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A 

BANGA BERBANGE 

Geli xwendevanen gıranbıha! 
Federasyona Komelen Kurdistane lı Swede, 

dı navbera 8-9 u 15-16 ye n me ha He zirane de 
kongra xwe ya awerte (istisnayi) çekır. Dı jiya
na Federasyone de cara yekem bu, ku kongre 
dıbu platforma rabenzınan (munaqaşan) u rex
nan. Nuneren kongre, jı bo federasyoneke netewi
demokratik, bı hez u bıngeh fıreh seren xwe ge
tek e şan dm' westiyan u dı dawi de ji meyweye n 
xebata xwe gırtın; dı ve wari de bıryaren pozi
tif stendın. Jı van bıryaran yek ji, jı bıni de guhar
tına sistema Federasyone bu. Wek xwendevanen 
Berbange pe dızanın, heta nıha sistema Federas
yone, lı gor korneteye n ku jı aliye siyasi de gıre
dayiye siyasetan bun, hatı bu avakırın. Ev sistem, 
dı n av se ( 3) salan de bı xwe re gele k ser~ şani, 
nexweşi u probleman ani. Jı ber van sedeman 
kongre, rewşa Federasyone nucar de çav de der
has kır. Kongre, çareserkırma problemen Fede
rasyone dı sistemeke dm de dit: Sistema lı kornu
nan (belediyan). Jı bo ve sistema ha, kongre jı 
5 kesan komisyoneke hılbıjart. Ev komisyon, 
de jı bo avakırma sistema komunan xebat bıke. 
( Dı nıvisara me ya dı derheqe kongre de, dı vi 
babete de agahdariyeke fıreh heye ) 

Wek dı her kongreyi de dıbe, dı kongra awer
te de ji hernil organen Federasyone jı nu ve hatın 
hılbıjartın. U me ji, redaksiyoneke nu pekani. Lı 
gor redaksiyona me dıve Berbang wıha weşana 
xwe bıdomine: 

Berbang dı hela rexıstmen demokratik de, 
denge Kurden lı Swede ye. Bıngeh, çarçove 
u arınanca we netewi ye. Demokratik e. Ber
bang, dı ve qad u çarçove de rupelen we jı her 
komele, kesen welatparez u welatevin re vekıri 
ye. 

Daxwaza me ev e u em bawer ın, ku de he mu 
komele u kesen welatparez, çı lı Swede, çı lı dere 
Swede bı şeweki aktif alikarİ u pıştgıriya me bı
kın. Nıviskar, hunermend, wenekeş u nuçegiha
nen Kurd, bı afrandınen xwe, bı xebaten xwe u 
jı her ali ve Kovare dewlemend bıkın. Bı rexne u 
pe ş ni yariye n xwe ve Berbange xurt bıkın u pe şve 
bıbın! 

Bı sılave n ge rm i şoreşgeri! 

BERBANG 
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BERBANG 

ÇAR SALIYA 
.A.. • 

BERBANGE PIROZ BE! 
Berbange se ( 3) salı ya xwe 

tıje kır. Ket sala çaran. Kovara 
Federasyona Komelen Kurdista
ne Berbang, dı Hezirana 1982 
yan de dest bı weşana xwe kın 
bu. Berbange , dı nav gel ş u le
cen dıjwar u gıran de, se salen 
dur u dıre j, kul u keser dit u 

wan lı pey xwe hişt. 
Dema kovare dest bı weşana 

xwe kır, lı gor arınane u plana 
we ya xebate' dıve dı sala pe
şin de, dı mehe de hejmarek u 
jı sala dıduyan pe de ji dı 15 
rojan de hejmareke derketan 
u bıhatan weşandın. Le, hezar 
mızabın Berbang, dı mehe de 
hejmareke ji, derneket. Heta nıha 
dı se salan de, zor-bela 26 hej
mar hat çap kırın u belav kırın. 
Dı 15 rojan de derxıstına hejma
rek lı ciye xwe bımine, dı mehe 
de hejmarek ji, ne hat çapkırın 
u belavkırın. D wıha dı se salan 
de saleke Berbange wendabu. 
Jı lew re, lı gor mehan be ji dıve 
dı se salan de 36 hejmar derke
tan, le 26 hejmar derket. Ya heri 
xırab, me h bı me h u sal bı sal qe
lita kovjlre ket. Dereng derket u 
bı ser u ber belav ne bun. Çend 
cara qasi 5-6 mehan kovar derne
dıket u mehek de ji, 2-3 hejmar 
lı ser hev an ji, lı pey hev derdı
ketın. Bı taybeti dı mehen ku 
kongra Federasyone çedıbun de 
çend hejmar bı hev re dı hefteke 
de derdıket. Jı ber ve yeke ji, 
xwendın u belavkırına wan hej
maran ne mumkun bun. Ew rewş 
jı bo Berbange , puaneke ne baş 
bu. Bırineke kur u gıran ve kır. 
Rewşa Berbange, ne wek kovar 
u rojnameye n kurdi ye n dm e. 
Wek em hemu pe dızamn, ew 
kovara Federasyona Komelen 
Kurdistane lı Swede ye. Bı de
han korueleyen endamen Fede-

rasyone he ne. Endame n hemu 
komelan bı sedan ın. Ya gıring 

lı pışt komelan u Federasyone 
hezen siyasi hene. Jı aliye dm 
ve, iro, cıvaka Kurd lı Swede 
6000 i zedetır e. Jı hela poli
tik ve ji, cıvaka Kurd, jı hemu 
cıvak u grliben biyaniyan ak
tiftır u hejatır e. Dı nav grUba 
Kurdan de, gelek kesen ronak
bir, nıviskar, wenekeş u huner
mend hene. Jı bıl van avanta
jan, Berbang, xwediye şans u 
imkane n dm e ji: Sazgehe n ( me
qamen) Swedi, jı kovar u rojna
meye n biyani re gele k imkane n 
xebate dıdın u çedıkın. Bı tay
beti jı organe n federasyone n bi
yaniyan re alikarİ u pıştgıriya a
bori, cıvaki u tekniki dıkın. Dı vi 
wari de minaken (misalen) vekı
ri u berçav hene. Par (sala bori) 
2 kovaren Federasyona Pinlandi
yan milyonek u 200 hezar kron 
alikarl jı sazgehen Swedi gırtın. 
Kovara Federasyona Tırkan Yeni 
Birlik j_i nezi 700 hezar kroni alikarİ 
gırt. Le, rewşa Berbange qet 
pırs nekın! Bı kul u keser e! 
Heta mha jı 50 hezari zedetır 

ne ditiye. Ger Berbang ji, bı 

pergal, bı ser fiber, dı 15 rojan 
de carek derbıketan u bıhatan 
weşandın, de rewşa we ji, wek 
w an kovaren biyani ye n dm 
bıbuya. Hal bu ku jı her kes 
u jı her federasyone biyani 
be tır ihtiyaciya me, bı kovar, 
rojname u pirtukan hene.Ez m
zanım, gerek hey e, ku mırov 

mınivisine u beje, bı salan ın ku 
dewleten koloniyalist, kılit lı 

zımane me xıstıne u kultur u 
literatora me qedexe kırıne ... 
Her kovar, pirttik u rojnameke 
kurdi çaxa ku derte , dıbe gule 
u dıkeve laşen koloniyalistan. 
Dıve ev neye jı birkırın. Bı 

a. tigris 

rasti her derketına hejmarek Ber
bang, jı aliye siyasi u kulturi de 
derbek lı he ze n koloniyalist dı
keve. 

Bı rasti kovareke wek Berban
ge re se sal, demeke ne kın e. 
Dı se salan de dıve kovar wek 
sazgehek ( muessesek) rumştan. 
Jı aliye navarok u form ve pe
wist bu, hejmar bı hejmar xwe 
nu bıkıra u pe şve bı b ıra. Ke ma
si u jariye n we ye n tekniki ke m 
bıbuya. Mıxabın Berbang, lı wela
teki teknikpe ş ta, jı teknike be 
par ma ... Hınek hesaben 
teng yen rojane, kemasi, sersari, 
xebata be hername (be prog
ram) u be pergali bun pırs-lece n 
Berbange yen heri mezın u gı
ring. 

Jı bo paqışkırın u malaştına 
van asteng, pıngar u diware n 
ku lı peşiya Berbange ne, xe
bateke bı hername u be wes
tan dıve . Disa dıve mırov, e w 
prensıbe n ku himi jiyana Ber
bange ser hatı bu avetın, jı 
nav rupelen kaxızan derxe. Wan 
dı pratike de bı kar bine. Bıxe 
jiyane. Wek te bira me, ew pren
sıp u zagon ji, çarçove u qada we 
ya netewi u demokratik bun. Dı 
vi wari de Berbang, lı Swede bı

be, denge kul-keser, sereşayi, 
dılşayi ô sertiraziye n cıvaka 
Kurd. Dı hela Demokratik de 
bıbe navgineki ( aleteki) jı bo 
propaganda doza Kurd a nete
wL Dı hela weşani de ji bıbe 
platforma hemu komele u 
hezen demokrat u welatparez. 
Dıve em hemu jı kovara xwe 

"re xwedi derkevın. Hezbun u 
jiyandariya we serfiraziya me 
hemuyan ne. Em, hevi u hewce
dariya afrandın, hılberin u alika
riyen we yen pratik ın. 
Bı sılav u gıramen şoreşgeri! 
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BERBANG 

KONGRA AWERTE, 
Jl BO FEDERASYONEKE 
_DEMOKRATiK 0 NETEWi 
GAVEKiPEŞKETiAVET 

Federasyona Koroelen Kurdistane 
lı Swede, dı navbere 8-9 u 15-16 
yen Hezirane de kongra xwe ya a
werte (istisnayi) çakır. Wek pıra

niya endamen me u Kurden ku lı 
Swede bı cih bune, baş pe dızanın 
ku kongra Federasyone ya salewex
ti dı navbera 27-28 yen meha yeke 
1985 an de pek batı bu. Ew kongra 
salewexti, jı bın pırs u gelşen Fede
rasyone demedıket. Federasyon, ne 
dıxebıtiya, dı rewşeki ne baş dabu. 
Rewşa Federasyone wıha xwe dı 

kongra salewexti de da diyarkırın u 
qebUI kırın, ku dergeh u deriye Fe
derasyone batı bu gırtın. Jı van sede
man kongre ji batı bu kılitkırın. 

Kongre, nıkarı bu, lı gor destur& or
ganen xwe hılbıbjere. Dı dawi de 
pıraniya nuneren kongre' riya rız
garbuna Federasyone lı ser bmge
beki fıreh, dı kongra awerte de 
ditın. Kongre jı bo Federasyoneke 
bin demokratik, bıngeh fıreh u bı 
bez bıryara kongra awerte gırt. 

Pıraniya nuneren kongre, jı bo 
kongra awerte 8-9 en meha He
zirane 1985 an tarih hılbıjartın 
u we tarihi qebUI kırın. U jı bo Fe
derasyoneke bin demokratik, nete
wi, bıngeh fıreh u bı bez vatıni u 
berpırsiyari dan Komita Karger u 
organen dm. Komita Karger lı gor 
ve arınane u vatıniyen ha, xebat da 
peşiya xwe. Dı nav van 4 mehan de 
karubaren xwe meşand. Jıbo bınge
heke fıreh u Federasyoneke bin hez
tırin, bı grup u koroeleyen Kurdan 
re tekıli dani. Jı bo avakırın u tekfiz
kırma komelan Xiret kır u jı wan re 
alikari u pıştgıri kır. Le, her çıqas 
kem u bındık be ji, 5 komele yen 
dm beşdare Federasyone bun. Lı gor 
destura Federasyone ew her 5 korne
le ji bun endame Federasyone. Hej-

mara koroeleyen endam berna berna 
nive niv zede bun. Ew koroeleyen 
ku dı ve kongre de endametiya wan 
qebUI b un ev ın: 
Komela Kurd lı KarlStad, KKDK 
lı Swede, YDk ( Komela Yekitiya 
Demokraten Kurdistane), Kultur
Center u KKDK. 

