R O Z 

• 
BINLER TARAFINDAN 
COSKUYLA K U TL AN D 1 • 

KOMKAR'ın Batı Berlin, Hamburg, Stuttgart ve 
Köln'de düzenlediği 21 Mart Kürt halkının geleneksel 
Newroz bayramı kutlama geceleri, başarılı bir biçimde 
gerçekleşti. 

Onbihi aşkın bir izleyicinin katıldığı gecelerde, zengin 
politik ve kültürel programlar sunuldu. Bu yılki Newroz 
kutlama geceleri, kamuoyunda, basın ve yayın organla
rında büyük ilgi gördü. Çok sayıda Alman, Türk ve diğer 
uluslara mensup insanların da katıldığı, ilerici örgüt ve 
.partilerin temsilci veya mesaj göndererek dayanışma gös
terdiği geceler, enternasyonal bir hava içinde geçti. 

-Bir newroz dlıha yaşadık. Ve binlerce Kürdistanlı 
işçi, emekçi, aydın, genç, esnaf biraraya geldi. Sömür
geci-faşist, ırkçı soven güçlerin baskı, tehdid ve yasakları
na aldırış etmedi. Newroz kutlamaları, halkımızın ulusal 
geleneklerine, dil ve kültürüne açık bir biçimde sahip çık
tığını, onları yaşatmada kararlı olduğunu bir kez daha 
gözler önüne serdi. 

Yoğun Kitle Çalışması 

Newroz gecelerinin başansı, güçlü 
kitle katılımı, KOMKAR üyesi demek
Ierin yoğun bir kitle çalışması gerçek
leştirdiğini apaçık gösteriyor. Geceler
den 2 ay önce F. Almanya çapında ve 
B. Berlin'de kitlelerle canlı bağlar ku· 
ruldu. Toplam 15 bin afiş asıldı ve 50 
bin bildiri yaygın bir biçimde dağıtıl
dı. KOMKAR üye ve sempatizanlannın 
militanca çalışmasının yanı sıra, çok 
sayıda Kürdistan'lı yurtsever de New
roz gecelerinin propagandasını yaptı; 
eylemlerin başansına katkıda bulundu. 
Batı Berlin'de yaklaşık 2 bin; Ham
burg'da 2000'i aşkın; Stuttgart'da 3 
bin; Köln'de ise 5 bin kişi gecelere ka· 
tıldı. 

Zengin Politik ve Kültürel 
Programlar Sunuldu 

Kürdistan'lı işçi ve aileleri, Türk, 
Alman ve diğer uluslara mensup izli· 
yiciler zengin politik ve kültürel içe
rikli programlar izlediler. Gecelerin 
açılışını KOMKAR Genel Başkanı bir 
konuşma ile yaptı. Başkan konuşma· 
sında özetle şöyle dedi: 

"Newroz kutlama gecelerine göste
rilen ilgi, Kürt dili ve kültürüne sahip 
çıkışın çok açık bir ifedesidir. 2600 
yıl önce yakılan Newroz ateşinin sön
mediğini ve sönmeyeceğini gösteriyor. 

"20. yüzyılın son çeyreğinde, 20 
milyonu aşkın Kürt ulusu, tüm insani 
haklardan mahrum, ağır ulusal baskı ve 
sömürgeci zorbalık altındadır. 

"Ancak Kürt halkının özgürlük kav
gası hiçbir zaman durmadı ve durma
yacaktır. Ana dilimiz yok olmadı; tür
kü ve halaylarımız zorbaların yasak 
duvarlarını aşarak günümüze dek yaşa
dı ve yaşayacaktır. 

"Kürt halkı yalnız değildir. Onun 
haklı dauası uluslararası toplantıların 
gündemine giriyor. KOMKAR diğer 
Avrupa ülkelerindeki Kürdistanlı göç
men işçi örgütleriyle birlikte, Şubat-

Newroz, kitleleri birleştiren, onları. harekete geçiren 
bir motif, halkımızın mücadelesinde güçlü bir silah olarak 
yaşayacak. 

Mart aylarında Cenevre 'de yapılan Bir
leşmiş Milletler insan Hakları Komis
yonu 42. Dönem Toplantısı 'na bir çağ
rı gönderdi; Kürt halkı üzerindeki bas
kılara dikkati çekti. Toplanhda Avus
turalya, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, 
Sovyetler Birliği, Dünya Demokratik 
Kadınlar Federasyonu ve diğer bazı ül
ke ve kuruluş temsilcileri söz alarak 
Kürt halkına yapılan baskı ve haksız
lıklara değindi; Türk devletinin tavrını 
mahkum ettiler." 

Konuşmasının sön bölümünde Tür
kiye ve Türkiye Kürdistanı 'ndaki iş
kence olayianna değinen Genel Baş
kan, "faşist rejim, ancak geniş halk 
yığınlarının, tüm anti-faşist ve demok
rat güçlerin birliği ve aktif mücadele
siyle yıkılacaktır" dedi. 

Gecelerde Kürtçe, Almanca ve 
Türkçe dillerinde hazırlanan 20 sayfa
lık bir metin dia eşliğinde sunuldu. 
Metin ve dialarla, Kürdistan 'ın tarihi, 
Kürt halkının yaşamı ve mücadelesi, 

zenginlikleri, dil ve kültürü üzerindeki 
baskı ve yasaklar, politik tutuklulann 
durumu, F. Almanya'da yaşayan Kür
distanlı işçilerin sorun ve istemleri, ba• 
nş ve sendikal mücadele gibi konular 
aniatılmaya çalışıldı. 

Şıvan, Kürt Müzik Grubu, Kamil, 
Seydo, Delal Kürtçe halk türkiı1eri 
okudular. Sümeyra Stuttgart'ta; Nedim 
Hazar ve Geo Schaller'in Morgenland 
Grubu Köln 'de; Alman Müzik Grubu 
Ander Lied Stuttgart'ta Kürtçe, Al
manca ve Türkçe halk türküleri ve 
marşlar sundular. B. Berlin'de Yunan 
Mıizik Grubu ve halk oyunlan ekibi, 
Yunanca müzik parçalan ve halk oyun
lan sundular. 

B Berlin, Bremen, Hamburg, Köln, 
Nürtıberg, Stuttgart, Hannover, Leer'
deki KOMKAR birimlerinin yetişkin 
ve çocuk folklor ve koro ekipleri, Kür
distan'ın değişik yörelerinin oyunlannı 
gösterdiler; marş ve türkü okudular. 
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Etkin Enternasyonal Dayanısına . 
Çok sayıda parti, örgüt ve kişi New- II~Ule "e\l\ ~\e 

roz gecelerine katılarak veya mesaj ile- ımt .&\scbeS snot\b3 
terek dayanışma gösterdiler. 10r ~u tu 11. ö\net r 

Prof. Dr. Ingeborg Drewitz (yazar), _ • def ~ 
B. Berlin gecesinde; Yeşil Alternatifler '--- \t\ ,: 2598 Jahre Newı adına Michael Böttcher Hamburg'da; 
DKP Hamburg örgütü adına bir temsil- 1 

ci; Yeşiller Baden Würtemberg Eyalet 
Parlamentosu Yeşiller Grubu adına · 
Rezzo Schlauch Stuttg~rt'ta; Alman 
Sosyal Demokrat Partisi SPD Köln Be
lediye Meclisi Fraksiyonu adına Leo 
Meuthen birer konuşma yaptılar. Ko
nuşmacılar, Kürt halkına, F. Almanya
da 'ki Kürdistanlı işçilere yönelik baskı 
ve haksızlıkları eleştirdi; onlann haklı 
taleplerini desteklediklerini açıkladılar. 

Basın ve Yayın Organları 
Newroz'a Ver Verdiler 

Die Kurden telerten Neuja 

F, Almanya'da yayın yapan pekçok 
gazete, dergi, radyo ve TV programları 
Newroz gecelerine; bugünün anlam ve 
önemine ve Kürt halkının durumuna 
ilişkin yayın yaptılar. Stuttgarter Zei
tung, Stuttgarter Nachrichten, Alman 
Komünist Partisi 'nin günlük yayın or
ganı UZ-Unsere Zeit, Kölner Stadt
anzeiger, Stadtrevue dergisi bunlardan 
baz ılan. 

ka süren naklen programda, KOMKAR 
temsilcisi A. Saydam ve Köln 'de yaşı
yan bir Kürt ailesiyle yapılan röportaj
lara da yer verildi. Ayrıca WDR ı ve 
WDR 4 radyo programları da Newroz 
dolayısıyla Kürtçe müzik parçalannın 
da yer aldı~ı programlar yaptılar. 

maya çok sayıda Kürdistanlı kadın, de
~işik giyim eşyalan, el işlemeleri re
sim ve benzeri eşyalada katkıda bu'lun
dular. 

Kürdistanlı kadınlarımızın el emek
leri, göz nurlarıyla ürettikleri eşyalann 
satışından toplam olarak 3000 DM do
layında gelir elde edildi. 

Politik Tutuklular ve 
Aileleriyle Dayanışma 

Di~er yandan, gecelerde daha önce 
gazetemizde duyurusunu yaptı~ımız 
"Kürdistan'ın Sesi Radyosu" için açıl.' 
mış olan ba~ış kampanyası do~rultu
sunda toplam 2768 DM'Lik yardım 
toplandı. 

F. Alman Televizyonu ikinci kanalı 
ZDF, "Türkiye Mektubu" adlı prog
ramda, Köln'de yapılan Newroz gecesi, 
nin duyurusunu yaptı. TV'nin, Ruhr 
Havzası'nda g9sterilen 3. programı ise 
Köln Newrozunu naklen verdi. ll daki-

KOMKAR çatısı altında örgütlü 
Kürdistanlı Kadınlar, bu yılki newroz 
gecelerinde geJiri politik tutuklular ve 
ailelerine gönderilmek üzere el işlerin
den oluşan bir sergi açtılar. .ı:su çauş-

Newroz'a gönderilen mesajların ba
zılarını aşa~ıda yayınlıyoruz. 

T K S P' nin • mesaJI 
NEWROZ KUTLAMA KOMiTESiNE - KOMKAR 

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizi işgal eden, halkımızı zincire vuran düşman, 
yüzyıllar boyunca halkımızın geleneksel bayramı olan 
Newroz'u da unutturmaya çalıştı. Ama o ne özgürlük 
kavgamızı durdurabildi, ne de Newroz'u unutturabildi. 

Halkımız şimdi Newroz'u, yıldan yıla artan bir çoş
kuyla kutluyor. O artık bir ulusal bayrama, bir özgürlük 
simgesine dönüşmüştür; yığınların malı olmuştur. 

Bugün de Kürdistan'ın Iran ve Irak parçalarında peş
merge güçleri yurdun kurtuluşu için kahramanca savaşı
yor. Halkımız, Türkiye Kürdistanı'nda sömürgeci-faşist 
rejime karşı yiğitçe direniyor. 

Faşist rejim, 12 Eylül 1980'den bu yana Türkiye'de 
ve Türkiye Kürdistanı'nda demokrasi ve devrim güçlerini 
ezmek için çılgınca bir terör estirdi. Zulüm ve işkence 
bugün de varhızıyla devam ediyor. 

Ne var ki, ABD'nin uşağı bu faşist rejim amaçlarına 
ulaşamadı, halkımızın direncini kıramadı, özgürlük ateşi
ni söndüremedi. Aç, işsiz ve zulüm altındaki kitlelerin bu 
zorba rejime karşı nefreti ve tepkisi çığ gibi büyümekte. 

