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ROJA WELAT'A YARDIM 

KAMPANYASINA KATILIN 

• 
• 

De~erli okurlar. 
Irkçı-sömürgec;i güçlerin, 

• 

-
• 
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BIJI R~YA AZADI 

' 

B ıjl riya azadi, dımeşım riya te da 
ı stltrka wl venamıre, bıjl reya azadi 
J ""i-Qo Kurdıstana sosyalist tekoşln dıda 
1 sal kete sala çaran, biji reya azadi 

R eya azadi tekoşin dıda bo sosyallzmij 
t:: di bese nav koladaran da perçe büne 

· Y ekıtlya gelan ü karkeran arl)"anca wl ye 
A zadi, aşıtl reya gelen Kurdastan e 

' 

her türlü zorbalı~ın yanı sıra, 
bizi mali bakımdan Çöketime 
çabalarına ra~men bugüne dek 
bir yardım kampanyası açmadık. 
Ama bazı yerlerde okurlanmız 
bunu kendili~inden yaptılar. Or
ne~in Federıil Almanya'da çalı
şan işçiler ve aydınlar geçt~imiz 
aylarda bir yardım kampanyası 
açtılar ve bizi desteklediler. 

kılmak ve burjuvazinin oyunlan
nı boşa çıkarm~ için bir yardım 
kampanyası açıyoruz. Bu amaçla 
Ziraat Bankası, Ankara Yenişe
hir Şubesinde 65510 nolu hesabı 
açtık. Yardımlarınızı bu hesaba 
gönderebilirsiniz. veya bize başka 
türlü ulaştırabilirsiniz. 

A la azadly6 ~ır ser mıle karkeran da 
Z ord.estiye na~waze dı nava cihani da 
A ~u re wi venamıre dı · reya Marksl~m~ da 
D este· xwe em bıdın hev dı şeri sosyalizmi da 
1 sal kete saıa çaran, bıji riya azadi 

'· 
• ' • .... 

V.BA.RAK • LICE 
' 

: Aynca, son aylarda yeniden 
artan ka~ıt ve baskı masraflan 
karşısında biz de gazetenin 
fiyatını 7,5 liraya çıkarmak 

zorunda kaldık. O kurlarıı~ıızın , 
gazeteyi yaşatmak için yapılan 
bu arttırmayı anlayışla karşıla

yacaklan kanısındaYız. 

İs veç'te dört demokratik kuruluş 
gazetemize yapılan baskıları ··ısveç'te de Roja Welat'a yardım 

için bir komite kuruldu. 
Türkiye'de de gazeteniz Ro

ja Welat'ı yaşatmak, daha güçlü . . 
• protesto ettı .. 

İsveç'te, 
Gençlik ve 

İran 'Demokratik 
O~renci Örgütü, 

ÖZGÜRLÜK VE . SAVAŞlNDA · 

ROJA · WELAT BiR YAŞlNDA . · 

' 

1 
• 

• 
Gazetemiz Roj~ Welat EylUl ayında \ir yaşına girdi. Bu bir yıl 
için4e Roja Welat KUrt Halkının ijzgUrlUk ve demokrasi aüçadelesine 

- bUyük katkılareta bulundu. Çıkaasını . 
~ngellemek isteyen ırkçı sı:smurge~i gU9lerin baskılarına kar'şı 

kahramanca gi:S~s ,gerdi. Jaadaraası ,.. polisi ve bozkurtlarıyla geri~i 

güçler Roj~ Welat•ı sokak sokak koYala4\lar. Basanları, fağıtanları, 
CJkuyanları y'-kalayıp karakollarda di:STdUler, · hapise attılar. Yası . -
işleri . .UdUrt~i için yıldırıa hızıyla cezalar v~rdiler. Ama bUtUn 
bu baskılar, •Roja Wel.at•ı çıkaranları, satanları, ·oıtuyanları yıldıraadı. .. . 

GUn geçtikçe gazetemiz daha geniş kitlelere Te en Ucra ki:Sylere ulaştı. 
• ~ 

Roja Welat yalnız ırkçı st>ıııfirgeci gUçlere karşı •a•aşıaakla kalaadı. 
' . .. . 

KUrt Halkın~ çıkarları utruna satan, emekçi KUrt köylülerinin sırtıaa 

keae gi~i yapışaış geriei ata Te beylere karşı da .Ucadele yerdi. 
KUrdis~anii emekçileria.•e geniş yı~ınların çıkarlarını hiçe sayan • 

. . . . .. 
macere~ gruplar, Ro~a Wexat•ın etkinlili aayesi~de I:SzgUrlUk ve 
deaokrasi hareketimiz içinde eskiai gibi g6T4e gezdiremez oltular. . . . ' . . 

Bis ~t4ışındaki KUrdiatanl~ işçiler Roja Welat•ı ~irin~i sayıaından 
, ~ · . 

beri okuyoruz · .. e okutuyorus·. Gaseteais•eki teorik yazılar, KUrt •ili . . ' 

ve ede'itiyatın•an ı:srnekler, . özellikle •e. en dotru biçiade y.aıısı b lan . 
Yurd haberleri bizim buradaki aüc&delemize ıŞık tutuyor Te yıllardır 

bHyle bir yayın organına olan ~asret~misi gideriyor. 

~lJI KUJA WELAT: 

Baskalar gazetesisi sustu~amayacakt~r! Ilerici ve demokrat geçinen 
~ . . . . . 

bası kişi ve 6rgUtlerin baskılar karş~sındaki suskunlutu da bizi 

yılıl:Lrmıyor. Ki tl eler onl.ara gereken cevabı Teriyor ve verecek. 
. . 

IjŞAS.LJI jJUTU• t.tYELERı• İŞQ.1LJRİ U EZlLU HAT.JLARI• BillLiGl! 
"' ._. ... 

- tilllU WELAifd U GKI.P jJDIJis~ Ii1UD 
_ Jmld ı:~oxtiıd ~İJ.l nut · · 
IABMQ~tm a:ıöJıfDGBU:U.tt J-~~.d Ö~UllLU~ 

• 

• 

.i.Ş._t :DAIAJIIŞMA DERIBt'h 

'\ . . . , 
1 

Weetea~ıa~a ,. 

6. l"r••kfllrl/M. 

• 

' . 

. -

Roja \\'d~tt Sayfa ·2 

• 

' 

Türkiye1i Devrimciler Hirli~i. 

lsveç Kürt İşçi Deme~i ve Roja 
Welat'a Yardım Komitesi adlı 
dört demokratik kuruluş, Roja 
Welat üzerinde devam eden 
baskı ve Yıldırma eylemlerini 
kınayan ortak bir bildiri yayınla
dılar. 

Bildiride Roja Welat'a yapı
lan baskılar anlatılıyor ve şöyle 

• 
deniyor: 

"-Bu anti demokratik 
,baskılar Birleşmiş Milletler In
san Hakları Evtensel Beyanna
mesine, ROma Antlaşmasma, 

Avrupa Konseyi kararlarına ve 
Helsinki Konferansına ters düş
mektedir. Türkiye'de bu prensip
leri uygulayaca~ına söz vermiş-
t
. .. 
ır ... ' ' 

SURT TÜM-DER ŞUBESİ 
· OLAGAN KONGRESt 

. ~ YAPILDI ... 

Sürt TÜM-DER Şubesi Ola
~an Kongresi 10 Eylül 1978 
günü yapıldı ve seçimlere tek 
başıİla katılan ÖZgürlük Grubu 
yönetime geldi. Yeni yönetim 
kurulunca yapılan görev bölümü 
ile başkanlığa Yalçın Çabuk, 
saymanlı~a Mustafa f\ydın, yaz
manlı~a da Veysi Algan getiril
di. Naci Yıldız ve Fahri Güneş 
yönetim kurulu üyeliklerine, 
Kaddur Türko~lu ve Erdo~an 
Geyik ise genel merkez temsilci· 
li~ine seçildiler. Eski öyiıetim 
kurulu üyesi Erdo~an Geyik, 
açış konuşmasında_ şöyle dedi: , 

"·Egemen güçlerin planlı 
saldırılarılım hedeflerinden biri 

· de, hiç kuşkusuz, demokratik 
kitle örgütleridir. Bu açıdan, son 
günlerde POL-DER, TÖB-DER, 
TÜM-DER ve di~er demokratik 
kitle örgütleri üzerinde oynanan 
oyunları halkımızın emekçileri 
boşa çıkaracaklardır. Ka.mu e
mekçilerinin mücadelesi özgür
lük, .demokrasi . ve sosyalizm 

· mücadelesinden ayrı detildir. 
"Bölücülük" yaygar.aların~ yük
seldi_ti, halkımızın hergün yeni 
IJır gerici - faşist tertiple 
karştlaştt~ı şu günlerde en geniş 
tabantı anti - fafist güç ve eylem 
birliti zorunludur." 
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:ROJA WELAT KET 
. . ' , 

' 
• 
'· 

SALA-·DUDOYAN 
/ 

Xwendekar&p. delal; . . 
Rojname · we Roja Welat sala xwe temaijl kır u · kete 

dudoyan. Ev hejmare 1Ö'an e bı dest we . dıkeve. Me ew wek 
rojnameka panzdeh reıji hesıbandı bu. Le zulım u -tedaye 
kofadaran fırsend ne da me. 

Me dı destpeke da,' ango dı hejmare peşin usa nıvisandi bu: 

• • •• n 

• 
• .• ... .. .,. • ~~· .._ ...... . -.,: .. '· . . .. "'l.' ~ " .. , . ........ ..-...... ... . .. ..... ..... -.-.... ~ . .. .... 

· ·Ro.ia -W ela~ 
·. 

• · ... , . .. 

. . 
, 

bir yaşıılda · ·-

Qeğerli Okurlar; 
Gazeteniz Roja Wel·at geçtiğimiz eylül ayında bir yı'hin ta-, ' 

mamlayıp, ikinci yayın yılına girdi. 15 günlük . bir gazete olarak 
. çıkınayı planladığımız halde bugüne dek ancak 10 sayı çıkabildik. . . 

Bunun nedenleri ise 'slzleree iyi bilininektedir. ~ 

"Emre Roja Welat kın dıbe, an dırej dıbe, e~ nıkann · Türkiye'de şimdiye .dek Kürt diliyle yayın yapan hiçbir dergi 
destpeke da tışteki bejın ... " · v,e gazete -Özgürlük Yolu hariç- dört saYıdan fazla çıkınadi. 

