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2 
2 l t1 A R T ... 

IRKÇILIKLA HUCADELıE GUNU 

1960 yılında ırkçı Güney Afrika 
rejini tarafıncan 69 zencinin 
ölcl.ür-(ilnesi üzerine toplanan :::.. 
Birleşniş Milletler 21 ~qar~ 'ın 
ııuı uslnrarası Iill{ÇiiLıiKLA l\'IUCA
DELE ır giinü olaro.k kutlannası~ 
nı ko.rarlaştırch. 
Irkçılık kapito.liznin oluşup 
gelismesiyle r:i.oğan burjuvazi.,. .. 
nin ileri sü.rclti.ğU gerici bir 
ideolojiclir. 
Adından anlnşılo.cağı gibi bir 
ırkın ti.stün,asil ırk olarak ~U 
şüniilnesicl.ir. 
B . . ı ,. +' " ı· urJUVO.ZJ . .reenccı sını..L. e[::;er.ıen ı 

cini körunak vede gizlenek i
çin başka halkları zor yoluyla 
baskı al tınc~a tutLmk ister.!ş
te ırkçılık onları sönürnesi 
için baş vurdut;u şovendüşünce 
ve uyguianalarının bir iiriirrLi.""' 
c1:Ur. 
IrkçJ.lık bir burjuva cliişüncesi 
dir. 
Avrupa burjuvo.zisi Asya,Afrika 
ve .1\nerika topraklnrın:ıı. işt:;nl 
etneye c;iclerken bu ideolojiyg 
ve 11 Üstün olna ıı, geri kalnış · 
barbar ho.lkların efendisi gör..; 
ne cl.iişüncesini yo.yclı. Gidilen 
ülkelerin yeraltı ve yerti.stti. 
zenginlik kaynakları to.lan edi 
lirken,halka clo.ino. o.şa2;ılayıcı 
ve alt sınıf sözüyle baktı. 
İkinci cJ.Unyn savo.şıncla 1 nilyon~ larca insan Alnan fnşızuinin 
lideri Hitler'in Alno.n ırkı'nın 
ti.stünlüC;U iclr,_ialarına iğrenç ·. · 
bir sekilde kurban edildi. 
Hi tler!e :-söre c~Unyanın en o.sil 
ırkı Alnan ırkı icli.Dünyayı yö 
netne ve uygarlığını e:;eliştirne 
görevini ele onlo.r alncılıycl.ı. 
Kafatasçı ve ırkçı enelleri uğ
runa dünyayı lG.lno., o.teşe bul adı. 
Kini ırkları asa(;ı ırktır diye 
fırınlarcl.a yaktirch. (Yo.huclilori) 
İne o.nlı8ın en büyük clüşnanların 
' l k .., ı .. •• ... , .. ' ~ cnn o __ nn ır ~ÇıJ_ıı.-c sunuL,uzce ce 
Hitler'in N:::tzizn özentisi ve 
benzeri (5iş-Li.ncelerin inso.nlnrın 
beyinlerinden silinuecliğini,n-· 
cıno.sız, iğrenç, insanlık ve barış 
ı.. l 1 •• • •. , .. ı 
ccuşno.nı o._an vec.,_e p;unut~uzLe sa-
vas kıskırtıcılı(!;ının knyna;!;ı 

" " A A ~ olan ırkçılık hnlo. varlıc~ını 
slirc~ürüyor, bazı Ulkelercle d evle-

tin resci ideolojisi olarak 
uygul::mıyor.Böylece halklar a
rasıno. kin, nefret ve cJUşı::mnlık 
tahunları ekiliyor,_ 
Bazı Avrupnlılnr hal~ Güney Af
rika t da A:frika ı lı yerli Zenci
ler ülke nUfusunun j{;_ 90 nı o
luşturr.ıalarınn rağnen, bu i11ke-~ 
lerin kendileri tarafınd:ın yöne 
t ·ı . . t ] ı " ·ı . ı mosının şar o .cmgunu ı erı 
·sürerek, cJ.iinya ırkçılık tarihi
nin karo.nlık so.hifelerine yeni-
ı · · kl kt , · ı s·· · · _erını e · ene ecır er. k oı~mrge-

leştirilniş ve geri bıraktJ.rıl
nış çoğu 1ilkolerc1e aynı uygula
Daları yo.pnaktrtcl.ırlnr. 
Bu ülkelerele ekonoL-ıik,politik, 
siyasi,e~itin ve kısacası haya
tın her alanıncı.n sömiirgeci bnr
juvazinin bu karanlık ic~eoloji
si ke.nunlarla belirlenı:.1istir. 
Siyahlar için a;yrı, beyazi~r i
çin ayrı kanunlar yo.pılnış,kin
likleri,intiyazları2kahveleri 
lokantaları,otellerı,çalışna a
lnnları ayrılır. 
Kir:1in i.i.lkesinc.le kinler kinelen 
hesap soruyor.(Tıpkı KUrdistan) 
gibi. 
TL1rkiyo 1 c1e cw~huriyetin başın
(lan beri· ic1eolojisi ırkçıc,_ır, 
c:;ericidir;halklnr o.rasına nifak 
sokucucl.ur. 
Hayo.tın her alnnıncla·bu ideolo
ji ho.kin kılıncıştır.Esitin ku
runları bu ırkçı ideolojiyle iş 
lenekteclir. 
TLi.rk halkı Kilrt ho.lkına karş:i, 
kin ve nefretle yosrulnuştur. 
İnsanların beyinleri bu düşünce 
ile yıkanrınktac1.ır.KUrt halkının 
varlı8ınc1nn dahi söz etnenin 
suç olclu2;u, dilinin yasaklancl.ığı 
Iniıtürünün çalınclığı,asinilas
yon~ tabi tutulcluğu,tarihine 
sahip çıkıldı(;ı, utannaz ve ar
lanr.ıazca baskCt bir ulusu ve eli
ğer tt1n nzıiı.lıkl o.rı Tü.rk ol ar ak 
göster11eyo ço.lıştıt~ı bilinnekte
dir. 
TLi.rkiye r deki ip;renç c1ii.zenin ne
resinden bakarsanız ırkçılık 
kokuyor.Bu ideolojiye verilecek 
en şoven ve ırkçı ııne nutlu 
Ttirkürı diyene", "Bir Türk dünya 

ı . 1 ı ., · 't ıı m~ 1 · 1 • • 1 ır ya ,)ecce __ , .J_r.' ' ..L.ur >;: gı )ı ası • 
''T .. 1 ·1 • .. ı·· ıı T 1 k .'i.::.r c gı )ı c;uç u , urCtncı ı ve 
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3 
Pantürki zn, Ti:irkçülüğün esasları Türkiye' li bazı devrir:ıcilerin 
Başbuğ Türkeş 1in clüşünceleri, - bu ideolojinin etkisinelen kur-Bozkurtçuluk,nilliyetçilik ve tulnachğı,hala şoven cluygulnrı bugün faşist cunta 'nın uygular:ıa · .· _: .. ~ _lncslccliği ve yıllardan beri uy 
larını örnek oJ.t:ırak v erebiliriz. gulannn ırkçı e (5i tir:ıin bazı nü 
Ttlr:ı bu ırkçı düşünceler buf,Ün velerini tnşıQıkları gerçeği 
faşist askeri cunta tarafındo.n ortacladır.Bu ideolojiyi ve d.uy dahö. acınasızca schnelennekte~ · guları yılcraak ·bir devrio ve u-elir. lus~l kurtuluş rrl1caclelesiyle, Dnha öncelericle var olan bu i- DÜnkündür. 
cleolojiye devletin resni icleo:.. Halkların knrcı.eşliği ve mutlu lojisi olnnak işlerlik ko.zanclı- gelece~i için Ti.irkiyeli demoktııO ... :.:.. 
rılr:ııştır. rcısi gti.çlerinin, Kürt ulusal ·de-
Yc:.şauın he:>:' nlcmınn nüfuz eclen r.ıokrEı.tik halk r;i.içlcriyle [ÇÜÇ ve bu ideolojiyi yılaJo.k kolay ele- eylen birliğinin kaçınılrııazJ.ığı 
ğilclirc bir dahn rYÜnclenlesuektedir • . 

ICA1:ITWLSUii!L)IRKÇI:LIIC VE ŞOVENIZM 

DUYURU A G A H D A R İ ____ ...... _ .... ,._ ........ -~ .. ....,. ...... ....... .. . , ....... . , ... ,.-
Belçika' daki Kürt İşçi ve ö5ren&ilerK~vara TtKoş~R ku ji aliye Yekİ ciler Birliği tarafınclan yayın- tıyn lmrker u J::1tJenclekc:ıren Kurd ı anan 2 aylık periyodik TtK08ER li Belçıka T~KOf?ETI ç ap ·c.ubu, de der gisi bundan b()jüe, Belçika' da- ~i l.ro ~ po~ ele bi Yekl.tl.ya Karkor ki Kürt işçi ve Öğrenciler Bir- u XvJendekaren Kurc:istan li Fransa ile Fransa ' daki Ki.irclistı:mlı İs- re çap bibe. 
çi ve ÖC;rencil er Birliği tara.:. Kovar clibe organn her clu yek~tı 
fınclan ortaklaşa çıkartılacnktır. yan. 
Sayın Okuyucularımıza duyururuz. Eı:'l li hevl.ya nivl.sar,_helbest.\çl.-Ayrıca eler c i nize her türlü yazı · rok u her nivl.sanclina:ri elin yen göndere bil eceklerini bil L1iriri z. x\-renclevanen kovare ne. 
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Bu ~ıl Ne:~o~'u .. clnJ:ı::ı bir coşku
lu, CLaha guçlu Kurdıstan •1:ı., IJ..ur
kiye'li ve yabancı kardes ve 
dost ör~itler,kişi ve kuruluş
larla,Belçika'lılardan olusan 
Kürt halkının haklarını saVun
na konitesi ve Fransa 1 daki Kür
c~istanlı !şçi ve ·.öğrenciler Bir 
liği olarak 27.3.1982 tarihinde 
Brüksel'de kutlc:ıdık. 
Teko~er.'. e dayanışrcıada bulunan, 
nesaJ·gonderen,okuyan,katılo.n 

kardeş örgütlere teşekkür ederiz. 
Ayrıca clayanısnanın en .cr·üzol ör-

.._.. • • ;;ı • t_") 

negını veren Garsıya Lorka(!s-
PANYOL) ve Kazi (İtalyan) gurup
larına dostça cl.ayanışnmıızı bil
diririz. 
Ayrıca goceoize renk katan !s
veç 'ten. gelen büyük Kürt ?airiL:ıiz 
CIGERX\JIN t in Newroz gecePızcleki 
konuşr:msı tUm konukların beğenisi 
coşkun tezahüratı ile karsılnnır!
ken, tüı:.ı clevrinci,ilerici,yurtse;.o-;.: 
ver halkınızın·nUcaclele azinle
rini bileylecl.i. 
S,'airir:1iz CIGERXiJİN (82) kısaca; 
KUrt halkının bölge halklarınJ_n 
Ne"~droz 'unu, Hapishanelerele yatan 
KUrc~istan 1 lı tür.ı yurtsever clenok
ratların,işkencehanelercle sakat 
bırakılan,öldürülen.gençlerin 

ilericilerin,clevrincilerin ve 
Y?t~n kalan çocuklarının,ailele
rının l~euroz 'unu kutlo.clıC;ını, 
ayrıcn kadın haklarına değinen 

şairimiz~ ancak özgür Kiirclistan 
da kadınların her türlü ekononik 
deneleretik ve sosyal ho.kl0rının 
tanınacağını KUrt kadını hareke
tinin dünya kcclınları hareketinin 
bir parçası olacağını ve Kürt 
~adınının Kürt halkını yabancı 
ulkelercle toL1sil ecl.ebileceklerini 
b .. t .... 
a$arı gos eren kadınlara Ahnede 

X 
..... , • ~ "" .... ,.. 

ıp.nı nın,Belahaclclıne Eyyiibı'rıin 
nışanlarının to.kılacağını bil
direrek, tür.ı Kt.1rdistan 1 c1.a.ki kar
cl~ ş azınl~k (Ermeni,Asuri Sürya
nı,Arap,Türb~en vs. halkların 
her türlü azınlık ha.klarının 
tanınacağını söyledi. 
Ilerdeki sayfalarda so.irimizin 
özJ:U hayatını bulncaksınız. 

Yabancı örgütlerden rvr R A X 
(Belçika' cı_aki Irkçılık ve yaban
cı clU.şr.ıanlığı ile mücadele orr:ı-a-

• • b 
nızasyonu acına başkan Maclan 
~OS~A ~öz ala!:ak;Kürt halkı'nın 
ozgurluk ve r:ıucadele ser.1bolü o
lan Nev1roz 'u selamladığını ve 
özgür Kürdistan' cla bu öz~riirlük 
ateşlerinin yakılr.ı.nsını dilerken 
KUrt halkına uygulanan ırkçı 
ba.skıları kınadı~ını,Kürt halkı
nın içinde bulunduğu ağır kosul 
larc,_o.ki r:ıücadelesini destekie
diğini, bugi.in"Li.n kenc~il eri ve ör
gUtleri için c":.e nl.icnclele gUnü 
olduğunu bildirdi. 

Uluslararası Halkların Haklarını 

Savunr:ıa Konitesi baskanı, üniver 
site ProfesörU R ! G O U X söz 
alarak;KUrt halkının cla eliğer 
tür.ı dünya ha.lkları gibi hakları 
olcluğunu,bunu savunnanın bir 
insanlık görevi olduğunu ve Kürt 
halkının nUccıclelesini destekle 
cliğini 2 tün IWnt ve Türk örg1Itle 
rinin ıçine girilen çetin dönen 
de gUçbirliğine gitnelerinin 
şart olduğunu bildirdi. 

100 den fazla örgtltün üye olclu~u 
Objektif 82 örgütU adına baska~ 
Avuka.t BİN ANG:EiıO FRANÇOİS l{o.~ 
nuşnasınclo. KUrt halkının r.!illi 
bnyranı ve özgürlük senbolü o-
lan 21 Mart 1 ın c1erin bir anlaı:ıı 
olcluğunu, tl.in KUrt halkını bu 
nutlu c;iinlerinc":.e selnnlaclığını 
uluslnrarası ku..ruluşlarda nutla. 
ka bu soruhun tartısılr.msını ve 
zo.nnnının çoktnn geÇtiğini,bu-
nun ancak Kt.i.rc1istan 'lı tiin c:.e-
nokrntik örgütlerin birlikte 
direnr.wleri ve güçbirliG,~i yapna 
ları ile sağlo.naca~ını vur~la~ 
dı.Türkiye'de ayrı~a Kürt hal
kına ırkçı bir politika uyr.:ula+
clığını asimile ec1ilnek ist~ncl.i-. - . 
ğini ve insani hakltı.rının D"O.Sp 

•. 1,.~ ..... b.. . • o 
e nı cıgını ılc.:.ırclı. 

Bel9ika 'lılarcı.an oluşan Tti.rkiye 
de ınsan haklarını savuruua ko~ 
nitesi adına üye Avrupa Parla
uentosu r-1illetvekili r'I:ORİCE 

DUYTSCH!ı.EVER .. sö~ o. larak; İnsan 
haklarının Türkıye 1 c:.e var sayıl 
Dıyacağını,Uluslnrcrası A:f ör
gütü raporlnrınclan örnekler n
larak İnsan haklarının nasıl 
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çiğnencli~ini,send.ikaların kapa 
tılarnk,yöneticilermnin yarğı
landığını2işkencelerin devlet 
terörü elıyle resnen yapılclı(;ı 
nı,zinclanlo.rda yüzbinlerce in
sanın düşünceleri nec::.eniyle tu 
tuklanc'.ığını, entellektüel, ya• 
zar,clüşüntir~bilirı adru:ıı,avukat 
milletvekilı,senatörlerin gaze 
tecilerin tutuklu bulunc1.ufjunu 
ve resui sansör u._ygulanc~ığını, 
bu o.raclo. KUrt halkı iizerincle 
yo~;un bir baskı uygulanrl.ığını 
asker ;>7ığdı(t;ını, 1.ı1usal hakları 
nın hunharca nyaklar altınn a
lınclığını bildirdi, TÔkoşer ka
nalıyla Kü.rt halkının bayrar.1ı_ 
nı kutladı,cı.ayanışoclarını sun 
cl u. 

