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KARKEREN HEMÛ VVELATAN Û GELEN BINDEST YEKBINj

BU ZULÜMDEN DÜNYA UTANSIN !
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Bu zulüm devrimci isyanın alevini yükseltsin!

Bu zulüm, günübirlik çıkar ilişkilerinin ve dar gurupçulugun aşılmasına vesile olsun!
Bu zulüm, zulme karşı birlikte direnmenin zorunluluğunu sağır sultanlara duyurmuş olsun!

Toprağa düşen her körpe can, sömürgeciliğin temeline yerleşen bir dinamit olsun!

Halepçe Katliamıyla ilgili, j

Haber, Yorum ve j
TSK-MK bildirisi iç sayfada!



OKUR VE MUHABİRLERDEN

KATLİAMLAR HALKIMIZIN BAĞIMSIZLIK VE
ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ DURDURAMAZ!.

Yoldaşlar!

Sömürgeci Irak

diktatörlüğü, Güney Kürdis¬

tan'da halkımıza karşı soykı¬

rım politikası uygulamakta¬

dır. Kimyasal silahlarla sürdü¬

rülen katliam, suskun dünya¬

nın gözleri önünde devam

etmektedir.

Güney Afrikadan, Latin

Amerikaya; Uzak doğudan

Batı Avrupa'ya kadar, düny¬

anın herhangi bir yerinde

yaşanan en ufak insanlık dışı

olaylar kamuoyu ve dünya

basınını günlerce meşgul eder¬

ken, Hiroşimayı anımsatan

Helepçe katliamına karşı,

dünya sağır ve dilsiz olmayı

tercih etmektedir. 5.000

savunmasız insanın ölümü ve

7.000 kişinin yaralanmasıyla

sonuçlanan bu iğrenç katliam,

uluslararası anlaşmalarla

yasaklanmış kimyasal gazlar¬

la işlenmiş olmasına rağmen,

insan hakları savunucusu olan

ülkeler dahi, sessiz kaldılar.

Uluslararası anlaşmaları ve

insan haklarını hiçe sayan Irak

diktatörlüğü, binlerce çocuk,

kadın ve yaşlının kanına girer¬

ken, bunu bazı ülkeler sade

bir haber olarak verirken,

kimileri olayı çarpıtarak,

sorunu İran-Irak savaşı olarak

lanse etmektedir. Kürt halkı¬

nın yıllardan beri verdiği

mücadele gözardı edilmek

istenmektedir. Barış arayışla¬

rında Kürt halkının üçüncü

bir taraf olduğu unutulmakta¬

dır. Tüm bunların yanı sıra,

sosayalist, devrimci-demokrat

kamuoyu da dilini yutmuşa

benziyor. Kardeşlik, stratejik

dostluk, enternasyonalist

görevler unutulmuşa benziy¬

or. Bu suskunluk devam eder¬

se, İnsanlık tarihine kara leke¬

ler eklenmeye devanı edecek¬

tir.

Tevgera Sosyalist a Kurdis¬

tane taraftarları olarak, acımız

büyük, kinimiz sonsuzdur.

Bu katliamlara karşı kendi

sorumluluğumuzu yerine

getirmek için, Avrupa'nın

değişik yerlerinde, basitten

karmaşığa değişik eylem

biçimleriyle protestomuzu

dile getirdik, getirmeye devam

edeceğiz.

Danimarka'da hem katliamı

protesto etmek ve hem de kit¬

leleri olay karşısında duyarlı

kılmak için, bir dizi eylemler

yaptık. 25 Mart 1988'de Irak

Hava yollarını işgal ederk bir

müddet giriş çıkışı yasakladık.

Kürdistan'daki katliama son

pankartını açarak olayla ilgili

bildiriler dağıttık ve sıloğanlar

atarak olayı protesto ettik. 30

Mart 1988'de TSK taraftarla¬

rı olarak ikinci eylemimizi

yaptık. Danimarkanın

Kopenhavn'daki Kızılhaç

Merkezi'ni işgal ederek yetki¬

lilerle görüştük. Sorunumuzu

dile getirdik. Katliamın kınan¬

masını ve yaralılara acil yardı¬

mın yapılmasını talep ettik.

Bu isteklerimiz doğrultusunda

çaba harcıyacağını açıklayan

Kızılhaç Genel Sekreteri

bizimle birlikte basın toplan¬

tısına katıldı ve katliamı kına¬

dı. Bu eylemimizi Danimarka

televizyonu 1.kanaldan haber

olarak verirken U.Kanal da

geniş görüntülerle birlikte

basın bildirimizi ve istemleri¬

mizi okudu.

Ayrıca hareketimizin içinde

yer aldığı Danimarkadaki

Kürdistan Dayanışma komite¬

si olarak bir protesto mitingi

düzenlendi. Bu eylemin hazır¬

lanmasında taraftarlarımız

aktif görev alarak

sorumluluğunu yerine getirdi.

Çok sayıda afiş ve bildirilerle

kamuoyu duyarlı kılındı.

-Katliamlar halkımızın

bağımsızlık ve özgürlük

mücadelesini durduramaz!

-Kahrolsun sömürgeci saddam

diktatörlüğü!

-Yaşasın Kürt halkının ulusal

demokratik mücadelesi!

-Yaşasın TSK

Heviya Gel

Danimarka muhabiri

HALKIMIZIN KATLİNE KARŞI DAYANIŞMAYI YÜKSELTELİM !.

Bilindiği gibi, Mart ayında,

sömürgeci Irak diktatörlüğü

halkımızın gelişen ulusal

demokratik mücadelesi karşı¬

sında paniğe kapılarak yeni

bir katliam örneği sergiledi.

Halepçe ve çevresindeki

sivil yerleşim alanlarına karşı,

kimyevi silahlarla atılan gaz

bombaları 5.000 silahsız

savunmasız insanın ölümüne;

7.000'i aşkın insanın yaralan¬

masına neden oldu.

Bütün bu olup bitenlere ve

kimyasal silahların kullanımı¬

nı yasaklıyan 1925 Cenevre

anlaşmasına rağmen; Bu anlaş¬

maya imza koyan devletler ve

uluslararası demokratik

kamuoyu kısır bir döngü içe¬

risinde sessiz kalmayı

yeğlemiştir.

Yapılan bu insanlık dışı

uygulamaları lanetlemek için

Bremen bölgesinde güçleri

bulunan mevcut Kürdistanlı

örgütlerle eylemliliğe giriştik.

Heviya Gel, KOMKAR, Rız¬

gari, KKDK taraftarlarından

oluşan 70 kişilik bir gurupla

Kızıl Haç örgütünün Bremen

şubesini işgal ederek istekleri¬

mizin yerine getirilmesini

talep ettik.

Taleplerimiz şunlardı:

- Güney Kürdistan'a derhal

ilaç yardımının yapılması.

- Kimyevi silahlann ham mad-



desini ve gerekli araç gereç

sağlıyan Alman firmalarının

protesto edilmesi.

- Basın ve haber ajanslarının

çağrılarak vahşetle ilgili habe¬

rin verilmesi ve olayın protes¬

to edilmesi.

Bu taleplerimiz yerine geti¬

rildikten sonra eylem yerin¬

den ayrıldık. Basın olayı haber

olarak verdi.

Ayrıca SPD içişleri

senatörlüğüne konuyla ilgili

bilgi verildi ve konunun Bre¬

men parlamentosunda ele

alınması gerektiği belirtildi ve

olumlu sonuç alındı.

Bremen Eyaleti belediye

yetkililerine konuyla, ilgili

bilgi verilerek olayın kınan¬

ması sağlandı.

Heviya Gel

Bremen Muhabiri

F.ALMANYA

Katil saddam

diktatörlüğünün Halepçe sal¬

dırısı ardından, F.Almanya'da

taraftarları bulunan Kürt

örgütlerinin çoğunluğunun

katıldığı bir platform oluştu¬

ruldu. Bütün F.Almanyayı

kapsayan bir dizi eylemliliğe

girişilmesi ve ardından

Bonn'da merkezi bir yürüyü¬

şün yapılması kararlaştırıldı.

İlk etapta bildiriler basılıp

dağıtıldı ve her ilde seri eylem¬

lerin yapılması örgüt birimle¬

rine iletildi.

Bu merkezi yapılanmanın

yansıması olarak, ayrı ayrı

birimlerde dizi eylemler yapıl¬

dı. Stutgart, Bremen, Bonn,

Frankfurt'ta Kızıl Haç büro¬

ları işgal edildi, sorumlularla

görüşüldü, basın toplantıları

yapıldı. Köln Dom meydanın¬

da dört saatlik bir nöbet eyle¬

mi yapıldı, bildiriler dağıtıldı,

katliamla ilgili resimler sergi¬

lendi, Almanca metin okuna¬

rak kitleler olay karşısında

duyarlı kılındı.

35T

Bu dizi eylemler sonunda 16

Kürdistanlı örgüt ve demok¬

ratik derneklerinin ortak

tertiplediği Merkezi yürüyüş

için 9 Nisan'da Bonn Teater

Platz'da karabalık bir kitle

toplandı. Kürtçe ve Almanca

konuşma metni okundu.

Ancak 5 kişiden oluşan teknik

komite yürüyüş izni

alamadığından eylem burada

bitirilmek istendi.

Biz Heviya Gel taraftarları

olarak Rızgari ile miting ala¬

nında yaptığımız görüşmeyle

eylemi devam ettirme ve Irak

Konsolosluğuna kadar izinsiz

de olsa yürüme konusunda

görüş birliğine vardık. Bunu

teknik komiteye ilettik.

Komitede görevli KOMKAR

ve platform üyesi KKDK

buna karşı çıktılar. Iraklı güç¬

ler önerimizi kabul ettiler.

Eyleme platform dışı katılan

YKK-TKP(B) bizimle birlik¬

te hareket edeceğini bildirdi.

izinsiz yürüyüş konusunda

anlaşan bizler, alanı saran

polis kordonunu aşarak ana

caddede yürüyüş koluna geç¬

tik, KOMKAR ve KKDK

özel bir çabayla kitlesini top¬

layıp alelacele alanı terk etti.

Onların bu tavrı yürüyüş için

kilometrelerce kat edip gelen

ler tarafından şiddetle eleştiril¬

di.

Yürüyüş kolumuz Irak

konsolosluğuna yakın bir

mesafede polis barikatı tara¬

fından durduruldu. Tartışma¬

lar başladı ve aramızdan üç

arkadaş polis tarafından tar¬

taklanarak arabaya alındı.

Ancak bizler eylemi

sürdüreceğimizi bildirdik.

Bunun üzerine polis aramız¬

dan aldığı arkadaşları bırak¬

mak zorunda kaldı. Yürüyüş

kolumuz sık sık sloganlar ata¬

rak geri miting alanına döndü

ve eylemi bitirdi.

Eylemi radyolar haber ola¬

rak verdi.

Heviya Gel Muhabiri

Köln

İSVEÇ

Halepçe katliamının ardın-

. dan, isveç Kürt Federasyonu¬

nun tertiplediği ve tüm Kür¬

distanlı güçlerin katıldığı güç¬

lü bir protesto yürüyüşü

yapıldı. Yaklaşık 5.000 (beş

bin) kişinin katıldığı kitle güç¬

lü sloganlar atarak Irak

konsolosluğuna kadar yürü¬

dü. Yürüyüş Isveçte görülen

en görkemli yürüyüşlerden

biri oldu. Konsolosluğa yak¬

laştıkça halkın kini dışa vur¬

maya başladı. Konsolosluğa

saldırmak isteyen kitle polis¬

le karşı karşıya geldi. Karşılık¬

lı jop ve taşlamalarla polisten

ve yürüyüşçülerden yarala¬

nanlar oldu. Civar binaların

camları kırıldı.

Yine isveç'te, hareketimizin

de üyesi olduğu "Kürdistan

siyasi hareketlerinin güçbirliği

komitesi" , PUK, IKDP, Irak

Kürdistani Sosyalist Partisi,

PASOK, KDHP ve Irak

Komünist Partisi'nin içinde

yer aldığı Halepçe Komitesi

kuruldu. Hesap numarası aça¬

rak yardım kampanyası baş¬

lattı.

Çok sayıda isveç örgütü ve

demokratik kuruluşu birara¬

ya gelerek ortak bir metin

hazırlayıp İsveç parlamento¬

suna sundu. Bu metinde Irak

yönetiminin kınanması ve

1 Kürt halkına yönelik soykırı¬

mın durdurulması için parla¬

mentonun olayı tartışması

istenmektedir. Yine aynı

örgütler olayı protesto etmek

amacıyla 23 Nisan'da bir

yürüyüş tertiplediler. Bu eyle¬

me de aktif olarak katıldık.



KANU SADDAM DİKTATÖRLÜĞÜNÜN VAHŞETİ SÜRÜYOR

Güney Kürdistan'da savaş

bütün acımasızlığıyla sürüy¬

or. Eli kanlı şaddan yönetimi

Kürt halkını soykırımdan

geçirmek için tüm araçlara

başvuruyor. 1925 Cenevre

anlaşması tarafından kullanı¬

mı yasaklanan kimyasal silah¬

lar, gaz bombalan Kürdistan-

da barbarca kullanılıyor. Sad¬

dam rejimi Kürt halkına kar¬

şı yürüttüğü soykırım savaşın¬

da hiç bir kural tanımıyor.

Irak Baas diktatörlüğünün

kullandığı kimyasal silahlar¬

dan şimdiye kadar binlarce

kişi öldü veya sakat bırakıldı.

17 Mart'ta Halepçe ilçesine

atılan kimyasal silahlardan

ölenlerin sayısı 5.000'i aştı

binlerce insan yaralandı. Daha

sonra 3 Nisan'da Kürdistan'ın

Karabag mıntıkasına aynı

bombalarla saldırılar düzen¬

lendi. AP ajansının haberine

göre Güney kürdistanın Hor-

mal, Halepçe ve çevre köyle

rine karşı "görülmemiş mik¬

tarda" sinir gazı, hardal gazı

ve Cianid gazı kullanılmış,

5.000 savunmasız sivil Kürt

öldürülmüştür. Yine BBC

radyosu cesetlerde kurşun

yarasına Taşlanmadığını belir¬

terek kimyevi silahlarla bu

facianın işlendiğini dünyaya

duyurmuştur.

Sömürgeci Baas rejiminin

kullandığı kimyasal bombala¬

rın on'u (10) aşkın çeşitleri

vardır. Hardal, Foskin, Mas¬

tar, Phosogin, Cianid gibileri

bunlardan bazılarıdır.

Bu gazlardan Hardal ve

Foskin gazlarının ham madde¬

si Sidko-Holland şirketinden

alınıp Irak'ta (Aksat ilinde)

fabrikalarda üretilmektedir.