Gelo bı batına van komelan bır

yar u daxwazen kongre dılıatın ci? 
Hezar mıxabın na! Ne bı batına van 
çend ko m e lan te ne, hewqas ji komele 
bıhatan u beşdare Federasyone bıbu
ya, disa armanc, daxwaz u bıryaren 
kongre u nuneren kongre ne dılıatın 
ci. Gelo çewti u kemasi dı ku da bU? 
Bınhege ve nexweşiya ha, çı bu u 
de je re çareserkırıneke çawa bıha
tana di tın? 

KOMİTA NVNERAN DICIVE 

Hej jı kongra awerte re mehek ma
bu, Komita Karger ya Federasyone, 
bı nuneren komelan re çend cıvin lı 
pey hev pek anin. Deri kongre, Ko
mita nuneran organa Federasyoneya 
beri bıngeh fıreh e. Dı Komita Nu
neran de gelek problemen Federas
yone ten hole u munaqeşe kırın. Dı 
van cıvinen nuneran de ji wek her 
demi problemen Federasyone hat ro
jeve u munaqeşe kırın. Komita Kar
ger ya Federasyone bı Komita nu
neren komelan re, lı duv hev çend 
cıvin pek ani u dı wan cıvinen xwe 
de dQr u dırej lı ser problemen Fe
derasyone hat rawestandın. Federas
yon ne dıxebıtiya, karubaren Fede
rasyone ne dımeşiya. Komita Karger 
u Komita Nuneran lı ser çareditın 
u pışaftına van pırsan seren xwe dı
eşand. ~ad u bejmara endamen Fe
derasyone fıreh u zede ne dıbu. Fe
derasyon ne dıhbıtiya u nıkarı bu 

zede kes bıkşine nav qada xebate u 
xebateke aktif şan bıde. Dı dawiya 
munaqeşan de Komita Nuneran bı 
pırani - deri nuneren komeleyek
gehişt neticeyek. Jı bo Federasyon, 
jı van astengan derhas bıbe u jı he
zazan bıfılte; pewist e, sistema Fede
rasyone bet guhartın. Pıraniya Korni
ta Nuneran gehişt we birubaweriye. 
Le, de sistem çawa bıhata guhartın u 
dı şuna sistema nu de, de kijan sis
tem pe k bıhatan. Sistema Federas
yone, w ek pıraniya xwendevanen me 
pe dızanın, h ser koroeleyen gıre

dayi yen siyasetan batı bu avakırın. 
Dı dema avakırma Federasyone de, 
dı dawiya sala 1982 yan de 4 korne
leyen gıredayi yen siyaseten Kurdis
tana Tırkiye batı bun ba hev u Fede
rasyone avakırıbun. U wıha Fede
rasyon, h ser bıngebe n koroeleyen ku 
gıredayi yen siyasetan bu, batı 

bu avakırın. U paşe çend koroeleyen 

gıredayi yen siyaseten dm hatın beş

daren Federasyone bun. Jı her çar 
perçeyen Kurdistane ji, komele en
damen Federasyone ne. Federasyon, 
wıha h ser ve bıngeh u sisteme avabu 
u heta iro ji wıha meşiya. 
Mırov kare bı hesa beje, ku Swed, 

welateki komelan u federasyonan e. 
Mırov u gruben ku h Swede dıjin, 

dı her wari de bı rexıstın ın. Hemu 
cıvak u gruben biyaniyen ku lı Swe
de ne ji, bı komel u bı federasyon 
ın. Sistema hemu federasyonen gru
ben biyaniyan h ser bıngebe koroele
yen gıredayiyen siyasetan nın ın. 

Hemu federasyon h gor sistema 
komunan ( belediyan) hatıne ava
kırın u bı ve sistema ha kar dıkın. 
Ditın u birubaweriyen curbe-cfu dı 
nav komele u federasyonan de ten 
ba hev. Jı rast heta çepen wan dı 
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nav koroele u federasyonan de ci 
dıgrın u lı gor birubaweriya xwe dı 
nav wan koroele u federasyonan de 
xebaten siyasi ji dıkın. Jı bo xebaten 
siyasi ev sistem qada heri baş u fı
reh ye. Her grup u hez tekoşina ide
olojik u politik dı nav rexıstmen 

demokratik de dıdın. 
Çend roj bere kongra Federasyo

ne, (8-9.1985) Komita nuneran dı 

cıvina xwe ya dawi de jı bo guhartı
na sistema Federasyone bı hev kırın . 

Ditınen xwe zelal kırın. Bıryar gır

tın ku ve peşniyariya xwe binın 

kongra Federasyone u peşkeşi kong
re bıkın. Dı ve wari de munaqeşe 
vebe. Komita Nuneran, dı ve babe
te de vatıni da komela YKDK. 
YKDK, de dı derheqe guhartına 

sistema Federasyone de peşniyar

namek hazır bıkıra u peşkeşi kong
re bıkıra. 

KONGRA AWERTE DICIVE 

Kongra Federasyona Koroelen 
Kurdistane lı Swede, dı roja 8 e He
zirane 1985 an de lı Kista Tre!e cı

viya. Se ro ke Federasyone, jı bo şe

hi den şoreşger yen Kurdistane u ci
hane deqiqek kongre vexwend gıra
mıye. Lı pey gıramiye di w am hat 
hılbıjartın . Rojev jı kongre re hat 
peşkeşkırın u pejrandın. Kongre, 
lı gor rojeva xwe karUbaren kong
re meşand. 

Jı her ku Komita Karger u Komita 
Çavder, pırsen komelan çareser ne 
kırıbun, disa wek her car ev pırs 

hatın kongre. Lı ser rewşa komelan 
dur u dıre j munaqeşe ha tın kırın. 

Bı kemasi wan munaqeşan rojeke 
kongre gırt. Bı nemaze, dı her 
kongreyi de munaqeşen ku lı ser 
endametiya komelan dıhat kırın, 

bı rojan dom dıkır. Heta bı mehan 
ji ve sedemi kongre paş~e hiltıye 
avetın. Çaxa ku hınek komel lı 

gor destUr u prensiben Federasyo
ne cıvinen xwe pek ne yinın u 
vatıniyen xwe bı ci ne yinın, ev 
gelşa komelan te kongre. Kongre 
ji, gıraniya xwe dıde ser wan gel
şan u kongreke peşketi u çak 
pek naye. Ev nexweşi, sergejani 
u sereşani bı xwe jı bıngehe sis
temil Federasyone te. Ev rewşa 

komelan jı hesab u listıken bıçuk 

ten. 
Kongre, dı roja 9 Hezirane de ji, 

lı ey ni ci do m kır. Le, 2 roj jı bo 
kongre ter ne kır. Lı gor rojeva kong
re, dı du rojan de encax xalen(ma
den) rojeve nivi bıbu. Kongre paşve 
hat avetın. Heftek paşe disa lı eyni 
ci kongre domkır. Dıwan her du 
rojen ( dı rojen 15 ul6 en Hezira-

ne de) dawi de mırov kare beje pı
raniya munaqeşan lı ser guhartına 

sistema Federasyone bun. 
Komela YKDK dı derheqe guhar

tına sistema Federasyone de, bı nı
vis peşniyarnamek da diwana kong
re. Paşe çend peşniyarnameyen 
d ın ji ha tın diwane. Di w ane, pe şni
yarnaman ani her hev u disa paşve 
jı bo guhartın u jı nu ve seruber kı 
rına peşniyarname vatıni da komela 
YKDKe. YKDKe, cara dawi peşni
yarnameke wıha çekır u da diwana 
kongre: 

"JI DİWANE RE 

ı- Komisyon jı 5 kesan pe k te. 
2- Komisyon jı bo Federasyone 

u koroelen belediyan destfue hazır 

dıke. 

3- Komisyon, rapora xwe pişti 

4 mehan peşkeşi Komita Karger u 
Komita Nuneran dıke. Pişti ve cı

vine dı nav 4 mehan de ( hetani me
ha Sıbate) avakırma koroelen beledi
yan çe kırma kongre w an u endambll
ba wan ya Federasyone dıqede . U 
kongra Federasyone ya salwexti dı 

dawiya meha sıbate de te çe kırın. 
4- Kongre, bı wan endamen ve 

kongre ya istisnayi ve dıbe. Lı pış
ti ve buna kongre, domandına kong
re devri nuneren endamen koroelen 
belediyan dıbe . 

5- Ev nunere n iro endame n ve 
kongra istisnayi dıkarın bıbın nune
ren koroelen belediyan ji u dı kong
ra Federasyone de beşdar bıbın . Bes 
pişti endambuna koroelen belediyan 
nunertiya wan u endametiya komela 
wan yen kevn otomatikmen dıkeve. 

6- Jı bona ku Federasyon derha
si sistema belediyan bıbe; dıve bı 

BERBANGE, 

BIXWINE 

BERBANG 

kemasi lı 7 (heft) belediyan koroele 
be ne avakırın. 

Dema avakırma koroelen belediyan 
bı ser nekeve, domandınaxebata wan, 
yan ji belavkırına ve komite' bıryar 
dı cıvina Komita Karger u Komita 
Nuneran de te gırtın. ,, 

Cara dawi disa nuner lı gel u lı dıj 
ve peşniyarname peyviyan, nune
ren KOM-KARe lı Swede tene lı 

dıj ve peşniyarname , ditınen xwe 
diyarkırın . Lı ser peşniyarname deng
dan çebu. Lı gel 40, lı dıj 8 u bedeng 
ji 2 kes bun. Her wıha peşniyarna
me hat qebU!kırın u jı 5 kesan Ko
mita Komunan ( belediyan) pek 
hat. Ev Komite, de jı bo avakırma 
koroelen lı komunan plana xebate 
çeke u xebat bıke . Heta 4 mehan 
rapora xwe peşkeşi komita Karger 
u Komita Nuneran bıke . 

Lı pey hılbıjartına Komita Komi
nan, kongre, Komita Karger u ya 
Çavder ji hılbıjart . U kongre teva 
bu. 

Kongre, jı bo Federasyoneke nete
wi, demokratik u bıngeh fıreh u bı 
heztırin bıryareke çak u gıring gırt. 

Jı bo Federasyoneke demokratik 
u bı hez avakırma komelan lı kornu
nan gaveke baş u peş e. Le, naye ve 
m ane' ku bı avakırma koroeleyen 
komunan hernil problemlin Federas
yone ben helkırın u jı nave rakırın. 

Dıve her welatparezeki Kurd jı bo 
Federasyoneke demokratik, bıngeh 

fıreh u bı hez jı Komita Koroinan re, 
jı Komita Karger u jı organen Fede
rasyone yen dın re alikari u pışgırti 
bıke. Jı lew re Federasyon, lı Swede 
dı hela demokratik u netewi de sazge
ha me Kurdan a heri mezın u gı
ring e. 

BIDE XWENDIN 

o 

BELA V BIKE! 

o 
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BERBANG 

AL TERNATİFA F E D E RASVONE------'"" 

Ez hewce nabinım ku lı ser 
diroka Ferderasyone dur u dı

rej bısekınım. Bı ditına mm, 
rewşa ku iro Federasyon u ko
meleyen me te dene dı her hawa
yi de bıgırani ne baş e. Arınanca 
mm, dı vi wari de pişti qera
ra kongre dı van 8 mehan de 
jı tecrubeyen xwe yen bere 
ji lı ber çavan bıgrın u ~m lı 

ser sistema nu xebat bıkın. 
Dı kongra paşi de hınek wısa 

tışt pır zelal hatın gotıne, ku 
pırani em tu kes nıkarı bun 
inkar bıkın. Bı kurtayİ q:ısi

ki ez tegehiştım, pıraniya nunı;
ran ser van qısan rawestan. U 
qerare avakırma komelen nu 

ji pişti van qısan hate gırtın. 

1- Federasyona me u komele
yen me bı rasti u ilmi ne demok
ratik ın. 

2- Federasyona m~ bı vi ha
le xwe, Kurden ku iro lı Swe
de dıjin, wan temsil nake . U 
bı vi rewşa xwe hersıva proble
men Kurdan nade. 

3- Komele bune buroyen re
xıstınen siyasi. Bı ve rewşe wısa 
te xwıyani kırın . ku xebata siyasi 
peşiya xebata demokratik gırti
ye. 

4- Dı Swed de cı,asi 6000 Kurd 
hene. Le dı nava komelan de 
334 insan mane. 5666 insan lı 

dere komelan u lı dere Federas
yone ne. 

