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Rızgariya WELAT 

BAŞLARKEN 

Yeni bir yayın organı,yayına rn~rken gele 
nek üzere kendisine neden yeni bir yayın?so
rusunu sorar ve böylelikle okuyucusuna çıkış 
nedenlerini,ne yapmak istediklerini v.b. ko
nularda açıklama yapmaya çalışır. Bizde bu 
geleneğe sadık kalarak,kendimize neden yeni 
bir yayın? sorusunu sorduk ve yanıtlamaya ça 
lıştık. Ancak,genel açıklamalara girmeden ön 
ce,ön bir açıklama olarak şunu belirtmek is
teriz: Rızgariya WELAT bölgesel bir yayındı~ 
Bunun için de görev çerçevesi ister-istemez 
kısıtlı olacaktır. Ülkeye yönelik genel gö
revlerinin yanında, Avusturya somutundan ha
reketle,bu ülkede yaşayan Kürdistan'lı ve 
Türkiye'li emekçilerin Ekonomik- Demokratik 
ve siyasal talepleri dogrultusunda da müca
deleyi önüne koymuştur. 

Bu ön açıklamadan sonra,neden yeni bir ya 
yın ? sorusunu yanıtlamaya çalışalım. 

Bir yayın organının faydaları üzerinde u
zunca durmaya gerek yoktur kanısındayız. Bu 
konuda, ustalar gerekeni söylemişlerdir.Yeni 
bir yayın organı;ileriye doğru atılan yeni 
bir adım demektir.Yeni bir yayın,daha önce 
ileriye atılan adımların kesintiye ugramadan 
devamı demektir.Yeni bir yayın,belli bir ih
tiyacın,talebin kendisiyle birlikte getirdi
ği yeni bir olgudur. Bu örnekleri daha da ço 
ğaltmak mümkündür •• 

Bilinen nedenlerden dolayı, 60'lı yılla
rın başlarından bu yana Kürdistan'lı ve Tür
kiye'li emekçiler emperyalist-kapitalist met 
ropollara gelmeye,gönderilmeye başlandı. Ge
linen aşamada,çeşitli Avrupa ülkelerinde 1 
milyondan fazla emekçi,öğrenci ve siyasi sı
ğınmacı yaşamaktadır. Avusturya'da da 80 bke 
yakın Kürdistanlı ve Türkiyeli yaşamaktadır. 

Diğer kapitalist Avrupa ülkelerinde oldu
ğu gibi,Avusturya'da da ekonomik krizin git
tikçe derinleşmesi,zaten var olan problemle
ri daha da çoğaltmıştır.Çözüm bekleyen yığın 
la problemlerle karşı-karşıyayız.Nihayi çö
zümün bir devrim sorunu olduğu tartışma gö
türmez bir gerçekliktir.Ancak,nihayi çözüm 
devrim sorunudur deyip köşeye çekilmek gerek 
mez.Aksine,ekonomik-demokratik talepler prog 
ramlaştırılarak bu yönde mücadele gereklütir. 

Şimdiye kadar,Avusturya'da yaşayan Kürdis 
tan'lı ve Türkiye'li kitleler,Kürdistan'lı~ 
Türkiye'li örgüt ve Parti'lerimiz tarafından 
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deyim yerindeyse; "Üvey Evlat" muamelesi gör 
düler.Kitlelerin ekonomik-demokratik taleple 
rini programlaştırmak,güncelleştirmek şöyle 
dursun;Ülkeye yönelik çalışmalarda bile,kit
leler siyasi bir çalışmanın içine çekilemedi 
ler.Bu yönde kayda değer bir girişim gösteri 
lemedi. !şte Rızgariya WELAT'ın önemli çıkış 
nedenlerinden birisi de budur. Rızgariya WE
LAT, bu boşluğu bir nebze de olsa doldurmaya 
çalışacaktır. 

Dünya düzleminde: Emperyalist -kap i tali st 
sistem çöküşe doğru hızla yol alırken, bunun 
sonucu daha da azgınlaşmakta,işçi'lere,emek
çilere ve ulusal ve toplumsal kurtuluş müca
delesi veren halklara saldırmaktadır. Faşist 
diktatörlükler kurdurtmakta,katliamlara gi
rişmektedir. Sosyalist sistemde var olan so
runlar ise hala çözüm beklemektedir. Bu so
runda, Kürdistan ve Türkiye devrimci hareke
ti bir görüş birligi içinde değildir.Kimile
ri bazı sosyalist ülkeleri "Sosyalizmin kale 
si" ilan ederken,kimileri "revizyonizm" adı 
altında sosyalizme saldırmalcta,kimileri de 
"revizyonizm"anahtarı'nın çözümleyici olmadı 
ğını önererek,sorunların açıkça tartışılması 
nı uygun görmemektedirler •. Devrimci hare
ketin genel ve hatta özel sorunları yayın 
organlarımızda açıkça tartışılırken,neden sm 
yalist sistem içinde var olan sorunlar açık
ça tartışılmamalıdır ?. Sosyalist sistem de 
var olan sorunlar tartışılırken karşı devri
me malzeme vermemek gereklidir.Ancak, karşı 
devrime malzeme veriliyor türünden nedenler 
göstererek,tartışmaları engellemek te yanlış 
tır kanısındayız. 

Kürdistanda d~rum: Kürdistanın !ran ve I
rak parçalarında silahlı mücadele devam edi
yor. Ancak,Kürdistanın bu parçalarında Dev
rimci Sosyalist önderliğin olmaması,örgütler 
arası çatışmalar sorunları çözmede biiyük bir 
problem olarak varlığını sürdürmektedir.!ran 
ve Irak arasında sürdürülen gerici savaş 6.c:.ı 
yılına girerken,hakim ulus devrimci hareket
leri de bir alternatif oluşturmalctan uzaktır 
lar. Suriye Kürdistanında halkımız haklı ulu 
sal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini sür
dürmeye çalışmaktadır. Türkiye Kürdistanında 
faşist-sömürgeci işgal devam ediyor. Sürgün
ler,katliamlar en barbar metodlarla sürdürü
lüyor. Binlerce Kürdistanlı,Türkiyeli devrim 

devamı shf. 9' da. 
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Rızgariya WELAT 

NEWROZ 
Bilindigi gibi NEWROZ,kürt halkının ger

çekli~inden kaynaklanan Ulusal bir bayramdı~ 

Bu tarihi ulusal bayram,aynı zamanda diger 

bazı orta-do~u halkları tarafından da benim

senip kutlanmaktadır. 

1986 l'<E'IIROZ'unu da emekçi halkımız büyük 

bir çoşkuyla kutlayacaktır.Çünkü Newroz,hal

kımız açısından büyük bir önem taşımaktadır. 

Bir taraftan,baharın geldigi,a~ır kış günle

rinin sona erdiği,doğanın yeniden canlandığı 

açlığın,soğuğun,zor günlerin geride bırakıl

dıGının habercisi, diğer taraftan; asırlaliEn 

önce baskıya,zulme ve sömürüye karşı başkal

dırıyı,ayaklanmayı simgelemesidir. 

Kürt halkı,özgürlü~ün ve yeni günün sern

bolu olan bu günü, dağ başlarına Newroz ateş 

leri yakarak,renga-reng giysiler giyerek,kır 

lara çıkarak,halaylar çekerek,özgürlük türkü 

leri söyliyerek büyük bir sevinç ve çoşkuyla 

kutlar. 

