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BENGİTİVA AZADiYE 
BI NEWROZE RA BÜYE YEK 

Newroz eyd e, cejn e, 
şahi ye. Ev roja bı qedr O 
qiret dı deste hezen şoreş
ger O welatparezan da bO
ye sileh . BOye qada 
agahdari, hışyari o rezkırı
ne. BOye kelem O sıtOr lı 
ber çaven dıjmınan . Jı ber 
ve yeke ye ku edi kolonya
listen Tırk dıxwazın ve cej
ne wek ye xwe nişandın . 
Derevan be hıdOd dıkın O 
xwe elewat dıkın, dıbın pe
keni lı nav mıllet. Çawa bı 
sedan car hatiye gotın O 

nıvisandın: Newroz, cejna 
gelen Kurd , Farıs, Beluci 
ye. Ne ye wan ın. 

Gele Kurd , ev 2600 sa
le adet O cejna xwe birne
kıriye, jiyandiye, bı tekoşi
na gele Kurdıstane va gı
redaye. Geleki uha tu ca
ran ji heta hetayi bın nire 
kolonyalistan ji namine. 
Lazım e evi rastiye em bı
binın , baweriya xwe bı ge
le xwe bı rehbere wi va 
gıredın O xurt bıkın. Şere 
azadi O demokratiye ya 

gele Kurd edi dı reyek baş 
O rast da dımeşe. Reng O 
mena Newroze peşta 
çOye. 

lro Kurdıstane xelke me 
bı rasti nav dıjwariyen me
zın dıji. Lı h!dOden Kurdıs
tana Iran O lraqe disa huk
ma faşi a Tırk , leşkeren 
xwe komdıke . Gundan va
la O kambax dıke. Ve ca
re bı deste zora çek O sileh 
dıde gundiyan. Disa gırtın, 
ledan O kuştın domdıke . Lı 
Kurdıstana iraqe bajare 

Helepçe, Ducala O Hur
male 5 hezar Kurda be dı
fa bı bomben kimyewi ha
tın qetılkırın, 7 hezari be
tır ji b ı rindar bOn. 

Hımber evqas berberi O 
qetliame gele Kurd tu ca
ran be hevi nebO, baweri
ya xwe bı rojen serbest O 
bextewar wında nekır. Ge
le me bı şer O tekoşin kev
neşopiyen xwe en çak O 
peşverO wek Newroze bı 
xwin O marxasi xOdi kır 

jiyand . 
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D1 Newrozan Da 
Ç)u Mevanen S1netkar 
En Mez1n Beşdar Bun 

Be gotın isaı programan 
Newrozan gelek dewle
mend bOn. Lı Yekıtiya 
Sovyetan dı Komara Er
menistane da dengbej o 
sazbenden bı nav O deng 
Arame Tigran ji tevi New
rozen KOMKARe bO. Dı 
sala 1967 an vır da heta 
~uha Jıele Kurd eve deng 
u saze bı dılxweşi bihisti O 
guhdari kırı bO. Le dı ve 
her 5 Newrozan da hın bı 
~ezıki_ guhdan ve hostaye 
u kesen nezan ji ditın ku lı 
Yekıtiya Sovyetan da ça
wa gel azad O serfıraz dı
jin. Çawa bı serbest zman 
ç~nd O h~neren xwe peş~ 
keşı xelke dıkın O her peş
ta dıbın. 

ARAME TİGRAN 

Bele kek Aram bı xwe 
Ermen e, le wek dengbe
jek Kurd te nasin. Bı vi kari 
va ew pıştgıriyek xurt da 
me, da Newrozen me. Tış
tek eşkere ye, ev cara ye
kemin e ku , jı Yekıtiya 
Sovyelan hunermendek 
tevi Newrozan dıbe. Ev 
kara bı qiymet ji bı deste 
KOMKAR ve pek hat. 

Newrozen isal 
KOMKAR isal 5 ciyan: lı 

Beriina Rojava, Hamburg, 
Bremen, Duisburg O Nu
rıoberge şeven Newroze 
arnade kır O nezıki 13 he
zar kes dı wan şevan da 
beşdar bOn; mıl dan hev 
dıle dostan şa kır, dıjmı~ 
nan tırsandın . 

Komel, komık O enda
men KOMKAR'e bere 
Newroze bı mehan xebat 
kırın . Kıt, kıt malen Kurdan 
geriyan wana agahdar kı
rın O jı bo beşdarbOna cej
ne xwe dawet kırın. Jı ali
ye dın, pey bombekırına 
gele Kurd lı Kurdıstana 
lraqe jı bo protesto O me
şinan ji bı cameri kar kırın. 
Gelek ciyan xwepenişan
dan, stand O protestoyan 
pekani n. 

Bemama Newroze isal 
t:ı 50 saliya ~erhıldana ge
le Kurd lı Dersıma va tev 
hat hazırkırın . Dı şeven 
Newrozan da bı re O usu
lek baş va paşkeş i mava
nan 1 bO. lsal şanoyan 
pıçOk va ji rewş O xebaten 
gel hate eşkere kırın. 

Dı bajare Nurnberge da, 
bı bıryara hukumeta Ba
yern hım bere destpeka 
şeva Newroze, hım ji dı 
şeve da polezan ne rehe
tiyek mezın da mevanan. 
KOMKAR, jı bo sekınandı
na ve erişa polez, muraca
ate mehkeme kır o ve 
yeke protesto kır . 