5- Karkeren Kurd, yen ku iro 
lı Swede dıjin, dı nav komelen 
de nin ın u sal bı sal hınek ji 
jı komelan dur dıkevın. 

6- Federasyona Kurd, alikari
ya xebata nava welat ji nıkarı 

buye bine ci. 
Lı ser van babeten jorin bı ro

jan munaqeşe hatın kırın . Bı di
tma mm, bı van nexweşiyan u 
kemasiyan, bı ve sisteme em 
çıq:ıs ji nerm u baş bıfıkıri ji 
xebat bı ve sisteme peşve naçe. 
Nlineran bı qerara kongre, korni
teki avakırın. Komite, dı 8 me-

han de komelen demokratik dı 
belediyan de saz bıkın. U jıbo 
ve işi kar bıkın . 

ALTERNATİFEKE ÇAWA 
U ARMANCA ALTERNATiFE 

Jı dere van komelan dı her be
lediyeke de Kurden ku lı wır dı

jin bı wan re cıvinan çekın u 
lı ser avakırma komeleyen ko
munan munaqeşe bıkın u netice
yen pozitif derxın. 

* Her kesen welatpareze Kurd 
ditıne wi / we çı dıbe bıla bı

be; lı ser bıngehe demokratik 
dı nav ve kari de ci bıgre , xebat 
bıke u bı xwe komeleyen 
xwe ava bıke . 

* Ev komele de h ser bınge

he demokratik sazbıbın. Le ne 
wek komeleyen iroyin! .. De
mokrati ne te vi mane ku mıro

ven ku ditınen wan yekbın ben 
ber hev u komele denın u jı ve 
yeke re bejın demokrati ye. 
Komeleyen demokratik mıroven 
ku ditınen wan cuda, welatpa
rez u siyasi dıji faşizme u kolo
niyalizme be, an ji bı dıjmın re 
kar neke, dı vi wari de karın bı
hev re ci bıgrın u bıxebtın. 

* Arınanca mezın pıraniya mı
roven Kurd, jı bo ku dı nav van 
komelan de ci bıgrın, bıkevın 

nav xebate u hernil bı hev re 
komelan saz bıkın . Bıbın xwedi
ye ma!e xebate, axaftıne ,ditın 
diyarkırını u hılbıjartıne. 

* Ev sistem naye ve mane ku 
em, ve Federasyona hazır perçe 
bı kın. Le, na ye ve m ane ji ku ev 
federasyon bı ve sisteme bet me
şandın . 

* Bı ve sistema ha, Kurd, de bı 
hev re dayın u stendın bıkın, 
bı hev germ bıbın u de !eda we 
bıgihi xebata yekitiye ji. 

Lı gor zanisti u metoda diya
lektige, ciye ku dıjiti jı ve rabe , 
lı ve jiyan ji namine. Bı zanıs
tiya şoreşgeri , pewist e, ku 

b_ vvelatevin 

şoreşger, dı her babeti de dı

jitiyan bıbinın u lı dıji dıjmın 

şere xwe ye netewi u çini de, 
lı gor wan dıjitiyan program u 
politikayen xwe ava dıkın . Lı 
gor vana organisazyonen xwe 
saz dıkın u karen xwe dımeşi
nın. Em her çıq:ıs bıxwazın ku 
dı nav kesan de dıjiti ne be u 
nemine, le ne mumkun e, dıji 

ti dom dıke . Hebuna dıjitiye 

her gav aliye xırabiye de bı kar 
naye; dı diroka xelkan de u 
dı tekoşina karkeran de, şoreş
ger, her gav bı zanıstiya xwe 
u bı metoda diyalektige tekoşi
na xwe domandıne . Em çıqas 

jı hev cuda ji bıfıkırın , dı nav 
me de birlibaweriyen 
cuda cuda hebın ji, dı ware 
demokratik de, mırov kare bı 

hev re kar bıke. Şerten xebata 
demokratik jı xwe ev e. Her 
mırov de ditıne xwe beje , 
jı xwe ev heqe wi ye demokra
tik e. Em de lı hev rexne ji bıg
rın, le em de karıbın dı nav ko
melen xwe de ji bı hev re karu 
bar ji bıkın . Bı kurtahi dosti
ti, rexne gırtın u tekoşin u 
disa dostiti ... 

Ev problema Federasyone tış
teki ne bıçuk e. Em h tışte 

bıçuk wexte meze nekın, şaşi 

yen xwe yen bıçuk nebinın u 
jı wan re alternatif peyda nekın, 
em nıkarın tışte mezın ji pek bi
nın. Jı şoreşgeran re xebaten 
bıçuk u mezın ferq nin e. Ez 
bawer dıkım ku her Kurdek 
welatparez yen ku h Swede 
dıjin jı bo ve arınance de xebat 
bıkın . Dıve her komele, kesen 
Kurden ku iro lı dere van korne
leyen iroyin mane , dı ve wari de 
jı Komita Kominan re, ya Karger 
u yen dm re alikar be. Disa Ber
bang ji dı ve wari de weşan 
bıke. 
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ÇEND BIRYAR Ü MESAJEN KONGR~ 

BIRYAR: 

Hezen metingehkar, lı her çar beşen Kurdistane erişen dıj
war dıbm ser gele me. Jı van erişen dıjwar yek ji, dı van rojen 
bori de lı Kurdistana İraqe hat pek anin. Wek hun ji dızanın, 
diktatoriya Seddame xwinrej, dı meha Adare de lı Kurdistana 
iraqe bı kemasi 115 kesen welatparez kışandm ser dare sepi
ye. Kongra me, ve qetliama han protesto dıke u pıştgıriya xwe 
bı tekoşina gele Kurd ya ku lı dıj diktatoriya Seddam te da
yin re diyar dık e! 

MESAJ: 

Jl KONGRA FEDERASYONA KOMELEN KURDiSTANE RE 

Dı 8-9 e Hezirane de, jı bo parastma mewziya demokratik 
ya te koşina rızgariya netewi ya Kurdistane u jı bo bıhe ztır 
kınna we' em kongra we piroz dıkm. 

Lı Swede jı bo gelşen (problemen) Kurdan yen cıvaki (sosyal) 
u çandi em mıhtaci peydakırma çaresereke (çezum) ne. İro elin
ta koledar u faşist ya Tır k, bı her awayi astengan dıxe pe şi ya 
xebata netewe ye Kurd. Hem lı Kurdistane u hem ji lı derveyi 
welet desten xwe yen bı qırej dıreji xebata me dıke. Jı ve 
yeke gırmgi u pewıstıya Federasyone be tır te le m kırm. 
Çareserkırma gelşen Kurden lı Swede, bı Federasyonek 

demokratik ve gıredayi ye. Dıve re lı baweriyen keng u çepei
kar ben gırtm u ev baweriyen ku, dı riya peşdaçuna Federas
yone de dıbm asteng, be n mahkum kırm. Encax we gave Fede
rasyonek demokratki pek te. 

Jı bo Federasyonek demokratik ber bı pe ş! 

8.6.85 
KOÇ-KA K 

,.. A. 

JI KONGRA FEDERASYONA KOMELEN KURDİSTANE RE 

J ı bo dosti u hevalbendiya jme n Kurdistane lı Swe de , jı bo 
malen wan en demokratik u wekheviye, jı bo parastma zaro
ken me, jı bo aşti, jı bo hevkari u pıştgırtına navnetewi bı jmen 
swedi u netewen dm re, jı bo pıştgırtma tekoşina gele Kurdi8-
tane, me gavek pe ş ta avet u 16 Gulane de bı aweki demokra
tik u hevalti, me Komita Jmen Demokrat en Kurdistane lı 
Swe de , sazkır. 

Pıştgırti u hevalbendiyek xurt bı Federasyona Koroelen Kur
distane re, yek jı daxwaz u arınanca me ya gıring e. 

Em, bı sılaven germin kongra we piroz dıkm u dı xebaten 
we de peşketm u seriiraziye daxwaz dıkm. 

Komita Jmen Demokrat en Kurdistane 
ıı Swede 

BERBANG 
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BERBANG 

BEI-~NAMA KARUBAR 

Geli endamen heja u xwendevanen gıranbıha! 
Dı pışt hılbıjartına Kongra Federasyone de, Komita me ya Karger, dı 

roja 21. 06.1985 an de cıvina xwe ya yekemin pek ani. Komite, dı nav 
xwe de vatıni u berpırsiyariya karubar beş kır. 

Komita me, jı bo 8 mehen peşiya xwe dıvayi ii pewestiya bernameke 
(programeke) dit. Komita me, be hername meşandına karubar ne bawer e. 
Jı bo xebateke bı pergal u seruber hername dıve. Jı ve birubaweriye K. 
Karger, jı bo 8 mehen peşiya xwe, bernameke çekır. Komite lı ser berna
me munaqeşe kır ü dı dawi de bı guhartın hername qebul kır. Em, lı jer 
ew bemama ha rabPrP'n we dıkın! 

1 1- Dı nav Komita Karger de beşkırma vatmi u berpıryari ya karlibar 

2- Vekırm u pe yendiya lo kale 

3- Serfiberkırma tokale u arşiv gırtm 

4- Jı bo le gerin u ditma lokaleke baş xebat 

5- Jı bo kare Federasyone gırtma karkerek 

6- Bı korueleyen endam re tekıli danin 

7- Bı federasyon u organizasyone n biyaniyan re te kı li da nin 

8- Bı meqımen swedi re peyvendi danin u geş kırm 

9- Jı bo Federasyoneke hez, demokratik u bmgeh fıreh lı hmek taxan 
cıvin u şev pe k ani n. 

10- Komita Karger bı Komita Hezıri ya Kominan re, bı Kurden ku lı komi
nen curbe elir dıjin u yen ku lı bajaren dm dıjin re tekıli de deyne. 

I 1- Bı sazgehe n Kurdistani ye n dm re te kı li. alikarİ u pıştgıri da nin. 
( wek instituya Kurd ,federasyone n Kurd .. Uhw.) 

12- Lı gor desture u buyeran bı Komita Nlineran re cıvin pek anin 

13- Lı gor buyer u mercan, jı bo pıştgıri u alikariya doza Kuristane ya 
netewi u demokratik şev, miting u m eş pe k anin u dı vi w ari de belavok 
u bruşur belav kırm. 

14- Jı bo piroz kırma Newroze avakırma komitek. 

15- Jı bo protesto kırma 12 İlone avakırma komite k 

16- Xebat jı bo vekırm u weşandma radyoya kurdi ya lokali 

17- Avakırma redaksiyone u dı her mehek de derxıstma hejmarek Ber
bang u bıser u ber belavkırına we. 

18- Plan u seriledana çend projan ( jı bo hılbıjartına gışti, rewşa multe
ciyan, alikariya kıre' stendma makinan uhw .... ) 

19- Jı bo multeciyen Kurd bı meqımen swedi re tekıli danin u xurt kırm. 
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..... . ..... 
t5-t61~ III~ZIIlilNI~ 

Dı diroka çina karker ye 
Tırkiye de, Berxwedana ıs
ı6 e Hezirane ciheki gelek 
gıring dıgre. Em dıxwazın bı 

Kurti lı ser diroka çina karker 
ye Tırkiye u berxwedana ıs 

Salıya ıs -ı6 e He zirane çend 
go tın pe şkeşi we xwendeva
ne n delal bıkın . 

Wek te zanin, heya sala 
ı96 7 an lı Tır ki ye, sendiqeki 
ku kan be male n karkeran ye n 
abori, cıvaki, sendikayİ u hwd . 
lı hember burjuvazi bıpare ze 
ne hatıbu sazkırın. Lı Tırki

ye , teni sendiqeki heri mezın 
bı nave TURK-iŞ hebu. Ev 

sendiqe ji, jı aliye aqılmenden 
Ameriki ve hatı bu sazkırın 
u jı parastma male n karkeran 
lı hember burjuvazi dur bu. Bı 
awaki dm, ev sendiqe jı aliye 
sermayedaran ve hatı bu saz
kırın u malen burjuvazi dtpa
rastın. J ı bo vi sedemi ji~ ve 
sendiqe re dıgotın "Sendiqa 
Zer ya Amerika." 