Özgürlük ve demokrasi için, zindanların boşalması, iş
kencelerin son bulması için, iş ve ekmek için kitlelerin 
sesi günden güne yükseliyor. Faşist rejim çürümüş, Evren 
-Özal çetesini korku sarmıştır. Onların sonu da Haiti dik
törünün sonu gibi olacak. 

Yurt dışındaki işçi arkadaşlar, yurtseverler, 
Bu beş buçuk yıl boyunca sömürgeci faşist rejime 

karşı yürekli, kararlı bir mücadele yürüttünüz; zulüm 
altındaki halkımızı, zindanlardaki insanlarımızı yalnız bı
rakmadınız. Şimdi çürüyen, korkuya kapılan Evren-özal 
çetesini halkın başından def etmek için yurt içindeki 
yükselen mücadeleye daha fazla omuz vermenin zama
nıdır. 

Bu Newroz gününü zulme karşı daha yığınsal, daha 
çoşkulu bir mücadelenin başlangıcı yapalım. 

işkenceler son bulsun, işkencecilerden hesap soralım! 
Zindanlar boşalsını 
Generallerin Anayasası kaldırılsın! 
Yıkılsın faşizm, halkiara özgürlük! 

Kemal Burkay 
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi 

Genel Sekreteri 



Denge KOMKAR 

ALMAN KOMÜNiST PARTiSi 
(DKP) 

Bu yılki Newroz kutlarnalanna Alman Komünist Par
tisi Yönetim Kurulu, ·dostane ve dayanışmacı selamlannı 
ilftir. 

Kürt halkının öncü gücif olfll'ak. ülkenlıde ve yurt dı
şında özgürlük ve demokrasi uğruna örntik bir mücadele 
yürütüyorsunuz. 

Emperyalizmin desteğindeki Türkiye'deki faşist 
diktatörlüğün uşaklan halen yönetimdedir. Ancak, onlar 
yiğit Türkiye Kürdistanı •halkının özgürlük direncini kın
mıyacaktır. 

Biz, halkuuzı ezen ve sömürenterin ergeç tarihin çöp
lüğüne .atılacaklamıa.inamyomz. 

; Siziefe Hayanışma içinde olacağımıza emin olabilirsi
niz. Sizlerle birlikte şu talebi yükseltiyoruz: Kürt halkına 
özgürlük ve onun kendi kaderini tayin hakkı! 

ALMAN KOMüNiSTPARTISİ (DKP) PARTI 
YöNETIM KURULU ADlNA HEİNZ LANG 

TONI'\1 SEEDAT 
Afrika Ulusal Konseyi 

(Güney Afrika) 
F .Almanya Temsilciliği 

Afrika Ulusal Konseyi ve 
boyunduruk altındaki Gü
ney Afrika halkı adına, 
Kürtlerin yeni yıl bayramı 
vesilesiyle hepinizi yürekten 
selamlanm. 

Kürt halkının ve Güney 
Afrika, Latin Amerika ve 
başkaca halkiann mücaaele
sine baktığımızda sadece or
tak yanlan.mızın olduğunu 
görmekle kalmayız, aynı se
bepten dolayı, ortak düş-

mana karşı mücadele ettiği
mizi açıkça görürüz. 

ülkemizdeki gelişmeleri 
bildiğİnize inanıyoruz. Gün
de ortalama 4 kişi Güney 
Afrika sokaklarında kurşun
lanarak öldürülüyor. Son 18 
ay içinde, ortalama olarak 
1200 kişi kurşunlandı, 10 
bin kişi tutuklandı. Tüm 
bunlara rağmen, ayaklanma 
ve direniş halk arasında yay
gın biçimde sürüyor. 

Kurban verrneğe ve 
mücadeleye hazır· bir halkın 
yenilmeyeceğine inanıyoruz. 

Yaşasın KOMKAR! 
Yaşasın Kürt ve Güney 

Afrika halklannın dostluğu! 

Kadınların yaptığı yağlıboya tablolardan biri 
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Reinhard Hocker 
Eğitim ve Bilim Sendikası (G EW) 

Köln Şube Başkanı 

Bilim ve Eğitim Sendikası Köln şubesi, Newroz bayra
ı mı vesilesiyle dayanışma selamlarını iletir. 

Evren-Özal rejiminin iddialarının aksine, Türkiye ve 
. Türkiye Kür~istanı'nda insan hakları ağır bir biçimde 

çiğneniyor. Çalışanların en temel sendikal haklardan ya
ı rarlanması imkansız hale getirilmiştir. Yoksulluk ve sefa

Jet kol geziyor. Kürt halkı üzerindeki baskılar artıyor. 
F. Almanya'da hükümet ve işverenler kol kola girmiş; 

1 yerli ve yabancı işçilerin karşısına dikiliyorlar. iş Teşvik 
Yasası'nın 116. maddesindeki değişiklikle sendikal hare
ket etkisiz hale getirilmek isteniyor. Sizlerle birlikte şu 
talepleri ileri sürüyoruz: 

- Federal hükümetin Evren-Özal hükümetine yaptığı 
mali ve askeri yardımlar durdurulsun! 

- Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'nda politik tutuklula
ı ra özgürlük, genel af! 

. - Kürt halkı üzerindeki haskılara derhal son verilmeli-
d. 1 tr. 

- F. Almanya'daki Kürt çocuklarına okullarda ana dil 
dersi, radyo ve TV'de Kürtçe yayın olanakları sağlanma
lıdır! 

- Yabancılara eşit politik ve sosyal haklar verilmelidir! 

MANFRED COPPIK 
Avukat 

Özgürlük güneşinin de
mokratik ve sosyalist Kür
distan üzerinde parlıyacağı 

günün geleceği ümidiyle, siz
leri selamlarım. Bu yolda 
verdiğiniz mücadelede her 
zaman sizlerle dayanışma 
içinde olacağımdan emin 
olabilirsiniz. 
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lngeborg Drewitz 
(Yazar) 

Prof. Dr. lngeborg Drewitz'in Batı Berlin'de düzen
lenen Newroz gecesinde yaptığı konuşmanın özetini 
aşağıda veriyoruz. 

Sevgili arkadaşlar, 
Halidann göçleri insanlık tarihinin 

büyük bir sımdır. Kültürün ve dilin ko
rwıması bu sım daha esrarengiz hale 
getiriyor, ve gruptaşınayı sağlıyan, ras
yonel olarak kavranması mümkün 
olmayan bir güç oluşunu gözler önüne 
seriyor. 

Indogerman dil sahasına giren, yarı 
yerleşik olan bu halklardan biri de 
Kürt halkıdır. 

Bugün burada kutladığımız yeni yıl 
bayramı, Newroz rivayete göre 2598 
yıl önce, Dehak hükümranlığına son 
verilmesine kadar dayanıyor. Demirci 
Kawa olayda önemli rol oynuyor. Bu 
özlü rivayet, Kürtlerin o zaman elişleri 
kültürüne sahip olan atlı bir halk oldu
ğunu gösteriyor. 

Efsaneler, türkü, masal ve danslar 
iki bin yılı aşkın sözlü bir biçiınde ne
silden nesile aktarılarak yaşı}ragelmiş, 
Kürtlerin devlet kurma fırsatı elde et
memelerine rağmen, birliğini canlı 

tutmuştur. 
Modem Türkiye 'nin kuruluşundan 

bu yana, Kürtlere kendi dillerini kul
lanma hakkı verllmiyor. Okullarda 
Türkçe okutuluyorı dairelerde Türkçe 
konuşuluyor. Türk dili Kürtçeye ya
bancı bir dildir. Dağlarda, köy ve ova
larda halen Kürtçe konuşuluyor. 

Kürtlerin varlikıarınm tehdit edildi
ği gerçeği, işgücü göçüyle Avrupa1ıla
rın bilincine yerleşti. Ve Federal Al
manya'da yaşıyan 300 bin Kürt, yurt 
dışı koşullarmda izole oluşunun farkı
na daha çok vardı. Çir-1<-ü Kürt dili bu-

Batı Berlin çocuk korosuyla, Köln çocuk falklor 
ekibi B. Berlin ve Köln Newroz'larında 
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rada geçerli değil. Federal Almanya'da 
Türkç'e yayıniann yanı sıra, radyoda 
Kürtçe yayın yapılınası yönündeki giri
şimler şimdiye dek sonuçsuz kaldı. 
Ben bunun Kürtleri haydut olarak ni
teleyen Ankara hükümetinin baskıları 
sonucu olduğunu tahmin ediyorum. 
Kürt çocuklarımn okullarda kendi ana 
dillerini öğrenmeleri yönündeki çaba
larda sonuçsuz kaldı. NATO müttefıki 
Türkiye 'nin kızdırılınaması için, Kürt 
çocuklarının okullarda kendi ana dille
rini öğrenme yönündeki çabalar so
nuçsuz kaldı. 

F. Alınanya'da yaşıyan 300 bin 
Kürdün, kendi dillerini kullanınası ne
den mümkün olmasın? Neden biz F. 
Almanya'da, Ankara'dakiNATO müt
tefıkiniıı istemlerine gözü kapalı uya
lım? 

GECELERE MESAJ GöNDEREN 
PARTi, öRGüT VE KİŞİLER 

* Yeşiller Nürnberg Belediyesi Meclis 
Grubu; * Türkiye Demokratlanyla 
Dayanışma Girişimi; * SPD Köln 
BelııdQ{e. Meclis Grubu adına Leo 
Meuthen; * Kölner Appell- Yabancı 

düşmanı politikaya ve ırkçığa karşı 

komite; * DKP Alman Komünist Par
tisi -Stuttgart-; * Libya Elçiliği adına 
Mehdi; *Türkiye ve Kı.ızey Kürdistan 
Kurtuluş örgütü taraftarlan; * Kürdis
tan Demokratik Halk Partisi F. Alman
ya örgütü; * Yeşiller Köln Belediye 
Meclisi Grubu; * İran Kürdistanı De
mokrat Partisi- Hamburg; * DKP-Al
man Komünist Partisi-Hamburg; * Ba
nş ve Silahsızlanma Çalışma Grubu 
-Mannheim; * Birlik Yolu-F. Almanya; 
*Kürdistan İşçiler Birliği-Hollanda; 
* TKSP Hollanda taraftarları;* Braun, 
Kültür Dairesi-Köln; * Belçikadaki Tür
kiyeli İşçiler Birliği; * KOMKAR-Da
nimarka; *llerici Demokratik Süryani
ler Birliği-İsveç; * TKSP Avusturalya 
taraftarlan; * Kuzey Ren Westfalya 
öğrenci Temsilciliği; * Petra Kelly, 
Gert Eastian -Yeşiller Milletvekilleri); 
* TöB-DER; * Tekoşer; * Jürgen 
Reents -Yeşiller-; *Gerçek Avrupa Da
yanışma Komitesi; * Fidef; * Gundi
Şair; Uli Fischer -Yeşiller-; * Fırat 

Ceweri; * Gepa Maibaum, Köln Bele
diye Başkan Yardımcısı; * Kürdistan 
Yurtseverler Birliği; * AKSA-Yurtdı
şındaki Kürdistan öğrenci Birliği

Batı Berlin Şubesi-; * İşçi Gerçeği; 
* DKP-Nürnberg; * Klaus Peter Wolf
Yazar-; *Kürdistan Demokratlar Birli· 
ği; * Rezzo Schlauch- Yeşiller, Baden 
Würtemberg Eyalet Parlamentosu Gru
bu adına;* Michael Böttcher, Yeşiller 
-Alternatif Listesi, GAL'ın Hamburg 
Eyalet örgütü Yönetim Kurulu ve 
Hamburg Senatosundaki Grubu adına. 
* Filistin Kurtuluşu İçin Demokratik 
Cephe · F. Almanya taraftarları; 

* Bremen Yabancı Kültür Dernekleri 
Birliği -DAB- ; * NRW Yabancılar 

Çalışmasında Insiyatifler Birliği. 
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İran ve Irak Kürdistanı 'n
daki Kürt halkının silahlı 
mücadelesi, bütün zorluklara 
ve düşmanın amansız, vahşi
ce saldırıianna rağmen başa
nlar kazanarak devam edi
yor. Hemen hergün peşmer
ge güçleri, askeri konvoy ve 
üslere saldırarak düşmana 

darbe vuruyor, mühimat ve 
askeri malzeme ele geçiri
yor. 

