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OKUYUCU MEKTUPLARI 

KOC-KAK LIHOLANDA 
~ 

Jl REDAKSIYONA NIŞTIMAN RE 

Komela Çanda Korkeren Kurdistane 
li Halanda hate damezrandin ! 

Di destpeka meha 'hane (1985) li 
Halanda li bajare Arnhem Komela 
Çanda Korkeren Kurdistanil-KOÇ
KAK hale damezrandin. KOÇ-KAK, 
damezrandina xwe bi belavokeke di 
se zimanan de (Kurd!, Tir ki, Holand1) 
diyar kir. Ji her ku arınanca damezran
dina komele di belavakil de hatiye di
yar kirin, em careke din li ser ranawes
tin. Bi ve daxuyanlkirine re U bi hfivi
ya weşandine em belavoke ji we re 
di(ınin. Nave Komela me bi tirki 
KİK-DER, bi kurdl KOÇ-KAK e. Ko
mela me we di ware resmi de nave 
KOÇ-KAK bi kar bine. 

KOÇ-KAK ji bo hernil welatparilz il 
demokrat-e n Kurdistani re vekiriye.Her 
kesen al!kariya xebata gele Kurd ya 
netewiU demokratik U her kesin ku di
xwaze çand O h@jayen netewi yen gele 
Kurd peşde hibe il berfireh bike il 
pe:rwerde kirina zarok U malbaten Kurd 
li Ho landa pewlst dibine il her kese n 

VEB'~• 

ku dixwaze dost il hevalen gele Kurd 
zede bike, dikare di nav xebata KOÇ
KAK de cih bigre, altkarl il piştgiriya 
we bike. Pirsgrôken ciwata Kurden 
li Halanda wekhev in (yek in) il her 
wiha çareserkirina van pirsgrekan di 
reya bi hevre de ye. Ger em hliner G 
heyinen xwe hilı fi kedin xwe binin 
ba hev il bikin yek, hinge em dikarin 
pirsgreken xwe çareser bikin. U di 
ciwata Holanda de giraniya xwe bidin 
xUya kirin. Bi vi awayi em dikarin hin 
ji kar U baten xwe yen di tökoşlna 
Netewi il Demokratik ya gele Kurd de 
pek öınin. Di vi warlde KOÇ-KAK ba
were, kar U baren ku bikeve ser xwe 
hilgire U deng U li tevl welatparezan bi
ka, da bi hev re xebat bikin. Bi ve ar
mance KOÇ-KAK amadeye ku, bi her 
kom il komeleyen demokratik, bi her 
keseri welatparez il demokrat re li 
ser bingeha welatpareziye danilstandin 
hevkarl il piştgiriye bike. 

Ilan 1985 

KOÇ-KAK 
KOMITA KARGER/ARNHEM 
H OLANDA 

GELl KARKER, CIWAN, XWENDE
WAN U (PENAHANDE YEN) MIHA
CIREN POLITIK ! ... 

Bi avakirina Komela Çanda Korke
ren Kurdistane (KOÇ-KAK) re il 5 sa
liya cunta faşist il kolanyalist ya Tiriii 
ku miri girt dest xwe, em hangi we di