Heya Roja Welat, dı salen bere ji xwendeyen. Kurd çend · Gerici şoven güçler Roja Welat'ı da ·daha çıkmadan engellemek 
caran cerıbaı:ıdı bun ku lı 'fır:kiye .hı zımane Kp.r~i u Tı:rki .. ve Çıktıktan sonra b~ak için elden geleni yaptılar. Gazetenin ; 
rojname u kowaran derxının, le qet, yek jı wan jı hejmare çaran çıktığı güp toplama kararlan da. birlikte çıktı. Polis, zaten karar 
zadetır dernekatı bu. Roje Welat, weki gotına gele me, "Imge · bile a·ramaksızın onu her gördüğÜ yerde toplayıp . götürme 
şeytin fırand!'' · · . . - .· · yöntepıini. ~eçti. Büro~uz birçok kez .basıldı~ tık s.orumiu müd~ü-

Çer t~ zanin, derketına we ji ne hasan bu. Hin ku ·hevale me müz 1.,5 yıl hapisle cezalandırıldı, diğerleri balekında da pekçok ' 
,istida derxıstıne bırın Waliye Enqere, polez jı wan ra got: "Hfuı kovuşturma var. Gazetemiz\ dağıtanlar, . sataiılar, hatta okuyan-
nıkarın bı zımane Kurdi rojname derxının., zagonen Tırkiye tışte lar, pekçok ' baskılara uğradılar, bu nedenle birçok kişi 
ha qebiil nake, eme sere we jekın!..." Me guh ne da· lahf ı1 tutuklandı ve aylarca -yasalara aykırı olarak- tutuklu kaldılar. , , . 
gehfen polez ı1 hejmare peşin derxıst. Le polez tırs· dahil . . : . . . , , 
çapxanan, ewana ne. dıwerin ku Ro1a Welat çap kın. M~ geh lı .. : · GeçmiŞ ·MC ·· iktidan - döneminde olduğu gibi, ·pek s.aYıa :' 
Enqere, geh lı lstembcilfı ew de;xıst. Hımber zagonan derxıstına . ••özgijrlükçü demok:rasi" şampiyonu CHP iktidan döneminde de 
w e heqe me bu, le pol~z u hu~y.fuete guh ne dıda zagon . ı1 bu bas.kılar ·azalmadı, hatta daha da sistemleştirildi. Daha 
·magonal!l .. Ewana Roja Welat lı ki<:İere dıditın ew keım dıkırın 6 btrkaç ,güıi ön~e. polis, Yilkseko.va'da yapılan ve burjuva 
dıbırın. Bona ve bıfroşın. Polez ci fi ci dıgeriya, 'jı wan ra dıgot: : gazetele,rimn bile rer yer gayri insani buld1clklan bir tatbikatı 
"Kijan rojname d.ıfıroşm bıfroşın, le. Jloja Welat na! Ger· h'Ôn we kınayan özel ekimizi engellemek. için büroyu ~ bastı, mahke'lle 
bıfroşın eme dezgeye we xırawkın .. " ~aran olmaksızın ar adı, alttnı üstüne getirdi. 

Nıha lı Enqere, lı İstembole u ıı pır bajaren dm bıgerın, hı1n 
lı rojnamefreışan dıkarın hernil kowar'~ rojnameyen rast ı1 çep 
bıbinm; le Roja W~lat dı nav wan da xuya nake. Le disa ji me· 
ew frot. Roja Welat lı çarali welat belav bu, ket bajararı ı1 
gundan, derket w aren koçeran .. E w bı h ezaran çı1 gıhişte de st e 
gele me, ewana Roje Welat bı dıl ı1 can hımbez kırın, xwendın ı1 
belavkırın. ' 

. ' 

Teda lı ser me kem ne bu. Pır caran polez erışi buroya me . . 

k.ır, he\ıale me ı1 rojname bırın. P1r caran froşker, belavkır ı1 
xwendekaren Roja Welat hatın gırtın bı mehan hepse ·da man. 
Ev .teda u ~ulım iro ji ne hatiye bırin. Hin çend roj 'bere polez 
disa bı du rojname ket, hat, ·buro tevlıhev kır. 

Le disa ji Rojı;ı. Welat derket ı1 ewe derkeve. Koledar edi 
nıkarın denge Ro;'a' welat bıdın bıriQ. Reya. au~diye ron~k bı1ye-. 
Gele me jı xewa · kur hışyar buye . . ,P.ır nabori, roja soı: ji we .. 
derkeve... · 

.. 
Zordest jı Roja Welat dıtırsın. fı ber ku ew bQye.yare ka.rker. 

u gundiyen Kurdıstane. Roje Welat bona hışyarbı1na gel, bona . 
azadi u aşıtiye, dıji zordesti u kedxwariye şer dıke. Ew, kıretiyen 
kolpnyalistan, dewlemendan, axa ı1 began dıde ber çavan. 

Roja Welat dıji emperyalizme, kewnepareziye bı me.rani şer 
dıke. Reça yekıtiye u tekoş'ine nişşı:ı dıde. Bıratiya karkeren 
hernil welatan eş·ker~ dıke, . dıji · <.şovenizme, nıjadparez.iye 

.• . 
derdıkeve. . · ·, · · 

. ' 

Ne demokrat bir ülke değjl mi? · Adamlar Kürt halkım . 
düşman sayıp onu imha etineye yönelik tatbikatlar yapıyorlar ve 
siz burtatbikatı bnaoiak özgÜ.rlüğüıi~ bile sahip değilsiniz! · 

Geçmiş iktidar gibi bugünkü de gazetemiz\ engellemek için 
zora, yasadışı yollara, mali çökertme yöntemlerine başvuruyor. 
Bugün büyük kentlerin gazeteci büfelerinde en ırkçısmdan, ~n 
sa~ndan en sivri soluna . kadar her türlü yayını bulabilirsiriiz1 ·, 

Içlerinde bir Roja ·Welat · yoktur. Çünkü R9ja Welat ırk9İ 
buıiuvaZinin korkulu. rüyası olmuŞtur. . · 

Ama buna ratmen gazetemiz ya~adı ve yaşayacak. O 
halkımızın eline, kentlere - köylere ula~tı. ulaşacak. Halkımız 
onu kendi sesi olarak görüyor, bağrına basıyor, okuyor; ~ · 
dağıtıyor. Roja Welat elden ele .dolaşıyor. , 

' .. ~ . --~· . . . ' 
Roja .Welat emperyalizme, sömürgeciliğe karşı . emekçi h~ 

· yanındadır. ·o, ağalara, beylere, her türlü. ıparazite karşı- emekçi · 
halkın yanındadır. O, özgürlük, banş ve sömürüsüz 'bir toplum 

' uğrunda savaşıyor. -· "' · .. 

- . 
Roja Welat, halklan birbirine düşman etmek isteyen 

gericile,rin oyunlannı · açığa vuruyor, emekÇilerin birliğini, · . 
kardeşliğini savunuyor. . 

. . ·' 
. ' . . . ' 

'· ~ -ı-

Bu nedenle sömürgeci yönetim, ırkçılar --ve ıiıilitaristler ~bi · . 
Xortıno! Ronahiya Roja Wel~t lt. ç;ar ali welat belavkın! . 

. I<arker u gundiyen .Kurdıstime! . Jın Q mer, kal u . cıwanen 
. Kürt. ağa 've · beyleri ·de ona karş.dar, oıiun sesinin. kesilı:iıesinr ·;, . . . ~ 

'ti 1 ' ·--· , , ıs yor ar. . , . . · . , . · -.· .... . ... ~ • • • · ~ • • ., • ":> .. . ,., .... _ ,_ • 

Gençler! . Roja Welat'~ ülkenin dört ,!ıir yanına yayın! . ,:,f-:':'"' w.elat! Bı rojnama xwe.xwedi derkevin, we bıxwinın u ' belavkın. ., ; . 
Ülkemizin işçileri . ve . köylüleri~ .. yaşlı ve genç insanl'cfr, ; . 
~ . ....._ ~- .. -~- ...... _ . . ·. 

gazeteniz Roja Welat'a daha_ güçlü sa'hjp çıkın, onu dağıtiı'ı" :\ 
' -t ..... ~.;-"_ ... 

yaygınlaştmn! · ·. · .. ~ < . ::·~: 
Sizin desteğiniz tüm gerici güçlerin Qyunlarını boşa _çıkar-a:.'"'; 

kfir
' "' . ' . ;r_~ , •• ca ' . .. ·· ··· . 1 

• • 

·~ t-
' .. Sömürg~cilerin tehditleriiıden korkmayın, ikiyüziiliere . ve·-~,, 

Mıle :xwe bıdui h ev, deste xwe kipkınL · 
Guh medın tırsa zorde.stan, · guh medın derewinan · ·u 

bebextçm. Jı · ı>ojnamcl-Kw~ ra ;w edi çl~fkevın: . 
.• Xılasbı1n .·bı qiret u zehmet dıbe:. Be zanin. tıştek naçe· s,eri. . 

Xwe bı zaniıie bıxemıl:inın, yekbın, ·di ri ya a~ad.iye da bım~Şılı. -
- . . . ' . ~ . .. -

I-Imge em dıkarın nire koloQyalistan ·:~ nire axa ı1 began, nire : 
zQrdestan bışkeninın.- · . ~ . , 
. Rojen peşiye yen bedew e me ne-:~ : ... . . ...... 

. ,, . . ' 

dönekiere ·aidırriıayın, birleşin, özgürl~ yolunda yürüyün. ).···· ~~ -l 
. ' G. I k~ gijz 't··u~t- o· . dir . ~,.:.;:.-' f ' . ~ ec~ e a~ç.r ızım . ~ "'. · .. · . .. - . • . ~ .·. .. . - · 

, •:-:' - >' .,- '.{[ ~ Y. ,n ~r{, _ , ,... , . .. , . , ... ,•._,-"'-''1 ~ ~~.; "• ,; -~• t~ , •• • t- .,, 
• .•• "' • . ..... ~ .~ ·. ' '~ ~:-.: .., , . . ·-• . ,. .. ~ 't ~;.-, ~ :..; ·~ '..-J:. :•_._,...~-~· :··· • .• '~ •. ....-:ı.-_, : _.,. •••• - ' . ' .. 

• 

•. • .... ... ' ~........ ~. • · JX'· ~ · ,.-./!' "- • ,. 
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Türkiye'deki ırkçılar-Turancılar bir sılkızı 
ötedenberi çiğneyip durur. Sovyetler Birliğin
deki 40 milyon "esir Türk"ten sözeder ve 
onları "kurtarmak"tan demvururlar .. 

Gerçeği bilenler ise -çünkü bugün gerçek 
artık gizli birşey değil- ırkçılarm bu saçma 
sapan laflarma gülüp geçiyorlar. Evet, Sov
yetler Birliğinde milyonlarca Türk yaşıyor, 

mıa onlar "esir" filan değiller. Türkmenistan' 
da, Azerbaycan 'da onların kendr cumhuriyet-

. leri var. Onların üstünde hiçbir ulusal baskı 
yok. Ekonomileri gibi kültürel yaşamları da 
hızla gelişiyor , Esir olmak şurda kalsın, onlar, 
sömürü ve zulme temelden son veren; özgürlü
ğü, eşitliği, gelişmeyi bir gerçeklik haline 
dönüştüren sosyalist toplumun insanları .. 

' 

•• • 
u 1 

• 
1 

• 

NEDEN ONA "SOSYALIZM ÇIFTLWI" 
DEDILER?... . 

' 
Oldukça geniş ve tozlu (her iki yönde de 

gidip gelen arabalar vardı), kıvrılarak biraz 
ötedeki ağaçlık içinde kaybolan bashayağı bir 
sakaktı o. 

Ötede bir küçük meydan, ortada bir 
çeşme, bir kalabalık ve müzik sesi. .. 

Bu, Türkmenistan'daki "Sosyalizm Çiftli
ği" ile ilk tanışmamdı. 

Sovyetler Birliğinde kurulan en eski 
tarımsal yerleşim merkezleri Türkmenistan' 
dır. Ama sosyalist devrim olunca ya kadar 
Türkmenlerin kendi devletleri yoktu. Türkmet 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Ekim 1924'te 
ilan edildi. 

... ı '"" - •• • 1 n e r • ...,....._"'""-·· -; 
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• 

• 

:lim için gönderilmiş ve Ruslara çevirmenlik 
yapan biriydi. 

"Sosyalizm" adını öneren oydu. 

"Onun . ne anlama geldiğini kendisine 
sordum" dedi Nepesof "·ve an~adım ki sosya
lizm tarlada birlikte çalışma onu ortaklaşa 

sulama ve ürünü paylaşma anlamına geliyor. 

