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50 Pt. 

"HEMI PROLETARYA 0 XELKEN CiHANE EN BINDESI YEK BIN" 

NEWROZ U TEWREKi CEWT 

Cedna Netewe Kurd,Newroz a kevnar, 

~ersal dı 21 e mıha adare de te piroz 

kırın.Ne tene Kurd le tırname Netewen 

~rani Cejna Newroz e piroz dıkın. 

Newroz weke te zanin,gel,yani roja 

sazıya yekitıya xebatkara (emegdara) 

dıjhozore, zılme, sitem u mıjandıne ye 

u puç kırıne ye.Pe re ji xelasiya zeg 

meti u tengasiye,destpeka rojen xweşi 

u şayiye ye.Newroz,kesen bı emege xwe 

e~oriya xwe dıkın re destpeka rojen 

n\ıje e. 
Newroz bı ve mane jı sed sala ve t 

t~ piroz kırın.Le,mıxabın iro,axa Kur 

ketıye bın desta u hatıye parvekırın. 

!ro Kurdistaniyen ku Newroze piroz 

dıkın,jı bona ı:,ıkınandına zerreira di

litıye ye.Bı mana ajotına heza koled~ 

ra(kolonyalista) u emperyalıya ye jı 

;{urdıstan. Yani ,Gele Kurd ve Cejna k(l;?: 

n'ı.re bı mana şoreşvani dı vi çaxi de 

ji dıxwaze bıser bıxe. 

Nemaze,iro lı Kurdıstana Bakur pi

roz kırına Newroze dıbi sernede aşan

dına çoreşvanen Kurd,jı alıye heza 

'mrbıdesten faşisten koledaren Tırk, 

ku gıredaye emperyaline.Yani heza ko'= 

ledara bı perçıqandın u zılme,agıre d 

dıle Kurden \velat parez dıji-emperya

li,dıji-faşist,dıji-koledar,dıji-feo

dal,dıji-mılitarizm u dıji kevnepere! 

tiyq hundur u derve d1xwazın bı tefe-
' :ıı;'l.Le tı zor u zılm u hez nıkarın vi 

a,;ıre azadıye ,@.ı reça Ilarksizm u Leni 

ni'zm de gurbuye bı tefenın. 

Tevli zırten heza koledara,dı mıha 

o.c' are de lı Kurdıstane l!ewroz piroz 

·~1rın, Kurden ku 'ielat parezın. 

VJelat parezıya Kurcia dı rıya azadi 

d_3 bı agıre ~-ıewroze bu sond u peyman, 

ku ıve koledari ,emperyali ,kevneperes

ten hundur u der ve perçıqeni.Sembola 

ve ahde lı ser tırname çiyayen Kurdıs 

tane agıreki gur bılınd bu.Rımıya vi 

<·.gıri ;-;elat ronikır.He durın,rojen ku 

sarsoten vi agıri p~şveruyi,koledari 

u empei?ali bı qıjılenın. \velat pare

zen Harksist-J,i\ninist we ve arınance 

bı cih binın. dumahi rupela 3 a 

YEK l GUlAN E 
Cejna kakeren cihane piroz be.Her weke tete zanin 1-a Gulane eejna 

~arkeren cihane ye. 

Yeke Gulane jı alıye hemu karkeran ve roja yekiti u tekoşin u pış

v<mi tete piroz kırın.Jı bana ve arınance u dınyayeki be zılm u be şelan

dın u be istismar,hemu karker jı bona rojen xweş kom dıbın u dımeşın.Ev 
kom buyun u meşandın jı bo zıxmıya bir u baweriya proletariya u diji sis

tema iroyi,an bı gotınen dın,dıji neheqiya kapitalizm e.Neji tene neheqi

ya Kapitalizm,le dıji hemu neheqiyen ku lı ser erde dıbın.Hemu xebatka~ 

yekiti,bırati u wekhevi dıxwazın. 

!sal 1-a Gulane disa hate pirozkırın u hemu proleter jı bana bırati 

wekhevi uyekiti,dıji kapitalizm u neheqi me\liyan,kom bunu şev çekırın. 

DıA ve kombune de Rexıstına Kurden Marksist-Leninisten Kurdıstana Tırkıya 

BHUSK ji cihe xwe gırt u doz u daxwaza gele Kurd,bı belavokan,bı gotınan 

karkeren dınyaye re da zanin.Dı wa belavok u gotınan de bı kurti ev tış

ten jerın hebun: 

vlelate Kurda, bı gotıneki dın Kurdıstan kolani y. u koloniyalist ji 

evın:!ran,Iraq,Suriye u Tırkıya.Wan dewleta bı alikariya emperyalistan 

Kurdıstan dı nav xwe de parvekırın e. 

Ew dewleten kolanyalist şeriken emperyalizmın u xwedan siyaseteki fa

şist u nijadperestın.Ewan ev siyaseta kevneperest dı Kurdıstaneda tatbik 

kırıye u bı sed hazaran Kurd kuştıne,gund şewıtandıne u Kurdıstan talan

kırıne.Kurd bı merani dıji neheqi ya faşist u koloniyalistan derketıne,le 

mıxabın şerten wan ne misayit bune,her cari jı ji aliye koloniyalistan 

hatıne perçıqandın. 

Kurdıstani bı zordari, bı fel u fut jı mafen xwe yen mıli (netewi~ge-

13r) hatıne be par kırın.Jı ber ve yeke,iro roja tekoşina proleteren ciha 

ne de proleteren Kurd stuxwarın.Le bir u baweriya proleteren Kurd eve -r~z 
garıya gele Kurd bı 1·1arksiz u Leninizm e. -

Dıjmınen Gele Kurd emperyalizm,siyonizm,faşizm_,u koloniyalizm u nijad 

peresten Tır k ,:Farıs u Erebın u feodal u kevneperesten Kurdıstani ne. in ku 

iro dı nav gele Kurd u Tırk u Ferıs u Ereb dıjmınayıki suni çekırın e. 

Teko~ina gele Kurd de,Gele Kurd, Gele Tırk,Farıs u Breb bıra dı zani, 

tu dıjmınahi dı nav xelkan de nine.Dıjmınen van xelkan yekın.Berberi dı nu 

f ~ d . D b h d A A A ~ A V 
ma e wan e nı~e. ı ınge e hemu xelk bırayen hevın.Le hezen emperyalist 

kolanyalist en kevneperestan berberıyeke suni kırıne nav wan.Ew ji bı xe

bateke ~ore~geri te hıldan. 

