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PiRSÊN ROJE

KURDISTANA
PJRSA YEKITIYA

Jî her du hêzên ku doza serokîtiya tevgera rizgariya Kur-
distana Iraqê dikin.PDK.di destê serokîtiyeke paşverû, le-
yistoka îran û CIA yê.îndî bûye asêyî li ser riya pêşveçû-
na hêzên şoreşgerên Kurd.Serokên wê hin li Londonê hin li
Washi ngtonê ,hin li Tehranê bi mîlyon dolarên ku di dema
"Şoreşê" de dabûn alî, bi yên ku hêjî ji îran .Amerîka ,îsra-
îl.hwd.ji wan re tên ji xwe re wek paşan.wek şêxên M»adi-
yên bîrên petrolê di jîn; tîcareta belengazî û bindestiya
gelê Kurd dikin.Ev serokatiya xi ryayî .kevnare îro îndî hê-
lîna axayên şer bazirgan.diz û keysperesta ye:Li dora wê ,

kesên bêbawerî.bê' bi ngeh ,1oqo ,qul ipok ,şorbeger diçin û tên,
Me di hejmara xwe ya borî de nîşan da çima bi serokatiyeke
awaha şerê gelê kurdê Iraqê tucar nikare biserkeve û çima
riya rizgariyê di paqijkirina van bermayeyên sedsalên
XVII I -XIX an de derbas dibe.

lia timan:
liser hêza din,Yekîtîy

iî Kurdîstan (YNK)hin Kes
hê hin xewn û hêvîyan xwedî di-
kin.daxwazin dilên xwe dikin sû-
na pêkahiyê, xwe bi rewnaya ( xeya-
la) YNK a pêşverû di lo_rî nin , YNK
di valahiya siyasî ya ku piştî ada yekî hevrayî
ra 1975 an bi reva serokatiya
PDK a îraqê li Kurdîstana îraqê
peyda b 0 b û > ş a z bû û xwest vê va
lahiyfi- dagire;ji pê»msrgeyên bS
serî , bêserokîtiya siyasî mayî re
serokîtî bike.serê li hemberê re
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DBarzanî û Iran^, 	 r. 7
DJi Gernama Ewiiya Çelebî 	 r. 8
DJi Dîroka "lCurdistanê 	 r . 1 0
DDaxuyaniya0Par.tiya.K^himunîst. . .r. 1 2

DBingehên desctp#êkiyên Felsefê . . . r . 14
DRizgariya Jinan*. . ."*	 r» 15
DXebata Yekîtiya Xwendekarên

Kurdistanê li Fransa 	 r.16
DPirsa AKSA 	 r.18
DMirina Ereb Şemo 	 r.20
DZman 	 r.23
DStran û Leylan 	 r.24

jima faşîzma îraqê bajo.Awê ku
hîmdarên wê dibêjin ew "ne Partî
ye.ne jî Cephe ye".Ango ne hevde
saziyeke li ser bingehên îdeolo-
jîk sazbûyî û îdeolojîyekî bihev
girêdayî ye û ne jî Cepheyekî
ku partiyên wilo lidora bername-

asgarî dighîne
hev.Em dikarin bêjin ku YNK ne
tenê ne Partî û ne ji Enî tcephe)
ye lê ne yekîtî ye jî.Kombûnek e
ku kes û komikên ku jiber sedemên
cihê lidervayî an li dijî PDK a
Barzanî b'ûn.an heta rojên dawîn-

nên adara 1975 an jl
di PDK da bûn û xwe
jê dûrkirin.dicivîne
hev.Tê de sê cihê he
ne,li gora xurtahiya
xwp :	

Me di hejmara II an
de,di benda liser Kur
dîstana Iraqê navê kö
vara Tirk Briefing hiî
dabû lê hejmarên we
hatibûn jibîr kirin.
Vane ev hejmar:Brie -
fing,Weekly Indepent
Magazine,Ankara
June 21 .1978
July 12.1978" '
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Li ser şerê hindurê

iiiAttil ai)
NJŞTiMANÎ

"Pêsverûyên biserêxwe"ku Celal Ta
labanî û hevalên wî yên nêzîktir"
in 2° Tevgera sosyalîsta Kurdîs-
tanê 3°Komika Marksîst-Lenînist ajl
Ev komikên cihê reng û pirtexlît
liser çi hîm û esasê dighên hev?
Dijîtiya "serokatiya eşairî" ya
Barzanî û xistina hikOmeta Bex-
day ê .

Her çiqas dijî hin tistan bûn
dikaribe komikan 0 kesan liser
pirsên taktîk nêzîkî hev bike ev
jibo sazbûna serokatiyeke aheng-
dar , hevgîr , xu rt têr nake.Divê ku
li ser tiştên ku dixwazin çê bi-
kin.li ser awayên xebatê û ajoti
na ser,liser heva 1 bendiy _ n hin -
dur û derve ji lihevhatinekî he
be.û bin bingeh (prensib) giyane
kî serkarî bidin vê avahîyê rêya
pêsiya wê 'ronak bikin.

Ji van tistên ferz yek jî di
YNK de tune ye û heta niha Tala-
banî û hevalên wî ku devê kîsikê
pera digirin YNK ê li gora qî
ma xwe dajon, her d_ komikên din
tenê wekî xemlekî ne.bikêrî pro-
poganda wan tên.Hin heval bawer-
dikin ku himin di YNK a de hin
kesên soresger "sosyalîst","mark
sîst-lenînîst",dilsoz,fedekar he
ne Q dixwazin bi dil û can jibo
rizgariya gelê Kurd tiştekî bi-
kin,divê em li YNK ê bi çavê. hê-
zekî welatparêz , tewer soresger
binêrin .

Lê di vê pirsê de yê ku xwe-
zaya hêzekî kifs dike ne axaftin,
belavok û tistên nvîsî an gotî ne
lê pra t î k e.tetbîqat .tistên ki-
rî ne . D-berî hemîyan kirinên
serokîtiyawê hêzê neKu ev serokatî
di aliyekî de doza şoreşgerî 0 s_
rê dijî emperyalîzmê bike û di mi
lêdin de pista xwe bi pagverûti-

ya Sûriyê ve girêde,ku bi Urdûna
Melik Huseyîn û bi Iranê re rabe
rûnê meriv divê hikmê xwe li gora
van kirinan bide ne li gora goti-
nan .

Xwexaya serokatîya YNK ê
Em cardin bikin-ku di tevgerekî

de pirsa hîmî û sereke ya sero-
kîtiyê ye.daxwaza dilê filankes
an bêvankes nîn e.Erebekî çiqas
qenc dibe bila bibe.heke yê ku
wê dajo riya pêsiya xwe nebîne,
kilekor an b_b«ppirsiyar û ser-
xwes be.ew erebe nikare rêwiyên
xwe bighîne. morem û armanca wan.
Serokîtiya tevgerekî weka yê ku
erebê dajo ye.heta ew ne têkûz
serwext.ewle û bi îtbarî be.hê-
viya pêsveçûnê tews e.

Ci ye xwezaya serokîtiya YNK?
Polîtburoya wê de pênc kes he-
ne.Di destpêkede du ji wan nêzi-
kî Talabanî bûn û du kesên din
îyekî sosyalîst û yekî "marksîst
lenînîst") bi sedîsed ne bi Ta-
labanî re bûn.Jiber awayên xe-
bat'û danûstanên pasverû û nedemo
kratîkên Talabanî , kesê sosyalî-
st (Resûl) ji Polîtburoyê fire-
kisiya û peyayê "marksîst- lenî-
nîst" jî di serekî li dijî Ira-
qê de mir.Niha Talabanî ne tenê
serekê YNK e lê serwerê tewnayê
(mutlaqê) vê hêzê ye;her tist
di destê wl de ye.Cawa Barzanî
Sahê PDK û Kurdistanê bû,Talaba_
nî jî dîktatorê tewnayê
YNK ê ye.Di vê hevde sazîyê de j i
demokrasî yê.ji îdara hetrrayî (

misterek) tu eser tune ye.Talû-
ka jiyaniya vê sîstemê di adara
1975 an de gava Barzanî fermana
sekinandina ser da hate dîtin.
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M partîjBk) wnger
jani aibe !

YNK-awayên-- PDK eynî dide dom-
kirin.Di hindurda serweriya ke-
sekî.tunebûna demokrasiyê û ji
hemiyan girîngtir, tunebûna gi- .

hîstina siyasîya pêsmergan.Se r£
ketiyeke ku doza rizgariya ge-
lekî dike ne kovareke teorîk
derdixe ne xwendegehekî $oreşg£
rî vedike jibo peyivdariya pir-
sên soresê û gihîstina siyasiya
pêsmergan.Ev ji tinebûna bîre-
werên gihîstî ye an serokîtî gi
hîstin û çavvebûna pêamergan _____

bo xwe talûke dizane ?Pê smerge-
yên YNK jî wek y8 Barzanî bi emr
û fermanan radibin.bi kesan ba-
werî anîn e j îdeolo j iy eke şores-
gere ku wan bi hev ve girêde,ku
çarenûsa (qedera) şer ji destên
daxwaza kesan derxe,têxe destên
komê,destên hevdeşazî yê tune.

Bi kurtî partiyeke soreşger tju_
ne ye.Lê ceribandinên xelkên din
u yen me ji di den caran nisan
d a n e , ^bê partiyeke goreşger şo

reş çênabe! !Lewra,bi vê me$ê
YNK jî ewê tenê dikaribe ser
bike.lê nikare şores bikeQ __q an
dereng ewê jî bikeve rew$a PDK
yê;pi$tî çend salê ser ya bi
birrîna arîkariya Suriyê bire
ve an jî bi hikûmeta Iraqê re
lihev were;Cend serokên wî bi-
bin xwedî cî û meqam;kurdên,
din jî di halê xwe de bimînin.
Ji xwe berî çend mehan, hindik
mabû ev yek biqewimiya:pistî
çûna Sadatî Qudsê,Elî Eskerî,
li ser navê YNK ê çû Bexdayê û
berpirsiyarên Baasî re ket pe'-
yivdariyê; "S adat.Ereba kir rew
$ekî xerab.Divê em li hember
Israîlê rêzên xwe xurtkin,$erê
nav xwe rawest înin . Werin Kur-
dên şareder Q sirgûn kirî veg_e
rînin ciyên wan , 1 i hevha t i na 11
Adar 197D an bicîh bînîn û îd_a
ra xweser (otonomî) ji Hasim
Akrawî wan bistînin bispêrin me
em li hev bên;ser rawestînin."
Lê karbidestên Iraqê guh nedan
pêsneyarên ( t ekl îf §n ) E 1 î Eskerî
û Elî Eskerî ji Baxdayê destva
la vegeriya.
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Li ser hîmên ev çend sist û
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didim Kurdên ku $erê te dikin,
ew qas gêjahî Q xesar didin
te bibirim û bêarîkariya min
ewê $er bisekine . Mînaka ( mî-
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Ji vê yekê çi dertê:ku Sûri
ye arîkariya xwe bibire an Tir
kiye tixûbên xwe qenc kontrol
bike,YNK weka avahiyeke li
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be birîn,hi$k dibe.
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restî ye .

Heta niha me tistekî li ser
averû(zihniyet) û îdeolojiya
serokên YNK ne got.Lê hate nî
sandan ku îdeolojiya wan çi
dibe bila bibe.sertên objektî
fên lijor jimartî wisa nin ku
serê wan nikare here sarî ; ew
bêberpirs iy arî bi qedera gele
kî dileyizin Q Sûriye jî jibo



parastina kêrdîtiniyên xwe bi
wan dileyize.Ev rastiyeke es-
kere ye weke 2 car 2 dikin 4.
Cêtirîn dawîne (netîceya) ku
YNK bistîne ev e ku Talabanî
û Elî Eskerî bibin wezîr
lê Kurd di rew$a xwe de bimî-
nin .

