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llER YENİ YILDA 
DAHAİLERi HEDEFLERE 

Değerli okurlar, 
Denge KOMKAR elinize geçtiğinde 

bir yılı daha geride bırakmış olacağız . 

1982 yılında dünyanın her tarafında es

kiyle yeni, ilericilikle gericilik arasında 

mücadele süregeldi. Bu, toplumsal yasala

rın bir gereğiydi ve önüne geçilemezdi. 

1982'ye dönüp baktığunızda insanlı

ğın en büyük düşmanı olan emperyaliz

min gid-erek saldırganlaştığını görürüz. 

özellikle ABD'de işbaşında btılunan Rea

gan yönetimi dünyayı harabeye çevirecek 

bir takım tehlikeli girişimlerde bulunmak

tan geri kalmadı. ABD yöneticileri, bir 

atom savaşını çıkarınakla insanlığı tehdit 

etmekten bile çekinmediler. Bu saldırgan 

politikanın gereği olarak da silahianma 

tırmandrrıldı. Avrupa kıtasına orta men

zilli, nükleer başlıklı füzelerin yerleştiril

mesi çabaları sürdürüldü. Gene emperya

list kampın başta Ortadoğu ve Latin 

Amerika olmak üzere ulusal kurtuluş ha 

reketlerine yönelik komploları şiddetlene

rek devam etti. AJ:ID'nin tam desteğine 

sahip olan İsrail, Filistin ve Lt:bnan halk
larına karşı barbarca saldmiara girişti ve 

binlerce kişiyi katletti. Şimdi Filistin hal· 

kının kurtuluş mücadelesi yeni ve güç bir 

döneme daha girmiş bulunuyor. 
Emperyalistler Latin Amerika 'da gerek 

işbaşında bulunan devrimci iktidarları de

virmek ve gerekse halkların tüm gerici 

güçlere karşı yürüttükleri başkaldrrıları 

bastırabilmek amacıyla ekonomik, poli

tik, askeri ve ideolojik saldırılarını giderek 

yoğunlaştırdılar. 

Diğer taraftan başta işçi sınıfı olmak 

üzere, tüm ilerici ve devrimci güçlerin yü

rüttükleri mücadele de gün geçtik çe serpi 

Jip gelişti. Emperyalistlerin silahianma ve 

savaş kışkırtıcılıkianna karşılık barış ha-

reketi büyük boyutlara ulaştı. ABD, Al

manya ve diğer emperyalist ülkeler yıllar

dır göremerlikleri boyutlarda kitlesel ha

reketlere ve protesto gösterilerine tanık 

oldular. 
Gene emperyalist ülkelerde ekonomik 

bunalım da gittikçe derinleşti. Bu ülkeler

de on milyonlarca işçi işsiz durumdadır . 

Hükümetler ise pek çok sorunun çözümü

ne yarıyacak kaynakları tekellerin çıkar-

larına uygun olarak sılahlanmaya ayrrma

yı sürdürdüler. 
İşçi sınıfı ve diğer demokratik güçler 

tekellerin çıkarına olan bu politikaya kar

şı da seslerini yükselttiler. Kuşkusuz önü

müzdeki yıl bu mücadele daha da şiddet

fenerek sürecektir. 
Bu arada başta Almanya olmak üzere 

bir çok emperyalist ülkede, artan ekono

mik bunalıma paralel olarak değişik ulus

lardan işçilerin arasının bozulması için 

çaba harcandı. Bunalımın sorumlusu ola

rak yabancı işçiler gösterilmek istendi. 

lrkçı gerici saldmlar yoğunlaştmldı ve ya-

bancı düşmanlığı körüklendi. 
Türkiye'de ise işbaşında bulunan faşist 

çete Anayasa ve benzeri düzenlemelerle 

koltuğunu daha da sağlama almak için 

çabaladı, durdu. Cuntanın Türkiye halkla

rına yönelttiği saldrrıların dozunda hiç bir 

azalma meydana gelmedi, tam tersine zu

lüm giderek katmerleştirildi. İşçi, köylü, 

memur, öğrenci, ~snaf ve sanatkar gibi 

toplumsal sınıf ve tat-akalar açlığa daha 

fazla itildiler. işsizierin sayısı durmadan 

arttı. Fiyatlar aralıksız yükselir, paranın 

değeri hergün düşürülürken, ücretler ye· 

rinde saymaya devam etti. Asgari ücret 

olarak tesbit edilen miktar sadece emek- · 

çilerle alay etmerıin yeni bir örneği ol

du. Faşist cunta, asgari ücret diye işçiye, 

patronların bir eğlence srrasında bahşis 

olarak verdiklerini bile vermeye yanaşma

dı. 

Oysa tekellerin karları büyüdü, mil

yonların açlığı ve yoksulluğu patronların 

servetlerini arttırdıkça, arttırdı. Bu arada 

ordu yöneticileri de sermaye ile daha çok 

içli-dışlı oldular. Sömürü çarkının hangi 

dişlisine bakarsak bakalım, karşımıza yük

sek rutheli bir subayın çarkı çevirmek 

için hizmet ettiğini görürüz. 
Faşist cunta, kan dökmeyi, işkence 

yapmayı hiç eksik etmedi. O, ilerici ve in

sanlıktan yana olan herşeye düşmanlığını 

sürdürdü, emperyalizmin ve yerli tekelle

rin uşaklığını yapmakta kusur etmedi. 

ülkemiz Kürdistan'da halkımız ırkçı

gerici düşmana karşı çeşitli biçimlerde sa

vaş yürüttü. Düşman güçler her yöntemi 

kullanarak Kürt halkına saldırmaya devam 

ettiler. Faşist çete, Türkiye Kürdistanı'n

da barbarlığı zirveye çıkardı. ülkemize 

dalmış olan Türk işgal ordusuna bağlı bir

likler, polis güçleri tam bir leş kargaları 

sürüsü olduklarını kanıtladılar. Faşist eş

kiya sürüleri kan ve zulümle, işkence ve 

katliamlarla Kürdistan' da terör estirdiler. 

Mustafa Kemal geleneğine uygun olarak 

Kürt dilini, türkülerini, halk oyunlarını 

yasaklamaya, bunlar yüzünden halkımıza 

işkence yapmaya devam ettiler. 
İran Kürdistanı'nda Humeyni gericili

ğinin saldırganlıkları da arttı. Yılın . son 

zamanlarında mollalar rejimi, yüzbin kişi

lik bir kuvvetle Kürdistan'a haçlı seferi 

düzenledi. Kürt halkı ise kendi varlığını 

korumak ve özgürlüğünü yokettirmemek 

için kahrat11anca diiendi ve direnmeye de

vam ediyor. 
Irak Kürdistanı'nda da halkunız düş

(Devamı Sayfa ll 'de) 
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NAMEY·EN XWENDEVANAN 

Eşi Bulunıı1az Güldürüg 1\nayasa Oylaması' 
Sevgili KOMKAR, 

Anayasa yüzde döksan gibi 
bir oyla kabul edildi. Başka bir 
sonuçta beklenemezdi zaten. 
Bu sonucu çok önceden tah· 
min ettiğimizi söylemeliyim. 

Ama faşist cunta oylamarlan 
önce çok korkuyordu. Refe· 
randum öncesinde cunta şefi
nin yürüttüğü kabul kampanya
sı sırasında söyledikleri bu 
korkuyu açıkça dile getiriyor
du. Korkuyorlar, çünkü çok 
geçmeden halklarımızın şama
rını yiyecekler ve bunu gayet 
iyi biliyorlar. 

Şimdi gelelim oylamanın 
nasıl geçtiğine. Referandum 
tam anlamıyla silahların gölge
sinde gerçekleştirildi. Oylama 
sırasında her sandık başında 
8-9 kişi nöbet bekliyordu. Ço
ğu ünüformasız olan bu gö
zetleyicilerin kimler oldukları
nı tahmin etmek pek güç ol
masa gerek. Oyun zarfa konu
lacağı yerde 5 kabul ve 4 red 
pusulası duruyordu her zaman. 
Bir veya iki kişi oyunu kullan
dıktan sonra içeri giriliyor,kon
rol ediliyordu. Böylece kimlerin 
faşist cuntanın anayasasına ha
yır dediğini saptama olanağına 
sahip oluyordu sivil polisler ve 
subaylar. Bu oyun o kadar açık 
oynanıyorrlu ki, sandık başına 
gidenler, herşeyi açıkça görü
yorlardı ve çoğu insan cesarat 
edip hayır oyu kullanamıyordu 
bu yüzden. 

j1 bo 
azadixwazen 
kur d 

Bo KOMKAR'a heja, 
Bıray{m delal, nama we giha 

deste me, em zor kefxweş bfın. 
Em we zor spas dıkın. Ü sılaven 
germin jı bo we diyar dıkın lı 
dariya (riya me) me ku hlın peş 
kevın dı xebata bo mafe Kurd. 

Em lı vır xwendına xwe baş 
dıkın lı bındestiya mılete Kurd 
dıbejın bo hemfı xwendevanen 
biyani lı bo Romanian. 

B ırayen he ja, em hevidarın 
ku Denge KOMKAR bıghe me 
her tım. Em jı we dıxwazın, ku 
hfın jı bo me hınerın (re kın) 
ku kıte ben lı gel we hene. 

Lı dawi sılav bo KOMKAR 
lı bo hemfı hezen peşketi lı jı 
bo azadixwazen Kurd. 

Bı nave hevalen we 
Aladin 1 Romania 

Gene oylama öneesinde hal
kı sindirip korkutabiirnek ama
cı ile birçok oyun tezgahladıl
lar.Oiaylardan birisi benim kö
yüm olan .... da olmuş.Oylama 
öncesinde bir yurtsever kişi, 

köy odasında "bu anayasaya 
evet diyemeyiz, eğer ki bu ana
yasa kabul edilirse bu adamla
rın baskısı daha da artar"de
miş.Bu sırada dinleyenler ara
sında bulunan bir hain, kişisel 
sürtiişmeler yüzünden adamı ih
bar ediyor .Ertesi gün bu arka
daşı köyden alıp karakola götü
rüyorlar. Karakol komutanı fa
şist başçavuş bu arkadaşa gün
lerce dayak atıyor. Köylülerden 
oluşan beş kişilik bir heyet rica 
edip bu yurtsever insanı oradan 
kurtarabilmek amacıyla kara
kola gider. Komutanın odasına 
girip ricada bulunuyorlar ve 
adamın böyle bir söz söyleme
diğini kanıtlamaya çalışıyor
lar. İçlerinden yaşlı olanı Türk
çe bilmediğinden arkadaşlarına 
komutana iletmeleri için Kürt
çe bir şeyler anlatıyor. Bunun 
üzerine sinirlenen komutan 
önünde duran kül tablasını ka
pıp ihtiyarın kafasına indiriyor, 
ardından da tekmetokat köylü
leri dışarıya atıyor. Bu esnada 
şunları söylemekten de geri 
kalmıyor: "Burası Türkiye'dir, 
burada Türkçe konuşulur". Da
ha sonra köylüler kendi arala
rında bir karar alarak referan
dum sırasında tümüyle evet oyu 

veriyorlar. Böylece ezici ço
ğunluk tarafından benimsen
meyen faşist çetenin anayasası 
bu köyde yüzde yüz oyu almış 
oldu. 

Gene oylama öncesinde bir 
diğer Kürdistan köyünde bu
lundum. Gittiğim gece köylüler 
yanıma geldiler ve sohbet ettik. 
Pek çok konuyu tartıştık, bu 
arada söz anayasaya geldi. Ana
yasa hakkında ne düşündükle
rini sordum, hemen şu hazır ce
vabı verdiler: "Biz önceden bu 
işin hesabını yaptık. Bu köy
den bir tek red oyu bile çıkmı
yacak", dedi benimle konuşan 
köylü. Nedenini sormama fır
sat bırakmadan şöyle sürdürdü 
sözlerini: "Şunu çok iyi biliyo
ruz ki referandumda hayır oyu 
kullanınakla büyük bir suç işle
miş sayılacağız. Onun için şu 
anda evet demekten başka bir 
çıkış yolu bulamadık. Kadınla
rımız, çocuklarımiZ artık baskı
ları kabul edemiyorlar, her gün 
jandarmayı görmekten bıkıp 
usandılar. Red oyu kullanırsak 
baskılar daha da artacaktır. Biz 
bu işin yabancısı değiliz ki." 

Oylama öncesinde anayasa
ya hayır denmesi ni söyliyen bir 
çok insan gözaltına alındı. Ya
kınlarıyla görüştüm. İşkencede 
perişan hale getirildiklerini öğ
rendim. Bu şekilde işkence gö
rüp İstanbul 1. Şubede bekle

tilen insanları televizyona çıka-

FAŞiST TERÖR NEDENiYLE 

KÖYLÜLER GÖÇ ETTiLER 

ll Haziran 1982 tarihinde sabahleyin saat 4 sıralarında İ dil' 
de bulunan tabur, ilçeye bağlı ve bize yakın olan Bafe köyünü 
sardı. Tüm köy halkını okul bahçesine toplayıp silah istemişti. 
Dayak atılanlar her yaştan insaniardı ve özellikle de çocukları, 
kadınları ve yaşlıları tercih etmişlerdi. Ancak köylüler silah fa
Ian vermemişlerdi. Daha sonra bazı köylülerin isimlerini vere
rek silah teslim etmedikleri taktirde karılarını karakola götüre
ceklerini söylemişlerdi. Köylüler bu tehdide de pabuç bırakma
yınca bu sefer 50-60 kadar küçük baş hayvanı toplayıp merke
ze götürmüşlerdi. 