kin. 
Her weld ku te zanin Kurd, ji gelen 

rojbilata navln ji yen her'i kevn ye k e. 
Kurdistan bi dest ç'ina serdesten .... i'irk, 
Ereb ilEcem di pevajoya drroke de ha
liye kolonl kirin. Serbildane n azadiya 
gele Kurd her car bi xwine hatine per
çiqındin. iro di dawiya sedsala blstan 
(20) de Kurdistan he welateki kolon! 
il gele Kurd netewayekl perçekiriye. 
Weki her netewayen hemdem mafen 
gele Kurd, gihiştina serxwebUn U aza-
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diye, mafi!n giringil giranbiha ne ku tu 
caran dest ji wan nabin. O her wiha 
evana kar U baren we yen dirold ne. 
ku pewlste pek ben. D1roka gele me ji 
mileki ve dİrnka te koşina serxwebiln U 
azadiye ye. iro jl ev te kuş'in li her çar 
perçeyen Kurdistane di waren elirbe
etir de berdewam e. Tu bez nikare piş
ta gele ku ji bo azadiya xwe tebikoşe. 
bi de erde. Gele Kurd jl her wek'l gelen 
cihane yen bindest bi ve neve, we ko
lonyatizm U emperyalizme ji welate 
xwe baveje U nokeren wan bi :rUxine. 
Di welatek'i azad il serbixwe U demok
rat de bigh1je jiyaneke azad. Tu bez ni· 
kare her li ve yeke bigre. 
Geu Welatperweren Kurdistane !... 
Em, ew kesen ji welate xwe Kurdistan 
bi zor hatine qetandin u li bin welaten 
Ewrupa ji be çarey1 ri'idinin; çareniisa 
me bi çarenUsa gele me ve giredayiye. 
Sedemen bingehin ya mana me li van 
deveran ev e, ku welate me di bin n1re 
metinkariyeke gele k hov il kevnare de 
ye. Le hele welate me Kurdistan ji 
welaten cihane yen dewlemend, bi xer 
il ber u strateı1k yek e. Ger tekoş1nek li 
ser bingehen bez n hlineren gele me 
neye dan, mirov nikare hibe xwediye 
vi' welati lija. Di vi warl de kar U bar li 
ser milen her welatpari!izekl kurd e. 
Dive em, hernil astengen ku li Halanda 
U welaten Ewrupa yen din, ku tene 
peşiya me, bi te kuş1na rizgariya nete· 
wi il civaki ya gele me re birlin her ça
van u li gora we çareser bi kin. 

Bi ve arınance Komela Çanda Kar
koren Kurdistane (KOÇ·KAK) du (2) 
kar n bar day e her xwe. 
Yekem; Alikariya te koşina serxwebUn 
il azadiya gele me, ku KOÇ-KAK di 
ware demokratik de perçeyek je ye u 
şaxeki we li derveyl welat e. 
Duyem; Di pirsen demokratik, aborl, 
çandl hwd. de bi Kurden li Halanda 
dijin re tekiliyan deyne. DirokU çanda 
gele Kurd bi civata Holanda bide nas
kirin O bi perwerdekirina zarok U mal
haten Kurd re mijul bibe.Ji bo ser rast
kirina tekiliyen karker, xwendevan n 
penahendeyen (mihaciren) Kurd bi ci· 
vata Halanda re bi gelek cury'i xebat 

3 

bike. U dlsa KOÇ-KAK daye berxwe, ---------------, 
ku di tevaya Halanda de bi tevgeren 
demokratik yen Holandf U biyaniyan 
re li dijf faşizm i1 nijadperestiye U li 
diji' bi şun de vegerandine xebat bike i1 
di hemU hevkari n tevgeren peşverU de 
ciye xwe bigre. Bi v'İ away~ jf KOÇ
KAK bi pekhatina xwe re ji bo hev gir· 
tin u piştgiriyô baııgl hernil Kurden 
welatparez dike. 
Geli kesen diji Faşizme peşverli, şo
reşger n demokrat ! ... 
Cunta faşist ya leşkerl ya 12 Ilone di· 
keve şeş saliya xwe. Gelen me van 5 
salen bori di bin kiryaren hov n har 
yen dlktatoriya faşıst ya leşkerl de 
derhas kirin. Ordiya faşist ya Tirk, ji 
nu ve Kurdistana Bakllr dagirt. Ku ne 
bi tekoşına gele me bi dijwari be, Fa
şizm U kolonyalizm di welaten me de 
bi rlinakeve. Piştgiriya tekaşina gele 
me bi kin ya ku li Tirkiye (l Kurdistane 
te dan. Li her dere ala ve te koşine he 
jl bilind bi kin. Di ve te kuşine de li 
Halanda (l Ewrupa bare ku dikeve li 
ser milen me xebat ji bo hevgirtin, 
yeklti, piştgiri U xurtkirina beze n me 
ne. Em di 6 saliya 12 İıone de vana 
geştir bikin, da bi bez bi)yina me be 
nlşandan. 