Kullanılan diğer gaz çeşitleri

ise Federal Almanyanın Kari

Kolb firmasından, yine

F.Almanyanın Hamburg

şehrindeki Water Enginee-

ring (WET) firmasından,

Frankfurt'taki Dornier Avi-

ation Servise , Hanno-

ver'deki Preussag Konzern

firmalarından aldığı ham mad¬

de ve yardımlarla bu bomba¬

ların üretimini yapmaktadır.

İki sömürgeci ülke olan İran

ve Irak arasındaki savaş bütün

şiddetiyle Kürdistan'da sür¬

mektedir. Doğu ve Güney

Kürdistan tamamiyle savaş

alanına dönüşmüştür. 3.000'i

aşkın Kürt köyü yakılıp yıkıl¬

dı. Binlerce Kürt yurtseveri

Baas zindanlarında kayboldu.

Onbinlerce Kürt köylüsü

toprağından koparılıp Arap

çöllerine sürüldü. Ancak,

sorun çözülmedi, Barbar düş¬

manın tüm vahşetine karşı,

soykırım uygulamalarına kar¬

şı Kürt halkı bugün var olma

mücadelesi veriyor.

Sömürgeci Baas reji, bu

jenosit hareketinde, başta

faşist Türk devleti olmak üze¬

re tüm Arap gerici rejimleri-

Yoldaşlar!

TSK dayanışma komiteleri

Avrupa konferansının

değerlendirmelerini okuduk.

Konferansımızın, Avrupa

örgütümüzün birbuçuk yıllık

çalışmalarını gerçekçi bir yak¬

laşımla eleştiri süzgecinden

geçirmesi yeni savaşım döne¬

minin dayattığı görevlerin

ışığında bölgesindeki çalışma¬

ların esaslarını belirlemesi;

dahası, kaçkınların ve burju¬

vazinin değirmenine su taşıy¬

an kimi unsurları birkez daha

teşhir etmesi ve bunu, "88'de

daha güçlü bir TSK için ile¬

ri !" kampanyasıyla taçlandır¬

ması herşeyden önce bizleri

sevindirdi. Ayrıca, Konferan¬

sımızın, kaçkınların birimi¬

mizde yarattıkları tahribatla¬

rın süratle aşılması zamanına

denk düşmesi birimimiz bak¬

ımından O'nu daha bir anlam¬

lı kılıyor.

İşte, Ortadoğu birimi olarak

bu anlamı kavrıyor; bunun

birimimize yüklediği

sorumluluğu ve dayattığı ağır

88'DE DAHA GÜÇLÜ BİR TSK İÇİN İLERİ" KAMPANYASINI
DAHA İLERİ HAMLELERLE GÜÇLENDİRECEĞİZ !. . .

ama tarihsel görevleri omuz- oldu. Kampanyanızla dayanış-

lamış bulunuyoruz. Kısaca,

sarp ve uzun bir yolda, bin bir

türlü güçlükle, pislikle

boğuşarak ilerliyoruz. Fakat

omuzladığımız yükün

ağırlığına rağmen, "88'de

daha güçlü bir TSK için ile¬

ri!" kampanyanızla dayanış¬

ma içinde olmayı "ek" (!) bir

görev olarak önümüze koy¬

duk. Ve ilk anda, Heviya gel

ambleminin işlendiği kazaklar

yaptırıp satışa çıkardık. Yine

birlik deklerasyonunun Arap-

çasının 2. baskısını yaptık ve

Nevroz bildirileriyle birlikte

yaygın bir biçimde dağıttık.

Ayrıca Koma Tevger'in

çıkardığı ilk kasetten 500 adet

satışa çıkardık, kasetlerimiz

bitmek üzeredir. Kasetin biri¬

ni çoğaltılması için Avrupa

örgütümüze bir miktar kazak¬

la birlikte ulaştırmaya çalışıy¬

oruz. "88'de daha güçlü bir

TSK için ileri!" kampanyanız¬

la dayanışma faaliyetlerimizi,

Newroz çalışmalarımızla

birleştirmemiz daha etkili

mayı daha da geliştirecek ve

ayrı bir bağış kampanyasıyla

birleştirerk sonuçlandıracağız.
Yoldaşlar.

İnsanlarımızın işsiz ve ciddi

geçim sıkıntılarıyla

cebelleştiği bölgemizde, takdir

edersiniz ki, maddi dayanış¬

manın zemini oldukça zayıtır.

Ayrıca, Avrupa örgütümüz¬

den farklı olarak, birincil

görevimiz, maddi dayanışma¬

yı küçümsemeksizin yeni

hamlelerle ileri atılmak, ateş

hattında savaşı geliştirmenin

öngördüğü fedekarlığı göste¬

rerek kitlesel bir TSK'yı yara¬

tacak tohumu atmaktır.

Bunun hakkını vereceğiz.

Bundan kimsenin kuşkusu

olmamalıdır.

"Kitlesel bir TSK için ile¬

ri" şiarı parolamızdır. Bunu

hayata geçirmek için kanımız¬

dan, canımızdan fedekarlık

ediyoruz. Daha büyük fede-

karlıklara hazırlanıyoruz.

Önümüzdeki dönemin sosy¬

al pratiği aynamız olacaktır.

Lokman Polat

ninde desteğini alarak kinini

kusuyor. Geçmişte uygulanan

Ermeni soykırımının benzeri

çağımızda Kürt halkına uygu¬

lanıyor.

Cümle gericiliğin ve sömür¬

geci devletlerin desteğile yürü¬

tülen bu savaşa karşı Kürt ulu¬

sal demokratik hareketi dire¬

niyor, ileri mevziler elde edi¬

yor, kurtarılmış bölgelerin

alanı genişliyor. Kanlı baas

rejimi ile birlikte faşist Türk

devletini çıldırtan olayın özü

budur. TC. habire sınıra

yığınak yapıyor. Siirt'in Şır-

nak ilçesinde kurulan 119.

sınır seyyar jandarma alayına

takviye olarak Sivas, Kayseri

ve Bolu'dan komando birlik¬

leri akın akın getirilip yerleş¬

tiriliyor. Malatya Erhaç ve

Diyarbakır askeri hava üssün¬

deki F4 ve F-104 savaş uçak¬

larının sayısını arttırarak, iki

dakikada operasyon için kal-

Devamı sayfa 15'te

Avrupa örgütümüzün ve tek

tek yoldaşlarımızın da, böyle

bir ruhla, maddi özveride

bulunması gerekiyor.

Tarihin çarkı bizden yana

dönüyor. Kürdistan'da yaşa¬

nan kitlesel kıyımlar, düşma¬

na karşı kin ve öfkemizi bili¬

yor. Yeni hamlelerle daha ile¬

ri atılmamız gerekiyor. Sade¬

ce fiziki fedekarlıklarla yeni

hamleler yapılmıyor. Silah,

cephane ve diğer araç-gereçler

gerekiyor. Bütün bunları, bu

aşamada, yoldaşlarımızın ve

yığınların maddi özverisiyle

karşılayabiliriz.

İşte bu nedenle, Maddi

özveri kampanyamızı, "kit¬

lesel bir TSK için ileri" şia¬

rımızla birleştirmemiz ve

bunun hakkını vermemiz

gerekiyor.

88'de daha güçlü bir TSK

için ileri!. . .

Kitlesel bir TSK için ile-

iî .rı

Kamil REŞO

ORTADOĞU



KÜRDİSTAN'DAKİ VAHŞETE KARŞI ÇIKALIM;
GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZI KAVRIYALIM!.

Kürdistan, her gün yeni ve iğrenç bir insanlık suçuna sah¬

ne oluyor. Baskı, işkence, zoraki göç ettirme, top, tüfek ve

bombardımanlarla kınlamayan direniş, bu defa kimyasal

silahlarla yok edilmek isteniyor. Öyle ki, MB yasalarına göre

suç sayılan kimyasal silahların kullanılması, artık olağan hale

getirilmiş bulunuyor, "son olarak" 16 Mart'ta, kimyasal silah¬

ların kullanıldığı İrak saldırısında, HALEPÇE şehri ve çev¬

resinde 75'i peşmerge olmak üzere 5.000'i aşkın silahsız-

savunmasız insan katledilmiştir. Bir o kadarı da yaralanmış¬

tır. Ölü sayısı günbe gün artıyor.

Diğer yandan, kimyasal silahların kullanıldığı saldırılar,

devam ediyor. Eli kanlı Saddam diktatörlüğü, bu iğrenç sal¬

dırılarına her gün bir yenisini ekliyor; kana susamışlığını ve

caniliğini gizlemiyor. Bunu fırsat bilen sömürgeci Türk dev¬

leti, Kuzey Kürdistan'da giriştiği katliamlarla yetinmiyor;

emperyalist planın önemli bir halkası olan Kerkük-Musul

işgaline hazırlanıyor. Kürdistan'ı bölen "sınırlar"da yapılan

askeri yığınaklar, ipleri MİT'in elinde bulunan burjuva bası¬

nında yeniden canlandırılan Kerkük-Musul senaryoları vb.,

Evren-Özal faşizminin Saddam canisiyle ileri düzeydeki işbir¬

liklerini daha bir açığa çıkarıyor.

Barış ve demokrasi güçleri, insan hak ve

özgürlüklerinden yana olan kişi ve kuruluşlar!. .

Kürt ulusu, varlığını ve onurunu korumak; kendi vatanın¬

da özgür ve insanca yaşamak istiyor. Açık ki, bu hakkın

kutsallığı ve böyle bir dava için yürütülen savaşımın haklılığı

tartışma götürmüyor. Ama buna karşın, Kürdistan'da işle¬

nen çağımızın en iğrenç suçları karşısında, en basit insani

görevler bile yerine getirilmiyor; ya da çoğu kez Kürdistan

halkına dayatılan vahşete seyirci kalınıyor.
Düşününüz! ülkemiz Kürdistan, çağımızın tanık olduğu en

iğrenç insanlık suçlarına sahne olurken, hâlâ BM genel sek¬

reteri dahi, "Kürt ve Kürdistan" sözcüklerini kullanmaktan

özellikle sakınıyor. Irak'a karşı basit bir protesto ve İran'a

bir heyet göndermekle yetiniyor. Oysa, Kürt halkının uğruna

savaştığı bir insanlık davası ve bir vatanı var; kendi ülkesin¬

de, bağımsız, özgür ve insanca yaşamak istiyor. . Ve kimya¬

sal silahların kustuğu en iğrenç insanlık suçları, Kürdistan top¬

raklarında işleniyor.

Kişinin hak ve özgürlükleri, dahası yaşam hakkı, insanlığın

temel güvencesidir. Kişinin, Kürdistan'da ya da Avrupa, Asya,

Afrika, Amerika veya Ortadoğu'nun bir başka ülkesinde yaşa¬

mış olması, bu hakkı ortadan kaldırmıyor. Ama Saddam cani¬

si, bu kutsal hakkın, yani insanlarımızın yaşam hakkının

"köküne" kimyasal gazlar ekiyor. Kürdistan halkımızın nes¬

lini tüketmek istiyor.

İkincisi, Kürt halkı, haklı ve meşru savaş yürütüyor. Bu,

İran-Irak halklarının kırımına dönüşen Iran-Irak savaşının

bir uzantısı gibi gösterilemez. Tersi bir yaklaşım, savaşın

doğasına aykırıdır; haklı ve haksız savaşları birbirinden ayır-

detmemek, bölge gericiliğinin ve emperyalizmin değirmenine

su taşımaktır.

İnsan hak ve özgürlükleri savunucuları, barış ve demokra¬

si güçleri, işte sizlere düşen görev, herşeyden önce bu ayrımı

yapmak; haksız savaşlara karşı çıkarken, kendi vatanında

bağımsız-özgür ve insanca yaşamak isteyen Kürdistan halkı¬

nın yanında olmak; onunla dayanışmayı geliştirmeyi vazge¬

çilmez bir görev olarak addetmektir.

Bölge halkları, demokratik ve ilerici güçleri!. .

Halklarımız yıllardır yan yana yaşıyor. Düşmanlarımız

ortaktır: Emperyalizm, sömürgecilik, faşizm, gericilik ve Siy¬

onizm. . . Ayrı ayrı odaklarda savaşmakta olduğumuz

doğrudur. Ancak Kürdistan ve Filistin Arap halkının kanı¬

na girenler, aynı zamanda bölgemizde gericiliğin önemli day¬

anaklarını oluşturuyorlar. Saddam canisi, Kürdistan'da

giriştiği kitlesel kırımlar ve kullandığı kimyasal silahlarla;

Türk devleti, yine ülkemizde uyguladığı vahşet, Kerkük-

Musul'a karşı müdahale hazırlığı ve bir bütün olarak bölge

ilerici, anti-emperyalist güçlerine yönelik komplo ve tertip-

-leriyle, israil siyonistlerinin suç ortakları olduklarını kanıt¬

lıyorlar.

Bunu görmemiz, halklarımızın ortak çıkarları zemininde

birleşmemiz, emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı saf¬

larımızı daha da sıklaştırmamız gerekiyor. Bölge demokra¬

tik ilerici ve anti-emperyalist güçlerinin, emperyalist, sömür¬

geci ve siyonist saldırı ve komploları, boşa çıkarmaları bir

bakıma buna bağlıdır. Bu yolda daha ileri adımlar atmak gere¬

kir.

Kürdistan'lı devrimci-yurtsever örgütler!. .

Ülkemiz, bugün, Ortadoğunun en sıcak odaklarından birini

oluşturuyor. Halkımız, tarihin en barbar, en vahşi soykırım¬

ların boy hedefi seçilmiş bulunuyor. Fakat, kimyasal silahla¬

rın kustuğu kitlesel kırımlar bile, halkımıza boyun eğdirmeye

yetmiyor; aksine Kürdistan toprağına dökülen kanlar, daha

güçlü direnişleri besliyor. Ulusal kurtuluş mücadelemize daha

köklü, bölgesel ve uluslararası boyutlar kazandırıyor.

Açık ki, bu durum, hem yeni olanaklar sunuyor, hem de

Kürdistan'lı örgütlerin görev ve sorumluluklarını kat kat

ağırlaştırıyor ve bir bütün olarak ulusal hareketin zaaflarını

daha bir göze batırıyor. Örneğin; topyekün halkımızı hedef¬

leyen çağımızın en iğrenç insanlık suçuna, en büyük kitlesel

kırımlara karşı, Kürdistanlı örgütler olarak, ortak bir bildi¬

ri bile yayınlayamamış olmamız, zaaflarımızın vardırıldığı

boyutları sergilemeye yetiyor. Bu, bir "bedbaht"lık olarak

nitelenmese bile, çok ciddi bir durumdur. Ve nedensiz

değildir.

