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MIDYAD'DA 
JANDARMA' NIN 
YAYLlMATEŞI 

. BEHÇEf ERDA$... - . SONUNDA BIR KIŞI 

öLDO BIR ÇOK KIŞi YARALANDI 
•23.3 .1978 günü Midyad'tan Batmana gitmekte olan oir 

taksiye, jandanmaca hiç bir neden yokken · ateş açıldı. 
Takside Behçet Erdaş, Fahri Yavtız , H. Bedri Inci ve Vasfi 
Yavuz bulunuyorlardı. Midv.atın 2 kilometre kadar ötesinde 

·jandarma dur işareti verdi ve taksi jandarmaların bir ka, 
metre ilerisinde durdu . Bu sırada otomatik G-1 silahına 
davranan bir jandarma eri taksiyi yaylım ateşine tuttu. 
Başından vurulan Behçet Erdaş orada öldü. Behçet iki, üç 
ve dert yaşlarında üç çocuk babasıydı, ayrıca eşi hamileydi . 
Ne o, ne de yanındakiler kaçakçı veya herhangi bir suçtan 
suçlu da değildiler . 

Olay yörede nefretle karşılandı. Jandarma eri 
tutuklandı. Halkımıza karşı işlenen bu tür cinayetler ne ilk 
sen de son. 

TOH-DER Midyat şubesi de yayın ladığı bir bifdirıyle 
olayı protesto etti. Bildiride, 5)zellikle sınır boylarında had 
safhaya varan jandarma baskısı eleştiriliyor, işkenceler, 
toplu köy basmalar, kurşunlamalar protesto ediliyor ve 
şöyle deniyor: 

"Emperyalizmin sömürü . ve zulüm düzeni kalıcı 
olamaz. Egemen güçler şunu bilsinler ki, işçilerin, 
köylülerin ve tüm emekçilerin kararlı tavizsiz mücadelesi 
başanya ulaşacaktır. Bizler de devrimci ilerici, yurtsever 
öğretmenler olarak kurtuluşumuzun halkımızın kurtuluşuna 
bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle sonuna kadar 
halkımızın devrimci mücadelesinin saflarında yer alacağız." 

BITLIS DHKD KURULDU 
Bitlis Devrimci Halk Kültür Derne i 26.3.1978 günü 

açıldı. ~ bu nedenle bir toplantı düze endi. Toplantıya 
çeşitli demokratik kuruluşlardan dayanış 'a mesajları geldi. 

Geçici yönetim kurulu Celal Bağoğl~· (başkan) lviehmet 
Gürses (sekrE-ter) Faik Saygılı, (sayman) "samettin Kitapçı , 
S~bahattin Mazlum, Veysi Uluer ve· Hüseyin B~llı'dan 
oluşuyor . Kurucu üyeler arasında O; ·an Talun,. Cemal 
Saygılı, Nevzat Teker, Servet Durgun!~, Suat Durgunlu, 

. Maşallah Ağbay ve Vasfi Uluer var. . \ 
Başkan Celal 'Bağoğlu açılış to~lantıı.inda yaptığı 

konuşmada d~mokratik kitle .örgütler~nin niteliğini ve 
görevlerini belirtti. Bağoğlu dünya devrimci hareketinden 
sözederken de çağımızın temel niteliğinin kapitalizden 
sosyalizme geçiş ve bağıml ı-sömürge ulusların emperyaliz
me, sömürgeciliğe ve her türlü gericiliğe karşı mücadele 
çağı olduğunu belirtti. 

Bitlis DHKQ 28.3.1978 tarihli bildirisinde hedeflerini 
şöyle belirtiyor: . 

"-Emperyalizme, sömürgecilite, faşizme ve feodal 
gericilite karşa mücadele, günümüzde artak ulusal ve 
uluslararaııa planda emperyalizmin ve gericilitin hizmetine 
girmiş ve ka111 devrimci bir nitelik kazanmat olan 
maoculuta karşa etkin mücadele, 

Halkımazın ulusal demokratik mücadelesine zarar veren 
. her türlü pasifist, teslimiyetçi oportünist görüş ve tutumtarla 
goşist ve maceraca akamlarla mücadele." 

Bildirinin sonunda şöyle deniyor: 
."Bitlis DevrimCi Hal~ Kültür Demeli, halkamazan 

özt~ürlük demokrasi ve sosyılizm için. vei'IT!ekte oldulu vitit 
ve kararlı mücadeleyi coşku ile selamlar. Dünya halklannan 
eşitlik ve özgürlük için verdilderi mücadeleyi ve devrimci 
dayanışmaya selamlar." · 

• 

BINGöL DHKD KURULDU 
Geniş bir gençlik 1 aydın ve emekçi kitlesinin 

katılmasıyla Bingöl'de Devrimci Halk Kültür DerneAi 
·kuruldu. DerneAin geçici yönetim · kurulu Avni ' Kışın 
(başkan) Hüsnü Kıyak (sekreter) Mustafa Birden (sayman) · 
Zeki Tarhan v·e Yaşar Kaygala'dan oluşuyor. 

~rnek Başkanı Avni Kışın, basına yaptıAı açıklemada, 
şöyle diyor: 

"Dünyanan çeltresinin demollrasi aUçlerinden yana 
' 

IOJA WELAT SAYFA 2 

•• 

gü~lü bir değişim süreci içinde bulunması, toplumsal 
gclışmenin hızlanmasa dünya ölçüsünde özgürlük ve 
demokrasi güçlerinin baskı ve sömürüye karşı verdiği 
mücadeleyi olumlu yönde etkilemektedir. Baska, sömürü ve 

. z~lme karşı mücadelenin hazlanması, işsizliğin, pahahlıtın, 
sömürü ve tahak"ümün altında bulunan geniş yığınlan 
örgütlü mücadelenin bilincine varmaya zorluyor. Bütün bu 
etkenierin ve toplumun taşıd~ğa çelişkilerin ürünü olarak 
demokratik nit~likteki örgütler, yurdun dört bir yanında 
mantar gibi bitiyor. Işte Bingöl DHKD de, halkamazan 
emperyalizm~, sömürgeciliğe, faşizme ve feodal gericilite 
karşı gelişen mücadelesinin dayattıtı demokratik görevlerin 
gereği olarak kurulmuştur." 

Karşı devrimci maoculuğa karşı etkin bir· mücadele 
yürütüleceği belirtilen açıklamada, ilkelerden ödün 
vermeden devrimci ve demokratik güçlerin en geniş birliAı 
·için çaba gösterileceği söyleniyor ve şöyle deniyor: 

"Ancak pasifizmlerini maskeiemek için bilinçli olarak 
güçbirliğini baltalayan ve sivri laflarla devrimcilik yapma 
durumundan kendilerini kurtaramayanlara karşa da acamaııaz 
bir ideolojik mücadele verilecektir." 

16 MART DIRENIŞI VE" AYDlNLlK" 
Diyarbakır Belediye Safkana Zana, Aydınhk gazetesinin 

haberini yalanlada: 
Geçtiğimiz günlerde maocu karşı devrimciler, emperya

lizmin ve yerel burjuvazinin hizmetinde işleri daha da ileri 
götürerek Aydınlık adında b:r gazetenin yayınrna başladılar. 
Bu kadar hizmetin onlara bu olanağı saAiayacağı açıktı. 

Bu gazete ·ile birlikte maocularrn maskesi daha. da 
düştü . Tek amaçlarının sosyalizm düşmanlığı olduğu hiç bir 
kuşkuya yer vermeyecek biçimde c:çığa · çıktı. Maocular 
sosyal ist ülkelere saldırı ve iftiralarını görülmemış düzeylere 
vardırdılar . Amerikan emperyalizmini ise artık açıktan açığa 
savunuyorlar . Er-zincan lı büyük toprak ağası ve AP' in eski 

· ·devlet bakanı Sadık Perinçek'in oğlu bakın neler yazıyor : 
Amerika Doğu Akdeniz'de barış istiyormuş da buna 
Sovyetler karşıymış .. Amerikan emperyalizmini barışsever 
ve en güçlü sosyalist ülkeyi de barış düşmanı ilan ettikten 
sonra artık ne denir? Sadece bayrınızın niçin Amerikanın 
'Sesi radyosunda ya da BBC'de yorumtuluk yapmayıp da 
böy!e bir ~azetede oyalandı~ı akla gelibilir. Onun ne olduğu 
befl!, ardından gidenler düşünsün .. . 

Yeni Mahir Kaynakları tan ımak için ille de 12 .&ıı•aı:t mı 
gerekli? 

Aydınlık adındaki bu maskeli "Tercüman" 16 mart işçi 
direnişiyle ilgili olarak Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi 
Zana hakkında kendi tUründe bir maskelinin bildirdiği yalan 
ajans haberine dayanarak kamuoyunu aldatıcı yayın yaptı. 
Güya Mehdi Zana 16 mart işçi direnişi için "Bu direniş 
faşizmin istedili doğrultudadar'' demiş. Söz konusu haberin 
yalan olduAunu Zana'yı tanıyan herkes ilk anda tahmin 
etmişti. Nitekim Mehdi Zana böyle bir açıklama 
yapmadığını, haberin yalan olduğunu açıklamış bulunuyor. 

Emekçiler, bu gazeteyedikkat edin! O, "halkin yarattal• 
gazete'' değil , para babalarının karanlık kişilerin yarattıAı bir 
gazete. O sosyalist ve demokratik hareketi vurmak için çok 
daha usta yöntamler kullanıyor.' Devrimci görünüp 
devrimciliği vuruyor. Baksanıza, daha düne kadar Amerikan 
uşaklığını açıkça alınlarına yazmış olan MHP'nin 
beslemeleri bile "Ne Amerika ne Rusya ne (:in" diyorlar 
"Kahrolsun emperyalizm, kapitalizm, ve fa$izm!" diyorlar. 
At izinin it ızıne karrştıAı bir bulanık ortamdan 
geçiyoruz.Emperyalizrtıin ajanları türlü kılıkiarta karşımıza 
çıkıyorlar. Azılı faşistler, kendilerini gizlemek için faşizme 
küfrettikten sonra, emperyalizm ajanları neden sosyalizm 
kılığına girmesinler? 

Bir zamanların ünlü Ingiliz casusu lawrens de nurani 
bir şeyh kılığına girip Kürdistanı dolaşmamış mıydı? 

KISA HABERLER 
lif. Bir süre önce Y<i;lılan Bitlis TÖB-DER şube kongresinde 

seçimlere özgUrlük grubu adıyla katılan öAretmenler 
yönetimi büyük bir farkla (85-35) aldılar. 
lt' Ergani de TÖB-DER şube kongresini yine aynı adla 

seçimlere katılan öğretmenler farklı şekilde alırken Siirt'te 
de ş·ube kongresini yine Özgürlük Grubu kazandı . 
i( Adana'da kısa süre önce yapılan TÜM-DER şubesi 
kongresini, ÖzgUrlük Grubu adıyla katılan grup diAP.r bUtOn 
grupların toplamından daha fazla <Jy alarak kazandı . 
lf Ahlat ve Malazgirt'te de TÖB-DER şubesi kongrelerine 

ÖigürlOk Grubu olarak katılan ötretmenler tek liste olarals 
yönetime geldiler. 

• 

.. 

.. 
• 

• 

1 
1 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



L- .. 
' 

-

·' 

• 

1 ~ 

1 " 1 
\ f 

t ' ., 
' 

~ 
·.~ 

1 
r 
~ 

t 
"' 

1 - ~.$. 

• 

1 . 

Cl ll • ŞahiBDIYOr ···-----
İlk ınsanlar, işler kötüye gittiğinde bunu birtakım kötü ruhlara 

yüklerlerdi. ortaçağların cadılan da ünlüdür. Kötü şeyler olduğu, 
toplurolann başına bir felaket geldiği zaman böyle şeyler cıidıların 
yaptıklan sihirlere, büyülere bağlanırdı. Bu yüzden Ortaçağlarda pekçok 
yaşlı kadın yakılmış ya da engizisyan baltasıYla başı uçurulmuştur. 
Muhterem papazlar, prensler, krallar bu "Cadı"lara karşı çok amansız 
idiler: Elbet bu tür cadılar hep de yoksul halk kesimlerinde bulunurdu! 
Bir beyin ya da . kralın yaşlı anasının toplumlan soyup-söniÜren, 
ihtirasİanyla sırasında onbinlerce insanın kanma giren'bu tür cadalozlimn 
büyücülükle suçJandığı görülmemiştir. 

Hitler, Alman toplumunun karşılaştığı fel~etlerin suçunu Yahudi· 
lere yükledi. Ona göre, yahudiler çok para kazanarak Cermen halkını 
sömürüyorlardı. Yahudiler Alınan halkının· düşmanı idiler; yoksulluğun 
acılann nedeni anlardı ... Alınanyanın gelişip güçlenmasini istemiyorlar· . . 
dı. Onlar, içerde,ki düşmandılar. · 

Alman ır~çılığı, Almanya'da kapitalizmin geliştiği bir döne_mde boy 
verdi. Alman para babalan yayılma peşindeydiler. Birinci Dü'nya 
Savaşında . başı çelçtiler ama, bu savaşta Alınanya 'ağır bir yenilgiye 

. uğradı, topraklannın bir kısmınİ .Fransa'ya kaptırdı,' ağır bir savaş 
' taz~atı ödemek zorunda kaldı. Savaş sonraSı yıllarda Almanya'da 

bilyük sıkıntılar yaŞanclı. Yahudi' düşınanlığı-)şte bu bunalım yillamıda 
boyverdi. 'yahudiler · paraYı seviiıiş olabilirler, iuna besbelli ·Alman 
toplumunu acılara, sıkintılara düş_üreıi1er bizzat Almanya'yı yöneten 
.para babaları idi. Savaşı anlar çıkarmışlardı; işsizliğin, açlığın sorumlusu • 
anlardı. Ama anlar bu suçlan yükleyecek birini, birtakım büyücüleri 
bulmak zorundaydılar. · 

Hitler, hiç kuşkusuz bir · aklı hlı.stasıydı, bir manyaktı . Ama 
toplumların yaşamında öyle dönemler olur · ki, böylesine manyaklara 
gerek duyulur, anlara önemli roller verilir; Propagandalarını yalan ve 
demagoji üstüıie kuran. yalanlarla kitleleri sürüklemek isteyen . egemen 
sınıflar, bu propagandaYa ·gerçekten inanacak, onu yürektenSavunacak 
manyakların göğsüne madalya talnl'!aya hazırdırlar .. 

Mak· Kerticilik 2. Dünya Savavşuıdan sonra Amerika' da' bir terör 
dalgası estirdi. .Amerika 2. Dünya Savaşının ' galipleri aras.ında idi, ülke 
savaşta tahrip olmamış, taın tersine Amerik~' sanayii savaştan büyük 
vurgunlar sa~layıp güçlü bir atılınt yapmıştı. Ama Amerikan toplumu da 
savaşın acılarını, en azından, cephelerde ölen sakat düşen yüzbinlerce 
Amerikalı ile birlikte yaşamıştı. Amerikan halkı da tüm halklar gibi · 
banş istiyordu, silahianma yanşma karşı çıkıyordu. Diğer yandan 2. 
Dünya Savaşı sosyalizmin zaferini getirmiş birçok yeni ülke sosyalist 
dünya sistemine katılmıştı. Emperyalistler san derece, tedirgbı idiler. 
Sosyalizmin gelişimini durdurmak, geriletmek istiYorlar'flı. Batı { Avrupa' 
yı "Komünizm · belası"ndan korumaliYdılar. Silah" tekelleri, tatlı 
karlannı sürdürmek için banş hareketini sindirmeliydiler. . Tüm 
propaganda mekanizması, kitlelere komünizmin "saldırganlığmı" "Hür· 
riyet düşmanlığını" "Zulmünü" anlatmaya yöneldi. Komünizm bir 
"canavar"dı! jyi yürekli para babaları- insanlığı andan koruyacaklardı!.. 
İşte Mak-Kerticilik bu şartlarda boyverdi. 

yürütüldüğü açıktır . . Bundan · amaçlanan hedefler de bellidir. bO 
kampanyanın ardında, tüm gerici kampanyaların ardında olduğu gibi, 
açık-gizli gerici örgütler vardır ve ipleri çok daha ötelere, emperyalist 
mihraklara kadar uzanmaktadır. ~ece polis dasyalannın, yalanla 
demagojiyle örülü raporların burjuva basını sayfalarına yansıması ilk 
değil elbet. · · 

Bu kampanyanin ııaSıl bir dönenide açıldığına dikkat . edelim: 
Gerici-faşist karması_ MC düşmüş yerine gelen yeni hükümet, faşist ve 
gerici bazı kadrolan devlet kurumlarından çıkarmak, etkisiz kılinak için 
bazı tedbirler almaya başlıunıştır. Yeni lıüldlniet öğrenim k~mlarında· 
ki faşist işgallerine de san vermek istemektedir. Faşistler ve diğer gerici 
ortaklan, ne pahasına olursa olsun bunu önlemeye çalışıyorlar. Bir 
yandan kanlı saldırılan · yogunlaştmp hükümeti çaresiz düşürmeye 
istifaya dağılmaya zorluyor, ya da 12 Mart be.,nzeri .gerici bir darbeyi 
gerçekleştirmaya . çalışıYorlar. Faşist MHP'nin ve on~a kader- birliği 

' içindeki Demirel ve çevresinin hesabı budur. 
Kuşkusuz bu tüm burjuvazinin toprak ~plerinin . ve onların ,. . . 

arcfuıdaki tüm emperyalist güçlerin hesabı değildir. Öyle olsaydı bu 
güçler MC~nin düŞmesine ve ·yeni hükumet.in kurulıruisma olanak 
vermezletdi. Ama bu güçler yıurl tercihlerini. bil' faşist iktidardan yana 
değil de, CHP'nin bağuıı.sızlar ve diğer koltuk de~ekleriyle kurduğu bu 
hükümetten yana kullanan sermaye güçl_eri de, hiç lnişlrusuz CHP' den 
ilerici yönde adım atmasını bekleueyor ve ·bunu istemiyorlar. Onların 
CHP'den istediği, sistem içinde bugünkü . bunalımı aşmak, . sımf 
mÜcadelesini yumuşatmak, "Çalış~ barİşını" sağl,ainaktır. :a-u güçler de 
bir CHP iktidarında sosyalist ve . demokratik güçlerin etkinlik 
kaza~masını istemiyorlar. Bu nedenle -de CH~'yi sosYalist ve demokratik 
güçlerle karşı karşıya getirmek onların da işine getiyor: Böylece bir taşla · 
birkaç kuş_ vı:ı~uş olaeaklardır. CHP sağa kayacak .ıslah olacak, 
sosyalist ve . demokratik güçlere gelişme olanıığı: verilmeyecek. 
sermayenin yedek gücü faşistler de fazla kayıp vermeden, sıradan 

kullanılmak üzere karunacaktır. 
. İşte bu amaçlarla seımaYenin tüm kanatlan CHP'ye yanlış hedef 

gösteriyor, onu sosyalist ve demokratik güçlerle karşı karşıya getirmek 
ist;iyorlar. Onlar CHP'yi bu yola sürüklemek için en uygun düşen 
şovenizm silahını kullanıy~lar. Çünkü böyl~ CHP'ye bu politikayı 
uygulatmak kolaydıt: CHP ve anun lideri Ecevit nasıl olsa Kürt halJ.Qİun 
ulusal de_mokı:atik hare~etin~ karş_ı büyük .all~rji duymaktadır . . Diğet 
y·andan, ülkede güçlü bir ırkc.ılık ve sosyal şovenizm geleneği vardır. 
Böylece kendilerini sosyalist ve dE!mokratik sayan birçok güçler bile 
etkisiz "tarafsız" kılınabilir. 