Ancak bununla yetinmeyip ertesi gün yeniden köyü basınış
Iardı ve köylülereyeniden dayak atmışlardı. Kadınları çıplak
laştırmak, küfür etmek sık sık uyguladıkları işkence yöntemleri 
arasında. 

Bu haskılara dayanarnıyan bazı köylüler, evlerini terkettiler 
çoluk çocuğunu toplıyarak İran ve Irak Kürdistanı'na göç etti: 
ler. Çocuklarını alıp götürmek üzere Irak'tan dönen bir köylü 
sınırda kurşunlanarak öldürüldü. Köylülerin maliarına ve hay
vaniarına sık sık zorla el koyuyorlar. Anlaşılan Kenan paşa de
nilen çete reisini Amerikan efendileri ve Türk patronları doyu
ramamışlar, yoksa fakir köylünün hayvaniarına niye el konsun 
ki. 

rarak açıkça göz dağı vermek
ten bile geri kalmadılar. 

Katliamlar ve komplolar ise 
sürüyor. Ekim ayında daha ön
celeri PKK'ya sempati duydu
ğu söylenen Arif Yılmaz'ın ce
sedini babasına teslim ettiler. 
Hemen ardından da Dicle neh
rinde 10 ceset bulunduğu ilan 
edildi. Olay herzamanki gibi 
çarpıtıldı ve gerçek durum 
halktan gizlendi. Güya bunlar 
her nasılsa nehirde boğulmuş
lar. Oysa buna çocuklar bile gü
ler. Bu insanlar Türk MİT'i ta
rafından nehre atılmak suretiy
le katledildiler. Bunda bilinmi
yecek, şaşılacak bir şey yok ki. 
Türk MİT'inin halkımızı katıet
mede ne derece usta olduğum; 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Gi
dip kiminle konuşursanız ko-
nuşun, herkes bu gerçeği söy
lüyor. 

İşte referandum böyle yapıl
dı. Halk silah zoruyla, işkence 
ve korkutınayla oy kullandı. 
Oy sandıklan açılıp kabul oy
ları atıldı vs. Faşistlerin gürültü 
koparması yurttan uzakta yaşı
yan insanları referandum sah
teliği konusunda en ufak bir 
kuşkuya düşürmesin. 

Kahrolsun faşizm ! 
Kahrolsun sömürgecilik! 
Yaşasın özgürlük! 

Ş./Kürdistan 

SERKEWIINA 

WEDIXWAZIM 

Brayen heja lı berketi, 
Şoreşgeren xebatkar, 
Sılaven germ lı gur jı we ra 

dışimm lı serkeftın lı serbılındi
ya we dıxwazım. 

Bırayen tekoşer, ez Kurdeke 
derbedere Kurdıstana bızori bı 
ve gıredayi me. Nuha ez Macar
istane dıjim. Bı teqeza ının D. 
KOMKAR (ı çend weşanen 
(PSKT) we ditın. Bırasti, cihe 
serbılındiya me hemiyane. Her 
bıjin. Dested we xoş nexşe lı 
roja azadiya Kurdıstan (ı nzga
riya pale lı cotyar lı rencdaran. 

Hevalen heja (Riya Azadi), 
Hevidarım hfın herçı weşa

nen we· he bın, nemaze weşanen 
PSKT, Denge KOMKAR lı 
hwd. jı mm ra bınerın (re bı
kın). 

Edi her bıjin jı bo Kurdıstan. 
Bıraye we Serbest Samemi 



Denge KO\IKAI~ 

ÖRGÜT HABERLERi 

Frankfurt: 

ŞEVA ÇAN DA KURDISTAN 

Roja 18'e Çıleye Paşın 1982'a da lı 
Frankfurte jı aliye Komela Karkeren 
Kurdı~tane, bo diyarkınna çanda gele 
me ye ku lı welat bı desten kolonyalistan 
hatiye qedexekınn, şevek bı na ve "Ş eva 
Çan da Kurdıstane" pe k hat. 

Lı Frankfurt u darbere xebateke gelek 
bı ker bu. Dı şeve da gelek Elman, Tırk, 
Kurd u jı gelen dın pır kes u koruel beş
dar bun. Hewşa şeve heta devi tıji bubu u 
gelek mevan ji lı piya bun. Xuya dıbu ku 
kesen demoqrat, welatparez lı bıryara ko
lonyalista ku axaftına Kurdi qedexekın
bun gele k bı he rs ketıbun. Lı aliye dm ve 
care gele k ji Elman dı ş eve k u sa da beş
dar bubun. Şev bı kılamek Kurden Sov
yetistane destpekır, pıştra hevaleki jı 
koruele u yeki ji bı nave KOMKARe qala 
rewşa Kurdıstane ya iroyini kırın. Prog
rama şeve pır rengin bu. Jı her ali Kurdıs
tane kılarn hatın gotın, govend geryan u 
helbesten Kurda ku jı sedsalan bere hatı
ne gotın dı bın denge bılureda bı dengeki 
zelalu çeleng hatın xwendın. 

Hevale peşkevşan dı ciyeki gotına 
xwe da got: "Gere em bıbın xwedi kla
men xwe, wana wek rankaya çaven xwe 
bıparezın u xweyi bıkın, ku neminın be
kes, bexu dan, mina keriye be şıvan nemi
nın. Gur nedın nav u keri keri nekın jı 

Aachen: 

xwe ra neçovinın .. " Dı pışti va gotıne jı 
kılamen Kurda hatıne guherandın yek 
"Le naze naze" hat stırandın. Kome 
stranvanen Kurdıstana Iraqe bı zarave so
rarıi şev hin ji geş kınn u wan hevalana 
ji bı def, gitar u kemana xwe angazen ren
gin nişan dan, kılama ku disa izzet Altın
ıneşe gu herand i Tır ki "Çave reşın w ay 
waw" (Yarın akşam ben size mivanım) 
hate gotın hewş dı ciye xwe da leqya u 
mevanan nedıxwast hevalen Kurdıstana 
Iraqe madare bıterıkinın. 

Bı listıkek tiyatroye erış u eziyeten lı 
ser gırtiyen Kurd hatın merandın. Neziki 
dawiya şeve jı Kurden Sovyetİstane kıla
men serfıraziye, serbılındiye hatın stıran
dın. 

Program jı destpe k e he ta dawiye mina 
ave çema herıki u qedya. Gele Kurd bıya
niye bıryar u erışen kolonyalista nine. Mı
roven Kurdıstane wan yekana gelek çak 
dınase. Ev bıryara kolonyalista bıryarek 
wek yen bere ye. Gele Kurd guh nade tış
ten usa. Lı ser erde Kurdıstane be şık, kı
lame si yara, k ılamen azadiye, kılarn en bı
ratiye u yen dm disa bene gotın u goven
dan disa bıgerın. Kılamen me Kurdapelen 
diroka me ne. Kes nıkare me jı wan bıqe
tine. 

Göttingen: 

KüRDiSTAN 
KüLTüR GECESi 
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Yurtdışı Kürdistanlı öğrenciler Birliği 
(AKSA) 24 Kasım 1982 günü Göttingen 
şehrinde bir Kültür Gecesi düzenledi. Ge
cede ülkemiz üzerine bilgiler verildi, mü
zik ve folklorumuz sunuldu, ayrıca Jürgen 
Roth 'un Kürdistan üzerine filmi gösterildi. 

Northeim Kürdistan İşçi Kornetesi ola
rak geceye katılıp dayanışma mesajımızı 
okuduk, halkımızın Kürdistan'da ve yurt
dışındaki sorunları üzerinde durduk. Ayrı
ca kitap masası açtık. 

Northeim D.K. muhabiri ZINAR 

*** ŞEVA PIŞTGIRİY A KARKERAN 

Roja 27'e Çıriya Paşın 1982'a da lı La
gerhaus'e -ku cihe komela me ji lı wır e
şeveke çan di pe k hat. Arınanca şev e ew 
bU ku, bı pereye ku hat ko m kınne va xa
ni bıhata tamirkınne. Rexıstmen ku h 
wır da dıman, bı tevali dı şeve da beşdar 
bun. Komela me bı koroya xwe va lı şeve 
da arnade bu u zef bala m evanan kışand. 

Disa dı we roje lı Bremen Nord'e da 
dıji gırtına Tersxanen Bremene şeveke 
pıştgırti pek hat. Gelek rexıstın u koruele 
pıştgırtiya xwe nişan dan. Komela me ji 
dı vi şeve da beşdar bu u pıştgıriya xwe 
gihande karkeran. Bremen/ Bedo 

KüRDiSTAN ÇALIŞMA GRUBU KURULDU ŞEVA KURDISTANE 

28 Kasım günü bir grup Kürdistanlı işçi ve öğrenci biraraya 
gelerek Kürdistan Çalışma Grubunu oluşturdular. KOMKAR 
sempatizam işçi ve öğrenciler olarak daha önceleri de yörede ça
lışmalarımızı ve mücadelemizi yürütüyorduk. 

Bundan sonra çalışmalarımızı ve mücadelemizi daha program
lı, daha verimli yürütmek amacındayız. Bu nedenle Çalışma Gru
bu biçiminde örgütlendik, kendi aramızda görev bölümü yaptık, 
çalışma alanlarımızı belirledik. 

Halkımızın sesini daha gür bir biçimde duyarmak, KOIVI
KAR'ın saflarını güçlendirmek için gerekli olan bu adımı tüm ar
kadaşlarımıza duyurmaktan kıvanç duyuyoruz. 

Buna göre, eğitim seminerleri, enformasyon geceleri, kitap 
sergileri, falklor çalışmaları ve K OM KAR 'ın merkezi eylemle
rine; katılarak bize düşen görevleri yerine getireceğiz. 

Inanıyoruz ki mücadelemiz, bulunduğumuz Avrupa'nın en 
modem şehirlerinden, Kürdistan dağlarında kükreyen peşmer-
gelerin narasıyla kopmaz bir bütündür. RODi 

***** YABANCI DüŞMANLIGINA KARŞI 
AÇIK OTURUM 

Sosyal Demokrat Parti SPD' 
nin gençlik örgütü JUSO tara
fından yabancı düşmanlığına 
karşı bir açık oturum düzen
lendi. 

uturumda, yabancı düşman-
lığının ardındaki toplumsal ne
denler, yabancı düşmanlığının 
işlevi gibi konular tartışıldı. 
Pekçok Alman ve yabancı ör
güt temsilcisi söz alarak neona-

zilerin yabancı düşmanı eylem
lerine dikkati çekerek, bunlara 
karşı mücadele edilmesinin ge
reği üzerinde görüş belirttiler. 

Açık otururnun sonunu, 
Derneğimiz falklor ekibi Kür
distan'ın en güzel oyunlarını 
sergiliyerek tamamladı. Ayrıca 
kitap ve yemeklerimizi sergile-

dik. Şerifzade/Dortmund 

Dı roja 26.10.1982'a KOMELA KURDEN AVUSTRALYE 
şeveki Kurdi lı bajare Sydney'e da pek ani. Nezike 400 me
vanen Kurd, Tırk, Ereb- Australi lı Asuri dışeve da beşdar bfın. 
Şeve da bı Kurdi, İngilizi, Tırki fı Erebi lı ser rewşa Kurdıstan 
axıftın hat çekırın. Koma folkloren Kurdıstae stran lı govenden 
geli nişan dan. Ala Kurdıstane lı sloganen netewi lı navnetewi 
her çar hi!len mevanan xemılandın. Bı kefxweşi lı dılşadi şev 
dawi bu. 

KO ME LA KURDEN AVUSTRALYA 

r-----------------"'"''ı 

ŞEV A ÇAN Di Ü. DOSTİNiYE 

Lı gor rezana xebata Komela Karkeren Kurdıstan, car-car 
lı koruele şeven candi pek ten. Dı van şeven ha dakarkeren 
Kurdıstane çanda xwe dıbinın, hevdu nasdıkın u derneo xwe 
nav şahiyan da dıborinın. 

Şeveke husa, 4'e Çıleye Peşın 1982'a roja şemiy~, cihe 
Komela Karkeren Kurdıstan lı Beriina Rojava pek hat. Nezı
ke 300 mevan şeve da beşdar bu. Bı rasti ji mena şeve bej 
gırıngtır bu. J ı ber ku gel ek mevanen E lman ji hatıbun. 

Dı destpeka şeve da, bı Kurdi, Tırki u Elmani arınanca 
şeve hat diyar kırın. 

1 
Bı ve şeveda karkeren Kurdıstane carek dın ji diyarkırın, 

ku em dıkarın u dıxwazın lı gele Elman va baş u bırati bı
xebıtın u jiyana xwe derbaz bıkın. Lı aliye dm, wek her ca
ran, Elman disa çanda gele Kurd ditın u naskırın. Ya xweştır 
ew bu, ku lı dfunahika şeve karkeren Kurdıstan uElman bı 
saetan bı hev ra govenda Kurdıstane listın. Wexteki baş, geş 
raborandın. 

Xelef/ Beriina Rojava 
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izine giden işçilerden haraç aldiiar 
Değerli arkadaşlar, 

Geçen yaz aylarında Kürdis
tan 'ın Maraş iline izinlerini ge
çirmek üzere gidip gelen işçi 

arkadaşlarımdan diniediğim ba
zı örnek olayları size aktarmayı 
gerekli gördüm. Yayınlarsanız 

memnun olurum. 
Maraş 'ın M köyü 300 hane

lik bir köy. Esasında bir tanesi 
hariç o yörede bulunan köyle
rin hepsi Kürt köyleri. O bir 
köyde de Çerkezler yaşıyor. 

Çerkez köyünün bitişiğinde bir 
karakol var ve Kürt köylerinin 
tümüne giden yol oradan geçi
yor. 

