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Le gele me tu caran 
nekıriye. Tım 

zordesti u le
bılınd kıriye. 

zam
u çe-

tıne, te da , mırın u tekoşin 
heye. Bere da ji gele Kurd jı 

bo xılasiya xwe zor xebıtiye u 
şer kıriye. Wi çetınayiyen me
zın ditiye, dı ve re da, bı sedbe
zaran qu rhan day e. E w zam bu 
ku jı vır ştında ji we dı ve re da 
qurbanen azadiye ben dayin. 

Riya şoreşe riyeki ne hesa u· 
rehete; riyeki dıjwar kavıl u 
berware. Dı ve re da teda, le
dan, ezyet, zından kuştın u mı
rm heye. Hınek mırov be ditına 
serketına şoreşe şehit dıkevın, 

hınek ji roja serketına şoreşe ... 
Le diroka şoreşe tu ce.r van 
ewlade xwe yen şervan, mer
xas u serbılınd birnake. Naven 
wan bı tipen zerinva dı nav rtı
pele n xwe da dıpareze. 

Heval Metin, bı zanina van 
yekan va Şerdıkır. Wi meniya 
azadiye baş zanıbu. Wi .dost u 
dıjmınen gele Kurd baş jı hev 
cudadıkır u ew rınd nasdıkır. 

Wi zanıbu ku, jı bın nire ko
lonyalizme xılasblıyin dawiya 
pırsen çini u cıvaki nayne. Me
tin, şoreşa netewi-demoqratik 
dı pe şengiya çine karker da 
pewist dıdit. Bı ditına van ye-

an va wi hezen feodalen (axa, 
şex ii began) Kurd yen ku 
destbıtaken hezen kolonya
Ustın caran wan doste gele 

'Ku rd nedıhesıband. Ew dı nav 
refe dıjmınen gele Kurd da dı
dit. Wi disa bawer bu ku, bı te
ne gele Kurd dı peş~a tev-

(Dümahik h Rupeta 9'an) 
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Denge KOMKAR 

A . 

NAMEYEN XWENDEVANAN 

Bilincimiz Daha da Biteniyor 
Temmuz , ~ustos arasında 

iki hafta Türkiye'de kaldığım 
süre içinde faşist cuntaya karşı 
halkın kini ve hoşnutsuzluğu i
le ilgili izlenimlerim şunlardır: 

Türkiye'de ve Kürdistan'da 
faşist cuntaya karşı emekçi yı
ğınlann tepkisi gün geçtikçe 
yoğunlaşmaktadır. 

Artık eskisi gibi halk "ordu 
herşeye muktedirdir", "ordu 
tarafsızdır", "ordu terörü en
gellemek için iktidara el koy-· 
du" gibi faşist generallerin de
magojilerine kanmamakta, sa
dece bunların sömürü düzenini 
ayakta durdurabilmek, işçilerin 
emekçilerin, Kürdistan ulusal 
demokratik güçlerinin gelişen 
mücadelesini geçici olarak en
gellemek, yığınları daha da fa
kirleştirmek, tekelci burjuvazi
nin karlarına kar katmak için 
iktidara elkoyduğunun bilin
cindedir 

Yığınların faşist cuntaya ve 
düzene karşı gelişen hoşnutsuz
luğunu alanlara seferber etmek 
hayli güçleşmektedir. Çünkü 
geçmişte birçok siyasi örgütün 
halk adına, işçi sınıfı adına 
yaptığı yanlış eylemler halkı 

sosyalistlerden, devrimcilerden 
soğuttu. Ancak günün koşuna
nna göre halkın istemlerini fa
şist cuntaya karşı hoşnutsuzlu
ğunu, kinini seferber edip ör
gütlemek için de mücadele sürü
yor. 

Devrimciler arasında sosya
list hareketimizin saygınlığı gün 
geçtikçe artmakta ve faşist 
cuntaya karşı koyduğu ilkeli, 
tutarlı siyaseti kavranmakta 
saflanmız daha da bilinçli un
surlar tarafından sıklaşmakta
dır. Geçmiş dönemde yapılan 
ve halen de yapılmakta olan ha
talar buna neden olan siyaset
lerin tabanlarında da tepkiyle 
karşılanmaktadır. Ortak cephe
nin kurulmasını engelliyen ta
vırlar eleştirilmekte ve düzeltil
mesi istenmektedir. 

İşçiler, emekçiler geçmiş 
dönemde grevlerde, fabrikalar
da sömürü düzenine karşı dişe 
diş mücadele veren, sömürü dü
zenini yıkmak için verilen mü
cadelede yerini alan yığınlar ar
tık tüm siyasi örgütlerin dağı
nıklığını kaldıracak ortak bir 
cephenin oluşturulması için is
temlerini dile getirmektedirler. 

Faşist cuntanın ekonomik 
ve ağır vergi baskısından en 
çok rahatsız olan ve payını alan 
küçük burjuvazinin cuntaya 
karşı kini yoğunlaşmakta, bir-

an önce cuntayı iktidardan u
zaklaştıracak güçlerle birlikte 
hareket edeceğini, faşist cunta
ya karşı kurulucak bir ortak 
cephede yerini alacağını göster
mektedir. 

. Kürdistan'da kurulacak olan 
Anti-emperyalist, anti-sömürge
ci, anti-feodal ve Türkiye gene
linde kurulacak anti-emperya
list, anti-faşist, anti-şovenist bir 
cephenin kurulması faşist cun
taya ve sömüren güçlere karşı 
vurulacak en büyük darbedir. 
Ancak o zaman demokratik bir 
Türkiye ve özgür Kürdistan do
ğabilir ve halklanmız sömürü
süz bir düzende kardeşçe yaşa
yabilirler. 

Dostça selamlar .. 

İ. 

Halklanmiz 
Hesap 

Soracak 
Değerli arkadaşlar, 

Emperyalistlerin, çıkarları

nın çakıştığı türk tekelci burju
vazisiyle, Türkiye'de at oynata
bilmek için istedikleri huzurlu 
bir ortamdı. Bu özlemlerini 
gerçekleştirmek amacıyla başa 

getirdikleri faşist askeri cunta 
baskı, zulüm, işkence ve kat
liamlarla, her türlü politik, sen
dikal çalışma yasaklanarak, 
Türkiye'yi bu güçlere güllük-gü
listanlık yapmıştır. Cunta bu 
görevi başarmıştır. Emperya
listler, tekeller cunta gittikten 
sonra huzursuzluklann yeniden 
oluşacağını pek iyi bildiklerin
den, şimdiden cuntadan sonra
ki hesaplar peşindedirler. Çün
kü cunta ergeç defolacak ve ge
rici güçler bugününTürkiye'sini 
belki bir daha bulamayacaktır. 
Zafer emekçi halklarımızın ola
caktır. Yıllardır sınıflarüstü gös
terilmeye çalışılan vatan, millet 
koruyucusu -ki bu demagojile
re, ideolojilerindeki zaaflann
dan dolayı kimi sol gruplar da 
hizmet etmişlerdir- halkianını
za şirin gösterilmeye çalışılan 
ve faşist generaller yönetimin
deki türk ordusu bugün halkia
nınıza kan kusturmaktadır. 

Cuntanın işkence ve tutuk
lamaları devam ediyor. Hapis
hanelerde tahliye edilmiş arka
daşiann belirtikierine göre, po
lis sokakta topladığı her kişi 
için 1000 TL.sı ile ödüllendiri
liyor. Bu ekonomik sıkıntılar 

38'i Yeniden 
içindeki polisi her türlü adiliğe Ya ŞI yor Uz 
teşvik eder. 

Hiç bir suçu olmayan, yaka- Sevgili oğlum, 
!anan örgüt sempatizanları be- Köyde hergün işkence ve ız-
lirli odalara toplatılıyor. Tutuk- dırap içerisindeyiz. Çünkü 12 
lulann önlerinde, üzerieri silah, Eylül'den sonra Köye askerler 
mermi, bomba dolu masalar. ve komutanlar geldiler. Bizi o
Bu şekilde basın yayın mensup- kulda topladılar. Bize ders ver-

. larına gösteriliyorlar. Arkasın- meye başladılar diyorlamıki 
da, TRT'de, basında "işte gel- "•y Türk evlatları sizi kandınp 
meseydik memleket ne hale ge- dostlanmıza karşı düşman gös
lecekti" şeklinde propaganda- tereniere ve bizi böleniere inan
lar.. mayın. Biz dostlanmızı ve düş-

Siyasi tutuklulara mutlaka manlarımızı öğrenmek zorun
işkence yapılmaktadır. En yay- dayız. Bizim düşmanımız Rus
gm yöntem elektrik işkencesi- ya'dır. İyi bilin dostumuz da 
dir. Tutuklulara genellikle, ar- Amerika'dır. Çünkü bize her 
tık kokmaya başlamış az i.>ir yardımı yapıyorlar asker yiye
yemek veriliyor. Hapishaneler- ceklerinden sivil idaresine ka
de rütübet, bit, pire, tahtakuru- dar. Tabii durmadan anlatıyor
su vs. şe~ler tutuklul~ın sağlı- Iardı bizim çoğumuz anlamaz
ğını tehdıt etmekt~dı~. Hasta- dı Türkçe bilmediğimiz için biz 
lan_an tutuklular kesınlıkle dok- bu kadarınarazı idik ve ondan 
t~r~ götürülni~yor .. ölen k_işiler sonra günde iki üç defa heli
k~mı zaman :ııielerıne ~e~lım e~ kopter geliyordu. Bir kaç defa 
d.~ımem_ektedır_._ Ha~ ıçın~ekı da köyde ele geçirdiklerini şe
soylentıl~re gore, Istanbul da, bire götürdüler. Yanı Elazığ'a 
boş arazıde 5 ceset bulunmuş- ordada meydana bırakyorlardi. 
tur. Ongün öncede bir gün kalktıkki 

Kürdistan'da baskılar çok köyün etrafini jandarmalar sar
daha yoğundur. Yoksul köylü- mış elerinde birşey bağınyor
lerimizi, zamlar, ağır vergiler !ardı. Herkes nufusunu alsın o
yetmiyormuş gibi "orduya yar- kulun bahçesinde toplansın 
dım" adı altında zorla para top- mecburi küçük büyük ve genç 
!atılarak soyuyorlar. bebek ihtiyar demedenlıepsinin 

örneğin: Bingöl 'ün bir kö- nufus yoklamasını yaptılar. Ve 
yünde, ilçe karakolu tarafından bizi sıraya dizdiler aç susuz sı
para toplamak üzere, bu köy- cak ı:ıüneşin önünde akşama ka
den üç kişi görevlendiriliyor. dar beklettiler 
Ancak bunlar belirlenen parayı Oğlum, biz bu günleri önce
toplayamıyorlar. Neden soru- den de yaşamıştık. Çünkü otuz 
lunca "köyümüz yoksul" ceva- sekizde de istediğini kurşuna 
bını veriyorlar. Bunun üzerine diziyorlardı. istediklerini süngü
köylüler dayaktan geçiriliyor. lüyorlardı, istediklerini asıyor
Görevlendirilen bu üç kişi ilçe !ardı. Mesela Çamurek köyün
karakoluna götürüiiirken yolda deki kadının karnını yarıp be
elleri bağlı olarak ayaklanndan beği çıkarıp öldürdüler. Bizim 
ağaca asılıyorlar. Uzun müddet köyde 12 kişiyi elini ayağını 
bu şekilde kalıyorlar. bağlayıp güneşin önüne koydu-

Aynı köyde silah bahane e- lar yaz sıcağında. Bizim kaza
dilerek köylülere işkence yapı- ya' götürüp dövdüler ve sonra 
lıyor. . . . da demişler ki "ay yanlışlık ol-

Cunta. gıttık çe teşhır olu- du kusura bakmayın ". Bizde 
?'o~. Faşızm baskı yapma~an şimdi aynısını yaşıyoruz. Yani 
ı~tıd~.rda dur~maz. Bu tepkıle- ikinci otuz sekiz. Çünkü şu an
nn yükselmesıne yol açacaktır. da bizim üstümüzdeki zulüm ve 
Bunalım derinleşiyor, bunlar işkence çok çoktur. 
bunalımı atl~~mı~ac~lardır. Bizim köyde ve bazı çevre 
Halklan~z~ ~kledık~~n .. sıkı~- köylerde saat gündüz 3 den son
tılar kapıtalizmın ve somurgecı- ra kimse dışarı çıkmıyor. Baş-
liğin hızla teşhirine yol açacak- ka köye gitmek istiyen olursa 
tır. Kaybettiğimiz çok şey yok- (Devamı 9. Sayfada)-
tur, bilincimiz daha da bileni- • • • • • 
yor. Faşizm yıkılacak, ~elecek S O M UR GE C 1 
aydınlık yannlar emekçı halk- • . . . 
lanmızın olacaktır. ZINCIR 1 NI 