Özgürlük mücadelemizin sembolu olan New

rez'un tarihçesi kısaca şöyledir: 

Mezepotamya uygarlığının ilk kurucuları 

kürt halkıdır.Bu dönemde kürtlerin ataları 

olan Guti ve Huritler tarafından Babil ül

kesi kurulmuş,daha sonra bu ülke,Kussi kürt 

leri tarafından (HÖ.l850) işgal edilerek 

(MÖ.542) yılına kadar,yani !ranlı Sirus ad

lı Kralın bu toprakları işgaline dek, kürt

ler bu topraklar üzerinde üstün bir uygar

lık ve egemenlik yaratmışlardır. Bu Kussi 

Kürt egemenliği süresi içinde,250 yıllık bir 

Kürt Mittani imparatorlugu yaşamıştır. Günü

ınüzde bu yerler; ~lalatya,Adıyaman,Sivas,Van, 

Erzincan,Kerkük,Musul,Süleymaniye ve Hakkari 

bölgeleridir. İşte NEWROZ bayraını,bu süreler 

içinde yaşanmış tarihi olaylarla bağlantılı

dır.Bu dönemde Kussi Kürt Devleti Cemşid a

dıyla anılmakta idi.Cemşid'in Babili işgal 

edişi sırasında şehre girerken yüzünün par

laması güneşe benzetilmiş ve efsaneye göre 

gökte iki güneş görüldügü şeklinde yorumlan

ınıştır ki, Newroz başlangıcı direk bu olaya 

ba~lanmaktadır.~u günün bir bahar gününe te

sadÜf etmesi nedeniyle,doğanın uyanışı olamk 

yorumlanmıştır. Cemşid ülkesi daha sonra A-

Rup e ı 

RE Ş O 

~urlar tarafından işgal edilmiş ve kürt hal

kı üzerine kara bir bulut gibi Dehak Zülmü 

başlamıştır. 
Bu karanlık dönem, MÖ.612 yılına kadar SÜI:' 

müş. Bu zulüm öyle bir zulümki,Dehak'ta öyle 

bir zulümkarki, bölge helkları artık Dehak'a 

karşı örgütlenmeye başlarlar.!şte o dönemde 

emekçi halk yığınları demirci KAWA usta ön

derliğinde Dehaka karşı isyan hareketini baş 

latırlar.!syanın başladığını,daglara ateş ya 

karak her tarafa ulaştırırlar. Ve Kürt Med 

imparatorluğunun yardımıyla Asurluların ege

menliğine son verilerek,kurtuluş ve özgürlük 

ilan edilir. 

4 

Kısaca bu tarihi olayı analize edersek: 

a)Tarihin en eski bir bayramı olması. b)Bas
kıya ve sömürüye karşı bir halkın ayaklanma
sının simgelenmesi. c)!syanın Kawa gibi bir 
emekçi tarafından örgütlenmesi. d)Newroz 'un 
evrenselleşerek başka uluslarcada kutlanm~. 
e) Bugün Ulusal ve toplumsal Kurtuluş Hücade 
lesi veren Kürt Halkıyla ilgili olması •• 

Özgürlüğün sembol u olan NEVIROZ 'a sahip çı 

kılmalı,onu çağdaş bilimsel ölçüler içerisin 

de,siyasal mücadelemizin önemli araçları ha

line getirmek en önemli görevlerimizden biri 

olmalıdır. 

B I J ! N E W R O Z. 
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Rızgariya WELAT Rup e ı 

NEWI(OZA MEZIN 

Hem O cihan cejna newroze heye: Qedr O Qıymete wi pır zede ye 
Ew şaya dıle Xort u qize me ye: Ew cejna rızgariya welate me ye 

Tu xer hati newroza mezın •.. 

Xweliya agıre newroze, çaven miroven paşvemayi. 
Mal le xerabe, deri le be dadayi 
Gel hemO çOn hiyve , Ew hej maye razayi. 
Ronahiya, agıre newroze cihanedayi 

Tu xer hati newroza mezın •.. 

Tu xer hati newroza mezın: Te geşkıri dıle mih u bızın. 
Agır berden dare bıtm O kızın: Em tev azadixwazın. 

Tu xer hati newroza mezın •.. 

Xort O qizen Kurdan dıben "cejna newroze cejna me ye" 
Ew yadigare bav O kale me ye, Ar O dermance derde me ye 

Tu xer hati newroza mezın ..• 

Gelli şoreşgeran dıle xwe geşkın, Agıre F.ızgariye çiyayan geşken 
Are Tekeşine gerım bıkın. Puçıka ımperyali hemn reşken 

Tu xer hati newroza mezın ... 

GURÇIK BIRİN 

TATVAN 
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KADlN SORUNU 

"Allahaşkına daha az keskin olun. Heseleleri daha soğukkanlı 

bir biçimde çözümleyin. Doğruyu olabildiğince somut ve basit 

bir biç im de yineleyin ••• " ( L E N 1 N ) • 

Bizde,Lenin'in çok yerinde olarak belirle 

diği bu öğüdündaki gibi kadın sorunundaki gö 

rüşlerimizi,önerilerimizi keskinliğe 
kaçma-

dan,olabildi~ince sade ve rahat bir 

anlatmaya çalışaca~ız. Meselanin 

de bu[';Ürıkü haliyla bizleri(mevcut 

biçimde 

çözümünün 

örgütsel 

yapı ve çalışmalarımızla) aştığını,geleceğin 

ve bugünün toplumsal gelişmelerine bağlı o

larak çözülecer>;ini, bizlere düşen görevin ise 

bugünden bunun yol ve yöntemlerinin, araç ve 

gereçlerinin hazırlanması olduğunu bilmekte

yiz. 

Hemen hemen ilkel-komünal toplumdan bugü

ne değin içinde yaşanılan toplumların hepsin 

de kadınlarımızın durumu sorun olagelmiştir. 

Anaerkilliğin geçerli olduğu toplumlarda ka

dın baş köşeyi işgal etti~i ve sosyo- ekono

mik sorunların çözümünde kendisi söz sahibi 

olduğu için veya toplumsal düzende kadın ve

ya kadının yakınları çözümleyici durumda ol

du[;undan sorun olmuştur. Bu da bir yanıyla 

doğaldır,çünkü daha sonraki toplumsal yapı

larda erkeğin eğemen oluşu sorun olabilmişve 

sürekliliğini korumuştur. 

Kapitalist toplumlarda,"Kadın sorununun 

çozumu için önerme ve çalışmalar" yapılmak

tadır. Sosyalist toplumlarda ise,sorun yerli 

yerine oturtularak,bir takım gelişmeler kay

dedilmeye çalışılmaktadır ki bu durumlar ka

dın sorununun gerçekten çok ciddi toplumsal 

sorunlardan olduğunun kabulünü göstermekte -

dir. Aslında sosyalist toplumsal yapılarda 

kadın sorununun vardığı aşama,günümüz açısın 

dan varılan evre itibariyle,ne gibi kesin çö 

zümlemelere varıldığı konusunda elimizde ye

terli veri yok. Ancak, Lenin döneminde Sov

yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki uy 

gulamaların kamuoyuna açılıp anlatılması ve 

yazılı hale gelmesi kadın sorununun çözümü 

açısından meseleye çok ciddi eğinildiğinin , 

ve kesin çözümlemeler için çalışmalar yapıl

dığı konusunda en büyük güvence teşkil eder 

durumdadır. ~n azından,çok boyutlu olan ka-

dın sorununda "Annelik,çalışan annelerin du

rumları ve hakları,toplumsal aş evleri,kreş

ler ve çocuk bakım evleri ve yerleri,kadının 

toplumsal-ekonomik ve siyasal yaşamdaki yeri 

çalışma hayatındaki kadın sayısı vs." gibi 

etmenler konusunda kadının diğer toplumsal 

yapılardan farklı bir biçimde bir rahatlama 

içinde olduğu; ve sorunun,sorun olmaktan çık 

mak üzere olduğu inancını taşıyoruz •. 