Ayrıca Senntör HUMBLET ve 
Belçika'lı Denokrat Hukukçular 
Birliği adına nesaj nldık. 

KONKAR adına sunulan neso.jı 
Kürtçe olarak yayınlıyoruz.Ay
rıca KO~IT{!~'ın en bUyük ezan
larından KAr,f.tL cı.evrinci beste
leriyle konul·clorın bUyük sevgi 
sini nlcı.ı. 

ır 

J:ı. Kot1i to. Piro zkırınn C e j na 
NE\VROZ 11 e ra 

HevalÔn Heja, 
Bı dılold sa u bı co.veld bılıncl - . ~ "' va erı isal,clı vnn rojen bıhare 
da cejna Ncurozeke clın piroz clı 
kın.Ecli l~euroz tenô ne no.vô cejn u şahiyekeye,neHroz iro buye,ni-

~· ~ b t• ~ ~ 1/i. şana azac.ıye, serı os ıye u )Uye,... 
nisana o.vakırına c:ı.vatoke aza u 
deı~ıolcraatik.Jı bo ve;-)TekÔ ho.tınn 
roj~n Nmvroz~ cnrckeı dın nızgin u heviya roj on serketine- :.ct:ı.ghi 
ne ne. 
Le secl heyf r.ır-:abın dı van rojen 

.... ı ..... b h "' geriJ,:x~veş u cı van roJon ı are 
cla lı welate ne kurdıstane cla. roj .... .... ..... .... en tırş,tal ~ roJen reş gele no 
dı nav tariye cla hıştıne. 
J:.. bo belnvkınına u:·qelastına ve 
tariye,zor pÔviste~her p:f.rozkırı 
na cejneke NeHroze bıbegaveke 
.fıreh u kuhıcko guvnst"i.Ev dıl-"" .. ~ fıretiya ue tene lı sor hir.1en 
yekiti,bırati u lı ser hin~n 
dostanetiye dıkare bıgheje ar
mancn x:we~iEv da::cvvaza neye her 
bılıncle.Jı bo gıhıştına ve dn
:ıcv;aze, en cejna we bı dıleld şa 

5 
piroz clıkın ·u jı vıTera serketı-

"" ı ne c.ı::ın·razın. 

-B:ı.ji Newroz : 
-Bıji Azadiya Kurdıstan ~ 
-Jı bo eniya net"ewi u demokra-
tik ber bı peş! 

-B:ı.nre Cuntaya kolanyalist u 
faşist ! 

KOHKAR 
Konita Bırevabırına , Gışti 

,. 
S1nvnnrıa Fedorasyona Konelen 
Kurclıstan lı S\ıJtD 
1
' Jı kor.ıi ta Hev·Jroz~ ro, 
Hevaİen !!~ja, 
Me narneye ı:ve ku feclernsyona me . N ~ ,. . t Jı ewroze re vc:::wenc .. ıye gır 
EE1 gelek cl:ı.lxvıTeşın ku cejna ge 
le me lı Brtiksol jı piroz dıbe A Lö çı oı:::::abın er:1 nıkarın dı 
Ne\fıJrozÔ cla bejdar bıbın. 
En hcvic1.erın ku,Neı:.,roz ,.,9 bı 
serfırazi derbas bibe.En jı 
clıl u can·we u Newroza we pi.,~ 
roz clıkın. 
Bı sılav~n gerr.ı. 

Fec].erasyona. Konelen Kur-· 
clıstan lı Svied ... -----·· __ ..,_.,...._. ______ _ 

sıavnnna KurclSn Iraqe lı baja
re Louvo.in ~ 
Bı nave Konola X~ııenclekarane 
Kurcl lı.D~ropa lıqe Belçika 
Cejna ı.:m piroz chlrın,hevidarın 
ku 

~ h A o.gı.re Newroze henbor zılme 
bılınd bıbe.Herweha em sılo.van 
ı A ~ ~ ı hevalen gele kurcl clıkın, he 
viy a ariknrıne j J. b o ş ere 1..'"'1.'11' e .... , • .... ı ı ye O.CcJ.ye c,ı cın. 

Spasi bo Tekoşer. 
Bıji bırati u wekhevi. 
Bıji xebcto. hccu nıleten 
bındest. · 

TEKOŞİN senpotizanlnrının 
nesajı ; 
Tarihlerini,kenclilerini·cznek 
ve ülkelerini sö:.~ürge1eştirDek 
isteyenlere karşı, sUrel-di di
rennekle yazan halkır:ı.ız,varlık 
lnrını başta sör:ı.Urgeci gi:tçler 
olnok şartıyla t"üo dünyaya clu
yurDUf? l c.rc1ır. 
Sönür2:e ve geri bıraktırılmıB 
bir Ullwnin insnnları olarak; 
kenc.li Ulkenizde ycışano. olanak 
ları bulooadı~ınız için çeşit-
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li metropol tilkclerine g6ç etniş ' 
olan bizler,en zor işlerde çalış 
r:ınr.nza rağmen, horlannakto, narnal 
insan r.ıumnelcsi ç;örrııer.1ekteyiz. 
Her gUn burc.lardan da kovulnak 
endişesi içerisinde olan bizler 
tek kurtulusumuzun iilkenizin · 
kurtuluşunu"boğlı olduğunu daha 
iyi anlnnnktayız. 
Tüm klirdistnnlı yurtseverler 
clevriraciler ve tti.r:ı ilerici güç
ler?hnlkınızın birliğini snğla
nnk ve Kti.r<1.istan ulusol denokrn 
tik oü.cadelesi yolundn,s6nürgeci 
fasist Türk Cuntasını alt etnek 
için, tliı:ı. giiçlerir.1izi birleştire 
lim. 
Newrez e;ecesincle sizleri c':.estek 
ler, ni.i.co.clelenizde başarılar di
leriz. 
-Kahrolsun faşizm, söniirc5ecilik 

ve er.1peryalizn! 
-Kahrolsun feodal gericilikl 
•Bağıosız,deookrntik ve birle
şik Kürdistan için ileri! 
-Bıji Newroz 
Avrupa TEK09İN se:opntizanları _______ _.._.. ... ,. ............ """' _____ ._,_ ...... -.-.--
Slnvnama KKDK BochuD; 
rı Amaele kar~ n NEVJRQZ lı Brüksel 
Revalen Tekoşo~ u m6van~n hejal 
Erı slaven gernın pÔ9keşı we di:... 
k • A A 
ın u Newr~~ pıro~ bx• 

Ev Nxwroz. Jı hat u we clerbo.s bı
be,le mixnbin hın ji welate me 

t l 'b' "'"" "'t' h Kurdıs an c.ı ın nıren no ınrro -"""-·"',. ,.o knran deye.~rısen dijwar ton lı 
ser i.velate ne' oı:ı ii hcmÜ r:ıafen. 

A • vt" "" bx h' t• xwe e nıro ıye e pa-r ıs ıne. 
A A < ·- 7. A • A A 

Hovıtı~a kevneporest u nerkUje 
Xomeynı ıı rojavnye Kurdıstan 

• • t"" b ı• Su A A ~ nıJadpores en nas ı rı u ~-
. . . t ı"' b. raq nıkarın evgera ge e mo ı-

çormisenin.Horvieha Cunta Leşkcr:İ 
a faşist li bakura Kurcı_ıstEm ji 
tucar nikare tevgcra gele ne hi-

• ,. A ı" b' X 
sekınıne. Teva:ero. r;o)e o rJ o, ı pe-,. "' '-' '- ,. -
şengıya çına karkor u xobatka-
ran do tiın pesele here. 

AA, • ,;..,.; ,. 1\T A ,._ 
Em hevıCLarın ..ı:"~ ome Hewrozo n~ 
di Kurclıstanek serbixv1e? aza cl u 
denoqratlk de pl.roz bikın. 
Bijl. Newroz. ,.. 
Bijı so~cwebun bimro metingehka-,.. 
rı. ,.. 
Bijl. tevgera navnetevwyı. 
KKDK-Alrıanyn rojava 

A A A 
Konelen Karkoren .Şoroşgoren 
Demoqrat li Alnanyo.. 

.. 

Belçikn 'c,_cı.ki Yurtsever Ermeni 
Gençlik Gurubu aclına c;ececize 
verilen nesajı veriyoruz: ,.. ,.. 
Gelı Xwısk u Bıra en Kurcl, 
Değerlı arkaC!.aşlar, 
K6leci diizene karsı Kürt halkı 
nın u3ranışını singeleyen bu 
NE\.r·JROZ c~~ecenizcle, bazı sınıflar 
ca bilinçli,bazılarınca bilinç 
siz olarak [jÜnümüze ksclar nadi 
ren bahis konusu edilen ve ço
ğu zano.n clo. 1 so.ptırılarak t,oün 
ışıt~ına getırilen bir konuya, 
kısaca dof~inmek istiyorurı1. 
Arkadaşlar çot~umuzun bildiği 
gibi Kürt ve Ermeni halkları 
tarihin uzun dönemleri boyunca 
Orta-do2;u cliyo acllanc~.ırılan 
böl~;oc1e yem-yana, bazan iç-içe 
varlıklarını sürdürdüklerinden 
bir çok tarihi benzerliklere 
sahip bul umaakt al ar. 
500 yıllık Osoanlı yönetimi sü 
resinco,Erueni ve Kürt halkla
rı benzor sosyo-ekonooik ve 
kültürel şartlo.r altında ya
şarken,benzor nilli haskılara 
no.ruz bıro.kılırken,fooclal nili 

tarist tomele do.yc.n<:m Osraanlı 
nutlo.kiyet ici.aresi, ezilen halk 
larımız arasında gelişebilecek 
olan bir birlik ve doyo.nısma 
olgusuna ko.rsı,bo.şarılı bir 
nBöl ve Yönet ır siyaseti uyc-';u 
lanasını bilnistir.Sultanların 
bu siyaseti Tiirk ve Kürt feodal 
boy ve ASalo.rın Erı:ı.eni bölgele 
rinde ho.lka g6rüloedik baskı
larc:.a bulunnalo.rını ap-açık : 
closteklerken,hakin olo.n İslam 
din ö~rotisi,holklnrınız o.rG
sında bir güvensizlik ortamı 
yaro.tnacla etkin bir silah ola
rak kullanılıyorch.ı .• 
B6yloce halkL:crıbız arasında 
nifak tohurıları ekiliyor,yeşe 
ren kardeş kininden ise,hakın 
sınıflar yorar sa2;layc:ı.rak,halk 
lnrınız üzerindeki baskıyı kat 
uerleştiriyordu. 
Erneni ve Kürt halklorının Tür 
kiye sönüri~, talı:m ve soykırın 
lnr cli..i.zenine karşı kurtuluş nU. 
cadelesine başlamaları işte 
böyle bir dönene rnstlacakta o 
lup p_;lini5.rJ.Üze kndar devam etmek 
te elir. 
Erneni hnlkının kökten inhasını 
6ngören 1895-96 yıllarınc~a Kı-
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zıl Sultan,ll Abdulhnmidin Kürt 
feodal beyleri ve onların uşak~ 
larından kurulan 'Hamiuiye Bi~· 
likleri' tarafından gerçekleş
tirilen ve 1915-16 yıllarında _ 
Genç-Tl~kle~ yönetinince sahne
ye konan 20 .yüzyılJ.n ilk s oykı
rın trajedisi El::'L1eni halkına 2 
milyon kaclar cana ual olurken 
üzerinde 3000 yıldan uzun bir 
süre yaşnyageldilüeri vatanları .. 
nımallarınıimülklorini ve hatta 
karı ve kız arını geride bırak
nak zorunda kalan,yi1zbinlerce
sinin cUlnyanın çeşitli yöreleri: 
ne da~ılnasına zoraki neclen teş 
kil etti.Genç-Tl'lrkleı"'hn şovenist 
yönetini insanl:ı.k dışı bu vnhf!l'et 
pilanını uygulorken,onlnrla sı
nıfsal çıkarları pekişen Kürt 
feodal çevrelerden büyük çapta 
destek buldular. 
Böylece Türk ırkçı yönetinleri 
ile Kürt feodal güçler arasında 
sınıfsal çıl<:arlnr üzerinde kuru. 
lan clcıyanışr:ıa günUraüze kndnr de 
vru~ etoekte olup işgal nltında 
tutulnn batı Ernenistan ve Kuzey 
Kürdistan'daki hnlk yığınlnrına 
çe şitli-baskıların yapılrmsını 
kolaylaştırr:ıaktadır. 
Gericle bıraktl.ğır:ıız sene ıoo. 
cloğun yl.ldönünU büyülc bir şanata 
ile kutlanırken göklere çıkartı
lan,kenclilerini Marksist-Leninist 
diye nitelendiren bazı siyasi 
fraksiyonlo.rın dahi Eı.nti-fnşist 
clenokrat olaro.k görelükleri Ke
nal1in ve Kenalistlerin yöneti 
r.ıe geçr.1eleri ile Koçgiri, Zilnn 
Dersin ve daha bir çok yerde 
Kürt halkına uyguladıkları kitle 
kıyınları aslında clnha önce Er
neni halkına uygulanıp cezasız 
kalan soykırır:ı pilanının bu kez 
de nazlur:ı Kürt halkına uygulan
nası ana anneını taşıyorclu. 
Bu toplu kıyımların di8er bir a
nacı cla bir uucize sonucu sağ 
kalan Erı:ıenilorin ve Tiirk dikta 
tôrliiğUne karşı başknlclırnbile•. · 
cek, özgUrlüğe susarnş Kürdistan 
yurtsever kitle potansiyelinin 
ı . . ı·ı . ı· e ınıne eccı rJ.esıyc ı. 

Ne varki,Kemalistlerin ve onla
rın öncülerinin tlin bu insanlık 
dışı faşist bnskı,soykırın~arı 
halklo.rınızın kıyılchkçn b:ı_Tenen 
özgUrlük için nilcaclele istek ve 

? 
kararlılığını yok edemedi,ecle
t1ezcli deJ 
Aynı dönemde sömürgeci güçler 
Ermeni ve Kürt halklarınıh haklı 
davalarını gerek bölge üzerinde 
gerekse Orta-clo(5unun dif~er halk 
ları üzerinde er;emenliklerini 
ve sör;ıUrU alanlarını yayna do~
rultusunda adice kullandılar. 
Halklnrıı:;ııza boş i.imi tl er verip 
hayale sürüklemek Uzere·birçok 
antlaşmalan ir:ızaladılar.Fakat 
bunlardan,sömürgeci güçlerin 
gerçek yüzlerini ortaya koyan· 
LOZAN Antlasmasınclan böşka hiç 
biri yi1rürlU~e korunadı. 
TC.nin kuruluşundan günümüze ka
dar yönetime geçen TC Hükümetle 
ri isgal altında bulundurdukla 
rı Ermenistan ve Kürdistan böl 
geleri üzerinde hakimiyetlerini 
kolaylaştırmak Erneni ve Kürt 
oilliyetlerinm ı:ıensup insanla
rın topraklarını terk ederek 

büyük merkezlere kayıp asimi
lasyona uğrarnaları için doguyu 
her çeşit ekonor:ıik yarcl.ımdan 
tıaaf tuttular. 