Çalışmalannızda başarılar -

~~~~~;un Faşizm! KIRACAG IZ 
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Denge KOMKAR 

AL TELAND 

iŞÇiLERi 

DiRENiYOR 
Kürdistan'daki özgürlük sa

vaşının bir devamı olarak 
KOMKAR 'ın çatısı altında bü
tünleşen Kürdistan 'lı işçilerin 

Almanya'da da mücadeleleri 
devam ediyor. Sözümona mo
dem Almanya'da da, kibar soy
guncu elma şefleri Kürt-Türk ve 
diiter uluslardan işçileri en ilkel 
metodlarla ve yok pahasına yıl
lardır çalıştırıyorlar. 

Ancak KOMKAR'a baitlı o
·m Alteland Kürdistan Gençlik 
_omitesinin kurulmasıyla bir

likte soyguncu şefiere başkal

dırmalar başladı. İlk kez bir bil
diriyle elma işçilerinin durumu 
tüm çevreye yansıtıldı. Arka
sından KOMKAR'lı işçiler saat
lik ücretlerini altı Marktan 7 
DM. a çıkarttırdılar. Elmaların 
toplanmasıyla birlikte 
KOMKAR 'lı işçiler tüm işçile
re ça~rıda bulunarak, 5 sene
den beri kasa başına l'DM'a 
toplanan elmaıarın 1.30 DM'a 
çıkarmasını talep ettiler. İlk 
toplantıya tüm işçiler gelmesi
ne rağmen direniş günü 
KOMKAR'lı işçiler ve yurtse
verler katıldılar. Direniş devam 
ederken şefler satılmış Polon
ya'lı kaçkınları getirdiler. Ar
kadaşlar bunlann çalışmasını 

ngelleyince şefler masaya o
turmak zorunda kaldılar. Ka
rarlı mücadelemiz sonunda şef
ler isteklerimizi kabullenip, üc
retlerimizi de I DM'dan 1.20 
DM. 'a çıkardılar, ancak biz bili
yoruz ki bu aldığımız hak eme
ğiınİzin karşılığı de~ildir. Soy
guncu şefler de gördüler ki işçi
ler direnince her şeyi yapabile-
ceklerdir. 1 

KOMKAR 'lı işçilerin zaferi 
diğer işçi arkadaşlara da güven 
verdi. 

Bıji Reya Azadi! 

Zafer işçileri ndir! 

Bıji yekıtiya karkeran, bra
tiya gelan! 

Bıji KOMKAR! 

Denge KOMKAR muhabiri 

Al teland 

KI EL iŞÇiLERi 

SORUNLARINI 

TARTlŞlYOR 

25 ve 27 Eylül tarihlerinde 
Almanya'nın Kiel ·şehrinde 

l'ürkiye'deki Askeri Darbe" ko
nulu bir seminer "Yabancı İşçi
ler Proje Grubu" (Projektgrup
pe Auslandische Arbeitnehmer) 
tarafından düzenlendi. Bu der
nek özellikle yabancı işçi ço
cuklarına ve gençlerine yönelik 
çalışmalar yapıyor. Bu alanda 
görevli 3 Alman Pedagog görev 
yapmaktadır. Türkiye ve Kür
distan hakkındaki bilgilerini 
arttırmak amacıyla derneğin 

sık sık bu tür çalışmalar yaptığı 
görülmektedir. 

Kiel'de 6 bin cıvannda Kür
dün yaşadıitı ve çok sayıda sı
itınma hakkı isteyen Kürdün bu 
bölgeye geldiği görüldü. örne
itin yukarda adını verdiğimiz 
derneğe bağlı çocuk yuvasında 
bir hayli Kürt çocuitu olduğu 
belirtildi. 

Kiel 'de yapılan serninere çe
şitli gruplar katıldı ve bu arada 
KOMKAR temsilcisi de bu se
.minerde Kürdistan üzerine a
çıklamalarda bulundu. Daha 
sonra KOMKAR'ın çalışmaları 
yapılan bir açık oturumda te
ker teker anlatıldı. 

Bu seminer ve açık oturum
dan sonra Şili ve Türkiye halk
ları ile bir dayanışma gecesi dü
zenlendi. Gece büyük bir ilgi ile 
izlendi. Dortmund folklor eki
bimiz Kürdistan 'ın çeşitli fo !k
lor oyunlannı bu gecede sergi
ledi, ayrıca yayınlarımız satıldı. 
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BARISSEVER GÜÇLERiN . 
SESi 

• • • 
YUKSELIYOR 

Son zamanlarda emperya
lizm giderek saldırganlaşıyor ve 
savaş tehlikesi günden güne bü
yüyor. özellikle ABD'de Rea
gan işbaşma geldikten sonra 
büyük çıkar çevrelerinin savaş 
naraları daha çok duyulmaya 
başlandı. ABD, dünyanın çeşit
li bölgelerindeki askeri faaliyet
lerini yoğunlaştırdı. Sosyalist 
ülkeleri ve ulusal kurtuiuş mü
cadelesi veren halkları daha 
çok tehdit etmeye başladı. 

Ama tekelci sermaye dışın
daki geniş emekçi yığınlar bu 
politikayı isteıniyorlar. Halklar 
kendilerini yok edecek olan 
böylesi girişimiere karşı aktif 
mücadele veriyorlar. Yüzmil
yonlarca kişiyi bir anda öldü
recek, ülkeleri haritadan sile
L-ek atom savaşının insanlık ta
rihinin en büyük felaketi olaca
ğının bilincindeler. 

Reagan'ın savaş politikasına 

karşı ilk büyük kitlesel tepki 
kendi ülkesinden geldi. ABD'li 
barış güçleri yayın, toplantı ve 
miting yoluyla silahianma yarı
şının tırmandıolmasına karşı 

çıkıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 
yüzbinlerce insanın katıldığı 

mitinglerde insanlar, barış is
teklerini dile getirdiler. 

F.Almanya'da da NATO 
çevrelerinin savaş kışkırtıcılığı 

ve silahianma yarışını tırmandı
ncı politikasına karşı tepkiler 
yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz gün
lerde Bonn 'da düzenlenen mi
tinge katılan 300.000'den fazla 
insan savaşı lanetiedi ve barış 
isteklerini haykırdı. 

Mitingi düzenliyenler F.Al
manya ve Hollanda'daki iki ba-

rış ö:o-gütüydü. Bu örgütlerin mi
ting çağr•sı, aralarında KOM
KAR'ın da bulunduğu 803 ör
güt (uluslararası, Alman ve ya
bancı) tarafından desteklendi. 

Barış örgütlerinin çağrısında 
şu istekler sıralanını ştı: 

Avrupa'da yeni atom füzele
rine karşı direnmeliyiz. 

NATO üyesi ülkelerin hükü
metleri Avrupa'ya orta menzil
li füzelerin yerleştirilmesi kara
rını geri almalıdırlar. Böylelikle 
batı ve doğu Avrupa'da atom 
silahlarının azaltılması için bir 
yol açılacak ve karşılıklı silah
sızlanma süreci hızlandırılacak
tır. 

Atom silahlarının üretilme
diği, depolanınadığı ve kullanıl
madığı arındırılmış bir Avrupa 
istiyoruz. Aynı zamanda kitle· 
sel ölüıniere yol açan tüm silah· 
ların ortadan kaldırılmasını is· 
tiyoruz. 

Hükümetlerimiz daha etkin 
silahsızlanma görüşmelerinin 

yapılması ve detant politikası
nın devam edebilmesi için çaba 
harcamalıdır. 

Miting alanındaki yüzbinler 
savaş kışkırtıcılığını aynı duy· 
gu ve düşüncelerle kınadılar. 

KOMKAR, mitingde yer ala· 
rak desteğini sürdürdü. Onbin· 
lerce bildiri dağıttı, yayın sattı. 
KOMKAR 'ın "Kürt Halkı öz· 
gürlük ve Barış İçin Savaşıyor" 
başlığı altında yayınladığı Al
manca bildiride silahianma ya
rışının insanlık için taşıdığı 

tehlike belirtildikten sonra, 
Kürdistan 'daki faşist askeri te· 
rör lanetleniyordu. 



Denge KOMKAR 

DENG U BEHS 
• 

Jl KURDISTANA IRAN 
Mahabat: Çend Roj bere PDK

İran 4 pasdar u caşek dı nav bajare 
Mahabate da darwekır. 

Endame Komita Navbendi 
PDK-iran Sergurd Abasi beri saleke 
şehit ketıbu. Jı bo yeksaliya şehit
kctma wi lı bajare Mahabate xwe
peşandıneke mezın hat çekırın. Dı 
ve meşine da gelek marşen nıştıma
ni hatın gotın u gelek slogan hatın 
avitın. Dı dema ev meşin hate çekı
rın, pasdaran dorhela bajer gırtın u 
ew kesen dımeşiyan dan ber gullan 
u topavejan. Dı ve erişi da du zarok 
(mındal) hatın kuştın u çend kes ji 
bırindar bun. 

Senendej: Peşmergeyan rojeke 
reya Senendej-Hemedan gırtın u ev 
re xıstın bmbandura xwe. Paşe peş
mergan dor lı çend maşinen pasdar 
u art e şan (leşker) gırtın. Dı n av 12 
seet şer da 16 kes hatın kuştın u 6 
kes ji bırindar b un. 

1 

Urmiye: 3 çaş paşi poşmanblına 
xwe, çun teslimi peşmergan blın. 

Peşmergeyen heze "Nıho" çlın qış
leke neziki bajare Urmıye, paşi du 
seet şeran ew qışle xıstın ber desten 
xwe. 

Serdeşt: İsal cara peşın PDK
İran lı bajare-Serdeşt 90 kes amade
kıriye1 w eki henn lı Ku rdıstane dı

t>ıstanan da dersdariye bıkın. 

Bukan: Pasdaran lı hela gunde 
SERA bı top u tıvıngan u bı xwinpa
ren (topavej) va erişi ser gundiyan 
kırın, peşmerge hemberi van erişan 
xurt rawestan. Paşi du seetan peş
merga jı wan gelek kuştın, gelek ji 
revin çun u peşmerge serketın. 

Kermanşah: Seet I 2 ni ve şeve 

peşmergeyen heze "Şaho" erişek 
bırın lı ser qışleke neziki navçeya 
"Nudışe". Paşi seet nivek şer ew 
qışle kete deste peşmergan u peş
mergan gelek çek-silah gırtın. Dı 

nav 15 rojan da 5 qışle ketın ber 
deste peşmergan. Dı vi şeri da peş-

mergek hat şehitkınn. Disa peşmer
geyen heza "Saho" çun neziki ba
jareki mezın 12 eaş kuştın. 

PDK-iran beri 6 mehan jı 250 
kesan zedetır mıroven dilgırti jı 

zindane derxıst u ew azadkırın. Dı 

n av van ro jan disa 49 mırove n gırti 
dı hevpeyvıneke da baweriya xwe 
dan xuyane weki PDK-iran partike 
dıji Imperyalizma Emerikaye ye, 
kafır nine u naxwaze welat beş bı
ke, PDK-iran dıxwaze ku h irane 
Demoqrasi u lı Kurdıstane autono
mi be cih. Dı roja cejna remezane 
da PDK-iran ser siyaseta xwe ya 
rast u mırovi ev 49 kes berdan, ça
wa te zanin ev kesana dı şer da dil 
hatıblıne gırtın. 

4 

ERiSEN Ll SER . 
PDK-iRAN 

KERi KETEN? 
Beri çend rojan hezen "Qıyade Mı

weq~t" (PDK-Iraq) bı _alikariya pas
dar u arteşan lı he~berı Partiya Demoqra
ta Kurdıstana İrane dest bı şereki çekdari 
kırın. Çawa_ t~ za~in beri ş_oreşa irane, dı 
dem'! şoreşe u paşı şoreşa Irane car cama 
ev _hezan lı Kurdıstana İrane lı peşiya ye
kıtıya welatparezen Kurd bilbun astenge
k~ mezın .. Ew dest bı dest peşkari xeba
ten PDK-Iran bun, dı dawiye da xeleti, 
şaşiyen xwe neditın, riya xwe wunda kı
nn lı lı hemberi Partiya Demoqrata Kur
clıstana İrane şu n gırtın. 

Ve yeke tene hukumeta İrane ra 
dest da u keri we hat. Jı ber ve yeke hu
kumeta İrane jı aliki da ew parastın hılda 
aliye xwe 9 jı aliye dın da ji ew beri' en da
men PDK-Irane dan dı dawiye da zef ca
ran ew bı hev_dan kuştın. Çawa te zanin 
lı ~urdıstana Irane paşi şoreşa İrane şere 
gele Kurd yekten, bı nışkeva bılınd bu lı 
bı hezaran mırove n welatparez dı nav vi 
şeri da şun gırtın. Ev bılındbı1na şer Hu
meyniye kevneperest u çend melleyen 
keftar-kal xıste nav tırseke mezın. Tene 
deste hukumeta irane da tıştek mablı ew 
ji yekıtiya gele Kurd jı hev durxıstı~ bı 
fep.d lı felan V~ belavkınna ve tevgere 'bu. 
Le hukumeta lrane negihişte xem u xeya
