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Hükümet ilginç bir do#rultu izliyor ... 
Ecevit. seçimlerden önce kitlelere ucuzluk vadetmişti. Emekçi 

kitleler için "ak günler" vadetmişti... "Hakça bir düzen" diyordu ... 
Emekçi kitlelerden yana tedbirler alınacağını söylüyordu, vurguncula
ra çatıyordu ... Şimdi ise aldı#ı tedbirler yalnızca para babalarına, 
vurgunculara yarıyar. Para değeri düşürüldü ve bu düşüş devam 
ediyor. Fiyatlar görülmemiş düzeylere vardı. "Toplumsal Anlaşma" 
adı altmda işçi ücretleri dondurulmak isteniyor. Bütün bunlar da iç ve 
dış para babşlarının, şu ünlü İMF (Uluslararası Para Fonu)'nun, 
isteğine uygun olarak yapılıyor. Döviz bulmak, borçlan ertelernek için · 
uluslararası sermayekuruluşlarının her dediği yerine getiriliyor-. 

Besbelli, hiç kimse kısa sürede ortalığın güllük gülistanlık 
olmasını, "ak günlerin" gelmesjni, "hakça bir düzen" kurulmasını 
CHP'den ~}dememişti. Ama emekçi kitleler, kendilerinden yana bir 
şeyler yapılacağını ummuşlardı. Oysa·CHP'nin izlediği politika hiç de 
halka birşey getirecek nitelikte değil. O, böyle bir yolda yürümüyor. 

Ecevit, zaman zaman "dostlara" (NATO ülkelerine, en başta da 
ABD'ye) gözdağı veriyor, sosyalist ülkelerle ilişkileri, onlardan taviz 
koparmak için bir araç yapıyor, ama dış pplitikada değ,şen bir şey yok. · 
Emperyalistlerle bağla,rı zayıftatmak yönünde en küçük bir adım 
atmaya niyeti yok. . . · 

Ecevit ve Partisi'nin iktidara geldikten sonra faşist odaklarm 
üstüne gitmesi umuluyordu. Faşistler öteden beri CHP'ye de 
saldırmakta idiler. Ecevit hükümeti kurulduktan snnra ise, onu 
yıpratmak, düşürmek için saldırılarını yoğıınlaştırdılar . Ancak 
hükümet, faşistlerin üstüne cesaretle gitmekten kaçınıyar da, anarşi 
olaylarının suçunu aynı zaman da sola yıkmaya kalkışıyar. Faşist 
terörün.kurbanlannı terörün suçlusu gibi gösteriyor. Hükümet, silahlı · 
komando kamplarına bile dokunmazken, faşist MltP, Ülkü Ocaklan, 
ÜGD ve benzerleri cinayetlerine rahat rahat ve herkesin ·fJkönün<!e 
devam ederken, sol dernekleri kapatmaya kalkışıyar, sol basma baskı- /' 
yapıyor . 

Hükümetin içine düştüğü şaşkınlık giderek büyiiyor. Son 
günlerd,e ·getirilen anti - demokratik 'yasa tasarıları, onuiı hu 
şaşkınlığına tuz - biber ekti. , 

Şimdiye kadar zaten V aliler keyfi bir şekilde dernekleri kapatıyor, 
çalışmalarını engelliyorlardı. Dernekler yasasındaki yeni değişiklikler 
de gerçekleşirse artık derneklerin kapılarına kilit vurmaktan başka 
~apacakları kalmıyor. Memurlar ise, sendika hakkı şurda kalsın artık 
dernek kurma hakkını bile ya tümden yitiriyorlar, ya da bu hak}ruı hiç 
bir önemi kalmıyor. . 

Polis eskiden de yurttaşların konut dokunulmazlığını, güvenliğini 
gönlünün istediği gibi çiğniyordu, mahkeme kararı olmaksızın evleri, 
işyerlerini, basın bürolarını, hatta parti merkezlerini basıyordu. Şimdi 
ise bu işler bir de kanuna bağlanmak isteniyor. Böylece artık polis 
baskisının, zulmünün varacağı düzeyi varın siz düşünün. O istediğinin 
üstünü anyacak, istediğinin evine dalac'ak ve canı istediği gibi 
davranacak... Polis kadrolarının faşistlerle bir hayli doldurulduğu 
bilinirken ve polisin baskıcı geleneği ortadaykan ... 

Valiler gösteri yürüyüşlerini erteliyecekler veya diledikleri güzer
gahları gösterecekler... Böylece şimdiye dek V aliler'in gösteri ve 
toplanma özgürlü#fi üstündeki anti - aemokratik baskılan yasal 
dayanağa kavuşacak ve bu hak da kullanılmaz hale gelecek. 

17/ 11/ 1978 

Değerli ROJA WELAT; 
Sizden daha önce, "içeri" 
de okuyup incelemek için bize 
ROJA 1\ffiLAT'ları yollamanızı 

istemiş ve talebimiz , tarafınız
dan şimdiye kadar çıkan tüm 
ROJA wELAT'lar yollanarak 
yanıtlanmıştı. 
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Lakin savcılıkcA yapılan 
incelemeler sÖımcunda tÜm RO
YA WELA T takımından sadece 
bir sayısı Jyani No: 5) dışındı:ı!d 

tümsayılaı:a el konuldu. 
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Bütün bunlar terörle mücadele için zorunlu mudur? Bay Ecevit 
zorunlu olduğunu söylü'yor ve karşı çıkanları "sağ ve sol eylemciler" 
olarak suçluyor. . . 

Sayın V ali Bey1er şimdiye , kadar bir çok kez demokratik 
dernekleri, TÖB-DER'i, POL~DER'i, DHKD1eri, SGB'yi ve benzer 
bir çok demokratik derneği faaliyetten alıkoydular, bunların terörle 
ilişkisi var mıydı? Bunların hiçbirinde silah yakalandı mı? Hayır. 
'Kimini bir bildiri yüzünden, kimini biıı g~ete veya kitap yüzünden , 
kimini üye olmayanlar oturduğu için ... Ama bu sayın valiler dinarnit 
ve silah deposu, cinayet merkezi olan Ülkü Ocaklarına, ÜGD'lere pek 
dokunmuyorla · ·. 

Var olan > ıısalar, kamp kurup silahlı eğitim yapanların üstüne 
gitmeye engel midir? 

Açıktır ki bu yasa değişiklikleri terörle mücadele amacına değil, 
demQkratik hak ve özgürlükleri daha da kısıtlamaya yönelmiştir. İşin 
ilginç yanı, Ecevit hükümetin getirdiği yeni kısıtlayıcı maddelerin bir 
çoğu daha önce anayasa mahkemesince iptal edilmiştir, hem de 
CHP 'nin başvurusu ü:z;erine... · 

Ecevit ilginç bir yolda yürüyor. "Umudumuz Ecevit" emekçi 
kitlelerden yana herhangi bir yasa getirmiyor, faşist odakların üstüne 
gitmiyor, ama var olan demokratik hakları da rafa kaldırmak için 
cesaretle yürüyor. 

Bu talihsiz yol, diktatörlüğe giden bir yoldur ... 
Ecevit 'in hükumet olunca dediklerini yapamıyacağı devrimci 

çevrelerce biliniyordu. Bunalımı giderarneyince yeni baskı tedbirlerine 
yöneleceği de tahmin ediliyordu. Ama doğrusu bu kadar tez ve bu 
kadar hızlı değil... Kendi kendisini yalanlam ak için bu kadar acele 
davrananlara az rastlanır ... 

Diğer yandan, Ecevit iktidarının getireceği bu baskı tedbirlerini 
bizzat kendisinin uygulamaya koymaya zaman bulup bulamıyacağı da , 
kuşkuludur. O 'nun durumu zaten sağlam değildir- ve ip üstünde 
aynıyan bu hükümetin yarın gidip yeni bir MC'nin, belki de daha 
berbatının gelmiyeceğini kimse garanti edemez. Bay Ecevit, kendi 
eliyle Demirel gibilerine silah hazırlayan biri durumuna düşebilir ... 

Devrimci ve demokratik güçler, bu gerici gidişe dur demek için 
kolları sıvamalıdırlar. Şu anda DİSK'in ve diğer deiilQkratik kitle 
örgütlerinin katıldıklan güç birliği platformundan olumlu, ciddi bir 
eylem programının çıkması için çaba gösterilmelidir. 

Sol ve demokratik güçlerin dağınıklığından yararla.ıan CHP, 
kitlelerin taleplerine kulak asmıyor ve sıkıştıkça daha gerici çözümlere 
(ki bunlar çözüm değildir) yöneliyor, daha gerici güçlerin denetimine 
giriyor. , 

Kitleleri gerici saldınlar karşısında başsız bırakmamak, demokra
til{ mücadeleye dinamizm kazandırmak, geri dönüşleri engelleyip 

·ileriye do'ğru yürümek için kitle güçlerini seferber etmek gerekir. 
Bunun için de tüm sosyalist, demokrat, yurtsever güçler arasında 

bir dayanışma zorunludur. Bu dayanışmaya katkıda bulunalım, 

güçbirliği yönünde çaba göster~lim. 
Anti· demokratik yasa tasarılarma hayır!, Yeni haskılara hayır! • . 
Demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için, basın ve 

düşünce özgürlüğü üzerindeki her türlü sınırlamanın son bulması için, 
ırkçılık ve şovenizm zincirinin parçalanması için ilerici güçbirliğine ve 
mücadeleye hazır olalım!.. _ 

Ahmet Temel DEMİRER 
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Hevalno, dem dema sekınine nine, dema xebate ye. Dıve mıroven 
hışyar, ""ana, peşverıt welatparez ii sosyalist -hemı1 hezen xwe yek bıkın, 
dest bıdın hev ii bıxebıtın bona hışyarbiina karker ii gundiyan, hemii 
xebatkaran ii hem ii gel. . 

Welate me da gele eışt guharin. Nıha pır kes rewşa gel ii welat fem 
dıke, xırabi:,re dıbine, dıji zulme ii diliye (koletiye) derdıkeve, jiyinek peş 
ii az ad dıxwaze, bona w e şer dıke . 

Dıne bı lez dıguhure. Sazumanen kewnare hıldıweşın, sazumanen 
nuh avadıbın. Sazumana dewlemendan, zordestan, ya miran ii burjuwan 
dıçe, ye xebatkaran lı ser wekhevi, azadi ii aşıtiye çedıbe. Gelen azadbiiyi 
dı reyek nuh ii ronak da ber bı peş dımeşın, jı xızaniye, bırçıtiye, betaliye 
ii nezaniye xılas dı bın, welate xwe jı nuh ve avadıkın. 

Hevalno, welate me Kurdıatan iro ji hin dı bın lepe· zordestan da ye. 
Ev zordest heyiyen me yi ser · erde ii bın · erde talan dıkın, dıbın; xwina 
me dımıjın, me xızan dıkm. Ev zordest nahelın ku Kurdıstan ji avabe, 
smet ii çand peş da bıı,;e. Ewan re lı me gırtıne, nahelın ku em reheti bı 
zmane xwe xeberdın, bıxwinın ii bınıv.isinın; kovar, rojname ii pırtılkan 
derxının. · · 
. Dıve em jı ve bq,ıdestiye xılasbın. Bona azadiye ii peşveçiine 
bıxebıtı'l. 

• Pıraniya gelen dıne jı xewen-kiir bışyar biine, rabline ser piyan, qeyd 
u merbend şıkandine, gıluştine azadiye. Hınen wan ketıne riya 

. sosyalizme ii peşveçiine, hmen wan ji nire kolonyalizme şıkandıne ii her bı 
sosyalizme dımeşın. Yen ku bin dı bın nire kolonyalistan da ne, çendek 
ın; ew ji bo na azadiye dı xebatek mezın da ne. . 

KurdiStan yelt jı wan welatan e ku hiıl nire kolonyalizme ne 
şıkandiye. Kurdıstan bı desti emperyalistan ii kolonyalistan biiye çar 
perçe, gele Kurd bındest ketiye. Gele me bona azadiye ev du sed sal e ku 
şer dıke; le. pır mıxabın, dujmınen me pır biin ii xurt biin; nav me da 
yekıti tune bii; mir ii axa ii şex ii seyidaıi gele me keri keri kırıbiin. Bona 
Ve yeke şere me yen azadiye Be gibiştın armance. 

Le ev· rewşa xırab nıkare bı vi awayi bajo. Nıha Kurdıatan ji dı nav 
hışyariyek ii kefteleftek mezın da ye. Welat bı lez dıgıhure, hezen nuh ii 
xurt derdıkevın peş. Xort, xwende, karkar ii gundi xwe bı zanine 
dıxemılinm, bı dılpeti, bı jiri dıxebıtm. Bı sedbezaran mırov bona azadiye 
ii peşveçıine dımeşın... , 

Roj en azadiye ne dur ın. ~·. 
Le dujmın ji destwala na sekıne. Ew ji hezen xwe nuh ve rez dıke 

bona erışkınna ser me xwe çe dıke. Nuha, hezen zordest lı Tırkiye, j; 
hışyarbıina gele me, jı denge azadiye gelek acız dıbm, hers dıkevın, 
dıxwazmdenge me bıdm bırin, peşiye lımeşiname bıgırm. Bona ve yeke 
~olonyalistan ii hemii xulamen wan denge xwe bılınd kırme, dıxwazm 
enşi ser me bıkın. 

Em -xweş pe dızanın, hemii kırmen wan lı ber meşina diroke 
badılhewa ye .. : Kes nıkare heta hetaye gelan bmdest bıhele. Çare nine, 
gele Kurd ji, diir an nezik, azadiya xwe w e bı destxıne. 

Le lı hemher ve rastiye ne hewce ye ku em destwala brsekmm, ne 
xebıtm, ya ku jı dest me te ne km. Na, dıve em hjn zetır bıxebıtın, bı dıl ii 
can karkevııi. 

AZADİYA GEL BI DESTt XEBATKARAN DIBE 

Gele biiyeren diroki ji bini me kırıye ku xılasbiina gelan bı desti 
xebatkaran dıbe. 

Me jı diroka Kurdıstane ji dit ii fem kır, mir ii axa ii şe:X seyid ii 
burjuwayen nuh derketi nıkarm me xılas bıkın. Bele, dı şeren azadiye da 
dı nav mıroven han ji gele welatparez derketme, dı şeren azadiye da s'eri 
kışandme ii seri dane; em tucar kırmen wan ii nave wa.n jı bir nakm. 
~aven wan ketiye diroka Kurdıatane ii gele Kurd, wan bı hurmet tine 
bira xwe. Le em ve yeke ji dızanın ku mir ii şex ii axa ii ·yen wek wan, bı 
pırani tevi hezen az~diye iıe biine, pır caran ji dıji tevgera azadiye 
derketme, tevi dujmm bıine,.Hezen feodal jı azadiya, yekıtiya gel · hez 
nakın; ew, mafen xwe peş da dıgırın. Her m!r ii şex dı ciye xwe da mina 
şah ii padişaheki ye .. Ew naxwazm ku kes jı w an bılmdtır derkeve, hukme 
lı wan bıke. Ew ji lı gundiyan.teda dıkın, lı ser wan hukme dajon, keda 
wan dıxwın. Şex ii axa ii mir ii seyid naxwazın ku gundi hışyar bıbıiı, 
xwedi heqen xwe derke)l'ın. Bona ve yeke doza şere azadiye ne doza çine 
(sınıfe) feodalan e. 

Ev tene karker ii gundi ne ii hevalbenden wan ın ku dı riya azadiye 
da bı dıl ii can dımeşm. Azadi doza wan e. 

·Feodal ii burjuwa naxwazın ku rehetiya wan jı dest bıçe, ew jı şere 
az_!idiye hez nakın. Ewana bı kolonyalistan ra yekıti danine, tevi wan, 
gundi ii karkeren kurdıatane dıxapinm, xwina gele me dımıjın. · 

B ona şere azadiye, dıve, karker ıi gundi w eki sazumana kolonyalist, 
çine feodalan ji bıgıre hımber xwe, dıji w an şer bıke, heqe w an da be, zora 
wan bıbe ii dezğeyewan hılweşine. . 

Gundiyen be erd, beri her tışti dıxwazın ku xwedi erd bıbm, jı bm 
nire axan xılasbm. Bona ve yeke, dıve ew dıji axa ii began dı tevgera 
azadiye da cih bıgırm. 

lro zulm ii tedayek mezın lı ser gundiyen Kurdıatane ye. Jı aliyeki 
zulma axa ii şexan, lı aliye dm zulma sazumana kolonyalist. Axa; dest 

• 

dıreji erde gundiyan dıkm, zeviyen wan, ava wan jı dest dıgırm, jı wan 
meran dukujın, malen wan talan dıkm ii dı hemii van şolen xırab da 
cendırme ii poleze hukmate lı cem wan e. Hukmeta Tırk komandoyan 
dışine ser gundiyen reben, ·çeken w an jı dest w an dıstine, lı w an dıde, ·w an 
dıkuje, paşkari namusa w an dıbe, zıilım ii tedaye ne diti lı w an dıke. 

Gundiyen Kurd be ax m. Kar ji tune ku bıkm. B ona ve yeke, xasıma 
gundiyen neziki sinor bı tıcariya tışten pıçiik mıjıil dıbın, dıçın ji wi ali 
sinor tışt tinın ii dıfroşm. Hukumate nave vi.şoli "qaçaxçıti" daniye ıi 
nahele .. Sinoren kurdıatane da tel kışandiye, mayin daniye u bı esker tıje 
kıriye. Gundiyen reben, dı hatın ii çiiyinen xwe da lı van sinoran ten 
kuştm, bırindar ii seqet dıbm. . 

Gele Kurd kinge dıçe dere hukumate lı wır heqerete dıbine, tazi dıbe . ... ... ~ ' 
ıe ruşwet te standm. 

Gele Kurd jı hukumete feydeki na bine, le je ra eskeriye dıke, beşen 
mezm dıde. · 

Ew nıkare dı mekteben bı zmane xwe bıxwine. Sazumana kolonyalist 
ew dı tariye da hıştiye. 

Bona ve yeke, şere rızgariye şere gundi ii karkeren Kurdıatane ye. 
H eya ku ev bı xurti hışyar nebın, bı xurti dest nedm hev, bı hevra ne 
meşın, nıkann bıgihıjm annanca xwe. 

KARKER Ü GUNDİY AN HIŞYARKIN, BI REZ BI KIN 

lro wezifa sosyalisten Kufd çıye? Dıve, beri hertışti dı Kurdıstane da 
ii _dı reyek rast da, dı reyek şoreşgeri da yekıtiy~ çekın, tevgıredanek xurt 
pek binın. Reya sosyalistan reya marksizm ii leninizme ye. -

Eşkere ye ku her perç6n Kurdıstane da gele kurd tevgıredana xwe yi 
şoreşger bı xwe saz dıke. Ewen ku dıben dı çar perçan da yek 
tevgıredanek çe be, ev tıştek xelet e, şerten w e tunın. 

Şoreşgeren perçan Kurdıstane, hewce ye ku hev ii du ra ~likari bıkın, 
le paşkare şole hev ii du ji nebın. 