!ro, I e Gulane,cejna proleteren Cihane da,proleteren Kurdıstani jı b~ 

ra yen x~1eyen çini re sawt dıdın. Çı doz u daxwazen we yen çini tev ji doz 

u danmzen mene, dı teko:;;ina x1vede em dıji emperyali dıji kolonyalist,dıji 

faşist,dıji kevneperesti ~ riçiti de proleteren cihane hemuwa pı9tevane 

xwe dızanın. 
-Emperyalist u kolanyalist jı welat e Kurda (Kurdıstan) derkevın,ne 

tme jı Kurdıstan,jı hemu •rırkıya derkevın. 

-Gele Kurd Gele Kurd qedera xwe bıxwe tayin bıke, 

-Gundi dıve xwedye erde xwebın, 

-Çanda kevneperEi'sta bete rawestandın, 

-Faşisti u olperesti bete oedexe kırın,da ku ev dıjmınati dınav e;ele Kurt.ı 

lU Tırk de nekın, 
-Her~uj u xwinmıjen fa,,ist bene gırtın u ceza kırın, dumahi rüpela 2 a 

~!'.:BR USK Yateye blxwine, 81de xwendln ... ---, .. 
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CIA ve YERLi YAROAKÇILARI 1 MAYIS/ KANA BULADILAR 
Seçimlerle bir daha iktidar olmıyacak- lMayıs kutlamalarında iştirakları önle Ancak proleter devrimciler, 

larını bilen emperyalizmin uşa~ı katil- rnek için,(burda şunu söylemek yerinde M-L'ler Marksizme-Leninizme 

ler güruhu MC Hükümeti 1 Mayıs'ı kutla- olur sanıyoruz:BilindiP,i gibi 1 Mayıs yakışacak tavır takınmak zo-

mak için toplanan yüzbinlerce devrimci 

ve ilericiyi kurşun ya~uruna tutarak 

3E> devrimeiyi katletmiş,200 ünde yara-

Dünya işci sınıfının dayanışma,birlik 

ve mücadele günü Türkiyede Bahar Bay

ramı olarak adlandırılmıştır.l Mayıs 

rundadırlar.Maceracılık,soru~ 

suzluk proleter devrimci bir 

tavır olamaz.Hele faşist pro-

lamıştır. 1977 D!SK tarafından gerçek anlamıyla vakasyonların uygulanmasına 

lktidarı zorlan ele geçiren bu satıl- kutlarran ikinci I Mayıstır.) hiç bir Marksist-Leninist fır 

mış faşistler Türkiye Halklarına,ileri- 5-Kürd U~usunun Kendi Kaderini Serbest sat vermez.Proleter devrimci: 

cilerine,yurtseverlerine devamlı baskı 
ler papaz GAPON de~ildirler. 

ve zulüm uygulamışlardır.Devrimci uya-

nışı durdurmak için gerici faşist terör 

uygulamışlardır.Bunun neticesi olarak 

iktidara geldikleri günden bu yana 300 

yakın yurtsever kurşunlanmış,katiller 

yakalanmamıştır.Çünkü katiller bizzat 

hükümetin himaye ve direktifiyle hare

ket ediyorlar.Bu baskı ve zulüm Kurdis

tan da fakir Kürd Halkına daha acımasız 

ca (sözde~devlet güçlerince)uygulanmış 

ce Tayin Hakkı'nda haklı isteklerini 

bo~mak ve Kürd Halkı ile Türkiye !şci Devrimci-Yurtseverlerin kat

sınırı-arasında gelişmekte olan devrim- !edilmesine sebep olan sorum

ci güç-birli~ini Önleme iste~i ,ile tu- suz-maceraperestlerin devrim

tuşan MC Hükmetinin ilk silah patla- cilikle ilgisi yoktur.Esasın-

tan provakatör ajanı "Kürdlere Özgür

ıük-Kurdara Azadi" diyerek silahını a

teşlemiştir.Burada güdülen amaç şudur: 

da katil emperyalizm ve onun 

yerli ortaklarının U9akları

dır.Böyle katliamların uygu

Ülkesi paylaştırılan sömürge Kürdistan- ıanmasına sebebiyet veren ma

ın Halkının mücadelesini lekelemek, ve ceraperestleri gözden uzak 

Kürd Ulusu'nun anti-faşist,anti-sömür- tutmamak gerekmektedir. 

Kürd Halkı bir provakasyonla ayaklanma- geci,anti-feodal,anti-emperyalist mü-

ya zorlanmıştır.Böylece istedikleri je

nosidi uygulama fırsatını elde etmeyi 

amaçlıyorlardır. 

lktidarın kendilerinden uzaklaştığı-

nı gören emperyalizme ba~ımlı ırkçı-fa-

şist s~mürgeci güçler,faşist bir aske-

ri Cuntayı başa getirmek için,faşist 

terörü uzun zamandan beri uy~uluyorlar. 

Bu terör ve zulmün sorumlulu~nuda Tür-

kiye devrimci-yurtseverlerine yüklüyor-

cadelesini karalamaktı.Taksim meyda• 

nına pakim"binalara yerleşmiş,ateşle

meyi bir işaret olarak bekleyen C!A, 

M!T_a~anları·ve ajanprovakAtörler kit
leyı yaylım ateşine tutmuşlardır.Neti

cede yüzlerce devrimci yaralanmış,38 

kişide ölmüştür.Polis panzerleri per

vasızca Halkın üzerine yürütülmüş,ha

yatını kaybedenierin ço~u bu panzerler 

tarafından çi~nenmiştir.Böylece faşist 

MC,sa~cı basın ve satılmış patron uşa-

lar~'Yani Efendim,solcular kendi arala- x-ı Türk-1"·' . ır•· 
o " gere_h.ı malzeme sa~lanmış-

rında vuruştu.Bunlar kominizmi getirmek tır S" d · · k 1 • oz e ışcı uru uşu olan sarı Türk-
istiyorlar,Kürdler Türkiye'yi bölmek !ş'i t t · b k n u umu ıse , u uruluşun karekte-
istiyorlar"v.s. gibi propagandalarının . · rını ortaya koyuşu bakımından ilginç 

olmuştur.l Mayıs'ı halen egemen sınıf
aynı zamanda devrimci güçlerin uyanık- lar gibi bahar bayramı olarak adlandı-
Türkiye Halklarını kandıramadığını ve 

lığı sayesinde faşist cuntayı da geti- ~an Türk-İş'in artık işci sınıfını tem

rimiyeceklerini anlıyan ça~dışı MC fa- ~il edemiyeceği ortaya çıkmıştır.Esa

şistleri yeni oyunlar tezgahladılar.Bu ~ında 1 Mayıs provakasyonundan sonraki 

oyunlırını ı Mayısta sahneye koyup uy- h. veyan ve tavırıyla emperyalizmin uşağı 

guladılar. ~. t'l 
Gazetelerindeki gürült;üle- ~"'"a ı provakatörlerin yanında yerini 

rinde bu cephenin bu olaylar hakkında 

nasıl ters propaganda yapıp Halkı kan-

dırmak istediklerini okuyoruz. 

