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DAXUYANİ 

Xwendevanen delal, 

Ev bÜ demeke dÜr ıi direj,ku kova·ra PALE nebat weşantlin.LC niha bejmara 

9 an,ku bejmara dawin e, tCte weşandin. 

PALE 1 wek rexistineke., di bihara s ala 1978 an de hat s az kirin.\ofek kovar 

ji,cara p&şin di zivistana 1928 an de,dest bi jina xw~ y~ weşani kir. 
Heta bi niha,bi awaki rek U pek,9 bejmar derketin.Dive bete zanın, ku 

di merc€n Ewrllpaye de weşandina .kovareke weha ne tişteki gengaz e~ Ji 
her aliyan ve dijwari hene.Ew dijwarı pir car~n dibin sebebin dawıhati 
na jina kovar U ro~namey€n li derveyi ~e!et.Le bi qasi hinde ji,PALE

li heruber her t~xııt ctijw~riyan ra~es!ı u uişta ~an hemUy~ cta erd€.Ji 
na xw~ ya we~anı domand.Be ~an,dı vı karı de jı deyndare h~val,hevai 
bend u bagiren xwe ye.Herxendi ji alii€ naveroka xwe de xwed~ hin k€ma 

s~yan_ji bU,disan di~arib~ xwe bi gel~n xwç bid~ qeblll kirin~erwçha -
dık~r~bu b~hra *we.texe nav tevgera rızg~r~~wa~ıy~ netew~ ~ cıvakı ya 
gelen Kurdıstane.Be guman,em bi xwe ne dı we bır u bawerıye de ne, ku 

kovar€ hiç şaşi Qekirine 1 Şa~i kirine 1 Le sed mixa bin,ku em niha nika

rin.li.wan şaşiyen kovare.hur bibin ~ rexQeyan li ~we.bigirin.~e~e.ko
vare jına xwe bidomanda,de ev lehurnerın u rexne jı bıhatana nıvısın. 

Çi k?var U çi ji.rexisti~a me b~ 1 xwe hetş bi niha ji t€;kçşina gelen me, 
nemaze ~a ho~ir u hevreyen me yen RIZGARIXWAZ~N NETEWİ YEN KURDISTAN~ 
( K.U.K),cihe n~ditin.W~k perçek ji wan Ü t~vgera wan t€koşina xwe di
dçmandin •. L~ be le, bi direjahiya h inde xeba-~ ıı. kefteleft€; ,em bixwe gihan 
we baweriye,ku di jina pratiki dç,hin nerekup€kı hçne.Ne hxwce ye em 
b€;jin,ku gava şoreşger nerekÜp€;kı.Ü j€kdÜriyan bibınin,~ive bixebitin 

da ku.wan ji n~v.ra~in.~i.lewre j! 1 *ongreya me ya sis:an li ser van 
pirs u pirsgireken pratıkı rawes~~ u ji wan re çare dıt.Xebata xwe y~ 
r€xistini U weşani bi x~bata wele~ ve,c~reke 1in bi şwakiAxurt, perçın 
kir. Ji xebata xwe ya bı her tun u rengı re reçeke n~ danı. 

W~k .. me 1! jor .jji got ,de. ji. vir U.bi ha de, PJ_\LE :ııeye ·weşandin. PALE,de 
.jı ~ro pe de,Jına xwe dı bın nave Q~RİN de bıdomıne. 

Em ji hemÜ heval,hogir,hevr€ldost U hevalbend€n xwe yen RI~GARİXW~Z~ 
NETEWİ YtN KURDISTAN~ (K.~.K doz dikin~ku ji hemÜ caran betir alıkar 

bin. Alıkar bin da ku gelen me rojek~ zutir bigih~jin arm~ncaAxwe ~a 
ji bo Kurdistaneke serbi~we,demo~ratık,sosy*l~st u yekb~yı:~l~kar 2~~ 
da ku pişta cunta leşkerı ya faş~st,ku dem u dezgeha ~wın~eJı ~a burJU 
vaziya monoEolist,tevkar U koledaren Tirkiye ye,rojçke zlltir bçte hil= 
weşanGin.Alıkar bin da ku nıren koledariye,emperyalızm,faş~zm u feoda

ıizme rojek€ zUtir ben şikandin. 

Biji kongreya sisyan ya PALE : 

Biji tekoşina RIZGARİXWAZ~ NETEWİ YtN KURDISTANt l 

~ PALE kovara te ye.We bixwine Ü bide xwendin! 

~ Je re kiryar,alikarvan,hevalbend U hogiran bibine: 

~ Je re xwestek9n xwe binivisin U nÜçeyan bighinin9! 

• w e, denge azadi Ü rizgarixwaz-iya gelen Kurdistane y9 

li hember zerkeri U kaledariye nas bikin~ 

* ı,..ıe, li dij:l bindestiye, emperyalizme, b C d adi ,xwinmeji 

U faşizme bizanin: 

~ Xeba~ Ü tekoşina we,ya xwe bipejirinin! 

TU DIKARİ KOVARE JI NAVNİŞANA JERİN BIXWAZİ 

BOX 273 
S- 751 05 Uppsala 1 
SWEOE N 
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BE.TEYA KURDAN 

ZIMANE BELENGAZ U 
HOZAN QANI' Yil 

TENGEZAREN 

NEMIR (II) 

Me,di bejmara 8 an ya kovara PALE de,bi kurtabiri ji jineni~a
riya bozane nemir QANI' kad kiribU.L8 mixa binıku ji ber şaşiya ça
p9 nav8 afirandineke wi,ku divyabü di rUpele 20 an de derketa, ne
hatiye nivisandin.Nav8 v8 afirandinE! ji 11 Paşmerge 11 ye. 

A raati,bi kurti di derheqa afirandin9n QANI' y8 nemir de ni
visandin U ealix8n huner U lıunermendiya wi den,pir U pir çetin e.Ho 
zan ü helbestvaneki weha b8bempa nabe ku bi çend r8zan ve payeya ı; 
yiqi xwe bibine.Ji ber ku jin U keftelefta wi hem perçek e ji diro
ka t8koşina rizgarixwaziya netewi U civaki ya gel8n KurdistanS y8n 
bindest U hem ji perçek e ji diroka b8jeya şoreşgeri U hemçax.Ji boc 
ku miro v bikaribe diroka t8koşina rizgarixwaziya netewi ·u civaki 
ya gel9n Kurdistan9,nemaze ya sedasla bistan,qenc t8bigih9 dive mi
rov bala xwe bide afirandin9n QANI' y9n xwedi t9rnaverok U ramaneke 
bilind.Bi ser de ji,heke mirov bixwaze bi diroka b9jeye Kurdan, ne
maze ya şoreşger U hemçax ve mijlll bibe,disan div8 mirov bal U d9-
na xwe bide huner U afirandin9n QANI 1 y8 nemir.An na,d9 bibe k8ma
siyeke mezin.L9 ve gav9 em ne di we idiay8 de ne,ku em 6 bi vi ka
ri ve rabin.Ji xwe ev kar ji di çarçewa kovarek9 de nabe.Ji w9 çar
çew6 der e.Herçendi di van sal9n dawin de bin ji Kurd9n Baştir di 
ware b9jeyi de tiştine h6ja p9k anin ji,l9 disan ne li gor daxwaza 
dil e.Hln pir tişt hene ku veşerti mane.Ji bemUyan gir.ingtir ew e, 
ku hin dev9n xezine U defin9n b9jeya Kurdan bi temami nebatine ve
kirin.Ne hewce ye b9te· got~n,ku di bin nir9n kalederi U bindestiy9 
de bicihanina v9 armanc9 pir dijwar e.Nemaze di rewşe ira de,ku her 
texlit zor U zordesti,qeyd U bend li ser gel9n KurdistanS U he9Un9n 
wan y6n netewi bene,p9rabUna vi kari geleki zor e.LB disan ji,mirov 
dikare b9je,ku li gor k9s9n hene,nemaze di ware vejandin,geşkirin u 
19hllrn9rina efirandinen QANI' y9 nemir de,tu p9ngaveke berbiçav ne
hatiye avetin.BS guman,ev hozan ji payeya hewce U layiq bS par ha
tiye hiştin. 