Gidip gelen arkadaşlar sık 

sık köy baskınlarının yapıldığı
na ve kadın-erkek, çocuk ayı
rımı yapılmadan insanların sıra 

dayağından geçirildiğine dair 
bir sürü olay anlattılar. Genel
likle köy baskınlarının ve mey
dan dayağının gerekçesi belli: 
Silah ve kaçak arama. 

Faşist cunta başa geldikten 
sonra her aile bir silah teslim 
etmek zorunda bırakılmıştı ve 

elinde silah bulunmıyanlar da 
hayvanlarım, eşyalarını satarak 
temin etmişlerdi. 

Ama faşist cuntanın askeri 
çeteleri bunlarla yetinmiyorlar. 
Onlar Almanya'dan izine gelen
lerin de baskıdan nasiplenmele
rini gerekli görüyorlar. izine gi
den arkadaşların pasaportları 

kontrol gerekçesiyle toplatılı

yor. Arkasından pasaportu geri 
alabilmeleri için işçilerden 50' 
şer bin lira para isteniyor. Daha 
sonra bir kaç hafta içerisinde 
70 cıvarında pasaportun top
landığı ve çok sayıda kişiden 
en az 50' şer bin lira h araç alın
dığı, hatta bazılarının 100-150' 
şer bin lira verdikleri anlaşılı
yor. 

Çerkez köyü ile Kürt köyleri 
arasında yıllardan beri MiT ve 
benzeri devlet kuruluşları ka
nalıyla alevi-sünni çatışması ya
ratılmaktadır. Bu sene ise Kay
makam ve yandaşları köylüleri 
birbirlerine düşürmek ve bun
dan yararlanıp haraç toplamak 
için yeni bir çorap örerler hal-

kın başına. Çerkez köyünün ya
kınından geçen bir dere var ve 
yıllardır diğer köyler bundan 
yararlanıyorlar. Kaymakamlık, 

hayati derecede önemi olan bu 
suyun yolunu Çerkez köyüne 
çevirir ve Kürtlerin yararlanma
larını önlemeye çalışır. Bunun 
üzerine doğal olarak köyler ara
sında huzursuzluk başlar. Tabii 
ardından da köylere operasyon
lar düzenlenir, halka dayak 
atılır, rüşvet istenir. Kürt köy
lerine giden araçlar askeri kara
kol olan eşkiya çetelerinin yu
vası önünde durdurulup, arama 
yapılır vs. Özellikle ıvı. köyün
den olan insanlara akla gelebi
lecek her çeşit iğrenç baskı 

uygulanır. 
Son zamanlarda ise yukarı

da bahsettiğimiz Karakol çavu
şu yükünü tutup doymuş ve ev
lenerek kbyün birine yerleşmiş. 
İlçedeki diğer rüşvetçi takımı
nın dediklerine kulak asmıyor, 
onların haraç isteklerini red e
diyormuş. Tabii bunun üzerine 
araları şimdi hayli açılmış. 

POLiTEKNiK OLAYLARI 

VE OGRETTiKLERi 

Türkiyeli ve Kürdistanlı ile
riciler, faşist cuntanın Türkiye 
halkları üzerinde uyguladığı 
baskı ve terörü, Kürdistan'daki 
insanlık dışı operasyonları, ırk

çı uygulamaları sergilediler. 
1967 yılında Yunanistan'da 

yönetimi ele geçiren faşist al
baylar cuntasına karşı Yunan 
halkının verdiği kahramanca 
mücadele, bu gün faşizmin pen
çesi altında iniiyen tüm halklar 
açısından yararlanılacak ders
lerle doludur. Gene bu mücade
le içerisinde Politeknik direni
şinin ise özel bir anlamı var. 

7 yıllık bir iktidar döne
minden sonra 1973 yılında fa
şist Albaylar cuntası, başarı

sızlığa uğramış, içerde ve dı

şarıda büyük ölçüde tecrit ol
muştu. Yunan emekçi halkı

nın faşizme karşı mücadelesi gi
derek genişlemekteydi. 15-16 
ve 17 Kasım günlerinde, Poli
teknik okulunda öğrenciler bu 
mücadelenin bir örneğini yiğit
çe gerçekleştirdi. 

öğrenciler, okula bir radyo 
istasyonu kurarak cuntaya kar
şı yayın yapmışlardı. Faşist 

cunta ise buna karşı zora baş
vurmuş ve silah gücüyle direni
şi sona erdirmeye çalışmıştı. 

Ama anti-faşist mücadelede 
ölümü göze alan Yunan halkı
nın genç evlatları, askeri birlik
lerin saldırılarına karşı yiğitçe 

direnmişlerdi. Sonunda tank
lar okulun bahçesine sokularak 
öğrencilerin üzerine sürülmüş 

ve 4 7 genç şehit düşmüş tü. 
İşte bugün faşizmi işbaşın

dan defetmiş olan Yunan hal
kı, her sene Politeknik okulu 
olayları nedeniyle törenler dü
zenliyor ve ölülerin anısı önün
de saygı duruşunda bulunuyor. 

Bu yıl düzenlenen anma top
lantıları da üç gün sürdü. Komü
nist, sosyalist ve diğer ilerici ki
şi ve kuruluşlar törende yerleri
ni aldılar. Onbinlerce kişilik 
gruplar Politeknik katliamı ne
deniyle faşizmi bir kez daha la
netlediler. 

Türkiye ve Kürdistanlı siya
si mültecilerin kaldıkları kamp
ta yaşıyanlar da organizasyon 
komitesine başvurarak Yunan 
halkıyla birlikte yürümek iste
diklerini açıkladılar. Komite bu 
istemi memnunlukla kabul etti. 

130 bin cıvarında kişinin 
yer aldığı miting sırasında or
taklaşa hazırlanan çelenk okul 
bahçesine konuldu. Ayrıca bas
tırdığırniZ 25 bin bildiriyi de 
miting süresince dağıttık. Biz 
Politeknik olaylarını düşünür
ken ve alana toplanan yüzbin
den fazla insanı düşünürken: 

O gün faşizme karşı Yunan 
halkının hıncının volkan oldu
ğu bir gündü. 

O gün faşizmin 47 kardeş
leri lanklar altında ezdiği 

gündü, diye düşünüyorduk ve 
aklımızdan ülkelerimizde halk
Ianınıza yapılan zulmü hiç çı

karmıyorduk. Faşist cuntayı 

böylesi görkemli gösterilerle 
lanetliyeceğimiz günlerin uzak 
olınıyacağı inancıyla, tüm an
ti-faşistlere başarı dileklerimi
zi iletiyoruz. 

Bunun üzerine değişik politik NOT: Faşist belirlemesi nede
düşüncede olan mülteciler, niyle kampta bulunan TKP ve 
"Kardeş Yunan Halkı" başlıklı Kurtuluş taraflarları ortak 
ortak bir metin hazırlayıp ko- platformda yer almadı/ar. 

miteye verdi. Komite tarafın- 1 

dan bu metin defalarca hopar
lörden okundu. 

F ./Kamp Lavrion/ Atina 

Günün birinde ilçeden ko
mando taburundan bir birlik 
operasyona gelmiş. Komando 
taburunun komutanı köyü arat
mak isteyince, karakol komu
tanı karşı çıkmış. Bu arada 
köylülerden birisi ise koyun 
kesrnek zorunda bırakılmış, iç
kiler aldırtılmış. İki komutan 
sarhoş olduklarında iyice bozu
şurlar. Sonunda köylülere da
yak atmadan komandolar geri 
dönerler. Bakalım bu çekişme 
nasıl sonuçlanacak. 

Anayasa oylaması adı veri
len komediden önce ise kara
kol komutanı bütün köylere 
haber salmış. "Hangi köyde, 
kaç tane hayır oyu çıkarsa o 
köyden o kadar silah temin et 
mesini isterim ve o kadar da 
operasyon düzenlerim ona gö
re" demiş. Eh, faşist çete iş
başına geldiğindenberi hergün 
operasyonlarla yüzyüze yaşı

yan köylülerin hayır oyu ver
meleri düşünülemez elbette .. 

Şexo 

CiYAYE KURDA 

Hevalen delal, 
Ez sılaven şoreşgeri u germ 

jı bo hevale karker u xebatka
ren dılsoz dıkım. 

Her weki ku diroka Kurdıs
tane wusan nişan dıde, ku we
late me iro ji dı bın desten 
xwedi sermiyandar u koledaran 
da bı xwin te avdan. Le evqas 
mexwapın. Em bawerın, ku irc 
gele me h ser doza sosyalizme 
baweriya xwe bı nzgarii u azadi
ya Kurdıstane xurttır bfıye u 
dı be. 

Ez doza gele me piroz dı

kım u serfıraziye hemfı gelen 
bındest dıxwazım. Ez helbes
tek xwe diyarİ we dıkım. Bı 

sılaven dılgermi. 
Tayfour Karaklıalil 

AfrinjKurdıstana Su ri ye 

SERMAYEDAR 
Sermayedar 
Xwinxar ü xwinınıj ü koledar 
Bı salan bü hezar hezar iı hezar 
Lı gelan iı çina karkeran 
U: dan iı zindan iı agır iı ar 

Lo lo lo g'elo 
Ra be 
Rab e 
Hılde carek sere xwe 
Bılınd iı bılınd 
Bıpelıqin gunıre hezar sali 
Bıkuj sermayedar 
Da ku bıınri koledar 
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CIKMAZ SOKAKTA TEL AS 
• 

Bir süredir Apocuların çıkar
dığı gazeteyi izliyorum_ Doğru
sunu söylemek gerekirse bu 
grup yayın yapmaya başladığı 
zaman bir hayli sevinmiştim_ 
Çünkü eskiden bu tür çalışma 
yöntemlerini esastan reddeden 
ve kitleler önünde görüşlerini 
tartışmaktan kaçınan Apocu
ların bu noktaya gelmeleri iyi 
bir gelişmeydi_ Artık kapalı 
kapılar ardındaki dedikodular 
değil, herkesin gözüönünde ya
zılıp çizilenlere bakarak değer
lendirecektik bu hareketi_ 

Ama bugün Apocuların söy
lediklerine bakıyoruz hiç te 
geçmişteki hatalarından ders 
çıkarmışa benzemiyorlar_ 
Yaptıkları bir sürü yaniışı ka
bul etmiyor, onları savunuyor
lar_ Yapmadıkları birçok doğru 
işi de yaptıklarını ileri sürüp 
başkalarını kandırmaya çaba
lıyorlar. örneğin: Son zaman
lardahabire 1973-78 dönemin
de ideolojik mücadele verdikle
rini iddia ediyorlar. Bizler, yani 
Türkiye Kürdistanı'nı ve Apo
cuları bilip tanıyanlar geriye 
dönüp bakıyoruz, onların böy
le bir çabalarına rastlamıyoruz. 
Bahsettikleri dönemde Türkiye' 
de yayın çıkarma olanakları 

vardı ve her konu tartışılıyor

du. üstelik burjuvazinin bu 
konuda yaptığı haskılara karşı 
mücadele vermek de devrimci 
çalışmanın bir parçasıydı. Apo
cular o zaman ''burjuvazinin 
izniyle yayın çıkarılamaz" gibi 
sakat bir mantıkla yayın yap
maya yanaşmıyor, bu tür çalış
maları küçümsüyorlardı. Dille
rinde yalnızca silah lafı vardı, 
başka birşeye akılları da erıni
yordu. Oysa o dönemde sol ha
reketin yayınlarında yoğun 
tartışmalar ve poJemikler vardı 
ve burjuvazi hiç te bundan hoş
nut değildi_ Onları engellemek 
için çok çaba harcıyordu. Kal
dı ki Apocuların kapalı kapılar 
ardında söylediklerini başka si
yasi hareketler kitleler önünde 
açıkça tartışıyordu. B u çalış
malar sayesinde Kürdistan' da 
sosyalist dünya görüşü yaygın
lık kazandı, burjuva ideolojisi 
yenilgiye uğratıldı ve sosyal 
şovenizm teşhir edildi. örne
ğin: Bugün özgürlük Yolu kal
kar da ideolojik mücadele ver
diğini söylerse, gerek yayınla
rında yazdıkları ve gerekse sen
dikalarda, demokratik örgütler
de, kitleler içerisinde yaptığı 
pratik çalışmalar bunun somut 
ve tartışılmaz kanıtlandır. Ya 
apocular nerde verdiler ideolo-

"Bu hareketin yazdıklarına ve söylediklerine bakı
yoruz dünü ile bugünü birbirini tutmuyor. .. 

"Dün tüm Kürdistanlı devrimci ve yurtsever hare
ketleri düşman ilan etmişlerdi, gene onlara göre tüm 
Türk solu sosyal şovendi ve bu hareketler devrimin 
önünde engeldiler, onun i~in önce bunları ortadan 
kaldırmak gerekiyordu._.' 

jik mücadeleyi acaba? Yoksa 
lafını çokça ettikleri Kürdis
tan dağlarındaki kurtlarla, kuş
larla tartıştılar da kimsenin 
kahramanlarımızın bu çabala
rından haberi mi olmadı? 

Bu hareketin yazdıklarına 
ve söylediklerine bakıyoruz dü
nü ile bugünü birbirini tutmu
yor. Gazetelerinde bir sürü şeyi 
alt alta yazıyorlar, sanki ama~,
ları kimse bir şey anlamasın. 

Herşey karmakarışık. Aynı 
şeyleri tekrarlıyorlar, bir parag
rafta savunduklarını bir sonra
kinde inkar ediyorlar. Apocu
lar hala gereksiz ve içi boş bir 
sürü şeyi alt alta sıralamakla, 
kuru sözlerle kitlelerin kendi
lerini çok bilgiç göreceklerini 
umuyorlar. Tipik küçük burju
va mantığı. Ben burada birkaç 
konuda bu hareketin çelişkile
rini ve tutarsızlıklarını da açık
lamak istiyorum. 