Disa lı Tırkiye hazane 
Kurd e navdar Rahmi Sal
tuk ji hat O Newrozen me 
da cih gırt . Rahmi Saltuk, 
hemberi hemO astengen 
hukma faşi ya Tırkiye , dı 

du Newrozen KOMKARe 
da beşdar bO . Rahmi , 
stranen ku jı helbesten 
Nazım Hikmet , Kemal · 

"Koma Kulilken Kurd1stan" 

ll 

~ar e ax adar e 1 
Newroz ı1 xweş bıhar e 
Adar ı1 rengin e 
Ev dem ı1 benga jin e 

Zıvıstan weka doj e 
Adar e ı1 Newroz e 
Dıjmına derda ye 
Sersala me Kurda ye 

Gava em der ten deşte 
Bihna gule sor xweş te 
Ye pıçuk ı1 ye xort ın 
Tev dıçın cot bı cot ın 

( ... ) 
Tev bere xwe dan çole 
Jı boyi gok ı1 hole 
Meha me ye Adar e 
Ax cejna Kurdıstane 
( ... ) 

Hemi bı xeml ı1 xez ın 
Lı pey hev gışk bı rez ın 
Çenge me tazi ne 
Bıhare dema jin e 
( ... ) 

~sman Sebri _) 

Burkay, Ahmed Arıf peka
ni bO , jı mavanan ra 
xwend. Çawa te zanin 
Rahmi Saltuk şopajoyek 
sınetkare mezın Ruhi Su 
ye . Ew hın dı sere sala 
1970 an da dest bı vi kari 
kıriye O heta nu ha daman
d iye. Pışti 12 iıone huk
ma faşi izın nedıdane wi 
ku ew konseran bıde, her 
usa pasaport ji nedıdan ku 
derkeve der welat. Ve axı
riye ji çend konseren ama
dek ı ri ra hukma Ozal O 
Ewren izın nedan O iptal 
kı rı n. 
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Dı Newrozen isal da ho
zana nav u deng ya gele 
Kurd Şıvan Perwer ji beş
dar bu . Dema ku Şıvan 
dest bı stranan dıkır, me
van bı deqiqan je ra şepı
kan ledıxıstın . 

Dı gel wi , Emekçi, Ba
ran , Seydo u Nuzan dı şe
van Newrozan da cih 

Mevan u Alikariyen 
Dm B1 Şeven Me Ra 

Dı nav mevan u beşda
ren Newrozan da xen jı 
gele Kurd gelek Tırk, El
man, Ermen , Yewnan u 
mılleten dın ji hebun. Ewa
na bı beşdarbuna xwe va 
alikariyek dam~ me, bı xwe 

ŞIVAN PERWER 

gırtın. Stranen şoreşgeri u 
geleri bı cure cure peşkeş 
kı rı n. Dı Beriina Rojava da 
KOMA AŞITi , lı Hamburg 
u Bremene da ji Gruba Za
rokan bı nave Kulilken 
Kurdıstan bı zımane Kur
di stran u sırudan gotın. 

Hemu şevan da faiklo
ren dewlemend bı huner
mendiyek mezın ve hatın 
peşkeş kırın. Dı şeva Du
isburge da keç-xort, zarok 
58 kes folklorek heja ni
şandan . Sahne jı wan ra 
teng hat. 

ji jı barname u dısipline şe
van pır memnun bun. Evi 
yeke ji bı eşkere gotınen 
xwe va diyar kırın. 

Bıli ve ji gelek berpırsi-
yaren parti , rexıstın, ko
melan u sınetkar beşdar 
bu n u pıştgıriya xwe bı ge
le Kurd u bı KOMKAR'e va 
nişan dan. ira mena u ar
manca Newroze çawa dı 
navnetewi da belav buye, 

cih gırtiye, bı beşdarbun 
an ji bı mesajen pıştgıriye 
ve xuya dıke . Jı aliye dın 
dewa u doza azadiya Kur-

Mesaja Alternative Liste 
Hevalen heja yen KOMKARe 
Em cejna Newroz ya geleKurda 2600 sali , lı Berii

na Rojava wek cejna xwe dızanın . Gele Kurd lı Berlin 
beşeki jı gele Berlin e ı.1 cejna wi ya Newroz ku nişana 
berxwedan , tekoşin ı.1 azadiye ye, dı bajare me ya pır
kultı.1ri da ye, cejna me ye ji . 

Em Beriiniyan bı we cejne dı ali kultı1ri da dewle
mentır bı1n . Xebata me bo mafe gele Kurd lı Elmanya 
dı sala derbasbı1yi da bı ser neket. Le hevalen tekoşina 
me zedetır bı.1n. 

Lı Kurdıstana Bakur bırçibı1na gırtiyen siyasi en gır
tigeha eskeri lı Diyarbekır , lı dıj eşkence ı1 jı bo azadi
ya zımane Kurdi, da nişandan ku şere azadiya gele Kurd 
gaveki pır mezın peşve çı1ye . 

Ev ji sebebeki zedeye ku Newroz bı şayitır piroz bıbe. 
Newroz piroz be . 
Serokatiya Alternative Liste (AL) Berlin 

Mesaja Sekrıtere Gışti ya PSKT: . 
"ŞlK TUNE, DI RIYA 

ŞOREŞE DA EME SERKEVIN!'' 
Hevalno, 
Cejna Newroze jı bo we, jı bo hemu xebatkaren 

KOMKAR'e u bo hemu kesen welatparez ku dı cıvi
nan da beşdar dıbın, piroz dıkım. 
Dıjmıne kolonyalist jı Newroze qelek dıtırse u je 

hers dıkeve. Jı ber ku Newroz buye nişana azadiye 
u çekeki heja dı tekoşina qel da. Jı ber ve ye ku, dıj
mın dıxwaze lı der welat ji re lı pirozkırına Newroze 
bıgre. Sala çuyi dıjmın u xulamen xwe lı der welat 
eriş bırıne ser cıvinen Newroze, ser kesen welatparez, 
xasıma ser KOMKAR'e, xwin rıjandın, agır herda
ne komelan. Da ku hım çave me bıtırsinın, me jı xe
bate durxının, hım ji me bıkışinın nav terore u bı vi 
awayi hezen kevneperest berdın ser me lı welaten ku 
em le ne. U berpırsiyar u endamen KOMKAR'e, pla
nen dıjmıne kolonyalist u xulamen wi baş seh kırın 
u puç kırın. Hevalan, hımber erişen wan bı merxasi 
ber xwe dan, bı jiri u fıdakari xebıtin u bı vi awayi 
heviya wan dı dıle wan da hıştın. Ew erişgeri u xwin
xwari nekari kar u xebata hevalan sıst bıke u nıkare 
ji. Hezen Kurdıstane yen şoreşger u demokrat tım ji 
we bıkarı bın jı çeper u dafıken dıjmın derbaz bın. 
Dost ji dıjmın ji dıve ve yeke baş bızane. 