Arkadaşlar, doğu Anadolu insanı 
ynlnızcn bir alanda göznrclı e

dilr:ıecli, Askeri alan~1a işgal a;
tında tutulan Ernenıstan ve Kur 
clisto.n bölgeleri bugün uluslnr 
arası :&Jperyalisnin en güçlü as 
keri Uslerinden birine cı_önüstti.
rülnüştür.Bölgede kol gezen"Ko 
L1ı::tnclo birlikleri halkı en ağır 
işkencelerden geçirnektedir. 
Bölgede ErDeni tnrihi eserleri 
Tltrkiye v:e NATO askeri manev
ralarında hedef olarak kullanıl 
uakto.clır. 
Halkınızın kanıyla ısıanan ül
ker:ıizin bir bölUı:ıiine radar ve .. 1 
nükleer silah istasyonları 
yerlestirilerek Ermeni ve Kürt 
halklarının bir arada kardeşçe 
yaşa.r.ıakta bulundukları diğğr bir 
bölününe,Sovyet Eı::>nenistanı'na 
yöneltilniş bulunr.1alti:iadır. 
A.B.Devletlerinin 11Arka bahçe
r.ıiz rı diye ni tel enelirdikleri Or 
ta .Anerika ülkelerinden Küba ve 
Niknraguay'dan sonra bu kez de 
El-Salvador devrinci halkı tara 
fından körüklenen devrim atesi 
yakın heçmişte Uzak-doğuda ba 
şarı ile sonuçlanan Vietnam 
halkının büyült znf eri ve niho.-
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8 
yet Orta-doğudn tlJperynlizme ve 
sör;ıürgecilii~e karşı giderek ge;... , 
lişen ezilen halkların kurtuluş 

.. ı ı ı · r· ,, h ·· · · mucace_ e erı, ran (L8 şa reJı;..~__ : :. ' 
11inin devrilı:ıesi,CEl\fTO zinciri 
nin ortadan kesilmesi ve Afgn.~ 
nistc.n 1 cla olusan gelişmeler 
can çekişmokte olan uluslarara 
sı emperyalizne soG;uk terler 
döktürm.ekt o dir. 
Erıperyo.listlerin sönürU alnnla: 
rının böylece gidermk daralnası 
henUs ellerinde bulunclurc"~.u.kları 
sör:ıü.rgo ve yarı sör.1ür;:se alanla
rının önemini arttırr.wktadır. 
Bunun bir sonucu olornk A.B.D. 
nin önderliğindeki uluslo.rarnsı 
enperyalizn söz konusu cl.evletle. 
re,bu arada onun Orta-cloğudaki _ 
j andarmolı[Çını ii.stlonen Tü.rkiye 
HükÜnotine,Uluslo.rarası para 
Fonu,NATO;Dlinyn Bnnkası,Ortak 
Pazar,A.B.D. ve Alnen hüldinotlo
ri ko.nnlıyla nlnbilc1.iğine para 
ve silah yarclıDı pompolar:ıakta
dır. 
İşte oilyarlarca doları bulan 
bu yarclır:ılar Türkiye faşist 
devletinin ErDenistan Kürdistan 
ve Kıbrıs işgalini ve TÜrkiye 
İşçi sınıfı üzerindeki bo.skısı 
nı finanslarıaktadır. 
Bugün,l8 aydan beri ABD'nin 
yarclını ile iktidara el koyup 
kemalist ideolojiyi adıo-adın 
takip eden Türkiye faşist sene 
raller çetesi "Terörizm ile r:ıü 
cadele 11naskesi altında ülkeyi 
kasıp kavururkon IOO bine yakın 
Kürt, Ti.Irk, Ermeni vo c1.iğor nil li~ ' -
yotlere nensup yurtseveri zin 
danlarua kapaüıp,işkencelerden 
geçiruokte,binlercesine idan 
ferno.nı okunokta ve fakat nonus 
lu halk kitlelerinin ~licü önlinde 
sorsılan cunta bu koz-de 'Terö 
rü büyi.ik ölçü.cle clur,;.1.ı.rC_uk" c;ibi 
açıklau2lardn bulunurken ağırlı ~ 
U;ı Er::wni terörizuine vererek 
bilinçsiz bırakti.r:r.lan kitleleJ· 
r:'.n şöven duygularını knbo.rtnnya 
çnlışaakta 2 Erraeni cı.i5 .. şnnnlığını 
e:,-ü.ncolloştJ.rnek için koneli sınıf 
ideolojilerine uygun tün sahte~ 
karlıkıara basvurnc.ktnclırlar. 
Bırakalın Lohrmlıclan Kabaklı 'ya 
ve suyun akışınn [!;Öro kürek 
sallayan Muncularn kactor köşe 
yazarınrının cunta başlıklı ka 
lemlerinelen çıkıp halkı prova-

kn.cyGnQ, sU.rükıey:idi~.·,ıt1920 ler
do no ya:ptıysak aynısını yapa 
c ağız", u!çiı:ıizdeki Şeytan, olsa 
olsa çişimizi içerler Gibi sı
nıflarının edebinm has sözler
le-verip veristirsinler Ermeni 
cli.işcanlığını. Bırakalım Evrenler 
Ulusular bir yanc:_an Ankara Ü
niversitesi Siyasal Bilinler 
fakÜltesine Erneni Sorunu adlı 
bir ders konacağını,diğer ta
raftnnda öyle bir sorun yok ol 
duğunu ileri sürslinler. 
Bu onların gerçekleri artık na 
sıl saptırabileceklerini bilme 
mezliklerinden kaynaklanan a
cizliklerinden ileri r;elnekte 
elir. 
Öyleyse kuyrukları sıl~ışan Tür 
kiye hakir:ı sınıflarının ve on-
ların faşist hükümetinin telaş 
lannakta hakları olcl_uğu gibi 
"Bölii.cü Kürtler ır; "Terörist Er 
111eniler 1

' ,halk clüsmcmı Komünist 
ler diye cl.enogoji yaparak halk 
larır:ıızı birbirine düŞürmeye : ., 
kalkısnasıda do~aldır. 
Ne var ki, tarih bir tokerriirclen 
ibrtret cl.e[~ildir. Hakir.ı sınıfla
rın ve onlo.rırı faşist hüki.h:1et 
lerinin geçr::ıişte tutun ·[myala:
rı artık tutnayacaktır. Zira r;;e 
rek Türk ve KUrt halkları ge
relcso Ernoni halkı Dünya anti
enperynlist cephesindeki ş.erof 
li yerlerini tutnuş bulunBak
talar. 
Buc5i.in Orto.-c:_o[~uda devrir;1ci güç 
ler arnsında siyasi ilkeler ve 

. uluslararası clayanışma toDelle 
ri üzerinde kurulabilecek bir 
biriik,enperyolizn için en bü 
yük clo.rbe olacaktır. 
Bizler,Erneni halkı ile aynı 
ağır baskılara tabi' olan Kürt 
ve TÜrk hcılklarının ni.icadelele 
rini savunurken,halklarımızın 
nihai kurtuluşunun,ancak kit
lelerinizin 'Hcılklnrın kendi 
kaderlerini tayin etmesi' il
kesine saygılı kalnak üzere 
birloşnesiyle ı:ıünki.in olacat:Çın
kuvvetlo inanıyoruz. 

Kahrolsun faşizm 2 enperyalizı:ı ve hor türlü :~;erıcilik. 
Yaşasın Ki.irt,~irk ve Erı:ıeni 
halklarının devrimci mlicacleleleri 
Ynsasın Ezilen halklnrın enter 
na~yonal Jayanışması. 
Bıji Az ndi, Bınre Kedxvmri. 
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Tek CeJ.?he adına sö.z alan sayın 
Doğnn Ozsüc~cnl 
11 Dünyaclaki genel r~elişrıe ve de
ğişmelere uzun uzun c"~_eğindikten 
sonra Orta-cloğ;unun yo.pısını ve 
Türkiye 'nin enperyc::llizn açısın~ 
clan öneı:1ini belirtti.NATO ve 
emperyalist diC;or kuruluşların 
Türkiye 'ye yaptıt~ı yardıaların 
genel bilançosunu yaptıktan son 
ra Kürelist an 1 ın önemine ve stra 
tejik ynpısına cl.eğincli. 
Faşist Askeri Cunta'nın Türkiye 
ve Türkiye Kürdistanında insan 
haklarını nasıl çiğnediğini a
çıklac~.ıktan sonra imza attıklm~ 
rı Uluslararası antlnşnalnrı· 
nasıl ayaklar altınn alelıkları
nı serr;iledi. 
Kürt hnlkının Nmvroz 'unu '7, kut
ladığını belirten konuşuacı 
Kürt halkının yaşayan en büyük 
şairi CIGERXWİN'in aramızda bu·
lunnnsının tGırihi bir yeri oldu;· 
ğunu belirterek kendisini selam 
ladısını bildirdi. ____ .,.,... _________ . ____ ...,...,.,. ____ ._. ... 
GeceL1izo katılan Devrinci !şçi 
sempatizanları oesajlarınclal 
11 Tlirkiyo ve Kuzey Kürdistan' da 
ya9ayan halklarımız günümüzde 
zulnün en katmerlisini yaşamak
taclırlo.r. 
!skencehı::melercl.o direnen clevrirı 
cilerle Türkiye ve Kürdistan'da 
direnen hnlkların yanında olnak 
onları nnddi vo r:ı.an~vi desteği 
ynpnak biz yurt dışındaki dev
rimcilerin ve kendine bor insa 
nın deyip hnlkton yana olan her 
kesin bir :;örevi snyılw::ıktm.lır. 
Halklnrınızın kurtuluşu tüm an 
ti-faşibtlerin birlikte fnşizne 
enperyalizoe karşı nücadelesin
den·gcçece~ine innnıyoruz. 
Belçika'daki Devrinci İşçi senpa 
tizanlo.rı olnruk Newroz bayraDı 
nızı kutlo.r gelecekteki çnlışna 
larınızc1a baı=ıo.rılar dileriz'' 
d·3Cliler. · __ .... .,.·----~--4 ... ________ _.,_ ... 
GENT Demokratik Halk Kültür 
Derneğ~(DHKD) mesajıl 
11 DeC;erli dostlar, . 
Demokratilc Ho.lk KUl tür Dernesi 
Kürdistan halkının serJbolik Ne\'1' 
roz bnyranını içten selamlar. 
Kürt halkına yapılan zulün ve 
bask:Lyn kcu·ş:ı. verd:t[~:i. çetln sa-

9 
vaşlarına dayanışmamızı bilcliri
riz. 
Bu yıl yapılan Ne\~oz Bayramı:bu 
rada çok ağır şartlar altında 
kutlanırken,Türkiye ve Tt1rkiye 
KUrdistanında faşist cunta'nın 
Türk ve Kürt halklarına knrşı 
başlattığı zulün ve baskı karşır l 
sınela bu gecenin anıanı claha da 
önem kazanmaktadır. 
Kurtuluş savaşı sırasında emper 
yalizne karşı Türk işçi sınıfı 
ile beraber verdiği dirsek dir
seğ;e snvaşın arkasınc.lan1Kenalist clüsünce Kürt halkına zu tin ve iş 
kence yapnıştı.Ana dilleri ve 
kendi öz gelenekleri yasaklana
rak yüzbinlerce Kürt vatanclaşı 
katlec.lildi. 
:E:kin Devrimi 'inclen önce Rusya C'.a 
Halklar hapishanesi vardı.l2 ~J
lül nskeri clarbesincı.en sonra 
Türkiye Cunhuriyeti bir halklar 
hapishanesine dönüşmüştür. 
Kru1rolsun Sovenizm. 
Kahrolsun eupe~Jalizm ve faşizm. 
Kahrolsun enperyaliZli1in ·uşakları 
beşli generaller çetesi. 
Yasasın Türk ve Kürt halkının 
faŞist Cunta'yn ko.rşı mücadele
leri. 11 

Süryani Gençliği adına söz alan 
konusnacıJ .· 
"SUcyani gençliği olorak geceniz 
ele bulunnmktan kıvançlıyız. 
Atwcıtn:ız kareleş ulus olarak gör
dti.ğUniiz siz Kürt'leri Newroz'da 
yalnız bıraknaBak, sizlerle cı.aya 
nışnn içinele olcluğUL-ıuzu göster~ 
nektir. 
Bizler yüzyıllar boyu ezilmiş bir 
nillot olarnk Kürt kardeslerımi 
zin acısımı anlıyor,kencli acımız 
gibi yi.:i.ref~inizcle duyuyoruz.Asırlar 
boyunc3 her iki ı.:1illet aynı top
raklnr i.i.zerincle beraber,karcleşçe 
ve yanyana yaşadılar.Yabancı el
ler kirli anaçları uğruna bu dost 
lu~u bozdular.Bizlere düşen görev 
geçraiştoki kara sayfaları kapatıp 
bu;;:;üne bakıjıaktır.Buc;ün eleile verip 
mücadele verme ve aücadeleleri 
c.esteklcme zananıdır. 
Bizler her ti:irlü Kemalist. ve En
peryalist düşüneeye karşı olan 
nti.caüelenizi destekliyor,kendi nü 
cacleleniz olo.rak göriiyoruz. · 
Bizler s:i.zleri,'barış,özc;ürlük 
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10 
ve sevgiye susamış halklarla, 
yurtsever yndn ulusal tüm kurtu
luş hareketleriyle birlikte,es
ki ve yeni tli.rüyle sömürü düze
nini, ırk ayırımını, şoven çağrı ı a:. 
rı nı, elin bo.Q;nozlı(~ını( sofuluğu) 
ve tüm dünyo. halklo.rınu yıkım 
ve acıdan başka bir şey c;etirne~ 
yen ırkçı düşünceleri yoketne 
savaşına çnğırıyoruz. 
Nice NEVJROZ 1 ları Kü.r(Ustnn 'da 
kutlo.Hak ve beraber 6lrwk ümidi 
ile ilerici selnmlar. 
P/S MEZOPOTAMYA GURUBU 

C IGERXWİN 

( Ş t Y M 0 S H E S E N ) 

Dı sala 1903 ye de lı Hesare 
( gunde Kercuşe) h~tiye di~e. 
ı 91L~' ele i'rlala w an ('my e· Amu de. 

. ,. "' ;o. "' A "' Nnve do u bave wı Eyşan u Hesen 
e~ "' ,. "' ,. De u bnve X'tvo bı pıçükı hundn kı 
rJ:ıe u qederek lı ba xvrışka X\ve 
Asıy~ mayx• · ,. ,. ,. + 
Dı ye deneele şıvanı u rençborı 
kırıye. 
Bı sala lı gund u bo.jaren Kurdıs ,.. ,. "' ,. 
tane feqıtı kırıye. 

;o. A A A 
F;ı.qa nete;.veyı u çı~ı dı cleı:m ! e 
qıtıya xwe de standı ıe.Çendokı 
meletJ: kır~ye u clevjo berclaye. 

A. .~ A ı A d Pıranıya ~ıyıno. xwe ı Surı er ,. 
baz kırıye. ~ 
Nkha · lı heyo.teye u lı ffiJtD bı cıh 
buye. 
QANil.~ KlJRDO (Prof. Kurele Sovye-

tistane) · · 
lı ser jİy5:na CIGEPJ~v:rİN p~gotı 
nô JntJecle kurtah5: vısa clıbeje 1 

- ,. A A A 
"Cıger·~cvnn bı reng u ruye X':Ieva, ,.. ,. ,. 
bı n:ı.vısaren xı.veva wek teht u 
kolemen sere çJ:yayen Kurdıatane 
hor b ılınele! scclr:n socl sal hatı 

,. ,.. ,.. "' "' t ne,çune u ~ı~urıne,lo ew"'teh ,ew 
kelem lı cıye xweda bı tık,qaym u berk mane,CJ.gerxwin jı lı huner ,.. ,. ,. 
"~:Jerıya xvıTecla, lı bır u,. bm,mrn xwe 
da bı qaym serbılınd u serofraz 

"' "' tl\ maye u lı rıya :nveda her clıçe u 
dıçe~ ,. 
Dı jıy5:nn Cıc;erxwın da lı nav her 
ç_çr parôn Kurdıstaneda r:;elek ro-

n A ı .~ A 1 
~en gıran q e\\I'J.nıne, ı ~ı-yına xe 
qe Kurdda gelek caran buye reşe-

bn;y-1, bobolJ:sk, tofan u ·bcran, le 
,.. A. ,.. ,.. .... 

toht u kolemen sxre çı~a~en 
kurclıstnna beşkırı: ·ı ı cı ve x;.veda 

ı ,.. c <;;. • • mane,ne oq~ane. ıge~LWın J1 nı 
no. van taht u kelleman lı ser bJ':r 
A. 
u bmvara :2n·~es1-a bl. qaym, b~rk ra-
vıTestayx, jı c:ı.ye xwx çep u rast 
na loq:ı.ynıe,ne hejıyaye,rast
rast lı rıya xweda ber bı merem ,.. ' ,. ,.. 
u helbesta XWA dıçe u we here.Ew 

.ı\ ~ b,... ;, b ,... "" b 
bııve CLeng e;:ı u orı~ene ser es-m ,.. ,. 
t:ı.Jı' u azaclkırına netoıveye Kurcl" 

Esora wJ: (e ku ho.tıne çapkırın) A A ,. 
A- nıwanen vvı 

ı;Prısk u pe~i ~cliwana ı 
2; Sewra Azaclı ır 2 
3~Kine Ez ır 3 
4~Ronak ıı 4 
5.Zendiii~oAvısta rı ~ 
6.~nna Şeş'n ( dı çap~ 
7. Dı"t·m.na heft 'n ( dı çap e 
8~Mıc1ya u Salar ,. "' ,. 
9.Goxınon Peşıya 
Bır Dırok 
1.4 cılt Tarıxa Kurdıstan 

· ( natiye çapkırın~ 
2.3 cılt Tar5:xa jina w:ı. 

e mj !T 

ll 

Tl 

ll ) 

ele ye) 
de ye) 

( natiye çnpk1rın) ,. 
3.'·.Jer13erandın jl. Mınorskı 

( natıyo çapkırın) "' 
4. \tJerşeranclın Ttırixa Malıabaele 

\ natiye çapkırın) 
5. :Jergerandın jı Halfl:n 

· ·( nnt~yo ça~kırın~ • ,.. 
6.Kuştına ~ortekı İranı lı Berlıne 

( natıye·çapkır~n) ,. 
?.Tarıxa şorısa Kurelen İraqe 

( natJ:ye"çapkırın) 
C- QİROK 
1; Cim u,Gulpxri (hatiyo. çapkırın~ 
2 Resoye Dare ( 11 ır • .., ,. ,. 1\ 

3; Hesone MUsa (neo hatıyo çapk ,. ,. 
4. Sofere Q~yona Sor 

( Ne hntıye çapkırın) 
D-FOLICCOR (Zargotın) , 
ı. 3 Cılt Folklora Kurc1:ı. 