Dün tüm Kürdistanlı devrim
ci ve yurtsever hareketleri düş
man ilan etmişlerdi, gene onla
ra göre tümTürk solu sosyal şo
vendi ve bu hareketler devri
min önünde engeldiler, onun 
için önce bunları ortadan kal
dırmak gerekiyordu. Bunlar bil
dirilerinde var olan görüşlerdir. 
Bugün ise hiç bir şey olmamış 
gibi geçmiş hatalarını görmeye 
':ıile yanaşmadan habire cephe 
laflan ediyorlar. Kısa bir süre 
önce ise "Faşizme Karşı Birle
şik Direniş Cephesi" diye bir 
cepheye girdiler. Ama apocular 
dün sosyal şoven diye saldırıp 

ortadan kaldırınayı planladık

ları ve selam dahi vermedikleri 
bu hareketlerle nasıl oldu da 
bir araya geldiler? Bu konuda 
hiçbir açıklama yapma gereği 
bile duyulmuyor. 

Apocular dün bir çok siyasi 
hareketten insan öldürdüler. Bu 
yüzden çok sayıda yurtsever ki
şi yaşamını yitirdi. örneğin 
ben Dersimliyim ve bölgernde 
Apocular tarafından katlPdilrn 
bir çok genç tanıyorum. Aynı 
şeyler diğer bir çok bölgrdr dr 
yapıldı. Prki bunlar doğru ŞPy
ler mi? Tüm bunların adına 
devrimci eylrın mi diyeceğiz? 

Neden bunların yanlış olduğu
nu kitlelere açıklamıyorlar? 

Devrimcilik adına ortaya çıkıp 
yurtsever hareketlere saldırmak 

ve ortalığı kana bulamak ne za
mandan beri devrimci eylem ol
maya başladı? 

Dün sosyalist ülkelere reviz
yonist diyorlardı, şimdi her
hangi bir gerekçe getirmeden 
sosyalist demeye başladılar. 
Düa yayın çıkarmayı dernek 
ve sendikalarda çalışmayı "bur
juvazi izin veriyor, öyleyse yan
lıştır" mantığıyla red ediyorlar
dı, şimdi bunları yapıyorlar. 
Sormak gerekir acaba Alman 
burjuvazisinin Türkiye' dekin
den farklı bir yanı mı var ki 
cı rada yanlış buldu k ları işleri 
burada yapıyorlar'1 Dün tek 
çözüm yulu uiaraı{ bağımsız 

Kürdistan 'ı savunuyorlardı. Bu
gün bakıyoruz gene yayınların
da aynı laflan tekrarlıyorlar. 
Ama imzaladıklan cephe prog
ramına bakıyoruz, bağımsızlı

ğın yanısıra federasyon, otono
mi, özerklik vs. 'yi de çözüm 
yolu olarak görüyorlar. N ey i 
savunuyorlar acaba? Yalnız ba
ğımsızlığı mı, yoksa diğerleri 
de var mı? Eğer otonamiyi bir 
çözüm olarak görmüyorlarsa, 
İran ve Irak hareketlerine,oto
nomi talepleri var diye niçin 
saldırıyorlar? 

Aslında bütün bu çelişkiler, 
bu tutarsızlıklar nedensiz değil. 
Apocular geçmişte tek mücade
le yolu olarak silahlanınayı gö
rüyorlardı. Ama silahı da doğru 
kullanmayı beceremediler. Dev
rimci ve yurtsever insanları kur
şunladıkları yetmiyormuş gibi 
bir de "feodallere karşı savaşı
yoruz" adı altında kitlelere sal
dırdılar. Apocular ağaların ve 
aşiret reisierinin kontrol ettiği 
bilinçsiz kitleler içerisinde sa
bırlı ve kararlı politik çalışma 
yapma yolunu tutmadılar. Sırt
larını bir aşiret reisine veya 
ağaya dayayıp, diğer reis veya 
ağalara saldırdılar. Feodal güç
ler ise bu hatalardan yararlana
rak bilinçsiz kitleyi etrafiarın
da kPnetlediler ve sonuçta aşi
rPtlrrara~ı, ağalararası kavgalar, 
çatışmalar büyüdü. Apocular 
ağalardan yararlanacaklarını 
düşününürken, ağalar onlardan 
yararlandı. Bilinçlı~ndirip feo
dallere ve sömürgecilere karşı 

devrimci safiara çekmemiz ge
reken emekçi insanlar birbirle
riyle adeta savaşa tutuştular ve 

• 
bu hata Kürdistan'a çok pahal
lıya maloldu. Halk terörden, 
kördöğüşünden bıkıp usandı. 
Sömürgeciler bu hatalardan ya
rarlanarak devrimci hareketi 
karaiadılar ve kendi saldırıları, 
terörü için gerekçe yaptılar. 
Şimdi geriye dönüp yapılan bu 
korkunç hatalardan ders çıka
racakları yerde hil.Ia "devrimci 
eylemler" deyip çıkıyorlar işir. 
içinden. Açık söylemek gere
kirse bu eylemler feodallerin ve 
sömürgecilerin işine yaradı. 

Ancak apoctıların kendi de
yimleriyle önderleri böyle 
söyleseler bile kimsenin bunla
ra kanacağı yok artık. Apocu 
hareket geçmişte düşmanın gü
cünü küçümsemiş, kendi gücünü 
ise abartarak tabanını kandır

ınaya çalışmıştı. Silahlı savaş

tan en çok bahsettikleri bir dö
nemde cunta geldi. Ve savaş la
fını ağzından düşürmiyen bu 
hareket herhangi bir direnme 
göstermeyi başaramadı. Faşist 
cunta çok rahat bir şekilde ve 
kısa bir süre içerisinde apocu
ları darmadağan etti. Yüksek 
perdeden konuşan apocuların 

hayal kuleleri böylece yıkılı

verdi. Söyledikleriyle gerçekle
rin birbirlerine ne derece ters 
olduğu pratikte birkez daha 
açığa çıktı. Doğru olmıyan bir 
politika bir kez daha iflas etmiş 
ve yanlış hesap Bağdat'tan 
dönmüş oldu. Bu durum ise 
hem kitlelerin ve hem de Apo
cuların saflarına katılan iyi ni
yetli yurtsever gençlerin gözü
nü açtı ve gerçekler daha iyi 
biçimde açığa çıktı. İşte şimdi 
Apocu "önderler"in telaşla 

herşeyi tersyüz etmelerinin, 
hırçınlıkla sağa sola saldırmala
rının temel nedeni budur. Oysa 
eğer Apocu hareket yanlış ve 
hatalarını görmeyi başarırsa, 

Kürdistanlı yurtsever hareketle
rin saflannda yer alabilirse Kürt 
halkına hizmet etmiş olacak. 
Halkımızın çıkarı böylesine 
yanlışlıklardan kurtulmayı, ha
talardan ders çıkarmayı zorun
lu kılıyor. Eğer hatalar görüle
mez ve eski yöntemler sürdürü
lürse halkımızın mücadelesi da
ha çok zarar görür. Yurtsever 
insanların yeri yurtsever saflar 
olmalı d ır, hırçınlık, gerçek dışı 
iddialar, -saldırganlıklar mücade
leye zarar verir. Herkes geriye 
dönmeli ve olup bitenleri yeni
den gözden geçirmeli, gerçek
lerden, doğrulardan uzaklaşma
maya çalışmalıdır. 

Saygılarımla. 
T.l\1./Fransa 
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MARAS KATLiAMININ 
HESABİNI SORACAGIZ 

Bundan 4 yıl önce, 23 Ara
Iık 1978 günü halkımız Maraş'
ta yeni bir katliam yaşadı. Sivil 
faşist güçlerden MHP'nin de 
içerisinde bulunduğu saldırgan
lar, emekçi halkımıza, ilerici ve 
yurtsever insanlarımıza karşı 
saldırıya geçerek 200'e yakın 
kişiyi öldürdüler. 

Bugün Maraş katliamını de
ğerlendirirken, ilerici kesimle
rin dahi zaman zaman içerisine 
düştükleri yanılgıları bir kenara 
bırakmak ve olayı gerçekçi bir 
açıdan değerlendirmek zorun
da olduğumuzu unutmamalı
yız. 

Bu soykırımı, her şeyden 
önce emperyalist çevrelerle te
kelci Türk burjuvazisi tarafın
dan ortaklaşa gerçekleştirildi. 
Onların amacı bir yandan Kür
distan'da gelişen ulusal-demok
ratik hareketi geriletip sindir
rnek ve halkımızın saflarını böl
mek, diğer yandan ise Türkiye'
ye getirmek istedikleri faşist re
jime uygun bir ortam hazırla
maktı. Esasında 1960'Iardan 
sonra CİA, "Banş Gönüllüleri" 
ve benzeri ajanları kanalıyla 
Türkiye ve Kürdistan 'ın sosyo
ekonomik yapısını saptarken, 
etnik haritasını çıkanrken bu
günleri düşünerek hareket et
mişti. 

Maraş katliamının hazırlık
lan yapılırken özellikle alevi
sünni çatışmasından yararla
nıldı. Hatta çok sayıda emekçi 
insan bu propagandanın etki
sinde kaldı, saldırganlann bir 
bölümü bu düşünceyle hareket 
ettiler. Ancak buna bakarak 
olayın bir alevi-sünni çatışması 
biçiminde değerlendirilmesi 
mümkün değildir. Unutmamak 
gerekir ki sömürü çevreleri sa
vaş çıkarır ve başka ülkeleri iş
gal ederken de gerçek niyetle
rini açığa vurmaz, çeşitli ba
hanelerle bunları inkara yö
nelirler. Ecevit de Kıbrıs'ı iş
gal ederken yaptığına "Banş 
Harekatı" adını takmıştı. 

Bu katliam, Türk burjuvazi
sinin Kürt halkına yönelik bir 
saidmsıdır ve onun asıl düzen
leyicileri de devletin resmi güç
leridir. özünde bu, CİA ve MiT 
eliyle düzenlenen bir katliam
dır. Sivil faşist güçlerden 
MHP'nin aktif rol alması, perde 
arkasındaki asıl düzenleyicileri 
unutturmamalıdır. 

Katliamı düzenliyen güçler, 
bunu "Türklüğün Ş alılanışı" 
olarak nitelendirmişlerdi. Bu 
slogan gerçekten de doğrudur. 

Maraş katliamı ''Türklüğün 
Şahlanışı" demek olan Kema
lizm geleneğinin devam ettiril
mesi dir. Bu gün ise bu slogan 

faşist cunta için en önemli 
ideolojik propaganda malzeme
sidir. 

Maraş soykırımı sırasında 
Ecevit iktidardaydı. önceden 
herşey bilinmesine rağmen E
cevit hükümeti neden her hangi 
bir önlem almadı? Türk burju
vazisi bu olayı bahane ederek 
işçi sınıfının yoğun olduğu 
büyük kentlerde ve Kürdistan'
da sıkıyönetim ilan etmek isti
yordu. Ecevit de böylesi bir sı
kıyönetimden yanaydı, çünkü 
o da enaz diğer burjuva politi
kacıları kadar devletinin "yük
sek çıkarları"nı gözetmektey
di. Diğer taraftan CHP zaten 
faşist tertipiere karşı kararlı 
davranmıyor, pasif bir tutum 
takınıyordu. "Sağa da, sola da 
karşıyız'' safsatası ile faşist 
tertipiere göz yummasının ilk 
örneği değil<!!_bu ola~. 

Nitekim plan adım adım 
uygulandı ve katliam sonrasın
da hemen sıkıyönetim ilan edil
di. Katliamı gerçekleştirenler 
faşist güçler olmalarına rağ
men, sıkıyönetim kanalıyla bas
kı altına alınanlar; işçi sınıfı, 
öğretmenler, memurlar ve Kürt 
halkıydı. Zaten Maraş katliamı
nın bahane edilerek Kürdis
tan 'ın hemen hemen tamam ın-

da ve üstelik de hiç bir anarşik 
olayın meydana gelmediği ille
rinde dahi sıkıyönetime başvu
rulmasının başka bir anlamı da 
olamazdı. Kaldı ki yalnız başı
na bu bile, katliamın devlet 
eliyle düzenlendiğini gereği gi
bi açıklığa kavuşturuyor. 

Olay sonrasında halkın gö
zünü boyamak için bazı faşist 
saldırganlar gözaltına alındılar. 
Sonra mahkemeleri uzun za
man devam etti. İki yıla yakın 
süredir de yargıtayda bekleti
Iiyor. KatHarnın görünürdeki 
bazı suçluları hala ortalıkta 
dolaşıyorlar. Gerçi olayın sa
nıklanndan sözde 22 kişiye 
idam cezası verilmiş durumda· 
ama, bu cezaya çarptırdanlar 
asıl suçlular olmadıklan gibi, 
yargıtayın bir sonuca varaca
ğı da yok. Kaldı ki bu aşama
dan sonra karar verilse bile da
ha önce bırakılan suçlulardan 
kimseyi bulmak da mümkün 
değil. 

Malıkernelerin bu durumu 
burjuva sahtekarlığını ve iki
yüzlülüğünü ortaya koyan bir 
örnektir. Yoksa elbette Maraş 
katliamı ve benzerlerinin hesa
bının görüleceği yerler bu mah
kemeler olamazlar. Halkımız 
tüm bunların hesabını özgürlük 
mücadelesini zafere ulaştırarak 
suçlulara hak ettiği tarihi dersi 
vermek suretiyle soracaktır. 