Köylerde ve şehirlerde 

halk, düşmanın sindirme ve 
baskı politikasına karşı yi
ğitçe direniyor; işgalcilerin 

zorla calışiaştırma çabala
nna rağmen silahlı mücade
leye moral ve ekonomik des
tek sağlıyor. 

Ayettullah Humeyni, İ
ran Kürdistanı'na karşı "ci
had" ilan ettiği zaman, dev
rin Cumhurbaşkam Beni 
Sadr, "Kürdistan karşı dev
rimellerden (yani peşmerge
lerden) temizleninceye ka
dar askerler, potinierini çı

kartmasınlar" diye İran Or
dusuna emir vermişti. Ger
çekten de aradan 6 yıl geç
mesine rağmen hiçbir asker, 
potinini çıkarmak bir yana, 
geceleri rahat bir uyku bile 
çekemedi. 

Gerici Humeyni iktidarı, 
Kürdistan' da büyük bir aske
ri güç bulundurmasına ve iri
li ufaklı 2000'den fazla as
keri üs kurmasına rağmen, 
Kürdistan'da kontrolu sağ

layamadı. Mollalar iktidan, 
halkı peşmergelere karşı si
lahlandırmak için baskı, 

şantaj ve maddi çıkar sağla
ma v.b. gibi bütün yollan de
nemesine rağmen, bu konu
da da başanlı olamamıştır. 
Bir avuç işbirlikçi aşiret rei
si ve feodalın dışında İran 
Kürdistanı halkı ulusal kur
tuluş mücadelesinde yeralı

yor ve onu destekliyor. ör
neğin 1985 yılının son 3 
ayında "kandırılmış" 53 ki
şi 26 tüfek, 2100 mermi ve 
15 el bombasıyla birlikte 
peşmergelere teslim olmuş· 
lardır. (lran Kürdistanı Ha
ber Bülteni, No: 134, Fars
ça.) 

tran Kürdistanı 'nda kur
tanımış bölgelerin tekrar 
düşman tarafından isgal edil
mesinden sonra, daha önce
leri yürütülen cephe ve yan
cephe savaşı terkedildi ve 
gerila savaşı yürütülmeye 
başlandı. Gerila savaşı tak-
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HALKlMlZ SAVASIYOR 
.tikleriyle savaşan ve halktan 
hertürlü yardımı gören peş
mergeler, az kayıp vererek 
işgalcılara büyük kayıplar 

verdirmekteler. 1985 yılının 
son 3 ayındaki peşmergele
rin askeri eylemlerinin so
nuçlarına bir göz atacak 
olursak "dini bütünler"in ge
rek ülke içinde gerekse ulus
lararası alanda . yürüttükleri 
''Kürdistan'da peşmerge kal
madı" biçimindeki propa
gandalarının yalan olduğunu 
görürüz. 

54 peşmergenin şehid ol
duğu 3 ay zarfındaki eylem
lerde, düşman kuvvetlerin
den 596 kişi öldürülmüş,399 
kişi yaralanmış ve 76 kişi 

esir alınmıştır. Aynca top
lam 121 ağır ve hafif silahın, 
bunlara ait 47.280 adet mer
mi ve 172 el bombası ele ge
çirilmiş tir .. 132 askeri araç
la, 2 adet ağır silah tahrip 
edilmiştir. Bu rakamlara 
109 askeri eylemdeki düş

man kayıplan bilinmediği 

için dahil edilmemiştir. (Ay
nı kaynak.} 

IRAK KüRDiSTANI... .. 

Kanlı Saddam diktatör
lüğünün Irak Kürdistanı'nda 
yaptıklan "düşmanı" Hu
meyni iktidannın yaptıkla
nndan farklı değil. Irak'ın 
bir bölümü İran ordusu ta
rafından işgal edilmesine 
rağmen, Irak ordusunun 
önemli bir kesimi, peşmer
gelere karşı savaşmak üzere 
Kürdistan'da tutuluyor. 

Yekiti-devlet görüşmesi

nin kesilmesinden sonra, 
YNK'ın yürüttüğü başanlı 

askeri eylemlerde büyük 
darbeler yiyen ırkçı-şöven 

diktatörlük, Süleymaniye, 
Hewler ve Kerkük cıvannda
ki lOO'e yakın köyü boşalt
tırmış ve evleri içindeki eş
yalarla birlikte, yerle bir et
miştir. 

Peşmergelerin aile ve ak
rabalannı tutuklayan, kur
şuna dizen bu iktidar, peş
mergelerin askeri eylemleri
ni önlemek için; saldınya 

uğrayan her · askeri üssün 
çevresindeki köyleri boşalt
makta ve yerle bir etmekte
dir. Bütün bu viıhşice saldın 
ve sindirme çabalanna rağ
men, halkın çoijunluğu ulu
sal kurtuluş rriUcadelesinin 
saflannda yeralınakta. Hiç 

• 
İRAN KüRDİST ANI'NDAN HABERLER ...... . 

PİRANŞEHR: 7 Ocak 1986 tarihinde peşmergeler, cad
delerin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen kolluk kuv
vetlerine saldırmışlardır. Düşman kurtuluşu kaçmakta bul
muştur. Aynı esnada yoldan geçen içi cahş dolu 4 araba da 
peşmergelerin saldırısına uğramış ve bir başka peşmerge gu
rubu da çevredeki üsten cahşlara gelen yardımı önlemek 
için bu üse saldırmıştır. Neticede peşmergeler düşman kuv
vetlerinden 8 kişiyi öldürmüş ve 8 kişiyi yaralamış, üstünde 
ağır makinalı tüfek bulunan bir askeri aracı da tahrip et
mişlerdir. 

SERDEŞT: Peşmergelerin yerleştirdiği bir mayın 6 Ocak 
1986 tarihinde düşmana ait olan bir traktörün altında pat
lamış ve traktörde bulunanlardan 4 kişi ölmüş ve yaralan· 
mıştır. 

ll Ocak 1986 tarihinde bur gurup peşmerge bir askeri 
üse saldırmışlardır. Bu operasyondaki düşman kayıpları bi
linmemektedir. 

MAHABAT: ll Ocak 1986 tarihinde düşman "Xıreço" 
köyüne saldırmış ve köy halkına işkence yaptıktan sonra 2 
evi de ateşe vermiştir. 

3 Ocak 1986 tarihinde izinli olan 2 peşmerge bulunduk
ları bir köyde düşman kuvvetleriyle karşılaşmışlar ve onlar

, la çatışmaya girmişlerdir. Neticede 2 kişi öldüren ve 2 kişi
yi de yaralayan peşmergelerden biri şehid olmuştur. 

3 ve 13 Ocak 1986 tarihlerinde Komela'ya bağlı 3 peş
merge silahlarıyla birlikte İKDP'ye teslim olmuşlardır. 
NOT: Bu haberler "/ran Kürdistanı Haber Bülteni"nin 142. 
sayısından derlenmiştir. 

kuşkusuz halkın bu desteği, 
ulusal güçler arasındaki ça
tışmalar sona erdiğinde ve 
bir güçbirliği oluştuğunda 

daha da artacak., şöven Sad
dam diktatörlüğünün sonu 
daha da yakınlaşacaktır. 

Son dönemlerde YNK ve 
IKDP'nin aralarmdaki çatış
malan durdurmak ve iki ör
güt arasında 'yakıniaşmayı 
sağlamak için . başlattıkları 
görüşmeler olumlu adımdır. 
Ve atılan bu adımın sonuna 
kadar götürüimiisi; yani Irak 
Kürdistanı 'ndaki örgütler 
arasmda bir güçbirliğinin 

oluşması sadece ülkemizin 
bu parçasındaki halkımızın 

yaranna değil, tüm Kürdis
tan halkımızın yararına ola
caktır. 

6 yıla yakın bir süredir 
devam eden ve .her iki ülke 
halkına pahallıya malolan, 
İran-Irak savaşuiın yıkıcı et
kileri ençok kendini Kürdis
tan'da göstermektedir. Sade
ce her iki ülkedeki egemen 
sınıfiann ve emperyalistlerin 
çıkanna olan bu savaşta e
mekçi sınıfiann hiç bir çıka
n yoktur. 

İran ve Irak Kürdistanı 

bugün bir savaş alanına dö
nüşmüştür. İran-Irak sınınna 
yakın köy, kasaba ve şehir
ler, sık sık her iki devletin 
uçaklannın saldırıianna he
def olmakta, top ateşine tu
tulmaktadır. Gerek İran 
Kürdistanı'ndaki şehirler, 
gerekse Irak Kürdistanı'nda
ki şehirler hava saldırıianna 
karşı savunmadan yoksun
durlar. Dolayısıyle her iki 
ülkenin savaş uçaklan hiç 
bir engelle karşılaşmadan 

Kürdistan'ın şehir ve kasa
balannı bombalamaktadır

lar. Piranşehr, Baneh, Ser
deşt, Kennanşari, Kasrişirin, 
Elam, ·Qaladıze, Halepçe, 
Pencuin (ki bu kasaba İran'
ın eline geçmesin diye Irak 
uçaklan tarafından yerle bir 
erlilrrıistir) v.b. şehir ve ka
sahalar harebeye dönmuş va
ziyettedir. 

Bu saidıniarda binlerce 
insanımız hayatını kaybet
mekte ve heriki devlet de 
bunu kendilerine kazanç 
saymaktadır. Çünkü her iki 
devlet Kürt halkını kendine 
büyük düşman olarak gör
mekte; onun mücadelesini 
bastırabilmek için her türlü 
yola başvurmaktadırlar. 
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NEWKOZ Bl BEZARAN VE 
• DILSAUl HAT 

PİRÖZ KIRIN 
Lı derweyi welat me bı hevra New

rozek dm ji piroz kır. Bı bezaran kar
ker, xwendevan, ronakbir hatm ba hev 
bı yek deng, dıji neheqiya lı ser gele 
Kurd derketm, xwinxariya hezen ko
lonyalist-faşist lanet kınn. Tırs fı xof 
xıstm nav dıle dıjmman, şahiyek 
mezm ji xıstm dılen dostan. Hemher 
hemfı astengan gavek peşta avetm, ber 
bı peş çfın. Welatparezen Kurd, lı 
derweyi pelat carek dm hebfına xwe 
eşkere kırm. Çand, zıman fı adeten ge
le Kurd ra xwedi derketm. 