Kapitalist toplumlarda ise,sorunun göster 

melik bir biçimde ele alındığını,gelişmiş ka 

pitalist toplumlarda,geri kalmış veya orta 

gelişmiş kapitalist toplurnlara oranla, soru

nun daha ileri bir biçimde çözümleme içinde 

olduğu doğrudur. Ancak,bu gelişmiş kapita

list toplumlardaki kısmi çözümün ise yeterli 

olmadığı,biçimsel olduğu,temele ilişkin
 çö

zümlemelerin olmayışı nedeniyle toplumsal ya 

pıda,kadınlarımızda bir rahatsızlık yaratmak 

tadır. Bu kapitalist toplumlarda,birtakım ku 

rum ve kuruluşların yardımlarıyla da olsa b~ 

kaç kadın veya kadın grupları ortaya çıkara~ 

kapitalist toplumsal yapının temellerine do

kunmaksızın, sorunu çözebi·lecekleri iddiasını 

ortaya atarak feminizmi yaratmışlardır.Ulke

mizde olan gelişmeleri ve basınındaki durumu 

ele alırsak,feminizmin ülkemizde gelişme gös 

terdiğini hemen anlıyabiliriz. Feminizmin 

temsilcileri olduklarını iddia edenler, der

r;ilerde,gazetelerde rahat bir anıatınıla so

runlarını dile c;etirmektedirler. Sorunlarını 

derkende,burda gerçek boyutlarıyla kadın so

rununu dile 3etirmişlerdir diye bir belirle

mede bulunmadı(!;ımız hemen anlaşılmalıdır. 

Feminizm ve feminizmin temsilcileri,kadın 

sorununu ucundan tutarak,toplumsal yapı ve 

temelle olan bağını görmezlikten gelerek ve 

göstermemeyede çalışarak,biçimsel uğraşlarla 

sorunu aşmaya çalışmaktadırlar. Feminizmin 

yaratıcıları veya temsilcileri,kadının ezil

mişliğini bir yanıyla salt cinselliğe indir

geyerek,"cinsel ezilınişlik","cinsel meta"gi

bi kavramlarla,kadının durumunu açıklamaya 
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Rızgariya \f.ELAT 

·çalı!j>arak,toplumsal yapıdan kaynaklanan ezil 

mi:j>likle ilgilenmeyip,deyim yerindeyse;sonuç 

la yetinip nedenleri Gizlerneye çalı!j>ır du

rumdadırlar. Sonuçta,kadın sorunu savsakla

narak,yanlı!j> kanallara aletarılarak Geçi:j>ti -

rilmektedir. 

Şimdi,birkısım okuyucu kalkıp bize sorsa 

ve deselerki: "feministler kadın sorununu yı 

ğınla:j>tırmıyorlarmı? ", bizde cevaben tam 

anlamıyla bir yı~ınsallaştırma olmadığını an 

B.upel 'l 

cak sorunun gündemde kaldı~ını belli bir kesi 

min ilgisinin yaratılmı!jl oldugunu belirtebi

liriz. sorunun gündemde tutulmasınında, soru

nun çözümü açısından yararlı oldu~unu kabul 

ediyoruz. Ancak,sorunu yaratan toplumsal ne

denler gözardı edilerek verildiğinden,toplum

sal yapı ile bag kavranmadan veya kavratılma

dan sorun tartı:j>ıldığından,çözüm önermelerin

de ise toplumsal yapı es geçilerek sonuca ula 

şılmaktadır ki,bu da kadın· sorununun çözümü

nü getirmez. Kısır bir döngü içinde sorunun 

bir takım yanları daima ön plana geçirilerek 

belli bir kesim uyutulmaya çalışılır sonuçta. 

Yine kadın sorununu gündeme getirdiBi id

diasında bulunan görüşlerden varoluşçuluk 

freüdçuluk gibi görüşlerinde sonuçta vardık

ları yer, çözümsüzlük,yılgınlık ve varolanın 

devamının sürgit etmesidir, Düzen varlıgını 

tüm acımazsızlığı ile sürdürmekte, sömürüsünil 

yoğunlaştırmakta, toplumun belli bir kesimi

nin dışındakilerini çarkının içinde ezmekte

dir. Bu bakış açıları içinde soruna yaklaşan

larda ise; hırçınlık,sorumsuzluk,analıga kar

şıtlık,çocuk yapmama,erkek düşmanlığı gibi 

konumlar ortaya çıkmaktadır. 

Kadın sorununu yaratan nedenler toplumsal 

olup,sınıflararası mücadelenin bir ürünüdür 

ve çözümüde sonuçta sınıflararası mücadelenin 

vardıgı aşamaya ba~lıdır.Çözümde,anahtar sı

nıfsal mücadele ve bu mücadelenin sonuçlarına 

görede evrimle:j>ip ortadan kalkabilir. 

Türkiye ve Kürdistan'da,sınıfsal ve ulusal 

mücadelenin devam ettiği hepimizin malumları

dır.Her mücadelede,mücadelenin özünü teşkil 

eden sorunlar bir yumaklar topluluğudur ve 

her yumağın açılışı,çözülüşü bizi bir o kadar 

hedefe yakınlaştırır,işi kolaylaştırır.Demok

ratik sorunların başında gelen sorunlardan bi 

ride kadın sorunudur. Bu nedenle,kadın sorunu 

nun çözümü tüm toplumun fertlerinin görevidi~ 

Yumaklardan biri olarak nitelediğimiz kadın 

sorununun çözüm~ tüm fertlerin görevi dahi

linde olsa bile, ulusal ve toplumsal kurtuluş 

hedefini önlerine koymuş ve bu yolda mücadele 

götüren kişilerin görevi,daha bir yüklüdür ve 

daha bir üst aşamadadır.Toplumun diğer fertle 

rini de,bu konuda bilinçlendirme, 

göreviyle karşı-karşıyadırlar. 

oluşturma 

Kaldıki,tüm mensupları tarafından götürüle 

miyen mücadele sonuçta yenilr:ıeye mahküındilr. 

Kadın veya erkek ayrımının yapıldığı ve ta-

raflardan birinin edilgen kaldığı veya katıl

madığı bir mücadelenin sonuçlarının başarılı 

olamıyacağı çok açık bilinebilinir bir durum-
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dur.Ayrıca çok ezildiğini iddia eden ve ger

çekte de o durumda olan kesim, o çok daha 

fazla ezilmi~liGine neden olan sebepleri or

tadan kaldırmak için mücadele vermezse, yine 

sonuçta o mücadele başarısız kalır.Bizim gi

bi,kadın erkek ayırımı yapılmadan bütünüyle, 

sömürge boyunduruğuna vurulmuş bir halkın 

mensupları olarakta,ayrım yapılmaksızın bo

yunduruğun kaldırılması için mücadele veril

melidir ve kesinlikle kadın erkek ayrımı ya

pılmamalıdır. 

Dün,itibariyle bu mücadeleyi yüklenen ka

dınlarımızın varlığına dönüp baktığımızda,ne 

yazıkki yok denecek kadar az veya bir elin 

parmakları kadar sayıda olabilmi~lerdir. Bu 

durumda dahi,yani bir elin parmak sayısı ka

dar mevcudiyetleri olabilecek kadınlarımızın 

mücadeleleri üzerinde araştırma ve inceleme 

yapıp tarihe mal edemedik.Bu konuda,kadın er 

kek ayrımı yapmak yanlış olsa bile,bizim gi

bi henüz ulusal rüştünü ispat edememi~ ve 

dünya devletleri arasında onurlu yerini ala

mamış bir ulusun,ulusal kurtuluş mücadelesi

ni götüren kadınlarımızın sorunlarının ara~

tırılarak tarihe mal edilmesinde toplumsal 

açıdan da çok yönlü yararlar vardır.Avrupalı 

dost hanım bir gazeteciyle yaptı5ımız bir 

sohbette,"Afrikalılar ulusal kurtuluş mücade 

lelerinde kadınlarını çok akılcı bir biçimde 

yönlendirdiler ve kadınları,meselelerini dün 

ya'ya ve Avrupa'ya anıatmada çok ba~arılı 

oldular. Kürdistan'lılar ise,hanımlarını ev

lerine hapsediyorlar." diye bir belirlemede 

bulunmuştu ve böylecede bir gerçekliğimizi 

dile getirmi~ti. Günümüzde ise, Hini [•landela 

örneği çok saygın bir yerde seyrederken, bi

zim kadınlarımızın durumu iç karartıcıdır. 