Sonuç olarak Türk devlet 
güçleri ve sivil faşist çeteler 
Maraş 'ta Kürt halkına karşı ye
ni bir soykınmına girişti. Ka-

uın, erkek, genç, ihtiyar ve ço 
cuk ayırımı yapılmadan insan 
larımız baltalarla parçalandılar 
boğazlandılar ve kurşunlandı
lar. Evleri ateşe verildi. 

Bugün yönetimi elinde bu
lunduran faşist çete ise, dünün 
kanlı saldırılannı, insanlık dışı 

uygulamalarını kat kat arttır

mış bulunuyor. Kanlı general
ler cuntası, ülkemizde açlık ve 
yoksulluğu her gün biraz daha 
arttırıyor. Köylerimiz, mahalle
lerimiz basılıyor, insanlarımız 
keyfi biçimde işkenceden geçi
riliyor, tutuklanıyor, katiediP 
yorlar. Irkçı-faşist terör Ki 
distan'da hayatı tam anlamıy
la cehenneme çevirmiş durum
da. Amerikan uşağı faşist ge
neraller cuntasının işkenceha
neleri, Hitler'in toplama kamp
lannı ve kukla yönetim döne
mindeki Saygon zindanlannı 
aratınıyacak bir durumdadır. 

Ama faşist generaller ve on
lann emperyalist efendileri şu
nu unutmasınlar ki, halkımız 
yüzyıllardır baskıya ve teröre 
göğüs gerdi ve ona karşı savaş
tı. Katliamlar ve sürgünler kar
şısında direnen, mücadelesi 
hergün biraz daha ileriye doğru 
gidip gelişen Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinin tüm bu 
güçlükleri aşacağına olan inan
cımız sonsuzdur. Halkımız, kö
lelik zincirlerini paramparça 
edecek ve özgürlüğüne kavuşa
caktır. Sömürgeci-faşist sürüler 
ise alçakça yöntemlerle dök
tükleri kanlarda boğulup gide
ceklerdir. 
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arjantin cuntas1 sallamYor 
16 Aralık 1982 günü Arjantin 'in başken

ti Buenos Aieres'de yüzbinlerce insan fa
şist cuntaya karşı yürüdü. Kitleler cunta
nın işbaşından uzaklaştınlmasını ve işle
diği suçlarından ötürü hesap sorulmasını 
içeren sloganlar haykırdı.Başkanlık sara
yına doğru yürüyüşe geçen göstericileri 
polis ve jandarma zor kullanarak dağıtma
ya çalıştı, çıkan çatışmada çok sayıda ki
şi yaralandı.Direniş çeşitli biçimlerde sü
rüyor. 

Faşist Cuntanın 6 Yıllık Bilançosu 

Bilindiği gibi 1976 yılı Mart ayında ka
ra, hava ve deniz kuvvetleri komutanların
dan oluşan askeri cunta, ülkedeki ekono
mik ve politik kargaşalığı gerekçe göstere
rek zoı'la yönetime elkoymuştu. işbaşma 
geldikten sonra tüm parti, kitle örgütü ve 
sendikaları kapatan cunta üyelerinden 
birini de "Devlet Başkanı" ilan etti. 

ülke ekonomisini düze çıkarma~, poli
tik istikrarsızlığa son vermek ve tırmanan 
terörü önlemek demagojisiyle yönetime 
geldiğini ileri süren cunta, kitlelere "Yeni 

bir ulusal düzen " vaadediyordu. Oysa 
altı yıllık yaşamın kendisi, söylenenlerin 
tersine ülkenin daha büyük darboğazlar 
içerisine girdiğini kanıtladı. 

1976 yılından buyana kişi başına ulu
sal gelir %6.1, genel sanayi üretimi 1970 
yılına oranla %17, ülke ekonomisinde 
ağırlıklı bir rolü olan otomobil sanayi 
üretimi ise %65 'lik bir düşüş gösterdi. Sa
nayi tesisleri bugün ancak %55 kapasite i
le çalışabilmektedir. Enflasyon yılda yak
laşık %100'lük bir artış kaydediyor. (Şu
bat 1981-82 döneminde bu oran %149 
idi). 1976 yılmda bir Amerikan Dolarına 
karşılık 28 Pesos ödenirken, bu miktar 
bugün 20.000 Pesos'tur. işsizler ordusu
nun sayısı 2 milyona, dış borçlar ise 50 
milyon dolara yükseldi. Kısacası faşist 
cuntanın, emperyalist tekellerin istemleri 
doğrultusundaki ekonomik politikası ül
keyi iflasın eşiğine getirdi. 

Altı yıllık dönem içinde yapılan ope
rasyonlarda 30.000 kişi kayboldu. Yakın
larının tüm çabalarına rağmen "kayıp"
lardan bugüne kadar haber alınamadı. 

Malvines (Falkland) adalan krizi öncesi 
bu gidişe dur demek için 30 Mart 1982'
de sendika ve partiler "Ekmek, Barış ve 
İş", "Kahrolsun Askeri Cunta" sloganı,,., 

altında ülke çapında onbinlerce kişinin 
katıldığı protesto eylemleri düzenledi. 
Bu gelişmeler karşısında kontrolü tümden 
elden kaybetmemek amacıyla, cunta son 
karar yetkisi kendisinde olmak koşuluyla 
yönetimi parça parça devretıneye hazır 
olduğunu açıklamıştı. Bu arada ABD 'li 
efendilerine çok güvenen faşist cunta 
Malvines krizini de kendi çıkarları doğ
rultusunda kullanmayı düşünüyordu. 

Ancak ABD'nin İngiliz emperyalizminden 
yana tavır alması üzerine cunta daha da 
çıkınaza girdi. Kitlelerin artan baskısı kar
şısında Cunta şefi istifa etmek zorunda 
kaldı. Yeni cunta şefi Ekim 1983'te de 
seçimlerin yapılacağını belirttiyse de 
kitleler seçimlerin Mayıs 1983'te yapıl
masını istiyor. Halk kitleleri cuntanın 
yönetimden uzaklaş tınlmasında kararlı 
davranıyor. Bu nedenle de Aralık 1982 
kitlesel eylemlerinde yalnız cuntanın dü
şürülmesi değil, yaptıklarından ötürü he
sap sorulması da atılan sloganlada sık 
sık dile rdu. 

Bolivya örneği bir gelişmeyi en ge lle
rnek için uluslararası sermaye kolları sıva
dı. Başta IMF olmak üzere batılı bankalar 
büyük çaba sarfediyor. Reuter Ajansına 
göre "Arjantin'de varolan ekonomik kao
su atıatabilmek için 250'den fazla batılı 
büyük banka 3 Ocak 1983'te milyarlarca 

" dolarlık yardım yapılması kararını imzala
dı. Mali yardımın örgütleyicilerinden 
Citibank Başkan Yardımcısı William 
Rhode bunu "uluslararası banka dünyası
nın Arjantin'in geleceğine duyduğu gü
venin ifadesi olarak" nitelendiriyor. Bu
nun dışında IMF'nin de milyarlarca dolar
lık yardımı kararlaştıracağına kesin gözle 
bakılıyor. Böylelikle Arjantin'deki iç ve 
dış politik değişikliklere şiddetle karşı 
çıkan güçlerin konumu güçlendirilmek is
teniliyor - ki bu giiçler yıllarca sürdürülen 
politikanın ve sonuçlannın sorumluları
dır.-

Ancak , cuntanın 6 yıllık politikasının 
zararlarını iliklerine kadar yaşıyan Arjan
tin halkı ve onun ilerici güçleri bu girişi 

boşa çıkaracak güçteler. Yeter ki muhale
fet tüm gücünü cuntaya ve onun destekle
yicilerine karşı birlikte seferber edebilsin. 
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. 
PANELI YAPILDl 

Bilindiği gibi bundan bir süre önce Ba
den Württemberg yüksek idari mahkeme
leri, yeterli kanıtlar bulunmasına rağmen 
iki Kürdistanlı'nın iltica talebini reddet
mişti. Her iki kararda da, başvuruda bulu
nanlara işkence yapıldığı kabulleniliyor
du. Ancak mahkemeler, yapılan işkenceyi 
tıpkı Türk hükümetinin mantığıyla ''Türk 
devletinin güvenliği" açısından zorunlu 
görüyor ve iltica nedeni olarak kabul et
miyorlar. 

Bu kararlar aralannda bir çok hakimin 
de bulunduğu Alman demokratik kamu
oyunun geniş tepkisine yol açtı ve ulus
lararası antlaşnıalarla güvence altına alı
nan insan haklarına aykırı bulundu. 

Bu arada protestan Kilisesi Akademisi 
de 9 - 10 Aralık tarihlerinde Stuttgart 'ta 
hukukçu, gazeteci, iltica sorunuyla ilgili 
çalışma yapan kişiler ve Kürtleri temsilen 
de KOMKAR'dan iki temsilcinin yer aldı
ğı bir panel düzenledi. 

Paneli bir konuşma ile açan Akademi 
yetkilisi, bu kararlarla insan hak ve özgür- . 
lüklerinin ayaklar altına alındığını belirte
rek "Türkiye'de Kürt halkına karşı salt 
Kürt olmaları nedeniyle baskı uygulandı
ğını, bu haskılara karşı koymak kadar 
doğal birşey bulunmadığını" açıkladı. 

Panelde sorun sosyal, hukuksal ve poli
tik açıdan değerlendirildi. Alınan kararla
n savunanların görüşleri KOMKAR tem
silcilerinin ortaya koydukları somut veri
ler ve yaptıklan geniş açıklamalarla çürü
tüldü. Aralarında Kamu Hizmetiileri Sen
dikası temsilcisinin bulunduğu birçok ki
şi karariann politik olduğunu ve NATO'
nun çıkarianna uygun düştüğünü, hukuk
sal görünümün sadece bir kılıf olduğunu 
vurguladılar. Gene Uluslararası Af Örgütü 
temsilcisi de, uluslararası hukuk kuralları
na göre işkencenin insan onurunu ayaklar 
altına alan bir eylem olduğunu, bunun 
hiç bir şekilde haklı gösterilemiyeceğini 
ve bu nedenle de karann bir skandal nite
liğinde bulunduğunu belirtti. Temsilci 
Türkiye'deki davalarda hi~ bir hukuksal 
kuralın gözetilmediğini, insanların düşün
celerinden ve milliyetlerinden ötürü ceza
landırıldıklarını somut örneklerle anlattı. 

Sonuçta panele katılanların tümü Tür
kiye'de Kürt halkı üzerinde sürekli baskı 
bulunduğunu ve 'F.Aimanya'daki resmi 
makamiannda buna NATO'nun çıkarları 
açısından bakarak göz yumduklan kararı
na vardılar. Alınan sonuç Kürt halkının 
sorunlannın dış kamuoyu nezdinde tartı
şılması ve tanıtılnıası açısından önemli 
bir gelişmedir. 
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ROJNAMA ((KURDISTAN,, DERHEQA .. 
PEVGIREDANA KURDA U ERMENYADA 

Dawiya srdsaliya derbazbuyi lı Ku rdıs
tane bir u baweriya welatperwariye pır 
bela bı bu n. Pey h ev her care k lı perçeki 
Kurdıstane, tevgc>re çekdar peşda dıha· 
tın. Ge le ku rd dıxwast ni re zordariye ser 
mı!e xwe baveje, wl'iate xwe azake u bıve 
xwPye bPxte xwe. Le Pw tevger gışk dı· 
hatnP hurxweşkırıne, jı ber ku nava sero
ke wana da yekıti tu ne bu, perçe Kurdıs· 
tane hevra ne gıre da yi bu n. V e re w şe da 
sala ı898'a lı Qahire dest bı çapkırma roj-

nama kurdiye peşin "Kurdıstane" dıve. 
Rojname bı tipe ere bi, zımane ku rdi u 
tırki çap dıbu. Derhrqa ve rojnameda 
kem malumrtİ hebun heta sala ı969'a 
zanrye kurd Kemal Fuad hınr hrjmare 
we lı pırtukxana bajare Almanya Rojava 
Marburg'eda ditın. Fotokopiye 3 ı hrjma
re diti sala ı974'a lı Brxdae ı,·ap dıkın. Jı 
~ejmare rojn<>me rm pe dıhesın, wc>ki lı 
Irnperatorya Osmaniye mafe çapkırma 
kı te b u rojneme ku rdi tu nebuye. Lema ji 
5 hejmare rojnameye pe şin lı Qahire çap 
dıvın, hejmara 6 'a lı h eta ı9'a lı Cenevre, 
20'i heta 23'a disa lı Qahire, hejmare 24'a 
lı Londone, 25'a hrta 29'a lı Folkstone, 
30 u 3ı d isa lı Landone. 5 hejmare roj na· 
meyt' peşin Midhet paşa Bedırxan çap dı
kr, hejmare main bıre wi Ebdurrehman 
paşa çap dıke. Hejmara rojnameye pe şin
da :\Iidhet paşa BedırX:an dınıvise: "Mcrr·
nu' rojnama nıın ronaylurma gele u xız· 
melhmna nışlmıanc. Ezc dcr!zcqa harda
da bmwisım, dcrhcqa m ''ju L1 P'' şdahalına 
wana, çanrla wana, dcr!ıcqa wan merve 
na u u dcng, ye jı na u /w rda dcrhcltnc ". 
Le bıre wi Ebdurehman paşa paşe dınıvi
se: "Jı bo bcrcvanya nav Li namusa xwr·, jı 
bo ronaylnrına gch; lwrd, mın wc/ale xwc 
hışl, hclmc şarıslana. wchi har'' lnrr' xwc 

P''şda bwun, xızml'la ge/ı' xwc L1 welaU' 
xwc bıkmı". 