Dı bın w an şertan de, 
bı sed bezaran karker endame 
TURK-iŞ'e bun u rewşa wan 
ya abori, cıvaki Uhd, roj bı 
roj ber bı xırabiye dıçun. Van 
şerten objektif, pewestiya 
sazkırına sendiqeke nUh ya 
pe ş veril, ku karı be male n kar
keran lı dıj burjuvazi bıpa

reze, anibil ber çavan. Jı bo 
ve sedemi dı n av ı96 7 an de 
sendiqeke nUh bı nave DiSK 
e avabu. Ev sendiqa lı ser hi
me mınfieta karkeran hat saz
kırın. Bı her awayi renge DiSK 
e, jı TURK-iŞe cuda bu. 
DİSK, jı bo başkırma jiyan 

u xebata karkeran, jı bo baş-

kırma rewşa wan a abori u 
cıvaki xebıti u daxwaze n kar
keran lı dıj burjuvazi parast. 
Jı ve yeke ji, dı demeke kurt 
de he zkırına DISKe , dı nav 
karkeran de xurt bu. Disa 
dı demeke pır kın de, dı bın 
pe şengiya DISKe de karkere n 
endamen DiSKe hınek heqen 
abori u demokratik bı teko
şin jı burjuvazi standın . Ev 
pe şveçuna ha, tesireke mezın 
lı ser sendiqen TURK-iŞe 
kır. Roj bı roj dı n av sendiqe n 
TURK-iŞe de cudabun çedı
bun u bı qeflan en dam e n 
TURK-iŞe dıqetiyan li dıblin 
endamen DiSKe. fv rewşa ha, 
qurf dıxıst dıle sermayedaran 
u TURK-iŞe. 

Berberiya (zıddiyeta-çeliş

kiya) nav çina karker u bur
juvazi çıqas dıçu dıjwar dıbu u 
ev herberi ne teni dı wari abo
ri de, dı wari siyasi deji xwe 
dıdan nişandan. Bı rasti burju
vazi, jı pe şveçun li xurtbu
na DiSKe gelek dıtırsiya u pe
westiya tedbiren nUh dıditın. 

Le, çı le de ku burjuvazi dı 
nav çarçova zagonen (qanu
nen) ku hebun, mkanbil wan 
tedbiran bıde standın. Arınan
ca burjuvazi, bı şıkleki eşke

ra gırtın u belavkırına DiSKe 
bu. Disa burjuvazi dıxwest ku 
yek tipek sendiqe lı Tırkiye bı
xebıte u ev sendiqa ha ji , dı bın 
basken sermayedaran de bıhat 
xebıtandın. Ev sendiqa ku bur
juvazi dıxwest, sendiqa TURK 
iŞe bı xwe bu. Le ,jı bo peka
nina van karubaran pewist bu, 
ku burjuvazi dı derheqe sendi
qan de zagonen kevn bıgu -

BERBANG 

c_ q erec d a x 

hurine u zagon u desture n nuh 
bibe. Jı bo karanİna van tış

tan, xwediye sermiyan mılen 
xwe sıvık şemırandın u tekıli 
bı TURK-İŞe re danin. Jı bo 
guhartına hin zagonan , alika
riya aqılmende n ku pe şengiya 
TURK-İŞe dıkır u temsilci
yen (nuneren) burjuvazi bı şı
rigati dest bı xebata guhartına 
zagonen sendiqan kırın . 

Dı derheqe xebat u male n 
sendiqan de , dı zagonen Tırk 
de xalen (maden) 274-27S an 
hebun u bı des te n sermaye
daran u bı pe şengiya TURK
iŞe dı van xalan de guhartın 
hatın çekırın. Bı teslxeke nUh 
van guhartınan şandın parla
mentoye .Parlamentoya Tırk dı 
nabera se saet u nivan (3,30) 
de guhartına van xalan qeblil
kır . Arınanca van xale n nUh 
belavkırına DiSKe, qedexekı
rına siyasete jı bo karkeran, 
destura xebata yek sendiqaya 
TURK-İŞ lı Tırkiye u hwd 
bu. Ev guhartına zagonan, 
dı derheqe n xale n sendiqa ye n 
274-27S dı sala ı970 de pek
hat. Jı ve sedemi endamen 
DiSKe , lı bajaren Stembole 
lstanbule) u izmite dı karxa
nan ( F ABRiqan) de dest bı 

berxwedana rawestına kar kı
rm. Berxweda~ roja ıs e He
zirane ı970 yi de destpe kır. 
U roja ı6 e Hezirane berde
wam kır . Dı navbera du ro
jan de bejmara karkere n ku 
ketın berxwedana kar seknan
dıne 2:ihaşt sed bezaran u dı 
hınek karxanan de karkere n 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BERBANG 

endamen TURK-iŞe ji pışt
gıriya wan kırın. Bı vi awayi 
ev berxwedan gelek fıreh u 
xurt bu. Karina burjuvazi he
jand. Ourf xıst laşe burjuva
zi. Dı dema berxwedana 15-
16 e Hezirane de, lı ser h u
kum partiya Demirel bu u 
serokwezir ii Sulevman Demir
el hı xwe bii. Hukumetf: XWPSt 
hı zora nolis u leşkeran ber
xweclan:ı karkeran hılweşine li 
burjuvazi dest bı ve metode 
ii kır. Hukumeta Demirel. 
bı hezaran poles il lesker şan
dm ser karkeran. Dı navbev
na karker, lPşker u nolf: san 
de o:-er ce bil. Dı vi seri de se 
( 1) k:ırk<>re n me '"xas şehit ke
tın. Karkeren ku hatın kuştın 
Yaşar Yıldırım, Mustafa Bay
lan u Mehmet Gıdak bun. 
Dı van du rojen berxwedana 
karkeran de , bı her awayi as
tengen burjuvazi u ~weta zo
re ya poles u cendırman mka
n bun, meş u berxwedana kar
keran bıdın rawestandın. Se
rokwezir Demirel, dı roja 16 e 
Hezirane de, lı bajaren Sten
bol u izmite hukma leşkeri 
@lan kır. Lı gor hukma leşkeri, 
berxwedan, meş, seknandına 

kar lı karxanan u hwd. hat ~
dexekınn. Gelek endam u mı
rove n Komita Karger ya DiSK 
e hatın gırtın. Karkere n ku ha
tın gırtın, çend meh lı gırti

gehan man u jı aliye dad· 
gebe (mehkeme) ve hatın ber· 
dan. 
Dı w e deme de, TiP u hı· 

nek pariementeren CHPe jı bo 
fesılıkırma xalen 274-275 seri 
lı mehkema Bılınd( mahkema 
Anayasaye) xıstın. Dadgeha 
B ılın d e tiraza wan dı çav de 
derhaskır u dı sala 1972 an 
de ve daxwazi lı ci dit u wan 
xalan xırav kır. Bı vi awayi 
astenge n ku ketın pe şiya xe
bata DISKe hukme wan betal 
bun. 
Dı ve berxwedana çina kar

ker de, sloganen DiSKe hım 
demokratik, cıvaki u jiyani 
bun, hım ji daxwazen siyasi 

bun. Wexta em lı kaxızen nı
vıse yen ku karkeran dı meş 
u berxwedanan de, dı destan 
de dıgerandın bıne rm: ''Bıji 
çina karker, em karker ın bı 
hez ın,sendika cane me, fida 
bıbe xwina me; Zagona Himi 
naguhure; zagonen nUh name
şın; d~jmıntiya we jı hemu 
karkeran re ye; bımre faşizm; 
Demirel vekışe; Tırkiyeke ser
bıxwe; em male n xwe ye n 
sendi<ptiye nadın pelçı<pndın 
"u hwd ... 

Wek me lı jor got, ev berxwe
dana karkeran ne teni rengeki 
demokratik u abori bu, lı gel 
vana rengeki siyasi bı xwe re 
anibu. Mırov kare bı hesati be
je, ku ev berxwedana karke
ran dı diroka Tırkiye de, ber
xwedaneke yekemin ya beri 
mezın, gıring bı rumet u bı awa
ki lı hımber sazumana burju
vazi bu. Le, tışteki eşkere ji 
hebu, ku ev berxwedan ji, xwe
dane pe şengiya siyasi ne bu. 
Bı awaki dm, heya we deme 
DiSK bı şıkleki siyasi, abori 
he ztıri ne hatıbu hunandın. Ku 
gotın lı ci be, ev berxwedana 
DISKe, bı şıkleki jı ber xwe ve 
teqiya u herıki. Ger ev berxwe-

dan, dı bın pe şengiyeki siyasi 
u zıxım de bıhatan çekırın, we 
bı awaki ~yimtırin u xurttı
rin bubuya. Le, mıxabın dıl
xwestıni tışteke, şert u şı

ruten objektif yen Tırkiye ya 
we deme tışteki dın e. Em bı
xwazın ne xwazın şerten Tırki 
ye ya we deme wısa bu. Wek 
xwendevan ji dızanın, diroka te
koşina çina karkeran şane me 
dıde, ku tekoşina çina karker dı 
riya şoreşe de pewist e teko
şina abori, demokratik u siyasi 
bı hev du re gıre bıde u lı gel 
hev bıde meşandın. Pratika şo
reşe n çini wıha bı serketıne 
u serfiraz bune. Ger tekoşina 
abori u demokratik bı tekoşi
na siyasi ve ne y€ gıre dan u 
ne ye me şan dm, çina karker 
nıkare bıgihije menzila ku ew 
dıxwaze. Le, dı her welati 
de, tekoşina çina karker u 

ya gele n bındest, lı gor şerten 
objektif u subjektif, hınek qo
nax derhas dıkın. U dawiya 
pıjandına şoreşe, dıghin arınan

ca xwe ya beri mezın. Lı tırki
ye ji, dıve tekoşina çina karker 
lı gor van zagone n diyalekti
ki ben mına~şekırın ... 

Bı berxwedana 15-16 e Rezi
rane ya bı rumet, burjuvazi bı 
belterndi gav paşve avet. Le, te
koşina çina karker lı dıj sazuma
na burjuvazi, roj bı roj pe şve dı
çu u xurt dıbu. Jı aliye dm ve 
ji, lı Kurdistana Tırkiye, teko
şina gele Kord ya netewi ji, 
pe şve dıçu. Tekoşina şoreşe n 
Tırk u Kurd qurf dıxıst dılen 
burjuvazi. Berberiya çini u nete
wi roj bı roj fıreh u kur dıbun. 
Dı ware abori, cıvaki u siyasi 
de, burjuvazi ketıbu nav beça
retiye. Tebeqen burjuvazi yen 
h eri mezın u gıre-gır, derınane n 
çareserkırma wan probleman, 
dı guhartına iqtidare de (kır

dayetiye de) di tın u bı alikari
ya ordiya Tırk, xwestın bilı

neki bıdıne xwe. Ü bı vi a
wayi, Ordiya Tırk a Kemalist, 
dı 12 e Adare 1971 e de dest 
da ser kırdayetiye. 