Heçi Kurden Bakur in,bi a me,di derheqa QANI' y9 nemir de tiş-• teki nizanin.Wan,heta bi weşandine bend U gotara beri vC,tu tiştek 
li ser wi,heta nave wi ji,nebihistibUn.Ev ji wan re sUc ü tawaneke 
giran naye hejmartin.Karbidesten bUrjUvaziya monopolist,tevkar U 
ko ledar ji mSj ve r9 li ber wan girtine da ku çanct,beje U zimanS 
xwe y9 zikmaki ve mijlll nebin.Hingi ji desten wan hatine,em betir 
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bi zinciren kolederiye ve gire dane.Bi vi awayi qelandina rehen ji
na me ji xwe re kirine Ü dikin srmanca bingehin.Di rcwqeke hole de, 
gav8 ku em li ber xwe nedin G van zincir,qeyd U benden bebav neşi -
kenin,be guman em hem sUckir U hem ji tawanbar in~Dive em bi xwe U 
gelen xwe bawer bin.Bi dosten xwe yen sereka U stratejiki,ku rista 
sosyalist,tevgeren rizgarixwa~i yen gelen bindeat U tevgera prole
terya cihana sermayedar in,ji dil Ü can bawer bin~Ne ku wek tevgera 
PDK-İraqe,ya_ di biu serektiya Barzani ya kevneperest,reodal Ü bnr
jUva, baweriya xwe bi emperyalizme Amerikaye,aiyonizme U rejim&n e
rebi yen kevneperest U noker binin ••• Hozan QANI' vereya rest ya ji 
bo rizgeriye gelen Kurdistane,bi helbesten xwe yen giranbiha ve pir 
xweş berpeşi me dike.Ew,serketina tevgera rizgeri Ü azadi~waziya g2 
ıen Kurdietane bi tene di reye sosyalizme de ü di serketina sosya
lizme de dibine.Ji lew re,ew hin di asla 1944 en de,beri ku şere B! 
peryalisti ye di~wan dawi were,li bejare SUrdaşe li Kurdietane Be
şür,baweriya xwe bi serketina eniya sosyalist ya serek Staline ne
mir tine~ve baweriya xwe,ji bo ku wek belgek9 tekeve nev rÜpeıen di 
rok&,dirijine ser kaxezan~Ji ber ku wi bidestxistina mat9 çarenGsi
yS gel8 Kurd,ku mat9 wi ye demokratik n netewi ye bingehin e,di QBi 

çewa serketina misoge~ ya sosyalizme de didit.Dİ dawiye de baweriye 
QANI' rast derket.Eniya sosyalist bi ser ket.Wek QANI' bi xwe dibe
je-,reya Lanine uıezin • bU derman& her texlit nexweşi G. nakokiyan.Ca
reke din mizginiya rizgeri Ü azadiye gel&n bindest,ref Ü sinit&n h! 
jar y9n kedkaren cihane da.Ev e bang U qerina QANI 1 yS nemir. 

ŞORIŞİ SERKEWTÜ 

Ey Kurde,bes e qurbeseri girye w nalin 
Ta key be kizi w laremili a'ciz Ü xemgin 
SÜdeki -niye bit peresti w xizmeti Çarçel 
RestwG be desa,rÜkere derbari Stalin 
Çand sal e ke tu reı n diroy Çarçel ebini 
Netnasiwe h9şta ku , ke ew x9le le ser çin? 
Gişt zalim U zordar U hemÜ xiw9nmij Ü destbir 
Dujmin be geli Kurd Ü, hemü qabil1 nefrin 
Ew komele bedkare le bo nef 1 i xisüsi 
Famali ~ka,heqi hemU mileti bS tin 
Etka be keri bari Ecem gahe be naheq 
Ya ho ştiri j9rbari Ereb tawe be sed qin 

Kurde were binware deway derdit le kiw9 ye 
·Her peyrewi Linin e,deway çari nexoşin 
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Nabi beker Ü e'bdi- hemü bagler U tUcer 
Lort nabe be baxat U, geda nab8 be perjin 
Siwal naka le kes,siwalker6 ya beçke geday8 
Kuraxa le ser text Ü le new doşeki zerin 
Xiweni min U tu nakine piyale le bo axa 
Bixwatewa axat,wekÜ şerbati şirin 
Mal U ser U rllhim be fiday agiri sÜre 
Ew agire pir dişe eka "recmi Şeyatin" 
Çend xoş e! ke ew roje bilisey giri egir 
Wek berqi xezeb d8t U deç8 19rewe ta çin 
Toley min U to weregr8 Kurde le Çarçel 
Ew roje ke wa xetmi eka şorişi Berlin 

Bi kurmanci 

ŞOREŞA SERKETİ 

Kurdo,bes e ev xweliliseri,girin U nalin 
Ta king8 bejari U stUxwari,dilteng Ü xemgin 
Feyde tune bibi perest Ü xizmetkare Çorçil 
Rastb9j be,bere xwe bide ber bi aliy& Stalin 
Çend sel in ku tu reı u derewen Çorçil dibini 
Ma te h8 ji nenasiye ku ew tof li ser çi ne? 
HemU zorkar Ü zordar U hemU xwinm6j U destbir 
Ji gel8 Kurd re dijmin in,hemU h8jayi nifir 
Ew komika piskar ji bo x8r 9 bere taybeti. 
Talan dike maf8.hemU netew9n jar U b8 h8z 
Dike ker bo bar& Ecem esrina bi neheqi 
Yan h8ştir8 j8rbar8 Ereb esrina bi sed riki 

Kurdo were binb8re li kÜ ye çare kule te 
Her reya Lenin e derman U çare nexweşiya te 
Nabi ker U kol6 hemU beg Ü bazirganan 
Lord nabe bei bax U gedan,nabe ~8i sencan 
Pirs nake ji kesi,ji xwezok yan ji ged8 piçUk 
Kurexe li ser text U di nav doşeka z9rin 
Xwina min Ü te nakine piyale ji bo axan 
DA ku axe te vexwe wek şerheta ş6rin 
Mal Ü ser U ruhe min gori be bo agir8 sor 
Ew agira pir gur dike kevirkirina Şeyt8n 
Çendi xweş e~ roje ku çirÜsk U tijken gire 8gir 
Wek birUsk9 were xezebe Ü ji vir here ta Çin 
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Heyf U tola min Ü te bistine Kurdo ji Çorçil 
Ew roja ku wisen dawi tine şoreşa Berlin 

SIR WINSTON CHURCHILL(Çorçil) (1874- 1965): Jikeremen xwe re li k~ 
vara PALE,hejmar 7,rllpel ll an mCze bikin. 

F€1: Hile. ~: Rivd,komik,grÜb. Destbir: Kes€ ku dcst€n mirov di
::ıire, zordar, zorkcr,mirovkuj. Taybeti: Xweser,xicllsi ,ncgelemper. 
HCştir: Deve. J9rbar: BarkCş,hembal,xulam. Rik: Kin. Bazirg~: T~ 

car. Lord: Peyveke bi ingilizi ye Ü di maaneya dewlemend,~aldar di

de. ~: Zarok,zar,kole,bende,beni,xulam. SP.ne: Pcrcan,perçin,pe~ 

jin ••• Tişt€ ku ji hej U pejan yan ji t919n bi diri,çilpi,şitı€n da

ran U yan ji ji diriyan li hawirdora erd Ü bestanan tCte ç~kirin 1 ku 

.heywan yan ji kes6n dereka nekevin nav9.Hin caran j€ re 11 sinc 11 j~ t~ 

te gotinC.L€ heçi sine e,nav€ derek€ ye,ano dare sincC.Herweha ji b! 
r9n wC dar€ re ji sine t€te gotin€.Ber€~we tCkiyek xweş e.Dendik6n 

wi wek dendik&n xurme ne.Qaşil€ wi rCkiyG.zer yan ji sor€ vekir~ ye. 
Hundir€ r€kiy9,gava ku hişk be,wek ard e. Xwezok: Kes6 ku ji xwesti

n€ t9r nabe.Çaybirçi,dilbij,dilbijok. Kurexe : Kur& axô. Piy~: Qe
deh,iskan,istekan,perdax,şUşe ••• 

Kurdisten,bi qesi ku welateki bindest e ji,her dem di dil€ dij
min de btiye nişane tirseke mezin.Her çi gava ku dijminôn koleder na

ve Kurdietane bihistine,tirs U xofÔ 1 xwe di dil€nwan de hingavtiye.B6 

guman,ev yeka ha bi merc U rewşa siyasi,leşkeri U erdniGariya stret2 
jiki ya Kurdistane ve girBdayi ye.Ji aliki de hebUna dcwlemendiy6n 
ser U binerdin yÔn mişe U ji aliki din ve ji,di niv€ Rojhelata Nevin 
de xwedi ciheki stratejiki bUna Kurdistane,her dem bala hÔzÔn emper
yalisten kaledar kişandiye.Ven h6z6n hov,bCi ku bala xwc bidin marôn 

miro vtiyÔ yôn beri piçUk,ev welat di nav xwe U tevkarôn xwe de li 
hev parve kirin.Bi reya miri U karbidest6n bUrjUvaziyÔn koleder Kur
distan bindest kirin U xwina gelen wÔ rÔtin U mÔtin.Her gava ku doza 

azadi U rizgarixwaziya gelôn Kurdietane ,çi bi reya şer U çi ji bi ! 
waye aştixwaziy6 be, pÔşde hatiye,wan xwe direji ve doza dadmend ki
rine.Diroka tÔkoşina netewi ya gelen Kurdietane bi mcç.q U nimUnôn bi 
vi tun U rengi ve tiji y~. 