Salt kadınlarımızın durumu değil, örgütleri

mizin de durumlurı pek içaçıcı değildir.r.ıev

cut bu gerçekliğimiz,acaba,objektif nedenler 

den mi yoksa biz Kürdistan'lıların,Kürdistan 

insanının yetersizliğinde mi aramak gereki

yor? ,sorusu zihinlere takılmaktadır.Kanımca, 

objektif nedenlerin yanında asıl belirleyi

ciliki biz Kürdistan'lıların yetersizliğinde 

dir,çalı~ma yöntemindedir,mantığındadır, ça

lışma ve mücadele anlayışındadır, örgütlenme 

düzeyindedir, vs •• vs ••• 

Kürdistan'ın kuzey parçasındaki ulusal ve 

toplumsal kurtuluş mücadelesinde, 12 Mart dö 

nemi tarihi bir evreyi oluşturur. Bu tarihi 

evreyi simgeleyen olguyu,hemen hemen Devrim

ci Doğu iCüıtür Ocakları (DDKO) olu~turmakta

dır. Bu oluşuma kısa bir göz atarsak: 

Rup e ı 

Kürdistan devrimci demokrat hareketi,yıl

lardır büyük bir suskunluk içindedir. Güney 

Kürdistan'daki silahlı direniş dışında genel 

durum budur. Kuzey Kürdistan da,l938 Dersim 

ayaklanması Türk Sömürgecileri tarafından bü 

yük bir vahşetle bastırılmı~ ve ondan sonra 

büyük bir suskunluk içine girilmiştir. ~·er

zende hareketi var sayılsa bile,aşiretsel ya 

nın ağır bastığı mevzii bir hareketti.Türki

ye böylece 196l'lere gelmiş ve 1961 Anayasa-' 

sı ile topluma bir takım haklar tanınmıştır. 

Toplum ise,bu hakların neler olduğu ve özüm

lerne konusunda bir hareketlenme,bir çalkalan 

ma içindedir. "Sokakların yürünmekle aşınma

yacağı" bir ortamı yaşamaktadır 1'ürkiye top

lumu. Kürdistan'lılar da o dönemin siyasal 

örgütleri içinde büyük bir çoğunluğu oluştur 

makta (bu gün içinde bu durum devam etmekte

dir.),vede yoğun bir tartışma içinde bulun

maktadırlar. Kürdistan Ulusal Hareketi, ve 

hareketin bağımsızbir çizgi halinde götürü

lüp götürülemiyeceği konusunda tartışmalar 

sürmekte ve sonuçta ise,anla~ma sağlanamamak 

ta,böylece; !stanbul ve Ankara DDKO'ların o

lu~umu 1969 yılında gerçekle~mektedir. Konu

muz itibariyle meseleye y~kla~ırsak;bu örgüt 

lenmelerde ve kurucular arasında kadınların 

varlığı araştırılırsa,kadınlarımızın varlı

[!;ına rastlanmaz. 

Kadınlarımızın kurucular arasında olmayı

~ı iki hali hatırıara getirmektedir. Ya ka

dınlarımız meseleye çok il3isizdirler,yeter

sizdirler veya "erkek toplumu" oluıj>umuz so

nucunda, kadınlarımız bu oluşumlardan uzak kal 

maktadırlar.Bu ikinci halin varlığını göste

ren nedenlerin ba~ında,DDKO'ların faaliyete 

geçmesinden sonra Kürdistan'lı üniversiteli 

kızlarımızın, DDKO bünyelerinde çalışmaları

nı örnek olarak gösterebiliriz.Ancak, mevcut 

anlayışlarımız burda da varlığını göstermek

te,kızlarımız edilgen işlerde isdihdam edil

mektedirler. Bütün bunlara,mevcut anlayı~la

rımızın yol açtığı doğrudur.Ancak,bu anlayış 

ların değiştirilmesi için,erkek ve kadın yol 

daşlar yeterli bir çaba içerisine girmemiş -

lerdir.Ve halen bu durum güncelliğini koru

maktadır. 

197l'de,Türkiye'de malüro askeri faşist ilir 

be olur ve Türk egemen sınıflarının o güne 

değin sürdürdüğü; "vatanın,milletin bölünmez 

liği" edebiyatı,darbecilerin elinde silaha 

dönü~ür ve bu konuda yoğun bir propaganda ve 

ajite çalışmalarına girerek,halklarımıza kan 

kusturulmaya başlanır.Kışlalar koğuşa dönüş-
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türülerek her iki halkın evlatları zindanla
ra doldurularak,tutuklanmalar ve yargılanma
lar başlatılır. 

12 l'lart'ta,kadınlarımıza dönüp baktıg;ımız 
da onları,tel örgülerin önlerinde elleri ko
yunlarında,boynu bükük ve üzgün bekleşir gör 
düğümüzü hatırlarız. Anadırlar,bacıdırlar,eş 
dirler,kız çocuğudurlar,sevgilidirler ••. Ço
ğunlukla halimiz bu. Henüz meselenin gerçek 
yükleyicisi,taşıyıcısı değillerdir.Yakınları 
için direnirler ve direnir~er. Genel ve ger
çek tablo budur.Vede çoğunlukla yine edilgen 
Bu anlatılanlardan,kadınlarımızın durumunu 
küçümsediğimiz anlamı çıkarılmamalıdır.O dö
nem için de olsa,direnmenin zor olduğunu ve 
direnmenin de kutsallığına inananlardanız • 
Ancak,burda vursulamak ve belirtmek istediği 
miz şey,bu direnişin bizim gibi sömürge bo-
yunduruğundaki ulusların kurtul~arı için 
yetersiz olduğudur. Sömürge konumundaki ulus 
ların kurtuluş savaşlarında,ulusun tüm fert
leri;kadın,kız,ihtiyar,genç ve çocuk ayrımı 

yapılmaksızın mücadeleye katılmaları ve kur
tuluş için var güçleriyle çalışmalarıdır. Ve 
esas olan da budur. 

12 Hart'ta esas ve asli görevi yüklenen 
kadınlarımızın da var olduğu bilinmektedir • 
Ancak,genel tablo yukarda belirtildiği gibi
dir. Türkiye devrimci demokrat hareketinde , 
durum biraz daha farklı idi. Ve kadınlarımız 
zindanlarda,mahkemelerde ve cezaevlerinde yi 
ğitçe direndiler ve sembolleştiler. 

8 i'Jart Uluslararası Kadınlar Günü vesile
siyle kaleme aldığımız bu yazımız da;Kürdis
tan ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi
nin kısa bir kesitinde kadınlarımızın duru
munu gözden geçirmeye çalıştık. Ancak,Kürdis 
tan ulusal demokratik hareketinde, Clara Zet 
kin'ler,Rosa Luxemburg'lar yaratılacağı umu
dunu taşımaktayız. Bu umutlarımızın gerçek
leşmesinin şartlarının yaratılması; toplumu 
ve kitleleri örgütleyip mücadeleyi götürmeyi 
önlerine koyan örgütlerimizin esas görevle -
rinden olduğu açıktır. Daha doğru bir deyim
le, örgütlerimizin ve partilerimizin boynu
nun borcudur. 

Bu konuda yapılması gerekilenlere kısaca 

bir göz atmakta yarar vardır: 
1- Örgüt yazın ve çizin'lerinde,diğer so 

runlarla birlikte kadınlarımızın konumu ve 
ihtiyaçlarından hareketle sorunu irdeleyici 
yazıların yazılması, konu ile ilgili olarak 
kitle içinde de propaganda ve ajite çalışma
larının sürdürülmesi. 