( Ne hatiye çapkırın) 

E-G HAimR n FERHENG 
l.Graı:wra K~r~i (hatiye çnpkırın) 
2.Gotınen Peşıyn( 11 .... " ) 

3. 2 cılt Forhonga Kurc1.ı " 
A A A A h A 

4. Prıskon· Hevı u Dax:V'mzıye Bır 
yar 

5. Hozan 
F-RETNE 
2.Lı sor 

,. ,. 
u Navc:_aren Kurcl 
ı. Hoxne lı ser ~1em u· 2in ,. .... ,. ..... 
Dı\'lc:ma Melaye Cızırı. 
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Kİ HİLGİRİ Vİ BARt M!N 
Qot norm diki dilÔ neyar 
Ev .... "' h ~ • ? gazı u awnra mın . • t A b A • • P:i..s xuze_ are nın gıran 

A lı'l • A A b' A • Kı ı gırı vı are mın ? 
H 

,;;lı,. ,. er ro~ u _or ovar u şov 
Havmr u nalin t~n ji dev 
Guh nacline dongo mo tov .... .... ... Heval u hem cınare rnin ,. ,.. ,. 
Kurdon nezan u ro nenas 

• A b b' A A Jar u re en2 J.rçı u xwas 
Petrol di bın de,bc kiras 

A A ""' A Nnbenı X\veş vı knre min 
Bi dost neyar top u tiveng 
Bi dar dixvmzim he rm e c eng 
H ~.k' .... "' "' 3 awar cı ıı::ı,qerın u aen~ 

~kestiyo ev dare min 
Gazi dikim kurden xowar. 
Rabin ji xew carok şiyar 
Hawi~ li dijmin bidno da~ 

l A A b . 'A • Tev gunc $. u aao.re r:un 
Di~r;ıin ku en dorxin bi zor 
Avon çeman om bibne jor A "> A Zaz u Hokar u Boxt u Lor 

K U R D ! S T A N 
Bilinde bojn e bala te 

Li ser taca te -ezmane 
Kitanek ren~ sipi daye 

W A A Serx zozan u Sıpane 

ll 

Li jorô kanı u cobar 
v•leku hestir clibarin xweş 

Lı. J'Ôre te dibenin ez 
. - Bihişt u bax u bistane 
Kirasek etlesin kaske 

• A .A A 
Bı renge roJe nexşıne 

Li beJ'na te dibenim xweA . A , A 

Bi surme şal u ınıtane 
Çı. "" ,. . rong şarıno,.yara oı~ 

sepal u nazik u smce 
Ferat u Dicle u XabUr · 

Bi sor be~na do bordane 
Ji xwina min tu lov sori 

Ji bina nin ~la cori 
Tonô min bazine zenden 

T A • ~· ı• o zencırın üı ınga ne 
Evina to kirim şevda 

"R' A l VI. A , 
;;ı~ınuır u perışanım 

Pir xwos bikin vi ware 
Ji wan leven Şirin maçek 

nin Ji derde dil re dermane 
Avabikin xan uosora 
Em tede runin vlOk bira 
Da xurt bikin zer u pero. 

A b' hA ~A A • Vı ınge. e CLıware mın 
RA •. ı • 1 A unın ı nav JO.X u çema 
Nnz -a_ ciwnnik ben sona 

A •. , Hezo.r xwesı bı wan dom~ 
Pir xweş dibin evare min 

Şahi bikin,.em roj u şov 
Maçan ji levan bidno lıev 
Nu xweş dibi roı.vşa mo tov 

• A i • b' t A Bırinearın ı open ,. 
Awiren çavön belek ıro 

vloro dilbor ku dosten te 
J . ,.. . L 
ı eşn ının ro uqmane 

Bi p1r1 o z dixvmzim ko 
Bibim znva tu çidbeji 

Ne xowne ko di~ejim ez 
Ne sm.rır u ne goı:ıane 

Tu nabeni eli govonda 
Me da her kes diçi u te • h ... h... .... . Lı awır şa ı,.u ceJ~e ... 
Sema u ger u dıla ne 

Qo ı en X'li'lina mine çi b kim ? 
Ciwan clibin- dmmrô min 

Da bel bibin boybun u gul 
Carok nemenin kul di dil 
Gul bic1J~1G yare ·mil hi mil . - Me ger . ı . bx "" ...... • ~ 

Diye ko ez bidin carek 
can u ciger cleynin 

• A A -. Di xweş bı ı pe yare ının 
Da . . • b" ? xwaz xıye Jı serxwo un . 
Petrol u hatin u lıebu~ 
Bi dost me bin·hatin u çUn 

-Pir xwoş elibin bo.zarô min 
A l'b' 1 A b' A Nu xweş cı ın cax u ırın 

Serbest u sorbilind dijin 
İcli cig-er nabi bi x-ı.'lin 

· A A , T a lco dıjım,yekcare oın 

C!GER:X\'lİN 
(RONAK DİWAl\TA 4 tA) 

Di ve re de,çı erzano 
Çı. . ... t ... 

zanınArunoAa ve şen~ -
u şoxe begler u paşa 

Bi qurbana tebim cano. 
Hezar mir u bog u xana 

Ezin ku te ji deste 
Dijminan do~ciın bi ıneran1 

Li .ser singa te serbest bir:ı 
Bi:gnrÔzin te ı:1ercla ne 

Me~er dur u re~e re~ik 
'·· Li hnwır clijminen xwinrej 

Meke bav.rer bi tirsir:ı ez 
ji sehpa u ji zinclang 

A • A A A 
Serı ının danıye ve ro 

Di ;o. b" hA A ver:1 ıg eDo arDance 
Mebeje ko:gelek forsond 

Ji desten x2 we bordane 
Dixwaziın tirs u sawır u 

F ... • • ı"' • en u xapan Jı xwe curxım 
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1:! 
Bizane ev qcr~ja kur4 ,.. 

Ne ya çond mah u sala ne 
A A ~ A 

Heçı çuyı mede pey wı 
Ji min gazin meke nazik 

Metirse he ji bona me 
Demen xu~t a mezin hane 

Hezar salin oi~ı buye 
Q A. h~ A •i bA ereJ e nu J xew ra un 

Dixwazin wl. bişon carek 
A h A Me reber pıre-rezane 

Çeka nin zor u zanl.ne 
Ei bır u bawer a aaxwaz 

Bi tajawir dinerin xZ 
Li lmvrreşar u ey\vane 

rBiwesra Rojhilaxl.Ax\veş ,. 
Bi ş~ranı u nazdarı 

Ji cobaren te ev hindam 
Bicarek tene avdane 

Meb~je:paşdemayin Kund 
A A • ı Kuren Kesra serı hıldan 

Li ser şax u· çiyan lm·mn 
Derefşa Kawe hilda ne 

C!GERXti/İN 
( Ronak Di11mna 4 1 a. ) 
~----------------

JEHR T~EVE V~ Jİ~ 

Ger ku em A 

Her roj bi tesadufı bijl.n 
Ben kuştin li bin lingan 
Bi sedan1bi hezaran 
Ger eo bırçl. bin 
Tb.zl. bin 
Be cl. bin 
tlger ku eo 
Li kargehan 
!d nav er~an 
Gcii girtıgehan de 
Ben kuştin 
H~r ro~,..b~ he~oar 
M'e ev :ı ın na ve 
Jehr t~keve ve jl.ng 

FIRAT CEhTERi 

H ER İ N 

Herin,herin l 
z(.ka vegerin 
Desten xwe ji nin bikşinin 
Ji ı:1in - bi gerin 
Herin ı •• 
Min ev bexçe 
Ne ji bo 'Ille gul te de çaneline 
Min ev nalok 
Ne ji bo.,..t.rlx leki;rine 
Min ev re u borı 

Nx ji bo we raxistine 
Diya min 
Ne ji bo we ez an~ me dine 
Ev daristan 
Ev g~l u ç~m ji 
Ne yen we ne Le hun -çi sekinl. ne ? 
Herin J •• 

FIRAT CEWERİ 
~---~---------~--

f?İVAN l} AXA 

. ı k"" . . ,. K l • t A .... ,~ Li ~ne e :ı. Jı ;ı e urcıs ane! axtu"ı,.o~. 
xıvedl; oilk,ker~;ıe mih u bizınan, 
xwedı xulam hxbu~Pirranl.ya wan 
gundin li dare yen wl. bun~Weke 
xweclı nal u nn.v bu weha jı zalim ,. ,.. 
u ~edar bu. · 
kce h~r.sal ~iv~ne~l. jiAb~~a pe~e 
X\-TO dıgırt.Le gırtına i'iı u şerten 
wl. ne \lrek yÔn her kesl.~bun.Li Kur 
distane xwecli pez 1 şivane xwe yn.n 
bi salan yan ji bı heyvan di hem
bere b'tlb.akl. ele· cligrin.Bi gotinek~ 
elin kire dikin.~van woke nerive
ki ji no.!~ t~ dıtin.Het-a roja da-,.. ı"' ,. ,. ku - ı· b d wı,xwecıyv· peze c ı er e ye 
ll ı • ı• kA A • • l A axa ı bı nav c ı e.Yanı Jı 1~ne 
ta warı ne bi nav~ ı:ıeriv bnngı wan 
dikin.Heçl. axa y~ gunel e,ku ~ivan 
a ne niha li cem·e,sivanan bı awa 
k A 1 • k • A 1 • kA • 
ı c.ın ıre cı e. 

Her sal 2sivan3 ku girti ye ser
x,.,ahr bı ~ r1 va n ala xwe dik ev~. Axa 
.A • ı~ 1\ ı• • A T~ k Jl. şıvanc.r....ı. xwe nu c ıgıre • ..l.J';:: we 
li jor hati gotin ne bi şerten 
wek heml. kes i. 

A .A i A 1\ Disa axe bo.zara xwe b şivane nuh 
k • ! A .A t"' A b ı ro ır~Şiven Jl. şe~ en ruce qe u 

kirin,u ç~ bcr l(eZe xwe. 
Şerten axe ev bun ,· her rojR ku 
·'" A "> AA A 

sıven here ber pez,we nanokı· ~ pı 
vazxk~ bi x~e re ~~.xarina wı a 
roje ew nan u ew pıvaz e.Saleke 
t 

• • A A A A eman ew Jı xe~nı nan u pıvaze na 
xw~~E~er rojeke,ve levhatine xera 
bike u tixt~kı din bixwe we sale 
kx şivantıye belaş ji a~e bik~. 
Le şivan ev tixt nekir u levhatin 
a. Xt.rıe bire serı. -
Di roja daw1ya sale da ~ra,çend 
""ı A • ı· guh kA x~ 20 u şıvan ı nava ore e 

nezıkı ~nd gihabune hev. 
Ax. A • • • A • t e· Jı sıvan re go : 
"Birazı·de rabe.Ji bir ne ke ~ 
ez li ser saza xwe ne .Her mih u 
bizina ku te qulibande all.ye uin 
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ya te ye. A "' 
~van rabu ser xwe u ber bi pez 
~· A ku ı• • b"' bA b ı • • u.ware ı wır u u e a ge_ 
lek şivanan ku bi salan şivant!· 
ki A A ı"' h • b 1 rı~e u ev

4
sa an

4
wan emı . e aş 

ji Vl. axa yl. re çuwine. 
Bilindayiye cliwer 160 cn.yEl ;ji 
xwe şiyan 175 cm"'bti1 Pez anın ber d~wer u bizinek 

A i A A • A A dan desten ~ ven vr:ı. rahıitl.ye"' 
ku di ser dl.w~r re bav~;je rexe 
din 1~ ·nenaze ku hiı:ıeta ... wi ne 
bes bu~Xwe li

4
yek duy yeke qe

~mand.Di"'dawJ.ya·d~Wl. de,be~e 
~~ pırn:;s:ı.,nexweş ~ law~~ an1~ 
;)e re,.Jı :x~rm g!ra~ıya w3; .berxl. 
wek se çar serı pıvaz bu.Ji nav 

A k A A A • A "b Wl. erJ.ye"'peztşıvanx 2e. es ew 
berxik aveX pışta Cl.i't..rer.Li gora 
lihf(vhatine ji etv ber eli buAya 
şiven.Paş kti ev lihevhatin u 
q~wle şiv~n qed~a ~er *es ber 
bı mala xwe dx çu.Şivane ~e ~ı 
her kxs xatire xwe xwest u çu 
ser r1ya xwe. "'. Dk re de b~ika wi *i peş,~e
re wi tewa~J.,h~di he~i mitalen 
nane X'P~e ye so.le clike.Etv de ça
wa kÔ.Ne nan e,ne girnr c.~yan e ne bi van nita.lnn ı;ıoiha nl.Ve 

A W • k"' rıya xwe.Tn ku liqa~ı oerıve ı 
gavan hat ~Pas silava li ba hev 1·· 
runiştin u naweki bi hev re a 
xif'tin.Di dawi ele peyv hat ser 

• A A A • A h Ai nesela şıven u axe,_8'iven en v 
Kara xwe dikeşand u hxm digot& 
Ev bi salan ez şivnntıye dikim 

A A • di A Her 1~a~at1çuy~ rdJ:;n"' rnven x1~e"' wercı~ır n u .ıçuı:ı na.v 5ıa ıyxn 
Xinle.Le Çi nixabe ye ku xe SO.le 
min levhatinek bi axa kı re kir 
ku ti be a~ili ~i V~ mxstir tü 

nx ye.Gavanx ne ~e pır~:ı.: A 
X~re,çina ve sale te beaqilı ki
rı·;-ye ? 
sivan je re got: 
.:..Bahwer ke li gunele ku nin şi van 
ti le elikir axa ki ~i hazira ne 
çetir heye.Ez Şivane wi bun.Lev 
hatina me ji ex bu; M:in cl§ snle 
ke şivantıya wı bikirane u di 

A ı"' l • • . A A A ve sa e c.e,;J:ı. xeynl. nan u p;tva 
za hişk ne dixwar1Roja qewle me 
qed~va,ji nav kerıye pÔz rün çi 
di ser diwer de biqulibandana 
d;bU. ya min.te wek ku tu ji di-~ A • •k A • • • h b:Lne, ev· ber.,c:ı. a Wl*'l. ;:ıı nın a-
tiye ku ~i ser dıwer re baxejin 
rexe clin.Ni ha ji weha rU u ta-