Di helbesta jÔrin ya bozan QANI 1 y€ nemir de,ku wck GotUbajek6 
ye ku di nevbere du karbidest6n koleder de derbaz dibe,paxav U tirsa 

dijmin9n zordar xweş tete zim6n.L6,wek bozane b6hempa di hemU helbe~ 
t6n xwe de bi me nişan dide,nexweşi U nakokiya ku di tevgera rizgar; 

xwaziya netewi U civaki ya gel6n Kurdietane de heye,sebeb6 sereke ye 

5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



serneketine w9 ye.Ev sebeb ji. bi p9khatina serektiya tevger9 ve gir~ 
dayi ye.Ano,serektiy9n kevneşopi y9n kevneperest,feodal U bUrjUva s~ 

beb9 sereke ye serneketina tevger9 ye.Li ber çavan e,ku di heyama me 
de dawiye role serektiyen klasiki yen kevneşop hatiye.Tevgeren rizg! 
rixwaziy9 9di perçek ji şoreş9n sosyalistiye ne.Dive edi proleterya 
u çek u rexte we,ku ramana marksizme u leninizme ye,peşengiya siyasi 
rexistini U ramani ya tevger9n rizgarixwaziya netewi bike.Di tevgera 
rizgarixwaziya netewi U civaki ya gel9n Kurdietane de peknebatina v9 
serektiy9 U saznebüna ve p9şengiy9 astenga beri mezin e.Dema ku av 
merc p9k hat,serketina gelen Kurdietane ji misoger dibe.Em bi her a
wayi bawer in,ku d9 gelen me roje k ji rojan bigib9jin ve armanca p~ 
roz. 

TIRSINOKIY DUJMIN 

S. - Paşa merhebe~ çon e ehwalit? 
Çon e tekbir U pilani salit? 
Bo çi aciz i,bo doşdamaw i? 
Xerik pilani kam 19qewmaw i? 

N. - EEendim,qurban: ıeman qewmawe 
Le rUt be dUr be,halman ş9wawe 
E'bdi herdUkman Kurdi serş9waw 
Nawi "azadi'' exene "nawnaw" 
xe be haceti malman bişUr9? 
Sed sal derikeyn,ew her nettire 
Be Danesiki karekerman be ••• 
Be şew,be roj bareberman be: 

S. - Paşa,metirse: to le ser xo be! 
Taze niweneryan çüwete 11 Badkobe" 
Niweneri Kurdan xan ü exa ye 
Basi azadi la ka w be ye 
Kurd heta axa w xani tiya meb9 
Xatirit cem b9, ke be hiç nabe~ 

N. - Hey qurbeserman: Kurd wa enasi? 
Wam zani ziring i,ke çt zor kas i 
Heta hejare eçete meydan 
Rezaran axa ebe be qurban 

S. - Biri pe mede,paşa metirse: 
Azadiy Kurdan le min bipirse: 
Ewen bizane, kaki isti 1 mar 
Xoy xiste nawiyan be çar U naçar 
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Birbiri kirdin, her yek le laye 

Her yeke bo xoy bU be kiw€xay€ 

Ta mame İngiliz rnami xoman b€ 

~irsit ne le Kurd, ne le Goran b8! 

N. - Efendim~ esta Kurdit nediwe 

Kurdan ingilizyan zor baş nasiwe 

Qisey "Kapitan 1
' le gel werey d91 

Hiç ferqi niye le d€hat U x€1 

Sed sal sir bixwa ya zurne ı€yde 

Kes giw€yi nadat€,ıe şar U dS da 

Bi kurmanci 

TIRSONEKIYA DIJMIN 

S. -Paşa roj baş!, rewş Ü ehwal€ te çilo ye? 

Tevdarek Ü plana te ya sal€ çi ye ? 

Tu çima dilteng i, ji bo çi k€fnexweş i? 
J'ıijÔ.li plana kijan ı€qewiml: yi ? 

N. - Ez beni,qurban! va ye li me qewimiye 

Bila ji te bi dllr be, rewşa me tSk çUye 

Kol€n me herdukan, Kurd8n xwelilisere 

Nav€ azadi hildidin ser zim€n U zare 

ne kS bişo lıewceyiySn mala me 

Em sed sal derbixin ji, ew her bi b€rs nabe 

Bi naneziki karkir€ me ••• be 

Hem bi şev€, hem bi roj€ barbir€ me be 

S. - Paşe, metirse! tu ewle U li ser xwe be 

V€ gav€ niner€n wan çÜne "Badkobe" 

Nineren Kurdan her xan U mir Ü axe ye 

Pirsa azadi li ba wan her ka Ü ba ye 

Kurd heta ku axe,mir U xan t€ de mebe 

Ewle U bawer be,ku ji wan hiç tişt nabe 

N. -Hey xweli li ser€ me!, Kurdan wer dinesi? 

Wilo dizani zane yi, ıe pir nenas i 
Heta belengaz U hejar diçin meydane 

Her bi bezaran exe dibine qurban€ 

s. - I•leji pe mev.ıestine, Paşe metirse: 

Azadiya Kurdan tu her ji min bipirse 

Hinde bizane ku kekÔ emperyalizm 

Desten xwe existe nav wan bi çar U neçar 
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Hemü birbiri kirin, her yek li aliyek 
veca her yek ji: ji xwe re bÜye kewxweyek 
Heta mame İngiliz ap u meme me be 
TirSa te ne ji Kurd Ü ne ji ji Goran be 

N~ - Ez beni: v9 gav9 te qet Kurd neditine 
Kurdan İngiliz pir baş U xweş nas kirine 
Peyva "Kapitan11 di gel rayina d819 de 
Hiç re~q tune çi li gund U çi di x919 de 
Sed s~li sir bixwe yan ji li zurn9 bide 
Kes guh9 xwe nede çi li baj9r be,çi li gunde 

~: Peyveke bi ziman9 erebi ye Ü pirbejmara "hal 11 e.Ano,rewş,rewş 
Ü pergal. Tevdarek: Haziri. Plan: Vilik,nexşe. ~yi: İhtiyac. 
Karkir: Kee9 ku kareki p9k tine yan dike~Ev peyv ne di maaneya kar
ker de ye. Niner: Kese ku temaila r9xietin,parti,sazi,dewlet yan ji 
miroveki dike u b~rdevk9 we yan wi"ye. 
BADKOBE: Xuya ye ku ev nav9 cih U deverek9 ye.L9 me bi xwe ,bi vi 
navi·cihek nedit.Heye ku şaş hatibe nivisandin.Dibe ku ev nav ne 
ku BadkoQ~,18 bel9 'tBaqllbe 11 be.Tişt9 k1J xuya ye,ev helbest li ser 
tevgera rizgarixwaziya KUrdietane Rojhelat hatiye nivisandin.Herw! 
he di helbeste de şere emperyalizm9,nemaze emperyalizme İngilista
n9, t9te ki~in.Di deme ku İngiliz İraq bindest kiriblln U roleke 
mezin di Şahinşahtiya tran9 de diliatin, Kurd pir bi hevdu dan ku§ 

tin9.Ji axe,beg,mir,xan U ş9x9n Kurdan pir kes ji xwe re kirin pe
ya.Her gava ku daxwaz9n wan ji aliyen miriyen !req U İrane de neh! 
tana pek anin,İngilizan dest diav9t giregir9n xwefiroti y9n Kurdan 
ı1 p9 ge! Ü gur didane.!raq ı1 İrane ••• DanÜstandina van "giregiran" 
ji aliye İngilizan de xweş dihate bi kar anin.t:ngilizan pir caran 
ev celeb "giregir" vedixwendin baregeh9n xwe.w9 çax9 yek ji bare
gehen t:ngilizan y€n gişti li bejare Hebaniy9 li t:raq€ bÜ.L9 bele 
baregeha·leşkeri ji li Baqı1b9 bÜ.BaqÜbe li ser reya Bexd9,Xaniqin 
U Derbendixane ye.Bi qaei 100 km li bakura· rojhelata Bexd9 ye.Be
ri niha bi 40-50 salan piraniya rUniştevan9n w9 Kurd blln.L€ niha 
ew bajar ji hatiye pişartin U rllniştevan9n w€ Ereb in.W~k me beri 
niha ji got,heye ku nev€ vi cihi şaş hatibe nivisandin. Birbiri 
kirin:rerçe-perçe kirin, keri-keri kirin,ji hev veqetandin. 
K€iwxwe: Ev peyveke pir kevn e.Di zaravay€ kurmanci de nay€ bi kar 
anin.Dibe ku winda bı1be.L9 di zaravay€ sorani de heta bi iro ji 
maye.Ji gotina 1'k9w'' (kiw9,ko,koy .•• )ii "xwe p9k t€it.Ano,kes9 ku 