~larak gerçek kimli~ini saklama lüzumu

ru. dahi duymamıştır,patronların a~zıy

a konuşmuı,tur. 

BU PROVAKASYONUN HAZIRLANMASINDA 

sek :Faşist MC 1 Mayıs katliamıyla şun- BAZI MACERAPEIDET GURUPLARDAN FAY-

ları amaçlamıştır: D.~ILMlSPIR . . 

Olayların gelişimini özetlemek ister-

CLA ve M~T bu sınsı oyunu hazırlarken 

ı-Şimdiye kadar olan olayların solcular bazı ce t 1 ma raperes grup ardan faydalan-

tarafından yaratıldı~ını,kendilerinin mışlardır 0 1 1 M , · • n arın ayıs a grup olarak 

masum oldutı;unu, 

2-Halka " !şte,görüyorsunuz,solcular 

Taksimi savaş meydanına çevirdi~" onun 

için"Sosyalizm gelirse hep böyle olur" 

israrla katılma istemeleri,faşist pro

vakasyonun uygulanmasına fırsat vermiş

tir.Bu grupların içine giren ajan-pro

va katörün silahıyla olaylar başlatıl-

demek için, mıştır.Tanklar kitlenin üzerine sürül-

3- 5 Haziran seçimlerine Halkların iş- müş k'tl 1 . , ı e yay ım ateşıne tutulmuştur. 
tirakını mümkün mertebe önlemek için, 

4~ 1 Mayıs'ın kutlanmasına olan hınç 

~e kinlerini boşaltmak için ve gelecek 

Olayları bir daha burada anlatmanın 

gere~i yoktur.Bunu bütün devrimciler 

biliyorlar. 

Türkiyenin devrimci Halkla

rı I Mayıs'ta Taksirnde dökü

len kanlarla,bu alanın ismi 

devrimcilerce yalnız I Mayıs 

Alanı de~il KIZIL I MAYIS A

LANI olarak adlandırırmıştır 

bile. 
Emperyalizm ve_onun u~akla

ları ırkçı faşist sömürgeci 

güçler ne yapsalar boşunadır. 

Bütün oyun ve çabaları devrim 

ci güç birliği ve dayanı9mada 

ifadesini bulan proleter do~

ru devrimci tavırla neticesiz 

bırakılacaktır.Türk ve Kürt 

halklarının proleter devrimci 

do~rultuda geli~en mücadelesi 

gerici güçleri yenecektir.So

rumsuz maceracı güçleride be

raber yok edecektir ••• 

destpek rU.pela yekarnin 
A A 

nK E GULAN E 

-Leşkere Tırk ku C.{ıbrıs v~ 

gıdtıye,jı Qıbrıs bete kı

şandın.Pırse Qıbrıs lı gora 

mafen Gele Rom u Tırk bete 

hal kırın. 
-Dıjmınahıy~n xelken dınan 

bete kuta kırın. 
BIJ! PROLZTERYA Yt C!HANE ••• 

BIJ! TtKOş!NA GZLt KURD,DIJ! 

EMPERYAL!ZM,FAŞİZN f) KOLEDA

R!. U" FEDDAL! ••• 
BIJ! BIRATIYA XELKAN ••• 

BIMRİ KOLETİ,BIMR! ZORDEST! 

BIJ! AZADİ BIJ! SERBEST! ••• 

HOGIR!BRUSK YATEYE, 

BI XWENE BIDE XWENDIN ••• 
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destpek rupela I a 

Wesantn Brüsk ... 
NEWROZ U TEWREKİ CEWT I·HIŞY.ARBUN 

Newroz lı Awrupa ji hate piroz kırın. 

Lı vır, yani lı Awrupa du reç hatıne 

xuya kırını 

I-Tecnre Marksis-Leninist 

2-Paşver\i.ti karbidesti 

1:W tev.ıırın yen ku jı nıvisandına xwere 

xıstıne nav.u ev tıwırın yen ku em d1_ 

:·:wazın şilo bıkın. 

Xuyaye ku tewıre çewt ye duwamine. 

·i ın eki em j ı h ev ve kın ıveke nıha te 

nanin:Komıkna lı ESSEN'e bı F!DEF re 

~·eva Neı•roze çekırıbun.Hınık Kurden 

.. 'elat parez lı Köln ji jı can u dıl dı 

x~'lestın Newroze piroz bıkın. Bı gotı

neke dırısttır \'lelat parezen Kurd lı 

,(()ln u hınık · bajaren Almanya Newroze 

ciroz bıkın, yen lı Essene dıji ve da

xı·mze dest bı propaxandekır:ı.n u tışten 

nerast dıgotın. 

Lıhember derketına ku lı cinedi ji 

ve komıke tıştın tevli hev kırıbun. 

ve care bı F!DEF re peyman kırıbu ku 

, .ewroze pevre çekın. Heke F!DEF lı ci 

}d di Newroz piroz kırana, bı dostani 

dıhate mıdaxele kırın. Dınav wan u Ş2 

reşvan9 proleterde dı r9ça bir ii bah-

·iferi de farq heye, le bo na pirozkırına 

~ewroze ev erişa ha jı bıni tewreki 

axati u nıhaq u çewt bu •.. Weke ve axa

tıye dı tırname tevgeren HEVRA de çew

ti u axati te xuyakırın. Tı mafe vi 

tewre axati ii zorbazi jı koma emegda-

ra u karker u gundıyen Kurdıatani re 

nine. 
Gele meye Kurd. van kesen ku cejn 

u adeten wi bona bazırgani (ticani) 

ya xwe dıxıne armanc naskırıne u lı 

wan nabıhuri (af etmez). 

2-FERHENG KURD! U TIRKİ 
3-KURD M!LL:ET HARAKETLERİ 

VE IRAK KURD!STAN !H

T!LALİ 

4-KURD!STAN'DA DEPREMLER 

5-NEWROZ VE KURT'LER 

6- SALNAME I977 

"I977 YILI TAKVİM!" 

KURD! U TIRK! 

A BRUSK A 

REXISTINA KURDEN MAHKS!ST-

LENtN!STEN KURDISTANA TIRKİ 

NAVN!ŞAN: 

P.B.I73 2000-ANWERS 

BELGIUM 

KERKOK-fUMURTALIK 
Bu ayın başında,Kerkük petrolünün oldu. 