TALABANÎ KÎ YE?
Gelo Talabanî bi vê yekê ni-

zane?Divê meriv bi gotinan ba-
werî neyne Q li pratîka kesekî
ku doza $ore$geriyê dike binê-
re.Ci ye ev pratîk?Jiyana siya_
sî ya.Talabanî di 1959 an de
destpêdike . Hingê ew û xwezûrê
wî Ibrahîm Ehmed bi darê zorê,
bi tifingan berî serokîtiya
PDK a Iraqê,ya ku sekreterê wê
Hamza Abdullah bû û bi awakî
demokratîk hatibû helbijartin,
didin û dikevin sûna wan, xwe
nezikî Barzanî di kin . Xe let iya
xortanîyê?Ihtîrasa karînê? Kî-
jan dibe bila bibe.awayekî qet
ne demokratîk. Di 1962 an de,C_£
nabî Ibrahîm Ehmed , peywendiy ên
tevgera Kurdên Iraqê.yên PDK ê
Q Savaka Sah saz dike l Realpo l_î
tîk?Zora hewcedariyan? Naxêr , tu
nebûna bingehên îdeo lo j î k , key_s
perestî.Di 1964 an de Talabanî,
Ibrahîm Ehmed.hezra hêza xwe
nakin.çawa berî Hamza Abdullah
û hevalên wî dan.dixwazin xwe
ji xanedana Barzanî bifilitî-
nin . Sernakevin . Direvin Iranê.
Sah çek û pere dide wan.Wan di
şîne ser hêzên Barzanî.Cend m_e

hên ser.Barzanl peywendiyên
xwe Q Iranê xurt dike . Talabanî
îndî bi kêrî Sah nayê,-Rola wî
ew bû ku .Barzanî mecbûrî heval
bendiya Sah bike.Pistî ku SaTf
pê yî karî da kirin berî wî û
hevalên wî dide.Ew tên li' Bex-
dayê bicîh dibin.Di dema ku h_i
kûmeta fasîst gunden Kurdan d_i
sewitîne bi hezaran kes dimirin,
dikeve xizmeta Be dayê'.Rojnama
El-Nûr derdixe .Serde jî hêzê
xwe çekdar dike.diçe digel 1 e_ş
kerên Iraqî $erê hin Kurdên
din dike Q herwekî bi vesarî û
qelsiyên tevgera Kurd dizanibû
ji Iraqê bêtir Kurd dide ku»-
tin.Ev yek heta sala 1970 dom-
dike.Kêngî Bexdad û Barzanî li

hevtên.her du biryar didin ku
koma Talabanî bê efû kirin.Tijş
tek ji kîsê Barzanî ne diçû.
Yin ku hatibûn kustin gundiyên
Kurd bûn.Hinanxwe diber sere__s
esîrên Berzan,yên din xwe di ber
sêxê Talabaniyan de didan kus-
tin.Pasê serok,wekî carên din
destên hev d iguvas t in , 1 i ba
hev rûdinistin.
Çi dibû dîsa bi gundiyln piçûk,
peşmergeyên bênav dibû.

Gelo Talabanî mecbûr bû bi-
keta xizmeta Iraqê û serê Kur-
dên din bi kira?Naxêr ! Ku : kesekî
em nebêjin soresger,lê bihindi_
kî bûrjûwa_y_ demokrat bûna 0

li dijî awayên dîkta torî an
pasverûyên Barzanî bûya û ji y a_

n« wî li Kurdistanê di talûkê
de bûya dikaribû xwe bide alî,
li cîkî weke Beyrû t , Sam, Qahîre
bicîh ber Q serê xwe di warê s_i_
yasî Q îdeolojîk de li hemberî
Barzanî bajo.Lê Talabanî ne t_e
nê ne demokrat e,ew bi îhtira-
sa karînê (îktîdarê) ew qas d_i
sewite ku jibo bicîhanîna vê
arruqneê bingeh nîn in ku nika-
ribe dev jê ibernede.

Heke kesekî ev çend bêbingeh,
qulipok,maceraperast,rojekî
dev ji xeletiyên xwe berde û
bixwaze di tevgerekî pêsverûde
we_. endamekî kar bike.divê me-
riv berî endametiya wî qebûl bi_
ke dûrûdirêj biponije.Lê ev
kes îro serekê yek ji hêzên ku
doza serokîtiya soresa Kurd d__i__

kin e û hevalên dora wî,wek b
Debbabe û hinên din bi keyspe-
restî û bê bingehiya xwe. ji neL
kêmtirin .

Di vê rew$a hazîn da karê so
resgerê Kurd ev nîn e ku bi hê_
sabên piçûk û tevlihevên der-
manf iroşan.bêj in ev ji yê din
çêtir e,em aniha pista wan bi-
girin.heye ku çêtir bin,bi edi
lin.Gol havên nagire nabe mast!
Kesên ku jiyana xwe bi macera-
perestî,bazirganî,qulipokî,
keysperestî derbas kirin bi
pistmizdan , navtêdan û telqînan
nabin sero kên-' soresger ! Divi ku
ji pêsmergan re,ji karker û
cotkarên Kurd re bê gotinj^YNK
û PDK,bi serokîtiyên xwe yên
nihave Keçel Elo.Elo Keçel in.
Heta ku ew serokîtî
neyên gu herandi n , het a ku eniu.g.
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Kî goresgerê rizgariya Kurdis-
tanê neyê saz kirin,heta ku
tevgera Kurd ji destên bazir--
gan , t êcîr , d:* z Q maceraperestên
bûrjuwazîyê û ji bin nîre sêx,
axa,beg Q serek esîran nefili-
te,gelê Kurd nagihe rizgariya

pirî îfletloiîk li dijî
kt.ipinstî. piffirûtîje

Di milê din de hin kes didin
pê$ ku divê soresgerên Kurdên
Tirkiyê an Iranê têkilî karên
tevgera Kurdistana Iraqê nebin.
Bi ya wan_ ewê gelê kurdê Iraqê
bixwe kîjan serokîtî jê re çê-
tir be wê bibijêre.û xurt bi-
ke.Ev xêza han gellek pirsa
hi lçli,ke : 1 ) p.rçebûnên nav tevge
ra Kurdê" Tirkiyêû Sûriyê di cî
kî de bi rew$a Kurd li Iraqêve
girêdayî ne,bi hindikî jê na-
yên tecrît kirin Q qenc tehli-
la tevgera Kurdên Iraqê jibo
ronakî û safiya îdeolojîka Ku£
dên din pirsakî sereke ye.ferz
e.2)Di navbeyna têkiliya fîîlî
(weka ku Barzanî an Talabanî

û dikin) nav karên Kurdên per-
çekî Kurdistanê Q tehlîla xêza
îdeolojîk Q hevalbe.ndiyên sero
kîtiya hêzên wan ên siyasî de
cihêbûnek nepiçûk heye.Serê î-
deolojîk li dijî keysperestî Q

pasverûtiyê di nav tevgera Kur
dên Iraqê de perçeyyek $arê
gi$tiyêjibo rizgariya neteweyî
û civakiya gelê Kurd e.Jê re-
vîn.ji berpirsiyarekî hîmî re-
vîn e .

3)Him PDK him YNK siyaseta xwe
ya pa$verû 0 keysperesta bi
dewletên pa$verû ve girêdayî
li ser navê sosyalîzmê dajön.
Divê ku sosyalîstên soresgerên
Kurd ji gelê Kurd re eskere
kin ku ev sextekarî û keyspe-
restî yên axayên ser û bazirga
nên kurdîtiyê ne,yên macerape-
rest û keysperestan e,tu pey-
wendîyeki wan bi sosyalîzmê ve
tune ye -Ev kesên han ne bi pra-
tîka xwe ne bi teoriya ne sos-
yalîst in.û her wekî gotinbêj
0 peyayên sinifên serdestên
Kurd nikarin bibin sosyalîst..
Pêtiya hiviya Kurdistana sosya

lîst xwedî kirin bêgoman wezî-
feya pêsîna sosyalîstên Kurdi_s_
tanê ye.Ji vî karî revîn û do-
za sosyalîstiyê kirin hevûdin
nagirin .

4)Hin kesên li Tirkiyê, Iranê an
Sûriyê xwe ku sosyalîst nîsan di
din di eynî wextê de jî pisgi-
riya PDK an YNK dikin.Ev jî s_i
yaseteki bêbingeh û bêbasîret
e.Bi hindikî sibê ro ku YNK îf_
las bike ewê jî ji siyaseta wê
bên berpirsiyar dîtin Q liber
çavên: mîlîtanên xwe bikevin.
5)Ji tehlîla tevgera kurdên I-
raqê revîn ne ji nefspiçûkî ye
ne masûm e.Hin kesên ku jiber
hin hesabên piçûkên bê$okan
( f raksoyanan ) naxwazin li vê
pirsê bikolin di milê din de
ji Cînê heta Sovyetîstan Q Ku-
bayê li ser hemî pirsên "sore-
sa cîhanî" ahkam û ders didin,
li ser pirsiyarên ku tene bi nûçje
yên rojnama an pirtûkokên ajî-
tasyon Q propaganda bihîstine,
biryar û hikmên hisk û bêgazî
didin.Lê gava ku li bin pozê wan,
di nav Kurdan bixwe de hin p i_r
sên ku dahûrî niya ( te h lî 1 a ) wan
ferz e.sErî hiltînin,ji meyda-
nê f iredi kisin . Divê ku $oreşg_e
rên Kurd hê ku tîr ji kevan ne
filitî ye bi berpirsiyarî û me_
sûliyet pirsên teorîk û îdeol_o_
jîkên tevgera rizgariya Kurdis
tanê bipey ivi n , ro na k û e$kere
bikin.An na pistî ku Barzanî
reviya çû Iranê an Talabanî
ser hi$t û çû Bexdayê an Samê,
bi derbekî "bêbextî Q kevnepe-
restî"ya wan kifs kirin ne ma-
rîfet s, rengekî keysperestîyê
ye .

Belêdivê ku em ji niha ve va-n
rastiyan eskere kin,belav kin,
jibo peydabûna hêzên teze.nû,
$ore$ger bixebitin.bi gelê xwe
bidin fam kirin ku tenê serok_î
tiyeke ji karker.cotkar 0 bîre_
werên $ore$ger sazbûy î , so sy a -
lîst , soresger dikare ne tenê
rizgariya neteweyî lê wisa jî
rizgariya civakî bidestxe, ku
tu rêyekî din tune.Yên din he-
mî bibin kortalên bêbinî.be-
la û mûsîbetên nû.
(w) Binêre rojnama Urdunê Al-
Ray;hejmara 25.12.1977 û kova
ra Lûbnant ila al.Aman3ya 6.1.
1978. 404
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BARZANI U IRAN
Belavkirina agahdarî
û nûçeyan j ibo nasîna
dîrokê û nihayê ferz
e.Ev nasîna han jî bi
kêrî vekirina rê û
bergehên wêbêyê tên,
riya pêşiya şoreşge-
rên Kurdîstanê ji hin
asêyî,xewn û rewnayên
pûç paqij dikin.Di vî
warî de qenc naskiri-
na tevgera dawîna Kur
dên Iraqê,ya xeletî-
yên wan.naskirina se?
rokên vê tevgerê,zih-
niyeta wan;nasîna ki-
rin.peyman û havalben
diyên wan j ibo wêbeyi,
şerê rizgariya gelê
Kurd zehf girîng(mi-
hîm) e .

Pi nav sê salên bo-
rî de di vî warî de
di çapa biyanî de gel
lek tişt derketin,pirr
tişt eşkere bûn.Hinek
ji wan bi destê kova-
rên tirkî an erebî gi
hîştîn guhên Kurdan j î.
Hinên din,dervayî Kur_
da cîhan hemî dizane.
Mako,berî hemiya div_i
ya bû ku Kurd wan bi-
nasin.

Me di hejmara xwe
ya 2an da li ser"Des_t
brakiya Barzanî û Is-
raîl" nvisî û keriyek
ji rojnama cihû"Jeru-
salem Posf'a 16.5.1978
an derxist.Ji Barzanî
merem,tenê kesekî ku
di demekî de serokît_i
ya tevgera kurda me-
zih,giran,tejîhêvî k_i
riye û îro,kal ,nexweş
li Washingtonê dijî
nîn e.Barzanî temsîla
zihmiyetekî dike di
tevgera Kurd de,zihni
yeteke kevn,kevnare jT
sedsala XVIII-XIXa ma
yî.Ev zihniyeta han

di şertên dinya îro-
yî de tucar nikare
biserkeve û j ixwe
pêncî sal in, şerên
gelê Kurd timî dibe
şkênandin û bindest-
tiyê.Barzanî ne kese_
kî ye;lê bihindikî
serokîtiya PDKa Ira-
qê ya doh û ya îro
yeidûajoyên wan in.
Ev zihniyeta han çi-
qas qels ketibe jî
hê heye û j ibo serfi
raziyên wêbêyê dive7
ku dara rizgariya me
ji van şaxên hişkbû-
yî yên ku bi,giraniya
xwe pêşiyê li çiql û
kulîlkên teze,jîndar
digirin bê _>aqijki-
rin,sivik kirin. An
na wekî hemî organî_z
mayên ku xwe nû nakin,
ewê dar hemî li piya
hişk bibe û bikeve.

Di vê hejmarê de,
em keriyekî ji mîjû-
lahiya Barzanî bi
rojnamevanê Iranî A-
mir Taherî derdixin.
Ev mijûlahî piştî
şkênandina tevgera
Kurdên Iraqê,li Ira-
nê derbas bûye û di
rojnama Iranî ya nav
dar Kayhan(hejmara
3.5.1975)de çap bû-
ye.

Amir Taherî wî li
qesra wî ya nezikî
Tehranê dîtibû Û pê-
re saet û nîv mijûl
bûbû;'Va ne keriyên
serekeyên mijûla-
hiyê.

"Di dengê wî de tu
şopa talî an kêfnex
weşîyê tunebû.Hey kû
li Iranê ye dev ji ci
lên xwe yî Kurdî ber-
daye,saqo :pantor, û
qrawat li xwe dike.

a
ji qederê xelasî

tune ye
Hê di destpêkê de di-
bêje;"Karê min îndî
qedîyaye.Qet niyeta
min tune ye ku cardin
serokiya şerê Kurdên
Iraqê bi'kim.Ez tenê
qûlekî naçarê Xwedê
me.Tiştê , ku hatiye
serê me hemî di qe-
dera me de nvîsî bû
û ji qederê xelasî tu
ne ye."