Xen jı pırse jorgoti, rojname guhdarike 
mE"zın d ıda ser rewşa im pe ratorya O sm a
yı' ye hu n dur, berbıru buna h u ku meta sıl-

. tanye berbı netewe bındest, rewşa navne
U•wye u pırsed main. Rojname cike gıring 
d ıda re'N şa <>rmeniye ci nar u prvgıre dana 
wana trv kurda. Brse> bejın jı 3ı hejmare 
ketıne de>st mr lı ıo gotar ser ve pırse he-
ne. 

Çawa dihare jı dawiya srdsaliya XIX 
sıltan Hemide II, ye seva xılnxariye je ra 
dıgotın sıltane sor, dest bı gırseyi ku ş tın 
ıl cirakırına rrrnenya kır. Ev kare wiyi kı
ret bı hovitike he mezın "xorte tırk" 
peşda bırın. Seva pekanina ve zulme hu
ku meta tırkara lı h ev hat hınek serekeşire 
kurda ji xwera bıdın xebate. Mıdhet paşa 
Bedırxan hejrnara rojname yr du d ada gazi 
kurda dık e: "Ermcnya nclwjm, ermeni ji 
bındesine usanırz, çawa lwrd, crnz('lıyara 

bwnc ych L1 dıji zordara tdwc şer". Bir ıl 
bawariya yekıtiya gele kurd ıl ermeni, xe
bata wane tevayi dıji hukumrta Tırkiya
ye, em rupele pır hrjmarada dıvinın. Lı 
gelek hejmare rojnameda em bı sernıvisa 
"Namr jı welet" gotara dıvinın, lı ku der
hrqa rewşa wrlete hundur, tunrbıln u ne
xwenditye, drrhrqa we yekeda, çawa 
mamılre hukumate tedaye tine srre xel
qe ıl bı taybeti sere netewe bındeste ne 
tırk. Hejmara rojnameye 9'ada em dı
xılnın: "Ermeni gclchi bmdcstc, eıu maf'r 
xwc dtxazuı, dL'(azın jı nir'' tır/w rızgar 

bın. Parc/cc wwıa idi huşliyc, parciu' wc
la/(; xıuc hiştiyc nuhaeır bliye. Egcr lwrd 
u ermeni bıvnc ych, lırh(' rııharıbm zon; 
b ıd ne wana ". 

:;>edrtike bir ıl baweriye xu dane rojna
ma "Kurdıstan" em lı kovara ermenyaye 

TOSNE REŞiT 

"Anahit" dıvinın, ew hejmara xweye 4, 
ya sala ı900'ida dınıvise; weki bersiva na
ma ronakbire rrmeniye nav u deng Arşak 
Çopanyanda, Mıdhet paşa Bedırxan dını
vise: " . .. zanım, w e hi kara kurda li ermeni
ya yehe, lema ji ez dıxwazım bı rojnama 
xwc dıjmmtaya nav !ıcrdu gelada bıdme 
!ııdan'' ". 

Bı vi trhrri tevi pırse xwrndına netewa 
ku rd, xweşkırına rewşa w e ye cıvaki-abori, 
yrkıtiya u hevgırtına çine gele kurd gışka, 
rojnamr "Kurdıstan" bona azabuna gele 
ku rd cik i gıring dı de dost i ıl yekıtiya w e 
trv grle rrmeniyi cinare bındest. 

Lı rup e le rojname zor baş si yaseta Tır
kiyaye ıl welate dereke pırsa pevgıredane 
kurda ıl errnenyada te ronikırıne. Hejma
ra ll 'ada rm dıxılnın; w eki lı rojname ıl 
kovare welate dereke ıl lı imperatorya 
Osmaniye brs bela bılye, weki dewleta er
menyaye serbıxwe te sazkırıne ıl guve 
Ku rdıstane ji dık ne nav w e. "M ere me 
drwlrte derrkeye welat tev hevbe, sıstbe 
ıl wanra lı hev be xwera kare je bıçopi
nın. Tırk ji dıxazın şere nav kurda ıl er
menya he gurkın, nrhelın nav wanda ye
kıti çebe, ewana bı hevra dıji hukumate 
dernayen. "Lı bejmara ı5'a: "Ew kurde 
trvi ku ş tma errnenya dıvın, w an talan ri ı
kın, xulame sıltan Hemide xwinkar ın. Dı 
ji wana şerkın. Bı kuştma ermeniya azayi 
ıl serbesti na ye, e w çi n ıl qu hxe beg ıl xane 
kurda jı hukumeta xwinkar stendıne wela
te kurda jı bındestiye rızgar nakın. Le lı 
hejmara 29'a gotara derheqa "Alaya He
midyeda" hatye nıvisar: "Scva kurd L1 er
meni jı bındcsliya lırha rızgarbın, gcrckc 
cwana bona ychıtiyr, xcbata tevayi dıji 
rcjinıa Ebdul Hemid peynıanc gırrdın." 

LE NAZE !(ÜLTÜR GASPI 
Sömürgeci ve emperyalist devletler zorla kendilerine bağımlı kıl

dıkları ulusların sadece ekonomilerini gaspetmezler, bunun yanında 
kültürlerini de baskı altına alır ve onu süreç içerisinde eritıneye çalı
şırlar. 

Bexte tcme kadc werc 
Dılem biyc behra xcma 
Dılcın biyc belıra xeına 
Dılem biye belıra xcınay 

Mala we seri riya 
Em lıatın xazginiya 
Mala we seri riya 
Em lıatın xazginiya 
Te ez kuştım avriya le 
u naze naze 

Tüm bu "zahmetler"in altında tek amaç vardır, kar. Bunun için 
de ellerinden gelen çabayı harcarlar. Sömürge halkın kendi kültürünü 
yaratmaya engel olurken, diğer taraftan, halkın kültürünü "a~ağı" 
görmesi duygusunu ~eliştirirler. Bu konuda sömürdükleri ülkede, 
kendi kültürlerini (sömürgeci) benimseyip sömürge ülkenin ulusal 
kurtuluşuna karşı çıkacak bir ayrıcalıklı tabaka yaratmaya çalışır
lar. 

Kültür, tarih ve ekonomiden kopuk olarak değerlendirilemez. Hiç 
bir halkın veya ulusun kültürü diğer bir halkın veya ulusunkinden 
aşağı değildir. Halkların tarihlerini inkar etmek, kültürlerini yok et
meye çalışmak sömürgeci devletin işçi ve emekçiler üzerinde uygula
dığı zorun bir parçasıdır. Nesnel olarak bu zora karşı işçi ve emekçi 
halk da günü geldiğinde zora başvuracaklardır. iktidarı burjuvaziden 
alıp kendi yönrtimleri altında kültürlerini geliştireceklerdiL 

(Devamı Sayfa 1 ı 'de) 

U nazo 

Tu çı dıgeri bo nun bejc 
Dılem lıeweski çeman 
O ıle m lıeweski çeınan 
Oılem lıeweski çeman 

Le nazo 

* W ana bese ez bexte teme 
Jiyanam geli xeman 
J inarnın bıiye xeınan 
J inarnın bıiyc xeman 
Le nazo 

u naze naze 
u naze ez mırım naze 
Şirıne gewra mm naze 
Tu ware mala me raze 
Hoy le naze 
Naze naze naze naze 
Le naze naze 
u naze naze 
u naze ez mırım naze 
Şirıne gewra nun naze 
Delale narine naze 
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KÜRT HALKlNDA 
KiLiM SANATI (2) 

HALl ve 

Halı ve kilim imalatında ipierin boyan
ması apayrı bir özellik teşkil eder. ipierin 
kimyevi, yani sentetik boyalarla değil, 
bitkilerden, topraktan ve çeşitli doğal 
maddelerden elde edilmiş boyalarla bo
yanmış olması o halı ve kilimin değerini 
kat kat artınr. Kürt halkı binlerce yıldan 
beri halı ve kilimiere en uygun boyaları 
yukarıda saydığımız maddelerden sağla
yan bir ulustur. Halı boyalan hakkında 
değerli bir eser yazmış olan H.Haack (E
serin adı: Orintal Rugs-1960 London) yu
kardaki düşüncemizi haklı çıkararak bu 
eserinde halının kökeni, tarihsel gelişimi, 
desen, motif, renkler, boyalar ve halılarda 
kullanılan materyalden ayrıntılada söz et
miş, özellikle kimyevi boyalann yüz on 
yıl önce bulunduğunu, böylece bu tarih
ten önce yapılan halıların antika halılar 
sınıfına girebileceğini, bu tarihten sonra 
imal edilen halıların ise (orta-eski) halı sa
yılabil(!ceğini vurgulamıştır. 

Kürt halkının kök boya imalindeki bu
luşlannı açıklamadan önce bu konuda 
yazdıklan eserlerde dolaylı da olsa halıcı
lık ve kilimcilik konulanna değinmeden 
(kök boya) gerçeğine ekonomik anlatım 
içinde temas etmiş ve çok sevdiğimiz ve 
saydığımız iki yazardan burada söz etmek 
isteriz. Bu değerli yazarlardan ilki Veteri
ner Dr. Nuri DERSİMİ'dir. 

Kürt halkı, kendi çevresindeki doğal 
olanakları oldukça iyi bir şekilde değer
lendirmiştir. Otlardan çeşitli ilaçlar, gün
lük ihtiyaçlara cevap veren maddeler ve 
de yemeklerde kullanılacak Ieziz baharat
lar yapmıştır. Nuri Dersimi, Kürt halkı
nın bu özelliğini belirtirken (Dersim Tari
hi) adlı eserinde şiirsel uslubu ile şunları 
kaydeder: 

"Ovacık ilçesinin sakızı da namlıdır. 
Buralarda KENGER denilen bir ot yetişir 
ki, temmuz ve ağustos aylannda otlar ke
silerek çıkan sütler taşlar üzerinde topla
mr. Kalıplar haline getirilir. Bu ürüne BE
NİŞT denir. Ovacıktaçiriş (Sirişk) otu da 
çıkar. Asıl çiriş bu otun kökünden yapı
lır. Yaprakianna ise GULLİK adı verilir. 
Bu yapraklan Torak denilen süzme ayrana 
karıştırarak gıda maddesi olarak kullanır
lar. Yukanda söz konusu ettiğimiz mah
sul, sonbahar mevsimine kadar ekmek ye
rini tu tar. Yani ilk bahardan başlayarak, 
yaz boyu halkın gıda maddesini teşkil 
eder.'' 

Kürdistan'daki otlarla ilgili halkın ge
niş bilgisinden bundan yararlanmak iste
yen bazı Amerikalı uzmanlar hakkında 
Veteriner Nuri Dersimi şu açıklamayı ya
par: 

"Munzur dağında renkli ve latif koku
lu bir çok otlar vardır. 1913 yılında bazı 
Amerikalı uzmanlar Sarı Saltık ailesinden 
Molla Hıdır ile İstanbul'dan Dersim 'e ge
lerek, bu otlar hakkında incelemelerde 

bulunmuşlar ve bunlan sömürmek ama
cıyla bir şirket kurmak istemişlerse de 
Aşiretlerin karşı çıkmaları sonucu başan 
elde edememişlerdir.'' 

Nuri Dersimi'nin bu açıklamasından 
bazı Amerikalı uzmanların kök boya, ilaç 
ve benzeri amaçlar doğrultusunda Kürdis
tan'ın Kalbi Dersim'e geldiklerini ve ge
rekli bilgiyi sağlamaya çalıştıklarını öğ
renmekteyiz. 

Aynı konuda görüşlerini bu yazımızda 
dile getirmek istediğimiz ikinci yazar bü
yük Kürt dostu Bazi! NiKiTİN olacaktır. 

Bazi! Nikitin Kürdistan 'daki otlarla il
gili olarak (Kürtler) adlı kitabının çeşitli 
yerlerinde şunları yazmıştır: 

"Kürdistan'da bir çok yerlerde, özel 
bir bıçakla yerden sökülen dikenli bir GE
VEN türüne raslanır. Bu bitkinin kökü 
çizgi, çizgi yarılarak, KİTRE denen bir 
zamk çıkarılır. 

"Kürtler bir takım otlar da toplarlar; 
bunlardan bazılan yenir. Spıng, tırşo, 
mendık, pekask, yabani ıspanak ve kuzu 
dalağı gibi.. Bazılan da böcek öldürmekte 
kullanılır. 

" ... Kürtler, Frenk üzümüne benzeyen 
bazı bitkilerin boyayıcı niteliğini de bilir. 
Bunları halı-kilim gibi aile dokumacalığın
da kullanırlar. 

"Boya maddeleri arasındaALACAGRi 
adı verilen ağacın meyvalan güzel san bir 
boya verir ve marokeni boyamakta kulla
nılır. 

" ... Kürdistan'da san boya olarak kulla
nılan (aşı boyası) toprak ocaklan vardır. 
Boya yapılan bu topraktan İstanbul 'a, 
Bağdat'a ve Hindistan'a yılda otuz bin 
kantar ihraç edilir. 

"istanbul ve Suriye'ye ihraç edilen 
mallar arasında, Kök boyanın büyük yer 
tuttuğunu" yine B azil Nikitin 'in kitabın
dan öğreniyoruz. Böylece eski zamanlar
danberi Kürdistan 'ın başta İstanbul olmak 
üzere Suriye, İran ve Hindistan'a kadar 
kök boya maddeleri ihraç ettiğini anlamış 
oluyoruz. (Kürdistan'ın başta Türkiye ol
mak üzere komşu ülkelere ihraç ettiği di
ğer mallar arasında Diyarbekir'de imal 
edilen ipekli kumaşlar, koyun, keçi, mazı, 
reçine, yün, tütün, boya toprağı, bal, yer 
almaktaydı. B. Nikitin'e göre Kürdistan'
ın, Türkiye'ye her yıl bir buçuk milyon 
cıvarında koyun ve keçi, İran'a ise yılda 
otuz bin kantar mazı sattığını belirtmiş
tir. 