Roj bı roj, r6ça şoreşgeri dı Kurdıstane da eşkere dı be ii hez dıgıre. 
Siyaseten xelet ji eşkere dıbm. Ewen ku dı r6ça feodal ii burjwan da dıçın, 
ewen ku reça burjuwaziye pıçilk da ne, nıkarm reyek rast jı gele me ra 
nişandm. 

• Sosyalistno, iro roja xebate ye. Mılen xwe bıdm hev, bona yekıtiye 
qeret kı~. Lı belavbiine, lı- seri kışandme megerın~ yekbm. Ye ku ne 
menfete şexsi, xılasbiina gel dı dıle xwe da dıgerine, lazım e bona 
yekbilne dı reyek rast da bıxebıte. 

" Xwe jı reyen xelet, jı maoizme, troçkizme, maceraperestiye 
bıparezm. 

Xwe bı zanina sosyalizme bıxemılinın . Gere me~ıv tu caran bir neke 
ku çeke mezm zanin e Ewen ku xwe bı zaninek rast ü xurt çek dıkın (i 

yekıtiyek pek tinm, dıkarın bı serkevm ii bıgıhijın armanca xwe. 
Dıve moroven sosyalist saateki xwe w ala derbaz nekın, bıxebıtın ti 

bıxebıtın. Sosyhlist çawa, bı çı şıkli dıxebıtın, bıxwinın bin bın ii dı nav 
xebate da hin bın. 

Xwe ii hevalen xwe dı riya zanin ii xebate da peş da bibın. Bı kaı 'cer 
ii gundiyan ra bevalti daynm, bıçıiı malen wan. Tene dı nav xwe da x Jer 
medın ii wexte xwe badılhewa derbaz mekın. · 

Xebatkar, dıbe ku pır caran guh nadm gotınen we, le sebır bıkın. 
Ewe rojeki guh bıdın w e. Mırov dı nav ~aeteki da, dı nav rojeki da hışyar 
nabm. . · 

Usa xeberdın ku guhdar gotınen we fem bıkın. Ger hiin bı awayek 
ılmi, bılmdi xeberdm ı1 guhdar tışteki jı xeberdana we fem nekm, xebata 
we ave da dıçe. 

Bınherın, derd ii karen xebatkaran çıye? Ew jı betaliye, jı bırçıtiye, jı 
buhayiye dıkşinın; ew be ax ın. Axa ıi burjuwa, toxtor ıi ebiiqat wan tazi 
dıkın. Cendırme ı1 polez lı wan teda dıkın. Şex w an dıxapinın. Ewana yek 
ıi yek jı w an ra bej ın ıl reya xılasbiine jı w an ra nişandın. 

Tene haşyarkırın ne bes e, dıve yekıtiya xebatkaran be çekırm. B ona 
- ve yeke hewce ye ku tevgıredanen xebatkaran, koperetif, komel ii hwd. 

be sazkırm. Dıve şoreşger, karker ii gundiyen, xort ii xwendeyen heri 
h ış yar. zana ii m er bıkşinm nav tevgredana siyasi, w an bı rez b ık m. 

KARKEREN GELEN DIN BIRAYEN ME NE,GEL:I;:N DIN 
DOSTEN GELE ME NE 

Emperyalizm, kolonyalizm ii hem ii paşveru dujmınen ·me ne, le 
karkeren hemii welatan ji bırayen me ne. Welaten sosyalist dosten me 
yen mezın ın, ew alikariya gelen bmdest dıkm. Ew gelen ku dıji 
emperyalizm ii paşveriitiye şer dıkın hem ii dosten me ne. 

Dı hemii perçen Kurdıstane da, gelen Tırk, Ereb ii Farıs ji dıji zulme 
ii kedxwariye şer dıkm. Ew ji hevalen me ne. Dıve em, bona azadi, 

.-demoqrasi ii sosyalizme bı xebatkaren gelen dın ra yekıtiyek pet daynın , 
mıle xwe bıdm hev, bı hevra bımeşın. · 

Çawa dujmın hezen xwe.yek dıkm, em ji bezen xwe yek bıkm ı1 bajon 
serdujmm. 

Hevalno, dema sekınine nine, dema xebate ye. Rojen peş ye me ne. 
Eme zora dujmm bıbın ii bıgıhijın azadiye 

Bımre koleti, bıji azadi! .. 

RO]A WELAT/Say.fa-3 
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SOL MASKE ALTINDA. SOSYAliZM DüSMANLI61 YAPAN 1 

TOrkiye'de sol perde altında gizlenip en hayasızca 
şeki lde sosyalizm düşmanlıi)ı yapan bir örgüt, TIKP 
(Türkiye Işçi Köylü Partisi) ve bu tayfanın çıkardıi)ı 
AYDINLIK gazetesi var. Dcğu Perinçek adlı kişinin başını 
çektiği bu rıareketin maskesi son aylarda iyiden iyiye 
düştü. Ama hala da bu kişileri solcu sananlar, 
arkalarından gidenler var. 

sosyalizm düşmanları, emperyalistle·r, bUyük toprak 
sarıipleri ve cümle gericiler, uzun zaman, sosyal izmi 
emekçi tıalk kitlelerinin gözünde kötü göstermeye 
çalıştılar. Onlar sosyalist ülkelerde hürriyet olmadıi)ını, 
emekçilerin setalet içinde oldui)unu yaymaya çalıştılar ve 
sosyalist ülkelerle ilgili olarak pek çok yalanlar söylediler. 
Ama, bu yalan propaganda zamanla etkisini yitirdi. Geniş 
halk yıi\ınları da sosyalist ülkelerde ne olup bittiğini 
öğrenmeye, bu toplumlardaki hızlı ekoncmik, sosraı, 
kültürel gelişmeleri görmeye başladılar. Scsyalızm 
emekçilerin dOzeniydL, zulme ve sömürüye sen vermişti. 
Orada burjuvalar, ağalar ve cümle paraziller crtadan 
kalkmışlardı. Orada tıalk tıer bakımdan özg,Ordü ve 
görülmemiş bir gelişme, ilerleme içine girmişti. Işte 
ortaya çıkan bu tarihi gerçek, sosyalizm düşmanlarının 

· propagandasını yerle bir etmeye başlad ı. DOnyanın her 
yerinde sosyalizm yönündeki mücadeleler daha da güç 
kazandı; işçiler, köylüler, aydınlar sosyalizme daha da bir 
salıip çıktılar. 

Ama emperyaiisller, sosyalizm düşmanları her zaman 
sosyalizme cepheden saldırmazlar. Onlar da ~u savaşı~ 
rıer ye la her araca başvuruyeri ar. Onlar, scsyalıst hareketı 
bizzat k~ndl Içinden vurmak, saptırmak Için de her türlü 
oyunlara başvuruycrlar. Bu lşie onların. en büyük 
yardımcıları, sol maske takınmış olan·sosyalızm düşman: 
larıdır. BOylece onlar, bu sahte solcular, maskelı 
emperyalizm ajanları, dost perdesi altında ortaya çıkarak 
emekçi halkı aldatmaya, scsyalizm için güçlü bir heyecan 
taşıyan gençliği yanıttmaya çabalıycrlar. 

Günümüzde, bir çok ülkede, bu maskeli sosyalizm 
düşmanları Maoculuk adı altında ortaya çıkmışlardır. 

Mao'nun Tayfası, Şoven Bir Mllllyetçllikle Sosyalist 
Saflan Bölmeye Çabalıyor. .. 

Halkların emperyalizme, sömürgeciliğe, ırkçılığa ve 
her türlü mil'li zulme karşı mücadeleleri hakl ı bir 
mücadeledir. Ulusai 'Kurtuluş hareketleri dünya devrimci 
tıareketinin bir parçasıdır. Ulusların zulme karşı yönelmiş 
bu milli hareketlerine -ancak saygı duyulur. Dii)er yandan 
tüm ülkelerin işçileri, emekçi halkları birbirlerinin 
kardeşidirler, menfaatıeri birdir, dostları ve düşmanları 
birdir. 

Kim sosyal ist ülkelerin arasına nifak sokuyorsa, 
onların birli\'jinl ve dayanışmasını bezmaya çalışıycrsa c 
bir sosyalisı dei)ildir. Kim başka uluslardan işçileri . 
bi rbirine düşman gibi gösteriycrsa o bir işçi sınıfı 
dCşmanıdır. Işte Mao'cu Çin yöneticileri, böylesine bir 
şo ıenizm yeluna saptılar, Çin milliyetçilii)ini üste 
çıkardı.ıar ve işçi sınıfının biriii'li yolund<ın, enternasyona
liz!"den saptılar. 

Mao'cular marksizm, leninizm yelundan saptılar, 
büyük han şevenizmine satıip çıktılar. Çin'de, Çin'i 
başkalarından büyük gören, Çin ulusunu öteki uluslardan 

·üstün sayan Büyük Han Şovenizmi'nin güçlü. kökleri 
vardır. Mao'cular bu ideclcjiden temizlenemediler. 

'• 

AYDINLIK VE TiKP 
· Aydınl ı k, işçi ve köyiOiere, aydınlara .Y!'nlış hedef 

gösteriyor. Sosyalist ülkeleri düşman diye ılan etmış ve 
sorekli onlara saldırıyor. Onlar hakkında yalan haberler 
yayıyor. Aydınlık tayfasına göre Sovyetler Birlii)i ve dli)er 
sosyalist ülkeler sosyalizm yolundan sapmışlar ve tekrar 
kapitalist olmuşlar! Yani Aydınlık, sözde keskin sosyalist 
görünerek, sosyalizm adına yapıyor bOt~n bun~a~~· Ama 
başka torlü nasıl yapabilirdi? Hem sosyalıst görunup hem 
de sosyalizm düşmanlıi)ı yapmanın başka yolu yoktur. 

'Böylece Aydınlık · ve TIKP, e~ekçllerin . h~defl~l 
şaşırtıyor, asıl düşmanları, emperyalizmi_. k~pıtalıstlerı: 
toprak ağalarını gizliyar ve dost ııoçlerı d~şman gibı 
gösteriyorlar. Bu kuzu postuna ~o.r~nm~ş ~urdu.n, 
politikasıdır. Bu en alçakça, kendısını gızlemış bır 
sosyalizm düşmanlığıdır. . 

A YDINLIK, SOSYAliST üLKELERi 
DüSMAN GIBi GöSTERiRKEN, 

EMPERYALIST üLKELERI 

SAVUNUYOR 
' 

Aydınlık, sözde empeıyalizme karşı imiş gibi 
görünüyor. Ama, bu konuda yaptıkları sadece kendisini 
gizlemek içindir. Aydınlık gazetesine şöyle bir üstOnkörO 
bakmak bile, onun tom enerjisiyle scsyalist ülkelere 
saldırdıi)ını ve ABD emperyalizmi başta cl mak üzere öteki 
emperyalist ülkeleri koruyup savundui)unu ortaya koyar. 

Aydınlık sosyalist Ol.keler hakkında bir yalan uydurma 
makinasına dönOşmOştOr. Burjuvalar, en iflah olmaz 
sosyalizm düşmanları bile Sovyetler Blrlii)i hakkında bu 
kadar yalan söylememişlerdir. 

1 

Sovyet qış politikası barış üstone kuruldui)u halde, 
Aydınlık, Sovyetler'! saldırgan göstermeye çabalıyor. Bl 
yoldan aynen NATO Genel Sekreteri Luns ve öteki savcış 
kışkırtıcıları gibi propaganda yapıyor, hatta emperyallsı 
propaganda merkezlerini bile aşan kaba bir demagojlyı; 
başvuruyor. 

Aydınlık, Sovyetler Birliği gibi ileri derecede gelişmiş 
ve scsyalizm yctunda hızla ilerleyen, halkını ileri bir refah 
ve kOltür düzeyine u l aştırmış, sömoroco toplumların her . ' türlü pislii) ine son vermiş bir sosyalist Olkeyl kötO 
göstermek için akla gelmez yalanlar söylüyor. 

Aydınlık'da, aynen Çin yönetielleri gibi, dünyadaki 
her olayda gerlcllerin, emperyalistlerin yanında saf 
tutuyor. Pefinçek tayfası., Bangladeş alayında, özgOriOğO 
Için mücadele· eden Bengal halkının yanında d ei) ll, Batı 
Pakistan'lı hanların, ABD emperyalistlerinin yanında 
oldular. Afganistan olayın da yine, Afgan devriminlr 
yanında değil, dOşOrOien Emir'in, yani monarşik despotlu
{Jun yanında oldular. Şili'de Şili işçi sınıfının, katledilen 
yurtseverlerin yanında değil, Kissinger'in ve katil 
Plnochet'in, faşist diktatöriO\'!On yanında oldular. Angola' 
da, Angola halkının yanında de\'ji,l, · Güney Afrika 
ırkçılarinın, emperyalistlerin ve kiralık askerlerin yanında 
oldular. Filistin sorununda Enver Sedat'ın ve Begln'ln 
potltikasını destekliyorlar, Filistin halkını.n düşmanlarını 
ve ABD'nin çözümOnO savunuyorlar. Aydınlık, Ortadoi)u 
da, ilerici ve devrimci güçleri dei)il, emperyalizmin yerel 

• 

• 

girmişlerdir ve onların her olaydaki tutumu işçi sınıfının, 
tıakların ç ıkarl arına terstlr. · · 

Mao'cular, kasım ayında Sovyet gemilerinin Istanbul 
limanını ziyaretleri sırasında iyice çileden çıktılar, 
görOlmemiş çı~ırtkanlık yaptılar. ÇOnkü onlar, sosyalist 
Oliçelerin başka halklarta Ilişkilerini geliştirmelerini 
istem iyorlar. 

Mao'cular, Sovyet gemllerinin gelişin i, Amerikan 6. 
filosunurı gelişiyle bir tutmaya kalkışıyorlar, emperyalist 
bir ülke ile sosyalist bir Olkenin politikasını, amaçlarını, 
ilişkilerini aynı şeymiş gibi göstermeye kalkıyorıar. Sovyet 
gemilerinin gelişini de aynen ABD'nin TOrkiye'ye yöneilk 
tutumu gibi, Olkenin bai)ımsızlıi)ına yönelml·ş bir tehdit 
gibi göstermeye kalkışıyorlar. 

• 
Mao'cuıar do.stla düşmanı, ama bile bile, birbirine 

karı şt ırıyorlar, 

Mao'cular, emperyalizmle il işkilerin gevşememesi 
için, yani emperyalizme hizmet ui)runa, halkları sosyalist 
ülkelerle dostça ilişkiler kurmaktan caydırmaya kalkışıyor
lar. 

Enternasyonalist ilkeleri zaten çoktan beri rafa 
kaldırmış, şoven bir milllyetçilii)i her yerde Işçi sınıfının 
uluslararası dayanışmasının ~eri,ne koymuş olan M~o·cu
ıar, Sovyet gemilerinin gelişi sırasında şoven milliyetçi 
çıi)ırtkanlı()ı göklere çıkardılar. Bu olayda da Mao'cuların 
kimin yanına dUştokleri açıktı. AP ve MHP gibi en gerici 
partilerin, faşistterin yanı ... 

Ayd ı nlık, başka bir çok durumda 'yaptıöı gibi, 
AP'I ilerln, MSP'Iilerin, sarı sendikacıların, torıo sosyalizm 
düşmanlarının ve sermaye uşaklarının demeçlerini yayını
tadı. 

Tom halktar gibi Sevyel halkları da TOrkiye halklarının 
dostudurıar. Sovyetler Blrlii)i dOnyada barış politikasını 
kararlı biçimde savunan, saldırgan o.lmayan, ulusal 
kurt uluş tıareketlerinin ve kapital ist ülkelerdeki işçi 
sınıfının mOcadelesinln en güçlü dostudur. Sovyet 
dOşmanlı(jı öteden beri emperyalizmin ve dOnyanın tıer 
yerindeki gericilerin işidir. Bu dUşmanlık politikasına 
tıizmet edenler ise asla solcu, hatta ilerici değil, ya dost la 
düşmanı birbirine karıştıran bir budala, ya da emperyaliz
min sözeoso, ajanıdırlar. • 

• 
Mao'cular ise son claylarda bir kez daha, işçi sınıfı 

enternasyonalizmini ayak altında çi{Jneyerek, burjuvazi
den, feodal gericilerden miras kalmış " Rus düşmanlığını" 
körOkiedi Ier, şovenizmin batai)ına biraz daha battılar. 

Bir sosyalist. için enternasyonalizm ve burjuva 
şovenizm! arasında tarafsı zlık da ·olamaz. Burjuvazinin' 
şoven , anti - sosyalist milliyetçiliğine karşı açık tavır 
almayan, emperyalizmle sosyalizm arasındaki tarihi 
savaşta enternasyonalizm bayrağını yOksekiere ,çıkarma
yan bir kişinin sosyalistim demeye hakkı yoktur. Çünko, 
dost güçlerin birliğini sa(jlayacak, düşmanı gerllelecek ve 
halkları gerçek özgOriOi)e ~e mutlului)a götorecek tayır, 
kararlı enternasyonalist tavırdır. 

Bunlar emperyalizmin örgotıo, bilinçli ajanları mıdır, 
yoksa bir sapmanın düşman safına ittiği kişiler, ya da iflah 

Işçi sınıfının, özellikle sanayi işçisinin Çin'de 
köylülüğe göre sayıca çok az oluşu ve parti saflarında köy 
kökenliterin ai)ır basması da marksist lenınlst ideolojinir 
yerine burjuva görüşlerinin, şovenizmin yayılmasın~ 
imkan verdi. Böylece şovenler, parti içinde gerçek 
sosyalisttera saldırabildiler, partiyi yolundan çevlrebildi
ter. 

' " . . . ~ 
. \ 

ÇKP'yi marksizm-leninlzm yolunda·n çeviren ,Mao·~u
lar, ister istemez Sovyetler BlrUi)ine ve dli)er sosyalıst· 
ülkelere ters düştüler, onlara düşmanlık gOttüler. Bu 
sapma ve bunun ·üstüne kurulan yanlış politika onları tom 
O lketerin işçilerind·en, ezilen halklardan da uzaklaştırdı, 
onları emperyalistlerin, gericilerin safına itti. 

- gerici müttefiklerini ve onların Sosyalist o_lkelere karşı 
blrli(jini savun\JYor. Daha dOne kadar Demirel ·- Şah ' · ' 
dayanişmasv:ıJ gö,klere çıkaran ve Iran Şah'ına sahip çıkan 
Aydınlık, Iran'daki son geniş kitle hareketl~ri karşısında 
katil Şah'ı yalnız bırakmış görünüyor. Ama, bu samimi bir 
tavır dei)il, sıılt okuyucuyla bağları kaparmamak, tecrit 

olmaz psikopatlar mı?.. ' 

Mao'cu hareketin içinde her. Oç unsurun da payı 
vardır. Bu sistemli, bilinçli sos~alizm dOşmanlığl ve 
devrimci saflardaki bozgunculuk, salt bir sapmanın, bir 
sol tıastalıi)ın OrünO olamaz. Aydınlıi)ın ve TIKP'nin 
yaptıklarında, hiç bir "çocukluk hastalığının" asla 
yapp.mayaca\'jı şeyler var ... Aydınlık, ancak emperyalizmin 
çok usta, deneyli, sistemli çalışan merkezlerinin yorote7 
cei)i biçimde bir propaganda yorotoyor. Emperyalistler ise ~ Mao'cuların bu. bozgunculuğunu 

fırsat bildi ler, sosyalist ülkeler arası.na, fıtne ve düşmanlık 
tohumları ekmeğe çalıştılar, Maa culuğa dört elle 
sarıldılar. Böylece çeşitli ülkelerde Mao'cu hareketler 
bizzat emperyalistterden bOyU k d~stek gördO, hatta . 
onların eliyle örgütlendirildi, beslendı. 