"Bunu köylülere anlattım. Dedim ki; biz 
hep kötü bir hayat yaşadık, babalarımız da 
öyle; babalarımızın babası ve onların babaları 
da. Sosyalizm iyi bir yaşam demektir." • 

Bu jedeiile çiftlite 
·erdik'-' 

"sosyalizm" adını 

* * * 
Işte çiftlik ekonomisti Yazdurdi Hocadur-

. Sık sık deriz ki, bu Sovyet Cumhuriyeti -:liyef'ten aldığıı:p b.azı bilgiler: 
Irkçılarm propagandasına kanan ınsa~lar · "herşeye baştan başladı" . . Türmenistan kurul-

uz değil Türkiye'de. Özellikle yoksul halk duku sırada nüfusun yüzde 99'dan fazlası Devlet çiftliğe 580 mil 2 kadar toprak 
kesimlerinden pekçok genç bu masallarla ' . okuma yazma bilmeyen, salgın hastalıklı ve 'vermişti. 2960 dônüm kadar bir alan sulana-
aldatılıyor. Ama ırkçılığı yaratan, besleyen fazlasıyla batıl itikatlıydı ve ülkenin geniş rak verimli arazi haline getirildi. 2480 dönüm-
kaynaklar hiç de o kadar saf değiller. Onlar· ne bölümü bir damla suyun elmaalardan daha lÜk bir alan ise kumlardan kazanılmaya devam 
yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Günümüzdeki · kıymetli olduğu bir çöldü. ediyor. Geriye kalanı, özellikle korun ve deve-
CIA'dan "Başbuğ"a, oradan türlü ırkçı yayın · 
organlarina, .ETKO (Esii' Türkleri Kurtarma 
Ordusu) denen çetelere kadar uzanan sinsi bir 
şebeke kitleleri bu yalanlarla aldatmaya çalışı
yor. Böylece emekçi kitlelerin safları bölünü
yar, kitlelerin mücadelesi sap tırılıyar. Pekçok 
saf insan, kendilerini sömürenleri, onların 

ı ard:ndaki emperyalist güçleri unut.ııp böylesi
n·~ hayallerle savaşmaya kalkıyorlar. _ 

Türkiye'deki ırkçıların, Turancılarm bu 
tür şamatalarma, herhalde en başta Sovyetler 
Birliğindeki Türkler gülüp geçiyorlardır. Şu 
kadarı bile ırkçılara gülüp geçmeye yeter: 
Sovyetler Birliğinde, hangi ulustan olursa 
olsun aç insan yok, işsiz insan yok. Türkme
nistan'da devrimden önce halkın yüzde 99'dan 
fazlası okuıpa yazma bilmiyordu. Bugün orada. 
eğitim görmeyen bir tek çocuk bile yok .. Ama 

ı Türkiye'de var.. Burada .milyonlarca . işsiz 
insan ve işi olduğu hafde karnını doyurama
yan daha da milyonl.arcası .. Türkiye'de halkın 
yarısı· daha okur-yazar bile değil. Okur- yazar -' · 
olanların ise durumu malüm .. Türkiye'de 10 
milyonun üstündeki Kürt halkının k'endi 
dilinde bir tek okulu bile yok ve bundan 
sözedenleri hapisiere tıkıyorlar.. Esir mi 
arıyorsunuz, baylar, işte Kürdistan ve Kürt 
halkı; neden o kadar uzaklara gidiyorsun uz? .. 

Aşağıda Soviet W eekly adlı bir Sovyet 
dergisinden aldığımız Türkmenistan'la ilgili 
bir yazıyı okurlarımıza sunuyoruz. Gerçekler 
ırkçılarm aniattıklarından çok farklı .. 

ROJA WELAT 
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Eski çöl, verimli tarım alanına dönüştü. 

Coğrafya pek değişmedi, Kara Kum'un 
kumları hala ayakları ve soluğu yakar. Ama 
tarih 50 yılda uzun bir yol aldı. 

.'' i929' da kollektif çiftliğimize "sosyalizm" 
adını taktık, o zamanlar bu sözcüğün n{ 
anlama geldiğini zor anbyorduk." 

Konuşmacı Şali Nepesof'tur. Şiindi 70'iıi· 
dedir. O, bu çiftliğin organizatörlerinden biri 
idi. 

Köyd'e Rusçayı çat-pat konuşan tek 
adam, oraya Komünist Parti tarafından yar-

• 

lerin atlatılması için çöl otlatıdır. 

Karakurum Kanalından suyun akmasıyla 
birlikte esas değişiklik 1960'ın başlarmda 
oldu . 

Bugün herçeşit sebze, üzüm, kavun, 
'elma, erik yetişiyor ve binlerce koyun sığır ve 
deve vardır. 

Çiftlik en çok da üzümleri ve şarabıyla 
-ünlüdüı. · 

Yasman Salik 
köyün adını 
)tazandı. 

' 
• 

taşıyor-

• 

şarabı 

birkaç 
-çiftlikteki 

uluslararası 

' 
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Çütlitin kavunlan Moskova 'Ekonomi 
Sergisinde gösterildi ve ünlü Akbaltekin cins 
iı.tlan burada yetiştirilir. 

. . 
Çiftlik 100 traktöre, 100 kamyona, biçer 

. -döverlere, bir .domates konserve, fabrikası ile 
süt ürünleri fabrikasına sahiptir. 

Ev ler tutladandır, çi.(tlik tarafından iılşa 
· edilmiştir, geniş ve rahattırlar. Çütçiler bunla
rı ya dotrudan ya da taksitle satın alırlar. . • 

. 
Ödeme işi tamamlandıtında, artık başka 

biişey için harcama yapmaya gerek yoktur. 
Su-, gaz ve elektrik tesisatını çütlik yapar. ' 

. 
Gaz ve su bedavadır; elektrik için ise 

çütçi, yılda bir. kez maliyetin dörtte birini 
. öder, geriye kalanını çiftlik karşılar. 

• 

Her ev, çiftlik tarafından ayrılan, en az 5 
dönümlük büyük bahçeler içinde bulunur. 

Yeni yapılan evlerin garajları da vardır. 
Şimdi çiftlik ailelerinin yarısının kendi araba-
ları vardır. ' . 

Ana okulu yaşındaki çocuklar (7'nin 
altın~a olanlar), sabahları çütlik bakım ı,nerke

. zin e götürülür ve akşamları b)Jradan alınırlar. 

Çocuklarm yiyecekleri v .s .. parasız satla
nır. Nüfusları ortalama 7-8 dalayında alan 

. Türkmen aileleri için önemli bir yardımdır bu. 

Çiftlikte 3 okul, bir sağlık ocağı ve 17 
personelli bir doğumevi vardır . . 

'üç tedavi. ve ilk yardım merkezleı:inden 
birine gönderilir ki; buralarda sosyalizm 
çiftliği için 200 yatak ayrılmıştır. 

Çiftlik üyesi 'kadınlar 55'inde, erkekler ise 
60'ında emekli olurlar. 

-
* * * 

40 yaşındaki Nari Karayeva, çiftiitin 
Komünist Partisi şu besinin sekreteri. Görevi 
başmda o, hala uzun ulusal giysilerini giymek
ten başlanıyor. 

. 
Çiftlikte okuldan dönen gençler.:. 

) 

' '• ) 

• 

• 
Sosyalizm CiftliAincie bir köylü evi ... 

Nari, eğlence ve kültür işlerinde çiftlik 
yön~ticisinin temsilcisidir. 

"lşimi kolay buluyorum" dedi, Nari, 
"Çünkü yaşamın kendisi kişiyi işe özendiri· 
yor." 

' "Her evde eski günleri çok iyi hatırlayıpı 

• 

için bana yardımcı olabilirsin. Yann yeni 
So,vyet Anayasası Tasiatının bir tartışması 
olacak." 

"Sizin herhangi bir yardıma ihtiyacınız 
yok" dedim. "Yapacatın tek şey, bana söyle
aiklerini çiftçi arkadaşlarına da hatırlatman 
olacak. Onlar Anayasayı içerdiği tüm ilkeler· 

yaşlılar var." · le .birlikte, eylem içinde görmüŞler." 

"Eskiden insanlar bir içimlik su için 
birbirlerini öldürürlerdi; açlıktan, bulaşıcı has· 
tabklardan ölürlerdi." 

"Benim kuşağım . için ilk iş durmadan 
eğitim görmekti. Çocukluğumda ailemde okur 
yazar hiç kimse yoktu." 

"Liseyi bitirdiğimde Aşkabad'a gittim ve 
annemle babamın karşı koymalarına ratmen 
üniversiteye devam ettim." 

. 
"Annem hüngür hüngür atladı ve bir yıl 

boyunca gözyaşlarını sürdürdü. O, bu büyük 
şehirde perişan olacağıma inanıyordu." 

"Ama nitelikli bir öğretmen olarak geri 
döndüğümde ve o, başkalarının bana saygıyla 
baktıklarını görünce haykırarak şöyle · dedi: . . . 

"Demek bir Türkmen kadını gerçekten de 
bir insan olabilir!" 

Şimdi çiftl.i.kte 60 kadar nitelikli . teknisyen 
ve kolej mezunu, çalışıyor. Çiftlikten 210 kadar 
genç ise şu anda· kolejlerde eğitim göri)yor. 

Nari birden zamanı hatırlattı. Geç olmuş
tu. :au rada gün ağarmadan kalkmalı s ın; 
çünkü . günün sıcağ.ında çöl güneşi altmda 
çalışamazam. ' 

Nari, "gece burada kalırsan daha iyi 
oJur" dedi. "Böylece hazırlıyacağım konuşll)a 1 

• 

' 

"Öyle yapacağmi" dedi Nari. 

İ .KlRlLLOV A 

Çiftliğin ıınııoliiılunda'Çocuklıır ... 
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Katiatlı J • 78 Tatbika.tı 

-

. 
Geçti~imiz 14 eylülde, Hakkari'_nin Yük-

sekova ilçesinde yapılan Kanatlı 78 Jandarma 
' Komando Tatbikatı, ~nlamıyla Kürt 

halkınıı. karşı bir gözda~ı ve savaş provası 
niteli~inde idi. Düşman alarak bir Kürt göçebe 
aşireti seçilmişti. Aşiret halkı, erkeği-kadını, 
çocuğu-yaşiısıyla günlük yaşamıiıı sürdürür
ken "mavi kuvvetler" denen komando birlikle
ri onları çem bere alıyor, bir 'yandan uçaklar 
çadırları bombalarken, di~er yanda da koman
dalal' harekete geçip, kadın, çoluk-çocuk, yaşlı 
demeden hepsini imha ediyorlardı .. 

• 

-
Bu bir jenosit provasıydı ve öyle aldu

~nu, İlhan Selçuk bile · yazmak zorunda 
kaldı .. 

15 eylül tarihli gazeteler bu "başarili 

~atbikat"ın çarşaf çarşaf resimlerini yayın

ladılar. Cumhuriyet gazetesi muhabirierinden 
~hmet Atan, alayı gazetesine şöyle yansıttı: 

"Jandarma komiındolari, göçebe ~şireti 
temsil eden arkadaşların~ tam 300 saniyede 
topluca yokettiler ... " 

Gazetede şöyle devam ediliyor: 
'~Kendine özgü rengarenk giysileri içinde 

kadını, erke~i, çocuğu ve ibtiyarı ile göçebe 
aşireti çad~rların arasında, çevresinde odun 
kıran, çalı toplayan, yün e~iren, koyun 
otlatan, kazan kaynatan, çamaşır yıkay'an, 
·yemek pişiren canlı bir topluluktu... Yeşilli 
şalvarları, oyalı yemenileriyle sağlıklı ve duru 
bakışlı göçebe kadınları, genç kızları ( .... ) 
çocuklar keçi kılından örme çadirların 

arasında koşmaca oynuyorlar, ihtzyar nineler, · 
dedeler, kilimin üzerine oturmuş, yüzü toz 
toprak içindeki şirin mi şirin bebelerini 
seviyorlar ... 