I. KöK SOY ANlN ELDE EDiLiŞi 

Bazı renkler yünün doğal yapısından ve 
hiç bir ürün kullanmadan elde edilir. ör
neğin temizlenen yapağı önce elle didilir, 
sonra değişik renkteki yapağılar ayrılır. 
Ebruli renk elde etmek isteniyorsa; siyah, 
kahverengi, kurşuni ve beyaz renkli yapa-

Dr. Cemşit Bender 

-
ğıiar eşit miktarlarda kanştırılıp taranırsa, 
gri renk elde edilir. 

Boyalık otu adı verilen kök boya çi
çeklerinden ve marucak adındaki havuca 
benzeyen bir bitkiden kırmızı renk elde e
dilir. 

Kürt halılannda ve kilimlerinde kırmı
zı, egemen bir renktir. Bu nedenle çeşitli 
kök ve bitki yapraklanndan kırmızının 
her tonu çıkarılır. örneğin Latince adı 
(dicotyledones gamopetales) olarak söyle
nen bitki ailesi içinde yer alan (garance) 
türünün kökünden de değişik bir kırmızı 
boya çıkarılır. Ayrıca bu bitkinin kökü un 
haline getirilip kaynatıldıktan sonra içine 
meşe tohumu ve yanmış odun külü karış
tmldığında kırmızının değişik tonların
dan yeni renkler çıkarmak mümkün ol
maktadır. 

Kırmızının diğer bir tonu ise cochenil
le (Koşenil) adı verilen ve sebzelere mu
sallat olarak onları yiyen böceklerden ya
pılmaktadır. Ancak kırmızının açık renkli 
olanı Kürdistan'da ateş böceği dediğimiz 
böceklerden yapılır ki, bu böceğin çok az 
olması ve elde edilmesindeki zorluklar 
yüzünden bu kırmızı renkle dokunan halı
ların antik değeri çok büyüktür. Nitekim 
bizim de tanığı olduğumuz bir olayda 
ateş böceklerinden elde edilıniş açık kır
mızı fonu olan bir Kürt seecadesi on bin 
dolara (bir milyon altı yüz bin liraya) sa
tılmıştır. 

Katır tırnağının sak ve çiçeklerinden 
ve nar kabuğundan sarı renk yapılır. 
Krem rengi boya için, kaysı yapraklan 
ya da badem yapraklarından yararlanılır. 
Siyah boya demir pasından ve genellikle 
Kürdistan'da bulunan özel bir çamurdan 
çıkarılmaktadır. 

Açık kahveringi özel bir çamurla ya
pıldığı gibi, hakiki kahverengi boya Hait 
adı verilen bir bitki ile bakır sülfat tozu
nun kanşmasıyla elde edilir. 

Mavi boya için Kürdistan'da hayvan 
idrarının kullanıldığını saptadık. Bu şe
kilde elde edilen mavi renk hiç bir şekil
de güneşte solmaz. Çok eski Kürt halıla
nnda görülen ve çini mavi rengini (halı
nın eskimesine rağmen) hiç yitirmeyen 
bu halılar da antik değere sahiptir. 

Ancak kök boya ile ilgili bizim bu ya
zımızda sözettiğimiz formüller ve buluş
lar Kürt halkının kök boya imalinde baş
vurduğu yöntemlerden sadece bir kaç ör
nektir. Bu konuda günümüze değgin de
rinliğine bir inceleme yapılmış değildir. 
Kürt aydın ve bilim adamlannın Kürt köy 
ve kasabalarını gezmek suretiyle kök boya 
yapımında kullanılan ot, kök, toprak ve 
benzeri maddelerrn neler olduğunu, hangi 
oranlarda kullanıldığını, ipin bu mahluller 
içinde kaç derece sıcaklıkta ve ne kadar 
süreyle kaynatıldığını, yan renklerin ne 

(Devamı Sayfa ll 'de) 



Denge KOMKAR 10 

DersClt- ~Zma,ne .Kurdi 
23 

Tfıj Acı, sivri Aqıl Akıl 

Um on Limon H ış Akıl 

Xwe Tuz Mereq Merak 

Şor Tuzlu Mereq kırın Merak e tm. 

Guh Kulak Tıral Tembel 

Dest le dan Dokunmak 

Bı nave Berivan xwişkeke Şahan heye: Xwişkeke 

Şahan hey e, nave we Berivan e. 

Xew da çfın 

Şah an her şev dı saet 9'an da radıze lı hema xew 

da dıçe. 

Dest le dan 

Zarok dest lı sowe da, deste w i şewıti. 
Bıner, dest le bıde, çıqas nerm e. 

MERIVATi 

Cemal bave Şal1an e. EJi mame Şal1an e. Cemal lı 

EJi bra ne. Şahan braziye EJi ye. Nadır, kure Eli (Nadı

re Eli), pısmame Şah an e. Gul, keça EJ i ( Gul a Eli), 

dotmama Şahan e. 
Xatfın jına EJi ye, amojma Şah an e. 
Zelal u mırcan xwişke hev ın. Mırcan xaltiya Şa

han e. Mem, küre Mıı·can pısxal tiy a Şah an e. 
Bave Cemal bapire Şal1an e. ilave Zelale ji bapire 

w i ye. Diy a Cemal (i diy a Zel al e h erdv dapiren w i ne. 
Şahan newiye wan e. 

Ev kes hemfı merıven hev ın. Dı nav wan da merı

vati hey e. 

Merıvati Akrabalık Xalojın Dayıkarısı 

M am Amca Xarzi Yeğen (kızkardeş 

Amojın Amca karısı çocuğu) 

Pısmam Amca oğlu Xalti Teyze 

::>o tm am Amca kızı Pısxal ti Teyze oğlu 

B razi Yeğen (erkek Bapir De de 

kardeş çocuğu) Dap ir Ne ne 

X al Day ı New i Torun 

Kenin -- Bıkene 

Şimdiki zaman: Ez dıkenım, tu dıkeni ... 

Dili geçmiş zaman: 
1-- Ez kenim, tu keni, ew keni, em kenin, h un kenin 

2 Ez keniyam, tu keniyi, ew keniya, em keniyan, 

h un keniy an .... 

Girin - Bıgire 

Şimdiki zaman: Ez dıgirım, tu dıgiri 
Dili geçmiş zaman: 

Ez girim, tu giri, ew giri, em girin ... 

2 -Ez giriyam, tu giriyi, ew giriya, em giriyan, 
hfın giriyan, ew giriyan 

Zaro dı bexçe da dıkenın u dılizın. 
Y eki jı mm ra got "Ku rdi ne zman e". Ez keni

yam. Mınje ra got: "Mejoye te şuştıne". 
Şahan goye xwe wında kıriye, dıgire. Bave wi je 

ra got "Megire! Ez yeki nuh jı te ra tinım." 
Bıhistın ku bave wan lı istembole n1ıriye, hemu 

gıriyan. 

Lıvin - Bılıve! 

Ez dılıvım, tu dılıvi, ew dılıve ... 
Dili geçmiş zaman: 

1- Ez lıvim, tu lıvi, ew lıvi, emlıvin, ew lıvin .. . 

2- Ez lıviyam, tu lıviyi, ew lıviya, em lıviyan .. . 
Pısingjı ciye xwe nalıve, herhal mıriye. 
Bılıve lo! Em dereng man. 
Dar lıvin lı hırçek je derket; hedi hedi meşiya lı 

çü. 

Çfın fiilinin mişli geçmiş zamanı: 

Ez çiime 
Tu çiiyi 
Ew çfıye 

Em çfıne 
Hfın çiine 
Ew çiine 

olumsuzu: Ez ne çume, tu ne çuyi, ew ne çuye, em ne 
çune, hiin ne çfıne, ew ne çfıne. 

Le çfın -lı hev çiin 

Po re te ji mina diy a te kej e. Tu lı diy a x w e çfıyi. 
Ev ji pır serhışk e, lı bave xwe çfıye. 
Hesen lı EJımed bra ne, le Hesen merıvek jir e, 

E11med tıral e; ew lı h ev ne çune. 

Le çfın : Benzemek 
Lı h ev çun : Birbirine benzemek. 

Hi n kı rı ni: 

Bersiva pırsen jerin bıdın: 
Merıven dırej ra çı te gotın? 

2 E w kesen ku bej na w an zırav e,jı w an ra çı te go tm? 

3 - Pore te çı reng e? 
4 - Çave te çı reng ın? 
5 - Çend çave merıvan hene? 
6 Merıv bı çaven xwe çı dıke? 
7 - Merıv dı saya guhe xwe da çı dıke? 
8 Merıv dı sayaçı da bihn dıgıre? 
9 - Çend !eve merıvan hene? 

1 O - Dı deve menvan da çı hey e? 
11 Çend dıdane merıvan heye? 
1 2 Merıv dı saya çı da tıştan tam dıke? 
13- Lıng çı ra dıbın? 
14 - Dest çı ra dıbın? 

(Dumahik heye) 
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VARTO: BASKlLAR SÜRÜYOR 
Bir süre önce memleketim olan Varto', 

ya gidip döndüm. Gördüğüm bazı olayları 
size yazıp gönderiyorum. 

MiT ajanları her yerde çok. Sayısız po
lis ve ajan dilenci kıyafetiyle kahveleri do
laşıyor, halkın neler konuştuğunu dinle
dikten sonra ihbarda bulunuyorlar. Ana
yasayı boykot eden yahut hayır diyen 
köylüleri kar kış demeden üstü açık kam
yonlara doldurup ilçeye getiriyorlar. Son
ra birçoklarını Muş merkezine veya baş
ka yerlere gönderiyorlar. Dayak, işkence 
her an karşılaşılan bir olay. üstü açık 
kamyonlarla nakledilenlerin bir çoğu ağır 
biçimde hastalanmışlar. Varto'da büyük 
bir cezaevi yapılmış, burası fakir köylü
lerle, gençlerle dolup taşıyor. Jandarma
lar her yola başvurarak rüşvet alıyorlar. 
Mesela haraç alma yöntemlerinden birisi 
şu: Jandarmanın canı istedi mi hemen 
;kkanları kontrol ediyorlar. Hiç hakları 

• ukken faturalara da bakıyorlar. Fatura 
doğru da kesilse yanlıştır diyerek enaz 3 -
5 bin lira rüşvet alıyorlar. Dükkan sahibi
nin verınem demesi ise kendisine daha 
pahallıya malolacağı için mecburen veri
yorlar. 

Kürt asıllı olan ırkçı-faşist öğretmen
leri toplayıp köylere salmışlar. Bu alçak
lar durmadan türkçülük propagandası ya
pıyor, köylüleri okuma yaz~a kurslarına 
götürmek için çabalıyorlar. Insanların iş
lerine gitmeleri engelleniyor. Köylü geçi
mini sağlamak için çalışmaya gidecekken 
yolundan çevriliyor ve zorla okula götürü-

HER YENİ YILDA DAHA iLERi... 

(Kapak sayfasının devam ı) 

manın saldırılarına karşı silahlı direnme, 
kitlesel gösteriler ve benzeri diğer yön

rılerle giriştiği mücadeleyi sürdürdü. 
Açıktır ki halkımız bugün büyük güç

lüklerle yüzyüzedir. Ama biliyor ve inanı-
yoruz ki düşman güçlerin saldırıları er-geç 
sona erecek ve halkımız kendi ülkesinde 
özgür bir yaşama kavuşacaktır. Esasında 
düşmanların giderek saldırganlaşmaları ve 
kudurmaları da korkularından dolayıdır. 
Çünkü onlar da tarihin akışını durdura
mıyacaklarının farkındadırlar. Çünkü on
lar ne yaparlarsa yapsınlar dünya halklar 
ailesinin bir parçası olan Kürt halkının 
kurtuluş mücadelesini durduramıyacakla
rını iyi biliyorlar. 

Tüm güçlüklere rağmen 1983 yılına 
iyimserlikle bakmamız için pek çok ne
den var. Güçlükler, sorunlar halkımızın 
devrimci ve yurtsever güçlerini yıldıra
maz, sadece onların bilincini ve mücadele 
istemlerini kamçılar. 

Kürdistanlı işçilerin demokratik kitle 
örgütü KOMKAR, bu konuda kendisine 
önemli görevler düştüğünün bilincindedir. 
KOMKAR, 1983 yılında da yurtdışında 
çalışan işçilerimizin çeşitli sorunlarının 

lüyor. Herhangi bir şekilde itiraz eden ve
ya memnuniyetsizliğini açığa vuran oldu 
mu da, ispiyonluyorlar ve soluğu karakol
da alıyor. Birçok köyde anayasaya neden 
hayır oyu verdiniz diye köylüler çınlçıp
lak edildiler ve kar kış ortasında dolaştın
larak dayaktan geçirildiler. Çıplak dolaş
tırılan insanlara herkes bakmak zorunda 
bırakılıyor. Bakmıyanlar olursa bu sefer 
de dayak sırası onlara geliyor. 