Rup e ı 9 

2 - Kadınlarımızı,ulusal ve toplumsal mü
cadeleye çeı ici yol ve yöntemler geliştiril
meli,mevcut kadın-erkek ayrımını ortadan kal 
dırmak için hertürlü ideolojik-teorik çalış
malar içine girilerek,pratikteki mevcut duru 
mun ortadan kalkması için yol ve 
geliştirilmelidir. 

yöntemler 

3 - Mücadele içinde olan kadınlarımızın , 
"cephe gerisi" işlerde görevlendirilmesine 
son vererek, fonksiyonel,inisiyatif gelişti
rici çalışma metodları üretmek gerekir.özel-
likle yığınsal çalışmalarda kadının fonksiyo 
nelliğine önem verilerek,kadınlarımızı yığın 
ları örgütlernede ve yığınları yönlendirmede, 
başarılı olacağı nedeniyle o yönde çalışmala 
ra hız vermek gerekir. 

4 - Politika üretmede kadınlarımnıfonksi
yonel kılıcı çalışma ve tavırlar içine gi
rilmelidir. 

5 - Örgütsel düzeyde kadın örgütlenmeleri 
yaratılmalıdır. 

Z ! N S E L M A N 

BAŞLARKEN ••• 3.cü shf.devam. 

ci zindanlarda işkence altında.örgütlerimiz, 
'Parti'lerimiz, 12 Bylül yenilgisinin kendi
siyle birlikte getirdiği problemleri aşabil
miş değiller. Bazı örgütlerin,kendi içindeki 
ve diğer devrimci grublarla olan problemleri 
ni zor'a başvurarak çözmeye çalışmaları,prob 
lemlerin çözümünü daha da zorlaştırmaktadır. 

Sömürgesi-faşist Evren-Özal Diktatörlügü
ne karşı,emekçi halklarımızın en geniş bir
liğini oluşturma yönünde çabaların olmasına 
rağmen,devrimci hareketin dağınıklığı büyük 
oranda devam etmektedir.Yakın geçmişte kuru 
lan birliklerin,"Cephe"lerin maddi hayatın 

gerçeğine çarparak tuzla-buz olması bir yanq 
yeni kurulan "Çekim llerkezi" 'Sol' Birlik'te 
sağ bir anlayışla (';eniş birliklerin oluşması 
nı engellemekte,kitleleri Türk burjuvazisi -
nin kuyruğuna takma gibi tehlikeli anlayış~ 

lar,pratikler geliştirınektedir •• 
Değerli Okuyucular . 
Biz,Rızgariya irBLAT'ı çıkaranlar ilk defa 

bir yayın çıkarıyoruz. Bir sürü eksiklil!;imiz, 
hatalarımız olacaktır.Bunları süreç içerisin 
de aşmaya çalışacağız. Yapıcı eleştiri ve ö
nerilerinizi bekliyoruz. 
BIJ! RIZGAR!YA KURD!STAN. 

Rızgariya W E L A T 
Redaksiyonu. 
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---------HABERLER, OLAYLAR, YORUMLAR--------

DÜNYA DEVRİMCİ KAMUOYUNA 

21 $ U B A T S 0 M U R G E C ! L ! K L E 

M U C A D E L E G U N U 'nde: Emperyalizme_," 

sömürgecili~e,siyonizme,ırkçılı~a ve yerel 

- gericili!!;e karşı mücadele geli,tiren; mücade 

lenin en sıcak anlarını ya9ayan halklara Ulu 

sal ve Toplumsal Kurtulu9un yolunu gösteren; 

Sömürgecili!!;i tarihin çöpl~üne atanlara bin 

selam olsun. 
Emperyalizmin en zayıf halkası 11 

· halklar 

hapisanesi 11 olan Rusya'da Sosyalizmin maddi 

t&9ı;rıeı gücü olan proletarya, sömürü düze

nini yerle bir ederek: !tçilerin, köylülerin 

ve tüm emekçilerin düzeni olan ilk Sosyalist 

ülke Sovyetler Birli!!;i'ni ortaya çıkardı. !ç 

ve dı9 dü9mandan koruyarak,ba,ka alanlardaki 

kurtulut mücadeleleri ile taçlandırarak güç

lü konuma geldi. 
II.Emperyalist payla,ım savatından güçle 

nerek çıkan Sosyalist,Emek cephesinin önünü 

alabilmek için geli9tirdi!!;i Yeni Sömürgeei 

Politikasıyla,kapıdan kovulan emperyalizm; 

Pencereden girme yollarını dötemeye batl&dı: 

Bu konuda, belirli noktalarda,başarılı oldu

Su da söylenebilinir. 

21 Ş U B A T , Birletmi' Milletlerio al

dı~ı kararın sonucunda,dünya halkları tara

fından 11 S ö m ü r g e c i 1 i B e k a r şı 

M ü c a d e ı e G ü n ü 11 olarak kabuledil 

di. Bu aynı zamanda,dünya emekçilerinin ve 

ezilen halklarının onurlu kavgalarının kazan 

dırdı~ı bir mevzi oldu • 

. 20.Yüz;rılın son çeyre!!;inde bile, insanlı

Bın yüzkarası !rkçılık ve Sömürgecilik, geze 

genimizin kara parçasında sömürü düzeni olan 

kapitalizmden kaynaklanan: Irk ayrımı, üstün 

ırk anıayıtları ve uygulamaları,kendisini en 

açık bir şekilde göstermektedir. Bunu,songün 

lerde,Irkçı ViktatörlüBün egemenli!!;i altında 

ol~ Güney Afrika Cumhuriyeti'nde en açık ve 

kalın hatlarıyla görmek mümkündür. Toplumun 

nii!usunun 3/4-'nü siyah halk olutturmasına ~ 

men:Beyazların yararlandı~ı hiç bir haktan 

yararlanmamaktadır.Dünyanın en zengin yeral

tı kaynaklarına sahip olan GAC, balJt& ABD em

peryalizmi olmak üzere,di~er emperyalist ül

kelerin deste!!;iyle Irkçı-Diktatör BOTHA yöne 

timi ayakta tutulmaya çalılJılıyor:Halkın bü

yük ço!!;unlu!!;u açlıkla kar,ı-kar,ıyadır. Sömü 

rünün en katmerlisini bu alanda görmek müm

kündür. 
II.Emper,yalist paylatım savatından,güçle

nerek çıkan Sosyalist sistem;emperyalizmemr 

9ı Denge gücünü artırdı. II.Dünya sava9ının 

bitimiyle birlikte kurulan Birletmit Millet-

ler Kurulu, Sosyalist ülkelerin mantıksal ege 

menli!!;i ile olutturuldu: önemli kararlar, em

peryalist-kapitalist ülkelere de kabul etti

rildi. 
Birle9mi' Milletlerio önemli kararlarına 

imza atan ülkelerden biride:Türkiye Cumhuriye 

ti Devletidir.Bilindi~i gibi;bu kararlarda im 

za altına alınan: Sömürgeeili!!;e,Irkçılı!!;a,!t-

kencelere kartı olma; uiusların kendi kaderle 

rini tayin hakkı, komünistlerin canı gönülden 

savundukları ilkelerdir. Bu ilkeler için,ulus 

lararası platformlarda ve ulusal düzeyde mü

cadele gelittirmek, ba!!;ıms~zlıkçı güçler için 

dayatan bir görevdir.Hayatın her alanında; bu 

,ilkelere imza atan,tabiatları gere~i iki yüz

!lü,kaypak,kitleleri kandırmak aracı olarak gö 

ren Sömürgeci Faşist Diktatörlük rejimleri ~ 

hir etmek için,azami çabayı göstermek zorun

_dayız. Bu ilkelerin savunucuları olmadıkları

nı:Halkımıza,halklara göstermeliyiz. 