Hevalno, 
Sazumana faşi u kolonyali jı heft salan zetır e ku 

zulm u zordestiyeke gıran bı reva dıbe. Jı ve yeke ar
mancek we ya mezın ev bu ku tevgera welatparez ya 
gele me bıpelıxine, bıtemırine. Le hevi u xeyalen dıj
mın hemu dı ave da çun. Ew hemu zulm, teda u kuş
tın pere nekır, pırsa Kurdan jı orte hılnehat. Zıddi 
we, iro pırsa Kurdıstane jı her wexti zetır dı ware nav
netewi da te xeberdan, bal u alikariya xelke dıkışine. 
Ü heya dı Parlamena Tırkiye ya totık da ji iro lı ser 
pırsa Kurdan xeberdan çedıbe. Dıjmın bı wan hemu 
kırınan jı pırsa Kurdan xılas ne bu, le ew hin mezın
tır kır. 

Tırkiye u Kurdıstana Tırkiye ev çend sal e ku dı 
demeke jan u eş da ye. Ew dem hin ne gıha dawi, le 
hezen demokratik hereki va xwe dıgrın, geş dıbın u 
ci lı hezen faşi u militari teng dıbe. Welat nezıki regı
hana guhartıneke dıbe. Partiya me, ku dı wan rojen 
çetın da tucar heviya xwe wında nekır u bı baweri u 
inad xebata xwe ajot, iro ji, berekiva dı Kurdıstane 
da jı bo yekıtiya hezen welatparez kar dıke, hereki 
va ji, bo hevkariya hezen demokrat yen Kurd u Tırk 
çı jı dest te dıke. Partiya me jı bo serketına şere aza
di, demokrati u sosyalizme, siyaseta yekıtiye bı şıkle
ki prensibi bı re va dıbe u dıxebıte ku pıraniya gel 
bıkışine nav refen tekoşine jı bo serxıstına demokrati 
u şoreşe. Partiya me ev siyaseta rast daye peş xwe. 
Dı dema peş da baren hin gırantır dıkevın ser mıle 

me. Jı boşıkandına bend u qeyden sedsalan, jı bo dest
xıstına azadiye u avakırma jiyaneke serbılınd u peş 
dıve em hin bı bir u baweriyeke xurttır, bı fıdakari
yeke mezın bıxebıtın u dı nav cımaete da hezen fıreh
tır u mezıntır seferber bıkın, bıkışinın nav refen 
tekoşine. 
Şık tune, dı riya şoreşe da erne serkevın! 
Roja azadiye lı Kurdıstane ji we hılbe ı 

Kemal Burkay 
Sekrıtere Gışti ya PSKT 

lll 
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dıstan çawa re o olaxen 
gora vi zemani mirov dıka
re bımeşine, pıştgıriyek 
xurt O daimi jı bo gele 
Kurd peyda bıke dı van şe
van da eşkere dıbe. 

Xebata gele Kurd lı her 
deri dınyaye O bı taybati 
ser xaka me lı Kurdıstane 
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gora şert O zemane her dı
meşe, peşta dıçe. Jı ber 
ve yeke ye ku dek o dola
wen dıjmın, erişen wane 
hov lı ser me kem nabe. 
Şer O xebat dıve bı her cu
re lı her noqteyen jiyane 
be westan be dayin. Hın 
caran yek dıbe derkeve 

peş, an paş, le bı siyasi bı 
civaki O hwd. xebat lazım 
e. 

Jı welat dur me Newro
zek disa derbaskır. Lı we
lat ji be şık hate piroz kırın. 
Le ne wek e me uha ser
best O azad. 

iro bir O baweriya me, 

IV 

rık O hersa me ewqas qe
him O bıngeh gırti ye O dı 
nav reten xebatkaran ew
qas belav bOye ku, ne dur 
e ku em dı welate xwe ye 
azad da NEWROZ'an bı 

serbest O bı dılxweşi piroz 
bı kın. 

Newroz gecelerine mesaj gönderen parti, örgüt ve kişiler 
*Erika Trenz , Ellen Olms (Yeşiller 
Federal Parlamento Grubu Adına), 
* Heinz Kanun (SPD Duisburg Be
lediye Meclis Başkanı), *Michael 
Müller (Federal parlamento millet
vekili), *Renate Schmidt (SPD Baş
kan Yardımcısı ve federal 
parlamento milletvekili), *Jannis 
Sakellariou (Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili) , *Han s Günter 
Schramm (Bayern EyaJet Milletve
kili) , *Sevim Çelebi (Alternatif Liste 
Batı Berlin Milletvekili), *Ekkehard 
Barthel (SPD Batı Berlin Milletve
kili), * Yeşiller Yönetim Kurulu , 
*Alman Komünist Partisi Yönetim 
Kurulu , *Kemal Burkay (TKSP Ge
nel Sekreteri), *Batı Berlin Sosyalist 
Birlik Partisi, *Alternatif Liste Yö
netim Kurulu, *Christina Kukielka, 
(Hamburg Senato üyesi ve Yeşiller 
Hamburg temsilcisi) *SPD Duis
burg, *Yeşiller Nürnberg, *Yeşiller 