Ancak bu olumsuz ortamı değiştirmek, zaafları aşmak ve

daha güçlü adımlarla zafere doğru giden yolda tarihsel ilerle¬

yişi hızlandırmak mümkündür.

Yeter ki, örgütlerarası sorunların çözümünü ve "taktik ili¬

şkilerin yararlarını, Kürdistan devriminin uzun vadeli çıkar¬

larının önüne koymayalım. Birincileri ikinciye tabi kılalım.

Yeter ki, bu ve benzeri sorunların, Kürdistan halkının haklı

ve meşru mücadelesine gölge düşürmesine olanak tanımıya-

hm.

Büyüyen sorumluluklarımızı kavramak, ağırlaşan çok yön¬

lü düşman saldırılarına birlikte karşı koymak zorundayız.

Halkımız, Kürdistan'lı devrimci-yurtsever örgütler olarak

bizden bunu istiyor. Görev başına!. .

MART 1988
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DİVE EM DIJİ HOVİTİYEN LI KURDISTANE DERKEVİN
Û LI VATINI Û BERPIRSIYARİ YEN XWE RABIN!. .

Kürdistan her ro dibe şahide pekanina suçen heri hov û nû

yen mırovatiye. Ev berxvedana ku bı zılm, zordari û bı top

û tıfıng û bombekırın ve naye şıkestın, ve çare tet xvestın

ku bı çeken kimyevi ve be sıkandın û xılaskırın. Her vusa

ku, bı gora zagonen Koma Mıletan bı karanina çeken kimy¬

evi qedexe û suç e; le disa ji bı karanina van çekan lı Kurdısta¬

ne bûye tışteki tabi

"Lı davi", 16 e Adare da erişa ku Irak bire ser Helepçe û

der-dorc* ve da zedetıri 5.000 kes en be çek û be parastın hate

qetılkırın (qırkırın) ku 75 ji peşmergebûn. Evkas ji bırindar

çebûn û hejmara şehidan roj bı roj zedetır dibe.

Lı aliye din, erişen ku çeken kimyevi te da bıkarten hin

domdıke. Diktatorya Saddam e dest bı xvin, her ro hovitiy¬

en gemar û nû bı hovitiyen xve ye qıler û kevn ve dike. Bar-

bari û tıhbuna xve ya xvin e ji venaşer e. Devleta Tırk a kolo¬

nyalist ku ve yeke fırsend dızane, bı dest avetına qırkırına

gele me ye lı Kurdıstana bakûr ve nasekın e; jı bo dagırkırına

Kerkük û Musul ev senaryo yen ku jı nu ve tet rojeva roj-

namen burjuvaziya Tırk a ku qeyd û benden van di deste

MİT a Tırkanda ye, ev "sinoren" ku Kürdistan perçekınne,

di van da ev sengeren leşkeri ku tet kolan û leşker te da bıcih-

dıbın û hvd., xveş dıde diyarkırın ku, pevendiyen şırıkati-

ya faşizma Evren-Özal û saddam e hov gelek lı peşketiye.

Hazân demokrasi û asit:, evv kes û qurumen ku

lı gel heq û azadiyen mırovan e!. .

Gele Kurd, jı bo parastına hebûn û rûmeta xve, dıxvaze

ku lı velate xvc bı avaki azad û mırovi bıji. Eşkere ye ku

ev heqa, heqeki mıqeddes e; û heqiya vi seri ku di ve re ye

da tet kırın naye niqaşkırın. Le mıxabın, vatıniyen mırovati

yen heri sıvık ji lı hemberi hoviti û sûçen heri mezın en dema

me ku lı Kürdistan dıqevımın bıcih nayen. An ji pır caran

ev sere ku dıjmın bı zore pıspartiye gele me be deng tet der-

bazkırın.

Careki bıfıkrın! Welate me Kürdistan ku dibe devara(saha)

suçen mırovati û hoviti yen qırkırına heri mezın bı komiki

ku dema me buye şahid; le hin ji sekretere gışti ye Koma Mıle¬

tan, bı taybeti jı bı karanina bejen (kelimen) "Kurd û Kür¬

distan"^ dıreve. Bes, lı dıji Irake nerazibunek sıvık û sıst dıde

diyarkırın û heyetek bı re dike İrane û bı van tıstan ji qima

xve tine. Le bele, "nızane" ku ev sere ku gele Kurd dike

jı bo doza mırovati û velate viye; jı bo ku lı velate xve ser-

bıxve, azad û vek mırovan bıji. . . U ev suçen heri gemar

û hov yen mırovati ku çeken kimyevi vedıreşın, lı ser erde

Kurdistane pekten.

Heq û azadiyen kesan, û jı vi ji gırıngtır, heqe jiyane xime

gumana mırovatiye. Tu tıştek vi heqi jı navçe ranake, heke

mırov ku lı Kurdıstane yan lı Avrupa, Asya û lı Afriqa û Eme¬

rika an ji velateki Rojhılata Navin ji dıji. Le Saddame xvinx-

var bı çeken kimyevi ve jehre dırejine xime vi heqi mıqed-

des (bıpaye) ye jiyana mıroven me; û dıxvaze ku urta (nesi-

le) gele me bide qedandın.

Ya duyem, gele Kurd şereki bı heq û qanuni dımeşine. Qet

mırovek nıkare vi seri, vek şereki berdevamiya sere navbera

İran û Iraqe bide nişandan ku bı keri qırkırına van herdu

gelan e. Nezıkbunek bı zıdi vi, çevtiyek e qerektere sere. Jı

ve ji vadatır, necihekınne di navbera şereki bı heq û neheq

da; û av kışandıne jı bo aşe kevneperestiye û emperyalizme

lı devere.

Parezkeren heq û azadiyen mırovatiye, hezen aşiti û demok¬

rasi, hun dıve beri her tışti ve yeke jı hev cüda bıkın; lı aliki

ve dıji sere neheq derkevin û aliki ve ji bı gele Kurdrabın,

ku dıxvaze lı velate xve bı şıkleki serbıxve û azad û vek

mırovan bıji. Hun dıve bı gele Kurdra alikarbın û ve pışteva-

niye, vatıniyen xve yen ku qed je dev naye berdan bızanın.

Gelen devere, hezen peşverû û demokratik

Bı sedan salın ku gelen me lı tenisten hev dıjin. Dıjmınen

me şırikın: Emperyalimz, kolonyalizm, faşizm û kevnepe-

resti û siyonizm. . . Le raste ku her yek jı me lı ciyeki (noxte-

ki) şerdıke. Le bele diyare, ev kesen ku deste xve di xvina

gele me Kürdistan û gele fılıstine ye Ereb da dikin lı mıntıqa

me her vusa ji gıringiya xve heye jı bo qırkırına gele Kurd

bı komikanve Saddame hov; jı bo dagırkırına Kerkük û

Musul xve hazırkırına devleta Tırk, û disa hovitiyen vi yen

ku lı kurdıstane pektine û ev bı plan û dolaben xve yen deve¬

re ku lı hemberi hezen peşverû û hezen dıji emperyalizme

pek te bı van ve eşkere dikin ku şirike suçen siyoniste israi¬

lin. Dıve em vi tışti bibinin û lı ser ximeki şırikati jı bo gelen

me bibin yek. U lı dıji emperyalizm û hemu cure kevnepe¬

restiye refen xve bışıdinın. Jı bo hezen peşverû, demokratik
û hezen ku lı dıji emperyalizmine eşkereye ku lı devere puç-

kırına dek û dolaban û siyonizme di aliki da bı vi ve gıredayi

ye. Em di ve reye da dıve hin gaven xurt û peşdatır bavejın.

Rexıstınen welatparez-şoreşger yen kurdistane!. .

İro velate me Kürdistan lı rojhılata navin, di ali sere germ

da buye deverek heri gıring. Gele me buye hedefa qırkınn

û urtqelandıne yen heri hov ku di diroke da qevımine. Le

bı van çeken kimyevi yen ku jı bo qırkırına komıken gele

me jehr vedıreşın ji sere gele Kurd naye nızımkırın; tam zıd-

de ve ev xvina ku lı ser erde Kurdıstane te njandın, hin

berxvedanen bı hez û xurt pektine; lı devere û di navnetevi

da jı tekoşina me ya netevi-demokratik ra hej bejnen bınge¬

hi ye baştır dıde qezençkırın.

Eşkereye ku, ev revşa hım imkanen nu peşkeş dike hım ji

vatıni û mesuliyeten hezen Kurdıstane betır gıran dike. O bı
avaki gışti kemasi, şasi û nexveşiyen tevgera netevi ye me

dıde berçav. Minak ku, me hezen Kurdistane heta iro bı hev-

ra belavokak dernexıstiye lı dıji hedefgırtına qırkırın û kuş¬

tına gele me ya bı avaki gışti jı bo diyarkırına kemasi û nex-

veşiyen me ev yeka tere dike. Heke jı ve yeke ra "bextereşi"

neye gotın ji, bı rasti revşeke pır nexveş û gıringe. Ü be sedem
nine. Le imkane guhartına ve navça nexveş (negativ) û der-

baskırına (borandına) van nexveşiyan hene. Û disa imka¬
nen gav avetın yen hin xurt ku lez jı bo peşketına diroki ku

ber bıreya serketıne dıçe hene.

Dumahik R.15



KÜRDİSTAN TARİHİNDEN

BİRKAÇ SAYFA
(4)

KASİTLERDE KÜLTÜR VE

SANAT

"Kardunaj krallarından ll.Burnabari

zamanındaki ekonomik ve siyasal durum

şöyleydi: Bu zamandaki kurallar her şey¬

den önce Kardunaj devletinde toprak

sahipleri hakkındadır. Çalışanlardan,

erkekler iyi hizmet ettikleri taktirde

mükafatlandırılıyorlardı. Bu durum

yönetim hiyerarşisinde de kendisini gös¬

teriyordu. Herkes efendisinin hizmetin¬

de çalışarak memleket ekonomisine kat¬

kıda bulunuyordu. Savaşlarda büyük

yararlılıklar gösterenlere kral toprak

verdiği gibi, tapınaklara da kral toprak

verirdi. . ." Din adamları tapınaklara ait

toprakları işleterek kendi ihtiyaçlarını

giderirlerdi. Her toprak sahibi, sahip

oldukları toprakların sınırlarını belli

ederlerdi. Toprak da doğal olarak baba¬

dan oğula miras kalırdı.

"Kardunaj yönetiminde, yerel bölge¬

lerde genellikle bölge yönetim başkanları

bulunurdu. Bunların yardımcıları olarak

bölgede, polis görevi yapan memurlar ve

mahkeme görevi gören kişiler vardı. Böl

ge yönetim başkanları bölgeleri içinde¬

ki herşeyden sorumlu idiler. Mesela bir

soygun, hırsızlık veya öldürme olayların¬

da sorumluluk yüklenmek zorunda idi¬

ler. Başka ülkelere kaçmış olsalar bile bu

sorumluluktan kurtulamazlardı. Bunla¬

rın görevlerinden biri de, herkesin top¬

raklarında çalışmasını veya çalıştırılma¬

sını sağlamak, ve bunların ödeyecekleri

vergileri zamanında toplamaktı. Bölge

yönetim başkanları bölgelerinde devamlı

olarak belirli bir yiyecek kısmını ilerde¬

ki ihtiyaçlar için depo etmek ve bölge¬

sindeki diğer üretimleri de en iyi şekilde

değerlendirmek zorundaydı	

"Sarayın ve tapınakların yönetim göre¬

vini Satummu unvanı ile iki kişi yürü¬

türdü. Bu görevdeki kişiler, sarayın ve

tapınakların gelir ve giderlerini hesap

etmek ve devletin zenginliklerinden

sorumlu idiler. Bunlardan başka sayısız

ekonomi ve vergi memurları çalıştırılır¬

dı. . . .Bazı önemli bölgelerde ise kral

tarafından valiler tain edilirdi.

"Memurlar, subaylar ve savaş arabala¬

rının adamları dışında, devletin ekono¬

misinin bel kemiği olan köylüler ve el

işçileri sınıfı gelirdi. El işçileri, inşaat,

kanal ve diğer dişlerinde çalışırken; köy

lüler, tarım alanında bahçe ve tarım

ürünleri yetiştirirlerdi ki, bunlarla kral

memurları arasında bazan olumsuz ola¬

ylar da olurdu.

"Sakrumaş adı altında ordunun ihtiy¬

açlarını gören ve orduyu hazırlayan bir

memurluk da vardı. Bu memurluğun

emrinde olan ordu iyi yetiştirilmiş olma¬

larından ötürü gösterdikleri başarılar

nedeniyle kral tarafından mükafatlandı-

rılırdı. . .

"Atlar bu halk tarafından çok eskiden

beri tanınıp kullanılmalarına rağmen, bu

döneme kadar hiç önem kazanmamışlar¬

dı. Savaşlarda çok önemli bir konuma

sahip oldukları için, krallar birbirleriy¬

le mektuplaştıklarında atlardan bahset¬

meden edemiyorlardı. Atlar, Kardunaj

devletinde krala bağlı olarak yetiştirilir-

lip eğitilirdi. Krallar arasında karşılıklı

hediyeleşmelerde atlar önemli bir hedi¬

ye du.rumundaydı. . .

Krala bağlı memurluklardan biri de

Sukallu idi. Bu, vezirlik olmamakla

birlikte çok önemli bir memurluktu.

Kraldan sonra en önemli sorumluluğu

olan memurluk bu idi.

"Kardunaj devleti ile ilgili ayrıca tak¬

tiklerini anlatan ve savaş planlarını gös-



teren birçok belge de bulundu. Savaşlar¬

da yaya ve yardımcı ordular arasında

doktorlar, demirciler, kab yapanlar,

yıkayıcılar ve bazan de din adamları dahi

bulunurdu.

"Kardunaj devletinde yaralama ve

öldürme olayları devletçe cezalandırılıp,

bu olayların her birinin kendine göre

değişen cezaları vardı. İntikam alma ola¬

yı da cezalandırıldığı gibi, hırsızlık ve

soygunculuk da cezalandırılır ve olayda

çalınan malların aynısı sahibine iade edi¬

lirdi."

Kasitlerde evlatlık kurumu da vardı.

Çocukları olmayıp da evlatlığı olanlar

öldüklerinde mirası evlatlığına kalırdı.

Topraklar, sınırlı olanlar, sınırsız olan¬

lar ve tastik edilenler diye kısımlandırı-

hrdı. Bu topraklar, bölge yöneticileri

veya valiler tarafından da dağıtılmış ola¬

bilirdi.

Kasitlerde çok tanrılı din hakimdi.