Gelo lihevhatina
Iran û Iraqe di cih
kî de hinek arîkari-
ya "qederê" nekir û
ev lihevhatin ne li
dijî Kurdan bû?

Bersîva Barzanî ronak
e;"Berî her tiştî,di-
bê ku bêjim ku haya
me ji vê lihevhatinê
tunebû.Lê ez bi vê li
hevhatinê re me,jiber
ku ew bi kêrî îranê tê
û tiştê ku j i Iranê re
qenc e,divê ku ]jemî
Kurd pê re bin."Iran
destê arîkariya da me .

Di sala dawîna şer de
tu dewletekî qasî
Iranê arîkariya me
nekir.Heçî yên ku bi
derbekî bi hebûna me
hisiyan û çend hêstir-
kên durö li ser meri-
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re-
bi

jandin,merema wan te- nikarin serkevm. Me
nê ew bû ku li dijî dikaribû hê dom bikin,
îranê propoganda bi- lê ewê xeynî bêtJ __

kin (...)Min peşiya tin û kambaxiyen nu
peşî zanibû ku Kurd di kêrî tiştekî nehata
şerekî awha adetî de

'em spasdarên îranê ne,
Dûrê Barzanî hilmekî
ji qelûna xwe kişand
û dest bi peznê Ira.-i:
nê û Şah kir;Em hemî
spasdarên Iranê ne
j ibo tiştê ku wê ji
me re bi bawerî û dil
sozî kir.Em niha di
hizûr û qedirgirani-
yê,di bin hîmaya Şa-
henşah,serwerê hemî
kesên ku ji nîjada a.
rî ne,dijîn.

Gelo ewê niha Kur-
dên Iraqê çi bikin?
Barzanî awa bersiv
dide:"Ez li vir im û
ew li wê ne.Dîsa bê-
j im ez ne serokcim û
ezê _ îndî hew bibim
serok.Her tişt qediya
ye,ji binî qediya ye .

Ez dixwazim ku navê
min ji dîrokê bê xe-
rakirin,lê hun rojna
mevan , hun nahel in ( . . )
Niyeta min tunê ku
ez ji niha pê ve Par-
tiya Demokratîka Kur
distana Iraqê îdare
bikim an raya xwe li
ser xeta wêbêya vê
partiyê bidim." Dûra
Barzanî bi bîhntengî
qala hin Kurdên ku
li dijî Iranê daneza.
nan didin dikê:" Ew
ne meriv in ne jî
Kurd in!" ( )

Serokê pîrê Kurdên
Iraqê,gava ku qala
Kommunîstên Iraqê di
ke,kela wî radibe u
wan j i qirkirin û kuş
tinên Bakûrê Iraqê
berpirsiyar dike: '

"Kommunîst neyarên
Islamê ne û dixwazin
bi her awayî misil-
manan berî hev din"
Barzanî dixe bîrê ku
8

wextekî jê re"Mellê
Sor" digotin."Neya-
rên min vî navî da-
bûn min.Ez timî an-
tîkommunîst bûm ji-
ber ku ez misilman
im.Di nav pêgirtjl
yên min de tu kom-
munîstekî tune bû û
heke yek bûna j î ne_

wêribû xwe eşkere
ke"Barzanî 'gellek a
yetan dike nav miju
lahiya xwe.

Her çiqas wî sa-
lên dirêj di şer de
derbas kiribe jî,li
xwe mikur tê:"Ez ti_
mî evîndarê edebiya
ta farisî bûm,xasma
Hafiz û Saadî û ni-
ha ez gihîştim wan"
Gava ku min jê pir-
sî ka niyeta wî he-
ye bîranînên xwe bi_
nivîsîne,li min ve-
gerand:"Ez bawer na_
kim ku ev pêwist be.
Meriv tenê gavekî
dijî û pjaşê vedige-
re xweliyê.Tewş e
ku min bibîr bînin.
Qûlên Xwedê divê* te
nê wî têxin bîra
xwe"

Rast e ku vegera
xweliyê heye.Lê be-
rê vê vegerê di he-
riyê de gerîn jî he
ye.Ev jî,heye kû Qe_
dera yên ku baweri'-
yeke bêşik bi mezna
hî,pêşverûtî û za-
neyiya "Serok"bawer
kiribûn û dikin be.
Bibê nebê meteloka
pêşiya dikeve bîra
me:"Malxweyê me Om
e,xwelî li serê kom
e!" DD

^Jljrerolkê Tirk Ewliya
Çelebî di salên 1652-
1653 an 1i hin navçe-
yên Kurdistanê geriy_a
ye û di cîldê IVê ger
nama xwe de dûrûdirêj
qala Kurdistana seds_a
la XVII an bedewî û
dewlemendiya wê dike.

Me ji gernama wî
keriyek kurt derxist
di kîjanî de Ewliya
salixê Qesra Evdal X_a

nê Bedlîsî dide.Di
hejmara 2 an de.gero-
kê navdar pesnê bede-
wî û semiyana hemama
vê qesrê dikir.Va yê
dûmahika vê keriyê.
"Di wan deh roj û deh
şevên ku em lê bûn mê
van.Evdal Xan jibo xa
tirê Melek Ahmet Paşa
ziyafetên ewqas şên q
têrûtije da ku kes ni
kare bi gotina salixi
semyan û debdeba wan
bide.Leşker û muhafi
zên sê hezar û sêst"
axayan heta meşalekêç
û seyisan hewand û
t ê r k î r .

Pişti şîvêjEvdal
Xan ji paşa re got :

"Cend lewendên me yên
çe hene.Heke dilê
we jî dixwaze kerem -
kin baxçeyê me yê mî-
ranî ku li Meydanê di-
nêre.em temaşa leyisti
kan bikin.Li ser van
gotinan Pasa kişiya
cihkî bilindê ji he-
mi warê leyistikan re
serdest û got :"Ka em
binêrin çi ji wan tê"
Li dora meydanê,xe!k
g i ş t rêz bi rêz kom
bûbû û hawilkarê tema
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Ji GernamaEWLÎYA ÇELEBKjD
şê bû.Pêsiyê .mêrxasekî
binavûdeRg ku jê re
Zengîzer digotin der-
ket hafa Evdal Xan.te
vî cilên xwe yê lewen
diyê ku ji çermê reş"
bûn.Ew erda ber piyê
Xan maçkir.diayê xwe
kir.û bi lezeki wisa
beziya û li dora Mey-
danê geriya ku hespên
rewantir ji nikaribûn
bighîjinê.Pişti vê
dorgerê.bi wê leza
xwe.heta hafa Xan ki-
Siya ,navê Xwedê hi 1 da
Q bi nermî xwe hilavêt
hewayê.di hewayê de sê
teqle li ser hev avêt
û li ser piya ket ciyê

xwe yê destpêkê . Dr wê.
gavê de,xwe weke hec-
hecikeki hilavêt û di
qasê çawşkênandi neke
de 1i hewayê çar caran
li dora xwe geriya Q

çewa piyên wi
îcar berepaş sê teqlan
ayêt.Bi nerminiyeke
wilo dilivi ku meriv bi
dijwarî dikaribû bawer
ke ku ji kesekî ev
çend hi ner bên( . . . ) *

Ev lewendê han duwazde
Sûşan kir du lodên şeş
Sûseyên liserhev danî.
Bilindahiyan her seşan
ji bejna merivekî dibi
hurî ,Çil-pênc1 gav fi-
rekisiya,mîna hespeki
pêkolê kir,»dûre bi der
bekî 1i ser pêkî hilpi
kî weke tîrê ku ji ke=
van filitî be kisiya û
weka brûskê gihîşt ber
lodên sûseyên liserhev
danî.Cardin qîriya"Hay"
demekî wisa li piya
li ser şûşên 1 i serhev -
danî ma.jibo dilşahî û
bextiyariya pasa dia-
kir û xwe avêt erdê.wê

maç kir û çû xwe danî
erdê gi rtqunci kekî .

Dû wî de hin lewendên
din hatin ,Q her yek.di
dora xwe de hiner û ma
rîfetên xwe nîşan da."

Li Bedl îsê .pîsewarî
(zenaet) gellek sên û
Pêşveçûyî ye.Çakûçên
ku 1i wê derê tên çêki-
rin ji yên hemî deran
çêtir in.CQmker ew qas
karêxwe rind dinasin
ku 1i ser cûm û qumasên
wan tu şopa drûtinê na-
yê dîtin.
Di r.enexane de rengên
zer.helesora gulî ,hele-
sora xoxî ,zerê pahtî çê
dikin?Drûvê rengên ku
rez Q baxçeyên vî baja-
rî bedew dikin,bi van
rengan dikeve - Karê
rengxana yek ji nîşanên
sanayiya Bedl îsê yê we-
ki tîr û kevanên wê
yên binav Q deng.

Çavê Melek Ahmed P_a
şa.waliyê Wanê û zav_a
yê Siltan Mûrad IV, ew
çend di dewlemendî Q

gencineyên E^al Xan
de ma ku di s'ala 1655
an de tevi leşkerekî
giran ajot ser Bedlî-
sê,pi.t1 serekî xurt
û bêgidî perrekî bajêr
xeraki r ,şewi tand , ma-
lên Xan talan kir.ki-
têbên wî şewitand.

.tvdal Xan zane û mê
vanhiz bû»lê ne mirov-
dewlet bû.Di dema ku
karîn û meznahî di
qevda sûr de bû.ew çi
bi.gre destvala bû.Yên"
ku xwediyê xurtahiya
şûr û topan bû.avahi-
yên wî yên bi zanîn û
bedewiyê bi salên
avakirî di nav çend
rojan de hilwesandin,
xopan kirin. a
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II
M erdçinî û dewarxwedîki ri nê

hin esîr û gelkok ji ber pêşve-
çûniya xwe ya di zanebûnê de an
çakiya erdê xwe,ji yên din dew-
lemendtir û xurttir bûn;dest bi
firotîn an bedêlkirina mal û
dewl emendiyên xwe yên zêde kî-
rin.Bazirganî û şerên nav eşî-
ran liser mal û milkan wisa ki-
rin ku ne tenê hin esîr ji yên
dewlementtir bûn.lê di nav eşî-
rekî de hin bi kerî û garanên
xwe.bi kolên xwe(yên ku di ser
de hatibûn dîlgirtin)ji yên din
dewlemendtir bûn . Xwedaniya ari-
zj ya ku di destpêkê de tenê li
ser kerî û koleyan bû .berebere
mal û hebûnên din.heta bigire
erd û avê.jî kir nav warê xwe .

Meriv îndî ne tenê aza an kole
bûn lê wisa jî zengîn an belen-
gaz bûn ,newekheviya mal û hebû-
nê ketibû nava wan.Di nav eşîrê
de erd û keriyên çêtir ketin
destên hin malbatan ku ew bere-
bere bûn axa û begên esîrê,xwe-
diyê mal û karînê(îqtîdarê) .

Di nav sedsalan de,danûstanên
merivên ku ji eşîra xwe ji ber
hin sedeman dûrbûne û li cihkî
din bicîwarbûne û endamên esîrê
sist dibin .peywendiyên wan û c_[_

ranên wan çêdi bi n . Wi saj.î peywen
diyên eşîrîy.ê- ciyê xwe ji gir?
danên cemaeta erdê û cîraniyê
re dihêle ku ev cemaet hê jî li
hin ciyan hene (Hi ndi stan ,Asya
navîn ,hwd) .

Dibe ku meriv xwe ji merivên
xwe re.braxweyên xwe re kêm bi-
ke ,dewl emendî û serdestiya wwan
qebûl ke.Di cemaeta erdê û cîna
nîyê de îndî ev peywendiyên bra
xweyî tune ne û kes naxwaze bT
hemdê xwe xwe ji dewlemendan re,
ji beg û xwedierdan re bitelîne,
kar û suxra wan bike.ev yek te-
nê bi zorê dibe.Loma dewlemend,
xwedîmal jibo domdariya ,serdes-
tiya xwe digihên hev.dewletê çê_
di kin ,supa (ordî ) û zîndanan da-
tînin ku bi darê zorê^bi tirsê
bindestan,gundiyan,belengazan
bi tewînin ^erweriya xwe deyninö ba

10

jon.Dewletên pêsîn ku liser hî-
mên koledariyê hatibûn danîn ,

li Mi srê .Mezopotamyayê û lîser
erdê Kurdistana niha avabûne.
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Imparatoriya Mitannî dew1et_e
kî leşkerî bû . Xanedanekî Se-r-
dar û serkarên Xûrî û Mitannî
liser xelkê cotkar û sivanan
hikim dikir.Di aliyê pîse^sen1
et) de.Xûrî afirandihên hêja,
berbiçav di af i rîni n . Pîseya Me-
zopotamya û Hîtîtan ji wan ge_T_
lek tistan stendiye.