A 13 
z:ı. . nkuan • . . ~o t • "" 
Paş ~ıven go ınon xwe qedand, 
gaven je re got: · 
-Eger tu niha vegere u disa hi vi ;ı. • th A b•k"' d"' bX. away:ı. şıvan ıye ı e ew e e;)e •·: ? 
baş a . ,. 
-Bahwer kx xz deh saıan beji~ baş 
~,aw na beje·na.Ma ki naxwaze ku 
şıv~nenAbelaş bigre ? . 
Gaven je re got : 6 · • ~o 
-Di naxwe disa here u ~ıv~t:ı.y~ · wt sale'k- din ji bike.Le ve nare 

A iC' . b• A ft b• nan u pıvaza xwe ı·vı awayı ı-
X'IIıle ; ele na te p1vaz şikand eli nav 

ı /o • A 1 ı• ~ ber~ pe en pıvaze ce ı ser .ı.ı.er 
pel:ı. ~eliken pirr zirav hene.wan 
peliken zirav baveje a ye din bi 
xwe.Gooan elikin ~, di·daw~ya s~-

A A ·d=~ bob/o le de axa ye me · e poşı:::ıan ı e. 
sivan~ r.ıx,ji bo hey:E'a xwe ji axi 
hil~ne,d:ı.sa vegera ber bi gund e A 

ruce. "' ~o ,.. ~o ;. Bi eyn:ı. so~e şivantıya axe ere 
kir. ~o ·.,. "' ... Saleke siheAş:ı.reta w:ı. gavane ku 
ligasi bu bu j± bir nekir.~an n pivaza xwe bi xwe cliX\~ar' le ew 
pelikSn zirav eli pivaze de der
dixistin u cliavetik. . ,. "' hı lo Ro~a davı,~:ı.~a ~ aman,.peze gewr 
anın ber dıwe~ u şivane r.ıe xwe 
li·wan ~i~and.Yek ~i yek avetin 
·piŞta dıw~r1 Di dawı de ~w berxi~ 
ka sala çu;xı di ser d~wer da ave 
xi ~n b.i xera xwe ji axe re hişt: 
u yen ~in dan ber xwe.,. • 
Dena d:ı.sa ku giha gaven, di r:ı.;xn 
xwe c1eAçencl·nib, ti biz1;n·dan~ Wl. 
ji ~-dısa ber.bi gunde ku je ha 
ti~u.. · · Eclı ji wc roje u paş de şivan bu 
şivane xwe.Axa ye ne ji na be 
p~z n hew şivnn ji :ıcwe re girtin 
Le· nal u nilke axe disa wek ye 

A A A Ad b'" xel:ı.f'e Osnanıyan ze e u. 

D E R W ~ S FERHO .,.._.,.,.. __ ... _ .. ___ . _______ ........... 
DENG RAB6 SER QİYAN KET 

~sa dirijınin ~~ne 
~ welate dilbirin~n "' 
Dıs.a ew hewo.r u axın rabu 
Li ber eznanan sekin1 

EW dijninen hov in hatin 
"' Jlhne ber pı~an 

Can u canane~ ~listan 
Pşlixandin hevı · 
H"e nUh şın dibu paş salan 
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14 
~ ser sin~~n dayikan, 
şır di devnn nazik diherik~ 

A A A Mxndalen sewı ne ew 
He di destpÔka jine de dil. 

Ji ciheki lori bilind dibe 
Henber hovan, 
J" A ı• h A A .,.. ı -:fet~ ın e w ar u a:b,c~n .,. 
u xış ena xenceran ı kın 
Ji kenbera azadixwazan 
Bo A A k 1 A ı•k• ı qerın a gazıcı ın 

Bi nalin buk.,.dilıliyenin 
Le bi clmxel u be xen~ 

DER\!~ F E R H O 
~-----------~~~~ 

TİR t J İ K-
~ş nema ku ni ne koşanel 
m. . • ,. " 
~u Jı ve ~anı · 

A .A A A A 
u ne ~ı dasa bageren dın u har 
Naç:1r 

nan. 
Ne karin hilkin 2 raki~inin ji kezeba ax~ lıba zıl dayi 
-Hesin • • ·:.ı · 

o A 
he ş ın 

nefer bihnok-
k A b" • A • , •. • 41o "> Ne arı~ ır~zın:;ı.n,nı nıxıne de 

Tove unıtwarı,çru.sk ••• çrusk. 

R O J E N BA~NAS 
(Li Bandeva Spede) 

Reva ni jı ji boni te bu 
Ma we çi bi bi bi hatina ku bi na na 
Mirin ji xwe li ber ne bu 

A A A Ene bı hevre bana ku r:ıayın hebana 
k ,. "' ı· " ,. Nane we besı ne ba na ı sere aveke 

Kevrvan We eli ber ne ele bi buhurana 
L ,. ~·k"' ,. " h. t" eyıs~ı e xwe nıvre ış ı 

A A • A A 

ıLi!? ~ır,.bı Q1~2nk~ 1g~ye x~e 2oh~~rı ~ c.eve ge ı ı ı sere çıyaA.ı.. 

vJe cleste ne bi gihana hev 
T.1 k A A " d • "" • ı• " • • vv e x şaxe rı.m,,e ır@J c ıreJ bı bana 
Sere ne wô bi gihana eznana 
S d " b"l" k"' ,. b" . er enge ı ure ı eme ı cıvnna 

Mene li ·clora tnbburvanki govenel bi girtana 
Çevô' dayike xwe paqij bi kirana 
Keziye keçike xwe ji nuve bi hunana 
Mx kavilik ne di hişt li gund u bajara 
Le We he en disa li cihe xwene 
m .,. " ı•'b"'",. 
.ı.· u ~ı wı ne c.ı;_:ı ını 

Weke nare tavizi 
'T,• h",. ~h ""··k· t "k"" ~ı evııa,.~ıreJı e avı ene 
De ne be nı XIA!e •••• 

HİNKAR To R İ 

L! B A T'O V 
Di liba tove genin de ,. ,. ,. 
Ur::ın.dwarı zıl cln 
Ew li2n J:u kebtihu kezeba mm reş 
Ten e u bı 'ran u 
~1:.t.na girtiyek be r.iefer 

Di
,.,,. 
zınnane 

Di·liba tovi de ur::ıitwrrri ziı da ,. ,. ,. ;.. + 
Heşın bm· ·uıt,rono.k •• ronak ,..,. A ,. ,. ,. ",. ,. ,. 
Heşın bu bırubn~erı,petı •• petı 
Ü;~L.Jlhht dile a:ıce, . ~, ... ,. . ·""' n:._ s:ı.nge do bışkıfı 

A 
No glı. .. cre gurra esne~ 
Ne hers u-bori.rıa bruskan 
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:(MAYIS 15 
Uluslararası işçi sın:ifJ.nJ.n . bu isterıine son derece öfkeli 
birlik clc.yı:m.ışna ve nüco.c1.ole salcl:ı.rclJ..Binlercesi tutuklan-
gi:i.nii olan l Mayıs uzun süren tb.,yU.zlcrcesi ölc~i:i.rü.lc1ü ve 
kanlı ve çetin bir nücaclole bir çok li('.eri asıldJ..Faknt · 
tarihinin esericl.ir. . her şeye rağnen 8 saatlik iş 
Eskiden işçiler bugürurii hak- süresi kabul edildi. 
larından yoksundul ar. Hiç bir 1889 yılJ.nın lL!-21 Ter:n:ıuz tn-
sosyal güveneoleri yoktu.»Jek rihleri arasında yine Paris• 
gücUnU ölnenek pahnsıno. burju te toplanan Enternasyonal Ses-
vaziye ve sör.ıürgociloro satı- yo.list İşçi Kongresi;l M~yı~ 1 

yordu.Uzun ve çok yorucu olan ın her yıl uluslararası ışçı 
ço.lışrm sac.tları ço~u kere ka sınıfı bayranı ve birlik, c1aya-
c:ı..ın ·.ve çocuklar için ele aynı nışno. ve rıUcaclele günü olPrak 
idi. kutlanr.1asını kararlastırc1 J.. 
yalnız bu arınnsız söı:.rl.irü neka: : . ·DUnya işçi sınıfının· bir zafe
nizw:lsı böyle ?;ituezd.i.l6 sa ri olan li~ayıs savaşınının bir 
at ço.lıştırılan ve hor şeyin . · son'llcuç1ur.8 saatlik iş süresi-
yoratıcısı olan işçi sınıfı nin ro~erika'ca kabul edilnesi 
e;Uci:lnü birleştirneden hiç bir Uzerine tür.ı Avrupa ülkeleri ve 
şey kazanaoıyacaSını onlayana ve dünya işçileri bu hakkı al-
kadar ozilcl.i ve sör::Uriildü. nak için burjuvazilerine savaş 
Burjuvazinin varoluşu 11e lmr açtılar. 
şıtı olan işçi sını~ı da doğ- 1850 lerde Çarlık RusyasJ.nda 
du.Burjuvazi ile işçi sınıfı : ihtilalci yoldan gelişen işçi 
arasında bir sınıf savaşını sınıf~ hareketi 191? büyük E-
bo.şlnc.lı.Enok-Sornhyo kr::ıV(Snsı kiH devriDi ile tnrihte yeni 1.-1 ·.· 
olan bu nücadele uzlnsnaz iki bir dönen olan Proleter Devrin 
zıt çelişkiydi. · ler Ça(;ı ve Ulusal Kurtuluş . 
İşçi sınıfı eneğinin eleğerini Hnreketleri Ça.ğını açtı. 
alıınk için sınJ.f bilincine ve Türkiye 1 cl.e işçi sınıfının o-. 
örgütlerıneye ihtiyaç duyuyor luşunu ile nUcadelesi de baş 
du.Tarihi bir clöne1:1 alan bu lar.Çeşitli işçi sınıfı hare-. 
nücadeleye binlerce şehit ver ketleri görüliir.Kürdistan'cla:. 
di.İşçi sınıfının kitle hare~~ ···: .. :::tın oluşun ve hareket daha son-
ketleri ilk c1efa sanayi cı.evri ralarn tokabUl eder. 
oini ;yapan İngiltere 1 ele c1.oğa- Türkiye ele sönürgeci burjuvazi 
rak Avrupa 1 nı:tı çeşitli ülkelo. hiç bir zaD.an 1 Hayıs'ın İşçi· 
rinde e;örülclü.Belli clenokratik sınıfının uluslararası dayanış 
ve· elco:rionik hakların alınnası na ve rıücacı:ele p;i.inü olarak ırut 
için nUcaclele ile başlayan lannasına izin verr.:et1iştir.0 
İşçi s:ı.nıfı hareketi gi.:lnden nu gerçek anlar.1ınc~an saptırarak 
gUne gelişti,büyüclü ve boyut kitleleri,işçileri,öğrencile.ri · 
lanclı. Tarihe 13?1 Paris Ko- tün·halkları aldatoaya çalışkış 
niinU olnrak r:;eçen proleterya tır. 
nın şanlı r_:ücadelesi ile siyat i 1 l\1ayıs 1910,1911,1920,1921, 
si iktidarı ele alabileceği 1922,1923,1924 1 Hayıs. 1 larınc1.a 
gerçeği kanıtlandi.Ve ilk de- çeşitli gösteriler ve kıpırdana: 
fa işçi sınıfının bir c1~evleti lar, iste:o.ler yapıldı. 
doğclÜ. Yeterli örgi.i.tsel yE>.pıya l'Nayıs 1925 te Tiirkiye burjuva-
sınıf bilincine, plan ve pro(?;ra, · zisi iktidarını sağlar::ılaştıruak 
na sahip olnayan 11Paris Konünü" için Türkiye Kürci.istanı 'ndaki 
burjuvazi tarafından kanlı bir Şeyh Sait hareketini bahane e-
sekilde dağıtıldı. derek,Türkiye Kürdistanı'nda ve i Nayıs 1886 yılında. Ar:erika Batı Anadolu' cla, öner.üi işçi ner 
nın Aikngo kentinde işçi sını kozlerinde İstiklal rıahkenele-
fı dahn az bir çnlışrıa süreci ri kurarak,Tiirkiye'cle tan bir 
için kitleler hrılincle greve terör havası estirdi;Kürt halkı 
gitti.Burjuvazi işçi sJ..nıf:ı.n:ı..n katJj_rıJJdan c;eçirildi. Ve burjuva 
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zi ı Mayıs'ın "Bahar Bayrauı" 
olarak kutlunmasına karnr ver
diler.nJrindeki orduyu,polisi, 
gizli njnnlorını alarDa kaldı
rarak olağan üstü cluru..r:ı ilnn 
etneye başladı. 
1 t1ayıs 19 38 de Aclana 'da bir . 
gurup işçi ı riayıs ı a sc.pip çık 
ı:mk istedi. 
1952 ele kurulan Ar~lerikancı r··. · 

Türk-İş 24 Tenuuz'u İşçi bayra 
E11 diye lrutlayacağının ihaneti 
ni belgelecli. 
lMayıs 1976 cla Türkiye'de ge
rici ve faşist partilerin koa
lisyonu MC hUküoeti döneninele 
İstanbul 1 da çok görkenli ve y:ı.. 
ğınsal bir şekilde rJevcut ya
sak kırılarak lDıtlandı. 
1 fJiayıs ı 977 cl. e yine r-10 ko al is 
yonu vardır.TUrkiye İşçi sını~ 
fı ve cleuokratik kitle örgUtle 
ri DİSK'in öncU.lüğünde 1 Mayıs 
ı İstanbul'da Taksin ke:yclanın 
cla kutlanaya gelniştir.Inter
continentan oteline yerleşniş 
Kontr-gerilla,M~~ ve eliğer siz 
li· nihraklar,nitingin son anla 
rına doğru kitlenin üzerine a
teş açarak 36 yurtsever insanı 
ölclürdüler.Taksiı:ı alanını ka

na boyadılar. 
1 I1ayıs 1978 de Ecevit ağır;;. . 
lıklı hUkür.ıet yönetnekteclir. 
Yine DİSK'in öncUlügUnde beş 
yüzbinelen fazln bir kitle yine 
Taksin alanında kutlanıştır. 
Burjuvazinin tün yalan ve pro
pağandnlarına rağnen 1 Mayıs 
1978 olaysız sona erniştir. 
ı Ivlayıs 1979 Yine Ecevit İkti
dardadır ve f'Taras kanlı olny
larından sonra Ülkede sıkıyö
netin ilan edilniştir.Sıkıyö-

t . . ı 1 • ı ·ıg· . ı t ne ırı ı an ec._J __ on ... vı ay e - , 
ten 16 sı TUrkiye Kürdistanı•n 
clnclır.l Hayıs'ın kutlannası 
yasak ec1.ilniştir. DİSK yönetici 
leri göz altına alınnış ve so~ 
kağa çıkna yasağı konulnuştur. 
Sıkıyönetin ilan ecl.ilneyen bae 
zı vilayetlerde kitleler ha
linde 1 Nayıs kutlanDış ve 
Türkiye Ki.i.rdistan 1 ında sıkıyö
netin yasaU;ı ol:::Jayan Bi tl is i
linde çeşitli deraokratik kitle 
örgütleri ve sendikalar bi~lik 
te kutlar.ıışlnrdır. 