"Kasitlerin ilk dönemlerinde inandıkla¬

rı tanrılar, Surias, Hindistandaki güneş

tanrısı Surias; Maruttaş, Hintlerin tanrı¬

sı Marut ve Burias ile Yunan tanrısı Bore-

as ile aynı anlama geldikleri gibi bu tan¬

rılara da aynı şekilde inanç göstermele¬

ri, Kasitlerin, İndogerman ırkından

olduklarını göstermektedir. Kasitlerin

Mezepotamya'ya hakim olmalarından

sonra bu bölgenin kültürlerinin etkisin¬

de kalarak eski tanrılarının yanısıra Anu,

Enlil ve Ea gibi tanrılara da inanç göster¬

mişlerdir. . . Kasitler daha sonraları tan¬

rı olarak Marduk'a inanıp onu tanrıların

en büyüğü olarak tanımışlardır."

Kasitler, Mezepotamya'ya hakim

olduktan sonra kendi dilleriyle değil,

Babil diliyle yazılı belgeler bırakmışlar¬

dır. Bu da onların, Babil tanrılarının etki¬

sinde kaldıklarını göstermektedir.

Kardunaj devletinde yazıcılık mesleği,

babadan oğula geçen bir meslek idi. Yük¬

sek memurlara ve din adamlarına, üze¬

rinde tanrı işaretleri ve sembollerinin

işlendiği taştan bir belge veriliyordu.

Kasitler döneminde yapılmış duvar

resimleri ve silindir mühürler ile diğer

sanat eserleri, onların yüksek bir kültü¬

re sahip olduklarını gösteriyor.

"Yine kardunaj devleti döneminde

sihirbazlık, cadılık ve kayıp bilicilik sana¬

tı da vardı. Bunların çalışmaları din

adamlarının durumlarını zorlaştırıyor ve

onlara inançları sarsıyordu." (1)

HALDİ-URARTU

Urartu adı Ararat isminden gelmekte¬

dir. Bu bölgede ilk kurulan devlet, Huri

devleti olmuştur. Huri devleti, Hititler

tarafından MÖ.1595 yılında yıkılmıştır.

Ancak Huriler MÖ.1550 yılında bölge¬

de ikinci kez devlet kurdular. Uzun süre

Huriler bu bölgede küçük aşiretler, yöre¬

sel devletler ve krallıklar halinde yaşam¬
larını sürdürdüler.

Asur yazılı belgelerinde bu bölge,

önceleri "Nairilerin ülkesi, Subarilerin

ülkesi veya Kaldaharların ülkesi" olarak

adlandırılmış, sonraları ise bu bölgeye

Urartuların üleşi adı verilmiştir. Bu ülke

sınırı içinde üç büyük göl bulunuyordu;

Aral, Hazar ve Van gölleri.

MÖ.835 yılında bölgedeki küçük aşi¬

ret krallıkları biraraya gelerek bir kon¬

federasyon şeklinde birleştiler. Ve l.Sar-

dur (Sardoris) yönetiminde Urartu dev¬

letini kurdular.

Kral l.Sardur, Van gölü kıyısında bir

kale yaptırıp bir şehir kurdu ve bu şehre

Taspa adını vererek başkent yaptı. l.Sar¬

dur dönemine ait yazılı belgelerden

anlaşıldığına göre bunlar, Asurca yazma¬

nın yerine, zamanla Kaldaharca yazmış¬

lardır. Bu belgelerde genellikle savaşlar

anlatılmaktadır.

MÖ.825 yılında l.Sardur ölünce yeri¬

ne oğlu İşpur Urartu kiralı oldu. Asur

kralı V.Şemsi Addad'ın bir yazıtında

belirtiğine göre MÖ.822 yılında Urartu

kralı İşpuni, Asurlara ait, 11 büyük 200

kadar küçük yerleşim bölgelerini yakıp

yıktıklarını belirtmektedir. Daha önce¬

leri de Asurlar, Urartulara karşı zalim
davrandıklarından, bu kez Urartular bir

nevi intikam almış oluyorlardı. Zaten

uzun süre Asurlarla Urartular arasında

savaşlar devamedegeliyordu.

"işpuni zamanına ait, Toprakkale'de

bulunan bir yazıtta, Ağrı bölgesinin

tamamen Urartu devletinin hakimiyeti

altında olduğu belirtilmektedir."

Kral İşpuni, MÖ.805 yılında öldü.

Yerine oğlu Menua geçti. Menua devle¬

tin sınırlarını genişletmek için, Urmi-

ye'nin doğusuna hükmeden Manerlerin

ülkesine saldırılar düzenledi ve bunlar¬

dan aldığı bazı bölgeleri ülkesinin toprak¬

larına kattı. Urartular lll.Addad Nidari

döneminde MÖ.802 yılında Şam'a kadar

ve MÖ.796 yılına kadar da Mansuat'a

dek ilerlediler. "Diğer taraftan Urartu

kralı Menua, Malatya Huri devleti ile

savaşlara girişti. Murat suyu yakınların¬

da, Palu'da bulunan bir kaya yazıtında

Urartu kiralı Menua ile Milida kiralı Suli-

ehavali arasında Dersim ve Mazgirt çev¬

relerinin vönetimi için aralarındaki tar

tışmaları anlatmaktadır. Urartu kralı

menua MÖ.804 yılında Milida'yı alarak

devletine kattı ve böylece devletinin zen¬

gin metal kaynaklarına sahip olmasını

sağladı."

Menua'nın ölümünden sonra

(MÖ.790) yerine oğlu l.Argişti Urartu

kralı oldu.

l.Argişti, ülkesinin sınırlarını daha da

genişletti. Asurlarla yaptığı savaşlarla

Kuzey Suriye'nin tamamını ülkesine

bağladı. ". . .Böylece Urartu devletinin

sınırları Kuzeyde, Erzincan-Erzurum ve

Pantus dağlarına dayanırken, bu bölge¬

de Urartu devletine komşu olarak Diau-

eh krallığı Urartu devletine karşı kendi¬

sini koruyordu. Urartu kralı l.Argişti

zamanındaki yazılı belgelerde l.Argiş-

ti'nin Diaueh devletinden Aşkale ve Ter-

canı aldığı belirtilmektedir."

"Diaueh Devleti, Urartu devletine

senelik vergi vermek suretiyle Urartu

kralı Menua zamanında bağlanmasına

rağmen, Urartu kralı Argişti bu vergile¬

ri yıllık toplam olarak 20,5 kg altın, 18,5

kg. gümüş ve 5 ton bakır olarak tesbit

etmiştir. . ."

Kral l.Argişti dönemi, askeri yönden

Urartu devletinin en kuvvetli olduğu

dönemdir.

l.Argişti MÖ.764 yılında ölünce oğlu

ll.Sardur başa geçti. ll.Sardur dönemin¬

de Urartuların güney komşusu Asurlar,

giderek zayıflamaya devam ediyordu.

ll.Sardur askeri gücünü Suriyenin kuzey

bölgelerinde yoğunlaştırdı.

ll.Sardur döneminde de Asurlarla

sorunlar devam etti. Asurlara karşı ll.Sar¬

dur, Malatya Huri devleti kralı Sulamal

ile birleşti. Fakat buna rağmen MÖ.735

yıllarında yapılan savaşta Urartular

Asurlar karşısında yenilgiye uğradılar.

Asurlar Van şehri yakınlarına kadar olan

bölgeyi aldılar.

Kral ll.Sardur, MÖ.758 yılında Mala¬

tya Huri devletini ortadan kaldırıp Urar¬

tu devletine bağladı. ". . .Kömürhan

yakınlarındaki Habibuşağı köy yolu üze¬

rindeki bir kayada 'Urartu kralı ll.Sar-

dur'un yüz şehir ve yerleşim bölgesini ve

sarayı yıkıp ortadan kaldırdığı ve Milid

şehrini de alıp kralını esir ettiğini' bildir¬

mektedir." (2)

Urartu kralı ll.Sardur MÖ.735 yılında

ölünce yerine oğlu l.Rusa geçti. l.Rusa,

Hazar gölünün doğusunda harekete geçe¬

rek bir günde 23 küçük yerleşim bölge¬

sini topraklarına kattı.

l.Rusa, bir taraftan devletinin sınırla¬

rını Asurlara karşı korumaya çalışırken



diğer taraftan da kuzey komşusu olan

Kimmerlere karşı savaşarak sınırlarını

korumak zorunluluğu duyuyordu.

"MÖ.715 yılında Asur kralı ll.Sar-

gon'un saldırılarına karşı Urartu kralı

l.Rusa ile Medler birleştiler ve Asurlarla

büyük bir savaşa tutuştular. Bu savaş

neticesinde Urartu kralı l.Rusa, savaş ala¬

nında öldürüldü ve Medler de yenildiler.

Bu savaş ile, Asurlar Urartuları ve Med-

leri kesin bir yenilgiye uğratmış olması¬

na rağmen, Ülkelerini tamamen hakimi¬

yetlerine alamadılar. Yenilgiden sonra

Urartu kralı l.Rusa'nın oğlu ll.Argişti,

Asurlarla bir anlaşma yaparak ülkesinin

kuzeyinde Urartulara saldırılar yapan ve

aldıkları yerleri yakıp yıkan Kimmerle¬

re karşı savaştı. ll.Argişti, MÖ.707 yılın¬

da Kimmerlere karşı zafer kazanarak

ülkesinin kuzey sınırını güvenceye almış

oldu.

ll.Argiştinin MÖ.680 yılında ölmesiyle

birlikte oğlu ll.Rusa Urartu devletinin

başına geçti.

ll.Rusa zamanında askeri başarılar elde

edildi, sanat ve kültür alanında büyük

ilerlemeler kaydedildi. ll.Rusa, batıda İç
anadoluya kadar ilerlerken kuzeyde

Yunan sömürgesi olan Trabzonu da ala¬

rak ülkesine kattı.

MÖ.655 yılında ölünce yerine oğlu

lll.Rusa geçti. Bu dönemde Urartu dev¬

leti gittikçe zayıfladı. Kimmerlere ve

Asurlara karşı yürütülen savaş bu sonu¬

cu doğurdu. lll.Rusa Asurlara karşı Med

kralı Diyas ile birleşmek zorunda kaldı.

MÖ.640 yılında lll.Rusa ölünce yeri¬

ne oğlu lll.Sardur geçti. lll.Sardur

MÖ.620 yılında ölünce yerine oğlu

ll.İşpur Kral oldu.

MÖ.612 yılında Asur devletini yıkan

Medler, güçlenerek MÖ.590 yılında
Urartuların ve İskitlerin bölgelerini

tamamen hakimiyeti altına aldılar ve

böylece Urartu devletinin tarihteki yaşa¬

mı sona ermiş oldu.

URARTULARDA

SANAT VE KÜLTÜR

Urartuların, sanat ve kültür alanların¬

da bir hayli ilerledikleri ve çok sayıda

eser bıraktıklarını, onlara ait tesbit edi¬

len yazılı belgelerden öğreniyoruz. Aslın¬

da, Urartuların sanat ve kültürü, Huri

halkının sanat ve kültürünün aynı ve

devamı niteliğindedir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Urar¬

tu devletinin kurulmasından sonra, Van

gölünün doğusunda ve bugünkü Van

şehrinin iki kilometre kadar batısında

kurulan Taspa şehri, devletin başkenti idi

ve bu şehir surlarla çevrilmiş idi. Bu sur¬

ların üstünde, gözetleme kuleleri yapıl¬

mış ve şehrin kapılarından bir tanesi

liman kapısı olarak kullanılmış. Kral

l.Sardur, "Taspa şehrinin yanındaki ve

500 metreden fazla uzunlukta ve yüz

metre yüksekilikte olan kayalık üzerin¬

de de kuvvetli bir kale yaptırdı. . . ."

Kalenin blokları l.Sardur döneminde

tarihlendirilmiştir. "Bu kalenin yapıldığı

taşlar su yolu kullanılarak Ercişten geti¬

rilmiştir. Kalenin yapıldığı taş bloklar

çok büyük olup her biri 30-40 ton kadar

ağırlıktalar."

". . .Bu kalenin yazıtlarından birinde,

Urartu kralı Menua'nın kızının teraslar

yaptırarak üzüm yetiştirdiği anlatılmak¬

tadır. Kalenin yapıldığı kayanın güney

tarafında dört Urartu kralının mezarı

yapılmıştır."

"Yine Urartu krallarından ll.Sardur ve

l.Argişti zamanında hayvancılığı yayma

ve tarımı geliştirmek için kanallar yapıl¬

mış ve su araziye taksim edilmiştir.

Menua kanalı adı ile anılan "Samirak su"

doğudan batıya kadar uzanır ve göle

dökülür. Hoşab vadisinden 70 km. mesa¬

feden içme suyu Van şehrine kadar geti¬

rilmiştir. . ."

Urartu yapıları çok sağlam yapılmış

olup, kuleler tipik mimari sanatla en

yüksek tepe ya da kayaların üstüne yer¬

leştirilmiş. ". . .Ancak bu kalelerin gen¬

ellikle şehir nüfusunun tamamını tehli¬

ke durumlarında barındıracak kadar gen¬

iş ve kaleden bir gizli yolla şehrin alt tara¬

fına çıkılabilecek bir yol da yapılmıştır.

Bu tip yapıya Varto yakınlarındaki Kay-

alıdere kalesi misal olabilir. Bu tip kale¬

lerden Çaldıran'da, Patnos'ta, Karakö-

se'de, Malazgirt'te, Bulanık'ta, Bostanka-

ya'da, Palu'da ve Uşnu'da yapılmıştır.

Urartuların yapmış oldukları kral sara¬

yları da genellikle savunmaya yönelik

olup çok sağlam yapılıyordu."

"Kayahdere'de yapılan kazılarda

MÖ.8.yüzyıla ve Urartulara ait

bronz'dan yapılmış bir aslan heykeli ve

başkaca bronz eşyalar da bulundu. . .

Bronzdan yapılmış kaseler, vazolar, savaş

araçları çok iyi bir metal işleme tekniği

ile işlenmişlerdir. . . . Urartuların yaptık¬

ları metal çalışmaların çoğu dışarı devlet¬

lere satıldıkları için birçok eserler Urar¬

tu devletinin sınırları dışında elde edil¬

mektedir. Bronzdan yapılmış çok güzel

bir Urartu eseri vazo ve kase Barber'inin

mezarında bulundu. Bu eserlerin üzeri¬

ne aslan ve diğer hayvanların kafa resmi

yapılarak süslenmiştir."

"Urartular, birçok yerleşim merkez¬

lerinde çok katlı saraylar yapmışlardı. Bu

sarayların ilk katları giriş katı olarak,

ikinci oturma katı olarak kullanılıyordu.