Di demên kevin de peywendi-
yên eşîrî û qebîleyî ji yên
dîn xurttir bûn.Gava ku qebile_
kî bi şerkariya xwe qebîle û e_

şîrên cîran li ber xwe di te-
wand û peyderpey dewletekî da-
tanî navê xwe li navê dewletê
datani,ango dewlet ne bi nete-
wahiya (milliyeta) xelkê xwe
lê bi navê xanedana serwer di-
hate nasîn . Lewra ,eynî erd geh
bi navê "welatê Mi tannîyan".geh
bi yê "welatê Kardûxan" ,geh bi
yê "welatê Kirtîyan"tê nasîn.
Em bînin bîra xwe ku ev rêzeçê
(adetê) han heta demekî nêzîk
jî li pirîciyan hakim bû.Ne te_
nê Imparatoriya Sêlahedînê Ku_r
dî bi navê xanedana wî ya Eyû-
bî dihate naskirin,lê ya Impa-
ratoriya Osmanî bi navê eşîra
Osmaniyan kete dîrokê.

"WELATÊ KARDAKA Û

KURTIYAN,,
Yek ji kevintirîn nvisarên

ku qala Kurdan dike kevirên p£
deriyên sumeriyên 2000 sal be-
rî dewrana me ne.Zaneyê fran-
siz Thureau-Dangin ,wan xwendi-
ye.Tê de Sumerî ji "welatê Kaj__
da-ka"behs dikin û dibêjin ku
ev welat li aliyê "Sû" ye.Bi a_

wê zanayê Ingîlîz Driver.Sû li
qerexa Gola Wanê ye.Şerefname
kela Sûy li navçeya Bedlîsê nî_
san dide.Bi vî awayî , "wel atê
Karda-ka" hê di dema Sumeriyan
de.ango berî 4000salan inavçeya
dora Bedlîs,Wan;Qiyayê Zaxros
ûnewalên Zapê bûye.Dergûsa ge-
lê Kurd ev navçe ne,ew di nav
sedsalan de ji van deran ber
bi rojava(Roha,Entep ,Mal atya)û
ber bi bakûr (Qers ,Erzurum) ki -
siyane .

(dûmahik heye)
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(dûmahik heye)
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DAHTANÎTA

KARL MARX(1818-1883)

Ji serfên heyama navîn rûniştevanên
komava (kommun) yên pêşîn zan;ji vê gel
haya(xelkê) bajarî peyayên yekemînên
bûrjûwaziyê derketin.1

Servebûniya (keşfa) Amerîkayê ,riya der
yayî ya dora Afrîkayê warekî karê nû da
bûrjûwaziya ku hildikişîya . Bazarên Hin-
dîstanê û Çînê ,destdanîna li ser Amerî-
kayê ,têciriya mêt ingehî (kolonyal) ,pir-
bûna navgînên(wasiteyên) danûstanê û bi
awakî giştî,pirbûna frotişkan hilfir û
pêşveçûnekî ku heta wê gavê ne hatibû
nasîn da bazirganiyê û bi vî rengî.geşbû
niyeke zû temîn kir ji birê şoreşgerê ci
vaka feodala di nav j ihevhatinêde.

ftIwayê kevnê bikar-
anîna feodal an kar-
civayiya(korparatif)
sanayiyê têra hewce-
dariyên ku,bê rawes-
tin,hingî bazarên nû
vedibûn zêde dibûn,
ne dikir.

Destkargeh (Manufac
tur)2 dewsa wê girtT
Çîna navîna sanayî-
van cih ji mamoste-
yên Juranda stend:
parkirina xebatê di
nava karcivayên(kor-
porasyonên3)cihê şûna
xwe hişt ji parkirina
xebatê di nav kargehê
(atêlyê) bi xwe de .

Lê bazar bê rawes-
tin mezin dibûn ;

hewcedarî timî zêde
dibûn .Destkargeh jî
têr nekir.Inca hêza
hilmûgulmê û makînê4
di hilberîniya(istîh
sal) sanayiyê şoreş-
gerand. Sanayiya me -
12

zina nûjen ji destkar
gehê re serket:çîna
navîna sanayîvan cih
ji milyonerên sanayi-
yê,ji bûrjûwayên nû-
jen re hişt.

Sanayiya mezin ba-
zara cihanî afirand
(xulq kir),kîjan bi
servebûniya Amerikayê
hatibû havilkariyê
(amadeyiyê) .Bazara
cihanî bi awakî mucî-
zewî pêşveçûna tica-
retê,deryavaniyê û rê
û dirban lezand. Vê
pêşveçûnê di dagerê
de sanayiyê pêşdetir
bir;hingî sanayî,ti-
caret ,deryavanî û r|
hesin pêşvediçûn,bûr
jûwazî geşdibû,serma-
yeyên xwe dehcarîn di
kir û çînê ku ji heya
ma navîn bermabûn
paş ve tam dida.

Bûrjûwazî,em dibî-
nin,bi xwe hilberîyê

(mahsûlê)pêvajoyekî
(prosesûsekî) dirêjê
geşbûniyê.yê rêzekî
şoreşên di awayên
hilberxnî û danûsta-
nê ye.

Her gîtê geşbûniya
bûrjûwaziyê bi xwe re
pêşveçûnekî sîyasî ya
hevber djanî.
BQrjûwazî ,koma sos-
yal a ji aliyê zor-
kariya feodal êşandî,
komela çekdara ku di
komavayê de bi xwe
xwe îdare dikir 5 ,li
vir komara baiarîva
biserexwe ,li wir
rewşeya sêyemîn a
bêşdar û suxedarê mo
narşiyê7;pişt re,dî
dema destkargehiyê
de dijgiraniya xane-
zadiyê(zadeganiyê)di
manarşîya feodala
tewna(mutlaq) de,ke-
virê mihingê monarşi
yên mezin bûrjûwazî^.

Quncikê Marksîzmê
V£

\ i< ' i"'"'"" "' :'iS:,

V

DAHTANÎTA

KARL MARX(1818-1883)

Ji serfên heyama navîn rûniştevanên
komava (kommun) yên pêşîn zan;ji vê gel
haya(xelkê) bajarî peyayên yekemînên
bûrjûwaziyê derketin.1

Servebûniya (keşfa) Amerîkayê ,riya der
yayî ya dora Afrîkayê warekî karê nû da
bûrjûwaziya ku hildikişîya . Bazarên Hin-
dîstanê û Çînê ,destdanîna li ser Amerî-
kayê ,têciriya mêt ingehî (kolonyal) ,pir-
bûna navgînên(wasiteyên) danûstanê û bi
awakî giştî,pirbûna frotişkan hilfir û
pêşveçûnekî ku heta wê gavê ne hatibû
nasîn da bazirganiyê û bi vî rengî.geşbû
niyeke zû temîn kir ji birê şoreşgerê ci
vaka feodala di nav j ihevhatinêde.

ftIwayê kevnê bikar-
anîna feodal an kar-
civayiya(korparatif)
sanayiyê têra hewce-
dariyên ku,bê rawes-
tin,hingî bazarên nû
vedibûn zêde dibûn,
ne dikir.

Destkargeh (Manufac
tur)2 dewsa wê girtT
Çîna navîna sanayî-
van cih ji mamoste-
yên Juranda stend:
parkirina xebatê di
nava karcivayên(kor-
porasyonên3)cihê şûna
xwe hişt ji parkirina
xebatê di nav kargehê
(atêlyê) bi xwe de .

Lê bazar bê rawes-
tin mezin dibûn ;

hewcedarî timî zêde
dibûn .Destkargeh jî
têr nekir.Inca hêza
hilmûgulmê û makînê4
di hilberîniya(istîh
sal) sanayiyê şoreş-
gerand. Sanayiya me -
12

zina nûjen ji destkar
gehê re serket:çîna
navîna sanayîvan cih
ji milyonerên sanayi-
yê,ji bûrjûwayên nû-
jen re hişt.

Sanayiya mezin ba-
zara cihanî afirand
(xulq kir),kîjan bi
servebûniya Amerikayê
hatibû havilkariyê
(amadeyiyê) .Bazara
cihanî bi awakî mucî-
zewî pêşveçûna tica-
retê,deryavaniyê û rê
û dirban lezand. Vê
pêşveçûnê di dagerê
de sanayiyê pêşdetir
bir;hingî sanayî,ti-
caret ,deryavanî û r|
hesin pêşvediçûn,bûr
jûwazî geşdibû,serma-
yeyên xwe dehcarîn di
kir û çînê ku ji heya
ma navîn bermabûn
paş ve tam dida.

Bûrjûwazî,em dibî-
nin,bi xwe hilberîyê

(mahsûlê)pêvajoyekî
(prosesûsekî) dirêjê
geşbûniyê.yê rêzekî
şoreşên di awayên
hilberxnî û danûsta-
nê ye.

Her gîtê geşbûniya
bûrjûwaziyê bi xwe re
pêşveçûnekî sîyasî ya
hevber djanî.
BQrjûwazî ,koma sos-
yal a ji aliyê zor-
kariya feodal êşandî,
komela çekdara ku di
komavayê de bi xwe
xwe îdare dikir 5 ,li
vir komara baiarîva
biserexwe ,li wir
rewşeya sêyemîn a
bêşdar û suxedarê mo
narşiyê7;pişt re,dî
dema destkargehiyê
de dijgiraniya xane-
zadiyê(zadeganiyê)di
manarşîya feodala
tewna(mutlaq) de,ke-
virê mihingê monarşi
yên mezin bûrjûwazî^.



PABTÎYA XOMMUNÎST

ji danîna
mazin u baz
bivirde se
kimiyeta)
tenagîra d
sîlîya nûj
destên xwe
(iktidara)
nûjen tenê
(komîtekî)
bi gerand
tevîhevên
wa ye.
Burjuwazi
de rolekî
bilind ley

sanayiya
ara cihanî
rweriya(ha
siyasî ya
ewleta tem
en xist
. Karîna
dewletî ya

komcivekî
barkiriyê
ina karên
çîna bûrju

di dîrokê
soreşgerî
îstîye.

l.Hê di dawiya sedsa
la X de . lê bi htmt
di sedsala XI de3li
Almanyê "tevgerekt
bajarvant" tê dttin.
Bajarok3bajar û şa-
ristanên nûza3yên ku
heta hingê di bin nt_
rê abort û hiqûqt yê
began de bûn3digihên
hev 3hevdesaz dibin
j'ibo bidestxistina a_

zadiya xwe (coniura-
tio civium an Schwur
verband) . Kel û dizên
pêştn (dtwar 3paşê
sûr: Pfahlbau3 Stadtma_
uer) ntşanên serxwe-
bûn û xweseriyê (oto
nomtyê) li Almanyê
ji sedsala XI a ne;
niha jt pirtcar ew
di derefşên şarista-
nan de xuya ne ( nt-
şeya Engels).
2. Destkargeh (mant-
faktur) derbasiya
kargeha ptşewart ( ze-
neatkart) ber bi sa-
nayt ya mezin ntşan
dike.Hin ji karkeran

Li herderê ku ka-
rînê bidestxist ,pey-
wendiyên feodal ,
paderseri û bestewî-
nî (îdîlik) ,hemî gi-
rêdanên cihêrengên
ku mirovê feodal di-
gîhînin serdestên wî
quraft;di dewsa wan
de di nav mirov û
mirov de dervayî
kêrhaya (menfaeta)
sar,xwestekên hişkên
"heqdana pêşîn" tu
girêdan nehişt.

(dûmahîk heye)

ti wêderê di bin se-
rokttiya karxweyekt
(patronekt) bi tenê3
li ser dezgehekt ku
tndt ne yê wan bû di_
xebittn.
3 . Korporasyon (ji l__
tint corporari , xwe
di koman de civtn)
komelên ptşewer (ze-
neatkar) û ostayan
jibo tenztm kirina
karê wan û parastina
menfaetên wan;tevayi_
ya kesên ku bi eynt
kart bilt dibin(n.w).
4 .Maktne-alet hilbe-
bertnt (istihsal) yê
û peywendiyên mirov
û heyoka karê wt gu-
herandin/heta hingê
alet bi destên mirov
digeriyan û mirov çê
kerê tevayiya veguh__
rtna dendê (maddê)bû.
Bi maktnê 3 sazgeriye-
ke hingt diçe bixwe-
meş alet digertne 3

karker tndt "ji dûr-
ve"3bi rengekt beşkt
(qismt) têkil dibe.

F.ENGELS(1820-1895)

Maktna hilmûgutmê 3bi_
karantna ktjanê tenê
berbi 1790 an li In-
gilistanê belav bû 3

di cth kt de tenê dû_
mahtka maktne-alet e:
Zê bi dewsgirtina he_
zên livkarên rêzeçt
(adett) 3wê hilmekt
xurt dida şoreşa sa-
nayiyê .