bi xwe wek çiyayeki ye.Ji vir maeneya "mezin,serek,peşajo,p9şeng, 
reber" U hp. dide~L€ herweha iro di maeneya "muxtar" de ji t9te 
bi kar an.in.Di kurd.i de peyveke din ji hey"e,ku n9ziki peyva "k9w-
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xwe" ye.Ew ji peyva "keya" ye.Heçi ev peyv e,cara peşın di maane
ya "padişah,qiral,ıfıir,ferı:ı:andar,parezer,berveder,fermanber" de ye.Di 
kurdiye kevn de bi I:!aeneya "gundi,rencber,kar,ked11 ji hatiye bi kar 
anin.Ji bili ve,di caeneya wecazi(!igurativ) de,di şUna "dilpak,pak, 
paqij, beguneh, stilx•,.,;ar" de ji cihe x;·;e girtiye. Herweha, carina di şU
na her çar hemenen jin9 ji hatiye bi kar anin.Di bin devok8n zarava
y9 kurmanci de,di şUna "mux~ar" de ji peyva "keya 11 t8te bi kar a
nin.Wek; keyaye mezray9 ••• Heçi di diraks kevnare de ye,wek navnişan~ 
kS dihate ptişiya navSn f"ermanber U serelcan. \'/ek; Key-Xusrew ,Key-Kawlis 
Key-Kil.bat,Key-Aksar Ü hwd.Ji x9nci v8,nav8 yek ji bavik9n Farisan e, 
ku ji wan re "Keyaniyan" digotin .. Ew di deme Aşimenidiyan ?e karbi
dest blln. 
GORAN: Nav9 x81 Ü eşireteke kurdi ye.Li Kurdistans Rojhelat,di navb! 
ra herSma Mukriyan Ü Caf" Ü Loran de,rı1dinin.Zaravay9 wan devokeki 
xweser i sorani ye,ku je re gorani dib9jin.Me dil bebU,ku em li ser 
diroka wan ya pir helez rabiwestin.Hem ji aliyS diroki U hem ji ji ! 
liye zimanasiye de 19 hlir bibin.L9 sed mixa bin,ku ev kareki xweser 
e~Tevi ku pirseke pir tevlibev U dijwar e ji,dive em paşC li ve bab! 
tS ve mijUl bibin .. 

xwendi-~pitan: Peyveke bi zimen8 ingilizi ye."Ceptain11 (keptin t8te 
nE!).Kurd pir caran ve peyv6 wek "qaptan" bi 16v dikin.Ji ber wezna 
helbest&,me ew peyv wek helbestvan nivisand.Ev peyv,di zimanC derya
vaniyE! de,bi.maeneya "keştiajo,papUrajo" ye.LE! di zimanC leşkeri de 
bi maaneya "serleşker,f'erı::anber" e. XSl: Qabile. 

QANI' yC nemir,di hemU belbesten xwe de,li diji her texıit si
tem U zordariy8 radiweste.Bi xwe dizane,ku zordesti, kani Ü maka 1he
mü pisi Ü neqenciyan e.Heçi di warC civata' Kurdan de ye,hozan pir bi 
xurti şere rist U nizama kevnare ya feodalizmC dike.Kedxweri,xwinmC
ji U sitemkariye bE!men&n feodal yen wek mir,xan,beg,axe Ü hwd. hiç 
bi careke qebill nake.Ev helbesta ha,ji şerC QANI 1 y9 t8koşer yE! li 
diji bCmenCn f"eodal re,meşq U nimUneke berbiçav e.Em hewce nabinin, 
ku li ser we zedetir binivisin. 

Helbest bi xwe di sala 194~ an de hatiye nivisandin.Wek t9te z~ 
nin,w8 çaxC tevgera rizgarixwaziya netewi ya Kurdistans Rojbelat Ü 
Baştir bi xurti ber bi peşde diçU.Hezen emperyalist yen koleder ji 
pPşdeçUn~vP. teygere geleki ditirsiyan.Ji ber ve yekC,ji bin ve,pal ü 
pişta xwe didane hemenen derebeg U feodalen Kurdistane~Hozan QANI' 
ji,w€ çaxC li gund€ KewlUs yC bajarC Şarezore aşvaniy& dike.Gava ku 
pal U piştdana derebeg Ü feodalan dibine,baweriyen xwe y8n wek kaki
leki z&rin U hcrweba y&n ji bo rizgerbUna rer ü siniren kedkar,di ve 
helbesta j8rin de dinitirine. 
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TOLE ESİNIM 

Be serme remebUre kaki zalim 
Le desti zulmi tu, wCran e malim 
Be şew işikçi mali xan Ü axem 
Be roj kulkeşi pÜş U dirk dal im 
Eger rekem le bo milki yeki tir 
Leweş da qurbeser her·e'yni halim 
Le des qanüni pisi mir U axa 
Le her la birn be des zulm Ü enalim 
De zalim ! nUreme, xuwat ragire bom 
Biç9je : şerheti gurz Ü gopalim 
Be tenha çaw le quncani bizane 
Esinim beqi zulmi çend salim : 
Heqi cÜtyar U pele w reneberenim 
aeqi çewsanewey xom ü mirialim 
Be zebri çekeşi Kawe m9şki eji 
Qew~rey püçeli Zubaki zalim 
Qi xoş e : bete di amanci berzim 
ftir koşk Ü telari mir ~emalim 
Ci xoş e : hBzi reneber rabimaıem 
Qela w zi~dani axay batfesalim 
Çi xoş e ! min bil9m: Axa çi karey ? 
Bil€: 11 Em ro le gumrik da he mal im" 

Çi xoş e ! mir be i'nwani kirSkar 
Bil B: 11 İşit niye ? Em ro betal im: " 
Çi xoş e : Qani'a be xof-U endiş 
BilCy:.Zalim le kiwe·ye? Min zewal im. 

Bi kurmanci 

Dt TOLE BISTİNIM 

Bi ser me de ranebihure keke zordar 
Ji deste sitema te weran e mala min 
Bi şeve xulamC mala xan U axe me 
Bi roje bark9ş9 pliş,stri U diri me 
HekE> h:Jz b.i.di.m -G. "1-ıerim mala yeki din 
Wir ji xweliliser im, her eyni ye rewşa min 
Ji deste qanUn U destUra mir U axe pis 
Her li kU bim ji destC siterne dinalim 
De zorker,gera min e: Xwed9 te bih9le bo min 
De biç9je şerbeta gurz U gopala min 
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Tu bi ten8 çav 18qirpandin8 bizane 
ne bistinim heq8 sitama çend salan e 
I•iaf Ü heq8 cotkar,pale Ü rencber8n xwe 
Heq8 gerdenxwariya X'lle Ü zarok8n X' •• ;e 
Bi derba balyoza Kawe m8jiy8 wi diji 
Li laş U gewdeya pYç ya Dehake xwinr€je 
Çi xweş e! b8te cih arınanca mezin ya oin 
tdi koşk U liwanka mir venamalinim 
Çi xweş e! ku bi h8za rencheran vemalim 
Keleh Ü zindana axey8 xwe y8 piskar 
Çi xweş e! ku b8jim: Axe çi kari diki ? 

B8je: İro ·di gumrik8 de bark8şi dikim" 
Çi xweş e! ku mir bi nave karkeriy8 
B8je: Kar li ba te tune ? Ez iro vala me" 
Çi xweş e: ku Qani 1 b8i aa .... •,xof, tire U· paxav 
B8je: Zorker li kÜ ye ? Ez i~ neman Ü zewal. 

Tole: beyf. Ranebihure: Derbaz nebe. Bark8ş: Kese ku bar dikişine,ba~ 
bir. Ger: Dor,dog.Heçi peyva dor e,bi ziman8 erebi ye.Bi kurdiye pa
qij j€ re ger t8te g:otin.Wek;"Niha geramin e","Ger hate.min".Biçij~: 
Tam bike!,bitamine!,li tam€ binh8re. Gerdenxwari: B8i azadi,belenga
zi,hejari,tengezari. 
KAWE: Li kovara PALE,hejmar 7 U rÜpel 20 an meze bike. 
DEHAK: Li kovara PALE,hejmar 7 Ü .rÜpel 20 an m8ze bike. 
~k:Eywan,sivder. ~: Teror,tirs,xof. ~: Endişe,meraq. Zewal: 
Neman. 

Bi qasi ku nivisevani,helbestvani Ü bozani ne p€şeyeke h8san e 
ji:, di bin n.i:r8n koledari U zordestiy€ de jina ni visevan,helbestvan. 
U hozanan ji geleki telıl e.Di rewşeke bol€ de,hingi ku ji dest8n m~ 
riy8n xwinrej U kedxwar t8n,jina wan ji wan re tehltir U dijwartir
dikin.Wan ~igrin,li wan didin,wan diajon,afirandin€n wan bend U qc
dexe dikin.Wek helbestvan QANI' y8 h8ja ji dib€je,çek€ nivisevanan 
pCnivis Ü qelı:::ma w:m erBe g•.ımt1n e,ku birina p€nivis€ ji ya şiir Ur~ 

man dijwartir e.Ji ber v€,li welat8n ku zorderi Ü kedxwari p€1 ved~ 
din,şUna ku nivisevan bi xelat€n z8rin ve werin xelat kirin,bi gir
tin,kuştin,l€dan,zindan,dest U zirnan birıne ve t€n xelat kirin.Ni
mUna v€ hovitiy€ li welat€ me ji bi a·""aki b€ hed t8te kirin.Niha 
pir nivisevan,helbestvan,hozan,l€ger U l€hÜrn€r,rojnamevan Ü zanyar 
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hatine girtin.Dest u zimanen wan hatine birin u afira~dinen wan ha 
tine bcnd u qedexe kirin. Zindan u girtigeh ji vıan re bune mal u war. 
Tevi ve ji: ,ew dev ji pe şe U ka ren xwe berna din. Zindan ji Ivan re di
bin dibistan . 