Ien xwe, jı bo ve yPke ku şere gele Kurd 
wek selaveke, bı lımışt pel dıda. 

Ve care hevalbenden "Qıyade Mıwe
qet" hatın xapandın lı wan ji dı dewreke 
awa teng u dıjwar da erişi ser peşmerge 
u hezen PDK-İrane kırın. Lı hela bajare 
Şıno wek te zanin beri çend roja ev şer 
zef tuj bu. PDK-İrane jı ber zef xwin ne
rıje, ev hela valakınn u peşmerga vekışi
yane sere çiyan. 

Paşi ve yeke KDP-İran-Lıqe Ewrupa 
belevokek derxıst, belevok "Disa dıjaye
tiya Gele Kurd, disa nokerti" bı vi tehri 
destpedıke u te gotın ku " ... Weki mırov 
dema ku kırmen Partiya Demoqrata Kur
dıstana Iraq, bı seroktiya pıştevanen Bar
zani meze bıke, ev rasti ran dıbe, ku ev 
Parti lı lrake peşengiya rızgariya şere ge
le Ku rd nake, ten e du beri ki ii m ere e n bı
rakiijiye pe ktine. Ev ye ka hertım biiye as
teng lı peşiya tekoşina gele Kurd sekıni
ye, lı perçeye n Kurdıstane tu kese n mer
xas tu nın, ku jı aliye peyketiye n Barzani 
da, bı deste bazırganen politik da nehati
ye kuşhn. Ev serharfi dıjmınatike diroki
ye, bı taybeti lı pe ş beri Partiya Demoqra
ta Ku rdıstana Iran". Pa şe dı belevoke da, 
ledan, kuştın u zordestiyen PDK-Iraq lı 
ber çavan bı fıreti hatiye raxıstın. 

Dı diroke da hatiye ditıne, ku ewen, 
ku luleyen çek u tıfıngen xwe berbı xel
qe xwe vedıgerinın, ew dı dawiye da dı
çın dıkevne hembeza dıjmın. Ev yeka 
rastike dirokiye. Ewen ku heze n dost u 
dıjmm jı hev cu da nekın, ew nıkann lı do
za gele Kurd peşengiye bıkın. Jı aliki da 
pasdar u leşkeren Xumeyni, jı aliye dm 
da hezen PDK-Iraq hemberi gele Kurd lı 
İrane erişen xwe zetır kınne. Jı ber ve 
yeke hemu hezen nıştımanperwer, de
moqrat lı sosyalist lı hemberi van erişan 
zor peviste denge xwe bılınd bıkın u re 
nedıne van hezen neyar ku weki xwina 
gel bınjinın. 1 
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KURD NE TIRK NE Jl FARSEN 
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SERE ÇIYANE (2) 

R~bare Tırkan Evliya Çelebi lı rebarnaına 
xweda hıne melumetiyen bı hewasdar lı 
ser bajar ü kelayen Kurdıstane nıvisine. 
Melumetiyen wi lı ser bajar u kelaygn 
Kurdan yen tarixa bınaxe danina şeher u 
kelanın, yen iş u karen seroken kele u ba
jann , yen serxwebun yan ji yen bındes
tiya wanın. Bı tomeri ewi lı ser van kela
yen jerında nıvisine: Kela Malatiya (2 -
27), Kela Egıle (28), Kela Erxi:ae (29), 
Kela u şehere Diarbekıre (30 - 70), Kela 
Merrline (71), Kela Xatuniye (72), Kela 
Şengare (79), Kela Miaferqine (8ı), Kela 
Xezo (95 - 96), Kela Bıtlise ü Şehere Bıt
lise (ı03 - ı58), Kela Exlate (ı58- ı6ı), 
Kela Adılcevaze (ı 71 - ı 75 ), Kela Erciş~ 
(ı75- ı78), Kela Bargır (ı78t Kela Amıq 
(ı 79), Kela W ane (ı9o, 207) u yen dm. 

Melumetiyen here bı hewasdar ü berje
vend dı rebarnama Evliya Çelebida lı ser 
şeher u kelayen Diarbekır, Bıtlise u yen 
Wane hatıne nıvisandıne. Lı vıra eze me
lÜmetiyen w i derheqa kela il bajaren Diar
bekır ü Bıtliseda bı kurteberi elami xwen
devanen me delal bıkım. 

Oerheqa Diarbekerda ewi nıvisiye: "Di
arbekır dı wexte Sıltan Selimda Eyalata 
serbıxwe bÜ, jera dıgotın 'Eyalata Diarbe
kıre ya weziretiya toxli ', donzdeh sınca
qen we hebün u penc sıncaqen serbıxwe ji 
dıgihiştıne Diarbekıre. Dewleta (Sıltan) 
ziamet u tirnar ji ı9 sıncaqen dm dışandın 
ı1 dıda Diarbekıre, ji wan sıncaqan heyşt 
mncaq yen Kurdan bun. Dı zemane zeft
kırıneda bı fermana Beqli- paşa ev sıncaq 
heta-hetaye serbıxwene, mirtiya miren 
w an sıncaqan dıgıhije kure wan, kure ku
ren wan. Hatubera Diarbekıre heye, zia
met il bazırgane we hene, seresker ii leş
kergehe we hene. Seresker Ü leşkergehe 
---~ serbıxwe hene, ew serweri lı si hezar 

.eri dıkın. Dı wexte şerda Zaym Ü ba
zırgane Diarbekıre tevi sereskere eskere 
Diarbekıre dıçıne şer." Sıncaqen Osmani
ye, yen lı nav Eyaleta Diarbekırooa eve 
jennın: Sınca Xarpute, ya Erxine, ya Se
vereke, ya Nesebine, ya Hesenkefe, ya Çe
muşgezeke, ya Seerd€, ya Mıyaferqin~, ya 
Axçe,- qela Nesebine, ya Xapure, ya Şen
gare. Diarbekır peytexte (navenda) padşa
ye. Hukumdaren vad Sıncaqan begen Os
maniyanın. Hukumdaren malbavan y~n 
sıncaqan evın: Sıhman, Qulp, Mahran, 
Tercan, Atak, Pertek, Çebaxçur Ü Çer
mek. Çaxe ocaxa wan kor dıbe ew dıbine 
sıncaqen Osmaniyi yen bı çuk." 

"Dı Eyaleta Diarbekırda ev smcaq~n 
jenn yen serbıxwene: Cezire, Eg!J, Gene, 
Palü ü Xezro. Ewb serbıxwene, jera dıb'8'· 
jın "Mire miran" le dı wexte Şer gerek 
heme şer, pışti dewleta Osmaniye şer bı
kın." 

Dı her smcaqen Diarbekıreda (dı sın
caqen we serbıxweda u dı sıncaqen ne
serbıxweda) mire şeher heye, mire pısan 
heye, mir~ kwexa heye, mire kançok he-

Prof. Canade Kur do 

ye, defterdare bazırgan, ye kwexa, ye ma
li, ye eskeri hene. Bı qanuni her sıncaqek 
du hezar eskere we heye, çebırxana wan 
he ye. 

Evliya Çelebi dınıvise Diarbekır me
zme, teda sezda mızgeft hene, dı wan mız
geftanda xutbe dıxunın, medrese hene, dı 
medresanda qurane u hedise dıxunıh; şe
xan, feqiyan hazır dılnn. Medresa here 
mezın dı mızgefta Mırcaniyedaye, dı mız
geftanda medresa Şafi heye. Dı mızgefta 
Pexamberda gelek feqi hin dıbın. Şex qu
rane u hedisa Pexamber dıxunın, ezber 
nakın, ye ezber wan dıxune, wi hesab na
kın ulmdar. 

Lı Diyarbekıred!l çend şayiren xweş ii 
zıman şinn hene, mesele, Fızuli u Ruhi. 
Evliya Çelebi dmıvise "ez tev wan runış
tım, mm bı tevi wan xeberda, bı rasti ew 
nımune edebene a mezmm". 

Lı paşe Evli ya Çelebi dınıvise ''Lı Diar
bekıreda gelek xan, mal, kervansera (l ha
zar hene. Xanye here mezm ye Huseyn
Paşaye, te tıre kelaye, lı aliye Derge Mer
dine xaniye Bazırgani heri bedew ü rınde, 
lı nav şeherda gelek xanen peşekaran he
ne. Bazaren şe her evın: Bazara Huseyn
Paşa, bazara etaran, bazara delalan, baza
ra asıngeran, bazara çelengaran, bazara 
gewherfıroşan, bazara zeringera ( çerge
ran), bazara pelavdıruyan, bazara kurtan
dıriiyan, bı kurteberi heta şeşt hazar dı 
şeherda hene", her çı tışten kel- pel, ku
ta! u gewheren bı nırx, her çı lazıme dı 
bazaranda heye. Kervansera bazara hes
pan, xaniye bazırganan u peşekaran lı 
nav şeherda gelekın, mal Ü xaniyen berz u 
bılınd ji zehfın, jı wan weke Hefte penc 
mal yen zanyar, şex, wezir U wekilanm. 

Xelq~ şeher Kurd, Tırkmen, Ereb u 
Ecemın; Ermeni ji teda hene. Xelq bı zı
mane xwe dıaxıvın (xeber dıdın). Pırani
ya xelqe bazırganm, kırin u fırotın teda 
geleke, hmek xelq qulıxdarın, mirın; ha
kıme Merdine, Q.erdaxe G rojnamaçi ü 
yen dm lı diwaneda xızmet dıkın; xelq~ 
dm lı şeherda xereqi iş Ü kar~ xwene". 
Evliya paşe dmıvise "Dı Diarbekıreda şur 
ii depançe, kulıng, tevır, teverzın, xencer, 
rım u tiran çe dıkın, ku dı dınyayeda bı 
nawdengın. Hesmger, hosta u mısger dı 
wexte xebata xwe wusan çakuçan le dı
xın, u dıweşinın, ku denge muziqa Ü mı
qame sega ü huseyni ü yed bı avaze xweş 
je ten, her kes dıxwaze guh le be; mızger 
ıİ zerk er tışten w usa n rmd u qeşeng ji zer 
u kevıra dınıst dıkın, ku bı nırx u be we
nene, lı ser şıkıl wine a nıgaran dıkeşinm". 

Evliya Çelebi wusan ji derheqa kaniya, 
çavkaniya, çem, nıbar, bax ii baxçe ii 
seyrangen Diarbekır~da dmıvise; melume
tiyen bı hewasdar derheqa form Ü rengrii
ye cılli berge jın ü.meranda nıvisine. 

Bı nıvisara Evliya Çelebi em pe dıhe
sın, ku serweriya Diarbekıre bı tundunıst 

ii sazmani bu, ku hebÜna we u serweriya 
eskere we gışk bı dem ü dezge u tundu
nıst bun. Eger lı vıra ez mina Evliya Çele
bi yeko-yeko nav u nişanen wan bınıvi
sım, xwendevan~n me we bıxunm u bejın 
bı rasti a rasteqin dı zemanll' sedsaliya 
XVII'da Diarbekır navenda Kurdıstane' 
bil, mina dewleteke serbıxwe buye. 

Melumetiyen jenn yen serweriya şe
her, yen bace beg ü hukumdaren (ferman
karen) eyaleta Diarbekıre ve gotıne baş is
bat dıkm. 

Evliya Çelebi nav il nişanen van fer
mankeren Diarbekıre jenn dınıvise: 

"1. Nıhervane gışti u serdare mezın ye 
wezire Diarbekıre, 2. Kwexa, 3. Ferman
kere Cızire, 4. Fermankere Egile, 5. Fer
mankere Ge nce, 6. Hukumdare Palu, 7. 
H u kumdare Hezo; ew tev w an hijde mira 
jı serida navewan goti tev wan dıbıne bist 
u penc hukumdar, lı paşi wan: 26. Hu
kumdare mali, 27. Kwexa çavuşan, 28. 
Defterdare zıamete, ı9. Emindare def
tere, 30. Emındare çavuşan, 31. Nıviskare 
çavuşan, 32. Bege temip, 33. Serok~ çere, 
34. Lı her sıncaqada begek tevi seroke çe
re a si u heyşt afısera dıbe hefte; 71.Kwe
xaye esker, 72. Serdare yaniçer, 73. Qe
ladar, 74. Huseyn efendi rojnameçi, 75. 
Kar be deste beytul mal, 76. Seroke şe
her, 77. Axaye daruxe, 78. Bacgıre Gum
riye, 79. Xercstin, 80. Bac~re malan, 81. 
Şabender, sesed begen bıçuk ji lı ser van
da zede kın, dıbe heta çarsed hukumda
ren Diarbekıre." Lı herimanda mela il 
muftiye herime' hene, herçend eva dera 
Kurdıstane, teda mufti u neqibe şerife 
mezhebE? hene, hernil şafine. 

Evliya Çelebi wusan ji nıvisiye, ku hu
kumdaren Eyaleta Diarbekıre jı ke hac 
dıstandın. 

Ewi nıvisiye, ku hukumdar Ü ferman
keren eyaleta Diarbekıre jı van miren 
sıncaqan hac dıstandın: "Bace mire Liva 
Hezo (2ı9999), ye mire liva Erxeniye 
(2005ı5), ye mire Siverek (403043), ye 
mire Ataqe' (4472), ye mire Tercil€ 
( 445300), ye mir~ Çermeke (2ı4000), ye 
mire Hesenkef~ (203955), ye bınemala 
Egile' (269750), ye Çebaxçure (370000), 
ye mire Çumuşgezeke (334223), ye mire 
Sexman€ (349007), ye mire Seerdg 
(223772), ye' Axçeqelaye (200000), y~ 
mire şeher (ı9ı5ı7), ye mire pısan Q po
zan ıooooo), ye malhave ~ulpe (ı66668), 
ye mire Xancoke (427800), ye mire Per