Oyun açıktır: Tüm sosyali.!;ı; ve demokrat.ik güçlerin arkdind.a 
"Kürtçülüğü" gös receksin ve -tma karşı güçleri l:ıirleştireceksin .. İşte 
bugünlerde televizy da basında, kahvede, sokakta açıkça ve kimi yerde 
altan alta yürütü sistemli propagandanın hedefi budur: Kitleleri 
aldatmak, şarti dırmak, anlara düşman diye yanlış bir hed~f 
göstermek. r-

"Düşman Kü rdir" dedin mi birçok saf insan pek8la buna 
inanabilir, bundaiı ·heyecan duyabilir. "Düşman Rumlardır" dendiği • .-Aınerik~ senatörü Mak-Kerti {Mac-Carthy) her banş taraftarını, zaman nasıl hey 

1 
anıylorşa... Öyleyse "Kahrolsun pahalılığın 

her demokrat, ilerici kişiyi komünistlikle · suçluyordu_. Komünist ise sıkıntıların, siyasi c .ayetlerin ve tüm kötülüklerin sebebi Kürtler!" 
Amerikan halkının düşmanı (1) bir sabotajcı bir 'Rus ajanı (1) d.e~ekti. İşte oyun bu. r ve bu pyunu açığa ·ve ~ çık~ da en başta 
Bu gerici humma bir anda Aroeıjkan toplumunu sardı, tum ilerici gerçek sosyalistle u ve demokratlarm görevidir. Peki bu noktada 
insanların üzerinde bir zulüm rÜzgarı gibi esti. öteki ülkelerde de pekçok Türkiye'$ sosy · . ve demokratik i!t\içleri ne yapıyorlar? 

· Mak-Kerti'ler türedi. . . . · Ne yapac .-~ her zaJP.anki gibi genellikle susuyorlar ... "Kütt . 
Son güiılerde Türkiye'de hıZlanan ırkçı kampaiıy&ya dikkat ediJlor . meselesine kanşmat: hassa çevreler kızar .. .'' "Bu meseleye dokunma, 

musunuz? Sahneye yeni yeni Hitler taslaklan Mak-Kerti ÇÖmezleri faşizm gelir!" Ya de "Kürt sorununun çözümü sosyalist düzerıde olur. 
çıkıy~. J{epsi de, 8ğız ' birliği etmiş gibi aynı şeyleri· tekrarlıyorlar: Şimdilik yapacak birşey yok" gibisinden görevden kaçma gerekçeleri ... 

. "Devlet · · · batıyor!" Bazılaı:ı. Kürt halkının üstündeki haskılara karşı çıkmayı, bu halkın 
· "Vatan tehlik.t" . . ulusal ve demokratik hakları için mücadeleyi "kürtçü'1erin iŞi sanıyorlar, 
"Vatan ve milleti'bölmek i.ııtiymlıir!" bu dönemde ise ~amansız bulu:yorl&r. BazıJarı a~ça Söylemeseler bile, · 
Propaganda giderek daha da biçimlendiriliyor ve dikkatler belli.. içten içe şunu beldiYorbır-bizden: Kürtçe yayından vazgeçelim, "halklara 

' noktalara çekiliyor: . özgürlülL.' isternekten v.a,z~lim; çünkü bı,ı çabalar şu anda hükümeti 
''Bu olşylann kaynağind~ bölücülük var!" ' güç duruma düşürüyor ve gericiler onu kullanıyor. Bazilan nerdeyse bu 
"Hem sağda, hem şolda vuruşanlarıii arkıisında KürtçÜlük var!" demokratik mücad\ıleyi provakasyon sayacak. -
"Gizli örgütleri Kürtçülük yönetiyor!" Oysa Kürt devrimcileri ilk kez şu sayın CHP iktidan dön~mind'e 
"Bu kanlı olayların, felaketierin tüm suçu Kürtçülerinl" Kürtçe yayın yapmadılar.Roja Welat MC'nin terörü altmda çıktı ve dişe 
önce bazı mitçiler, tescilli CİA aj~an harekete geçe~k bu konuda diş bir mücadeleyle sürdürüldü. Bazı yayuılar ise üç ·yılı doldurdu. CHP 

yazılar döktürdüler. Bunlardan maruf biri konuyu C. Senatosu'na getirdi liderlerine düşen Kürt halkının devrimci" ve demokratik güçlerine karşı 
ve orad8ki Kürt asıllı pekçolt senatörün ve bu arada Sım Atalay gibilerin çığırtkanlık yapan bu koroya katılmak değil, demok,ati.IChalklara saygılı 
gözlerinin içine baka baka, Kürtçe Çikan basuıa saldırdı, 'IVrkiye'de olmaktır. · ' _ 
Kürtçe yaym .yapılamayacağıılı bunUJl ülkeyi ye milleti böleceğini (!) ' · Türkiye sosyalist··ve · deİnokratlannadüşenise sermaye çevrelerinin 
söyledi. Sonra devreye. başkaları •. es}ti ve yeni Mak·Kerticiler, iflah olma·z bu gerici oyunlarını saldırılarını açığa çıkarmak, anlara karşı ve CHP'nin 
Ş,ovenler, şel')betçiler, 'Son.radan müslüman olup kimsenin müsli)maıi]ığını geriye doğru atacagı adımlara- kıttşı ciddi şekilde mücadele etJD,ektir. 
betetımiyenler girdiler. . Çünkü bu oyun susularak değil, ancak .böyle bozulabilir. Şovenizm 

Neynüş efendim, sayın devlet ticali htızurunda "halklara özgurlükf" propagandası çürütülerek, kitlelere gösterilen yanlış hedefler · deşifre 
diye haykırılmış ... Olıir mu ya!. .. Bjrtakım adamlar kuduruyorlar, deliye edilerek, Kürt halkının demokratik taleplerine sl\hip çıkıl_arak bozulabilir, 
dönüyorlar. Demo; üstüne demeç veriyorlar; Bu shldı.rının y~lnız7Kürt b~lkının .cıevrbnci ye_ demokratik güçlerine', 

Çok tirajlı gerici basında bir kSJDpatıya açılmış bulunuyor. DİSK'e bazılannın sasyilJ,.şoven yargılarıyla ''·Kürtçülere;·,. yöneldiğini _ sananlar 
ve TÖB·DER'e saldıİ-iyorlar en çok. Demokratik Eğitim Kurultayindlı kesinlikle aldanıylorlar .. Onlar böyle sanıp boşuna kendilerini emniyette 
alman kararlara . köpürüyQı-lar . . DEK R.oja Welat üstUndeki baskııara bilmesinler .. Böyİe sana:iılar feci biçimde · aldandıklanm -göiecekler ve 
karşı çıkmış. DEK her halkın kendi anadilinde yayın hakkını sav-Qnmu~, pahiıliYa ödeyeceklerdir. . . : , · : 
ırkeı·şoven bas~ılara karşı .~~ .. İnsanlıinn k~qi aiıa:dillerinde-Özgürcp -Faşist · güçlere karşı bugüne dek ·verilen mü~delede Kürt halkınıjı 
eğitim hakkını savunan, ırltçı şoven assimilasyancu haskılara karşı Çıkıqı so.Syıili:st, demokrat,: yurtsever güÇlerinin, büyÜk payı vatd,ır.F8.şistleri, 
Gültekin Gazio~lu'na ateş püskürüyo,rlar. . · . ~ ' . , . i militaristleri, bazı vataıı kurtaı;aiı · ~iihte kahraınan.lari düŞiindüre~', 

Çı;ık . tirajlı geric~ · ~asinda bir mektupçuluk ,s~. da :başla~. Bu maceraci -girişimlerden alıkayan bir neden de Kürt bıdkının gösterebile· 
mektuplarda '"aiıai'ŞlR 'ölayİar'~ui . te~eiinde 'KÜıtçiüük,;..hareketinl1ı ceği ~nçten dqyduklan kor!rudur, Hızla uyanan ulusa15 ve demokratik 
"vatan-millet bölücülerinin" bulunduğunu yazıyoı< saym' Okurlari1Meğef bliıp~n : iÇqi,;.';~Lhi.r- gel~ek iÇin, insaı).CS,>'Qir d~ :içjn ·emekçi Tüı;k 
bazı· saym okurlar devlet ,riciılinin bile bilmedigi 'şeyler biliyodarmıs;. -"' · ·. halkıyla omuz, omuza .mücadele ·eden Kü-rt hakknr ,sindirmek . kimsen'in 

' "'" '" Bü .kampan:Yanl:ll"çol(biiiılçli 'ir-ŞEıkilde '·~Mdiki:·· siStemll'~1{1f'd'lr .... ~iladdi' 'değüdft·ıiftüt. __ ,,,, .. ..,,..., .. · '·"""' ·"' • ·· ·- .. l ~:~'t(: -~::;; f: \.:<3:. 
. ' ~ '\:._ ' \ .~ ·:··-.............. ., .... ııi"..-ı -. -- ·a.- .... ~~-~:"~ 

. 
, ' A YFA 3 

•• 

~ı.·. .,. -ıı;:.-- . ' .; r ı ' -

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 

,. 

Cejna gele Kurd, Newroz, 
dı meha çuyi da bı dılşahi hat 
pirozkınn. Çer te zanin, 2lo 
Adar roja cejna newroz3 ye, 
sere sal'e· ye dı teqwima newrozi 
da.Ev saıa ~Soo ye. gora Newroz€ \ 

Newroz ne tane lı Kurdıs
tane, lı ba, gelen lrane ba 
Eceman u Efganiyan ji te 
pirozkınn. 

SERHATIY A NEwROZE 
Dı çiroU da usa dlbeje: 

Zamaneki lı Kurdıatane bı nave 
Dahaq bulrumderek zahm hebu. 
Ewi lı ser xebatkatan, lı ser 
gele reben zulım u tedayeu mezın 
dılar. Rojeki lı eer ınılan wi da 
d\l mar peyda bftn. Hekimana 

A 

1\ . A 

NIJDPAREZIYE HAT PIROZKIRIN 
Bı v;i awayi Kurd, bı batına 

bıhare ji rojen teng xılas dıbm u 
newroze bı dılşahi piroz dıkın. 
Ew lı pewroze cılen nuh &ı 
rengareng (helbet çı ku dı deste 
wan da heye ... ) Lı xwe dıJon, 
listıkan derdıxınm. govanda 
dıgnn. stranan dıb~m. dıçm 
seyrangahan, dadıkevın qı
raxen avan u lı ser çiyan agır 
vedıxımn. 

U bale, Dehaq çu, yen nuh 
hatm. Kurdıstan hat talankırın, 
parvalann u gele Kurd dı bm 
zulıd da ket xızaniyek u 
nezaniyek mezm. Gele me jı 
demen dıjwar, jı çetnayen 

dın pıçUk ditm, tevi ekonumiya 
wan •. Zımane . W an diroka wan 

. u hemU canda wan qedexe kınn; 
· şunda ~iın. 

Nıiadpar3zi dı destpeka 
sedsala histan da gelek p8ş da 
ı;u. Faşisten hov bı nave we 
reziltiyen dına derxıstm. Tevi 
pelıxandına faşizm3, mjadpar9-
ziye ji derbeke mezın x,war. 

Eşkere ye ku raman3n 
mjadpareziye be bmgeh ın, puç 
m. İlın u zanine daye ber çavan 
Q pratige jı ıspat kırıye lru qe 
mjadek jı rojade dın bılınd nine. 
Jı xwe, bı meşina diroke mjad ii 
tevlıhev bftne. · Sederne p8şve
çftna an şundamayina gelari ne 
mjadi ye. 

Ew jı şerte cıvaki ii 
tebü der te. Ku zordesti u 
ke~ari jı ser gelen rabe, ku 
ew fırsenden baş bıbimn, hemu 
gel jı dıkarın peş da bıçın u 
serfınyaz bıbın. 

Nıha ji bin lı gelek ciyen 
dıne nıiadparezi bı hemu hovı
tiya xwe do m dı.ke. Lı Efriqa 
Başur, Lı Zimbabwe reşık dı 
bın nire sisıkan kolanyalist da 
ne. 

Tırkiy3, lı lrane lı Iraq ft SUriye 
jı heq3ri mırovi, jı azadiyen gell 
be par e. Zordest naMlın ku 
gele KW.·d bı zımane xwe 
bıxwine, bınıvise O. bıpeyive. 
Çanda gele me, heya stranan 

- . ~ 

hatiye qedexe kırm. GelE\ me )ı 
çand u diro.ka · xwe behay ma 
ye. Ew dıxwazın ku gele me bı 
zor3 bıkın Tırk, Ecem u Ereb. 

Kurdan, gava dıji zordes
tan serhıldane, tevgera wan bı 
kuştın O. menfi kırma sedhaza
ran hatiye pelaxtın. Ev hovıti
yen han iro ii lı ber çave hemO. 
dmyaye derbaz dıbın. 

Bona ve yeke, maneye 
21.Adare jı bo gelE\ Kurd du qat 

· gıring e; ew hını roja newroze 
ye, hım ii roja dıi mjadpareziye. 
Gele me dı ve roje da cejna 
xwe piroz dı.ke u tevgera xwe 
dıji zulmu zordestiye, dıji rojad
paraziya pet dıke . 

GEL~ KURD BENDEN ZULME 

wE:BışdNJNE 

Gele Kurd geleki kevn e. 

koroy~ DHKO'y~ Enserf G . Denıbij "Newroz" cb $e\'~ ~urozf cb .... 

Reşık lı van welatan 5-6 
qati sisıkan ın, le kolonyalisten 
zordest tu azadi nedane wan, 
ew dil Q XJEan lorıne. Lı · 
Ham3lkane jı dı mabeyna reşık 
u sisıkan da wekhevi tune. 
Reşık jı gelek heqen mırovi be 

Diroka wi dıgıhije hezarsalan. 
Kurdıstane bajarvaniyen kevn 
ditiye. Kurdan hin st\ hazarsal 
berE\ bajar avakırıne, coken 
avdane çekırma u bin dı we 
çaxe da bı mvisandıne mıjlll 
bftne. lro ku gele lrurd dil e u 
ewqas şunda maye, ev ne suce 
gele me ye. Herkes ji pe dızane 

gelek..deı:-:nı{tı larm le tu. çare ~~ 
Ta ne di~. Şeyten h Dehaq got: 
"Hewıze ye ku her roj mejuyen 
du :xortan bıdın maran ... Jı we 
roje şunda her roj Lawek'u keçek 
kuştın u mejuyen wan dane 
mat' an. 

Demeki bı vi awayi çu. 
Pıştre rojki xelke rabu ser xwe, • 
erışi qesra Dehaq kır. Kaweye. 
Hesınker peşiya wan la~and, w{ 
bı çakO.ça xwe sere Dehaq 
pelıxand O. gele i:urd ii diliye 
xılas bO.: 

Ev çirok jı kurayiya diroke 
te. Bele, bezarsalan bere çı 
pekhatiye,· em nıkarm:bı awaki 
eşkere ,;f~xın ber çavan. Le di 
diroka gelan da rojen cejn· u 

' şayan helbet be bıngeh ninın. 
Ku huyerek mezın, huyerek çe 
derbaz ne bO.wa, dernehata 
sederne cejne ji ne dı bu.. Ew 
tene rojen usa gıring ın ku gel jı 
afateki xılas dıbe, dıgıhije fıre
hiye an zora dujmın dıbe, ew 
roj dıbıne cejm O. şayi. · 

• .,ı:t 

HATINA BDIARE 
Lı aliye dm, roja Newroze 

rojek bıhare ye. Rojen serme u 
berfe tevi bırçıtiye dıçın, dınya 
dıbe germ, ax xwe tevdıde. 
Kulilk vedıbın, merg u dar şin 

· dıbın, jin nuh va dıkele. 
Dı mitolojya Kurdan da du 

xwede -Hurmuz u Ehreman- tım 

bı hev O. du ra şer dıkın. 
Ehreman aligıre zıvıstane ye, 
derd u bela hemu jı wi ten. 
Hurmuz xwedeye rındiye ye. 
Gava Hurmuz zora Ehreı:nan 
dıbe ;ı;ıvıstan dıce O. bıhar te. 

ROJA WELAT SAYFA 4 

mezm derbaz)b6, hat iro. W8 
disa Newroz ~ bir nekır, ew dı 
dıl3 gele me da ii. tro ji gele me, 
bı piro~~ ~newroz3 Mviya 
xwe bo aza e, bo rojen rmd 

· nişan dıde. - . 

• 
Dıgel N roze, 21. Adar - ı 

roja dıj mj paraziya ye dı 
navbera gelan da. 