"Dalgalı renkli gizleme elbiseleriyle dost 
gerilla birliklerinin sürünerek göçebe çadırları· 
na yaklaştıkları görüldü. Çeniber içine alman 
çadırları ve içindekileri s.aran çember giderek 
darahyordu. Daha sonra tek tek kenarlarda 
bulunan göÇebelel\ kasaturatarla sessizce öldü
rüldü. Bu arada can. çekifen bir.in~ batır..ması , .• ~· .. ,- . 

tlzerine tüm atiret ayaklandı. O arada ortalık 
ı ı ' . -

~irbirine ~~- s~~ sealeri ~-d~, ~·uk·.ç.()Cpk 

\ 
,' 

r-

• 

\ 

-
feryatları •. atılan bombaların sesi toza-duma'ha 
karışıyordu. Göğüs · göğüse, diş · dişe bir 
mücadele başlamıştı. Makinalı tabancalar, 
otomatik silahlar patlıyor, Kürtçe "yandım 
anaml" sesleri ve "ah'' feryatlarıyla aşiret 
üyeleri bir bir ölüyordu. J 

. "El bombaları patlıyor, çadırlar yanıyor, 
ortalıkta gÜrültüden deliye dönmüş atlar, 
koyunlar tozu dumana katıyorlardı. ( ... ) 

Herşey beş dakika içinde olup bitmişti ... " 
Bu tatbikatın düşman diye Kürt halkını 

seçtiği herb~kımdan açık. Zaten bunu Türk 

: 

. ,; .... ... 
• • • • 

' - ... ~ ·--.. ~ ·.(, .. -. . .. 

\ 

· ·-

burjuva gazeteleri bile gizlemiyarlar. Birçok 
fıkra yazarı bu kon1.1ya dokundu ve tatbikatın 
hatalı alduğunu açıkladı. O yöreden seçilmiş 
bazı milletvekilleri ve sanatörler de, düşman 
diye "yöre halkının" seçilmiş olmasını kınadı
lar. 

Militaristlerin, Kürt halkını açıkça düş- ' 
man ilan eden ve ona karşı bir savaş provası 
niteliğinde olan bu tatbikatı her bakımdan 
çirkin ve insanlık dışıdır. Ama anlar bu tür 
jenosit uygulamalarına, kırımlara, sürgünlere 
alışıktırlar; tarihte bu yala pekçok kez 
başvurdular ve bunun hesabını kimse kendi
lerinden sormadı. 

· Bir Kürt halk türküsünde Zilan Vadisi. 
• • 

kırımı anlatılır. Sömürgeciler 1930'larda Geliye 
Zilan'da 44 köyü yakıp yıkmış, halkını toptan 
yoketmişlerdi. ' 

• 

ve "birlik" nutukları atan sömürgeciler, neden 
böyle bir· provaya gerek duydular. Bunun 
nedeni Kürt halkının zulme, sömürüye karşı 

.,.ııan yıllarda güçlenen özgürlük mücadelesidir. 
Türk hükümeti, daha geçende, Hakkari yöre
sinde Kürt yurtseverlerini ve aşiret mensup
larını birbirine ~ırdırdı. Bu çirkin, insanlıkdışı 
plan ırkçı Bağdat rejimi ve SAV AK'la 
ortaklaşa uygulandı. Şimdi de aynı yörede 
Kürt halkınıli gözleri önünde bir imha planının 

• 

provası yapılıyor. "Bakın işte" deniyor, 
" rahat durmazsanız sizi böyle yaparız!" 

Sömürgeciler, Kürdistan 'da giriştikleri 
her kırımdan sonra bu yörede resmi geçitler 
düzenlemişlerdir .. Şu..anda da, kitlerio özgür
lük isteklerine, demokratik hak isteklerine 
karşı tatbikatlar salıneliyorlar. Hep aynı zorba 
mantığı.. 

KüRDiSTAN'DA HER ZAMAN İLAN 
EDİLMEMlŞ BİR SlKlYÖNETtM VARDIR 

Sömürgeci, ırkçı Türkiye egemen sınıfları
nın Kürt halkına karşı niyetlerini ·belirten 
elbette yalnızca bu tatbikat de~il. Yıllardan 
beridir ki Kürdistan'da komando birlikleri 
köyler-i, kasabaları tarayıp duruyor, halka 
göl'ülınedik işkenceler yapıyorlar. Bu zulüm ve 
işkenceler zaman zaman basma yansıyor. 
Baskı, zaman zaman da küçük ölçekte katli
arnlara varıyor. Sınır boylarında · köylüler 
~eceleri evlerinde 1şık bile yakarnıyar lar. Kür
distan'da resmi' sıkıyönetim olmadı~ı zaman 

· da hep ilan edilmemiş bir sıkıyönetim vardır: • J anıiarma ve palis bildi~ini yapmaya devam 
eder. İdare halka karşı daima düşmanca 
duygularla.daludur. 

Sınırlar m ayın tarlalarıyla, telörgülerle, 

' 

"Ben bu gözlerimle gördüm, bu kulakla· ·. 
rımla işittim." 

"Dediler, Zilan Vadisi'nin 44 köyünü 
" Dünya yüzünden silelim ... " 
Bu türküde yalnız insanların ölümü, 

çocuk, kadın ve ihtiyarların haykırışiarı de~il. 
ineklerio böğürtüsü, at kişnemeleri, koyun 
melemeleri de dile getirilmiştir, aynen Yüksek- adımbaşı karakallar ve seyyar jandarm{l 
ova provasında oldu~ gibi... ekipleriyle l5rülınüştür. Kürt köylülerine top-
~ Sömürgeeller, ı,rkçı militaristler dün bir rak ,dağıtmayan, iş vermeyen sömürgeci 

çok kez jenosit suçunu işlediler ve bugün de yönetim "kaçakçılıtı önlemek" adı altında 
Kürt halkını bununla tehdit ediyorlar. Pe~a-- balkımıUl ölüm dqıtıyor. . 

. s.ızca. Hazırlıklarını dünya kamuoyunun göz- ,. ·. Türkiye'de hükümetler değişiyor, ama bu 
·. lerinden gizleme geretini bile duyıiıadan.. , zulüm Qevam ediyor. Nitekim, "Dotu'da · 

, Sık sık, iki yilzlü bir şekilde "kardeşlik'' . ~baskılara son verecetini" açıklayan, "demok· 

' 

/ 

\ \ 

• 
• 

rasi" vaadeden Ecevit'in kurdu~ hükümet 
döneminde de Kürdistan'da zulümden hiçbir 
şey · azalınadı. Tersi~e, ırkçılar, militaristler 
şim~i daha pa azgınlaşmış görünüyorlar. 
Hakkari planı ve bu hükümet döneminde aldu. 

· Yüksekava tatbikatı yine öylesine .. Bu hükü
met de ma yın tarlalarını kaldırmak, mayınlı 

• 
• • •• 

Kürt~ ulusunu bölüp parçahyarak köleliştire
bileceklerini, zorla boyunduruk altında tutabi
leceklerini sananliır kesinlikle yanılıyorlar. Her 
halk gibi Kürt halkı da köleli~e evet demedi . . 
ve demiyecektir. . 

' 

1 ' toprakları köylülere da~ıtmak yolunda hiçbir 
adım atmadı ve atacak gibi de görünmüyor. 

Sömürgeciler, ırkçılar, militaristler! Kürt 
halkı üzerindeki baskı politikamza son verin 1 
Kürt halkının ul~sal ve insanı haklarına 

s.aygılı alun! O zaman göreceksiniz ki bu 
ülkede Türk halkı ve Kürt halkı yanyana 

t •• • 

• 

' \ 

SÖMÜRGECİLERlN VE ŞOVEN 
AYDINLARlN TELAŞI 

Sömürgeci yönetimin bu tür tatbika'tlara, 
gözdağı girişimlerine başvurması, onun korku-
şu ndan kaynaklanıyor. Sömürgeciler, Kürt 
halk kitlelerindeki uyanış karşısında paniğe , 
kapılmıştır. Onlar her kırımdan, her sürgün
den sonra artık Kürt halkının · işini bitirdik· 
lerini sandılar. Ama halkımız asla boyun 
eğmedi ve herkeresinde yeniden zulmün karşı
sına dikildi. Onlar Kürt halkının dilini, 
kültürünü, tarihini yasaklıyacak açtıkları okul
larda onu eritmeyi umdular; ama şimdi bu 
okullardan binlerce, on binlerce bilinçli yurt
sever boyveriyor. Özgürlük sloganları okullar- .
da, meydanlarda, kahvelerde ve köylerde 
yükseliyor; bu sloganlar Kürdistan'ın da~ına 
taşına kazınıyar. 

Sömürgeci yönetim bundan öfkeye, telaşa 
şaşkınlı~a kapılıyor ve halkımıza gözdağı 
V8l'rn~k içi iŞ~ p~y}~şine CACQiK.ft~}Ş,!Ş, bilŞYU· 
ruyor. O bunun için durmadan Kürdistan'a 
kışialar, karakollar yapıyor, durmadan koman
do birliklerini üstendiriyor, savaş planları 

yapıyor. 
\ 

Bu bir çıkaryol de~ildir kendileri için. 
Onlar Kürt halkını ne zulümle, ne tehditle dize 

• 

\ , 

• 

• kardeşçe yaşıyacak, aradaki birlik sımsıkı 
alacak, bu düşmanlığı yaratan sizsiniz, sizin 
sömürü ve baskı politikanızdır. Emekçi Türk 
ve K-ürt halkları kardeştirler anları siz eziyor
sunuz ve birbirlerine düşman etmeye çalışı

yorsunuz. Sizin saltanatınız yıkılınca her iki 
halk da özgürlüğe kavuşacak ve barış içinde . ~. . 
yaşıyacaktır. Suçlu sı:ı"Mnız. 

* * * 
Burjuva basını da her zaman oldu~ .gibi 

sömurgeci palitikanın çı~ırtkanlı~ını yapıyor. 

"Ayd,ın" geçinen bir kısım burjuva köşe 
yazarlarının Yüksekova tatbikatma yönelttik· 
leri eleşti,riler ise son derece ilginç. Bu baylar 
·İlhan Selçuk, İpekçi, OktaY Ak bal ve , 
ötekiler:- hepsi de aşa~ı yukarı aynı endişeleri 
duyuyor, aynı şeyi söylüyorlar. Onlar:, bu 
tatbikatı yapanları "akılsızlık"la suçluyorlar. 

"Neden böyle bir ·şey yaptınız. Hem de onu 
dünya- kamuoyuna açıkladınız, düşmanlar onu 
bize karşı kullanırlar .. " diyorlar. Yani bu
bayl8r. "yaptığınız zaman yapın, ama ğizli 

getiremezler. Sonunda kaybedecekler onlardır , iutun" diyorlar açıkça ... Onların ilericiliği bu 
sömürgeellerdir, zalimlerdir. türden iş~. Onların "insani" duyguları böyle

Barış ve birlik isteyenler, ülkede "huzur" sliıe yüksek!... 
isteyenler Kürt halkına haklarını versinl~r. . 
Yirminci yü,zyılın son çeyre#inde özgürlük Rüzgara göre kalem aynatan rizgar oku 

" kıvdcımının tüm dünyayı tutuşturduğu, dün- Bay İpekçi' hele malüm.. . Bay Selçuk'un 
-..yam.ızm özgürlflk, ve sosyalizm yolunda fokur . · oovenizmi tıstüne ·de çok yazıldı; 'o da bu 
fokur ' kaynadJkı· bir · çatda yirmi milyonluk . yaştan .sonra huyunu detiftlrecek delil.. Ya 

• 

• 
• 

• 

• 

, 

' • 

• -

' 

şu ünlü "'insancd" yufka yürekli .''hikayeci" , 
• "sfcak duyguların adamı" Bay Oktay Ak bal! 
Neler· yazmıyor ki 2.1 eylül tarihli Cumhuri
yet'te. . 

Bay 7\kbal İsveç 'te "kendini Kürt sayan" 
gençlerle konuşmuş ... Yani Bay Akbal'a göre 
"Doğu illerimizde" Kürt yok da kendini Kürt 
sayaqlar var .. Her yere batasın yazarlık, seni 
de ne hale düşürdüler! . .. 

Bay Akbal'a sormuşlar Stokholm'de. 
"Kürtler niçin kendi dilleriyle öğrenim görmü· 

• 
yorlar? Niçin hükümetleri.n sürekli baskısı 
altındalar? Niçin 'Do~u iller i halkı" kendi 
kendini yönetmiyor?" 