Helbestvane behempa QANI 1 ji ji van reyan derbaz dibe . Ew 1 di sa-
la 1963 an de,di gel kure xwe Wirya,li !rane tete girtin.Rej ima Şa
hinşahe faşist wan diaveje zindana "QECER" ya li Tehrane.Ew di zin
dane de nexweş dikeve u dikeve ber haleten mirine.Di we rewşa tehl 
u ne xweş de , ew radiheje penivisa xwe u van rezenzerin dinivise. 

LE BENDİXANE DA 

Axirin m~li jiyanim kunci bendixane ye 
Em kelepçe, merbemi zami dili dewane ye 
Zor demeke çawirwani zirzirey zincir ekem 
Seyri em zincire ken! wek zeweri şahane ye 
Buki azadim ewe w xiwenim xenes bu dest u pey 
Helqe helqey pewenim , bo pilpile w lerzane ye 
Ger çi dujmin wa ezani~ min be dili lal ebim 
Baş bizane: kunci zindanim qutabixane ye 
Biri a zadim le zindana firawantir e be .• • ·. 
Qurbeser cw dujminey hi·way be bendixane ye 
Girtin u l edan u kuştin a 1 miLi azadi ye 
Top u şestir u kelepçe lam wekU efsane 7e 

Çawirwani şorişekim 11 a 1 lemi rizgar bike 

Miletim bo ew mebeste, k~rdewey şerane ye · 
Çeki şorişgeriy min .•• ?usin u bir u bawer e 
Haperin e , helmet e, pi; ne'retey Kurdane ye 
Ger be azadi nejim, mirdin xelat e bo leş im 
Nokeri w serdanewandin ··~ kari namardane ye 

Qani' im em r o l e zindana be azadiej im 
Sed hezar lehnet lewey wa, nokeri begane ye. 

!3i kt~rll':m~i 

DI GIRTİGE!i!: DE 

Ci:he jina min ya dawiye her quncika girtigehe ye 

Ev destebenda ha, merhema birina dile deliane ye 
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Demeke direj e, çevneriye zingzinga zincire dikim 
Ca li ve zincire binherin! mina qeyd u benda şahan e 
Buka azadiye divem, cemidi xwina ~in l i dcst u pe 
Ilelqen qeyd u bende min bo helqen guhar u lcrzinc ye 
Herçendi dijmin wisan dizane ku ez bi dili lal dibim 
Baş bizane! disan quncika girtigeha min dibistan e 
Baweriya azadiye di zindane de qewintir dibe 
Xweli li sere wi dijmini ku hevi bi bendixane ye 
Girtin u ledan u kuştin hemu ji bona azadiye ye 
Top, şestir u destebend be min wek çirçirok u etsane ye 

Ez çavnere şoreşeke me!! da ku cihane rizger bike 
Gele min ji bo we armance her perabuye şerane ye 

Çeke şoreşgeriya min • •• nivisin u bir u baweri ye 
Rabun e , eriş e,tiji hawar u hawirza Kurdane ye 
Heke bi azadi nejim, mirin xelat e ji bo laşe min 

Nokeri, xulamti u serçemandin ••• kare namerdaneye 

Ez Qani ' im,iro di girtigehe de bi azadi dijim 
S~d hezar leenet li ye wilo ku nokerc biyoniyan e , 

Girtigeh: Bendixane,zindan, Destebend: Kelepçe. Dcwane:Wek dewan. 
Çavner: Kese ku li benda(li beviya) tişteki ye, Dil : Esir,yexsir. 
Dibistan: Xwendegeh,mekteb , medrese. Efsane: çirçirok. Perabu: Kese 
ku bi kareki ve radibe,kese ku dike , kir . Şerane: Wck şeran. Hewirze: 
Hawar,qazi,qerin. Namerdane:Wek nemerdan(xiniz,xoyin). Biyani : Dere
ke,begane,xerib, 

Me dil hebu ku em hin direjtir li ser jinenigari u hunerm~ndi
Y~ hozan QANI ' ye ~aye2ili~dAbinivis~n ~ Her~eha çend m~şq.u ni~une
yen din ji hel2esten wı peşkeşı we bıkın . LeAsed Çeyf u mıxa bı~, ku 
ev hejmara dawın ya kovara PALE ye.Ji ber ve yeke,je r e nema kesa 
me heye. 

Tebini: Bei destur,redan u ageha kovara PALE ,weşandin,wergerandin 
u çapkirina ve nivisare qedexe ye. 
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YOLDAf;:LAR •••••••• 

Ezen ezilen, sömüren, sömürülerrlerin savaşımının acımasızca 
sürdürüldü~ü bir ça~dayız~ Bu ça~ emperyalizm ve proleter devrim

ler ça~ıdır. Özellikle bu ça~da gelişmekte olan ulusal ve sosyal 
devrimler mücadelesi emperyalizme büyük darbeler indirmiş, 19!7 
Ekim Devrimi ile dünyada ilk sosyalist ülke olan Sovyetler Bir
ligini _yaratmıştır. I9I? Ekim Devrimi gerçekten DoSU'nun ezilen 
halklarının, emekçi yı~ınlarının yüzyıllar boyu süren uyuşuklugu-
na son veren ve onları dünva emperyalizmine karşı savaşa sürükleyen 
dünyada ilk devrim olmuştur. Böylece geri kalmış DoSU halkları ile 
ileri Batı halkları arasında ba~lar kurarak bu halkları emperyalizme 
karşı ortak bir savaş kampında birleştirdi~i görülmektedir. 
Ayrıca Batı•nın proleterlerinden SoVyet Devrimi aracılı~ı ile 
Do~u'nun ezilen halklarına kadar varan dünya emperYalizmine karşı 
yeni bir devrimler cephesi kurarak sosyalist Batıyle köleleştiril
miş Do~u arasında köprü kurmuştur. 

Di~er önemli bir durum ise ulusal sorunun yeni bir yön izleme
sidir. Şöyleki: I9I7 Ekim Devrimi öncesi ulusal sorun ülkelerin iç 
sorunu, burjuva demokratik devrimlerinin bir parçası iken I9I7 
Zkim Devrimi sonrası ulusal sorun ülkelerin bir iç sorunu olmak
tan çıkmış, uluslar arası bir sorun ve dünya devrimci hare~tleri
nin bir parçası olmuştur. I9I7 Ekim Devrimi öncesi ·ulusal kurtuluş 
hareketlerine önderlik etmekte olan burjuva dünya görüşü, 1917 
Ekim Devriminden sonra ise gerici burjuva milliyetçi görüşün 
barutunun tükendigini göstermiştir. Tüm dünyanın ezilen mazlum 
halkları 1917 Ekim Devriminin yarattı~ı güçle ulusal kurtuluş 
savaşımının hızlandı~ı bir çagın başladıSını göstermiştir. 

II. Emperyalist paylaşım savaşında bir çok halklar Ulusal 
Demokratik Halk Devrimi yoluyla bagımsızlıklarını gerçekleştirmiş~ 
lerdir. Artık emperyalizm gün gittikçe bocalamakta, mazlum halklar 
ise zafer üstüne zafer kazanmaktadırlar. Son Asya, Afrika, Latin 
Amerika ~alklarının özgürlük ve ba~ımsızlık mücadeleleri emperyaliz
min sonunun yaklaıJtı~ını müjdeleyen zafer narala.rıdır. Emperyalis-c
ler düşmüş oldukları bunalımdan kurtulmak için tüm güçleri ile 
Orta Do~uda gelişmekte olan ulusal ve sosyal devrim mücadeleleri-
ni bestırma çabasındadırlar. Bu tükenmekte olan ömürlerini biraz 
daha uzatmak için aynadıkları son oyundur. 
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Orta-Dog;u ~da kayna:ran volkan emperyalistleri ve onlorın uşak
larını yakacaktır .. Korkunun ecele fayda otmedi!7;ini gÜriJCeklcrdir. 
Zafer ergeç mazlum dünya halklarının ve Orta-Do~u 1 daki ozilen· 
halkların olacaktır. 

YOLDAŞLAR 

Evet,bu kısa degerlendirmeden sonra gelelim Ortn-~ogu 1 da öneT 
mini gün geçtikçe korumakta olan KURD1STAN mücadelesine. 

Kürdistan denince ilk akla gelen şey işgal, ilhak, talan ve 
işgallere karşı direnmesini bilen Kürdistan Halklarının mücadelesi
dir .. 