-Bimre Dlktatoriya Faşist U kolonya
risı ya leşkeri ! 

-Bijl tekuşına gele me ya dijl em per· 
yallzm, kolonyalizm U faşizme ! 

-Welatparezen Kurdistane, em yekltl 
U piştgiriya xwe betir xurt bikin ! 

Geli kumelen demokratik u dengen 
peşverliyen Holanda; Komela Çanda 
Karkeren Kurdistane (KOÇ-KAK) li 
heviya alikarl, piştgiri U guhdana we 
ye. 

12 Ilone 1985 
KOMELA ÇANDA KARKEREN 
KURDISTANE (KOÇ-KAK) 

SITEMA CUNTA FAŞiST 

Cilnta faşist a leşgeri roj bi roj hın'i· 
tl U xwinxariya xwe li ser gele me ze. 
detir dike, u gele me 'lir dike. 

Cllnta faşist leşgere n xwe tev xisti
ye Kı.ırdistane u li dij gele me şerekl 
mezin li dar xistiye. Cllnta faşist hemt 
sixar U nokeren xwe xistine Kurdis
tane. Cllnta faşist dixwaze gele me ji 
xwe re bi ke noker U w an li diJi şoreş
geran rakin piyan, çaxa şoreşger te n 
nawa gu nd i yan u d i be jin "H un ji all· 
kariya me bikin, da em van xayinan 
bigirin' Le gava ku gundt aRkari ya leş
geren clinta nekin, leşgerin dewleta 
kaledar li gundiyan dixin, wan dixin 
hale mirine i1 gelekan ji wan digrin n 
dixin girttxanan. 

Di meha Tione de 9.1985, şoreşger 
ten gund& , , ""' -giredayr Midyade 
ye- Leşgeren ctinta bi wan dihisin U 
diçin gund. Çaxa şoreşger leşgeran 

dibinin, xwe didin ali. Leşger dibejin 
gundiyan · Dive hiln alı"'kariya me bi· 
kin' U an kariyi ji w an dixwazin. Le 
gundfalfl>ııriya wan nakin. 
Leşgeren cunta faşist gundiyan teva 

top dikin u tşkence bi wan dikin. Ge· 
le kan ji wan dibin dixin girtixane. 

Gele me ji ari abori de pir peİışan 
e. Di rewşeke pir xenlb de ye. Ji ali
Id belengazt, malweraııl", tuneyt u ji 
aliye din ji zilm U zora efiota koledar!.. 
!ro em di rewşeke xirab dene. Leşge. 
re n cUnta faşist li ku rasti gele me 
be wan be sebeb dikuje u dibe jin 
'V ~n kesan bi me re şer kirine' i1 xwe 
ji nava mesete derdixin. 
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Li hemher van barbariyan erka me 
ya welatparezt jt heye. Li dijt van 
barbariye n elin ta koledar, d iv e kese n 
ku ji xwere dibe jin 'ez welatparez 
İro demokrat im' u hemli rexistinen 
şo;eşger hezen xwe bikin yek U li 
gora şerten iro eniyek netewt ava bi
kin. 

Heger li diji' clinta, ıfxistinen me 
nebin ye k, we gele me her dem sfteru. 
kar be n we cllnta faştst xwestina xwe 
bi c'ıh bine. 

BlMRE SİTEMKARlYA CUNTA 
FAŞİST: 

BlJf SERXWEBÔN Ö AZAD!Y A • • GELEN KURDISTANE 
FERHAT-Nisebfn -13.11.85 
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NI ŞTlMAN RED EKSIYONUNA ULAŞAN HABERLERE GöRE, ARALIK .AYI BAŞLARlNDA 
HOLLANDA' DA BIR KURDISTAN MERKEZI (NAVENDIY A KURDISTANE ) KURULMUŞTUR. 
BU KONUDAKI HABER, YORUM VE BELGELERI AŞAGIDA OLDUGU GIBI YAYINLIYOR UZ. 