Sömürgecilikle Mücadele Günü'nün;Kürdistan 

lılar ve Kürdistanı sömürgelelJtiren ulusların 

devrimci hareketleri açısından özel bir anla

mı vardır. Ezilen dünya halklarının bir parça 

sı olan Kürdistan Halkı:En melJrU ulusal demok 

ratik,insani haklarından mahrum bıraktırılmıf 

tır. Baskı,zulüm,talan ve katliamlara reva gö 

rülmü9,ülkesi parçalanarak itgal edilmif,yer

altı ve yerüstü zenginlik kaynakları, yerel 

sömürgeci yönetimler ve i9birlikçileri emper

yalistler tarafından talan edilmekte, ülkesi

nin iktisadi gelitimi engellenmekte ve açlık

la kar~ı-kar~ıya bırakılmı~tır. 

Dört parçaya bölünen Kürdistan,her parçada 

Ulusal Demokratik hakları için geliştirdi~i 

mücadelesini,sömürgeci soykırım ve imha poli

tikasına karşı kesintisiz sürdürmektedir.Kür

distan halkı, kendi eliyle kendi kaderini ta;y:ı.n 

hakkı mücadelesini dostlarına da dÜfmanlarına 

da belli yanlarıyla kabul ettirmiştir. Onurlu 

mücadelesi sonucu,Ozgür halklar 'l'oplulu~ i

çinde kendi yerini alacaktır. 

Sömürgeci Paşist Evren-özal Yönetimi,etra

fa,sömürgecili~i kınayan mesajlar ~ön~ererek 

kendi sömürgeci,işgalci yüzlerini gizlemeye 

çalışıyorlar. Kürdistanın en"büyük parçasını 

işgal altında tutmaktalar.Hatay Arap toprak

larını ilhak ederek kendi topraklarına katmış 

lardır.Kıbrıs'ın Kuzey kesimini i~gal ederek 

kukla bir yönetim oluşturarak "Cumhuriyet" i

lanına gitmişlerdir. Bu işgalci eylemlerini 

batka milletlere onayıatmak istiyorlar. 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da: a-Zindanlar 

botalsın,b-Genel Af,c-!damlara son, d-!şkence 
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lere son, e-Grevli,Toplu sözleşmeli Sendikal 
örgütlenme hakkı, !-Basın ve yayın özgürlügü 
g-Kürt ulusunun kendi kaderini kendisinin ta 
yın hakkı ve lı-Emekçilerin,halklarımızın 

örgütlenme hakkı gibi Siyasal Demokrasinin 
talepleri ugruna macadele eden Türkiye'li ve 
Kuzey Kürdistanlı anti-sömürgeci, anti-!aşlst 
güçlerin en geni' birligi için mücadele da
yatmış durumdadır. 

Sömürgecili~in ve ra,izmin altedilmesi i-

KEMAL BURKAY 
VE'BARIŞÇIL YOL C!) 

Avusturya'da yayınlanan "!ntarnational" 
adlı bir dergi Ocak 1986 sayısını tüm olarak 
Kürdistana ayırmı~.Uzunca Kürdistan tarihi 
üzerinde durulduktan sonra,çe~itli tarihler
de; M.Barzani, C.Talabani, A.Kasımlo ve Ke
mal Burkay ile yapılan röportajlara yerveril 
mi~. Kürt 'lider'leri pek yeni bir şey söy
liyemiyorlar.Bilinen kli~e içerisinde soru
lar cevaplandırılmış. !~in ilginç yanı,siya-
si olarak daha geri bir düzeyde gördügümüz 
gelenekçi 'lider'lerin tam tersine; sayın K. 
Burkay Barış havarisi kesilmiş. Kürdistan'ın 
dört parçasında olmak kaydıyla halkımıza ya
pılan zulüm,işkence ve katliamlardan haber
siz görünen, sömürgecilerin Kürdistan da o
luk-oluk kan akıttıgını unutmu~a benzeyen sa 
yın Burkay şöyle diyor: 
11 Partimizin silah altında peşmergesi yoktu:c 
Biz,demokratik ve barışçıl araçlarla iktida
ra gelecegmize inanıyoruz.!ç sava~sız.Barış
çıl bir devrim istiyoruz ••• " 
T!P'liginden hala vazgeçemiyen sayın Burkay, 
sömürgecilerle masaya oturup barı~çıl bir 
yolla Kürdistanı kurtaracağını hayallıyor. 

Sayın Burkay, Demokrasi konusundaki soru
yu da ~öyle cevaplandırmış: 
" Parlamenter Demokrasi " (!). 

Avrupa'lı sosyal demokrat'lara,yandaşları 
"Sol"Birliğe ve daha bilmem kimlere şirin 

görünmek için; Silahlı mücadeleden bucak- bu 

Rup e ı ll 

çin güÇlerimizi birleftirelim. Kitlelerle ~ 
ların geliştirilmesi ve örgütlenmenin gerçek 
leştirilmesi için, olaganüstü fedakarlıkla

rın gösterilmesi gerekir. 

• ~olsun Emperyalizm ve Sömürgecilik. 
• Kahrolsun Sömürgeci-tafiat Diktatörlük. 
• Ya.fasuı Türk ve Kürt halklarının mücadele 

birli!;i. 
• BJ.ji R ı z g a r i y a K U R D ! S T A N 

YSK 

(· YEKiTiYA SOSYALiST A KURDiSTAN) 

• 9'nolu bildiri. Şubat 1986 

INTERVIEW 
MITKEMAL 
BURKAY 

Generalsakretir der " 
I,Sozialistischen Par· 
tei Türkisch-Ku...ı: ~ 
1 - .. _ı.a...ter \(aiDt-•• rescbrtler

S C ~eY~CIP'_.,..- i hat ıteine ". gıauben 

U nsete Fatte waffen. W~t nen und 
" untet 0~usc gas . ınit detn ... Aacht ıtotn· 

P daB wıt die l'n Wit 
a dafall.' .... n Mitteln an '""ürııetkrie&· In {tiedlicue __ ~"""' n 

gresse i tt • • -- • • 
1985. 1~ ~ l(holll8'ftlı . Kurdistan· Er 
wurden rı C' oie\t lteine Ro~e ın -.. :~~ le~!llll~'l 
hangi ge 
gewiilııt. Demokratie: 
stische P· •·- ti • Parlamentariscbe Oemo ... a e. 

llll"!;'""-'"11 

cak kaçan ve kurtuluşun "Parlamenter Demok
,rasi" de~il~Demokratik Halk !ktidarı'nda ol
du~unu söylemekten korkanlara Kürdistan Hal
kı kulak vermiyecektir. 

G.T. 
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HUKUKi BilGilER KÖŞESi 

SERBEST ÇALIŞMA VE DOLAŞIM BELGES! 

BEFRE!UNGSSCHE!N 

SERBEST ÇALIŞMA VE DOLAŞIM BELGESi'NiN 

FAYDALARI NELERDiR 

Kendisine Serbest çalışma ve dolaşım bel

gesi tanzim edilmiş bir yabancı,başkaca bir 

çalışma müsadesi verilmesine ::;erek duymadan 

her türlü iş ve işyerinde çalışabilir. Böyle 

bir belgeye sahip olan bir kişi,şayet Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca bir sınırlandırma ko

nulmadıysa,istedi~i iş te çalışatileceği gi

bi,Avusturya'nın her bölgesi'nde de çalışma 

hakkına sahiptir. 