Dı sala 1960'~a roja 21. 
·Adar. lı Efriqa Başur reşıkan 
: mitingek çelari bftn. Sisıkan bı 
: çekan lı wan · :xıstın, 69 kes 
kuştın O. bı sedan ji bırindar 
lann. Hemu gelen, dıne, hem6 

. mıroven peşverO. nalet lı ve 
: zulıne u xwinretm3 anin u 

hevalbendiya xwe bı reşıkan 
nişandan. Mılleten Yekbuyi ii 
ew roj kır roja dıji mjadpareZi-

. ye· dı navbera mılletan da. 

:par ın. Sisık ewana pıçıll 
dıbimn u lı wan teda dıkın. 
Tevgera gelan dıji mjadparezi- · 
ye lı van welatan O. welaten dın 

ı dom dıke. 

' . O. dıbeje ku gele Kurd xwediyen. 
rftçık3n bılınd e: merxwas u iii 
e. Gele Kurd evindare azadiye 
ye. Ew wek çiyayen Kurdıstane 
serbılmd e. Pır mıxabın ku. 
dujmınan . dor lı welate me 

Mılleten Yekbuyi isal ii (1978) · 
bı tımemi sala dıji mjadparezi
y3 ilan kırıye. 

Kerin Kurd seva NOrozf, dı govend@ da ... Şev~: stembolf ... 
• 

Q~~ KURD rt DI BIN Ntd 
NİJADPAdzıri .DA YE 

. 
Nıjadpar.ezi ideolojiyak ser- Mana ve roje bo gele Kurd 

IDiyandaran e. Kolonyalistan, ji gelek mezın e . Jı ber ku, gele 
dema ku erışi ser welaten Kurd dı bın zordestiyii' mjadpa-

. Hamelkane, Esya u Efriqe ların, reziye da ye. 
heyiyen wan talan kırın, gelen w 'eiate me iro perçe perçe 
wan dil ların u gotm ku: "Esle ye. Emperyalistan Q zordesten 
me çe ye, bılınd e; em jt\hati ne Rojhılata·Navin · ew lorme 3-4 

' u bajarvan m. Gelen dın-yen keri O. gele Kurd dil kırma. Ew 
reş, zer O. esmer mjaden nızm bı havra, heyiyen Kurdıstane 
m ... Hewce .ye ku ew dı bın nire yen sererdin u bınerdin talan 
me -~a bın .. . " Her usa ji, dıkın, dıxwm. Ewana gele Kurd 
kedxwar u zordestan lı pır . , xı~an kırıne u dı nav tariye da 
deran nıjadpar3zi lorm, gelen 'thıstıne. 20 milyon Kurd . lı - . --· - ~ ~ . . 

< 

\ 

gırtıne O. hundır da ji axan u 
şexan gele me perçe perçe 
kırıııtı, pışta me şıkandıne. 

Le gele me jı ve diliye ra 
razi ne buye O. tekoşina we bo 
rızgariye dajoy. roj bı. roj xurt 
dıbe. Ewe zu·an dereng, hefD:u 
qeyd u benden diliye bışkenine, 
bıgihije . azadi ya xwe O. dı koma 
mılletan da ciye xwe bıgre. Dı 
ve tekoşine da gele Tırk e 
xebatkar u hemu gelen · dına 
havalan me ne. Karkeren hemO. 
·welatan bırayan me ne. Xebat
karen Kııı:dıstane peşeng:ivf! t9- . 

-
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koşina azacliye dıkın. Ewe çarıt 
nine, welat jı hem:u bend&i 
zu~me 9. \<edxwariye ?CJ.las bıkın. 

.. . Ro)e1d. zı1 · aiı 
dereng- roja wRlat hılbS u gel~ 
me bıgıhije azadiye, peşveçıJ.ne 
ı1 sosyalizme. 

Bıji azadi, bımri kolatil 

ŞEVA NEWRO~ U STEMBOU 

Gele Kurd isal bo pirozkı
rına newroze lı Sternbol il 
Enqere şeveli newroze sazkır. 

Lı Stembole şeva newroze 

Gelek tiıvgıredan~i:ı. demoq-
1 rat, dı nav wan TSİP (Partiya 
Karkeran ya Sosyalist-Tırkiye) 

, PİM (Komela Dıji Battali u 
~ayiyeı) SGB (YetkıtiyaXorten 
Sosyalist) DHKD'yen bajaren 
dm, Kovara Rızgari ı1 pır kesan 
mesajen pirozkırıne ı1 pıştgeriye 
şaııdıbıln şeva newroze ı1 dıj 
nıjadpareziye. Şeve da gelek ji 
aosyalist ı1 demoqrçı.ten Tırk 
hebıln ı1 ewana ji hevalbençliya 
xwe bı gele Kurd ra nişandan. 

: Xortek,Laz ji derket ı1 bı zımaqe 
.xwe helbı:ıstek xwend. 

' 

Demek jı hDawiya Dehaq" Şeva Engere ... 

dı roja 18. Adare iı Qesra Spor 
il Nişandaniye (Spor ve Sergi 
Sarayı) çebu. Xortan, çend 
rojan bere da afişen newroze lı 
her dere bajer xıstıbıln. Qasi · 
3-4 hezar kes lı şeve cıviyan. 

Dcstpeka şeve da serok8 
DHKD'ya Stembole Mehmed Ars
lan dı derheqa newrcz~ il roja 
dıj nıjadpa:r~ziye qısekir. W i 
got: . "Newroz, bo gele Kurd 

rojeki ~ef gıring· e. V(roie' 'dı:t gele 
me dıji zalıman yekoılye il . 
Kaweye Hesınkar sere Dehaq 
perçıqandiye. Her usa ji iro 
roja dıj nijadpareziy9 ye dı 

navbera ınılletan da. Gelen 
bındest ı1 aşıtixwaz iro tekoşin 
il yekıtiya xwe bı dengek 
bılındtır eşkere dıkın." 

Seve da helbesten Kurdi ,ft 
Trrki hatın xwendın ı1 koroya 
DHKD'ye (Komela Çanda Gel a 
Şoreşger) marş ı1 stranen kurdi ' 
gotın. Xort il kaçan govend .. 
gırtın ı1 listıkan Bıdlise , Vane 
Qerekose il Çolemerge tevi def ı1• 
zırne listın. Xorten Beyazide ji· · . 
govanda xwe bı meşk il bılure 
gırtın. 

UENGW 
Lı E~ere xorten Kurd ı1 

TırkJ wek sala bere şeva. newro
ze ı1 dıj. nıjadpareziye bı hevra 
sazkırın. DHKD'ya Enqere ı1 

. SGB bı hevra bajar afişkırın. · 
Belavoken wan, bona ku te da 
belısa heqe Kurdan dıkırın, hat 
koınkırın. 

Şeva newroze ı1 dıj nıjad

pa~~eziye lı Enqere dı salona 
"Mıhendizen Makine" bfi. Sa
lon ev,!lre zı1 da tıji bı1 ı1 pır 
kesan lı ser lıngan serkırın. 

Xorten ı<urd bı kurdi, yen 
Tırk bı tırki derbe~a· şeve da 
xeberddll. 

Xort~n DHKD'ye bı nave 

' ' 

Ev şerŞ jiyin u ·mırıne ... 
Bıhelışinın ve dezgeye ·kevnt· 
Dıneyek nuh dıxwazın em! 

' 
Pozbılınd edi bızanbın 
Nah şunda hertışt em ın! 

Ev şere me yi paşin e, 
Şere dıjwar ı1 gıran. 

Bı entarnasyonale 
Rızgar dıbe insan! 
Pıştre xort ı1 keÇen DHKD' 

ye ı1 SGB'ye govend gırtın ı1 
· listiken welat nişandan. Koroya 
SGB'ye ji bı Tırki marş ı1 stran 
gotın. SGB'ye piyesek kurt 'ji 
nişanda. Ew dı deı·haqa şer i1 
aşıtiye ı1 dıj nıjadpareziye bı1. 

Cıvine da helbestvane Tı.rk 
Hasan Hüseyin ji hebı1: 'Ewi 'ji 
çend helbeste xwendın. 

Dı şeve de dengbejek bı 
nave "Newroz" ı1 se hevalen \ 
Koma Azadi marş ı1 stranen 
kurdi gotın ı1 guhdar gelek , · 
dılxweş kırın. Koma Azadi, ·'' 
he!beste ku lı ser Roıa Welat ' 
hatıbı1 nıvisandın ı1 · me dı : 
hejmare çaran da çapkırıbı1, 
ew ji kırıye kılarn ı1 dıbeje. 

Gubdaran jı ve kılame, jı 
kılama ku lı ser Lenin hatıbı1 · 
gotın ı1 jı ya Yeke Gulane· gelek · 
hezkırın. 

Dı mabeynan da projeksi
yona resmen nıjadpareziye, yen 
şer ı1 tekoşine nişandan. Hazı

ran bı eleqek mezın lı wan 
nıherin. Gelek mesajen piroziye 
ı1 dıj nıjadpareziye hatın xwen
dın. 'Şev bı şahi ı1 serfınyazi 
derbaz bu. ~ 

. der welat li. wek salan çilyi,lı 
gelek bajaren Ewrı1pe newroz 
pıroz kırın u diii nıjadpareziye 

· derkRtın. 
Bo pirozkırına newroz€; lı 

gelek bajaren ıEwrupe koiniten 
newroze hatın sazkırın. 9 korne
lan karker. ı1 xwendekaren 
Kurd ı1 13 komiten newroze dı 
roja 25 Adar lı Duisburg&, dı ı. 
Avril lı Stuttgarde şeva newro
ze sazkırın. E w. dı belavoka xwe 
da usa dıbejın: 

« Sala 1978 dı diroka xebata 
gele Kurde dıji zordarıye, nıjad- ~': 
parezıye ı1 kolidarıye de zef 
gırıng e. Komen gelen meye 

· kedkar. demoqrat ı1 welatpare
zen gele me sazbendkarike 
peşmf3cıi pekanin. Kum& gele 

A ' .r 

-· ~ -lı:ıren Kurrltstane tw. 

Lı Kurdıst.a!_le gele mQ •. newroz · ~ 
wekedeten. bav U kalan·pirozkır. ..: keça Kurd '1açka sera xwe daveje nav ştır ... 

Nıjadparezen zordest bin naM- Şeva sıembol€... 
lın .. ku lı bajaren Kordıstane · xwestına bona dı:ımoqrati ı1 
ne~roz eşkere be Lı aza,ıJ~ye sazbendıyen xwe pek-
Vane ii x~an hai;rkırıbı1n tenın. • 
le Wali izna Gora Cejna NEWROZe dı dava 
zagonan "dıve serbest xeb .. ate" de rengeki geli wergırtıy 
buwa. Le çer zanin, lı ye u buye mızginanıye serkatına 
Kordıstane bulrumete ronahiye lı peşberi tariye ı1 
bı xwe glilı ı1 azadiye lı peşberi zordariye. 
ewana dexıne bın NEWROZ dı xebata Gele Kurde 

Seven Stern dıji inkar ı1 qedexekırına diroka 
wi, çandıya (bajarwerıya) wi 

A • A • A 

zımane wı u nıre zordarıya wi 
de rojeke zef gırıng e; le xenci 
ve ji rojeke xweşi ı1 şayıye ye. 
Ew roja def ı1 zcrne, govandan 
ı1 helbestvanan e. 

Koma Gelan, sala 1978 jı 
21 Adare (Jı NEWROZe) şt1nda 
"Sala Xebata DıJmJadpareZıye" 
ilan kır. Bo ku isal roja 
destpekırına. "Sala Xebata DıJ
niiadparezıye" il Newroz yek
dıbın, gırıngıya xweşi il şayıyen Agır dane nıfta nav tasan il · 

pe "NEWROZ" nıvisandın. We 
deme da roni hatın xevdakırın il 
lı çar aliye . salone agıren 
hestan wek steran geş bıJ.n .. 

Memo-'dengbejek jı aliye Der 
sini ı1 Heyder bı Zazaki u Tırki , 
Heval ı1 Koma Azadi 1Jı Kurdi 
kılarn gQtın şahiyek mezın · 
derxıstın. Gava "Herne Peş" 
hate gotın bı bezaran kes tevle 
bUn: 

br strah ii marşin kurdi şahiya cejnıı Nuroze z~ kırın •.. 

, - Newroze zadetır dıke. Bı awaye 
ı1 raya hevrapirozkırına NEW
ROZi, em hım dıji nıjadparezı
ye lı hem il cihane il hım ji dıji 
zordarıya hoviti, hewlen faşisti 
il axati il begtiye lı Tırkiye dı 

"Herne peş! Herne peş! 
Dewr il dem ya we ye, 

"Wela~çav lı re.bendewa-. 
" . re we ye." 

Salone, bı sloganen "gelan 
ra azadi~ «bıji aza$li. bımre 
koleti" "bımre kolonyalizm" 
"bımre faşizm" "If.ıratiya gelan 
yekıtiya karkeran" "denge Roja·. 
Welat naye bırin" 1dengr da. 

"Dehak'ın Sonu" (Dawiya De
haq) piyesek ku.rt nişandan. Ve 
piyese da serbati ı1 mana 
newroze dıhate xuyakırın. De
h8qe Zalım ku lı dawiye bı 
çakılca Kaweye Hesınkar hat 

. kuştın, salone da bı1 den-' il 
çapık u şahiyek mezın. 

Koroya DHKD'ya Enqere 
. marş ı1 kılaman kurdi gotın ku 

yek jı wan.Enternasyonal bil: 

."Rabm ecli. rabın jı xewe, 
Rabın,, hernil lımdesten 

dıne! . 
Diii zulmewek wolkaiı,ınem, 

cardın Dişanda ku. gele Kurd lı 
cejna xwe xwedi derketiye uewsaı 
bı sal bı zetır xurti we piroz . . 
bıke. Ewe dı rojen newroze da 
yekıtiya xwe pet bıke u heviya 
xwe bo azadi, peşveçıln u 
aşıtiye bışıdine ... Xort il keçen 
welat her sal bı dengek bılındtır 
b ei m: 

"Herne peŞ! H~rne peşı 
· Oewr u dem ya we ye, 
. Welat, çav lı re, bendewa-

" re we ye." 

UDERWELAT 

. !sal karker ı1 xweqdekaren 

rezen xebata gele xwe de ŞUna 
xwe dıgırın. 

Lı gelek deren .Almanya 
Rojava "KOM1rtN NEWROZE" 
sai bılne, en ku "CEJNA NEW
ROZE ı1 EVAREN XEBATA DIJ
NIJADP AR1!Zl" pektinın. Dı van 
evaran de xebata gele me bo 
mafe ı1 azadıyen wiyen demoq.:. 
rat te zarave u çandıya (bajar
tiya) wiye dewlemend e M 
naskırın. def ı1 ~prne Mn 
lexıstın, sazbenden denge xwe 
bılınd bıkın il govenden leyistı
ken geli ye ben gırtın . .» 
.. ·· .ROJA. WELAT SAYFA 5 
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7'4 . " " " CHP K ) MA( JEYNA MIZGEFTT U D! j[E DA ... 
. Ev sA meh m ku hukumeta Ecmt s&zbliye'. Dı demek usa kurt 

da hubmetek Dıkare gelek fiştan .,&kbine. Tene hubmieten ku dı 
navi}Oreşan da çedı:bm, an bı şoreşeU. teJI ser huhm, dıkann dı 
demek usa kurt da destbaveJmtolin mezını,pırtıŞtan dı bmgehi de 
bıguharinın. L8 hukumeta Ecevit ne yeka han e. Ew hukumeta 
partiyakevnare, ya CHP'ye. CHP'ya pir, CHP'ya.burluw.a, CHP'ya 
toven ku tım çoye zoııdestan kışandiye lı •ser.karker ô gwıdiyan,ll: 
ser gele me ted.a li zulme gıran bnye;Çı pekhatiye ıku ewbıbe. 
şoreşger? Ma, melan je ra mvişt çehrıne?. . AB ava evsGne 
vexwanye? Na, dıbe ku we, wek Qıare zıvıstane brasek Jı :ıı:we 
bnye li brasek dm Lı :ıı:we brıye, ev e •.. 

CHP, dı vau salen paşin da, wek kera menke Qeyseri, 
boya:ıı:ek nuh kışandıbi :ıı:we. Car~ peşin, pışti 27'e Gulane, 1960 
bı çepiti bı awaki Xurt :ıı:we nişan da, İsmet Paşa :geziyek iı dey 
derxıst, got OiP dı çepe orte da ye .. Arm.anta wi bu ku pişiw b 
çepıtiyl bıgıre, :ıı:ebatkaran bı:ıı:apine. Ango wi boyuek nula' 
dık(şande: CHP. Çer hestiyan daveline ber blçubn, İsmet P-'sV Jl 
ew qezi avete ber burfuwayen pıç'Ôk. lfın JI.Ul'OVen "de~at" 
"ıM'ıweru" u "Çep" ku hım Jı brm:en CHP bizar bGn . .J-.uoji deste 
wan Jı CHP'ye ne dıbu hışke-hışk bı ye geziye gırtm GHP'ya kevn 
dı dıle :ıı:we da nuh hrııı, heviya ~e teze· brın . ıB Clisa bı CHP'ye 
va gıred~ .. MenU Qeyseri ji dı we da lı cem İsmet Paşa -bu ... . 
Li ye ku jı herkesi zetır Jı ve geziye ra D~ derket, EceVit bu. 

1J9yaxa fsmet Paşa çend s8ıan {ı .QltP'ye r8 idare br, pıştre 
kevn bu. Xelke dit ku hemam u :t,... ·ne gillıuriye, CHP disa ewa 
beruii ye, tıştek le ne guhuriy.-; ·'fc.ar Ecevit pişengi iı dest Paşa 
gırt u wi boya:ıı:ek nuh kışao4e partiye. Dı rojen 12 Adare da ku 
welat ~ . bm zulm~ . leşizine da ·. bu u (~vgera peşveru u 
demoqratan hatıbo ,~tela:ıı:tm, Ecevit wek heviyek nuh :ıı:uya kır. 

