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Şeyh-Inan 

ve 

Kürt halk• • 

• 

Kırıkhan'dan mektup var ... 

Y üzyı lla rdır ülkesi emperyalizmin ve gerici 
işbirlikçilerinın bir sömiirgesi durumuna getiril
mış baskı altındaki KLı1 halkı. 11 Aralık yerel 
seçimlerınde. özellikle Diyarbakır, Bitlis, Siirt, 
Urfa. Van. Hakkari ve Tunceli'de sesini bir kez 
daha duyurdu. Kürt halkının oylarını çanlada 
keklik sayan çeşitli burjuva partileri de onların 
işbirlikçisi Kürt ağa ve beyleri de bum,ın böyle 
olmadığını gördüler ve daha da göreceklerdir. 

Kurt halkı Kurtuluş Savaşında Türk halkıyla 
omuz omuza savaştı. Ama hakim sınıflar, Türk 
emekçılerine ozgürlüğü (düşünce ve basın özgür
l üğiinü , grev hakkını , sendika ve parti kunna 

Xwendekareki me jı stıanek, ku wi lı .., 
Rojlı W.a.t nNiaancbye Q dıbije, jt me ra 
f8ndtye. Em bo atıaNI jı vi hevali ra apas 
dtkın Q wi h jir çap u belav dıkın. 

ROJA WELAT 

Kaıker Ct cotkar •eri xwe rakın 
Jı bo welate, jı bo azadi 

• 
Rojnama me ye, Roja Welat e 
Roja Welat e, we~ azadi 

Ri ,.ni me da riya azadi 
Dujmıni me ye b1;ti - axati 
Kovanı me ye Riya Azedl 
llcıja WeJat e wexta •zadi 

R6ya me riya hevel lenin e 
M&1a Q lngeb hlmi wi Mnlne 
Keıu •• me ye Riya Azedl 
llojl W1let e wexta azadi 
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özgürlüğünü) çok gördükleri gibi, Kürt halkına da 
en basit hak ve özgürlükleri çok gördüler. 
Savaşta onun sırtını sıvazladılar, "aferin" dediler, 
ama savaş bıtince bu kez ona yapmadıklarını 
bırakmadılar. Kürdistan yakılıp yıkıld ı, Kürt halkı 
kırımdan geçirildi, sürgün edildi. Kendisine kendi 
dilinde eğitim, kendi dilinde özgür yayın, hatta 
konuşma hakkı bile tanınmadı. 

lrkçı burjuvazi, Kürt halkının bilinçtenmasini 
önlemek için elinden geleni yaptı, onu eritmek, 
dilini, ulusal özlemlerini unutturmak için türlü 
yollara başvurdu. Ama bütün bunlar sgnuçsuz 
ka ld ı. Şimd i Kürt halkı cı l usal ve demokratik 
haklarını her zamankinden daha güçlü biçimde 
istemektedir. O, sömürü ve zulme karşı çıkıyor, 
özgürlük ve demokrasi istiyor 

lrkçı burjuvazi, Kürt halkını susturmak, aldat
mak için. eskıden beri şeyh, ağa, aşiret reisi ve 
benzerlerınden kendisine işbirlikçiler buldu. Bun
lar da hatkımızı köleleştirmek için elden geleni 
yaptılar ve hala da yapıyorlar. 

Bunların tipik temsilcilerinden biri, hiç kuş
kusuz, şu dönemde Şeyh Kamran lnan'dır. Şeyh 
lnan, henüz Kürt köylülerine kendisini " kutsal bir 
k işi" olarak gösterip seçilmeyi başarabilmektedir. 
Şeyh Kamran, diğer yandan da hem şeyhliğini, 
hem de burjuvazının ikram ettiği bakanlığın 
gücünü, Kürt halkını en gericı burjuva partilerine 
kanalize etmek için kullanıyor. 

ı ı Aralık yerel seçimleri sırasında Şeyh 
Kamran'ın uğradığı yerlerden biri de Nazilli idi. 
O, buradaki Kürtlerin oylarıyla AP'yi destekleme
lerini istiyordu. Nazilli'deki Kürtler, çoğu eski 
sürgunlerle, bir kısmı da işsizliğin yarattığı 
göçlerle buraya gelmiş insanlardır. Son derece 
güç şartlar al t ında yaşamakta, bir lokma ekmek 
için türlü goçtüklere katlanmaktadırlar. Sağda 
solda saf insanlara elini öptOrüp din t icaret i 
yapan Kamran lnan , yoksul Kürt halkını , para 
babalarına, fabrikatörlere, çif tl ik sahip lerine oy 
vermeye çağırıyordu. 

Ancak bu dönem art ık geçmektedir. Kürt 
halkı da dostunu, düşmanını artık biliyor. Bizzat 
Bitlis'teki yerel seçimler. Kamran lnan gibilerinin 
saltanatının sona ermekte olduğunu gösteriyor. 

lrkçı burjuvazi de, onun işbirlikçileri Kürt 
feodalleri ve burjuvaları da şunu bilsin ler ki, 
bugün TOrkiye'de say ı sı on milyonun ço k üston
de olan Kürt halkı, ulusal ve demokratik 
haklarına kavuşmak için mücadelesinden bir an 
geri durmayacaktır. O, emekçi Türk halkıyla 
birlikte, tom engelleri aşarak, özgür ve demokra
tik bir toplumu gerçekleştirecektir. 
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Roıa Welat Okurları Çukurova'dan • 
azıyor 
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Emekçileri 
bölme oyunları 

boşa çıkarılacak 
Nazilli 'den bir okurumuz yazıyo 

Emekçı halkımız uyanıp hakianna sahıp 

çıktıkça sömürucu güçler de emekçi halkın C8fl 
hesini bölmek. emekçileri ernekçitere ~ırdırınllk 
ve halkları birbirine düŞUJrnek için elden gclenı 
yapıyorlar. 

Kırıkhan'da Kurtler, Araplar, Tiırkler yarıya 

na yaşıyorfar. Son yıllarda emek çı halkın müca 
delesi geliştikÇe, hakım sınıflar kıtlelerı birbirine 
düşurmek ıçin eski oyunlarmı yeniden sahneye 
koydular. lrkçı · Şoven baskıları arttırdılar ve 
mezhep siirtüşmeleri yarattılar. 5 mart 1971'de 
yarattiarı kanlı Kırikhan olayları. bu çeşıt lertip
Ierin canlı bır orneğı ıdı . 

Emekçr kıtlelerdekı htıh uyarıısı durdurama
yan ve krılelenn antı fasısı direnmesim 
kıramayarı gencı guçler gun gecnkçe hırcınlaşı 
yor ve yenı 5 martlar yaratmaya çalışıyorlar 

Şehrımizde son bır ay ıçinde TOB DER uyesi 
lhsan Erdem'ın evının bombalanması, Cumhu 
nyet Savcısının otomobılının patlayıcı madde ıle 
tahrip edilmesı ve 14 kasım ısn yünü l1hmet 
Şahın adlı öğrencıye yapılan saldırı bun·ın 
kanıtları .. Bu saldırı sırasında faşıst besleme!~. 
"Kürtlere-Üiumr· "Komunıstler Kurtler Oefolun" 
gibı sloganlar kullanmaktan gerı kalrnadıla:. ~u 

sözler laşistlerin ıç yüzünü barbar ve halk 
~üşmanı kimliğini gözler önüne seıiyor. Böylece 
onlar halklar arasın a düşmanl ik ·sokup, onları 

birbirine düşiırmek. emekçi halkın cephesini 
bölmek istiyrrlar. 

Ancak Kırıkhan'da fasısılerın bu ıiır oyunla
rını bilen emekçiler bu oyunlara gelmedaler ve 
onların planlarını boşa çıkardılar. 

Biz Kınkhanh devrımetler olarak bu tiır 

saldırıları, oyunları. halk duşrnaııı tertipleri nef
retla kınıyoruz. Halkımız faşistterin oyuntarına 

gelmeyecektır. lsıeı Kürt ıster Turk ıster Arap, 
olsun. tüm emekçıler. tum eıılenler. zulme ve 
somurü diizenıne karşı bırleşeceklerdır Onlar 
gerçekten ozgur. ·g~rçeltten demokrat ve ınsan 
ca bır duıen i<urmalc ıçın omuz omuza milcade
le edeceklerdır. 

Sermayenin giderek derin
lefen ekonomik bunahmı IOnU
cu halkımıza balkıt. deha da 
artıyor . Yaf8m, günden güne 
daha da zori8fıyor, ._..ınuzı 
diyerdan diyara göçe zortuyor. 
Adana Kenti bu tür göçlerin 
tipik örnekleriyle dolu. 

maskanler otu,turuyorlar. Yağ
murlu günlerde bütün aile, yal
nızca bir naylon parçasından 
diktilderi çadıra sığınır. Yazın 
bunattlct stcağında, aç-susuz, 
pamuk tarlalarında günde 50-60 
lira kazanmak için canını difi· 
ne takarak günboy... çatı,ır . 
Sağlık sorunlan ise bir f<:ıcia . 
SigortaSIZ ç.ah,tırıhrtar. aa,ta 
lU 11kınttsı olmak üzere çok 
zor k otullarda Y8f8rlar. Kendi
lerine hiçbir ~ağlık yardımı ya
pılmaz. Türlü bula,ıcı hastalık
tar kol ge zer. Ötülerine mezar 
yeri bile bulamazlar. DoOum 
yapan, çadırda kendi bafına 
bırakıhr. Çocuklarta ilgilenmeye 
ise imkiniarı yoktur. Sık ••k 
kaybolan çocuklar, günlerce 

Varlarını-yoklarını bir kamyona yüklemif, göç ediyorlar ... 

Bir yandan sömürgeci yö
netimin, diğoıtr yandan onlann 
ifbirtikçileri olan eöa ve beyte
rin baskıları ve yoOun tpizlik 
yüzünden, her yıl Kürdistan'
ltilıı Batı'ya binlerc:e aile göç 
etmelt zorunda kalıyor. Göçter 
daha çok da bahar aylannda 
oluyor. Bunlar, üstü açık kam
yonlar1a binlerce kilometrelik 
yolu katedlyorlar. Çukurova'nın 
fUt:alında burasında geçlcJ 

SAYFAlKt 
•• 

• 

1onra bulununca, değiştikleri , 
bir deri bir kemiğe döndükleri 
görülür. 

Çukurova' da görülen bir 
başka göç olayı da , buraya 
çalışmak için gelen mevsimlik 
lfçilerin göçüdür. Bunların ço
ğu yapı ifterinde çalışır. Gece
leri bir köf8ye yada kaldırımle
ra uzanıp yatarlar. Hayatlannı 
yalnızca ifgüçlerinf satmaya 
ba(llamıf bu inaanların bir 
de ecıkh dönüşü var. Bu da, 
ölülerini bırakanlar için ayrı, 
ç.alıtamıvantar için ayrı, hasta 

düfenler için daha ayrı bir dert 
oluyor. 

Halkımızın bu acıklı ya.şa
mının nede ni sömürü düzeni
dir. Halkımızı topraksız, ifsiz 
bırakanlar, ona zulmedenter 
sermayedartar ve onların işbir
likçisi a(lalar, beylerdir. Halkı
mız bu sömürü ve zulüm dü
zenine bir gün kendi eliyle so'n 
verecek, acılarını dindirecek , 
yaralannı aaracakttr. 

Kahrolsun emperyalizm, fa
fiZm, sömürgeclllk ve feod•l 
gericiliki 
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· Ew, qasi sı! sal bOn .. kcırke_r o-cotkar, 'xort O mıellim -h~mO 1\ı!zı!n pı!şvero lı ·hember 

MC'ye şer dıkırın, dlxwestı_n dawıya we birun; lı! Qemıref O hevalbendi!n wi bı lis.tık O 
zorbazi O c.ambazr~~en ne diti jı ·ciye. xwe ne dılıvıy.an. 

'Ewana hışke-Hı,şk pe iqtidari! gırtıbOn, Y.a fasti, kes nıkare wan lisfıkan; cambazi O 
zorbaZ!Y<In jı wan ra zede. bıbıne, jı ber ku ev tikqşin·eke sınıfi ye. Ev dı bıngehi da 
şe re .xe&a!kafan Q k~atan e. · . . 

Dı dema' i'gtidara wan da keyfa wan baş bO. •feqir O fıqare cıqas jı ,bôhayiye, 
betjih~e O b~mahyi! .acıı: bın a gazirıan bıkın ji, wan guh ne dıda gazinen han. )ı .Per 

1k\l buhayi b'ı keri waiı te. Tu gazineke wan jı betalıye na be. Ew xwedi mal, xan O 
epartman ın. · ·· · 

. ·Gava: ı:tengi! bındeşJan bılınö dıbe, ew dhtebıtın ku wi d.engi bı zore öıdın bırin . 
MC'yi!'u.sa 'dıkır: We polez O cendırme.dışaııdınser l.<a(k!lren, gundıyan, xorian O hWd .. 
Mc:'yi! ew davefın mepısxiln~. ew dı~uştın O bırindar dıkırın. MC'ye ne. dı1ıışt ~u rasti 
l:ıe ,gotın; we, rojrimane: kowiır O pırtO.k dıgırtin, 1! ronakbiranen teda .dıkırih; komeli!n 
peşverOy<ın. demoqratı!n -ı:lıdan .gırtın. 

,, 
Na:ve· wl! "Eniya Milli (Neteweyi} 1>0. le bı rast~ ew enıyek şoveni, nıjadperesti o 

paşverO bO. "' · 

@emitel neminenqeye bu_rjuwazıya mezın e, Ew pıştgerıya wan O havalbend~ wan 
-em~ryalizme dıke. Tırkeş çoye wan dıldşine; jı bo· :we ji: xulaman xwedi dıke: .. wan 
dıefımine., bıçiik dıke O dışine -ser sosyalist O demoqratan, dışine ser xeb~tkaren Fıış.yar 
O dışine ser welatparezen gele ine. Ew lı heviya saiOmanek f~ist e . Demirel O 
bOrjuwaziya meıın ii <irikarıya Tır:Keş dıkın . .Jı ber k.u rnilis~ wi faşist jı wan 'ra la:zm1 
ın a di rojen teng da zetır lazım ı.ı ... 

Erbakan tıcarıya ol (dlnl dıke O xebatkaren ne hıJyıır bı awakl dın dıxaplne . 
Oı~waıc, wan bı ve saz.Omano kevnaro O zalım ra ııırede. O alıye dın da il lı ser 
"Sina:rıya sırıın" fortan davllje. 

Her 'Şe ~rikan dı nıı'l xwl! da ~i· şer dıkırırı, ·çaven hey, O du derdıxıstm o ·xeberen ne 
dfti iJ l)e.v O du ra dıgotın. le disa ji şerikı1ı;a;,xw.e, dajotın c Bona we v.ek~ kl!, şej~ wan· 
lı ser par-ıelhrına nemetan bO, lı s.ır .pawekırına bodçev,a gel Q qEiöroyefı: ~lete bll. 
Ne ctıxwestın ku huk.umete belavk n O wan nemetan jı d'est berdın. Seöeba yekit'iya 
wan lı ser ajotına hukumete ev bO .. 

tl! rewşa gıran kl! welat ketıbn nav, edi teqet ne kır O MC'ya dı,ıduva dı meha 
çOyi de . ;ı ho kumete Ret, H ın neminende I'.P'ye veqetıyan Q bı CHP' e ra yekltl deynln 
O ;hukumetek nuh· dı ser<*tiya Eı>evit da sazbO. Ne ewqas zorbaz i, ne pere, nf" ·1 fort 
O ılerew· ii · nexweşıY.a MC'ye ra çare ne dit. . ' 

'Le bele, dı bıngehe we nexwe~iY.~ da sebeÖI?n ııöori hel'\e. Ev saz.()mana' kl!·,..ni!re ~ 
edi ji derd O kı.ılen gel ra nıkaJa derman bıbine. Roj bı roj b'etali; bırçıti , . lı ·aliki 
dewlemendi, lı. alıye ~dı n xızani •kom dıbe o me·zın dıbe. Dı ve sazOmane ·aa serfıra:t:ıya 
hıhekan dı s·av.a kambaxıya, dı saya derd· O janen yen dın e. Bori!! xılasbOna hemOyaro 
qıvıl ev sazOmana kevnare ya zalı.m O bı! da di beguheranqın O lı Ciye. wl! . sazOm; 
nub, yeka wekhevi O azadıye bı des•~ -karker O cotkaran ~ aval<ırın.' 

Gelo, ket'ına MC'ye O hatina liukumeta: Ecıevit ser h.ukım ewqas guheroı. ııftlc 
•.mezın e? Eşkere ve kı.ı na. CHP jı partıyek serriıiyandar e, ew ne -ya . karkaren O 
xebafbran e. Ew nıkare ·v~ sazllmana kevnare jı bıni da bıguhere. ' . . 

Serda ji hukumefa nuh ne tene· bı CHP · ııeöaye. Borıa we yeke ji ew nıkara 
J?.rograma; xwe bı temami bı cih bine. le disa 'ii ev gutrartın dı tevgera gelen me da 
bOyerek baş e, .peşverO ye. Bı vi! guhartıne trei.en faşist O yen heri paşveı:O d.erbe 
~arın. 

Hukt:meta nuh l:ıer çıgas• nı kare () herweki ji naxwaze ·gel ek tıştan bıguhere, 
dıkare tıırıek tıştan ji ,bıke . Xasırna dı rı.ya demoqrasıye da, Ecevit O flartıya. wi lı ser vi! 
mesele geleksot dabun mılet. Wi dıgot, eze atadıya ramaıji 'i,ı hem() bendan O qeydan 
rızgar bıkım. Wi dıgo, bıla tıemO kes 'bıkarıbın xebata domQQratik, aiıgo ~ıvin, meşiri, 
komel O parti daniır O hwd. Bı serbesti bıkır . Nıha şert e ku hOku~ta .riuh '(ari waden 
xwe bi! qeyd jl şert Qı dtı bine. · - , 

Dıve, zorda,rıya polez lı ser pırtOk, rojname, kovar O belavokan bi! rakırın. Ewana 
bı reheti bene ~apkırın O belavkırın . 

' 

~ıvı!, hember ıagdnan weknevi hebe .. Zordarıva lı ser pırt~. r~jname O kevııri!n 
Kurdı i)e rakırın Heke usa nebe, ev a;zadı ıı bo gele me, -10 mılyonı z&fetır Kurd' · ne 
tış$ek. e. 

'GelE\ l!:urd dı dewia i'VJG'ye· da bı merani heqe xwe parası. e ı zman·e .ı;we roj name. 
kovar O' pırtG~ .derxıstın ·q· bın ewqas .teda O zulım da ji' ·ew bE>Ia,·Rırm Em tucar vi 
heqe xwe· yi gel er Cr mırovi dest bernadın ~ _paş ve~ nakışın. ·· 

l;!ewc;e ye ku. zordestıya lı ser komelen demoqratik O partiyen ~ep be rakırı.n, 
Komel !:ı.ı deste _walıyan ney@'(ı ııırtın. : 

A.lıye dın da ji, hewc~ ye, xulamen faşistıy~ ı ı zaningehan O dıbıstanen· dı n . . ji 
saziyen dewlete .ben paqı~ırın . 

Hewce ye, çeken rnili.sen faşist jı wan be standın. Tevgıredanen ·wan -m·ina Ülkü 
O<ıakları- be grrtm. J ı ber ku ew tevgıredanen·, çekhılgırti. ·ne, rewşa wan be qanuni ye 
O wan gelek xv-lin rıjandıne; geiek curm kırıne. Usa be ku e_dl tu xeteı:a wan gıliije gel 
o nezen faşizıne jar bıke.vın. · ·. . ~ 

~ " -·oç, 

EW ,şol~n han lı .b~r ~ukuıneta nuh wezifeyen-,.~in ın. '~'l<utne~·%J.ı, wan bı cih 
neyne, k4 bona c;itıan·ina w~n bı dıl O çan ne xebıt~, ferqa ~~ ·!:it y~~i:Cıvi namine O 
nema jı we· fa hukumetek demoqrat te golın. ·1:'~<~:~~- ·: .. ~··· 

Rası e. -2<eba; jı b0~a -demoqrasiye Yi! ·bı dı!~ O can· ~o'fe':~l~a!ist fı demoqraı 
e . le drv~ em bıxebııın ku C.HP- ii hınek waden. bı c-il:l .l;ıJne~i:ıj:i~a-.. ~~,paş_ va AO. 
eitı hef!lber \.Ve derk.evın: gava ku p~ va ç.fı. em pışta ,w~',!>ığnn ô a.rik~tM;~ıdne we. 

~ • ;. _!,; , • .ı::,~ 
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Üç. yıla yakın zamandır ki, ,işçiler köylüler,. gençler; ö~retmenler, kısar,;ası tüm 
ileri'Ci gelÇler · MC'ye karşı mücadele ediyor', i~tiôarını _ sona . erdirme~e çalışıyorlardı; 
aı:na ~mirel ve yandaşları, tilrfü oyunlar, zorbalıklar ve •.görülmemiş cambazlıklada 
yederioden kımıldaınıyorlardı. . , -.. 

Onla:c iktidara sımsıkı sa:rılmışlarôı. Do~rusi.ı, kimse. bu: ov.uı;ıları, zorbalik . ve 
cambi!zlıkları c;>nlara çok göremez. Ç-Onkü bu bir sınıf mücadelesidir. Sll. temelinde 
.emekçilerle sömürü,c!llerin savaşıdır. . . 

Onların iktidar döneminde keyifleri· yerindeydi. Fıtkir•fuka.ra kısmı pahalılıktan, 
iŞ,S,izlikten, ·. ' · evsizfikten• ne kadi\r çek·seler V~ yakınsaljir ?a~ •ı:ınlar DU y~kın~alar~ 

'aldı.rmıyorlardı. Çünkü pahalılık onlara yarıy.ordu. ,Pnların ışsızlıktl!n hıç. bır şık:iyetı 
yoktu. Onlar ev, han; _apartman sa~ibiydiler·. . . .. , . . 