KOMK.AR, isal ji. lı Beriina Rojava 
fı se bajaren Elmaoya Federal (Ham
burg, Stuttgart fı Kolne ) şeven New
roze pe kani. Ev şevan her awayi bı ser-

NEWROZ 

Bışkoken hesın, 
kıliden pola 
ber mıkuten me şıkest 
Agıre Newroze heland 
hesın ô zınciran 
gulen nô bışkıvin 
awaz-awaz 
xemladaran 
reng bı reng neqışandın 
hevardore welat 
bihna gulav 
bısk ô keziyan belavbô 
bıjangan xweşık 
w ek tir, tuj kır 
kıle Sıphane 
bı kav ô k iDari 
herlkin zeri nav kôçan 
pir, deste neviyan 
kal, tızbiyen kehnbar gırtın 
ber bı ronahiye 
Newroze dıçın, 
xort 
kefı sere xwe peçandın 
agır-alav xıstıne 
nav berika paşlan 
bı heviya 
xelata dıldaran 
bo xelate bılınd wetan 
bın ezmana şin 
ser erda reş 
reketın dıçın, 
me hemôyan 
sala heyşte şeşa 
pışta xwe daye xıraba 
pe şi ya xwe day e avayiya 
bı şer 
bı şahi dıçın 

Vazgal 

fırazi derbaz bfın. Dı her çar şevan da, 
jı deh bezari betır kes ~ bfın. 
Newrozen isal, jı her aliyan da deng 
da. Jı biyaniyan (Elman,Tırk fı gelen 
dm) pır kes dışevanda beşdar bfın. 

Xebaten Bere Newroze 

Komel fı komıken bı gıredayi 
KOMKARe du meh bere şevan dest bı 
xebata Newroze kınn. Lı gel endame 
Komelen Karkeren Kurdıstan, gelek 
welatparez ji bı şiveye xurti fı fırevan 
dı nav karker, xwendekar fı biyaniyan 
da xebat kırm. Rewşa Kurd fı Kurdıs
tane, Cejna Sere Sal e bı zımanek zelal 
dan nasin, giyan fı ramane n xelathıziye 
her bılmd kınn. Bı şeweyek baş kar u 
bar meşandın, propagandeyek nımune 
nişan dan. 

Panzdeh hezar plakat hatm dalıqan
dm, nezıki penci hezar belavok hatm 
belavkırıne. Gelek dan u sıtandma rfi. 
berı1 hatm çekınn, pır malen heta nu
ha neçuyi hatm ziyaret kınn u peven
diyen xweş u germ bı wana ra hatm 
danin. 

Bı van xebaten zirek va lı şeva Ber
Iina Rojava du hezar; şeva Hamburge 
du bezari betır; lı Stuttgarte se hezar; 
lı Kolne ji pe ne hezar kes beşdM bı1n. 

Dı şerten iroyini da, dı nav evqas 
pirozkınna şeven Newrozan da, kom
kınna evqas kesi ne hesane; kar u ba
rek bejaye. Be şık jı hewadarek (sem
patizan) bıgre, heya endaman, jı we
latparezek bıgre heya seroke KOM
KARe, jı bo duweroja tekoşina doza 

Kurdıstanek azad ev kar u xebat pır 
gıting e. 

Bemama Şeven Newroze 
Bı Her Awayi Rek ôPek Bô 

Dı van şeven Newrozan da mevan 
u karkeren Kurdıstane bala xwe dane 
bernameyeke bı her ali dewlemend. Dı 
axıftme vekınna şevan da Seroke 
KOMK.ARe uha got: "Dı şeven New· 
rozan da evgas insan ten jı bo pirozkı· 
rına cejna xwe, ev bı eşkere nişan dıde 
ku, gele Kurd her sal hin pırtır xwedi 
zıman u çanda xwe derdıkeve, bu dılek 
şahi ve yeke ji dıde kıfşe. 

"Agır€ Newroze ku 2600 sal bere 
hatiye vexıstın, edi natemıre u tu car 
naye wemırandın, w€ her bıçe geş u 
xurt bıbe. Bist milyon€ betır gele 
Kurd, nezıke xılasbUha dı qurna bistan 
da, dı bın zulmek gıran ya netewi u 
zordestiya koledaran e. 

"Le bel€, şer€ azadiye ya gele 
Kurd tu wext cida nerawesta, jı bo ve 
doz il dewaye tekoşin her berdewam 
dıke. Evqas sal u zemanın zımane me 
nekarin jı ort€ hılinın; kılarn u goven
den me gelek diwar u astengen dıjmı
nan xırabkır,heya iro jiya u w€ her bıji. 

"/ro gel€ Kurd ten€ nine. Te koşin 
u dewa wi dı cıvin u konfıransen nav
netewi da ~di te ort€, te behskırıne. 
Dı meha Sıbate il Adar€ gel homele
yen Kurd yen derweyi welat, KOM
KAR bange cıvina 42. ya Komisyona 
Parastma Heqen Insana ya Mılleten 
Yekbuyi kır. Lı wi bang u gaziye da 

W~nek jı Kori Musiki Kurdi 



Denge KOMKAR Rôpel 15 

MESAJA P S K T 
jı Komıta bo Pırozkınna Newroze ra- KOMKAR 

JI MALBATA 
QANATE KURDO 

Hevale n he ja, 
Dıjmıne ku dest daye ser welate me ı1 gele me bı bend 

kıriye, bı sedsalan cehd kır ku cejna Newroze ji bıde bir
kınn. Le wi tu car ne karl ku şere azadiye bıde seknan
dın ı1 Newroze ji bıde jı birkınn. 

Heval u tekoşeren Kur
dıstan redaksiyana Denge 
KO M KAR! 

rawek tene nıkare Kurdısta
ne azad bıke. Jı ber we, dı
be wın u hemu rekxırawen 
Kurdıstan a welatperwer 
tevi hem i rexıstın u partiye n 
de mokrate n Tırkan e niye k 
xurt u fıreh avakın. Desten 
xwe bıdın partiyen şoreşger 
lı cihane, wa hınge heviya 
rızgariya Kurdıstan jı bın 
lepen kolonialistan zor xort 
dıbe. Newroza isal bıla bıbe 
cejına hevkariye, nişana ye
kıtiya hezen Kurdan, lı dıji 
dıjmınen hov. 

Gele me ruha Newroze sal bı sal bı xurti, bı fırehi, bı 
dılşahi piroz dıke. Ew edi buye cejneke netewi, buye ni
şana azadiye, dı dıle gel da kok ı1 nçal daye. 

lro ji dı parçen Kurdıstana İran ı1 Iraq da peşmerge
yen merxas bı merani şer dıkın bo nzgariya welat. Gele 
me lı Kıfltlıstana Tırkiye, dıji rejima kolonyali ı1 fuşi bı 
cameri berxpe dıde. 

Rejima faşi jı 12 İlona 1980 vır da zol.'destike har ı1 
hovi bı reva dıbe, da ku hezen welatparez ı1 şoreşgeren 
Tırkiye ı1 Kurdıstana Tırkiye bıpelıxine. Ev zulm ı1 zor
desti iro ji bı her awayi berdewam e. 

Me namevexwendına we 
jı bo cejına "NEWROZ" a 
2598 wergırt, em jı dıl

da we spas dıkın, sed cari 
mıxabın, ko em nıkarın bı 

wer dı şeve de hevpar bın, 
le em hevi dıkın, ko wın 
cejna NEWROZE bı dılşadi 
derbaz bıkın u b ıla sala nu jı 
bo gele Kurd u hemi bındes
ten cihane bıbe salek ronak, 
teda zar, piren Kurdıstane 
dı aşltiye da bıjin. Piroz be cejına we 

"NEWROZ"! Revalen heja! Le ev rejima faşi, xulame emperyalizma Ameriki ne 
gıha arınance n xwe, ne karl berxwadana gele me bışkine, 
agıre azadiye vemırine. Jı her bırçıti, betali ı1 zılme hersa 
gel dıji ve sazumana zordest roj bı roj mezın dıbe bo aza
di ı1 demokratiye, bo valakınna zindanan, rakınna zulm 
ı1 tedaye, bo nan ı1 kar. Rejima faşi edi nziye, zordeste 
Evren ı1 Ozal dı nav tırs ı1 xofe da ne. Dawiya wan ji we 
bıbe wek dawiya diktatore Haiti. 

W ek wın zanin xaniyek lı 
ser stuneke tene yan lı ser 
diwarek tene çenabe. Wısa 
jı, dı baweriya meda rekxı-

Malbata Qanate Kurdo 
Nadejda Vasilivne 

Leningrad, 11.2.1986 

J{arkeren lı der welat, welatparezno! 
W e dı ve pe ne sal ı1 nive da dıji sazumana kolonyali ı1 

faşi bı merani, bı dılsozi berxwe da, we gele me lı hım
ber zordestan ı1 insanen me lı zindanall'tene ne hişt. İro 
ji ev roje ku pıştgıriye zetır bılınd bıkın jı bo tekoşina 
gel dı welat da, usa ku ev rejima henmi be hılanin ı1 pe
sira gel jı zordesten Evren ı1 Ozal be xılaskınn. 

Erne ve roja Newroze bıkın destpek jı bo tekoşineke 
mezın ıl fıreh dıji zulme. 

Jı zulm ı1 teda ra bes, bıla zulumkar ben cezakınn! 
Bıla zindan valabın! 
Bıla Qanuna Esasi ya Generalan be rakınn! 
Bımra faşizm, gelan ra azadi! 

Kemal Burkay 
Sekntere Gışti 

Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 

zordesti u zerandına lı ser gele Kurdan 
te sekınin u eşkere kırıne. Dı wi cıvi
ne da dewlete Avusturalya, Komara 
Geli ya Bulgaristan, Yekıtiya Sovye
tan, Federosyona Demoqratik ya Jı
ne n Ci hane; hın dewlet u nunere n sa
ziyen dın, teda u zulmen lı ser gele 
Kurd eşkere kırın u dewleta Tırkan 
mehkum kırın. " 

Seroke KOMKARe dı dawiya axaf
tına xwe da lı ser e şkenceye n ku lı Tır
kiye ı1 Kurdıstana Tırkiye te kınn, se
kıni ı1 u ha got: 

"Ev hukma faşi tene bı xebat u te
koşina hemu hezen dıj-faşi, hezen de
moqratik u bı yekıtiya wana we were 
rilxandın.' 

Dı şahiyen Newrozan da, diroka 
Kurdıstan, jiyan u xebata gele Kurd, 
zulm_u zordestiyen lı ~uı:_dıstan; bı 

zımane Kurdi, Tırki ı1 Elmani, tevi dia 
ı1 şıkle n dm hate ni şan dan. 

Şıvan, Seydo, Kamıl, Delal ı1 Kori 
Musiki Kurdi; lı Stu ttgarte Sumeyra, 
lı Kolne Nedim Hazarbızımane Tırki; 
g!U ba Morgenland ya Geo Schaller lı 
Kolne, lı Stu ttgarte gruba Ander Lied 

bı zımane Elmıini; lı Beriina Rojava ji 
gruba muziqa ı1 reqassen Yewnanan 
sıtranan ı1 bı reqsen xwe huneren xwe 
ye heri baş pe şkeşi m evanan kınn. 

Be şık gruben folklor yen zaro
kan lı Beriina Rojava, lı Stu ttgart ı1 
lı Kolne; yen mezınan ji hemu şevan 
da gelek bala beşdaran kışandın. Disa 
koma zarokan lı Be{lina Rojava, Ham
burg pır stranen geleri ı1 şoreşgeri peş
ke ş kınn. Hewasa temaşek e şan bı za
rokan ve hat. 

Pışgıriyeke Xurt ya Navnetewi 

Dı cejna Newrozan da pır kes, sazi, 
rexıstın ı1 parti bı beşdarbun, bı mesa
jen xwe ve pışgıri ı1 alikariyek xurt bo 
me nişandan. 