7 Aralık 1985 tarihinde Hollanda 'nın 
Arnhem Şehrinde töreniP 'Küıı:listan 

Merkezi ' (KOERDISHE CENTRUM) 
açıldı. Törene Arnhem belediye baş

kanı ve yardımcısı, yabancıların işleriy· 
le ilgilenen kuruluşun (Stiehting) direk 
törü ve yardımcısı, Hollandadaki belli 
başlı politik partilerin temsilcileri ,yer
li ve yabancı demokratik kuruluşların 
temsilcileri katıldılar. Resmi kuruluşla
no temsilcileri dışında Kürt Türk, ve 
Hollandalılardan oluşan kalabalık bir 
kitle katıldı. Çeşitli kuruluşlardan me
sajlar geldi ilgi ve dayanışmayı dile ge
tiren çelenkler gönderildi. Açılış töre
ninde Hollandaltiarın Kürt merkezine 
büyük bir ilgi gösterdikleri belli oluyor
du, bilhassa davetliler arasında Hollan
dalılann çoklu~u bunu kanıtlıyordu. 

Kürdistan Merkezinin açıhş töreni 
saat 16,00 da kendi binasında yapıl
dı.Belediye Başkanı Mr. J. Drijber kur
deleyi kesti, yardımcısı da Kürt gele
neği gereği kendisine verilen su dolu 
bir testiyi kırdı ve içeriye kalabalık bir 
kitlenin alkışlan arasında girildi. Bele
diye başkanı bir açış konuşması yap
tı. Belediye başkanının açış konuş

masının ardından Kürdistan Merkezi
nin (Centrum) Yürütme KOmitesi adı
na Kürtçe ve Hollandaca birer konuş
ma yapıldı. 

Kürdistan Merkezi 'nin açılış töreni 
televizyon ekibi ve çok sayıda gaze· 
teci tarafından izlendi. Açılış haberi 
yayın ve basın organlannda geniş yer 
aldı. Arnhem belediye başkanı ilk kez 
bir yabancılar merkezinin (Centrum) 
açılışına katılıyordu. Bu da Hollanda 
demokratik kamuoyu ve ilerici kuru
luşlannın Kürdistan Merkezi 'ne göster
diği yakın ilgi ve dayanışmanın bir 
kanıtı oluyordu. 

HOLLANDA'NIN ARNHEM ŞEH
RINDE 'KURDISTAN MERKEZI' 
AÇlLDl 

Kürdistan Merkezi için çalışmalar 

uzun bir süredir sürüyordu.Arnhemde
ki Kürt yurtseverlerinin uzun sUreli 
bu de~erli çalışmları bugün meyva
sını vermiş bulunuyor. Hollanda 1 daki 
her yurtsever Kürdistanlının görevi 
Kürdistan Merkezinin çahşmalanm 

daha da ileriye götürmek ve katkıda 

bulunmaktır. Merkez, Hollanda' daki 
Kürt toplulu~u için önemli bir mev
zidir. Kürdistan Merkezi, Hollanda 
daki tüm yurtsever Kürtlere ve Arnhem 
de bulunan Kürt demokratik kuruluş
larmm katıhm ve çalışmairma açık, 

demokratik bir kuruluştur. Merkezin 
amaçları açılış bildirisinde dile geti· 
rilmiştir .Buna göre onun esas göre· 
vi Kürt kültürünü geliştirmek ve 
Hollanda'daki kürt toplulu~unun çe
şitli sorunlannın çözümüne yardımcı 
olmaktır. 

Arnhem' de di~er bazı ulusal top
lulukların da Merkezleri vardır. Kür· 
distan Merkezi 'nin açılmasmda Arn· 
hem belediyesinin önemli rolü olmuş
tur. Arnhem belediyesi Hollanda 'nın 
en büyük partisi olan ve bugün muhale
fette bulunan İşçi Partisi'nin (PVDA) 
elindedir. Hollanda devleti hala Hollan
da daki kürtleri etnik bir azmlık ola
rak kabul etmiyor. Arnhem belediyesi 
Hollanda hükümetinin tersine Kürtleri 
etnik bir azınlık olarak kabul ediyor. 