Ezilenlerin sesi yükseldi~i. zaman, o.nlar bu sesı zorla . susturmak ·ıçın çal:ıalarlar. 
MC öyle yapJ;yordu. O, poiisi ve jandarma.yı . iŞçilerin; klilyl!ller!n, gençlerin . v.b . 
.(lzerine · iıönderiyor(li.ı. MC onları hııpse atıyor, öldllr:ti.fy<oç,, yaralıyordu. M_C doAru_l.arın 
söy.-lenmesini, ,ehgell.i,yordu; o, ,gazeteleri, kitap ve . dergileri .toplu~or. ·aycilınlara .baskı 
yapıYor, iledtf ve· demôlçratik dernekler,i kapatıyordu. o " • ' •• 

· Adı ''f.ıtilliyetçi Ce~" idi. AşlırıEia_ 6 şoveniz~in, ırkçılıl!ın ve her t!lrlu gerıcılı~ın 
cep~esi idi.. · ' 

' 
Demirel .büyük. burjuvazinin : bir 'teiTl,S.ilcisidir. O, büyü!< bÜrjuvaziyi ve yandcışı 

empe'ryalizmi tut-uyor. Türk~ş onl~r adına· kavg~ ediyiır; bu .nedenle de uşaklar 
bElsliyor, 9nları el!itiyor, silafilandmyor ve onlar-ı sosyalistlerin, demqkratlaun Uzerine, 
u,yanık emekçilerin ve halkımızın yurtsever gjiçlerinin üzerine salıyor. 0 fa;şist bir 
düzen isfiyc:ır. Demirer ve büyük l;>ur.juvazi d'e Türkeş'i destekliyoriar. ÇtınklJ onun 
faşist milisieri anlara gereklidir, özellikle de zOI' gl:lnlerde, .. 

Erbakan din ticareti yapıyor ve bilinçsiz emekçileri bir başka türlll aldatıyor, 
Onları bu köhne ve zalim dOzene baglamak Istiyor. DiAer yandan da "ajır _,nayi" 
Ozerlnde palavra atıyor. 

Her Oç orta_!< da kendi aralar.ında ç~ki,şiyorlardı; birbir!erini!) gözOnO eyuyor, 
birbirieline olmayaca~ sözler söylüyorlardı . Yine cil~ ortaiCiıklarını sürd(jıQyorlardı 

,ı;;ünkjj hvgaları nimetleıin, devlet bütçesinin ve kadrolarının paylaşılması ozei'inev.di. 
kqkümeti da~)t!r:l !'>'u n·imetlefi' E\Ioeı:ı kaçırmak istemiyerl;atdı. Hüi<Ometi su_rdürmek\çfrı 
biı'l~rrieleri \iıı.ındandı... 1 

Ama. IJ/kıınln Içine dOştutıO aıtrr durum dahıı fazla elvermedl ve Ikincı MC 
aeçtiQimlz ay Iktidardan dO~tU. Bazi mlllotvekfllcrl AP' don ayr1ldıla ·, CIIP tle anlaştılar 
ve Ecevit'In Başkaniılıında yenı bir hOkOmet kuruldu. Ne o kadar zerbalık, no para, ne 
de yalan ve demageji MC'yi çökllntııden kurtararnadı , -

Elbette bu ç~üntQnün temelinde ekonom) k nedenler var. Bu köhne düzen artık 
haıkın dertlerine, soii:ınlaıına çözüm bulamıv,ei. Işsizlik, aç,lık g!lııden güne artıyor; bir 
yanda zenginlik . . di~eı: yan(la y,oksuiJuk birikiyor, aradaki uç~rum günaıın gUne artıyor . 

. Bu ··d!lzende ~zılarının mutlulu~u d·iger-leriniıı mahvı ve acı i arı Qahasına gerçeldeşiy,O(. 
T opltimu6 ~urtuluş u için bu köhne, zalim ve agaletsiz-dü?en del!i.şmalf ve yerine. yeni 
~ir düzen, eşitlik ve Özg(jrlük düzeni, iŞçi ve .köyli.ilerin kendi .elledyle kllfulmalı.dır. 

MC' nin dü~üş!l ve yeı:in'e' Ecevit Hükümetin·!n geli·şl böylesine· önemli bir de~işiklik 
midir? Elbette hayır. CHP'de burjuva partisidir, Işçi ve köyiii emekçilerin -partisi 
de~;f. 0 bu ~9hne dOzeni temelinden degiştiremez. "' 

. Üstelik yeni hükümet yalnızca 'ÇHP. ile de oluşmadı. · Bu ı:ıedenle de., CHP' bu 
· li!lküinette, kendi programını bile tümüyle uygulayama'z. Yi.he de bu degişiklik 
haklarımızıı;ı mücadelesi' baJC:ımından olumlu öir olaydır, ileı:i€i n~teliktedir. '8u 
del!isiklikle faşist ve ·en gerici ,gOçl,er bir darbe yemişlerdir. ~ . . ' 

Ye!li hükümet, her ne kad!!r ççk ,şey _de~iştiremeise de ve de~iştirmek işine 
g_elmezse de, ba.zı şeyler' ~e yapabilir, özellikle deınokratik· haklar alanındjı, Ecevit ve 
'partisi, bu alanda kitlelere ç<Jit. şeyler Naadetmişlerdi, Ecevit, düşünce· ÖZ8.Ürlügünü her 
tjjrlü kayıttan, s.ı:nırlamad~i\ kurtaı'!!c~ını söylüyordu. O. herl<'esin tpj:ılanm.a, y.Orüyüş, 
'dernek v..e parti kurma . v.b. dem0l<ratik hakları özgürce kullanmalarından yanıı 
.oldul!uriu söylüyordu. ~imdi yen\ hükümet bu vaaderi Kayıtsız şart?ız yerine gııtirmek 
durumundadır. ' 

' '· 
· ~olisin gazete, dergi, kitap' ve bildiri _,v.b. ilz~indeki öaskılarıria sol) yerilmelidii'. 

Bunlar özgür'ce basılıp da~ıtılabilnfelidir. ' ' 
o • 

Ya'salar karşısında herkes eşit olmalıdir .. 'K!Irtçe basılan kftap, gazete ve dergiler 
üzerindeki · baskılar"' son verilmelidir. E~e.r bu vapılm~~sa, .basın >özgürlül!ü halkımız 
aç.ısındaiı• ·10 milyonu n ustündeiCi Kürt halkı açısından· hiç öi'r anlam :taşımayacıilktıi'. 

• • 

Kürt halkı M~"' dönemi.nde yi~itçe haklarını korudu, kendi diliyle gazete, dergi ve 
·kitaplar ,çıı<ardı, o kadar a~ır baskı ve zulüm altında da bunları dagı~ı. Biz bu ulusal 
ve insani hakl~lnıızdan as'ia vaz geçmeylz ve gt'i'i a.dım atmay.ız. 

. ·' . . 
Deınokratik kitle örgütleri ve sol pactileı' üz'"ndeki baskılara s~ın yeriımelidir. · 

Dei'nekle,rin Valiler ~fuıdan ~lma:sı önlenmelidir. · , , 

oi~er yaııdan, Onlvenlteledien ~ diger Çk~laı:dan ,,devlet kuruluşlıırından faşist 
.uşakları temizlenmetidiı'. . • 

Faşist mihsler silahtan anndırılmalıdı~, Onların ·cırı~ütleıi -OikO Ocakları .gibi· 
j(apat.ılftıalıdır. ÇünkO bu örgütler silalılıdırlar, b!J durumları Yasalara aykırıdır. Ve 
bUntaı .çOk 'kan ıfö.kmüş, çok suçlar' işlemişlerdir. Öyle olmalı ~(i onlar artık hıılka bir 
zarar vi!.reinemeli ve faşizm güçleri ,geriletilmelidir. , 

. Bunlar, v.eni HOkümetin önündeki acii görevlerdir. HÜkümet bunları yapamaisa, 
" bunun. için ciddi l;ıi~ çaba gösterınezse onun geçmi$ lloküme.(ten pek farkı kalmaı ve ' 

,. o.ııa. ;c;tem~ratik bir hükümet denemez. 

D'oArudur, demokrasi için gerçek' anlamda ciddi mÜG'adele ·sosyalist ve demokrat 
gllçlerin 'işidir. Ama CHP'nin bazı · vaa'dlerini yerill'e getirmesi için de _çaba göst'ermel< 
gerekir. O, geri~e adım att\gı zaman karşısına. çikmali, lleriye adırıı attı~ı zaman onu 

' ' . desteklemeli, arka çıkmcıhyız. · 

1 
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Filistin sorunu yıllardan 
beri güncelliğini koruya gel-
mektedir. Son günlerde gazete 
ve televizyon haberlerinin ba· 
şanda yer aldı . Bu sorunun 
ağırltkta bulunduğu bir gün
dem üzerinde görüşme yaptık
ları anlaşalan Begin-Sedat gö
rüşmesi, tarihi bir an olarak 
değerlendirildi. Kapitalist-em
peryalist blokun !iderleri, bu 
görüşmeleri çok önemli bul- ' 
duklarına, Sedat'ın tutumu.nu 
desteklediklerini açıkladalar. ~i
listin halkının geleceği üzerin
de oynanmak istenen bu oyun· 
larm · day"ndığı temelleri açak
lamak, özellikle Nasır'dan son-
ra Mısır politikasanda meydana 
değişmeleri ortaya koymak ayrı 
bir önem ·taşımaktadır. 

Filistin halkının yıllardan 
beri süregelen kurtuluş müca
delesi, başarının eşiğine yaklaş
mış bulunuyo~. Ulusal kurtuluş 
mücadelesi vermiş ve vermekte 
olan dijer dünya halkları gibi 
Jillstinliler de bir gün mutlaka 
özgürlüklerine kavuşacaklardır. 
Ancak, bu 'Sonuca ulaşmak i
çin çok çetin mücadelelerden 
geçilmesi kaçınılmazdır. Kurtu
luş, günümüz dünyasmda bir 
umut olmaktan çok bir gerçek
lik haline geldiği içindir Id, 
emperyalizme ve sömürgecilile 
karşı mücadele tüm güçlükleri
ne rağmen olanca sıcaklıilyla 

. --sürmektedir. , 
., ·· : Filistin sorunu Ortll-Do 

: ı' ··ğti'nun genel durumundan ko
. puk olarak ele alınamaz. Bu 

· alanda yer alan ülkelerin duru
mu, kapitalist-emperyalist sis
tem ile sosyalist •sistem arasın
daki ' güç denge'si · ve benzeri, 
koşullar Filistin sorununu bir 
Orta-Doğu sorunu olarak de
ğerlendirmeyi zorunlu kılmak-

. tadır. 
Filistin halkının bunca mü

ca'dele ve deneyimden sonra 
kuracağı devletin gerici delil, 

• ilerici ve radikal bir nitelikte 
olacağı açıktır. Ulusal kurtulu
şu toplumsal kurtuluş sürecinin 
hemen izleyeceği'; Filistin -mü
cadelesinin ulaştiğı boyutları 
bilen herkes tarafından kabul 
edilmektedir. 'Emperyalistlerin 
ve Orta-Doğu'daki gerici ülke
lerin başlıca endişeleri, kurula
cak Filistin Devleti'nin sosya
lizme açık bir yapı gi;sterece-

. ğidir. Emperyalizmi' ve Arap 
gericiligini ayaklandıran, E. Se
dat, Kral Hüseyin, lrall Saha 
gibi gericileri emperyalistlerle 
aynı safiara iten de bu durum· 
dur. . 
SAYFA DÖRT 

-. 

ve ' 
• 

Emperyalistler, Orta-Doğu'
da kurulacak bir Filistin Devle
ti'nin, .büyük değişikiiidere yol 
açacağtnı, dünyanan bu bölge
sinde güç dengesinin s.osyalist 
sistemden yana gelişeceğini, 
emperyalizmin emı:indeki Arap 

' gericiliğinin kısa zamanda çö· 
keceğini iyi hesaplamaktadırlar. 
Arap ülkelerinin büyük bir kıs
manda ve Iran'da yönetim de
ğişikliklerinin hazlanacağına; 
Orta-Doğu'da özgürlük müca
delesi vermekte olan Kürt ulu· 
sunun ve diğer halkların kurtu
luşlarının kolaylaşacağını gör
dükleri' için Filistiniiierin devlet 
kormalanna engel · olmayı, en 
azından bu süre<;i uzatmayı 
planlamaktadırlar. Öte yandan 
M1sır ve lran1dtı özellikle son 
yıllarda palazlanmaya başlayan 
burjuvazi, emperyalist ülkele
rin, özellikle ABD'nin çıkarları
na uygun bir politikanın izlen
mesini· sağlayan en büyük et
ken olarak orta~a çıkmış bu
lunmaktadır. Mısır'da Nasır'dan 
sonra meydana gelen büyük 
politik değişiklikler4: bu olguya 
bağlı olarak de-ğerlendirmek 
aereldr. 

E. Sedat dönemi, M111r'm 
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Amerika'ya yanaşmas.ı yönun
den dikkatleri çekmekte.air. 
Mısır, · Nasır dönem;ndeki yurt
sever ve anti-emperyalist nite
likler taşıyan dış politikasından 
artık tümden uzaktaşmış bulu
nuyor:. Mısır burjuvazisinin Ila· 
lazlanarak gelişmesi , yönetimin 
yapısanı ve politikasım istediği 
yönde belirleyip yönlendirme 
noktasına ulaşması meydana 
gelen bu değişikliğin asıl nede
nidir. Bu durum Türkiye'deki 
gelişmeye benzer bir süreç iz
lemiştir. Başlangıçlarda anti-em
peryalist bir nitelikte olan, kıs
men de feodalizme karşı bir 
öz taşıyan ulusal kurtuluş ha
reketi, burjuvazinin güçlenmesi 
ve sınıf müeadelesinin ön pla
na çıkmasına paralel olarak 
emperyalizmin kucağına düş
mekten kurtulamamışhr. Kısa 
sürede, devletin sağladığı ola
naklarla daha da kanlanait bur- · 
juvazi, empe!)'alizmle bütünle
şerek ·aerici ve vurtsever gücle
ri ezmeğe başlamıştır . 

Mısar'an, qzellikle Sedat 
döneminde, ABO'ye ve diğer. 
emperyalist ülkelere yanaşması
nen milCidi temeli budur. lu 
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örneklerin de aösterdiği gibi, 
ulusal kurtuluşun toplumsal 
kurtuluşla tamamlanabilmesi i-
çin s(M!yalist güçlerin harekete 

. öncüliilc etmesi tarihsel bir zo
runluluk olarak karşamıza çıka
yor • 

ABD Cumhurbaşkanı Ca~-

• 

terl Ortadoğu'da radikal bir 
Filistin devletinin kurulmasına-_. 
karşı endişelerini şöyle dile ge
tirdi : "Radikal bir Filistin dev
letinin kurulması, Orta-l>otu'da 
barışın g~rçekleşmesini güçleş-

• tirir." Carter, son günlerde 
baklayı ağzından iyice çıkardı . 
O, şunu öneriyor: Ya Filistin'-

' deki ·1sraillilerin ve Ürdün'ün 
de katılacağı bir lsraii-Filistin
Ürdün üçlüsünün oluşturacağı 
bir devlet, yada Ürdün-Filistin 

·--11<ili devleti kurulmalıdır. Car- ı...4 
ter, bu sonuncusunun güçlü f 
federatif. bir yapıya sahip ol
masını da şart ko.şuyor . Görül
düğü gibi, ABD'nin amaq, Fi-
listin halkını Ortadoğ'daki geri-
d güçlerin kontrolünde tut· 
maktır. 

Iran şahı ise, son gelişme
ler karşısında şöyle diyor: "Fi
listinliler konusunda ciddi en
dişelerim var." Görüldüğü üze
re, emperyalistlerin ve Orta
Doğu'daki yerel gerici rejimie
rin endişeleri ortaktır. Bu re
jimler, kendileri açısından uy· 
gun şartlar doğduğunda, geç .. 
mişte Ürdün'ün ve Suriye'nin 
yapt,!ğı gi~i , Filistin halkına 
karşı 's~lahlt saldırıla r,a girişmek· 
ten de &eri kalmıyacaldardır. 

Filistin sorunu bakımından 
Orta-Doğu'da barışın sağlanma
sı1 hiç kuşkusuz, Carter ve uy
dularının önerdikleri biçimde 
değil -çürıkü bu halde Filistin 
halkının özgürlüğü hiçe in~cek 
ve kurtuluş mücadelesi de de
vam edecektir-, bu halkın ken
di kaderini., hiç bir kayıt ve 
şarta bağlı olma'·.sazın belirte
meli ile mümkündür. 

' • • 

ROJA WELAT/OCAK 1978 
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. Van'da deprem telliketine uOrayan umekçl hıılkımı.t bu yıl dn kı~ı açıkta g~çlrıyor. 
Gericiler bu yıl da onu yaroları w acılarıvl)! b~ b~a bıraktılar. 

Hatırlardadır, depremln oldugu günlerde yetkililer p~ peşe Van'a akın ettiler. Ard 
arda demeçler verdiler. Televlzyonda, radyoda konuş~ular ve yaraların kı'sa sürede 
sarılacatını açıkladılar. "Devlet güçlüdür, gerel<en her şeyi en kıR sUI'Cde yap;u;ak" 
dediler Bütün yetkililer, parti liderleri deprem'den· dolayı OzüntOiü olduklarını, 
~llerinden geleıı y;.ırdımı \<.ııım.ıktan ç•~.ınmtoveceklerını söyleyip dıırclul.v 

au deıne.ç yarışı u ı. un zam.:ın dt•v;•m ~dm aıtıi Sbmlı.""' ı yllnl'' ını ın v• •k ili h ri 
radyo, televizyon ve gazetelerde nutuklar attılar Ama ıt~nıcın kı~.ı sOrı~dt> onlarin do(lru 
söylemediklerini ortaya koydu. Daha Ilk gOnden itibaren bOyUk bir kargaşa vardı 
Deprem Bölgesinde. Kimin ne yaptı~ı belli deıtildi. Devletin o gOçiO eli her nedense 
oraya yardım için uzanmakta tereddüt gösteriyordu. O güçlü el; köylere gitme~ isteyen 
yerli ve yabancı basın mensupların ın yakasına yapışıyor, onlara engel oluyor, 
makinalarını kırıp parçalıyor, · filmle~ini yakıyO..du ama · yardım etmiyordu halka bir tO rlU. 
llericH;levrimEi kişi ve kuruluşların halka ulaşmasını"'engellemek için de hayli ugraştılar 
yetkililer. Her nedense ilericilerin halkla yüz yüze gelmelerind;n çok korkuyorlardı bu 
baylar. . 

Neden telli.Şa düşüyorlardı sömOrgeciler? Çünkü gerçeklerin görUimesinden, dünyada 
duyulmasından; ölümden korkar gibi ((orkuyorlardı da ondan. Onlar Iddialarının tersine 
halka yardımı bir kenara bırakmı~. bir yasak ve baskı zinciri oluşturmuşlardı çevrede. 

Yapılan yardımlar yerine ul~tırılmadı. Görevlilerle ~erli sömürücOier el birliQi 
ettiler. Yardım malları kaçırıldı, saklandı Sonra da dükkaniarın vitrinierinde görüldü o 
yardımlar. Böylece vurguncular deprem fıılaketinden bir kez daha yararlandılar ve 
kasalarını doldurdular. 

Zaman ilerl~ikçe halkımızın acıları dinmedi, daha da arttı . Gerçi nutuklar atılıyor 
"yapacağız, edeceğiz'' deniliyordu ama yaprtan bir şey yqktu. Olamazdı da zaten. 

Sömürücüler her zamanki gibi telılketi sömürdOier. Sömtlrgecllerln depreme çok 
sevindikleri de bir gerçekti. Onlara fırsat doAmuştu. Artık çok sayıda insan bölgeyi terk' 
edip, gurbet ellere .gidecek ve nüfus azalacaktı. Kürt halkı biraz daha dilini, kültürünü 
unutacak eriyip yok olacaktı . 

önceleri halkımızı zorla sOrgüne göndermijlerdi. Sonra uyguladıkları · ekohorriik 
politika ile yal_)~ılar bunu. Hata da bu durum devam ediyor. Işsizlik, pahalılık ve sefaleti 
yaratarak l:ıal~ın göç etmesini saAiadılar. Bu gün de bu politika başarıyla yi.lrOtUIOyor. 
Ama, deprem olunca .işleri birili daha kolayl~tı. Depr-em k~ndilerine yardım etmek için 
olmuştu sanki. Halki, göçe zorlamanın en etkin yolu konutları· yapmamaktı . Böyle 
olunca meeburen ayrılacaklardı . . 

Başbakanın verdiAl söze raQmen konutlar yapılmadı. Onun söylediAl tarih gelip 
çattıQında ortada bir şey yoktu. Böylece bugüne gelip çattık. Yeni bir kış mev~imi geldi, 
yarı oldu. Ama vaad edilen konut işi fiyasko lle sonuçlandı. 

Ceçenlerde, Mrmarlar Odası bir basın toplantısı yaparak koııutların durumunu 
anlattı. Gerçekten de d,urum yürekler acısıdır. Yapılması planlanan konutların küçQk bir 
bölüm O tamamlanabilmiş bugüne kadar . Onlar da dostlar alış-verişte görsOn kabUinden. 
Hani reklam için eşantiyon olur ya, öyle bir şey. /1 

üstelik yapılanlar da bir işe yaramıyor. Böıgenin iklim şartlarına uygun deAil yapılan 
evler. Hem halkın yaşam biçimi de göz önüne alınmamış. Bölgede ,hayvancılık yapılıyor. 
ama ahırı yok· evlerin. Saman için samanlık mevcut del!il. Anlaşılıyor ki "giJçiU dey~et'' 
in yetkilileri halkımızın hayvanlarla birlikte yatmaya devam etmesini istiyorlar. Y-öksa 
hayvaniara bir barınak ·yaparlardı herhalde. Evler oturulacak nitelikte de de(ıldir. Ortada 
var olanlar derme Çatma yapılardır. Duvar aralarından kar ve rüzgar doluyer içeriye. 
lsıtılmalar~ mümkün deQil. Kapılar, pencereler kırık, dökük': Ç<>#unun camları yok. Nüfus 
kalabalık, aileler bu kümesvari konutlara sıAmıyorlar. 

Demek ki, 1939 depremi sonrasında Erzincan için gönderHen yardım paralarıyla 
Ankara'da bOrokra tlarla lojman yapan düşünce aynen devam ediyor. Devlet yetkilileri 
becerikslz oldukları için yapılmıyor bütün bunlar. Onlar Isteyerek ve bilerek yapıyorlar 
bütün bunları . Amaçları açık; hazır deprem olmuş.ken halk oturacak bir yer bulamaz 
olsun, yerinden yurdundan ayrılsın. Zaten iş güçte yok. O halde kalmasın oralarda. Batı 
bölgelerine göç etsin erisin, yok olsun. 