Bay Akbal bu sorulara çok bozulmuş. 
Bunu diyenleri düşman sayıyor .. İyi ama Bay 
Akbal, sizin kafanızda beyin var da başka
sınınkinde saman torbası mı? Sana Türkçe 
konuşmayı ·yazmayı yasaklasalar ne yapardın 
acaba? Başüstüne mi derdin? .. Sana komando 
dayağı atılsa "oh ne iyi" diye mi karşılık 
verindin? Neden sıra Kürt halkına gelince 
mantığı yitiriyor, bunaklar gibi konuşuyorsu
nuz? 

Kürt halkı da Arap halkı gibi Çinliler, 
Vietnamlılar ,gibi Türk halkı gibi bir halktır ve 
özgür yaşamak istiyor. İşte bu kadar! 

Halkları zorbalıkla baskı altında tutanlar 
hiçbir yerde bu gerçe~i kabul etmeye ya~aş
madılar, ama gerçek kendisini kabul ettirdi 
sonunda. Siz de bir gün gerçeği kabul etmek 
zorunda kalacaksınız ... 

Kardeşlik mi? Evet. Birlik mi? Hayhay 
Ama özgür insanlar olarak , özgür ve eşit! 

Bay Ak bal ve onun gibiler, Türk halkııia 
hizmet etmek istiyorsanız , anun . çıkarını 
düşünüyorsanız Kürt halkının üstündeki zul
me karşı çıkın. Unutmayın ki bu palitika 
Emekçi Türk halk mm palitikası de~ildir . 
Sömürücülerin palitikasıdır . Sömürüye, zulıne 
karşı her iki halkın devrimci birliği için 
çalışın. Banş böyle . kazanılacaktır, kardeşlik 
ve birlik böyle güçlenecektir. Bunu öğrenin 
Urtık. Irkçı.lığın . çirkin maşası olmak-tan kvrta· 
rm lti!ndinizi! ·. ' · 

' 

• • 

' • 
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Ev bü heft meh ku MC çüye ü hukumeta Ecevit sazbüye. Ecevit, 

_gava hukumeta xwe sazkır, got: 
• 

''Em lı emberi faşistan ın. Hukumeta MC . en:ıü saziyen 
dewlete-xwendeg~ , pr lez Cı wd:- bı milisen faşist tıje kırıy~. Erne 
e;ıen faşisl belavkın. Bme azadi Cı wek evi binın welat. Eı'ne 

z.aninge · Q saziyen dewlete jı_ deste faşistan xılaskın, kuştın O 
.. . z rdestiye bı er awayi . ılinın .. " 

• 

- Le bele, ne hewce ye ku em bejın dı van heft mehan da 
hukumeta nuh çıkıriye? Dı hejmaren me yen çüyi da me çend. caran 
dı ve babete da nıvisand. Em naxwazın disa behsa hukumeta nuh· 
.bıkın ü sere xwendekaran beşinın. Em bı kurti ewqasi bej m bes _e: 

lro ji' hezen faşist ne hatıne belavkırın, ew disa ya xwe dıkın. 
Ew hin jı bere hartır büne. Kuştın, bırindarkırın ü tala"n zede kırıne. 
Hukumeta nuh,, xwestınen gel yen demokrat bı cih ne aniye u bı vi 
awayi ewe nıkare bı cih bine. Faşist, bı kınnEm han dıxwazın diklake 
leşkeri binın ser hukım u sazümana dıle xwe serrastkın. Bona van· 
tıştan, faşist c;tisa bı çeken xwe lı meydana ne, wek sege har ın. Ew, 
berekiva anti-qomunizme dıkın, berekiva derheqa "bölücü"yan da 
(y€ın ku "welat .paria· dıkın") xeberdıdın, terore u kuştıne lı çarali 
welat .fı~eht.ır ü kurtır dıkın : 

Gelo hukumet lı hember kırınen faşistan çı dıke? 'Em, wexta lı . 
kırın ü gôtınen wezirim hukumeta nuh dınıherın, dıbinın ku pıren 
wan dı .nav .şaşiyek mezın da ne. Ew ji dıbejın: "Em dıji anarşiye ne, 

eke ew -jı aliye raste yan aliye çepe b.e!" bı ve gotıne ew ji mina 
paşverüyan rastiye vedışerın, hezen çep ji· mina faşistjln xırab 
nişancıhdın. ' 

lı aliye dın hukumeta Ecevit, dajo" ser hezen peşverü ü 
demoqrat. Ew dı ve babete da jı MC'ya xwini şunda ·namine. Dı 
rojim ' çüyi da Wezire Hunduri POL-DER (tevgıredana pf'·.lezen 
dem qrat) da gırtın. Nuha ji · hukumet bı du TÖB - DER'e ketiye, 
dıxwaze ve tevgıredana heja ya - mıelliman bı xwe va gırede an 
bıpelıxine. .-

,. 

\ 

! 

• ,., .. 
Ev ·hukumeta ku kırınan faşistan dıb!ne u vedışere u weki 

nezanan xeberdıde, hıkyatek ani bira me, hıkyata mıroveki ü jına 
Wl. .•. 

* * * . 
. . 

· Wakteki mırovek u jma wi hebü, Du sal pey zewace., inabeyna 
wi ü jına (wi v~bü bü. Mere jmıke derheqa jına xwe da dıkete şıke ü 
jı xwe ra dıgot: "Gel• jınık mın dıxapine, d r· stıkek we r.eye?'' . 

Merık, bona ku rastiye hinbe, rabü jı xwe ra xefiyek gırt ü je ra 
got: "Wexta ez jı male derketım, tu !cı mala mın bını : ere Cı jına mın 

çı dıke, inbe u jı mın ra xebere bine." , 
X~fiye çend rojan lı male nıhö.ri. Rojeki dit ku m.ırovek hat, jınık 

jı inale gırt ü bı trampele bır. Xefiye' bı du ~u, rapora xwe ternam kır . - . 

ü hat cem mere jmıke. Got: . 
"Ezbeni, mın rewşa jına te femkır." · 
Merık, be sebr je pırsi: 
"De zü beje; ez j ı. xeman teqiyam!" 
Xefiye dest bı rapora kır u got: 
"Brak .-au lt mala te nıt . erim. Mırr-vek bı trampele r at, lı ber 

dere mala te peya bO, jına te gırt kır trampele O hır pavyr neki." 
Mere jınıke, be deng u bihn guh dıda xefiye, je Rırsi: .. 
"Paşe çawa bO?" . " 
Xefi gotına xwe ajot: 
"M~rık Cı jına te lı pavy·· ne eraq Cı . şerav YElxwçırın, o jı pavyr:ne 

derketın, disa lı trampele suwarbOn, çOn ketın ı'naleki ... " 
"E""? " ee ... 
"M ın der va dı şıbake da nı eri, m.erık O jına te ketın r:deki .. .' 
nEee, paşe? .. " • 
"MEmk cı le jına te je d'erxıst..'' ' 
"Eee,- ·paşe? .. " • 

_ "Mifmk ew dıreji ser lıvfnan kır..'' 
"Eee_, paşe? .. " 
Xefiye g· t: 
"D• stıke jına te dere şıbake gırt o m ın we~i d ın ne d it..- ~· 

Disa ji m~re jınıke lı çoke xwe dıxıst u dıgot: 
''Gel • , jına mın d • stıke xwe 1eye, ı:nın dıxa~ine? ... -!' 

öGRETMENLER,,ÖRGÜT.YIKICil~ARINA KARŞI 
. TÖB-DER~iKORUYACAKLAR, 

Birlik ve Dayanışma d.enen kanlığındaki meşru yönetim du· 
İlerlemeci grup, daha TOB-DER ruı:ken, uyduruk .bir toplantıda 
Kongresinip ·çok öncesinde örgü- seçilen Talip Öztüik · adındaki 
tün merkez yönetimine kş.rşı kiŞ,iyi ~eşrı:ı başkan gibi göster-
tav.ır aldı, örgüt tüzü~nü. açıkça • meye· kalk-ışıyarlar. Burjuva ha-
çiğneyerek İstanbul şubesinde sını · ·'da bu konuda anlara her 
kendince ayrı bir "genel merkez" tütlü kola;r.lığı sağlıyor. 
oluşturmaya kallçıştı. İlerlemeciler, örgütü· ele ge· 

Bu grÜp, 4. Genel Kurul'un 'çiremeyince şimdi TOB-DER'i 
çok önce.sinden, merkez yöneti- . dağıtmaya, yıkmaya çalışıyorlar. 
mini düşürmek için· burjuvaziye Böylesine bir sorumsuzluk, b,ö~ · 

· işbirliğine gitti. Örgütü vardığı . . lesJ.n~ . ~ir örgüt . yıkıcılığı gö~l: · 
iler-i mevzilerden geri düşürecek, .. · ·. memıştır · . Bu adamların ışçı 
onu . CHP'nin sağ kanadının · sinıfı , adına kan? şmalan ise işçi 
kuyruğuna takacak bir yola sınıfı~a hakarettır. 
girdi.. . CHP ise, TÖB-DER'deki •. Ilerle~e~iler, T~B_-DER'i 
demokratik gelişmeleri önlemek, g~zden duşurmek, ık,ı başlı 
öFgütü susturmak ve kendisine gos_termek. v_e çalışamaz duruma 
bağlı bir kuruluş haline getirmek getırmek ıçın akla gel~ey:~ek 
için İlerlemecilerle kader birliği y~ll~ı:a başvuruyarlar · İşın ıçın e 
yapıp işfu i'çine tam anlamıyla emnır_etten. s~ğlanan sahte yazı-
girdi.· · ~ , · . . lar bile . ~ırdı. Bu, ba~la~. . bu 

· · \ . . · . sahte y.azı-1-arn da-y.&riarak 
. ~m:a. 4 .. ~~nel Kurul, herke . . TÖB·PER'in telefonlanin kapat

sın bildığı gıbı bu oyunl~rı başa ma-ya·· kadar- · .işi vardırdılaı;: 
çıkardı : Genel~ Kurulda çoğuolu · · Örgütün · bankala't.daki hesabını 
ğu sağlayamayan ilerlemeeller ve ~lake - ettirdiler, onu mali balhm' 
burjuva temsilcileri işi oyunba- dan çökettmeye çalışıycirlar. 
zanlığa ve zara .. döktüler· Önce CHP · kurmayları ise zaten en 
15-angreyi terkettiler, s~nra · bir .gerici kışkıı:tm~ara kapılıp TÖB-
yargıç bularak kangreyı sabate · .. DER'i devrimci bir yönetimden 
~tmeye kalkıştılar, daha sonra . e.tmek içii:ı ne lazımsa yapıyorlar. 
ıse ayrı kongre yapmaya kalkış- Böyleee .. burjuvazi, en iflatı 
tılar · . olmaz ırkçılar., öğretmen düş- , 

·Onlar. örgütün g.enel kuru· man.latı ve ilerlemeciler TÖB-
. lunda ve delege çağunluğuyla DER'i yıkma işlıide elele vermiş-
secilmiş bugünkü Gazioğlu .baş- ler. 

( ' 
'• 

• 
• 

Örgütü tüm bu saldırılardan 
korumak, devrimci, demokratik 
öğretme·n ha.reketi geleneğini 

sürdürmek ilerici, demo.krat, sas
yalist büyük öğretmen kitlesinin 
görevidir. TÖB-DER'li öğret
menler, örgütlerin bu.rjuva· saldı
rıanıdan ve yıkıcılardan korumak 

• • 
ıçın bugün daha ciddi - çaba 
sarfetmek durumundadırlar. 

TÖ-B-DER'e sahip çııkalün, 
anun meşru yönetimini destekle
yelim. Şu güç günlerde TÖB
DER üyelerini daha çok fedakar. 
Iıklar bekliyor ... 