Perinçek Taytası ve AYDINLIK adındaki 
düşman ı gazete işte bunun tipik bir örnei)idlr. 

sosyalizm 

Aydınlık Işçi ve Köylü Hareketini Bölmeye Çalışıyor .. 
Aydınlık ve TIKP, sözde işçi ve köylülerden y<ına 

görünOyorlar, ama ·tom yaptıklarına baı<ın, bozguncutuk
tan başka bir şey dei)il. Sendikaları, demokratik ki~ 
örgütlerini bölmeye, dai)ıtmaya çabalıycrlar. DISK'e ı<ar$ı; . 
yaptıkları düşmanlık , TÖB-DER Içinde yaptıkları bozgun
culuk bunun açık örne(Ji. 

RO]A WELAT/Say.fa-4 

olmamak içindir. · 

SOVYET GEMILERiNIN 
-ZIYARETi VE 
MAO'CULARIN 

ÇlöiRTKANUöl 
• • 

Mac'cular kesin bir .şekilde emperyalizmin hizmetine 

Diğer yandan bu hastalıklara salça kapılan pek' çok 
insanın oldui)u da bir gerçek. ·f>ek çok genç yaptığı işin 
gerçekten. devrimcilik oldu{Junu sanıyor. Bunlar şartlandı
rı i m ış insanlardır ve aynı şey bizzat faşistler· 
in şartlandırdıkları için de SÖZ konusu ... Zaten 6)11peryaliz. 
min gizli - açık örgütleri gibi ; Mao'cular da kitlelerin 
sorunları gereği gibi bilmemesinden, pek çek gencin 
sosyalizm hakkında bilgi azlıi)ından ve burjuvazinin yıllar 
yılı yarattıi)ı şartl~nmalardan yararlş.nıyorlar. 

Elbet bu durum da geçicidir. Mao'cu ların karşı 
devrimci politikası ve yalana dayalı propagandaları 
gerçeklerin duvarına çarptıkça parçalanacaktır. Bu iflas 
daha şimdiden görOlUyor ve Mao'culuğun yıkımı kılçınl l· 
mazdır... "" 

' 
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APGENÇLiKTEŞKIL . . 
.HAMOI 0ÇPINARL:,~ GENEL BAŞKANI. 

. '~Bugün Sovvet . : · , · · , · 
· verenlerin yarın h~er:~ne zi~ret izni . , . 
kapıyı açmaVcıcakları~ı~i~ Soyyet!er airli(li~he 

se ternın edemez" 

• 

~ısto · 
Mi1\MGi 
1 AP\101 ısTANBU'i, <g~. 

, . ts~nbUl gern i· 
, Köy\Ü partısı 't ilti savali "zen· 

'l\irkiY._t,~ı ıwvvetıerine. aı bir ınit\i dü. • 
" R,u& ~n~ aıne&i üzetinll 
~~ \stanbUl a i . 
sının 

• . , . ... :._, . 8 . ' l " ' ~ 

' ·r.:w.RIMCI GENÇLIK,BIRLIGI): 
. ir Rus 'savaş g~mileri. Boğ~lanmızdan 
defol un" 

1··--\~ t6\1~tA . . u 1l ö10itA\l~-
SiGf.1ll\ ~ · emileri ne, . 

Rus9 ıarına 
i-r'.. 1< li man . . 
' ur . rYle ız nı ' gıfıı• 

. kınıvarum 
vereniefi 

BüYüK H ÜR-GEN(; DERNEGi GENEL BAŞKANI 
NEVZAT ATAOL:. 
Amerika'ya defol dediğimiz gibi, 
Rusya'ya da defol · 

. 

M mJ· GENEL BAŞKANI 
· !:-ASI~ YAPlCI: 
'" Rub· sya' yı, Rus ordusunu" 

· ve u ordunun · 
rn~suplarını dost kab~l 
etmıyoruz" 

• 

< 

AYDINLIK GAZETESi MiT'LE BERABER Mi ÇALISIYOR? .. 

Mao'cu Aydınlık Gazetesi, 
zaman zaman Kürt sorunundan 
da söz ediyor ve sanki Kürt 
halkından yanaymış gibi görün
meye çalış~yordu. Ancak. bu 
konuda da Mao'cular, işçi sını
fına karşı oldurıu gibi, yine kuzu 
postuna bürün~üş kurdun rolü
nü oynamaktalar. Nitekim Mao' 
cuların bütün çabaları Kürt 
halkının ulusal demokratik güç:.. 
leri arasında bozgunculuk yap
mak, Kürt halkına hedef şaşırt
mak, oiıu dost güçlerden kopar.:. 
maktır. 
Mao'cular, tüm ezilen halk-
iara olduğu gipi Kürt halkına dtı 
düşman olarak sosyalist ülkele
ri, en başta Sovyetler Birli~i'ni 
göstermeye kalkışıyor)ı:ır . Diğer 
yandan Kürt halkının düşman
ları emperyalistleri, sömürgeci
leri de gözden saklamağa çalışı
yorlar. Mao'cular, sözde kendi 
teorik görüşlerine göre anti-feo
dal olmaları gerekirken, Kürt 

feodalleriyle işbirli~i yapıyor ve 
onlari da gözden saklayıp KUrt 
toplumundaki sosyalist, yurtse
ver, demokrat güçlere sürekli 

saldırıyorlar. 
Mao'cuların bu konuda da 
maskeleri son zamanlarda iyice 
düştü, onların . Kürt halkına 
düşman yüzü açığa çıktı. 
Geçende Aydınlık Gazetesi, 
Çin yöneticileriyle yaptığı bir 
röportajı ya,yJ!J;ıladı. Çin yönet•i
cileri. Kürt halkının özgürlük
leri uğrundaki hızlı direnmesini, 
Türkiye, İran ve Irak'ta "kan
şı]dık çıkarma" olarak niteliyor
lar ve "Sovyet parmajı" na 
bağlıyorlar. Aydınlık da çoktan 
beridir ki Kürt halkının diren-

. mesine karşı kinini kusuyor, bu 
halka karşı Çelebi'nin, Feyzioğ
lu'nun ve öteki ırkçıların dilini 
kullanıyor. Aydınlığın Kürt so
rununa bakış açısı burjuvazi
ninkinden bir fark göstermiyor. 
Ve günümüzde, Türkiye'de 
faşist terör bu kadar yoğunlaŞ-
mışken, Kürt halkına · karş .. 
sömürgeci, ırkçı baskılar art-
mışken, Ecevit'in Başkanlığın
dald hükümet de yeni baskı 
tasarılarını meclislerden geçir-

meye çalışıyorken, Aydınlık, 
haskılara karşı kampanya aça
cağına. Kürt halkının vurtsever 

\ 

güçlerine karşı ·kampanyalar 
açıyor. onları ihbar ediyor. Biz 
elbet, Aydınlığın görevinin fa
şizme karşı değil, sosyalist ve 
demokratik güçlere karşı müca
dele olduğunu biliyoruz. Herkes 
de bunu, gün geçtikçe daha iyi 
anlıyacaktır. 
Aydınlık, Irak Kürdistanın
daki ve Hakkari yöresindeki son 
olaylara ilişkin olarak başlattığı 
yeni yazı dizisinde bol bol MİT 
raporlarından söz ediyor ve bu 
raporlardaki malzemeyi kulla
nıyor. Böylece o, MiT'le arasın
daki ba~lantıyı da açık biçimde 
ortaya koyuyor. Çünkü bu ra
porlar kamuoyuna açıklanmış, 
ya da herhangi bir dava dosya
sına girmiş değil. 
Aydınlık. bu yazı dizisinden 
bir çok kişiyi, bazı siyasi grup
ları jurnal ediyor, jurnalciliği 
görülmemiş düzeylere vardırı
yor. Aydınlık, jurnalciliği öte· . 
den beri bir yöntem haline 
getirmiştir. 

Aydınlık, bunu yaparken de. · 
sözde Kürt hareketi içinde bazı 
örgütlere karşı ve bazılarına 

karşı değilmiş gibi bir hava 

yaratmaya da çalışıyor. Ama bu 
numaralar halkımızı aldatamı
yacşktır. 
Mao'cu Aydınlık Gazetesi, 
KUrt halkına uygulanan zulme, 
baskıya evet diyor, Bağdat' ın. eli 
kanlı, ırkçı Baas rejimini gökle
re çıkarıyor ve halkımızın özgür
lük mücadelesini de dış güçlerin 
bir oyunu, bir "bşkırtma" gibi 
göstermey~ çalışıyor. Yurtsever 
güçler arasındaki ayrılıkları de
rinleştirmeye çabalıyor, halkı
mızı dünya ölçüsündaki dostla-· 
rından, Sovyetler Birli~ ve 
diğer sosyalist ülkelerden, diğe:c. 
ülkelerin işçilerinden, ilerici 
rejimlerden koparmaya çalışı
yor. 
Mao'cuların maskesi artık 
iyice düşmüş, çirkin yüzleri 
açığa çıkmıştır. Halkımız onlara 

~ereken dersleri veriyor ve 
daha da verecektir. Ne emper
yalistler, · ne sömürgeciler ve 
onların ajanları halkımızın haklı 
özgürlük mücadelesini raymdaıı 

'saptıramıyacak, engelliyemiye-
1 

ceklerdir. 

RO]A WELAT!Say.fa-5 

' 
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VAN'DA «ÖZGÜRLÜK VE-D·EMOKRASi» ÇECESİ 
-. 

. 
Devrimci hareketin giderek . . 

· bQ.yük gelişmeler sa~ladığı Van' 
' da, 18 Kasım günü ÖZGÜRLÜK 
VE DEMOKRASI gecesi düzen
lendi. Geceye halktan binlerce kişi · 
katıldı ve büyük bir coşku içinde 
geçti. 

.. 

gösterdiler. Ozanlardiın Saliha; 
N evraz, Asumıiıi, küçü}t ôzanlar• 
dan da Berivan- ve Dılxun 'da 
akuduklan parçalada geceye renk 

' 

Kısa bir ~anuşma yapan Van 
DHKD Başkanı Nihat Yurlkıran, 
"Halkımızın .ulusal demokratik r'~O w-~~,,-,,,. ... 

~ . . 

mücadelesi hakh bir mücadeledir, 
dünyanın hiç bir yerinde halklarm 
kurtuluş mücadeleleri. kanla ve 
zulümle bastırılamamıştır, halkı· 
mızın özgürlük mücadelesini de 
baskı ·ve zulüm durduramıyacak· 
tır" dedi. . 

Geceye pe}t çok dayanışma 
mesajı geldi. Gecede "Roja We
lat Susturulamaz", "Halklar-& Oz. 

. gürlük" ,. "Bıji Reya · Azadi", 
"Kahrolsun Sömürgecilik", slo
ganlan sık sık atıldı. ·Bitlis, V an, 
Hakkari, Ağrı ve Dtyarbakır 
Falklar ekipleri halk oyunlan t·..,..~.; 

** 

' 

kattılar. Van DHKD karasun;:;n 
aktı~uğu devrimci marşlarla sana 
eren gece büyük bir sorumluluk 
ve disiplin içinde geçti. 

' 

1 

'• 

. 
BATMAN'DA BELEDIYE 

IŞÇILERİ IŞVERENIN 
' 

BASKlLARINA KARŞI 

' 
DİRENİYOR ... 

Batman'da, belediye işçileri 
g~miş 4 aylık maaşlannı ve bu 
yıla ait ' ikramiye ve diğer sosyal 
haklannı halen alamamış bulunu
yarlar. İşçilerin maaşlarını ve 
haklannı istemeleri üzerine işve
ren işçilere ·baskı yQlutıu seçmiş, 
sendika başkanıinn · iŞine san 
vermiş ve. işçileri baskıyla sendi-
kadan istifaya zorlamıştır. Bu 

' haskılara kar'şı işçiler direniyar-
lar. . . 

Genel-Iş Sendikası Diyarba
kıi- Şul:Jesi Temsilciler Kurulu da 
basına yaptığı bir açıklama ile 
baskıları protesto etti. Açıklama
da şöyle deniyOr: 

"Batman Belediyesi işyerle
rinde çalışan arkadaşlarımızın · 4 
ayhk ücretlerini ve 1977-978 
yılına ait tüm sosyal haklarını 
verıDemekte direnen belediye baş

SİİRT'DE DHKD KURULDU ..-.-.:- - .---'· kanı BAGDU, bununla da kal-

Van "Ozgü,lük ve Demoknsi" gecesinden bi' gö,üntii ••• 

Kürt ve . Arap emekçilerinin 
geniş desteğini gören SİİRT 
Devriınci H;alk Kültür D~rneği 
4.10.1978 günü Arap ve Kürt 
Devrimcilerinin ortak çabalarıyla 
kuruldu. 

/ 

Derneğin Yönetim Kurulu 
Erdoğan Geyik (Başkan), Ce~ıil 
Korkmaz '(Sekreter), Tuğrul Şer
ment (Sayman), Nedim 'saraçağ
lu, Vasfi Uluer, Nihat Bakır ve 
Muzaffer Özturan 'dan oluşuyor. 

. 
Helmar 1 

ORGANA KOMELA KARKEfltN KURD Ll SWtO 
ISVEÇ -KÜRT Işçi DERNE<'ll YAYlN ORGANI 

çır1va ,..;, ffl78 
Say, 1 
"-•ım 1978 

' 

• 

ROJA· WELAT· iL·E ·. 
DAYANISMA SÜRÜYO·R 

• • 
Türkiye'de Eylül 19?7 tarihli · ilk 
sayısı ile yayın hayatına başlayan 
RoJ~ ~elat i~imli kürtçe gazete her 
türlü bask:ı.ya .kararlı ve yi~it bir 
mücadele ile bir yılını doldurdu. 

yı~ınlarına .karşı birleşmiŞle 
Onlaı- horl.:d·ıkları, ezdikleri,a 
cahil bıraktıkları insaniarır. 

· 1eşmesinden elıbett e korkarlaı-. 
haksızda· de~iller . Çünkü bu 
onla ı-ın sonu de11ek~' · 

. ' uROJA NUn • ' 

r~ ·. · , . , , i 
1 MALAZGtRT · . . l 
1 ·DI-IKD ' 
. 1 
1 KURULDU · . 

Bir önceki sayımızda kuruluş 

lazgirt , Devrimci Halk Kültür 1 
• Dernegi, .3 Kasım 1978 günü 

1 
kuruldu. Geniş bir halk kitlesinin '1 

• izlediği kuı:-uluş toplantısında· açış 
konuşmasını Kamuran Çelik yap- • 
tı. Çevre il ve ilçelerdeki demokra- 1 
tik örgütlerden gelen kutlama 

" mesajları akundu. Malazgirt 1i ~· 
azan Yavuz Akkuş sazı ve sözüyle 

' ;oplantıya renk kattı. _ , 
Başkan Burhan Palat, tap - 1 

·• lantıda yaptığı konuşmada 
' 1 DHKD'İıin· kuruluş amacını an- ' 

• lattı, yurt ve dünya sarunlarının 

1 şöyle dedi: 
• "-Bizler DHKD olarak sö· 

1 mürgecilerin, emperyalistlerip. ve .' 
• onların işbirlikçilerinin halkımıza 

. tüm uluı;ıal demokratık guçlerın 

VA-YlN. HAYAT.INA BA.tLADI ·1 .gı.iç ve eylem birİiğinc:ten yanay·ız. • . 
~ Bu ,konuda elimizden gelen tüm 1 

• çabaları sarfetmekten J;reri kalmı- . 

• • • 
lsveç'te, lsveç Kürt Işçi 

Derneği'nin yayın orgam olarak 
ROJA Nu (Yeni Gün) adh aylık 

bir ğazete yayın hayatına baş-
ladı. ilk sayısı ı KC\sun'da Çıkan 

gazete Kürtçe - Türkçe dinerin
de çıkıyor. 

RO]A W E LA T/Say.fa-6 

. ' 

-

· . / · ı yacağız. · . . •

1 
Roja Nu'nun çıkış yazısmda · Malazgirt DHKD Yön .. ti"' 

ş~y~~ deniyor: "Zulüm ve sömü- 1' Kurulu şöyle oluşuyor: Burnari • 
ruyu yenmek iç!n emekçiler Palat (Başkan), Ümit Söninez 1 

birleşm~li. Kll!acı:.ğımİz yeni •

1 
(Sekreter); Diyadin Özen (Say-

toplum hepimizin olacak. .. " man), . Mirza Söylemeı Şakir '1 
. · Gaze temiz ROJA ·NU'ya.ba- , Söylemez, Abdullah Özkan." · 

şanlar ve uzun bir yayın hayatı . L. . j 
diler. .. . ~ , , , ,.~-

' 

r < 

mayarak köylerden topladığı mü· 
ritleri ile belediye işyerierini işgal 
ettirmiştir. İşç_ilerin çalışmalarına 
engel olmuş ve hatta yoksul ve 
bilinçsiz köylüleri işçilerin üzerine 
saldırımıştır. Bir çok arkadaşımız 
yaralanmıştır. Batman Şube BaŞ
kanımız tutuklanmıştır. Zorba 
yöntemlere başvurularak işçilerin 
sendikamızdan istifa etmeleri için 
elden gelen yapılıyor. 

Bütün bunlan yapan, yaptı
ran Belediye Başkanı BAGDU, 
işçilere yö~elik sömürü, baskı ve 
zulmü gizlemek için oJ~\Bra 

. değişik görünümler vermfilsktıti-
YOr• • .. ~. 

Bizler Genel-İş Sendikası Di
yarbakır Şubesi Temsilciler Kuru
lu olarak Batman'daki arkadaşla
riinıza yönelik feodal ye · gerici 
baskıları protesto ediyor; yi·ğit 

Genel- İş üyelerinin feodal, gerici 
çember.i kırac~tğına inanıyoruz. 

Bu inançla arkadaşlarımızın dire
nişini sonuna kadar destekliyo-
ruz." 

** 
AGRI DHKD'NİN YILLIK 

OLAGAN KONG~ESI 
YAPILDl 

Ağrı Devrimci Halk Kültür 
Derneği 'nin yıllık ala~ an kongresi 
14 Kasım 1978 günü yapıldı. 
Kongre geniş bir halk kitlesi 
tarafından ilgi ile izlendi. 
Yönetim Kurulu- raporunun akti
nup aklanmasından sonra . yeni 
yönetim kurulu şu şekilde belir
lendi: Yaşar Taşdemir (Başkan), 
Cenap Er at (Sekreter); Resul . 
Kızıldağ (Sayman), · Kasım Kul-' 
çek, Hasan Korkunç, İkram 
Bozdağ, Metin Aksoy . 