5.Bi vt rengt 3rûniş-
tevanên bajaran li
Italya û li Fransayê 3
piştt ji xwediyên fe_
odal kirtn an quraf-
tina mafên pêştnên t_
dareya serêxwe 3ji ce_
maeta xwe re navê ce_
maeta bajart datantn.
(ntşeya Engels3 çapa
almant ya 1890 an) .

6.Wekt li Italya û
Almanyê (ntşeya En-
gels 3gapa almant ya
1890 an) .

7 . Wekt li Fransayê
(çapa ing. ya 1888
an) .

13

PABTÎYA XOMMUNÎST

ji danîna
mazin u baz
bivirde se
kimiyeta)
tenagîra d
sîlîya nûj
destên xwe
(iktidara)
nûjen tenê
(komîtekî)
bi gerand
tevîhevên
wa ye.
Burjuwazi
de rolekî
bilind ley

sanayiya
ara cihanî
rweriya(ha
siyasî ya
ewleta tem
en xist
. Karîna
dewletî ya

komcivekî
barkiriyê
ina karên
çîna bûrju

di dîrokê
soreşgerî
îstîye.

l.Hê di dawiya sedsa
la X de . lê bi htmt
di sedsala XI de3li
Almanyê "tevgerekt
bajarvant" tê dttin.
Bajarok3bajar û şa-
ristanên nûza3yên ku
heta hingê di bin nt_
rê abort û hiqûqt yê
began de bûn3digihên
hev 3hevdesaz dibin
j'ibo bidestxistina a_

zadiya xwe (coniura-
tio civium an Schwur
verband) . Kel û dizên
pêştn (dtwar 3paşê
sûr: Pfahlbau3 Stadtma_
uer) ntşanên serxwe-
bûn û xweseriyê (oto
nomtyê) li Almanyê
ji sedsala XI a ne;
niha jt pirtcar ew
di derefşên şarista-
nan de xuya ne ( nt-
şeya Engels).
2. Destkargeh (mant-
faktur) derbasiya
kargeha ptşewart ( ze-
neatkart) ber bi sa-
nayt ya mezin ntşan
dike.Hin ji karkeran

Li herderê ku ka-
rînê bidestxist ,pey-
wendiyên feodal ,
paderseri û bestewî-
nî (îdîlik) ,hemî gi-
rêdanên cihêrengên
ku mirovê feodal di-
gîhînin serdestên wî
quraft;di dewsa wan
de di nav mirov û
mirov de dervayî
kêrhaya (menfaeta)
sar,xwestekên hişkên
"heqdana pêşîn" tu
girêdan nehişt.

(dûmahîk heye)

ti wêderê di bin se-
rokttiya karxweyekt
(patronekt) bi tenê3
li ser dezgehekt ku
tndt ne yê wan bû di_
xebittn.
3 . Korporasyon (ji l__
tint corporari , xwe
di koman de civtn)
komelên ptşewer (ze-
neatkar) û ostayan
jibo tenztm kirina
karê wan û parastina
menfaetên wan;tevayi_
ya kesên ku bi eynt
kart bilt dibin(n.w).
4 .Maktne-alet hilbe-
bertnt (istihsal) yê
û peywendiyên mirov
û heyoka karê wt gu-
herandin/heta hingê
alet bi destên mirov
digeriyan û mirov çê
kerê tevayiya veguh__
rtna dendê (maddê)bû.
Bi maktnê 3 sazgeriye-
ke hingt diçe bixwe-
meş alet digertne 3

karker tndt "ji dûr-
ve"3bi rengekt beşkt
(qismt) têkil dibe.

F.ENGELS(1820-1895)

Maktna hilmûgutmê 3bi_
karantna ktjanê tenê
berbi 1790 an li In-
gilistanê belav bû 3

di cth kt de tenê dû_
mahtka maktne-alet e:
Zê bi dewsgirtina he_
zên livkarên rêzeçt
(adett) 3wê hilmekt
xurt dida şoreşa sa-
nayiyê .

5.Bi vt rengt 3rûniş-
tevanên bajaran li
Italya û li Fransayê 3
piştt ji xwediyên fe_
odal kirtn an quraf-
tina mafên pêştnên t_
dareya serêxwe 3ji ce_
maeta xwe re navê ce_
maeta bajart datantn.
(ntşeya Engels3 çapa
almant ya 1890 an) .

6.Wekt li Italya û
Almanyê (ntşeya En-
gels 3gapa almant ya
1890 an) .

7 . Wekt li Fransayê
(çapa ing. ya 1888
an) .

13



RtNeBHÊM
DESTPÊKÎ

FEIdSEIÊ)

y

lUFELSEFE Cî YE?
Di zmanê xelkê de

gava ku fîlozof di-
bêjin tê fehm kirin
an kesê ku di nav
ewran de dijî,an yê
ku li aliyê xweşikê
tişfan dinêre,ewê_^
ku "xem naxwe". Lê,
vajîyane , f îlozof
ew eku dixwaze ji
hin pirsan re bersi
vên(cevabên) ronak
bîne.Heke em bînin
bîra xwe ku felsefe
dixwaze îzahekî bi-
de pirsên gerdûnê
£ihan j i ku tê? em
bi kû da diçin ?

hwd. . . ) tê dîtin ku
fîlozof bi gellek
tiştan bilî dibe,
û dijê ya ku tê go-
tin,"pirr xem di-
xwe" .

Wisa be,emê j ibo
danasîna felsefê,
bêjin ku ew dixwa-
ze gerdûnê (kaînatê)
xwezayê îzahke, ku
ew lêkolîna pirsên
giştîtir eBi pirsên
kêm giştî zanistî
(ilm) bilî dibin.
Felsefe wilo dirê -
jîneya zanistîyan e,
himin ew li ser za-
nistiyan hîmdar e û
bi wan re girêdayî
ye.

Emê hema biserke-
vin ku felsefa mark
sîst azînekî (metode
kî) safîkirina hemî
pirsîyaran tîne û
ku ev azîn bixwe bi
materyalîzmê ve gi-
rêdayî ye.

14

]___, Felsefa ma-
teryalîst çî ye?

Di vê tengê de jî
tevlihevîyekî heye
ku me divê pêre di-
yar kin.Di zmanê
xelkê de gava ku ma
teryalîst tê gotin,
tê sehkirin kesê ku
tenê li dû kêfên
dendî (maddî) digere .

Bi gotina "materya-
lîzm"leyistinê-di vê
gotinê de giliya "ma
tiere"dend heye- jê~
re têgiştinîkî(ma-
nakî) ji binî nerast
tê dayîn.

Emê bi hînbûna ma
teryalîzmê-bi têgîş
tiniya wê ya zanistî--
mana wê ya rastî bi-
dinê.Emê bibînin ku,
materyalîst bûn nabe
asêyî ku meriv xwe-
diyê mengîyekî (ide-
alekî) be û j ibo ser
ketina wê şer bike."

Me got ku felsefe
dixwaze îzahekî bide
pirsîyarên giştiyên
cihanê.Lê,di doma dî
roka mirovahiyê de,
ev îzah timî eynî ne
bû.

Mirovên pêşîn li
îzaha xwezayê,cihanê
geriyan,lê ji heq ne
hatin der.Yê ku
dest dide îzaha ci-
hanê û qewimandinên
dora me,zanistî ne ;

mako servebûnîyên
ku zanistiyan pêşve-
birin gellek teze ne.

giirges poliUer

Nezaniya mirovên
pêşîn wisa asêyekî
bû jibo lêgerînên
wan.Loma,di doma Dî
rokê de,jiber vê nê
zaniyê,em dibînin
ku ol (din) peyda
dibin û dixwazin ew

jî cihanê îzah kin,
lê bi hêzên(qewetên)
cerxwezayî.Ev îzahe
ke dijîzanistî ye n~ê
df h'êdî nav sedsa-
lan de,ewê zanistî
geş bibe,ewê mirov
bicêribînin cihanê
bi kiriştên dendî
(maddî)yên cê-
ribandinên zanistî
îzah kin û j i vê ye
kê ye,ji vê daxwaza
bi zanistiyan îzaha
tiştan e ku dizê
felsefa materyalîst.

Em dikin,di rûpe-
lên ku tên de,hîn
bln materyalîzm çî
ye.Lê ji nihade me
divê bidin hişê xwe
ku materyalîzm ji î
zaha zanistiya ger-
dûnê dertir tiştek
nîn e.

Di hînbûna dîroka
felsefa materyalîst
de,emê bibînin çiqas
şerê dijî nezaniyê
zehmet û dijwar bû-
ye.Divê em bibînin
ku di roja îro de ev
şer hê neqedîya ye
jiber ku materyalîzm
û nezanî dom dikin
li tenişta hev dimî-
nin.

(dûmahîk heye)
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GUbl, DflYiHfl Ş0RESGER
Xwendevaneka me j i
me re nameya jSfcîn
şandiye.

Ez j ineka Kurd iv__.
Kovara weya jêhatî

kete destê min. Hûn
nizanin çiqas dilê-

min geş bû.Gellek ez
serfiraz bûm,wextê
ku min kovara we ya
hêja dît.Di rûpela
rizgariya j inan :. de
min derdê xesî û lê-
xistinê xwend,mi jî
xwest ez ji xuşkên
xwe re,brayê xwe re
meselek bêjim,li ser
xebata j inên kurd.

Her wekî hûn diza-
nin j inên me gellek
stem û nexweşî dîtin.
Tevî bela û mûsîbe-
tên ku hatibûn serê

wan,wandîsa jî di şe-
rê xelkê xwe de cîhê
xwe ^ligirt .Çîroka me
ya piçûk wê ji we re
bide zanîn,çawa xuş-
kek me li Kurdistana
bindest xebata xwe
bi hêvî û bisebr kir.

G
serpêhatiya gulê

|ulê j inek dilovan
û welatperwer bû.Ji-
nek nezan û nexwenda
bû,lê hezkirina mîl-
letê ketibû dilê wê
bi awayekî xurt.Du
kurê xwe kir goriya
şoreşa kurdî. Wextê
ku j i xura ma, rîya
kurên xwe berneda û
xwe kir nav şerkera,
nizanbû bi kîja away
arîkariya wan bike.
Nanê wan dipat, cilê
wan dişûşt ,xwarina
wan çêdikir,ji hemi-
yara dayîkek bû.

Rojek leşkerên kurd
diviyan nameyek bigê
hînin hevalên xwe,lT
cîhek dûr hizra xwe
dikirin kî bişînin-
kî neşînin. Wexteke
Gulê hat pêşiya wan

û ji wan re got:"Ku-
rên min îşê we hêsa-
nîye,nameya xwe bi-
dine min û ezê bigê-
Jjînim".Li hevdû nih£
rin û jê re gotin:
"Yadê ma tu dikarî
rojêk peya herî?".Gû
lê:"Ez gorî we bim,
ma ez ji we çêtir im?
Ez nikarim tifing
hilgirim,lê lingê min
bi xurt in".

Namê bir û gihand.
Ji wê rojê - bişûnda
hemî leşkera Gulê
naskirin û rûyê wê
yê bikên,bîra dayik
û xuşkê wan dihanî

bîra wan.Navê wê ki-
rin "Berîd" û kêfa
wê gellek j i vî navî
re hat^Çûn û hatinên
wê gellek bûn.Eskerê
bêbext jê şik kirin
û rojek wê girtin.A-
vêtin hepsê û wê ta-
zî kirin,gellek êşan
din tiştê nebûyî a-
nîn serê wê.Lê nav
hemî zûlm û êşandin
Gulê devê xwe vene-
kir.Tade û cefayên ku
Gulê kişandibû çavê
wê netirsandibûn, wê
navê leşkerên ku li
ber dilê wê j i j iya-
na wê birûmettir bûn,
neda,li wan gilî ne-
kir.Piştî nehmehên
girtîgeh û zîndanê
û j iber jan û êşîkên
ku li wê der girtibû
Gulê mirrbi xewna
Kurdistaneke AZA! . . .

Jineka Kurd

NeteweyekÎ ku LI
YEKÎ DIN ZORDESTIYÊ
DIKE,BIXWE Jî NE AZAD
E,

Karl MARX

Enternasyonalîzm JIBO
GELEKÎ BINDEST,XWE JI
NÎRÊ EMPERYALÎZMÊ Û
ZORDESTIYA NETEWEYÎ
RIZGAR KIRIN/WELATEKÎ
AZA Û SOSYALÎST AZA-
KIRIN E, D
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riya gelê Kurd
ayê konjelekî
û xu rt d ixwaze
e divê bibe
ye kît iy a mane-
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t i st ekî
ket.PDK a
alên Tala-

banî jî biryara xwe ji
berê de dabû n , hery ekî ,
jibo maslehetên xwe
yên pl^ûk û bi bêmesQ-
liyeteke t emamî , dixwas
tin bibin xwediyê kom_e
lekî di emr û dûvika
wan de.Û pêlekî sûnda
perçebûna Komela Xwen-»
dekaran eskere û resmî
bû.Piptî vê yekê yg ku
xwendekarên Fransayê
nehatin leyistika " Kî
ne bi Talabanî re be
Barzanî ye","Kî ne Bar
zanî be hevalê Talaba-
nî ye".Ewan ji xwe re
riyekî nû.pêgverû Q

serbixwe danî n ; key spe-
rest î , bêmes ' û 1 iy et û
bêciddiyeta her du ko-
malan ji xwendekarên
Kurdên Ewrûpayê re di-
yar kirin.