;,e;1roz be piroz kırın, komıka Essene yumurtalıtı;a geldili;ini gazeteler yazdı- !',;te Yumurtalık' a gelen pet 

n temami tewreki nerınd u neheq dıkır. lar.Bilindi[,ı;i gibi Kerkük,bugünk:ü Irak rol böyle bir bölgeden geli• 

:W tewreki zerkeri bu ne teıifre prole- devleti sınırları içerisindeki Güney yor.Bu petrol için gerek :tngi 

tary·a u şoreşvani bu.Tewreki axa ti bu. Kürdıstan'nın bir şehridir. lizler,gerekse Irak h~ikiimetle 

Berya hertışti , piroz kırına cejne

ke weke Newroze (jı alıye xelke)şoreşi 

u pe~veruyi bı ciki tene ve naye gıre

dan. Piroz kırına Newroze(bona Kurda) 

tırname Kurdıatane u cıhe Kurd le hebın 

1erdere. Helbet l~ewroz jı alıye prole

'ceren ielat parez ve xweş u baş u dı

:r-ıst te piroz k:ırın, u hate piroz kır-

ın ji. 

Kerkük bölgesinde zengin petrol ya- :ri yüzbinlerce fakir Kürt iş

takları vardır.Bu petroller önce !ngi- \çi ve köylüsünün kanını akıt

lizler,şimdide Baas İktidarınca işle- Jtılar.!şte Yumurtalık'a akan 

tilip sömürülüyor.Bölge Halkının %95 i [petrol Kürt kanı pahasınadır. 

Kürd'ür geri kalanı ise Türkmendir.Böl-;Besbelli bu emperyalizmin uşa 

gedeki zengin Petrol kaynaklarından , ğı ırkçı faşist sömürgeci güç 

bölge Halkı fadalanamamaktadır. Bilin- leri n emdiği, içtiği, göz koydu 

diği gibi Kerkük'ün de otonom Kürd Böl-ğu Kurdistan ve Kurdistanlıla 

gesine dahil olması gerekiyordu.Bunun rın kanıdır,Kerkük'ten Yumur-

için,yani "Kürdistan' a otonemi Irak için talık' a .3atmandan-1skenderuna 

demokrasi" sloganıyla Kürdler ve Baas- akan. 
Xuyadıki ku ev kesen ha be çawa bı 

jı alıye ideoloji ve ji, ;·Jewroz ne bı iktidarı arasında dokuz sene sürüp ll aunu Kurdistanlılar anlamış 

pana şoreşi u mana xıveya (';e leri, le bı Mart 1970 de sona eren savaş sonucu ı ardır. Bu güne kadar emperya-

f.ıana cejnelce ba'zırgani (ticari) ve cı- yapılan antlaşma gereğince Kerkük'ün lizmin ve sömürgecilerin yara 

vinek çedıkırın. Dı pujınin ku "çıqas hangi bölgeye ıireceitinin tespiti için rına Kurdistanıı;ı yer altı ve 

ınr kes ben erne behtır pera (dırav)kar nüfüs sayımının yapılması öngörülüyor- yer üstü kaynaklarının sömü-

;ıkın" dı ve remane de bun. Bajare Köln du.Bunun için dört senelik bir zaman rülmesi uğruna yüzbinlerce 

e neziki bajare Es sene bu. Lı Köln New- tanınmıştı.Ama Irak ırkçı -faşist Baas Kürt kurban edilmiş ,Kurdistan 

roz bı tewreki şoreşgeri gelparazi ku Hükümeti nüfüs sayımına yanaşmadığı gi- baştan başa viraneye çevril-.: 

.,1e bıhatana piroz kırın, kesen lı Essen bi Kürdleri kendi bölgelerinden zor ile miştir. 

dı tırsan ku ·,o~e karen '.va kem bıbi.Jı a- çıkararak yerine Kül7d düşmanlı';ı ile Kürt ulusunun yüz yılımızın 

lıyen dın ve ji ne dıxwestın karker bı tanınmış Arap aşiretlerini yerleştiri- başında insanca yaşamak için 

ve kırına xwe bı peşve herın u şıyar yordu. başlattığı, anti feodal,arti 

~ zana bıbın.Leı•ra erişi şoreşvane pro· Bütün bunlara rağmen,antlaşma hüküm- emperyalist,anti sömürgeci, 

leter dıkırın dıji wan propaxande dı - lerine uymak istemeyen ırkçı-faşist anti faşist,anti militarist, 

cır:ı.n.Ev te'Hre zorbaz jı alıye şoreş- Baas Hükümeti,l974 Kürd Bölgesine karşı anti şövenist mücadele halen 

vanen proleter hate puçkırın.I;ı nav tarihte eşine ender rastlanan bir bar- lneticelenmi~ değildir.Bu gün

::urd da de peı;;veçuna rexıstınan ketınc barlıkla Kürdlere karşı saldırıya geçe- kü bu mücadeleyi Kürt Marksis 

~ıya yekdest (tekelci aşama), ji hebu- rek tekrar savaşı başlattı.Bilaistisna ILeninistleri omuzlamış ve a-

na '.oJa hate ditın u pe kene xıve kırın. bütün Kiir~ kö:.ıeri .. bo~b~landı.Y~z~in- ğırlıklarını koymuşlardır.Hal 

lerce fakır Kurd K()ylusu yerlerını terk·kımızın acılarının dinmesi i-

1 
;.,.oreşvanen proleter bı qasi imkanan 

.~an dest dan gotıne her karkeri bona 

;1erın şeva !Jewroza Essene. dona karke

tr-en Kurd teı-1re van kesan bıbenın. 

e~m~k zorunda bı~ak~ld~la~.KDP si ~ö~e-~çin,emperyalizme,iç düşmana 
tıcı kadrosunun ışbırlıkcı ve teslımı- 've gericiliğe ve sömürgecili

yetci bir siyaset izlemeleri bu haklı Iye ve fa~izme karşı fedakarca 

mi; cadelenin yenilgiyle bi tmesine neden j mücadele ediyorla'!', ~ 
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.s Gulan I945 de Faşizma Hitler jı a
lı ye leşkere sor ordıya Sowiyet hatı
ye xıstın perçıqandın. Yek jı dewleten 
ku harba.cihane duwamin da destpekırın 
dawıya 8rişbaz U nıjdevane ernpefyaıi U 
militarist e faşisten Almane. 

ların, le ev eriŞ bı ketıiıa heza leş::.. 
ı,ere faşistan u politiqa emperyalıye 
Almanre bu sebeb. Dı dawıya vi ~eri d~ 
heza emperyalıye dınyaye pır qe1s ke-

, A 

tıbu. 