Bı guhartına kırdayetiya Tır

kiye ya 12 e Adare u batına 
sazumana faşi re, lı Tırkiye 

u lı Kurdistana Tırkiye jiyan 
hat guhartın. Lı Tırkiye partiya 
çep wek TiP, sendiqe n pe şve
ru wek DISK, korueleyen de
mokratik u peşveru wek DDKO 
hatın gırtın u ~dexekırın. Bı he
zaran mıroven. demokrat, we
la tware z, şoreşger ye n enda
men TiP, DiSK, DDKO u yen 
dm dı bın eşkence u ledane 
de hatın derbaskırın. Ceza kırın 
u ave tın gırtigehan. Bı sedan 
şoreşgere n Tır k u Kord ha tın 
kuştın. Bı kurtbıri, ev sazu
mana reş ya faşi, xeyni kuş
tın, eşkence u hovitiye, nijad
peresti, bekari u bırçitiye tış
tek ne ani welaten me. Ev sa
zumana faşi dı zagona himi de 
guhartıne n gele k gıring çe kır. 
Dı dewsa zagone n pe şveru de 
zagone n paşveru, nijadperest 
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u anti-demokratik anin. Sazuma
na fa şi, bı van zagone n xwe 
ye n anti-demokratik lı pe şi ya 
tekoşina gele n Kurd u Tırk 

gelek astengen siyasi, abori u 
cı va ki çe kır. Le, lı gel van bu
yer u astengan, tekoşina gele 
Kurd u Tırk ya netewi u çini 
ne hat seknandın u şert u şı

rute n objektif u subjektif ye n 
Tırkiye u Kurdistane u yen bur
juvazi, destura berdewama ve 
sazunmana faşi re mecal neda. 
U bı be hemııiya burjuvazi, dı 
1973 an de hılbıjartına gışti 

pek hat. Dı we hılbıjartıne 
de gele k Kurd u Tır k denge n 
xwe lı dıj sazmana faşi nişan 

dan u bı serketın u sazumana fa
şi jı ser hukum dur xıstın. 
Bı serketına hılbıjartına gışti 

ve, Ecevit u partiya xwe h atın 
karine. Bı muxelefata he ze n 
pe şveru, wek bere ne be j~ 
hınek heqen demokratik yen 
ku dema sazumana faşi de jı 
nave hatıbun rakırın, paşve ha
tın standın.Disa karina nUh 
mecbur ma affiya siyasi derxıst. 
Bı vi awayi bı h ezaran gırtiye n 
siyasi jı gırtigehan derketın u 
aza bun. D her wıha, lı Tırki
ye u lı Kurdistane jı bo teko
şine qonaxek nUh destpekır. 

Le, ne pewist e, ku em dur 
u dıre j bı be jın' dı merhela nu 
de ji, şert u şırute n Tırkiye u 
Kurdistane jı bo tekoşina ser
xwebun u çini, jı rojen teqan
dın u dıjwartır re avıs bu. Her 
w eki jı aliki ve Tebeqeye n bur
juvazi jı bo domandına kedxwa
riye, xurtbun u selteneta xwe 
dıxebıtiya u jı bo wan her re 
u metod pewist bun. Jı aliye 
dın ve ji, bı sed hezaran, bı mil
yonan karker u xebatkare n Tır k 
dı bın teda, zılm u kedxwari

ya burjuvazi de bun. Jı bo bur-
juvaziye monopol u koloniya
list dozeke gelek gıring ji hebu 
u ew doz ji, her dem xewa bur
juvazi dırevand u hej ji dırevi
ne; ev doz ji doza Kurd u Kur
distane bu. Neteweye Kurd, dı 
nav axa xwe de jı sed salan şun 
de batıbii dilkırİn u jı her awayi 

mate n xwe ye n netewi u mı
rovahi batı bu beparkırın. Jı bo 
ve sederne gelek caran, gele 
Kurd, lı hımber dilitiye u nire 
koloniyalistiye seri hıldabu, şer 
kın bu, xwina xwe re tıbu. Le' 
mıxabın heta iro ne gihabu ar
manca xwe ya h eri b ılı nd: ser
xwebun u azadiye!.. Ev sedem 
ji, bı taybeti tekoşina rızga

riya gele Kurd dıxıst pe şça
ve burjuvaziye me tingehkar. Jı 
van sedeman, pe kanina karliba
re n burjuvazi ji ne hesa bu. 
Burjuvaziye karbıdest yen mo
nopolist bı xwe, gıredayiye im
peryalizme bu. Bı taybeti gıre
dayiye imperyalizma Amerika 
Yekbuyi bu. Şerten aboriya Tır
kiye , çıqas dıçu xırav dı bu. Be
kari her ku dıçu zede dıbu. 
Inftasyon u devalasyon bı taybe
ti bılınd dıbun.Tekoşina gele 
Kurd u Tır k ji roj bı roj pe ş ve 
dıçu u xurt dıbun. 

Ev rewşa Tırkiye ya ha, ta
tele n gıran xıst la şe burjuvazi
ye monopol. Bı zagonen kevn 
nıkarıbu sazumana xwe bıde do
mandın. Şerten abori, cıvaki u 
siyasi burjuvazi xıst nav merhe
leke nuh. Ev ji merhela 12 e 1-
lone 1980 yi ye. Burjuvaziyen 
beri mezın, bı alikariya aqıl

mende n Amerika, generale n 
Tır k da pe ş u bı zora çek kır
dayeti ye zep kırın. Le, icar rew
şa burjuvazi ne wek rewşa 12 e 
Adare 1971 e bu; burjuvazi dı 
navbeyna wan salan de bıbu 

xwediye n terelibey e n mezın u 
lı gor wan terelihan u dersan 
xwe amadeye karlibar kın bu. 

Karina fa şi ya 12 e İl one, çı 
ani welate me, xwendevan tev 
dızanın. Jı 12 e İl one 1980 yi 
vır de, 4 sal u 1 O meh derhas 
bun. Mırov kare dı ve babete 
de nıvisareke dur u dırej bını
vise; le ciye we nıvisare ne 
dı van riıpelan de ye. Bı kurti, 
em dıkarın vi tışti bıbe jın: 
Sazumana faşi parlamentoye 
hılweşand, tevayi partiye n siya
si yen ku dı parlamentoye de 
bun hatın qedexekırın . Dadgeha 
Bılınd hat gırtın, Zagona Himi 
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jı bıni ve hat rakırın. Rojname, 
kovar u pırtuken peşveru hatın 
şewıtandın u qedexekırın.: heq u 
hu<JIKe n mırovan jı nave hat ra
kırın. Sendiqe n pe şveru w ek 
DISKe hatın gırtın u xebata 
wan hat qedexekırın. Koroele
yen demokratik wek TöB
DER u Komela Aştiye hatın be
lavkırın. Bı ·sed bezaran kesen 
welatparez, peşveru u demok
rat hatın gırtın, eşkencekırın u 
cezakırın. Be hejn'lar welatpa
re z u şoreşger ha tın kuştın u 
bı dar de kırın. Cunta faşi, 

Kurdistane seran ser da ber 
operasyonen leşkeri; gund 
u bajare n Kurdistane xıra kır 
u şewıtand u iro ji dom dıke. 
C ar caran e ri şe perçeye n dın 
dıke.! .. . 

Sazumana faşi, axa Kurdista
ne u Tırkiye fırot da Amerika 
Yekbuyi. Dı Rojhılata Navin de 
Tır ki ye, bı her awayi bu qere
qola Amerika . Lı Kurdistane 
he ze n Amerika ye n "Lez" 
bı ci dıke. lro Kurdistan bu ye 
cıye çeken Amerika yen ato
mik. Bı kurtahi iro, lı Tırkiye 

u h Kurdistana Tırkiye jiyan 
buye gırtigehek wek cehennem. 
Dı van sale n dawi de genera
lan hılbıjartıneke çekırın u 
kırdayetiyeke sıvil pek anin. 
Burjuvazi u generale n w e, dı

xwazın bı kıraseki <Jre j, cıle n 
xwe ye n bı xwin u ge ni bıdın 
veşartın. Le ew nıkarın van kı
rm u huyeren xwe yen faşist ve
şerın. Dewleta Tırkiye, bı hemu 
sazgehe n xwe ve bu dewleteke 
faşi. Dewleta poles u leşker. 
Wek hapiren me gotıne 'ruye 
reş, ne hewceye teniye ye ." 
Dı ve em şoreşger hi n ze de 

jı diroka tekoşine ders u tec 

rUben nUh u gıranbıha der
xın. refen : xwe bı he zbıkın. 
Yekiti u pıştgıriya he ze n pe ş
veru anti faşi xurt u geş bıkın . 
Yekitiya me , seriiraziya me bı 
xwe re tine. Yekitiya me, da
wiya sazumana faşi tine. 
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di derheqe 

ziman de 

çend pirs 

tengezar 

Geli nıviskar u zımanzanaye n 
Kurd! 

Ez jı we hemuyan re sılavan 
dıkım u b ıla des te n we ter u şin 
be! Ez dıxwazım dı derheqe zı
mane kurdi de çend pırsan jı we 
bıkım. Ez, ne bı te ne Berbange 
kovar u pırtfiken dın ji dıxwinım. 
Bı rasti ez dıxwazım, zımane xwe 
ye zıkmaki ye şirin bı aweki 
gramatİk ter bıbım. Çarçova de
vok u zaravan bışkinım. Zımane 
kurdi ye tevi u merkezi hin bı
bım. Jı ber ve yeke ji gelek xi
ret şandıdım. Ez dızanım, ev xe
bata ının bı sere xwe u wek ez 
dıxwazım bı ser nakeve ji. Dıve 
jı baş terbuna zıman mırov he
re ba mamoste u zımanzanaye n 
Kord kurs bıbine. Le, hezar mı
xabın imkane n ının ye n wılo nin 
ın. Ez lı Swede lı bajareke bı
çUk dıjim. Jı ber ve yeke ji im
kanen ının <Ft çenabın. weşa
nen kurdi ez zor-bela dıbinım. 
Dema ez te m Stockholme, jı hı
nek nas u dostan u jı hınek ko
metan pırtlik u kovaren kurdi 
stinım u berhev dıkım. Bı xireta 
ının u bı van imkanan pıçek 

xwendına mm pe şve çu u dı çe. 
Wek hun dı ve nama mm de ji 
dıbinın nıvisandına ının gelek 
ne baş e. Jı ber ku ez lı welat 
ji, bı tene 5 sal çum dılııstana 
tırki. E w ji ez h gund bum; baş 
zımane koloniyalistan ji ter ne 
bum. U wılo nezan mam. Le 
disa hereketa netewi ya demok
ratik, me pıçek hini xwendı

ne kır. X wendıne bı me da 
hezkınn. 

Devlete n koloniyalist, jı ber ku 
h welate me, zımanı me <Fdexe 
kınne; ez lı welat <Ft bı kurdi 

Dumahik ril 20 

..... 
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X1t11~ lllf.lll~ 
Rejima Baas, her ku dıçe 

çavsor u har dıbe. Xwina ke
sen demokrat u welatparez 
dırjine u dımıje. Bı taybeti 
lı here ma Kurdistane , huyere n 
gelqırkınni ( <Ftliame n tevi) pe k 
tine. 

Rejima Saddame diktator, 
dı meha Adare de lı bajare 
Musıle, 116 kes Kurden we
latpare z u demokrat bı dar 
de (idam) kır. Ew kesen ku bı 
dar de hatın kırın, gırtiyen si
yasi bun. iro, lı dare dıne ge
tek diktator u hukumdare n 
xwinmej u xwinrej hene; le, 
bı rasti wek Saddam barbar 
u xwinrej kem ın. Heta mı
rov kare beje hiç nin ın. Nıha 
diktatore n lı Afrika, Asya an ji 
lı Amerika-Latini buyereke wıha 
pek baniya; de awıra gelem
periya (raya gıştiya) cihane bı
hejandana u bı sere xwe ve ra
bıkırana. Belam, 116 kes kord 
lı pey hev hatın bı darde kırın, 
hiç awıra gelemperiya cihane 
pe ne hesiya. Xweza pe hesiya 
le gohen xwe gırt1 wek ne bihi
se! Bı rasti berpırsiyariya mezın 
ya me ye. Dıve u pewist e, re
xıstınen Kurdan yen dere we
lat, dı ve wari de bı şeweke 
bewestan u behempa xebat bı
ke u awıra gelemperiya ciha
ne bıkşine. 

Disa rejima Baas, bı mana ci 
guhartıne , 600 gırtiye n siyasi 
jı zindana Musıle dıbın, gunde
ki Mosıle. Gırtiyan dıkın dılııs
tana gund u deriyan lı ser wan 
dıgrın. Ew gunde ha ji, bere 
gunde Kurdan buye. Rejima 

Baas, çend sal bere , Kurdan 
jı gund rakınbu u şuna wan de 
ereben kewneperest u paşveru 
bı ci kırıbu. Jı ve roje vır de 
gund bıbu wek <Freqola Sad
dam. Dema ku gırtiyan dı dı

bıstana gund de bı ci dıkın, 

ew gundiye n nijadperest u leş
kere n Baas, bı hev re erişen 
ser dılııstana gund dıkın. Agır 

berdıdın dılııstane. Nijadperes
te n ereban, dıxwazın dı care
ki de 600 gırtiyen siyasi bıku
jın u bışewtinın. Jı aliye
ke ve ji dılııstane gulebaran 
dıkın. 