Di van du salan de
li Fransayê çi xebat
hate kirin ?

Di warê tevgirêdan Q

tenzîmî de berbi rast-
kirin û pêsvebirina
zîhniyet û bingehên de
mokratî de gavekî me-
zin hate avêtin.her çi
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qas hê armanca demokra
tîk d_ûr be jî.Di YXKF
hemî pêplûkên hiyerar-
siyê wek"serok","sekre
ter" , " komîte" hatine -
hi lanîn . Xebat li nava
"komên xebatê" hatiye
par kirin û her endame
kî bi hindikî di kome-
kî de kardike.

Jibo gihandina siya-
sî û çandiya endamên
xwe YXKF di cîgehê xwe
yê Parîsê de pirtûkxa-
nekî merkezî sazkiriye
tê de bi kurdî , t irkî , e
rebî,fransizî,îngilîzî
jiirtûk hene liser pir
sên cihê-cihê. Dîsa ji-
bo vê armancê semîner
hatin çêkirin liser dî
raka Kurdistanê , 1 iser
zman Q edebiyata Kurdî
demekî dersên zmanê
kurdî Q zmanê fransizî
jî hatine dayîn.Hin he_
val ji heftê carekî d_i_
civin Q bihevre pirtû
kên îdeolojîk û liser
dîroka tevgerên soreş-
ger dixwînin , minaqese
dikin.YXKF hê di bela-
voka sazbûna xwe de"gJ_L
handina endamên xwe"ji
xwe re karekî hîmî di-
hesiband .

Di warê xebata nav
karkerên kurdên ku li
dora Parîsê dimînin jî
hin tigt hatine kirin.
Lê jiber hin sedeman
[kêmasî û belavbûna
karkerên kurd li Pari-
sê.kêmaniya mîlîtanên
gihîstiyên ku dikari,*
bin di nav karkeran de
xebatekî siyasî bikin )

ev xebat hê di pêplûka
destpêkî de ye;pêşvebi-
rin Q xurtkirina wê
f erz e .

Pirtuk, afîş
û belavok

Jibo rewsa gelê Kurd
bi fransizan Q xwende
karên biyaniyên ku li
Fransa dixwînin bidin
nas kirin , endamên YXKF
feier hefte li ber
derê Zanîngehên Parî-

sê (0 carna li baja-
rên din)"stand"ên pir
tûk Q afîsan çêdikin
li ser dîwarên kuçe û
kolanên berbiçavtirên
Parîsê sloganan dini
vîsînin,tevî sev û mi
tingên çandî Q siyasî
yên tenzîmên pêsverû
dibin . CPartiya Sosya-
lîst,Partiya Sosyalîş
ta YekbûyîCPSU) ,Lut~
te ouvriêre , hwd . )

Di nav du salên xe-
batê de 12.000 afîsên
li ser Kurdîstanê li
çaraliyên Parîsê hati
ne zel iqandinê . Ji be-
lavt_oka ku li dijî zor
destiya ku rejîma Ira
qê li gelê Kurd dike
bi tevîbûna komeleyên
Xwendekarên Tirkiyê,
Iran , Iraq , Fransa û
federasiyona xwendeka
rên Amer'ka Latînê
hatiye çêkirin,, 18,000
hatine belavkirin.
Belavokekî jî li ser
rewsa gelê Kurd li
Sûriyê çêbûye û jê
5000 belavbûne. YXKF
Belavokeka agahdariya
gistî li ser Kur*dîsta

şevên ça

Şaxê dinê karê dan-
naskirina Kurdan.çêki-
rin Q tevîbûna sevên
çandî û folklorî ye.
Koma govend û dîlansn
YXKF bi arîkariya deng
bêj û tembûrvan Tsmo
heta niha gellek kon-
serên serbixwe daye û
wisa jî tevî^newröza
Xwendekarên Iranî.Seva
Pistegiriya Arjantînê,
Şeva Xwendekarên Tirki
yê.mitînga Komela Fran
sa-Kurdîstan û cejna
"Lutte Ouvriêre"bûye.
Ev konser hatine eci-
bandin û hizkirinê.

Xebata du sala bi
çend rêzan tfîyar kirin
ne hêsa ye.U em nika-
rin bêjin ku her tist
li Fransayê mikemmel

nê pêk anîye û ji wê
di sev û mitîngan de
10.000 belav kiriye.
Dervayî wan,bi zmanê
Kurdî jî li ser pir-
sên cihê CsazbOna
YXKF e,biryarên civî-
nan,serê Barzanî û
Talabaniyan)hwd. . )

belavo k çêbûne .

YXKF li ser rewsa
Kurdîstanê pirtûkoke
32 rÛpel bi îngilîzî
Q fransizî çêkiriye.
Ji çapa 1977 an 1000
hejmar hatine firotan
an " sandin jibo roj
name û sefaretanlPir-
tûkeke din di bin na-
v_" Perçiqandina Gelê
Kurd li Tikiyê"der ks-
tiye.Ew 20 rûpel- e.
Ji çapa fransiziya pê
sîn 700 hatine firo -
tan,çapa diduyan der-
diketiye û îngilîziya
wê jî di çapê de ye.
Gellek rûjnamevan û
nvîskar dX nvîsarên
xwe yi li ser Kurdan,
ag«hdarîyên xwe ji van
h.r du pirtûkokan sten
dine . I

ndî û folklorî
e . Kêmasî ,

hê hene .

Em tenê
san din g
xwendekar
di 1 so zî ,

din hev Q

û perên
bikin dik
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En'lYA KWEnOEKRftA

nm assa
Te v g e r a Xt* endekarên Kurd li Ew

bas di ke . Perçebûn , palemî kên hindu
nî qels kiri ne . Gel le k xwendekar
xwe re li rêkî digerin ku ji van
xiirt bê pêkanîn û ji serê rizgar
kirin.

Di hejmara 1 a de,em li ser K

CKXKE),"Komela kevn" ma bûn;me xw
ribû gotibû jibo çi ev Komele,ku
nav destên kesên keysperest Q pa$
û asêyîyek e li ser riya pêsveçûn
çibigre tenê Kurdên Iraqê yên bi
vekî vala tu tistekî wê nemayelEm
pirsa AKSA yê bimînin.

Piştî du salên j iyaneke sist û
tijî dijhevî,Komela Xwendekaranî
Kurd le Derwey Welat (AKSA) niha
demekî jihevketin û pelişandinê
dijî.Di Kongera wê ^a dawîn de
piraniya endamên we yên ji Kur-
dîstana Tirkiyê û hin ji Kurdîsta
na îranê xwe ji heval û heval -
bendên Talabanî cihêkirin.Bi vî
awayî hêvî û xewnên ku hin heva-
lên dilsoz û pêşverû bi dilekî
pak di tenga AKSA yê de xwedî
dikirin hilweşiyan.

Ev perçebûn û jihevketin di
cîhkî de nayerevîn bû,miqedder
bû û j ibo pêşdîtina wê kehanet ne
pêywîst bû.Gelle-k kesan hê di
destpêkê de bala Xweridekarên pêş
verû li ser vê yekê kişandibû.
Minakî,di belavoka xwe ya kanûn
1976 an de Yekîtiya Xwendekarên
Kurdîstanê li Fransa awha digot;
"Bi veqetandin û sarkirina Kome-
leyekî nû,hevalên K.X.K li Der-
veyî Welêt mes 'ûliyetekî mezin
dan ser milên xwe û derî li per-
çebûn,hûrbûn û belabûna tevgera
xwendekarê kurd vekirin.Bi heval
tî û girêdanên digel"Yekîtiya NÎ§
timanî" keysperestiyekî ecêb ki-
rin û bi vî awayî hinek milîtanên
Kurd ên pêşverû* şaşkirin,kirin
xeletiyê.Em bawer in ku dê ew bi
xwe jî di demekî ne pirdirêj de
bi tevger,lihevkirin,kumguhartm
û bêistiqrariya hevalbendên xwe
heyirî û ecêbmayî bimînin û tev -
kariya wan nikare pir dom bikeV
18

rûpayê demekî tarî û dijwar der-
rî , b elawelay î hêzên wê yên jiya-
ên dilsoz,welat parêz , soresger ji

tariyan derkevi n , hevdesaziyeka
iya gelê Kurd re xizmetekî bê

omela Xwendekarên Kurd li Ewrûpa
ez.aya wê bi xêzên stûr diyar ki-
îro di bin qemçika PDK a iraqê di
verû bi kêrî xebatekî ciddî nayê
a tevgera Xwendekarên Kurd.Tê de
PDK ve girêdayi ma ne û xeynî na-
ê di vê hejmarê de,bi kurtî li ser

komelekî mirî-ja
Sedemên ku ewê rojekî AKSA yê

jihevxistina hê di sazkirina vê
icomela mirî-za de mewcût bûn. Di
tahlîla dawîn da,AKSA hate sazkj^
rin jiber ku Yekîtiya Niştimanî
dixwast ku komeleyekî ya di bin
kontrola wê de hebe.Ji 1969an bj.
şûn de KXK li Ewrûpa ji binî ke-
tibû destên PDK a Iraqê.Di şûna
ku bi xwendekarên pêşverû yên
Tirkiye,Iran û Sûriyê re şerekî
îdeolojîk û siyasî xurt di nav
rêzên vê komelê de bikin û wê j i
destên PDK ê derxin,ew jî di tey
gera xwendekarî de cîhekî li go-
ra hebûna xwe bigirin,hevalên Ta
labanî bi lez û bez û bi bêmesû"
liyetiyeke temamî komeleyekî tay
betî danîn ku tê de dikaribin b^-
bin hakîmê mutlaq.Hînbûnên salan,
metodên ne demokratîk bi derbekî
winda nabin:Talabanîst jî wekî
Barzanîstan timî bi çavên "sere-
kên tevgera kurd.berpirsiyarên
şoreşa Kurdistane" li xwe dinê-
rin,meznahî ,serwerî û serokatiya
tevger an komelê weka ku mafekî
(heqekî) wanê zikmakî ,xwezayî (ta
bîî) be.Ew tucar ji kêrta xwe na
kevin û Kurdên perçeyên Kurdista.
nê êri din,li nik wan,tenê dika~
rin bibin dûajoyên ku fermanên
"serokatiya şoreşê"bicîh bînin û
j ibo "arîkariya şoreşê" bixebi-
tin.

Gellek hevalên ku bi gotin û
danezanên wan ên "çep" xapiyan ,
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hinên din êri ku j i awayên paşve-
rûyên serokatiya KXK wleEvrûpa
nefret dikirin,nedixwastin îndî
sîya Barzanîstan bibînin,bawer
dikirin ku ewê bi dijwarî be jî
dikaribin di AKSA yê de xebatekî
pak û pêşverû bikin.Di nav du sa_
lên tevkarîyê bi çavên xwe dîtin
ku ne tenê karekî nayê kirinê lê
ew tenê ji keysperestî ya Talaba_
nîstan rg dibin xêlî û "temînate_
ke" çepîlro îndî rastiyên jêrîn
nayên veşartin:
1°Li ser "xwezaya pêşverû" ya Ye
kîtiya Niştimanî kêm kes hê hêvT
yan xwedî dikin û xewna dibînin.
Yekîtî ne tenê nikaribû tevgera
çekdarî û berxwedana siyasî li
Kurdistana Iraqê vejîne lê ji
destê siyaseta keysperest ,bêbin-
geh û bêbasîreta serekên xwe di
şerê heyîn û neyînê de ye.Wekî
ku dihate pêşdîtin Sûriye û Iraq
li hev tên û arikariya Asad ewê
li ser wan bê birîn.Piraniya se-
rekên Yekîtiyê îro girtîyên PDK
ne û'Yekîtî li dû berpirsiyarên
PDK ye jibo wan bide berdan.Tala.
banîyê "şoreşger" li Iran e û Sa_
vak pê qenc dizane.Xwezûr û na-
mosteyê wî Ibrahîm Ehmed geh li
Tehran,geh li London geh li Şamê
ye.Di vî tengasîyê de hevalên Ta
labanî carekî din dixwazin bi
Bexdayê re lihevbên;lê herwekî
ew ne hêzekî berbiçav in Bexda
guh nade wan û tawîz nade.

Ev rewşa han,bixwaze nexwaze
ewê xwendekarê pêşverûyê ku ji
keysperestiyên nihayî û borî yên
Talabanîstan nefret dikin ji
AKSA yê dûr bixîne û AKSA nikare
van xwendekaran -ên ku piraniya
xwendekarên Kurd li Ewrûpa ne-ku
li derveyî çembera Talabanî-Bar-
zanî ne, bigihîne hev.Ev bêkarîna
ku hê di sazbûna wê de hebû îro
îndî piştî du salan qenc zelal
bûye.
2°Bi xebata xwe ya du salên da-
wîn jî AKSA ji xwendekarên Kur- h

dên Ewrûpa re mîsalekî nû,misbet,
demokratîk ne anîye. Xebat dîsa
wekî dema komela berê,derxistina
çend belavokan e û çêkirina New-
rûzan e.Ew jî ji bin serê "Komî-
ta Birêvabirî Giştî" ye ku benên
wê çend kesên eyan dikşînin. Karê
piraniya endamên din "fîguranî"
ye,ne bi awayên awaha ye ku ewê
şoreşgerên wêbêyê bigihîjin.