Katlar arasında merdiven ya da rampa¬

larla çıkılıyordu. Urartuların Arin

Berd'teki saraylarında 30 direkli bir giriş

salonu vardır. Bu sarayın duvarları renkli

tablolarla süslenmiş, bazı bölmeleri ise,

renkli mermerlerle süslenmiştir. Burada¬

ki tapınak ve sarayın altları da mermer

kırıklanyla fayans yapılmıştır."

Urartuların resimlerine konu olan hay¬

vanlar, Av partileri ve avlanmalar tasvir

edilmiştir.

Mimari alanda yapılan genel yapıların

temellerinde, büyük taşlar kullanılmış¬

tır. Taşlar veya kerpiçler, tahta kalaslar¬

la birbirine bağlanmıştır. ". . .Duvarlar¬

daki taş veya kerpiçleri geri çekmek sure¬

tiyle dolaplar oluşturuluyordu ki, bu

dolaplar bölgedeki yaygın olan deprem¬

lere karşı güvence niteliğindeydiler. . ."

Daha önce belirtildiği gibi Urartu dev¬

leti, Konfederasyon özelliğini taşıyan bir

yapıya sahipti. Konfederasyonun başın¬

da kral bulunur ve dışa karşı devleti tem¬

sil ederdi. İç yönetimde ise, her bölgenin

ileri geleni, kralı, aşiret reisi gibileri tara¬

fından toplum yönetiliyordu. Yönetim

babadan oğula geçerdi.

O dönemin toplumlarında görüldüğü

gibi Urartular'da da çok tanrılı din

hakimdi. ". . .Urartuların en büyük tan¬

rılarının ismi Van'da yapılan araştırma¬

lar neticesi elde edilen belgelere göre Kal-
di idi. Bu tanrı devlet ve savaş tanrısı olup

halkın atası idi. Teiseba, yeğeni olup

Huba ile evliydi. Sivini, güneş tanrısı

olup, karısının ismi ise Tuspuea idi."

". . .Urartulara ait buluntuların büy¬

ük bir çoğunluğu Avrupa müzelerinde
olup, bir kesimi de Türkiye'deki müze¬

lerde sergilenmektedir." (3)

Devam edecek

Kaynaklar

1- İslamiyete Kadar Kürdistan Tarihi.

(E.Xemgin Ciltl s.75-78)

2- Age. s.126-129

3- Age. s. 134-138
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LÜBNAN'DA NEVVROZ

BAŞTARAFI SAYFA 16 DA

TSK gerilaları, diğer bazı

yoldaşlarımız ve sempatizan¬

larımızla birlikte, 21 Mart'ta,

Lübnan'da, 88 Newroz'unu

coşkuyla kutladılar.

Nevroz kutlamasına 300'ü

aşkın bir kitle katıldı. Hava¬

nın çok soğuk ve kutlamanın

açık havada yapılmış olması,

kitle katılımını olumsuz yön¬

de etkiledi.

Kutlama programı, Koma

Tevger'in Ey Reqip marşını

sunmasıyla açıldı. Daha son¬

ra TSK adına S.Ararat yoldaş

bir konuşma yaptı. Kürtçe

yapılan konuşmanın, Arapça-

sını Çınar adında bir bayan

sempatizanımız yaptı. Konuş¬

ma büyük bir ilgiyle izlendi.

Program Koma tevger'in,

ülkemizin değişik yörelerine

ait folklor gösterileriyle

devam etti. Halk ozanı Seid

Gebari ve ekibi, kurmanci ve

soranİ lehçeleriyle söylediği

türküleriyle programa renk

kattı.

Program sık sık, "Bıji serx-

webun ü azadiya Kürdis¬

tan", Bıji pıştebaniya gele

Filistin û Kürdistan", "Bıji

Newroz", "Bıji TSK"

sloganlarıyla kesildi.

Ayrıca değişik yerlerde ateş¬

ler yakıldı; Nevroz ateşi silah¬

ların ateşleriyle birleşerek

yankılandı.

■M #
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Nevroz kutlamasına bizati¬

hi katılarak bizlerle dayanış¬

mada bulunan örgütler şunlar¬

dı:

- Lübnan Komünist partisi

- Lübnan İlerici Sosyalist Par¬

tisi (PSP) (canpolatın partisi)

- Filistin Halk Kurtuluş cep¬

hesi

- Filistin'in Kurtuluşu için

Demokratik Cephe

- Filistin Komünist Partisi-

devrimci kanat

- Filistin Halk Mücadele

Cephesi

- FETAH

- Dışardaki Yurtsever Mısır

lılar Topluluğu

- TKP(B)

Nevroz öncesi ve sonrası, bu

vesileyle yaptığımız çalışmalar

olumlu sonuç verdi, saflarımı¬

za yeni insanlar katıldı. Sem¬

patizan halkamız daha bir

genişledi. Sesimizi daha geniş

kitlelere duyurma olanağı bul¬

duk. Nevroz'umuz bu

anlamda güçlü bir araç işlevi¬

ni görmüş oldu. Lübnan saha¬

sında bulunan politik güçler¬

le ilişkilerimizin daha da geliş¬

mesine katkıda bulundu.

Belli organize eksiklerimiz

olmasına rağmen, iyi bir çalış¬

ma örneği sergilendi. Kürtçe

ve Arapça dillerinde basılmış

nevroz bildirileri Lübnan'da;

Kamışlı, Afrin ve Şam'da yay

gın bir şekilde dağıtıldı. Yine

bu yörelerde kaset,Broşür ve

Heviya Gel amblemi işlenmiş

kazaklar yaygın olarak satıldı.

Kamışlı, Afrin ve Şam'da da

Nevroz aynı gün (21 Mart'ta)

kutlandı. Belli yasaklara

rağmen bildiri ve yayın

dağıtımımız devrimci-

yurtsever kesimlerce ilgiyle

karşılandı.

STUTGART'TA

NEWROZ

Heviya gel Nevroz tertip

komitesinin F.Almanya'da

hazırladığı ilk newroz, Stut-

gart kentinde 27 Şubat'ta

yapıldı. Yaklaşık 350 kişinin

katılımıyla kutlanan nev-

roz'da zengin bir program

sunuldu. Salonun elverişsiz

oluşu gecemiz için bir olum¬

suzluktu.

Program, Koro'nun ey

nevroz marşını söylemesiyle

açıldı. Saygı duruşu ve ardın¬

dan TSK Avrupa komitesi

adına bir yoldaşın yaptığı

konuşmayla sürdürüldü.

Konuşmada, yaşadığımız süre¬

cin önemi, mücadelenin geli¬

şim seyri, TSK olarak bu süre¬

ce nasıl müdahale etmek

istediğimiz ve bu doğrultuda
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attığımız adımlar vurgulandı.

Bremen Kürt Kültür Mer-

kezi'nin folklor ekibi Bingöl

yöresinden sunduğu folklor

gösterisi büyük ilgi gördü.

Frakfurt Kürt Kültür Merke¬

zinin yetiştirdiği çocuk folk¬

loru "geleceğin umudu"

olduklarını, sergiledikleri

disiplinli oyunlarıyla ispatla¬

dılar. Ayrıca aynı

derneğimizin hazırladığı folk¬

lor antep yöresinin oyunları¬

yla gösteride bulundu. Stut-

gart yöresindeki yurtsever

gençlerin kendi ürünü olan

Gurup enternasyonal, folk¬

lor ve müzik gösterisiyle

bizlerle dayanışmanın güzel

örneğini gösterdiler.

Gecemize, Ozan Emekçi,

Ozan Rençber ve Şervin'in

sazlarıyla sözleriyle, sunduk¬

ları direniş türküleri ayrı bir

renk kattı.

Gecemizde, Diyarbakır zın-

danlarmdaki direnişçilerle

dayanışma dile getirildi. Amaç

ve isteklerini içeren metin

okundu.

BREMEN'DE NEWROZ

5TW
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Heviya Gel Nevroz tertip

komitesinin F.Almanya'da

hazırladığı ikinci nevroz kut¬

laması Bremen'de 26 Mart

günü yapıldı.

Gece öncesi yapılan aktif bir

çalışmayla geniş kitleye gidil¬

di. Türkçe Kürtçe ve Alman¬

ca basılan bildiriler yaygın bir

şekilde dağıtıldı. Bremen ve

çevre illerde afişlemeler yapıl¬

dı.

Yaklaşık 450 kişinin

katıldığı gecede sunulan zen¬

gin program disiplinli bir

çalışmanın ürünü olduğunu

açıkça gösteriyordu. Newroz

marşıyla yapılan açılışın ardın¬

dan saygı duruşu ve TSK

Avrupa Komitesi adına

konuşma yapıldı. Aynı metin

Kürtçe ve Almanca olarak

sunuldu. Süreci

değerlendirmemiz, bu süreçte

TSK olarak, yapmak istedik¬

lerimiz ve attığımız adımlar

.; .... . l"v-

.'. *.-.", '"."'■1.'':='." ■*:.,,"V :"-y r
: ;\ ' si . .' '.v.
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dile getirildi. Konuşma, sık sık

"yaşasın direniş kahrolsun tes¬

limiyet", "biji peşmerge",

"bıji TSK" "bıji nevroz"

sloganlarıyla kesildi.

Bu gecede de Frankfurt

çocuk folkloru büyük ilgi gör¬

dü. Frankfurt folklor gurubu

Antep ve Elazığ yörelerinin

oyunlarıyla programda yer

aldı. Bingöl folklor oyunları

ayakta alkışlandı.

Aynı gecede, Eli kanlı sad¬

dam diktatörlüğünün Halep-

çe'de yaptığı katliamla ilgili

TSK Avrupa komitesinin

bildirisi okundu. Zehirli gaz¬

larla öldürülen ve yaralanan¬

ların görüntüsü slaytlarla gös¬

terildi. Kitle "Katil Saddam"

"kahrolsun Sömürgecilik,

Yaşasın bağımsızlık"

sloganlarıyla nefretini ve düş¬

mana karşı kinini dile getirdi.

Koma Hevi tiyatro gurubu¬

nun sunduğu pandomin, Kür-

distanın emperyalsitlerin

denetiminde parçalanışını

konu almıştı. Kitledeki heye¬

canı doruğa erdiren pando¬

min, aynı zamanda düşmanla¬

rımızı tanıtıyor ve düşmana

karşı savaşım yöntemi konu¬

sunda bazı ip uçları veriyordu.

Brenıan gecesinde Ozan

Rençber ve Servin yine ara-

mızdavdı. Kurmanci ve zaza-

ca lehçelerinde sundukları tür¬

külerle geceyi renklendirdiler.

İsveç'ten gelerek gecemizde

bizimle dostluğun ve dayanış¬

manın en güzel örneğini

sunan Ozan Bırindar

söylediği direniş türküleriyle,

sevda türküleriyle bizi alıp

Kürdistan dağlarına götürdü.

Sunulan programın

doyuruculuğu ve kitlelerin

direnişçi ruhu gecemizde

bütünleşti. Yeni nevrozlarda

yeniden birlikte olabilmek ve

gelecek mutlu günleri hep

birlikte yaratabilmek duygu¬

suyla bu yılki Nevroz kutla¬

malarını noktaladık.

DANİMARKA'DA

NEWROZ

Danimarkada Nevroz kut¬

lamalarını, hareketimizin de

içinde yer aldığı Danimarka

Kürdistan Dayanışma Komi¬

tesi düzenledi. Bu çalışmalar

içinde tüm taraftarlarımızla

birlikte yer aldık. Afişleme ve

bildiri dağıtımıyla kitlelerle

bağ kuduk. Koma Hevi tiyat¬

ro gurubunun pandominiyle

programa katıldık. Gece boy¬

unca sloganlar atarak kitleler-

deki direniş ruhunu sürekli

önde tutmaya çalıştık. Gece

ye umulanın üstünde bir kit¬

le katılımı oldu. Salonun

darlığı nedeniyle yüzlerce

insan içeri alınamadı. Sömür¬

geciler de bu arada boş durma

dılar. Danimarka polisine,

salonda bomba olduğuna dair,

ihbarda bulundular. Polis,

programın başlamasından bir

müdet sonra, bu ihbarı

değerlendirip salonu aramak

üzere boşalttı. Panik yaratıl¬

mak istendi. Ancak sömürge¬

ci güçlerin bu çabası boşa çıka¬

rıldı. Salondan çıkarılan kitle

bahçede, başta Ey Reqip

olmak üzere çeşitli marşlar

söyleyerek sloganlar atarak

polisin salondaki işini bitirme¬

sini bekledi. Nevroz kutlama

yerini terk etmedi. Arama

bittikten sonra salondaki yeri¬

ni alarak programı izlemeye

devam etti. Danimarka basını,

Nevrozdan ve bu olumsuz

olaydan bahsederken, Kürtle¬

rin bu olayı soğukkanlılıkla

atlattıklarından da bahsetti.
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GERILA GUNLUGU Gazetemiz Heviya Gel, bundan böyle her sayısın¬

da, TSK gerilalarının günlüklerine bir sayfasını ayı¬

racak; gerilaların kaleminden, gerilaların yaşamını

ve mücadele deneyimlerini okurlarımıza sunacaktır.

Heviya Gel Redaksiyonu

HER ATILIM, AYNI ZAMANDA BİR SINAVDIR!

Tevgera Sosyalist a Kurdista¬

ne, isim olarak çok yeni bir

oluşum. Çünkü O, 12 Eylül

sömürgeci-faşist rejimin ülke¬

miz Kürdistan'da bilince

çıkardığı öznel ve nesnel

koşulların bir ürünüdür.

Ancak TSK, isim olarak yeni

bir oluşum olmasına karşın,

geçmişe dayalı devrimci bir

mirasa sahiptir. Özellikle

O'nu yaratan devrimci kadro¬

larının büyük bir bölümü kısa

sayılmayan onurlu bir müca¬

dele geçmişine sahipler. Bu

yalın bir gerçektir ve yadsına¬

maz. Bu bakımdan, hareketi¬

mizin isim olarak yeni olmuş

olması, O'nun, mücadele tari¬

hinin de yeni olduğu anlamı¬

na gelmez. Tersine, TSK'nin

mücadele tarihi, ülkemizin

bağımsızlık ve özgürlük

mücadelesine, kanıyla, canıy¬

la, malıyla, kısaca her şeyiyle

kendisini adayan öncü kadro¬

ların ve militanların mücade¬

le tarihiyle özdeştir. Özet ola¬

rak söylemek gerekirse, tari¬

himiz temizdir; bununla

övünmek de en doğal hakkı¬

mızdır.

Yine TSK, ağır bir yenilgi

döneminin yarattığı korkunç

bir kaos ortamında, Kürdistan

devriminin perspektiflerini

ortaya koydu; bunalım süre¬

cinin aşılmasına ışık tuttu.