(şte, sömürü çevrelermin depremden sonraki politikaları bu. Onlar halkımıza açlık 
ve sefal~t veriyçırlar. Demeçler: nutuklar vaadler hep yalan. Yalan olduAu da apaçık 
ortada dıJrw,or . Verilen söz<lerin yerine getirUmedi~i gÜn gibi açıkta. Ama sonsuza .kadar. 

· sOrmeyecek bu kokuşmuş d'll!Zen. • · 

RÖJ~·WELAT/OCAK,: İ97S .. . 
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önümüzdeki Şubat Ayı'n~ 
da TÖB-DER'in dftzenlediği 

·Devrimci Etitim Kurultayı 
(DEK) toplanacak. Başmdan 
beri eğitime damgasını vur-
muş olan ırkçı-şo:ven k:arak
ler, son yıllarda kurt maııal
ları ve türlü saldırganlık 
yöntemleriyle doruğuna çıktı . 
Bu nedenle Devrimci ejitim 
kurultayının üzerinde dura
cağı bir hayli sorun var. 
Hele lllkemizde ana dilinde 
eğitim olanağından yoksun 
tutulan milyonlar da göz 
önüne alırursa.. Sömürgeeller 
sayısı bugUn on m}lyon~ üs
tünde olan Kürt lialla 'için 
böyle bir şey düşUnmediler 
tabü. Onlann bütün çabası · 

• 

Kürtçe 

öğrenim 

yapmamış ... 

bir an önce Kürt ballana harcamakla"·· suçlanmıştı. Bu 
dilini unutturmak, onu erit- nedenle uzak bir ile sürOJdü. 
mek oldu. _ . Halekındaki Jcovuştul'ma da 

Kürdistan'da pek çok devam etti. Sonunda, Hatay 
ilkokulun duvarında $Öyle ya- n Disiplin .Kumlu, bu suçla-
zılıdır: "Ne mutlu TllrkOm manın doğru olmadığını tes-
diyenel" Yine KUtdistan'da pit etti de Mehmet Kısa da 
da öjreneilere her. sabah ceza almaktan, işmden ol-
aöyle '"nd iç.irilif: ''Ttlı!.kUm, maktan t... ...... ıd· y u, Au.t"UU U • . 

do~~. çahşkamm . .. l İl Disiplin Kurulu'nun 
Sömürgeciler kursakla- yazısının fotokopisini bitiŞUcte 

nndalci hevesi gerçekleştire- sunuyoruz. 
m ediler, Kürt ha1lcmı zorla . . ·Bu belge, hiç kuşkusuz, 
eritemediler. Ama baskılar, Kürt ballana uygulanan ırkçı-
lcovalaınacaiar da s1lrfip .geli- şoven baskıların, Türkiye'de 
yor. insan haklarının çiğDenişinin 

Aşağıda bahsettjğimiz o- de bir belgesidir. Çağımıula 
lay bunun bir. örneği: bir hallan kendi diliyle öire-

1976 yılında, yani devri oim yapmasının yada "solcu-
MC'de öğr13tmenler çok çeşit- luk yapmanın" suç sayıldığı 
~. çok ilginç nedeıilel'le kı- ülkelerin sayısı ç-ok azdır. 
yıldılar. Bu kıyı:ml}lrdan biri , Blllllar Güney Afrika BirUSt, 
de Kırıkhan Zafer . ilkokulu İran gibi ırkçı. zorba reJimle-
ötı·etmeni Mehmet Kısa'nın rin h81a yaşadıklan ülkeler-
başından geçti. Mehmet Kı- dir. Ve lcuşlcuswız. bu örnek-
sa, "öğrencUere Kürtçe öjre- lerin de son bıılması için 
nim yapmak ve solculuk için dünya tarihinde uzun bir dô-
eliıiden gvlen ller çanayı oem geçmlyecelcUJ' .. 

. 
• Tq'LB'l'IDA' ll!lL!/liA!!!oAAı 
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M~htl Zana 4 Aralık Mitinginde halka hitap ederken ••• 

Helb1jart1na Beled1ya 
Di ya rbekre na m zet e 
şoreşgeran 

Mehdi Zana karktr ... 
Dı 11'e Çıleye Bere (pe

şin) cia lı her dere Tırkıye 
htlbıjartınen meheli çe b On. Dı 
nav wan da ye heri gıring 
helbıjartına be ledıya Dıyarbek 
re bO. Gele Dıyarbekre hış
yarbOn O peşveçOna xwe ni
şan da. Dı diroka Tırkıye da 
ev cara peşin bO ku lı hılbı
jartıneke usa gıring da, l ı 

hember namzeten dewlemend 
esılzade O xwinmeja, namze
teki xebatkaran, welatparezan 
demoqratan, namzeteki şoreş
ger ser dıket O dıbO seroke 
belediye. 

Mehdi lana, neziki çar 
meha lı kolan O kOçeyen 
Dıyarbehe, mal O mal, qeh
we O qehwe geriya, tevi gele 
xwe rOnışt, jı wan ra derde 
wan got O jı wan arikari 
xwest. Hımberi lana dewle
mend O esılzade hebOn O 
ewana bı sed hezaran, milya
nan pere dırıjandın . Le Mehdi 
lana be pere o pul be ii . bı 
gele xwe bawer bO. 

Gele Dıyarbekre ye xebat 
kar bı şayi O dılxweşi lı dora 
lana kom dıbOn , lı gotınen 
wi yen ronak bı dıl O can 
guhdari dıkırın O ewana ji 
derde xwe jı lana ra dıgotın. 
Bı vi awayi, pır ne bori, 
lana O karker, xebatkar, xort 
O xwendekaren sosyalist tev 
bı hev ra kelıyan. bOn kul
rnek. karker G hemO xebatka
ren Dıyarbekre baş famdıkırın 
ku xılasbOna wan bı deste 
wan de bıbe . ldna ji yek jı 
wan bO, j ı nav wan derketı
bü Ewana bı ve bir O bawe-
rıvf> lı dora namıede xwe 
kornbOn O bı hevra xebıtin, 
Lora dewlemendan, axa O 

began bırın . 
• Zana l ı mt>yd,ır~an , lı ku
çan. lı malnn u (M-an " 

' 

wan ra dıgot: "Geli hevalino! 
edi bes e, hışyarbın, heram
zadeyan ne bıjerın. Ez perçek 
jı we me, xebatl<ar ım, doza 
we dıkım u lı heqe we 
dıgerım. Arikarıye bıdne mın, 
da ku em bıkarıbın bı hevra 
beledıya xwe jı deste kedxwa
ran xılaskın, u bı hevra baja
re xwe Dıyarbekre avakın. Em 
desten xwe bıdıne hev ku 
taxe Reza, ya Kore ya Ben u 
Sen u hemu taxen dın ku be 
av u be ronahi ne, em 
b.ghijın hawara wan. Erne 
ave u ronahıye (elketrike) bı
dıne wan taxan kuçan u 
zıqaqan çe bıkın u wan jı 
heriye xılaskın. Em yekbın ku 
lı hember zulımkari u zordes
tıye, belediye bıkın kelaka 
xurt. Em yekbın ku şımaqeke 
(silpaxeke) mezın lı ruye zor
dest, kedxwar, faşist u hesti
kojen wan xın." 

Ev gotınen lana dı nav 
xebatkaran da tesirek mezın 
dıkır. Ewana bı çepık O bang 
razibOn O dılşahıya xwe nişan 
dıdan O gışka bı dengeki xurt 
O bılınd, Osa dıgotın : "Bıji 
hevale bındestan Mehdi Za
na!. Bıji gele me!" 

Bı vi awayi , yekitike me
zın, -yekıtike welatparezan , 
peşverOyan, demoqratan sos
yalistan, yekıtike xwendekar O 
xebatkaran çebu. Hawara şo
reşgeran gıhışte karker O cot
karan. Ewana yekbOn O b.ı 
hevra meşiyan . 

Bel e, dı diroka T ırkı ye da 
ev cara peşin bO ku namzete 
xebatkar O şoreşgeran, hemO 
namzeten dewlemend O axa 
O began lı para dıhışt O dıbO 
seroke beledıya bajareki. Ev 
bajar ji bajare mezın, bı nav 
O deng, ya Kurdıstana Tırkı
ye bo ... 

Bı ve bOyere me careke 
dın dit ku kınge şoreşger. 
welatparez O peşverO bı gele 
xwe yi xebatkar ra yekiti 
deynin, denge şoreşgerıye dı 
nav wan da bılınd bıkın O 
rıya azadıye nişani wan dın, 
wi çaxi gele bındest dıji sazO
mana kevnare derdıkeve O 
hezen paşverO O faşist para 
tan dıde. 

lordest O faşist, gele Dı
yarbekre baş nasdıkın ... Sero
ke "guren gewr'' şımaqek me
zın lı Dıyarbekre xwarıbO. 
Bona ve yeke, gava Dıyarbe
kır te bira wan, dıle wan 
teng dıbe. Le edi ewana ji 
baş famdıkın ku tu kesek O 
tu hezek nıkare lı ber meşa 
gelen bındest bısekıne . Gele 
Diyarbekre ya xebatkar edi jı 

cıye xwe lıvıyahO, ketıbO rıya 
azadıye. Denge şoreşgeran gt
hıştıbO karker O cotkaran. 
bıbO hawarek mezın O xebat
kar ref bı ref derketıbOn dıÜ 
faşizme. Daxwaza faşistan O 
hestikojen wan dı dıle wan rfa 
ma bO 

Lı dawiya helbıjartına Dı
yarbekre welatparez O şoreş
geran zora hezen paşverO bı
rın O bı xurti serketın. Le em 
dızanın ku ev peşveçOn lazım 
e her bajoy, h in fırehtır O 
xurtır bıbe. Dı vi kari de bare 
şoreşger O welatparezan gelek 
gı ran e. Eşkere ye ku helbıjar 
tınek bı sere xwe hertışt ni 
ne. Le bele gelek tışt e .. 
Bona ve yeke, ger şoreşger O 
welatparez para xwe jı hılbı
jartıne hıldın, bı gele karker 
O xebatkar ra yekıtıya xwe 

• 
mezın kın, bir O bawerıya 
wan z~de bıkın O ewana 

binın - dozeke şoreşger . 
Tu kesek nıkare şık O 

şıbhe bıbe ser serketına Dı
yarbekre. Ew serketrnek gele 
me ve. Ew serketına şoreşger 
O welatparezan e Bı ve 
serketıne dewlemend, zordest 
O faşista şımaqeke mezın 
xwarın . Le ne lene ewqas. 
CHP O seroke we ii gelek tışt 
hinbOn .. Jı van yek ev e ku 
xebatkar kerıye pez nı nin 
Ku lı peşıya xwe ronahıyeke 
bıbının, ku bır O bawerıya 
wan bı reyeke rast be, ewe 
ber bı armanca xwe bıçın . 
Mezınen CHP'ye hew dızanın 
ku, ew qet guh nedır:ı pesne
yar O daxwaıen xebatkaran ji, 
O ew ke nisan bıdın ji gele 
xebatkar bı dO wan bıçe Q 
r a y e n xwe bıde wan ... 

ew usa dızanın ku jı 
CHP'ye ditır jı bo xebatkaran 
heviyek dıne, alternatifek dı
ne tune. Ev raman hin dı 
wexta Menderes da hebO .. 
Wi ji dıgot " Eze ezıngaji 
nişandım ewe disa ben bıjar
tıne ... " Mezınen CHP li rewşa 
hezen çep dınıherın o dıbeiın 
ku, sosyalisten be yekıti ji, 
be çare we jı me ra arikar
bın. Ev ramana han lı Xarpıte 
lı lzmıte O lı gelek ciyen dın 
bı keri faşiştan , paşverOyan 
hat Lı - gelek ciyan ji sosya
list o· demokratan sıvasetek 
baş O çak ne ajotın, nav xwe 
da yekıti çe ne k ırın O be 
çare -wek gotına seroken 
CHP- rayen xwe dan CHP. Le 
lı Dıyarbekre sosyalistarı O 
welatparezan ne ket ı n hem
beza CHP, sıyasela xwe parıs
tın, bılınd kırın O rıya rast jı 
gele me ra nisan dan. 

Diyafbak1r Belediye 
Başkanhğ1 seçimlerini 

devrimcilerin adayi 
Mehdi Zana kazandi ... 

ı ı aralıkta tüm Türlciye'de yerel 
seçimler yapıldı. Bu seçimlerde en ilgi 
çekici o lan Diyarbakır Belediyesi seçim
leri idi. Diyarbakır 1\alkı uyanı klığını, i
lericiliğini gösterdi. Türkiye tarihinde ilk 
kezdi ki devrimci bir aday , böylesine 
önemli bir seçimde zenginlerin ft-odalle· 
rin, sömürütülerin adaylarını yenilgiye 
uğratıyor ve belediye bafkanı olu~·ordu. 

• \ \ 
~ 

-

o 

Mehdi Zana, dört .ıya yakın bir 
süre Diyarbakır' ı ev·cv, kahve-kahve do· 
!aşarak halkla birlikte olurdu, onların 
sorunla rını dile gelirdi ·v(• onlardan des· 
tek istedi. Zana'nın k.uşı~ında 'ermeya· 
darl.ır ve feodaller vMdı vı> onl~ r yUl 
binleri, milyonları haıcıyoriJıdı. Mehdi 
Zana tse para·pul.ı deAil, h~lkın;a güve
niyordu. 

_.v; • 
~ . 

o · 
=~ 

.... 

Kitleler 4 Aralık'ta "Kahrolsun- Sömürgecilik, Yaf&sın Özgürlükl '' 
diye haykırdılar ... 
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· 'fmekçi Diyarbakır halkı lana'nın 
çevresinde s~i ve lçtenlikle toplanıyor, 
onun aydınlatıcı konu~mitlaQI'ı canı gö
nülden dinliyor ve kendileri d4!' sorunla· 
rıpı ona anlatıyordu. Böylece çok geç
meden işçiler, diger emekçiler, gençler 
ve sosyalist aydınlar lana'nın çevresinde 
l<aynaştılar, bir tek yumruk oldular. 
Diyarbakıt'ın işçileri ve tüm emekçileri 
biliyorlardı ki kurtuluşl;ın kendi ellerin· 
dedir. Zana da onlarilan biriydi, onlar 
bu inançla adaylannın çevresinde tOp· 
landılar, birlikte çalıştılar ve sermaye
darları ap ve beyleri yenilaiye ıttrat
tılar. 

lana meydanlarda, evlerde, kahve· 
lerde halka şöy~ diyordu: 

"Arkadaşlar! Artı!< yeter. uyanın ""e 
haramzadeleri seçmeyin. Ben sizden bir 
parçayım, emekçiyim, sizin davantzı ve 
haklarınızı savunuyorum. Bana destek 
olun. Oy le . ki hep birlikte belediyeyi 
sömürücülerin elinden kurtarabilelim ve 
hep birlikte kentimi.z Oiyarbakır:' ı Ohara· 
lım . Elele llerelim ki , Baglar mahallesine 
Kore mahallesine, Ben O Sen'e ve 
ı$ı1Csız. susuz olan diger tOm mahallele
re su ve elektrik götürelim; sokakları , 
meydanları yapalım ve çamurdan kurta· 
ralım. 6irle$elim ~i. zorbalıga ve zulme 
kar;şı belediyeyi güçlü bi r kale yapalım . 
Birle$elim ki zorbaların, sömürücülerin, 

Devrimci İşçi Sendika'ları 
Konfederasyonu'nun 5. Kon
gresi geç.tiğim.iz günlerde ya
pıldı-. DİSK J(ongresi'nde, Koıv 

' federasyon'un kuruluşundan 
bu yana ilk kez ciddi bir iç 
mücadele, saflaşbıa görüldü 
ve bu kongrede· yönetim el 
de~iştirdi. 

Bazı çevreler, DİSK için
deki bu mücadeleyi ve son 
kongredeki saflaşmayı, sosya
listlerle sosyalist olmayanlar 
aras1ndaki mücadele gibi de
terlendirdiler. Mücadeleyi bu 
biçimde niteleyenlerin başında 
ise, daha düne kadar, kendi
lerine rakip gördükleri başka 
partilerden sosyalistleri tasfiyE 
için her yola ve yönteme baş
vuranlar geliyor. DİSK içinde
ki mücadeleyi ve yönetimdeki 
degişmeyi bu biçimde nitele
rnek yüzeysel ve yanlış bir de
gerlendirme gl ur. Aslında 
DİSK' de olup bitenler, son 2-3 
yıl zarfında sendika yönetimin
de belli bir etkinlik saglamış 
olan bir grubun izledi~ yanlış 
politikamn sonucudur ve bu 
politikamn iflasını göstermek
tedir. 

Sözkonusu çizgi, işçi sınıfı 
adına yüksek perdeden konuş
masına karşılık sendikalardaki 
çalışmada yanlış yöntemler iz
ledi. Bunlar Parti ile sendika
yı adeta birbirine karıştırdı
lar. fiİSK yönetim organların
da bazı taraftarları vardı,ora 
ya bazı uzmanlar da alınmış
b, Bundan yararlanılarak belli 
bir siyasi çizginin sloganları 
tüm örgütün sloganları haline 
dönüştürülme}< istendi. Dışa 
karşı sendikaya böyle bir ha
va verilmek istendi. Oysa bu, 
gerçek duruma ayları düşü
yordu. DİSK tabam, çok de~i
şik ,;ıolitik inançte işçilerden 
oluşt1yoııdu. Bu işçilerin büyiik 
kesimi, henüz, devriİnci sendi
·kal . mücadelenin gerektirdiği 
asgari bir eğitimden geçme
mişkrdi. 

Belli bir bilinç almış ve 
sosyalist sayılabilecek sendika
cı ve işçiler de solun de~işik 
gruplarına mensuptular. 
DİSK'de devrimci sendikal mü
c&dele yürütülürken bu gerçe
~in gö~önürie alınması gerekir
di. Aslında, sendikal miicade-
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faşistterin ve onları n kemik yalayıcıları· 
nın suratına güçlü bir şamar indirelim" 

f lana'nın bu sözleri emekçiler oıra
sında güçlü bir etki yoıpıyordu. Onlar 
onaylarını alkışlarlil ve haykırdıklan slo
ganlaila belirtiy(!rlardı. Hep bir oıAızdan 
şöyle· hayliırıyorlardı: 

' "Yaşasın Mehdi Zana. halktari ya_na! 
·Yaşasın haiRımızl " 

Böylece aüçlü bir birlik • yume
verferin,i~ricilerin, demokratların, sos
yoılistlerin birliii, aydtnların ve emekçi· 
lerin biriiii oluştu. Devrimeilerio sesi 
işçi ve köyfülere ulaştı. Onlar birleşip 
birlikte yürüdüler .. 

Evet, Türkiye tarihinde ille kezeli ki 
devrimcilerin ve emekçilerin adayı, zen
ainlerm, ... ve beylerin adaylarını ae· 
ride litralt•, belediye başkaniılına seçi
liyordu. Mu kent ise Türid.ye kürdis· 
tanı'nın ünlü büyük kenti Oiyarbakn .... , 
ItH •• 

Bu olayla bir kei dah~ görüldü ki, 
devrimciler yurtseverler ve ilericiler ken
di halklarıyla birlik oluşturdukları, onla
ra devrimci çaAnda bulunduklan ve Öz· 
aürfük yolunu gösterdilderi zaman, ezi· 
len hallı kitleleri eski düzene u~ 
çıkar, gerici ve faşist aüçleri geriletir. 

o 

lede her zaman bu gerçe~in 
göz önüne abnması gerekiıı. 
Sendilralarm üyeleri bir parti
nin üyeleri gibi homojen değil
dirler. Sendikalardaki geniş 
işçi kitleleri. ortak ekonomik 
çıkarları ve yine ortaklaşa -en 
azından büyülc işçi kitlesinin 
ortaklaşa- üzerinde birleşecek
leri devrimci-demokratik he
defler üzerinde birlik içinde 
tutulmaiarı ve ileri hedeflere ı 
· yöneltilmeleri gerekir, 

• 

Oysa söz kon.usu çizgi, 
kendi etkinli~ini kurma paha
sına, devrimcilerin sendikal 
mücadeledeki sınan:mı.ş doğru 
yöntemlerine sırt çevirdi. Ken
di dışındaki sosyalist çizgileri, 
grupları DİSK'ten tasfiye ve 
en azından etkisiz kılmak için 
yoğun çabalara girişti. Bu yol
da anti demokratik yöntemler 
benimsedi. Bu kişiler, son 
kc ngre öncesinde ortaya çıkan 
vf. kongrede de son.uçlar ve
ren çekişmeyi kendileriyle sos
yal demokratlar, "uzlaşmacı
lar", "burjuva sendikacdan" 
arasındaki mücadele gibi gös
terdiler ve tüm sosyalistleri de 
kendilerini desteklemeye çağır
dılar. (El altından bunu ya
parken, diA"er yandan, böyle 
niteledikleili ile uzlaşmak için · 
de elden geleni, hem de ·el 
altından. de~il. açıkça yaptı
lar.) Oysa kendileri uzun za
mandır ki DİSK içinde ve dı
şında, di~er sosyalist örgüt · ve 
çizgilere karşı CHP ile ittifakpol.iı-

·~kasını yürütmektedirler. Bu, 
".rakipleri" tasfiye .hırsı, onla
rı çok yakışıksız durumlara 
düşürdü. İlkesiz bir biçimde 
CHP'yi desteklediler. Bu yolda 
tipik CHP kuyrukçuluğuna var
dılar. CHP'nin ne olup olma
dığını, niçin CHP'ye destek 

Zorbalar ve faşistler Oiyarb~kır hal
lonı iyi tanırlar.. Boıkurtlar başı Diyar· 
bakır'da y.ıman bir şamar yernişti. Bu 
nedenle de Diyarbakır'ı hatırladıkiilin za
man kendil.,rini sıkıntı ~r. Ama artık 
onl;u da hiç kimsenin ve hiç bir gücün 
h;ılklann yürüyüşü karşısında duram.ıy;ı
caAını biliyorlar. Emekçi Diyarbakır haiJv 

·artık yerinden kımıldamış, özgürtük yo
luna cirmiJii. Devrimcileri~ sesi işçi ve 
köylülere ulilf"'ıştı, büyüli bir çagnya 
dönüşmüJtÜ ve emekçiler dalga -dalga 
faşizme kill'f' dikilmiilerdi. Faşistterin ve 
ktfnik yalayıcıl.ınnın hev~ri lcursakla- · 
nnd.ı kalmıştı. 