Nürnberg Belediye Meclis Grubu , 
*Abdullah Faranji (FKÖ F. Alman
ya temsilcisi), *Kölner Appell , 
*SDAJ (Alman Sosyalist İşçi Genç
lik Örgütü), SJV (Karl Liebknecht 
sosyalist Gençlik Birliği), *Alman 
Barış Birliği/Bayern , *OEK (Yunan 
Cemiyetler Birliği), *Kürdistan 
Yurtseverler Birliği , *Irak Kürdis
tan Demokrat Partisi, *Kürdistanlı 
Devrimciler , *AKSA, *KSSE , 
*KKDK , *İsveç Kürdistan Dernek
leri Federasyonu, *KSSE-Prag , 
*YSK, *Kürt Enstütüsü, *YOK, 
*Batı Berlin Kürdistanlı Kadınlar 
Komitesi, *Gültekin Gazioğlu (TÖB
DER Genel Başkanı), VIA, .*Alman 
Komünist Partisi/Hamburg , 
*Filistin' in Kurtuluşu İçin Demokra
tik Cephe Sempatizanları , *Ermeni 
Cemiyetler Birliği, *Kürdistan Halk 
Partisi, *Hamburg Kürdistan Daya
nışma Komitesi, *İran Kürdistan De-

mokrat Partisi/Hamburg *KUK
Sosyalist Eğilim/Batı Berlin, *KOP 
Semp. Polonya, *KSSE/Polonya, 
*VIS (Irak Öğrenciler Birliği), * Al
man Komünist Partisi/Nür_nberg , 
*Nürnbt:rg Gostenhof Barış Insiya
tifi, *FIDEF ,. *SDAJ-Nürnberg, 
*IPPNW (Atom Savaşına Karşı 

Doktorlar/Nürnberg), KOMKAR
Swect, *KOMKAR-Isviçre, *KOM
KAR-Danimarka, *KOMKAR
Fransa, *Hamburg Kürdistan G~nç
lik Komitesi, *Hollanda Kürt Işçi
ler Birliği, *Nürnberg Kadınlar 

ittifakı, *Rheinhard Hocker (Sendi
kacı), *Gundi (Şair), *Nizamettin 
Ariç-Feqi (Sanatçı), *Mahmut Bak
si (Y~zar);' *Özgen Ergin (Yazar), 
*Rıze Gur, *Yorgo Baca, *Karin 
Ebert (SPD Gostenhof Şubesi), 

*Baerbel Rust (Gostenhof Başkanı), 
Sophie Rieger (Yeşiller Nürnberg 
Belediye ~eclis ·Üyesi) 

Ll WELATEN DIN DA NEWROZ 

DANiMARQA 

Lı Danimarqaye ba)are 
Kopenhagene da karka
ren Kurd cejna netewi 
Newroz bı sertırazi piroz 
kı rı n. 

$eva Newroze, jı aliye 
Komita Pıştgıriya Kur
dıstan Lı Danimarqa ha
te amadekırın. Dı komite 
da hevalen KOMKARe ji 
cih dıgrın. Beriyaşeve pla
katen Newroze dı zıqaq O 
kuçen Kopenhagene xe
mıland. Bı zımane Kurdi 
belavok hatın belavkırın . 

Dı 19'e Adare da şev pek 
hat. Dı şeve da dora 900 
kesi beşdar bOn. Hazane 
Kurd Ciwan Haco O Bırin
dar bı stranen geleri O şo
reşgeri ve dıle gele me 
geş O xweş kırın. Mevan 
tev dı hewşa cejne da bı 

hevra govend gırtın O 
reqısin . 

Le pır mıxabın, hın ke
sen xwe nezan, hın kesen 
ne mirov, kesen dexes, te
lefone polez dıkın o dıbe
jın ku dı salona şeve da 
bombe hatiye danin. Lı ser 
ve ixbariye polez dı niviya 
programs da hemO mava
nan derxıste der O salone 
ser O bıni kır. Mevan nezı
ki niv saeti lı dervayi salo
ne man. Le ewana dı 

derva ji cejna Newroze pi
roz kırın. Bı hevra sıraden 
Ey Reqib, Herne Peş O 
hwd. gotın . Kes neçO ma
la xwe. Pıştra hemO bı 

hevra ketın salone O şahi
ya xwe berdevam kırın . 

Mevan zanin ku ke ve pro
vokasyone çekır, lanet jı 

wan ra ani. 
Bed1rxan 

SWiSSRA 
. Dı roja 20'e Sıbate 
1988' an da lı bajare Lo
zan e da KOMKAR
Swissra, bı beşdarbOna 
600 kesi ve cejna gele 
Kurd ya kevneşopi piroz
kır. Ev cara yekem bO ku, 
lı Swissra şevek usa bı 
xweşık, rez o tertip paş
keşi mavanan bO. Meva
nen şeve, jı destpeke 
heyani dawi dılxweşbCma 
xwe nişandan. 

Hazane Kurd Emekçi, 
stranen geleri O sırOden 
bı cure cure xwend, hos
tatiya xwe carek dıne ni
şan da. Dı gel wi Seydo 
weki hercar bı stranen 
rengin ve dıle mavanan 
xweş kır. Mavanan bı hev 
ra govend gırtın, bı deq
qan leyistin. Hunermen
den folklore ji, bı cılen 

kesk O sor O zer ve falk
Iara Kurdan ya dewle
mend peşkeş kırın. 

Dı şeve da berpırsiya-

re Partiya Gel ya Karke
ren Swissra (POP) beşe 
Lozan ji axıftınek çekır O 
Birlik Yolu, Ekim bı me
sajan ve pıştgıriya xwe 
nişan dan. 

Hin çend meh beriya 
pirozkırına Newroze, hin 
kesen xwe nezan, provo
kator, xwestın ku peşi lı 
pirozkırına Newroze bıg
rın. Derewan kırın . Bı her 
cure pisiti ve xwestın ku, 
Newroz bı aliye KOM
KAR'e neye pirozkırın. 

Le bele ev kesen provo
kator, ne gıhiştın arman
cen xwe. Ev kul dı dıle 
wan da ma; KOMKAR 
hemberi hemO astengan 
bı sertırazi Newroz piroz 
kır. 

Dawiya şeve da bı se
dan kes me pirozkırın O 
jı me daxwaz kırın ku, sa
lek dıne ji em Newroze 
piroz bıkın . 

Şengal 

1 

ı 
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2600 Yıllık Gelenek-NEWROZ: 

ŞANINA UYGUN BİR ŞEKİLDE KUTLANDI 
Newroz, 2600 yıllık gelenek ... Kürt halkının bayramı.. 

Halkımızın zülme, sömürüye başkaldırısının ve özgür
lüğünün simgesi. .. Zalim Dehak'ın Demirci önder KA
WA tarafından alaşağı edildiği günden buyana Kürt, 
Afgan, Fars ve Beluci halkları bu günü ulusal bayram 
olarak kutlamaktadırlar. 