Ewi gora d11~ ·:ıı:ebatkaran, bındeııtan :ıı:eberdıda. Dıgot, ev · 
sazliıi..mı;· -hauı 'Mi kevn buye u gere be guhartm. o.KotciiP idi 
CIIY}a kttvn nine, :ıı:we nuh· brıye u bilye part~yek çep ô 
demoqrat. Wi dıgot ku "heya kudere ku gele me dest 
bıde, çepıtiya me heya :wa dere ye ... " · 

Ew gotınen han gelek kefa mılet dani. Ewana Ecevit ra ·çapık 
elikutan u dıgotm: Hevi}a me Ecevit!" Karaojlan (Lawki Reş) h 
çar aliye velat dıgeriya u got.ar bı du gotaran~ hmya mılet mezın 
dıbr .... • ' 

.. . f:l' 1 • • • 
Yen ku bı eşkere u rast rewşa w•t dıditon d•zanii1 ku ew 

gotınenrenginbi bıngeh ın. TenA bı ~nt şirın tıtt na Pıı~-,. 

Gelo, e:w z~hmet ii derde:ıı.1n ~ pır&niye gel-karker, . 
_gundi u hemli Zahmetkiş dı navda ne . pik te? Sedema bırçıti •. 
betali u :ıı:ızaniye çtye? ~a :ıı:ortibı u du ra şer dıkın, çıma 

.. karker u guııdi dense X)Ye inlınd d•bn . a cendırme li polezan 
dışinme ser wan? · 

EŞkere ye ku evtekoşinek 'SJnıfi ye? ""' dı deste a:ıı:a ii ~gan 
da ye u pıraniy_iı gÔndiyan be a:ıı: m. Glliıw dı:ıı:ebıte u çandıniyen 
ku_pik tiııe, a:ıı:a u dewlemend Jı dest Wl dıkşinın. Heya ku gundi 
W a:ıı: be u a:ıı: ct. deste pıçek mırov 'dii1 )e, tekoşina gundiyan u 
a:ıı:an nagede . · · 

Ango dı bmgeha hemu .derdan u şeran da ev sarimana 
ked:ıı:wariye, zorteriye heye. Guhartına ve sazU.mane ne bı · 
qıseyin ş4in bı rabnna znhm ii kecbwariye chbe; ango )ıewce ye · 
ku ; hacet~n . çebrıne iı . dest a:ıı:a u bUrJilwan be standın ·u bıbe 
mali Cıvati . · · 

Dı yan salen dawin da Demırel, Tırkeş u hevalbenden wan b 
geli :ıı:ebatkar - gelek zuJım brın. Lı paşiye MC ·hebşi u dı bm 
seroktiya Ecevit da hukumeta nuh çebô. Gele :ıı:ebatkar hivi dibr · 

· ku Ece~it zulme Jı ser wan rake ·u· jı derdeıı wan ra, qe nebe jı 
bırçıti ô betaliye ra derman bıbine. Gelo, "hubÔıieta nuh dı vi wari 
de çı dıke? # 

Kırına wi ev 'e ku wi, cua peşin qim.eta pere sedi da idh 
da:ıı:ıste jer. Ev bnna· ~Jan tetdra xwe h ser heza stan~e 
zil-dereng niŞan bıde u zırara :ıı:we bıgh_ine karkeran u hemu 
:ıı:ebatkarin dın. Ango :ıı:ebatkar her :ıı:wzanbm. Çlma hukumeta nuh 
usa br? Jı ber ku ekonomiye Tırkiye gridayiye emperyalizme ye, 
Jaı:: ketlye, ketiye bm denen gıran. Bo denin nuh, hewce ye bı · 
lotmen welaten dewlemend, sazfunanen emperyalist -IMF. u · 
hwd .. . - ben cih. Lı pişiya hukumete du ri hene: an benden 
emperyalizme bqkinine, cıvat u welat Jı bm Diri wan nzgar bıke; · 
an gobna wan bıke, bendan her bışıdine ... . 

. 

. CHP'yi y~ duduya kır. Jı ber ku ev partiyek bGıiuwaZi ye •. Ew . 
Jı sosyalizme clıtırse, çare nine, ewe dı riya dewlemendan da 

. bajOy; 

.CHP'ye dıgot: eze dı heqe "aııarŞiye" d-. bem. Baş e, hemu · 
' 

:ıı:ebatkaran, demoqrat ô sosyaHstan' ji dıxwest ıu· 8di zorbaZiya 
MC'ye, ~blıa gUrin · ge\vr ii hWn faşist yen dm -yen ~ere 
u dızt- idi Jı ser wan · hebe. 

-
HQkumeta nuh, . hin dıJi hizin faşİst u xwinxwar tevdirek 

mezın ne gırtiye . Ew dıxebıte ku bın ci u meqeman Jı aligınn 
MC'ye wala bıke li aUgırin :ıı:we bıke ciye wan. Dı vi waıi de ji 
CHP, h-ik hilr le dmere, h mıroven gora :ıı:we dıgere; nebe ku yen 
heri çep u welatpari:ıen gele me ji teyle bıbml Usa :ıı:uyaye ku CHP 
ji wek MC'ye snsyalistan, demoqratan u welatparizan bi kar i 
bırçi bıhele.. . · 

Gelek wali u mıdilri polezan yen dema MC'ye Jı ciye wan 
hvandm, le icar şandın rojhdate. Usa :ıı:uyaye ku ew, wan kesen 
faşist Jı gele me ra mınasıw dıbinın .... 

Olsa Ji bizin heri paşverô u faşist jı ve hukumete ·bihnleng 
dıbm, dı:ıı:wazın roJld beri we bıhelışinm. Ewana Jı çebiina 
hukumeta nuh vır da enşgeri u :ıı:winretına xwe roj . bı roJ zide . 
kırm. Ew na:ıı:wazın gave~ paş da bavejm Çave wan wek kuçıken 
har sor bilne u bı ve harbUn.i nıısmın ku çı bıbn. Ci u deran 
boınbe ddan, xwina :ıı:ortan dırıjinın. Ewana Lı ve, paşiye, 
mıdeyniomiye Enqere DoAan Öz ii kuştm. 

Hember van buyeran hükumeta nuh dısekıne u dıbiJe: "Ezi dıji · 
anarşiye me; anarşi ger Jı alye raste bi, ger jı alye çepe! .. " 
. Li heyran, anarşi Jı ku hatiye u te h ber çayan e. Anarşi Jı çı 
hasıl dıbe, ew Ji eşkere ye. 

Wek hemu cıvaten sınıfi, dı cıvata Tırkiye da Ji karker, pale u 
hemu :ıı:ebatkaren dm dı:ıı:ebıtm bo :ıalasbUn.a xwe jı bm nire zulm u 

· ked:ıı:waıiye . Ev tekoşin heqe wan e . Gava ew hışyarbm ô: bı hevra 
yekıti daymn, dıkarın dı heqe zalıman da ben ô daWiya: wan 
bi mn. Eşkere ye ku herçi bllrJuwa u a:ıı:a ji naxwazın ku xebatkar 
hışyarbm u yekbm. Bona ve. heqe azadi ya ramani ô tevgıridanl 
nadme wan. Ger ev heqen han dı zagonan d8' pır-hındık hebm jl; 
dewle.mend, gava bo saz'Ômana :ıı:we tırsek dıtin, erışi ser 

. :ıı:ebatkaran dılan, : t~vgıridanen w an dıpelı:ıı:inm, lı wB.n u wan 
daveJm hepsi. Ne tene pere, çap:ıı:ane u roJnameyen mezın Ji dı 
dest wan da ne. Dewlet dı dest. waıi da ye. Ew, polez u cendırme 
dışinme ser :ıı:eba~aı:an. Ku evana ne bes bm, dıgel wan, hizin, 
mPisi, wek gurin gewr (bOzkurtan) ii xwedi dıbn . . . 

Xuya ye ku zorkeri, erışgeri u Xwinritm Jı aliye raste te. Hm 
:ıı:orten çep ku :ıı:we· nagırın, lez dıbn, bı çek enşi ser faşistan 
dıbn, SfKiema we Ji ·hemu ev zuhm u zorkeriya hezin paşverii yo. 
Ew aJabaıi, &tnalı ebiane nav heziıi pişver6 u dı:ıı:wazın tevgera 
bmdestflll ıaraw bıbn . 

' ' 
Gelo, hukumeta ıiuh Ji nızane .ku hal ii mesele ewa ewa ye? 

Çawa nızalıel Ew ji :ıı:weş _pi dızane ku usa ye. Li çıma h ser her 
qeziki dıbiie ku: "Anarşi ger Jı raste bi, ger h çepe .... " 

.. 
\ . 

Jı ber ku ev hukumet Ji ya bôıiuwa u a:ıı:an e. Ew na:ıı:waze 
anarşi zide bıbe. Ku anarşi zede bu dawiya we ji te .. Dlgel ve, ew 
Dıkare b~ :ıı:urti inşi ser hezen. faşist bıke. Dı pışta hezen fatist da 
ji disa bilrJuwa u a:ıı:a hene. Hukumeta nuh, ten~ bi arikariya 
karkeran, bı arikariya h&zin sosyalist u demoqrat dıkare erışi ser 
wan bıke, pışta hizin. faşist bışkinine .. Le. ew . hukwiıet, CHP bı_ 
:ıı:we Ji, Jı tevgera karkeran.. Jı pişveçilna tevgıridanen sosyaHat u 
demoqrat dıtınıe .•. Ew n;e dıka~ tekiUmalin dewlemendan be, ne 
ji ilı:ıı:wue bı hi~n soşyalist u demoqrat ra yekıtiyek :ıı:urt çike~ 
CHP dimabiyna mızgeite ô dere da maye. 

. Hezen heri p~şVerô CHP'ye ·~er bı raste dıkşinın. Xwe :ıı:win 
dırıjinin ô CHP'ye dı bm· tomete da dıhelm, dlbijm: "Tu teslimi 
çepan buyi .. . " Ew ji hema dıtırse, :ıı:we şun.da dıbşine, -~beje nal . 
l!o ispatkırma pakiya :ıı:we (!) ji, h ~anan dıgere ku baJoy ser 
hizin ·sosyalist u demoqrat. · ·. 

· Kırinen hukumeta nUh dıJi pırtUk, kovar u rojnameyen KurdiJ 
~· yen MC'ye kem nine u z3de ye. Jı beı: ku' şoveliiye CHP.tye kevn 
e, ew bi dıl u cig~ra · we keliya ye .. . CHP disa bo qayilhrına :Xwe 
bı sermiyandaran u şovenan, dıbije: ''E:z: Jı hemuyan Şoventır ım, · 
ez Jı hemuyan zetır dıji tevgeraKurdanmıl" 

Xweş qezil Li bı vi awayi CHP Jı hezin peşverô dilrcbkeve.
bir u baweriya :ıı:ebatkaran m wında dıke u nıkare zora faşizme 
bıbe. K-.ı faşizm bi CHP bı :ıı:we Ji dı bıni da bımine .. 

· Jfui Jı ~erokeiı. CHP'ye ra dıbejm: Dev Jı heziiı sosyali5t ii 
demoqrat berdın, dev iı hezin gele me yen welatpariz berdın. W e 
dıgot: "Emi azadiya ramani ü tevgıridani bi qeyd u ş8rt biiıın ." 

' V ada :ıı:we binin cih. Dev jı tışten xelet u puç berdın; qet kes 
Dıkare ku :ıı:ebata bezin sosyalist u :ıı:ebata gele Die ye neteweyi u · 
demoqrat bıde seknandın . 

Her usa Ji, em dızanın ku · şe~ .dılı faşizme ji, şere bo 
demoqrasi u azadi ji disa bari mıle me ye; bari sosyalistan, 
demoqratan u welatparizan e .. Dıve emi yekitiya :ıı:we çikm ii bı · 
:ıı:urti dı pişiya :ıı:ebatkaran da bımefUl. 
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CAMi iLE I:jLiSE ARASIND_4(1İR ([~IP 
Ecevit hükümeti kurulalı üç ay oluyor. Bu kadar kısa· bi.r 

"'r ' -

sürede bir hükümet fazla bir şey yapamaz. Yalnızca de:Vrimler 
iç~de. kurulan, · ya da bir devrimle başa gelen hükümetler 
böylesine kısa bir ~ede büyük işlere el atabi.J.4', çok şeyi 
temelinden değiştirebilirler. - Ecevit hükümeti böylesi değil 
elbet.- O ·eski CHP'nin bildiğimiz CHP'nin hükümetidir. yaşlı 
burjuva CHP'nin, sopasını işçilerin-köylülerin üstünden eksik 
etmeyen, İialkımız üzerinde · zulüm ve zorba~IIi çeşidini · 

· uygulamış ·olan CHP' nin.. . Ne değişti ki CHP devrimci olsun? 
Mollalar ona muska nu yaptılar? Yoksa sihirli bir sudan mı içti? 
Yo ola ki, o kış yılanı gibi bir deri soyundu ve bir yenisini giydi. 

CHP bu son .yıllarda, Kayseri'nin eşeği gibi yeni. bir renge 
bürii.DJI}.üştü. tık kez, 27 Mayıs 1960'tan sonra sol har-eket güçlü · · 
şekilde ortaya çıkınca İsmet Paşa ortaya bir· söz attı, CHP'nin 
"ortamn solunda" old~u söyledi. Onun amacı solun 
gelişmasine ayak koymak, emekçileri aldatm:aktı. Yani o, CHP'ye 

. yeni bir boya çekiyordu. Köpe.klerin öı;ıüne kemik atılır gibi, İsmet 
Paşa da bu sözü küçük burjuvaların önüne attı. CHP'nin 

. yşptıklarından bıkmış olan, ama ondan bir ~lU de el edemeyen . 
birçok "demokrat" "ilerici" "Solcu" kişiler bu' söze sımsıkı 
sai'ıldılar, yaşlı CHP'yi gönüUerinde. yenilediler, umutlarını: · 
tazelediler ·ve yine CHP'ye ba~ladıl.ar . . Ünlü "Kayserili". de · o 
~amanlar İsmet PaŞa 'nın yanındı idi. Ama bu söze. hatkesten çok 
sahip çıkan Ecevit oldu. ~ · 

İsmet Paşa'nın boyası birkaç yıl GHP'yp, yetti, sonra da 
eskidi. Halk durumun eski hamam-eski tas oldt$ınu, CHP'nin eski 
.CHP olup onda birşeyin değ4imediğini gördü." Bu kez Ecevit 
öncülü~ Paşa'dan aldı ve partiye yeni bir boya çekti! Ülkenin 
faşist zulüm altmda old$, ilerici ve demokPat hareketin ezildiği 
12 Mart gürilerinde Ecevit yeni bir umut gibi göründü. 

O, emekc;:ilerin ezjlenlerin gönlüne göre konuşuyordu. :au 
duzen artık eskimiştir, değişmelidir, diyordu. CHP'nin artık eski 
CHP olmadığını, kendisini yenileyip sol . ve · demokrat bir parti 
haline geldiğini söylüyordu. Ve diyordu .ki: "Halkımızın .kabUl 
ettiği yere kadar bizim solculuğumuz deva ni' eder": 

Bu sözler kitlelerin hoşuna gidiyordu. Kitleler onu 
alkışlıyorlar ve "umudumuz Eçevit!" diyoİ'lardı. Karaoğlan 
ülkenin dört bir yanını dolaşarak, yaptığı konUşmalarla halkıiı 
umudunu büyütüyordu. . 

Ülk&nin durumunu açık ve doğru biçimde görenler, bu güzel 
sözlerin temeU olmadıkını biliyorlardı. Yalnız tatlı sözlerle bİrşey 
dellemez. 

Halkın ço~unlutunun -işçi, köylü- ve diğer tüm emekçqerin 
lQlnde bulundu~ bu zorluklar, acılar nerden kaynaklamyo.r? 
Aç1ı~ın. işsfil®n. yolcsulluğun sebepleri nedir? Neden gençler 
oatıeıyorlar, işçi--köylüler seslerini niçin yükseltiyorlar ve neden 
onlann üstüne polis ve jandarma gönderiliyor? 

Açıktır ki, bu sınıfsal bir mücadeledir. Toprak ağalarm, 
beylerin elinde, köylü ise topraksızdır. Köylü çalışıp, üretiyor ama 
ürünleri ağalar ve diğer zenginler tarafından elinden çekilip 
alınıyor. Köylü topraksız oldukça ve büyük topraklar bir ·avuç 
ağanın, büyük toprak sahibinin elinde buiundukça köylülerle 
onlann mücadelesi de devam edecektir. 

Kısacası, tUm sorunların, kavgalann temelinde bu zorbalık 
·ve sömürü düzeni vardır. Bu düzenin değişmesi tatlı sözlerle 
deği), zu)mün ve sömürünün ortadan kaldırılmasıyla olur; Yani 
üretim araçları bir avuç ağanın, burjuvanın elinden a)mıp 
·topluma maledilmelidir. 

Son birkaç yılda Demirel, Türkeş ve öteki yaadaşları emekçi 
halka ağır baskılar yaptılar. Sonunda MC yıkıldı ve Ecevit'in 

· başkanlığında yeiıi bir hükümet kuruldu. E~ekçi halk, Ecevit'in 
·kendi üzerlerindeki baskıları kaldıracağını ve sorunlarına hiç 
değilse açlığa ve işsizl~e çözüm bulacakını umut ediyordu. Yeni 
hükümet bu yol!la neler yapıyor.? 
. Yaptığı o ki, ilk önce paranın değerini yüzde otuz düşürdü. 

Para de~erinin düşmesi çok geçmeden etkilerini alış gücü 
. üzerinde gösterecek, işçilere ve diğer emekçilere büyük zararlar 
verecektir. Yani emekçiler daha da yoksullaşacaklar. Neden yeni 
hükümet bu yola gitti? Çünkü Türkiye ekonomisi emper'yalizme 

. bağımlıdır, zayıftır ve ağır borçlar altma girmiştir. Yeni r· 
kredilerin alınması için ileri kapitalist ülkelerin, emperyalist · 
kuruluşlann İMF ve benzerlerinin istekleri yerine getirilmelidir. 
Hükümetin önünde iki yol var: Ya emperyalizmle bağları 
koparacak, ülkeyi ve toplumu emperyalist boyunduruktan 
kurtaracak; y:a da onların dediğini yapıp bağlan pekiştirecektir: 

CHP bu ikincisini yaptı. Çünkü o da bir burjuva partisidir. O 
ıda sosyalizmden korkuyor. Çaresi yok, o da zenginlerin yolundan 
yürüyecek. 