Diyarbalor seçimlerinin sonucu'nda 
yurtseverler ve devrimci18 aerici &üçleri 
yenilciye utrattılar ve büyük bir zafer 
l'ıazandılar. Ancak biliyeıuz Iri bu başa
rıların sürmesi, daha da geniş boyutlara 
ulaşması aerek. Bu itte devrimcilere, 
tüm yurtseverlere bilyük görevler düşü
yor. Açıktır ki bir seçim başansı kendi 
'başı·na her şey deAil, ama çolı şey... Bu 
nedenle devrimcilerin ve yurtseverlerin 
bu seçimlerden kazandıklan deneylerle, 
emekçilerle biriiii güçlendirmeli, onlara 
güven vermeli ve onlan devrimci müca• 
deleye ka:ıanmalıdırlar. 

Hiç kimse Diyarbakır'dir saifanan 
başanya k.ıra çalamaz. e halkımızın 
zaferidir. O, devrimcilerin, yurtsever· 

sa~la.ndığını kitLeler önünde 
gere~i gibi açığa vurmaılılar. 
CHP'yi kızdıracak slog,anlar~ 
dan, davranışlardan aikkatle 
kaçındılar. "CHP şoven midir, 
o halele şovenizme pek doleun
mamak lazım .. " tavrına girdi
ler. Birçok yerde CHP yurtse-. 
verliğin.i giyinmekten ve bir 
çok yerde düpedüz kendilerini 
CHP'li ilan etmekten bile geri 
kalmadılar. Sözde böylece 
CHP'li tabarn kazana.cak ve 
' yönlend.ireceklerdi.. ,. 

Biitiin bunlan yapanların, 
DİSK içinde toprak altlarından 
kaymca, el altından, CHP'li
lerle mücadele etmekte olduk
larını yaymaları ve daha düne 
kadar her yönteme başvurup 
düşmanca mücadele ettikleri 
diğer sol grupları yardıma ça
ğırmaları ko miktir. Onlar, sos
yalistler arası ittifak ve daya
mşma imkanlarını, kendi elle
riyle ortadan kaldırdılar. 

UDC denen çıkış bile, ger
çekte bir cephe kurma çabası 
ohaayıp, CHP ve TÜRK-İŞ'e 
yönelmiş bu ittifak kurma gi
rişimi ile, diğer sosyalist ör
gütleri ve güçleri ~ devre dışı 
bırakma. kamuoyunrl;;- etkisiz 
kılma, silme çapa.ef idi. Tabi 
bütün bunlar olmadı, olamaz
dı. Böylesine ayak oyunlan, 
fraksiyoncu tavırlar;, sekter 
davranışlar ancak.- sosyalist ve 
demokratik güçteri zay:ıflatırdı 
ve nitekim öyle oldu. Kendi
leri ise kazdıklan kuyuya düş
tüler. "CHP'llier"den bu ka
dar şik3.yetçi olmalan için ise 
biç bir neden yok.. 

Bu çizgmın kendisini 
marksist-leninist iddia edebil
mesi ise kammızca güçtür. 
Marksist-leninist olanlar, bu
nun gerektirdi~ devriuiei poli-

leri n zaferidir. Bu zaferi e sermayedarlar 
rorb.ılaı, faşistler önemli bir darbe yedi
ler. Ama ya1nız o kadar degil. CHP ve 
onun başk.ını da çok şeyler öirendil~ .. 

Bunlardan biri şu ki, emekçiler koyun 
sürüsü dejildirler ., kendilerine açık bir 
hedef gösterildigi, gösterilen yolun dot· 
ruluiiuna in.andı!<ları zaman, onlar amaç· 
lanna doğru yürürler. CHP'nin başında
lUler öyle sanıyorlar ki, onlar kitlelerin 
isteklerine önerilerine hiç aldırmasabır 
ve dilediklerini' aday göstermeseler bile 
ı&oıtteler onların arkasından yürüyecek ve 
-..•ye oy verecek. Onlar, kitleler için 
balWir bir Jmut başka bir alternatif 
olmadıA! -..ncındadı.rlar. Bu dütünce 
Menderes döneıoiıtde de görülmüştü. O 
da "Be n odun gösfersem. seçilir'' diyor
du. CHP'nin başındakiler sol güçlerin 
durumuna b.ıkıp, da}ınık olan sosyalist
ler çaresiz bizi destekleyecekler, diyor
lar. Bu düşünce ElazıA'da, lı:mitlte ve 
daha birçok yerde faştstlerin, sericilerin 
işine yar.ıdı. Birçok yel'lle. de sosyalistırr 
ve demokratlar dog,u bir pOtitika izle· 
m ediler, aralarında birlik sallamadı lar 
ve ·CHP yöneticilerinin de dUşilndUQO 
gibi- çaresiz CHP'ye oy verdiler. Ama 
Diyarbakır'da sosyalistler ve yurtseverler 
CHP'nin kucağına düşmediler, ba!ımsız 
politikalarını korudular ve kitlelere dot· 
ru yolu gösterdiler. 

tikayı canlarının istedi~ za
man ayak albna alıp çiğneye
mezler. 

Örne~in. sözkonusu çizgi
nin temsilcileri, ulusal sorun 
konusundaki tutumları bakı
mından pek de CHP'den farklı 
bir. tutum içinde değillerdir. 
Bunlar, ideolojik ve politik 
mücadeleyi tümüyle k1ik çıkar
larının emrine koşmuşlardır. 
Bu nedenle de gerçekleri alt
list etmekten, başkalarına, ör
ne~in Kürt halkımn sosyalist 
ve yurtsever güçlerine kara 
çalmaktan geri kalmıyorlar. 
Onlat, örneğin geçtiğimiz ye
rel seçimlerde "bölUcOler"le 
mücadele etmek adl altında, 
Diyarbakır'da sosyalist ve 
yurtsever güçlerin adayı olan 
Mahdi Zana'ya ](arşı burjuva
zinin adayı Yahya Mehmeto~
lu'nu desteklediler. 

Dar gı:up çıkarları adına 
sosyalist ve demokratik güçle
rin · birliğini, dayanıŞmasını 
baltalıyanlar, yine aynı. dar 
~rup çıkarları için oportünist
çe burjuvaziyle uzlaşanlar ve 
sosyal şovenizmden yakalarını 
kurtaramıyanlar marksizm-le
ninizme hizmet edemezler, iş
çileri devrimci mücadele yo
lunda e~itemezler. Bu yöntem
lerle devrimci bir parti. oluna
maz. 

Bugün DİSK içinde kendi 
deyimleriyle bir "gerileme" 
yada . "durgunluk" sözkonusuy
sa bu da kendilerinin yanlış 
politikalarının eseridir. 

Bize göre, DİSK içindeki 
son gelişw,eler. sosyalistlerle 
sosyalist' olmayanların müca
delesi olaııak nitelenemez. Bu 
olaylar_ bir şeyi net biçimde 
ortaya koyd~. o da yanlış bir 
politikanın ifla,sıdır. Gerek 
DİSK saflarında, gerekse ge~ 
nal olarak işçi sınıfı içinde 
sosyalist hareketin gelişmesi, 
pekişmesi, dal-budak salması 
ise ciddi, sabırlı, uzun vadeli 
bir çalışmaya bağlıdır. Bu ise, 
günübirlik bir politika izlemek
ie değil, işçi sınıfının devrim
ci çlünya görüşünden ve mü
cadele yöntemlerinden taviz 
vermeden başarılabilir. - SAYFAYEDi 
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Xeberdan: Bı MEHMOD ALl OSMAN 
1 

Kı.nn. Em, ewan persan O benıtvin wan lı j6r p6•k6fl ııcwendevanin xwe dıkln. 
Ev xebei'dan, ba kowara ÖZgürluk Yolu (Rıya Azadii) hat 'wergerandın Q bı 
Tırl(i, bejmar6 31 - 32 da (hfl}mara ,Ç1/tJy6 Pe,ln O ya hqln, 11J18) çap bO. Em Jl · 
orljinala wi, ango kurdıya w6 ·nıha ·çap dıkın. 

Dr. MehmOd All ~ dı nav f01'8f8 Kurdıatane lraq6 da, yak jı · wan 
mırovin bı nav Q deng bO. Ew dı komite navçe Q ancumen6 siyasj -va Paıtıya 
Demoqrat ya Kurdıatane lraqi da anelam bO. Pıfd tikçQna ,....,, ew jl jı 
Kurdtatana lraq6 · derket. 

Bir ü bawarlya me ev e ku, av xeberdan J:ırheqa tikçQna 1 fOI'ef& 
Kurdtatana lraqi da gallek. tlftan ku heya iro bı 8fkere nt dlhete zanln, bı 
rohnayi c(ıde bar çavan. Hewce ye ku geli ·me rastıyi bwıfte Q jl ""' d.,.ln 
~b~M. . 

Bı hatana wl Elmanıya Rojava, 4.8.1977'6 da lı beJari Bonn'i, tavlı karkar O 
xwendevanen KurdiStan awinek flreh hat ç6kınn. Lı wi cıwini da Kon~ela 
Xwendevanin Kurdıatan Lı Der Welat CAKSAt çend .,.,. jı MehmOd AU o.man 

Pl RSA : J ı p'er ku tu n~ziki yanzdeh salan 
eridam~ eı:ıcumen~ siyasi bG-P:D .K. Iraq-; J.ı 
ber çı ş9reşa Kurdıstan'a Iraq~ t~kçO? 

PI~-JI~ Dı sala 1962'yan da dan O 
standına!şoreş~ lı gel I ran~ destpekır. 
ereı· awayi bO O dawiya·w~ çı bO? 

BERSIV: Bı bir O bawerıya mın ku şöreş dı 
adar~ sala 1975'an de jı ber du sebeben 
bıngehi (esasi) tekçO: 

a) Sebeben ındirekt . Ew ji bı jıyana parti re 
destpekırıbun o hedi h~i dı laşe parti de 
bOr:ıe kul n meicweşi ö je re tı.ı d.erman ne 
ha te dcınin. ·. 
b) Sebebeiı direkt, ye ku yekser qerara 
rawestancı!ına ser danin, 
a) , SEBE~N,INOIREKT. Ev sebebane ji bı se 
rengan brin: SIYASI, CIVAKI O lEŞKERI. 

ı~ Sebeberi siyasi: 
1 -Jı destpeka şoreşe dı sala 1961 de şer bo 
mafen nıştamani bO, bo maf.en cıvaki bO 
ji. l e hedi, şoreş jı programa parti dur 
dıket O her O ha programa parti lı aliki 
dıma O parti lı aliyek ditır. Perçe. bOna 
parti dı sala 1%4 dı neqeba Celal Talebani 
O Mıstefa Barzani de hışt ku parti bıbe sf> 
perçe~ aiiyek· bı Talebani re gırt, perçek 
xw.e da aliye Barzani O perçe ditır xwe ne 
da aliye tu kesi, j ı herduke tır. 

• 
2-HebOna Barzani O kuren wi dı serektıya 
şoreşe de, bı pıştgerıya el o eşireteki 
çekhılgırti, O Barzani bı ramaneo xwe ye 
eşirti O ne bawerıya wi bı parti O disiplin O 
organan, kırın ,ku lı dawiye her karek bı 
gotıne Barzani be, O her qerarek dı deste 
wi de be. 
3-TınebOna ramaneki stratici, ronak O eyan 
O diyar lı ba parti. Dı pekhatına parti, 
raxıstına we lı gor programa we yekem 
Marksizm - lertinizm bO. Pısti vegerandına 
Barzani jı Sovyetıstane , programa parti hat.e· 
guhartın O kete w i rengi : Parti dı xebata 
xwe de istifade jı Marksizm - Leninizme 
dıke. l e c.ardın ji dı kongra şeşan de 
Marksizm - leninizm yekcar-..hate rakı~ın O 

• qet nave ~e dı programa parti d~ n~ma, le 
ı:ıav~ ·"teôrıya ilmi" kete şOnde. Dı koı:ıgra 
sala 1970'de, dı progıama parti .de hate. 
gotın ku: 

ıl ••• Parti da x.ebata xwe de is h fade jı 
teoriyin (gelek) dıbine'~. Bı vi awayi, be 
raxıstınek durıst O rast O ronak, be stratici-1 

yek siyasi dOr O dırej ku parti bıkanıbe lı 
gora we xebat bıke, parti h~i hedi qels 
dıbO O fırehtır dıbO, jımare peşmergan bitır 
dlbO, dı vi awayi Parti Dimoqrati Kurdısta
f!q,ı-lraqe na mabO partıyeki geleri peşeng, 
·re b(llı>O c·ıvatek kuıdayeti lı>e zanebOr:ı. 
Tenha tışte ku endamen we gıredıçlan ı<win
germi O eşirti bO. Partiki yek raman iıebO, 
partiki yek . rezan nebO, partiki geleri 
peşeng nebO. 

gel "paraztın" O '"cıvata melan11 O "ş~x<m" 
kar O bare şoreşe be .lıyaq i bı deste xwe ve 
anibOn, O lı alıye ditı r tu dewran a qerar 
dı deste parti de·. bı awaki rasti ne mabO. 

lı Kur.gıstana lraqe qet partıyen tır 
(dın) ne bOn, qet organe ditır ku xwe weke 
organeka siyasi bo wi mılleti ne bO; ew ii._ 
bı ditına mfn, kemasıyek tır bO. 

11-Sebeben Cıvaki 

Jı ber ku strOktura serdayetıya şoreşe 
ne jı cotkaran ·O belangazan bO, we n ıkan ı 
bO ku mafe_n Çıı.;Ok1 ye zehmetkeşan pi ci 
bine. Serdavetıva şoTeşe lı gora programa. 
parti ji dı vi wari de ne çO. Lı Kur.dıstane 
lraqe O dı perçen. rızgar de hınek erd me lı 
c ıtkaran belav dıkır le qet me pıştgerıya 
cotkaran ne dıkır o her çek a pere dıdan 
began O axan O her gotına wan lı ba me ci 
dıgırt. ' 

1 11-Sebebe sısıyan - kemasryen çekdar i (leş-
keri) · 

Pışti sala 19710. her m~ dıxwest em peş
mergan pır brlqn, .beyi ku em baş guhe 
xwe bıdın çawabOne, me jı bira kır ku şer:e 
me pewıst e parıtizani be. le çeke me be 
şere cephe (eni) ne bO. J ı ber ve yeke ii 
me nıkanı bO em bı xurti lı dıjmın bıdın O 

• bı zOtırin pışta wi bışkinın, an bıwestinın 
ne lı rOye wi o ne ii dı pışt hezen wi lı 
nav. ci O şOnde wi. Ew ii hışt ku em bitır 
deste xwe dıreji lrane O Amerikaye Bakur 
bıkın O mıle xwe bıdın ser wan. 

Dı 11 .3.1970 de bı tene 12 hezar 
peşmerge heba. Dı sala 1974 de .jımara 
peşme~an çar qat bıbO be zanebOne.ka rast 
O lı ı gora 1 vi zemani O hı n bı ser van 
keması~art~tevan ae 400 hezar kes jr 
gund O barajan O deveren dOr hatlh Ü bı 
zar O nexweşi xwe avetın ser mıle şoreşe. 

. Ew sebeben hani -siyasi, cıvaki O çekdari 
hıştın bı awaki indjrıkt ku şoreş dı sala 
19-75 de tek bıçe. 

' ' • < ( le dıve j ı b ira nekın ku dan e 
st'anöına rne lı gel hukumeteo Bexde gelek 
tafJn ile dı cihe xwe de bOn jı ber ku qet . ' 
ne lı. gora gotınen mebOn. Me her dıgot: 
Dımoqrati bo Iraq, otonomi bo Kurdıstijn. 
le dı sala 1963 de gelek tJşt O dan O 
standın lı gel hukumete' Bexde kırın O 
cıviyan tevi ku · ew hukumet qet ne 
dımoqrati bO O otonomi be Kurd ıstan ne 
kete deste me. 

Dı sala 1966 de hukumeta Bezaz qet 
ne dımoqrati bO O dı prog~ama wi de bo 
Kcırdıstane otornemi tıne bö, le disan me 
kateki dOr O direj pera da O s~and . 

Dı sala 1970 de me bı hukumete re da 
O stand O em · qayil bOtı, O me şer rawes
tand 1~ car di ji otonomi weke ku otonomi 

Serdavetıva parti çawabun jı bira kırıbO te zanin, nekete deste me O qet dımoqrati 
le bı tenha endam bitır dıkırın . Sala 1970, bo Iraq ne bO. 
neziki 5000 endame parti hebOn, dı sala Ew kare me ye ne lı gora gotın O 
1975 de bObOn 45 hezar endaml.. _ ~ program O denghıldana me bO, gelek zıyan 

~ Dı gel wan kemp.s!yan, sereke<:l hezan. O zerar gıhande şoreşe, jı ber ku, hışt 
bı pırani j ı el tı· ·Barzani bOn, Cı organed çep O peşverO O nıştımanperwer ye 
h@zeki wele n~ıı;=.n· .v · 'kare X'!'e · · ne dı lraqe me dOrbıkevın O hew 
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arikariya şoreşe bı~ı" O .bawerıya dervl'! pe. 
nema. · · 

Ta sala 1971 hınet< organ O parti O 
kesen peşverO bı awaki jı awan gelek ger 
hındık dan-standına wan lı gel me heba. te 
eşkerebOna bere me ber bı lrane de O lı ve 
dawıye eşkere ber bı Amerikay~ Bakur, hışt 
ku em her dı lraqe de bı tenha bımirı ın O 
qelstır bıbın O dıjmın xurtır bıbe . 

b) SEBEBEN DIRIKT • QERARA ŞER 
RAWEST ANDINE 

Dı dawıya sala 196Z de me dest bı 
dan o standıne lı gel Iran kır bı we 
bawerıye ku taktikeki siyasi ye a em 
kanıbın bı wi awayi xurtır şere leşkere 
hukume~ bıkın; le her O ha dan O 
standına me roj bı roje xurtır bO, ta ku 
kete hale ve dawıye. 

!>ı sala 1967 O 1968 ji, pışti ku çend 
kes ı· ı serdavetıva parti Dımoqrati Kurdısta
na rane hatın Kurdıstana iraqe, O xwe 
weke hezek sıyasi O çekhılgırti ii jı bo 
h~mO Kurdıstarıe zar:ıin, O serdayetıya şore• 
şe ewan kuŞtın O hınek ji bı xweşi teslimi 
lrane kırın, ev kıra pis O name~di, dan O 
standına me bı Iran re xıste rıyeka huh O 
xurtkır . Pışti yanzdehe Adare sala 197~ı 
wele le hatıbO ku em dan O standınc1 xwe 
bı lrane re bıbırın, le planen hukumete bo 
cime de . . U bı vi awayi, rıya şoreşe kete 
rewşeke nuh O qet tu serbestıva şoreşe 
nema. 

Mela Mıstefa Barzani bı xwe, bawEtl'i'Ya 
xwe lı sedi sed bı lrane ne dı·kır O pı.ştj ku 
Arnerikaya Bakur qirıkt xwe kıı:e ~ir~~e, 
dıle Barzani ci gırt O pışta xwe yekser bı 
wan gıreda, a kete sere wi ku kevır cihe 
xwe dit O Arnerikaya Bakur we Kırdıstane 
rızg.ar O serbest bıke. Bitır dıyar bO ku em 
nema bı xwa xebata xwe bo xwe dıkın; 
beri şoreş tekbıçe bı p3nc mehan, leşkere 
lrane ye Sahinşani bı 'ek kete Kurdıstane 
l·raqe .. 

Bı bir O bawerıya mın ku şoreş rıe jı 
ber dan O staı:tdıne bı derveyi tekçO, şoreş 
r:ıe diı:ıkt bı deste dewle.ter.ı derve tekçO; bı 
bawerıya m ın , sebeMn hıı:ıdır şoreşe ew 
sebeben di~ikt hıştın ku şoreş tekl:>ıçe o· ew 
kesen ku yekser dı tekçOna şereşe ta""en
bar ın O genehkar ın, j ı ser( ta bın i ev ır: 

-Yekem: Serektıya Mele Mastefa Barza-
• 

nı . 

-Duduhem: Encumeili sayasi P.D.I(. 1· 
raq. 

-Sehem: Komita navbendi P.D.K. IraQ 

Ev serdavetıy~ dı w~ kate de ku zor 
zor pewist bO ku xwe bı dıl O catı O 
zanebOn O xurt i O dılsozi bı peş mıllete 
Kurd O rıya rızgarkırına wi berdewam ~ıke, 
le xwe da aliki O qerara teslime, qerara 
raY<estandına şer da, O fıra reve da xwe, O 
xwe gıhande lrane O terka welat da. 

Ew s~dayati merani O qehremani lı ba 
ne mabO ku şer berdewam brkra O mıllete 
Kurd bıparasta. 

Hınekan d ıgot G hınek hina dıbejııl ku 
berdewama şerkırın qet r:ıe dıbG, O qeı ne 

-

' Roja Welat 

--qabıl bO. l~ ez bı xwe dı nav de bOm O 
ez baş O çak zanım ku ev gotın ne rast e 
O her ez dıbejıi'Tl ku şer dıbO ger me şer 
berdewam bı k ra we baştır . ba. 

Dı bir O bawerıya mın de ku berdewa
ma şer baştır O kar ...0 feyde jı zırar o 
zıyana we bitır bOn, O ditına mın ev e: 

Zıyan (zırar): 

·Dıbe ku lrane kurde ku jı Kurdıstana · 
lril'q~ wır bubun, cardm teslimi liul<umeta 
Bexd~ bıkrana. ·. 

-We' gelek kes, bahataır~ kuştm. 
Kar O feyde: 
-Şoreşek çarde salan şer karıye p~wist· 

bu ku netersaya u her · berdewam bakra u 
·qurban badana, ta dawıy~ be lerzbun. 