Newroz "yeni gün" anlamına gelmektedir. O eski
nin yıkımını, yeninin, güzelin, baharın ve özgürlüğün ge
lişinin habercisidir. Bu nedenle Newroz, halkımızın 
elinde, O'nu köleleştirmek isteyenlere karşı güçlü bir si
laha dönüşmüştür. Her Newroz halkımızın yeni bir uya
nışını, kendi değerlerine sahip çıkmasını, ulusal-de
mokratik haklarını kazanmak için mücadeleye daha bir 
katılmasını beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı
dır ki Newrezlar düşmanın yüreğine korku sal mıştır. On
lar Newroz 'u yasaklamakta, onun geniş halk yığınları 
tarafından kutlarımasına izin vermemektedirler. 

Adı bilim adamlarına çıkmış ve tarihi tersyüz etmek
te üstlerine olmayan kimi Türk ırkçı-şoven çevreler ise, 
binbir dereden su getirerek, sözümona Newrez'un 
"Türk Bayramı" olduğunu ispatlamaya, bu konuda el
lerindeki tüm imkanları kullanmaya çabalıyorlar. Bu çev
reler, bu tür "sahiplenme" girişimleriyle kitlelere mal 
olmuş, sömürü ve baskıya karşı bir özgürlük bayramı
na dönüşmüş Newroz'u amacından saptırmaya, yaziaş
tırmaya çabalıyorlar. Bu Sayiara sormak gerekir: 
"Madem ki Newroz bir Türk geleneğidir, neden şim-

diye kadar kutlamadınız ve kutlamıyorsunuz? Han
gi 'Türk bayramı' bugün Türkiye'de yasaktır? Neden 
Newroz'u kutlayanlara ağır cezalar veriliyor?" Aslın
da sömürgeciler de, onların ideologları da Newrez'un 
Türk bayramı olmadığını, aksine Kürtlerin, Farsların, Af
ganların bayramı olduğunu bal gibi biliyorlar. 

Newroz'88, Türkiye Kürdistanı'nda halkımız üzerin
de ağır baskı ve zülüm politikasının olduğu bir dönem
de kutlandı. insanlarımız sömürgeci-faşist rejimin tüm 
yasaklar,ına rağmen Newroz'u değişik biçimlerde kut
ladılar. Ozgürlük ve kurtuluş gününe duydukları özlemi 
dile getirdiler. 

Irak Kürdistanı'nda Newroz ve bahar Saddam rejimi 
tarafından kana bulandı. Bu parçada halkımızın gelişen 
mücadelesini durduramayan ırkçı-şoven Saddam dik
tatörlüğü, bütün uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak 
Kürdistan'ın Halepçe şehrineve civar köylerine kimya
sal bomba yağdırdı. Tüm dünyanın gözleri önünde ce
reyan eden katliam 5 bin insanımızın ölmesine, 7 bin 
insanımızın yaralanmasına yol açtı. Bu vahşet sömür
gecilerin ve onların baş destekçisi olan emperyalist güç
lerin halkımızın mücadelesinden nasıl korktuklarının bir 
göstergesidir. 

Kürt halkı, nasıl ki 2600 yıl önce zalim Dehak'a karşı 
ayağa kalkıp özgürlüğünü elde ettiyse, sömürgecilerin 
Kürdistan'daki saltanatlarına son vermek içinde savaş
maktadır. 

'88 Newroz Şenlikleri 
Kürdistan'ın dört bir yanında in

sanlarımızın değişik biçimler altında 
kutladığı NEWROZ, bu yıl da başta 
F. Almarıya olmak üzere çeşitli Av
rupa ülkelerinde kitlesel bir şekilde 
kutlandı. 

sal , yığınsal olduğu kadarıyla da 
coşkulu bir eyleme dönüştü . 

mücadelesiyle dayanışma içinde ol
duklarını dile getirdiler. Bu, aynı za
manda gecelerin Kürt halkıyla 
dayanışma ve enternasyonalist bir 
hava içinde geçmesine yol açtı. 

Bu yıl F. Almanya Kürdistan işçi 
Dernekleri Federasyonu (KOM
KAR), Batı Berlin, Hamburg, Bre
men, Duisburg ve Nürnberg olmak 
üzere beş yerde Newroz geceleri 
düzenledi. 13 bin cıvarında bir kitle
nin katıldığı Newroz geceleri yığın-

Zengin politik ve kültürel progra
mın sunulduğu geceler halkımızın 
özgürlüğe, kurtuluşa ol~n isteminin 
çarpıcı bir ifadesi oldu. Ulkelerinden 
binlerce kilometre uzaklıkta Kürdis
tanlı emekçilerin yanı sıra, Türk, Al
man, Ermeni ve diğer uluslardan 
emekçiler de yığınsal olarak Newroz 
gecelerine katıldılar. Çok sayıda par
ti, örgüt, kişi gecelere katılarak ve
ya mesaj göndererek, konuşma 
yaparak Kürt halkıyla ve O'nun haklı 

Düzenlenen Newroz gecelerine 
böylesine, düşmanı çileden çıkara
cak kitlesel katılımın olmasının en 
büyük nedeni KOMKAR'a üye der
neklerin, komitelerin, tek tek üyele
rin ve yurtsever insanlarımızın 
fedakar ve militanca çalışmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Newroz gecelerinin başlamasına 
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iç-içe işlemeye 
çalışacağız.'' 
denilmesi, prog
ramın zenginli
ğini kısa bir 
cümleyle ifade 
ediyordu . Ve 
böylelikle Der
sim dağlarında 
50 yıl önce yakı
lan isyan ateşiy
le, 2600 yıl önce 
Kawa'nın yaktığı 
özgürlük ateşi 
birleşti ; Newroz, 
daha da anlam 
kazandı . 