Bugü.n yüzbinlerce işçi ve emekçi 
nin her türlü ekononik,sosyal ve 
siyasal hakları ellerinden alına. 
rak gasp edilip belli bir azınlı 
ğa peşkeş çekilnekteclir. 
DİSK kapatılnış,binlercesi tutuk 
l;cmarak oallarına el konulr;mş yö 
neticileri idnn talebiyle yargı 
lanrJaktadırlar.Grev yasağı konul 
nuş,sUnGÜ zoru ile işçilere işba 
şı yaptırılnıştır. -
Faşist Askeri Cunta İşçi sınıfına 
savaş açrnştır. 
2 yıla yaklnşan cunta uygulanala
rıyın işçi sınıfı ve·onun nüttefi 
ki köylülük yoksullaşnış,satın al 
na gücü dUşuüş açlıkln karşı kar
şıya bırakılnıştır. 
DUnyada eşine encl.er rastlanır bir 
devlet terörü yaratılnış baskılar 
işlcence ve i(~anlar g-i.inlltk olağan 
şeyler olnrak knbul edilip,devle;;. 
tin resni ideolojisi olnuştur. 
12 Eyl15.1 faşist rejir:ıi Orta-~doğu 
üa sarsılan enperyolizmin çıkar·
larJ.nı yenielen tesis etnek için 
NATO clesteğiyle işbaşınn getiril
di·• 
Fasist r:1.arbeler hiç bir iilkecle 
tarihin ileriye doğru (l_önen çark-
ı . , .. " " " ı ı . ı ı 
arının üonuşlmu c.urcuranaı;ıış ar& 

dır. 
İşçi sınıfına 1Hayıs 1 ı yasaklayan 
lar,tankları,toplnrı,silahları ve 
her türli5 güçleriyle işçi sınıfı 
üzerine yürüyenler birc:s;ün namlular 
rın kendilerine yönclc:.iklerini · 
nutlakn ve nutlo.ka göreceklerdir. 
İY.çi sınıfının balyoz yurıruğu bir 
gün autlaka yüzünüze patlnyacak
tır. 
ı r-1ayıs uluslo.ro.rası işçi sınıfı 
nın birlik clayanışna ve ni..i.caclele 
gUni.i olarak nutlakv Ti.irkiye 'ele ve 
Kürcl.istan 1 da özgi.lrce, tanksızca, 
topsuzca ve kardeşçe kutlanacak
tır. 
Faşist askeni cuntnnın yıkılıp, 
defol up gitnesi 7 Tti.rldye Deı;1ola-asi 
güçleriyle,KUrdıstan'lı ulusal ele 
uokratik güçlerin yapacağı eylen 
ve ~üçbirliğinin nücaC:telesinclen 
t:5eçer. 
Kahrolsun faşist askeri cunta. 
Kahrolsun enperyalizn,faşizn ve 
sönHrc;ocilik. 
Yaşasın uluslararası işçi sınıfı 
nın birlik do.yanışr:ıa ve nücadelesi 
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!nso.nlı~Gın tarihi doğa ile mUca- yaşayan ilk insanlar siirtDe i-
delesi ve knvgosı varoluşu ile le ateş yakma bulgusuyla biraz 
başlar. ·· daha rahatlac,_ı.Ateı:; yakarak ı-
Azgın ve çok e;UçlU olan doğaya sınnayn ve nteşten yararlanma-
karşı,vahşi hayvanıara karşı ya başlaclılar.Kenclilerine ko-
sosyal bir varlık olan insanoğlu nut yapnaya bnşlaclılar .. Pişmiş 
yalnız baş eelenezeli .GücünLi., emeği yenekler yo.parak insan zihni-
ni, cliişüncesini birleştirDek zo- nin gelişmesini hızlandırdı. 
rtlnclaydı. Ateş sayesinde üretim aletle-
İş aletleri yaparak doğaya karşı rinnLde geliştirip müker.lmelleş-
savasta basarı ve zo.ferlor elele tirclilor.İs o.letleri .farklılık 
etti; , kazandı. " 
İlk topluosal üretio biçimi bu şe Ok ve yayın ico.clı üretici ~~ç-
kilde cloğclu.İlkel komünal Urotim lerin gelişnesinde yeni bir 
tarzı insanlnrln başlar,milatan dönem açtı.Daha çok av yapıldı. 
5 bin yıl öncesine kadar sürer. Ve! hayvo.nlar-ya~ala~p yakala 
İlkel Korıiinal- toplum· pek çok a- yarcık evcilleştirneye başladı-
şamalarclan l_Seçniştir. lt;ır. Toprağın i7l~n11esine geç-
l.Gens clUzeni öncesi dönen, insa tıler. BuğclEW, pırınç, ı:usır, soğan 
nın neyclnna c;elnesinclen ynni lo.hana, keten, pamuk elde etneye 
2 milyon yıl öncesinden milattan çalıştılnr.İlk eveillesen hay• 
L~O bin yıl öncesine kac:ar sUrer. van köpek ol(lu. Ve insanlara av-
2.Anaerkillik döneni (Anaerkil cln eşlik etti.Daha sonraları · 
gens topluluğu ),Ataerkillik clö clormz,keçi ve sığır ve do.ha son 
neni ( Ataerkillik gens topluluğu raları at ehlileştirildi.Hayvan 
3.Köy komünü döneni. gücUyle toproğı sürmeye başla~ 
İlk insan]_ ar yiyecek tc.plar, ava clılcr. 
çıkar ve balık tutarlnrcb.,yer:ıiş Konutlarını geliştircliler, elbise 
ve meyvalarla,köklerle,küçük (deriden) bollastı.!lk taı::ııtlar· 
hayvan ve bo.lıklarln beslenircli. çeki,kızak,kayık ve tekerlek(taş 
İlk insanın tabiatla nücaclelGsinrı_e VG tahtGcl.an ) icat edildi. 
de kullanctıe;ı ilkel iş aletleri Ürotin aletlerinin gelişiLliyle 
yetersizdi.Ilk insanlar yaşona enek çeşitlendi,kollektif rı{i.c ü 
nesnelerini tek başına sağlaynbilecel"J:'etici güç oldu. Dnha sonraları 
lecek cluruncl_a clei";ilcli. ateşten yararlo.naro.k ı:;ıo.clen bul-
!nsanlar hayatta kalnbilL18k için clular, OnU ID:Şiüt]lpişler:ıeye Ve on 
guruplar halincı_e bir arayn gol ::lan iş aletleri yapr:ıayı öeren-
nek, birlikte konelilerini vahşi ~liler. 
hayvnnlo.rc~an korur:ıak ve gerekli Ilk önce bakırdo.n iş aletleri 
ihtiyaç no.dcl_elerini birlikte sağ~_o.n<-:ı yapıldı, sonraları bronz ve· son 
laoo.k zorundaydılar. ro.lo.rı deı:ıir kullo.nrmyo. başlandı. 
Tas ıxü ta ve r.nzrağın keş.fiyle Taş clevri, Bronz devri ve DE:n::ıir 
av" netotları gelişti.Aletleri ~levri bir birini izle eli. 
beraber yapar, bGrabor ava ~;i(.ler Ilk insan kaba ve kalıredici bir 
ürettiklerini yani avlaclı~ları- yarlık nUcacl.elesi vernekteydi. 
nı beraber paylaşırlardı. Insan Urotic i gUçlerin (~Üşük gelişr:1e 
sürekli ol~rak tabiat nesnelerin seviyesi sonucu ilk insanların 
deki bi~i:r;ney?n yeni özellikleri Yı;tş~r:ı?.- düzeyi açlığ:ı:n eşif{;indey 
kesfettm.Ilk ınsanlnr el hareket dı.Olum oranı çok yuksektı. 
leri ve raiı:1ikl0rle anlaşırlardı.ı İlk insanın bütUn hayatı varlığı 
Sonra telc heceli insan dili oluş nı sürdürecek tenel şartları sağ 
tu, 2;elişti. Bu ~lurum .. U~etici gi.iç- ~ann tasası~la cloluyr:ı;ı.!şte ilk 
ı erin gelişnosıne bu;yuk katkıda. ı~sanlcı~ı to:pl ur.ıs8l bır ~ollek-
bulunclu. tıf o~_o.rck bır arayo. getıren şey 
.l'J.rfac kovuklnrındn vo n:1ğnralarda emektır. Tek başına 'Yasamak ve o • > 
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t.ek başına çalışmaya ihtiyaç hal~n~ geldtUiGens toplulu~nda 
maddelerini tedarik etmeye ola- ha.kımıyet erke~e gt.tçti .. Anaerkillik 
nak yoktu• yerine ataerkillik aldı. 
S Ü R Ü :!lk insanlar sürü ha- Kadının anaerkillik dönemindeki 
linele yaşaclılar.Hayvan sürUsüy- . durumu herşeyden önce o zamanın 
~e toplumsal enek ba~ları olması eko~omik hayatında~i b~lirleyici 
ıle ayrıldılar. roluyl? ·a9ık~anır.üretıci g~çler 
Sürti.; belli bir böl gede yasayan az. gelışmıştı,av azdı; temel ihti-
insnnların oldukça küçük bir gu yaç maddeleri,tarla işleri ile 
rubund~n o~uşurdu.Toprak onların uğraşan kadınlar tarafından sa~-
temel uretım aracıy1ı.Topraktan lanırdı.Yiyecekleri toplar ve mu-
ortakla şa yrarlanırlardı.Sürüler ~afaza ederdi. 
arasındaki bağ sürekli değildi. Üretici güçlerin gelişmesiyle bir 
Birbirinden uzak yerlerde karşı*ıkılikte erkeğin ekonomik hayattaki 
lıklı ilişkilerö· geçmeden yasarlnr~~olti arttı.Erkeklerin u~raşı olan 
lardı.SürUde cinsel ilişkil er ku vahşi hayvanların ehlileştirilmesi 
ralsızdı. göçebeleştirici hayvan terbiyesi 
~oplı;.m~al .. ilişkilerin bu biçimi . gens .. topluluğ;u ekonor:ıisinde gi de!P 
ure~ıcı.g~çlerin gelişmesiyle ~ek onem.kazand~•Topra~ın sab~nla 
ve uretımın artmasıyın zmııanını ışleımesıne geçış kadınlara dusen 
dol clu~maya başladı. Sürii toplum- u"ğraşların .. ~~em~ni. gicler~k ik~n<:i 
sal bır oluşum olarak sağlam de dereceye ,cluşurdu .Aıleclekı · hakımı-
ğildi.Sık sık yeni g~ruplara ay yet yavaş yavaş erkeğe geçti.Ka-
r~lı~, ~yrılan yeni guruplar ye- dınl~rn ev ekonomi~i .. kaldı. 
nı suruler oluştururcı.u.Böylece Ü~etılen her şey butun kollekti-
t<;plı:-nsal ilişkilerin daha ge- fın malı oluyor ve onun kararıyla 
lışkın .. ve daha sık biçimine !:Ullanılıyorcı.u. Toprak, mevcut ü-
GENS cluzenıne ~eçildi . runler,kayıklar,evler, depolar a-
GE N S D ü ZLE N! : letler ve eliğer kollektif üretim 
( Anaerkillik ve Ataerkillik ) araçları ortak mi.i.lkiyete dahildi. 
Gens düzeninde toplumun temel İlkel toplm~da av,tarla ziraatı 
hi..lcres~ g?ns 'tir.Gens birbirine hayvan. t~~bi;resi, lxüık avı,iş a.: 
kan bagı ıle bağlı olan insan letlerının ve mutfak aletlerınin 
guruplarını bir araya getirir. yapım~ vs. ·kapsalan geniş bir e-
G?ns~er kabileleri Deyc1ana ge- kono~ı oluıııtu.Fakat henüs toplu-
tırdıler. Her kabile bir kaç luk uy~le~ı ~r~s~nda kesi~ ve ka 
gensten oluşurdu.Kabileler ola- lıcı bır ışbolumu yoktu.Cınsiye~ 
r~k birlcşmeye rağmen gens gens va yaşa göre işbölünü vard~.Ço-
aılesi,gcns ortaklığı ekonbmik cuklar ve kadınlar zor işlere 
ter.:ıel birin olarak kalclı.Gens k~şulnwzclı. Çalışabilen her erkek · 
düzeninde cinsel iliskilere ö- nobetleşe çeşitli işleri yapardı. 
nemli sınırlm:ınlar g~tirmiştir. H~rkes topluluğun bütünsel irade 
Gens ü.yeleri birbirleriyle evlen ı;:ııne uyar~~ı. .. . 
r:ıe zl er kareleş sayılırdı.l'ı.yrı r'es Ilkel konunal uretım tarzında e
genslerin üyeleri birbiriyle ~v- k<;noı::ıi kendine yeterliydi,doğal 
lenebilirlerdi.Bu aro.da bir gens bır ~a:ı:akte~e. sahipti.Her topluluk " 
t~n bir erkek diğer gensten bü- kendı . .ure~tı~ı;yle .. Yaş~y<;rclu. Urün 
tun kadınlarla cinsel ilişki ku ler tuketım ıçın uretılıyordu. 
rabilirdi. İlkel toplumda egemen olan tek 
Jens ortaklığının ilk biçimi ana dağıl~m biçimi eşi~ dağıl~mdı. 
tarafından kanbağlarıyla birbir İlkel toplurJcla sınıfıara bölünme 
leria.übebağlı bütün kisilerin top yoktu. 
luluğu olan anaerkil genstir. Ilkel tov.ı~mun temel ekonomik ka-
Her gensin c.lişi bir atası vc:rdır. nunu,konunun ve onun her üyesinin 
Gen~ d~zenin~n bu biçimine ana- hayatının koru~a~ı için ~er~kli 
erkıllık c1enır.Gens düzeninin blı yaşar.m nesnelerının hep bırlıkte 
sonraki gelişme o.şm:ıasıncla gens, ortaklaşa sağl~nrms~nın zorunlu 
bı;tb~ taro.~ınd~n kan bağıyl~ bir- olması ı~e be~ı~l~nır.Kaynak: 
bırıne baglı ınsan guruplaşınası C Ekonomı Polıtığın temellerı) 
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KURT ÇE GRAMER 7· 

Zarf (rengpt~e) ve Ba~laç'lar (gir@k) 
Reng~t~e (zarflar): Kürtçe'de 1- Yer zarflari (rengpi~ey@n 

2- Zaman zarflari ( · · " 

3- Miktar " ( " 
4- Durum ve " 

mukayese 
( 

5- Olumluluk ve 
~Uphe zarflari( 

ll 

ll 

6- Ve cümlenin yapisi, zaman, 

19 

cihki) 
demkt) 
çiqast) 
awakt ü 
ql:yast) 
gomani 
erini 13. 
bahweri ) 

ve duru-
muna göre kullanilan di~er bazi zarf
lar mevcuttur. 

1- Reng_p.!_~.?.Y§.fl_ Cihki (yer zarflari) 
Li dereke din : ba~ka bir yerde 
Di dera xerabe de : bozuk olan yerde 
Li vir: burada, ji vir : buradan, li ber : •••••• önünde 
Li jer O. jor ; $l'ff(:-v~ı"tt~:tı~, Nezl:ke mal i: Eve yakinsin 
DUri gund im : Köye uzaktayim 

2-Rengpişeyen demki (zaman zarflari) 
Hinga : o zaman 
Beri her ti~ti : her ~eyden önce, 1ru : bu gün 
Di· demeRe ııeLJ~h.: a~ • 1r.,.ıd .. :ıx v.ı. .... : :4a:ınanda, züka, bil ez ·: çabuk 
Ji hinga ve : o zamandan bu yana, DevTI'ana bere : eski zaman 
Tucar : asla, Ji we care ve : o seferden bu yana 
3- Rengpl:şeyen hejmarkl:-çiqasl:- (miktar zaflari) 
Çendek : birkaç, hindik : az, pirr : çok, pirranı : ço~unluk 
Gi~ hepsi, çiqas :ne kadar, Kemtir ji : ••• den az 
Ewqas o kadar, Her çend : her ne kadar 

4- Rengpişeyen awaki u Q1yas1 (durum ve mukayese zarflari) 
Bedbext kötü durumda, ~or: zahmet, Çetir : daha iyi 
Qest1 : inada, Nemaze : bilhassa, Lez1n : acele 
Ba~tir : daha iyi, Qenctir : daha iyi 
5- Renı;:;p1şeyen bahweri "erini" an gomani (olumluluk veya şüphe_~-~ 
Begoman ~üphesiz, Qet tuti~t hiç bir ~ey, ere, bele : evet 
Be ~ik : ~üphesiz, yekcar : hiç bir zaman www.a
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6- Çend rengp1~eyen din ku di nav zimane Kurdi de dibihurin. 