Yaşanan sürece denk düşen

doğru kararlar aldı ve bu yol¬

da kararlı adımlar attı. Ve kısa

sürede küçümsenmeyecek

mesafeler katetti; yeni yeni

mevziler kazandı. Zaman,

bunalım sürecine

koyduğumuz teşhisi

doğruladı. İdeolojik-politik

hattımızın doğruluğu, hareke¬

timize prestij kazandırdı.

Ülkemizde yaşanan ağır süre¬

cin dayattığı görevleri omuz¬

lamak için reformist, teslimi

yetçi, Avrupa bataklığının

yarattığı çürümeye karşı savaş

açarak ileri atılmamız kitleler¬

de büyük bir güven yarattı.

İdeolojik-politik ve örgütsel

inşa süreci içinde atılan bu

adımların ve kazanılan bu

mevzilerin

küçümsenemiyeceği açıktır.

Çünkü kat edilen mesafe ve

elde edilen mevziler her şey

olmamakla birlikte, yeni ve

daha ileri mevzilerin kazanıl¬

ması için yeni yeni olanaklar

sunuyor; dahası atılımın

öngördüğü moral birikimi

yaratıyordu. Ki bu, düşmana

darbe indirmek isteğinde olan

her örgüt açısından olduğu

gibi, hareketimiz bakımından

da sonderece önemliydi.

İşte, tam bu aşamada, yani

sömürgeci devlet aygıtına

yönelmek üzere olduğumuz

anda ve ilk müfrezemizin yola

koyulduğu sırada, yalpalama¬

lar, hastalanmalar ve envay

türlü kirişi kırma numaraları¬

yla hareketimize geri adım

attırılmak istendi. Ayrıca

hareketin önüne koyduğu

hedeflerden ürken, daha

doğrusu, Avrupa'daki sefil

yaşamlarının artık son

bulacağından ötürü "sıtma¬

ya" tutulan (S) alçağı gibileri,

birimimizde yaşanan bu

dökülmeleri fırsat bilerek

kaçkınlığı meşrulaştırmak için

hareketi tasfiyeye yöneldiler.

Ama hareketimiz,

soğukkanlılığından hiçbirşey

kaybetmedi, alınan kararların

uygulanmasında direndi,

kararlılığı elden bırakmadı.

Ve fakat "Avrupalaşan"

kaçaklarımızın maskesini iyi¬

ce düşürmek için de örgüt içi

demokrasiyi -demokratik

merkeziyetçi bir örgütte

olması gerekenden fazlasını-

en son sınırına kadar uygula-

i mayı ihmal etmedi. Böylece

kaçakların tüm "kozları" elle¬

rinden alındı; ve onlar, onur¬

suzlukları ve kişiliksizlikleri-

yle bizati yakayı ele verdiler;

"sigortalı ve sefil yaşamları¬

na" kavuşmakla bunu pekiş¬

tirdiler.

Fakat TSK, bu sınavı da

kazanmayı başardı. Belli bir

zaman kaybımız oldu ama,

kaçakların yeri kat kat fazla¬

sıyla dolduruldu. Yeni mevzi-

lerimiz oluştu. Düşmana

yönelmenin hazırlığı içindey¬

iz. Yola çıkacak müfrezeleri¬

mizin yerini ise yenileri dol¬

duruyor. Ayrıca Lübnan saha¬

sında geniş bir siyasi çevre

edindik, Kürdistan'lı işçiler

arasında her gün yeni yeni

sempatizanlar, taraftarlar

kazanıyoruz, saflarımıza yeni

yeni savaşçılar katılıyor. Sade¬

ce bu bile, kendi sonunu

dünyanın sonu gibi gören ve

öyle göstermeye çalışanları

yadsıyor; zamanın bundan

böyle lehimize işleyeceğine

işaret ediyor.

Bunu doğru kavramak, yeni

atılımlara hazırlanmak, müca¬

delenin doğasında var olan

dökülmelerle, ihaneti "haka-

niyet" ölçüleri içinde birbirin¬

den kesin çizgilerle ayırmak;

serseri mayın gibi ortalıkta

dolaşan ve "demokrasi

havariliği"nc soyunanların

süpekülasyonlarına pirim ver¬

memek gerekiyor.

Her atılım yeni bir sınavdır.

Yeni sınavları kazanmak

için ileri!. . .

Kamile REŞO

LÜBNAN



ÇAND Û PİSE

Aboqat Kemal badılli ji lı ser zımane

Kürdi û Gramatika Zarava Kurmanci

lâkolinek çekıriye. Lı gor lekolina Kemal

badılli, zaravayen zımane kürdi ev in:

1- Lûri: Zarava lûri an Lûr (1er, lor, fil,

lek, bextiyar) Kürden ku jı koka bextiy-

aran hatıne, pe dıpeyivın. Lûr an lûri

bıxve ji koka bapiren Kurdan yek je ku

lûr in, tet. Ev zarava lı heremen Kurdıs¬

tana İrane û Kerkûke tet axaftın.

2- Goran: Jı zarava Goran re Hevreman

ji tet gotın. Kürden goran û Zaza ve zara¬

vaye bıkartinın. Kürden goran lı herema

Musule; yen Zaza ji lı heremen Dersime,

Diyarbekre û Sevreke dıjin. Jı zazaki re

Dimili (Dumıli) ji bı nav dikin.

3- Kelhûri: Kürden Soran, Kelhûr,

Baban û Şexbızıni ve zaravaye bıkartinın.

Ev zarava, carna kelhûri û carna ji Sora-

ni tet bınavkırın. Kürden ku bı ve zara¬

vaye dıaxıfın, pıraniya van lı herema

Musule ne. Kürden Şexbızıni ji bela-vela

ne û lı heremen Diyarbekır, Trabzon û

Haymana ne.

4- Kurmanci: Zaravaya heri mezın ev e.

jı xeyne zaza û şexbızıni tevayiya Kür¬

den Kurdıstana Tırkiye, yen Ermenistan

a Sovyet, yen bakure Suriye û bakure Ira-

qe bı ve zaravaye dıaxıfın. (Binere; Kemal

Badılli, Gramera Kürdi "zaravayen Kur¬

manci", Ankara-1965)

Dr. K.A.Bedirxan ku jı zımane Kürdi

re xızmeteke gıranbuha kıriye, hevceye

em ditmen vi en lı ser zaravayen Kürdi

jı vek numune şan bıdın. Di derheqe

zaravayen Kürdi de, lekoline K.A.Bedir-

xan veha ye:

"A- Kurmanci: jı 2/3 yi Kurdan bı vi

zaravayi dıpeyivın.

a- Kürden Bakur (Tırkiye)

b- Kürden lı Azerbeycan (İran)
c- Kürden lı İraq en Musul û Hevler

d- Kürden lı Suriye

B- Sorani: Zaravayen ku lı Nivro te pey-

ivin.

a- Kürden İraqe lı Sılemani (Kakan, Zan-

ganeban û Bajilan)

b- Kürden İrane lı Kermanşah û Meha-

bat.

C- Lori-Feyli: Zaravaki lı sorani ce ye.

Lori û baxtiyar vi zaravayi dıpeyivın."

(Kovara çiya, jımar 1, sal 1, 1965, r.ll)

Wek em lı jor dibinin, Dr.K.A.Bedir-

xan zaravayen Kürdi di bin se biran de

cıvandiye û zarava Goran (an zaza) nehe-

sıbandive. Le di helbesteki

LISERZIMAN (4)

Dr.K.A.Bedirxan de em rasti Zaza tetın.

Ev helbesta vi bı nave "Yekbun û yeki¬

tiya Kürdi" di 23'e Gulana 1929'an de

hatiye nıvısandın û di 1932'an de di

Kovara Havar de derçûye. Ev helbestta

K.A.Bedincan veha destpedıke:

Ev Lor û Baxtiyari Baban;

Kurdmanc û Hevreman û Zazan,

Jı helbeste, mırov tedıgihi je ku

K.Bedirxan ji, her ku çıkas di nıvisa xve

ya jorin de behsa Zarava Zaza-Goran

nekınbûye ji, le di helbesta xve da behsa

zarava Goran(Hevreman-zaza) kıriye.

Fede ye ku em minakek ji, jı lekolina

Celalet Bedincan peşberi xvendevanan

bıkın. Dibe ku hınık xvendevan numu¬

nen jorin ku me da zede bibinin. Le eğer

numune zede bin ji, jı bo hesaniya tegı-

hıştıne di derbere zaravayen Kürdi de,

mın jı neçari zede kır. Dıve xvendevan

vi revşe xveş bibinin.

Celalet Bedincan, seroke ekola Hava-

re ye û vek pıspor mamosteye Kürdiye.

Lı ser zaravayen Kürdi veha dıbeje:

"Zaren zımane kürdi en bıngehi sise

ne. Zare velate Jorin, ye velate jerin û

zare dumıli. Herveki nas e, zare velate

jorin Kurdmanci ye û di kurdmanciye de

ferqen zarava û şevan hebe ji zare kurd¬

manci be tu kemani şani yekitiyeke zıma¬

neki dıde. Le zare Welate jerin ne vele

ye. Di nav xve de lı zarnen din belav dibe

û cih cih ji hev vedıqete, mina babakur-

di (Kurdiya xvare, Sorani) û lori. Jı ve

pe ve di vi velati de zarnen din hene bı

geleki ji zare Welate jerin dûr in û dıke-

vın nezınge zaren din.

"ZARE DUMULI

Ev zar zımane Kürden dumuli an

zazan e. Kürden dumuli di velate Jorin,

di rojavaye vi velati de rûnışti ne. Bı

pırani tevle Kurdmancan in û jı zare xve

pe ve bı kurdmanci ji dızanın (deri zaza-

yen ku bı kurdmancan re danûstanen

van en nezık hene, pıraniya mezın a

zazayan bı kurmanci nızanın). Lı gora ku

mın seh kır di zare dumıli de ji çend bir

hene, le di bıngehi de ev bıren ha dudo

ne. Di nav van herdu biran de di denga-

ni û qevaide de ferqen eşkere tene

ditin. . ." (Hevi, Kovara Çandiya gişti,

Hejmar 2, Gulan 1984, R.80-81)

Wek em di numunen jorin de dibinin,

bei hınık ferqiyeten pıçûk, pıraniya

zımanzanen Kurd, di derbari zaravayen

Kürdi de vek hev dıfıkırın û dıgihijın

neticeyeki. Hınık je, zaravayen Kürdi

dikin çar bir, hınık ji je dikin se bir. Le,

yen ku dikin se bir ji, zaravaye din ji nav

se zaravayen sereke de dıhesıbinın.

Eğer mırov di nav gele Kurd de axaftı-

na van zaravan bine ber çav û di vari

axaftın û mvısandıne de lı van zaravay¬

an binere, dibine ku se zaravayen Kürdi

peşketın e. Evana Kurmanci, Sorani û

Zazaki ne. Bı taybeti di vari nıvıse de

zaravayen heri peşketi Sorani û Kurman¬

ci ye. Sorani jı kurmanci ji pırtır peşta

çûye. Sedeme ve ji Hozane mezın

Cigerxvin veha dıbeje:

". . .Sorani di xvendın û nıvisandıne

de daye peşiya kurmanci û gelek nıvışt

û jı her nıvşi tede hatın çekırın û çapkı-

nn. Ev penci (50) sal in ku di xvendege-

han de te xvendın û nıvisandın."

(Cigerxvin, Tarixa Kürdistan 1, R.15)

Le belam ku Kurmanci lı her beşen

Kurdıstane qedexe ye ji, lı hember ve rev¬

şe peşta çûye, bı her avayi xve parasti-

ye. Lı Kurdıstane hozanen heri mezın

yen kevn vek Ahmede Xani, Melaye

Cıziri, Feqiye Teyran û hvd. helbest û

divanen xve bı zarava Kurmanci nıvi¬

sandıne.

Beri ku ez babeta derbari zaravayen

Kürdi grebıdım, ez dıxvazım lı ser nex-

veşi û tehlukeyek ji bısekinım. Di dest-

peka ve babete de mın vek minak behsa

Ziya Gökalp kırıbû. Di roja meya iroy¬

in de hınık derketıne hole û lı ser nave

"şoreşgeri û velatparezi"ye dıbejın ku

zarava Zazaki zımanek serbıxveye û

zaza ji ne Kurd in. Van kesen ku van idi-

an dikin, zaravayen Kürdi bı tevayi nıza¬

nın û zarava zazaki bıxve ji baş nızanın

İdiayen hevqas basit û be bini, bı rasti

mırov gelek dıde fıkırandın. Evan kesan,

lı ser nave "xızmeta siyasi û çandi" (!) jı

gele xve re "dıxebıtın". Jı van kesan re

du gotınen mın hene. Eğer evana bı rasti

dılsozın û dıxvazın xızmeta gele Kurd

bıkın, dıve pıçek ciddi bin û lekolina

koka neteva Kurd û zımane Kürdi bıkın

û paşi bıgihın ve neticeye. Eğer evana, di

vi vari de ditmen ku dıparezın, ispat

nekın, ve deme mırov bı hesani dıkare

bıbeje ku evana bı zanısti an bı nezani

jı dıjmıne gele Kurd ra xızmete dikin û

ave dıkeşinın aşa dıjmın. Ez hevidar im

Dumahik R.15



KÜRDİSTAN'DAKİ VAHŞETE KARŞI ÇIKALIM;
GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZI KAVRIYALIM!.

Kürdistan, her gün yeni ve iğrenç bir insanlık suçuna sah¬

ne oluyor. Baskı, işkence, zoraki göç ettirme, top, tüfek ve

bombardımanlarla kınlamayan direniş, bu defa kimyasal

silahlarla yok edilmek isteniyor. Öyle ki, MB yasalarına göre

suç sayılan kimyasal silahların kullanılması, artık olağan hale

getirilmiş bulunuyor, "son olarak" 16 Mart'ta, kimyasal silah¬

ların kullanıldığı İrak saldırısında, HALEPÇE şehri ve çev¬

resinde 75'i peşmerge olmak üzere 5.000'i aşkın silahsız-

savunmasız insan katledilmiştir. Bir o kadarı da yaralanmış¬

tır. Ölü sayısı günbe gün artıyor.