Parta Komınist u peşivantıya hıku
mata Sowiyetıstan e "dıbın seroktıya 

''ı.ogır Stalinde" malbata gelen So1.riye.;.. 
tıstane alikarıya leşkere sor kırın. 

Herba duwamin i Cihane I-9-I939 de (jar sale dıjwar şer bı fedakari u te
bı erişa faşis"ten Alman ku xwe d·ıreji 'co9ineke mezın leşkere faşistan puç 
Polonya kırın dest pekır. Heza faşist kırın.Ve heze (parta komınist,hıkuma
bı tang u balafır u leşkere beje bı hf, ta so:.üyet,·leşkere sor) bı mılyona 
za bahre ve agıre mırıne lı ser gele :rrıırov j ı mırıne, j { ni re dili tıya fa-
Polanya dıbarand. sistan xelaskırın. Dı da··rıyede 1 eri ş baz 

A ı'&-emperyali ye Alman be c;,:eyd u şart 
Faşistan pışti hıkım kırne desten 

:.·teslim bıll'ışti ve serketıne bı demeke 
xwe, lı ser gele polonya zılmeke dıj-

•kurt (2-~)-I945) zora emperyalıye Japon 
war dane dest pekırın. Tevgereke dıj 

J.i bırın. Bı tevayi heza enternasyonal 
şoreşvan dıkırın. \·Jelate Polonya kı-

[ji hate guhertın.Bı vi awayi diroka m_! 
rıne zından, bı hoviti xelk d~ selıxa~ · 
dın. Tevli peymana dı nav faşistan u :

1
rovani de d:v1reke :(lu ~est pekır: Fı:e-

Awusturya de hebu ji disa ev welat v~ hıya dınyaye de, jı sıstema kapıtalı 
~ A lzutır derbasi sistema sosyalizm dıbu. 

sırtın u gele Awusturya dil kırın. Fa-

.. . .......... ·····" -~·, 

S .. ec;imler Dzerlne 
Seçimler yakla,, tıkça empery€ 

lizme baitımlı ırkçı fa.,ist sö
miirgeci güçler saldırganlaşıyo; ,. 
lar.Seçimler 5 Haziranda yapıl~ 
caktır.Seçimleri önleme hesapl~ 
rı içinde olan bu güçlerin tem~ 
silcisi MO,Türkiye Halklarına 
hergün saldırıyar ve bu saldırı 
ve zulümün sorumlulu~unu devri~ 
cilere yüklemektedir. 

Risten Alman çun alikarıya faşiste Fra 
ko kırın u gele İspanya ye kornar parez 
~Jı Franko dane perçıqandın. 

Kapitalizma Alman ya monopol (emper
yali)bona dınyaye bı dest xwe xi, jı 

,rıemeke dırej ve nexşeyen (planen)mezın 
bona şere gıran dest pebıke hazır kırı 
b un. 

i3ı taybeti, lı welate erişbaza,ne
maze lı Almanya Rojhılat, emegdara bı 
~cşivantıya çine karkera (peşivantıya 
lL'D) tevli tırname zılm u zordarıya Naz 
ya, tekoşineke mezın kırın bı fedakari 
ecrçıeryalizm, militarizm u faşizm tınalı · 

Seçimleri önleyemiyece~ini 
anlayan gerici cephe,bu seferde 
halkların oylarını kulanmaları

nı önlemek için baskı ve terör 
uygulamaktadır.Gerici fa~ist b~ 

s:a ve teröre raP;men 5 IIaziran
dn'ü seçime ilginin büyük sanı:1, 

maktadır.öteyandan Türkiye ~e
men sınıfların 3asını 5 Haziran 
seçimlerini Demirel-Ecevit müc~ 
delesi ,,eklinde göstermektedir. 
k&nımızca bu yanlıt, tır. Tiirkiye
delü mücadele, gerek tlke siyasi 
h~J,§-'atının, gerekse :nk e' nin biz..: 
~at kendisinin ba~ımsiz ve tam 
~emokratik olmasını,giderek sos 
yc.·.list olmasını isteyen giiçler 
le,emperyalizme ba~ımlı ırkçı
f'a;;.ist sömürgeci güçler arasın 

A~rnane emperyali ye arişbaz politi
cıa xwe ya şer weke nıha arınane dıkırın 
ı.:ı şere cihane yekaminde erda ku hunda 
kırıbun paşve bıstenın, bı heza xweya 

ırın, reçeke Demokratik dıji faşizm 
saz kırın. . 

Dı da'.vıya şerde dewleten sosyalist 
:ıujen hatıne saz~cırın. 

HOV!T! U ÇAVSORIYA ABD. 

Id ad ır. 

t=aeist SömilrgecUer 
Kurdistandan DefolsunJar 
Seçimleri bahane eden faşist 
Türkeş ve şürekası,Türk hükü-

leşlreri pareke mezın "erdeke fıreh" jı :!ehe<•Jcebu u necıhe bu le ABD atom .(Çem metinin işgalci 3.ordusu ile 

d A ft ·b k B kA k b · ) Kürt Halkına karşı bir göste-
ıııyaye ze ı ın. ı ve ye e qır ı- era zerın avıtıne Japon.c:embere 6-8 

ri yapmıştır.Mayıs ortaların
da Dersim katili general Alp-

rına tırname gelan arınane dıkırın. Nem.!!: de avetıne Hiroçıma 9-8-45 de avetıne 
Z8' dewleta sosyalist ya yekamin Sowi- dagasaki' çav so ren hov bune sernede mı
yetistan dıxwestın weranbıkın u jı nu- rına 300 000 mırovi, bı deh hezara ji do~an bozuntusu Türkeş Dersim 
ve lı ser axa Sowiyetistane kapi talzm dı j ıyana xweya dırej de nexweş u be den geçmiştir.Bilindii!;i gibi 

sa:_., bıkın. 

dı van kırıne xwe kapitala monopol 
ya Alman, dıji şoreşvan u bı paşveru
i bı arınanca qırkırın u vegırtın dıd,!!: 

re peçave xwe. 3ı ve kırıne hatına ge-
e Alman dıxıstıne tehluke ke mezın. 