Lı şeva Beriina Rojava Prog. Dr. 
Ingeborg Drewitz (nıviskar), lı Ham
burge bı nave Altematifa Keskan Mic
hael Bottcher ı1 nimayendarek Partiya 
Komunist Elman; lı Stuttgarte bı nave 
Keskan ya parlamene Eyaleta Baden 
Wurtemberge Rezzo Schlauch; lı şeva 
Kolne Leo Meu then jı SPD dı m eelisa 

belediya Kolne peyıvin. 
Gelek weşan ı1 rojname cih dane xe

bat ı1 şeven Newroze Lı Stuttgarte 
Stuttgarter Seitung, Stuttgarter Nach
richten; Rojnama Partiya Komunist ya 
Elman ya rojane UZ-Unsere Zeit; Kol
ner Stadtanzeiger, Sdadrevu jı wana hı
nek ın. 

Televizyona Elman, qanala dudu
yan ZDF dı bemamaye xwe bı nave 
"Nameye Tırkiye" da xebata Newroze 
Kolne da. Disa qanala sıseyan ku mın
tıqa Ruhr te seyırkınne, şeva Newro
ze lı Kolne lı wexte Newroz çedıbu, 
ll deqiqe nişanda. Bı nave KOMKAR 
heval A. Saydam ı1 bı malek kereren 
Kurd va roportaj disa hat kınn. 

Radyoya WDR ya yekan ı1 çaran 
bı sederne Newroze muziqa Kurdi we
şandın. 

Pışgıriya Gırtiyen Politik 
Bı Malbat ôZaroken Wanra 

Jınen Kurd yen dı nav KOMKARe 
da rez dıxebıtın, isal jı bo gırtiyen si

(Dumahik rôpell9. da) 
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• • HEYPEYYlN Bl M. E.N BOZARSLAN RA 

Her wek ku xwendevanen me dızanın, dı sala 
1985'an da kovara "Jin" jı nô ve hat weşandın. 
Kovara "Jin" cara peşin dı salen 1918-1919'an 
da lı Stanbole bı tipen Erebi hatıbô weşandın. 
Nıviskare Kurd M. Eınin Bozarslan, her 25 jıma
reyen kovare, jı tipen Erebi wergerandın tipen 

Latini. Cılde peşin ô cılde dıduyan dı 1985'an 
da derketın. Bı mınesebeta derketına kovara 
"Jin ",me hevpeyvinek bı M. Eınin Bozarslan ra 
kır. Em ve hevpeyvine jı xwendewanen xwe ra 
peşkeş dıkın. 

PJRS: Kijan pırsen gırıng en zıman a 
literatura Ku rdi iro he ne? 

BE RSi V: Bı ditina mm aluziya (prob
lem) mezıntırin ii dıjwartırin a zıman 
ii bejeya (literatur) Kurdi, qedexebiina 
zımane Kurdi ye h Kurdıstana Jorin. 
Çawa ku em hemi dızanın, beşe 
mezıntırin e Kurdıstana parçekıri, 
Kurdıstana jorin e. Nive gele Kurd h 
Kurdıstana jorin dıji. Dewleta Tırkan 
jı sala ı923'yan vır da, zımane Kurdi ii 
her tışte Kurdi h wi beşe Kurdıstane 
qedexe kıriye ii bı hemi imkanen xwe 
dıxebıte ku zımane Kurdi, çandeya 
(kultur) Kurdi, bı awayeki gışti huwi
yet ii şexsiyeta Kurdi tu ne bıke. Jı ber 
ve yeke, zıman ii bejeya Kurdi lı Kur
dıstana jorin mecal ii fersenda peşke
tıne neditiye. Disa jı ber ve yeke' nı
viskaren Kurdinıvis jı Kurdıstana jorin 
pırr derneketıne. Kesen ku derketıne 
ji1 nekarine bı besani h ser zıman ii 
çande ii bejeya Kurdi xebat ii legerin 
bıkın, nekarina zımane Kurdi peşve bı
bın. Her weha, nekarine jı nava gele 
Kurd malzeme n bejeye ii çandeye ber
hev bıkın ii bınıvisın ii disa bıgijinın 
gele Kurd. Bı peyveka dı, nekarine jı 
gel bıstinın ii bıdın gel. 

Aluziyeka di ji, nıvisina zımane 
Kurdi bı se alfaben cu da ye. Çawa ku 
em dızanın, Kurden Kurdıstana jorin 
aifaba Latini bı kar tinin. Lı Kurdısta
na jerin ii Rojhılat, zımane, Kurdi bı 
aifahaya Erebi te nıvisin. Kurden Sov
yet ji aifaba Kırili bı kar tinın. Jı ber vi 
semedi, Kurden beşeki Kurdıstane, 
nıkarın pırtılken Kurdiyen ku h beşe
ki di derketıne, bıxwinın ii jı wan me
fadar bıbın (istifade bıkın). Bı peyveka 
di, pırtiiken Kurdi h nava hemi Kurdan 
belav nabın ii te'sireka wekhev lı hemi 
X\\Tendewanen Kurd nakın. 

Aliiziyeka di ji ev e ku zımane Kur
di mecal ii fersenda yekbiine neditiye. 
Jı ber parçebiina Kurdıstane ii jı ber 
qedexebiina zımane Kurdi h beşe me
zıntırin e Kurdıstane, peyvıken (keli
me, sozcuk) Kurdi hemi nehatıne ber
hevkırın ii bı rojname ii kovar ii pırtii
kan h nava gele Kurd nehatıne belavkı
nn. Gelek peyvıken Kurdi hene ku he
remi (mahalli) mane, tene h bın here
men Kurdıstane ten bı karanin. Lı bın 
heremen di ji dı şuna wan da peyviken 
di ten bı karanin. Her weha, çirok ii 
meselok ii peyven peşiyan ii stranen 
Kurdi nebatine berhevkınn, h ser wan 
xebat ii legerinen zanyari (ilmi, bilim-

sel) nehatıne kırın. Ev ji, disa jı ber qe
dexebiina zımane Kurdi ye h Kurdıs
tana jorin. 

Aliiziyek ji hebiina du zaren (dia
lekt) Kurdi yen nıvisine ye; yani Kur
diya jerin (Sorani) ii Kurdiya jorin 
(Kurmanci). Kurden ku bı yeke jı van 
zaran dıpeyivin, jıbo wan gelek zor e 
ku pırtılken bı zari di bıxwinın ii tebı
gijın. Jı ber ku welate me Kurdıstan 
hatiye parçekırın, dı rewşa iroyini da 
yekkırına van her du zaran bemıkiin e. 
Le bele, te'sira ve yeke h ser zıman ii 
bejeya Kurdi her heye. 

PIRS: Te kenge dest bı kare nıviskari
ye kır? 

BERSiV: Destpeka jiyana mm a nıvis
kariye ı960 e. Mın we sale dest bı nı
visina pırtiika xwe ya peşin kır. Ew 
pırtılk bı zımane Tırki bu. Nave we 
"lslamiyet Açısından Şeyhlik-Ağalık" 
bii. Gerçi mm ew pırtılk sala ı960'i nı
visi, le bele pırtılk dı sala ı964'an da 
hat çapkırın. 

PIRS: Heta nu ha çend pırtuken te der
ketıne? Gelo tu dıkari jı kerema xwe 
çend gotınan lı ser wan beji? 

BERSiV : Heta nuha 24 pırtiiken mm 
derketıne. ıa jı wan mm nıvısine, ll ji 
mm wergerandıne. Ez dıkanm lı ser 
bın pırtiiken xwe çend gotın bejun: 

Wek ku·mm hjorji got, pırtiika mm 
a peşin "lslamiyet Açısından Şeklik
Ağalık " bii. Çawa ku jı nave we ji te 
zanin, ew pırtılk h dıje sazgeben (mus
sese, kurum) şexiti ii axatiye batıbii nı
visin. Jı her we yeke, dı sala ı964'an 
da dema ku pırtılk derket, h Kurdısta
ne denganeka (y'ankı) gelek mezın da. 

Pırtiika mm a dıduyan ji nave we 
"Doğu 'nun Sorunları" bii. Ev pırtılk ji 
bı zımane Tırki bii. Mm dı ve pırtiike 
da bez da xwe ku ez rewşa gele Kurd a 
siyasi, abiiri, koroeli (sosyal) ii çandeyi 
(kulturel) binım ber çavan. Bı ditına 
mm tışte gırıngtırin ev bii ku mm dı ve 
pırtiike da jı zımane Kurdi ra serbesti ii 
azadi xwest ii mm daxwaz kır ku bı 
zımane Kurdi dı dıbıstanen peşin da 
ders be dayin, bı zımane Kurdi weşa
nen radyoye hebm ii bı zımane Kul'di 
rojname ii kovar ii pırtılk derkevın. 
"Doğu'nun Sorunları" dı sala ı966'an 
da derket. W e ji h Kurdıstane ii h Tır· 
kiye gelek dengan da. 
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Pırtiika m ın a sısiyan "Alfa be "ya 
Kurdi bii. Gerçi "Alfa be" pırtiika mm 
a sısiyan bii, le bele pırtiika mm a 
Kurdi ya peşin bii. "Alfa be" dı sala 
ı968'an da h Stanbole derket ii denga
na we jı dengana her du pırtiiken m:m 
en beri we gelek 2ledetır ii fıretır bii. 
Jı aliyeki di ve ji "Alfa be" ket ber 
xışm ·ii xezeba dewleta Tırkiye. Dad
gehek (mahkeme) lı Stanbole ii dadge
hek ji h bajare Amed (Diyarbakır) bır
yara qedexekırına we dan. "Alfa be" 
h Kurdıstana jorin ii h Tırkiye bej ji 
qedexe ye. Le bele çapa we ya dıdu
yan sala ı 980 'yi h Swede derket. 

Her weha dı sala ı968 'an da mm 
''M em a Zin "a Ehmede Xaniye nemır 
ji çap kır. Mın "M em a Zin" hem jı ti
pen Erebi wergerand tipen Latini, hem 
ji jı Kurdi wergerand Tırki ii rnın Kurdi 
ii Tırkiya we bıhev ra çap kır. Mın Ça
pa ''M em u Zin "e ya dıduyan ji sala 
ı 9 7 5 'an derxıst. Le bele , ciinta faşist 
a Tırk, dema ku dı sala ı980 'yi da hat 
ser kar, disa "M em u Zin" qedexe kıı. 

Sala ı971'e beri derba leşkeri ya 
ı2'e Adare mm tarixa Kurd a navdar 
"Şerefname" derxıst. Mın ew jı zıma
ne Erebi wergerand zımane Tırki. Ça
pa we ya dıduyan ji sala ı975 'an der
ket. 

Pırtiika mm a kurteçirokan a bı 
Tırki "lçerdekiler ve Dışardakiler", dı 
payiza ı974'an da derket. Dı ve pırtii
ke da mm zordestiyen ciinta faşist a 
ı97l'e h kurdıstane anin ber çavan. 
Çapa ve pırtılke ya dıduyan, dı sala 
ı983'yan da h Swede derket. 

Sala ı975'an mm tarixa Kurden 
Merwaniyan derxıst. Ev pırtılk dı sed
sala ı2'an da jı aliye nıviskare Kurd 
İbn'ui-Ezreq EI-Farıqi ve bı Erebi hati
ye nıvisin ii qala dewleta Merwaniyan 
a Kurd dıke, ku ew dewlet dı sedsala 
ıo'an da jı aliye Bade kure Dostık ve 
h bajare Farqine hatiye sazkırın. Mın 
pırtılk jı Erebi wergerand Tırki ii bı na
ve "Mervani Kürdleri Tarihi" çap kır. 
Çapa we yu dıduyan sala ı983'an lı 
Swede derket: 

Dı destpeka ı976'an da ji mm pır
tiika William Aegletan a bı nave "Me
habat Kürt Cumhuriyeti" wergerand 
Tırki ii çap kır. Çawa ku jı nave ve 
pırtiike ji te zanin, ew qala Koroara 
Mehabade ya Kurd dıke, ku ew kornar 
sala ı946'an batıbii sazkırın. Sazkare 
we ji Qazi Mıhemed bii. 