• 
' 
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Ankara 4. ·Asliye Hukuk Mahkemesi 
24 Kasım gOnO verdiği kararla SOieyman 
üston tayfasının oyun ları nı boşa çıkard ı . 
Mahkeme, All Başpınar Başkanlığındaki 
Divan ı n meşru oldu(lunu karara bağladı 
ve Birl ik ve Dayanışma Grubu'nun açtı ğ ı 
davayı reddetti, ayrıca 10. As l iye Hukuk 
Mahkemesinden al ı nmış olan tedbl r 
kararını da kald ı rdı. 

21-24 Ağustos tarihlerinde yapılmış 
olan TÖB-DER Genel Kurulunda yaratılan 
olaylar ve örgoto parçalamak, yıkmak Için 
girişilen eylemler okuyucunun hatırında· 
dır. 

Genel Kurul, toplantısının OçOnca 
gononde, 280 oyla seçilmiş olan SOley
man Oston Başkanlığ'ındakl dlvanı 350 
gOvenslzlik oyuyla doşormoş ve yeni bir 
divan seçmişti. Buna tahammOI ademi
yen karşı gruplar salonu terketmiş ve 
SOieyman O st On taraftarları AnkaFa 1 O. 
Asliye Hukuk Mahkemesinden tedbir 
kararı almayı başarmışlardı. Birlik ve 
Dayanışmacılar, bunu Izleyen gOnlerde, 
demokratik örgOtlerln tarihinde görOl
memiş makyavellst yöntemlerle TÖB
DER'i çalıştırmamak, bölmek, yıkmak 
için ellerinden geleni yaptılar. Örgoton 
parası bankalarca bloke edildi, mektupla
rı na el kondu, telefon ları kapatıld ı. Talip 
ö ztOrk adında biri kendisini TÖB-DER 
Genel Başkanı IlAn etti ve ayrı bir merkez:(.· 
oluşturmaya kalkıştı. TÖB-DER son Oç 
ayda bUtOn bu oyun l arı , baskıları gö(!Os· 
ledl ve boşa çıkarttı. Sonunda llkldatörler 
mahkemeden de gereken cevabı al d ılar. 

Bundan sonra Ilerici, demokrat 
ö()retmen kitlesine dOijen görev ilkldatör
lerl; örgot yıkıcılarını daha da teşhir 
etmek, örgoton birliğini daha da pekiştir
rnektir ve onlar bunu elbette başaracak
lardır. 

TÖB-DER Genel Başkanı GOltekin 
Gazioğlu, 24. Kasım gano basına verdiği 
açıklamada, mahkeme kararlarından söz 
ediyor ve şöyle cilyor: 

"Aylardan beri TÖB-DER Genel 
Kurulu üzerine ve TÖB-DER tabanının 
kesin çoğunluğuyle seçilen yönetimimiz 
üzerine gölge düşürmek i steniyordu. 
Yine TÖB-DER bazı çevrelercia iki başlı 

. · gösterilmek isteniyordu. Talip· öztürk 
adında ve örgütümUz üyesi bile olmayan 
birisi bir Ikinet baş, bir sahte baş 
oluşturmak Istiyordu. Ve Talip Öztürk'ün 

\başını çektiği bir grup kendilerine yasal 
yönetim, yönetimimize de Işgalci yöne
tim sıfatını yakıştınyordu . Şimdi kendile
rinin açtığı dava tüm talepleriyle birlikte 
redtledildiğlne göre tUm bu savları 
dayanaksız kalmıştır. TÖB-DER'In 4. 
Kongresinde örgüt yasalliğı Içinde meş
ruiyeti hiç bir tartışma konusu oiamaya
·caJ!. kadar açık yönetimimizin meşruluğu 
· mahl(eme kararınca da saptanmıştır." 

" TOm Du gelişmeler ışığında örgüt 
tabanımııda örgütUmüzün dışında aylar
dan beri sürdürülen ve TÖB-DER'I 
etkislzleştırmeye yönelen tartışmalar "e 
çabalar artık son bulmalıdır son bulacak· • 
tır. Anti - faşist mücadelenin· eğitimin 
demokratikleştirilmes i mücadelesinin, 
öğretmenierin ekonomik - demokratik 
haklarının korunup geliştirilmesi müca
delesinin hayat i bir biçimde gündemde 
olduğu günümüzde örgütümüzün tüm 
üyelerine örgütümüzde var olan tüm 
gruplara TÖB·DER' In birliğin i ve gücünü 
pekiştlrme konularında görevler düşmek
tedir. El~tte bu konuda yönetım organ
larımıza da önemli görevler düşmektedir. 
TÖB-DER Genel Yönetim Kurulu, mahke
melerde olan son gelişmeyi örgütün 
durumunu mücadele programını, TÖB
DER'In birliğinin ve gücünün pekiştlril· 
mesi sorunlarını tartışıp karara bağla· · 
mak üzere 9.Aralık. 1978 günü olağanüstü 
olarak Ankara'da toplantıya çağrılmıştır." 

1 

\ 

' 

'•, 

"Bilindiği gibi pek çok anti-demokra· 
tik yasa tasansı Meclis gündemlndedlr. 
Bunlardan bir kısmı doğrudan doğruya 
derneklerin hayatı ve Işlevleriyle Ilgilidir. 
Ve TÖB-DER olarak bizi yakından llgllen-

• 

1 

demok~atlk görevler bizteri beklemekte
dir. Toplumdaki tüm demokratik halk 
güçlerlmlze, kardeş demokratik kitle 
örgütııırlne bu konularda savsaklanamaz 
görevler düşmektedir. · Önümüzdeki gün-

TOB-liEirmltinglerlnden biri •.• 

dlrmektedir. Grevli toplu sözleşmali 

sendika hakkı konusundaki mücadelemi· 
zi yok edecek, demeksel lş levlerimlzl 
ortadan kaldıracak bu anti-demokratik 
yasa tasarılarının yasalaşmamesı Için 

ler demokratik mücadelemiz yeni bir ivme 
kazanacaktır. TÖB·DER bu mücadelede 
öteden beri olduğu gibi üstüne düşen 
tüm görevleri yapacak ve onurlu yerini 
koruyacaktır." 

• 

• 

öte yandan, TÖB-DER'e yönelik bu 
saldırılar, TOrkiye'de devrimcı ve demok
ratik çevrelerde olduğu. gibi, yurt d ı şında 
da tapkilere yol açtı. ı sveç TOrkiye'li 
Öğretmen ve Eğ itmenler Birliği, (ITÖEB), 
TÖB-DER Genel Başkanı GOltekin Gazi
oğ lu'na gönderdiği ve bir kopyasını da 
gazelemize postal ad ı ğı mektubunda şöy
le diyor: 

lsveç Türkiye'li Öğretmen ve Eğitmenler 
Birliği iTÖEB 

Stockholm, 30/ Ekim / 1971 

Sayın Gültekin GAZIO~LU 
TÖB-DER Genel Başk.anı 
ANKARA 

Ülkemizdeki demokratik mocadel• 
nin ayrılmaz bir parçası olan TÖB-DER 

. içindeki son kongre ile gelişen olaylan 
ilgi ile izi iyoruz. 

Kitle örgatıerinln Içinde toplumUft 
ÇE'Şitli kesimlerinden insanların bulun
ması ve bu insanıarın eğilimterini yansı
tan görOşlerln· örgüt içinde çarpışması 
doğaldır. Fakat örgOt bOtOnlüğOnü koru
mak, verdiği mücadelede onu zayıf 
dUşürecek durumlarda kaçınmak biricik 
prensip olmalıd ı r. 

~ysa 4. Olağan Kongre sırasında, bı.ı 
prensıp , Olkemlzln en bOyOk demokratik 
kitle örgoıono parçalayan ve Iki başl ı hale 
geti ren bir sekter tutum tarafından 
scrumsuzca çlğnenmlştl r. 

ı sveç'tekl e{jltlm emekçileri olarak 
kendimizi Olkemlzdekl demokrasi moca: 
delesinin bir parçası sayıyor ve bu sekter 
tutumu kınıyoruz. 

Sendikal hak ve özgOriOklari elde 
etme mocadelemlzle birlikte tam kavga
n ı zoa yanınızda oldu{)umuzu bildirir, 
TÖB-DER'i parçalamaya yönel ik bOtan 
çabalara karşı sizi destekleyece{)imizi 
belirtir başarılar dileriz ... 

1 

Yönetım Kurulu Adına 
Başkan 

YahyaYAZAR 

ZERKLİK VEYA ÖZGtJRLÜK 
İSTEMEK BÖLÜCÜLÜK VEYA 

• • 

ŞOVENiZM DEGiLDiR 
Ju'ra'liların ıiu savaş ım ı ve başarısı 

tom~ vrupa'da Ilgiyle izlenmiştir. 
Sosyalist bir TOrk aydınından aşağı

daki mektubu al dık. Okurumuz, mektu· 
buQda bir gazete haberini, ısviçre'de yeni 
'bir . kantonu n doğuşunu konu .olarak 
alıyor ve TOrkiye'deki Kürt sorununa 
değinerek şöyle diyor: 

2 Ekim 1978 tarihli Milliyet gazetesi
nin 8. sayfasında şöyle 15ir tıaber göze 

-.. ~maktadı r: 

·~ısviçre Yeni Bir Kanton Do(ıurdu" 
başlığı 'ile verilen bu habere göre Eylul 
1978'de ls'Vi~re'de " Jura Kantonu" jçln 
halk oylamasına · başvu rulmuş ve oy 
çokluğunun sağlanmasıYLa "Jura" lsviçre' 
nin 23. kantonu olmuştur. 1 Ocak 
1G79'dan başlayarak kantonal yürütme 
yetkilerine kavuşacak olan ısviçre'nin bu 
yeni kantonunun özerklik istemesinin 
sebebinin .ekon.omik olduğu belirtiliyor. 
Da··,a önce Ber.iı- Kantonuna bağl ı olan 
Jura'lı l ar, Bern Kantonu tarafı ndan sömO· 
rüldOkleri gerekçesiyle özerktik isteğinde 
bulunmuş ve 1974'ten beri çeşitli eylem
lerle özerklik içi rı çalışmışlard ır. 

< 

.. Ilkel Afrika kabi lelerinin ulusal de· 
~erlerine sahip oldukları bir çağda, don 
Insan yiyen yamyamlar"·clarak nitelenen 

geri kal~ı~ nalkların bi~rıQI dillerini, 
kOitOrlerını ve ekonomtıetini: yeniden 
örgOtledikleri, düzenledikleri ; ektiyup 
yazdıkla~ı ve geliştirdikleri bir Çağda, 
Anadolu dakı varlıkları TOrk'lerden çek 
esk ı olan Kürt'lerin en doğal ulusal, 
kOi tOrel, p~litik ve ekonomik haklarını 
istemeleri, bırakın burjuva politikacıları
nı , şovenist görüşlerden kurtulamamış 
sosyalist fikirli kimf:klşilerce bile olum
suz tavı rtarla karşılanmaktadır. 

Gelirinin bOyOk bir kısmını kapital ist 
dOnyanın para babalarının ve gayri meşru 
k~zanç salıiplerinin paralarının bekçill· 
!')ınden sağlıyan ısviçre'de bile tı i ç bir 
ısviçreli Juraiıiann öz!lridik rnocadelesini 
böiOcOIOk veya şovenlzm l e suçlaıi!!.lm ı ş
t ı r. ( .... ) Özerklik ve özgOriOk ıstemek 
böiOcOI\ık veya şovenizm değild i r. ' 

i sviçre yeni bir._ 
Ic anton doğurdu 

' . 
'RO]A WELAT/Say.fa-7 · 
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Revale me z. ELK1. Lı Suri, lı bajare 
Qamışloye Mamosteye mezın CegerxWin 
ziyeret kır u pe ra dan u s.tanek kır. Em w e 
lı jer peşkeşi xwendevanen iwe dılun. 

• 

Z.ELKİ· Mamosteye gıran, geM K~d te 
baş oasdıke u gele rooakbiraneo Tırk ji. Em bı 
te u nave te gelek serfıraz ın. Mm dıxwest, tu, 
derheqa jıyina xwe da me careke dm rooak bıld. 

CEGERXWtN·· Qeydi nake hevale delal. 
Sala 1900 h dora Merdine, gunde Hesar hatıme 
dıne. Bave mm rençber bü. Hasıli em gelek feqir 
bün. Wexta ez 9·10 sali büm, dayik ü bave mm 
çüo heqiya xwe. Bı destda~a xwe mm şol dıkır 
ü bı derbazbuna jiyina xwe dıkır. Hatıme 18 
saliye, mın dest bı medrese kır. 10 . sala da 
xwendma dini mm xelaskir ü icaze stand. Jı bo 
xwendına dini gelek ciha geriyaın: İran, Iraq, ü 
Süri... Sala 1927'a zewıcim. 1928'a ji lı Süri mm 
dest bı melatiya gunda kır. 1935'e büme 
·xweciye Süri. 6 diwane mm hene. a- hatıne 
çapkırın, 3 ji mane. 2 pıitUken çiroka ji mm 
nıvisandıne. Y~k CIM O GULPERİ ye, ya dın 
ji REŞOY:E DAR:E ye. 3 pırtiik*ü qezetek ji mm 
zıvırandıne : zımane me. A ewıl tnrtii_lı:aHalfin e, 
e dın ji Minorski ii Cumhuriyeta .Mehabat~ 
(Angleton) ye. Qezata Farısi ji lı derheqa 
şoreşgereki lrane ye, lı wexta Elamana Nazi, 
Hitler.de ev şoreşger hatiye kuştm. 

Nıha ji helbest ü çirokan dmıvisım. Wekdi, 
pırtüka ji werdıgerinıme ser zımane me. 

Lı Qamışlo dırünım. 7 zaroyen mın hene. 2 
xort ın, 5 keç m. 

Z.ELKİ· Kijan sale te dest bı · helbest 
nıvisandıne kır ü dı helbesten te da merhela 
şoreşgeri çı dem gırani bii? 

• 
· CEGERXWİN · Sala 1924'an mm dest bı helbest 
nıvisandme kır. ttirafeka ji bıkım baş e ... Ev sal 
destpekınna welatpareziya mm e ji... S alen 
ewıl, dı helbesten mm da tema mılli ii 
welatpsrezi gıran bü. Le disa dıji axa, şexa ii 

• 
bega ü tevi kewneperesta mm dınıvisand. Ve 
temaye heta herba Cihane ya Duya keşa. Dı 
saliı.1945·46 peve dı helbesten xwe da mm tema 
şoreşgeri gıran kır. 

Z.ELKİ Helbesta. çı deme roj~ dmıvisi tl dı 
helbesten te da kijan mewzti gıran e? 

CEGERXWtN·· Weki mm goti, helbesten. 
mm da mewzüye şoreşgeri u welatparezi geleki 
gıran e. W eki hün dızanm, behna welatpareziye 
ü ılme sosyalizme jı helbesten mm te... Wekdi, 
dıji axa, şexa, bega, tevi kewneperesta, 
nıjadperesta ü emperyalizme dınıvisım. Metha 
marksizme ü leninizme dıkım. Materyalizme dı 
nav· helbesten xwe da diyar dıkım. Jı bo 
şıyarbüna gele me çı hewce ye, jı reya 
sosyalizme na derdıkevım ü dıılıvisım. 

Bı pırani lı deme beyane, wexta şıyar 
dıbım, beri teşt xwarıne helbestan dınıvisım. 
Wi wexti gelek helbesten baş dınıvisım. 
llhamek baş te sere mm. 

* Ew se pırtôk jı Ere bi hatme wergerandın. 
·············------------·····--------------------------------

ROJA WELAT!Say.fa-8 
' 

• 

• 

• 

' . . . 

W ekdi, çı zordestiYa ez dıbinım, mesele 
weki dıgerun, bıbinım yek tedayeke lı gel 
insaneke dıke, yek belengaz e, a mezın jı . xwe 
gele mm bmdest e ... Ez jı van meselan ilhame 
dıstinım ii helbestan dınıvisım. 

EVIND.ARl WElATIM 
• 

• . 

.hbonll her kNek yatek he'flll mm welat 'f/11'8 
Beli-çıb/om dldesM ..,..1tWinxwarQxedda1'8 

ç,q.u peMI IJII'IIII bl}lm ,_,ez llldim •nin 
ÇelengDIIIUik D,.,. o,epalli ,ox D t:ebbel'8 

~rwekmtndl v1,. debivan tlatdDkulan~ 
T.,_serdtivlgent», diM.s• mtn de:,.,,.,.. 

Çızanlq/me,. vi ,.ngeşox~ ~blbeııf 
Ne wtlkm~n dil bl top li aw1rl 'fll,.lw/ndtl,. 

Eger9f111dıan bl den dt/mill beli yaiW,. "'*' 
Bl nevi wiiiNitnd blime gthem gerdllniBeY'f/11'8 

B1 wsn lllvln ,ekerbaitn bl m1n da soz D peymsnek 
J1 ~ plve ku dt/ ""d/ keslaw ya,. blpl'8 

Ev •• 1 me.Jipl,. ku dil herdem INdim desta 
N•""'"" ez/IZIIIden D .if Ilden D ben D dare 

1.1 ser her kılvlll #'Onun, bllum qlrln halil her kes 
J1 ,.,.,. xewl ,.,, btbln hozsn li,.,.,. 

01 bm lmgl xwe de deynm ••" dljmm w eki düpqk 
Lı ber poZJI xw• deynm wl gula nü pışkwl xa,. 

Dt govanda ma de heT kes b1 d1/şsdi IHiun di/an 
Lı ş Dna hlstt,.n çsvan xuşln bin co D eobal'8 

Evesoza mm D d1/ber egar b1mnm d1 vi,. de 
J1 vi dmya xwe, li ,Inn, CagenıwinP ne bl par e .•• 

• 

' • 

.... 
DAN U STAN 

• 

• 

• 

xewamenaye 
• 

em qet ranazın 
em jı w e dılo.ı:ı 

heviugazın 

emjiherdem 

heqqe xwe dıxwazın 

Jı koma· mılletara 
• 

cegerxwın 

• 
• 

• 

.. 
' 

...... 
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Z.ELKİ· Jı oo helbestvanen Kordıstane çı 
re nişan ·dadi ii da:ıı:waziyen te de hebın? 

CEGERXWİN · Daxwaziya mın ev e ku, 
helbestvanen Kurdıstane, çend qeweta xwe jı bo 
dujmıne navda u derve serf bıkın, jı bo 
şıyarbüna gele me xebat bıkın. Deste ku qelem 
dıgıre, jı bo reya ılme marksizme ii len.inizme 
bıla bıwestmen. Bıla gelek bmıvism, edebiyat ü 
çanda gele me zade bıkın. Ew ji bıla 'bı helbest 
nıvisandıne mıle xwe bıdm şoreşa gele me. 
Dujmınatiye lı gel dewleten sosyalisti nekm. 
Hasıli lı ser ılme sosyalizme, jı bo gele me 
şıyarkırme ii şerkırme, bıratiya tevi gela.n ü 
karkeran bınıvisinm. 