-Ger me da şer de berdewam bakra w~ 
dan u standına me lı gel Iran~ u Amerika
ye Bakur bıhatana barin ô vi awayi em~ ja 
dost u heval~ mıllete xwe- ji n~zik babana 
u eme bitır bı mafe xwe bawer bıbana. . 

-We şoreş jı wan kesen dajmıllet u eaş 
u casus u mılletfaroş u paş:veru u kevnepe~ 
rest paqıj bıba. 

• 
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J:>artyen wi · lı hemO petçen Kurdıstane 
pışjgerıya şoreş_a Kurdıstane lraqe kı r, jı 
destpeka şoreşe ta dawıye, lı hembar wi 
sıvaseta Partıva Dımeqrati Kurdıstane Irak 
bı serektıya Barzanı çıbO? 

BERSIV: lı · gor ditına mın. serdayetıya 
şoreşe ·gele~ şaşl o xeleti hrın. Wek kuştına 
hınek jı endame P.D.K. Iran O dana 
hırıekan bı hukumete, lrane. Yek jı wan ji 
xebatkar Sı leman MOyini bO. O hin bitır, 
derbasbOna peşmergaı:i bı gotıne serdavet'ı
ye sinor O. arikari kırına jendırme Sah bı 
g,ırtın O kuştına Kurded Kurdıstana lrane ye 
qehreman. Dı sala 1970 O 1971 de çend 
partizane Kurde l rane hatın gırtın O teslimi 
irane kırın . 9Q sala 1970 - 1971 de çend 
erıdame berz jı Partıye Dımoqratl Kurdısta
ne Tırkıye lı nav şoreşe hatın kuştın. Seid 
Elçi Q hevaleki ditır O dı <:lG re seraayetıva 
şpreşe se kese di tır ii l<uştın., ·ew ii: Dr. 
Şıvar:ı Q Ç~J<o O BırOks bOr:ı. Ew kt.ıştın o 
Aıel:ıi<eme ·e teslim hemO ôo. memnOnkırına 
e razikmna O 'aferi kırına huku~ete Enqer"@ 
ye ( .. . ) O ye Tıhrane O sereke wan 
Amerikaye Bakur. 

lı Kurdıstana SOrıye her zor xerab bo. ' 
J ı ber ku tılıya me dıreji kare war o 
partıyen wan bO. Em tekıli kare wan ye 

• oı:gani bOn O me bitır kare wan xerab kır O 
me sekrıterek lı ser wan bı zor dani, be>y~i 
ku ev sıknter Ju cari dıjıyina x,we de parfi 
de an. ii endame tu oartıve siyasi be. 

~IRSA IV- Dı roja 19 j ı rneha Adare, sala 
'1975 de c ıvinek lı Hadamaran pek hat O dı 
we cıvine de qerara teslim hat gırtın . Ew 
cıvin cıvinek parti bO an ı<esen ditır ji le 
arnade bOn? O ki lı gel qerara rawestandına 
şer bO O jı wan ki ji lı dıj bO? 

BI!~SIV : Dıl dıxwest ku bersiv lı ser ve . . ' 
pırse bı arnadebuna hemO ·kesen ku dı 
cıvina hacıamaran de beşdar bOn O dı 
qerara r~westandına şer de be·şdar bOn. Le 
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çawa be ewe ditır lı ba mebın an na eze 
her rastıye bı eskere bej im, xasıma ku her 
tışte me kete nav tepe dıjmın O bı tenha 
mellete Kı,ırd · jı gelek tıştan ne ağahdar e. 
Eze her rastıye bejım jı ber emaneteke 
tarıxi ye, O mıllete Kurd pewist e her 
kareki me baş O nebaş buanıbe. 

Dı we c ıvine de 25 an 26 kes arnade 
bOn, jı wan kesan Barzani O herdu kured 
wi he.ft kes jı endame Encumeni Siyasi 
P.D.K. l raqe o hefte dıtır jı endame 
Komita Navbendi ya P.D.K·: lraqe, çend 
serekl:ıe~ ye peşrnergan o bı lehatınek ji 
wesa l_brahim Ehmed ji lı. we cıvine arnade 
bO. ··Mıstefa Barzani dest bı gotıne kır O 
got: "Ez pir bôme. u kuren mın beyi mm 
nıkanıf! tu kari bıkın . Ger ez mina bere 
xurt bOma, mı,ne bı tene xy.-e şere 

dıjmın bakıra . Bı ya mın be eme heran 
lrane, ta ku car dın re dıkeve me. Ez 
dıbinım ku lıhevhatına lraqe bı lrane re 
dır~j nake u her armanca Sedam Hus~n ew 
bu ku şoreşa Kurdan bapelçıqine u armanca 
xwe bı ci ani, jı, ber ve yek~ her we pışti 
çend heyve ditır şere lrane bıke u itıfaqe 
bıçırine.... O em kana n şeş heyve ditır 
vegerln Kurdıstane u car dın ji doza 
armanca xwe bakın" 

Herdu kuren Barzani O serekhezen 
çekhılgırti , be axaftın O yekser. gotına 
Barzani rast ditın O xwe dane rex wi. Çend 
kese . ditır gotın ku em şer bıkın ve b~ be, 
le heçi serok Barzani lı destpeke got 
rastbO; jı ber ve em gotına Barzani rast 
dıbinrn O pewist e em şer rawestin ın O 
bıçı r.ı hane. 

Çend kese jımar kem, gelek o bı dür o 
dırejayi axaftın Q dıji rawestandına şer bOn. 
Ye mın bı xw~, -mın got ku: Be guman 

Pewist e em sere xwe berdewamkın, tevi 
ku zor O zehmet e O tevi ku Iran O 
Amerika nema arikarıva me dıkın, O her 
pewist e Mıstefa Barzani bı xwe lı gel me 
bımine. 

Her axaftın çebO O her pırani l ı gel 
peşn.ıvara Barzan i bOn O her doza rawes
taı:tdıı:ıa şer d ıkırın. lı dawiye Barzani 
denge xwe h ılda' O got:~Her daxwaı:a we jı 
berdewamkırına şer ev e ku ez · O kuren 
xwe b.ene kuştın . A, jı we re şeşagır O me 
· anak-a ı bıkujın baştır e! .. . " 

Bl vi awayi qerara rawestandına şer 
hate danin O şoreşa çarde salan metekda. 

Getek kes hebOn ku bı rasti dıxwestın 
şer berdewam bıkın le qet çek O mal dı 
deste wan de nebO. Wek k~ dı şeva 
20-21'e adare de şehit Sıhab NUri O çend 
kesi ditır kaxetek dane serdayetıye O dı 
kaxeta wan ,de hat ıbO: Ku ew dıxwazın lı 
Kurdıstane bıminın O .şere partizani berde-

. wam bıkın, O hınek pere O çend perçe çek 
O çend A. B.C. xwestıbOn . 

Dı roja 23'ye adare serdayetıye lı ser 
'kaxeta ~mab NOri o hevalen wi axıft, le her 
gotıfıa Barzani ew ku şer raweste O bıçın. 
lrane, ü got; "Heçi. bıxwaze ir'o şer berde-
vam bıke casose Iraq~ ye". 
PIRSA V-Jı havina sala 1976'a .de ş~reki 
partizani destpekırıye O ta anaka ji hin 
berdewam e (La Kurdıstana lraqe). Tu karıi 

j ı me re bej i ki organ vı şeri dıke O ev 
peşmeq~ena çı kes · ın? 

BERSIV: lı gor zar:ıebOna mın ya rast da 
beri anaka bı çel roji ku neziki du hezar 
peşmerge şere partizanı lı Kurdıstane lrakqe{ 
dıkın . 3/4'e wan lı Sılemanıye a Hewlere li 
Qeredax ın O pıranıya w an· peşmer ~an lı 
gora organa Vetiki ye Nıştur.ani Kurdıstan. 
lı dora Sinare lrane neziki SO· peşmerge· bı 
ldris Barzani 've gıredayi hene, le ldris bı 
xwe lı lrane danıştıye. 

Neziki 400 peşmerge ji lı dora Dıhoke 
ne ( .... ) Ewan bı Serdayetıya Parti · Dımoq
rata Kurdıstanr lraqe ya, Muweqet ve gıı:~a
yi ne, ( ... ) 

PIRSA VI - Wek ku tu endameki Komita 
Amadekırma Parti Dımoqra_tı Kurdıstana I
raq i, we çawa mıllete Kurd lı Kurdıs
tana lraqe bıkanıbe xwe rızgar bıke? 

BERSIV ·: Dı bir O bawerıya mın de ku rıya 
rast O durıst bo xebata mıllete me fı 
Kurdıstana lraqe tene şer~ partiz~nı ve; jı 
ber ku hukumeta Bexde zor şovin faşist e 
o em· ketıne wareki ku qet tu· re j,ı nya ,şer 
(pe ve) lı peş me ne mane_. Le dıv.e em 
ders O feyde jı saled ber~ bıbin ın O her 
dıve şere _me dı ji dıjmın şereki pa~tizani 
be, O şerek i şoreşvani be ku kesen wi şeri 
d ıkın kesen şoreşvan bın , bir O bawenya 
xwe bı mtllet O mafen wi ye sıyasi O cıvaki 
ii bıkın . O dıv~ em dost 6 dıjmıne mıllet · 
nasbıkın 'O jı hevdu cı<takın O xwe dOri 
dıjmınaiı -bıkın Q neziki dostan b ık ın. Dı ve 
em-gene a baş o çak bızanıbın ku Şahe 
lra"e, G ·rejima wi dıjmıne rne ne. ( ... ) O 
dıve em her wele ji lı> ı zanıbın ku Arn~rika-

• 
ya Bakur dıjmıne mıllete Kurd e O dıve 
em bı eşkere sere wan bıkın ; jı ber ku ew 
dewletan;a dıjmınen mıllete me ne O ew 
bı armanca xwe ye stratici tu cari nabıne 
dost O her dıjmıne m~ yi bıngehi ne. Bı 
bawerıya mın ku : ger mıjOI bıbın ku erne 
arıl<arıye J1 Amerrl<a bıstırıırı cııı ii i• i ı cıııe 
an j ı Tırkiye, em xıyanete , dı 
hege nıllete Kurd dıkın . 

Dıve em zanıbın ku d0st~ mıllete 
Kurd ev ın : 

-HemO .he'Zen rızgariperwer .d ı ciha
ne de. . 

-Welaten sosyalist, tevi ku car caran 
dılsari dıket neqeba me O wan, le· her 
ewana dost O hevale rıya me ya dırejın . 

-Welaten cihana sısıyan O orgc.n O 
tevgere karli:eran lı dewleten kapitalist. • 

Jı bira' me neçe ku..,..dıv'e organen 
Kurdi lı hemO perçen K!\.JrÔı stane bı hevre 
bı hevalti Q wekhevi xebat brt<ın "'O dıve 
tekıli kare hev ye organi ·. ne.kıh o· dan o 
standıne bı hevre xurt bıkı n beyi ku hınek 
jı - w~n xwe jı hınekan re bıkın bav an 
serek. , 

Jı bo şere ku anaka lı Kurdıstana 
iraqe dıbe, ez dıxwazım bejım ku, pewist 
e Kurd xwe bıxwe· hevdu nekujın . Peşmer
geyen ku iro şer dıkın , pewist e hev · 
nekujın. le pewist e serdayetıya herdu 
aliyan ıtıfaqa siyasi lı gel hev deynin. 
Dıve rıya wan ve sıyasi neziki heYdo bın 
O ger stratıciya herdu alıyan dı bıhgehiye 

1 

de ne weke lievdu bın, ıtıfaqa leşlçeıi be 
çare ye .O her dıji Kurda ne. 

l ı dawive. her çı grup an kes beje ku 
ew lı Kurdıstan xwedi şoreş e, an organa 
wan şer dıke, d ıve ew serdayeti bıxwe ji 
here Kurdıstane. Ta bıkanıbe xwe jı 
planen hukumetan bıpareze, da bı tu 
dewletan neye ğıredan, ta ku bı rasti Kurd 
zanıbın ku. ew organ, organeke serbıxwe 
ve, ergar\eke Kurdıstane ye, organeke 
şoreşvan e, organeke serdayetıya şoreşe 
dıke. 

SAYFADOKUZ 
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Van Halkla Ilişkiler 
Derneğinin ı .. 
1 

Olağan Kongresi 
yapildı 

Van'.. Ilerici - yuıüfter 

gOçlert • kez 1911 yr' • 
VAN DEMOKRATIK KOLTOR 
DERNEdıl'nl kunnu,lardl. An
cak 1171 ywhnda ~• fa
fb;tter tarafindan öldürülen M. 
Emin Ece'nln Van'da yapdan 
cenve töreninde gerici güçler 
olay ç*s billf, g..-, tutuJda. 
maıa. olrnut ve bu tıiade Van 
Denıolmitlk KültOr 
yönedelleri de tutuklanm.,, 
demek lee ~..... kaninyla 
lıepetMUfb. 

1977 yılinCia Van HALKL,A 
ILIŞKILER DERNEdıl kunıldu. 
o .. nek hemen tüm Ilerici, yl.a1 
eever kealınleri blraaaya getirdi 
ve ~ zamanda ~nil 981..
malaı yapti, 

VHID, 4 8hllak 1977 pazaı 
günü Van TÖB - DER Şubesi 
salonunda yillik olağan kong ..... 
alni yapti. 140 elvanncia dele
genin kabidağı kongre kalaba.lık 
bir dinleyici kitlesi tarafindan 
Izlendi. Divan batkanlığına 
Ankara DHKD Başkanı Hazem 
KIIıç seçildi. Çalıtma ntporu 
üzerine yaptlan konutmalar ve 
eiGftirllerden sonra yapalan se
çimfeJi& ÖZGÜRLÜK Gnıbu ile 
DEVRIMCI DEMOKRATLAR 
Giubu kabldılar. Seçimleri eski 
Demek Başkanı . Tayyip Ktztlyıl
dız'ın c:Ja Içinde bulunduğu öz
gürlük gnıbu li8tesi 79 oylo 
kazandı. Diğer gnıp 35 oy aldı. 

Yeni Yönetim Kunılu kendi 
arasında görev bölümü yapa
rak batkanlığa Nihat Yurtlu
ran'ı getirdi. 

HALKLA ILIŞKILER 
DERNECI 

V'AlJLIK KARARlYLA 
. )iAPATILDI 

MC Döneminin dernek düJ 
manliğı yapan (e/btJtts demok
TBtik demek d<· 1Iğ1J vali
lerinde biri de H= valisidir. . . 

Bu vali, Hakidiri'de dEtmokratik 
güçleri sindirmak için göster
diği yOğun çabalara, 'tl .. kkiri 
Halkla IUfkller Demeğini k~pa
tarak bir yenisini kattı. VaiUi!< 
sık stk derneği aratmakta, bas
kı yapmakta, onu çal!f8maz 
hale getinneye çalıtmakta •di. 
23 aralıl:'ta yapalan bir arameda 
demekte, serbestçe çıkanlan 

ve dağıtılan R .ja-1 Welat Gaze 
tesinin bulunması, , Valilikçe ka
patmak ·için bahane yapeldı. 
Demek yöneticileri de emniye
t. götürülüp bir süre beldetil
dlte.-. 

Kapatma kararı Demek 
Başkanı Ahmet Korkmaz tara
fından bir bitdiriyle protesto 
fMiiiÖi. Hakkari valisinin bu tu
tumu düşük MC iktidarının an
ti - demokratik uygulamalannın 
ve özellikle de demokratik der
neklere ve gazetemize göster
diği dütmanltğan bir parçasıdır. 

SAYFAON 

' 
Yurt Dışındaki Kürdistan 

Öğrenciler-i Gerniyeti (Associ
ation of Kurdistan Students 
Abroaci-AKSA)'nin 18. kong
re:<i. 25-28 Ağustos 1977 ta
rihinde, Federal Almanya'nın 
Fra nkfurt keNtinde yapıldı. 

Kongreye Irak Komünist 
Partisi (Merkez Yönetimi. 
Central Command), Kürdistan 
Yurtsever Birliğ,i CYekiti NıŞ
tımaru Kurdistan) , Avrupa' 
daki Türkiye Kürtleri Dev
rimci Örgütü {HEWRA). Kür
distan Demokrat Partisi-İran 
Kürdistan Demokrat Partisi~ 
Irak (Geçici Komite) ve diğer 
bazı yurtsever örgütler 

, temsilci gönderdiler. 

Kongrede ·bu örgütlerin 
ve ayrıca İran Öğrencileri 
Kon.fe_derasyonu (CİS} temsil
cileri tarafından konuşmalar 
yapıldı. Kongreye Almanya' 
daki Küı;t işçilerinden·, Kür
distan Öğrenci Birliği . Ira k, 
Yurt d1şı Kürdistan Kadınlar 
Birliği - İsveç şı.ıbesinden. 
Kürdis·,an T a b i b 1 e' r 
Birliğinden, .'\vusturalya 
Kıtalararası Öğrenci Örgütü
nden, Fransız Ulusal Öğr~nci 
Bi.Fli~1ntlen ve çe.şit1i ulusla r:.. , 
arası örgütlerden dayanışma 
mesajları geldi . 

Kongrenin aç1lışında, ya
şçımlarını Kürt halkınin ulu
sa l ve sösyal kurtuluş müca
clelesinde yitirmiş Kü,rt yurt
severlerinin arnsına bir daki
ka saygı duruşunda bulunuldu 
Daha sonra meı-kez. yönetimi 
kurulunun raporu delegeler 
tarafından tartışıl1p kabul e
dildi. Kongre .günleri içinde, 
ö(rrencilerin ulusal kurtuluş 
mücadelelerindaki r ollerini 
konu edinen bir seminer dü
zenlendi. 

Kongrenin ikinci günün
de Frankfurt'ta büyük bir 
gösteri düzenlendi. Dört saat 
süren gösteride, Kürt ha-Ikl'Y
la dayanışmayı dile getiren 
ve Kürdistan'daki ve dünya
nın di.ğer yerlerindeki sömü
rü ve baslo politikasını pro
testo eden sloganla r haykı
rılcl!. Almanya'daki Klirt işçi 
örgütleri ve · AKSA' nın 
Frankfurt'taki iler,ici dostları 
bu gösteriye katıldılar. Göst
ter Alman gazeteleri ve te
levizyonu tar·afından da yan
sıtıld:ı. 

Kongre'de AKSA'nın tü
zük ve programındei bazı de
ğişiklikler ve eklemeler de 
yapıldı. Kürt halkırun ulusal 
kurtuluş mücadelesinin, Kürt 
emekçi sımflarının emperya
lizmirı, bugün Kürdist.an'ı 
s ömüren ve Kür t halkına 
baskı yapan yerel rejimierin 
ve Kiirt gerici sınıflarının 
samürüsünden kurtuluşq de-\ 
rnek olduğu bir kez daha 

) 
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vurgulandı. Kongre Türkiye, 
İran, Irak ve Suriye'nin işçi 
ve diğer emekçilerinin , Kürt 
halkına baskı yapılmasında 
bir çıkarları olınadığıru: on
ların da emeklerinin ürününe 
kendilerinin sahip olmak ve 
barış içinde yaşamak istedik
leri belirtti. Kongre, öğrenci
lerin mücadelesinin çalışan 
kitlelerin mücadelesinin yeri
negeçemiyeceğini, ama öğ

rencil er in, Kürt halkının 
düşmanıarına karşı kararlı, 
sürekli b içimde mücadele e
derek amaçlarına ulaşabile
ceklerini: Kürt gençliğinin ve 
öğrencilerinin. ilerici ve de
mokrat tüm dünya gençliği
nin ve öğrencilerinin ayrıl-

,, 

Diyarbakir 
DHKD'nin 

Y1lhk Olağan 
Kangresi 
yap1ld1 ...• 

Bir yı l kadar önct> kurulmuş bulu
nan Diyarbakır Devrimci Halk Küllür 
Derne$i. geçt iğimi:z:. aralı k a.>:ı içinde 
y ıllı k olağan kongresini yaptı. 

Diyarba)(ır OHKD kuruluşunun ÜS· 
!ünden kısa bir sü re geçmiş olmasına 
rağmen devrimci, demokrat ve yurtse-

1 ver gençilgi. örgütlenıe .yolunda başarılı 
çalışmalar yaptı, önemli bir etkinlik 
kazandı. 

- DHKD'nin başarısı emekçi gt>nçliAi 
dt> çatısının allında ö rgütlernesi ve bir 
.çok durumda ö~renci gt>nçliğin içine 
düştüğü hatalardan kendin i koruvabilme-
sidir. · 

DHKD. demokratik kilit> örgütlerinin 
ve yine gençlik örgütlerinin nitel iğini , 
işleyişini, gört>vlerini· iyi kavramıştır. Geç 
tiğimi.ı .dönemde, gençlik ö rgütlerini, 

OHKD, 1 Mayıs yürüyüfünde ... 

maz bir parçası olduğunu ve 
onların da barış , ulusal ve 
·sosyal kurtuluş için mücadele 
ettiklerini belirtti. 

Kongrede, Kürt halkımn 
Kürdistan'ın .tüm parçaılarm
da yürüttüğü mücadelenin , 
dünya halklarının emperya
lizme, faşizme, sömürgeciliğe 
ve politik gericiliğe karşı 
~rüttükleri mücadelelerle 
daJemşması yönünde kar ar
lar alındı. 

Yeni seçilen yönetim ku
r ulu, AKSA'mn 18. Kongre 
kararlarını hayata geçirmele
ri i~in tüm Küı:1 öğrencilerini 
görev çağırdı. 

demokratik kitle örgütlerini bir parti gibi 
gören, onlara parti görevleri yilklemeye 
çalışan sekter, maceracı eğilimler çok 
görüldü ve yaşadığımız dönemde de 
kimi gençlik örgütl"erinde benzer bir 
eğilim görülmektedi~. 

DHKb'de bu hatalara d üsülme mesi 
sevindiricidir. Diğe• yandan gençlik kesi . 
mi geçmiş Jılla ra göre şimdi çok daha 
bilinçlidir. Öğrenci ve aydın gençlerimi
zi birara;ya getiren v,al!)ızca devrimci 
bir heyecan dt>ğildir. 0 nlar, bu ht>yt>ca
nın yanısıra, düzenli bir biçimdt> oku· 
yorlar. ülkt>mh:in, halkımızın ve genel 
olara~ dünyanın sorunları hakkında sa~· 
lam bilgiler ediniyorlar. Ulusa l v.e ulus
lararası düzeydt>ki çeşitli sorunları cidui 
bir biçimde, ayrıntıianna inetek tartı· 
şıyorlar. Onlar, do~ru ve sa~lam bilgi· 
nin, devrimcilerin elindeki en iyi silah 
oldu~unu kavramışlardır. 