Sala ı978'an mm ferhenga Yiisıf 
Ziyaeddin Paşa ya Kurdi-Erebi derxıst. 
Nave we pırtiike ye orijinal, "El-Hed-
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diyet'ul-Hemidiyye fi'l-Luxet'il Kur
diyye" ye. Ew dı sala 1894 'an da hati· 
ye çapkırın. Mm Erebiya we werge
rand Tırki ii bı nave "Kürdçe-Türkçe 
Sözlük" jı nii ve çap kır. 

Dı destpeka 1979'an da pırtiika mm 
a kurteçiroken Kurdi ya bı nave 
"M ey ro" derket. Mm ev pırtiik bı Kur
di nıvisi, paşe ji mm ew wergerand zı
mane Tırki ii mm Kurdi ii Tırkiya we 
bı hev ra derxıst. "Meyro ", ku jı 10 
kurteçiroken Kurdi pekhatiye, pırtiika 
kurteçirokan a Kurdi ya peşin bii kı h 
Tırkiye ii h Kurdıstana jorin derket. 
Çapa we ya dıduyan sala 1981'e h 
Swede derket. Dı çapa dıduyan da 
tene Kurdiya we hat weşandın, wer
gerana we ya Tırki pe ra derneket. 

Dı navbera salen 1981-1985'an da 
penc pırtiiken mm en meseloken Kur
di derketın. Naven wan ii tarixen der
ketına wan weha ne: "M ir Zoro" 
(1981), "Gure Bılıiruan" (1982), "Kez 
Xatıin" (1982), "Serketına Mışkan" 
(1984), "Pepıik" (1985). 

D ı van çe nd sale n paşin da, xebata 
m ın a sereke h ser kovara "Jin" bii. 
Ev kovar dı salen 1918-1919'an da bı 
Kurdi ii Tırki derketiye. Mm ew jı ti
pe n Erebi wergerand tipe n Latini. S ala 
1985'an du cılden kovara "Jin" der
ketııı. Cılde sısiyan ji nuha dı çape da 
ye, dı payiza hati da (payiza 1986'an) 
de derkeve. Lı gora hernama mm cılde 
çaran de dı 1987'an da, cılde pencan 
ji dı sala 1988'an da derkeve. Kovar bı 
temami dıbe pe ne cıld. 

J 1 N 
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Cildi 

M. EMİN BOZARSLAN 

PIRS: Kar ı2 xebaten te yen dema pe ş 
hene? Kiian ın? 

BERSiV: Beşe sereke ye xabata ının a 
pe şedeme , xebata lı ser kovaren Ku rdi 
ye n bere ye. N av ii tarixe n derket ma 
wan kovaran weha ne: "Kurdıstan" 
(1898-1902), "Kürd Teauun ve Terak
ki Gazetesi" (1908), "Roji Kurd" 
(1913), "Hetawi Kurd" (1913), ('Kur
dıstan" (1919-1920). Ez dıxwazım ku 
van kovaren me yen tarixi hemi jı 
tipe n Erebi wergerimın tipe n Latini ii 
wek kovara "Jin" jı nii ve çap bıkım. 
Wergerandın ii çapkırma van kovaran 
jıbo tevgera azadi ii rızgariya Kordısta
ne gelek gırıng ii pewist e. Bı weşandı· 
na van kovaran, hem hın serçaviyen 
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(kaynak) heja dıgijın deste rewşenbir 
(aydın) ii xwendevanen Kurd, hem ji 
xebata azadixwaziya gele Kurd a dı 
despe ka ve sedsale da pırr-hıdık dıgıje 
ronayiye, zelal dıbe. 

Xeyn jı amadekırın ii weşandına van 
kovaran, dı hernama mm da nıvisina 
çend pırtiiken çirokan ii kurteçirokan 
ji heye. Her weha, xebata lı ser 
'Diwan "a bozane Kurd e nem ır Mela
ye Cıziri ji beşek jı hernama mm e. Ez 
dıxwazım ku we jı tipen Erebi wergeri
nım tipen Latini ii çap bıkım Ez ba
wer dıkım ku dıdemeka ne dur da ez'e 
bıkarım dest bı xebata lı ser "Diwan "e 
bıkım. Ez dıxwazım lı ser "Mem ı2 
Zin' e ii "Şerefname" ji careka di 
bıxebıtım ii wan jı nii ve çap bıkım. 
Yek jı daxwazen mm ji amadekırın 
ii weşandına rezımaneka Kurdi ye. 
Ferhenga Kurdi ji dı deste mm da ye. 
Mm sala 1979'an dest bı we kırıbii. 
Le hele, jı her xebata lı ser kovara 
''Jin" ii pırtiiken di, xebata h ser fer
henge gelek gıran dımeşe. 

Wek ku hun dıbinın, hernama mm 
gelek tıji ye. Gelo ez'e bıkarım tema
me we pekbinım, yan na? Jı nuha ve 
mırov nıkare lı ser bersiva ve pırse tış
tek beje. Daxwaza mm ew e ku ez te
mame we pekbinım ii ez jıbo pe kanina 
we dıxebıtım. Em bınerın, ka peşe
dem çı Dişane me dıde. 

Em bı naue xwendeuanen xwe, 
ber ve hevpeyivine spasi Kek M. 
Emin dıkın. 

Kurd lı Komcıvina Partiya Komunist 
a Ye kı tiya Sovyet ya 27' an 

Temure Xelil Muradov 

Çawa hiin dızanın, isal 25 'e meha 
Sıbate lı Moskow, Kongra Partiya Ko
munist a Yekıtiya Sovyet ya 27'an 
dest bı xebate kır; 10 roj dom kır. 

Dı nava 5.000 delegeyen Komcı
vine, ku nuneren bawerbıki hemii gel 
ii mıleten Yekıtiya Sovyet bUn, jı wan 
dudu ji Kurd biin. Yek xeratvan-dez
geçe kıre karxana Tıblise (Ko mara 
Gurcistane) NO D ARA HEMREŞİ, ya 
dıne ji serwera xeleqoka sılqberevkın
ne ya Kolxoza navçe Cembiileye (Ko
mara Qazaxistane) KUBARA 
DURSUNOVA bii. 

Lawe Kurd Nodare Memreşi, en
dame parlamene Gurcistane ye tew
renbılındi u lı kongra komare da a 
27'a hate bıjartıne u bu endame ko
mita navbendi; usa ji bu nunere Kong
ra 27'an ya Partiya Komunista Yekıti
ya Sovyet. Nodare Memreşi ev 8 sale, 
ku we karxane da dıxebıte u nav wan 
salan da bı saya xebata xwe nav u den
ge wi, lı komare da belav buye. Gelek 
caran derheqa xebata wi, rojname 
komare, herweha rojnama Kurdi Riya 
Teze da gotar derketın. 

Ewlade Kurd, bıneciya navca Cem
bı1Ie Kubar Dursunova, iro buye ew
ladek heri eyan. Pır kes ber deste we 

hini sılqçandıniya bun. Par, bırigada, 
ku ew serokatiye le dıke, jı her hekta
reke 510 setnmer sılq sıtend; ew re
qemeke heri bılınd e. Kubar Dursun
ova, bı kar u xebata xwe ya Mja, se sal 
bere nava cerged Partiya Komunist a 
Yekıtiya Sovyet ci gırt. E w u sa ji xeba
ta mexluqetiye berbıçev dıke, endama 
komita partiye ya navçe u deputata 

şewra gund e. 
Herdu ewladen Kurd, Nodara Mem

reşi u Kubara Dursunova, idi vegeriya
ne maled xwe Tıblise u Cembı1Ie u na
va hev_al u hogıran da bıryaren kongre 
a partıya me ya eziz, bı şire şırovedı
kın, wana .ru.hdar dıkın, derheqa politi
qaya partıye ya hundır u der qısse 
dıkın. 

ŞEV A PIŞGIRiYA CIWANAN 

Weki te zanin, 16 Aciare saia 
1978 an da, xwendevanen peşveril 
dema ku h Zaningeha Stenbole der
ketm, faşistan qurşin reşandm. Jı 
xwendevanan 7 kes jiyana xwe Wlll

da kırm. Ber ve yeke, Federasyona 
Cıwanen Demoqrat ya Cihane, saia 
1979 an da ev roje bı nave "Roja 
Pışgıriya Cıwanen Tırkiye il Kordıs
tana Tırkiye" ilan kır. 

Lı Beriina Rojava roja 1S'e Ada
re, Koınita Yekıti a Demoqrat, ku 
Komela Karkeren Kurdıstan ji nav 
daye, jı bo pışgıriya cıwanen Tırki
ye il Kordıstana Tırkiye şevek pek
anin. Dı ve şeve da pır nuneren re-

xıstmen biyani u nezıki 300 kesi ji 
mevan beşdar bôn. 

Dı şeve da bı Kurdi, Elmani u 
Tırki hat axıftm h ser probleınen 
cıwanan hat sekmandnı. Disa bı na
ve Yekıtiya Cıwanen Sosyalist he
valek Yewnan axıft; carek dme pış
gıriya xwe bı cıwanen Kurdıstan u 
Tırkiye ve nişan da. Dı gel axıftman 
h şeve da bı Kurdi, Tırki u Elmani 
helbest hatm xwendm. Folklora 
Kurdistan u Y ewnanan nımunen 
~eja nişandan. Koma Aşıti bı Kurdi 
u hevalek Tırk ji bı Tırki marşen 
şoreşgeri il stranen geleri peşkeş 
kırm. 
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"Qesra bı zore avabıbe, w@ rojek hılweşe" 

Du Qıravan da Dlktator Revlyan: 

Ew ji nebfi xwin njandınan 
jı pır dıkın. Bı gotınek dm; 
poste miroven xwe dıghuri
mn, le bel e şe lan dm her 
berdewam dıke. 

Diwaren ku lı ser zulme 
hatıne danin, zu hıldıweşm. 
Nire zulme zu dış k e. :Kime 
bı desten imperyaliye hatı
be denin, roj bı roj zırav dı
be u rudıxe. Diktatoren ku 
bı alikariya fmperyaliye lı 
ser hukım dısekının, edi 
wek bere nıJtann hukmen 
xwe bı reheti bajon. Reçu
yinen wan tııni lı ser nebaşi
ye hatiye qedandın, ıılreşiya 
wan nebatiye w~ın. 

Meha bori. da, lı girava 
Filipin u Haitiye da du dik
tatoren xwinrej hukmen 
xwe hiştın reviyan. Dı Fili
pin da hdbıjartınek pe khat. 
Diktator Marcos, dawiya 
hılbıjartıne 'da da ilan kmn, 
ku care k dıne bı raye n gel 
hate hılbıjartın. Hin beriya 
hılbıjartıne, bı dehan kes 
hatın kuştın, bırindar bun. 
Pışti hılbıjartıne ji, bı milyo
nan insan daketm ku çe u so
qaqan. Hemher diktator 
xwepeşandan pelı:anin. Tev
gera gele Filipin, tırs u xof 
xıste dıle Marcos u imper
Jaliya Emeriki. 