Z.ELKİ· Derheqa Kurdıstane, wexta bori 
u nıha ditmen te we çıbm; wekdi, nıha em 
dıbejın Kurdıatap kolon i . ye, an go mıstemleke 
ye; jı bo v~ gotma te çıye? 

CEGERXWİN · Weki zanina we ji, welate 
me bı bez ar sali biiye ger an ( bender) 
İmparatora, mira u zulımkara. Derebegen 
(miren) Kurdıatane ji bo mesleheta xwe nire 
zulumkara qebUI dıkır. Ewan ji teıb (teda) lı ser 
feqiren Kurda dıkır. 

W elate me mıleke Osmaniyan, aliyeke 
Fansa navbeyna xwe da belavkırıbu. Jı bo vi 
welate xweş hemu zordestan lı navbeyna xwe 
şer ji dıkırm. Feodal ü kewneperesten me j i, jı. 

bo jiyina xwe, kijan mıli mezmahi dabaye nire 
w i qebül dıkır. 

Mira u feodala, axa eşiran jı ber sereketi ü 
sazumana xwe, şıyarbüna gele Kurd lı qeyde 
(zmcira) dıda. 

Nıha ji tıştek mezın ne hatiye guharı;m. 
Welate me hatiye perçekırm, em bındest bı1ne. 
Emperyalizm xwina gele me dımıje. Menfreta 
feodalen me jı ~ı vere ye. Ew ji nahelın gele me 
şıyar be. Deste xwe dane deste nıjadperesta ü 
emperyalista. Bes tışteke bejım, gele me ne gele 

- • 

• 
' • 

bere ye, kem jı bı şıyar buye. :Edi bılıiren 
feodalan, axa eşiran, wek bere deng nade. 
Gundiyen me bı kemasi ji be, ked u gendana 
(~ado) x:we dıkın. Xwendewanen welatparez ii 
peşveru zade bune, .heqe gele xwe dıpırsm, hej 
zade ji. .. 

W elhasıl welate me ii gele me xweşi bı çave 
xwe he ne ditiye. Te hele we bıbine, ne dur e, 
nazik e ... 

Jı bo kolonitiye, ez ji wek we dıbinım. 
Helbet ku koloni ye. Hemu batına sererd ii 
bınerde welate me, zmane me, hem ii tışten me, 
jı ine hatiye stendın, hım ji bı zordesti. W eki ev 

• 
ji ne koloniti be, w e çıbe? .. 

Z.ELKİ. Derbeqa xelasiya gele Kurd, 
ditmen te we çıbm; ango bı kijan reye we çebe? 
Jı bo dewleten sosyalisti, Yekıtiya Sovyeta we 
çı beji? 

Derheqa Maoisti ii siyaseta Çini, gotmen te 
weçıbm? 

'cEGERXWİN· - Bıray~ eziz, bersiva ve 
pırse geleki küre. Le hele, ez bı kurti bersiva w e 
bıdım. 

Ez dıxwazım xelasiya gele me bı peşdariya 
sosyalisti be. Evro ke gele me lı çar dewleta 
belav bılye, oert \1 zurdvin wan ji mımkune ku 
ferq bıkın. H evet ye ku h her perçe Kurdıatane 
da keain markafat u leninist xebat& bıkm, 
raçandına aiyaai u avakırma partiyek sosyalist 
bıkın. Dı .ı:el bAzen peşvertl gıredanen bı dostıni 
bıkın . Dıji axa, şexa, t~wayi kewneperesten 
navda şer bıkm. Gele me weki mıstke bıkm u lı 
peşdariya sosyalistan lı gel hezen peşveni lı her 
singe dujmıne mezm, emperyalizm ii kolonyaliz· 
me şereki zor bıkm. Raçandmen siyasi yen . . 
perÇen Kurdıatane hewce ye ku navbeyna xwe 
ne qetınin, Mıle xwe lı gelek bışıdinm. Carki dm 
ji dıbejım; jı reya marksizme u leninizme 
şaşnebin, nacibiin bı ve re ye. 

Dewleten sosyalist ji dosten me ne. Hewce 
- ye ku em navbeyna xwe ii wan xıraw nekm, 
dostıniya xwe zade bıkm. Yekıtiya Sovyeta ji 
her wesa. Evro ke lı dıji emperyalizme, hevalen 
gele me ii tewayi gelen bmdest Yekıtiya# 

Sovyetan e ii dewleten sosyalist m. Baweriya 
mm ev e ku alikariya Yekıtiya Sovyeta ü 
dewleten sosyalist u tewayi hezen peşverii en 
dme, jı bo xelasiya gele me şert e. Gele me bı ve 

. ~lik~fiy~ we geleki keyfxweş be. Jı bo ve yeke, 
hewce ye, ku em lı gel dewleten sosyalist ü 

' tewayi hezen peşveni yen dme dostinya xwe 
zade bıkm. 

. Siyaseta Çin ii maocıti nıha lı gelek 
dımeşın. Çin evro ke hevalinye lı gel dıjmıne 
gelen bmdest ü tewi sosyallsten dıne, emperya· 
lizme dıke. Mıle xwe ü Emrike daye yek. Ev 
reveçüna Çini ii maocitiye ne lı gel gelen bmdest 
e, lı gel dujmıne gelan . ü sosyalizme, 
emperyalizme ye. Jı bo ve yeke ez maocıtiye ü 
siyaseta Çini lı dıji marksizme u leninizme 
dıbinım. Hasıli ditmek geleki xelet e. 

. Z.ELKİ· Weki zanina te ji, şoreşa Iraqe 
1975'a tekçu, derheqa ve tekçüne we çı bejı? 

CEGERXW1N · Bıraye eziz, lı ser ve pırsa 
te ez geleki na sekınım. Çı ku, tu ji dızani, 
şoreşa lı peşdariya axa -eşira be, feodal ii 
burjuvazi be, hewce nine ku ez bejım, bıve·neve 
we tek bıçe. Ne mımkiine ku bıgıhije armance. 
Şoreşa Iraqe ketıbü deste kewneperesta, 

• 

1 

BEGIM XUYA YE HUN NA TIRSIN 
Hey welat boç pen;e pen;e me ye bm destil ne'fllr 
Hllluml xaldJ C. bin e wek Slld * D wek lle-'fllr * * 
KUldil beJtti e, • .,lkestl wer ,_,.n/ çal'lıenar 
K,tın 811!11Jdan D Mdan, Nne wan flm bokS li dilr 
Hey welllthaq(J me 'fll, M emj1 xew nabtn ş/yar 

Ev nya ko ser bllllldl tllde ye tev ,., D ka, 
Canfrda xweş pide çDne, qelsem§r ma yin ll peş 
Hestlyi millet dıkojln wek segan ü gomeba' 
Hemdem ü dostil ne yar m, w an m1Het hlştm ll peş 
Htly tel'88 ferqi pye, he ne yer xwar he c. xwar 

Nun ll "naylıına" BIWBr 1n, Mste em bJJ'ıpi D xwas 
T1m xolllmokln began e, pl pri ü bl k,.. 
l we tang D top D zlrr 111, 1 me bes çaldlç ü das 
Ll nya me ya dumıt e, ey be~ diZ ri nenas 
l di roja senıwebiinl ko btmini ,ennelcar 

Ta bl k•• warbunlnln gaw, D bfibext D xurt 
Polpel'8st D bil xelet D bl IRI}/ D hmde sll't 
Fexfe1UI p;. ii deiWw, ,.ba, D ftirt D pesn D zut 
Zllnıbe 1 we har D din ii tlevlok,jinekurt 
Ger m•t l'llbi}lxew, C.Vtllne k..,,.,.,,., 

Pir nezik e ko 'l'fllrbln lcatkllltl gundl we c.v 
Pille Deofkarlltencbeld8•tl 1'8•tllıırı6Ee hev 
Wl.,. hiJn di t;1 M}ln, -'cavldedl wa 18v 
Tlne kuştin umıxwln D ,eımlkllr hun l'fl/ o, • ., 
Hivili C.wqeJt ki km, bl xwedl ne hay hewar 

Ev hem/av li•vt. ma qeyne 1 kutd, 1 we ne 
Hwt Mill r' di ,.., ll 1 ,.., ı.vlcM ne 
Nun ,eriiDdewlemendtn, amxulllm D banda ne 
Nal ne,..,., em ,etlfm, hun dizi me/IJ me·ne 
De w/efe we c.v xeballl destil dilr D kar li sar 

Berneri!Jiı• we çetekwerblmlnlev•man 
Pir n4llk e ko ,l'fllrbln palelfllnl qahleman 
Hun dtbm efaane D estlltf f811xa c/hen 
Tev Jı bo mtHet diml,., Jllllr ll av D un D men 
TaltoeiiX.,, hun .,.,...,. Mvdr ar•na de }ar 

* Sem/cwezirl kevn rf ,,., 
* * CeMI Ba'fllr 

~a:eş~ra,. feodalen weki Barzaniyan. Jı bo ve 
ye~e tekçu ... Evan xıyanetek tariqi (diroki) lı 
gele ~e kır. Gele me ve jı bir nake ... Bes 
baw:erıya mm geleki heye ku, şoreşa Iraqe ne 
mırıye, na mıre, lı peşdariya sosyallsten 
Kurdıatane w e bıgehe armanca xwe ... 

Z.ELKİ· Mamoste, ~jnameya me Roja 
W elat ku lı Tırkiye Kurdi u Tır ki derdıkeve · 
dıgıhije deste te, yan na? W eki dm, daxwaziyek 
an g9tmek te heye jı xwendewanen Roja W eJat 
u Kordıstana Tırkiye ra? 

CEG:t:RXWİN · Nave Roja Welat mın 
dıbıhist, le pele, ne dıgıha deste mın. Bes 
bejmara 9'an gıha -deste mm. Dı nipela ewıl da lı 
ser gırtma Eli Eskeri u hevalen wi da gaziyek 
hebu. Mm xwend. Geleki kafa mın pe hat. 
Rojnameyak peşveni, welatparez u sosyalist e. 
Meqala h rupelen n~v. da, derheqa şoreşa Iraqe 
geleki baş bu. Lı rupela dawi ji h ser mırına 
maınoste mezın Ereb Şemo xeberki Kurdi 
nıvisandi bu. Rasti nave Roja Welat geleki bı 

' 'ÇEGERXWIN. 

sebm e, baweriye dıdete insani. Disa bejım, 
w elle gelek m ın je bezkır. Bı ve rojname 
derxıstıne we gavek bı merani avetiye. 
Daxwaziya mm ev e ku hun bej peşve bıçın, gele 
Kurd şıyar bıkm, reya sosyalizmenişan bıdın. 
Jı xwe baweriya mm heye ku hiin ve dıkın. 

Bes daxwaziyeke mın ji ew e ku hiin, Roja 
Welat· bıgıhinıne deste mın. Hezdıkım bıbım 
gıredayi (abone). Eger mımkün be neşıren dm 
yen Kurdi ji bo mm bışinın, ez de keyfxweşbım. 

Hasıli geleki sılaven şoreşgeri dıkım jı bo 
gele Kordıstana Tırkiye u tewayi Kurdan. 

Xebatek zor bıkın. Gele me hewceyi ve ye. 
Jı reya marksizme ii leninizme hewce ye em 
şaşnebm. Ev re ye, bıve . neve we bıgıhine 
armance. 

Geleki serfırazbın. 

.Z.ELKİ· Geleki spas dıkım jı bo ·van 
bersıv~n te, Mamosteye gran. Gele Kurd ji bı te 
geleki serfıraz e. Gelek bıjil. .. 

• 

' 

• 

• 

' • 

• 
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BINGöL'DE HALK FASiSI 
ÇETELERE KARSI BiRLESiYOR 

Kültür Deme~i 'nin etrafını sara
rak içeri girip Deme~i aradılar. 

L 

1 
~ 

ı 

Polislerin dışında kimseden 
destek bulamayan faşist saldır

ganlar, E~itim Enstitüsü 'n ün a
çılmasından sonra saldırılarını 

daha da yoğunlaştırdılar. E~tim . 
Enstitüsü 'ne gidemeyen faşistler 
okulu kapatmak Alevi - Sünni 
Kürtleri birbirine kırdırmak ama
cıyla son oyunlannı tezgahlıyor
lar. 

Böylece faşistlerin yeni olaylar '-:~~ 
. çıkarmasına y~dımcı olurlark en, lıl 
o· sıralarda faşistlerde lırsatı 

1 
de~erlendlı:iP cezaevi caddesi~d~ f 
evine gitmekte .olan Hasan Sevm ı ,J 
silahlı saldın sonucu a~ır yarala
dılar. Yaralanan Hasan Sevin 
Hastahaneye kaldınlırken yolda 
öldü. Hasan Sevin 'in cenazesi beş 
binin üstünde Alevi -Sünni halk
tan oluşan bir kalabalık tarafın
dan törenle kaldırıldı. 

' . FaşiStlerin giremed~. olay 
çıkaramad~ı okullarda e~timin 
sürmesine gönülleri razı olmayan 
polisler, 23.11.1978 gü.nü Bingöl 
Lisesinde Devrimci' Engin Kay
gulak 'ı tanyar ak aA"ır yaraladılar. 
Engin Kaygulak halen Diyarbakır 
Devlet Hastahanesinde yatD\&k
tadır. 25.11.197~ tarihinde, fa
şistler Belediye binasında çarşıda
ki halkı hedef gözetmeksizin 
yaylım ateşine tuttular. Polisin 
saldırganları yakalaması gerekir
ken gidip Bingöl Devrimci Halk 

Kalabalık yürüyüş boyunca 
hep bir a~dan "Kahrolsun Fa· 
şizm" sloganını haykırdı. Lise 
caddesinde yapılan saygı duru
şundan sonra öldürülen Hasan 
Sevin 'in oğlu babasının faşistler 
tarafından öldürüldü~nü, mese
·lenin Alevi-Sünni meselesi olma-

• · dığmı kavganın ezilenlerle -ezen
ler arasmda verilen bir kavga 

u i 

H•••n Sellin'In ceneze tiSI'tlnlne bel bin/n Ozerlnde birhe/k kltlealkettldt ••• 

oldu~unu .söyledi. Daha sunra 
Hasan Sevin 'in cenazesi topra~a 
verilmek uzere köyüne gönderildi o 

28.11.978 tarihinde gece saat 
9 sıralarmda Kıbrıs mahallesinde 
oturan ilerici unsurlarm evlerine 
karşı iki saatten fazla silahlı 
saldında bulundular o Bütün bu 
olaylar polisin desteği ve gözeti
minde yapılmaktadır o Devrimci 
Engin Kaygulak'm polisler tara
fından a~r yaralanması sonucu 

halk pol;cıJ~ri iki gün carşıya 
sokmadı. 

Faşistlerin planlı-prugramlı 
saldırılarının hedefi halkımızı Ale
vi-Sünni diye birbirinden ayır
mak, onlan birbirine kırdırtarak 
güçsüı düşürmeyi amaçlıyor. Fa
kat gittikçe bilinçlenen, asıl düş
manı tanıyan halk Alevisiyle -
Sünnisiyle birbirine kenetlenerek 
faşistlere karşı güçlerini birleştiri
yorlaro 

MAMUCAN köYüNDE 
TOPRAK MÜCADELESi· 

' 

~ Al•ltdll Memucen kiJylülerlnln 
topnık mücedele•lnl enlllttın · bir 
mektubu yeytn/tyontz. Bu olllyds de 
KOrd/stlin kiSyiD•ünün eğelllnı k11171 
yDrlJttüklerl mücedelenin öykülerin
den birini bulllcek•ma. 

llilmürlilerlnl •DrdOrmllktlldlrlllr. A
ğelllnn be'' dere dO,tOIOnde onlenn 
ilk kurtenellll •iSmOrgecl bul'ju11ezlnln 
gOç/Brlnl 1111 }llndltmılllll!ll yem be'lll
nnds buluyorler. 

zin her k6,esinde ISzgOrlOI( 1111 de
moknısi mOcedBIBlll yük•ellyor. SIS
mülfleclli(Jin 1111 11ğ11 zulmünOn •ilkO· 
/üp llblllce(Jt günilir çok yekmdiT. 
Gezet11miz 110JA WELAT yok•ul 
Kürdistlln köylüleriyle omuz omuza 
olduğunu bir kez d11h11 belirtir, Me
mucen k6ylülerinl mOcedeles/nde 

Her ;pımen olduğu gibi bu olllydll 
de •l•lllr, }llndemıe denilen de11hlt 
gOçhlrl lhl l'blrlltJI Içinde zu/Om 1111 

Hellamtz dostilinm 1111 dDim•n,.
nm birbirinden eyttmll bilincine ul11,. 
m1' bulunuyor. SilmOrgee/leri 1111 ı,. 
birlikçilerini OrlcOten .de bu. 0/kem/- destekler. 

_) 
Memucen KiJyO Derlk Ilçesine 

belltdiT. 28 hene/1, 150 nüfualudur. 
1648 diJnUmllik ekilebilir anızi 11er. 
KIJyOmOdJn •u /htlyecl yeterince . 
ke,*'nmedt. YSE'nln kiJylimüze ge-. 
tlrdiiJ/ •u derlle topnıklllnndlın g~çl
yor. Cemll 11ğ11 stk •1k kiSyOmüziin 
•uyunu kesel'tlk bizleri •u•uzluğe 
terlce,.ekten geri kelm1yor. Kürdls- · 
ten'm dltJer kiSylerl gibi bizim de 

· elekfrlllmiz yok. 
6 y1/ keder iSnce Derlk Keyme

kemt, mel mOdlirlJ 1111 kerekol komu
tem birliktil kiSyOmOze g111dUer. Bir 
toplanti dOzenhlyBI'tlk, kiSyOmüz top
nıkiiinnin hazine m11h oldulunu, bu 
topnıklen /#etme hekkmm biz kiSytD
hlrln oldulunu encek bunun Için de 
«:.r 11tm11miz gBI'tlktijJini•ISyledlhlr. 

Bunun- Ozerln11, 1/gH/ mekemlllnı 
be111urenık kiSy topnıklenm 3 ytlllğl
ne «:.r ettik. Oç ytl topnıklllnmiZI 
Bklp blçtlkt11n •onnı, «:.r ı,lllmlerlnl 
teze/emek oze,. t11kn1T keymekemlt· 
IJ• gittik. Yetkililer, "Hazine arazileri
nin icira ller//mll•lnln~yaaaklandıOını'· 
•ISyledller. Bu durum kBf71Smda 
morBilmiz bozuldu, geri döndük. Yep
tlltmtz llrll,tl!mlllllrden sonr11 bize 
y11/11n •iSyleylp be'lennden sillldtklll
nm illl'tlndlk. Are,tlmıemm derlniB'· 
tlrdlllmlzdB, yetkUIIerln rD11111t eldtk· 
lenm, topmklenm1zı bunden biSyhl 
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eğelenı 11erdikhlrlnlote•blt ettik. 
Ağelerl11 de11hlt y11tk/Hierl, top

nıklenmm elimizden elmek Için lln· 
lllm,lllrdt. Topnıklllnm-. giSz koyan 
Ağe Hilc1 D1111ut'un 14.0110 diSnOm 
topnıiJt 1111rd1. Deha doğru•u Dttvut 
Ağe, bu keder bOyOk topnılt 26 y1/ 
k11d11; 1Snc11 ge•p 11tml1tl; oy•• o 
topmklllnn dil hezlneye 11/t oldullmu 
herkes· biliyor. Ote yenden kiJyOmO
ziin topnıklllnm dllllhltiyordu. 