Bu anlamda Arnhem belediyesinin 
Kürdistan Merkezi'nin açılmasına iliş
kin karan , Kürtler açısından büyük 
bir anlam ifade ediyor. 

Kürdistan Merkezi 'nin açılışına katı
lan politik parti temsilcileri de kısa 

birer konuşma yaptılar; konuşmala

rmda Kürt Halkının durumuna de~in
diler ve onun mücadelesini destekle
diklerini söylediler. Açılışta Arnhem 

belediye meclisinde yeralan şu partile
rin temsilcileri hazır bulundu. 

1- PVdA- Işçi Partisi olup, Hollan
da'nın en büyük partisidir.Sosyal-de
mokrat bir partidir. 

2- CDA - Hıristiyan Demokrat 
3- VVD -Demokratik özgürlükçü P. 

4- PPR - Radikal Pasifist Parti. 
5- PSP - Pasifist Sosyalist Parti 
6- CPN - Hollanda Kominist Partisi 
Açılış töreninde Hollanda dışından, 

Fransa, Almanya ve İsveç 'ten de davet
liler bazır bulundu. Belçika'dan da 
Tekaşer adına birtemsilci bulundu. 

Açılış töreni çeşitli etkinliklerle 
sürdürüldü. Davetlilere Kürt yemekleri 
sunuldu, müzik ve folklor gösterileri 
yapıldı. 

Aşağıda Kürdistan Merkezinin açılış 
bildirisini yayınlıyoruz. 

GELİ XWİŞK u BIRAYEN HEJA ! ... 

A • A 
GELI DOST U HOGIREN HOLANDI! 

Ez we bi nave NA VENDIY A KUR
D !ST AN silav dikim. Hun hem İ bi xer 
hatin. Li vir berhevblina me ji bo ve
kirina NAVENDIYA KURDISTAN~'
ye. İro em hemibi eşq U dilgenniye ve
kirina NA V ANDIY A KURDISTAN 
serfiraz U dilşad in. Her wekİ ku te 
zanfh, kar u xebata ji bo çand u pişt-
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girtina tevgera Netewa Kurd !ro di her 
demi zedetir pewtste. Li welat U derve
y1 welat daxwaza gele Kurd bi berhev
hayiyek demokratiye. Daxwaza gele 
Kurd bi v'! hawayi hatiye diyar kirin. 
Ji her ve yeke em bawerin dilsoziya 
gele xwe U daxwaza Kurden li Arn
hem bi taybeti di Navendiyek Kur
distan? de we be ziman. 

4 .. -
GELE REV ALEN BEREZ !. .. 

Em dUr il dire j belısa xwe nakin il 
sere we .ii" naeş'tnin. Erne tene di der
hecp rewşa Kurden li derveyt welat u 
pewisten pirsen Kurdan çine, bi kurta
yi' li ser biaxifin. İro tekoşina gele 
Kurd ji bo azadt u serxwebune di rew
şekr dijwar de ye. Gele Kurd ji bo ma
re mirovatiye u ji bo welatekt serbixwe 
gelek derd U kul U xema dikşİne. Hem7 
dewlemendiya me çand U keda me ji 
me hatiye standin. Weka hun jidizanin 
dijmin nabele bi m'llyonan gele Kurd 
bi zimane xwe ye demak? bixwiFıe U 
h"rn b ibe. Bi her hawl Kurdistan hatiye 
talan kirin Gele Kurd ji bo ve stemka
riya riireş di çar perçe n Kurdistane de 
liberxwe dide. 

Ji bo zaroken Kurdan bi zimane 
xwe bixwinin il rer bibin, ji bo zaro
ke n Kurdan azad U serfıraz mezin bi
bin, ji bo gele Kurd jrwek gelendine 
azad U serbixwe biji" U peşkeve, dive 
gele Kurd li welat u derveyr welat ye k 
be. Wek kulrnek pola divô bizarıibe 

armanc U daxwazen xwe 

~ A o 
GELI DOSTEN HOLLANDI 1 ••• 

W ek te zantn gele Kurd ji bo azadi' 
U serxwebfine deste xwe dire jl hernil 
demo krate n cihane dike. Li dervey1' 
welat xebata pôşdebirina çanda Kurd 
U damezrandinen çandt ji bo gele Kurd 
gelek giranbiha ye. Di derveytwelat de 
damezrandinen navendiyen çandf"Q e
deb! gelek pewiste n girİng in. Dive 
xebatek rast U durist ji bo pşşvabiri
na çanda Kurd'f be kirin. Zaroken 

Kurd bi zimane Kurdi bixwlhin U hih 
bibin. Ji bo Kurd di Ewropa rojava de 
be naskirin il altkariya mirovayetiye 
be hilgirtin. 