Diğer yandan, o nlar , insanın kafa
sında birikip kalan, kitleı.,re ulaşmayan 
pratik yaşama uygulanmayan bilginin de 
bir işt> yaramayacağının farkındalar. Bu 
~~edenle d e DHKD'Ierin kültürel vt> de
mokramı .,ıtı,Mahu kitlelere yönetiyor. 
Onlar halklarının türlu sorunlarıyla ilgi· 
!eniyor ve kitlelerle ya~m ve mücadele 
içinde bağlar kuruyorlar. 

Diyarbakır DHKD'nin kongresinde, 
derneğin o güne kadarki çalışmaları vt> 
çt>şitli sorunla rı tartışıldı vt> yt>ni vöne
t im kurulu seçildi. Yeni Yönet im Kurulu 
na şunlar seçi ldi : 

Aydın ,Hasar. Turgay Çakır, Garı i 
Can$ever. Hüseyin Yamarı. Mehmet Dur
ma4 

Yönetim Kurulu kendi arasında gö· 
rev bölümü yaparak başkanlığa Aydın 
Hasar, yazmanlığa Turga y Çakır, say· 
manlığa da Gani Canseve r'i getirdiler. 
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Frankfurt'daki Işçi Dayanış
ma Derneği Iki yıldan t;eri aylık 
yemekli kültür toplantıla~ı .dü
zeııliyQı:. Her. ay Kürdist;m•ın· bir 
ilinden gelen işçiler; o bölgenin 
yemeklerini 'yapıyo~r, kül~ürel "ö
zelliklerini ve so.syal yaş·antıstnı 
tanı:tıy~n. 

3 aralık tarihinde dü
zenlenen toplantıı:ı·ın diğerterin
den ay,fı bir önemi vardı. A~SA' 
nın. aynı gün Frankfuflt'da- yapı
lan kongresi dolayısıyla toplan
tıya katılanlar dernek binasına 
sığmadı. Bu kitlesel toplantıda 
Işçi Dayanışma Derneği Başka
nının yaptığı açış konuşmastn
dan sonra AKSA Kongre Dhtanı 
Başk'anı Kürdistanlıtar üzerin· 
del(i 1:>-~skı ve zulme karşı ay
dınlaı:an emekçilerle elel.e verdik-. 
leri mücadeleyi anlattı. Emper
yalizme, faşizme ve sömürgecl
liğe kafşı verdiğimiz müca~ele
ye işçi sınıfının dünya görüşü 
ve dünya ilerici güçleri ışık 
tutuyor dedi ve Işçi Dayanışma 
Dern~i ijyelerini yaptıkları ba
şarılı yığınsal çalışm.alar<tan do
laJı tebrik etti. Işçi ~~)ayanışma 
Derneği Başkanı, AKSA Kongre 

• 
1 

1 

' 

Divanı Başkanına Üyele.r adıila 
teşekkür ederken, Kürt halkının 
demakrasi ve özgüHük · müca
dele.sini ... baltalayan Maocl:!.1 Troç
kist ve goşi.st gruplara karşı 
S:avaşımızı disiplinli ,çalışmamız
la bu alümlan yokedı;tceğiz ve 
yığınla ra . aoğru çjzgiyi göster
miş olacağı;z: dedi. KQnuşmalar
dan sonra kültür progrart}Tıl'a 
<geçildi. G"ecenin görevlisi Ağrılı 
~adaşlar, Ağrı'yı tanı,tılar, t>u 
il 'üzeıine ttikayeler anlattılar ve· 
halk o~ları oynadılar, 

Gecede' Be rnek Başkanı, 
kültür sorunuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: 

Değerli 'Ark.ada~ar; 

~ 

Bu akşamki kültür toplantı-
mııda halkımızın kültürü .• halkı
mızın emekçilerinin kültürü hak
kın~a bir kaç sö~ etmek isti
yorum. Derneği·miz kuruluşun
dari beri halkımızın yasaklanan 
ve zorla yok Ekiil.mek istenen 
kultürünü hem kendi aramızda 
Kürt · emekçil~rine, hem de di-

• 

uı· blutigen Demir~! Re~erung!. 

• 

Ge;tiğifJiiz günlerde lğ(/Jr' 
m devrimci_. · yilrtse'lq( aydin 
ve pmekçileri Iğdir Oevrimai 
Halk Kültür Oemeğini kuidu
lar. 
' 

Iğdir, özellikle geçtiğimiz · 
yil içinde, MC iktilfafl eliyle 
yürütüten faiist baskiiaf/Ir son . . 
derece yoğun olduğu bir kli· 
saba idi. Polis iikeilce edijor· 
du. IJZ60BL0K- YOLU fjergisi 
ile gazetemizin ol(urlan iizerin' 
de de görülmemii bir bestir 
yüriitUimekte idi. Ancak bütün 
bu zulüm ve aıgmf1k /ğd11'fm 
devrimci ve yurtsever güçlerini 
sindinneye yetm.edi. 'Nitekim 
MC:nin çök..üş_üne yak!aştJğ1 
-bu neifenle de aıglfiliğmm a'rt 
fiği· bir dönemde Iğdir'da 
/)HKO:nin kilrulmui olmö$1 ·ta• 
~sdere ve uşak/anna verilmiş 
bir ce'l8ptJ. 

1 

I~Ad·1r devrimci 
·Ha.lk Kültür 

Derneği 
kUruldu 

bölmektir. Ancak; Iğdir'In uya. 
111k gençleri ve yürekli devrim
cil~ bu oyunlafi bozuyorlar. 
Oevflinci ve demokrat Kürt ve 

' 

. 
!iff.in de birliğini sa'ğliyor. Bu 
demekte biraraya gelen 'dev
rimcı7er, hallan kurtiJlqşıina gi
den yq/on Devrimci ve dembk· 
rat aydm/arla emekçifelin Siki 
bir kayn111masma Jıajf/ dfilu
ğunun bilincinde/er. Onlar, kit-

Azeri 'gençleri aralarmdaki kar-
r 

deşçe birliği koruyiJr/ar ve. bu· 

. ' 
Gerii:i güÇ/etin Iğdir'da sü~ 

nu günden güne pekiştiriyor:
liJr. Onlar; som.ürür,e, faşizme, 
haksa/1ğa /farş1, özgürlük de
mokrasi ~e sosyalizm için. inü
CBde/enin ortak olöuğunu bili
yorlar. 

, 
le{ealen koplik aydm çal!ifTIB· 
smm Vllfim/i o!amayaci!ğm1 iyi 
kavram1ş/ar. .Ancak, emekçi 
halk kib'eleriyle..S.Ikl bağ/ai ku
ru/duğp, onlar: mücadeleye ka
zan,idfğ, zamand!f ki, · ileriai 
haie.ket r.enilmez o/aCBk, fa
iist/eiili ve her iiirlü gerici
lerin saldinleflm püskürtei:ek, 
oyunlanili bozacakt1r. 

rekli olarak çeviidikleri .oyun· 
lardan biri ·de Azeri Kürt ça
ııp;i~JŞI yaratarak emekçili!li 
Ntbiri(le ifü~man etmek, dev
ltina ve demokratik ![Üçleri 

lğdfr devrimci Halk Kültür 
Oemeği, Azeri ve Kifn halkindan 
devrimci ve demokradan bira
raya getiriyor. O, aym zaman
.diı öğrenci gençlikle. işçi genç-

ğer, halkiata tanıtma 
gijstermiştir. 

çabasını 

Qemeğimizin tiyatro t\alk o
yunları ve müzi'k ekipleri; ulus
lararası. Kemı:ıa.de Festivalinde, 
Nevroz ve diğer kültür gece
lerinde başarılı gösteriler yap
mıştır. Bu 'toplantılarda K:ürdis
tan'in çeşitli yörelerinin : halk 
oyunlarını., , müziğini ve s.anatçı
ları.nı tanıtmış ve Kürtçe oyunliu 
S'ahnelemiştir. Hepiniz biliyorsu
QUZ, Tarla pondomimi Almanya 
çapında başarı sağladı, Kürt 
halkının üzerindeki baskı ve te
rörü dile getiren Şendo ve Vi• 
raı:ışehir oyunları gerek Kürt ve 
Tiirk emekçileri. gerek·se Alman
lar tarafından büyük ilgi gördü. 

Kültürel Çalışma halkımızın 
ulusal demokratik mücadelesi
nin bir 'parçasıdır, Ama burada 
ço1< öne·mn bit konuya qikkafi
ı'ıizi ç,ekmek isfiyorurri. Biz Kür
distan kültürünü bir. bütün ola-. ~ 

rak göJmüyoruz. B.iz ağaların 
bey.lerin aşiret reisierinin qerici, 

1 

' ' 
ha.lkımızı uyutucu ve boyundu~ 
n~k altında · t.utucu kültürünü 
reddediyoruz. Halkimızın kültü
rünün en lleric1, demokratik ve 
emekÇilerin kurtuluşuna 'ışık tu
tacak yanına iahlp çıkıyoruz. 
Biz Ahinede Xani, Çigerxwin, 
Feqiye Teyran gibi emı;tkçi tçür:t 
halkının üterinde.ki baskılım dile 
.getken,. ağalara ·beylere ,yerli ve 
yabancı bü'tün sömürücü güçle-

.. re• karşı çıki~n Küı;J sanatçı
larına saygı duyuyoruz. 

· Arkad~şlar, ~alkımızın kül· 
türü;:'!ü geliştirmek, diğer dünya 
eme~çileriy,le kültürel ahŞ·veri$i 
sağlamak, emekçilerin ve ~Ilen 
halkların uluslararast kultürüne 
k'atkıdsı bulunma~ ve ond~m· ya
rarlanmak ancak dilimiz üz~rin
deki her türlü baskının kalkma
sıyla mümk-ündü. . Kür:t dilinde 
serbestçe konuşabilmek, yayın 
yapabilmek ve okumaR; halkımız 
emekçilerini bugüne kadar hap
sedildikleı:i karaniaktan ve 'tec
ridden kurtanTiakla önemil rol 
oynayaeaktır. Şimdiye kadar· bi
ze yasaklanan ~ü'nya kültütü ve 
billmineten yararlanmamız müm• 

· kün olacaktır. · 
·Ama arkadaşlar, görüyoruz 

ki, Tüfkiye'deki faşist ye onlarla 
işbirliği içinde olan Kürt ağa ve 
beyleri halkımızın dilinde yayına 
kanunusuzca .e.ngel olmaR .için 
her türlu ·zora başvuruyor. Roja 
Welat · adlı dergiyi yayıı:ılayan ve 
satanlar üzerinde· ağır baskıları 
uyguluyorlar. Ama ken'di dilinde 
yayma $USamış olan em"ekçJ• 
halkımızın · devrimcileri kendi· 

.sorunlarını ve kültürünü dile ' . . 

!•matek jı teVi l(:ark4U'~n mQ lı Gıess~i bo arikarıya gl'eva MADEN-IŞ'e 

g~tiren . bu yayın organını faşist 
yönetimin, ağa ve beyl_erin kur• 
dul<ları barikatları yararak yığın
lara ulaştırıyoı;. Biz de ~uradan, 
çok ağır şar:t!ar altında mücade
ie veren · ve bize bu yayın 
organı11ı ıJiaştırmay~ başan:ın 
qerimci ~rkadaşlarımıza her türlü 
desteği . sağlamaya çatışmalıyız. 
Derneğimizin 22 · rnilitanı R9j~ 
Welat'ı Frankfurt ve çevresinde 
tanıtmak için bütün bölgelerde 
devrin.tci eylemler diiileı:tlediler 
ve elimize· ulaşal) Roja . Wel:at'ın 
tümünü sattılar. Şimdi Roja We
lat'ın 3. sayısın ı bekliyoruz. Her· 
yerde, Heim de, kahvede, so
kalda, işte tanıtalım, okuyaltm 
okot·ahm ve· haber gönderelim. 
Arkadaşlarımızı.n yldnl z OJrnaCfı· 
ğı m eylemlerimizle · iaı:utıayalım . 
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Çirçiroka Siyaliende Sılivi 
bı nav u' deng e. Ew ji wek 
Meme Alan yek jı çirçiroken 
me yen kevn u spehi ye. 
Herkes pe dızane. Ed lı har bı 
henceta loraya-mırına ku mın 
beri se salan nıvisandıye u dı 
ve hejmare de belav dıkım, 
bıreki wi hıldım. 

Siyabend Xec dı roja da
weta we de jı desten heft 
brayen we revand u bın bu 
sere çıyaye Xelate. Jı ber ko 
Sipan dılketiyan dıhewine u 
wan dıpareze, nahele tu kes 
nızingi wan bıbıt. 

\Rojke .Sıyabend sere xwe 
danı \bu ser ejnuwen Xece u dı 

oremore· · 
Wa;ıcto ka Koremora ama riyi 

dina, Wayll"i dina kemera almQJtl 
dave dayi, eka blye viea~. xwu 
•ri tiro ro,ta aya de bıçero. 

Koremora kora. Peroz kunara, 
peaewe fateljna. Koreniye kflremo
·ro J9ftl dj m w.o. Hf n v.onô. 

Koremora tan da, zılomotlki da 
vinena. Eka bl tart bana tav&J: 
eona. Caylı vaeın kana eayi ~Ina
na.· Bıni ıııon6 xwo ra kııme'i'a 
atmo,tl ve:ııena. Ro,tiya kemera al
mo,ti de c;erena. 

Mordeme ka biro resti kore
mora bo, ~wt bo kamera ay6 
bk:ero, vOido taro pey6 hot kou, 
koremore aona yı kenıı aayl payi 
hot kou ra ay vlnenıı, kıım.ra xwo 
cıro ctna. Koremore ka bir O ki
mar mllçlll ra pe_rakaro; ko, bır, 

"kAmer, mılçlkl yln6ra ~ cOiıwa 
ct.n6. 

Bado, zovina .mordemi ka biro 
blvlno ka koremora rotta kemeta 
almo,tl do çerena, kimara ay& blce
ro, voı:do çerni -• tlıro bover, bt 
VlfiYO boveril c;eml, . koreniCI!- ka 
ama fek6 c;erql dra, perekene, vana: 

"-Çemo/ Mordttml klinHHB mlnB 
almo,tl, v-: RfH'IJIJne. Towe to 
,.,. smey p, niJ'p7 To .di, nB d/7 

Çam yeno ra zu vano: . 
"-Heys, nHit'lltlml IIIJff! p, tm di. 

Dut tNJ kiiiJIInl almo,tl blye vtpp 
bover p. H~~m«, o çemo ka mordem 
.., p boV8T, ik z.ovJns Çf1m bl, IWB 
YI çeml v,._ py., • Nka zoviniJ 
çemune., 

(•) Ev jı alıyil Dirsım ha1ıya bethev· 
u.n. 

1 
• •• 

' 

• 
xew r.e çu bu. Jı ,(lur ve kerıyek 
gakQvi _derbas dıbu u dıçu ser 
delavi. nı kerıye · de delek, 
cıwanegayek u heşt gayen dm 
hebun. 

Cıwanega rex dele ve dıçu 
u ne dıhışst heft gayen dın 
nızingl we bıbın . Heçi kofiıli bl 
deJe ve dıhatın-, stıruhen xwe 
dı wan hıldıda. 

Xece weke ew ditın mala 
we, heft t>rayen we u şere roja 
revandıne ket bira we. Ma 
sıyabend ji wek ctwanegayi Xec 
jı desten heft meran ne stand u 
revandi bu. 

Xece bı bira mal u heft 
br"yen xwe ber xwe ket u dest 

KiJry11Bn yeryiJ;dlne lltlldl
ğinde, dünyenm 1111hlbl Dnll bir 
e/mas taşm1 vennı,, aCileti/ll 
zaman onun qi(Jinda otla11m dJ;.' 
ye. 

K/Jry11Bn kiJtdiJr, IJIJndlh'•· 
.11 uyur, geeelilti ge•'· 

Köry11Bn k6dQjJünD g{1n ,. 
şl{lmdandlr, iJyle derler. 

Ama köryılan lalt8blıta, zl.. 
fitf kat8nbJcta g/JI{h'. KaiWI f": 
çiJkünce, çdap ÇlnMnllk 
bl; yar at8r bulur. altin-
dan elmB11 *'"" Çlkanr, elmao~ 
lffiiılit/B Otlsmaye u,ta,. 

Adamın biri gellla, kl:ityılll-
,. ,..iJau, eğillle onun elmaa 
,.,, 111$s, kaçıp yedi dal/In 
aniina gltae, kljrydan gider 
onu bulur, yedi dal/In al'tllnd!l . 
onu giJrllr, Ondan elma• ,.,., 
alu. Zim kiJiyi/tm da' ,., _.. 
man kıqe 1101'1111, dal ,., _.. 
man dile .1/11111', cev•p vedl' 
OIJII, 

SOIII'tll bir ba'lul adtun, 
k/h'ylkli!Ul··•lmtl• ~, ·~ 
da ôtltld/(JI111 ... ,.., onun 
,.,,, s/Jp bit' alui~Suyu, bir 
umsktlln ka,IYB 1111911"'• kiJr. 
yillin mnsjm kena1ine t~~~ldl-
1/nde II77JIIktan IIOTIIT: 

-Ey 1nnakl Bir adtlm elmaa ,.,,ml slmqfl lulpyordu, ltlç 
••nin Ü$tÜnt/illn '"'"IYB 1111Ç'f/ 
ml geçmedl m/1 Sen fi/JidiJn 
mD g&medln m/1 

Jnnsk dile gelir. 
Evet biT adam Illildl 1111911, 

elinde e/maa ""' vaıG, ~ca,,. 
ye geçip ·gitti. Ama adamin 
O.t/Jilden IJtlçip '"'"IYB 11119111! 
1imtlk bir btl,ks f'~. ,, onun 
au/an geçti gitti, ''Inf~~ ban bil' 
bs,ks ·nma/Pm". d/y#l cevap 
ll ll tir. 

Bu fsbf "de~Sim y~alnden der-
leniJif#tir. ,. 

' 

bı grine kır. Çend hestıre_n Xece 
ketı bun ruwe Sıyabend. Sıya
bend pe hışyar bu ü jı Xece -re 
got: 

-Ruhniya çavan, çıre dıgıri; 
heya nıho bı kef u dılxweş 
buyi, çı lı te dest da, ka beje 
mın! 

Xec kır ko mebejıt. Le 
Sıyabend je ne ,gerın, gelek 
ber we da. Dawi le vegerand. u 
got: 

~Sıyabendo·, keriyek gakov·i 
de~bas bun u ç,un ave. Te de 
~etek, eıwagegayek ô heft ga 
hebun. Ko mın ew ditın, ew 
roj hat bira mm ko te ez jı , 
desten heft brayen n>ın l'eVaJ!· 
dım u mın jı xwe re got: " Heke 
we roj~ yek jı me bıtaha 
kuştın , e kuşti ji tu bOwayi, 
pışti te re hale mın de çı 
buwa" . Ser ve yeke gıriya mı n 
hat. 

Sıyabend rabu, kevana xwe 
hılda ko here wi cıwane.gayi 
bukuje. Xec ket buwara wi ko 
meçıt; kır ne ku, Sıyabe.nd guh 
ne da u-'ber bı delavi ve çÜ; 

Cıwanega dı dora dele de 
dıgenya. Sıyabend ew da ber 
kevana xwe, tir le ket. Cıwan.e
ga çend gaven xwe randın Q 
xwe gıhanJJ keviya 'hevrazeke . o 
lı ser şehareki veket. Bı bırın 
bô. &. mayin dor lı dele gırtın 
u l:: 'Z dan. 

iıyabend çu ser CJwanega 
jı s ruhen wi gırtın ko şerjebı
ke. Cıwanega gehışti bu canke
şıye, bıhna xwe ya. paşin brda
ya, bı hela cane xwe ser~ xwe 
hejand. Desten Sıyabeod ıı stı
ruhen wi fılıtin , pey,en wi 
şemıtin, ger bu u jı hevraze de 
ket newale. Dı bıne newale de 
dareke hışk hebu. Sıyabend 
pıştıki ketı bu ser, çıkılen dare . ~ 

dı pışta wı re çun. ~ . 
Xec demeke xweş ma hevı

ye. Heviya we ne dıhat, rabu, 
da şopa Sıyabend u xwe gıhand 
cıwanegayi leketi. Cıwanega lı 
ber mırıne bu. Jı newale de 
nalinek dıhat. Xec dahıland u 
Sıyabende xwe dı wi hali de 
dit. Le gıriya u kılamin ,avetın 
ser. Dı pey re zer kır ô ~vet 
~ewale, dı rex mere xwe de 
nur. 

( 

• 

Dıbeiın ko dı we newale, 
dı wi cıhi de ko Sıyabend u 
Xec mırıne, sere her buhare .. 
derxen gul radıbın u du koki dı 
ser w an re d 1 • ilf . Dı bej ın ji 
ko her çıyaye Kurdistane stere
ke wi heye. Jı hıngi ve yen 
Sipane Xelate bune dudo u her 
şev dı ser tırben Xec u Sıya
btnd dıbırıqın u we' goristane. 
dıruhninın . 

* * * 
Beri se salan dı cıwateke 

de Sıyabend dıstrandın. Bı we 
strandıne loriva mırıne iı mın 
re halket u mın ji nıvisand ... 

Lorıya ' 
A 

--~mırıne 

Sıyabendol Sıyabendo! deng 
bıke 

Jı jına xwe, jına xwe re reng 
· bıde . 

Nav mıje de xuya dıbı.n 
Mstıran 

Ma ke dıgot, neçir bıkuj.e 
neçirvan 

Bınve · lawol Bınve lawo! 
bınve lo! 

~tat disa tev lı hev bO. ~0-
mıı e 

S ıyabendo, Sıyabendo de bej~ 
Ma ez gori, mın go meçe ıı 

ba mın 
Bele mın gole te ne kır j ı ya 

mı n 
lawol Bınve lawo! 

Bınve lo! 

Sere Sip_pn dı nav püke, püke 
şen 

Bager, bahor bı re ketın disa 
• ~n 

Gakoviyo, caneıı:ıergo , lı ku 
hat 

Çaw,an ,bQ ko S1yabendo le 
· bQ mat . 