~ı alıye erişbazi-faşizm u emperyalizm 
~ Alman ferqa destpekırına şere duwa
nin,jı şere yekamin,şere duwamin paşv~ 
rutır u bı qarektereki çinayeti bu.Al
nane faşiste emperyali,agır u gule,bı 
rıjdevani kuştın,bı xwin u bırin jı 
: api talizm derbasbuna sosyalizm dıda 
sekınandın. Dıxwest sistema kapitalizm 
ı dınyaye behember bıkın u.mıjandına 

·ı;re her tım bıdıne berdewam kırın. 

:3ı daxwaza mafe xwe ye çini ti dı xwe~ 
;ın çerxa diroke paşde vegerenın,heze 
ıaşveru-emperyali erişi sowyetistan e 

"' 

. neferman 

Jı alıye leşkeri ve nehewcebu c~embera 
:zerin bavejın.Dest bı şer kırına Sowi 
yet mexlub kırına Japon mıheqeq kırıbu 
.2rıperyalıye A.3D bı ve hovitıye, heza 
::we ş ani mıroven dınyaye d ıda. Dıxwest 
: ııroven dınyayi bı ve kır ı na :ıcwe b ıd i 
.nzdandın • .ı3ıvi awayi gelen cihane bızor 
e bıxi bındesten xwe. 

Dersim halkı % IOO Kürt'tür 
ve faşizme düşmandır.Faşist 
'rürkeşte Kürt Halkına düşman
dır.Dersim'den geçişini baha
ne.eden faşist Türkeş,Kürt'l~ 
re bir göz da~ı vermek iste
rıiştir.Bu vesile ile Dersim
den geçece~i gün işgalci ve 
:cürt Halkının katili 3. ordu 
Dersime gönderilmiş ve bütün 
r,ün Halka dehşet ve korkulu 

;yere Cihane duwamin 6 sala dewam k.J: anlar yaşatılarak eziyet edi! 
rıbu. 50 mi').yon mırovi jıyana xwe wın- miştir. 
da kırıbu. Xuyakır ku tı hez çerxa di- Baskı ve zül'imle Kürt' ler fa-
roke nıkari bıdi sekınandın u rııkari şizme boyun eğmiyeceklerdir. 
gelen cihane şoreşvan bıdi bızdandın. Dün olduit,u gibi bu günde bii
Gele Çin, 'dietnam, Çamboç-Laos, Aqy>la, tün Kurdistan "Emperyalizmin 
i'Jozambik,Xuba, Ginebisao emperyali dı uşakları,ırkçı faşist sömür
nav xwede puç kırın u emperyali jınav geciler Kurdistandan def ol-
xwe clerxıstın. cıunlar ••• ! eli ::to,.-fcı.r. ~ 
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5 
Karker .... Işçi .... Xebatkar .. .. 

Başlarken 

ve duyuracaklarımız var.Hiç şüphesizki 

sizinde diyecekleriniz çoktur.Yazın ki 

yayınlıyalım.Küçtik burjuva pislikleri 

!lk defa karşılaşan iki insan önce , ·ve aldatıcı gurur i~inde çürümeye mah-

tanışırlar,ilk defa işe başlıyan kimse· 

ye işi tanıtılır ve izah edil:tr.11k d; 
fa el~ne bir eşyayı alan kimse,sa~ına
$oluna, altına üstüne bakarak tanımaya 

kum olan ve sandalya kavgası u~runa biz 

işçileri parça pörçük eden kişiler gör

sünler işçilerin kararlılı~ını,tutarlı

lı~ını vede meseleye nedenli inandıkla-

çalışır. Verhasıl başlangıçlar tanıma, ._r_ı_n_ı __ .~·~·--------------------------......... 
tanıtma, ö~renme ve ö~retmekle olur;E-
ger bir işe tanışmadan tanıtılmadan, 

Ö~renmeden,6~retilmeden başlanırsa sag 
~ıksız ve hatalara girmek kaçınılmaz 
olur. 

Bu nedenle "BM;:LARKEN" Yoldaşça se.., 

lamlarımızı sunar ve öncelikle köşeye 

konan başlı~ın gerçek anlamını,nasıl 
:ıir köşe olaca~ını,nelere yer veri;Yew 
ce~ini,eleştiri ve tartışmalara karşı 

tavrını okurlarında merak edece~ini 

Re.,belek 
Pışti Rojnama BRUSK hıjmara yakamin 

bı devki u bı reşbeleka derheqe rojna
me de bı tevayi lı ser zıman lı me re~ 
ne gırtıne. Dınav reşbeleken ku jı me
re hatıne de çend deqe reşbeleke erne 

deynıne ber çava. 

"Ez bı dılsozi lı hevıya weşaneke 

Beşveru Marksist-Leninist bum.We ev 

daxwaza ının bı ci ani ••• 
Mıxabın hıjmara yekamin tev bı Tırki d iişünerek, bu sorulara açıklık getirmek 

s[iretiyle köşeyi tanıtınakla başlamayı 
uygun gördük. 

Gelo BrUsk jıbir kırıye ku zımane Kurdi 
Başlıkta "Karker" ve "Xebatkar" Kürt 

o 00 o o ".o: çawa te pışavtın ••• 
çedır.Turkçede,ışçı veya çalışarak ge 0 A oo 

o 

1 1 
o - ~~az if ek şoreşvana yek J e Jı ewe ku bo 

çınen an amına ge ır. -
!şç! NED!R: Günün 8 saatini,tarlada, ~a peşveçuna zımane Kurdi ji xebateke 

çak pekbinın ••• " 
fabrikada, inşaatlarda vs. işyerleri nde. 
bedeni güç harcıyarak,kan ter dökerek, Dı destpekede em pır sipasdare wa-

:)unun karşılı~ı olarak aldı~ı para ile ıatparez u şoreşgeren ku bı dostani 

çoluk-çocu~unun nafakasını ve geçimini 

sai!;lıyan,emek gücünün karşılıll;ı olan 
paradan başka hiç bir gelir kayna~ı 
olmıyan yada yok denecek kadar az olan 
lcimselere i.şçi denir. 

Yaşamı çile dolu ve pratikle yo~ru1 
muş işçilerin meselelere getirdikleri 

dolı;rular yanlışlara galebe çalacaktır. 

Bu "!ŞÇ! 1' köşesinde işçiler konuş!! 

cak,dertleşecek,yazışacak fikir alış 

verişi yapacak,türn sorun ve meselele

re işçi açısından bakılarak de~erlen-
dirilecektir. 

Kısacası bu köşe işçinindir.Eli na
sırlınındır.Tüm gün kan-ter dökenindir. 

ıurt ve sıla hasretini ekmek parası uS 

runa çekenindir. 