CHP "anarşi';nin hakkından . geleceğini söylüyordu. Güiel 
zaten emekçiler, sosyalistler ve demokratlar da istiyorlardı ki, 

, MC'nin zorbalıkı, bozkurtlann ve diğer gizli-açık faşist güçlerin 
kan dökücülüğü artık son bulsun. 
· Yeni hükümet faşistlere karşı henüz. ciddi tedbirler almış 
değil, o Me taraftarlarının elinde bulunan bir ·kısım kadroları 
bQ41latıp kendi yerleştirmek istiyor. Bu alanda 

da CHP ince eleyip sık dokuyor, kendine göre adamlar .,arıyor; 
olmaya ki bazı. "aşırı solcular." ve -halkımızın yurtseverleri de 
arada gö_rev alsınlar! Öyl~ görünüyor ki, CHP de aynen MC gibl 
sosyalistl~ri. demokratları ve yurtseverleri işsiz ve aç _bırakacak .. 

MC döneminin birçok vali ve polis müdürleri ·yerlerinden 
alındılar, ama bu kez de Doğu'ya gönderildiler. Öyle anlaşılıyor · 
ki, gerici ve faşist kişiler halkımıza uyguı:ı bulunuyor. 

Ama yine de daha gerici ve faşist güçler bu hükümetten çok 
rahatsızlar, onu birgün önce düşürmek için,. çaba gösteriyorlar. 
Onlar, yeni 'hükümetin kuruluşundan bu yana saldırganlıklarını, 
kan dökücülüklerini günden güne arttırdılar. Bir adım geı:iye 
atmak · istemiyorlar. Gözleri kuduz itleririkine · dönmüş bu 
kudu~anlıkla ·ne yapaeskiarını bilemiyorlar. Şurayı burayı 
bombalıyor, gençlere karşı kitle katliamları düzenliyorlar. s,m 
olarak da Ankara'da Savcı Do~an Öz'ü öldürdüler. . -

Bütün bu olaylar karşısında hükümet durup şöyle diyor: "Ben 
anai-Şiye karŞıyım, anarşi ister sağdan gelsin, ister soldan!" · 

Qysa' anarşinih_ ·hangi yandan geldiği gözler önÜndedir . 
Anarşinin neden kaynaklandığı da. . .. 

tüm sınıflı toplumlarda olduğu gibi Türkiye'de de işçiler, 
köylüler ve tüm diğer emekçiler zulüm. ve sömürü boyunduru~n
dan kurtulmak için ·mücadele ediyorlar. Bn mücadele onların 
11akkıdır. Onlar u yanıp . birleştikleri zaman zelimierin haklnndan 
gelebilir, onların sonunu getirebilirler. Açıktır ki, biiyUk toprak 
sahipleri v~ burjuvalar da onların uyanıp birleşmesini istemezler·. 

. ~ nedenle de emekçilere düşünce ve örgütlenme . ö~gürlü~nü 
· tanımazlar. Bu haklar yasalarda şu ya da bu ölçüde varolsa da, 

egemen güçler, kendi düzenlerini tehlikede gördükleri zaman 
emekçilerin üstüne yürü_r, örgütlerini dakttır, onlara zulm:eder ve 
onları hapse atarlar. Yalnız para de~il. basımevleri ve büyük 
gazeteler . de onlarındı.İ'. Devlet oruarın elindedir. Onlar • 

' emekçilerin üzerine polisi ve jandarma yı gönderirler. Bt,itün 
bunlar da yetmezse, milis güçleri, bozkurtlar ve benzerlerini de 
beslerler. · 

Açıktır ki, zorbalık saldırganlık ve cinayetler sağdan geliyor. 
Bazı solcu gençler de kendileri~ tutamayıp, sabırmz · davranıp 
zamansız eylemiere girişiyorlarsa bunun da nedeni yine sağdan 
gelen bu zulüm ve _zorbalıktır.Onlar ~janları, · provakatörleri'1te 
devrimci ha~eketin içine sokup onu zamansız ve yanlış eylemiere 
süruklemek, yozlaştırmak isterler. ' 

Peki yeni hükümet de durumun böyle oldt$ınu bilmiyor mu? 
Nasıl bilmez! O da gerçeğin bÖyle olduğunu iyi bilir. Peki neden 
her lafm başında öyle deni~ r: "An:şrşi ister sağdan, ister soldan 

ls
. .• . ., 

ge ın .. :· · · -
' Çünkü bu hükUmet • burjuvaların ve büyük toprak 

sahiplerinin hükümetidir. · · anarşiyi istel!liyor, çünkü biı onun 
sonu olur. Ancak o, güçlü 'v . kararlı bir · şekilde de faşist güçlerin 
üstüne gidemez. Çünkü faşia guçlerin ardmda da yjne burjuvalar 
ve büyük ~oprak sahipleri v'(f. Yeni hükümet, ancak emekçilerin, 
sosyalist ve demokrat Rllçlerin desteğiyle faşist güçleriri 
hakkından gelebilir, onla~n belini bükebilir. Ama. hükümet, 
CHP'nin kendisi de emek~jlerin mücadelesinden sosyalist ve 
demokratik örgütlerin geliş:q,ıesinden ürküyor. 0 ne zenginle:ı;'in 
çıkarlarına dokunabilir, n~de. sosyalist ve· demokratik güçlerle 
güçlü bir birlik oluşturabilir. CHP cami ile kilise arasında 
kalmıştır. · 

En _gerici güçler CHP'ni daha da sa8a çekiyQrlar. Kendileri 
kan döküp CHP'ni suçluyorlar, "sen sola teslim olmuşsun" 
diyoxlar .... CHP de, hemen ürküyor, geri çekiliyor, hayır diyor! 
Kendi masumiyatini ıspat içip de sosyalist ve demokrat güçlere · 
vurmak için baha,neler arıyor. 

Yeni hükümetin Kürtçe ya . da Kürt dili ve kültürü ile ilgili 
kitaplara, dergi ve gazetelere karşı tutumu MÇ'ninkinden daha iyi 
de~. belki daha kötü, çünkü CHP'nin şovenizrol eskiye dayanır, 
bu onun iÇine işlemiştir. CHP kendisini sermayedarlar&, şoveniere 
be~endirmek için sanku · için sanki Şunu demek istiyor:' "Ben 
herkesten daha şov:enitn, ben Kürt halkının mücadelesine 
herkesten daha karşıyım!" 

Bıravo! Ama CHP bu tutumla ilerici güçlerden kopar, emekçi 
kitlelerin desteğini kısa sü.rede yitirir ve faşizme güç yetiremez. 
Faşizm geldiği zaman CHP'nin de altında kalacakina kuşku 

-yoktur. · · 
Bizim CHP ·yöneticilerine diyeceğimiz şudur: Sosyalist ve 

demokrat _güçlerin yakasından elinizi çekin! Halkımızın yurtsever 
güçlerinin yakasından elinizi çekin! Siz, düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğünü, · kayıtsız · şartsız getireceğinizi söylüyordunuz. Bu 
sözüaüzü yerine getirin. Yanlış ve boş ş~ylerin peşini bıra'km. Hiç 
.kimse sosyalist mücadeleyi ve halkımızın ulusal demokratik 
mücadeb3sini durduramaz. 

·Biz . elbet. faşfz~e .karşı mücadelenin de, özgürlük ve 
demokrasi ~undaki mücadelenin de asıl yükünün sosyalistl'lrin, 
demokratların ve yurtseverlerin omuzuna düştü~nü biliriz. 
Bunun için de birlik oluşturulmalı ve güçlü bir şekilde emekçi 
kitlelerin önünde yürünmelidir: · 
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KüRDISTAN'DA JANDHMA.BASKISI DEVlll 
. . 

' . 

·Hükümet değişti ama, şark cephesinde 
yeni bir şey yok! Hoş garp cephesinde de 
yeni l;ıir şey yok ya .•.. Eski hamam eski tas .. 
Kürdistan'da polis ve jandarma yine bildiğini 
okuyor. Bazi sayın valiler ve sayın savcı·lar 

' d;:ı tabi. · Diyarbakir'da gaietemizi satmakfan) 
beş genç, beş aydan beri tutuklu. Mahkeme 

· önüne bile • çıkarılmadılar daha. Basın 
Kununu dersen Fırat'tan öteye hiç..çalışmaz. 
Diyarbakır savcısı bildiri dağ·ıtmayl, afiş 
·yapıştırrnayı bile yasaklamış1yani Anayasayı 
dahi "tebdU, tahrif ve ta~yir'' değiL de, 
doğrudan~ rafa kaldırmıştır! Cam öyle 
isteı'niş.1 ne denir!.. Peki · burası sömOrgo 
d ğ'l d . '? . e . ı e. ne yan ı. ... 

Mahkum ve · silah arama bahanesiyle 
birçok köyüne geçtiğimiz gürilerde Merke? 
jı;ındarma karakolu tarafından seri baskınlar 
düzenlendi. Amaç ~ ~slında · halka gözdağı 
vermek. · 

1.3.978 _g_Qnü · Se~ ve Kef~rş~me 
kÖylerinden, Keferşeme muhtarı da, dahil 9 
kişi köye yapılan baskından -:ıonra yakalana
rak karakola ge_tirilmiştir. Getirilenferin suçu 
her · zulüm, örneğinde görüldüğü gibj 
mahkumların yerini söylememek! Bir hafta 
kad~r . önce de Baçın köyün~ g'iden 
jandarmalar her tarafı aramışlar ve arama 
bittikten sonra iki köylüyü yakalayarak 
Midyat Merkez jandarma Karakoluna getir
mişlerdir. Köylotere çeşitli suçlardan aran
makta olan Nuri Ağırman'ın yeri sorulmuş 
onlar da bilmediklerini söyleyince falakaya 
yatırılmışlardır; Kanco Akay1 Şeyhrnus Akay 
adındaki yoksul köylüler her türlü işkence ve 
dayak gördükten sonra iki günde karakolda 
tutulmuş ve daha sonra salıverilmişlerdir. 

1 
Serbest birakıldıktan sonra da M.J. Karakolu 
kumandanı onlara "Sizi şimdiilk serbest J. . . 
bırakıyoruz, ama Nuri'nin yerini söyleyince- . 
ye kadar sizi rahat bırakmayacağız. Sık sı · · 
"konuğu muz" olacaksınız!" demiştir. Bunu 

1 

üzerine köylüler C. Savcılığına başvurmuş v ' 
jandarma baskısı ile tehditlerinin son 
ermesini istemişlerdir. Şu kesin olara 
bilinmekte ve sayısız olayla doğrulanını 

bulunmaktadır ki, yakalanıp getirilen köylg.
ler suçsuz o!dukları halde işkence görmeden 
kurtulmamaktadırlar Jandarma· tarafındal'lıı' 
yakalanıp karaköla götürülmak ve işkence~ 
görmek için ise aranan bir kişinin a1eabası ~ 
olmak yetmektedir. Çoğu kez. bu olayl;:ıra ' 
savcılık bile tıaftalarca soma müdahale 
etme gereğini ancak duymaktadır! ;_ 

Jandarma,Mardinden gelen özel vurueu 
timlerle işbirliği yapar;:ık ilçede terör 
estirmekte, aramalar yapmakta gece yarıları 
kapılar dipçiklerle dövülmektedir. Şimdiye 
kadar sadece ·Midyat kesiminde 10-15'e · 
yakın ev aranmıştır. Kim in evinin ne zaman . 
neden aranacağı bilinmemektedir. Halk 
arasında bu aramalar korku ve telaş 
yaratmakta "Bciıtman'dan komando birlikleri 
gelirse ya ne yapacağiz" denilmektedjr. 

1.3.1978 günü de merkez jandarma 
karakoluna bağlı birli.klerin Sed köyone 

· baskınlarının gelişimi ve· sonuçlan şöyle: 
Tam da düğün sırasında üç cerose dolusu 
asker köyün etrafını çevirmiş ve sağa sola 
-ateş etmey.abaşlamışlardır. Artık Sed köyü 
işgal edilmiş bir yer durumundadır! Hal~ 
panik içinde düğün yerini terketmiş ve evlere 
sığınniaya başlamıştır. Rastgele istedikleri 
eve gire'n Jandarmalar ve Midyat Emniyet 
MOdOriOğüne bağlı polisler bu esnada Salih 
Demirel Kerim Küçükaslan Beşir Küçük
aslan\ Süleyman BIIgiç, .Aziz Bilgiç, 
Şehmus Demirel, Süleyman Demiırci adlı 
kişileri yakalayarak emnlyete getirmlşier
dtr. Buraı:ta akıl almaz işkence ve zulüm 
uygulamasından sonra (iki .gün) yakalanan
ların beşi serbest · bırakılmış Şeyhml,ls 
Demirel ve Süleyman Demirel ise yeni 
işkenceler için merkez jandarma karakoluna 
teslim edilmişlerdir. Tabii gerekçe hep -aynı: 
Mı:ıhkumları himaye · etmek! Süleyman 

. 
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Demirel'nin karısı kocasının çok yaşlı 
olduğunu .ve yapılan 'işkencelere artık 
dayanamayacağını belirterek 3.3.978 gono 
Midyat C. S~vcılığına başvurmuştur. Savcılık 

· bütün bo nlara rağmen . hiç bir ~. suçlan 
olmadığın i bildiği "halde bu yoksul köylüleri 
karakoldan isteme gereğini duym-amıştır. 

Gene Ketere köyO imamı Ali Morşit 2.2. 
1978 tarihinde maaşını almak Için Midyat 
mOdOriOğOne gelmiş · ve mOfte kendisine 
karakol tarafından arandığını söyleyince 
karakota gitmiştir. Ali Murşit Midyat Merkez 
jandarn~a karakolunda Mardin jandarma 
alayınde:ı görevli adını bilmediği bir yüzbaşı
ya teslim 'edilmiştir. Botan olaylarda 
görQidOğO gibi Ali MOrşif'in de suçu aynı: 
Matlkum korumak, himaye etmek, ve yaralı 
mahkumları tedavi etmek! Yüzbaşı Midyat'ın 
çeşitli ·köyleririe baskın _yapmakla görevli 
olduğundan "görev sahasına" Ali Murşit'i de 

· beraber götOrOr ve uğradığı her köyde i.bret 
olması bakımından köy imamını halk ın gözü 
önünde falakaya yatırır ve ağır bir biçimde 
döver" Gör~v bitince de Ali MOrşit ' i yanına 
alarak karakola gelir. Yapılan işkenceler 

sonuc\J Al~ Murşit'ln kolu şişmeye başlar. · 

' 

' 

kuiObede gel ıp geçen yoiGulara ·' satt'ığım 
meşrubat ve gıda maddeleri satarak 

.kazanmaya çalıŞırım. Bundan oç yı'l önce · 
· köyümüze bir karakol bi'na~ı inŞa edildi. · 

Karakol benim arsamda yapıldığı halde bana 
istimfak bedeli ödenmedı'. J)ara· da v.ermedi-

" ' ı . . . . 
ler. Sonucun değişm·eyeceğini sandığımdao 
yetkililere başvurmadım, karakol binasını 

· toprağımı gaspederek inşa l3denler şimdi de 
tek gelir kaynağım kuiüb.eme ve arazirnde 
bulunan kuyuya göz diktiler. Karakolun 
etrafı ~.3.978 gono dikenli telle çevrilmeye ·· 
başlandı. Telierin çevirdiKleri · alana benim 
kuiObem ve· kUyum da gii'iyör. Yani benim 
olan arazi ve ·içindekiler zorbalıkla benim 
-olmaktan çıktı. Inanın kazdırdığım kuyuyu : 
kimse kardeşine bile 15.000 liraya vermez. 
Kulübe de 25 bin lira kadar eder. Arsa da en 
ucuzundan 3000 .. 1ira tutar. ' 
· · .. SORU: lsa dayı bu zulüm ve haksızlık 
karş.ısında şimdi ne yapmayı dOşOnüyorsun? 

.ı. Y. Kaymakama dilekçe . yatdığırtıı 
· öğrenen çavuş beni Ç:iğ ı rdı ; ve hakaret 
etmeye başladı. "Bu arazi zaten senin değil, 
devletindir. Jandarma lı>u toprakları ·istediği 

gibi kullanmakta serbesttlr. Rir daha şikayet 
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1 Karakolda bizzat · yozoaşı tararınaan yorato
. len işkence karşısında dayanamayan Ali 
Mürşit'in "Ben bir din adamıyım, .A:IIahtan 
korkun yok mu senin" demiş yüzbaşı da 
"Seni Allah bile elirnden kurtaramaz" diye 
cevap vermiştir. Olay yöre halkı tarafından 
bOyük bir tepkiyle karşıianmış ve Oç gün 
aralıksız işkence gören Ali MOrşit'in 

savcılığa çıkarılması için Midyat C. Savcılı
ğına başta köy halkı olmak üzere bir başvuru 
yapılmıştır. Savçilıkça. serbest tıırakılan Ali 
Mürşit~e halk yazbaşıyı şikayet etmesini 
söyler. Keferze köyünOn . imamının yurtsever 
halka cevabı şöyle Qlmuştur: "Yüzbaşı beni 
şikayet edersen cebine -esrar koyar seni 
tekrar yakalatırım, ·böyle zalimleri n iftirasıyla 
yeniden yakalanmak _istemiyorum" demiştir. 
Kürdistan'da yoksul köylGiere ve halka karşı 
jandarmanın güvenlik kuvvetleri diye bilinen 
"kuvvetlerin" giriştiği baskı ve · zuiOm 
bununla da · kalmıyor en ağır zulmO 
uygulayanlar bu eylemlerini açık bir biçimde 
halkı -soyarak tamamlamaktadırlar. Arsasına 

beş para ödenmaden karakol inşa edilen bir 
köylüile konuştuk: · 

SORU: Adın soyadın nedir? kendini bize 
tanıtırmısın? . 

CEVAP: Kartmin köyOndenim. Adım _lsa 
Yıldız. Köyomoz Midyat'a bağlıdır. Yoksul 
bir köylayarn ve 6 çocuğum var. 

SORU: Senin olduğun arsaya· karakol 
binasını nasıl inşa ettiler? Şimdi mevcut 
arsanı elinden neden almak istiyorlar, 
anlatırmısın? 