1\0JA WELAT/OCAl< 1978 
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Bımıe lawo! Bınve lawe! 
bınve lo! 

Dıl O kez~b ç~ni __ ı;...,eni jekırm , 
Weke t ırke peresuwa ra kıtıı:ı . 
-Stıruhen · ga hesıni-fı in J ı tola 
Mın go ı:neçe; Je Sıyabeııd 

· gwl:ı ·ne da 
Bınve lawo! bınve lawo! 

bım1e lo! 

S ıyabend0! riFerin G zivkevan 
Mı n g0 meçe ber şel:ıar O 

del av ah . 
«Jer neçirek te gerek bG h ın 

ca ran 
'''""""Ma ... eil! ne bOm neçira te hem 

. ' 
ı;ıu rban 

Bınye lawo! bfnve lawq ! bıvne. 
lo! 

SJyabendo! Sıyabendo ! te çı 
kır 

Çıton bO ko t u şemıti j ı ser gır 

Te ev kortal çawan bıjart bo 
he'! in 
M a ne heyf e, lfej nGbar e· ev 

h ev in 
Bınve • lawo! Bınve l<D.! btnve 10!.. 

Sere SrpaA, stmıh-dıreh zina:r 

'Ieyrok O berf 
A • 

ne.ç ı rvan 

ın 

re 
neyar ı n 

Mın ga meçe·, gakovi ye 
lawecan 

J 1 h ev bı k ev ' bıkev hılweş, ey 
Si pan.! 

Bınve lawo! Bınve lawol j!,,ıvRQ 
lo! 

\ 

· Bı~ev, me'miı:ı , hılw.eş bık~v . . 
çıyao! 

Raae,rabe Sıyabendo,zavao! 
Ralı>e, bey ~e ~z · mkarım, rabe 

ax 
Be ~weyi ·y sevi mame hılbe 

Bı n-ve lawoL Bınve lawo ! 
~· . 

ax 
Bıfive 

lo! 

• 

-S ıyabend jı bıniya ' kotta l€" le 
\ Ved ıgerine : 

Megri , megri, keçe megrı, 
delal'e 

B~rde mırı n , wek 'bOkek:e bıl.a 
be, 

K e -gQ.tıye m ırın ta l e, na here 
s'ı rinen., 'mı n qet nae~ ı n le b~le 
O ıle rm ıl'l de tu i hergav 

d ıpırsım 

Tu eşandi stırwhen ga? d ıpı rcS I I111 
Keçe megr.i, keçe meg~i , delale 
Berde mırın wek bGkeke bıla 

be. 

-Xec peş ve ajot 

S ıyabendo! Sı-yabeAdo! menale 
Ma ke dıgot ev encamreş l ı 

. pqL e 
tz~ .. çawan nagı ri.m G hestır-an 
Germ O xwi n i-n; nar-ejinım 

p'&siran 
Bınve lawo! B ı nve lawo! bınve 

lo,! 

Nalinen te kOr O zii ın 
1 

.. 
.. 

m ı na 
n:ıerg 

• 

• 

; 

, Pırtôken ku hatın k·omtırın 
' 

C ramera Kurdi 
ku ba- E>r. Kamu~ 

ran ~ Bedır7Xan 
neşi reta ÖZGÜR
LÜK' YOLU (R ıya A 
~adi ) hatıbO neşir
kı r-ın d ı m.eha :ç.O:yi 
da bı cleste polez 
hat komkırın . 

D ı derheqa pır
taka Bazi 1 Nikitin, 
bı nav e "Kürtler • 
Kurd ü Kurdıstan" 
da j i .ba çend meh
keman ( daclıgehan) 
b-ıryara komkmne 

+ıatı n. dan in. Hın 
hatın rakınn G hın 
jı nuh va Iratın da-
nin . 

Dı derheqa ge
tek· h~jmareri Ö z
gürlük Yolw da disa 
bıryarın komkırıne 
hene . 

Gelek pirfGken 
-neşireta KOMAL lı 
·ser di ~ok Q pırsa 
kurd i j i, bı bıryaren 
dadigehan • ü bı 
de.ste pole_z hatıne 

' 

komı<ı rın. Dı ine ha 
' -

çOyi da pırt(Ikek-
Komale va ilmi, bı 
nave "Türk Tarih 
'Tezi" k ı,ı öa Dr . ls
m·ail Beş.ikç i l ı ser
teorıyer:ı d irok-a Tır'
k i hatıbO nı.visandın 
d i:sa hat komkırın . 
jı s.er neşra we· şe:ş 
meh zede derli>as 
l;>,.ıbOA O geıra ~antı 
n e .nema dahate 
kornkırın. Le ôis.a jj 
kes i gu h ne da qa
ı:ıOn - ma:nfın~ .. 

Eze çawa.n xwe ragırım, m~kım 
, deng 

Nal.nalen te ko gehı şt:ı n dıle 

B ın:ve iawo! bı nve lawo! bınve 
lo ! 

~ . - - .. 
m ın 

Hestıten Jl'l.ı n <;l ı bq.r ın ser ku len 
mı n 

Bınve l~wo! oınve law o! mın XIe 
lo! 

Bınal , bınaJ Sıyabendo, her 
b ınal 

E:z te hıştım Cı xwe avet dı nav 
ı al 

le za.ni bu bex-wed i me h~kes· 
/ ı m 

Ez· ve kule çawan bı k ım bı r.esım . . 

.Geli Sipan, kuçen exlat mebın 
• 

ben d 
Reke bıdın, mın gehir:ı ı p 

. Sıyabend 
Geli ~i ı;ıal'il, berwareke 

·bazdonek . . 
Mın re vekın , cler-bas b ı l;>:ı rn , 

henm tel< 
Gor in · b ib ı ın Sıyab>end. re me 

:bGkek. 

Herekol AZiZ-AN Hawar, 
1:3 (1932) 

Bu sayıda kullanılan bazı ~eliineler 

• 

• 

• Aliort 
... r 
Amade 
Amltdektnn 
Axafbn ....... 

Ek~ 
Mar:t ' 
Hazir 
~ 

1Conufm* 
_K~y 

.... vok Bildiri, ....,..,_ 
na~ 

Payı obın 
lpizlik • batall 

Bıçek 
Btc;ek kınn · 
Bınkatin 

Silahlı 
SllahlanCIWmllk 
Alta düflnek, 

..._.. yeQilmek 
Bıkittıati Yaraylfll 
Ev bl kirl wen · 
hat Onlara y'aradı 
~ 

.Bır Bölüm, kı$ım 
Bırin K~, yara 
Bırak Bir bölüm, tes

BOyer 
Ctvaki 
Clvln 

Cih anin 

tere · 
Olay 
Toplumsal 
Toplama, to, p
lanta 
Yerine 
mak 

Cıwanega Tosun 
ç.k Silah, giySi 
Çekhılgırti Silahlı 
Çak. lyt, dOOru 
~abun Nitelik 
ÇılobOil NiCelik 
Çeleng Endamlı, güzel 
Çıley'i pifin(be- · 
ri) Ar•lık aYı 
Çlleyi pafin Ocak avw 
Dan Vennek 
~ın 4Jmak 
Dan .u atandın Allf'Verit, ll~ 

· Daxwaz Islak · 

' 

... 

De••• 
Dlj 
D•• d et 
DljWw 
Dıko:z 

Doet, , ..... 
kallll 

' OkUl 
)C8r9l 
Halk ch1fmant 
Zorlu, çetin 
h•la, · .Mziine . .,. 
Tarih 
Dava, aorun 
K8ffebiN, .. 
o. -~ 

EjhO Diz ' 
EIHnlınehn Oö~ (60;-

• 
~ , ..,.... ~ 

arilammda) 
eiicu ni ' !Jl8 .'!. • ••• 
siyasi PolnDüro 
Endam· ' Oya 
~nf ~nn Saldinnak · 
(Wi inti....,. mın kır : O bamıi 

ArbOn 

Fort 

Gakovi 
(Pezkovi 
Gelir 
GQJ 
Guhirandı_. 

.Guhartın 

Guman 
Hak e 
HalbtJartan 
Hemc;axi 
HlWtikö,f 
Hevalbencf 

~ldırdı) 

Allfll'&k.. male
ka kalbebnek 

-Abartma, palav 
ra 
Yaban öküzö 
Yaban keçW) 
Halkçı 
Canlı, çekici 
deöiftinnek • · 
ğifikllk 
Deği;ti~k . 
Güven, Inanma 
.Eğer .. 
Seçim 
ça§daflık 
Kemik yalayıCI 
/ 

Yandaş, mütt. 
fll( -

.. 

hwd~ (her wekl 
dtn) aunun tlbl (ve 

Hijııı 
l!llm 
Hunduri 
Jar 
Jlr 
Kanlbu 

K~ -

Komel 

... ,., 
Deleel 
T•nel •••• · 
tçeri1el, dalı 
~- . 
Çiıila1k8n 
Vlr8ri,, mallvcll' 

mü.f· 
Ylr8n · o /

1
1 m. a , 

dl'ilifil(oımit . : 
K elli k 
Emek 
cemiyet ,decnek 

KOınita navçe 
(komitiıı nav-
bei'KiıyO) Mer:kez KonııltıMI 

Mırari 

Mırovi 
Neminende 
Netiret 
Nlftlmani 
Nkhatm ' 

f.'iJeng 
PitfMyar 
Pişvero 
Piwist 
Pıftgiri 

Pola 
Po;uin 
Pazbilınci 

Qasi 

Qen•ve 

Yürüinek, yürQo. 
YÜf 
Inci 
Insani 
TemsilCi 
Yayın,· yaymavi 
Yurtseverlik 
OiUf, ortaya çe-
k•t· 
Öncü 
Öneri 
IleriCi 
geretcfi, ·zorunlu 
Taraftarllk, .,._ 
ka Çikma / 

Çelik . 
K~l olan8 
Kibiı:li, kendini 
be(ıenmlt 
Kıtdar 
Hiç de§ilae, hic; 

- oiii\8J& 

·~ 
Re~ -..... 
llltzaınl 
RtzV8ri 
lllOnak 

••*'"" &eadayed · 
S.Mkhlz 

• 

oo,ünce 
· YOl yönt...,. 

~· 
-~ 

Yan, tafA!if· 
Hel,.....,... 
Pelilliila 
K ....... .yelini. 
Kuamak 
Yönetim _ 

' 

Birlik kornu...,. · , 
kuvvet komqtiıı-
m 

Oate çıkma, ba 
J8"i -zafer 

S.rokWedr Batbakan 
Spalkınn TeMkkür 
Spehi Güzel 
StratiCi - ~ 
Straktur yapc 
Şiiyl Sevinç 
Şerik Grtak 
Tax Mahalle 
Tawenbar SOrumlu 1 

. '(6kç0n Yenilgi, kayıp 
Tenha (tani) Yalnız 
Tiı'ij Gün lfiöı 
T.ov Tohum 
Wel~riz turtsever -

' . 
Wezlri · humJuri Içişleri ~kanı 
XBstma Özellikle, b i 1 -

X aleti 
Zor tiınli 
. ... ,. 
(Mın ·zora· 
bn) 

hüs'a . . 
Yanlıflık, ~· 

,,AJ&tün ue.lmek, 
yenmek 

wi 
Ben Dhu y_. 
dtm) \ 
Emekçi, çel&•• 

·!""'' 
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Müslümanlik 
ve • 

Korkut öza.l 
kimi ki~iler vardır ki kendilerini 

çok beğenl)lltlerdir, kibirlidirler. öyle 
san ırlar ki, güç işlerin hakkındah yalnız 
onlar gelebilirler. Çilnkü onlar herkesten 
daha akıllıdırlar, beceri kildirler; eşsizdir· 
ler. • 

Düşük Içişleri Bakanı korkut özıı> 
da kendisini öyle sananlardan biriydi. 
H_er ha lı ve hareketiyle sanki şöyle 
dıyordu : 

• "Hm ne kadar Erbakan'ın yanında 
ıçem de Vf! ~er ne kadar Erbakan palav· 
raoının bırı ıse de ve d in ticareti yapıp 

-

halkı aldatıyor$a da, ben öyle de!lilim. 
Ben akıllıyım. Ben güzel konu~urum . 
Ben sorunların temelinde ne var ülke· 
nin dertlerine nasıl çözüm b~lunur 
~ilirim. Ben ülkenin sorunlarına geniş: 
lıgıne ve derin ligine bakıyorum .. . " 

Öz.al, Avrupa da görmüştii .. . ~-ogu 
k~z çağdaşlıktan söz edipı..nr.'. Diyordu 
kı: 

- "Bir ülkede farklı dü.şUnceler, inanç· 
lar olması ~aldır . Insan başkaları nı n' 
düşüoe..ıerine saygılı olmal ı . Öyle olma· 
sa·'ülkede özgürlük kalmaz ... " 
Diyordu ki; "ben -ıorbalı~a ve haksızlıga 
karşıyım .. " 
--~-Peki, bakanlığı sırasında onun yap · 
tıkları dediklerine uydu muJ 

~çıktır ki uymadı . · 
Onun döneminde de faşist besleme· 

ler, "bozl<urUar" yine bildiklerini yaptı· 
lar, çok kan döktüler; Özal ise o nlara 
karşı gereken tedbirleri almadı . O'nun 
y.1ptığı, sık -sık televizyona çıkıp Nasred· 
din Hoca fıkraları ve l azlar UstUne 
söylenmiş fılu-alar anlatıp, böylece bilgi· 

. . 

Kelına Sılemin .__. 

.leman Mye ku taftya m .. 
rovan dlflxule, teyr6 dawleti h 
seri m trovan dah6wue.. MII'O
vekl p6nc - pere dibe xwedi 
nav O meqam. Dt çirokan da 
par caran "li ditm: lawlcj kec;e-

Süleyman'ın 
düşüşü / 

Öyle za man olur ki insanın tllihı 
işler, de vlet ku, u g&Jip ad•in.o b,ılft
na konar. Bet paralik bir lldam .ı 
ve makam sahibi olur. M• NII8nlt 
çotc rastlanır: Ketoğlan padi,.tlın k1 
zını devierin elinden kurı.nr ve c 
nunla e vlenir. 

Masallarda olan bu tür f&yle· 
zamanımııda gilnlük otayı.r hlıllnı 
gelmit. Bakın ömeğin; Süleymer 
Demi.re l Isparta'nın bir kö yünde ço 
bandı. Sonra mühendis otdu, büyül 
müdü r oldu, AP Genel Ba,kanı vı 
Batba kan oldu.. On yıldıtn tadı 
hükü m sürdü. Çobanlıktan gelmift 
ama, çobanlara, zavallılara, güçsüz 
le re hizmet etmedi. O, fakir • fuu 
radan sağtp zenginlere verdi. Hak 
s ı1fann yanında ye r aldı ve a zllenle 
re olmadık aılmü, haksızltğl y• p tl. 

S üleyman bugün d ütm iiftür. Bi 
zim Ofala rda b irisi için "clüt mÜf' 
de d ik leri zaman,ottun. artık Y•tlandı· 
ğını; canlılığını, auklığmı artik yitil' 
diğini söyle me k Is terle r. Süleymer 
ın dütü.t ü bu türden değil. 

Ya d a bir a dam bir teyin üs tün
den düşer.. Örneğin <lamdan, eti 

üstünden veya e tekte n düt er .. S'ü· 
leyman'ın düt ütil böyleıoi de değil. 
Olsa olsa, Süle yma n , ~r •tuın inip 
eteğe b indi, denebilir.. · 

Çünkü o bafbakantıktan dÜftü, 
m ühr-1 Süteyman'ı yitirdi .. 

Süle yma n t imdi otdullça kecler
lidir. ~enüz kendiılini dlifüte allf~ 
ramadt. Baf babnl* CJnUft •tkıydı .. 
Eli talrttan tık dlrli ~Ofdu.. 1 

Elbet, o mngWIDJndıtR .,_..~ 
vitirmedl. Yine parayle OWtıafOI'. q 
ve urde, leri, Y•l•nl•ri llu aüre ~ 
çeminde övta•• nMtyoııılu tıiılk*'i 
d iler ki, yedi kılfakı.eııa da~~~ 
ye tmlf kllf11klarww yeter. Süyelmlın 
yine AP'ye bafllandır. Mlkadeı.~ 
ise elden btrak.maclı. Kın..ar, ot. ki 
yine yapar • yaklftlrw, Ecevtt'l devi
np yine yerine ke...sı-1 geçet1 Sü
Jeyman'dır bu, v• .. hl Ithtan gleip 
üsten çıkar .. .' 

S ü leyman zengindir, becerikildir 
a ma s ular da derelerden akıp gidi
yor .. Gün gelecek mnglnlik de onun 
ve onun gibilerin a Nnden gidecek .. 
O mll'(onlar emekçilerin. al emeği, 
g öz nurudur, onlardan alınıp toplan
mı,ttr. Gün gelecak , mühür de ııııın
ginllk de ·asıl s a hiplerinin aline ge
çecek .. 

lok keça paılti jı deat diven 
JOias dtke O ji ra dazewiCi .• 

Ew çirokin han dı dewra 
me da bCıne biiyerin her rojl. 
Blmhinn, Saliman Demırel lı 
gu~ki lspatti fiY&n bCı. Patt
re bO mıhendiz, bii m tdOn\ 
mezm, bO seroki AP'yi o bCı 
....okwezir.. Deh salan zitar 
hukma wi ajot. Jı tıvantayl 
hatibO,. li ne jı JIVanan ra, 
r8benan ra, belangazan ra xu:
met ktr. Wi jı feqlr O faqaran 
mit O da dawlemendan. Pwtta 
z~- gart ii zuhm O nehe
qryin mezın h INndestan kır. 

SI ..... iro ketiye. Ll we 
lati me, gava yeki ra gotln 
"ketiye" , meqeet ev e ku ftw 
idi kal biiye, J• çelangi ii jinya 
xwe Wlnda ksnye. Ketana SI~ 
min ne ketınek usa ye. 

Vet. . ji heye, Ine& IV J• .... 
ttbf•t .. a"'ld dıkeve.. Ango jı ser 
xani_, jı ser hupi an jı k.eri 
-eve.. Katına Sdimin UM ji 
ni ne. Dibe ku menv bije, 
SılimMt jı heepa qar hat xwar, 
h k-' .uwar bCı. 

.lı ber ku Sıl6m8ft Jt ••• ok
weAıy6 ket. Molv )1 deet Sı
lin., ÇP •• 

Sıliman nına geıek poxzın 
e . H ın xwe hini ketın6 ne kır. 
Se~·we.ziri eşqa ddl wi b(t 
Desti wi jı text ne dıbO. 

Helbet, jı dewlemendıya wi 
t!ftek kim ne büye. -

Ew bl pac•n dali
za. Ew O ~ wl, bırazwyin 
wl "' danııi de ewqee milyon 
lı lllaevtuow• ku ne jl heft, jl 
'-hi neelin w~~n no bea e. 
Sll•mıın, diA nroki AP'yi ya. 
TikOfin jl deat beıudeye. Ki 
. . ....... lul ...... ...., tini, 
Ecawit tiiiW 'le Q lle eerok-

• vıaw.. Ev 
Sıll11 an e Jwale dı._. no ci*evi 
0 Ml' nt dacd:Letı:L_. 

~llnııancwtWiiınıl e, ~ 
hati ye, lj w ji jl new...,. 
~ cilbın O dııç;ın.. Rotek di 
W, atew:W~amandi jl jl deet wl O 
yin wek wl b1Ç8 .. Ew ~ 
na keda destA xebatkaran m, )1 
wan hatane etendm Q kom 
bOne. Molv ji, waryet jl, rojele 
di W, dı deSti xwedlyj wan 
yi r~ kava ••• 

• 

\ 

lAHROLSUN 
FAŞ~TLtR 

SOSYAL fAŞISTltR 

~ 

si.lin derinliğini göstermekti.. 

• 

Yaptıklarından biri de büyük bir 
düşm~nlıkl~ Roja Welat'a saldırmak ol· 
du . Polisler Roja Welat'ı kitap ve gazete 
s.1.tıcılanndan toplayıp, götürdülıleri ve 
onlara baskı yaptıklan zaman ~öyle 
diyorl:ırdı: 

"Içişleri Bakanı bizzat bu işin üs
Uinde duruyor. Roja Welat'ın çıkışına 
deli oluyor .. "' 

.. .. Özal da tüm arkadaşları gibi, her 
so:tun başında ahlaktan, maneviyattan 
söz ediyordu. Peki Müslümanlıkta böy· 
lesi var mı: Mil,yonlarca insan hakla· 
rı~dan yoksun olacaklar; kendi dilleriyle 
bır gazete ve dergi çıkarmalarına bile 
i ;ı: in verilmeyecekl . .. 

Özal, yasalardan ve özgürlüklerden 
sö~ edivordu. ~asalara göre herkes ken· 

M iZAH 

PAHAliLl A ~ 
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di diliyle yazabilir, gueteler, kitaplar 
çıkarabilir. Özal'ın Roja Welat'ın çıkma· 
ması ya da toplanması için verdiiii 
buyruklar yan dışı id i. H~ksı:dık ve 
zulüm id:. 

Hem böyle yapıp l>em de çağdışl ık· 
tan, özgUrlUkten sö:t edebilir mil Açıktır 
ki, bu işlerle Müslümanlık da 
bir arada olmaz. Din ve ahlak kuralları· 
na göre insanın ba$kasının hakkını ye· 
.memesi, onlara zulum yapmaması sere· 
kir. 

Besbelli, Ö;ı:al da tüm arkadaşları 
gibi, Süleyman ve Erbakan gibi bu 
köh,~e dU:teni koruyordu, haksızlık ve 
zulum yolunda yürüyordu, Onun din ve 
ahlak üstline söyledikleri de, Erba· 
kan'ınkiler gibi yalnızca ticari şeylerdi.. 

M1s1lmani li Korkut özal 
Hın mırov hene gelek bı 

xwe gayil ın , pozbılınd ın . 
Usa bawer dıkın ku dı heqe 
şo l~n· dıjwar da tene ew 
dıkarın b~n . Bona ku ew j1 
h~rk.esi baqıld ır ın, jehati ne, 
be emsal ı n .. 