tek€' (380000), ye mire Gence (278300), 
yedefterdarexezna Qere Amide(ı30395), 
ye kxweye defterdare Diarbekıre 
(ı00924), ye defterdare Ziamete (80000) 
axçe bun. (36 - 38). 

Xen jı medreseıen lı rex mızgeftanda; 
yen ku te'da derse din u diyanet, feqiya 
hin dıkın; Evliya dınıvise, ku lı Diarbe-

(Diimahik lı Riipela 9'an) 
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Türkiye 'de yıllardır güçbirliiti ve cep
he konusunda tartışmalar oluyor. 12 Ey
lül öncesinde bu alanda küçümsenmiyecek 
çabalar sarfedildL Faşist cuntanın işbaşı
na gelmesinden sonra ise bu çalışmalar 
daha da yoğunlaştınldı. 

özgürlük Yolu'nun Türkiye'de anti
emperyalist demokratik ve Kürdistan 'da 
ulusal demokratik bir cephenin kurulması 
konusunda savunduğu görüşler ve verdiği 
mücadele herkesçe bilinmektedir. öyle 
sanıyoruz ki bu sorunla ilgili olarak açıklı
ğa kavuşturulmaınış herhangi bir husus 
mevcut değil. 

Gene Yurtdışında ve özellikle Fede
ral Almanya'da da aynı doğrultuda çalış
malar sürdürülüyor. Şimdiye kadar deği
şik örgütler arasında görüşme ve tartışma
lar yapıldı. 

F.Almanya'da yayınlanmakta olan 
"Devrimci İ şçi" gazetesinin de zaman za
man güçbirliği çalışmaları konusu üzerin
de durduğu oldu. "Devrimci İşçi" 15. sa
yısında bu soruna geniş yer ayırdı ve özel
likle KOMKAR'a yönelik çeşitli " eleşti
ri"lerde bulundu. 

F. Alınanya'da Güçbirliği 
Çalışınaları ve "Devrimci 

İşçi "nin Tavrı 

Aslında KOMKAR'ın yurtdışında o
luşturulacak bir güçbirliği konuswıda yü
rüttüğü çalışmalar ve konuya ilişkin gö
rüşleri kitleler tarafından yeterli ölçüde 
bilinmektedir. Elbette KOMKAR'ın soru
nu ele alış tarzını ve ilkelerini en iyi bilen 
gruplardan birisi de "Devrimci İşçi "dir. 
Ama o KOMKAR'a "eleştiri" yöneltirken 
tiim bunları görmemezlikten geliyor ve sı
radan bir demagojiyle yetinmek istiyor. 

Son zamanlarda özellikle faşist cun
tanın işbaşma gelmesinden sonra diğer 
demokratik güçlerle olduğu gibi "Devrim· 
ci İşçi" ile KOMKAR arasında da çeşitli 
görüşmeler yapıldı. Ancak Denge KOM
KAR'ın geçmiş sayılarında ayrıntılı bi· 
çimde tartışıldığı gibi değişik nedenlerle 
bugüne kadar böyle bir güçbirliğinin ger
çekleştirilmesi mümkün olamadı. "Dev· 
ri m ci İşçi'' KOMKAR 'la yaptığı görüş
melerde sürekli olarak Maocu gruplan öne 
sürdü. Hatta "Biz siz ve HK birlikte bir 
eylem gerçe kleştirebiliriz" diyecek kadar 
hayalciliğini ileriye götürdü. KOMKAR 
sorumluluk duygusuyla hareket ederek 
"Devrimci İşçi "nin bu tür hayalci görüş
lerini her seferinde nedenlerini açıklamak 
suretiyle geri çevirdi. Bütün bu görüşme
ler sırasında KOMKAR, güçbirliğine te
mel teşkil edecek ilkeler üzerinde durur
ken, "Devrimci İşçi" bu düzeyde tartış
maktan sürekli olarak kaçındı ve ''ne 
olursa olsun birlik gerçektaşsin" mantı
ğıyla ortak öylem önerilerini tekrarladı 
durdu. Hatta mayıs ayında yapılan bir 
görüşme sırasında "Koşullar değişti. Av-

rupa Konseyi öncesinde biz, siz ve HK 
birlikte bir eylemi gerçekleştirip, bir hal
kayı oluşturabili riz" dedi. KOMKAR 
temsilcisi bunun üzerine ''HK ile bizim bir 
araya gelemiyeceğimizi bilmeniz gerekir. 
Oluşturulacak güçbirliği eğer emperya
lizme ve faşizme karşı olacaksa, bizim HK 
ile bu noktalarda anlaşmaımza olanak bu· 
lunmarlığını siz de biliyorsunuz" dediğin
de, "Devrimci İşçi" temsilcisi "Teori 
önemli deği_!. Bir eylem halkası meydana 
getirelim teorisi de arkadan gelir. Biz de 
geçmiş politikamızı bıraktık, şimdi Fi
DEF'le biraraya gelmeye çalışıyoru~'kar
şılığını verdi. KOMKAR temsilcisinin geç
mişte FİDEF'i "düzen örgütü" olarak de
ğerlendirip onunla güçbirliğine gitmeme 
biçimindeki politikayı değiştirmelerinin 
olumlu bir gelişme olduğunu belirtınesi ü
zerine ise "Türkiye için değil, sadece Av
rupa ile sınırlı olmak üzere onlara ilişkin 
politikamızı değiştirdik" dedi. 

Daha sonra ise 12 Eylül öncesi güç
birliği çalışmaları gündeme geldi. "Dev
rimci İşçi" bu gelişmeleri ele alırken de 
gerçek durumu tahrif ediyor. önce çağ
rının yapılış sırasını değiştirmekle başlı
yor jşe. 12 Eylül nedeniyle ilk çağrı 
KOMKAR tarafından yapılmış olmasına 
rağmen, ''Devrimci İşçi'' bunu Türkiye 
Komitelerine yani kendisine malediyor. 
Oysa elinde çağrı mektupları var, eğer is
terse ona bakıp kimin önce çağrı yaptığı
nı öğrenebilir. 

Türkiye Komiteleri tarafından yapılan 
çağrı metninde Aydınlıkçıların ismi de 
vardı. Daha sonra 'toplantıya katılan örgüt
ler buna sert tepki gösterince onların ismi 
metinden çıkarıldı. Hiç kuşkusuz Ayd!n
lık taraftarları çağrılırken "Devrimci Iş
çi "nin onayı alınmıştı. Onun bundan ha
beri olmadığını söylemesi kendisini temi
ze çıkaramaz. Almanya'da yaşıyan h~rkes 
Türkiye Komiteleri 'nin "Devrimci Işçi" 
ile olan ilişkilerini.bilir. Türkiye Komite
leri'nin "Devrimci Işçi"nin bilgisi dışında 
örgüt saptayıp çağrı yapması düşünülemez 
bile. Kaldı ki bunun ' ne olursan o! gel'' 
anlayışıyla hareket eden "Devrimci Işçi". 
nin politikasına aykırı bir yönü de yok. 

"Devrimci İşçi" gerçekleri çarpıt
mada öylesine rahat hareket ediyor ki, 
KOMKAR'ın çağrı yaptığı grupların isim
lerini sayarken bile bir kısmını görmemez
likten geliyor. 

"KOMKAR kendi akrabalarına (Fİ
DEF, TİP, TSİP, TKP (B), DUD-DAK ve 
'Devrimci İşçi 'ye çağrı yapmıştı." 

"Devrimci İşçi "nin başka bir gruba 
karşı takınılması zorunlu politik ağırbaş
lılıktan yoksun ifade tarzı bir yana, elin
deki vazılı belgeyi tahrif ediyor. Oysa 
Denge KOMKAR 'ın geçen sayısında da 
belirtildiği gibi "Devrimci İşçi "nin say
dıklarının dışında çağrı şu grupları da 
kapsıyordu: KKDK, HDF, İşçinin Sesi, 
Halkçı Devrimciler (HDF). Yurtseverler 
Birliği, Tekoşin, Birlik Yolu, Dev-Sol, 
Kurtuluş,AKSA. 

"Devrimci Işçi" bu grupların isimle
rinden neden bahsetmediğini nasıl açık
lıyabilir acaba? Daha sonra "Devrimci İş
çi" bir noktada durması gerektiğini dü
şünmeden aynı yöntemle yazmaya devam 
ediyor: 

"KOMKAR'ın yaptığı çağrıya katı
lan bizler bu platformun yeterli olmadı
ğını, tüm antifaşistlerin katıldığı toplan
tının yapılması gerektiğini bunun dışın
da oluşturulacak yapılara karşı olduğu
muzu bildirdik. KOMKAR dahil tüm 
gruplar bu teklifi olumlu buldular ve Tür
kiye Komiteleri 'nin toplantıları tek gö
rüşme alanı oldu. Ve sorunlar ?. TK top
lantısında etraflıca tartışılmaya başladı". 

Elbette "Devrimci İşçi" aklına ne ge
liyorsa onu yazmak:ta serbesttir. Ama en
azından orada bulunan diğer grupları· 

gelişmeleri unutmadığını batırdan çıkar

mamak zahmetine katlanmalıydı. Gerçek
te durum "Devrimci İşçi "nin söylediği 
gibi· değildi. Tüm gruplar KOMKAR'ın 
yaptığı çağrıyı olumlu bulduklarını belirt
tiler. "Devrimci İşçi" de aynı şeyi söyledi 
ancakHK ve PKK'nın çağnlmamış olma
larını eksiklik olarak değerlendirdiklerini 
belirtti. Verilen cevapta, bu iki grupla bir 
araya gelmenin ilkesel olarak mümkün 
olınadığı açıklandı. Bunu yalnız KOM
KAR değil, diğer gruplar da söylediler. 
Ama Vebadan kaçareasma ilkelerden ka
çan ve sanki hiç böylesi konular tartışıl
maınış gibi onları gözardı etmeye çalışan 
"Devrimci İşçi" için tüm bu gerçekler 
önemli değil tabii ki. Onun için önemli 
olan "büyük işler becermiş" havasına gir
mek, zaaflarını gizlemektir. 

üstelik Türkiye Komite leri 'nin top
lantıları tek görüşme alanı da olmadı. Bu 
toplantıya katılan ve KOMKAR'ın çağ
rısına olumlu cevap veren örgütler, kendi 
leri için esas olan bu çağrı sonucu düzer. 
lenen Düsseldorf toplantıları olduğunu 
kabullendiler. Ama Köln toplantısına da 
temsilci gönderdiler. Amaçları ise Al
man demokratları önünde de güçbirliğine 
ilişkin görüşlerini açıklamak ve ortak ola
rak saptarlıkları ilkelere uygun tarzda 
mümkün olan en geniş eylem birliğini ger
çekleş tirebilmekti. 

KOMKAR ve diğer bazı gruplar bu 
toplantılarda muhatabın Maocular olma
dığını, onlarla tartışacak birşeyleri bulun
madığını belirttiler. Asıl muhatap olan 
Alman demokratianna Maocularla birlik
te neden bir eylem birliğine gitmedikleri
ni açıkladılar. Ama "Devrimci İşçi" sü
rekli olarak sorunu bu gruplarla ve özel
likle de KOMKAR'la Maocular arasında 
bir tartışmaya dönüştürmek istedi. O bir 
süre bununla avunduktan sonra gerçekle 
yüzyüze geldi. Başvurduğu taktikler tut
mayınca bu sefer de aklına eseni kağıda 
dökerek sözde güçbirliğinin gerçekleş
mesine hizmet etti 

"Devrimci Işçi" KOMKAR adına 
toplantıyı iziiyen arkadaşımızu da saygı-
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sızca dil uzatacak kadar ileri gidiyor ve 
karalamalarma şöyle devam ediyor: 

" ... ve bu zatı muhterem orada olma
saydı sorun kökten haledilmişti.. 

"Sorunu kişilere bağlamıyoruz. Bir 
şey açıkça ortaya çıkmıştır. KOMKAR, 
kesinlikle HK, DHB, ATİF ile birlikte yü
rüyüş taraftarı değildi ve görüşmelere bu 
ekibi dışarı atabilmek amacıyla katıldı ... 

"Ve tekrar edelim: 12 Eylül yürüyüşü 
sadece ortak eylem yapılmak istenınediği 
için yapılmamıştır. Ortak eylem yapma
nın önünde başkaca politik hiç bir engel 
kalm~mıştır". 

Yukandaki alıntılar arasında bulunan 
çelişkiler "Devrimci İşçi "nin kafa kan
şıklığını yeterli ölçüde ortaya koymuyor 
mu? Bir yerde toplantıya katılan arkada-

azı kastederek "O olmasaydı herşey 
___ ,olmuştu" diyor. Daha sonra ise sorunu 
kişilere bağlamadıklannı belirtip kendi 
kendisini yalanlıyor. Gene bir yerde 
K011KAR'ın HK, DHB ve ATİF'i dışla
mak için toplantılara geldiğini söylerken, 