I.Y: KöyOmüz Cizre'ye giden ana yol 
O:zerindedir. Yolun ıbitişiğlıide t de benim 
arsam bulunuyor. Daha önce de söyledim. 

~-

benim köyde tarlaların'ı, çocuklarımın nafa-
kasını çıkafacak arazilerim yoktur. Yaşamımı 
uzun yıllar önce yolun bi_tiştiğindeki arsarna 
borç harç alarak yaptırdığım küçük bir 

' / 

r • 

ettiğini duyarsam elimden kurtuıamazsın" 
dedi. Ben bu tehditlere boyun eğmeyece
ğim. Şimdi dava açmayı düşanoyorum. 
Başka elimdon bir şey gelmez. Arazime göz 
koyanlar, çocuklarımın sofrasına çizmeleriy
le .basanlar bir gün hakettikleri cezayı 

bulacaklardır. 

Hacı adı'ndaki bir köyiO de Karboran 
ı:ıahii.yesi yolunda, Karboran jandarma kara
kol kumandanı tarafından nasıl · soyulduğunu 
anlattı. Hacı Türk· tekelci b•!~jllvazinin Kıbrıs 
işgal harekatı sırasında bir elini kayb~tmiş-
t ir. · 

"Bundan dört ay kadar önce elimi 
Kıbrıs'ta kaybetti~im için bana bağlanan 
maaşı almış ve. köye gitmek lçir Karboran 
yolu azerinde durml!lştum. Yanımda köyo
mozon muhtarı da vardı. O ay lkramiye ayı 
da olduğu için- toplam olarak elime 85QO Tl. 
geçmişti. Biz arab~ beklerken yanımızda bir 
taksi durdu ve içinden Kerboran jandarma 
karakol komutanı indi. Taksi şöforone 

gitmesini söyledi. Önce ne yapacağını. 
anlayamadım. meğerse niy~ti bizi aramak
mış. Aradı da. Ama Ostomozden bir şey 
çıkmayınca azerimda bulunan · 8500 · liraııın 
7500 Onü alarak cebiAe koydu. Ben itiraz . 
,edecek oldum. "Cebini k•J.rşunla daldururum 
iki sene dEı bundan yatarsın" dedi. Sesimi 
çıkaramadım. Midyat'a muhtarla beraber 
geldik: Ve şikayette bulundum. dava 

· sorgude.dır. Muhtar da şahidimdir. 

Bu baskı sömOrü ve zulüm eylemleri 
yoksul halkımızın gOniO!< yaşantısı olmuş

tur. Ulusal ,demokratik hakları için mocade-. 
lede, kararlılığın i her zaman göstermiş olan · 

' . 
halkımız bu sömOrgecl zincirlerini de kırarak 
eşit ve özgür bir-toplum kurmayı er veya geç 
başaracaktır . . 
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Ceyla·nptnar direnişi 
İşçiler işverenin, san sendikaJarm ve yerel 

gericilerin oyunlarını· boşa çıkardılar. 
. Geçen sayımızda Toprak-Bu'Tanın Işçileri 

Sendikasma (Tts) · bath elenk Ceylımpmar 
Devlet · Üretme ÇiftliAi itçilerinin ko.ngresini 
haber. olarak verlniştik. Başarılı geçen 
kongreden sonra işveren, san sendikalar ve 
yerel gericiler ve onlarm ardıiıdaki malüm 
örgütler CeYfanpmar'daki ilerici işçi hareketine 
karşı yeni oyunlar düzenlediler. . 

. .Direnişin . ned~ni ücretierin azlıtı ve 
sözleşaneden dotan bazı sosyal. haklarm 
tanınmamasıydı. Ilk önce çiftiitin Beyazkule . 
bölgesindeki tarla siiriciileri işi biraktılar. 
Işveren, işçileri. sincUr..,el{ için h~kete geçti 
ve 12 işçi tutnklanch. Bunun üzerine direniş 
genişledi, GömÜf!iU ve Pınar işletmelerindeki 
İşçiler de direnişe katıldılar; Cfueniş tüm 
işyerleribi .kaı;)sadi. Bunun üzerine hırçınlaşan 
işvereıı 138 işçinin işine son v~. Ancak bu . 
baskdar işçilerin birlitini ·daha da pekiştirdi. 
Yıllardar günün yirmi dört saatini dışarda 
işbaşanda geçiren şoo kadar çoban 100 bini 

. aŞkın koyun siiriisünü bırakarak arkadaşlaıiı-
nm dire~şine. katıldılar ve 3540 kilometrelik 
yolu yaya yürüyerek diter işçilerle birleştiler. 

· İşçilerin ·istekleri arasında, baskının 

sembolü haline gelmiş olan işyeri müdür vekili 
Selahattin Korkut'tiıi deliştirilmesi de vardı. 

TIS'in ·işçilerin direnişine sahip çıkması ve 
onlarıiı haklı taleplerinin yanında oldutunu 
belirtmesi ·o~ yönelik planları boşa çıkardı: 
Çünkü işveren Tts'in direnişe sahip çıkamaya
cap, bjjylece işçilerin güvenini yitirecetini 
hesaplamıŞtı. Ilk günde sözde direni'te sahip 
çıkar görilııen san sendikalar ise Tts'm tavn·ve 
direnişin tüm işçi kitlesine malolması kar~m
da tavır değiştirerek onu kırmak için elden 
geleni yaptılar. · 

SöZkonusu planda etkin rol' oynayanlarm 
başnda Ceylanpınar Belediye Başkanı Geli
yordu. Bu kişi direniş boyunca ilginç iHşkiler 
kurdq. Bir yandan DISK Genel MerkedBıe 
yazı yazarak bölge sendikasının (TİS'm) işçi 
direnişine sahip çıkmadıtım belirterek merkez
le şu&yi .karş k~şya getirmeye çalışrken 
diter yandan direnişi kırmak ve TİS'i' güç 
duruma düşürmek için elden geleni yapıyordu. 
Sendika genel merkezi ile görüşerak çobanların 
iş başina dönmesi hallnde Selahattin Korkut' 
un görev yerinin değiştirDeceğini seylerken, 
diğer yandan Başbakan ve Tarım Bakanmıa 
telefon· !lçarak, "Bu direniş siyasal 
amaçlıdnı, işçi · isteklerinin · yerine getirilmesi 
balinde işy~de disiplin kalmaz. Gerekirse 
, başka yerden işçi getirtip çalıştır,ırız" diyor. 
Çobanlarm direnişini ise tam tersine, Selahat
tin Korkut'uıı. görevden alınmasına tepki diye 
gost'eriyordu! . 

. Ancak tüm bu oyun ve baskılar işçileri 

yıldırıiıadı. Oç bin işçi Ceylanpınar'd~ bir 
yürüyüş düzenleyerek birliklerini ve mücadele 
azimlerini dosta-düşanana gösterdiler. İşçiler 
bir atıidan "Halklara özgürlük! KShrolsun 
sömürgeciliki Bıji azadil Kahrolsun işveren 
uşakları ve gericilerl" sloganlarını baykırarak 

' belediyenin önünden geçtiler.· .. 
Işçilerin bu birliği karşısında işveren 

teslim oldu. Urfa Valisi ve Jandarma 
komutanının Viranşehir Belediye Başkam ve 
CHP ilçe Başkanının araya girmesiyle DISK 
Güneydoğu Bölge Temsilciliği ve TIS 
sendikası yöneticileriyle Ceylanpınar D.ü.ç., 
Müdürlütü. arasında w protokol imz8lanarak . . 
direnişe son verildi. 

a) İşveren işten çıkardttı 138 işçinin işe 
geri alınması ve tutuklu . 12 işçini~ . de 
tahliyeden sonra işe tekrar alınması, 

b) Direnişte geçen günler için işçilerin 
yevmiyelerinin. kesUmemesi, 

c) Direniş nedeniyle biç bir işçi hakkında 
disiplin kovuşturmasa yapdmamesı, · 

d) SöZleşaneden dotan 8 liralık zam 
. farkının tüm işçilere ödenmesi kabul edildi. 

İşçiler bu direnişle am~çladıklan tüm 
baklan sağlayamaddar ama, işverenin san 
sendikaların yerel gericilerin . ve onların 
ardındaki karanlık güçlerin oyunlarını bir kez 
.daha boşa çıkardılar. Onların Ceylanpınar'da
ki deVrimci işçi hareketini bozma planlan 

. bundan böyle de Uır:saklarında kalacaktır. 

Iran Halklari Şahl1.k zulmüne 
karş1 di or 

Emperyalizmin hesa~uıa Ortadoğu' öurjııV'azM:'nin , bÜrokratlannın, toprak tr!)stler heyeçaiıla karşılıyorlar. Onlar 
da jandarmalık görevi· yapmak için ağalannın emrindedir. . için İran çok ·büyük bir müşteri ve 
çabalay an İran'da son günler Şahın Aneak İran'daki eğlence burjuva· ·1osttu·r. Ama İran emekçilerinin alın 
keyfi iyice kaçmaya başladı. İran'da ziyi tatmin etmiyor: Onlar sömürdükle· terlerini bu silah fabrikatöderine veren 
bütün haskılara ve teröre rağmen ri İran halkının alın teriyle Avrupa, İran'ın ordusu • tran halklarının en 
gösteriler oluyor. Bu gösterilen en Amerika ve dünyanın diğer eğlence büyük düşmanı olduğu gibi bütün 
önemli özelliği ise açıkça Şah'a karşı merkezferine· akın ·etmekte, kumarhane Ortadoğu halkları. ve ilerici hareketleri 
yapılmış.-· o1malarıdır veıbata~hanelerde günlerini gü.n etmek· için de önemli bir tehlikedir, İran bu 

lraii çok büyük petro ı. gelirlerine tj!jiirler. Bunl,ann başında ise bizzat derece silahlanmak la bir yandan içer· 
sahip ·olan . bir ülkedir. İran aynı Şahın kendisi .gelmektedir. Sık sık deki sömürüyü devam ettirmek iste· 
zamanda zulmün,gaddarlığın en yoğun· radyo ve gazetelerden Şah ailesinin mekte, bir yandan da emperyalizmin 
olduğu1insan haklarının zalimce çiğnen· Batının bilmem hangi kentindeki evine~ çıkarlarını korumak için·: bölgede önemli 
diği .bir ·ülke. olmakla da ün yapı:pıştır, · viiiasma gidip dinlandiğini . ö~niriz. görevler yüklP.nmeye çalişmııktadır. 
fran Şahlık yö~etimi emekçi insanlan, Televizyon · kameralarında güler yüzlü Ama nereye kadar gidabilir bu?' 

'tüm çalışanlan · bir köleler ordusu aile pek mutlu görünür. İşte bu güİüş tran'daki insanlık dışı uy'gulaıiıalar 
olarak görmektedir, · ve mutlu yüzün arkasında: İran. daha kaç yıl ,sürebilir? İran'ın emekçi 

·· · Iran topraklan · başta Amerikan emekçilerinin çileleri, işkenceleri gizlen, halklan daha ne kadar katlanırlar bu 
emperyalizmi olmak üzere emperyalist·· İnektedi~. baskıya ve' ·zulme? · Bu çürümüş 
ler için bir at oynatrr.iı alanıdır. Böyle bir sistemi. söı:iıürüyü \ı;okuşmuş iğrenç düzen daha ne kadar 
Emperyalizm İran'ı bir.örüıncek a~ gibi soygunu devam ettirmek ise elbette' ~ürebilir? Bu sistemi ,yıkmak ve bütün 
sarmıştır. İran'ın tür:ı zenginlik kay- kolay bir iŞ de~ildir. Bu nedenle Şahlık bu çirkinlikleri yok etmek başta İran 

. nakları emperyalist tekellerin ve onla- yönetimi İran'da tam bir terör havası emekçi halklannın ıı:ıücadelesine ve 
rın İran'daki u~ımtılarının yerli ortak· estirmektedir. İran'ın tüm emekçileri onların dünyadaki dostlarının deste~ne 

· larının emrindedir. Öyleki emperyalist· en ufak bir demokratik hakka dahi ba·~lıdır kuşkuşuz. Elbe.tte· İran emçkçi 
ler İran'ı kendi anavatanlarından daha sahip detillerdir. 0ranın emekçi halkla- leri .uzak olmayan bir dönemde bunu 
çok kendilerine ait bir ye~ olarak kabul n çok çalışıyorlar, çok iyi şeyler başaracaklardır. 
etmektedirler. Iran'lı yerli söı:iıilrücüler yaratıyorlar amlı onlann yarattıklaiın~ ·Nitekim Şahlık yönetimi son 
ise emperyalistlerle birleşmiş, kendi emperyalistler ve yerli ortaklan el günlerde oldukça rahat3ız, İran da 
halklarının emeklerini· .çarçur etmekte· koyuyorlar. Emekçiler ise en küçük bir olaylar oluyor. İnsanlar sokaklara 
dirler. İran bu haliyle 'sömürünün. en hakka sahip değiller. Grevler yasak, dökülüyor. Şahlık yönetimi · aleiiinde 
yoğun oldu~u ülkelerin başında geliyor. 1 özgür sendikalaşma yasak. Dernekleş· göste'riler düzenliyorlar. Şahın Polisi 
tran'da kutuplaşma çok belirgindir. me yasak. Basın yoluyla d~şünce . ise her zamanki · görevini yapıyor: 
Kutbun iki u·cu . birbirlerinden çok açıklamak yasak. Toplantı yapmak, göstericilere ıiti!ş açıyor, çok sa;tıda 
uzıiklaşmış . ve uçurum büyümüştür. tartışmak kc>nuşmak yasak. Kısacası insanı öldürüyor. Fakat gösteriler gene 

· Bir ucunda zenginlik -refah, diğer lran 'm gerçek sahipleri için İran'da .her kesilmiyor. İnsanlar mağazalara işyer· 
ucunda ise açlık ve yoksulluk var. . şey yasak. Yasak olmayan yalnız Jeriıie saldırıp tahrip ediyorlar. Kargaşa 

, İran burjuvazisi İran'da· eme~in sömürü;wlüm;ter~ı<.:ve kıyımdlr. hakim oluyor. Gösteriler yaygınlaşıyor 
yarattığı bütün değerlere hunharca . . . . .. . , . . ve İran'ın çeşitli bölgelirane da~ılıyor. 
.saldırmakta, onu ya~ma etmektedir. Bu yasakl~r ulkesı İran da ınsan· tran gibi baskının yoğun olduğu bir 
lran emperyalist tekeller iÇin çok cazip· !ara yapılan ışkencel'er korkunçtur. ülkede bunlar kolay işler değiller. 
bir pazardır. . Bir yandan kendı' Söm~:üye karşı ~ıkanların ba!.ı~~ ~el~n . Şah dehşet de korkuyor bunlar· 
ülkelerinde ürettikleri malları satıyorlar ya ölum ya da zındanlard~ çurumedır · dan. A,ma korkunun ecele faydası yok. 
bir yandan da sermayeleri ye. bankala- Bunu sağlayan en önemlı araçlardan . Bunun da farkında herhalde. Elbette 
rıyla akın ediyorlar lran'a. ikonomi b~:i -~~h ur örgüt S~ VAK'~ır: ?~A:nı~ İran'ın emekçi halkları ·özgürlük bayra· 
Iran halklaanın ihtiyaçlarına göre guö~munde ve .. MİT le de ıyı ıl_ışk~l~rı . ~ını yükseklerde dalgalandıracak ve 
de~il. yerli ve yabancı soyguncuların olan_ ~u örgut. _tran e~e~çılerının gerici g.üçleri yerle bir edeceklerdir 
isteklerine göre şekillenmiştir. lran · sömu.~ye karşı mücadelele:ını engelle· 'sonunda. Bakalım o. z~~;man Şah ve 
~ehirlerinde vitrinler lüks tüketim rnek ıçın akla ge~en_ her şeyı yapmakta· ~ayfası ne yapacaklar? 1çlerinden bir 
malla~ıyla doludur. Emperyalizm kendi dır. · Gere~ İ.ran ışçı sı_nıfı~ı~ sosyal ve kısmı :kaçmayı başaracaklar belki. Batı 
;ıkarına uygun bir biçimde t üketim gerekse , Kürt ; > Azerı gıbı halkların bankalarındaki paralarını yiyip ölümü 
coplumu haline getirmiştir lran'ı. !)nu ulusı;ıl boyunduruğa karşı_ ~erdikleri '.>ekleyecekler. Belki de bir kısmı 
1er yönüyle afyonlamakLa, insanları, ~l.usa! kurtul~ş mücadelele.rını bo~mak Saygon generalleri gibi • ABD'de gar
'öleleştirmek için çapa harcamaktadır. ıçın SAV AK ın başvuraınıı,aca~ı yön- sonluk yapma şerefine erişeceklerdir. 
Iran'da büyük lüsk ve eğlence. semtleri tem,. yoktur. B.u. örgüt;ün ışkence Fakat tran halkları onlara ve onların 
;rardır. Sömürücüler oralarda 'çılgınca yöntemleri insani~ ~ç~nb~ük bir_ ~ü~ uşaklarına · hakettikleri dersi verecek, 
ıngellenmektedirler. Kumarhaneler,. fu· · karasıdır. lran ıl~rıcılerını; ~Je~tıriklı sömürüyü kovacaklardı.r. lran toprak· 
.ıuş merkezleriyle bu yerler iğrençliği fırınlarda kızartan ışte bu ö{güttur. Jarından. Onlar özgür lranı mutlaka 
sömürüyü simgeler hale gelmişlerdir. İran durmadan silahlaıfkor ayrıca . yaratacaklardır. Bundan kimsenin kuş· 
Batıda yapılan en lüks arabalar lran Onun silah siparişlerini ~peryalist kusu olmasın. 

,f. 