Di milê din de tevgera xwende-
karên Kurd ji tevgera xwendeka-

rên cihanî ji berê bêtir tecrît
bûye,ne di forumên navneteweyî ,
ne di festîvalên xortanî yê de

:şari u ş<
tanên sosyalîst nikaribûn demekî
dirêj li ba hev bimînin û bihev-
re bixebitin.O ev dijhevîya des_t
pêkî di kongra dawîn de derbû,
teqîya.
4°AKSA di bin tahakkuma Yekîtiya
Niştimanî de ye û bi "xwendeka-
rên ebedî" û "Talabanîstên neto-
bedar" re kap avêtin tewş e. Wan
jiyana xwe bi pirsên "nîzam" û
"destûr" an derbas kiriye.Bi wan
re serî nayê derketin û islah u
nûve kirina AKSA yê ne mimkin e!
çi bikin?

Mij û moraz hêdî hêdîf irediki-
şin û hewa siyasî berbi sayîbûnê
diçe.Şertên ji nûve hevdesazki-
rin û tenzîma tevgera xwendeka-
ran niha ji yên berî du-sê salan
çêtir in.Xuya ye ku jiber paras-
tina kêrhayên (maslahatên) xwe
PDK û YNK ewê timî bicadînin ku
her yek xwediyê komelekî bin.Is-
lah kirina KXKE û AKSA xewnekî
tewş e!ne mimkin e!Divê ku xwen-
dekarên pêşverû û demokrat liser
bingehên federalî û demokratî
Konfederasyoneke bikêrhatî ,bibin

* 	 	 	 	

xwendekarên hemî perçeyên Kurdis
tanê dikaribin bi zihniyeteke d£
mokratîk û bratî kar bikin, xwe
hînî şerê şoreşgerî bikin û şûna
xwe di şerê rizgariya gelê Kurd
û di tevgera pêşverûya xwendeka-
rên cihanê de bigirin.Divê ku în
dî tucar , tevgera xwendekaran neT
be leyistoka partiyeke perçekî
Kurdistanê.Di vî warî de berpir-
siyarîyeke giran dikeve ser mil-
ên hevalên pêşverû,yên ku di kon
gra dawîna AKSA yê de ji heval u
hevalbendên Talabanî qetîyane.Do
za serokatiya AKSA kirin tiştek-
nade.Divê ku ew xwe bigihînin
xwendekarên şoreşgerên ku li he-
mî welatên Eîrrûpayê (Fransa,Swêd,
Italya,hwd. . ) zehf in û xebateke
arîzî dikin û bi hev re karekî
hevrayî ,pêşverû,qenc pêk bînin ,
tevgera xwendekaran têxin ser ri
yekî têkûz.Dem zûda hatiye!
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MiRiNA EREB ŞEMO
Nvîskar û şoreşgerê kurdayî navdar Er

hezîranê li Erîvanê mir.Xelkê Erîvanê û
û Ermenî heta 3 ê tirmihê li ber tabûta
la Xebatkarên pîşeyê Ermenîstanê hatib
rîn û lê silava dawîn kirin.Cenazê wî
nê bi amadebûna serekên pk a Ermenîstenê
rekê Sovyeta Komara Sosyalîsta Sovyetiya E

veşartin .

eb Semo ro 1 a 2 9 ê
dorên wê Kurd

wî ya ku.li ma-
û rastkirin bihu-
li Panteona Erîva
û dewsgirtiyê Se-
rmenîstanê hate

Ereb Şemo^kevntirîn
û navdartirîn nvîska-
rê Kurdên Sovyetîstanê
bû.Ew di sala 1897 a
li gundê Sûsizê, li
dorhêla Qersê ji diya
xwe bûbû.Bi arîkariya
bext û wisa jî j i ber
zîrekî û ezma xwe çû
xwendegahê.Di navçeya
tevlihev û pirnetewe-
yî ya Qersê de hê
di zarokahiya xwe de
hînî tirkî,rûsî ûerme
öî dibe û di salên şe
rê cihanê Yekan de,hi
ta 1916 an di alayekî
Kazakan de werg§rî
(tercimanî) dike.Berî
wî bi salan şivanî
kiribû.

Di sala 1916 an de
guherandinekî mezin
diqewime di j iyana wî
de.Ew di kargehên çê-
kirina rêhesin de ras
tî boHevî kan dibe böî
şevîk pê binêzikî bl
lî dibînin û wî wekî
mîlîtanekî şoreşger
digihînin û dişînin a
liyê Sariqamişê j ibo
xebata şoreşgerî. Li
wê derê çendekî di
girtîgehê de dimîne.
Lê îndî ew bolşevîke-
kî xurtî xwedî bawerî_
ye.Jixwe hê disala
1918 an de ew dibe en
damê Partiya bolşevî-
ka û di nav rêzên Şer_
karên Sor de şerê le_£
kerên dij î-şoreşgerên
Spî dike.

20

:

Ereb Şemo di warê
rastkirina sovyetan
li nav gund û eşîrên
Kurdên Kafkasyayê xe-
batekî gellek : berbi-
çav bicîhaniye û heta
jê hatiye j ibo qewî-
kirina rejîma Sovyetî
şer kiriye.Kengî Sov-
yet îndî bicîh dibin,
şerê hindur bi serfi-
raziya leşkerên Sor
diqede,ew ji 1 924 an
bişûnda xwe dide xeba_
ta pêşvebirina cemae-
ta Kurdên Sovyetîsta-
nê û li Ermenîstanê
cîwar dibe.

Wê demê di nav wan
Kurdên ku hê di tari-
yên heyama Navîn di-
jîn yên ku bi xwendin

nvîsandin dizanîn bi
tiliyên destekî diha-
tin j imartinê .Berî
her tişta diviya bû
ku j ibo belavkirina
xwendinê elfabeka Ku_r
dî bihata çêkirinê.
Bolşevîk û Kurdhizê
file Lazo j ibo zaro-
yên koçerên Kurd T re
li Tîflîsê xwendegehe
kî vekiribû û wan bT
elfabeya fileyî hîndi_
kir.Lê ev elfabe qet
li zmanê kurdî nedihat
û hînkirina wê dijwar
bû.Dawiyê Bolşevîk vî
karî didin ser milê
zaneyê navdar Maragû-
lof û Ereb Şemo jî a-
rîkariya wî dike;elfa
ba latînî di sala
1929 an de tê pêkanîn
ŞERÊ HÎNBÛNÊ

Gava ku rejîma Sovye-
tî jibo gihandina ma-
mosteyên Kurdî,li Er_î
vanê "Texnîkûma Kurda.
ya Pedagojî ya Pişt-
kafkasyê" vedike,Ereb
Şemo dibe serekê wê
yê pêşîn.Di wan salên
"şerê hînbûnê" de,Fa-
kulta karkerî ya rex
Instîtûta Rohelatnasi_
ya Zanîngeha Lenîngra_
dê di bin serokatiya
Orbelî dest bi gihan-
dina kadroyên kurdên
pêşîn dike.Erebê Şemo
di vî eniya şer de,di
şerê çandî de j î ama-
de ye.Hw ji 1931an bi
şûnde çend salan li
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ser dîrok û zmanê Rur_
dî dixebite,dibe do-
çent,rêzmanekî kurdî
pêk tîne û lêgerîneye
ke kurt liser " Pirsa
derheqa feodalîzma na.
va Kurda de" derdixe.

Lê bêgûman yê ku na
vê Ereb Şemo li derva.
yî cemaeta Kurdayî
Sovyetiyê belav kiri-
ye xebata wî ya wêje-
yî (edebî) ye,romanên
wî nin.Di van romanan
de jî ya pêşîn,Şivanê
Kurd ji hemiya bêtir
nav daye.Ew liser ji-
yana Ereb Şemo,zarot_i
ya wî,jiyana koçerên
Kurdên wê demê ye û
di sala 1935 an çapbû
yeDi eynî salê de ŞT
vanê Kurd bi zmanê fcu
sî û gurcî û dûre bT

gellek zmanên din de_r
tê û Ereb Şemo navdar
dike.

Derî Şivanê Kurd,E-
reb Şemo hin romanên
din jî afirandiye. <Ji
wan Berbang dîsa li-
ser j iyana wî ye lê
Dimdim romanekî dîro-
kî ye û liser ParastjL
na Kela Dimdimê û şe-
rê Kurdayî j ibo rizga.
riya wan e di sedsala
XVII a de.Dimdim sala
1966 li Erîvanê bi
kurdî derketiye û dû-
re bi zmanên sovyeti-
yên din û wisa jî bi
çekî derketiye . Tîraj a
çapa rûsî ya 1974 a
100.000 e.Çapxaneyên
Komara Ermenîstanê di
sala 1976 an de afi-
randinên wî di "Bere-

vok"ekî de gihand hev
û derxist.

Ereb Şemo di jiyana
Siyasîya Komara Erme-
nîstanê de jî xwediyê
ciyekî berbiçav bû.Ew
çend caran hatiye hel_
bijartin wekî "depûta_
tê"(gizîrê) sovyeta
bajarê Erîvanê .Xebata
wî ya j ibo rejîma Sov
yetîstanê hatiye eci-
bandin û wî bi nîşana
"Ala Sor" û ya"Dosta-
niya Gelan" perû kiri
ne.

Navê Ereb Şemo hê
di jiyana wî de keti
bû dîroka wêjeya kur-
dî ya hemdem û ewê
neslên wêbêyê bi saya
afirandinên wî yên ne
mir wî bibîr bînin.
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ser dîrok û zmanê Rur_
dî dixebite,dibe do-
çent,rêzmanekî kurdî
pêk tîne û lêgerîneye
ke kurt liser " Pirsa
derheqa feodalîzma na.
va Kurda de" derdixe.

Lê bêgûman yê ku na
vê Ereb Şemo li derva.
yî cemaeta Kurdayî
Sovyetiyê belav kiri-
ye xebata wî ya wêje-
yî (edebî) ye,romanên
wî nin.Di van romanan
de jî ya pêşîn,Şivanê
Kurd ji hemiya bêtir
nav daye.Ew liser ji-
yana Ereb Şemo,zarot_i
ya wî,jiyana koçerên
Kurdên wê demê ye û
di sala 1935 an çapbû
yeDi eynî salê de ŞT
vanê Kurd bi zmanê fcu
sî û gurcî û dûre bT

gellek zmanên din de_r
tê û Ereb Şemo navdar
dike.

Derî Şivanê Kurd,E-
reb Şemo hin romanên
din jî afirandiye. <Ji
wan Berbang dîsa li-
ser j iyana wî ye lê
Dimdim romanekî dîro-
kî ye û liser ParastjL
na Kela Dimdimê û şe-
rê Kurdayî j ibo rizga.
riya wan e di sedsala
XVII a de.Dimdim sala
1966 li Erîvanê bi
kurdî derketiye û dû-
re bi zmanên sovyeti-
yên din û wisa jî bi
çekî derketiye . Tîraj a
çapa rûsî ya 1974 a
100.000 e.Çapxaneyên
Komara Ermenîstanê di
sala 1976 an de afi-
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vok"ekî de gihand hev
û derxist.