Doste mezın a Marcos, 
Emeriqa pışt lı Marcos zıvı
rand. Hınek hevalbende n wi 
ji wek Emeriqa wi tene hiş
tın. Dawiye da:Jıeagan ji dit, 
ku rewşa Marcos ne baş e, 
dest je kışand.Jı diktator ra 
jı welat dektetıne betır tışt 
nema bU. Bı alikariya Emeri
qa Marcos, Filipin hişt revi-

ya. Bı wi awayi diktatoriya, 
ku 21 salan vırda bı deste 
Marcos reve dıçu, hılweşiya. 
Şıina Marcos, pirejıneki hate 
ser hukım. Her çıqas destpe
ke da Emeriqa eşkere alika
riya Marcos dıkır ji, bı veşar
ti dan u standına xwe bı 
Aqino ve ji dıkır. Dawiye ji 
pır kese n ku dı dema Mar
cos da vezir an ji vezifeye n 
dm gırti bfin, nıha ji şuna 
xwedaman. 

Dı gel Marcos, girava Ha
itiye ji, ku ev 29 salın ku hı
kım jı have derbase kure dı
be, hılweşiya. Gele Haiti, dı
ji Du w aliyer seri rakınn. 
Emeriqa mecbur ma dest jı 
xulamoke xwe kışand, şıina 
wi yekl nermok ani. Duvali
er hukım hişt reviya çu 
Fransa. 

lmperyalisten Emeriqa 
Yekbıiyi, heya duhe ji bı 
van hukmen paşverıi, zor
dest u xwinmejan ra dıgotın: 
"Jı bo demoqrasiyan nımu
neyek", "Demoqrasiyek bı 
rek u pek" u hwd. Ne tene 
bı gotınan, bı alikarlyan ji 
eşkere pışgıriya wan dıkır. 
Jı ber ku heyiyen wan we
latan ew zordestana pe şke
şi imperyalistan dıkınn. ci
gehen leşgeriye dıdan wan. 
Hemher wan ji diktator 
dewlemend dıbun, gel ji bır
çi u xızan ... 

Tu berx dı bın selıkan da 
naminı. Bı rasti ji, gel bı te-

koşineka xurt berda wan za
lıman. Le bezen sermiyan
dar, dema xetere dıbinın, 
ewana ji dıxwazın hespe le 
siwarbUyi ( diktatoran) bıg
hurinın; le usa ku menfee
ten wan her di~ dombıke. 

Berxwedana gele xebat
kar lı her cihe n dm ya ye her 
peşda dıçe, menzilen nu bı
destdıxinın. Duhe İran, Af
ganistan, iro Haiti, Fılipin, 
sıbe ji Kurdıstan, Fılistin u 
yen mayin ... 

Kongra PKYS 
Pek hat 

Kongra 27'an ya Partiya Komunist a Yekıtiya Sovye
tan, navbera 25 Sıbat- 5 Adare kombıi. Bı serokatiya 
Lenin ev Parti, cara ewlin dı cihane da şoreşe çe kır. çer
xa sermiyandaran lı ve perçe dınyaye belavkır. Heta roja 
iro ji roj bı roj jiyana ehle Sovyetan her ev Parti bı serfı
razi peşta dıbe. Lema Kongra Partiya Komunist ya Sov
yetan jı bo insaniyete gelek gıring e. Bı revabınn u bı bır

. yaran va ev kongre, jı bona te koşina karkere n clhane u 
gelen bındestre u olaxen nu vedıke. Riya kar u xebatan 
hin zelal eşkere dıke. 

Bere Kongre, derheqa gelek tıştan dı nav gelen Sov
yetan dan u standın hat çekmn. Peşneyar u guhartınen 
dın ber çav hat gırtıne. Bı vi awayi peşneyaren derheqa 
guhartına hername u destura Partiye, u dı peşta çuyina 
jiyana cıvaki u aboriye da hemu wesiqe hatın amadekın
ne. Planen navbera dı sala 1986-1990'an da hat serrastkı
nne. Evana hemu lı kongre rebari nuneran kırın u hatın 
qebıilkınne. 

Sekretere Gışti Mikhail Gorbaçev lı Kongre dı axıf
tına xwe da got, ku ev bemarneya te koşina jı bo aşıti u 
peştaçuyina Jiyana cıvakiye, dı gora icaden teknik u ilmi 
ya wenn peşiya me, hatiye hazırkınne. Her tışt jı bona 
jiyana insan, seba mafen wene. Dıve lı gel wanan, lı ser 
hime Marksizm u Leninizme her tım cımaet be hışyarkı
nn u elımandıne. Bı go tmek dın ev plan, gora wextek dı
re j hatiye amadekınne. 

Çawa te zanin hezen sosyalist lı seri da Yekıtiya Sov
yetan, her tım şere aşıtiye dı cihane da be westan dıkın. 
Her usa ji dı ve babete da peşneyaren maqul dıkın u dı-

. dıne peşiya dewleten sermiyandaran. Ne bı tene peşne
yar, bı emelen xwe va ji ewi nişane gelen dıne dıkın. 
Yekıtiya Sovyetan her tım rawestandına çekdariye dıx
wazın. Dı pılanen dawiye da heta sala 2000'i hemu çek u 
silahen qırkırıne dıben em tevayi rakın, dı nav aşıtiyeaa 
dınyayera xweş sazkırıne peşneyar dıkın. 

Kongra 27'an dı babeta dan u standına dı nav parti
ye n karkeran ye n cl hane da bı zımaneki zelal gele k tış
tan eşkere kır. Peyvendiyen lı ser hime hevreti, te kıl ne
buna şıxulen navin yen hevdu u xebata bı yekıti va ev 
tıştan hatiye kıvşe. Aliyek dın Partiya Komunist ya Sov
yetan alikariyen xwe bı beze n karker u yen demoqratik 
va hin xurt dıke u bı hev xebateke geş ve eşkere kıriye. 

Çawa iro em dıbinın hem u insane n Sovyetan lı pey 
Partiyen xwe dane, ewana ne tene bo insan u welaten 
xwe, her usa ji jo bo gışk xebatkaren dıne kardıkın. Pe
şiya riya şer u xebate karker u gelen bındest ronahi dı
kın u alikariyek xurt nişan dıdın. Jı ber ku hukma insani 
u adıl bı her awayi u lı her dere welate Sovyetan da heye. 
Her clıçe ev tışten çak u baş.peşta dıçe. Ewana jı ked
xwari ~ zordestlye dur dı nav aşıtiye da dınyayek bex
tewar sazdıkın. Lı dınyaye da ji be şer u dewa seba insa
niyete jiyan dıxwazın 

Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye ji sılavnamek 
hevretiye bo Kongra 27'an ra rekır. Bo Kongre u gelen 
Yekıtiya Sovyetan ra serfırazi daxwaz kır. 
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HIYAR BiTKiSi üZERiNE BiR iNCELEME 

Hıyar deyip de geçmeyelim. Hıya· 
nn insan ve toplum yaşamındaki öne
mi çok büyüktür. Son zamanlarda bu 
konuda inceleme ve araştırmalar hız 
kazanmıştır. ABD'de Florida üniversi
tesinde bir de "Hıyar Araştırma Ensti· 
tüsü" kurulmuştur. 

Son zamanlara kadar hıyar, sırf lez
zeti için yenen, bol sulu, ama onun 
ötesinde bir işe yaramaz, vitamini dü· 
şük bir sebze sanılırdı. Oysa araştırma
lar hıyarda insan yaşamı için çok 
önemli maddeler oldu~unu ortaya 
koymuştur. 

Amerika'da 3000 kişi üzerinde de
neme yapan doktorlar, hıyar az yiyen 
kişilerin asabi ve isyankar olduklannı 
ortaya koydular. Hıyar yatıştıncı, tes
kin edici özelliklere sahip bir sebzedir. 
Bu, hıyardaki "aptalobin" denen mad· 
deden kaynaklanıyor. 

Asya ve Afrika ülkelerinde gerilla· 
lar arasında yapılan bir araştırma, bu 
kişilerin hıyan ya hiç, ya da yeteri ka
dar yemediklerini ortaya koydu. Bir 
başka araştırma işçiler üzerinde yapıl
dı ve hıyann bol oldu~u yaz mevsim· 
lerinde grevierin ve işçi gösterilerinin 
azaldı~ını, kış mevsiminde ise tersine 
arttı~ını gösterdi. 

Bu önemli keşif şimdi yeni toplum
sal projelere yol açmıştır. ABD, Al· 
manya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde 
topluma her mevsimde taze hıyar sa~
lamak için tedbirler alındı. Reklam 
programlannda bu işe geniş yer ayrılı· 
yor, hıyann yararlan sayılıp dökülü
yor. Buna, "hıyırlaştırma" projeleri 
adı veriliyor. 

Bol hıyar yiyen insanıann en ıı:otu 

koşullarda bile -aç ve işsiz de olsalar, 
zulüm altında da olsalar, hatta yüzleri
ne tükürülse bile- son derece sakin, yu
muşak başlı, "büyüklerine saygılı" ve 
emre itaatkar yurttaşlar oldu~unu 

bilmeyen yoktur. 

İşte bu nedenle şimdi Reagan yöne
timi, ayaklanmalan ve savaşlan azalta· 
ca~ını, dünya hanşma hizmet edece~i
ni düşünerek, dünya çapında bir hıyar
laştırma programı hazırlamıştır. Bu iş 
gerçekleşirse artık "yıldız savaşlan" 
projesine de hacet kalmıyaca~ı söyleni· 
yor. 

Aslında bu konudaki çalışmalar yıl
larca önce başladı. Yalnız ABD'nde 
de~il, geri kalmış ülkelerde de önemli 
sonuçlar alındı. 

Hıyardan, ordulann disiplin ve e~i
timinde geniş ölçüde yararlanıldı~ını 
biliyor muydunuz? Kendisiyle görüş
tü~müz bir general hıyann askeri di· 
siplin için bire bir oldu~unu söylüyor. 

İşte ' hıyarlaştırma" denen olayın 
aslı budur. 

Bir de hıyar bitkisini geliştirmek 

için yapılan çalışmalara bakalım: 
Florida Araştırma Enstitüsünde bu 

iş için şimdiye kadar 13 milyar dolar 
harcandı, ama iyi sonuçlar da alındı. 
Bilim ve teknoloji harikalar gerçekleş
tirdi. Hıyar bitkisi tekarnili etti, çok 
gelişkin hıyar türleri elde edildi. Böy
lesi gelişkin bir hıyara "General" adını 
verdiler. O da daha gelişirse ne mi 
olur? Belki "Mareşal" olur. Ama içi 
geçmiş bir hıyann geri kalmış ülkelere 

diktatör oldu~unu gösteren birhayli 
örnek var. Latin Amerika'da bu türden 
birçok yetenekli hıyar üretildi. Ortado· 
~u ve Balkaniann en büyük hıyarlan
nın ise Türkiye'de yetişti~i bir gerçek· 
tir. 

Kürdistan'la ilgili olarak, yani sö
mürge bir ülkede hıyann durumuna ge· 
lince .. 

Son yıllarda halkımızın hıyarla iliş· 
kileri pek iyi de~ildir. Bunun başlıca 
sorumlusu ise Silvan'lı Niyazi Usta'dır. 
Nasıl mı? Anlatalım: 

Birkaç yıl önce yaşama veda eden 
bu cin gibi zeki, hazırcevap, inançlı 
sosyalist, 12 Mart'ta gözaltına alındı· 
~ında, savcı onu da tüm ötekiler gibi, 
''memleketi bölüyorusunuz'', diye suç· 
lamıştı. Niyazi Usta'nın cevabı kısa ol
du: 

"Memleket hıyar mı ki bölelim?!." 
öyle ya! Hiç koca memleket hıyar 

olur mu? Olsa olsa, memlekette hıyar
lar olur .. Belki de "bölücü" denen in
sanlar bu hıyarlara zarar vermiş, onla
no biryerlerine basmışlardır. (Bildi~i
niz gibi hıyar bitkisinin yapraklannı 
çi~nemeye gelmez, zehir gibi acılaşır). 