KlMLER SÇDB ALAB!L!RLER 

Aşa~ıdaki şartları yerine getiren bir ya

bancıya müracaatı üzerine SÇDB verilir: 

l - Yabancı müracaat tarihinden geriye do~

ru en az 8 yıl hiç ara vermeden Avusturya'da 

çalışmış olmalıdır. Bu çalışma süresine, ça

lışma süresi olarak toplam 12 aya kadar sü

ren aşağıdaki zamanlar da katılabilir ancak: 

a) bir işte çalışmayan yabancı,çalı
şamaz bir 

durumda ise ve Avusturya'da ikamet ettiy

se ve genel Sosyal Sigortalar Kanunu ge

re~ince emeklilik aylı~ı hariç, çalışamaz 

durumda olduğu zamanlar için Hastalık Si

gortasından (Krankenkassa) veya Kaza Si

gortasından aylık aldıy
sa, 

b) 1958 tarihli !şsizlik Sigortası Kanunu 

gereğinci işsizlik par
ası aldıysa veya bu 

durumunu müteakiben yurtiçindeki herhangi 

bi !ş ve !şçi Bulma Kurumunda iş aradıt;ı

na dair kaydı bulunursa, 

2 - Çalışma süreleri olarak toplam 15 ay sü

reye kadar analık durumundaki zamanlarda sa

yılabilir şayet, 

a) yabancı anne Avusturya'da ikamet ettiyse 

ve genel Sosyal Sigortalar Kanunu gere~in 

ce Analık Sigortasından haftalı
k yardım 

parası aldıysa, 

b) Yabancı anne 1958 !şsi-zlik Bigortası Kanu 

nu gereC;ince analık mahrumiyet aylığı al

dıysa veya bu durumunu müteakiben yurtiçi 

nde bir !ş ve !şçi Bulma Kurumuna iş ara

mak üzere müracaat ~ttiyse. 

3 - Avusturya vatandaşı ile evli ve ikametga 

hı da burada olan bir yabancıya müracaatı ü

zerine bir SÇDB tanzim edilebir. 

D!KKAT ED1LMES1 GEREKEN HUSUSLAR 

• SÇDB her defasında en fazla 2 yıl süre

li tanzim edilebilir. 

• SÇDB'nin uzatılınası durumunda bu belge

nin geçerlilik süresi içinde en fazla 3 aya 

kadar olan işe ara verme süresi çalışma za

manı olarak geçerli kabul edilebi).ir.Yabancı 

işini veya Avusturya'daki ikametini 3 aydarı 

fazla bir süre böldüyse, SÇDB'ni kaybeder. 

• Hüracaat dilekçesi bağlı bulunduğunuz 

!ş ve !şçi Bulma Kurumu'na (Arbeitsamt)sunul 

malıdır. 

• Yeterli bilgi için bulunduğunuz bölgede 

ki Avusturya Bendikalar Birliği'ne (ÖGB),lş

çiodalarına (AK),Türkiye'li ve Kürdistan 'lı 

Demokratik Derneklere veya Yabancılar Danış

ma Bürosu'na müracaat edebilirsiniz. 
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K! ME EZ ? 

Ki me ez ? 
Kurde Kurdistan 
Tev şore~ Ü volqan 

Tev dınamet im · 
Agir u .. pet im 

Sor im wek etun 
Agir giha qepsUn 

Gava biteqim 
Dinya·diheJi 

Ew pet u agii 
Dijmin dikujı 

Kı me ez ? 
Ez im Rojbelat 
Tev bire G kelat 

Tev bajar ~ gund 
Tev zinar u lııt 

Ji desten dijmi~; 
Dijminen xwınxwar 
Xurt ~ koleı\ar 

Ji Rom_.ji Fireng 
Di rojen pir te~g 

Bi kuştin u ceng 
Farast,parast 

Parast min ev Rojhelat 
Ki me ez ? 

Rojbilata Nezik 
Rojhelata Navın 

Ev bajar u ~und 
Ev bej u avı .. . 

Ket bin desten mın 
Fi da ser dijmin 

Min bi eeng ~ şer 
Zanin ~ hiner 

Pişta wi şikand 
Seri le gerand 

SINET 0 

Ez b~m padişah 
Xurt u serbilirid 

Ketin desten ır.in ta sinore Hind 
Ki me ez ? 

Ki me ez ? 
Kurde serfiraz 

Dijmine dijmin 
Doste aştix'l'ıaz 

Ez xweş mirov im 
Ne hirç u hov im 

Le çi biki! be şer 
Dijmin n~çı dçr . 

Bav u kale mın 
Dijin tev serbest 

Naxwazim bijim 
Ta ebed bindest 

Ki me ez ? 

Dive ez derxim 
Dijminen xwinxwar 

Şahe efyonkeş 
Jon Tirkcn dijwar 

Serbest bi~im ez 
Wek hevçaxe x~e . 

Dilx~eş bıxwım ez 
Rez u baxen xwe 

Çekan h!lg!rim derkev!m .. meydan 
Reçek nu çekim ji .. boyı ınsan 

Kı me ez?. 
Ez im e ş!kand leşkere ~eşar 
Min bi xwına xwe parastı .. ev war 

Di singa dijmin ez bume kelem 
Xwe dan ber siya min Tirk u Ecem 

ÇAND 

Li ser sere min 
Sinbil u kulalı 

Sere hespe min 
Digirt padişah 

Rupeı 13 

Ez im ew g~rnaa 
Ew Selahidın 

F.z im Erdeşir 

Bipirs ji Dim:at 
Bipir! ji flefın 

Kı me ez ? 

Ew Noı,ıirew~n 
Kesraye mezin 
Be tae u eywan 

Doste kevnare 
Ku bune dijmin 

Ser ditewandin 
Ber agire min 

Ez im ev qelaş,xurt u pehlewan 
Xerae min distand ji H!nd u Yewnan 

Kı me ez ? 
Ez im ev Gernas,ez im ev merxas 
Belefez im Kurd 

ro ez mame 
Bindest u zigurd 

Ew tae u eywan 
Tev çun u rizin 

Dijmin nav Ü den5 
Tev ji min dizin 

Xistin laşe min mikroben teres 
Ta bum perişan,be n~v u nekes 

Kı me ez ? 
Ez im ew Kurde ser hişk u besin 
!ro Ji dijmi~ Ji min ditirsin 

Bına barude 
Kete poze min 

Dixwazim hawir 
Biteqim ji bin 

Disa wek mera 
Bikevin çiya 

Naxwazim bimrim 
Dixwazim bigrim 

Kurdistans xwe 
Axa Midiya 

Ki me ez ? 

Kawey hesinker bav u kale min 
Perçiqand sere Zehake dijmin 

Ji gerdena Kurd 
wi şikand zencir 

Sere me paraat 
Ji birin u şÜr 

Roja hat kuştin xwinmeje dilsoz 
Goja dibejin :-Ew roj e Newroz 

Zivist~n diçi 
Ew rojen ne xweş 

Parez dibi Kurd 
Ji dewe zergeş 

Wisan dibeji Zerdeşte rezan 
Ehreman dişke,Hirmiz te meydan 

Ki me ez ? 
Ez im e çekir ev eejn u Newroz 
Dive bistenim 

W il o nemenim 
Bigrim tol u doz 

Fermandan bim ez 
Li ser Kurdistan 

Bo min bimenin 
Ew bax u bostan 
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F.v ç~x ~ evAdeşt 
Rez u şınahı 
Bigrim d~stenAxwe 
Dilxweş uAşahı 

Zane u xwende 
Dezgevanen :ıcurt 
vı wari

4
bigJ:in 

Bikin ronahı 
Ki me ez ? 

Ez im ew Kardox,Xaldele kevnar 
Ez im ew 14itan,Nayr1 u Sobar 

Ez im e'ı! L~l~ 
Kardok u Kudı 

Ez !m,..Ma<;! ~ Goş 
Horı u Gudı 

Ez im Kurmanc u Kelbor,Lor u Gor 
Ez im,ez Kurd im,li jer u jor 

Çend hezar sal in 
Kurdistana min 

Perçe pçrçe ma 
Bindeste dijmin 

K1 me ez ? 