Bu köşede do~rular yanlışları gale

be çalacaktır.Eleştiri ve tartışmalara 
&rdına ~adar açıktır.Haklı eleştirile

re boynumuz kıl kadar incedir.Haksız 
eleştirilere ise (ki bunlar çatışmadır) 
da~ gibi karşı durmak en büyük görevi

r.'izdir. du görevimizide yine işçi açı

sından yapacalı;ız. 

.Jozuk türkçemizle ve nakışlı olmıyan 
edebiyatımızla size çok diyeceklerimiz 

lı me rexne gırtıne.Nemaze em sipasi 
hogıre ku ev reşbelek jı mere nıvisi

ye. 

Em tım çav nerıya rexne. tırname şo
reşger u welat parezana.Çıqas hUn ke

masıyen me bıdıne ber çaven me,eme 
ewqas kefxeş u memnun bıbın.Bı dılSQ 

zi,bı heval u hogıri u bı dıleki germ 
em ve rexne lı xwe d:grın u dıxwazın 
sernede ku rojnama BRUSK hıjmara yaka
minde çıma tev bı Tırki derket bıdı

ne ber çaven we. 
I-Dı tekoşina rızgarkırına Welate me 

de, kemasike pır gırıng heye ku ev 
ne bı dıle meye.~oreşvan u welat 
parezen Kurd heja tev ne yekın. 

2-Pıranıya Kurda heja nire koledara, 

zıncira qedexe kırına zımane Kurdi 

parça nekırıne. 
3-Dı zımane Kurdi de zorav (dıyalekt) 

hene. 
Sernede va herse deqan hınık nıvisandın 
hene ku em dıxwazın tırname Kurda u şo
reşvane Tırkıya agadar bıkın.Bona şo
reşvane Kurd xwe nasbıkın u dı rexıs
tın u parte xwe de cıhe xwe bıgrın.$o
reşgeren Tırk ji mesulıyeta şoreşvanti 

hin bıbın u mafe netewe Kurd bı ras:ti 
bıbenın u dı pratike xwe de bı kar bi-

Şor~şger:~gıh.an hev 
Bı.tıvıng u.bı·xeneer 

Tev gundi u kar~er .. .. 
BROBK jı wanre reber 

Me nave xwe BaUs!: dani 

Bona Şehid -fiVJ.ltt 
Rebere şoreşvanın .. . 
Jl'eda;re KURDISURllf 

şe:N me pır gırane 
Dozame JroRDISTABE 

Bı 

Bo 

A A A 
şewır u rezane 
azad17a KURDA'ne 
L3nin nça me d~· 
Bona karker gundi;ra 

BRUs!: ALA REIGIIB 
Mızginı;ra rızgırı;re .. .... 

Reça BROBK pır rınde .. 
ALA BRUBK bılınde 
Bı dest xencer tıvınge 
Tev kom bune j ı gunda 

Bo :ımRDA rızgar bıkın 

Her tım BRUs!: nasbıkın 1 

A • .-' 

Bı marani b~ bıkın ~ 
XWe bı çeka bar bıkın .. ! 

Caa •eda 

Yanı jı aliki ve welat pa
rez u şoreşvanen Kurd heza 
xwe dı reçe ka rast de yani 
bir u bahwerıya karkera de dJ 

reça Marksist-Leninist de yek 
bıkın u lı hember dıjmınen 
xwe ye derve u hundıru de te

koşineke dıjwar pek binın. 
Em dı tekoşina xwe ya dıji 

emperyali,dıji koledari,dıji 

faşizm,dıji feodali,u dıji 
riçiti de be çawa lı hembar 
zılm,sitem u şelandına Kurda 
ne wısa ji em lı hember pışaf 
tınazımane Kurd'i ne.Dı nıV;! 
sandınen xwe de her erne ciki 
fıreh dıne zımane xwe,heta 
peşveçuna zımane me bı tema

mi saz bıbi. 
Hevi u daxwaza me jı şoreş

van u weıat Parezen Kurd'a kt 
dest nıvisandınen xwe,çirok, 
çirçirok·, metelok ,pekenok, te
derxıstınok,serpehati u hel
besten xwe u yen ku bıhistı· 
ne jı mere bışıyenın,da ku em 
zımane xweye xweş u şirin 
beje u çanda xwe ya fıreh peı 

re kom bıkın. 

i 
'ı 

! 

i 
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HALKlMlZA 

Birinci ea.yıdan de'Y!I!. 

~-~.~k~ barjliV'a brokra"t &Jdın.Lar ~-r~ f!. 
~ Ye eşrafmı Ila hareke-te ltasll!ldırıuşlll!, 
ı&ı:Hareket'te feedall.n bu1Ul111ası Yey-a 8Pr1!: 

-~ olaası haraketin ni-teliğinin belirle· 
ticisi olamaa-. :Bm hareketlerin ilerieti Ye

ra gerici ol~ belirliyen şey o·- 1! 
~ekleri Ye .. açlarıdır. 

Blltb ~ Direnae Harekfilerinde •• -~ 
11'• he4ef:Bşi'i haklar çerç•nırinde bir 0'10-

1

!011! Teya tam-erı BJılDISU BİB. dR~ ~ 
1"! Jmraa:ıttı. Oysa bu ia"tekl.er llllıtalt \oe •-

i
'ca:ıt lnlrjuTa ideolojiBini taşıyaıı: harek&tl!. 

r~n progr•1arında yer elır... · 

Harekerler llerele doğacak elaa I1in burju

vasisinin sözcülilğtbıfi yap• :urt burjuva 
brokrat &Jcbnların öııotil1iğtinde yapı1mış~ı. 
Iiirt Milletini ailli, ikti s adı ve kUl türel 
yönden sömürmek için baş vurulan şiddet ve 
terör hareketlerine karşıdır.Bir Milletin 
öa varlığına haklı sahib ç:ıkmau.dırpÇ~ dı
şı bir sömürgene karşı, bir milli birliğin 
sağlanması mUcadelesidir. Onun için de 11~ 

' rici ve devrimcidir. 

ça:nwıww DlıUIIU'D ~ı a.IBıl 
~ IIIC.D&U dım wtuM'bfl: U

lllıtt ~ lç1D& ua:D:IGt IIICAML•lll 
m. BI'AIII»>a. 

Nrkiye Cumhuriyeti 'ni kurarı 'Ye devlet yö
netimini ~amen ele geçiren ftrk burjuvla 

--( aydınlarının en böytik çabası milli bir bur 
1 juvasi geliştirmekt.i.Bmıım için devletin b! 

1 

t1.in mali kayııaltlarını cı1ız burj11Yas.inin g!' 
: lit•esine ve palazlanmasına Btllidular. 