Le , ne rejima Baas u ne ji 
koloniyaliste n d ın, nıkarın bı 
kuştın u şewıtandıne te koşi
na neteweye Kord bıdın rawes
tandın. Kurd hin bı rık dıbın, 
bı <Frar dıbın. Tekoşin hin 
ji ge ş u xurt dı be. Dı diroka 
Kurdistane de şewat u <Ftli
ame n tevi bu yere n nu nin ın. 
Diroka me bı van huyeren bar
bar u hovi tıje ne. Van huyeren 
wıha çaven Kurdan natırsine, 
bı tersi te koşine dıjwar, tuj 
u fıreh dıke. 

Be guman peşmergeyen <Fh
reman xwina şehidan lı erde 
nahelın. Ew de dur u nez da
wiya zulm u zordariya dikta
toran u koloniyalistan bine. 
Neteweye Kurd de tola hemu 
şehide n xwe bıgre. 

Geli xwendevanen heja! 
Jı wan 116 kes şehiden 

Kurd, me nav u fotograten 
çend kesan tene bı dest xıst. 
Em,nav u fotograten wan lı 
rupeta hımber dıweşinın. 
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BERBANQ 

LIBVAVE DENGE. PIŞTGIRIVE 

Dı meha Nisane 1985 an de lı 

Bingaziye, dı bın serokatiya serok
kanıare Komara Sosyalıst a Gele 
Libyaye Muammer Qaddafi de, Eni
ya Şoreşger i Netewi ya Ereb hat 
avakırın. 

Dı cıvina avakırma Eniye de, Serok 
Qaddafi, axaftınek kır. Qaddafi, dı 
ve axaftına xwe de pır vekıri u ze
lal dıgot; '' me dı vi cep h eye xwe ye 
leşkeri de, ci da Kurdan ji" u serok 
Qaddafi axaftına xwe wıha dıdo

mand : " Ew cephe, de be westan 
alikari u pıştgırtiya gele Kurd bıke . 

Ev heza ha de jı bo rızgari, serxwe
bun u yekitiya axa Kurdistane teko
şineke gıring bıde." 

Serok Komara Libyaye Qaddafi, 
dı axaftına xwe de kevır u aşidan 
dı ser Dewleta Eli-Osman (Osmanli) 
de ger kır. Rexne kır . Ew zordariya 
ku Osmanliyan h Erehan kırı bu da
ni zıman . Fırotına Erehan a we de
me protesto dıkır . Serok Qaddafi, 
bı van hevokan dawiya gotara xwe 
dıani: 

''Em serxwebun u yekitiya axa 
Kurdistane dıparezın. Em bı vekı

ri pıştgıriya Kurdan dıkın. Ev pışt
gıriya me, bıla jı ali her dewlet u 
kesi ve bet zanin u bı taybeti yen 
ku dı nav me dane u jı bo serxwe
bun u azadiya Kurdistane şerdıkın, 

ew bı me re ne, em ji jı her ali ve 
bı wan re ne.'' 

Be guman gelek caren dın ji 
Qaddafi, jı bo alikarİ u pıştgıriya 
Kurdan ditına xwe diyarkırı bu. 
Serok Qaddafi, demek bere dı a
xaftıneke xwe de wısa dıgot: 

" Kurdistan ne Lubnan e u 
Kurd ji ne durziyen taxek ın . 

Kurd neteweke u Kurdistan ji wela
teke mezın e. Henıli dewlet u kes 
dızaının ku Kurdistan çawa hat 

" KURDİSTAN NE LUBNAN 
NE 0 KURD Jİ NE DURZİ
YEN T AXEK IN. KURD NE-

h 

TEWEK E U KURDISTAN 
Jİ WELATEK MEZIN E." 

parvekırın u henıli maren Kurdan 
çawa jı wan hat standın. Tekoşi

na gele Kurd a van sed salen dawi 
ve rewşe baş dıde diyarkırın." 

Pışt ve daxwuyaniya serok ~ad
dafi, hevkaren cunta faşist a Tırk, 
nıviskar u rojnamevanen nijadperest 
jehr vereşiyan u eriş bırın ser Qadda
fi . Jı wan nıviskaren nijadperest 
yek, bı çiroka Bulgarİstane dest bı 
nıvisara xwe dıkır. Wıha dınıvisan : 

" Qet xwuya nake u ne be imkan 
e ji, we dit ku em disa her bı Balka
ne kışiyan u em meşiyan Sofya, 
Belgrat u Budapeşte ji dı bın Imge 
me de man. U carek dın hespen 
xwe h her deriye Viyane gıreda 

u e mda.' ' Penusgeni u nijadpereste 

x. entaxi 

Tırk, ica dızıvıriya ser Erehan u 
lı wan gef u lefan dıxwend: '' Dıve 
Ereb ~t jı bir nekın, bı rasti ew me 
Tırkan baş dınasın . Bav u hapiren 
Ereban, hej ji qala mer u merxa
siya me dıkın." 

Gotıneke bav u hapiren me Kurdan 
heye "dı! ew dı! e, le taqet nin e." 
Ser u birubaweriyen dewlett\ Tırk u 
nıviskare we, hej yen dema Osma
ni ye. Rojbaş, nijadpereste dager
ker (işgalvan), tu dı xew de mayi. 
Xew u temara mırıne. Wext pır der
has bu. Dı bınen pıran de bı milyon 
tonan av derhas bu. Balkan, Viyana 
u Erehistan edi xeyal e. Van welatan 
çawa jı bın zılm u zordariya kale te 
Osmanliyan rızgar bun, rıgarbuna 

neteweye Kurd ji ne dlir e. Tırs beri 
mırıne nagre! 
Nıviskar, ronakbir u demokraten 

gelek welatan, dı nıvisaren xwe de, 
dı weneyen xwe de u dı axaftınen 
xwe de lı dıj koloniyalizme, imper
yalizme, zılm u zordestiye radıwes
tın. Xweza dı seri de h dıj politika 
dewleta xwe ya bere an ji ya nıha. 
Le dı nav Tırkan de kesen wıha 

pır kem ın. H eta mırov kare be je 
nin ın. Çaxa doza dewlete be nave 
an ji raste, pe ş verliye n w an zorda
ri u dagırtına Dewleta Osmanli ji 
dıparezın. Bı rasti seri- meji ye 
dema Osmanlİ ye. Dı dema me de 
parastma dagırtına siyaseta Dewleta 
Osmanli jı bo mırovahiye ne şerm u 
heya ye? 

Lı ser doza Kurdan ditın u tewre 
Qaddafi, sembola rasti u merxasiye 
ye. Gele me dost u dıjmıne xwe baş 
dınase. Gele Kurd, dost u dostaniya 
rojen teng u dıjwar qet jı bir nake u 
de neke ji. Jı her demi zedetır, iro 
hewcedariya me bı alikarİ u pışt

gıriya der u h u ndır hey e. 
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Wek te zanin, newroz cejna 

netewi a gele Kurd e. Cejna 
Newroze, dı diroka Kurdistane 

de roleki gıring dılize u jı 1597 
vır de bı geleri tet piroz kırın. 

Koloniyalisten xwinmej u 

barbar lı welate me pirozkı

rına Newroze qedexe kırıne. 

Le neteweye Kurd wan qede
xeyen koloniyalistan nas ne 
k ırın u na k e ji. J ı se d sa lan 

vır de gele Kurd, jı bo serxwe
bun u azdiye dı nav şer de ye. 
Newroz ji, agıre vi şeri ye. 
Nweroz sembola tekoşina gele 
kurd e. 

Koloniyalist bı taybeti kolo
niyalisten Tırk, dı dirok, çand 
u wejeya Kurdi de çı heye he
mu dıkın yen xwe. Jı bo Kur
den Jeheng Selehaddine Eyu
bi u Rısteme Kure Zal re ji 
dıbejın " ew Tırk bun," Ew

sane u çiroken Kurdan re ji 
dıbejın yen me ne. U ya heri 

xırab ji, jı me Kurdan re dıbe
jın " Tırken me yen çiyayi." 

Jı desten faşist u nijadperes
te n Tırkan hetani iro te ne cej

na Newroze fılıti bu. Le, iro 
van nijadpereste n rureş, rabune 
jı cejna netewi ya gele Kurd 

re dıbejın, ku "ev cejn jı beri 
de cejna Tırkan e." 

Dı me ha Sıbate 19 85 an de 
lı Stenbole vakfeke nijadperest 

bı nave "Tırk Dunyası Araş-

tırmaları" pırtukek çap kır. 

Dı ve pırtilke de nıvisarek lı 

ser Newroze heye. Ew nıvis 

29 rupel dıgre u nıviskare nı

vise ji, Hayri Başbuğ e. U 
Hayri Başbuğ mışawıre serok-

wezire Tırkiye ye. 
N ıviskare rureş d ı ve nıvi

sara xwe de jı heft kaniyan av 
tine. Hezar derewan lı ser hev 
dıke. Jı bo ku cejna N ewroze 
bıxe rengeki dm çı hatiye Akı
le wi, we nıvisandiye. Nıvis

kare faşist u nijadperest, hınek 

hevok jı Dr. Şıvan, jı kovara 
Rızgari, jı rojnama Xorten 

Şoreşgeren Demokrat, jı Roja 
Nu u hwd. gırtiye. Lı gor rama

ne n xwe yen nijadperest rexne 
ji lı wan kovar u rojnaman dıg

re. Bı rasti mırov gava ve nıvi

sare dıxwine, xwe jı kene nagre. 

Nijadperesten Tırk, rezili 
ya xwe hewqas zede kırıne ku 

baweriya wan, bı wan nemaye. 
Dı we nıvisara ha de Başbuğe 

nijadperest wısa dıbeje: 

" Dı diro ka folklor u çan da 
Tır k de N ewroz ciyeke gele k 
gıring dıgre." Nıviskare ni
jadperest lı ser nave diroke 
derewan lı diroke dıke· Hemu 
kes dızanın ku tu eleqa New
roze u diroka Tırka bı hev tu
ne. Nıviskar ji, bı vi yeke baş 
dızane, le jı bo Newroze bı 

diro ka Tırkan ve b ıd e gıredan 

dıve beri Kurdan bıke Tırk u 
her wıha xwediye Newroze 
derkeve u derewen xwe pine 

bıke. 

Nıviskare kevneperest, icar 
tene Kurdan nake Tırk, ew 

Kurden ku bı zaravaye zazaki 
dıaxıfın, wan jı Kurdan vedı

qetine. Jı w an re dı be je "za

zayen Tırk." u dom dıke: 

"Zazayen Tır k N ewroze piroz 
nayın" dıbeje. Hevokek jı Dr. 

BERBANG 
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M. Nuri Dersimi gırtiye; ev he
vok nıviskar rureş u derewçin 
derdıxe. M. Nuri Dersimi dı

beje, ku "lı hela Dersıme, 

dı balıare de cejna N ewroze 
tet pirozkırın. Ev cejn, cejna 
jiyane u ya serketıne ye u ya 
heri gıring ev cejna Kurdan ya 
netewi ye." 

İro her kes dızane, ku pırani
ya Kurden Dersimi bı zarava
ye zazaki dıpeyivın. Ev gotı

nen M. Nuri Dersimi u jiyana 
gele Kurd, wi nıviskare nijad
perest u rureş derewçin derdı

xe. Rezil u rıswa dıke ... 
Nıviskare paşveru, dıxwaze 

newroz'e bı çiroka Ergenekon ve 
gıre bıde. Arınanca wi ev e. 
Derketın u belavbuna Tırkan 

jı Ergenekone derewen nijad
perestan ın. Çiroka Ergeneko
ne çiroka gur u kilçıkan e. 
Faşisten w ek Turkeş u N. Ad

sız derxıstın u belav kırın. 

Jı aliyeki ve ji faşist, dıxwa

zın şeref u kim eta N ewroze 

bışkinın. 

İro Newroz buye sembola 

tekoşina gele Kurda ya netewi. 