--·--·--··---··---·--
üBNAN'DA 

• 
GiRiŞTiKLERi Y Ni S·Al.DIRI 

1 Emperyalizmin Ortadoku 'daki ma· 
• ş ası 1 srail; Filistin halkına karşı yen;, 

1 
bir soy kırımı hareketine girişti. 30 bin 
kişiyi aşkın asreki birliklerle Lübnan 

• topraklarına giren lsrailli saldırgan/ar, 

1 
filistin/ilerin yanısıra -Lübnaı:ı halkını 
da sivil·askel' demeden kat/ettiler. 
Uçaklarını, tank ve toplarını sivil 

1 
hedeflere karşı açıkça kullandılar. Bu 
insanlık dışı saldırı televizyonlarqa tüm 

, dünyaca izlendi. Lübnandaki sakcı 

1 
gerici, güçler falanjistler ise bu işte 
siyonist lere yardımcı oldular ve 

• böylece sağcıların dünyanın her yerinde 

'

'emperyalist/ere uşaklık ettiğinin yeni 
bir örneğini verdiler. . ' . 

1 
ABD'nin · /srail'in bu . saldırıya 

girişecekinden . önceden haberdar oldu· 
• ku ve bunu onayladığı bilinmektedir. 

1 
Ama nasıl üzerinde durulmas~ gereken, 
gerici . Arap rejimlerinin 

' tutumudur. 5ıfııı.t ve Suudi Arabistan 

1 
yalnızca saldırıyı kınamakla, ya da 
kınar görünmek/e yetindiler. Enver 

•· Sedat da saldırıyı sözde kınar göründü. 

1 Oysa son uy~rda izledi~i teslimiyeıçi 
• politika il'€, Filistin/ilere karşı Mısır'da 

1 
yaratılan kampanya ile siyonistlere b'u 
saldırı ,cesaretini veren asıl S edat 'ın 

• politikası oldu. Mısırlı gericilerin bir an 

1 
önce Filistin sorununda herhangi bir 
yqkümlülükten kurtulmaya çalıştıklo,~ı, 

gericileri şimdiye dek bir kaç kez 
Filistin .halkım arkasından u.urdular. 
Urdündeki kanlı 9 eylül ile iki yıl kadar 
Ö'!ce Lübnan 'da · yeralan Tel·Zaatar 

· olayı hatırlardadır. 

maşut;k yup mak tan, (lrtıuloğu 'da onla· 
rın çıkarlarını korumaktan başka birşe'' 
değildir. Siyonisıler Filistin halkının 

topraklarını işgal ettiler. /srail kurul· 
duğu günden beri sürekli bir yayılma 

' politikası güttü; bug(ln de bu politikayı 
Bu son saldırı sırasında ilerici lerketmiş değil. . 

görünen Arap d evletleri de Filistin ve !srail egemen sınıflaranın güttük· 
Lübnan halkını yalnız bırakmamak için leri' bu saldır.gan politikayı karşı 
ciddi bir adım · atamadılar. Buna çıkanların başında bizzat lsrail'deki · 
karşılık, im tuttın,silahlarla dişine· kadar uyanık emekçiler ve onların devrimci 
donanmış azgın düşmana karşı Filistin· demokratik örgütleri geliyor: Nitekim 
liler ve onların Lübnan 'daki ilerici /srail Kpmtlnist Partisi bu saldirıya, 
dostları yikitçe savaştılar. !srail Lüb· daha öncekilere de olduku gibi, karşı 
nan topraklarında umduku kadar rahat çıktı. Siyonistler, parlamento gelenek· 
ilerleyemedi. Bu saldırı . ona .çok lerini çiğneyerek, suratlanndaki de· 
pahalıya mal edildi. Filistinli savaşçı/ar mokrasi maskesini atarak komünist 
gözüpek bir direniş göstererek, gerilla milletvekilierini zorla karsaden indirdi 
savaşı y i!ntemleri kullanarak düşmana ler, konuşturmadılar. Daha birkaç gür. 
önemli kayıplar verdirdiler. önce de Telaviv 'de yapılan bir mitingd:e 

elli bini aşkın bir kitle ·bu yayılma 
politik,asına, saldırganl,ga karşı çıktı, 
savaş dekil ekmek, iş ve konut 
istediğini söyledi. Bu mücadele içinde 
gide gide Filistin ve !srail emekçileri 
çıkarlarının bir olduğu /)ilincine daha 
çok varacaklar ve· dayanışm.:ılannı 

güçlendireceklerdir. 

Siyonist· saldırganlar bu saldırıya 
gerekçe olarak, gerillaların 1 srail'de 
giriştiki otobüs eylemini gösterdiler. 
/srail Başbakanı Begin, Yahudi kanı· 
nın karşılıksız döküldüğü günler artık 
geçmiştir!" diyordu. Ancak pu sözle~ 
sadece Is~ail ve danya kamuoyunu 
aldatmak için söylenmiştir. lsraillilerin 
kanını dpkenlerin kim olduğunu elbet 
bay Begin ve yanın'daki öteki milita· 
·istler iyi bilirler . . Bu kanı faşist/er, 

ımperyalistler ve dünyanın her yanı· 
~ındaki gericiler döktü; yoksul Filistin 
halkı dekil. Bugün ise Begin 'in ve öteki 
siy.onistlerin yaptığı emperyalist/ere 

Siyonistlerin saldırgan politikası 

ken.dilerine bir çözüm getirmeyecektir. 
Filistin halkının mücadelesini durdur· 
ma çaba.ları boşunadır. Filistin halkı da 
diğer, tam ezilen halklar da er·· geç 
özgürlük mücadelesini . başarıya ulaştı· 
ra cak, barışçı ve , ileri bir toplum 
kurmayı başarapaklardır. 

• Filistintileri fede etmeye hazır oldukları 
,Lartık a.çıga çık1Jlıstır. Zaten arap 

. . . . . ' ·--·--·--·--·--·--··--·--·--·---:·---·-
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X iNendevaneo delal, 
Me dı bejmara çaran da liün gazi ' 

nıvill&lldına helbesten Kurdi bo Nuroze. 
kınbGn. Xwendevanan 31 helbest jı me ra 
şandm. Jı wan · du hew tırki hatıne 
nıvisandın (yek . jı Kırıkhane, yek jı 
Müşe). Jı HekkAriye ji xwişkeke me, 
helbesteke Cigerxwin .Ptçek guherandiye ı1 
nıvisandiye, ew jl nabe.... Eva her se h 
der mail. Juriya me jı nav 28 helbesten 
mayi yeö ku hejayi neşırkırıne ne, wan 
lbeıjeu jl_qm dı ve nlpele da wana neşır 
dıkın. Pıştn! juri dı nav neşirbılyiyan da 
yekemin, duwemin {i sewemiıi deJ>ıbıjere. 

A.WELIT 
Dıjmınö Hider u sa, 
CIA u SAVAK u wısa, 
~winmöj fı koledara, 
R•,hıstınö. neyaral 

D~•sta .me, · 
Yara me, 

. . 

Mızıgina bıhara mel 

Cejna Kurdıstan 
Newroz, . 
Dıji zordestan 
Newr·•z-. 
Re mm· bındastan 
Newr•,z-. · 
ı.ı gelin cihani piroz.. 

* . .. . * 
Ew neyaren din fı har 
Wek Da hak in, wek mar. 
Emın Kawayi merdan 
Va dıjmın re vi n jı . meydan 

' . 
• 

lro lı me New rozi hat 
X eli il ş ahi bo me hat 
Agır lı · her ci xw eş hılat 

• 

. 
New roz bıji,' New roz bıji 
Kawaye hesınker bıji 

Meşxel mı hııgırtın bı oaz 
l'w aran me da ni cerg il baz 
B'sed lori il awaz il gaz 

New'roz bıji; New roz bıii 
Kawaye hesınkar bıji 

X ort u leçık '6ı· dengen bılınd 
Bangek dıdan baja.r il gund 
Newrozi hat se;sala dıl 

New roz bıji, New ioz bıji 
Kawaye hesınkerbıji . . . . 

ee;na amdi Newro:t, 
XWeşi u ~adi, 

_ Newr•,zt 
Bu me murad i newroz-. 
Pir' 'Z'. 
Sed hemr pirozf 

* * * * Tu cejna me Kurdan 1, 
Saranseri ciharı i, · 
B<> me remz u nişan i. 
Pir<;z-. 
Sed hemr pirozt 

* * * * 
Bıji cejna biharö, 
Bist ü yekö adare, 
.Mızıglncıı dost rı· yari. 
Pirvz-. 
Sed hemr pirc;ızl 

* * * * Tu derrnanö jine yi, 
Hım agıre kine yi,. 
Tu roja evine yi. 
Piroz-. 
Sed hemr pirozt 

, Me,_ b.o nıvisandına helbesten l)l~ 
gelek zernaneli kurt Jabu. Disa · ji 
helbesten ku hatın ne bındık in. Her uss 
ji, em dılxweş biln ku gele.k xwişk ü 
bırayen .me yen jehati hene, dikann' bı 
awılki gele!< ~weş bı Kurdi bınıvisiruiı . . 
Ewen ku · jı me ra helbest şandıne, 

pıraniya wan k~ker, gundi ·U xorten 
nugihişti ne. Bona ve ,yeke, em bı: 
dılxweşi, bı bir ü bawari· lı rojen pişiye . 
dın.henn. Edi, çıqas zordestiyek mezm lı 
ser zımane me il çanda me hebe ji, rukare 

D•.osta ,..,e, 
Yara me 
Mızıgina bıhara me 

' Zordesti •mır, serbest'i hat 
Bındes li çil, aşıti hat 
Azadi bô Kurdil Welat 

BARGIRAN , Tatvan 

peşveç6na we bıde seknandııı·. . 
.. 

. 
Cejna weiat i 

: Newroz-. • 
N·ew roz bıji, New roz bıji 
Ka w ave hes ın k er bıji 

. . 
Jı ber ku ciye me teng bu; em dı ve 

hejmare da nıkarın !ı se( sınet ı1 çand, jı 
van helbesten peve tıştek dın neşır bıkm. 
Bona ve yeke ji xwendevan bıla qayte· 
qısilran nekın. 

Rı sılaven me yen •germin .. 
NUROZA WE PlROZ BE! 

Gelek xir hati 
· Newroz, 
Remm felat i 
Newr•;z, 

Kurdısta·n bı te her xweş bıbı 
Pirozi ô ş ahi bıbi 

,, 

ROJA WELAT 

NOT: Dı hejmaren peşiye da ji erne disa 
helbesten nuroze neşır bıkın. 

Lı Kurdıstaıie 
p;,;, zt 

BARGIRAN- Tatvan 

Tım Kurd·w eki Ka w a bıbi 

N e w roz bıji, new roz bıji 
Kawaye hesınker bıii 

Nuroz cejna me Kurda 
Azad bın nav welat da 
Nuroz roja azadi 
Em dıxwazın ddşadi 

* * * * Bist a yeke adare EZIZ BOHTI ·S temboı 

lsa/ del'bas bii dema baTana 
NutOZ nlizik bO b Kurdıstana 
He VB/o nıbe, pl!lmamo nıbe 
~9/T tu lfBX#I h sel'li liOZBnB • 

* * * * 
Pismamo nıbe h genniyana 
He va/o nıbe h , Kunlltıtana -
Gelin clhalf8 çi1ne şe, heyvii 
Çiman tl narl sel'li liOZBnB 

* * * * . 
.h şws cotlcenın D çoyl şwena 
Emli JNIY.dakm tiT ii kevsna 
Em nema dltınm jl kolediinı 

) 

ı . 
J1 xsnadana, JtWBdiiiBnnlyilna --* * • * ·~~ 
Ge/li mm ŞlyBT bii wek qehnımamt 
Sel'li JtWB dak1it bl biT ii nımana 
Ge/li. mm ,;ya, bii bl sedhezanı 
Nems tih1/tli lf, heps D ziildana 
He va/o nıbe, p111mamo nıbe 
Nabe tu blmini /1 şiin kewnıne 
. * * * * 
/ro Nui'Oz e /1 Kunhstanli 
~911~ tu vlixe h sel'li liOZBM 

~9" tu lfBX#I b sel'li Ag1rl 
81/a ronl ke hemii meydamt 
Als mm llllde h sel'li Sipanli 
T1mlbilmd ke heya bl ezmana. 

>· 
)(AMEVAN- Berlin 

. . 

IEWROZ 
• 

Eyda me ya tah nawroz a 
EmA dlaa tavi ll kene roje 

...... 

• 

Nawroz e yda me ha mO Kurdan e -
·Em bl dılxwet d1b1n bi..O cana · 
ÇI ku ew eyda bev O baplran e 
lro amA ag•rl hlldm ll seri ~;lyana 

·t 

I!Sila cleılkaVII'I xortln me, btgnn govenelana 
_Emi tiata ki"U~ b1mlnın ll hlvlya w ana 
Ku ew vi .ronahiyl blmn nava ba)arane 
8118 dewlet biberiyi neke ll me Kurdana 
Bda çedd xwe vekm o banm lfev e · 
Aglrl ~wroz d1h.uHi 11 plnce ardana , _ 

'' Yek T1rk O Iran e, yi ·~•n Surye O Iraq O Erivan e .• · 
Kurckino, h6n bat. bl:ran1n di O bevl me yak e 
Newroııe ı.ne 'yak e O walatl me KurdiStan e 

v .. ~· .- , .. ı 
'· 

. . . . . 

-H.GOZEI:. -VAN 
' .---...;.... - ·- .. ,, ; . . . ; ' . ,.~--· 

.. . · ·-~:ı '.,. 
~Tf 

. ' 

.~ -
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ey new~ newi'OZ 
fiiiV101111 blnde•llln 
tVniiYB hemiJ pıven 
,.lll hemll diltın 
Çllllll tu ll kutdiStlln 
qedtlx /ann kolediinm 

* * * 
KUJtınll· wen 111D11cel'lln' 
klldcer KAWA 1'11 1118f8 
lro ew dA• ,., ye 

' . 

lnqtınll hemO JtWlnmP!I , . 

... lt' lt' 
ey new~ newi'OZ 
tu lfll:tll/lnlt H4J11rl ,., , "bone lll 
bini herdem •er •enm 

•fl.f(;IIVBn 

* * * em /ro ll Ewi'Dp8 
lll plroz dlloil newi'Oz 
weld çlyıı dtlng dıdlil _,.,he yer dlb4n 

ew hawer bone lll ye 

lt' * * 
t:e}ne geM rojnedl 
ldl bue blndest/ 

· •"'l te ••mıazkm 
dozıı te1 mexuyeye 
ew ,., ... ••yelbm e · 
hemO kesk O sor O ar e 
ew ., klldcemn e 

ew ele cotkel'lln e :-

• 

• 

..... 
' 

Zordastan bıxın xware 
Nuroz roja serbesti 
Em naxwazın bındesti 

* * * * 1 

Nuroze piroz bıkın· · 
Tekoşinıı xwe ç~kın 
Rojen xweş p~r nezik ın . 
ReyaMarkıs M&ekın 

D. BARAK· Lice 

• 
.. 

DI WEBliZIDIYE 
Jl beri da tu heyl 
Ey nawtO&a do:ra mtt . 
D'1mnm ez, • bemad•m 
Plroz ddum te her Al. .. 

* * * 
. . 

Ne 'b.,..... ••A-çar · ·. 
Clha tevde lur flkar 
Tunaya·teng o tari, 

· Ronayl O flreyl ... 
. . ' . 

lt'* ' * 
Lı - nalum neyari 
M~JBI~ blhar 1 . 

· Wek Clhanl mezan 1 
DIJ'Okya cotkaran 1. 

* * * 
Ll·plf çavl dqjnun da 
Tu ti~O.fln O yar 1 
Heya hebıım ll cihan 
Plroz d1kım senelan 

. ' 

... 

. . 
.. 
' 

\ 

' 

.. 

'• 

, 

1 

-www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-

1 
1 

"GE LJ\N RA AZADI" 

Oc uR ... 
Waxteki lı çivi gurek hebO. 

Gurek gır O qelew. Lı w l çiyayl 
jı wl bitır gur ji tuneban. Lı don 
wi tir niçlr hobO: Rovi, ker
gOfk, kuze O serda ji pez O 
dewarin gundlyan ... Ew jı kuna 
x-Ne derdıket, weki -dıli xwe lı 

nav rilan, zinaran _dımetlya, 
gava bırçl d!bO xwa davit ser 
kergOfkeki en berx fı bwnekl 
gundiyan perçe dıkır. 

Jı bo wl dınya bedew bG, 
azadi o .. ı~ hebO ... 

Rojeki çend gurin dın hatın 
wl çlyayi. KMa guri me reviya. 
Beri lı ser niçiran f8r kınn, 

· ptttre lı hev hatın, g~: "Çiya 
mezın e, ew bl t6rl me 
hemOyan dıke; em çıma f8r 
flıkın?." 

Disa rojin rehet vegerin; 
azadi O atıti tunda hat. 

Çend salan gurin me wek. 
blra Jln. Tirl xwe kergGfk, rovl, 
xezal Q mlh O kerin gundiyan 
xwann. Pati bo wan roj6n teng 
hatın. 

. 
Şıvan O gundiyan çek gırtın 

u bı du wan katın. Berenan Q 
cıwangan bı strQhin xwe, ·he$
pan u keran bl pihnin xwe beri 
wan dan. Roviyan, kergOfkan, 
xezalan, berxan · Q karan habn 
cem hev, gotın: 

"Jı me ra azadi, guran ra 
mırınl" 

Hımber van bOyeren gur 
ecibml!n, enırin, kırın zQre-zQr 
u gotın; 

"Hela bınhirın, hela bınhi
rın ... Dıbijın,- jı me ra azadi!" 

"Çawa dıbe, zagoni çiyi 
hat tıkestınl" 

"Atm çQ, anartl hatl" 
"Azadlya .me jı dest me 

d ıçel" 
Guran, bı vi awayl, lı ser 

azadi Ci Bfrtiyi f811Ntbtk use 
lunn ku erd O ezman hejlya ... 

* * * * * * 
Em vi çiroki ...,... ser 

Demlrelan, Tırk6fan, Bozbeyll
yan, Çelebiyan Q Şerbetçiyan 

dıkın ... 

"HALKLARA ÖZGüRLüK · 
VEKURTLAR... 1 

Bir zamanlar bir daOda iri, 

1
. 

beslll bir kurt Yatıyordu. O 
dağda ondan batk a da kurt , 
yoktu. Bol av vardı çevresinde: 1 
TIIkiler, tavtanlar, sansarlar, • 
üstelik de köylülerin koyunlan, •

1 sağırlan... Deliğinden çıkar, a
ğaçlıklar, kayalar aresında key- • 
fince dol&fır, aaktıtı zaman da 1 
bir t&Yf8nın üstüne atılır, ya da· 
köylülerin bir kuzusunu, keçisi-

1
. 

ni parçalardı . 