Anayasa oylamasından sonra faşist 
cunta "Atatürk"ü öven bir broşür yazıp 
büttiıı din adamlarına dağıtmış. Onlar iba
det sırasında onu okumak zorundadırlar. 
Böylece faşist çete tarafından hem okul
da ve hem de camilerde halkın sevmediği 
Mustafa Kemal ile ilgili övücü sözleri din
lemek zorunda bırakılıyorlar. Faşist cunta 
dindar insanların Mustafa Kemal'e ne ka
dar gıcık olduğunu bildiğinden işkence 
olsun diye böyle yapıyor. Bir kaç yurtse
ver din adamı, halkın Kürt olduğunu ve 
Türkçe bilmediğini, ayrıca Kemalizmin 
dinle bir ilgisi bulunmadığını söyledikleri 
ve okuruayı reddetikieri için görevlerine 
son verilmiş. 

Varto'nun Keranlı nahiyesindeki kara
kol komutanı gece bir eve baskın yaparak 
ev sahibesi kadını zorla götürüp tecavüz 
ediyor. Halk buna şiddetli tepki gösteri
yor. Bunun üzerine karakol komutanı ka
dını öldürüp, on km. uzaklıkta bulunan 
dağa bırakıyor cesedini ve izini kaybedi
yor. k .... 

Gene Keranlı nahiyesine bağlı ... oyu 
okul için kaymakamlığa başvuruyor. 

aşılması mücadelesinde ve halkımızın sür
dürdüğü özgürlük savaşında üzerine düşen 
görevleri yerine getirmeye devam edecek
tir. KOMKAR, bu görevlerini yerine geti
rirken de gücünü Kürdistanlı işçilerden, 
aydınlardan ve herşeyden önce de izlediği 
sağlıklı mücadele anlayışından alacaktır. 

Yeni yılda daha büyük mesafeler katet
mek amaç ve inancıyla başarılar dileriz. 
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KüRT HALKlNDA HALI VE .... 
(Sayfa 9'un devamı) 

şekilde elde edildiğini inceleyip tesbit et
melerinde -Kürt halı ve kilim sanatının 
tüm özellikleriyle anlatılabilmesi için
büyük yarar vardır. 

Kürt halı ve kilimlerinde genellikle fon 
kırmızıdır. Sırasıyla siyah, beyaz, san, 
kahverengi renkler desenlerde ve bordür
lerde egemenlik gösterir. 20ci yüz yıl için
de yapılan ve yeni sayılan Kürt halıların
da krem, bej, yeşil, pembe, turuncu, mor, 
bordo, gri, nar çiçeği daha fazla kullanı
lır olmuştur. (Yeni halılarda renk yüzdesi 
şudur: % 48.07 kırmızı % 39, 65 yeşil, 
% 36.49 siyah,% 34, 38 bordo, % 31,58 
bej,% 28,77 turuncu). 

(D evam ı gelecek sayıda) 

Kaymakamlık ise masrafiann köylüler ta
rafından karşılanmasını istiyor. Sonunda 
köylüden zorla para toplatılıyor. Çok fa
kir olan 6 kişi para bulup veremiyorlar. 
Jandarmalar bunları karakola götürüp çıp
laklaştırıyor, dayak atıyor, başka hakaret
lerde bulunuyorlar. 

Bir arkadaşım Varto'nun merkezine 
gitmişti. Otelde yatarken gece saat dörtte 
baskın yapılıyor. üç kişilik odada yatan
lardan birisi Diyarbakır'lıymış. Jandar
malar hasta olan bu kişiyi alıp karakola 
götürüyorlar ve temiz bir dayak attıktan 
sonra tüm parasına el koyuyorlar. Ardın
dan da derhal V arto 'yu terketmesini isti
yorlar. B u kişi daha sonra dilenrnek sure
tiyle yol parasını temin ederek oradan ay
rılıyor. 

Varto'nun Güllük köyüne Dersim'den 
iki kişi ınİsafirliğe gelmişler. Birisi ihbar
da bulunuyor. Bunun üzerine hiddetlenen 
jandarma komutanı ailenin 10 yaşındaki 
çocuğunu alıp Varto'ya gönderir ve orada 
onu döve döve öldürürler. Sonra ise dok
tordan otopsi raporunu alıyorlar. Güya 
çocuk belindeki kemerle kendisini asıp in
tihar etmiş. Tabii ki bu alçakça bir yalan. 
Kaldı ki öyle bile olsa o çocuk neden ken
disini astı acaba, hem de karakolda? Ama 
halk durumu çok iyi biliyor, rapor zaten 
hiç kimseyi inandıramamış. 

Kahrolsun sömürgecilik. 
Yaşasın özgürlük 

K.A. Varto/Kürdistan 

KÜLTÜR GASPI 

(Baştarafı Sayfa 8'de) 

ülkemizi zorla ellerinde tutan, Kürt 
kelimesinden öcü gibi korkan ırkçı-şoven 
Türk burjuvazisi halkımızın kültürünün 
bir parçası olan folklorunu, müziğini alıp 
değiştirdikten sonra sözümona Türk kül
türü diye piyasaya sürüyor. 

Halkımızın kültürünü geliştirmek ve 
korumak tüm devrimci, yurtsever güçlerin 
görevi olmalıdır. Bu anlayışla hareket 
ederek Irak Kürtlerinden T AHİR 
ŞENGALİ'nin müziğini yaptığı ve Türki
ye 'de İ zzet Altınıneşe tarafından televiz
yon ve radyolarda okunan "Naz~y" 
adlı türkünün sözlerini sunuyoruz. Müzik 
olduğu gibi alınmış, sadece "L~ naz~ 
naz~'' tekerlernesi kalmıştır. Ne gariptir ki 
çok geçmeden bu tek Kürtçe sese de 
tahammül edemeyen sömürgeci burjuvazi 
onu tümden yasakladı. Bu da halkımızdan 
ve türkülerimizden ne derece korktukla
rının ifadesidir, ancak korkunun ecele 
faydası yoktur .. 

Kürt ulusal kültürü tüm saldırılara, in
karlara karşı hergeçen gün gelişip serpil
mekte, halkımıznı ulusal kurtuluş müca
delesine destek olmaktadır. 
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Bl ÇAVEN BIVANIVAN KURDISTAN 

Xwcndcvanen dclal, 
Hin xwcndckaren E/man, dı hcyva Colmche da çıinc Kur

dıstana Tırkiye. Dcma ku vcgcriyanc Elmanya, golarck lı ser 

kare xwc nwisinc ıi cv golar rojname mc raji rekırınc. Mc ji, 

cv go tar jı Elmani vcrgcrandc Kurdi ıi peşkeşi xwcndcvanen 

xwc dıkın. Denge KOMKAR 

"Em 25 xwendekaren Ebnan, dı heyva Cotmehe da, bo 

naskırına problemen politiki, cıvaki ô çandıni çiıne Kurdıs

tana Tırkiye. Bo ve yeke, em lı hin bajaran (Erzurum, Kars, 

Agri, Van, Diyarbekir, Adıyaman u Maraş) geriyan. 

"Gor daxôyaniya Aınnesty international (Rexıstına Nav

netewi a Efu) jı 2/3'ya leşkeren Tırka lı Kurdıstana Tırkiye 

cih buye. Sedema ve yeke jı aliki hembera Yekıtiya Sovye

tan, aliye dın ji dan u standıne bı perçen Kurdıstane bıdın bı

rio u tekoşina gele Kurd bıdın rawestandın. Lı her deren Kur

dıstane, leşker re ıi dırba gırtına. Pewiste her mırov, nıfusa 

xwe u her bıyani ji pasaporta xwe Dişani leşkeran bıkın. 

"Careki em çim cihe, ku erd hejiya bu. Lı w e polizan em 

gırtın. Em nezike 3 saetan qereqole da man. Dema ku şeva

reş bu, em berdan. Da ku, mırov qet tışteki nebine. Ewan jı 

me çı dıxwastın veşerın? Cenderman pır teda dıkır. Careki 

zarokeki pır bı meraq,jı aliye cenderman hat kutan .. 

"Leşker netene lı bajaranda cih biıne. Mırov dıkare lı gun

den pıçı1k da ji leşkeran bıbine. Kurd, tım dı bın çavan da ne. 

Jı ber ve yeke, Kurd nıkarın h mala xwe da bı serbesti zıma

ne xwe bıaxıfın, stranen xwe guhdari bıkın u kınren xwe yi 

netewi hxakın. Me çanda Kurdıstane, dema ku Kurd me de

wata mala xwe kırın, lı paş deriyen gırti da naskır. Lı bın 

zordesti u qedexekırıne da, çanda kurdi disa ji dıji. 

"Lı qonax u binayen hukumete da, mırov her tım şiaren 

mjadperestiye, wek "ne mutlu Türküm diyene" (xwezi ew 

-DENG u BE HSA 
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mırov, ku dıbe ez Tırk ım) dıbine. Ev şiar betıri lı Kurdıs

tana Tırkiye da te ditın. Şiaren ku, dıji cunta hatiye mvisan

dın, bı desten leşkeran ten pakıjkırın. 

"Hukumeta Tırk dıxwaze mıixbiran zede bıke, ku Kurd 

baweriya xwe hewdu neyinın. Me careki xortek Kurd dit, 

lı cem wi jı me be tır kes tône bu. W i jı me ra bı eşkere, paşta 

hıştına Kurdıstane, zordariya h ser Kurdan baş diyar kır. Ev 

tışta zef bala me kışand. 

"Lı pır cihen Kurdıstane ,mercen şer bı desten leşkeran, 

ten ajotın. Dı şevda mırov nıkare derkeve derva. Lı bajare 

Bıdlise, h in hevalen me jı aliyen leşkeran da hatın gırtın. Se

deme we ji ew bıi ku, hevalen me jı cihen raketme lımeki dı1r 

ketıbıin. 

''Tışteki dın ji pır bala me kış and. Gele Kurd jı aliye per

werdayi da hatiye şunda hıştın. Xwendın, dı wan neslen nu 

da destpekıriye. Mıroven ku enıren wan mezın ın, bı pırani 

xwendın u nıvisandına wan gelek kem e. Zaroken ku dest bı 

dıbıstane kırıne, pe wiste bı Tırki hin bın. J ı ber ku, zunane 

diya wan, Kurdi qedexeye. Me lı gundeki pıçfık da, ku dor 

bere we jı aliye cendırman da hatıbu peçandın, mamosteki 

Kurd nas kır. Wi dema ku leşker lı we ne bı1n, bı şagırten 

xwe ra Kurdi axıft, helbest u stran da xwendın. 

"Lı Kurdıstane 3 zaningeh (u niversite) çe biıne (Erzurum, 

Van u Diyarbekir). Arınanca wan ne jı bo peşva bırına per

werderiya gele· Kurd e. J ı ber ku, xwendevanen wan zaninge

han, pırani jı tojava ten. Hukumeta Tırk, nahele Kurden, ku 

bı siyaseti va mıjw dıbın, bıkevın zaningehan. 

"Em lı bajare Erzurume da, ku hukma faşistan zedeye , 

raste xwendevaneki hatın. W i, jı b erkaren xwe yi politik dew 

jı zaningehe berda bu. 

"Eş tışten ku Jürgen Roth, dı pırtuka xwe da lı ser Kurdan 

nıvisi bu, me hemuyan bı çaven xwe dit u baş nas kır." 

Peşmergan hin eaş gırtın. Seroken w~n 

dıxwast dest peşmergan bıreve. Seroken 

caşan hat kuştın. 
BANEH: 
Meha Çıriya Paşin hin peşmerge r'·--. 

KURDISTANA IRAN 
MAHABAT: 
Meha Çıriya Pişinda 3 helikopteren 

leşkeren Xumeyni eriş anin_e ser ~urd~s

tan. Bombe avetın Mahabat u gunden we. 

Jı wan helikopteran yek bı desten peş-

tın, 200 kes ji bırindar bün. Hin çeken 

dıjmın ji ketın desten peşmergan. 

Baneh ü Zerdeşt gırtın. Daxwaza 1 

arınanca xwe, şere wan bo çı ye jı revi

yan ra diyar k ırın. 

mergan hat xıstın. _ 

Meha Çıriya Paşında 2000 eaş u pas

dar eriş tinın gunden Mahabate. Şer du 

roj berdewam dıke. Peşmerge ü gundi mal 

bı mal xwe dıparezın. Lı guncte Kelbe Rı

zaxan 8 mıroven kal, lı gu nde Xatayi 

2 mırov, lı gunde Koxan ·3 mırov bı des

ten leşkeran hatın şehit kırın. 30 kes hat 

bınndır kırın. Jı dıjmın 130 kes hat ku ş-

ZERDEŞT: 

Meha ilone da peşmergan avetın ser 

kışlen leşkeri, lı gunden Bazırgan 25 leş

ker hat ku ş tın. 
SENENDAJ: 
Meha İlone da peşmerge avetın ser 

kışieki leş k eri. 23 leş k er h atın ku ş tın. 

Hin çek ketın dest peşmergan. 
Rejima Xumeyniye xwinrej, nas ü me

riven pe şmergan dışine aliye rojavaye ira

ne. Male gundiyen reben talan dıkın u 
agır berdıdıne xaniyen wan. 

BOKAN: 
M3'ya meha İlone peşmergeyen qehre

man avetıne ser bajare Bokah. Bajar xıs

tıne bın desten xwe. Bajar rojeke dest 

peşmergan da ma. Wi şere da 100 leşker 

u pastar h atın ku ş tın. 3 peşmerge ji bırin

dar bün. 
SERDEŞT: 

Leşkere n dıjmın eriş anine ser gunden 

Pıranşehr. Du helikopteren dıjmın ji dıke

vın nav şer. Şer 12 saet dom dıke. 90 leş

ker ten ku ş tın. Pe şmergek şehit dıkeve. 

Şerten salawexti: 6 mehi 10 DM, sali 15 DM. 

·A.b.P..J.ıe.şartları: 6 aylık 10 DM, yıllık 15 DM. 
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