Ev tekoşin lı dıj van koloniya
list u nijadperestan tet dayin. 
Hezen koloniyalist bı salan e 
ku bı zora top u tanqan nıkare 

agıre Newroze lı bajar, gund u 
lı çiyayen Kurdistane vemrine. 
İca dıxwazın je re xwedi derke
vın, renge we bıguhurinın. Be 
feyde ye, hezen koloniyalist 
u nijadperest .nıkarın renge 
Newroze bıguhurinın u bı dere
wP"n faşist gele me u gele Tırk 
bıxapinın. 
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LEGERIN DITINA KU 

DİROKA MIRDVAHIVE GUHART 

Arkalogen Amerika, Tırk u Alman 
bı hev re dı sala 1964 an de lı ba
jare Diyarbekır, lı dorhela navça 
Erganiye dest bı legerin u kolanan 
arkelogiye kırı bun. Dı wan salan 
de ew arkelog, gelek reç u metar
yalen dema bere bı dest xıstı bun. 
Jı ber wan xebaten xwe yen pozi
tif u qenc, komiten xwe fıreh kı

rm u imkanan xwe zede kırın. 
Qasi 10-15 botanik disa hewkas 
sosyolog, arkelog u profesor bı 
şeweki aktif ketın nav xebata leko
lin u le gerine. 

Wan dı xebaten xwe de tım tım 
tışten nu u heja ditın. Ew xebat 
tam lı ser hev 21 e kıı dom dıke. 

Çend hefte beri, arkalogan, fikiye 
xebata xwe ya beri mezın u gıran
bıha ditın u talım kırın. Komita 
legerin u lekolane, lı ser ve buyera 
ha daxwuyani u agahdariyek da roj
name u ajansen cihane. Ev daxwu
yani u agahdari diro ka mırovahiye 

dıguhart. Jı we komite profesorek 
we buyera ha wıha diyar dıkır: 

" Em dı legerin u lekolina xwe de 
raste metaryalen nu hatın u me wan 
bı dest xıst. Ev metaryal jı 9 hezar 
sal bere ve mane. Heta iro lı dare 
dıne metaryalen kıı lı ser diroka 
mırovahiyetiye jı hemu yan kevın

tır u gıranbıhatır e. Bı van metar
yalan diro ka mırovahiye hat guhar· 
tın u dirok sero bıno bu. Lı gor van 
lekolin u legerinen me, ew kesen 
kıı lı ve hererne jiyane, 9 hezar sal 
bere jı dema klaniye derketıne. 

Dest jı jiyana koçtiye ji berdane. 
Ew cıvak, dest bı jiyaneke runışti 
kırıne. Pez u dewaran xwedi kırıne. 
Xebata wan ya erd ajotın u çandıni 
ji gelek lı peş buye. Gund u mezran 
avakırıne. Dı wan gund u mezran de 
me hınek holıken bıçuk dit. Kola
nan me peşket u gelek avahiyen me
zın derketın. Wan dı we deme de 
avahi u xaniyen xwe, bı kıls u moza
yiqe çekırıne. 

Disan - _ qaboren seriyan u skele
tan bı me dıde ispatkırın, ku ew 
ketıne jiyaneke runışti. Me, wan 
skeleten seriyan dı xaniyeke wıha 

de dit: 7.50 x 8.50. Le kıfş bu, kıı 

xani dı şewate de buye kavıl u xı
jot. Diware 9 hezar salan bej weki 
iro hatiye avakırın u bı wi şıkli lı 

ser xwe ye. Bılınbunıya diwar met-

reke ye. Ciyen ku bı kerpiçan hati
ye hunandın xıra buye. Ev avahi jı 

se (3) ode u saloneke mezın hatiye 
pe k anin. Dı nav we de kevıreke 

sor u şin heye. Jı we kevıre lı ve 
hererne nin e. Ev kevır bı quweta 
mırovan jı heremeke dm hatiye. 

Lekolinen lı ser hestiyan ji dıde 

diyarkırın kıı dı we deme de, nok, 
nisk u hwd. ajotıne u kUçık u heywa
nen dm ji, kedi kırıne. Le, bere ku
çık, paşe ji mihan kedi kırıne. Wan 
bı axe kodık, kasık u kUpan çekırı
ne. Sıfır ji ditıne. Sıfıren xwe jı Er
ganiye anine. Disa hınek derge u 
metaryalen sıfır (bakır) hatın ditın. 

Ev mıroven ve dorhele beriya dema 
Sıfre qasi 2000 sal bere sıfır nas dı kın 
u bı kar anine. Ev bı me dıde diyar
kırın, ku bej diroka mırovahiye u 
ya cıvakan baş ne hatiye kolan u 
zanin." 

Bele, lı dere me, lı welate me le
kolin ten kırın.Tene ne lekolin u 
legerinen wıha yen diroki. Gelek 
lekolinen dm ji. Lı ser petrola me, 
madenen me u ciyen stratejik u hwd. 
Arınanca hezen koloniyalist u Eqıl
menden wan, heyiyen me yen ser 

neviye piro 

u bın erde bıgrın u bıbın. Nıha ji bı 
diroka me ketıne. Lı gor zanısti u 
dirokzanan, gele Kurd, geleki kevn 
e u jı hezar salan vır de lı ser axa xwe 
jiya ye. Lı ser axa Kurdan a nıha, 
jı wan kevıntır hiç gel u mırov nin ın. 
İro ji dı welate me de legerin u le
ditınen wıha kevn u gıranbıha der
dıkevin raste. Mırov bı zanısti nı

kare be je, kıı ev skelet u metarya
len ku iro lı Kurdistane hat ditın 

yen bav u hapiren Kurdan ın. Le, 
dirok ji nıkare bı zanısti beje kıı deri 
Kurdan ji fılan cıvak, dı we deme 
de lı we dorhele jiya ye. Ev rasti ji 
heye. Ya beri gırintıri dıve u pewist 
e, ku em Kurd jı wan arkalog u sos
yologan pırs kın dı vi wari de ji des
te n wan de metaryal hene an na. 
Xaleke dın ji ev e, ku dıve ew sos
yolog, arkalog u profesor, dı bın 

tesira şovenan Tırkan de neminın 

bı van legerin u lekolinen ve lı ser 
Kurd u Kurdistane ji çı dızanın u 
bı dest xıstıne bı aweki zanısti u 
bı tewreki demokrat bı awıra gelem
periya (raya gıştı) cihane re bıdın di
yar kırın. Ev yek vatıni u berpırsi
yariya kesen ulmdar e. 
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I----1ELBEST 

MUEYED TEYİB 

cJi poste min de" 

W ek dayika ji bere dizivrlt 
Yan bala ve bi n M dihe lit 
Landka kure xo vedketin 
Wesa bi germi... 
Ez te m u poste xo vedkem! 

Le postemin 
Weki rexte peşmergeki 
li bere spe de 
Ye valaye u çi nakevte! 

Ho yara min! 
Ez e li benda kaxeza te 
Kaxeza te jİ bilbileke kuvl ye 
Awazen xo li çiya dixwlnlt 

- . d " ne di qefesa poste mm a .. 

Kaxeza te! 
Dastana eşqı Zlne ye 
Ji Meme Alan ra dişinit 
Posteç'i ji' Bekiroke!. 

1984 
Stockholm 

BERBANG 

.. 
JIKERE?! 

Ma ez e ji ke re bixw'inim helbestan, 
bo ke binivlsim ç'irok u qulwerkan? ! 
Wax; çiqı dile min dixwaze 
bo çe bikim listikan, 
ken texim ser Ieven zarokan, 
he stiran derxim ji çave n aşme ne zikan 
le qeram dikeve dile min; 
işk dibin peyvok, na ye n der 
u pe nus di des te min de nalive 
de ma te b'ira min: 
Mindale n me Kurdan 
nedikanin bixwİni~ van nivlsan; 
jin u peyaye n me 
nabinin van rupelan. 
Ronedİyo dil o, 
de eze ji ke re bixwinim helbestan, 
bo ke tiji kim rupelan? ! 
Ey welate be maL 
s ta na talihreşan, 
Kurdistan! 
Beton kirin çaviyen çemen te 
bo kesk ne bin dar u ber, 
vala bibin deşt u zozanen te 
... u bi milyonan peyvoken zerln 
di dile n nivlskar u helbestvane n te de 
ber der kevin hatin fetisandin 
bo şewqe nedin cihane . 
Li ser kaş u çiyayen te, 
di feyd u nawalan de 
pe çİ yan di çave n h ev re di kin: 
Şeva re ş didom'ine ... 
u e w di w are ji perde ye n re ş 
nahele ku çirusken peyvokan 
taribuna şevan ro.n bikin. 

Sydney -1985 
Şahine B. Sorekli 
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Geli xwendevanan! 
Ez dıxwazım dı ve nıvisa

ra xwe de w e nekeşeki Kord 
Rıza Topal bıdım nasandın. 

o çend w e neye n wi pe şke
şi we bıkım . 

Wenekeşe Kord Rıza Topal, 
jı Kordİstana Baktir e. Ew dı 
sala 1934 an de lı herema Ser
hede. lı gunde Huluman hati
ye dıne. Rıza bı xwe hım gun
di ye u hım ji, lı gunden Kur
distane mamosteti kıriye . Jı 
Cebexçlire (Bingole) heta Çole-

RIZA TOPAL 

merige (Hekkariye) dı nav gele 
xwe de geriye u gelş u lecen 
w an pır jı ne z ve n as dıke. 
Ew bı xwe jı we gele bındest 
u xızan ye k e. 
Rıza hej dı dema xwendı

na xwe ya dıbıstane de jı w e
je (literator) u pişe (sm 'et) 
gelek hez dıkır. Dema xwen
dına xwe kuta kır u bu mamos
te ji, dı vi wari de xebata xwe 
gaf bı gaf pe şve dı bır. Wi roj 
bı roj xw nu dı kır u pe şve 
dı bır. E w, bı xwe bı taybeti 

z_ rE~xnegir 

lı ser pişeya kevnare radıwes
tan u sere xwe pe ve de şand. 
Wek pişa Hititan, Mısriyan, 

Akadan , Yewnaniyan u h w ... 
Le hezar mıxabın imkane n w i 
gelek kem bu. Rewşa wi ya si
yasi u ab o ri jı ve yeke re ~t 
dest ne dıdan . 

Mamoste u pişekare Kurd, 
jı sedemen politik u abori 
tengezar bu. Jı welat derket. 
Ew dı sala 1968 an de hat El
manya Rojava.Lı bajare Mu
nihe bı ci bu. Dı sala 1968 an 
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de dı a~demiya Munihe dı 

beşa pişekariye de dest bı 
xwendıne kır. W i dı sala 197 4 
an de jı ve beşa ha diptorna xwe 
gırt. Ü ew, heta nıha ji, lı El
manya Rojava dıji. 
Wenekeşe Kord, heta iro be 

bejmar wene, xezık ii tabloyan 
çekıriye ii dıke. Bı van afran
dınen xwe gelek raxıstın (aus
stellung-sergi) ve kır. We neke ş, 
isal ji, dı navbera meha yeke 
ii meha dıduyan de lı Elmanya 
Rojava, lı muzeya ( museum) 
bajare Bremene wi raxıstınek 
ve kır. Bı sedan e lman ii kese n 
biyani lı muze geriyan ii raxıs
tına wi temaşe kırın. Ew kesen 
temaşevan, dı derheqe Kord ii 
tekoşina Kurdan de agahdar 
biin. Le, wek her demi Bal
yozxana (Konsolosxana) Tırk 

ii Tırke n kevneperest ii paşverii 
ji ranewestan; jı her ali ve e -
rişe raxıstına Kord kırın. Roj
nemeye n Elman, ve biiyera ha 
nıvisandın ii nijadperestiya Tır
kan protesto kırın. 