başka bir yerde, ortak eylem yapmanın 
önünde politik bir engel kalmadığını -ve 
sadece ortak eylem yapılmak istenınediği 
için bunun gerçekleşmediğini belirtiyor. 
Bunlann birisi doğru ise diğeri değildir. 
Ya KOMKAR adı geçen Maocu grupları 
dışiamak için katıldı -ki bu taktirde sorun 
politiktir- ya da politik bir neden yokken 
sadece eylem yapmak "istemediği" için 
yapılmadı. Anlaşılan hangisinin doğru ol
duğunu saptamak için yazı turaya baş

'vurmak gerekiyor. 
"Devrimci İşçi" KOMKAR'ın yürü

yüş izni almış olmasını ise şöyle değer
lendiriyor: 

"K OMKAR tüm gruplarla ortak yürü
yüş e evet dediği halde (bir takım gerekçe
. 'e ki bizce hiç önemli değildir) herkes-

. hızlı davranarak Türkiye Komitele
ri' nden önce yürüyüş izni almış ve bu 
izni bir koz olarak kullanmış ve komite
lere devretmemiştir. Bunu kendi aklınca 
baskı unsuru olarak elinde tutmuş ve yü
rüyüşün propaganda çalışmalarını gecik
tirmiştir". 

Herşeyden önce şunu belirtmek gere
kir ki böylesi ayak oyunlan KOMKAR'a 
değil, ''Devrimci İşçi "ye aittir. Onun 
KOMKAR'ın yaptığı çağrıya Türkiye Ko
miteleri eliyle bir karşı- çağrı yaptırması 

bunun açık bir örneğidir. KOMKAR, bir
likte bir eylem gerçekleşsin veya gerçek
leşmesin yani yalnız başına kalsa da 
Köln'de yürüyüş yapmak üzere izin almış
tı. Herhalde bunun yadırganacak bir yönü 
yoktur. Hiç kuşkusuz eğer birlikte bir 
yürüyüş gerçekleştirilebilmiş olsaydı yer 
komitelere devredilirdi. Ama KOMKAR 
bütün gruplarla birlikte bir yürüyüş yap
maya "evet" demiş değildi. "Devrimci t,. 
çi"nin kendisi de KOMKAR'ın Maocu 
gruplan dışlamak amacıyla toplantıya 
katıldığını söyliyerek bu gerçe~ kabul 
ediyor. Ve elbette yüriiyüşün durumu bel-
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li olmayınca yer devri de söz konusu ola
mazdı. KOMKAR'ın "bir takım gerekçe
lerle" yürüyüş izni aldığını belirten "Dev
rimci Işçi", bu gerekçelerin.kendilerince 
hiç önemli olmadığını söylüyor. İyi ya 
zaten "Devrimci İşçi" için gerekçelerimiz 
önemli olsun diyen mi var yoksa? Bu da 
kendi kendisini kahya görme alışkanlığı
nın belirtisimidir acaba? 

"Devrimci İşçi", 14 mart Frankfurt 
yürüyüşii ile ilgili olarak da yakıştırma 
bir cümleyi tırnak içinde vermek suretiyle 
KOMKAR'a maletmeye çalışıyor. 

"HK 'ya güvendik lerini, anti-faşist 
olarak gördüklerini ama DHB ve ATİF'e 
güvenmediklerini bildirdiler''. 

Herşeyden önce KOMKAR 'ın "Dev
rimci İşçi "ye böyle birşey söylemesinin 
nedeni.yok. Kaldı ki eğer KOMKAR, HK' 
ya güvense ve onunla güçbirliği yapmak 
istese kendisi bu hareketle görüşerek mev
cut sorunları tartışır. Pek te güvenilir ol
madığı halde "Devrimci İşçi "yle görüşen 
KOMKAR, güveneceği bir HK 'ya neden 
görüşme önerisi götürmesin? Bu işin ha
kemliği herhalde "Devrimci işçiye" kal
mış değil. Ama ne var ki özünde böyle 
bir şey yok. Anlaşılan KOMKAR, "Dev
rimci İşçi" ile görüşmeler yaparken yanı
na bir teyp alınamakla veya ortak imzah 
tutanak tutmamakla yanlışlık yapmış. 

"Devrimci Işçi "yi Demagoji 
Yapmaya ZorUyan Onun 

Politik Çıkmazıdır 

"Devrimci İşçi "nin yazısında, K OM
KAR ve diğer gruplar arasındaki ilkesel 
farklılıklara hiç değinmemesi, sıradan bir 
demagojiyle yetinmek istemesi basit ne
denlere dayanan bir zaaf değildir. Bu ne
denleri daha sağlıklı bir şekilde değerlen
direbilmek için kısaca geçmişteki politi
kalaona göz atmakta yarar var. 

"Devrimci İşçi "nin savunduğu poli
tik hareket 12 Eylül 'den önceki dönemde 
Türkiye'yi sağlıklı bir biçimde tahlil ede
medi. "Oligarşik dikta" ve "sürekli fa
şizm'' gibi maddi temeli bulunınıyan teo
rilerle kitlelerin karşısına çıktı. O günkü 
nisbi demokratik ortamın önemini kavn
yamadı. Faşizan baskılarla, faşist iktidan 
birbirine karıştırdı. Burjuva iktidarlarının 
tüm anti-demokratik uygulamalannı fa
şizmle eşdeğer gördü. Düşmanın gücünü 
küçümsedi ve kitlelere kolay devrim vaad
lerinde bulundu. Sol sekter anlayışı nede
niyle anti-faşist güçbirliğine ve cepheye 
gerekli önemi vermedi. Demokrasi müca
delesinde yeralması gereken bir çok ör
gütle "düzen örgütleri" diye güçbirliğine 
yanaşmadı. 

Ama buna karşılık Türkiye'de ger-. 
çekçi bir faşizm tahlili yapan, yaklaşmak
ta olan tehlikeyi zamanında gören ve bu
na uygun bir güçbirli~i ve cephe politikası 
iziiyen \'hareketler oldu. Bunlardan birisi 

de özgürlük Yolu'ydu. özgürlük Yolu, 12 
Eylül 'de karşı karşıya kalınan durumu 
çok önceleri görmüş ve buna karşı yapıl
~sı gerekenleri ortaya k~ştu. Faşist 
tehlikenin önlenebilmesi ve herşeye rağ
men iktidara gelirse ona karşı da mücade
le verilebilmesi için Türkiye'nin genelin- · 
de anti-empevalist demokratik cephe, 
Kürdistan'da ise ulusal-demokratik cephe 
kurulması gerektiğini savunarak, bu yolda 
çaba harcad ı. 

Faşizm tehlikesini küçümsiyenler 12 
Eylül gelip çatınca yanıldıklarını anladı
lar. Onlar 12 Eylül öncesi ile sonrası ara
sındaki farkı, faşist zorbalığın ne olduğu
nu acı deneylede öğrendiler. Kuşkusuz 
yanlış tutumun faturasını en ağır biçimde 
ödiyen hareketlerden birisi de "Devrimci 
Yol" oldu. 

Zaten "Devrimci İşçi "nin kendisi de 
geçmişte hatalı bir politika izlediklerini 
kabul ediyor: 

"12 Eylül sonrası yeni bir dönemdir. 
Eski hastalıklan ve çocukluklan aşmak 
zorundayız ... Biz hatalı ve hastalıklı kafa
lanmız nedeniyle darbeler yedik diyoruz". 

Açıktır ki eifer bir lıareket hatalı ha
reket ettiğini kabul ediyorsa, bu hatalan 
açık biçimde ortaya koyması ve onlardan 
kurt'lılmak için çaba harcaması gerekir. 
Oysa "Devrimci İşçi "nin durumu hiç te 
böyle değil. O "hatalı hareket ettik" de
yip meseleyi geçiştirmeye çalıştığı gibi, 
yeni yeni yanlışlıklar yapmaktan da kur
tulamıyor. 

12 Eylül deneyi ile birlikte görüşleri
nin tutarsızlığı ·açık biçimde ortaya çıkan 
''Devrimci İşçi" yeni dönemde henüz net 
bir görüşe sahip değil. F.Almanya'da cun
tayı teşhir etmek ve idamlara karşı çık
mak amacıyla birlikler oluşturulmasından 
yana görünüyor ama Türkiye ile ilgili ola
rak henüz ellerinde ilkeli bir proğram 
yok. Zaten Türkiye'yi kapsıyan güçbirli
ğini gündeme getirmekten kaçınması ve 
yurtdışında bunun çalışmasının yapıla

mıyacağını belirtınesi de aslında pusulasız 
kalmış olmasındadır. 

Ama bir yandan politikası belli olma
dığı için Türkiye ile ilgili güçbirliği çalış
malarını gündeme getirmekten kaçınır
ken, diğer yandan onunla ilgili olarak bir 
takım şeyler yazmaktan da geri kalmıyor. 
Kısa vadeli hesaplarla "devrimci" acayip
likler yapmayı sürdürüyor. 

"... Çünkü sınıf mücadelesinin tayin 
etmediği, Türkiye gerçeklerine de~l, 
uluslararası merkeziere göre yaratılan bir
likler tehlikelidir. Birlikler Moskova 'ya ve 
Tiran 'a karşı takınılan tavırlara göre değil, 
cuntaya karşı takınılacak tavıra ve progra
ma göre olmak zorundadır". 

Ancak onun keskin "devrimci tahlll
leri" bukadarla da kalmıyor tabii: ''PoUti
ka yapmak iddiasında olan gruplll cunta
ya korku salacak büyük bir yürüyüşü, yü
rüyüş sırasında bir iki slogan atılması lbti· 
mali bahanesiyle baltalıyorlar. Yani bir ....._ 
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şey KOMKAR açısından kesinlikle belli 
olmuştur. KOMKAR için faşizme karşı 
mücadelenin hiç önemi yoktur. Faşist 
cuntaya karşı olmanın temel şartı Mos
kova'ya ·karşı olup olmamaktır. KOM
KAR bu kafayla faşizme karşı birlikler 
de~il Moskova'yı sevenler derneği kur
roakla u~raşsa daha iyi olur", diyor. 

Görüldüğü gibi "Devrimci İşçi"nin 
çıkınazı o derece büyük ki ondan kur
tulacağını umarak çırpındıkça batıyor. 
Yılların ardından birden bire uyanıp da 
"hatalı ve hastalıklı" kafa ya sahip oldu
ğunu farkedince telaşa kapılıyor, sıijta 
sola rastgele saidıniarda bulunuyor. Ve bu 
arada zaman zaman burjuvazinin küflü si
lahlanyla kuşanmış olarak meydana çık
ması da kaçınılmaz hale geliyor. 

"Devrimci İşçi" tartışmada yöntem 
olarak tiemagoji yapmayı seçtiği için son 
derece önemli politik olaylan ve buna 
b~lı olarak de~işik hareketler arasında 
mevcut bulunan görüş ayrılıklarını basite 
indirgiyor. 1Urkiye'de verilen mücadele
nin dünyada olup bitenlerle hiç bir ba~
lantısı yokmuş gibi hareket ediyor ve san
ki ayda yaşıyor. 

Oysa sorun "Devrimci İşçi "nin gös
termek istediği gibi basit de~ildir. Onu 
"bir iki slogan atmak" biçiminde basit
leştiren anlayış ancak "Devrimci İşçi" gi
bi ilkesiz orta yolcu görüş sahiplerinin ya
pabileceği bir iştJr. 

Günümüzde Sovyetler Birli~i 'ni Sos
yalist bir ülke olarak de~erlendiren hare
ketlerin yanısıra onu "sosyal emperyalist" 
diye nitelendiren gruplar da vardır. Ve el
betteki bu görüş ayrılıkları Türkiye'de 
oluşturulacak güçbirli~i çalışmalarını da 
etkiler. Çünkü Türkiye'de verilecek anti
faşist mücadele dünya üzerinde ilerici ve 
gerici güçler arasındaki mücadeleden ko
puk değildir. Bize göre oluşturulacak güç
birli~inin Türkiye 'nin genelinde anti-em
peryalist, anti-faşist ve anti-şovenist ilke
ler üzerine inŞa edilmesi gerekir. İşte 
KOMKAR'ın ötedenberi savunduğu ve 
"Devrimci İşçi"nin ise duymak istemedi
ği ilkeler bunlardır. Gruplar ancak bu il
keler doğrultusunda ve ortak noktalarda 
anlaşabildikleri taktirde güçbirlikleri ger
çekleşebilir. Açıktır ki sosyalist ülkeleri 
"sosyal emperyalist" diye nitelendiren 
gruplarla KOMKAR 'ın emperyalizm ko
nusunda ortak bir noktada anlaşabilmesi 
mümkün de~ildir. Aynı durum "sosyal 
faşizm" konusu için de geçerlidir. 

"Devrimci İşçi" "cuntaya karşı bir 