DemokratikKuruluslar 
· ~ · · · Birgit'i protesto etti 

' · · TÖB-DER · Qenel Kurul'u emekçil~l.'i kitlesine dayanır. Ge-
nedeniyle öğretmenle.rin içişleriDe rek ülke içinde ve gerekse ülke 
bumunu .sokan · ve sasyal·ist ve dışında geniş bir saygmllga 
demokratik güçlerle ilgili ' olarak sahip ve aynı zamanda, milyon· 
kü.çümseyici sözler kullanan larca üyesi bulunan Dünya Qğ-
Ci-IP Genel Sekreter Yardımcısı retmenler Sendikası (FİSE) nin 
Orhan Birgit'in sözleri .kamu- üy~si olan TOB·DER ile ilgili 
oyunda sert tepkiler uyandırdı. son günlerdeki demeçlerinizi şid· 

Bu nedenle Diyarbakır'd~ da detle kınıyor. ıve protesto ediyo-
'13 depı.akratik örgüt. teıgsilcisi, ruz ... .'' 
c;ıııtak bir telle Birgit'i protesto . · DÜOD, Genç Emekçiler Bir· 

-ettiler. Telde .şöyle denmektedir: liği, İplik-İş Sem:likaSı, Genç 
· . "TÖB·DE-!t . Dördüncü Öla- Üncü, (Diyarbakır Şubesi), Tür-
. ğaiJ Koqgresi ö.ncesinde, kongre lçiye Mühendis ve Mimar Odalan 
.sırasında ve kongre sonrasındaki Birliği (Diyarbakır Teıii~iJcisi), 
taN'ırları~pz ve -özellikle. verdiğiniz. DEV.HALJ{-,PER, TÖB·DER 
son. . .;;,de~eçlerdeki oJumsuz tu- (Diyarbakır. Şubesi), Genç Sas-
tumlarını'zıtı biüncindeyiz. · · yalistler Birİiği (Diyarbakır Şu· 

· "·TÔQ·DER, ·· bugünkü · de- besi), Anti-Sömürgeci Demokra-
mokrat~ yönetimi, ekonom.lk _- tik Kültür . Derneği, Diyarbakı,r 
demokı:atik~kaiı!nımları, 650 şu- Güzelleştirme ve Belediye ile 

. besi ye 16(). bin üyesi ile' Orta Dayanışma Derneği, TOM-DER 
Doğu'nun en büyük öğretmen (Diyarbakır Şubesi). TÖB-DER 

· Örgütü olarak geniş bir e~itim. Bölge temsilcil.iği.. 

" . 

. 

• • 
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Xwendevanen delal, 
Jiyina Bextewar afırandınek Ereb Şamilov'e . NıV:iskar,· dı 

pişgotına ve romana xwe da usa dıbeje: ''Eva romana ewlin e j ı 
emre Kurmanca. Ez çar sala xebıtim bıdım sıfete qebileke 
kurmanca, çawa ew qebil dıji bın bandfua padşa, bega u axelera 
da lı welate Rome, çawa belangazi u zelllliye lı weder e dıbine u 
çawa ew xwe lı welate Urıs dıgre, dıreve te ... " 

Me, bırek jı destpeka Jiyina Bextewar gulııiande tipen Latini 
u we h jer neşırdıkın. Em hevi dılcın ku rojeke temamiya ve romane . 
li bıkanbm neşırkm. 

ROJAWELAT 

WELArt ENTABE 

' 

' ErebŞEMO 

Entab nava çar çiyada bu: Sipani Xelate, Eledaxe, Kosadaxe u 
Dfunanlie. Te dıgot ev herçar çiya tebiyete qestana çebnn~ dora 
Entabe, ~inani şıvanıne nnde pıspor, weki mıqati wi bm, dız u gur 
zırare nedıne we deşte. Entab temam ne raste dôz bu, :minani 
deştne mayin. Cina rast dôz bu, cina gujme u 'çiya bôn, le ew deşt, 
gujme u çiya, kevır le hındılcbUD. . . 

Jı wan herçar çiya her sere çiyae Sipane - Xelate hergav 
minani koloseki kurmanca jı bvteka spi çekari qerqaş dılcı~ . Berfa 
sere wi tu eara nedıheliya, her sal berfa teze ser berfa kevmda. 
dıket. Menv ku rojed havinaye sayi h Sipani - Xelate dınheri jı 
bedewiya wi ter nedıbu. Carna Ji sere Sipaiıi - Xelate qet jı mıje u 
dlimane xali nedıbu. Merie abd, weki sıbe radıbôn b çiyaye 
sipani-Xelate dınıhirin, zambôn. ew roje we çawa derbazbe, 
barane be, yan na. . . 

Bınatara we berfa sere wi çiyae Sipani - Xelate mişeki sıx 
hebu, ew meşe dôrva xwane d•br. N ava wan mişada şin dıbu 
emişe beyani: Sev, hurme, karçin, hulu, gÔZ, u fındeq. Nava wan 
meşada be hesap hebu heywanete beyani: Peze kuvi, bızıne kuvi, 
gur, harç, gakiivi; xırmk, rôvi ukewrişk. · 

· Le carna havine, wexte b meşeda ida dara her dıgırt, te dıgot 
.,bina hewe Ji h wan dara xweş dıhat, le wi Çaxi, gava ku baki germ 
dıhat, tu lu sıbe.tıre radıbuyi, bere dara minani qıravike gezo 
gırtiye, , çıqled bm dara çôk hemanki tewyane, gezo dılop dıke, 
dıkeve erde. Wi çaxi jm, zaro, xort u p"rid hurmet beroş, qasıd u 
elb hıldıdan lez dıçône meşe gezo top dıkırın Dılezandm, weki zô 
tQPkm bela xırab nebuye·, nehelyaye. Gezo minani bıngıv şirin e. Bı 
wi geıoyi kade, kloç dıpetın, mırtoxe u hewle çedıkmn. Jı wi 
gezoyi, · pirir şareza çedıkırın dermane dıla, kuxıU u dermane 
pışıkreşe, gele meri bı w an dermana sılaıpet dıbiin. , 

Payize wekte emiş dıgıhişt , eahd ro heta evare nav ·meşeda 
biin, nedıhatın mal, emiş top dıkmn, hışk dıkırın bona zıvıstane. 
Maled kesibada heta bıhare .emişe luşkhii, gôz u fındeq hebôn. 
Nav.a Entabe ra dıkışe çeme Ferate, ew çem bji masi biin. Jı guj
ma u çiyaed hôre Entabe avôd kaniye sar dıkışiyan berbı 
Ferate dıçWı, tevi wi çemi dıbôn. Dora çeme Ferate u dora wan 
çavkaniya merg u çiman" bôn, hersal kulilka da dıxemılin, te . . 
dıgot xaliçeke nnde, qized kumianca nıqışandme- xemılandme. 

Lı sere wan çiya u gujmid Entabe dıçeriyan pez u deware wan 
le lı deşte ciye rasti- dôz, diçandm genım , ceh u gilns. Ekine wi 
welati be hesab dıhat. KurmaneM Entabe du paye wi neat bôn, 
koçer kim bôn. Lı wedere d•man eşira Zilya. Panzde- bist gunde 
ela Sipka ii hebôn, ew Ji'Jı eşira Zilya bôn. 

' 
Lı gUııde Derıki da dama mala Emerike. Du bıre Emerike 

hebfuı . Herse bıra zewıeibôn, her bırakdu-se kure wan hebôn. 
W ana ew kurjimali da zewıeandibôn. Mezıne male Emerik bu. Jı 
mala· Emerike derdıket neh - deh mere xebatkar. xenjı Jma u 
bışkoriya. Menv, ku dôr.va İlıala Emerik~ dınıheri , te dıgot kelak e. 
Pışta xan - mane wi kebhu· gujmeki. Peş mali' va kanike mezııı. bu, 
ava çemeki jı we kaniye dıkışiya . Ke kq .ava we. kaniye vedıxwar, 
dıgot: "Eva ava, welleh, a.vilheyat e. " Bıniya we kaniye da merg u 

. ' 
çiman bôn. Alye rohılate gomeke mezm bu·, kileka mala dme tewla 
dewer bu, elle çeleka, ga, gameşa u hespa; ew Ji epeee mezın b ıi. 
Alye malayi dme, anegori meydaneke hespa ewqas mezm bu, ew .ji 
bedera· wan bu. ·. 
Roja \V eJat Sayf;l - ·10 · .. • 

• 

• • ' . ' ...,,., ... , .. . 
• 

Li wedere mereka kaye bu, ciye loded gihe u once bôn.Orta mala u · 
gome da çalid nan bôn. Dora çala sôreke mezıne bılmd çekmbôn. 
Aliki we sôre vebnbu, ew ji bona ereba: Wi deri ra nan danin 
dıbnne çala, yane jı wexte lazım :bu, b ereba bardıkınn, 
derdıxıstm. ' 

' 

Mala Emerike maleke dewleti bu. Xebata we male herke ekm 
buya, gihadrôn buya, pez u dewar çerandm buya - ew xebat ·gışk 
xwexa~ya male . dıkır. Ne xulam, ne şıvan U. gavan male ~merike. 
nedıgırt. Maled usa nava ela Sipka da disa hebôn, le tıfaqa minani 
mala Emerike Um bu. Mala wi maleke her mevan bu, roj tune bu, 
weki mevane mala wi nehatana, bıgre jı gundiya, heta merye 

· ma9ôle diwane ... 

Bı nane Wi, bı hurmeta wi, fe eama dıgotın Emer Axa. Le . -
gereki menv rasti hele qet xema Emerike nin bu.weki ii ra bıgotana . 
Emer axa, yan na ... 

' . 

BINDAR ÜK • 

Nava ela Sipka da, çawa nava hemu birmanca da, bUbu edet, 
havine, wexte merg - çiman )cuJilk dıClan pmcar ter şin dıbu, qiz u 
xort dıçône bmdarôke. Qiza lı mal rôn, ar, hek, gezo u bşted mayiD 
dani. Lı bmdarôke, çole, du- s& qiza xwenn çedıkmn, çedd xorta li 
pesari top dıhnn, e mayin ii gol end dıgırtm, dılistın, laqırdi· dıkırın 
heta evare lı widere· mırtöxe, hewle, yane . ji 'Iıekerôn dıxwarm, 
paşe vedıgeriyan, dıhatıne gund. Re va tulum ledıxıs~ heta nav 
mala. 

Rojeki usa, havine, Qiz u xorte Derike çône bmdarôke. Q~eka 
mala Emerike hebu, nave we Xezal bu. Xezale şanideh saİi bu. 
Qizeke zef~ bed e w bu, menv nıkanbu bı du çava lı .. Xezale 

· bınheriya. Ew li we heval- hogıra ra çutu bmdarôU. Bmdarôka 
cara icarin epeee dUri gund bu. Qiz u xorta deste hev gırbbu dılist . 
Xorta Sutoye mirbv bı p~reti gırbbu, anibiine bmdarUke. Sutô 
qeyde "şerani" ledmst, qiz - xort dıreqısm. Qizid Sipka çav u 
burye xwe blda bôn. Kofiyed nnde bı temeziye u şemaqiye hevn
şım Diyarbekıri dahiine dore qotık ber s~te ~e da bt!!'dabiin. 
Singe wani · tevi sede:tkıri bu, kurbked etlez, yane qanawız 
xwalonbôn, dere wane pelıg - pengi, govek - govek mqışandibiin, 
biıge luneka bı kondere bôn. Xorta ji kolose bvtıka sıpi dahiine sere 
xwe, dora kolosa şer u şuiıaqi gıredabôn, rişiye şer u şımaqiya 
dıhat, dıkete ser mıle wmı., menv heyr u hıjmekar b_u wan calıda 
bınheriya. · 

Denge tuluma Suto mşkiva hate bırine, le du xorta bevra dest 
pe bnn, du qiza le vedıgerand: 

' 

Çı bejneke lo ser xaniya, bejnile, bejna U ... 
Çı qazeke ser xaniya, bejne le, bejna U .. 
Ez ve bejne le m~e bma, bejne le, bejna ki .. 