Onun Için dünya güzaldi, • 
özgürlük ve barıt vardı... 1 

Bir gün o data bir kaç kurt 
• daha geldi. Kurdumuzun keyfi 1 

kaçtı. Önce av üstünde kavga 
ettiler, sonra anl&ftılar: Dediler • 
ki: "Dat büyüktür, hepimlze de 1 
doyunca yeter; neden çeklflyo-
ruz sanki?." ~· 

Rahat günler yeniden geri 
• geldi, özgürlük ve be"' da... 1 

Bir kaç yıl kurtlanrriız kar
det gibi Y8f8dılar. Doyunca • 

· tavJ&n, tilki, geyik ve köylülerin 1 
koyunlanna, efeklerini yediler. 
Sonra güç günler gelip çattı. 1' 

Köylüler ve çobanlar sllah
lanıp P&flerlne diiftüler. Koçlar • 
ve tosunlar boynuzlanyla, atlar 1 
ve etekler tekmeleriyle dnlara • 
karjı koydular. TIIkiler, tavtan- 1 
lar, geyikler, kuzulAr ve oğlaklar 
ise bir araya gelip f(iyle bağırdı- •

1 lar: 
" Bize özgürlük, kurdare ö- • 

lüml" 1 
. Bütün bu olup bitenler 

k&l'ftsında kurtlar f&ftrdılar, öf- ~· 
keye kapıldılar. Var güçlerince 
uluyup fÖyle dediler: • 

. " Hele_ bakın, hele bakın... 1 
Bize özgürlük, diyorlar!" 

• "Nasıl olur, dat yasasa çiğ- 1 
neniyorl" 

"Bant gitti, anertl geldll" 
"ÖzgürlüOümüz elimizden 

gidiyor! .. " 
Böylece kurtlar, özgürlük 

ve ba"' üzttrtne öyle bir tamata 
kopardılar ki yer yerinden oyiıa-
di ... 

* * * * * * 

• 

1 • 

1 
• 

1 • 

1 • 
k-.Jere, Bozbeylilere, ÇelebUere 1 
·ve Şeı~tçilere armeOan olsun. J 

-··--·--lr.·d· . . . . . . ,,......., 
---ti:J;f AZADIYASEKSI DA.WEZIREK.CIWAN ---

~ rojan beri, Wezire "Çandi ya Hukumeta nuh, 
mina serokweziri xwe beyanak gelek demoqrat (1) · 

pifkitkır O got: " Em ne lt hembar c;iktnn u nif8ndana 
fllm6n seksi ne. Hukunıet lı tıttin awa neqelıwe. 
Herk• bı xwe dıkare qerar bıde ku, "ez6 blc;ım vi 
filmi blbintm, an ne blnım .... " 

Menv jı van ramanin d9m0Cirat gelek ddxwet 
dıbel Heke wezJri me yA cıwan Q Sımbelreş gavek dın 
bavije Q heqin homoseksüelan Ji bıparize, ango bo 
wan ji .u seabestl bıxwaze c;itır dıbe Q dı welat da 
demoqratl gelek pitcfa dıçe ... 

Hınclik ne mabCi blrkım, tlftek dtn heye ku nızanım 
ti bira kesll Ew ji' li Tırklyi azaclya ramani ye .. Dı 
dema 12. Adaa4 n8f1rvanin wek Sıliman Ege Q Mızafer 
Erdost qui 30 sal ceZ. xwann. O tavlı wan pır menvAn 
dın.. Nıha jl zordesti lı ser pırtükan. kovar Ci rojnaman, 
netirvan Q pırtOkunan ne kim e. X.sama, ·evin ku 
wek Roja Welat nivçe Kurdl derd*evan lt ser wan ... 

Rast e, azadiye ramani ne ewq• gııring ei ... Li dlsa 
ji heke wezlri me keremktn, pıçek. jl bı wi mıjQibln, 
.,.. dtbe .... 

• • • •• 

' 

"' HiTLER, BOGOS U 

MiREMERASi 
• 

Hitler çıma ewqas 6t.\{mıne 
Cuvivan bO? 

Ewi dıgot, Cuyi, xwina 
Cermanan ye bı lınd O pak xıraw 

dıkın. Paşe aşkere bQ ku, xwjna 
Hitler bı xwe ne ewqas pak e, 
h ı m j i xwina-Cuyiyan tevle ye . . 
Waxteki dapira Hitler lı W lyane 
lı cem Cuyiki dewlemend cariye 
bO, lawe male ew ducani 
hıştıbO ... 

We ditiye: ewen ku paşe 

dıb ıne Mısılman , bı mısılmani 
ya kesi qayil nabın! Lı ser her 
qezike behsa Mısıl maniye dıkın 
Cı merıv bezar dıkın ... 

Çend mehan bere . lı rojna
man derheqa nıjadparezeki bı 
nav O deng xeber derketın . Ewi 
.ku j ı Qıbrıse hatiye o nave bave 
w i j i Bogos bOye ... 

Serhatiya wi çıqas j i nezıki 
Hitler e!. .. 

' 
Pır kes hene ku jı qeziya 

" Gelen ra azadi" dirı dıb ın . Lı 
esle wan bıgerın, hOne b ıbinın 
ku ew j i "Mısılmane paşin" ın ... 
Ntay o bapiren wan Kurdın O 
hin ji salmezınen wan bı kurdi 
xeber dıdın. 

J 
Bege Meraşi! Tu ji ve yeke 

baş dızani. .. Heramzade!'l- · 
\ 

..... 
GUR U BERXI.K! 

Çiroka gur ü berxıke bı nav deng e: 

Rojeki gurek bırçi lı ' ' ira xwe 
dıgeriya. Ew dı newalek zelal ras · berxıl'k& 
hat. Bo xwanna we lı manan genya ıl got: 

1 "Tu ava ının şoli dıki.. . 
Berxike bı nermi le vegerand: 
" Çawa dıbe? Ez lı jer ını, tu lı jor ... " 

' . 
Gur rıly& xwe tırşkır ıl got: 
"Te par qeziyl!n xırab jı 1!1!11 ra 

t
. .. go 1)'6 •• . 

"Ez par ne lı dıne bılm; te ne diye, ez 
~>erxe şir ını ... 

. 
· "Ku tu nebi ji, bıray te ye .. " 
"Bırayli ının tune ku heq6 te da tış~n 

xırab bej e." 

Ser ve bersive gur enıri ıl got: 

" Buayi te nebe ji, yek jı we ye, gıdi! 
Ez zanıın hıln, kılçık ıl şıvan&ı we derheqa 
nun de çı tış~ xırab dıbejm .. " got ıl dev 
avete berıuke •. hılda bir danstane ıl zagona 
guran ani cih. Ango wek mıdeymomi 

, cunn~ we je ra xwend, wek qadi qerar da, 
. teıııyiz ıl tışt ji dı nav da ... " 

Zagona guran lı wela~ me xweş 1:6 
zanin. Dt wan rojen paşin, guran disan 

denge xwe bılınd kınn . bo xwanna .me lı 

manan dıgenn. Le bıla ewqas !ez ıl bez 
nekın . Berxı.k. ji Mi berxa şir nine, bılye 

heran. Dıbe ku, h ciye ku goş~ wi zıkA 
gur terke , qoçAn wi h(W gur bıqelışiıluı ... 

Ca,T heye lru ~an dıbe n6çir ... 

HiTLER, BOGOS VE 

MARAŞLI BEY ... 

Hitler neden o kadar Yahu
dilere dQşmandı? 

O diyordu ki Yahudiler, 
yüksek ve soylu Cermen kanını 
bozmaktaiar. Sonra anlaşıldı ki 
Hitler'In kendi kanı da o kadar 
temiz değil, hem de ona Ya.hudl 
kanı karışmış.. . Bir zamanlar 
Hitler'in büyük annesi Viyana' 
da zengin bir Yahudi'nin evinde 
hizmetçiydl. Evin oğlu onu 
gebe bırakmıştı .• 

Görmüşsünüzdür, sonra-
dan Müslüman olanlar kimse
nin müslümanlığını beğenmez
ler. Her sözün başında müslü
manlıktan söz açar ve adamı 
bıraktımlar. 

Bir kaç ay önce gazeteler
de ünlü bir ırkçı hakkında 
haberler çıkmıştı .. 

Hani şu babasının adı 
Bogos olan Kıbrıs'tan gelme 
kişi hakkında .. . 

. 
Onun h ll(iyesl ne kadar da 

Hltler'inkine benziyor! 
. Bir çok kişi " halklara öz
gOriOk" sözüne deli oluyorlar. 
Ası llarını araştmn, göreceksiniz 
ki onlar da "sonradan MOsiO
man" olanlar takımından .•. Ço
ğunun babası-dedesi Kürttür ve 
hala yaşlıla rı Kürtçe konuşurlar. 

Maraşlı bayzade! Sen de 
bunu iy i bJIIrsin ... Haramzade ı 

K URTLAKUZU 

Kurtlc. kuzunun öykasa D.nladılr: 
/)ir gtın aç bir kurt au arıyordu. Duru 

bir dere suyunda bir kuzuya rastladı. Onu 
yemek için bahane arıyordu: 

"Suyumu bulandınyorsun, " dedi. 
"Nasıl olur" dedi kuzu, "sen yukar-

dasın, ben dŞaluJa. .. " 
](urt yazana ekşiterek şöyle dedi: 

"Sen geçen yıl banıı ka{retmişsin ... " 
"Ben geçen yıl J . lırı dogmaımştım. 

k 
.. 

Glirmtıyor musun, sat uzusuyum. 

"Sen delilsen kardeşin ka{reımiştir. " 
"Ama benim kardeşim yok ki .. " 

Bu cevap Dzerine kurt litkelendi: 
.. 
"Kardeşin olmasa do sizden biridir 

işte/ Sizin, çobanlanrnzın ve Mpeklerinizin 
lıakkımdo. nekr konuştutunuzu bilmiyor ' 
muyum sanki .. " dedi ve ardından kuzuy u 
kapıp ormana götarda., orada kurt 
yasalarını· yerine getirdi.. Yani onu savcı 
gibi s~lam. yargıç gibi karar verdi; 
temyizi, infazı da içinde ... 

* * * * * * 
· Bizim memlekette k~ yasası iyi 

• 
bilitUr. Son gankrde de kurtlar aeskrini 
iyice yakselttiler, bizi yemek için baluuıe
k r anyorlc.r. A ma bu kadar acele 
etmeşinler. Kuzu artık. süt lı.uzusu degü, 
koç oldu. OW. lı.i onun eti kurdıuı 

midesini şenkndirecetine, koçlan barsalı· , ____ , .. __ . . 
IUI'"I#N ~uı. .. 

Gan olur, GV4 ,ulcn avlatur ... 
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· e Gazetemizin · .~uhabiri, T(>B-DER;in dilzını~JI( fieinok· 
ratik ~titim Kurultayı'na katı1mak Qzere TOikiye'ye gelen 
FtSE (Dilnya Ötretmen SendikaJarı Federasyonu) · Genel 
Sekreteri Sayın . Daniel · ·Retureau lle · bir görüşme yaptı. 
Mubabirimizin sayın Retuerau'ya ve kültiir sonınlan, 
Kürt halkının dili ve kültürilne baskdar ve özel olarak 
da ROJA WELAT'a yapılan iJgili olarak sorduju 
sonılan ·ve onun yazdı cevapJannı aşaalJda 
IUDU.Voruz. 

ROJA WELA T -Sayın Retureau, baza 
konularda aörüşlerinizi öirenmek istiyoruz. 
· Oneelilde bize FISE'nin amaçlanot lusaca 
anlattr mtstntd 

DANJEL RETUREAU -FISE'nin başlıca 
amaçları şunlardır : 

-Tüm ülkelerde demokratik bir egitim 
sistemini gerçekleştirmek; genç kuşakları , 
ulusal kültürleri ve meslek egitimleri yönünde 
bilimsel bilgi ile donatmak; okur-yazar 
olmamayı tümden ortadan kaldırmak, 

-Silahlanma yarışının sona erdirilmesi V 

barışçı düşüncelerin geliştirilmesi ; Asker 
harcamaların azaltılması ve bu mali kaynak 
ların. halk·ların ekonomik sosyal ve egit 
gelişmeleri uwunda harcanması için çalış 

• mak, 

-ögretmenlerin hak ve menfaatlerin~ı 
· c;avunmak hükümetlerin herhangi bi;ı\
sırıırlamaya tabi tutulmayan toplu sözleşme
ve grev hakkı da dahil olmak üzere," türılı 
medeni ve politik hakları ve sendika haklarını 
tan ımasını saglamak için çalışmak. 

. 
. -Gerek mesleki haklarını savunmak, 

·gerek faşizme. ı rk ayrımına ve emperyalist 
bask ı ve sömürünün her biçimine karş ı 
koymak için ögretmenler ve diğer sendikalar 
arasında dayanışma sağlamak •. 

-Çokuluslu tekellere ve onların yeni 
sömürgeci siyasetlerine karş ı mücadele 
etmek; ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarına 
ve ekonomik, sosyal, kQltürel kalkınmalarına 
olanak veren u luslararası yeni bir ekonomik 
düzen in gerçek leşmes i iç in çalışmak . 

SORU 2- Sizce demokratik bir eğitimin 
ana özellikleri nelerdir? 

' 

CEVAP- Demokratik eğ itim ancak 
demokratik bir iJikede gelişebilir. Bunun için 
sınıf, di n ve politik görüş ırk ve cins ayrım ı 

yapılmaksızın herkes için egitim eşitliginin 
varolmas ı gerekir. 

. Yine, e~ıtım sıstemınden yararlanabilme- . 
leri için yoksul halkla, işçi· ve .köylülere 

r 

yaroııncı · olacak spsyal ve ekonomik ted · 
birler alınmalıdır . 

Demokratik ~itun .içerik olarak kiş.ili~in 
. çok yönlü gelişimini , ülkede varolan çeşitli 
kültürlerin korunmasını, ülkenin bilimsel, 
teknik ve kültürel gelişimini amaçlamalıdır . 

Ö~retmenler, veliler ve öwenciler, 
· ~itimin planlanması. egitim amaçlarının 
belirlenmesi. okul ve üniversitelerin yönetimi 
için birlik oluşturmalıdırlar. ()grenim ulusul 
dillerde {anadilde) yapılmalıdır . 

SORUl-Türlüye'de ve diier sömüraeci 
ü•elerde, sömürae ha.lktn ulusal ve demokra
tik haldan üzerinde yojun buktlann, 
asimilasyon ve jenosid UYI,.lamalanrun 
henüz sümtekte oldulu bir dünyada yaşıyo
ruz. FISE'nin, uluslann kendi teleceklerini 
belirleme hakk1 konusundaki &örüşlerini 
açıklar mtstnlzf 

CEVAP -FISE halkiara uygulanan politik 
baskıların karşısındadır ve onların kendi 
geleceklerini belirleme kararlarını olanca 
gücüyle destekler. Bize göre, tüm ulusal 
;gruplar kendi ulusal kültürlerini ve dillerini 
koruma ve geliştirme, politik ve ulusal 
özgürlüklerden yararlanma hakkına sahip 
olmalıd ırlar .. 

e Bo§dot lrkçı Rejiminin TerlSrU 
.. - ve kitlesel Cinart tlut Devcım 

ediyor. 
e SOVYETLER eıRLıl:tNOE 
YAŞAM 

e GERici GÜÇLERIN TAKOII:I 
ve CHP 

e 21 M ort ırkçılıklo MOcodele 
gUnU •• NEWROZ 

1 35 
NISAN 

• 

• 

• 

1 

' 

SORU 4-Türkiye burjuvazisi, Kürt halkt· 
mn ulusal ve demokratik haklannt actmastz 
bir baska altmda tutmaktadtr. Uluslararast 
antlaşmalara, özellikle de Helsirıki Nihayi 

· Belsesi'ne ten düşen bu tutumu, 15 milyon 
ejitim emekçisinin uluslararasi öraütü olarr 
FISE nastl kaF$tlarJ • 

Kürtlerin dilini ve kühürünü zoraki 
a5imilasyon yoluyla yoketmeyi amaçlayan . 
Türk burjuvazisinin bu elitim politikasana · 
nasil aörüyorsunuzJ Kürt ulusunun dili ve 
kültürii üzerindeki bu baskalara son verilme
den Türkiye'de aerçekten demokratik bir 
ejitim düzeni aer~ekleştirilebilir mil 

CEVAP-Bu soruyu 2. ve 3. şıklarda 
cevaplandırdım . Sunu da eklemek isterim ki 

· FISE, 11. ola~an Konferansında aldıAı bir 
kararla, Helsinki . Konferansı Nihayi Belgesi' 
nde belirtilen tüm kararları destekiernekte ve 
bunların gerçekleşmesini istemektedir. Kürt 
halkı da tüm diAer halklar gibi ulusal ve 
demokratik haklardan yararlanmalıdır . . 

SORU S-Kürtçe-Türkçe olarak yaymlan
makta olan ROJI\ WELAT adh aazetemiz 
üzerinde sürdürülen nkçt-şoven baskiiar 
Avrupa ülkelerinde de çeşitli demokratik 
kuruluşlar tarafmdan kınandt. Bu konuda da 
konuşmak ister misinid 

CEVAP,-Biz tüm ulusal gruplar, demokra
tik örgütler ve bireyler için basın özgürlüğü 
ve düşünceler ini açıkça belirtmek hakkından 
yanayız. RO JA WELA T'la dayan ı şma içi nde 
oldugumuzu tekrar belirtir, onun bas ım ve 
yayımına karş ı yürütülen tüm baskı girişimle

rini protesto ederiz. 

X~ ; M111tifa AYDIN e Berpırsi)·aı : FIKRET 
iAtcAY • Navnişan ~umer SOkak, 12/2 
Deıııanepe ANKARA • Şenen aboae: Bo 6 
n\e.hill SO, ali 100 liny• Tadıi,.e ; bo welaıft 
1ıırWQ"i du q•t e • 
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