(KUrtçe dilinde kullanilan di~er bazi zarflar) 

Bi nevi yari yariya, Di cih de : aniden,(yerindede olabilir) 
Destpek ba~langiç, Tevl!hev : karmakari~ik, biranİn : hatirlatma 
Nermi yumu~akça, tatlilikla, Hin bi hin : yava~ yava~ 
Bor bi dor : sira ile 

Ba~laç'lar ( girek) 
Ji ..•• 

Ango 
An 

Kenge 
He çi 
Ji ber ku 

• • • • den, •••• dan, li •... 
" 

• ••• de, •••• da 
o halde, yani, U ve Le : fakat 
ya da, veya, Qet nebe hiç olmazsa 
ne zaman, •••• di~i zaman, Ne : de~il 
gelince ( •.•• ~gelince), Mebe ku : me~er 
•••• den dolay_i ________ _ 

Çend ni~e ji bo van her du dersan : bu iki ders için bir kaç Brnek: 
·Ji bo rengpişey&~ (zarflar için) 
1- Ez goman dikim ku min tu li dereke din diti ye. 

Sizi ba~ka bir yerde gördU~timU tahmin ediyorum. 
l'Jlin li we de ra ha genim diç and. 

Ben orada bu~day okiyordum. 

2- Kengi ez giham mal hinga tu j! nan bixvve. 
Be ewe nezaman yeti~tiysem sende ekmek yersin. 

Ji dema ku em li çiye bftn ••••• 
Biz da~da oldugumuzdan bu ••••• 

3- Min bihist ku çendek kes in le xftya ye ku pirr kes in. 
Bir kaç ki~i oldu~unu duydum fakat çok ki~iylermmi~. 

4- Ew bedbexten li gunde me bi gesti hev u din di kujin. 
Bizim köyün o bedbahtlari birbirlerini bo~una öldUrtiyorlar. 

5- Eger tu be bajer be goman diç·e c ilan ji xwe re dikire •. 
Şehre gelirsen kendine ffliphesiz elbise alirsin. 

6- Eger em male xwe bi firoffin, em diravan bi nev~ dikin. 
Malimizi satarsak e~er parasini yari yariya böltisUrUz. 

Ji bo girakan (ba~laçlar için) 
Dema em u hün li Kurdietane bftn pirr rojen xwe~ me bihürandin. 

Biz le siz Kürdistan'da oldu@umuz zaman çok gUzel 
gUnler geçirdik. 

"' "' . ' DAWIYA DERSEN GRAMERA ZIMANE KURDI : KURTÇE GRAMER DERSLERININ SONU 
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2-!-~~!-~-~-~-~-~-B_!_~_!_~ 
ı. 26/2/1982 tnrihinde Tekoşer 
adına bir tensilci Stutgart'ta 
y~pılan KKDK Newrez'una katıld:t. 
Tc;koşer 1 ın ki to.p stahtını açtı. 
TÖkoşer ndına clayanışna ntanjJ. 
sundu. 

21 

c~· J.:.J.9,. M,t4 /1 98Z! tarihinde Brüksel ' 
de yapılan ş!L! Sosyalist parti
si ( ALLENDE) nin gecesine katıl 
clık~Tckoşor adına nesajıoızı sun 
duk. ___ ..__._ ..... ,~e.---tot·------.,._ .... ....,. ___ .,. _____ c-=o ___ _ 

2.6/~/198Z tarihinde yine KKDK 10. 18/4/1982 tarihinde Brüksel 
tarnfında.n KÖLN sohrinclo yapılan do açlık grevini dostoklerıe ko-Newroz'a Tekaşer'den iki torısil- nitesi tarafından yapılan vo ci ldit:ın.d!.:""t~ cı_ayanışna nesajınızla ,. -Sö-hnerbeek belediye· başkanı Nols 
katıldılar. a karş~ olan·yurüyüşe aktif ola
3. 13/3/1982 tarihinde r1AİNHEİM 
şehrinde KOHKAR tarafınc1.an hazır 
lannn Nev.rroz 'a 3 tonsilci il o 
katılclJ.k.Kitap serginizi açtık, 
claya.nışna nesnjınızı sunduk. 
---------~------------Q------4.20/3/1982 tarihinde yine 
KOMKAR taraf:Lnc::.an Hanburg şehrinr· 
de yapılan 2. Nevv-rozlarına bir 
tensilci satand ve nesajınızla 
katıl dık. 

5.20/3/1982 tarihinele Fransa'da 
ki Ki.irclistanlı !şçi ve Öğrenci
ler Birliği 1 nin. Paris'te clüzen
lecliği NEWROZ'a 5 üyenizle katil 
dık, Tekoşer 'in nesajını okuc"'t.uk, 
--:'ııı...--------..,..,..,.-.. .._-.. __ _.,;_c.-. ____ .. _.,._ .... 

6,23/3/1982. tarihinele Bolçiko. 1 ·· 
nın Louvnin §Chrincle :ıtvrupa'clnki 
Kürc~isttmlı Öğrenciler Birliği 
Belçika şu~ooinin clli.zenlocliği 
Newroz'n Tekosor olarak kntılcl.ık 
Folklor gurubunuz Kürcl.istan 1clan 
oyunlar sergilocli 1 nesaj ınızı 
suncluk~kitap sorgınizi açtık. 

7.27/3/1982 tarihinde Tekoşer, 
Belçika 1 lılarc1an oluşan Kürt 
halkının haklarını savunna koni
tesi ve Fransa'daki KÜrdistanlı 
!şçi ve Öğrenciler Birliği ortak 
lac a NE\IIROZ 1 u BRÜJISEL' de kutlaclık. 
Newroz'la.ilgili açıklaonlar için 
sayfa ••••• bakınız. 

8.31/3/1982 tarihinde Belçika'nın 
GBI'!'l' sohrindo ;y-apılan Kürt ozanı :s • • • 
Tl::~-''0 1nun konserine gıc:lıldı. 
T8.i:wser 1 in Flar.ıanca, Fransızca 
~!~E-!22~s?:~~-~Q~1~~-~-----~---

rak kntıldık. 
Adı geçen belocliyocle yabnncılar 
kaycleclilniyorclu.Irkçı uygulana
lar yapılıyordu,Bu uygulaneları 
protesto etr:ıok am:ıcıyla 10 kişi 
açlık grevine gitnişti.Grevcileri 
ziyaret e~orek dnyanışoada bu
luncluk. 
--~---~-----~------------~-~~-

ıı. 27/4/1982 tarihinde Brüksel 
in EVERE konününiin yabancılnr 
clayanışna naclisi tarafından ha
zırlanan KÜRD!STAN GECES!'ne 
!nfornasion ,i'olklor,!ran Kürclis 
tanında yapılan bir filo,kitap 
ve yeoek stantlarınızla katıldık 
Yapılan açık tartışw:ıda konukla
rın soruları cevaplnnclırılclı~ 
....-~--·--..-.- .... --..._~---~-------------..-~-
12, 1/5/1982 t~rihinde ynpılan 
Uluslarar~sı !şçi Sınıfının Bir
lik ve clayanışnn günü olan 1 Ma,. 
yıs'a Belçika Korıünist Partisi 
ile beraber katıldık. 
1 Mayıs'ın anlaoı ve KÜrdistnn'dn 
ki aktüaliteyi içeren bir bileliri 
hazırlnya:nnk binlerce cl.nğıttık. 
Gecede Kitap ste.ntınızı açtık. 
ı Mnyıs·ile ilgili bilgiler için 
sayfa ••••• bakınız. ...._ __ ,_ -... ------------··------.---'""" -~00...------
13. 8/5/1982 tarihinde Belçika 
nın GENT şehrinde fnşiznin dün
yada yonilgisi üzerine,Anti-fa
şist Front tc:ırafınc,_nn ynpılnn 
j~.rüyüşe katıldık. 
Yürüyüşo Gont Devrinci Hc:ılk Kül 
tür Derneği ve Laluvier Kiiltür 
Derneği ile üçlü olarak katılnış 
tık. 
Flaoanca,Türkço üç örgüt tarafın 
rrnn hnzırlanan bildiriden bin-
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~_:. f ~ , · ;-...> r · ·~-~ ·· ,--ı': 

---~ ----------- --·----~-·-------.---...----
J. !.;. " 9/5/1982 t arihinele HUY 
şehrinde yapıl an ANAIJAR günün e 
kotıldık. · 

·; KUrt ail elerinelen başkn çok s o.yı 
dn SÜRY.f\.Nİ v e ERME:N! nilesiele b i 
zi r.ıl o bu giino katılnışlnrdı. 
KUrdistc.nc~c.n folklor gösteril eri 
yapıldı,Teko ş er'in k orosu Kürtçe 
parç nl a r söyl edi. ---.·--·-- -·---~ ...... _____________ ....,. _____ ....... 

15. 15/5/1982 tarihinde Obj ektif 
82 (bünyesinde yüzd on f a zla ör
güt bulunduran bir öre:,ı{it) t ara
fından Brüks el 1 clo La Monncıie 
qoy~\n,:::ınüa yı;ı.pıl,t:ı)? ya~amcıl q.rın 

· ' beıteclıyo s a çıel erinde oy. h~.ını 
nlr:lalnrı ·için, l.ıi..\·c Oı~löJ'e . _ gUrii.iıjo 

.-: ·• ~ ~ •" . ~ , t , ,..,_,, . •• . • .• ...-- • · -. • • •., ,a ' • 

;~J ~ : · ! 
1

1 

•• :;~-; i:.~:~:.:: i,:~:: ~::~- '/ ~::·.~--~~!' ~J: ·· r~;-~~~:~: ~· ,: ··'~ ~- ~-~ 
o.f .. "·J .J-ı' İ.", .' ·~ r~ j~~ . .r .~;l -~.if '' •: .. ·! .rr.r~,.~~!_._.- i· i;_·:~i.T! 

·.ı:-'"ı :-) ~tı I ~- :) , .ı_:~_ ·~(,.t . :· . 0 1 -~: L ~c .rr:r -~~: .: ' 'I(; ~;.lı· .i :):I 

L . r ,. t- '! .. ~ ..... - '~ ··t't!:·,-i· r~·";'J • .. .+9 il ._? 9. ~-l(.}.lJ.I.-S..JI-9.&2\::'t:.ar.:ı..L.W:!.e:;:-ı · 
arasında Fransa 1 cl r:.ı. yr:.ı.pıl an Iş çi 
olic ade l esi (Lutt? Ouvriere ) nin 
bayrooınQ kitap st0ndıoızla 
Fransa' daki Klirdistanlı !~çi v e 
Öğrencil er Birliği ile beraber 
ko.tıl cl.ık. · 
--------------------------~---
20. 14/6/1982 t arihinde O.L.P 
tnrafınc1o.n d-Li. zenl en en v e !srail 
{n Filistin Halkıni karşı giriş 
tiği soykırım ,iı::ıha v e jenosit 

~", ·" . n:Lteliğincl.eki son s aldırıl arını 
prote sto et oek için · dayanışoa
cla bulunarak, yi:i.rliy-Liş e aktif o
l ar ak kntıldık.Siyonist İsrailin 
ABD Enp erynliznine day anarak ger 
ç ekl e ştirdiği bu katli aoı ve 
Lübnan 1 ı iş gal eylenini prote s 
t o ediyoruz. 

i' ' 
r 

' ' 
ı ; .. , rr 

,, 
'.• 

.. ~(J::p,ş q,r :f.o~~~or, ~-up~pu __ olp:ı;'ak: k a 
· • oqıi ç1;ık1. Ku,Tt'ç o ·.ko~Önuz ,-şc.rk:ı);O.';l:' :.• .. ' · · : · 

<:Eı Ç)y~e~1i1~ ~Uy~~\b;i;~:. doy;ir:Ci toplu~ ,: ' ~--> 
-,_,: · ılU!ğu tarnfıncJ.o:tr· 'lzlenon folk,lor 

f'\ ~ . ' 
' 

.Gkibin~l?i Ç.ıkuo.dar~ ör,ı,c o .. , .'J;'ekbŞ'tar' 
rJ'(lop.-· b:FJ:: -~:fk~lpş ~~U~Çt~~tiın b,0kkın 

·t18L:kıs cı -b:ı. lg~l er v er eli. 
,. ----... ..... -------.- ~ -----------·--------- · ..... 

16e 19/5/1982 tarihinde GAFEİ 
(Yo.b nncı Roclınl or Dornor;i) 
tarafındon getirtilip oynatıl o.n 
SÜRÜ filn i · Uz erimı Teko s,or 1 d6n 
bir nrkc\e..:.o.ş açıklanal nr yaptı. 
İzl oyicil orin sorul arını cevap~'-·-~:. 
lnnclırdı.. · 
--~·--· _____ ...._ ___ .. ______________ _ 
17. 22/5/1982 t nrihinde B:uili:Ştka
bn l\1aa sr:ıechelon şehrindeki 
Yabancı İş çil erı o · doyanışnn f es
tivaline kotıldık.Kitnp stnntınli 
zı açtık,Folklor ekibi niz Ki.irt 
oyunlarını s er gilodi. 

ıs. 27/5/1982 t arihinde Equipes 
Pm,ulaires tarafınclo.n BrUks c:ı l ' ele 

~- g~~teril en : S~Ü filo~ · U~orine 
Tekoşer:t.c~en · h+r :!;; epsılcı . açıkla
nal r:ı ~o;' yaptı . i$:ü:rclistc.n üzeri;rıo a 
ç:ü cn.1 :!; a:rtı ıtıuo4-da K}.irt ·. halkının 
ö.~f, ~detl~r~ , gcvi c:ı :ı:ı ekl er:i Uzer~ne 
J ' .. ı . • ·• ] ) ' • ı . ı . ı ~ . 

~ ~ ~~ ~sıc~ : ere oı , gı er ~ vorı ~ı~ 
-----~~-- .. -------- .. ---;--r .: 

·ı r~ · 

,. .. "\ r , -rı ı i ' 1 • 1 ' ı ~ ' . ' 1,'. 

• r 

r. 

r : .. ; " 
• J 

~ ,- .~: .r .. ı . \. 

.;,_·:. 
' • > .. ~. • .... . 

, ,;-· 
.\'. 

l• ( 

X' r , ~- r·~ ~ .. , ' 1 • 

·r~ -.ıı, ':~.-·· [~' , Tn 

.'_._ro:''''' [ ·l ~,.J- 1 '<•.,•· ··>?L_ 
.~ ,. ... r· ,- • r- · ( ' ~~ ·:_:· ~ r.:.-l 
_ı .. :.::., .... .. -::-., . ,.!.: --~. '·' , ... , .. ' .. ,~--~ ... " ••..• ~ • 
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X EB ATA ME 

2~ ~~;ş;.::..s02 D:'~'r:;a~~.Ney~roz 'a ~i ali 
y-2 }.},''h. lı b-~:_: t'.re KOLN han ha zir 
k • ,. ı 2 .. A A ı rı :ı:, ce :rru.:cte:cen Te koş er ar.wcle 
bun.sıavnana Tekoşer hate keskeş 
k • • A • .ı... k"' A • '> ırın u Piruu en Tokoşer lı stand 
de hate raexistin. 

3. 13.3.1982 da 3 nuneren Teko 
ş er li 1TE1JROZ 'a NAİNHll.İl'1 ; i ali ,. "' ,. ,. u 
y~ KC~U~ ~atı pekanın de a~ade 
byn.~rtuken Tekoşer hatin şişan 
dan u slavnar.ıa te hate xı:vonclin. 

4. 20/3/1982 Endaneki Teko~er 
NEi:·lROZ 1 a HAMBURG ya ji cİıye 
KOMKAR hati,. çekirin dx beşelar bu. 
Slavnana ne hnte clayın u pirtuk 
h h t ;ı ,. en ne a e ~~.anın. 

5.20/3/1982 5 enclm.ıen TÔkoser li 
ı . ,. ,. .. ... NEWROZ a PARIS ya ji alıye Yekıtı 

ya ==ebatkar u ~;:wendeknren Kureliaten 
tan li Fransa hati ~ekanin de 
beşclnr bun u li şeve de slavnana 
ne hate xwenclinl 

6.23/3/1982 NEHROZ'a li ~ehrÔ 
Louvain li Belxika ji alıyÔ Kone 
la ~wenc.lokarnne Kurcl li Awrupa 
Liqe Belç~ka hatı hazirkirinde 
Iekoşer bı enclanen xv.re, zargotin 
u koroya xwx, stand u r.ıesaja xvJe 
ve beşelar bu. 