' Wezi r~ Hunduri ye keti, 
Korkut Özal ji yek jı wan 
mırovan xuya dık ı r . Bı hemö 
hal O hereket~ xwe;. te · dıgo 
Özal usa dıbeje: · " Her çıqas 
ez lı cem Erbakan ım ji O her 
çıqas Erbakan fortan dave i i O 
tıcariya seriete dıke, xelke 
dıxakpine ji, ez ne usa me. 
Ez baqıl · ım . Ez xweş xeber
dıdım . Ez, dı bıngeha derdan 
da çı heye, jı derden welat 
ra çawa derman dıbe, d ıza
nım. Ez bı fıreh i O kOrani lı 
mese leı:ı welat dınıherım ." 

Özal Ewn.ıpa ji diti 
bO ... · p1r ca~an behsa l'ıemça
xiy·' dıkır . Dıgot: ''HebOna 
raı anan O bir G b'awerıyen 
p ı ı texlit dı welateki da tı şte
ki tebiyi ye. Ger merıv lı 
hember ramaneo dın hırmet~ 
kar be. Ku ne usa be, dı 
welat da azadi nam ine . . '' Dı
got: " Ez dıji zorbazıye O 
neheqiye me .. " 

Celo, dı dema wezirtıya 
wi da, kırınep wi ji wek 
otınen wi bOn! 

Eşkere ye ku ne bO n. 
Dı dema wi da xulamen 

faşiszme.~ "Curen gewr" d isa 
ya xwe' kırın, pir xwin rıjan
dın O Özal, h~mber wan tu 
tevdir ne gı rt. Kırınen wi ew 
bO ku zO O zO ·derket tele
w izyone, lı wır behsa hıkya
ten Mele Nesrettin O h1 lç.yateı:ı 
ku lı ser Lazan hat ıne gotın , 
behsa wan kır O bi v i awayi , 

küranıva zanina xwe nişan 
da . . 

Yek ji, kırına wi ew bO 
ku b ı d ıjm ınayiyek mezın en
ş i ser Roja Welat kır . Cava 
polezan Roja Wt:!lat d ıgırtın O 
dıbırın O lı rojnamefıroş Q 
pırtOkfıroşan teda dıkırın , d ı 
kotın ku "Wezire Hundıri bu 
xwe lı ser we mesele dısekıne 
bı derketına Roja Welat din 
dı be .. " 

Özal ji wek hemO heva
len xwe, lı ser her qeziki 
behsa ehlaqe O manewiyate 
dıke . Ka dı Mısılmaniye da 
tıştek usa heye: Bı milyonan 
mırov be heq bıminın , neka
rın bı zm~ne xwe rojnameye~ 
ke an kovarel<e derxının? . 

Özal behsa zagonan O 
azad ıyan dık ı r . Hember zago
nan herkes dıkare bı zmane 
xwe bınıvise, rojnaman, an 
pırtOkan derxe. Cava ku Özal 
ferman dıda ktı Roja Welat 
dernekeve, an be gırtın , ew 
kı rınek be qanOni bO. Ew 
neheql O zulım bO. 

Ka, kırınen han O behsa 
hemçaxıye O azadiye hevra 
dbe? Eskere ye ku tışte han o 
Mısılmani ji hevra na be. 
Cara ol (din) O ehlaqe, gere 
mırove baş heqe kesi nexwe 
O lı wan zulım neke. 

Xuya ye ku Özal ji wek 
hemO hevalen xwe, wek Sle
man O Erbakan, ev sazOmana 
kevnare dıparast d ı rıya ne
heq i O zulım da dajot. Cotı 
nen w i ji lı ser seriete O 
ehlaqe, wek yen Erbakan 

A ' 
tışten tıcari ne . 
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Federal Almanya'nın çeşıt-

li kentlerinde işçilerimizin kur
muş oldukları dernekler, geçti~ 
ğimiz günlerde yayınladıkları 
bir ortak bildiriyle, şu anda 
düşmüş bulunan' MC iktidarının 
emekçi halk yığınları ve ilerici 
güçler üzerindeki baskılarını , 
Kürt halkı üzerindeki ırkçı-şo
ven baskıları ve gazetemize 
karşı girişilen anti demokratik 
uygulamaları protesto ettiler. 
Bu bildiriyi aynen okurlarım1za 
sunuyoruz: 

Biz, aşağıda isimleri yazılı 
Federal Almanya ve Batı Ber
lin'deki Işçi Dernekleri olarak, 
19.11.1977 tarihinde Frankfurt 
Şehri'nde yaptığımız ortak top
lantıda Türkiye'deki gelişme·ler
le itgili olaıak aşağ&daki açtklil· 
mayı yapmayı karar altına al
dık. 

2. MC Hükümeti Türkiye'
yi derin bir siyasal ve ekono
mik bunalimın eşiğine getirmiş
tir, Kaynağını Türkiye'deki eko· 
nomik ve siyasal düzenden 
alan bunalım, toplumsal yaşan
tinm her alanında katı bir 
şekHde görülmektedir. Özellik
le emekçi yığınlar bu bunalım
dan ençok zarar görmektedir-
ler. · 

Gerici sermaye çevrelerinin 
sözcülüğünü yapan MC'nin po
litikası bir avuç yerli ve yaban·
cı sömürücünün kar amaçlan-. ' 
na yönelik olduğundan, geniş 
emekçi yığınların ekonomik ve 
demokratik hakları için müca
delesi terör, baskı , işkence ve 
siyasi cinayetlerle bastırılmaya 
çalışılmaktadır.. Işçi sınıfmın 
yüksek ücretler, sendikal ve 
demokratik haklar için müca
delesi lokavt, grevleri erteleme 
ve diğer baskı yöntemleriyle 
pasifize edilmey·e çalışılmakta-

. dır. MC'nin almış olduğu eko
nomik (zamlar, yatırım, dışa 
bo~çlanma v.s .) ve siyasi (''a
narşizme karşı mücadele", si
yasi cinayet pla~ları , sabotaj, 
psikolojik terör v .s .) tedbirler 
bunalımı gidermekten çok bu
nalımın yükünü emekçi halka 
yüklemeyi öngörmektedir. Alı
nan bu tedbirlerden en çok 
emekçiler ve onların y1ğın ör
gütleri zarar görmekteler. Işte 
bu tedbirlerdir ki MC'yi kısa 
vadeli de olsa hem ayakta dur
durmakta, hem de onun meza
rını kazacak olan eşitlik, öz-

. gürlük ve demokrasi mücadele
sine hız vermektedir. 

MC Hükümeti Kürt Halkı· 
na. ve onun ulusal demokratik 

ROJA WELAT/OCAK 1978 
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" 
hakl~rı uğrundaki-mücadelesine ' 
karşı daha da zorbaca ta~ır 
almaktadır. Kitlesel kıy1mlar, 
göçe zortamalar, ırkçı-asimilas· 
yoncu bask.ılar Türkiye-Kürdis
tanında acım·astZca uygulan
maktadır. GÜvenlik ltuvvetleri, 
komando birlikleri, faşist çö
mezler Kürt ağa, bey ve para 
babalannın emrine koşulmuş, 
böylelikl~ Kürt köylüleri Orta· 

\ 

yasa dışı ırkçı -baskiiar ve ya
sakla~alar teşkil etmektedir. 

Gazeteyi çıkaran ve dağıtanlar
la birlikte bazı okuyuculan da 
dahil olmak .üzere çeşitli teh
ditlere- maruz btrakılddar. ve 
tutuklandılar. Tüm yabancı dil
lerde basm ve yaymlar serbest
çe yapıldtğı halde, MC Hükü
meti'nin Kürt diline koyduğu 

• 

• 

Hükümeti'ne karşı yürütülen 
mücadeleyi destekliyor, anti-fa 
şist mücadelenin Kürt Halkma 
uygulanan ırkçı-faşist, asimilas
yoncu haskılara karşı verilen 
mücadeleyi i~ermesi gerektiğini 
savunuyoruz. 

Kurulacak olan 
demokratik bir halk iktidannda 
Kürt ve Türk Halklarının eşitli~ 
ği ve kardeşçe birliği sağlan-

Berlin'de 14 devrimci ve 
demokratik örgüt Roja Welafa 
yap1lan baskdan protesto etti .. 

Gazetemize yapılan baskı
lara karşı yurt dışında gösteri· 
ten tepkiler devam ediyor. Bu 
·arada Berlin'de 14 devrimci ve 
demokratik örgüt yayınladık· 

lan ortak ''DAVANIŞMA Bil· 
DIRISI"nde. şöyle demektedir· 
ler: 

"Biz aşağıda adlan bulu
nan örgütler, Kürtçe · Türkçe 
fillericıde yayınlanan ilerici, 
demokrat Ro.JA WELAT gaze
bısine Ankara Valisi tarafın
dıın konmak istenen yasakla
ma kararınılJ")testo ediyoruz. 

Ankara Valisinin daha- ön
aıllri fOM · DER, TÖB · DER, 
T0s · DER, OHKD ve SGB 
gilıi demokratilc kitle ôıvütle-, 
rini kapatma karaıian lıiliıt-
mekt'edir. Bütün bunlar Biı1eş· 
miş Milletler Insan Haklan Be
yannamesini zedeleyici 'iıitelik· 

le olupı a.ynı zamanda Helsin
ki Konferansı katartanna ve 
onun taşıdığı anlaına, lfelsinki' 
.nin bağlayıcı 7. ve 8. madde
lerine. yine beyannamenin IV. 
Bölüm 14. maddesine aykın 
OOşmektedir. 

&ı nedeni~ bizler. 
-Kürt dili üıerine kooan yasa
ğın deJiıal kaldinlmasını, 
-ROJA Wt1.A T gazetni iize
rindeij yasak ve baskılan't 
derhal kaldınlmesını, 
.fı\ıstafa Aydın ve Sıddılc Boz· 
nan'in setbest lıtrıünasın', 
-Tiiitt hükümetinin Hebiı*i'da 
alınan bağlayıcı kerllfan yeri 
ne getinnesini ve onlara say· 
gılı olmasını talep ediyoruz. 

Heknik Oniversitesi, Hür Oni· 
versite, Pedııgoji Yüksek Oku· 

' 

çağ ilişkilerinde bir sömürüye 
ve yaşama zorlanmalctadtr. 

lundaki Sosyıilistllli' ve De· 
mokratlar Aksiyoo Biifiği ~DS 
• W.Beı1inl · 

2-Genç Sosyalistler Yüks_ek O· 
~ Grubu Bölge Örgütlenme 
Başkanlığı IJUSO, W.Berfinl 

l&tı Berlin Genç Demokrat· 
ı. Bölge Biı1iği 

4-tiberal Yib!k Okul Biiiii 
(UM 

§.Teknik Oni.-sitt ÖıJiitii 
(TU8A) 

' . 
~ya ilric:iler Birliii-· 
ıı.tı &.,tin IRWOl 

Hllft dışıııdııki_ lsviçrelil~ lıe
rici Biı1iği . Batı Brii 
IFAUSCA) 

S.filistin'in Kurtuluşu ipı De· 
mokratik Cephe'nin Dostlan · 
Batı Beı1in 

lO-Afganistan Öğrenci Biı1~i • 
Batı Berlin 

ll-Pakistan Oörenci BiıiiOi 

.inalıdır. 
~ ' 

·Tüm ırkçı-faşist baslulart, 
ROJA WHAT Gaz~tes·i 1ne uy
gulanan basTu ve yas;aklamaları 
protesto ediyoruz! . . 

-MC ttükümet-'ne ııı,tcJ 

MANNHEIM IŞÇI DAYANIŞMA 
DERNEGI 
FRANKFURT IŞÇI DAYANIŞMA 
DERNEGI 

MC Hükümeti Kürt Halkı
na karşı tutumuyla Güney Af
rika'daki ırkçı .. r~jimi bile geride 
bırakmıştır. Kürt Halkının ken
di dilimi okuyup yazması yasa 
dışı baskılarla yasaklanmakta, 
Kürt dili ve kültürü üzerindeki 
baskılar adeta resmileştirilmek
tedir. Bu haskılara karşı koyan 
Kürt yurtseverleri, demokratlan 
işkence ve ölümle susturulma
ya çalış ılmaktadır. Bu uğurda 
Türkiye' nin de imzaladığı ulus
lararası aniaşmalar ve Anaya
sa'daki maddelerle güvence al
tına alınan insan hak ve öz
gürlükleri ile basın özgürlüğü 
ayaklar altına almmaktadır. 

ambargo sebepsiz değildir. Se~ 
nelerden beıi vaıltğını, dilinjve 
kültürünü yok saydıkları bir 
halkm nasıl olur da dili ile 
yayın çıkarılır! SOnra Kürt dili 
ve kültürü kabul ediltr:'ie bugü
ne dek kamu oyuna söyle(lik
leri yalanların hesabını nastl 
verecekler? Bu hakkım elde 
eden Kürt Halkı, diğer demok
ratik haklarını almasını ve- kul
lanılmasını da bilecektir. Bu
nun da ötesinde ülkesinin ta
lan ve yağma edilmesine· dur 
diyecektir. Işte bunlardan kork
tuğu içindir ki MC Hükümeti 
polisi, valisi ve savcısıyla RO
JA WELAT Gazetesi'ne karşı 
seferberlik ilan etmişt'ir. 

. MÜNIH Jşçl KÜL TÜR VE DA
YANIŞMA DERNEGI 

Bu baskıların son halkasint 
ise geçen Eylül ay1. içerisinde 
Ankara' da ~ürtçe-Türk çe d.ille~ 

·rinde _çıkan ROJA WELAT (Yurt
Güneşi) Ga.zetesi'ne yap1lan 

' 

Tüm bunlar, MC Hüküme~ 
ti'nin yasal dayanağm1 yitioniş, · 
faşist tırmanış isinde ola11 bir 
hükümet · olduğunun delilleri
dir. Bunun için "'biz yurt dişın
daki Işçi Dernekleri olarak )4-C 

.· 

BERLIN IŞÇI KÜL TÜR VE DA
YANIŞMA DERNEGI 
BODENSEE IŞÇI DA YA~ŞMA 
DfRNEGI ~ 

FlRAT işçi DAYANIŞMA DER
NECI, NÜR.NBERG 
STUTT_.GART DOÖU HAlKI 
D·A~I$MA VE DAYANIŞMA 

ERNEÖI 
DUISBURG Işçi DAYANIŞMA 
DERNECI 

SAYFAONBEŞ 
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''Milletlerin ve dillerin hak eşitliğini kabul etmeyen, 
her çeşit ulusal ezgiye ve eşitsizliğe karşı sava.ş
mayan kişiler Marksist ve hatta demokrat . bıle 
sayılma~lar .. '' 

Sovyet Orta Asya Cumhuriyetlerinde ya:;. · 
şayan halklar, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi' 
nden sonra geçen 60 yıl Içinde hayatın bütün 
alanlarır:ıda ilerleme kaydetmişlerdir. Bu bü
yük siyasal, ekor:lOmik ve kültOrel başarılar 
V.l. Lenin'in vasiyetlerini cisimlendiriyor. 

Rusya Imparatorluğu'nun en geri bölgele
rinden Orta Asya halklarının kurtuluş savaşını 
dikkatle izleyen ilk proleter t1evrimin öndeti 
Lenin, ulusal ezgiye karşı, bOtOn ulusların 
hak eşitliğinin tanınması ugrunda sebatla 
savaşıyordu. Lenin bu konuda şunları yazmış
tı· "Milletlerin ve dillerin hak eşitliğini kabül 
etmevıen, her çeşit ulusal ezglye ve eşitsizliğe 
karşı 'savaşmayan kişiler Marksist. v~ hatta 
demokrat bile sayt_!mazlar." 

Ekim Devrimi'nden hemen sonra .. Rusya 
" 

LENİ N 

Halklannın Haktan Dektarasyonu", "Rusya ve 
.Ooğu'nun Bütün Müslüman Emekçtıerine Hı: 
tabe" ve daha başka belgeler yayınlanmıştı. 
Bu belgelerde Rus~a halklarının eşitliği ve 
egemenli~i. her çe_şit uLusal ve ulusal-dlns_eı 
sınırlamaların, ·ayrıcalıkların kaldırıldığı ila~ 
edilmişti. Müslümanların d n ve adetlerı, 
ulusal ve kOitOrel müesseselerinin özgür ve 
dokunulmaz olduğu ilan edilmişti. Bu belge
ler Orta Asya'da geniş halk kitleterince 
-onaylanıp desteklenmişti. V.l. Lenin'in m'ektu

bu bu halklar için bir sava~ programı oldu. 
Mektupta özellikle şöyle deniliyordu:"Sovyet 
işçi-köylü cumhuriyetinin bu~üne kadar ezilen 
zayıf halktarla Ilişkilerde aldığ' tutumun, 
bütün Asya, tüm dünya sömörgeleri, binlerce 
ve milyonlarca insan için pratik öneml 

.... 21 ~ 1tii'DA MOUOVA'DA Khl.EuiiE ....... EDEilKDI ... 
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oh~cak-tır." 
'1918 yılının Nisan ayında Beşinci Genel 

Tüfkistan Şuralar Kongresi, halkın arzusur:ıu:e 
ifade ederek, Türkistan Özerk Sovyet Sosya-· 
list Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Bu Cuı:nhuri
yet Rusya Federasyonu'na dahil edilmişti. 
1920 yılının halk devrimlerinin zaferi sonucun
da Horezm ve Buhara halk cumhuriyetleri 
kurulmuştu. 

V.l. Lenin 8. Genel Rusya Şuralar 
Kongresi'nde konuşurken Doğu'da Sovyet 
Ct:ımhuriyetl<ıri'nin kurulmasını hararetl'e onay-
lamışt ı , · 

V.l. Lenin ulusal devletlerin kurulması 
sorununa pek derin dikkat gösteriyordu. 
Onun direktifi üzerine idari ta\ >i mat ın ~kono
mik koşullara ve halkın ulusal bileşimine 
uyup uymadığına ilişkin belgeler toplanmıştı. 
Sovyet Devleti Kazan, Kırgız, Özbek, Tacik, 
Türkmen ve Karakalpakların otodeterminasyon 
h.akkının sa{llanması işini üzerine almıştı. 
1924 yılında Orta Asya'da ulusları~ kendi 
devreilerini kurmaları için olumlu ve ·gpjektif 
ko~ullar sağlanmıştı. Orta Asya hafktllının 
arzusur:ıa uygı;ın olarak Özbekistan ve· Turk
menistan daha sonr.a da Tacikistan, Kırgızis
tan ve Ka;:ı:aklstan Sövyet Sosyalis{ Cumhuri
yetleri kurulmuştu. Bu Cumhuriyetler gönüllü 
olarak SSC Birliği'yle birleşmişlerdi . Böylece 
Türkistan halklarının bağımsız birer devlete 
kavuşma emeli gerçekleştirilmişti. 

Sovyet Doğusu'nda yaşayan halkların 
gelişmesi i_çln önemli sosyal sorunları çöz
mek gerekti, çünkü Orta Asya 1917 yılının 
Ekim ayına kad~r kabile ilişkilerinin kalıntıla
rının muhafaza edildiği feodalizm aşamasın
daydı. Bu lfaikiara genişçe yardım gösteril
m işti. 

Sovyet Rusya Orta Asya için gereken 
man yardımı ayırmış, buraya teknik araçları, 
işletme, uzman, ihtisaslı işçiler göndermiş, 
ulusal l<adroları yetiştirmede yardımda bulun- . 
muştu. V.l. Lenin'in imzaladığı kararlara göre 
Orta Asya'da sulama işlerine büyük. para 
ayrılmış, Taşkent'te ilk üniversite açılmıştı . 
Sovyet Hükümeti Lenin ulusal politikasının 
b~şlıca ülkülerine ve Rusya'nın ulasal kenar 
bölgelerinin ekonomice geliştrrilmesine özel 
bir di,kkat gösterilmesi üstone Lenin'in direk
tiflerine uygun olarak Orta Asya ve Kaı:akis
tan'da ·O retim güçlerinin hızla geliştirilmesi 
için kaygı göstermişti. Bu o.lay Orta Asya'da 

·sahayiln ül'kenin orta bölgelerine orar:ıla daha 
h ızlı gelişmesinde kendin i gösteriyor. 

Çarlık Rusyası'nın kenar bölgelerinde 
yaşayan geri ve yoksul halklı;tr Sovyet ege
menliği yıllarında bir harika yarattılar. Bu 
halklar 60 y ı l gibi tarihte pek kısa bir 
dönemde dünyanın en ileri uluslarının geliş
me düzeyine çıktılar. Bugün bütün Orta Asya 
Cumhuriyetlerirıin çok kollu sanayii makina
laş.tırılmlş yüksek randımanlı tarım . var. Eski
den halk~ yarı aç yaşayan bu bölgede genel 
.0rta öğrenim sisteminin uygulanması tamam
lanmı.ş, geniş bir şebeke halinde açılan 
yüksek ve özel 0rta 0kı:ıllar, bilimsel ve 
küıt.orel müesseseler çalışıyor. 

Orta Asya halkları bütün siyasal, ekono
mik, s0syal ve kültürel başarılarını , yüce 
Lenin'in ismine, Sovy€t D~vreti'nin güttüğü 
Laninci ulusal politikaya bağlıyorlar . 

• 

· NOT: Bu yazı Sovyet NqVASTi (APN) ajan
sından alınmıştır . 

X wedi : Mustafa A YDlN • Berpırsiyar: FlKRET 
AKA Y • Namişan l;ümer l>okak, 12/2 

• A 
Demirtepe · aNKARA • Şerten abone: ı;ıo 6 

FtKRET ~KAY • Her ayın l'inde ve 15'inde 
çıkar • Y:öNE11M YERI: Sümer Sokak, 12/2, 
1>4ımirtepe . ANKARA e Abone .. rtları: Altı ay· 
lık 50, yıllık lOO.TL. Dıt iilkeler için iki katıdır • 

• . , mehan 50, sali 100 lirayt: Tırkiye; bo welaun 

i- ·ı : ASAL Ofset Istanbul Ocak 1978 

·~··· · · ........ ... , .. ..... .... -·~~·" ... ""' :'.ırvayi du gat e • 

\ 

1 ~ - _, ) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg


	rw4_1
	rw4_2
	rw4_3
	rw4_4
	rw4_5
	rw4_6
	rw4_7
	rw4_8_9
	rw4_10
	rw4_11
	rw4_12
	rw4_13
	rw4_14
	rw4_15
	rw4_16