RAHMİ SALTUK 

Newroz '88 
geceleri Kürdis
tan'ın özgürlüğü 
ve mutluluğu 
için yaşamlarını 
yitiren tüm yurt
severlerin anısı
na yapılan saygı 
duruşuyla baş
ladı. Gece bo
yunca Kürdistan 
tarihi, halkımızın 
Dersim direni
şindeki kahra
manlığı, bugün 
Kürdistan'da-

iki ay kala kitlelerle canlı bağlar ku
ruldu, sayısız ev ziyaretleri yapıldı, 
yığınlara Newroz'un önemi ve anla
mı anlatıldı; onlardan kendi bayram
larına sahip çıkmaları istendi. F. Al
manya ve Bat!. Berlin'de toplam 20 
bin afiş asıldı. Uç dilde hazırlanan 50 
bin bildiri ve Sovyet Ermenistanı'
ndan gecelere katılmak üzere gelen 
tanınmış sanatçı Arama Tigran'ın 
duyurusunu içeren 15 bin bildiri ge
niş bir şekilde dağıtıldı. KOMKAR 
üyeleri örnek bir çalışma sergiledi
ler. Bunun yanı sıra bir çok yurtse
ver, Newroz gecelerinin başarılı 
geçmesi için katkıda bulundular. 

F. Almanya ve Batı Berlin'de ya
pılan NEWROZ'88 gecelerine katı 
lım beklenenin üstünde oldu. Kitleler 
düşmana inat Newroz'a sahip çıktı
lar, O'nun gerçek yaşatıcılarının 
kendileri olduğunu bir kez daha gös
terdiler. 

Zengin Politik ve 
Kültürel Program 

Bu yılki Newroz programı, politik 
ve kültürel yönden geçmiş yıllardan 
daha da zengindi. Bunun bir nede
ni NEWROZ'88'in halkımızın müca
dele tarihinde şan lı bir yer kaplayan 
Dersim Direnişi'nin 50. yılına teka
bul etmesinden kaynaklanıyordu . 
Kürtçe, Türkçe ve Almanca sunulan 
senaryonun giriş bölümünde "ve 
bugün, burada hem Newroz, hem 
de direniş geleneğimizi bir arada, 

ki durum ve F. Almanya'da yürütü
len çalışmalar dia eşliğinde anlatıldı. 
Duisburg gecesinin yapıldığı tarihte, 
tüm uluslararası ajanslar, Irak Kür
distanı'nda Saddam diktatörlüğü
nün Kürt halkına karşı kimyasal silah 
kullandığını ve bunun sonucu 5 bin 
sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 bininin 
ise yaralandığını haber olarak duyu
ruyordu. Bu kara haber, yüreğinde 
az buçuk yurtseverlik duygusu olan 
insanlarımızı yasa boğarken, sömür
geci düşmana karşı kinimizi ve net
retimizi de arttırıyordu . Bunun 
üzerine NEWROZ'88 ler aynı za
manda kanlı Saddam diktatörlüğü
nü ve onun halkımıza karşı giriştiği 
katliamı protesto etmeye dönüştü
rüldö. Katliamda yaşamlarını yitiren-

VI 

leri n anısına saygı duruşu yapılarak, 
herkesten, bu vahşet karşısında 
açık tavır almaları gerektiği çağrısı 

yapıldı. 
Kültür programında ise, halkımı

zın seçkin sanatçıları, falklor ve mü
zik grupları yer aldılar. Davuluyla
zurnasıyla, sazıyla-sözüyle ve diğer 
yetenekleriyle yüzlerce insan kültü
rel programın , Newroz'un başarılı 
geçmesi için ter döktüler, katkıda 
bulundular. 

NEWROZ'88 şenliklerine bu yıl , 
Sovyet Ermenistanı'ndan tanınmış 
sanatçı Arame Tigran ' ın katılması 
programı zenginleştiren diğer bir et
mendi. Sanırız, ilk defa Kürdistanlı 
göçmen işçi örgütü, Sovyetler Birli
ği'nden bir sanatçıyı eylemlerine 
katma olanağı buldu. Bu da KOM
KAR oldu. 

Ermeni olmasına rağmen Aram, 
bir Kürt sanatçı olarak tanınmakta
dır. Tüm gecelere katılan Aram, yap
tığı kısa konuşmada Sovyetler 
Birliği ' nde özgür olarak yaşamlarını 
sürdüren Kürtlerden ve Ermeni hal
kından , Kürt emekçilerine selam ge
tirdiğini belirterek, halkımızın haklı 
mücadelesinin yanında olduğunu 
söyledi. Birbirinden güzel halk türkü-
leri okuyarak, kitleleri coşturdu. Bi
razcıkta olsa yurt dışında yaşamak 
zorunda bırakılan bizlerin vatan has
retini giderdi. 

Bu yılki Newroz gecelerinden Du
isburg ve Nürnberg'te yapılanlara 
korku ve yasaklar zincirini kırarak 
Türkiye 'den tanınmış sanatçı Rah
mi Saltuk'ta katıldı. Konuşmasında 
ilk kez bir Newroz şenliğine katıldı
ğını söyleyen Rahmi Saltuk, geee
lere katılma fırsatı bulduğundan 
dolayı çok memnun olduğunu belir
terek, Nazım Hikmet, Kemal Surkay 
ve Ahmet Arif'in şiirlerinden beste
lediği türküleri sundu . 

Kürt halkının tanınmış sanatçısı 
Şıvan PERWER ise, okuduğu poli
tik ve halk türküleriyle kitleleri eaş
turdu . Bunun yanısıra programlarda 
Emekçi , Baran, Seydo ve NOzan de-
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SPD Genel Başkan Yard1mc1s1 ve 
Federal Meclis Grup Başkan 

Yard1mc1s1'n1n Mesaji 
KOMKAR - Yönetim kuruluna 
(. .. ) 
Bu yıl yapacağınız NEWROZ 

şenlikleri için gönderdij?iniz dave
te çok teşekkür ederim. Üzülerek 
belirteyim ki önceden tespit edilen 
randevu nedeniyle NEWROZ kutla
rnalarına katılamıyorum. Türk ve 
Kürt vatandaşlarımızın çıkarları 
için çaba gösteren biri olarak 

ğişik gecelerde yer aldılar. Batı Ber
lin'de KOMA AŞITi, Hamburg ve 
Bremen Newroz'larında "Kulilken 
Kürdistan" müzik grubu Kürtçe 
marşlar sunarak kitlenin beğenisini 
kazandılar. 