Wexta ku cahdid Sipka usa xwe ra kebbône kefe, heneka u 
laqırdiya, Ebdıl Mecit ji · he xorteki tônsız. bu, bere sımila teze 
xudabu siyari cem wan ra gereke derbaz buya, bıçuya, le denge 

· tulume u strana·qiz- xorta bıhist, bere hespa xwe da bmdarôke, çu 
neziki bmdarôke bu, got: . 

· -Selamelekum kurapno, ez dıbioım hôn ketıne eşqe. 
Xorta destxwe da Ebdıl Mecit nasbnn, sılava wi vegırtın, gazi 

bnne, weki peyabe u wan ra hevalti eşqe derbazke. Xortek 
banzda, sere hepsa wi gırt, Ebdıl Mecit peya bu. Xorted Sipka jı 
mezına bıhisbbôn, weki have Ebdıl Mecit ezdi ye, le zu da çuye, 
buye musılman. Xorteki deste Ebdıl Mecit gart got: -Ker emke, tu ji 
tekeve güvende lezeke bıreqıse . 

Ebdıl Mecit kete deste xorta list. Govendi da Ebdıl Mecit Xezal 
llit, chle wi kete Xezale. Le newerbu bştek bıkıra, e~ pak zanıbv 
malapane Wi merxas m, bona namuse qet lı pısmamtiye ji 
naoıhenn, we wi lı vıra çiti - çitikın , yeke ji şerm bu, çımku lawked 
Sipka bı pısmamti u lnzb11De gazi hnbône, ne layiq bu, weki 
bşteki beaqıl bıkıra . Le bina wi nava cahı1id Siplca we roje derkul 
u şa dıbu. · ·-

• 
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' 

Guncie ·Kevır ~ Gewnk e, 'ciye, ku mala have E~dıl Mecit te da 
dıma, gelek c ara· qar dıkırın dıdane sere. wi, dıgotm: . ' 

-Tu kure bave,Ezdiyan u . . . . 
Wexte Ebdıl Mecit he zaro bu, gava ku e~ qar u qerf dıbıhist,. 

dıgriya, dıhate maJ cem have u de, dıgot. . ' 
' -Bavo, dae, Çıina za~ mı ra dılizın dıbejme inın, "Tu kura · . . . . 

have Ezdiyaiı i!" Ezdi kine, çı teva ne? -· ' . 
· , Bave kur hemez dılcır, dıgote: 

-Lao, bıra biim ezdi ii kurmance mina me ne, ew ji disa jı eşka 
~ . . ' . 

me Zilan m, her dine :W an başqe ye. Em lı w an ·qetiyane b~tme ser 
dine Mıhemed. ser dine Islami; 

. · Ebdıl Mecit he· zarotiya xwe dıı kur-eki ze.fi baqıl bu. Ser wan 

' 

. 
-Na çara mın, tu~mede çer u etie ima, ezdi ji'rojiya dıgrin, .. 

her fırqi ew e, ewana se roja roji dıgrm, le em si roja.,. . 
. , · te·gereke em-b~im.diya ~dıl Mecit.seva mere xwe u dergnşa 

' 

. . . deste xwe terla mala bııve xwe kır' da pey riıer' hate wi gundi; le 
. ewe, .dıle 'xwe da qebila ın~baV.ane xwe hızdıkır, yeke jiewe tufırqi 

n.e dıdit orla 'ezdiya u kurde~ : m'ayiıi? ewe kur ra dıgot: ''E w ji · 
• 

1 
kurmanc, ·em ji kurmanc, meri~ diwane clıhatın, wana wan ra ji 
dıben kurd, .ı;ne ra ji dıben kurd, şex.e wan heye, şexe me ji lieye". 
Ne xeberdane da, ne kmca da, qet tışteki da ewe fı.rqi ne dıdit. 

Lema ll-ewe, hi zarotiya Ebdıl Mecit da dizi ba~e gele gıli - - . 
gotined ela Sipka, h\ırmeta wan dem u dezge ~an u m.erxasiya wan 
km ra şırove dıkır. · gıliye have kUr dı.fıkıri, dıgot. - . 

. ·-Bavo., le em çıma jı ezdiya qetyan? Ne tu dıbeji: Ewe jı eşira · · Nave· diya Ebdıl Mecit Gewre bu, wexte bav dıçu xebata çole, 1 
' 

Ak A o ' me ne u urmance mına-me ne. 
-Lao, -bave dıgote Ebdıl Mecit; .:xwe em· tene jı wan ne 

qetiyane. Pae Kurmancayi dme jı ezdiya qetyane, hatme ser diıie 
Mıhemed. . . - ' . . 

· Mala .bave EbdJ). Mecit zu da hatlbu wi-gnndi, maleke tene bu. 
Tune zara ku hevra dılist, şer dıkırıiı_,. Ebdı:l Mecit Zor dida hevalid 
xwe, waqa ew qezi u qerf je ·ra dıgo(m. Ew ii dıhate mal, cem diya 
xwe dıgriya, dıpırsi: . 

' -Dae;çım~ kurid cinarıı her mı ra dıb~n: "Kwe b av ezdi" , ne 
bave mın dıbe bere kurmanc teve ser dineki b6ne. Ewe ji gıliye 
mere xwe dıwekıland, kur ra ·dı.got: Bave Ebdıl Mecit bı l.ma xwe va 
u qizeke ÇUk. va hatibu wi gundi. Diya wi jmeke baqıl bu, ewe kure 
xwe ra gı1i d dot. · 

' -Lao, mezıne me wa me ra, dıgot: Xwedegravi bere kurmanc 
se~ dineki b'Ône, wexte ereb u romhat, bı zora ş'Ôr kurmanc tev 
kırme İslam. -

Ebdıİ Mecit dısekıni, ~. nav~ mala cinara hıldıda, dıgot~ · 
-Çıma mala Sultan, mala Eli ji bere ezdi bfuıe? · · --Ere, lao, klU'riıanc bere gışk yek b6n, -de dıgot. . . 
-Dae, maia Sefoe cinare me qet rojiya nagre, ewe lape ezai ne! 
-Ew ke te ra got, . weki mala Sefo qet rojiya .nagre? De je , · 

' . . 
pırsi. Ebdıl Mecit got: · - · ' 

-We roje jıned mala sefo u mala Şıbli ser berave cİıkırrie 
şer. Pirka Şıbli çeri jina sefo· dıbr~ dıgot "here - here heramno; 
hun qet rojiya ji nagmn". ne dıben ezdi rçjiya nagrın . . 

ROJ NEziK E, NE PlR DÜR E 
' 

' 

gewre nan'çedıbr, deri bı blite dadıda, xwenna mer hıldıda, ewe-
bı Ebdtl Mecite va nan e mere .:xWe dibır, pe ra ewe hedika kılarn 
dıgotm jı xwe 11 hal - de~da ra. Demek Ebdıl ~ecit he zarotiya xwe 
da zanıbu, weki ezdi li disa ew kurıiıaQc m. Le cama wexte ezdiya 
dıhatne aşe gunde wan. -Ebdıl Mecit dıçu cem wan, ro heta evare jı 
waıi. dnrnedıket, lı wan dmheri, guh dıda, ser xeberdana ·w~. lı 
kmce wan, heta werse wan ji dınıheri, tu. fı.rqi ne dıdit.' Dıhate cem 
diya xwe dıgot: 

. . 
-Dae -iro kavrane ezdiya hatıbn eş, e~ ç'Ôme (;em wana, mm 

dina~e daye, le tu fırqi ne dıdit, çı kurmance gunde me, çrew .• . 
. - :De Je dıpırsi: 

• 

·-ıao, te qet ne pırsi jı kijan qebile ne? Gelo ne jı Rojkan pı. Ew 
·qebil~ mala have mın e .' · · ' · · · 

-Na, mın qe ne pırsi, jı kijan qebile ne. . , 
-Eiı, lao, hema te pırskıra jı kijan gundi ne?... . 
Xwendevan ida zanm: Çıma Ebdıl Mecit lı vıra bındarike 

xorte Sipka ra dıgot.: · 
-Ku.rap... , 

Wexte Ebdıl Mecit rasti ve bmdarUke hat, ewi lı Vıra ldamed 
de u have Xlfe disa.bıhist. Ewi we roie kef U:,eşqeke rtnd. derbazkır, 
heta ~vare. Evare ew siyar bu çu, le xort u qize Derike; disa bı 
llstık u heıiek lexıstma tulume ra vegeriyan hatne gund. Garan ji idi . 
nav gÜnd bela dıbu. 

' ' 
• 

. 
XWO NASKE 

~ Heş ı:ela l ım. şore~ger ım, 
~. Bı zanayi tevdıgerım, 

.,. ... -· """.. . 
· HemO gel~n rOye dlıne ı . ; 

, TU FAŞIZM 1, 

KELPE HAR 1 
Ez veri werekan ü bazakan 
.Feteliyini w.a.rw~y ~ .. 

f: .. . • • ,. • 

~ Azadiye ez dıgerım, · ·· 
Vi doza han guh bıdıne 
. . ~ 

, 

• 

• 

· ' 

Bındesti tucar naxwazım. 

XOşke, bı ra,. daye, bavo, 
HOn bıbın yek b!') hev iro, 
Cu h nedın axa O şexö. 

. 
Dılşewıti, bırindar ım, 

Nakewıcırn ez hışyar ım, 
Dıxebıtım, pır xwinsar ım, 
Doza Kurdan h~vidar .ı m. 

XOşke, bıra, daye, bavo, 
HOn bıbın yek bo hev iro, 
Gul:i nedın axa O şexo. -
Karkeren me şore·şvan ın, 

M ırın . heye, veger tune, 
Bebext nebın, Kurd tene ne. 

XOşke, bıra, dave, bavo 
HOn bıbın yek bo hev iro, 
Guh nedın axa O şexo. 

· Dı welat da be welat ın . ' 
Be xwedi ne, be· zıman ı,rı, 

Kurdıdı şeranda merxwas ın, 
Zınciran we bıqetirıın. 

XOş~e, bıra, dave, bavo, · 
HOn~bıbın yek bp hev iro, 
Guh nedın axa O şexo: -

. . 
. . 

Bo Kurdıstan wan xwindan ın, 
Zar O zeç be xwedi man ın 

Beleı;1gaz got bırin kOr e, 
Dıkım nakım, kew nagıre. 
Roj nezik e, ne pır dOr e, 
Tir jı kevane bıfıre. Jı reva xwe ven~gırırı. 

" XOşke, bıra, dave, bavo, · . . · 
HOn bıbın yel< bo'he:v iro, 
Guh nedı.n axa O şexo. . . . 

XOşke, bıra, daye, bav.o, 
HOn bıbın yek bo hev iro, ..... . . 

1G~h nedın axa O şexo. 
' BELENGAZ· 

AZADI 0 JIN 

Welate xır u xali 
Gelek jı kur d•nali 

· Gırtiya hezar sali 
. Dayka mına del_ali · · 

•• . 
Tu kulilk i, rıhan i 

. Tu keneki bı jan i .. 

. 
' 

Tu hesır.e Kurdan i ~

Doza '!una ducan"' i · 

• 

1 

. Mırın xweş e bo jine . . , 
Ceng çe,tır e ji şine 

· ·" Azadi u evine 
Hevir. bıkm bı xwine 

~ { • • lı 

• . . Bawer dale xwerızand' 

' 

Bı v.an rezan xeber şand 
·.Gelen bı.ndest nir şıkand 

Karkeran· zmcir qetand. . 
BAWER . · 

. \ •; 

. 
• 

' 

'· 

' · 

Tu faşizm i, kelpe har i, 
Dmya me kır teng u tari; 

· Em koleye he.zar sali, . . 
ı: e ra dı kın ceng u şeri · 

Em kurmanc ın~ belenğaz ın, 
. Malete serdest naxwazın. 