Li dervey~ welat, li Ewropa Kurd; 
Tirk, Ereb U Ecem dihat hesibandin. 
Piştt xebata Kurd li dervey~ welat de 
hatiye çekirin, edl Kurd bi nave xwe 
te n hesibandin. Li Rolandaye Kurd 
he jİ resmi nebatiye naskirin. Le hele 
bi xebata roj bi roj Kurd di nav gele 
Holandİ' de te naskirin U gele Holandi 
jİ Kurda w ek neteweki serbixwe diza~ 
nin. Di nava Belediyen Halandi de 
Kurd jİ yek ji biyaniyan edtten besi· 
bandin. Her weki" di belediya Arnhem 

de j~ İro edt Kurd ten naskirin. Ji ber 
ve yeke U ji b er xebata me U bi amade
kariya Belediya Arnheme, Kurd gihiş
tin ve navendiye. 

4 • 

GELE REVALEN KURD 1 ••• 

Weki'te zanin, ji 1980'y( vir de xe
bata ji bo navendiyEin Kurdistani li 
Ewropa hate xwiyakirin. Li ewropa 
ya rojava gelek komel U navendiyen 
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çandi' hatin damezrandin. Di 1982 
yan ji li bajarii Arnhem bi çend we
latparezen Kurd xebata ji bo navendi
yek Kurdistant hale çekirin. Ji 1982 
yan vir de bi taybetldi nava 1984-85'
an de ji bo navendiya Kurdistan gele k 
karUbarôn giran çend hevalen dilsoz 
domandin. iro ve xebata bant gihiş
tiye wareki damezrandine. Em bi nave 
NAVENDIYA KURDISTAN sipasô 
hemU hevaıen xebatkar sipase serke 
Belediya Arnehem U even ku altkariya 
w an gihiştiye xebata NAVENDIY A 
KURDISTAN dikin. 

Daxwaz fi annanca me ye ango em 
bi karlbin ji bo Kurden li Arnbem U ji 
bo çanda Kurdi' xebatekr pek bİnin. 

we çaxe erne geleki"bextiyar bin. Em 
hevtdartn li Holanda xebata Navendiya 
Kurdistan we çend navendiyen Kur
distan7 yen di' jfpeyda b ike. 

Damezrandin U ve kirina NA VENDI
y A KURDISTAN ji bo tôkoştna gele 
Kurd U ji bo Kurden li Rolanda u Kur
di! n li Arnhem piroz be ! ... 

KOMİTA KARGER YA NAVENDİ
YA KURDISTAN. 
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N lVISAR EK, 

Di mehen çliyi de, pirtllkek Huse
yin Enlem ya bi nave'Si'YAMEND {) 
XECE' , ku çirok u serpôhatiyeke 
kuıdi' ye, bi pôşgotina Klaus Liebe
Harkot, Günter Wallraff, bi zimane 
Tirki'uAlmanfderket bazarô. 

Niviskaren Alman yen naskir'i. di 
destpeke de dibejin' Mesela biyaniyan 
di esle xwe de mesela Tirkane ' U ber
dewam d lkin' Ke kari bu qala helbes
ten Tirki', yen bi! Nazim Hikmet_.. pe
kenl'nôn Tirki' yen be Az~ Nesi'n, nivf
sen anadoliye yen b@ Yaşar Kemal, 

bike ... ! 
Paşe Kemmayfna nivtsandina kurdT u 

qedexekirina Lökolinen zanistt yen 
zimane kurdi' berpeş dikin i1 berde
wamdikin: 