' Biz k6yl0hlr, topreklenmlllll ••· 
hip pkm11y11, Çlkerlllnmm korumeyil 
be'llldıkçe De11ut Al• 'mn de etekiliri 
tutu1tu; bizim bil'lltJimlzl bozmak Için 
Çlllltli oyunkir tezg6hllldt. Içimizden 
bezı klllhlrl ••tın eldt, kendisinden 
yana dBIII'tlnmeya yiSnelttl. ·Ancak, 
bütün bunlen bo'11 Çtkllmıllyt be,.,_ 
dtk: 

Bizi yenmBk Için eğehlr blrle,tl
ler. Şe~ Ahmet K6yOnd11n Cem// Jtla, 
Mesun kiSyün"•n C11bnıll Ala/er, 
D1111ut Ağe'mn y11rd1mme hemen 
ko1tuler. Aynce Cebnı/1 Ağe'ntn ezılt 
kardeli $11xmu~re Seydo, k6ylim0zde 
oturdu(Ju Için çok dshe bOylik fllne
ltkler yepmeyil be'hldt.' K6y/Oierln 
birliğini bozmek Için fllzle Btk/11 olen 
de o idi. KiSy/ül.rlmiz bunu kt•• 
sürede t11k btmktl~ onunlll konu
Ilin kelm11d1. . 

• 

) 

Resmi mekemlllr topnığ1 fender
me ZJOruyle elimizden elllnık 11ğ11y11 
11erdlfer. Hezlne topmklenn11;ı /care 
IIBrllme•lnln r••eklllndtğmt IJne sü
l'tln de11let gilrellllleri, ejjslllr topraği 
ekerlc.en fendenneyi kerştmize ·dikti
ler. Ekim /'leri boyunce jimderme 
kiJyden eynlmedt. Bu olay dellletin 
e(Jelllrlll ne stilibirliği içindil bulundu
ğunu eçtkçe orteye koyuyor. 

topr11ğ1 •Omıeye be1llld1k. Bu mOce
delemlzde, Çtlllrede bulunen Ilerici, 
demokre!., 1111 yumllller . lntıenlllrden 
bOyOk de•tek giSrdOk, yent billimiz
den 11 ynlmedtlllr. 

. Ağaler bize seldtmıllyl giJze 11111-
medtlllr. Ancek, her zemen olduğu 
gibi bu defe de Jendemıeye ko,tu
lllr. S1111t 12.00 .,11/ennde 3-4 b6/0k 
komendo /lll etrsflmizl ••rdtlllr. Çe
litll hekenıtler 1111 terteklemelllrla 

Areden y11111r geçti 1111 llğBIIIr bizi tutuklamek lstedHer. Ancek, 
topreklenmmiJIBtmeyll dellam etti- Merdln milletlllikili Ahm11t TOrk'ün 
ler. Bu ytl artik btçek kemiğe mDdllhBie•lsonucu kurtu/eblldlk. 
deyend1, enızimlzi kurtermek için Yok•• lllibeh/ere keder nezeret/11rde 
Bilmizden geleni yspmeye kerer. tonlll deyek yly11cek, Çll,ltll.hekeret
"Brdik. Kemma pehesme de o/se' ler giJrecektlk. Belki. bir kepma de 
topnıklllnmiZI koruyecektlk. 610 Çtk_llcektlk nBzerettBn ... 

Ekim zemsm eğelllr }llndllmıeyı Tum olup bltBnlel'tl reğmen ytl· 
linlerinil keterek fnltktiSrleriyle kilyil medtk, ytldmlllmedtk. MOcedelemiz 
girdi/Br. Aniziyi sünney11 belllldtler. karerli bir biçimdil de1111m ed11cektlr. 
Ask11rler, bizi tllhdit Bdiyorlardt, eğe- M ücedelBm/zin her 11111mesmd11 
lanı .. kllf7t geldiğimiz tektlrde bizi dostlenmtzdlln Yllrdtm g6rd0k. H11/e 
11zecek/erlnl söylüyorlardi. Bu hBIIB HIICI Sinlin "'~l'tltinden yumellllrle
lçlnde illerini tememlllytp k6ydet Tin ysrdtmhtnm hiç unutmeyeceğtz. 
eynldthtr. 0/kllmlzln tOm yume11er insenlenm 

Bunun üzerine köylüler o/ere/r yllmmtzde g6l'tlceğlmlze lnemyoruz. •. 
enımtzde durumu de(Jerlendlrdlk. A-
rezllerl yeni belten kilndimiz sürme-
ye kenır 1111rd/k. YA KANIMIZ YA 
TOPRA(JIMIZ d./'/lll'tlk gerekli gOvlin-

' lik tlldblrlBrinl silimk tnıktörlllrlll . . . 
Memucen KIJyOnden 

Bir Grup Emekçi 
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ECEVIT 0 TARZANI'... 

Serokwezir Ecevit tım dıt>~je "lı 
Tıı1dye pir gel tu.nın., ten li gelek heye: .. " O 
Ecevit jı pırsa "gelan ra azadi" · gelek 

EeEVIT VE TARZANCA ... 

Eceyit sık sık, · "Türkiye'de halklaı 

değil bir tek halk vardır," der ve "H atkiara . . 
özgOriOk" sözünü öfkelenir, kızar •.• 

' 

·' 

' 
' 

dıqehıre, h~rs dıkeve... , 

Ecevit, çend roj ber~ disa çQ· 
Kurdıstane, bajare Vane O lı wır hımb'eri 
dehtıezaren Kurd ku kom bObOn ku lı wl 
guhdari bıkın, dOr o· dırej xeberda, 
xeberdana xwe da' ji tım got "gele Tırk, 
geli Tırk! ..... 

• 
Bı gotın O· xweziya d ıle Ecevit ew 

Kurd~n Vane BOn Tırk an ne bUn, erri pe 
nızanın ... Em ewqasi dızanın ku dı. vegere 
xwe ·da Ecevit bO ' tarzan, bı tarzani 
xeberda... · 

Ecevit dı teyare da lı cem xwe 
~awıkek dabO rOnıştandın. Ew jı Van~ bO, 
ıı çaveki maiOI bO, Ecevit ew dıani ku 

. bışine toxtoran, çave wi xweş bıke. Lawık 
panzdetı sali bO 1~ tırki nızani ·bO. Ecevi·t 
bı lawıki ne bı zıman, bı . per O baskan, 
an go tarzani xeberda ... 

. 
Ecev.it bı lngıliii dızane O car- car~n 

ku blyani ten Tırkiye, yan Ji ·ecevit dıçe 
wetat~n dereka bı lngılizi xeberdıde. 
Zımane biyani merıv bızane baş e. LA 

. Ecevit ku Kurdi ji zanı buwa baştır dıbU, 
· qe nebe bı deh milyon hemwetatiyen xwe. 
bı: zımane wan xeberdıda... O gava 
Rahşan XatOn dıxwest bı ]ınan gundi ra 
xeberde, ne hewceyi werger d ıbO ... 

. 

. Ecevit Dir süre . önl(.ll yine Kürdls
tan'a, Van kentine gitti ve orada kendisini 
dinlemek Için toplanmış on binlerce 
Kürd'ün karŞısında u.ı:un uzun konuştu, 
onlara hep de "TOrk halkı, TOrk halkı!.." 
diye seslendi. 

Ecevit'In göniOne ve sözlerine gora 
· oradaki Kürt'lerin TOrk olmadıklannı 
bllemeylz... Bildiğimiz o ki Ecevit 
dön'üşün~e tarzanlaştı, tarzanca konuştu, 

Ecevit uçakta yanına bir çocuk 
oturtmuştu. Çocuk Van'lıydı, bir' gözü 
sakattı ve Ecevit onu tedavi ettlrmek Için ' . . "Ankara'ya getiriyordu. Çocuk 15 yaşın-
daydı ama, Türkçe bilmiyordu. Ecevit 
onunla ancak el kol hareketleriyle, yani 
tarzanca konuşablldl... 

Ecevit ll)glllzce bilir, ara sıra ülkeye 
yabancı devlet ada!"'lan geldiğinde, ya da 
Ecevit yabancı ülkelere gittiğinde onlarla 
Ingilizce konuşur. Yabancı dil bilmek Iyi 
bir şeydir. Ama Ecevit. Kürtçe bllseydl 
daha da Iyi olu~u. böylece on milyonu 
aşkı.o yurttaşıyla hiç değilse onlann 
diliyle konuşablllrdl. Rahşan Hanım da 
köylü kadınlarla konuşmak Istediği za
man bir tercOmana gerek duymazdı ... 

Ecevit'l-er Van'dan çocuk 
. 

• BİR GÖZÜ GÖRMEYEN LtlTFO KAYA, ANKA· 
RA'DA AMEL1YAT EDİLECEK. · ·· 

/ . 
e RAHŞAN ECEVIT KQYLU KADlNLARLA SOH

BET ETMEK İSTEDİ Al.\JA, TERCtlMANS~ 
KONUŞAMADI. ' 

' 

·-
1 

1 

getirdi 
V·AN (Hunl:fet) • Ba;· 

bakm Btılent Ecevit 
Ue birlikte, Van ve çevresin· ), 
deki deı>tOm felai(etzedelerl 

(Oevamı So. U . ı;tı. S'ttl 

PATNOS OLA·YLA.RINI GERİCİLER YARATTI 
Geçtiğimiz gonterde Ağrı'nın Patnos 

ilçesinde, Merxuri ile Asi aşiretleri 
arasında çıkan çatışmacia bir çok Insan 
'öldO ve yaralandı. Gerginlik halen devam 
etmektedir. 

Bu çatışma Kon:listan'da bugOne dek 
so re gelen aşiret ç.ekişmelerinin, kavgala
rın son örneklerinden biridir. Emekçi 
insantarım ız eugOne kadıır · ağaların, 
aşiret reisierinin çıkarlan Için çok kez 
birbirlerine kırdınldılar. SömOrgeci ikti
darlar ise bu çatışmaları önleyici tedbirler 
almak şurda kalsın, özellikle kışkırttılar, 
canlı t'uttular. Kort halkının uyanışıı:ıı 
önlemek, birliğini engellemek için halkı 
bir kördöğoşo içine sOrükleme politikası 
bugon de en ustaca biçimde oynanıyor. 
Roja iNefat okurlarının Pa~nos'dan gön
derdikleri mektup da bunu bir kez daha 
dcğruluyor. Okurlarımıi, . bu aşir-et çatış
masına illşkiı'ı olarak Merxüri ve Asi 
aşiretinden çeşitli kişilerle konuştular. 

Bu kişiler, çatışmaları çıkarcı çevrelerin 
yarattıklarını, yı:ıksul halkı birbirine dO-, 
şor~Oklerini, emekçilerin bu çatışrrıada 
bir yarartarı olmadığını açıkça belirttiler. 
Yine onlar, gelmiş geçmiş hOkOmetlerin 
aşiret çatışmatarını Onl.emek. için bir 
tedbir almadıklarını, · · tersine. devietin 
yetkili memurlarının bu işi özellikle 
kızıştırdığını anlattılar. Mektupta şöyle 

deniyor: 

"Bu. olayla liglll olarak ner Iki 
aşiretten kişilerle konuştuk. Merxurı 
aşiretinden ·M.S. adlı yurttaş, sorulıinmı- ' 
zı şöyle cevaplandırdı." 

-Bu olay sizi neden ilgilendlrlyor? 

-Böyle yaparsak kendi akrabalanmız, 
reisiertmiz bizi öldürür. , 

-Baksalar bile kendi hizmetlerini 
yaptırmak lç.lndlr. 

yine ağalar, aşiret reislerl.. Emekçiler 
blrbJrlerlnln kardeşlerldlr. Benim gibi 
yoksul bir Insanı başka bir yoksula karşı 
çıkaranlar ağalardır, aşiret relslerldlr, 
onıann arkasında cilan devlettlr. Bu 
olaylara milletvekilleri de katıldılar. On
lar sözde arabulmak Için işe karışıyorlar, 
ama her Iki aşiret!n reisieriyle ne 
konuştuklarını bilmiyoruz. · Zaten bizim 
haberimiz bile olmaz. __ 

-Sizce bu olayların- sebebi ne? 
·Aslında olayiann doğru dürüın · bir 

sebebi yok. Biz de bilmiyoruz. Işte 
söylediğimiz kişller bizi olayiann Içine 
sürüklüyorlar. 

-Bu olaylar her iki kesimin de 
etneRi;ilerinin, yoksul köylülerin zararına 
rfe(jil mi? 

-Sizi OldOrseler karınıza ve çocuk
larınıza aşiret reisi bakar mı? 

-Elbet. Ister Merxurl olsun, Ister Asi, 
köylülerin zararınadır. Bizi birbirimize 
kırdırıyorlar. Bu Işten faydalananlar Ise 

• 

' 

HAKKARi _ CEZAEViNDEKi DURUM 
Hakk~rl mapushan~slnde .mahkum

lara yapılan h.aksızlığ.a gerçekten taham
mal edilmiyor. Hasta olup da hastaneye 
gitmek için icıareye başvurduğumuzda, 
e11 az bir hafta .bekletildikten soiıra, 
·yoroyecek hallmiz olmadığı halde yaya 
olarak hastahaneye götaralmekteylz~ O
rada Ise doktor her zaman bulunmuyor. 
Ez kaza doktor bulunduğu zaman ise, 
yapılan muayene sonucunda dektorun 
verdi{JI reçetede yazılı il~çların bir tanesi 
bile Hakkari'deki tek eczanede bulunmu
yor. Daha do~rusu burada asprin ve 

' gripinin dışında, hayati .önem . taşıy~ı 

Cezaevınde Idare tarafından Iki kişi
n'in teketine verilen. çay ocağı vaı:dır. Bu 
kişller idareden .40 .liraya aldıkları bir . 
paket çay ve bir kilo şekeri mahkumlara 
kuru olarak 150 liraya satmaktalar. Bunlar 
çay ocağında bulunan malzemenin temlz
liğlrıe ise· dikkat etmiyorlar. -Bu nedenıe 
yapılan çay Içilecek gibi de{JII ... 

Havalar çok soğuk olduğu halqe 
kaleriter yanmıyor. Maaşlı kaloriferci 
olduğu halde kaleriferi yakma işinin . 
mahkumlara ait olduğur:ıu söyleyerek biz'i . 
oyalıyorlar. 

' 

J 

., 

1 

-

ilaçlara rastlamak mOmkan değil. Vaka
cak ödeneği bakaniıkça tan:iamen verildi-· 
ği _halde.cezaevlne gelen odun ve körnar 
mahkum'lara taşıtılıyor. Hasta olan mah
kumlar dahi ·götOroloyor. öte yandan, 
erzak olarak bulgur, mercimek ve makar
na, haftada kişi başına yoz gram kadar da 
yağ veriliyor. Bunları · pişirmek için top 
gaz veya gazyağı .bulunmuyor. Bu 
nedenle gıda olara,k devletin verdiği 
gramajı beş yQza bulmayan gOndelik bir 
tek ekmek ve kendi paramızla aldı('lımız 
zeytinden başka yiyecek bulamıyoruz. 
Yiyecek ve Içecek b~kımından gerçekten 
çek zer d urumdayız. . • 

. Cezaevinin banyosu var, fakat yakıl
mıyor. Ancak yerli mahkumlar. kendi 
olanaklarıyla tenekeierde su ıs.ıtarak 
tuvatatlerde banyo ihtiyaçlarını gideriyor
lar. Yabancı malikumtar top ve ocak 
bulamadıkları için banyo yapamıyorlar. 
Bu nedenle de esir kampındaymışı~ gibi 
yaşamaktayız. Cezaevi Idaresi mahkum
lar arasında b.ir de yerli - yabancı ayrımı 
yapıyor. 

,, 
-Aynı aşiretteniz, aşiretimizden bir 

çok kişinin öldürülmesi bizi ' de etkiler. 
Etkllememesl Imkansızdır, çünkü bizi 
Istedikleri gibi yöneten reisler zorla bu 
olayın Içine sürüklüyorlar. 

-Peki 6u · olaylara katılmasanız iyi 
olmaz mı? Bildiğimiz kadarıyla her iki 
aşiret mensupları da rahatça dolaşamı
yorlar, gördüklerinde birbirlerine saldırı
yorlar. "Benim bu Işle ilglm yok" desen iz, 
ya da bu konu~a girişimlerde Bulunsan ız? 

1. 

Bu bildirimizden sonra llgllileri.n r 
sorunlarımızia . ilgilenecekleri ve onlara 
bir çare bulacakları umudur:ıaayız ... 

HakkAri Cezaevinden 
Bir Grup Hüküm lO 
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KYB'ns· bsjjlt bir grup pe1msrge. Ayakta, soldan üçüncü o/sn Şlx Hüseyin'dlr .•• 

Gazetemize "KDP-Geçici 
Komite'den Bir Yoldaş" imzalı ve 
Arapça yazıyla yazılmış, Türkçe 
çevirisi de birlikte gönderilmiş bir 
mektup ulaştı. Mektup şöyle 
başlıyor: 

"·KDP ~Geçici Komite' sinin, 
"Roja Welat" Gazetesinde, ya· 
yınladığı (Irak Kürdistanı Devri· 
mi Üzerine) adlı yazı ile ilgili 
açıklaması:" 

"Herşeyden önce, değerli ga· 
zeteniz Roja W elat'ı, dürüst, 
ciddi ve gerçekçi tutumundan. 
dolayı içtenlikle kutlar, başarılar·· 

dil . " enz. 
"R.W. Gazetesi'nin 

10/9/1978 tarihli 9. sayısında 
yayınlanan yazı tarabmazdan ilgi 
ile okunmuştur; yazıda ileri sürü·· 
len gerçeklerin çoğu ve hareket 
edilen görüşlerin tümünde görüş 
birliğinde olduğumuzu öncelikle 
belirtelim." , 

"Ancak bu belirlememiz, mü· 
cadeleci gazetenizde ileri sürülen 
gerçeklerin dışında, elimizde baş
ka gerçeklerin ve Irak Kürdista· 
nındaki bazı örgütler ve burada 
yer alıJn olaylar:· hakkında, · farklı 

değerlendirmeleriiniz olmadığı an
lamına gelmez. Düşünce ve yayın 
özgürlüğünün gereği olarak gö· 
rüşlerimizi yayınlıyacağınıza, de· 
mokratik tutumunuzdan dolayı 
güvenimiz tamdır .. Kaldı ki yurt· 
sever, devrimci ve ilerici değerler 
sizin, bizim ve Kürdistan'daki 
tüm yurtsever, ilerici kitlelerin 
benimsediği değerlerdir." 