Diğer yandan, kimyasal silahların kullanıldığı saldırılar,

devam ediyor. Eli kanlı Saddam diktatörlüğü, bu iğrenç sal¬
dırılarına her gün bir yenisini ekliyor; kana susamışlığmı ve

caniliğini gizlemiyor. Bunu fırsat bilen sömürgeci Türk dev¬
leti, Kuzey Kürdistan'da giriştiği katliamlarla yetinmiyor;

emperyalist planın önemli bir halkası olan Kerkük-Musul

işgaline hazırlanıyor. Kürdistan'ı bölen "sınırlar"da yapılan

askeri yığınaklar, ipleri MİT'in elinde bulunan burjuva bası¬
nında yeniden canlandırılan Kerkük-Musul senaryoları vb.,

Evren-Özal faşizminin Saddam canisiyle ileri düzeydeki işbir¬

liklerini daha bir açığa çıkarıyor.

Barış ve demokrasi güçleri,

insan hak ve özgürlüklerinden yana olan

kişi ve kuruluşlar!. .

Kürt ulusu, varlığını ve onurunu korumak; kendi vatanın¬

da özgür ve insanca yaşamak istiyor. Açık ki, bu hakkın

kutsallığı ve böyle bir dava için yürütülen savaşımın haklılığı

tartışma götürmüyor. Ama buna karşın, Kürdistan'da işle¬

nen çağımızın en iğrenç suçları karşısında, en basit insani

görevler bile yerine getirilmiyor; ya da çoğu kez Kürdistan

halkına dayatılan vahşete seyirci kalınıyor. /

Düşününüz! ülkemiz Kürdistan, çağımızın tanık olduğu en

iğrenç insanlık suçlarına sahne olurken, hâlâ BM genel sek¬

reteri dahi, "Kürt ve Kürdistan" sözcüklerini kullanmaktan

özellikle sakınıyor. Irak'a karşı basit bir protesto ve İran'a
bir heyet göndermekle yetiniyor. Oysa, Kürt halkının uğruna

savaştığı bir insanlık davası ve bir vatanı var; kendi ülkesin¬

de, bağımsız, özgür ve insanca yaşamak istiyor. . Ve kimya¬

sal silahların kustuğu en iğrenç insanlık suçları, Kürdistan top¬

raklarında işleniyor.

Kişinin hak ve özgürlükleri, dahası yaşam hakkı, insanlığın

temel güvencesidir. Kişinin, Kürdistan'da ya da Avrupa, Asya,

Afrika, Amerika veya Ortadoğu'nun bir başka ülkesinde yaşa¬

mış olması, bu hakkı ortadan kaldırmıyor. Ama Saddam cani¬

si, bu kutsal hakkın, yarii insanlarımızın yaşam hakkının

"köküne" kimyasal gazlar ekiyor. Kürdistan halkımızın nes¬

lini tüketmek istiyor.

İkincisi, Kürt halkı, haklı ve meşru savaş yürütüyor. Bu,

•İran-Irak halklarının kırımına dönüşen Iran-Irak savaşının

bir uzantısı gibi gösterilemez. Tersi bir yaklaşım, savaşın

doğasına aykırıdır; haklı ve haksız savaşları birbirinden ayır-

detmemek, bölge gericiliğinin ve emperyalizmin değirmenine

su taşımaktır.

İnsan hak ve özgürlükleri savunucuları, barış ve demokra¬

si güçleri, işte sizlere düşen görev, herşeyden önce bu ayrımı
yapmak; haksız savaşlara karşı çıkarken, kendi vatanında

bağımsız-özgür ve insanca yaşamak isteyen Kürdistan halkı¬

nın yanında olmak; onunla dayanışmayı geliştirmeyi vazge¬

çilmez bir görev olarak addetmektir.

Bölge halkları, demokratik ve ilerici güçleri!. .

Halklarımız yıllardır yan yana yaşıyor. Düşmanlarımız

ortaktır: Emperyalizm, sömürgecilik, faşizm, gericilik ve Siy¬

onizm. . . Ayrı ayrı odaklarda savaşmakta olduğumuz

doğrudur. Ancak Kürdistan ve Filistin Arap halkının kanı¬

na girenler, aynı zamanda bölgemizde gericiliğin önemli day¬
anaklarını oluşturuyorlar. Saddam canisi, Kürdistan'da
giriştiği kitlesel kırımlar ve kullandığı kimyasal silahlarla;

Türk devleti, yine ülkemizde uyguladığı vahşet, Kerkük-

Musul'a karşı müdahale hazırlığı ve bir bütün olarak bölge

ilerici, anti-emperyalist güçlerine yönelik komplo ve tertip-

leriyle, israil siyonistlerinin suç ortakları olduklarını kanıt¬

lıyorlar.

Bunu görmemiz, halklarımızın ortak çıkarları zemininde

birleşmemiz, emperyalizme ve her türlü gericiliğe karşı saf¬

larımızı daha da sıklaştırmamız gerekiyor. Bölge demokra¬

tik ilerici ve anti-emperyalist güçlerinin, emperyalist, sömür¬

geci ve siyonist saldırı ve komploları, boşa çıkarmaları bir

bakıma buna bağlıdır. Bu yolda daha ileri adımlar atmak gere¬

kir.

Kürdistan'lı devrimci-yurtsever örgütleri. .

Ülkemiz, bugün, Ortadoğunun en sıcak odaklarından birini

oluşturuyor. Halkımız, tarihin en barbar, en vahşi soykırım¬

ların boy hedefi seçilmiş bulunuyor. Fakat, kimyasal silahla¬

rın kustuğu kitlesel kırımlar bile, halkımıza boyun eğdirmeye

yetmiyor; aksine Kürdistan toprağına dökülen kanlar, daha

güçlü direnişleri besliyor. Ulusal kurtuluş mücadelemize daha

köklü, bölgesel ve uluslararası boyutlar kazandırıyor.

Açık ki, bu durum, hem yeni olanaklar sunuyor, hem de

Kürdistan'lı örgütlerin görev ve sorumluluklarını kat kat

ağırlaştırıyor ve bir bütün olarak ulusal hareketin zaaflarını

daha bir göze batırıyor. Örneğin; topyekün halkımızı hedef¬

leyen çağımızın en iğrenç insanlık suçuna, en büyük kitlesel

kırımlara karşı, Kürdistanlı örgütler olarak, ortak bir bildi¬

ri bile yayınlayamamış olmamız, zaaflarımızın vardırıldığı

boyutları sergilemeye yetiyor. Bu, bir "bedbaht"lık olarak

nitelenmese bile, çok ciddi bir durumdur. Ve nedensiz

değildir.
Ancak bu olumsuz ortamı değiştirmek, zaafları aşmak ve

daha güçlü adımlarla zafere doğru giden yolda tarihsel ilerle¬

yişi hızlandırmak mümkündür.

Yeter ki, örgütlerarası sorunların çözümünü ve "taktik ili-
şkiler"in yararlarını, Kürdistan devriminin uzun vadeli çıkar¬
larının önüne koymayalım. Birincileri ikinciye tabi kılalım.

Yeter ki, bu ve benzeri sorunların, Kürdistan halkının haklı
ve meşru mücadelesine gölge düşürmesine olanak tanımıya-

lım.

Büyüyen sorumluluklarımızı kavramak, ağırlaşan çok yön¬

lü düşman saldırılarına birlikte karşı koymak zorundayız.

Halkımız, Kürdistan'lı devrimci-yurtsever örgütler olarak

bizden bunu istiyor. Görev başına!. .

MART 1988
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DİVE EM DIJİ HOVİTİYEN LI KÜRDİSTANİ DERKEVİN
0 LI VATINI Û BERPIRSIYARİ YEN XWE RABIN!. .

Kürdistan her ro dibe şahide pekanina suçen heri hov û nû

yân mırovatiye. Ev berxvcdana ku bı zılm, zordari û bı top

û tıfıng û bombckırın ve naye şıkcstın, ve cari! tet xvestın

ku bı çeken kimyevi ve be sıkandın û xılaskırın. Her vusa

ku, bı gora zagonen Koma Mıletan bı karanina çeken kimy¬

evi qcdcxe û suç e; İS disa ji bı karanina van çekan lı Kurdısta¬

ne1 bûye tışteki tabi

"Lı davi", 16 5 Adare1 da erişa ku Irak bire ser Helepçe û

der-dore ve da zedctıri 5.000 kes en be çek û be parastın hate

qctılkırın (qırkırın) ku 75 ji peşmergebûn. Evkas ji bırindar

çebûn û hejmara şehidan roj bı roj zedetır dibe.

Lı aliye1 dm, erişen ku çeken kimyevi tâ da bıkarten hin

domdıke. Diktatorya Saddam e dest bı xvin, her ro hovitiy¬

en gemar û nû bı hovitiyen xve ye qıler û kevn ve dike. Bar-

bari û tıhbuna xvc ya xvin e ji venaşcY e. Devleta Tırk a kolo¬

nyalist ku ve yeke fırsend dızanc, bı dest avetına qırkırına

gele1 me ye lı Kurdıstana bakûr ve nasekın e; jı bo dagırkırına

Kerkük u Musul ev senaryo yen ku jı nu ve tet rojeva roj-

namen burjuvaziya Tırk a'ku qcyd û benden van di deste

MİT a Tırkanda ye, ev "sinoren" ku Kürdistan perçekınne,

di van da ev sengeren leşkeri ku tet kolan û leşker te da bıcih-

dıbın û hvd., xveş; dıde diyarkırın ku, pevendiyen şırıkati-

ya faşizma Evren-Özal û saddam e hov gelek iı peşketiye.

H8z8n demokrasi D aşiti, evv kes û qurumen ku

lı gel heq 0 azadiySn mırovan e!. .

Gele1 Kurd, jı bo parastına hebûn û rumeta xve, dıxvaze

ku lı velate1 xve bı avaki azad û mırovi bıji. Eşkere ye ku

ev heqa, heqeki mıqeddes e; û heqiya vi seri ku di ve re ye

da tet kırın naye niqaşkırın. Le mıxabın, vatıniyen mırovati

yen heri sıvık ji lı hemberi hoviti û sûçen heri mezın en dema

me ku lı Kürdistan dıqcvımın bıcih nayen. An ji pır caran

ev şere ku dıjmın bı zore pıspartiye gele me be deng tet der-

bazkırm.
Careki bıfıkrın! Welate me Kürdistan ku dibe devara (saha)

suçen mırovati û hoviti yen qırkırına heri mezın bı komiki

ku-dema me buye şahid; le hin ji sekretere gışti ye Koma Mıle¬

tan, bı taybeti jı bı karanina bejen (kelimen) "Kurd û Kür¬

distan'^ dıreve. Bes, lı dıji Irake nerazibunek sıvık û sıst dıde

diyarkırın û heyetek bı re dike İrane û bı van tıstan ji qima

xve tine. Le bele, "nızane" ku ev şere ku gele Kurd dike

jı bo doza mırovati û velate viye; jı bo ku lı velate xve ser-

bıxve, azad û vek mırovan bıji. . . U ev suçen heri gemar

û hov yen mırovati ku çeken kimyevi vedıreşın, lı ser erde

Kurdistane pekten.

Heq û azadiyen kesan, û jı vi ji gırıngtır, heqe jiyane xime

gumana mırovatiye. Tu tıştek vi heqi jı navçe ranake, heke

mırov ku lı Kurdıstane yan lı Avrupa, Asya û lı Afriqa û Eme¬

rika an ji velateki Rojhılata Navin ji dıji. Le Saddame xvinx-

var bı çeken kimyevi ve jehrâ dırejine ximS vi heqi mıqed-

*des (bıpaye) ye jiyana mıroven me; û dıxvaze ku urta (nesi-

le) gelfi me bide qcdandın.

Ya duyem, gele Kurd şereki bı heq û qanuni dımeşine. Qet

mırovek nıkare vi seri, vek şereki berdevamiya şere navbera

İran û Iraqe bide nişandan ku bı keri qırkırına van herdu
gelan e. Nîzıkbunek bı zıdi vi, çevtiyek e qerektere şere. Jı

\i ji vadatır, necihekırıne di navbera şereki bı heq û neheq

da; û av kısandıne jı bo aşö kevneperestiyS û emperyalizmi
lı deverfc.

ParezkerSn heq û azadiyen mırovatiyS, h$z£n aşiti û demok¬

rasi, hun dıvS beri her tışti ve1 yeke4 jı hev cüda bıkın; lı aliki

ve dıji şerâ neheq derkevin û aliki ve ji bı gele Kurdrabın,

ku dıxvaze lı velate xve bı şıkleki serbıxve û azad û vek

mırovan bıji. Hun dıve bı gele Kurdra alikarbın û ve pışteva-

niye, vatıniyen xve yen ku qed je dev naye1 berdan bızanın.

Gel§n dever§, h8z8n pgşveru 0 demokratik

Bı sedan salın ku gelen me lı tenisten hev dıjin. Dıjmınen

me şırikın: Emperyalimz, kolonyalizm, faşizm û kevnepe-

resti û siyonizm. . . Le raste ku her yek jı me lı ciyeki (noxte-

ki) şerdıke. Le bele diyare, ew kesen ku deste xve di xvina

gele me Kürdistan û gele fılıstine yâ Ereb da dikin lı mıntıqa

me her vusa ji gıringiya xve heye jı bo qırkırına gele Kurd

bı komikanve Saddame hov; jı bo dagırkırına Kerkük û

Musul xve hazırkırına devleta Tırk, û disa hovitiyen vi yen

ku lı kurdıstane pektine û ev bı plan û dolaben xve yen deve¬

re ku lı hemberi hezen peşverû û hezen dıji emperyalizme

pek te bı van ve eşkere dikin ku şirike suçen siyoniste israi¬

lin. Dıve em vi tışti bibinin û lı ser ximeki şırikati jı bo gelen

me bibin yek. U lı dıji emperyalizm û hemu cure kevnepe-

restiye refen xve bışıdinın. Jı bo hezen peşverû, demokratik
û hezen ku lı dıji emperyalizmine eşkereye ku lı devere puç-

kırına dek û dolaban û siyonizme di aliki da bı vi ve gıredayi
ye. Em di ve reye da dıve hin gaven xurt û peşdatır bavejın.

Rexıstınen vvelatparSz-şoreşger ySn kurdistan§!. .

İro welate me Kürdistan lı rojhılata navin, di ali şere germ

da buye deverek heri gıring. Gele me buye hedefa qırkırın

û urtqelandıne yen heri hov ku di diroke da qewımine. Le

bı van çeken kimyevi yen ku jı bo qırkırına komıken gele1

me jehr vedıreşın ji sere gele Kurd naye nızımkırın; tam zıd-

de ve ev xvina ku lı ser erde Kurdıstane te rıjandm, hin

berxvedanen bı hez û xurt pektine; lı devere û di navnetevi

da jı tekoşina me ya netevi-demokratik ra hej bejnen bınge¬

hi ye baştır dıde qezençkırın.