Piştgirtina nivTsandina devoki' u pa
rastina gel, ji bo niviskar U zimanza
nen kurd. Wez1'feke mezin U giring e. 
Di nekirina vf kart de ku mana we 
rizgarkirin u parastina çande ye, we 
t~koştna kurdan ya ~ bo yeki'tiya 
polittk u serxwebunô be kok birnaya 
u tu giredaneke wô bi dtroka xwe ya 

xas re ne dima. 
Paşô ji hem welatiya Tirkiye ave

tina Huseyin Erdem u xebata wt ya 
li hem ber pollttka çandt ya ferma 
(resmt) eş kere dikin O bi şanazt je qal 
dikin U dibi!jin: Ri!xistinön kurdan 
hemf weşanen xer bi zirnane-n serdest 
diweşTnin ... Serlema we vekiriye, ji bo 
ku bi firehl bighinin kom xwendava
nen. Hejmara kesen, ku bi kurdi di
xwinin, ICe m e. Ji aliye din di kurd'i' de 
Zaravayen ciir be elir hene' U her wekf 
din. 

Di peşgotina, ku net tô de berpeş 
bUne de 'Bi ve; insanekf di w ar@ hu
nennandiya zanistt de biserkett. .. ' Te 
dttin. () xebata Huseyilı Erdem hildi

peı'inin ezmanan ... 
Dive meriv bipirse ! bi zirnaneki 

serdest rahiştina bejeya kurdt', çima? 

l_fi!(.RA Ll SER 
-ı 

IPIRTUKEKE 

Di ltıjan wat! de feda we li bô ja kur
dtdibe? Ev, dewlemendtU comerdiya 
çi dide ? Sinorôn bôjeya kuıdt', çawa 
bi tişten hthan ten tengkirin U fireh 
ki ri n? 

Mercôn objektlf u silbjekt1f yen 
tekoşina Kurden ya ji bo yellltiya 
politik U serxwebiine U pevgirtLdana 
wan ya bi dTro ka we ya xas re çine ? 

Be guman; ne rast e,. ku em gune

hi!n van teva texin stuy.e ffiiseyirı Er

dem. Le b ete; ev rast i baş b@ zanin U 

t@gihiştin. Beje xwe dispere awa U za

gonen (kanUnen) xwe yen xas. Li ali
ye ki Iadeyen poı7ttki i1 bandora (tesı) 
ra) xirab ya merivôn polftfk te i1 diçe. 

Niviskar jİ miweqet e. Helbest, roman, 

çirok U destanen wt yen di dema jiya
na w'İ de hatine nivfsandin ji nesi@ n nU 
re dimtnin. Bi ve neve, bi welatpare

z'ike be hempa, bi sedsalan toreyen 

Kunli -çand- awaye jiyana civaıd' -di 

desten hin hunermend U nivtskaran de 

wek alake neketi heta bi 'iro hatiye. Di 

vi warf de afirandin kem in, ıe he ji 

germiya xwe dipareze ! Edi be je U 
hunermendiya kurdtber daye U ketiye 

bergeheke -merheleke- nu. Gelek afi

randin he we sağirtô nemiriya xwe di
oarihin. 

Wek te zatfın, ji bere de welaten,ku 

Kurdistan perçe kirine U netewa Kurd 

~stine bin deste xwe çanda Kurdi ta

lan kirine U he jt dikin. 
iro li şanoyan -salon~ n- Awrfipaye, 

serdesten Tirkan ıtst'ikôn gele Kurd 

wek "çanda Tir kan" didin xuya kirin U 

dixwazin biaşkirtnin -'ispat bikin-, ku 

ew çan d ne ya Kurdan e, 1e ya Tir kan 

e. "~drhila şopa hespe i1 şopa kUçik" 

ji hev be veqetandin. 

Yen ku van bidestxistinen hlija, ji 
jiyana xas vediqet'tnin, car din bi pira

ni insanen me yen, ku hatine pişavtin 

-as1"miıekirin- in. 