Gecelere renk katan, onu zengin
leştiren, deyim yerindeyse doyum
suzlaştıranlardan bir tanesi ise hiç 
şüphesiz Kürt halkının zengin folk
lorudur. Duisburg'da Rhein-Ruhr 
Halle'de yapılan NEWROZ gecesin
de 58 kişilik folklor ekibinin gösteri
sine sahne yetr:11edi dersek abartmış 
olmayacağız. Ozellikle de geceler
de çocuk folklor ekipleri kitlenin b: ·ı 
yük beğenisini kazandı. 

NEWROZ şenliklerine katılama
mam beni, daha da çok üzüyor. 

Batı Berlin , Hamburg, Bremen, 
Duisburg ve Nürnberg Newroz ge
celerinize başarılar diler, yığınsal 
ve coşkulu katılımla Türkiye 'deki 
demokrasi mücadelesine katkı sağ
lıyacağı inancındayım . 

Dostça selamlarımla 
Renare Schmidt 

Bütün Newroz gecelerinde "Ti
yatroya Azadi"nin hazırladığı 15 
dakikalık ve Türkiye'de demokrasi 
sorunu ve Kürdistan'da ağa ve köy
lü ilişkisini konu alan iki skeç sunul
du. 

Newroz geceleri, binlerce yurtse
ver insanımızın buluşma alanı görü
nümündeydi. Avrupa'nın değişik 
ülkelerinden, F. Almanya'nın deği
şik şehirlerinden, onlarca-yüzlerce 
kilometre mesafeden gelerek birbir
leriyle karşılaşan, hal-hatır soran, 
birbirlerinin Newroz bayramını kut
layan insanlarımızın, Newroz'un bir 
halk bayramı olma özelliğini her ge
çen gün pekiştiren örneklerden 

. . 
YEŞJLLER'JN MESAJI 

Sevgili arkadaşlar, 
NEWROZ bayramınızın başarılı geçmesini dileriz. Sizin NEWROZ ' u kutladı

ğınız bu günlerde, özellikle Türkiye ve Irak Kürdistanı 'nda Kürt halkına yönelik 
baskılar büyük boyutlara ulaşmış bulunuyor. 

Irak rejimi, Kürt halkına karşı uluslararası antlaşmalada yasaklanmışzehirligaz 
kullanıyor. Bu gaz ın kullanılması sonucu binlerce insan yaşamını yitirmiş bulu
nuyor. Kürt halkına yönelik bu saldırı, İran 'a karşı yürütülen savaş çerçevesinde 
gerçekleştirilmiş ve bu savaşın acısını İran ve Irak 'tak i Kürt halkı çekiyor. Türki
ye Kürdistanı ' nda Türk rejimi "dış düşmansız" Kürt halkına karşı bir savaş yü
rütüyor. Kürt halkına karşı sindirme politikasından vaz geçmesi için zoraki göçle 
Kürt halkını susturmaya çalışıyor. Ancak uzun vadede bu yöntemin de kendileri
ne yarar sağlamıyacağını unutuyorlar. 

Gerek Türk, gerekse Irak rejimlerinin bu politikası F. Alman Cumhuriyeti ta
rafından desteklenmektedir. F. Almanya "nın kendisi gibi NATO ülkesi olan Türkiye 
ile askeri ve istihbarat alanlarında birlikte çalıştığı çoktan beri bilinmektedir . Fe
deral hükümet , PKK'nın F. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde kendisini Kürt 
halkının tek temsilcisi olduğunu kabul ettirmek için işlediği cinayet ve kullandığı 
kaba kuvveti, sevinçle karşılıyor; ve bunu bir neden olarak komuoyuna sunup, 
Kürt demokratik örgütlerini kıriminal hareketler gibi gösterip, onların, F. Alman
ya'da politik çalışma yapmasını yasaklama planları yapıyor. Federal hükümetin 
bu politikasına karşı sizinle birlikte olduğumuzu belirtmek isteriz. Irak rejimi de 
Kürtlere karşı yürüttüğü savaşta F. Almanya'nın desteğini alıyor. Basın-yayın or
ganları Irak ' ın F. Alman fırmalarının yardımıyla zehirli gazlar ürettiği üzerinde 
duruyorlar. Biz, gelecekte de federal hükümetin bu sorumsuz davranışını ve bu 
tür iş ilişkilerini açıldıyacak ve mahkum edeceğiz. 

Yeşiller olarak Kürt halkının Kürdistan'ın tüm parçalarında demokrasi ve öz-
gü rlük için yürüttüğü mücadeleyi bundan böyle de destekliyeceğiz. 

Yeni yıl şenliklerinizin başarılı geçmesini temeni ederiz . 
Yeşiller Partisi Federal Yönetim Kurulu adına 
JÜRGEN MAİER 
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Yeşiller Parti Meclisi Adına Gönderilen Mesaj l 
Uluslararası Öğrenciler Birliği IUS, 
NEWROZ'dan dolayı 21 Mart'ı "Kürt 
halkı ve öğrencileriyle dayanışma 

ı ·günü" ilan ederek bir afiş çıkardı. 
Kürt halkının yeni yıl bayramını 

sizinle kutlamayı çok isterdim. An
cak size daha önce bildirildiği gi
bi, parti kongremiz nedeniyle 
NEWROZ gecelerine katıla

mıyorum. 

NEWROZ, Kürt halkının sömür
geciliğe karşı direnişinin sembolü
dür: O, Kürt halkının varlığını, 

kültürünü ve dilini inkar eden dev
let anlayışına karşı bağımsızlık ve 
kendi kaderini tayin etmenin sim-
gesidir. . • 

Yeşiller olarak Iran, Irak, Türki
ye ve Suriye rejimlerinin Kürtlere 
yönelik insan haklarını ihlal etme
sini mahkum eder, özellikle Kürt 
halkına baskı için her türlü polisi
ye ve askeri silah ,yardımının dur
durulmasını talep ediyoruz. 