Bun mılete bındestan, 
Azadiya gelan dıxwazın. 

' 

Peşi kışand wan k'arkeran, ' 
Mızgin hat ji xebatkaran; 

. Xwina me xwaı: koledaran, 
Eme bıkın ceng u şeran. · 

' 

Tu faşizm i, kelpe mezın, 
Zenda me. xıst bazne hesın 
Sala çuyi te ·em kuştın 
lro em azadi dıxwa.zın. 

Te dane kır gola xwine, 
Qamboç, Laos; lı Taylane, 
Te bira te, kor u pilıe 
Lı Angole, Wietna~e? .. ~ 

' 
. . • 1, 

Tu faşizm i, kelpe har i, 
Roja me kır şev u tari. · 
Nf~e· gılgıl, z·ike bırçi., · · 
Em kewıtin w~ji xwari. 

' . . 
A.Aydoğan - Mazgirt 

' 

1 

• 

• 

' 

-

. ' 

- . 

,. 

/ 

· Lawki xwo vatine 
Zaza ü kurmaneki 
Ne zanine Tırki 

* * * * Sera jü diwa ma di 
·Mekteb biya -
Ma bı zoni xwo ni wan4ioi , 

, Lawki ma çinibi ~it de 
Roj bı roj xwo xwovıra kareleni 

* * * * Ma wind kıtabi Lenln'l 
· Xwo naskirdimi xili serran tepiya 

Bugurime heqa X!NO bıcirime · 
Bındesti ra raxeleşime · ·· ' 

• • Guregeri jü bi, mıleti bıra 

........ . B 1 RA - . 
ELB~ZI . ' 

. Lo desti xwo· ~ıd& d&sti· ma · 
. Gaman çekem -~nnr •• ra ' 

. Tari bıkeme Iate 1 
' 

Ürze rew bi elbaza ~ 

!c * * * Niyade axa Q. pa~an 

Güni kewta c;tmani inan 
ü..Ze mavınde wext bi ternam 

. ~iyezde rew be hevala ma 
Orze rew bi elbaza ma · 

• * * * ' . 
·Me v&'Ma.-qs; ma va Lenin , . 
Ala ma eorine cOdin 
Lo laZama .n.., elbazhl -

.Oize rew ~ hevali ~ 
Mavınde rew b6'elba.ta ma 

. ı **** . -
. Ni vani me Kurd o, no Gurci o 

No IslAm o, no Ermeni o· . ' 
llebatkati piro biri ' 
~~~~n~ i'eW •bi bır~,. ma . '- -

. Biyezde iew bi wayıka ma 
. . ·ABEKIR , 

' 

Roja· W elat SaY.faJll 

1 

' 

' 
.. 

' 

-- -.. -~ 

. . 

f 
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' Burjuvazi; · Kürt ha'lkının 
zulme karşı çıkışını, eş.it hak 
isteğini bölü.cülük o~arak niteli
yor. Kürt halkının· çıkardığı ga-

okul varken Kürdistan'da 1.00 
köyün ancak ellisinde. okul .var. 
Nazilli'ye bağlı Çatak köyu ile 
bu köye bağlı KaşıkÇılar ve 
Abbaklar adlı mezralarda ayrı 

ayrı. birer okul var. Bu üçünün 
toplam 36 öğrencisi var ve her 

. zete ve dergi leri ' zor'la sustur
maya çalışıyor, Kürt diline am-

. bargo koymak istiyor. Ö; · ou 
yolda kendi yasal.a~ını bile çiğni
yor. Burjuvazi; böyle yapmakla . 
Türkiye'de yaşıyan on milyonun 
üstündeki. Kürt halkını siridire
bi leceğini, onun 0zgi,irlük mü.ca- . 
delesini . önleyebileceğini . sanı-. . . 
yor. 

' 

Cahil bırakılan kitleleri yö
netmek, sömürü ve baskı altında 
tutmal< burjuva:zi: tı;in daha .. 
kolaydır. Bu bakımdan o, h.a!k-
ların anadilinde _eğitir.n yapıl~ 
masına, @ğitimiıi "biçimde u~u~ 
sal, özde emekçi halk kitlelerin
den yana'' olmasına karşı çıkı-

• 
yor. Aynı burjuvazinin sesi Hür- · 

' riy~t .-gazetesi, ilk sayfasında 
büyük puntolarla Şu haberi veri-, . . 

- < 
okula Grtalama ·12 öğrenci düşü-
yor. 

....; Bir örnek de Kürdistan'dan 
verelim. Bitlis ili Tatvan ilçesi 
Obuz köyünün Sarhanç ve Sa~ 
por adlı iki mezrası var. Burada, 
tuvaleti, suyu, araç gereci olma
yan, aynı Z<i!'flanda iklim şart

larına uygun düşmeyeı:ı .tek ders·
li.k bir okul yalnız Öbuz'da var . 
'Sarhanç'tan 15 öğrenci 45 .daki
~a. Sapqr'dan ise .18 öğrenci 35·. 
dakika yaya yol yürüdükten. 
s.oi'lra.· okula ulaşmaktadırlar. Kı-
şın kar en az dört me~re ya~ar . 
Tip.iyi, kar, fırtınalarını ve vahşi 
fıayvanları da eklersek ı,;:ocuk'la
rın: okumak için nelere katlan-

· yord.u: ' 
' , dıklar-ı~ortaya Çikar. . · ., 

"Rumca Bilmeyen Türk Ço
cuklarına '- Türkçe Bilmeyen 
Rum Öğretmenleri Ders Veriyor'' 

Eğer öyleyse, Almanya'daki 
Türk işçi çocukları için pek kötü 
:birşeyse bu, o zaman, ·"Tü~kçe 

bilmeyen. Kürt ç.ocuklanna -
Kürtçe bil,meyen Türk Öğretmen
.ler ders veriyor''. dendiği zaman · 
burjuvazi · ve 'onun sözcül,e;ri 
neden o,kadar kudurwyorl:ar? 

Kürt halkının, bırakabm ken 
di anadilinde eğitim yapmasını, 
o 'bu anti - demokratik eğitim 
düzen inde bile eşitsiz. bir . ko-

. numdadır . işte örn~k'leri: · 

-Ayd ın'da ·. 100 köyde 100 
.. 

' 
Sahibi: Mustafa AYDIN 

. 
Yine Aydın . bölgesinden ör

nek-verelim: Bu ildeki köy ilk
okullarının yüzde 70 .- 80'inin 
elektriği, suyu,bazılarının ise 
sınıfında ve. salonunda anfi -terti 
batı vardır. Okullar istinat duvar 
larıyla çevreden ayrılmıştır. Ço
ğunun ·voleybol alanı ve başka 
spor araçları var. Bu okulların . 

;·büyüklüğü, çift öğrenim yapan 
Bitlis ve · kazalarındaki merkez 
okullarının büyüklüğünün iki . . . ' 
katıdır. Bu yörede~ tamire ihti-

· Yacı. olan okullar Vık,ılıp, yeni
_den yapılmaktadır. Aydın'ın" bir 
buc ağı ' olan Dalama'ya bağlı 
Alanlı köyü ve Yenipazar'a bağlı -
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Abone Şartları: Alb aylık 75 TL, yıllık 150 n;· DiŞ . ·' 
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. .Her aym .t'inde ye 15'inde çıkar. 
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Direcik\öyü okulları gl bi. Ama · bugü~ de -bu sultanlıklara karş ; · 
6itli's ili Tatvan ilçesine bağlı mücadele ediyor: Ama sultan
Çevre köyü ilkokulunun yarılan ların yanında her zaman olduğu 

· d,uvarı, yıkılmasın diye agaç gibi yine devlet gücü var. ÇQnkü 
kalaslada tutturulmuştur. Yine sözkonusu devlet de bu sultan
Tatvan meilez Tuğ ilkokulunun lara muhtaı,;:. Ancak bu işbirliği 

• • 

,istinat duvarının yapılması iÇin sayesinde Kürt halkının üstün-. •' . . 
defalarca yapılan müracaatlara, . d~ki" boyunduruk devam edebi-
oraya yapılacak masrafla köyler-.· liy,or. Evet, Kürt halkı, emekçi 
den birin.e okul ' yapılır, diy.en · Türk ,halkıyla elele_' verer.ek bu 
m'illi eğitimin, bu kez de Aydın' sultanlıkları 'bir gün yıkacaktır . 
daki tutumuna bakalım: Amcı. AP yerine CHP'nin .Çok oy 

<alması iç in değil .. Sömürü ve 
Aydın'a bağlı Yeni~azar zulme temelinden son vermek 

merke~ ilkokulu ile· ·aynı ilçeye için, özgürlük ve eşitlik için, 
/bağlı Donduran kÖyü ilkoku.luna insancab.ir yaşam için .. 
elektrik sonradan alındığı için . Aydın'daki . Kürtlerin duru
kablo boruları duvarın dışından muyla ilgili olarak, ırkçı, "bölü
t.aşınmıştır. Aslınqa ge~e eğitimi ·cü" uygwlamayı · be!ir.tmek ı ·çirı 
yapılmadığı i-çin elektriğe gerek } .3irkaç örnek daha verelim: 

-bite YC?_~tur. Ama gôrüı:ıüş . iyi ' · Aydın'ın 4.000 ni:ifuslu Köşk 
olmadığı için, bu kabloların bucağıı:ıdaki halkın 1.000 kadarı 
duvarın içinden taşınmasına ka~ . Kürt'tür. Kürtlerin burayı terk
rar veren milli eğitim,~ toplam. etmeleri için kendilerine iş veril-
400 bin lira masraf ~tmiş, hatta miyar. 
gelen ödene~ geri gönderilmesin . . . . . 
diye, işe yarayan kapı ve pen.ce-. .. · Ta_rım · ışç~ler~nın ortalama 
reler yeni~eriyle değiştirilmiştir .- . g~:ndel~ğı _80 · lıra olduğu halde 

· . , ·Kurt ışçıl~re SO - 60 ·lira 
1974 y,ılında 1 .CHP'nin ·Siirt ödeniyor. . 

mitinginden dönerken.,. şimdiki Tarlada çalışan ·· işçilere su 
Mi Ili Eğitim Bakan ı Necdet Uğur . içme ı;nolası . ver.il.d iğ_i zaman bi le 
"Hizan sultanını ne zaman yıka- Kürt ·iŞçiler· en sona bırakılıyor. 
caksınız?11 q~ye sor.mqştu . .Halkı- B~nlar yafnızca birkaç örnek. 

. . . 
nın yü,zde 70'inin okuma Y,azma Kürtl~r arasında · işsizlik oranı 

. bilmediği ve feodalizmin boyun- "daha ·da yü.ksek ve onların 
duruğu altında ezildiği, feodal- · işgücü daha ·da ~cuza kapatılı~ · 
lerin en başta 'hükümetle.r tara- _.yor. Elbette bu Türk emekçileri
tından desteklenip ayakta tutul- nin suçu değil. Bu bölü.cülüğü. 
duğu ve feodallere karşı gelen- yapanlar egemen sır.ı ,ıflardır. Her 
lerin de onlarla' birlikte hükü- iki h'alkın emekçileri , ortak düş
metler tarafından ezildiği bir mana karşı elele mücadele ~de
yörenin aydın'larına sorulan bu' rek bu sömürü ve zulüm düze
soru görünüşte güzeldi. Ama nine, ·ırkçılığa sömürge€iliğe el
içtenlikli değildi. Kürt halkı bet bi~gün son vereceklerdir. 
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· ŞertEm: Abone Bo 6 mehan,.15,. sali 150,:iraye 1'ırkiye; 
bo welaten d\tr\r~yi d.li q~t .e. · . . · , . . " . 
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