Eşkereye kıl, ev revşa hım imkanen nu peşkeş dike hım ji

vatıni û mesuliyetim hezen Kurdıstane betır gıran dike. U bı

avaki gışti kemasi, şasi û nexveşiyen tevgera netevi ye me

dıde berçav. Minak ku, me hezen Kurdistane heta iro bı hev-

ra belavokak dernexıstiye lı dıji hedefgırtına qırkırın û kuş¬

tına gele me ya bı avaki gışti jı bo diyarkırına kemasi û nex-

veşiyen me ev yeka tere dike. Heke jı ve yeke ra "bextereşi"

neye gotın ji, bı rasti revşekâ pır nexveş û gıringe. U be sedem

nine. Le1 imkane guhartına ve navça nexveş (negativ) û der-

baskırına (borandına) van nexveşiyan hene. U disa imka¬

nen gav avetın yen hin xurt ku lez jı bo peşketına diroki ku

ber bıreya serketıne dıçe hene.

Bes ku em çareserkırına pırsen di navbera hezen û feyden

"pevendiyen taktik" dernexın peşiya (hemberi) feyden şore¬

şa Kurdıstane yen demdırej; dıve yen yekem bı yen duyem

ve be1 gredan.

Em mecburin ku vatıniyen xve yen ku pır mezın bune,

fem bikın, û em mecburin bı hevra ravestın lı dıji erişi dıj¬

mın yen gıran ku jı pır alive tet ser me. Gele me vi tışti jı

me hezen velatparez-şoreşger en Kurdıstane dıxvaze. Me dem

vendakırıne ra nine. . .

Jı bo vi ji ber bı peş!. . .

' Adar-1988

Tevgera Sosyalist a Kurdıstana

Komita Navendi
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Baştarafı sayfa 16 da

Kardeşler!. .

Ülkemiz Kürdistan, bugün
de parçalı bir sömürge duru¬

mundadır. Düşman, en bar¬

bar, en sinsi yöntemlerle ve en

modern silahlarla, ülkemizin

dört bir yanını saran

bağımsızlık ve özgürlük ateşi¬

ni söndürmek istiyor. Fakat

ok yaydan çıkmıştır artık.

Kürt ulusal hareketi, ulusal ve

uluslararası planda yeni ve ile¬

ri boyutlar ve modern bir

karekter kazanıyor. Tarih

boyunca Kürdistan toprakla¬

rı üzerinde akıtılan kanlar, yıl¬

ların öğretici deneyimleriyle

yoğrulan umutlar olarak yeşe¬

riyor. Yeşeren umutlar, kan

ve zulme üstün geliyor.

İşçiler, emekçiler, kardeşler!

Yiğit TSK gerilaları!

Arahk-1987'de Gorbaçov

ve Reagan arasında imzalanan

anlaşma ve onu izleyen geliş¬

melerle, dünya ölçüsünde

hisedilebilen yumuşama rüz¬

garları esmeye başladı. Oysa

gerçekte, uluslararası ortam

pek de yumuşak değil. Dünya

kapitalizmi derin bir bunalım

içinde; sosyalist sistem ve

dünya devrimci güçleri yeni

atılımlarla karşı karşıyalar.

Bu bütünün bir parçası

durumunda olan bölgemizde,

durum daha değişiktir. Ulus¬

lararası arenada esen yumuşa¬

ma rüzgarlarına rağmen,

dünya kamuoyunun gözleri

önünde Kürdistan ve filistin

topraklarında oluk oluk kan

akıtılıyor. Ve sadece bu bile,

bölgemizin nesnel

gerçekliğini bilince çıkarmaya

yetiyor: Ortadoğu'da yumu¬

şama ve istikrar ortamının

sağlanması, ancak ve ancak

Kürdistan ve Filistin halkla¬

rının kendi kaderlerini

özgürce belirlemeleri ve

bağımsız devletlerini kur-

malarıyla mümkündür. İşte

ABD ve müttefikleri bu

gerçekliğin farkındadırlar.

Farkında oldukları için de,

Ayı postuna bürünerek

zaman kazanmak, faşist Türk

yönetimini ve İsrail siyonist-

lerini korumak ve kollamak

istiyorlar. ABD dış işleri bak¬

anı Şultz, Ortadoğu'da "barış

için" (!) mekik dokurken; Siy¬

onistler ABD'den aldıkları

güç ve silahlarla Filistin halkı¬

nı barbarca katlediyorlar.

ABD ve müttefikleri, biryan-

dan Evren-Özal

diktatörlüğüne, "Kürt halkı¬

nın varlığını tanıyın. . . Azın¬

lık haklarını verin. ."(!) diye

telkinlerde (!) bulunurken;

diğer yandan, Virginia eyale¬

tinde yapılan NATO tatbika¬

tında "Türkiye'deki" muhte¬

mel bir Kürt ayaklanmasını

nasıl bastırılacağının provası¬

nı yapıyorlar.

Kardeşler,

Kürdistanlı, Filistinli ve

Lübnanlı savaşçılar!. .

Ne ABD, ne de onun empe¬

ryalist ve gerici müttefikleri,

halklarımızın dostları olamaz¬

lar. Aksine, onların attığı her

adımın ardında, halklarımıza

karşı bir komplo; "döktükle¬

ri timsah gözyaşlarında" bir

hinlik vardır. Ayrıca İsrail siy-

onistleri, Kürt halkının dost¬

ları olamıyacağı gibi; Filistin

halkının meşru haklarından

ve Lübnan bunalımının

demokratik çözümünden

yana görünen faşist Türk

yönetimi de, gerçekte Filistin

ve Lübnan halklarının dostu

değildir. Ve olamaz da. . Kal

dı ki, faşist Türk yönetiminin,

"barış havarisi kesilmiş"

olması, bir yönüyle içteki

sıkıntıları aşmaya yönelik bir

manevra; diğer yönüyle halk¬

larımız arasındaki dayanışma¬

ya çomak sokmaya yönelik¬

tir. Çünkü, Filistin ve Lübnan

halklarının, akla uygun ve en

yakın müttefikleri, Kürdistan

halkı, onun direnişçi güçleri

ve bölge demokratik, anti-

emperyalist güçleridir.

Zafer, emperyalizme,

sömürgeciliğe, siyonizme ve

gericiliğe karşı savaşan halkla¬

rımızın olacaktır.

- Yaşasın halklarımızın ent-

ernasyonalist dayanışması!. .

- Yaşasın Newroz!. .

KANLI SADDAM...

Baştarafı sayfa 4'te

kabilecek şekilde "Teyakkuz"

durumuna geçirmiş bulunuy¬

or. Bölge hava sahası tüm

yabancı uçaklar için tehlikeli

bölge ilan edildi, vs.

Görülüyor ki, sömürgeci

TC. Güney Kürdistani işgal

etmek için büyük bir hazırlık

içinde. . . İşgal planının adı

şimdiden belirlenmiş ve

"Bahar harekatı" olarak

adlandırılmakta. Türk burju¬

va basını Kerkük ve Musul'u

Misakı Milli sınırları içinde

görüyor. Haber yorum ve

makaleler Faşist TC'nin işta¬

hını kabartıyor. Dış işleri söz¬

cüleri niyetlerini gizliyemiy-

or ve "Bölgede bir Kürt dev¬

letinin kurulması sözkonusu

olursa, Türkiye'nin buna kay¬

ıtsız kalması da mümkün

değildir" diyerek açık

sözlülüğünü gösteriyor.

(Cumhuriyet 2.Nisan)

Görüldüğü gibi, sömürgeci

faşist TC bir Kürt devletinin

kurulmasından korku ve endi¬

şelerini gizlemiyor, hazırlığını

ona uygun yapıyor ve açıkça

müdahale edeceğiz de diyor.

Faşist Özal'ın da İran ve Irak'ı
ziyaretinin asıl amacı ulusal

demokratik hareketi boğmak

içindir. Geçmişte örneği görü¬

len anlaşmaların yenilenmesi

için ön çalışmalardır.

Sömürgeci devletlerin Kürt

halkına karşı oynamak

istediği bu oyunları açığa

çıkarmak, teşhir etmek ve

buna karşı durmak devrimci-

demokratik bir görev olduğu

kadar, insanlık görevidir de.

DIJİ HOVİTlYE DERKEVİN

Bes ku em çareserkırına pırsen di navbera hezen û feyden

"pevendiyen taktik" dernexın peşiya (hemberi) feyden şore¬

şa Kurdıstane yen demdırej; dıve yen yekem bı yen duyem

ve be gredan.

Em mecburin ku vatıniyen xve yen ku pır mezın bune,

fem bikın, û em mecburin bı hevra ravestın lı dıji erişi dıj¬

mın yen gıran ku jı pır alive tet ser me. Gele me vi tışti jı

me hezen velatparez-şoreşger en Kurdıstane dıxvaze. Me dem

vendakırıne ra nine. . .

Jı bo vi ji ber bı peş!. . .

Adar-1988

Tevgera Sosyalist a Kurdıstane

Komita Navendi

LI SER ZIMAN

ku evana lı ser ve babete sere xve bıeşi-

nın û xve jı nav van çevtitiyen tehluke

dencinın. Dema nexveşiyek lı mırov

peyda dibe, dıve mırov here dıxtor, lı

derd û dermanan bıgere da ku bıkarıbe

rehet bıbe. Jı rexıstınen netevi yen Kür¬

distani û jı hemû mıroven velatparez ku

lı ser van babetan (vek zıman, dirok,

çand û hvd.) dıxebıtın, vatıniyek dıke-

ve. Dıve di van derbaran de balkeş bin,

fersende nedın çevti û tehlukan. Jı ber ku

bı salan bı sedsalan e ku dıjmınen gele

Kurd, xvestıne gele me di nav me da para

bıkın me bera hev bıdın û bı hesantır

bıkarıbın lı ser sere me hukûm bıkın.

Not: Kürden ku lı Belucistane û lı Hın-

dıstane herema sinde dıjin, bı zaravaya

Brahoi dıpeyivın. Ev zarava gıredaye

zaravaya Deravidi ye ku lı basur u Nav-

ça Hındıstane de tet bıkaranin. Kem-zede

ev zaravan vek hev in. Peşi ev zarava,

teni di axaftıne de bı kardıhat, le iro bı

vi zaravayi, hindekari pek te û pırtuk der-

keten. . .(Binere M.E.Zeki, Tarixa Kur¬

dıstane, R.178)
Dom dike



NEWROZ
ZULME VE SÖMÜRÜYE KARŞI İSYANDIR!

Bugünkü Dehaq'lar dün¬

künden daha zulümkar. Bun¬

dan 2600 yıl öncesinin efsane¬

vi zulmü, bu gün bin kat daha

acıyla ve bir gerçek olarak hal¬

kımıza uygulanmaktadır.

Dün, günde bir çocuk beyni

isteyen Dchaq, bu gün, bir

günde 5.000'lerin kanını kuru¬

tuyor. Zehirli gaz bombaları¬

yla çocuklarımızı boğuyor.

Katlediyor, işkence tezgahla¬

rında cansız bırakıyor, sorgu¬

suz sualsiz idam sehpalarında

sallandırıyor. Kürdistan'ın

tüm zenginliklerini talan

etmesi yetiniyor; 25 Milyon

Kürdistan halkını köle paza¬

rında satın almış gibi kullan¬

mak istiyor. Ve acı bir gerçek¬

tir ki, dünyanın gözleri önün¬

de, inkar edilmeden yapılan

bunca zulüm sessiz sedasız

geçiştiriliyor. Yaralılarımız

Avrupa metrepollerinde

emperyalizmin labaratuarla-

nnda kobal olarak kullanıl¬

maktan öte birşey yapılmıy¬

or.

Yaşadığımız koşullarda

Nevroz'lar yeni bir anlam

taşıyor:

- Nevroz zulme karşı isyan¬

dır.

- Nevroz sömürüye başkal¬

dırmaktır.

Nevroz birlik ve

beraberliğin sembolüdür.

Kürt halkı için yaşam bir

savaştır. Yaşamın tüm acı ve

sevinci bu savaşın içinde tadı¬

lacak. Çocuklarımız savaş

içinde doğup büyüyecek; kur-
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tuluşa varmadığımız sürece de

zamansız ölümlerle karşılaşa¬

caktır. Kurtuluşumuz ise, hal¬

kımıza ızdırapların en büyü¬

ğünü çektiren, sömürgeci düş¬

mana karşı, birleşerek verile¬

cek olan, dişe diş bir mücade¬

leyle mümkün olacaktır.

Bunu kavramak için, mutlaka

yeni yeni kanlı nevrozlar

yaşamamız gerekmiyor.

Nevrozun anlam ve önemi¬

ni böyle değerlendiren hare¬

ketimiz 88 nevrozunda,

birlik ve direniş ruhunu geliş¬

tirmek için değişik alanlarda

nevroz kutlama çalışmalarını

sürdürdü. Geceler düzenliye-

rek, bildiriler dağıtarak, afiş-

leme yaparak, kitlelere nev¬

rozun anlam ve önemini kav¬

ratmaya çalıştı.

Devamı Savfa 10'da

/ TSK gerilaları ve taraftarlarının Lübnan'da hazırladığı

Nevroz kutlama gecesinde S.Ararat yoldaşın TSK adına,

Kürtçe olarak yaptığı ve aynı gecede Arapça olarak da

sunulan konuşmasını Türkçe metin halinde okuyucuları¬

mıza sunuyoruz.

Değerli konuklar, Kürdis¬

tanlı işçi ve emekçiler. New-

roz'umuza hoş geldiniz.

Nevroz'un mazisi, tarihi¬

mizin derinliklerimize uzanı¬

yor. Buna, burada değinmek

istemiyorum.

Kürdistan halkının yanısıra,

İrani halklar da her yıl 21

Mart'ta nevroz bayramını

kutluyorlar. Ancak Kürt ulu¬

sumuz bakımından Nevroz,

yeni yıl ve bahar bayramı

olmanın ötesinde, sömürgeci

baskı ve yasaklara karşı topy¬

ekün ulusal değerlerimizin

yaşatılmasıyla özdeşleşen,

bağımsızlık ve özgürlük

mücadelemizde sembolleşen

ulusal bir bayram olmakla,

bambaşka bir anlam ifade edi¬

yor.

Kürdistan zindanlarında,

şehirlerde ve dağlarda yüksel¬

tilen özgürlük ateşi, bugün

Kürdistanlı insanlarımızın

bulunduğu her alanda yakılan

Nevroz ateşiyle birleşiyor.

TSK gerilaları olarak, Filistin-

Lübnan halklarıyla dayanışma

içinde ve Kürdistan halkımı¬

za dayatılan savaşa müdahale

yolculuğumuzun ilk

durağında, yaktığımız bugün¬

kü ateş buna ayrı bir renk

katıyor.

Devamı Sayfa 15'te
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