Ereb Şemo di jiyana
Siyasîya Komara Erme-
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niya Gelan" perû kiri
ne.
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"Gelo halê Kurdê Ro_ dikir "Salên şer pirr tekî negotibû.Min za-
mê çawa ye?Hê koçer zehmetbûn ,brazî . Kur- nibû ku ew di wan sa-
hene?Hê Roma reş 11 mancên me bi gotina lan de hivde salan di
Kurda pir tade dike ? mela û musawatîstên * girtîgeh û kelê de ma-
Hê hikmê beg.axa û $ê_ zerbeycanî dixapiyan, bû.weki gelltek kommu-
xan liser gundiyan nedixwastin ku Sovyet nîst û kesên din bêda-
xurt e?"Piştî çend bikevin nava wan. Ji dî û eziyet dibû, li
pirsên wilo derheqa wan jitirê ku 'ewê na- sirgûnê jiyabû ji mi-
Kurdistana Tirkiyê û mûsa wan j_ destê wan rinê filîtîbû.Min jê
xasm,e navçeya Qersê , he re;ewê jinê, wan Pirs kir.'Rûyê wî hi-
Ereb Şemo dest bi bî_r têxin berdilê mêrên nek germi çî ,reng jê di
anina salên pêşînên di n . Propaganda kontra- ki şiya weka ku birînên
Şoreşa Sovyetî ,yên %_e reval ösyonera ev bû ; wi Ji nûva axivîbin.
rê hindur û sazkirina şêx Q began wisa digo; - fi
sovyetan dn gundên xelke cahil j t _awer MIB _dUU ser
Kurdan de kir.Gava ku dikir.Me pi rr cefa ki rêvekî npnaq "
dipeyivî çavên wî ji §and.§ikir ew roj 1n~ J
kelûbinê diçnrisîn.M dî dûr in.Niha cemaet Oasekî fikirî Q d^p
nek hêlesori dikete zarivên xwe ri kur ri ya^ek1 . r ^ ^1 r_ u Pa*erûvê wî te diaot aev - a-a Çl- u ?! 90te min:Ez Komimnisteruye wi.te aigpi: qey qiz dlde xwendin:hale ^ kevnim û hi knmmi -xortaniya xwe hê ji me xwes ,bnVp Tistê a- ] *evnim u Çi Kommi..nûvp diiî nivar bû ku xweş .ç>uye . n ş te a mstiya xwe kubar îm.nuve diji.Diyar bu ku wa qet _, xwe nedlhat Me dabû ser r_yek1 ne_
ji ve dema jiyana xwe xewna me -,-*« e Ud.u ber [r/7K1 ,ji hemivan bêtir hiz- J ' nas.reya avakirina kom

minîzme.ya azadiya kar
naskirina kirov û maksim gorkî keran û miiietan.Di vl

reya nenas de xeleti u
Gelo di vê jiyana di- bir kiribûQ ew ji le-saş$ ji çêbûne, hinek
rêj û rengîn de kî- za xwe nedi kete ,digo Ji me pê êşiyane.
jan qewîmandin pir wî ncw ,-, hprnau 7ûfi'r di \. - - - _Hilxwps kirihn?WPSPkî qey.J1 jergav zutir ai Me rojen tarl u ten-aiixweş Kir-ibu.'weşeKi geriya.Du saet u mve __<-* 4« d1vp sikir
poniji ,çaven xwe mv- mp hûhri n mp nedi- t . ^ j .-

+ ,,'l _,, ,. ^îlm3 me DUDU u me necn evana hemi xelasbungirt.weke ku 11 fi Ima xw_st "Apê Ereb"ê 79' - - . .

bûyerên renginên sala sal1 bêti robiwesttnin . tro"1" Wekl Diranîva
î»na5?w«l û^l 5Sn_7. Wi bixwe 9°tine hanî "komminîstên kevn"dan jiwan j1 nav ye di rew$a . nlha. "Şikir îro Ereb |emo jt nedi -
neqand:hinan ken wi he h,_& _..-,.*,'-. TIJ if _*T. JiQcL.î k,-,_ k.-.-iv.? . a e cemaeta me zu J xwest liser van qewi

ori M^nîi î fi-ni dihtnî XWG5 e:em hem mandinên salên -tirl"0De ez mzamm kîjam têr Q tijî ne.Kes li tenaasî" vê bimine bi-bêjiffl.Serfifaziva Ordi me tadê nakP 7arivpn ten?asl_ ^e :lî;ne»__... e - u - _* taae naKe.z.anyen peyive.Ew kareki nav
ya Sor û hikme sovyeti me jî wek yên mille- partiyê bû,di derva nejl hemiyan betir min ten din dixweyinin ^ dihate gotin.Û wekî pT
î. 21 **îir «îî 1* J'1 me zana»doktor,pro raniya nvîskarên sovyêya me feqir.fiqare u feser derdi kevi n . Erl tt Ereb Semo jT di ro-
m ll.tftn P1çûk bû.Ser- di welatê sovyetiyê mInin xwl.e 11 ser de
ÎÎ!?ZIÎÎ«iî«êuîîîr îî P1>mi11ett de em mil" tnên dirokiyên kevn,li =diji naziyen Hitler j1 ietekî piçûk In.lê ser"tari û tengasiyên"
me hemiyan behesab sa bi izn q ruXseta xwe salên ber1 şore5e an ,
k r.Dure.Jnn şahiy n em beramberî milletên yên 5eren h ndur dinivi.
dln hene.weki roja ku din 1n;tiştek1 me ji s1
şivane Kurd bi rûsl wan ne kêm e.Xwezî ro Apê Ereb me heta ber
derket u linav hemî jek1 ewa ^ Kurdên - derî verê kir>Bi dilgi:
mnlleten SovyetTye be- Kurdîstanê re jî biha ran1 silav li me kir.
lav bu.Indi denge ce ta . ew jt weke m1l|e- Ber1 ku dergeh n dQ
maeta kurda^ jt ewe ten din serfirlz q bi d1sa kir:
bihata saklrin.Ez bi aza b1ijna.. -ji Kurdên Romê re si -
naskjnna Klrov.Makslm Emliser rabûnê . lavê min bêje.Mêrê ç_
Gork jf pirr gellek Le hate b1ra min ku bin>çê bi xebi ti n . Mi 1 l e
5at?um- , . .... Ereb Şemo li ser dawi-te xwe ji koletiyê xe-"

Di germahiya mijula- yên salên sîh.li ser las kin"
hiyê de me saetê .11 salên çil û pêncî ti_ ' KENDAL
22
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Azadî : (t) özgûrliik; ( f) libertê
Relavok:bildiri; ( f) communiquê 3

tracte
Bestewin: (t)idil; (f)idylle
Bêş : (t)vergi; ( f) impSt3 taxe
Bêşdar: (t)yiikûmlii; (f)imposable 3

taillable
Bingeh: (t)ilke; (f)principe
Biyanî: (t)yabanc%; (f)êtranger
Bûyer: (t)olay; ( f) êvênement
Civak: (t)toplum/f)sooiêtê
Çand: (t)kultûr; (f)oulture
Derefş: (t) sancak3 (f)êtendard
Destpêkî: (t)başlang%ç; (f)êlê-

mentaire
Dijgiranî : (t) karş% a§%rl%k

(f) contre-poids
Dirav: (t)para; ( f) monnaie 3argent
Dîrok: (t) tarih; ( f) hietoire
Frotişk: (t)eşya; (f)marchandise
Gelha: (t)niifus; (f) population
Girgîn: (t)somut; (f)concret
Giring: (t)dnemli; (f)important
Giştî: (t)genel; (f)gênêral
Hesincaw: (t)cihaz; (f)appareil

Heyam : (t)çag i (f) age3êpoque
Heyok: (t)nesne; (f)objet
Hilberînî: (t)uratim; (f)produo-

tion
Hilberî : (t)ûriin; (f)produit
Hilmûgulm: (t)buhar;/f)vapeur
Hîm: (t)temel; (f)fondement
Kevneperest : (t) tutuou; (f) oonser-

vateur
Kêrha: (t)ç%kar; (f)intêrêt
Komava : (t)komun; ( f) commune
Kovar: (t)dergi; (f)revue
Mêtingehî: (t) sömurgesel;

( f) oolonial
Navgîn: (t)araç; (f)moyen
Paşverû: (t)gerici; ( f) rêaction*-

naire
Peywendî : (t) iliski; ( f) relation3

rapport
Pêşverû: (t)ilerioi; (f)progressiste
Pêvajo : (t) siireç; (f)processus
Rewş : (t)hal3 durum; ( f) êtat
Sazgerîit f t)mekanizma; (f)mêcanisme
Serwerî : (t) egemenl%k; (f) eouverainetê
Suxre : (t) angarya; (f)corvêe
Şehrezayî: (t)uygarlik; (f)oivilisc_
Teşe: (t)Biçim; ( f) forme tion
Vegşherîn: (t) dSnûşûm; (f)transforma-
Vexwendin : (t)davet etmek tion

( f) inviter

ff i ber kêmasiya cih,em di
vê hejmarê de tenê navên
kasetên Kurdî yên ku AZADI
heta niha derxistiye didin.
Her kasetekî 60 deqîqe dom
dike,û bi 5 Dollar (10 DM)e.
Hun dikarin sêlik û kasetên
jêrîn ji me bixwazin.
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9/eyJtTm * *
Bijarteyên Folklorê 1

Meqamên kevn bi Orkestra
n û j e n .

Lêdixe Orkestra Gelerl
Kurdl stanê.

ya

* * Stran û leylanên
KURDÎ

Kurdish Songs & Melodies

Bijarteyên Folklorê 2
Ku__amên__D__lan__l 	
Bijarteyên Folklorê - 3

-_lame_____l__-___
Bijarteyên Folklorê --.4

Kulamên Siyaran (Stranên-
Sera x\\L 	

Bijarteyên Folklorê - 5
Blûr.Fîq (Dûdûk) û piyano
Fiq (dûdûk)
Blûr
Piyano

Egitê Cimo
Şamilê Beko
Cemîla Celil

OSELIKCDisquelO

iMusique populaire du
'!<yBI§l_-_QaD_e__l__2__.
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Biyanî: (t)yabanc%; (f)êtranger
Bûyer: (t)olay; ( f) êvênement
Civak: (t)toplum/f)sooiêtê
Çand: (t)kultûr; (f)oulture
Derefş: (t) sancak3 (f)êtendard
Destpêkî: (t)başlang%ç; (f)êlê-

mentaire
Dijgiranî : (t) karş% a§%rl%k

(f) contre-poids
Dirav: (t)para; ( f) monnaie 3argent
Dîrok: (t) tarih; ( f) hietoire
Frotişk: (t)eşya; (f)marchandise
Gelha: (t)niifus; (f) population
Girgîn: (t)somut; (f)concret
Giring: (t)dnemli; (f)important
Giştî: (t)genel; (f)gênêral
Hesincaw: (t)cihaz; (f)appareil

Heyam : (t)çag i (f) age3êpoque
Heyok: (t)nesne; (f)objet
Hilberînî: (t)uratim; (f)produo-

tion
Hilberî : (t)ûriin; (f)produit
Hilmûgulm: (t)buhar;/f)vapeur
Hîm: (t)temel; (f)fondement
Kevneperest : (t) tutuou; (f) oonser-

vateur
Kêrha: (t)ç%kar; (f)intêrêt
Komava : (t)komun; ( f) commune
Kovar: (t)dergi; (f)revue
Mêtingehî: (t) sömurgesel;

( f) oolonial
Navgîn: (t)araç; (f)moyen
Paşverû: (t)gerici; ( f) rêaction*-

naire
Peywendî : (t) iliski; ( f) relation3

rapport
Pêşverû: (t)ilerioi; (f)progressiste
Pêvajo : (t) siireç; (f)processus
Rewş : (t)hal3 durum; ( f) êtat
Sazgerîit f t)mekanizma; (f)mêcanisme
Serwerî : (t) egemenl%k; (f) eouverainetê
Suxre : (t) angarya; (f)corvêe
Şehrezayî: (t)uygarlik; (f)oivilisc_
Teşe: (t)Biçim; ( f) forme tion
Vegşherîn: (t) dSnûşûm; (f)transforma-
Vexwendin : (t)davet etmek tion

( f) inviter

ff i ber kêmasiya cih,em di
vê hejmarê de tenê navên
kasetên Kurdî yên ku AZADI
heta niha derxistiye didin.
Her kasetekî 60 deqîqe dom
dike,û bi 5 Dollar (10 DM)e.
Hun dikarin sêlik û kasetên
jêrîn ji me bixwazin.
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tjfoom u
LE, LE, W ASÊ

Allegretto

^tey/im * *
CEMÎLA CELlL

Lê, le. Wa wey, wey.

Lê, lê, Wasê. lê. lê, lê, Wasînaê, wey, wey,

Te p'ofsorê, 18, lê, Iê, h'ine dayê, wey, wey,
T'eşîfêsê, lê, lê, lê, çûfe, wey, wey,

Mala Wasê, lê, lê, lê, mala wêda, wey, wey,

We!z fadimûsim, lê, lê, lê, ji mala bavê. wey, wey.

Lenîn dibêje
Çawa mirovahî nikare bigihê windabûna sinifan(cÎnan) bêy
gehîneka derbasî ya dîktoriya sinifa bindest/wisa jî ew

nikare bigihê tevhevîya nayerevîna(miqedera) neteweyan ta
ku ew dema derbasoka rizgariya temamî ya hemî neteweyên
bindest nejî/ta ku neteweyên bindest azadiya xwe ya cihê-
bûn û veqetandinê bidest nexin,

Oeuvres {Afirandin) 3 223p .159

\

)
Jibo nêzîkbûyina hêz, bêsok Q Ko-

miKên şoreşger û welatparêzên Kurdîs
tanê dixebite.

Bi arîkariya komekî Xebatkar û Xwenda-
karên Kurd derdikeve.Bi tu partî û
hevdesaziyên tu perçeyekî Kurdîstanê ve
negirêdayî ye. 	

Berpirsiyarê gistî
l\lvî seKarî
Berpirsiyarê malhebûnê
Foto-MaKet
Çap

K E N D A L
E V D 0
H. KARACA
J .BERTOLINO
î s m e t - M i s t o - R a û f

NAVNÎŞAN (adres):K. OVARA AZADÎ
B.P.37B 75625 PARIS CEDEX 13 Franceazadî

KOVARA MARKSÎSTA KURDl
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