araya gelelim de nasıl olursa olsun" man
tı~ıyla hareket etti~i için tüm bu gerçek· 
leri görmemezlikten geliyor. O, bu görüş 
ayrılıklarını Moskova'ya veya Tiran'a ba~
lı olmak şeklinde göstermeye çabalıyor. 
Ancak bugün sıkışık durumda olduğu için 
ilkesiz birlikler peşinde koşan "Devrimci 
İşçi"nin uluslararası planda ilerici güçlerle 
gerici güçler arasında verilen mücadelenin 
1Urkiye'deki anti-faşist mücadeleyi ne öl
çüde etkilediğini bildi~i de açıktır. Yoksa 
kendisi F.Almanya'da yabancı kamuoyu
nun deste~ini sa~lamak için bu derece 
çırpınıp durmazdı. 

"Devrimci İşçi"nin "KOMKAR için 
faşizme karşı mücadelenin hiç bir önemi 
yoktur" şeklindeki sözlerinin tartışmaya 

değer bir yönü yok. Böylesi şaşkınlık be
lirtileriyle uğraşmak boşuna zaman harca
maktan başka birşey değil. Ama bir ta 
kım sorumlululd!Irı bulunduğunu bir türili 
aklına getirrniyen "Devrimci İşçi "nin 
KOMKAR için faşizme karşı bir olmanın 
temel şartınin "Moskova'ya karşı olup ol
mamaktır'' biçimindeki iddiası iizerindt' 
durmak gerekir. Çünkü bu demagoji 
"Devrimci İşçi "nin en basit gerçekleri bi
le nasıl çarpıttığının bir göstergesidir. 

Güçbirliği Ç·aıışrrıalannı iziiyen tüm 
grup ve kişiler KOMKAR 'ın göriişlerinin 
çok net olduğunu,bilir. Ve elbette kendi
siyle konuşulanları ve Denge KOMKAR'· 
da yazılanlan unutmadıysa bunlan en iyi 
bilmesi gerekenlerden birisi de "Devrimci 
İşçi"dir. KOMKAR, ötedenberi "Devrim
ci İşçi"nin güçbirliği içerisinde yer alma
sı gerektiğini savundu. Hatta Sovyetler 
Birliği'ni değerlendirişleri aynı olan hare
ketlerden gelen ve sonuçta "Devrimci İŞ
çi"yidışlamaya varacak olan birlik öneri
lerini de kabul etmedi. "Goşistlerle güç
birliği yapılmaz" görüşüne karşı çıktı. Bu 
konuda oldukça geniş polemikleri oldu. 

KOMF AR onun güçbirliği içerisinde 
yeralması gerektiğini savunur ve bu konu
da çağrılaı-da bulunur, görüşmeler yapar
ken; "Devrimci İşçi" kalkıp "KOMKAR 
için faşizme karşı mücadelenin hiç önemi 
yoktur. Faşist cuntaya karşı bir olmanın 
tı-mel şartı ~{oskova'va karsı oluo olr.1a
maktır" derse kendisini kim cidciye ala
bilir? öyle ya eğer KOMKAR için tek öl
çü "Moskova'ya karşı olup olmamak"sa, 
"Devrimci tşçi" gibi Moskova'ya karşı ol
ma yanşında başa güreşrnek i.stiyen biı: 
grupla neden güçbirliği görü.şmelerinde 
bulunsun ve ısrarla onun bu birlik içeri
sinde yer alması gerektiğini savunsun? 

KOMKAR, güçbirliği çalışmalannı 
sürdürürken gruplarm Sovyetler Birliği'· 
ni değerlendirişlerinin mutlaka aynı olma
sı gerektiğini şimdiye kadar savunmadı. 
i3aşka sorunlarda olduğu gibi bu konuda 
da anti-faşist güçler arasında görüş farklı
lıkları bulunabileceği bilinciyle hareket 
etti. "Devrimci İşçi" HDF ve Yurtseverler 
Birliği'ne eylem çağrısında bulunması 
da bu anlayışın sonucudur. Ama KOM· 
KAR, dünya sosyalist hareketını .Karşısına 
alacak, 1Urkiye halklarının mücadelesini 
dünya ilerici, devrimci hareketinden so
yutlıyacak ve emperyalizmin ekmeğine 
yağ sürecek güçbirliklerinde de yer almaz 
ve almıyacaktır. 

Eğer "Devrimci İşçi'' güçbirliği ko
nusunda gerçekten yararlı olabilecek bir 
tartışmadan yana ise sorunu basite indir
gemekten kaçınmalı ve KOMKAR'ın hem 
Türkiye geneli ve hem de Kürdistan için 
savundu~u güçbirliği ilkelerini ele alıp de
ğerlendirmelidir. KOMKAR'ın getirdiği 
önerilerden hangisine katılınıyor ve karşı
sında neyi savunuyorsa onu ortaya koy
malıdır. En basit gerçekleri bile tersyüz 
ederek bir yere vanlamıyacağını iyi bilme
li, hiç de~ilse kendisine sempati duyan in
sanların gelişmeleri izlediklerini ve kimin 
neyi savunduğunu az çok bildiklerini göz
önünde bulundurmalıdır. 

Türk burjuvazisi yıllardanberi .ilerici 
güçlere karşı saldırıda bulunurken anti
:>ovyet silahı elinden bırakmıyor. o, kitle-
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leri aldatabilmek amacıyla bütün kötülük
lerin kaynağının Moskova olduğunu yay
gınlaştırmaya çalışıyor. Bugün aynı ça
banın eskisine göre daha da yoğunlaştırı
larak sürdürüldüğünü görüyoruz. Hatta 
"Devrimci İşçi"nin görüşünde olan insan
lar bile bu tür gerekçelerle saldırıya uğru
yorlar. Ama ne gariptir ki "Devrimci İş
çi" bu basit gerekçeleri bir kenara bırakı· 
yor ve burjuvazinin küflü sHahına sarılarak 
KOMKAR'a "Moskova'yı sevenler der
neği" kurmayı tavsiye(!) edecek kadar 
ciddiyeten uzaklaşıyor. üstelik de "Dev
rimci İşçi" KOMKAR için bunları yazar
ken, başka sayfalarında kendisine burjuva 
yöntemleriyle saldırıldığını ileri sürerek 
aazı gruplardan yakınıyor. 

Aslında "Devrimci İşçi" için sorun 
başkadır. O giderek utangaç Maoculuğu 
üzerinden atmak istiyor. Maocu grup
larla bir araya gelmek için sabırsızlanıyor. 
Ama bunu yapmadan önce cıe oazı ma
nevralara girişiyor. ·Kitleye, güçbirliğinin 
oluşturulması doğrultusunda çok çaba 
harcadığını ama herşeye rağmen başarılı 
olamarlığını göstermek istiyor. 

Elbette "Devrimci İşçi" kendi ken
disini istedi~i gibi değerlendirebilir, istedi
ği gruplarla güçbirliğine girlebilir ve "Di
reniş Cepheleri" yaratabilir. Bu onun bile
ceği bir iştir. Ama eğer "Devrimci İşçi" 
utangaç Maoculuktan kurtulmak istiyorsa 
bunu başkalarına çamur atarak yapmaya 
kalkışmamalı ve Orta yol politikası izle
mekten vazgeçmeli. Nasıl bir güçbirliği 
yapmak istiyorsa onu ortaya koymalı 
ve o doğrultuda çaba harcamalı. Hiç de
ğilse o zaman belki kendi çizgisinde tu
tarlı davranabilir ve herkes te onun ne is
tediğini net olarak görebilir. 

Sonuçta "Devrimci İşçi"nun tutarlı 
ve net bir güçbirliği politikasına sahip ol
madığı ortaya çıkıyor. O tipik bir felçli 
hastayı andınyor. Felç olduğunun farkın
da bulunan hasta yürümek için çırpınıyor. 
Ama omurgası sağlam değil ve hacakları 
üstünde duramıyor. Bunun için de yardı
ma ihtiyacı var. Sağa sola elini uzatıyor. 
tutunacak bir dal arıyor. Ancak bunu yB 
parken bilinçli bir tercihte bulunamıyor 
önceden. Eline hangisi gelirse ona yapışıp 
kalıyor. Ama bu arada şunu da unutma
malıdır. Rastgele tutulan dallar sağlam 
olmaz. Güniin birinde çürük dalların kop
ması kaçınılmazdır. İşte o zaman felçli 
hastamız öylesine bir düşüş düşer ki bir 
daha yerinden hiç kıpırdıyamaz hale gele
bilir. 
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Denge KOMKAR 

bıkın." (Dıimahika Rlıpela 12'an) 
Temure Xelil Kurmanciya Sovyetİsta

ne zef rınd dızane, le gava ew bı hevale 
xwe helbestvane Kurd, peşewıtiye gel 
Tosıne Reşid ra Ku rmanciya paqıj dı pe
yi ve, kem mırov jı xeberdana wan fem 
dıkın, hınek ji tıre ewana sorani xeber 
dıdın. 

Eger Kurdek ser rojeke ji be mala wa
na, derheqa Kurden Sovyetİstane da he
qas dıbhe, ku dıkare rınd texrnineke, 
ku sosyalizm çı da ye Kurda. Mala van 
Kurden dılsoz da her tışt u melilıneti 
hene derheqa Kurden cihane da u ewa
na bı dı! u can wan hemuyan dıdıne 

Kurdzanan, da ku xebaten ulmi (zanısti) 
da bene xebıtandın u ew xebat bıghije 
gele Kurd. 

Gelek mıroven bı nav u deng yen wek: 
Qanate Kurdo, Heciye Cındi, Çerkeze 
Xudo Bakaev, Erebe Şeme fıhd. lı ser 
endamen ve male bir u baweriyen xwe 
gotıne u qedr - qimeteke gıran dane 
Xelile Çaçan u kure wi Temure Xelil. 

baten wan ewleden Kurd, jı bo gele 
... rd xebateke kerhati u heja hesıban

dıne. 
Cama bıra u heval, dost u pısmam Te

mur ra telefone vedıkın u dıbejın: "Efe
nın bona kare te", 'Mm mıqala teya ser 
Kurda dı rojnemeke Soveyeti da xwend", 
"Derheqa te da rojneme Moskov nıvısi
ye." Bo van tıştan spasi Ternur dıkın, le 
Ternur vi awahi bersiva wana dıde: "Ne 
hewceye hiln spasiyen xwe jı ının ra be
jın. Ev kare, ku ez dıkım, ew deynt mm e 

u ez deyndarım bıkım. Mm tışteki zede u 
eceb nekıriye. Baştır dıbe hiln ji bıkın." 

Vansalen dawi Kurden komaren Gur
cistane u en Asya N avi n ji gelek peşva çu
ne. Gava derheqa we peşketıne da dıbe 
xeberdan, Kurden van Komaren Yekıti 
Sovyet dıbejın: "Ev hemu tışt bı deste 
Te mur u Tosın hat me çe k ırın e.'' 

Gelek kovar u rojnamen Kurden ciha
da mıqale çap bilne derheqa peşketına 

,rden Sovyetistane da. Dıbe ku (belki) 
we xwendıbe ji, pıre w an ( dıbe ku jı sedi 
sed) Xelile Çaçan, lawe wi Timur, Kurd
zane bı esıl Qanate Kurdo u Kurdeki dıl
soz Tosıne Reşid nıvisine. 

Ne tene endame ve mala dılsoz vi awa
hine; çar xal u ape Ternur zuda institut 
ternam kınne, her çar ji dı nava Kurdan 
da xebıtine u dıxebıtın ji. Ape wi Celil nı
ha emre wi 80 raıe, le pırt~eke ~ez~n 
dınıvise ser diroka Kurdan. Xuşka Ternur 
(dota mame wi) seva Bayloz 3 sala sero
ka Komela Xwendekaren Kurd lı Ermen
istana Sovyet bu, le mere we, Kurdzan 
Maksime Xemo doktore zımanzaniyeye. 

Gava yek derheqa xebat u şuxulvaniya 
Ternur da dıbhe, hew zane, ku Ternar mı
roveki kale. Le emre wi ser hevdu 32 sale. 
Çaxe şev nive şeve Rewan nava xewa 
hıngoredane u hemu razane, Ternur xewa 
w i naye, oda xwe da rilnıştiye u bona gel 
dıxebıte. Ternur 15 saliya xwe da hetani 
nıha cıvinan da xeberdıde, dıstıre, helbes
ten Cegerxwin dıxwine u dı radyoye da 
çend stranen wi hene. 

Gava ev mıqale idi hazır bu u mı~. dı
xwest bışanda, çend guhastın nav_a Jıya
na van mıroven bı nav.u deng da b~. Ge
le Ku rd (Ku rde n Sovyetistane) cı~ın~k~ 
mezın çe kır u bıryar kır, ku Tem~r~ 
Xelil bıbe berpırsiyare radyoya Kurdı, JI 
ber ku ew xut ciye wiye u tene ew dıka
re kare baveyi pır gıranbıha pe~va !:Hb~, 
dı radyoye da bıxebıte. Le bare Ternur 
Xelile Çaçan, ku 24 sal ser?~atiya .reda~
siyona radyoya Kurdi kırıbu u westıya bu, 