7,. 27/3/1982 NE1r!ROZ'a rıo li 
BRÜKSEL hate piroz kirin ~i ali A A • A AU ye Iekoser,Konıta Belçıki ya ~ 
naf_~n gele K~rcl pareze ~ Yet:ıtı 
ya ~.e batkar u X'Hendekaren Kureli st an 
tan li Fransa hate nÔkanin. "" • .ıı-"' .,. Seyclcıye ne CIGERX\tf..ıJ'T li şove de 
be_ı:-,;1L ·. c_.JYu ~u.Li sor Newroz 'a ı:ıe 
fe]~:;; o·-.~;Jele..... an. 

n -~ ··ıÇ\o2 hA o •. ı.ı .. ·:>/.:_y:.;_ Konsora Dengbeje 
I- ' + m.,.,.,.~lfO 1 • b · "' G 1 <-<~~~ ~ , , l ,•,ı. . ı aJare ENT de 
Tokos<:)::ı:' besclar bu -G. standa xwe 

""'"' "S A A 
danı.s·eva çanclı bu. 
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9. 16/4/1982 ~eva part~ya Sos
yalıst a SİLİ ~a ~ALVADOR 
ll.LLENDE, bi nave Tekoser 2 heval ,. ,. , 
beşdar bun u slavnama ne hate 
xwenclin. · ______ _,.,;:,.,.._ ________ _ 
10.18~4/1982 ... Meşina dij~ NOLS 
seroke Beledıya Schaerbeek ( 
Brüksel ) ji ber ku ev ı:1eiiY 
na1rwaze biyan1van li beledıye de 
b

• ., A A ;iÇ Y., A • • 1\ 
ınıvıse u ı:mfe runıstıne nade 

Ev A •• ln 11. ~~o wan. r:ıesın ;:ıı a ıye·Konıta 
pistgirtiva Greva Birçibune bi -1'1,, ~ ,.. ,. 

pek hat.IO kes ketibun greva 
1

• ,.,.,.. 
)ırçıbune. 

11.2?/4/1982 ~onita ~ewra Biya 
n~yan a Beledıya EV~E ~evek .,. 
lı ser KURDİSTANt pekanı. Di VS' 
~evede.i~forı:1as~o~ 1 govx~~,filn u xwarınen Kurdı ~ı alıye Teko-

h t . 1 ,. ,. kilo k • • 
şer a J.)Un peş eş ırın. 

12. 1/~/1982 Mx isa~·ji.yeJ;:~ wı 
lan cxJna yekıxı Pıştgırtın u 
tekoşına Karkeren Cihane,li 
P t

A .1\ A A 
~ ıya Konunıst a Belçıkara 

k . Z "' F . "' . pır~z ır. ~ane rensızı lı ser 
~ekıAgulan u rewşa Kurdistan a 
ırokı hezaran belavok belmvkirin 
P 

,._ A h A A 
~sı r:ıe~ıne,.. şeva hatı Pxkanında 

Pırtu*en Tekoşer ne danın li ser 
st anele. 

~1· 8s(5{L98~ Meş~~~ diji f~şizme 
Jı alıye Enıya DiJı·Fa~ızı:ıe hati 
b

,. "'k ,. . ,. ,. ~ ,. u pe anın.Di ve neşıne de en se 
konolA bi hevra liAbajarÔ GEI\1T 
(Belç;kka) de awak:ı. birı:.tti bes
dar bun.E'v'l konele Tekoşer, , 
Konola gel a Şorxşg~r lı Gent, 
Koı:ıela Gel a Çandı lı Laluvier 1"' ""' .,.,. • ,. oun.Zmane Flanu u Tırkı hezaran 
belavok ha~lh belavkirin Cunta 
Faşist a Leşkeri Li Tirki hate 
protostokirin. · 
p AA A 

1 . A 
Aaş neş*ne ı ~evx~de zargotin 
en Kurô.ı haxe ·peşkeşkirin, standa 
ne hate clanın. 

14-.... 9/5/1982 Ro~a DAYİKAN li ba 
jare BUI (Belçıka) hate piroz
kirin.TekoŞer govenden Kureli 
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le;yistin.Koro 

i\ k"' k" peş eş~ır,_ 

Li xe,.roje dx 
yanı u Ernenı 

a kurc~ çend stran 

l i\ i\ SA -
pırr na ıyon ur-
ji beşdar bu bun. ________ ,...,._ .. ___ .,. ___ .,. .... 

ı~. 15/5/1982,.0bjekXi! ~2 (di 
ve Ee~eras~one do nezıkı IOO 
koQel hene) li Brüksel li ser 
r.ıeyclana La n()nnaie rojek hatibu 

"'k "' I • .;;;. . "' ~ T"'k pe anın. ~ı ve r2J e c"e e o~or 
zargotinen Kurdı da nl.san u li 
sor· rov1şa Kurdistan hat ıxeyivRn 
clin.Ev roj ji bona biyan~ li hil 
bijartinen Belediyan da bibin 
xviedi cle~g bu. 

-------------·~---.....--

16. 19./5/1~82 GP~İ ( ~onela 
Jin3n Biyanı ) FilQ~ ~RI ani 
da nişandan,endamekı Tekosor li 
ser film sualen soyirkaran dan 
cevap ~an.Li se~ rewşa·Kurdistan 
kurtahı hat peyıvanclın. 

17. 22/5/ı982 Festi\vala hevkarS: 
ya karkeren Biyani li MAASJ.VLEDHE 
LEN (li Belçika ) Tekoşer bi,.,go
vend ~ stancla xwe va hı::ıade bu. 
stranen dili hatin peşkeşkirin. 

18. 27/5;1982 
filna KERİ. Iji 
Li Brüksel ji 
pulaires filn 
Li ser filn u ,. 
çanele a Kurdı 
peyivi u sual 

Axaftin li ser 
nehela Saint-Josso 
aliyô Equipe.s Po
hate nisankirin. , . ,. 
re\'lsa Kurdistan u 

o ... ,.. 

onelamekı Tekeser 
borsiv dan. , 

19f5l~~B0-31 /5/1982 Oejna Lutte 
Ouvriere lı ~ARİS (Fransa) ı3ro 
jan Standa Tokeser hatx danın bi 
hevalen Konola Karkor u Xebetkaren 
Kurdistan li Fransa'ra. 

20,_14/6/1982 Paş Sİyonisten İs
raıJc bi arikn~a Er.:ıpe~Jalizna 
Iekıtiya Aoerıka Bi hewra(ABD) 
erıs birin li ser kanpÔn Gele 
Ft~İ~TİN u LUbna~ vegirtin,ji,. 
a1ıye O.L.P.,.,neşınxk .hate danın 
Teko~er bi vxmoşıne de beşelar 
bu. Sıyon~st u enporyal~st p:L·onoR 
to kirin. 
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XEBATA Y.X.X.K.F J! 1982 ŞUNDA 

16,17 Çile 1982 : Hevaleki me li 
ser daxwaza hevalvn Tekoşer çu 
B~lksel.Ji bo civ~na çend komel 
en Kurd.li ser rewşa Kurdistana 

• ~ ~ ~ A h 
Tirkıy~.Hevalen ıne,hevalen Teko 
şer,_Kom~ar u tvelÔ. ~uhcl~r ~i ~e"" 
valen KKDK amaele b~n.Pisti cıvı 
ne uosyaki hat nivısandin. ........ _____ , ___________ _ 
20 Çile 1982 :Ji bo parlementoya 
Evru~a li ser Kurdistana Tirkiye 
broşureki hat çekirin. 

23,24 Çile 1982 Hevaleki me Qu 
K6lne,ji bo civina li ser parla 
mentoy~ Evrupa.Di ve civineda 
hevalen KOf,1K!ı.R, Tfu\:O:ŞER, KKDK, 

MALA GELt KURD,KOÇ-KAK,AKSA, 
KA'l{P li Siwed ar-1acle b-G.n. _______ .,.,. __ .,... _______ ...,. ..... 
11 Bxbat 1982,..: Meşek li ~iji re 
jımou zorclestıya Xumeynı u heval 
benden wi hat xekirin.Ev mesin 
ji aliye Mucahıden XAlq u PDK-İ 

• A A A A n 
hatıbu ~ekanın.Hevalen me u ge~ek 
lek kesen diı'l ji eli ve nıeşecla 
cih sitenclin.Bondrola meya 11 AZA- · 
Dİ Jİ BO GEGİ: KURD 11 hat vekinin. 
R~jnanw. t1Le Monde 11 di hejınara AXttle 
~ı 12.2.1982'ancla ·qala kurda u 
u banclrola me kir. 

-------r ··--·--~,..-~.., .... ~ .. .,...,...,..,_..__ 

Bebat 1982 : Tele ısraınek derheqa 
• • B ~ T"" A n - 1 "1 l 1 J • ınırına ave eınure Xe ı ca ı 

Temur 1 ra hat nivisandin.Meedil 
t ,. "" ı . ,.. 

şewa ıy~ xıde raberı ı·ran :<:ır u 
serxweşı ya w an xv-Jest. 

8 Acl.ar 1982 : Em u hevalen K6MKAR 
T~QqER, AKSA, KOÇ-Kl-ı.K, KKDK, MALA 
GEL~ KURD u KXK.P li Bi'i.ved bi hevra 

"" . ~"'Di ~ 1 1 k~~ belavokeki nıvısı. ve )e ava eaa 
"" "' ~ A. "' 1 • me gazı parlamente~~n peş~eru :<:ır 

da ku bikarihin mafen gele Kurda 
li ırlijJ: leşkerôn Tirk biparezin. 

.....__ ______ ..._ __ .. _ ··--- ·~--- _ .._...,. ... ,. 
. ~ 

ll Adar 1982 : S'eva PDK-I u Muca-
hidmn xGlq li ~~~Maubert l'I~tuc1i!e 11 

çe bu,du hevalen me di ve şeveda 
ci h a:Uıandin. 

----------·--·-.. ---·-----
20 Adar 1982 : Me li Parise cejna 
Nmvroz . pl.roz kir,cli cejna me da 
seydaye OİGEP~~NİN cih girt. 

--------·-----·· ... -----
~ ~ 21 Adar 1982 : Me u hevnlen Vaudre .... uille bi hevra cejna Ne~~oz pıroz 

kir li Vaudreuille. 

25 Nisan ı 982 : Freva hevalen !irk 
li Aulnau -S.B.O e bu.Koma mey~ 
i'olklore sevecla bi · ıeystiken Xi.<lleyl. 
Kurd~ cih "sitendin. 

27 Nisan 1982 : Ji bo seveki Kur
drstan lı Belçika,hevaien Tekoşer . ~ ~ı ll~ .. ınformasyon CLan u ıeva e n. me Jı 
~ ~ • ı b ~ -<' • ,. k~ b • ve şeveda beJeı.ar u u .LL.me ı ı 

xwera birl.bu da nişanclin. 

ı ... Gulan 1982 ... : Em bit~ne~tevi pira 
nıya bannrole xv.Je meı:;ıyan. 

_ .... ____ .. _______ .. _ ....... _ .,._ .... -... --·-----... .__._ ..... 

IL~ Sebat 1982 ~Me li komale bi 29,30, 31 Gulan 1982: Oejna Lutte 
aliımriva hevalekl. Fransiz ele st Ouvrier 1 da me du stand girtibu. Me 
b . ~ YI. " k. J. 1 k ~ ,.. " "'k . rt k"' ı eLersen Fransaıvı ır. ı JO esen u hevnlen Te o şer Pi u en xwe 
ku nu hatin Fransa u nikarin bi da firotin u roja dm.Jl. li ser Kur 
clirav hini Fransawl. bibin. distana Tirkiye Serninerek hat da-

"' 
.... " 15,16,17 Bmeat· 1282 : Du hevalen 

nıe çillı Strazburge ji bo civina 
t '"'Di~. Parlamen oya Evruna ye. ve cı 

vineda hevaıôn me~hevalen Teko
şer u KOÇ-KAl\ ~i li gel parlamen 
tera konferansecla li ser rewşa 

ı • t Ti k"' "" 1 . k . . Kurc.Lıs ana r ıye u ı ser ırı 
nen cuntaye a::;::aftin. 

yın. 
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TEK O ŞER "LE MILITANT" 
UNION DES TRAVAILLEURS 
ET ETUDIANTS KURDES EN BELGIQUE 
B.Pe 33 - I730 ZELLIK 

LE IER MAI ET L'ACTUALITE AU 
K U R D I S T A N -------- ·-;~----------

Le Ier Mai, f~te internationale de solidarite avec les travailleurs et 
symbole de la lutte ouvriere cantre les regimes d'oppression dans le monde 
entier, est interdit en Turquie depuis I979, suite aux evenements sanglants 
du Ier mai I977 et a ceux da Kahramanmara~ en I978. 
Quant au peuple kurde, il ne peut feter non seulement le Ier Mai, mais 
egalement son Nouvel An "Newroz" et beaucoup d'autres occasions ••••• 
La repression exercee pa.r ses bourreaux va beaucoup plus loin: il ne peut 
m~me pas lire et ecrire dans sa propre langue ••• Parfois m~me pas la parler. 
S'il ose se manifester en tant que Kurde, il est puni sauvagement par la 
torture ou la mart. 

Le Kurdistan, partage en quatre morceaux par la Turquie, l'Iran, l'Irak et 
la Syrie, vit aujourd'hui l'un des jours les plus sombres de son histoire. 
Dans les quatre parties du pays, la repression ne fait que s'accroitre sous 
des aspects differents: 
Au Kurdistan de Turquie (J2 millions de Kurdes), toutes les organisatione 
kurdes sont demantelees, leurs membres et sympathisants arr~tes, tortures, 
tues, les femmes violees •••• La repression et la torture collective sevit 
sur les places publiques des villages. La junte fasciste turque ne se 
contente pas de jeter dans ses geôles les syndicalistes du DISK, les orga
nisations democratiques et toute personne susceptible de la critiquer, elle 
ajoute a la repression politique la repression nationale de l'ensemble du 
peuple au Kurdistan de Turquie. 

Au Kurdistan d'Iran (6 millions), le peuple kurde est expose quotidienne
ment aux avions et bombes de l'armee et des miliciens islamiques. Ne pouvant 
vaincre la force des combattants kurdes, les p~chmerga, ils s'en prennent 
aux civils, en detruisant les villes et les villages. 
Au Kurdistan d'Irak (4 millions) et de Syrie (I million), les deux gouver
nements continuent les deportations vers des regions arabes afin d'assimiler 
les Kurdes. Ils accentuent les arrestations et les tortures afin d 1 etouffer 
toute velleite d'autonomie ou d'independance. 
Mais le peuple kurde continue sa lutte sans relache, jusqu'a la victoire 
totale, a côte des peuples voisins, qui, comme lui, resistent contre la 
repression sanglante et aspirent a un avenir de justice et d'egalite. 

- Vive le Ier Mai 
- A bas le fascisme, l'imperialisme et le colonialisme 
- Vive la lutte du peuple kurde 
- Vive la solidarite internationale 

edit. res;: W. Devliegere: Koningen Astridlaan, 6 - I700 ASSE 

Ne pas jeter sur la voie publique 
s.v.p. 
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N e w r o z ı i B r u k s e ı 

h a t p t r o z k i r i n 

' ·'. 

,. 
RE W Ş A W E L E T 

Şori~ destp~kir q~rtn u gurmtn 
Gulebarandin, li hawtr xurmtn 

Dijmin hilwe~and tev gund fr bajar 
Zar fr z~çen me, jar fr berdtwar 

Li jor balafir, li j~r tang fr top 
Ji xwtne sor bun hemt ~un u ~op 

Welat bi carek dane ber ~ewat 
Millet pert~an, b~ kar be xebat 

Birçt n tazi, hemt peri~an 
Be mal u be ct, ne xew ne razan ,. 

Eri~ tenin me ew gur~n devlok 
Derketin çolan hemi pirhevok 

Ji ber firekan hewar u gazi 
Jar n birçine, p~xwas u tazi 

Tev tirs n sawtr, dtn u sergewer 
Geli dagirtin axin u keser 

Diber lingan çun jin n keç u buk 
Li ser lep diçin .zarok u biçuk 

Ser fr dest n pe, sor bfrne ji xwtn 
Cigerxwin bigri, bigri dilbirin ! 

ı 
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