İşte o günden beri tüm hıyarlar, 
tüm bölücülere düşmandır. Bu da do~al 
birşey. 

NEWROZ Bl HEZARAN VE Bl DILSAHi. •. 
(D esp ek rfıpel 1 O da) 

yasi bı zar u zeçen wana kareki baş 
pekanin. 

Bı ronika çavan, bı keda destan ge
lek tışte n xweşık u hewaskar çe kınn. 
E w ana dı şeve n N ewrozan da lı ber 
peşiya mevan u guhdaran raxıstın u 
qederi se hezar marki eşyayen çekıri 
hate fırotıne. 

Ne tene jınen dı nav komık u korne
leyen Kurdıstane da kardıkın, her usa 
ji pır jın u keçen welatparez ji, jı 6ona 

""" ... 
GOTINEN PEŞIYA 

. 
gırtiyan alikanyek xurt nışandan. Ali
ye dın disa kampanya bo radyoya 
"Denge Kurdıstan" ji 2768 mark alika
ri ha te komkınne. 

Bı kurti em dıkann bejın ku isal pi
rozkınna Newroze bı her awayi bı re k 
u pek derbesbfin. Disa bı xebata peşin, 
dı dema Şevan da u bı alikariya xurt va 
gelek bı serfırazi bori. Tu şık nebe ku 
Newroz bı awayek tekoşine peşve çu
ye. Erne her dı jiyan u xebaten xwe da 
Newroze bıdıne domkınn u geşkınne. 

Sipan/ Beriina Rojava 

- Mer kuştın nenne nenn, qiz xwestın germe genn - Deına din raste dinan ten, çomaqen xwe vedışenn 
-Yen neçfıne şer, şer pe xweşın - Male axe dıçe, cane xulam dıçe 

- Ahe ye dıgıri, jı ye dıkene ra namine 
- Ta ku baqd dıhesıbine, din jı ave derbasdıbe 
- Jı arde ceh xwenn, jı ku re xelke bıra nabe 
- Mer jıne vedışere, eyar pener vedışere 
- Dıjmıne bave, nabe doste kure 
-Ye dıçe neçira ınasiyan, navrana wi ş~ dıbe 
- Deyne xwe bı roj bıde, bo ku şev dere te nekutın 
- Ahe bızına kol, jı ya kel ra namine 
- Pariye mezın çı bıde , pıçfık wi je dıgıre "' 
-Ye ku gotına mezıne xwe neke, tım ser beı:ıere 
-Ger ku şıvan bıxwaze, dıkare jı neri to bıgıre 
- Golık nabın hevalen ga 

- Ewe ku jı bo xelke bıgri,jı çavan dıbe 
-Dest destan dışo, vedıgere çavan dışo 
- Hespa xelke meydanek, 

Jına xelke ramisanek, 
Cda xelke roj fı danek 

- Berxe ner hatiye bo ker 
- Zfı şiyarbe, bo ku tu re bıqedini 
- Go lık e mal e , jı gaye mal e natırse 
- Mırov xwe bı sireki te dıde, 

bı heft pivazan je xdasnabe 
- Deına ku jıne dılkır, diwar qulkır 
- Hevraz tukım sımbele, beıjer 



Hezin D•j-Faşiyi Derkev1ne Meydana Şer 
Dı sala 1986'an da Partiya Sosyalist a Kordıstana Tırkiye (PSKT), belavokek derxıst. 

Dı ve belavoke da bange hernil xebatkar, welatparez u aşıtixwazan te kınn, bı tevayi dıji 
şerxwazan, hımber cunta faşi yekbın u tekoşine bıdın. 

Dı belavoke da ser pırsa aşıtiye u peş Dişannedut u nekevıne xeletiyan. 
pışgıriya navnetewi bı gele Fdistin u Ewana dı abori, çand, siyaset u zago
Libyaye te sekınandın u usa te gotın: nan va guhanndınen bıngehin çekın
"İro jı aliye Emeriqa u hevkaren wi, ne. İdara leşkeri xen jı neh bajaren 
şer te ber deriye hernil insantyete. Kurdıstan bı go tın hatiye rakınne. Le 

Hevditın u hevpeyivina Gorbaçev-Rea- . beıe heqen polez, wali, esker u yen 
gan lı ser nk u hevlenekınna İteagan · mayin ewqas pır kınne, ku xelken me 
gaven peş nehatın avetın. Peşneyaren nıkann dest u piyen xwe bıhejinın. Dı 
Yekıtiya Sovyet, her tım avetıne pışt zindananda nezıki 80.000 gırtiyen po
guhan. Serda ji lı ezmana bomben nuk- litik hene. Saziyen elımandıne bıgre, 

leeri ci-war dıkın. Gelen dıriyaye ev heya belediyan bı usule leşkeri te re
çuyina ber bı xeteri u xırabiye dıkare vabınn. Ronakbir, hekim bıgre heya 
bı xebata aşıtlye bı tenehiştına van xwendevan bın teda u zulmeki gıran 

hezen serxwaz peşilebıgre. dane." . 
· Xulıimoke , emperylııistan yek ji Gele Kurdıstan pışti 12 İlone bın 
hukma faşi a Tırk e. Evren u Ozal bı betır xırab buye. Ewana zagonen xwe 
her awayi pışt dıdıne ve siyaseta han. ji dıdın bın piyan, ·terora dewlete bı 

Dıve em izın nedın ku welate me bıkın aliye deve nimayendeyen senııiyanda
cipe ki erişe ., heyiyen me nekın çek ran ji te gotın. Edi ewana ji nıkann ve 
u silah disa nezvırinıne me u gelen Roj- rastiye veşerinın. Bı kurtişert u şırU

ten jı bo hukma faşiye ' hewceye, he
mu dı nav ve hukma Evren u Ozal da 

hene. Heya guhurandınen wan yen 
bıngehin, jı orte ranebe, faşizm ji jı 

hole naçe. Ev ji bı xebat u te koşina ge
len me dıbe, ne xebata bın siya wana, 
ne bı partiyen Sosyal Demoqratan. 
Helbet peyvendi u jı wana feyde we 
bekınn, ev tıştek dın e. Hezen ku we 
faşizme bıruxinın u demoqrasiye bin
nın, hezen gele xebatkar u dıj-faşiye 
ne. Dıve ev bezana derkevıne meydana 
şer .U xebate." 

"Ev şertanan ji hedi hedi pekten . . 
Bemama demoqrasiye ya Yekıtiya He
zen Çep, daxwaza gelen me bı xurti 
eşkere kırfye. Erke (wezife) ser namıla 
me ji bı her awayi xebat u pe ş ta bınna 
van daxwazane." 

hdata Navin. Emeriqa u siyonist erişe 
ser gele Fdistın, Libya u beze n peşve
rfi yen Ereb dıkın. Le ewana tu car nı
kann bıghıjine armancen xwe." 

Dı belavoke da ser şere navbeyna 
Iraq-İrane, ku lı Kurdıstane da pekte u 
gele Kurd je zırareki mezın dıbine, lı 
ser yekıtiya hezen welatparez te sekı
nandın. Ü usa te gotın: "Cehd u xebata 
dı derheqa yekıtiye da hezen welatpa
rez gaven baş lı İran u Iraqe davejın, 
Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 

Dı gel belavoka Partiya Sosyalist, ll parti ı1 rexıstmen Kordıs

tan (Ala Rızgari, Partiya Gel ya Demoqratik-Kurdıstana Iraq, 
PDK-Iraq, Partiya Sosyalist a Kordıstana Iraq, PPKK, KUK-SE, 
Partiya Demoqrat a Kurden Suriye-El Parti, Partiya Yekıtiya Gel a 
Kurden Suriye, Partiya Peşverfi a Demoqratik ya Kurden Suriye, 
Partiya Çep a Kurden Suriye u Partiya Sosyalist a Kordıstana Tır
kiye ) bı hevra agahdariyek derxıstın. 

şadıbe u lıhevhatıneke çak dıhesıbine. 
- yekıti~Qı seranseri lraqe da, pe kani

... ~- · na eph_~ek'' bı hezen demoqratik va 
we _ _[elekoi}Şbıbe. Ev cepha dıkare 

--itüKilıaatktatoriye hdweşine dı here-
• ull"riya demoqrasi u şoreşe veke." 
" • ~bdır u Iıhevhatına hezen we-

" -~· ~!~ lı IJ\qe da hukma faşi a Tırk 
---~ · nerehef(tıke, xewe wi dırevine. Yekıti 

daxwaza gele me ye. Dıjayeti u du ben
di her keri dujmınan te, neyaran şadı
ke. Sosyallsten Kurdıstana Tırkiye her 
tım bı dıl u can eve rastiye dıbejın, dı
parezın u her usa ji, jı bo pekanina wi 

· xebatek be westan dıkın." 
Dı gel van dı belavoke da lı ser rew

şa hukma faşi a Tırk, dur u dırej te se
kınandın u usa te gotın: "!ro bı te koşi
na hezen demoqratik yen dı nava we
lat u derweyi welat lı Tırkiye hukma 
faşi dı hın cihan paş da kışyaye ev 
rast e. Le, dıve evi yeki gelek mezın u 

Dı agahdariye da lı ser pırsa aşıti, gera nzgarixwaza gele Kurd da usa te 
enşkariya u şerxwaziya imperyalizma gotın: ' 'Kemasiyen tekoşina nzgariya 
Emeriki te sekınandın; dek u dolaven gele Kurd, parti u rexıstmen me usa 
wi ye lı Rojhdata Navin ten eşkere kı- . dıbinın. Lı her perçe Kurdıstane da, 
nn. Pışgıriya navnetewi bı hezen pe ş- tevgeren Kurd hımber dujmınan perçe 
veril dıj imperyali u Siyonizme ku bfine. Lı gel ve yeke, bın caran dıji hev 
Suriye ü Libya dajo, te kınn. şere çekdari ji dıkın. Be şık pırse n dı 

Dı gel pırsa navnetewi, ser pırsa gele nav van hezan bı çek u silah ve helkı
Kurd te rawestiındın. Rewşa Kurdısta- nn, tene keri neyaran te. Em helkın
ne u dewleten ku wi navxwe da parçe- na pırsan bı ve teheri xelet dıbinın u ' 
kınne, te sekınandın u usa te gotın: mehkum dıkın. Pırs çıqas gıran dıbe bı

" Em hernil şerten ne baş u astenge n 
mezın da ji te koşina nzgariya netewi 
ya gele Kurd nesekıni, her peşta çu u 
geş bU. Hezen dujmın en bı çek gıran 
disa ten ser gele Kurd, le peşmerge
yen qehreman hımber wana bı egıti 

radıweste u berxwedıde. Mesela Kurd 
dı navnetewi da ne bı gore dde me be 
ji, edi te kıssekınne. Dı cihane da he
zen peşverfi, aşıtixwaz u demoqrat bı 
gele me ve pışgıriya xwe ze de kınn.'' 

Disa derheqa şaşi u kemasiyen tev-

la bı be, dıve bı dan u standıne n lı ser 
him e dostiye siyasi be helkınne. Pışt
gıri u alikarl dıve her tım mabeyna wa
na berdewam be.' 

Be guman, bona alikarl u pevandi
yen dir'li-dırej yen nav rexıstmen gele 
Ki.ırd, bın gaven dın pewistın. Wext u 
zamane ve ji zu va hatiye. Daxwaza 
me eve ku pevenruyen bı rek u pek 
hım dı nav perçen Kurdıstane, hım ji lı 
derweyi welat bı tevayi bekınn u roje n 
ddşa u azad bo xelke Kurd hın nezık 
bı bın. 
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