nıha dı rojnema Kurdi "Rya_ Teze"~? dı
xebıte seroke pareye. Gele Kurd JI bo 
kare Xelile mezın pır spasi je kır, le hu
kumete ji hurmetname u peşkeş dane 
wi bona xebata pır salan. 

Kurden Sovyetİstane carna dıbejın, 
ku ev mala wek malhata Bedırxana bo 
gel kar dıke. 

Bı vi awahi Ternur nıha berpırsiyare 
radyoya Rewaneya Kurdiye, berpır~iyaı:_e 
radyoya Kurdiye here demoqrat lı cıhane. 

Eger Kurdeki cihane rojeke beje: "Ez 
çı dıkanın bıkım bona gele xwe?", ve 
mıqale bıdıne,bıra bıxwine. 

(Dumahika Rlıpela 5'an) 
kır~da hene: Mızgefta mezında du mek
teb hene, mamhosta tMa ders dııfejın, lı 
mızgefta Mırcaniyrua mekteba melan ya 
paye bılınd heye, mamostaye we mewle
vine, dı mızgefta Pexamberde, u mızgefta 
Eparxiy~a mektebe ulme beyan heye, 
t~da feqi hin dıbın 11 zu pe dıgihen, dı 
mızgefta Xosrof-paşada ulme kelaııle 
dıxunın, dı mekteba Sarvelada ulme fe
qi~ dıxunın, feqiye we dıbıne melay~ 
şırokınn~ (quran u hedise) dı mekteba 
romida sofiya hazır dıkın, dı mektebada 
tefsiren cerire, teberi, Ayi Mesudi, Ebu
leys, Bexevi, Qazi, deylemi, Feyzulay~ 
Hırdi Q tefsira Ebu Seyd dıxunın u mele
yen pır zana te da hen e." 

Ev melumeti jonn yen rebamama Ev
liya Çelebi derheqa Diarbekıreda nişan 
dıkın nek bı tene serxwebO.na gelek mir u 
xanen sıncıqen Kurdan, ew wusan ji nişan 
dıkın, ku lı zemane sedsaliya XVII'da Di
arbekır navenda Kurdıstane blİye, ku bı 
xwe şehereki serbıxwe bı dem Ü dez~e u 
sazman btiye, ku jiyin u ayina xelqe teda, 
rabun u runıştına wan, hebun u pi!şekari
ya wan, reng u rGyen wan, gışk nişan dı
kın xwerGya Kurdan, yen bı xwe serweri. 
lı kela, bajar u şeheren xwe kırıne, xudan
ti lı mala xwe, ciwa~ xwe, welate xwe 
kınne u be Roma reş kanbune hemu iş u 
kare xwe bı dem u dezge, bı tunduru~t u 
sazmani bı r~bınne G jiyine. 

(B~t_arafı 2. Say_!~~~) 
askerlerden müsade almaları lazım ve mal, 
davarları da içeri koyup kapıları bağlıyo
ruz. Oğlum dert çok iyiki izine gelmedi
niz. Çünkü birkaç defa gelip senin fotoğ
rafını istediler ne fotoğrafını verdik ne de 
adresini ve bize gönderdiğin 4 adet Kürtçe 
bandlan hepsini sardık toprağa sakladık. 

Benim sana yazmarnın sebebi biz uzak
lardasıniz belki durumlan bilmezsiniz. Se
lam eder gözlerinizden öperim, 

Annen ... ,Elazığ/Kürdistan 
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(Dumahika Rupela l'an) 
Jı bo ve yeke ye ku, Metin, dı nav tev

gera sosyalist a Ku rdıstane da ci gırt u dı 
bın pel u basken ve tevgere da lı dıji im
peryalizme, kolonyalizme, faşizme u paş
veıiıtiya feodalizme u jı bo azadi, demoq
rati u sosyalizme şer dıkır. · 

Tevgera sosyaliı-t lı Kurdıstane demeke 
kurt da hez ı1 xurt bu, bir u baweriyen 
şoreşgeri dı nav gel da beliıv bu. Gele me 
mı! da tevgera sosyalist. Jı ber ku tevgera 
sosyalist dı Kurdıstane da daxwazen kar
ker u xebatkaren Kurd dıpareze. 

Ev peşveçuyina tevgera sosyalist dıjmı
ne gele me ye kevneperest din ı1 har dıkır. 
Jı ber ku bı salan vırda burcuwazi u ko
lonyaliste n Tırk bı laf, gef u derewan va 
gele me xapandiye ı1 sazilınana xwe y~ 
xwini bıre va bıriye. Le iro ev plan, dek u 
dolave n kolonyalistan ye k bı yek aliye 
tevgera sosyalist da hate eşkere kınn. Bı 
ditına van peşveçilnan va dıjmınen gele 
me har dıbe, eriş u terora ser gele me ze
tır dıke. 

Wexte ku Cuntaya faşist hate ser hu
kım, lı Kurdıstane zılm u teror zetır ~u . 
Wi erişen gran bıre ser hezen sosyalıst, 
peşverı1 u welatparez. Be gumani teda u 
ledanen gran, hez ı1 meriyen sosyalist dı
dit. 

Lı he la bajare Agıriye (Qerekılise) xe
batkaren Kurd baweriya xwe bı tevgera 
sosyalist anibiln. Tevgera sosyalist w ek he
mu bajar ı1 gunden Kurdıstane lı wır ji bu
bu hevi u umuda gel. Wexte Cuntaya fa
şist dest bı gırtınan kır, pır kesen sosya
list demoqrat u peşverfı hatın gırtın u le
da~, teda u eziyeten mezın ditın. Metin 
Aksoy ji ewe deme da hate gırtın. . 

Di zindane n Cu ntaya faşist da Metin 
bı rojan kutan u le dane n mezın dit. Le wi 
jı kolonyalisten faşist ra stuye xwe xwar 
nekır. Wan Metin dıkutan, le Metin ber
xwedıda, bı berxwedane va ji serbılınd 

dıbu. Berxwedan u serhıldana Metine 
merxas wek şıveke ter dışeqand sure~ 
dıjmınen xwinxwar. 

Dı dawiye da Metin pışti ledan u ku
tanen van zalımen faşist hate kuştın. Le 
ev mırın, mırıneke zuhati bu. Jı ber ku 
Metin he xorteki cıwan bu. Dıkanbu de
meke dıJ.r u dırej dı riya azadiye da teko
şine bıdomine. Le em ve yeke ji baş za
nın ku qurbanen usa dı Kurdıstane da pır 
hatiye dayin. Metin, ne şehide azadiye ye 
yekemin e, ne ji ye dawi ye .. 

Le eva yeka ji eşkereye ku, dıjmın nı
karıbiln Metin bıkujın. Berxwedan u ser
hıidana w i bfıye re bıre şergıre n azadiye. 
Ew ala ku wi bılınd kıriye, edi tu bez u 
tu kes nıkare we bıxine. Ev tevgera ku wi 
te da sere xwe daye, edi dı nav gele me 
da şax u gulvedaye, ber u feki gırtiye. Ew 
bfıye heviya gele me~ 

Ev riya ku Metin roni kıriye da, rojen 
serketına gele Kurd dur nine. 

Hezen kolonyalist ev xwina ku retıne, 
w e te da bıxenıqın, Kurdıstan ji dıjmın ra 
we bıbe gorıstan. 

Em şergıren azadiye dı yeksaliya kuş
tma METİN da bı dengeki bılınd dıbejın; 

Metin nayene kuştın! 
Tekoşina Metinan riya tekoşina me ro

nahi dıke. 
Sılav jı Metinan ra! 
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b ık e. 

LI SUKE 

Rojaşerniye bu. Xezale,jı kure xwe Azad ra got: 

-Ez dıçım sıike, tu ji mm ra were. Alikariya ının 

Wi ıi diya xwe zeınbil ıi tıir gırtm ıi çıin. Sıikjı ma

la wan ne dur bıi. Bere çı:ın dıkaneki ku te da solan dı

froşm. Xezate lı solan nıheri ıi bı cotek qondıre qayil bl:. 

Jı dıkandar pırsi: 

Qayil bıin 
Buha 
Alikarl kırm : 
Zeınbil 

JCrin 
Du 
De st 
Hejandın 

Di tm 

Beğenınek Pırsin 

Fiyat,paha Pangnot 
Yardım etın. Sol 
Sepet Cot 
Aşağıdaki Mer 
Arka,geri Jm 
El List ok 
Sallam ak Heta(heya) : 
Görmek Trampel 

lO 

Sormak 
Lira 
Ayakkabı 

Çift 
Erkek 
Kadın 

Oyuncak 
... e kadar 
Otomobil 

- Buhayc van çi ye? 
- Hezar ıi du sed pangnot. 

Peşin Önceki, ilk Le vegeran-: Cevap ver-

- Uff! .. Gelek buha ye. 
- Ku dıxwazi ye erzan ji hene, ka bınere, got u 

cotek qondıre dın nişan da. 
- Ew bı çı ne? 
- Neh sed pangnot ın. 
-Bı heft sedi nabe? 

- Nabe. Jı heyşt sed ıi penci kemtır nafroşım. 

Xezale ew ji ne kıri ıijı dıkane derketm. Dıkandar 

bı du wan deste xwe hejand ıi got: 

- Lı sıike bıgerın, dıbe ku hun ye erzantır dıbi-

nın! 

Ew lı hın dıkane n dın ji gerin, le weki gotına dı

kandare peşin bıi. Sol lı her dere bu ha bıin. Paşe dev jı 

sol kırine berdan. 
U tene sol buha bıin? Hertışt usa bıi. Suk bı mel 

tıje bu. Her texlit tışt dıhat frotın. Cııe meran, cıle jı

Dev 
Berdan 
Usa 
Mal 
Tıje 

Cıl (kmc) 
Cak et 
Erzan 
Ket m 

He w 
Şek ır 

Dan 
B ıd e 

Ağız dm rnek 
Bırakmak Gor Göre 
Öyle Jorin Yukardaki 
Mal Kıra s Gömlek 
Dolu Pantol Pontalon 
Elbise Texlit Çeşit 

Ceket Xwestın Isternek 
Ucuz Go re Çorap 
Düşmek, gir- Mesref Masraf 

rnek Ruha Urfa 
Tane Zeytun Zeytin 
Şeker Xıstın Vurmak 
Vermek B ers iv Cevap 
Ver (Dan'm emir hali). 

Kıyaslama sıfatı ( Comperatif): tir 

nan, tışten xwarıne, Iistok ıi heta trampelan .. Le tu we- Mezın : Büyük 

re bıkıre! Ew gori feqiran ne bıin. Mezmtır : Daha büyük 
Kem :Az 

Çave Azad dı kıras u pantoleki da ma. Pa şe, de je 

ra kıraseki erzan ıi cotek gore kıri. 

- Em bo tışten xwarme ha tm u ketm mesrefe! 

Got diya wi. · 

Erzan : Ucuz 
Erzantır : Daha ucuz 

Kemtır : Daha az 

Bılınd : Yüksek 
Bılmdtır : Daha yüksek 

Paşe çıin dıkaneki ku lı wır taşten xwarme ten Te da : Dı we da 

frotın. Xezale penire Ruhaye nişan da u pırsi: 
- Ew penir bı çı ye? 
- ıso pangnot. 
- Ewajorin? 
- 90 pangnot. 

ı 

- Je ki1oki bıde. Hek bı çı ne? 
- Ş eş pangnot. 
- Penc hew ji hek dıxwazım. 

Xezale u Azad lı wır kilok ji zeytan, du kilo şekır, 

Dı we dıkane da tışten xwerıne hebıin. 

·Te da tışten xwarıne hebıin. 

je ra : Jı wi ra 
Xezale jı wi dıkandari ra got. 

Xezale jera got. 

Bunun gibi Lı wc: Le 
Bı we : Pe 

kil ok tıri, çar hew j i nan gırtın ıi ew k ırın zembil u tıir' Örnek: 

vegerin hatın mal. 

* * 
Sıik Çarşı,pazar 

Ş emi Cumartesi 
Kur Oğul 

Alikar Yardımcı 

* 
Tur 
Dı kan 
D ıkandar 
Bere 

Torba 
Dükkan 
Dükkancı 

Önce 

Mın lı wi zaroki ne xıst 
Mın le ne xıst 

Ez bı wi ra çıim bajer 
Ez pe ra çıim bajer 

* * * 
(Dumahik heye) 
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EZ NAMIRIM 

Ez namırım 
Bahoz ii ba bı sed rengibc 
Ez nahcjım, ez nahejım 
Ez namırım 
Tu cari doza te bcrnadım. 

Ger laşe mın pcrçc-pcrçc bıki 
Bık i tar ii mar 
Ger xanye mın w e ran b ıki 
Te da agır ve xi 
Bı durxi mın, be ci ii war 
Ez namırım 
Tu car doza te bernadım 

Bı deng ii ceng xwin bıreji 
Ez nakeuım 
Talan, kuştın ii bı zorkari 
Ez nareuım 
Wer mın rengi! berberi 
~ı natewım 

Qobani - Su ri ye 

*** EY GELE KURD! 

Be w ar 

Ey gele Kurd!, ey gele bındest! 
Rabe, rabe ser xwe 
Şiyar be jı ve xewa kur 
Çı dıbe careke bınere lı 

Kumıstane 
Kurdistan dınale, Kurdistan 

dıkure, 
Kurdistan axin dıke. 

- 'ıeje bırina ının pır kure 
Ne ının, keçe mm u gele 

mm qır dıbe 

Hıln çı sekınine, 
Hezen peşveru, demoqrat 

u şoreşger 
Bınerın, dıjmın hezen xwe 

çawa yek kıriye 
Hıln hın dı xewe dane 

Ew cuntaya faşist, ew cuntaya 
ı xwinxwar 

Sosyallsten mm, demoqraten 
ının u şoreşgere ının 

dı gırtigeh u zindananda dıgre 
ü xwina gele mm dıme je 
Ewana razılım u tedayen 

mezın dıke 