Biz, aynı zamanda politik çalış
ma, milliyet ve dini inançları nede
niyle baskı ve takibata uğrayan 
insanlara, F. Almanya'da kalmak 

biriydi. 
BayernEyalet Hükümeti ve Nürn

berg savcılığının almış olduğu karar
I:,. polis, gerek Newroz öncesinde, 
gerekse Newroz sırasında Nürn
berg'de terör estirdi. Newroz salo
nu polisin işgaline uğradı. KOM
KAR, bu uygulamayı, polis terörünü 
durdurmak için yetkilileri mahkeme
ye verdi; uygulamaları protesto etti. 

Newroz, düşmana inat kitlesel, di
siplinli ve coşkulu bir şekilde kutlan
dı. Salonlar Kürdistan Marşı'yla, 
halaya duran binlerce insanımızın 
topu k sesleriyle inledi. 2600 yıllık ge
lenek, şanına yakışır bir şekilde 
kutlandı. 

Nümberg'de polis ''terörist''lerden bi
n'ni ararken ... 

için hukuksal hakların sağlanma
sını, yerli ve yabancılara eşit hak
ların tanınmasını talep ediyoruz. 

Bugün önemli konulardan biri 
de F. Almanya ve Avrupa'da ır~;

çılığa karşı mücadeledir. Bir taraf
tan kurumlaştırılmış devlet ırkçılığı; 
sertleştirilen yabancılar yasası ve 
iltica yasasında olduğu gibi, diğer 
taraftan yabancı insanlara yönelik 
çıkarılan karar ve zorlayıcı yön
temlerdir. Bir de ırkçı-faşist grup
ların göçmen ve mültecilere 
yönelik saldırılarıdır. Gelişen bu 
tehlikeye karşı mücadelede tüm 
anti-faşist grup ve kişilere görev 
düşmektedir. 

NEWROZ bayramınızın başarı
lı geçmesini dileriz 

Dayanışmacı selamlarımızia 

Yeşiller Partisi Meclis Grubu a. 
Ellen Olms 

Federal Meclis Milletvekili 

Güçlü Enternasyonalist 
-Dayan1şma 

Newroz eylemlerine birçok kesim
den dayanışma geldi. Birçok örgüt 
temsilcisi ve tanınmış sanatçı, yazar, 
milletvekili Newraziarı izledi. SPD 
Genel Başkan Yardımcısı Renate 
Schmidt, Yeşiller Milletvekilleri 
Barbel Rust, Christiane Kukielka, 
SPD Milletvekili Ekehard Barthel, 
AL Milletvekili Sevim Çelebi, DKP 
ve SEW Başkanlık Divanı ve Yö
netim Kurulu Üyeleri, barış hareke
ti ve yabancılar insiyatifleri temsilci
leri ve birçok dost örgüt temsilcisi 

21st Marcn -.::s· 
NAWROZ \ /~ 
ımematıona' Day ./·-S 

Ve ışığın 
ve rengin 
ve sesin 
türkülü efsanesi 
sevgili vatan 
bir yanı nemrut 
bir yanı Nuh-nebi 
bir yanı tufan 
ve terinde ~emiler yüzdürüp 
tufanlan yenen insan 

Newraziara bizzat katılarak dayanış
mada bulundular. 72 örgüt ve tanın
mış kişi mesajlarıyla Newroz'a des
tek verdiler. Filistin Kurtuluş Örgü
tü F. Almanya temsilcisi Abdullah 
Faranji, Duisburg Newrozu'na katı
larak bir konuşma yaptı. Diğer New
raziarda ise yerel ve bölgesel örgüt 
temsilcileri konuşma yaptılar. 

C. Kukielka GAL/Grünen Hamburg 
Sevgili yoldaşlar, 
Kürtler, nesillerden beri yaşam ve özgürlüğünü savaşa adamış ve hiilii adamak zo

runda kalıyor. Devam eden polik, sosyal. hukuksal ve kültürel haklar için istemler 

ve ayrı bir halk grubu olarak tanınma talebi, düşmanın hırçın bir engeliyle karşılaşıyor. 
Kendi ülkelerini takibata uğradıklarından dolayı terketmek zorunda kalan Kürtler, 

F. Almanya ve Batı Berlin'de de azınlık olarak kabul edilmiyor. Takibat burada da 
devam ediyor. 

FAC, iltica isteminde bulunan Kürtlyri ülkelerine geri iade etmekle, onların 

yokedilmesine ortak oluyor. FAC, Irak, Iran, Türkiye ve Suriye ile olan iyi politık 

ve askeri ilişkilerinden dolayı bu ülkelere silah ve askeri amaçla para yağdırmaktadır. 

Böylelikle F. Almanya Körfez savaşına ve halkların katliamına katılıyor. 
Son günlerde basın, KYB'nin Halepçe şehrini ele geçirmesinden sonra Irak ordusu

nun Kürdistan'ınasıl sistematik olarak bombaladığına yer verdi. Birkez daha kimya
sal silahlar kullanıldı; 4 bin ölü, binlerce ağır yaralı. 

7 yıldan beri Irak ve Iran arasındaki kıyım sürerken, Kürtlere karşı her iki ülkenin 
kendi toprakları üstünde gerçekleştirdiği toplu katliam devam ediyor. 

Bağdat, büyük savaşın gölgesinde ve sık sık Türk ordusunun yardımıyla Kuzey Kür

distan'ı ele geçirmeye çalışıyor. Toplu sürgünlerle, tutuklamalarla, zehirli gazla, di
ğer bir deyişle tüm terör yöntemleriyle Kürt halkını yaşadığı bölgelerde yok etme savaşı 
sürdürüyor. 

Dünya kamuoyu olaylardan yeterince haberdar değil ve susuyor. 
Biz GAL/Yeşiller olarak Kürdistan'ın tüm parçalarında Kürt halkının yokedilme

ye, baskıya, sömürüye karşı yürüttüğü direnişi destekliyoruz. Bundan böyle de sizin

le birlikte kendi karlerinizi kendinizin tayin etmesi ve Kürt halkının sömürgecilikten 
ve faşizmden kurtulmasını .. savunacağız. 