Kürdistan yüzyıllardan beri özvarlı~ı hayatsızca inkar edilmiş 
yeraltı ve yerüstü zenginlil~leri talan edilmiş, dili ve kültürü 
asimle edilmiş, ilhak ve işgallere maruz kalmış, ekonomik gelişmesi 
engellemiş bulunan siyasi ve ekonomik alanda baSımlı kılınmış 
ulalarası bir sömürgedir. 

Kürd halkı kölelik zincirlerine karşı her zaman direnmesini 
bilmiştir.Tabii ki askersel bir güç olarak direnmenin özgürlük 
mücadelesini başlıbaşına sonuca.götürmedi~ini de görmüştür. 
Neden yüzyıllardan beri sömürgeellere karşı savaşımın bitmedlgi 
~~rdistan'da özgürlükler elde edilmiyor ? Nedenine gelince,tabii 
ki önemli nedenleri vardır.Esas neden bu güne dek Kürdistan'da 
gelişmekte olan ulusal direniş hareketlerinin, biçimsel farklılık
lar dışında, genelde burjuva, feodal- aşiretçi bir önderliSin 
başını çektigini görmüş olmamızdır. Şu bilinmesi gereken bir gerçek 
ki, !9!7 Ekim Devrimi sonrası ulusal hareketlere önderlik eden 
proleterya veya onun dünya görüşü olan idolojik ve politik örgüt
sel öncülük olmuştur. Bunun dışında ulusları kurtuluşa ~ötürmenin 
mümkün olmadıgını bilmeliyiz. Bu nedenle Kürdistan•da golişmekte 
olan ulusal direniş hareketlerinin ciddi bir önderlikten yoksun 
oluşları bu güne dek Kürdistan halklarının zaferini geciktirmiştir. 
Bu nedenlere etkileyici olan uluslararası denge politikasını.·da 
unutmamak gerekir. İşte Kürdistan•ın bu karmaşık süreç içerisin-
de örgütlenme aşamasına girmesi ve bu ör13ütlenmelerin doe;urcıugu 
sRpmalı:ırl. ~a görmek gerekir. Geçmişini bilme.venler geleceklerini 
çizemezler. Evet, geçmişimize baktıgımız'da Kürdistan'daki son 
yıllara dek oluşan örgütlenmeler, t•iarksizmdcn uzak tamamı ile 
gerici burjuva milliyetçi görüşün egemen oldugu örgütlenme 
anlayışının hakimi -.·etini görmekteyiz. 
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Özellikle !639 Kasri s1rin antloşması ile başlayan ve !923 Lozan 
antıaşması ile dÜğÜmlenmiş bulunan Kürdistan'ın sömürgeleşme süre
ci ile başlayan mücadeleler, günümüze dek varlı~ını sürdürmUştür. 
Örne~in, Kuzey-Kürdistan' da !920 Koçgiri, I925 ~.ey h Sait 1 I928-
I93I A~rı-Zilan,I938 Dersim hareketi ile ulusal direniş hareketle
ri bu konuda önem arz eder. 
I947 Mahabat Kürt Cumhurriyeti'nin yıkımından sonra Irak Kürdistan'
ında !947 lerde örgütlenip,I96I'yılında 1-KDP önderliğinde başlayan 
hareketin genel örgütlenme anlayışında diger hareketlerden biçimsel 
farklılıklar teşkil etmekle birlikte,öz itibari ile de~işik bir 
stratejiyle savaşılmamıştır.!-KDP hareketi ayrıca do~rdugu sonuç
ların önemli bir yanıda, merkezi bir örgütlenmenin Kürdistan'ın 
her dört parçasında somutlaştırmak, merkezi yapının dışında hiç 
bir parçanın ba~ımsız örgütlenip 1 bagımsız hareket etmenin söz 
konusu olmadı~ı bir anlayış ile mücadeleyi sürdürmesidir. Bu neden
le !965 yılında IKDP- hareketinin bir uzantısı olarak kurulan TKDP 
hareketimiz ise onun bir uydusu statüsünde hRreketini sürdürmüştür. 
Bu burjuva milliyetçi örgütlenme anla:,ışı son !975-hareketinin 
emperyalizmle bütünleşen karakteri ile Kürt halkı'nın son bir kez 
büyük bir darbenin kurban~ oldu~ görülmüştür. Oyaski Kürt halkını 
göçe zorlayan, yıkım1n~ uekiştiren temel ned~nlerin baş~nda gelen 
gerici feodal-aşiretçi ve burjuva karması önderli~in dünya görüş
ünde yatmaktadır. Böylece bir kez daha tarih sayfalarının bize 
ö~rettigi şu olmuştur: 

Burjuva ve burjuva dünya görüşü degil ulusları kurtarmak, 
olsa olsa tutsaklık zincirlerine haps etmek olaca~ını Somutlaş
tırmışdır. Kürdistan devrimci yurtseverleri yıkılan bu oluşum 
karşısında ilk etap'ta adeta bir panik ve arayış içine düştüler. 
Fakat özellikle Kuzey-Kürdistan 1 da dialektik gelişimin bir eseri 
olan marksist düşüncenin gün geçtikçe gelişmesi kısa zaman içinde 
marksist düşüneeye sahip olan kadroları·yarattı. 

İşte bu kadrolar geçmişlerini degerlendirerek ~uzey-Kürdistan
da ki mücadeleyi dahada yo~unlaştırdılar. Bu süreç içerisinde 
bir sürti grup ve örgütün de oltiştüJSunu görmemek elde detsil. 
Tabii ki başlangıçta hiç bir yap1 marksist dünya görüşünün egemen 
oldugu bir clu:;um ,jer;ildL J975 yılına dek !KDP hareketinin bir 
yan kolu olan 'rKDP hareketimiz, 1975 yılından sonra _partide egem~n
ligi olan feodal-burjuva karmasını yok etmek için marksizmi kurtu
luş bilen kadrolarca yogun bir çalışmaya girildi. 
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İki yıllık uzun bir u~raşı sonucu KÜrdistan taribjno nltın harf
lerle· yazılabilen tarihi bir kongre -19?? yılında ı:ı)rçekleşti. 
Uzun bir mücadelenin verildii;ti kongrede devrimcileı•:1n, yurtsever
lerin egemenli~i ile pekişmesi, gerici güçlerin iao yenilgisi ile 
sonuçlanması, Kürdistan devriminde önemli bir gelişme olarak 
dejSerlendirilmelidir .. Daha ö'nceleri hakim olan gerici dünya görüş
leri tasfiye edilmiş, marksism-leninizmin Kürdistan ~erçegind~ 
somutleşması ile ba~ımsızlı~ın gerçekle~eceSi simgolcnmiştir. 
!şte bu süreç KURD!STAN ULUSAL KURTULUŞ ( K.U,K) güçlerinin yeni 
bir zafer. süreci, aynı zamanda Komünist Partisinin'de inŞaa süreci 
olmuştur. 

Bu durumda merkezi örgütlenme anlayışı geçersiz kılınıyor, 
gerçek marksist bir örgütlenmenin ilk nüveleri olan ba~ımsız 
örgü~lenmenin egemen kılındıgı bir yapı gerçekleşmiş oluyor. 
İşte bu karmaşık süreçte Avrupa'daki biz devrimci ve yurtsever 
güçlerde Kürdistan gerçe~inde somutleşması görülmeyen bazı durum
lar karşısında do~al olarak tavırsız kalınmayacaeını bilerekten 
gerekli u~aşıları vermeye çalıştık.Bu ugraşı bizim ·halklarımızın 
özgürlü~ne olan inancımızın bir simgesi olarak görmek ve de~er
lendirmek gerekir. Tabii ki PALE'nin ilk oluşumunda ülke somutu 
ile tamamen bütünleşebilmesi erkendi denilebilir. Çünkü PALE 

·nin oluşumunda Kürdistan'da tam anlamıyla kristalleşmiş bir siyasi 
hareketi nesnel olarak görmek henüz mümkün degildi. Fakat bir süreç 
içinde kendimize en uygun ve siyasi alanda da hiç bir çelişki 
arz etmeyen ülkedevrimini üstelemiş T-KDP(K.U.K) siyasi hareketi 
ile her alanda bagları sıkılaştırmayı zor~~lu gördük.Bu bagların 
uerçinleşmesinden sonra Avrupa'da K.U.K siyasi hareketinin genel 
cıkarları dogrultusunda mücadelemiz! sürdürdük. Fakat PALE'nin 
t~rihi sürecinin örgüteel anlamda sona erdigini iddiesındayız. 
Bu iddiamız aynı şekilde T-KDP (K.U.K) siyasi hareketimizin 
yukarıda bahsetti~imiz dogrultudaki görüşleriyle aynı pareleldedir. 
Tarihi sürecimizin dolması ile artık kendimizi direl-: olarak ana 
merkeze baSlı kılmamız gerektiginin bilincindeyiz. Çünkü sadece 
örgütsel anlamda da·olsa Kürdistan bagımsızlık mücadelesine direk 
olarak bagıanmayan bir hareket günümüzde başarılı olnmaz. 
A~si, h~l~e ay;ı1t~arı havada marksizmden ve ülke gerçc :i nden so.yut 
bir yapıyla karşı karşıya kalırız.Biz böyle bir aşamada artık 
kendimizi ana merkezimiz K.U.K hareketine tamamen ndupte etmeyi 
kaçınılmaz görüyoruz. 
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Böylece şimdi_ye kadar örgüt 10.pısı içinde çelişki arzeden ve 

bir formali tc konumunda olan yapımızı fesh etmeyi kongreye 

SJJnUyoruz • ÇÜnkii bu çelişki ÖrgÜt yapısı ye fc:ı•malite OlSa dahi 

vardır.Larksistler çelişkilerin var olduCu süreçte savaşımın 

çelişkilerle yürütülecet'f,ini bilmelidirler. Oysa ki marksistler 

kendileri bu çelişkilerin üstesinden gelmesinide bileceklerdir. 