Hun lım dı xewe dane 

Rabın lo, rabın lı ser xwe 
Hezen xwe yek bıkm u bajon 

ser cunta. 

ŞERVAN 

-SI NET u CAND 
• 

WELAT ŞiRiNE 

Welate mm tu pır şitini 
Tu evina mezın lı dıle mmi 
Dıgrim her roj dıgrim jı bo te 
Ez iro jı te pır dur ketıme 

Te ez mezın kınm, te ez xwedi 
kırım 

Ez te inkar nakım, eze bıbım 
kor 

Ger ez bımnm te nebinım lı 
van welaten dur 

Bıra tırba mm bıkolın le erde 
te pır kur 

Mm pır welat ditın, le tU çıkasi 
xweşi 

Jı ber mıroven xırab tu pır ji 
bextreşi. 

Çave n mm şu na hesra, he di 
xwine dıre je 

W elate ının tu çıkasi şirini. 

Nergıze te hene pır xweş 
u bı bin 

Madene te hene gışt zivuzerin. 
Çave n kor pınn naxwazın te 

bıbinın 
Welate ının tu çıkasi şirini. 

Mılete te hene nave wan qehre
man u merd 

Wexta qırin dıkın dıhejın çiya u 
erd 

Jı erde te em dıgrın pır zad u 
k ed 

Welate mm tu çıkasi şirini. 

Şirin buna te naye gotm 
welate mm 

Eze bıdım jı bo te ruh u cane 
xwe 

Fate bıji AZADİ bıra bıreje 
xwina ının 

Welate ının tu çıkasi şirini. 

Keça Kurd Fate 

TU GIRTi Yi 

Tu gırtiyi, 
Welat hesir, 
Xema mcke, tcmaşckc. 
Ew awazck tc da 
Bo azadiya Kurda, 

ı ı 

Gıhiştiyc hemii çiya, hemii erda. 

Tu hundurda xema mekc, 
Bawar b ık e, tu mezeke. 
Ew 'ideolojiya te 
hış ii mf!ju.ve te, 
Dıteyisc, ronak d ıd e. 
Mina gulla bıruske 
Eniya dıjmın dıxc, 
bırq uedıde. 

Tu hundurda xema mekc, 
Tu bınhere bı bawari 
Ew ideolojiya te, 
Hış ii mejuye te, 
Dıle tari kır ronahi, 
Şeue meye reş dıbe sayi, 
Erne şerkın bo azadi, 

bo edlayi. 

Adi Rojkani 

**·* Ll PEY GELE MIN 

Netırse 
Mezopotamya sılek u cılek 
heta ku dı tenbura me da 
telek 
dı tıfınga me da dıme 
gullek 
em bist milone n 
yek yek... 
dı pe azadiya revok 
bı lıngen xasi 
bımeşm bımeşın ... 
ke goti em be hışın 
bınher: 
gustilen xwe dıkın erde 
gulyen xwe dıkın gılok 
lı en ye n ser an 
buken lı her perde 

Le va çi hin? 
Lı pey gele mm 

di sa dıl jı ci h dıkeder 
keçen nu 
xorten nu 
dajo madara şer 
de heeeer her eskero 
de her her ... 
zıke me bırçi 
dıle me te re 
aşi! me 
i ro 
hevi dıhere 
erne sıve 
NAN ÇE KIN NAN 

Mırovko 



Denge KOMKAR 

MALEK Cl DIKARE B IKE • 
(Jı Jiyina Kurden Soviyetistane) 

Her mırovek, xwezma mırove Kurd, dı 
jiyana xwe da goti her tışti bıke bona ma
la xwe, gele xwe welat u wetane xwe. Hı· 
nek kem, hınek zede, le gereke bıke. Eger 
usa buya, nıha Ku rdıstan aza bubu. 

Nava diroka gele Kurda da mıroven, 
ku bona ge'ıe xwe kareki mezın kırıne pı
rın. U malen usa lı Yekıti Sovyetji hene. 
Em iro dıxwazın derheqa maleke Kurdaye 
dılsoz da bınıvisın, ku keda (emek) enda
men ve male geleki mezıne nava peşketı
na Kurden Sovye tistane. Belki mal ek e dı
ne pırtır dıxebıte, le ew xebat nahgıhije 
gel, demek, kara we xebate hındıke, ew 
nıvişkane (keme). 

Serdestiya mala Xelile Çaçan Muradov 
ewe, ku ewana ne tene bona gel dıxebıtın, 
le ya sereke ewe, ku xebata wana kareki 
pır mezın dıde gele me ye 20 miliyoni, u 
ew tevgıredana bı Kurden her çar qulpen 
cihane ev mala bı xwe saz kıriye; ew mı
rove qenc u zana eva 24 sale, ku. serok ü 
berpırsyare radyoya Kurdiye lı Erevane, 
ev nıviskare Kurdaye, çend pırtuken wiye 
delal bı Kurdi derketıne, ew endame Ye
kıtiya Rojnemewanen Yekıti Soviyete, 
çend piyes u poemen Kurdi nıvisine. Le 
kevaniya wi Ezniva Reşid eva 27 sale 
peyvkara ( diktar, xeberdankır) radyo ya 
Kurdiye, jiyana Kurden Sovyetistane dı· 
gihine Kurden cihane. Laweki wana · 
Temure Xelil seroke para çandeye dı roj
nama Kurdiye "Rya Teze" da. Le mesele 
ev nine . Mesele ewe, ku xebata ve male 
ya heja · dıghije gele Kurd, hemu Kurden 
cihane. Demek, xebata wana bı per u bas
ke. 

Bona gotara me dırej nebe, em tene 
tışteki bejin u paşe disa dumayi bıkın. Ew 
tışt eve: iro gereke xebata Kurden Sov
yetİstane bıghije Kurda u Kurdıstane u 
gereke xebata hemü Kurda u Kurdıstane 
ji (en heja) bıghije Kurden Sovyetistane. 
Ev bare gırah eger ne sedi sed, le jı sedi 
heyşte ev mala heja dıke. Endamen ve 
male temamiya şuxulvaniya Kurden Sov. 
yet dıghinine gelek rojname, kovar, ko
melen Kurda, hım nava Kurden Ermenis· 
tana Sovyet, hım ji nava Kurden Korna
ren Yekıtiya Sovyeti mayin da belav ılı
kın. 

Nava 24 salan da serok u berpırsiyare 
radyoya Rewaneye Kurdi jı dengbej u za
neyen folklora me 1400 stran, mıqam, jı 
40'i zedetır piyes ruvisine, dewlemendtiya 
gele me jı u ndablıne xııas kıriye. Ev hernil 
bı sal ü zemana we bı radyoye bene we
şandın u ew gışk dıghije u we bıghije gel. 

N ava van strana da e n Kurden Ku rdıstane 
(en Eyşa Ş ane, Şirine, Mehmed Arıf 
Cızrawi, Şıvan, İsa Berwari) u pır stranen 
bı zarave Sorani ji hene. Ew hemu stran 
ev mala bı xwe peyda kırıne, anine u nıvi
sinc peşkeşi radyoye u gel kırıne. Gund
gund, bajar- bajar, Kom~~en Sovy~te ~a
yin geryane, rasti stranbeıahatıne u anıne 
denge wana dı radyoye da nıvisine. Mırov 
metal u zendegırti dımine ser mılethızi lı 
peşewıtiya endamen ve male. Xebata wa
na herarnberi xebata k omeleke mezın e. 

Bere ji, jın u mer -X~lile Çaçan ıi Ez ni
va Reşid navça Kurdaya Elegeze da xeba
teke mezın kırıne. Heval Xelil 18 saliya 
xwe da sekretere komsomole, ye navça 
Ku rdan bu, Ezniv listıkvana tiyatroya Ele
geze ya Kurda buye, zaningeha Qavqaze 

_ ya Kurc.ii da xwendiye, dota dota (qiz~) 
bolşevike kevıntırin Reşide Ecem e. Xelıl 
du institu t tema~ kıriye u dıbıstana Par
ti ya Komunist a here bılınd xılaz kıriye. 

Zaroken van herdu ewladen Kurda dı 
bajare Rewane da mezın bune, le Kur
ınaneike usa zanın, ku mırov ji xeberdana 
wana ter nabe, jı ber ku ev zarok mala 
peşewıtiyen gele Kurda da mezın bune, 
maleke usa da, ku rınd haj .jı diroka gele 
xwe, erf- edet, deb, zargotın u zımane ge
le xwe hene. 

Eger Kurden Yekıti Sovyet h Koma-
reke da cıvineke çe dıkın, an ji Kurden 
Ku rdıstane ku lı Sovye tistane hi n dı bın lı 
bajaren Moskow, Leningrad, Kiyev cejna 
Newroze çe dıkın, endamen ve male h 
wır arnade dıbın, derheqa peşketına Kur
dan da gotına dıkın, strana dıstıren, hel
besta dıxwinın, xeml lı rewşeke Kurdi dı
dıne we cıvine. Gele~ meriyen Kurdan 
her ciyan u her dernan dıbejın: "Çıqas 
başe, ku eva mala heye, çıqas nnde, ku 
seroke radyoya Kurdi Xelile Çaçane". 

iro, gava emre Xelil u Eznive dıghije 
edi 60 sala, ewana her pe·şketıneke gele 
xwe va minani zarokan şa dıbın her qew
mandıneke dı nava jiyana Kurden cihane 
da dı radyoya Kurdi da belav dıkın u dı-
weşinın. . 

Gava lawe wan Timure Xelil institlıt 
ternam kır (Timur fakulteta fizik - mate
matik -xılas kır), bajer da zewıci, jıneke 
Kurd ani, have gote: "Eze jın ü zaroken 

te xwedi b,ıkım, le tu here nava gel bıxe
bıte." Ternur çu, çu gunde Pamba Kur
dan lı navça Aragase u 3 sala h wedere 
ders da zaroken Kurdan, bu mamosta. Jı 
gund ji bı radyoya Kurdi o rojnama Kur
di va hate gıredan, çı ku jı deve kal u pi
ren Kurdan yen zana dıbihist derheqa 

BONA GEL? 
Heseni Uso 

zargotına me da, dınıvisi u dışand. 
Rojeke ji gazi wi kırın u teqlif kırın, ku 

rojnama Ku rdi da bıxebıte. Timur hat lı 
hetani nıha ji rojname da seroke para 
çandi ye. Le hetani wi çaxi Timur 6 sala 
endame Komele Xwendekaren Kurd b'ı . 
lı Ermenistana Sovyet, wi xebateke pır 
mezın kıriye dı nava gel da. 

İro, e ger hlın welateki da lı Ewrope, 
an ji Ku rdıstane rasti pırtlık, rojnam e, 
stran, mıqale u w eneye n Kurden Sovyet 
te n, hızanıbın ku pıre w an Timur u bave 
wi şandıne. Eger lı Sovyetistane ji em }:ırr
tlık, rojname, kovar, stranen Kurdıstane 
dıbinın (Kurden ku h Ewrupa dıjin ji). J:n. 
zanıbın, ku pıre wan Timur standıne. Eger 
Kurde Kurdıstane jı Ewropaye te Rewa
ne u Ku rd dıxwazın w i bıbinın, ve mal e 
ra telefone vedıkın, jı ber ku zanın, ku ew 
Kurde der an mevane ve maleye, an ii · 
ewana w i Ku rdi nas dıkın u ci ye w i zam 

Ve deme Ternur bı ll kovar u rojnı:. 
men Kurdi va, bı gelek komelen Kurdan 
yen derva ra gıredayiye uıruroven Kurd 
en bı nav u deng nas dıke, wana ditiye, 
dan u standın çe kıriye, derheqa peşketı
na Kurden, ku sosyalizme da dıjin, wan 
ra qıse kıriye. 
• Ev mala dı rojeke da jı Kurden cihane 

2 · 3 nema dıstine. Xu dane ne ma jı ve 
male ra dıxwazın bıbın nas, jı wana pır
tlık, stran, rojnemeyen Kurden Sovyetis
tane dıxwazın. Eger ew Kurd nasbe ji, 
nasnebe ji, endame n ve mal e daxwaza 
wana tinıne ci, miyaser dıkın u bı xwe ji jı 
we yeke lezete dıstinın, rehet radızın, jı 
ber ku zanın, ku we roje jı bo gele xwe 
karek xızmetek kırın. Dı nav wan da ne
me hene jı gelek bepırsyaren rojname u 
kovaren Kurdi yen ku lı . Ewropaye ü 
Ku rdıstane ronahi dıbinın, jı çe nd korne
le n xwendekaren Kurd h Ewropaye. Ev 
hemu name ve male da wek tıbareke te ne 
xwedikırın. 

Gava carna nava Kurden Sovyetistaı. 
dıbe xeberdan, dıbejın fılankes Kurman
eike rınd zane, Temür bı vi awahi bersiva 
wana dıde: "Fılankes, gava em dıbejın zı
mane Kurmanci, gereke em hıldıne ser 
heseb, ku ew ne tene zımane 120 hezar 
Kurden Sovyetistaneye. Bı vi zarave 
Kurdi (bı Kurmanci) jı 10 milyon Kurden 
cihane zedetır xeber dıdın. Lema ji hlın 
gereke Kurmanciya Kurden Tırkiyaye, 
Kurden SUriye rınd bızanıbın, bona we 
hun gereke gelek rojneme u pırtüken 
Kurden wan welata bıxwinın, çıqasi dı
karın ji nav zarave xwe gotınen Erebi u 
Tırki derxın u bı Kurmanciya paqıj gotına 

~~=-------------------------·~------------------------
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