Biz, söz konusu gelişmelerle 
ilgili alarak yazdığımız yazıya 

ilişkin gönderilen bu açıklamayı 
olumlu bir davranış olarak görü
yoruz. Gazetemiz hakkındaki Ö· 

vücü değe_rlendirmeye de teşekkür 
ederiz. Geçici Komite 'y~ yöneltti· 
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ğimiz oldukça sert eleştirilere 
rağmen bu davranışın uygarca 
olduğunu belirtmeliyiz. Ancak, 
;Yine de mektubu bir tüm olarak 
yayınlıyamadık. Bunun nedeni, 
elbette "demokratik" bir tutum
dan caymak değild~r. Bu olaylarla 
ilgili olarak gerek Kürdistan 
Yurtsever Birliği (KYB) gerek 
Kürdistan. Demokrat Partisi . 
Geçici Komite (KDP-GK) birbir· 
lerini çok ağır bir dille suçladılar. 
Bu suçlamaların ne derece doğru 
olduğunu, haklılık ya da haksızlık 
derecesini biz kesinlikle bilme
mekteyiz. Ve biz, hareketin geç-

. mişi ve son gelişmeler hakkında 
';,;ı'bildiklerimW.e dayanarak, müm · 

'kün olabildiğince objektif .. bir 
biçimde gerçe~i yansıtmaya ·çalış
tık. -

Amacımız, daha önceki yazı· 
larımızda da belirttiğimiz gibi, 

- · Irak Kürdistanınd-aki yurtsever 
güçler arasmda taraf olpıak, 
onların işlerine karışmak de~ . 
yurtsever güçler arasındaki, an
cak düşmanın işine yarıyan çatış
malarm deriıileşmesine engel ol
mak, bu doğrultuda çaba göster
mek ve anti · emperyalist, anti
feodal, ilerici bir doğrultuda yurt
sever güçlerin birliğinin oluşma
sına kat~ıda bulunmaktı. Yayın 

politikarnazda bu hedefi gözettik 
ve bu ·nedenle de, tarafların , 
aradaki sürtüşmeleri derinleştirir 
nitelikteki, yakıniaşmaya hizmet 
etmeyen karşılıklı suçlamalarına 

sayfalarımızda yer vermedik. Bu 
mektupta da, karşı tarafa yönel
tilmiş ve biZim doğruluk derece
sinden emin olınadığımız bu tür 
ağır suçlamalar bulunduğu için, 
onun tümünü yaymlamadık, bu 
tavrımızın anlayışıyla karşılana
ca~ını umaTlz. Ancak mektubun 

• 

ana hatlarını, önemli bölümlerini 
okuyucuya sunmaya da gerekli 
sayıyoruz. 

Mektupta, daha önce verdi
ğimiz ~irişten sonra şöyle deni
yor: 

"Yazınızdaki bazı boşluk~a
rın nedenleri, öyle sanıyoruz ki, 
bir yandan sizinle aramızda ufak 
bir mesafe bulunması, öte yandan 
Celaliler' (Celal Talabani taraftar
ları kastediliyor, R. W.) ve onların 
işbirlikçileri ile onlardan yararlan· 
mak isteyenlerin proRagandaları· 
nın etkisinden. ileri geliyor. ötne
ğin, yazmızda, KYB'ye bağlı 

güçlerin amaçlarının Behdinan 
bölgesine gitmek oldu#u ileti 
sürülmüştür. Ancak biz, amaçla· 
rının bu olmadığını; gerçekte, 
bazı yerlerde yaptıkları gibi Beh· 
dinıuı bölgesindeki savaşçılarımı· 
zı ve partimizin mensuplarını yok 
etmekten ibaret olduğunu söylü· 
yoruz. Son derece önemli olan bu 
konudaki kanaatlerimizi kanıtla· 
yacak nitelikte belge ve deliller 
vardır." 

"Şöyle ki: Newroz gününe 
rastlıyan 21 Mart 1978 tarihli 
KYB toplantısında, komuta ı!:u· 

.rulları tarafından önem ve dikkat· 
le alınan karar gereğince, komu· 
tuları altındaki güçleri, GK'ye 
bağlı ve "kalıntı" diye nitel~ndir· 
dikleri savaşçıları tasfıye :ve yok 
etmek için görevlendireceklerini 
açıklamaktadırlar. B u gerçeği; 
gazetenizde sözü edilen olaylar· 
dan sonra, KYB'nin tüm yönetici 
ve eylemcileri hiç bir baskıya 

maruz kalmadan itiraf etmişleı-· · 
d . " ır. 

"Elimizdeki belgelerden bir 
tanesi, 12 Mart 1978 tarihli ve 85 
sayılı olup Celal Talabani'nin 
kendi el yazısı ile yazılmış, kendi 

•• 

imzasını ve KYB'nin mührünü 
taşımaktadır. ( .... ) Türkiye' deki 
.... e gönderilen bu mektupta Celal 
Talabani gururlanarak şöyle di· 
yor: "Kürdistan Geçici Komite' 
nin çetelerinden temizleniynr. Ço
ğu Irak ve İran 'a kaçmıştır. 
Ayrıca bunlardan 50 kadarı safla· 
rımıza katılmış olup bir o kadarı 
da tutsak alınmıştır. Süleymani
ye, Kerkük ve Erbil'de herhangi 
bir askeri varlıklan kalmamıştır." 
Ayrıca Talabani, mektubunun bir 
qaşka yerinde de şöyle diyor: 
" Behdinan. bölgesi dışmda Dev. 

- rim, bütün Irak Kürdistanı'nda 
sürmektedir ... Ayrıca bahar mev
siminde Geçici Komite'nin kalın
tılarını temizlemek için Behdinan 
bölgesine silahlı bir ~uvvet gön
derilmesini tasarlıyoruz." 

"İran'daki Nokan bölgesin· 
den Celali'lerin hareketinden önce 
GK'nin eline geçmiş olan bu 
mektubun fotokopisini ilişikte 
sunuyoruz. Böylece Talabani, üç 
bölgede Geçici Komite'nin savaş· 
çılarını tasfiye ettiklerini, ellisinin 
de tutsak edildiğini itiraf ediyor. 
Ancak, işkence ile katiettikleri 
Mecit Haybeyi ve beş arkadaşı ile 
Fatih Şevani'den söz etmiyor. 
Ayrıca Geçici Komite "Kalıntıla
rını" Behdinan bölgesinden te· 
mizlemek üzere silahlı güçlerini 
göndermeyi kararlaştıranlara kar· 
şı, bu "kalıntıların" kendilerini 
savunmaya acaba hakları yok 
mudur?" 

Mektup 'ta daha sonra, KYB 
güçlerinin Türkiye sınırına doğru 
hareketinden ve kendilerine gön · 
derilen bir mektuptan söz edil
mektedir: 

"24/5/1978 tarihinde GK'nin 
' iki üyesinin imzasını taşıyan bir 

mektup kendilerine gönderilmişti. 
Bu mektupta şöyle deniyordu:• 

"Karşımızda faşist rejime 
• 

bağlı askerlerin saldırıları bütün . - . ~' 

şiQ.deti ile sürerken'· sizlerin lırka
dan gelip ~evzilerimize saidırma · 
nız hiç bir zaman Kürt ·halkının 
çıkarları ile bağdaşmamaktadır. 
Biz aramazdaki sorunlara en iyi 

~ 

çözümü biilmak için sizJeri geçmi-
şin sahifelerini kapatmaya ve 
tartışmaya davet' ediyoruz." 

"Oysa bu mektubumuza ce· 
vap vermek _zahmetinde bile bu· 
lunmadılar." 

"Bu mektubu burada belirle
memizin amacı, Geçici Komite 

• 
olarak hiçbir zaman bir çatışmaya 
yer vermemek arzusunda olduğu· 
muz içindir.'' 

"2· Söylenenlerin aksine, biz 
G K olarak Kürdistan' da çok p'arti 
yöntemine .inanıyoruz. Ayrıca, bu 
P.artiler ve tüm yurtsever güçler 
arasında bir ulusal cephenin ge· 
rektiğine ve zorunluluğuna da 
inanıyoruz. Kürdistan'da fiırklı 
düşünce .ve görüşler etrafında 
örgütlenen grupların varoluşu· 

nun, yine Kürdistan toplumunun 
sınıfsal yapısından kaynaklandı· 

ğına inanıyoruz. Irkçı Baas dikta· 
törlüğü ve onu destekleyen em· 

\ • 
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peryalizm ile İran Şah'ı ve 
bölgedeki diğer gerici güçlere 
karşı bu örgütlerin kendi aralarm· 
da bir cephe kurarak mücadele 
vermeleri gereğini ulusal bir zo· 
runluluk olarak görüyoruz. Parti· 
nin yeni programında bu husus 
vurguianmaktadır. Ayrıca, Parti 
üye ve sempatizanları sürekli 
olarak bu yönde eğitilmektedir. 
Biz KDP-GK'nin Kürdist&Jl'da 
öncü bir görevi olduğuna inanı· 
yoruz. Ancak, bu kanaatimiz, 
başkalarının rollerini de inkar 
etmemektedir. Bundan da önem· 
lisi, Kürdistan'daki ilerici kesim· 
lerin öncü bir çerçeve iç_inde 
birleşmeleri gerektiği görüşündıt, 

yiz. Kürt Devrim Komutası' ancak 
böylesine bir bütünleşme ile ga· 
ranti altına alınmış olacaktır. Bu 
~edenle GK olarak 1976 sonların· 
da ve 1977 yılı başlarmda KYB ile 
işbirliğinin kurulması konusunda 
girişimlerde bulunmuştuk. Ne 
.yazık ki bu ciddi girişimlerimiz· 

, den sonuç alınamadı. ~unun 
sorumlusunun KYB yöneticileri· 
nin sekter tutumları olduğuna da 
kesin inancımızı burada belirt· 
mekte yarar görüyoruz. Ozücü 
Haziran olaylarından sonra da 
GK bu girişimlerini sürdürmüştür 
ve bugün bile, KYB içinde ve 
dışında var olan eğilim ve unsur· 
lar arasında bir işbirliğinin kurul· 
ması yolundaki çabalarında başa· 
rıya ulaşmak umudundadır." 

"7· Yazmızda GK'nin elinde 
KYB'den 250 tutsak bulunduğu· 

' na değinmiştiniz. Bizce bu husus 
bazıları tarafından size· verilen 
ainaçlı ve yanlış bilgilerin en 
büyüğüdür. Bilmenizi istediğimiz 
husus odur ki, üzücü olayların ilk 
gününden beri G K bunlara tutsak 

• deyim,ini kullanmayı reddetmiş ve 
onları konuk kabUl ederek peş· 
mergelere verilen aynı yemek ve 
giysiler onlara da tahsis edilmiş· 
tir. Bunların sayısı 350 kişi olup 
devrimci bir eğitimden sonra 
peşmergelerin saflarında yer al· 
mış ve bugün silah altmda 
bulunmaktadırlar. Bu arada Sey
yid Kaka, Teğmen Kirni ve 
Teğmen Ömer gibi adları Gazete· 
ni~de yer alanlarm yanı sıra, daha 
büyük bir çoğunluğu da serbest 
bırakılmışlardır. Bugün GK'nin 
elinde on kişiden az bir grup 
bulunmaktadır ve l{ürdistan'da 
ortak bir eylem için bu on kişiden 
bazılarıyla görüşmeler yapılmış· 
·tır. Kaldı ki, GK'nin serbest 
bıraktığı bu kimselerden · sonra, 
Celaliler Halepçe kazasında . GK' 
ye mensup 7 yoldaşımazı Öldür· 
müşlerdir; 5 yoldaşımazın da 
durumları meçhul olup hayatla· 
rıodan endişe edildiğini eklemek 
isteriz." 

"Öldürülen peşmergelerin 
adları: Cafer Mehdi Mahmud, 
Muhammed Kerim Kadir, İbra
him Ahmed Kadir, Aziz Faraş, 
Hamid Ali, Sabir Abdülkerim, 
Kerim Muhammed Sa~ih." 

"Yaralanan peşmergeler 

ise şunlardır: Ahmed Abdurrah· 
· man, Kadir Hame Salih, Ali 

Muhammed Mahmud." 
' 'Son olarak Kürt devriminin 

başiırıya ulaşmasının bütün ilerici 
ve yurtsever kesimlerin bütünleş· 
mesiyle gerçekleş~bileceği hak· 
kındaki görüşünüze katılır, dev· 
riinci selamlarımızın kabul edil· 

' . d'l . " mesını ı erız ... 

KDP 
Geçici Komite'den 

. Bir Yoldaş 

Biz, bu mektubun, Irak 
Kürdistanı yurtsever güçleri ara
sında diyalog oluşturma bakırnın · 
dan olumlu, ileriye açık bir nitelik 
taşıdığı kanısındayız. 

Mektupta, eksik ve · yanlış 
bilgileome nedeniyle Gazetemi
ziq, değerlendirmelerde bazı hata
lara düştüğü söyleniyor. Kuşku· 
s uz biz, bu olaylara ilişkin olarak 
her · bakımdan tam ve yeter 
bilgilere sahip olduğumuzu iddia 
etmiyoruz. Bu nedenle, tüm ob
jektif biçimde yansıtma çabala
rımıza rağmen bazı hatalar yap· 
mı ş olmamız mümkündür. An· 
cak, mektupta ileri sürüldüğü_ 

gibi, bilgilerimiz yalnızca KYB 
kaynaklı veya onların yandaşla
rından edinilmiş değildi. Biz de 
herkez gibi, Irak Kürdistanında · 
olup bitenleri yıllardan beri izle
mekteyiz. Hakkıiri yöresine sıç

rayan son olaylar hakkında ise, 
bu yörede yaşıyan ve olaylaı-ı 
yakından izleyen kişilerden, okur: · 
larımızdan, arkadaşlarımızdan çe
şitli bilgiler edindik, 

Yazılarımızda her iki tarafın 
da hatalar yaptıklarını belirtmiş
tik'. Yurtsever güçlerin, düşmanın · 

ağır saldırısı altmdayken aralann
daki sürtüşmeleri büyütmeleri, 
kendi konumlarını güçlendirmek 
için düşmanı bir yana bırakıp 

birbirleriyle boğazlaşmaları, açık· 
tır ki büyük hatadır. Söz konu~u 
çatışmanın Türkiye Kürdistanı 'na 
taşıı:ılnıası da öyle. 

Son olaylarla ilgili olarak 
gerek GK, gerek KYB, kendileri 
bakımından en küçük · bir hata -kabul etmiyorlar ve tüm suçu 
karşı tarafa yüklüyarlar, bir bir· 
lerini en ağır biçimde ve benzer 
bir dille suçluyorlar. 

örgütler düşmanı bir yana bırak
mış bir birleriyle boğazlaşmakta
dırlar. Bundan daha olumsuz ne 

• 
olabilir? ' 

Hakkıiri olayları açıkça gös
terdi ki, emperyalistler ve Kürt 
halkının öteki düşmanları, CİA, 
SAV AK ve M lT, Hakkıiri'de 

- Kürt halkını birbirlerine kırdırdı
lar. Bunu olayların içinde yaşıyan 

GK ve KYB mensupları elbet 
bizden daha iyi bilmektedirler. O 
halde bu çıkmazdan kurtulmanın 
yolu aranmalıdır. Bunun da yolu, 
herhalde kördöğtişünü sürdür-

, mek, bir öç politikası . gütmekle 
olmaz. 

Biz, GK'nin mektubunda, sö
zü edilen, · tutuklu veya "konuk" 
ların çoğunun serbest bırakılmış 
olmasından memnun olduk, bu 
olumlu bir tavırdır. Umarız ki, Eli 
Eskeri ve arkadaşlan da dahil, 
kimsenin yaşamına dakunulma
mıştır. Bu, taraflar · arasında 
düşmanca davranışlara son ver· 
mek için olumlu bir adım olacak
tır. KDP1.i yurtseverlere karşı 

aynı tavır KYB tarafından da 
benimsenmali, çatışmaları sürdü· 
rücü, düşmanlıkları derinleştirici 
davranışlardan kaçınmalıdır. 

G K 'nin _ yurtsever güçlerin 
demokratik cephesine ilişkin ala
rak söyledikleri de olumlu bir 
tutumdur ve Kürdi!:ıtan'ın . emekçi 
kitleleri, Kürt' devrimcileri, yurt. 
severleri onlardan bunu bekle
mektedir. Bu yolda ciddi adımla
rın atılması, diğer örgüt ve 
gruplarla diyaloğ kurulması, bü
tün bu olup bitenlere rağmen, 
başanya ulaşmak için zorunludur. 

Biz , yurtsever güçlerin bir li· 
ğini nasıl anladığımazı daha önce 
bir kaç kez belirtmiştik ve aynı . 
şeyleri tekrarlamak gereksizdir. 
Kısaca şunu söyleyelim ki, bizim 
birlik anlayışımız, elbette tüm 
sosyalist, yurtsever, ilerici güçle-

. rin anti· emperyalist, anti-sömür- · 
-~eci, ve anti-feodal bir doğrultu
da'ki birlikleridir. Halkımazı kur· 
tuluşa götürecek, ona dostlar 
.kazandıracak ve düşmanın "tu· 
zak" larından koruyacak yol 
budur. 

Biz Ira~ Kürdistan 'ı yurtse
ver güçlerine bu doğrultuda zafer
ler dileriz ... 

'Talabani'nin söz konusu 
mektubunda belirlediği tutum 
elbette tasvip · edilemez. Gerçi 
daha önce Cabbar ve arkadaşla
rının, Hasan Ho_şnav ve arkadaş
lannın KDP taraftarlarınca öldü
rülmeleri de aynı biçimde tasvip 
edilecek şeyler değildir. Şu ya da 
bu kesim daha büyük yanlışlar 
yapmış olabilir; ama bugün varı
lan durum şu ki, Kürt halkının · 
özgürlüğü adına ortaya çıkınış bu. 

Eli Eskeri (Ort".dski} iklsrlcsdaşi)'IB •.. 
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,, . GOTIN.EN PESiY AN 

Axa gat mıtırb: "Eze rabım ii texım." Mıtırb gat: "Axaye mın, eze . " runım. 

Aqıle kem, riya xwar her hevaıe xwe dıde. 
An bıke. m elerıze; an meke, melerıze. 
Av dıkeve bhe teng, deng dı de. 
Av rabıi , sıkır belav bıi. 

' Ber dı cihe xwe de gıran e, ku ger bıi, sıvık dıbe. 
Berfa evare, barana sıbehe. 
Beru jı qalıke xw~derdıkeve, dı be: "Deve wi çend el.." 
Bıbejın-lal e,le mebejın tıral e. 
Bıhnd ne n ere, nıvız ( nızm) ne k~ve. · 
Buhara pa şin, buha~a mıravan; buhara peşin, buhara heywalıan. 
Bıik lı hespe ye, kes nızani nesibe ke ye. . 
Cihe yeki lı gund nin bıi, dıga: "Cihke mın bıbın_ mala malxwe! ." 
Çave du riya, xweli lı sera. 
Desthılanin fıreca xeyre ye (hrec.a fırizi ye.) 
Dizıke gat: "Bıne mın zerin e." Heskaye gat: "Ez nıha jı bme te 
derketıma." 
Du da bı hevra rast bın. e s ıs eyan xwede ye. 
Dur here, durust vegere. 
Ez hedi dı çı m, bela dıgıhe mın; ku zı.i dıçım, ez dıgıhım bela ye. 
Ferxen yeksali radıbın heken hesıni dıkın. 
Feda gavana swarbıina kera ye. 
Fılan kes sed cir av pışd guhe wi şıl nake. 
Go: "Ke dınya xwar?" Go: "melaqal.:" 
Go: "Ke Buhara xwar?" Go: "Uiaqal.." 