. -. 
'\_........-

BERBANG 

Dı van mehen dawi de, wene
keşe Kord Rıza, bı nave "We
neke şeke Kord" bı zımane el
mani pırtiik-katalogek çapkır ii 
weşand. Dı pırtiik-kataloge de 
gelek weneyen heja ii çak hene. 
Mıjara (mewziiya) weneyen Rı
za, Kurdistan ii Kord ın. Wene
keş, dı weneyen xwe de rew
şa neteweye Kord a rezani, 
abori ii cıvaki baş dıde diyar 
kırın .Gıraniya w e neye n xwe 
daye ser rewşa koloniyaliz
me' kevneperestiye ii rebeni 
ii pençıqandına jınan. Dı wene
ye n Rıza de, bilina fırça Van 
Gogh, Monat ii Picasso te di
tın. Ew, pişa sosyalist a reeli 
dtpare ze ii dı vi w ari de pe n ii
sa xwe dılıvine - fırça xwe dık
şine.Wenekeşe Kord dı hela 
bıkaranina rengan de ji, xwedi
ye taybetiyeke. Lı ser se (3) 
rengan radıweste. Sor ,zer ii şin. 
Bı van her se rengan, rengen 
ciirbe-ciir derdıxe. Dı vi babete 
de dı pırtiik-kataloga xwe, gelek 
lehevhatiyan( tekerleman) ji çe-

kıriye ii nıvisandiye. Jı wan lı
hevhatiyan dıdu wıha ne: 

t 

"Se bav ın, 
Se nav ın: 
Sor, zer, şin." 

''Ew se reng 
Biin sed reng 
Gışt xerqi 
Ü bırqi." 

'--~~· . ~· 
..... 

4t "t ., !1!', 

"! ' .... ' +,.,,..> ....... 

' 

i ~ 

.. ~·· 
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..JI FEDERASYON 0 KDMELEN 

ENDAM NUCE Q ŞIRDVE 

SAZGEHA BİY ANİYAN 
HAT AGAHDAR KIRIN 

Komita Karger a Federasyo
ne, pışti beşkırın u belavkı
rına kar, bı şeweki aktif dest 
bı xebata xwe kır. Seroke Fede
rasyone bı sazgeha Biyaniyan (İn
vandrarverket) re tekıli dani. Serok, 
dı derheqe kongre de berpırsiyare 

Sazgeha Biyaniyan agahdar kır. Ser
wext kır. Daxwaz u peşniyariyen 

kongre u yen Komita Karger, rabere 
berpırsiyare Sazgeha Biyaniyan kır. 

Proje u protokolan paşkeşi wi kır. 
U serok, jı Sazgeha Biyaniyan daxwa
za alikari, pıştgırti u renasiyan kır. 

Berpırsiyare Sazgeha Biyaniyan ji, 
kefxweşiya xwe şandau jı bo alikari, 
pıştgıri u renasiyan her dem arnadeti
ya xwe da diyarkırın. Jı komita Kar
ger a nu re serfirazi u serket m xwest. 

BI WEZARETA BİY ANİYAN RE 
TEKILİ HAT DANIN 

Sekretere Federasyone, dı derheqe 
paşve şandına multeciyen Kurd de 
bı sekretere Wezareta Biyaniyan re 
tekıli dani. Sekretere me, dilr u dı
rej lı ser rewşa tengezaren (multe
ciyen ) Kurd rawesta. Sekreter rew
şa Kurden ku paşve batı bun şandın 
ani zıman u jı sekretere Wezarete 
pırs kır. 

Se kretere W ezaret e, " em lı ser 
rewşa wan radıwestın u legerin çe 
dı kın" got. Dı vi wari de tekıli 
dom dıkın. 

KOMELA ÇAND A KURD 
LI BOTKYRKA U HUDDİNGE . ,.... 
KAMPANYA ENDAMETIYE 

VEKIR 

Heta roja kongra Federasyone, 
26 endamen Komela Çand a lı 

Botkyrka u Huddinge hebun. Pış
ti kongra Federasyone, Komita Kar
ger a Komele, dest bı vekırına kam
panya endametiye kır. Lı gor agah
dariya seroke komele, heta nıha 

bejmara endaman 90 i derhas kır. 

Roj bı roj bejmara endaman zade 
dıbın. Lı gor armanc u plana komita 
karger, de dı demeke pır kurt de bej
mara endaman bıgihişe 150 kesi. 

KOM-KAR LI-SWEDE 
60 SALIY A ŞEX SEİD 

<' < 
BI BIRANI 

Dı roja 12. 07. 1985 an de KOM
KAR lı Swed, lı ser " 60 Saliya Ser
hıidana Şex Seid" lı bajare Stock
holm e cıvinek pek ani. Gelek kes 
dı ve cıvina ha de beşdar bun. Dı 
cıvine de 6 kes axaftın. Hernil a
xaftvanen cıvine, dı axaftınen xwe 
de, lı ser sedemen serhıldana Şex 
Seid u tekçuna we rawestan. Ditı
nen xwe peşkeş kırın. Disa hernil 
axaftvan, lı gor we deme tevgera 
Şex Seid, peşveru u netewi dıdi

dın. axaftvanan, bala temaşevan 

i1 guhdaran kışandın ser du Xalan: 
a) Tekıliyen Şex Seid u tngıliz; 
b) Tekıliyen Kemalistan u İngıliz; 

Bı dokumenten fermi (resmi) dı

dan diyarkırın ku tekıliyen Şex 

Seid u İngılızan qet çe ne buye. 
lngıliz lı dıj serbildana Şex Seid 
bune. Sedem ji jı bo bındestkırına 
_Petro la Musule buye. Le, bı rasti 
Kemalist bı İngılisan re bune u te
kıliyen wan hebune. Jı ber ku Ke
malist awıra gelemperiya Kurdis
tane, Tırkiye u ya cihane bıkşi

nın u bıgrın gel xwe, wan propa
ganden derew belav kırıne. u dıkın. 

DI DERHE(i>E ZIMAN DE 

m karı 
sinım. 

S wed 

bum bıxwinın u bınıvİ
Se sal bere ez ha tım 

u lı ve dere he di he di 
te ri xwendın u nıvisandına kur
di bum. Wek mm dı destpeka 
nama xwe de ji da bu diyarkırın: 
nıha ji kemasiyen mm pır ın. 

E w ji ne bes e, her pırtlik u ko
vareke kurdi, bı devok u zara
vayen cuda cuda te n nıvisandın. 
Carnan jı nav dernakevım, mat 
dıminım. Sere mm lı h ev dıkeve. 
Mm çend car dı hınek babetan 
de jı hınek hevalan pırs pırs kır: 
wan ji lı gor xwe hınek tışt go
tın. Le , me h ev serwex t ne kır. 
Jı ber ku ew ji baş bı zımane 
nıvise nızanbun. Dawi rrnn bır
yar da ku ez jı kovara Federas
yone bıpırsım. Van pırsen ının 
jı bo Berbange ji derhas dıbın. 
Her bejmar lı ciye xwe bımine, 
dı her nıvisareke Berbange de 
hınek tışt hene ez je te m nakım. 

Lı mm bıborın, nama mm tı

je çewti u kemasi ne. Ger hun 
jı aliye zıman u gramatİk ve rast 
bıkın u bıweşinın ez de gelek 
kefxweş bıbım. Bı sılaven şo
reşgeri! 

Pırse n mm ev ın : 
1 - "re, ra" 
2- "de, da" 
3- "ve, va" 
4- "lı .... da, lı ... e" i'ihw ... 
Minak: Jı mm re, jı mm ra: 

dı mal de, dı mal da .......... . 
Gelo çı ferqa van hene? Dı 

zıman de naven wan çı ne? 
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BERBANG 

ECEM 
brİndar 

Di wextek1 de Kurdan ji xwe re ~srek ava dikirin. Wan ~sra xwe di du-sf mehan de 
ava kirin u pir spehl çe kirin. Wan rabu ~sra xwe bi kıs u nikare spi boyax kirin. ~s
ra wan, weke hekeke spi bu u meriv fedi dikir le binere. 

Kurdan ji bo şahiya ~sra xwe, govendeke mezin li dar xistin. Dende def u zirne 
guhe deşt u çiyan ker dikir, şe niye n gund ji ke f u şahiye mest blibun. 

Di we navbere de teyreki reş xwe bera ser ~sra Kurdan ya sp'i da ii bi ser ~sre de 
zelq kir, qesr herimand u firya çu. 

Rebenen Kurdan bi ve biiyere pir aciz bun. Rablin çun ~sra xwe şôştin u kirin weke 
bere. 

Adinl roje cardin bi wi awayl Teyre Reş, hat xwe li ser ~sre danl, pe de zelq kir, 
firya u çu. K '!rdan cardin çun ~sra xwe şuştin. 

Karlibari Teyr u Kurdan bi vi awayı ajot. Ne rojek ne du roj, ne heftek, ne du hef-
te ... 

Rojeke rispiye n Kurdan li h ev civiyan u ev biryar girtin: 
"Dive em, vi Teyri bigirin u binerin be ka derde wi çi ye! .. " 
Rablin rojeke zelqok (zemq) bi ser ~sre dakirin, çend lib genim j~ avetin ser u li 

benda hatina Teyr man. 
Ber evare Teyr hat xwe li ser ~sre darii u cardin zelqa xwe kir. Teyr çaxa nikile 

xwe li liben genim xist, nikle wi di nav zel~ de ma u nema kari bu bif"ıre. 
Kurdan rablin ew girtin u anİn nava civate uje pirsin: 
- Qurban! ma çi he~ te li me heye? Tu çi kes 1? 

Teyr awire rı xwe ruj kirin u bersiv neda. 
- Heyran, tumisilman i, tu durfı yi, tu ezidİ yi, tu cilıli yt? Çi he~ te li me Kur-

dan heye? Sedema ve barbarı u zikreşiya te çi ye? 
Teyr bersiv da: 
-Ez ne misİlınan im, ne ezİdi me, ne cilıli me ji! ... 
- E! naxwe tu ji kijan qewnii yi? Ev qewme barbar ki ne? 
Teyr got: 
- ~ala barbariye nekin! Bave min "Ereb" e, dcya min "Ecem" e u ez bi xwe jl 

"Tirk" im. Ez adeten bav u kale n xwe dimeş'inim!. ... 
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BERBANG 

AX WELAT 

Delala min tu were em herin welat 
Razana me li ser ax u kevir be qe ne be lat 
Dibe welat were standin u azad kirin cane 
Yek re yek heye Delal, xebat,xebat,xebat ... 

Ye n nexwendl ker u kor , lal u be zirnan 
Ma te xwe nepirsl qet çirna em paşta man 
Dibe tu rabiki sere xwe bineri li ro 
Pirti'ik u kovar, top u tifing her tim yaman 

Rabin her tim wek kuıilka bihare 
Keç u xort, me r u jin, kal u pir u tev yare 
Dibe em bighen hev wek sterka Leyla u Mecnun 
Ma ne xweş e hezkirina singe sipi cicke wek 

Cantekin beje heta ku heye denge girin·ı 
Jİna bindest tal u tirş e ma nizani şerini 
Ez ji dur te me welat le tu jma mi nf 
Bib'ize denge mi rabe bike tu 
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DU KDVAREN KURDİ YEN BI 

QERF U PEKENİNİ DERKETIN 

Lı Swede, du kovaren Kurdi 
yen bı qerf u pl}kenini bı hev re 
dest bı weşanen xwe kırın. Nave 
yeke ZENGIL u ya dm ji, MİR
KUT e. Jı ber ku her du kovar ji 
nu dest bı weşana xwe dıkın, xwe
za gelek kemasiyen wan hene. Le, 
nıvisar, xezık, helbest u mamıken 
wan yen bı ken u qerf ji ne kem ın. 
Bı rasti, literatora Kurdi ya devki 
gelek dewlemend e. Jı ber ku zıma
ne me ye nıvise qedexe buye, gele 

me gıraniya xwe daye ser literato
ra devki. Bı taybeti beşa qerf-tınaz 
u kene. Gele me, pırsen xwe yen 
netewi, cıvaki bı qerf u tınazan ani
ye zıman. Jı ber ve yeke ji, wek 
beşen dm dı ve beşe de ji, litera
tora me ya nıvise paşve maye. Ne 
hatiye nıvisandın. Em, hevidar ın, 
ku MiRKUT u ZENGIL ve valayiya 
ha tıje bıkın. De gıdi de, Zengıl 

lexın u Mirkut bılınd kın! 

organa weşane ya tengezar 

\tir kul 

BERBANG 

"]~ve G pi! ve, lL !urkıyii, dt :ııekteban de 

di der sa MİıutU'I' J'i bhe ~wendın .• 1 " 

KOV -\R.>\ HER nşli YE n BO HERKESI YE 

~ŞTN RAWESTE; ZENGIL DERDIKEVE 
divi kurd jt idi dest bi ken bilcin 1 
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