Sömürgecili~e karşı verilecek olan savaşımda bu tür pürüzlerin 

varlı(Sına ihtimal bırakmamalıdırlar. Harksistler bu tür çelişki

leri görüp, hareketin hedeflerini saptamakta gecikmcmelidirler. 

Hedefsiz ve stratejisiz bir mücadele, mücadele det;ildir. Bizler 

heqefi ve stratejiyi belirlenmiş K.U.K. güçlerinin sömürgecilere 

karşı savaşmakla, Kürdistanın gerçek baeımsızlı~ı için mücadele

sini sürdüren K.U.K. hareketinin uluslararası arenada bayra~ını 

dalgalandırmaya hazırlanmalıyız. 

YOLDAŞLAH •.•••• 

Kürdistan, Ulusal Demokratik Halk Devriıni mücadelesinde yüzlerce 

şehit vermiştir. Kürdistan Devriminde yılmadan varııeın1 koruyan 

ve korumakta olan K.U.K. saflarında kendimizi görmek ve bu uturda 

savaşım vermek tarihi bir karar olmalıdır. Bu karara ülkesinin 

ba~ırnsızlık, demokrasi, sosyalizm ve birlik mücadelesine inanmış 

tüm yoldaşlarımızın katılması güçlerimizi ve saflarımızı sıklaş

tıracaktır. Bundan kuşku duymuyoruz. Bu güne dek tarihi bir süreç 

yaşamış olan FALE 1 nin son bir sorumluluk görevini yerine Getirerek 

gerçek kimligine kavuşması kaçınılmaz bir karar olacaktır. Bu 

karara geçmeden önce K.U.K. siyasi hareketimizin uluslarar~sı 

alanda esas ve temel belirleyici görevlerine de bakmak ve deCer

lendirmek gerekiyor inancındayız~ 

I- Esas temel yan K.U.K. güçlerinin mücadelesini uluslararası 

dünya kamuoyona götürrnek ve bu u~urda savaşımı sürdürmek. 

2- Birinci esas temele baglı olarak K.U.K. mücadelesinde cephe 

gerisine hazırlamak şartıyla somut koşullarda kadroların e6itimini 

sal!;lamak. 
,_ Verilmekte ve verilecek olan KÜRD!STAN ULUSAL KURTULUŞLARI 

mücadelesine uluslararası alanda ve esas gücümüze dayanan oranda 

maddi alanda büyük destek eaı!lama, u~raş ve çabas'ını egemen kıldır

m~k. 

Yukarıda sıraladı~;ımız etkenler, uluslararaGı planda K.U.K. 

güçler\Pin savaşımını belirleyecek temel görevlerdir. Eunun 

dışında çözüm gerçegi bir çözüm de~il ve olamazda. 
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Bu de~erlendirme ışı6ında bu-gü~~ü K.U.K. güçlerinin uluslararası 
alandaki örgütlenme yapısında i:'!a!'~sist Cüşünceden kaynak.lanarak 
legal ve illegal mücadele yönt~~inde bs~laç kuraraktan görevini 
sürdürmelidir. Örgütlenme yapısı hiyerarşik bir düzen içerisinde 
somutlaşmalıdır. Yani üstten ,alta dobru bir örgütlenme hiyerarşi
si egemen kılınmalıdır. 

YOLDAŞLAR ••••• 
Yukarıda kısaca belirtmeye çalıştıgımız gibi, taribi süreç içinde 
oluşturulan Kürdistan Devrimci-Yurtsecerleri Örgütü PALE'nln yine 
bu süreç içinde vazifesini başarıyla sonuçlandırdıgını gördük. 
Bu tarihi süreç örgütümüz PALE'nin üçüncü kongresinde oybirli~i 
ile· alınan kararla somutlaşmış bulunmaktadır. 

Böylece bugüne kadar Kürdistan balklarının ba~ımsızlık, demokra
si, sosyalizm ve birlik mücadelesi dogrultuSunda büyük kararlılık 
azim ve leninist disiplinle çalışan örgütümüz ve militanları, bun
dan böyle mücadelelerini K.U.K. siyasi hareketinin bir neferi 
olarak pratikleştirmeye karar vermişlerdir. Böyle bir'aşamadan 
sonra kesinlikle ,belirtiriz ki Kürdistan Ulusal Demokratik Halk 
Devrimi mücadelesinde yılınadan u~raş veren, bu ugurda geriye dönüşün 
ol.mayaca~ını bizi örgütleyen K. U ~K. siyasi harel.;etimizin Avrupa' 
daki yandaşları olarak ba~ımsızlık, demokrasi, sosyalizm ve birlik 
~ücadelemizi ne sömürgeciler ne emperyalistler ve nede başka bir 
engelleyemiyecektir. Zaten bizi şimdiye kadar yaşatan, damarları
mıza kan veren ve ülkemiz Kürdistanın durdurulmaya çalışılan kal• 
bini pompalayanda bu inançtır. ~alkımızın i~ancı, özverisi, devrim
.ci ruhu, onu ileriye götüren ve ona yol göster~n marksizm-lenin-
izm den ayrı de~ildir. Biz marksist-leninistler de aynı ruhu 
taşıyoruz. I978'de o günün koşullarına uygun olarak oluşturu-
lan örgütümüz, PALE, aynı zamandaPALE isimli mevsimlik (3·aylık) 
bir de dergi çıkarıyordu. Dergimiz FALE kültürel ve siyasi konu
larda çalışmalarını ~linizdeki bu sayıya kadar (9 sayı) başarıY
la sürdürmüştür. Daha önceki sayılarımızda da sık sık belirtti~i
miz gibi, Avrupa şartlarında PALE gibi bir derginin yayın hayatı 
sürecinde bir takım zorluklarla karşı karşıya kalması _dot'!;aldır. 
Böyle bi:- yayın orgllnl.nın 9 sa.vı yapmAsl g_erçckten büyük başarı 
örnegidir. Bu başarı ise halkımızın özverlsidir. Avrupa 1 daki 
Kürdistanlı emekçiler yayın organları, PALE'yc sahip çı~mış, onu 
maddi ve manev~ olarak yaşatmışlarCır. Eu ya~ın organımız PALE' 
nin kitlelere mal oldu~una somut bir kanıttır. 
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Zaten kitlelere mal olmayan bir yayın organının ( Bu siyasi hareket
ler içinde geçerlidir.) uzun ömürlü olmas·ı düşünülmez. 

Devrimci mücadele sürecinde her gün yeni geli:;melerin kendini 
dayatması diyalektik-tarihsel materiyalizmin genel bir dobru
sudur. Bu süreç başarılı ve ileriye yönelik bir mücadele vermek 
ancak bu gelişmelere uygun yeniliklerle olanaklıdır4 Böyle olma
ması halinde mücadele tarihi gelişmelerin gerisinde kalarak 
devrimci potadan uzaklaşır ve zamanla toplumsal gelişmelerin içinde 
eriyerek kaybolur. Bu gerçek devrim mücadelesinin çeşitli engebeli 
aşamalarda geçtigi do~rusuyla sıkı sıkıya baglıdır. 
Biz'de bu genel dogrulardan kopuk olmadıgımıza göre, aynı olgu
ları özgül şartlarımıza uygulamak zorundayız. ÖrgütümUz: Kürd·is
tan Devrimci-Yurtseverleri PALE'nin tarihi sürecini tamamladı~ını 
bu somut gerçeklerden hareketle kabul etti. Bu durum aynı şekilde 
yayın organımız PALE içinde geçerlidir. Yayın organımız PALE'de 
şimdiye kadar anlatmaya çalıştıgımıZ gelişmelere parellel olarak 
tarihi sürecini tamamlamıştır. 