• 

Gat: "Bave te kuştın." Pırsi: "Sw~'ran yan peyan?" Gat: "Her kuştın, 
? " çı swaran, çı pey an . 

Go: te gırt, hernede; e ger te berda, pey ne k eve. 
Gıizke mede zaraka, ku tu bıdi, we duda dıxwazın. 
Gatın kere: "W ere em te bıbın cenete." Gat: "Ma gıvzonık lı wedere 
hey e?." 
Guha jeki kema ye , teriye jeki quta ye, kuçıke hera hera ye. 
Her -şerek bı lepe xwe ye. 
"Helaw helawe" dev şirin na be. 
Heviya datmame ma be wert, 
Heviya yare ma be d undan. 
H ev ale h ev alen zehf ın, m ere k ırın e k em m. 
Revale xweşiye zehl ın. en tengayiye kem m. 
Her kare bej e, le her nıkare bıke. 
Her kes mevane emele xwe ye. 
Hesp dıiJeze, swar pesna xwe dıde. 
H eta lı m ırın e, çav lı kınne. 
Heke ha hat, bıdere, heke ne hat, guh bıdere. 
Hıgi dınya xıra dıbe, mala Tırça ava dıbe. 
Xebere ev ara dıkeve qule diwara . 
Xençer b ıra ye, tıfıng pısmam e. 

. ' 
1 

., 
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Xerabkınn rehet e, le avakınn zehmet e. 
X:ew ıi kew herdu deste mırav nakeve. 

· J ı gura bırçit ır, jı mara tazitır. 
Kevır dıleqe hew ci dıgıre. 
Kesi cera çeke, kare çembila pe ve bıke. 
Kesidevan bıkıre, lazım e serderi bılınd bıke. 
Kur jı have bılındtır e. 
Mar ketıne keware, jın beziye haware. 
Merşeki yeki her ave çıi, gat: "B ıla xera de ii have mın bel.." 
Merki aşıti meşka dırnsa wi rıjiya, go: "Bıla xeyra mıriya bel.." 
Mızgini dane kere, gatın: "Dehşık jı te bii.'' Gat: ":ll:me mın kem bii, 
baremın zeyde bii." 
Mırav ne bine zehıiıet, naxwe nimet. 
Mırav here masiyan, kuna wan şıl bıbe. 
Mıri ne ı:nelıin be, gar le teng nabe. 
M.ırişke çav lı bete kır , k una wi çırand. 
Meran mer dıkuştın, Cı bo ı.ir dışıiştın. 
Mi-hızın bı dızi gon dıxwın, eşkere dızen. 
N an nin e, keleperçe dıxwaze. 
N e lı ren ge tıtıne bınere, ne lı e m er an . 

/ 

N e şEirin be, ıe xelk te bıxwın ; ne tehl be, le xelk te bavej ın. 
Pışt barane qa cıl dık e. 
Pire bawer ne kır mer bıke, gava mer kır dawa mehr ıi beştekan kır. 
Pire fedi kır bıhata gavende , gava ket gavende edi gavend bemeda . 

. . " G .. A d b"'" Pire go: "Keça mm, meçe nav kurkan. at: Yade, ewa tu ı eJı, 
qedıha yel .. " 
Pivazan nexwe, bihn ~· te nay7 
Qu be sp i gış ne ziyaret ın. 
Rasta be pır zıi be. 
Sere ne eşe, ne hewce ye kefiye le gıredım. 
Sere du heranan dı beraşeki da na ye kelandın. 
Seriye bırin na ye kırin. 
Sed xeber bı xeberki dısekıne. 
şer bılepe xwe, şex Hadi na ye ha w ara te. 
şeWıra çıika lı ser garıse Mema ye. 
Şer ı.i nivşer yek e. 
Şerıide pis du cara şer dıxwaze . 
Te çı dani beraşe, tu ye wi bıxwi. 
Tu lı ku , mala da wete lı ku? · 
W ek e malxweye m ale S ıla be , we xwarına kulfet sar çıla be . 
. Yan ·mere baş be, yan bıvır ıi das be, yan bımır jı xwe xelas be. 
Ye ka dest dıke , de ıi bav nake. 
Ye tazi bıi di kuvare de dıgat jıİıa xwe: "Zırav bıresel.." 
Yeki jıJla•xwe berda bıi, dıgate: "W ere bıbe yara mın." 
Ye lı bın deng nake, ye lı ser qare-qar e. 
Ye barinjı xwe barin, ye mayin betırm. 
Yek h eye, bı sedi; sed h eye, ne bi~ ye~ 

• 

~-··--.. ·--·-··--··-- --··--··--·--.. ·--··--··--·--··--··--··--··--··--··--·--.. --.. --··--··-r;, 
j DU GUL ii ÇiÇEG Ü SEVRAN ! 
1 H..;;.ygu··~ gul. ...... -u. Hey gu/8 gula zetii Hey gu/8 gul şerabe ' • Ez d§ du gulan, gul gul k sm .. ,., - .... l/11_ • ~ 1 
1 Du IJ#II O çiçeg ü ssyran Du gu/ O çiçeg ü seyran . Du gu/ ü çiçeg O ssyran Du gul O ç1çeg u ssyran 

Ez de du dt/an, du d1/ksm R1şyan bel'de j1 navtenge RJŞyan bel'de j1 ksmetii Rtşyan bel'de İl kulabi 
' Du gul ü çiçeg ü ssyran Du gul O çiçeg O seyran Du gul ü çiçeg ü seyran Du gul ü çiçeg ü ssyran ,, 

Du miradan ftasllksm Gu/ şinbün Cu/emiJrgiJ Gu/ şinbün MIJrgslstii · Gu/ şinbOn BIJşababiJ 
Du gul ü çiçeg ü seyran Du gul ü çiçeg O sevran DÜ ğu/ O çlçeg ü ssyran 

Hey guO gıik, spiyiJ Hey gu/8 gula bsxiJ . Hey gu/8 gul sorgu/§ 

1 · ~ Dugu/Oçt...:..gOsevran Dugu/üç/çegüssyran Dugu/OçiçegOseyran Du gul ü çiçeg u ssyran . •yv ,. ... ....... ı;·,.,q 0 dl/8 
~ 1. h b. R. bardej1eniy8 Rtşyanberdej1kmıax8 ,..,,.. ,. 

, DIJ du d! an e !mm ı:::gy~~ O çi,_g ü sevran Du gu/ ü çiçeg O seyran Du gul ü çlçeg ü seyran 1' 
Du gul u çiçeg u seyran ,..- ,. Cü/emiJrn O Musl/8 
D ml-.. -~-npe~kimm Gul~inbOnAm§d;v§ Gu/şinbOnGelyiJŞa)(IJ . ., 

u ... UG ,. .,. Dugul ü çeçeg O seyran Du gul O çiçeg ü seyran Du gu/ O çiçeg O ssyran Du gul ü çiçeg O seyran 

1 

~ .. --·--·-_ .... --.. --,--... --... - ·-- --·--·--··--·--·--·--·--··--··-·-··--·----··--·j 
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• 

JI ·H~LA CULEM~RG~ ' • 

. Xwendevaneki me yi p~çQk, lfituh&ln KIZlikaya (1968), jı h6f.e Culem6r~ 
gi kılamek (Du Gul Q Çiçeg Q Seyran) Q s6 hıkyatin pıçOk (Golık Beg, Du 
Mele O Afiyet B_ıt) berhevkıriye Q tandıye. Em j6 ra spa8 dılon Q van lolam 
Q hıkyetan h jir pifkifi xwendevanan dılon. 

R.W. 

• 

GOLIKBEG 

Navi gundeke Dergela Musa Begi ye. Lı nav eşira Berwaryan da ye. 
Mevanek çu wi gundi, bQ mivan. Lı maleki ronışt. Begit wl gundl hetne 
dltına mivani. Çı kesi hat, mivi1n pif ve rabu u got: 

-Keremke filan beg. were cıhiJ mm. 
Çı kesi hat u cıhi' xwe dayi. Mivan her nıfiv çu, glhlfte pıfta deri. 

Deri xani velorl be). Diri ra golıkek dlt. Piş golıki ve rabQ, got: 
-Fermo GoltgBeg, tu ji were ethl mml •• 

AFIYETBJT 
1 

Zılameki diwaneke da av xwest. Xulameki av ani dayi. Av vexwar. 
Mırovi h cem ronışti go: 

·Afiyet btt. 

• 

YIJdmgo: 
.._Aflyet bıt. 
YIJ dm}/ go: 

-Aflyet btt. 
Yekl dm}/ go: 

-Aliyet Int. 
Ket ket hemüye n go: 

-Aflyet btt. 
D/w an gele k tıje bO, mtrovaca bO. 
Yekii bmii diwanii go: 

-E w kil k bii avvexıiılarll :Aflyet btt. 
YIJ av.vexwarl go:. 

-Ez biim. Mm e w gii xwarll •• 

DUMELE 

• 

Mali Bohtan Q Mali Bateyi çun ber aveke. Hardu mamoste ji bı nav 
Q dang ın dı Kurdıstani da. · 

Malaye Bateyi jı Mali Bohtan ra go: 
·Mm piştke, }1 aviJ derbazke. 
Malaya Bohtan go: 

-Tu dli inm ptştkey. 
Malaye Bateyi, · Malayi Bohtan pışt kır, bıre niveka avi. Melaye 

Bateyi hardu hngit xwe jı ber xwe kınn, Malayi Bohtan ser Q ser nav avi 
da ket. 

Melaye Bohtan go: 

Ey Me/ayiJ Bateyi 
Ye me/ayli mtrl 
Te ne quwete, ne btrl 
Ger ne şiJy xe/qiJ pqtkey 
Tu bo ÇI xe/qiJ tfl/gtrl ••• 

MelsyiJ BateyUii vegerand: 
Me/syiJ Bohti · 
Ez behrtm, tu d1/op i 
Ez çlya me, tu qur-qup i 
Ezmamoste me, tuzur-mpl ••• 

' 

' • 
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KILM O * 
Bra kıl m o, kıl m o 
kıl m o di me na dewrani 
sari re çaye hende derg o 
ma re çaye hende kıl m o 

V ere çevere M iri ro scna 
mı va, " Haq o vaye," 
mı va, " M Iri mı zaf n6wes o" 
yelçi bı rusne Xanıma way~ 
Juye, nawa cordu dı de 
clgera·dana bı xwo ro 
bervana wena Xanıma way~ 
Xanım~·vana 

. 
braye mı zat n~wes o 
dırv~tiya xwo zat xoriya 
bı o nce şia dar~ 

M ir van c 
ez mardana xwcver ne ku nu 
mı ra t~plya maneye diweran verd e 
Mira mı vano 
coru meroena xwo ver n~ kuno 
mı ra teplya ye m ane dlwerah verd e 

Bra kıl m o, kıl m o 
kıl m o d lma na dewrani 
sari re çaye hende derg o 
ma re çay u hende kıl m o 

( * ) Klamek Jı aliye 06rsım . 

KISA, * 
· Kısadır ka~deşim kısa 
kısadır bu devri n sen u 
başkaları için niçin bu kadar uzun 
bizim Için niçin bu kadar kısadır. 

Ark geçer kapısının OnOnden Mir'in 
dedim "Tanrı" 
dedim çek nastadır benim Mir'im 
kardeşi Xaneye elçi gönderiri" 
biriciktir şudur şuracıkta 
içi i içli a(llayıp dövonen 
kendi kendini yiyip bitiren 
Xane dedi 

çok hastadır benim kardeşim, 
yaral arı çok derin 
cesedini a(lacın gölgesine çeki n. 

M ir dedi 
ben oıomome acı duymam 
oıomomden sonra 
siz kalacaksınız duvar diplerinde 

Mir'im dedi 
ben n iç bir zaman acı duymadım OIOmOne 

öiOmOmden sc nra 
siz kalacaksınız duvar diplerinde ... 

Kısadır kardeşim kısa 
kısadır bu devri n sonu 
başkaları Için nrçin bu kadar uzun 
bizim için niçin bu kadar kısadır ... 

( * ) Dersim yöresinden bir türtcü ... 

i ....... --·--·--··--- ---··--·--·--·--·-- __ ._., 
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Kongra Komela Xwendeka
ren Kurdıstan l ı Oervayi Welat 
(AKSA) ya 19. l ı Almaniya 

Rojav~, Ir Frankfurte dı rojen 
14-17 ı lone 1978 da c ıviva. 

ya mezın bı arikariya karkeren 
Kurd hate çekırın. Bı sedan 
karker, xwendekar O hevalben-

. den gele K ur d le beşdar bO n . 

Dı belavoka kongraye ya 
dawi da usa hatiye n ıvisand ın : 

"~ongra 19'an nişanda ku 
tevgera rızgarixwazi gele kurd la 
hemu perçen Kurdıstan dıji 
imperyalizm, kolonyalizm, fa
şizm, nıjadparezi u paşveruti 
sinoren nuh dıstine. Dı ve 
tevgere tJa rola zehmetkeşan jı 
bo peşengiya xebate roj bı roj 
xurtır dı be. 

Kongre bı marşa "Ey Reqip" 
destpekrr. Pıştre , bona şehiden 
Ku rd ı stane deqeki bedengi çebO. 
Kinge dor hate bıjartına diwane 
lı ser ve pırse gelek dan o stand ın 
çebO. Pıştre Cliwan hat bıjartın o 
cıvine xebata xwe ajot. 

Dı roja daw i da dan ~ 
sta~dın l ı ser peşneyaren derhe- u 

qa rabaz O dıstOra komele 

Dı roja sıseyan şeveke çandi 

Dı ro ja daw i da dan o 
standrn çebO lı ser peşneyaren 
~erheqa rebaz O d•stOra komele. 
'"'uhartrnin ketın rebaz O dıstOr 
bıryari n hatın gırtın o Komit~ 
Bı rebıri Gışti hate hılbıjartrn. 

. 
"T evgera şoreşgıra navnete-

Bona Kongreya AKSA'ye ya 
19. Roja Welat mesaja jenn 
ş and: 

Komela Xwendekaren 
Kurdıstan lı Dervayi We
lat, 
Hevalen Heja, 
Kongreya 19 ya Komeley 

Xwendekareni Kordıstan lı 
ı . 

derewey welat dı 14-17 Don 
1978 da we bıcıve . Me 
dıxwest ben ve cıvina gıring; 
le waxt ô fırsenda me tune 
bii. 

Tekoşina xwendekaren 

Kordıstan dı riya azadi ô 
serfıraziya gele Kurd da gelek 
ciyek imug dıgıre. Mi eşkere 
ye ku, xılasbôna gel tene dı 
deste karker ô gundiyen 
Kordıstane ô bı xebatek şo
reşgeri dı be. İro em dıbinın 
ku reieıl kewneparezen Kord 
ô ye xebatkaren Kordıstane jı 
hev veqetiye ô xwendekaren 
welatparez, dı vi şere dıji 
emperyalizme, kolonyalizıne 
ô kewnepareziye da · lı cem 
gelexwe ne. 

Bona serketma tevgera 

Sahibi: Mustafa AYDIN* Yazı İşleri Müdürü: ~ahmut (;EŞME * 
Her ayın 1'inde ve 15'inde çıkar. * Yönetim Yeri: SUmer Sokak 
12/2, Demirtepe/ ~ . * A_bone Şartları: Altı Aylık 75 TL, 
Yıllık 150 _TL. Dış U~eler Için Iki Katıdır. * Dizgi-Baskı-Filim: 
EM-AŞ, DISK Genel-Iş Web Ofset Tesisleri. Rüzgarlı Gayret Sok. 
No: 1 Ulus/ ANKARA-1978 . 

• 

wi (in ternasyonal) jı sazumana 
(sistema) sosyalista cihani, tev
geren çine karker la welaten 
sermiyandari u tevgeren rızgari
xwazi gelen bındest çedıbe." 

"Tevgera rızgarixwazi gele 
Kurd, beŞek e jı tevgera şoreşgıra 
navnetewi. T evgera xwendeka
ren Kurd lı dervayi welat, beŞek e 
jı tevgera rızgarixwaza gele Kurd 
u beşeki tevgera xwendekaren 
navnetewi ye, jı bo aşıti, azadi, 
demoqrati u peşveçuna cıvaki, u 
lı dıji imperyalizm, kolonyalizm 
u paşveruti . Lı ser ve bıngehe 
kongra 19'an bı rebaz, dıstur u 
bıryaren xweguhartıneke diroki 
ye dı tevgera xwendekaren Kurd 
da lı dervayi welat. Jı ber ku 
kongra 19'an xetek kışand dı 
navbera dost u dıjmınen gele 
Kurd u xwendekaren Kurd. 

Em jı hemu xwendekaren 
Kurdıstan·yen demoqrat u peşve-
ru la dervayi welat dıxwazın ko lı 
ser ve bıngehe yekıtiya tevgera 
xwendekaran çekın u . rebaz u ' 
dıstura AKSA u bıryaren kongra 
19'an bı cih binın, da ku em bı 
hevra bı ~rken (wezifen) xwe yen 
netewi u navnetewi rabın." 

ELAT • 

azadiye, dıve yekitiya hezen 
welatparez, demoqrat ô sos
yalist zetır be qewinhrııı. Dı 
ve xebate da yen ku derdıke
vıne ser riya me ne tene 
emperyalist, kolanyalist ô 
paşverôyen Kord m, her usa 
ji, bm siyaseten 'şaş -mina 
maoist ô anarşistan- ji gelek 
zırare dıdın xebate. 

- . 
kın. Edi eşkere ye ku ew ne 
marksist ın ô xulamiya em
peryalizme ddon. Dıve xwen
dekar xwe ô tevgıredanen 
xwe h zırara wan bıparezın. 

Bir ô baweriya me ev e 
ku cıvina AKSA'ye ya 19 ji bı 
serfırazi derbaz dıbe ô ew dı 
riya Azadi, demoqrati ô sos
yalizme da gaven peş daveje. 

Maoist, hevalbenden gele 
Kord ta -welaten sosyalist ii 
hezen · şoreşger -denıoqrat 

yen dm- dıjmınahiye dajon, 
yekıtiya xebatkaran xırab dı-

Xwedi: Mustafa AYDlN 

Berpırsiyar : Mahmut ÇEŞME 
-

Em cıvina we piroz dıkın , 
serEıraziya we dıxwazın . 

Bıl sılaven gerinin ... 
ROJA WELAT 

Berpırsiyar Mahmut ÇEŞME 

Nav:nişan: Sümer Sokak 12/2 Demirtepe/ ANKARA 
Şerten Abone: Bo 6 mehan 75, Sali 150 Liraye Tırkiye; 
bo welaten dervayi du qat e . 
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