!ro ji Lor u Kelhor u Kurmanc 
Ji dest xwe berdan ew text u ew tae 

BUne o111erest 
Bi tizbı u xişt 

Ta dijmin ~ikand 
Li me ser u pişt 

Me dan bin lingan dewlet u hebUn 
Bu dijmine hev perçe,perçe bUn 

Ta ku Kurdistan 
Tu ku Kurdistan 

Jar u per1şan 
Kete bin destan 

Ki me ez ? 

Ez im ev milet,ez im ejdeha 
Ji xewa dili şiyar bum niha 

Dixwazim wek mer 
Dixwazi~ wek şer 

Sere xwe hildim 
Çi ser bilind im 

Bi cihan car~k 
Ez bidim zanın 

Reçika Markis 
Reçika Lenin 

Kuri Guhderi u,..Ferha~ u Rustam 
Kure Salar u Şergah u Deysem 

Bejin bilind im 
Wek dew bilind im 

Ez dest dirÇj im 
Serbest dibejim 

Dixwazim bi lez 
Gavan bavejim 

Ki me ez ? 

Ne xwinxwar im ez,aşt1xwaz im ez 
Serdare me ye gernas u nebez 

Em ~cr naxwazin 
Diven wekhevi 

Em paşve naçin 
Dijmin direv1 

Ji bo mirovan em tcv dost u yar 
Biji Kurdistan,bimt1 koledar 

Kı me ez ? 

CEGERXWİN 

Ç 1 KAR K E N ... 

Çıkarken yeni baştan onurlu 

Dopdolu, bizim ve umutlu 

Barış, Dostluk kardeşlik dolu 

Yeni baştan mücadele alanları 

Rup e ı 

Genişletecegiz diyedir çıkarken. 

Yaşadık hep beraber yenilgi dönemini 

Saraca~ız kanayan, sızlayan yaralarımızı 

Aldık zordan, zulümden nasibimizi 

Haykıraca~ız tüm dünyaya sesimizi 

Hesap soracagız diyedir çıkarken. 

Fabrika dönüşü yılmaz proleter 

Emek, alınteri yoksul köylüler 

Zor şartlarda mücadeleci mülteciler 

!nsanlık ilişkileri oldukça beter 

Yarınlar bizim diyedir çıkarken. 

Çalışaca~ız karınca kaderince biz 

Bagımsız Demokratik Kürdistan için hepimiz 

Sömürgecilik-Emperyalizm-taşizm hedefimiz 

Marksist - Leninist örgütlü ilkelerimiz 

14 

Sosyalizmi kuraca~ız diyedir çıkarken 

Çıkarken yeni baştan onurlu 

Dopdolu, azimli ve umutlu 

Barış, Dostluk kardeşlik dolu 

Esaret zincirinin en zayıf halkasını 

Kıraca~ız diyedir çıkarken. 

K e ko 

Ekim 1985 - Atina. 

o o o------
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« Kurfl!no. 
ger luin diXWflzln · xwe ntJs IJ!Ian. zmtJne xwe h1xwiiun. 
Ger luin diXWt/Zin xwe h1 xellti IJ1d1n nf/sK111n 
ct~ re/te d1n jl zmflne xwe h1xwln1n. » 

Zman ... 
Vek t~ zan!n, zman ~ert@ peyvandin, dan O s

.andin u xebat@yc. Zman rast bi rast bingehek! 
:ivat~ye. Bi wasita zman li civatE her babet dan 
Ü standin ç@ dibe. Zman her dem p@~ta diçe. Pey
voken nuh te d!tin u bi peyvoken nuh ve zman htn 
firehtir O xurttir dibe. Zman ne ye tu sinifek!ye 
Ew ye hemO civat@ye. HemQ civat w@ bikar t!ne. 

Her waha zman girSdayiye abori Q vekc~ane ji 
nine. Guhertina abori Q vekS~an@ zman naguherine. 
Le hele, hin pS~ta dixine. 

Zman, ~erteki netawe Q gel bOyineye j!. Ber 
vi sebebe dive ku civateki, neteweyeki, gelek! 
xwedi zman be. Zmane xwe bikar bine. Weya pS~ta 
hixine,dewlementirke Q bixemiline. Dema ku evana 
tunebe Q zman bikar neye, civat nikare pS~taketi-
neki rast O durust çEke. . 

Be guman, ew nEıen Q sistemEn kevneperest ku 
gelen bindest diperçiqine vi ti~tEn jorin bi ge
lek ba~r dizanin. Asimilasyona O qedexe kirina z
manan ji her vt sebebEye. DestpEka kolonyalizm da 
kolonyalistan xwestin ku zmanen gelEn bindest bi
perçikinin. Ciy@ zman@n wana,zmanEn xwe bi zori 
bidin peyvandin. BE sebeb nebO ev ti~t. Kolonya
listan ba~ dizanibO ku dema zmanEn gel!n bindest 
«inda be, ~erS wanS rizgari Q serbixwebuyin@ ji 
paşta dimine. Ew gelEn bindest zOtir nikarin hSla 
neteweti da pS~ta bikevin. Kolonyalistan çawan e
ri~e xwe yen zorker li ser dewleı:ıendiyen gelen 
bindest kirin, wek wi Erişe li ser zmanen wan j! 
k i ri n. 

Ew dewletEn kolanyalist ku welat! me Kurdis
tan di nav xwe da par kirine, wek mezin!n xwe, 
wek kale xwe Eri~E li ser zman! me ji dibin. We
lat@ me perçe kirin. Bi leşker!n xwe y!n z?rdar 

ZMANEN HiNDi-EWRÜPAi 
o 

KURDi 

u xwinmej welatc me telan kirin. Dewlemendfycn 
me dan ber nigcn xwe. Zer, koınir, iıcsin O ncften 
me ji welate me derxistin D ~andin dere dina.Da
ristanen me hemD birin Q şewitandin. Çand D folk
lor@ me perçiqandin. 

llizeken kolonyalistan, her ti:jten me dizin. 
O wana qedexe kirina zmane me birve nekirin. 

Derewen bi boçik derxistin. Gotin ku; "Kurdi ni
ye •.. Kıırdi bes e zareki turkiye ... " Gotin ku bes c 
20-30 peywokcn kurdi heye. Karbidesten Turk,lcem 
O Erep bo ku giranbuhatiya kurdi ~ikestinin her 
ti~ti kirin. O yek caran tişten wOsa kirin ku bDn 
qe~mcr. Btın riswa. Nej adpcresti lı kcvrıcpcrcstiya 
xwe wekir[ ni1an Jan. Nisalck bo viya; kolonyalis· 
ten(karbidesten) Turkan bi teoriya xwe yen kevne-

'perest(teoriya zmane ro-Güneş dil teorisi) gotin · 
ku, "Turki, bingehe hemO znıancn cihancye." 

Zordaren gele Kurd, be sebeb kurdi qedexe ne
kirin.Ew şopa mezinen xwe da diçin. ~w ji dixwa
zln, ku bi qedexe kirina zmanc gele ~urd, teko~i
na wi ye bo rizgari başta bihclin. Dixwazin, ku 
gele mr, karker, cotkar u xwendekaren Kurda xwe 
nasnckın, xwe peıta nexinin. Girerlayiye arnıancen 
wan ye dOr D direj, dixwazin ku gele Kurd her ca
ri xulam(kole) be. Dixwaziıı, ku gele Kurd her dem 
bo kolonyalistan neçir be. 

Bese edi ev neçiri. 
Bese @di ev belengazi. 
Bese edi cv binGesti. 
Girerlayiye teko:iina gele Kurd, peywiste em z

mane xwe ji peşta bixiııin. Bo zmane xwe ji bixe
bitin. Bixwinin Q bidin xwcndin. 

Wek mamoteyek me li jor gotiye, ho xwe naski
rin@ j!, xwe naskirindane j! zman ... 
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YAŞASlN 8 MART ULUSLARARASI KADlNLAR GÜNU! 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