YOLDAŞLAR ••••••• 

Dergimiz PALE'nin son sayısı olan bu sayımızda (9. sayı) Crgütümüz 
ve yayın organımız PALE'nin tarihi süreçlerini tamamladıkiarını. 
kısaca anlatmaya çalıştık. Feki böyle bir aşamada yayın hayatı 
olmadanını mücadele verece~iz? Bu mümkün degildir. Böyle bir 
düşüneeve saptanmak marksizme ters düşer. Siyasi hareketlerin 
iskeletini oluşturan vayındır. Bizim K.U.K. siyasi hareketimizin 

• iskeletini oluşturan merkez vayın organımız XEBAT Ji bo rizgari-
ya Kurdista:dır. Bunun yanın da bizimde içinde bulundu~~muz şart
lara uygUn bir yayın organı çıkarmamız kaçınılmazdır. Bu tarihi 
zorunluk göz önüne alındıgında geniş halk kitlelerine seslanecek 
bunlar arasında örgütsel ve ideolojik bir ba~ teşkil edecek şekilde 
en kısa zamanda 7ayın hayatımıza devam edecegimizi tüm Kürdistan
lı devrimci, demokrat ve yurtseverlere duyururuz. Şimdiye kadar 
yayınsal ,yaşamını Kürdistanlı emekçilerin katkısıyla sürdüren 
PALE'nin bundan böyle yerini QtRİN'e bırakacagını devrimci çoş
kunlukla belirtiriz. Mücadelemizin bu yeni boyutunda yeni bir 
yayıııl& ~yine halkımı.z.ıa Ciz"Verisine muhtncız. Kürdistanlı emek
çiler tarihi süreç içerisinde gerekli olduCu her zaman özverile~. 

rini göstermişlerdir. Bu_ndan bö-,lede göstoreceklerine, ülkemizin 
ba~ımsızlı~ına, halkımızın özgürlü~üne inancımız ne kadar sarsılmaz 
sa, buna da o denli inançlıyız. 
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Bunun yanında, tüm K.U.K~ militan ve sempatizan yolda~,;lrırımız-

ın da yeni bir yayı·n hayatın'da her zaman olduğu gibi tüm olanak

larını seferber edeceklerine eminiz. Yoldaşlarımızın çimdiye 

kadar gösterdikleri özvcrili mücadele bize diger tüm çrılışmaları

mızda oldu~u gibi yayınsal hayatımızda'da sarsılmaz bir güvence 

vermiştir~ Bu konuya de~inmişKen, tüm sempatizan, militon yoldaş

larımıza ve Kürdistanlı emekçilere sesienmeyi görev biliyoruz: 

Yeni yayın organımız QERlN'i en geniş emekçi halk kitlelerine 

yetiştirerek, yayınsal alanda geniş bir ag kuralım! Yeni yayınımız 

ve di~er çalışmalarımız için bütün maddi ve manevi olanoktarımızı 

seferber edelim! Yayın organımızla, en ücra köşelerde olsak dahi 

gönderecegimiz yazılarle, mektuplarla yaşadıgımız bölgede~i tüm 

kültürel ve siyasi faaliyetlerle ilgili raporlarımızia en sıkkı 

diyalo~ pekiştirrnek için seferber olalım! Biz böylece halkımızın 

istemlerini somut verilerle dile getirebilir ve bu baSlamla sıhhat

li çalışma platformunu hazırlayabiliriz. Öyleyse hep beraber yeni 

yayın organımız Q~RİN'e abone olmaya ve yeni aboneler bulmaya 

hazl.rlanalım. Yayın organımızın çok yakında çıkaca:;;:ın·ı oimdiden 

tüm devrimci, demokrat ve yurtseverlere müjdeleriz~ 

YOLDAf;,LAR. ~ •••• 

Bu veni süreçte, Kürdistan halklarının gelişmekte olan Ulusal 

Demokratik Halk Devrimi mücadelesi ve Türkiye proleteryasının 

gelişen iktidar savaşımı karşısında hırçınlaşan Türk tokelci

sömürgeci burjııvazisi, efendileri emperyalistlerin icezetleri ile 

Türkiye'de faşist bir diktatörlük gerçekleşmiş bulunuyor. Bu faşist 

sömürgec·i diktatörlük her gün binlerce devrimci, demokrat ve yurt

severi insanlık dışı işkenceden geçiriyor~ Tutuklam&lar .üzbinleri 

aşarken, okullar hapishanelere ve işkencehanelere dCnüştürülmüş

tür~ !dam sehpalerındaki cellat yeni bir devrimeiyi ve ·ıurtseveri 

sellemak için sabırsızlanıyor~ Kürdistan bir kan deryasına dön

dürülmüş ve ülkenin halklerı toplam bir katliamla karşı l:arşıya 

gelmiştir. 

Ama onların çabası sonuç vermeyecektir. Devamlı ileriye 

do~ru dönen tarihin çarkları devrimci küçlerden ·anadır. 

Sömürgeciler ve onların efendileri emperyalistler, fn.~~1:·;t diktatör

lüklerlc sömürü 'düzenlerini devam edebileceklerini sanıyorlar. Ama 

nafile! Köhnemiş bu düzenin :eri tarihin r,:öplüe;üdür, Zrı:'er er geç 

mazlum dünya halklarının, proletaryanın ve sosyalist sistemin 

olacaktır. 
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Emperyalist ve proleter devrimleri çagında, ulusal kurtuluş 
hareketlerinin büyük bir önem kazandıgı, bu süreçte yeni bir 
gün, yeni bir mücadelenin başlangıcında yeni bir yayın aşamasına 
geçecegimizi son bir kez daha belirtirken, 11 gün durma dinlnme.· 
günü degil, gün savaşım günüdür 11 diye tüm mücadeleci ruL.umuzla 
sesleniyoruz. 

22 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



M I Z G İ N İ 

Hejmara yekemin ya kovara QERIN derket ! 

QERİN tekoşina gelen Kurdistane ya li diji 
~ • A A A 

koledarıye,emperyalızm,faşızm u feo-
A _,. A • A 

dalızme tıne zımen. 

QERIN mildare tekoşina ji bo avakirina Kur 
. . ~ 

dıstaneke serbıxwe,demokratık,sosya-
,. "' """ ""' .lıst u yekbuyı ye. 

QERIN kovara we ye. We bixwinin 
xwendin! Je re binivisinin 
bidin u bistinin! 

A 

u bidin 
~ ~ 

u pe re 

A A •"' A Hun dikarin kovare ji navnışana Jerın bix-
bixwazin. 

QERİN 

Box 7031 
o 

163 07 SPANGA 
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WEŞANEN P ALE 

Diwana CEGERXWIN 
Diwana helbestvane bi nav U 
deng .. Cegerxwin ya didwan SEwRA 
AZADI hat weşandin. 224 rüpel, 
biha 10.- DM 

n€men€n KURDISTANE 
Ş li~ ~em~n€n ~urdis~an€,bi r~ş 
u sp~ u curbecur hatın weşandın. 
Liba wan bi 1.- DM e. 

STRANEN REWANE 
Stran U meqam€n govend€ y€n K~ 
ct€n Sovyetistan€. 3 cUre,liba 
kasetan bi 7,5 DM an e. 

XWEŞXWAN Ü STRANEN SOREŞİN 
Stran u xweşxwanen kurdı yen 
şoreşin ji hevaıe hunermend 
DILGEŞ,kaseta didwan,biha ıo:DM 

STIMME KURDISTANS 

PALE YAYINLARI 

CEGERXWIN'IN ŞI!RLERI 
Ünlü Kürt. şairi Cegerxwin 'ın .. 
şiirlerini içeren SEWRA AZADI 
(Özgürlük Devrimi) adlı diva
nı yayınlandı. 224 sayfa, 
fiatı 10.- DM 

KURD!STAN'DAN MANZARALAR 
Siyah-beyaz olarak basılan 8 
çeşit kartpostal,tanesi ı.- DM 

KÜRTÇE TGRKOLER 
Sovyetler Birligi'nde yaşayan 
Kürtlerin müzi~i, 3 kaset, 
tanesi 7,5 DM 

DEVRIMCI MARŞLAR VE KURT 
HALK TURKULERI 
Kurt ozanı n!LGEŞ'ten dev
rimci marşlar ve Kürt halk 
türküleri,kaset,f1atı 7,5 DM 

DEVRIMCI MARŞLAR VE KURT 
HALK TURKULERI 
Kurtozanı DILGE$ 1ten-dev
rirnci marşlar ve Kürt halk 
türkÜleri,ikinci kaset, 
fiatı 10:-DM 

DEVR!MC! MARŞLAR VE KURT 
HALK TURKÜLERI 
Kurt ozanı BIR!NDAR'dan 
devrimci marşlar ve Kürt 
halk türküleri,birinci 
kaset,fiatı 10:- DM. 

XEBAT 
Türkiye Kürdistan Demokrat 
Partisi(KUK) yayın organı. 
Sayı 1,2,3,4,5,6. Özel Ek 
Sayı 1,2,3-Fiatı 3:- DM 

Organ der DemokratisChen Partei 
Kurdistans - Türkei· (K.U,K) 
Nr. ı, Preis: 3.- DM 

PALE li benda alikariya te ya bi her reng~ ye.Pişta xebat 'u tekoşina we bigre ü xwe je dUr mexe! 
postgirokonto • 431 60 94. 4 

PALt'nin mücadelesini destekle ve çalışmalarına yardımcı 
ol.PALE 1 ye her türlü yardımını esirgeme! 
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