1 1923 "ta sonraki dönemde gelıişip güçlenen 
burjliVasi 1946 yıllarına doğru. devlet Yön.!. 
tillini ~amen ele geçirdi.Emperyalizmi 'lll· 
iJı:eye dave~ eden burjuvazi artık milliyetçi· 
llk yanını yiti~i ve giderek mali serııı.;re! 

ye boğlı bir işbirlikçi burjuvazi oldu. 
Cumhuriyetten Sonrayavaş ta oısa geliı;len 
~k burjuvazisi ve sermayesi Kiirdistan 'ın 
yer altı ve yer Us til k&Jnaklarını sömtirdii; 
ticaretine el usattı ve ekonomisinin geli~ 
mesini engelledi. :Bu sömiiriilme KUrt M,ille;;; 
tinin zaıııan zamarı ayaklanmal81l"ının nedenl! 

ri;ıı.den biri olmuşı.u. 

1946 lardan soara emperyalizmin Ulkeye gi
rişiyle,tar~ada ve sanayide kapi•alizmin g! 
lişmesi hızlandı. ~ gelişmeyi Itirdiatanda 
özellikle tarımda ve ticarette gi:iirmekteyiz. 
~Urt feodal beylerinin bUyük bir kısmı bur
juvalaştılar. aperyalizmle işbirliği için·· 

!şbirlikçi burjuvazisiy-le birle· lusal ve sınıfsal kurtuluş nar~ 
şip kaynaştı ve Kürt Halkının ketleri de emperyalizmi ve fa-

sömürülmesine yardımcı oldu. şizmi ve sömürgecili~ bozgun-

Türk burjuvazisiyle bütünleşen dan bozguna u~ratmaktadır.Dünya 
Kürt burjuvasının bu unsurları sosyalist bloku ile destanlar 

milici ve devrimci vasıflarını yaratan yi~it Wietnam,Kamboç, 
kayb ettiler.Kürt halkının ulu- Laos,Kore,Küba,Angola ve Mozam-

sal ve sınıfsal mücadelesinde 
karşı devrimci safa geçtiler. 

Yukarda k~saca bahs etti~imiz 

bik devrimleri proleter ve ulu
sal kurtuluş devrimlerinin ışık 
kayna~ı olmuşlardır. 

Kurdistanın sosyal ve ekonomik Zafere ulaşmış bu devrimler 

yapısını etkiliyen bu gelişme dünya proleteryasının da kurtu+ 

modern sosyal sınıfların ortaya lusunu yakınlastırmıstır.Cünkü 
çıkmasına ve feodal beylerin bu dönemde emperyalist ülkele
köylüler üzerindeki hakimiyetl! 

rin~ proleteryasının. kurtuluşu 
rinin büyük ölçüde yıkılmasına 
sebep oldu. 

I96I Anayasasının getirdi~i 
kısıtlı özgürlük ortamında geli 
şen ve güçlenen Türk sosyalist 
haraketi Kürt. aydınlarını ve g! 
niş halk tabakalarına büyük öl
çüde etkiledi ve sosyalist dün
ya görüşünü Kürt aydın ve emek
çileri arasında yayılmasına yar
dirncı oldu. 

artık sömürülen dünya halkları-
nın kurtuluşuna ba~lıdır.Dünya 

proleter haraketi ve ulusal ku.!: 
tuluş mücadeleleri baş düşman 
emperyalizm karşısında bir bü
tündür. 

Sömürge üstüne sömürge kayb
eden emperyalizm bütün g~cü iie 
Latin Amerikaya,Afrikaya ve Or
ta Do~uya yüklenmektedir. 

Emperyalizmin Orta Do~udaki 
Bu dönemde Kürt proleter devriD 

kaleleri olan !srail,Türkiye ve 
ci aydınları,emekçileri ve köy 

!ran sadece Filistih ve Kürt 
lüleri Kürt milleti üzerindeki 
ulusal baskıya,ırk ayırımına 
sömürüye,feodalizme ve emperya 
lizme,faşizme ve sömürgecili~e 
karşı yiyitçe mücadele verdile 

halklarının celladı de~il,ayni 

zamanda bölge proleter haraket
lerinin baş engelleyicileri ve 
sosyalist bloku tehdit eden bi-' 
rer ileri karakoldurlar. 

Dünya proleter haraketi bütü-[ 
nii içinde Orta Dogudaki Fil.sttnı 
ve Kürt Halklarının ulusal ve 
sınıfsal kurtuluş mücadelesi 
ile Türk,Arap,Fars vs.proleter
yasının iktidar mücadeteleri de: 
bir bütündür. 

Bu açıdan,yorulmak bilmez yi-

Kürt Halkının bilinçlenmesin 
den,örgütlenmesinden,ulusaı K~ 

tuluş haraketinin gelişip kök 

salmasından korkan militarist 
Türk (emperyalizme ba~ımlı) 
işbirlikçi burjuvazisi zaman 
zaman fa~ist baskılarını art
tırarak,legal yayınlanan Kürt
çe gazete ve dergileri kapattı; 
Aydınları zindanlara tıktı.Ku~ 

·'~it Filistin Halkının Siyonizme 
distan köy ve şehirlerine husll ve emperyalizme karşı verdi~i ,, 
si e~itilmiş askeri komandola~ mücadele bölgemiz proleter ha-
la baskınlar düzenlendi.Halkı- raketlerinin ve Kürt Halkının 

masine set çekmek istedi. 

mıza işkence ve zülüm yaparak, ulusal ve sınıfsal kurtuluş mü-
ulusal ve sınıfsal haklar ist! cadelesinin bir parçasıdır. 

ÇA~IMIZ ULUSAL KURTULUŞ DEV-

RİMLER!N!N VE SOSYALİZM!N ZA-

FERLER KAZANDI~I ÇA~DIR 

de bulunan türk burjuvazisinin yedeğinde g! Dünyanın üçte birinde sosya-

ccurdistanda dara~açlarına çeki
len, Diyarbakırda zindanlarda .~ 

yatanlarla,Filistin çöllerinde 
şehit düşenler,Ankara ve Tahrar 
da asılanların hepsi ayni faşi~ 
m ve ayni emperyalizmin kurban. 

larıdır. :, lişen Du sosyal sınıf, pek tabiidir ki ba- lizmin yüce ideolojisi kesin 
ğımsızlığını karuyamazdı. ~itekim oylede o! zaferini saglarken,dünyanın b~ 

~u. Hu dijnemde gelişen KUrt burjuvazisi !tir~ ~ımlı ve sömürge uluslarının u
ı 

(Devamı gelecek sayıda) 
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