Bi zimane Tirkf U Elmanf nivfsan

dina serpehatiya SİY AMEND U XECE 

çewt e, kemasiyek e. We wek "FER

HAD Ü şfRfN" bibe male welaten 

serdest U hiçe. Em neteweki ji netewe 

din cida ne U xwediye ziman, çand U 
hebUnen bi rengen din in. Ji bo me, 

kefteleft i1 bidestxistinek piçuk jf, ser

ketinek e. Gelo em deste xwe datinin 

ser bexte xwe U ji bo ve binek! taqate 
didin xwe? 

Gelşa (problema) bingehln di vir de 

ye.&Otina "Kesen bi Kurdi dixwinin U 
dinivtsinin kem in'' U lipaşxistina me

sele he san e -rehet e-. Ji xwe dijrnin j!' 

ve dixwazin. Ewe wek her tim bejin 

'ji ber ku kesen bi kurdi dixwinin il 
dinivistnin kem in, Kurd ne Netewa ne 

ew ne gel in, ıe gelkok in, bindik in". 

Em karin bi besani bi!jin "kesen bi 

Kurdt dixw'hıin U dinivfsin kem in" U 
xwe ji nava mesele bikştnin. Le, nez'iki 

22 M1ıyon Kurden din !. .. Erne çawa 

ve veşe ri n ? ... 

Di ware xwendekaran de şaşiyeke 

mezin heye. Ger, rexistinen, ku li ser 

netewaki derketine re, di hername xwe 

de cih bidana meseıe ziman, iro we re 
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li zimane serdestan bihata girtin u we- r------------ --
şan~:t:::. b~iw~:~::n~:e~:~::~~~i iŞKENCE ÜZERiNE BELGE 
naven di bi kar neyne, meriv de çawa 
qala yek!ti ya rexistinen dinava we de 
bi ke ? Serakatiya partiye n siyasi, w e 
çawa bibin alternatifek ? 

Bi ya min, ev meseleli paş mayiye, 
SIYAM END U XECE bi te ne birrne
ke piçuk e, ku xwl je te ... 

Pesne Nazim, Az1z Nesin . Yaşar 
Kemal te dan. Li gor min, ev qehr e u 
Huseyin Erdem ji derdixin qata azına
ne' ku ew le runiştine 

Le, ya rastin, niviskaren ji Tirkiye, 
bi saya insanen Kurdu jiyana wan, ci

hen xwe di ve merhele de girtine. Le 
ramyariya (ideoloji ya) çepe! (şoven) 
ya ç!na serdest, lehengen -qehreman
e n- hel best, pe kenin u romanan tim di 
aşe xwe de hur kirine u xistine rewşa 
her'i piçuktir. 

Anadolu, gotine; rohilat gotine. le 

gelek hacet je derxistine u bi bare qan
tiran dewlemendiya we talan kirine. 
Çaxa pe dihisin, ku mena karin bi te
mami' ve çerxe ji bo xwe bigerinin,icar 
dibejin "revk in" "welate me perçe 
di kin" u dererneten xwe diteqinin. An

go hem tirf distinin, hem ji' li xwediye 
rez d i kin u tim ew bune xwedi m af ! 

Li gel fikre şewqek heviye derdi
keve meydane. Li ciyekl te gotin, ku 
kurdiya ve serpehatiye di deste Huse
yin Erdem de heye. Heger ev wilo be, 
bei ku wext be windakirin, dive ev 
afirandin bi zimane xwe ye xas be we
şandin. Ez bawerim we kara we betir 
be. 

Ez bawerim ji rawestine pe ve ça-
reke din tune ye ..... . 

ADİL DURAN 

~ymbol or 
Amwnly ln1rmation1l 

Uluslar arası Af örgütü (Amnsty 
Intrnational) geçen Temmuz ayında 

(1985) Türkiye de işkence ile ilgili 76 
sayfalık İngilizce özel bir rapor (brü
şür) yayınladı. Raporun İngilizce adı 
Turkey/Testomony On Torture' idi. 
Yani 'Türkiye İşkence üzerine Belge'Af 
örgütü tüm dünyada insan hak ve öz
gürlüklerinden yana olan, dili, dini, 
rengi , ideolojik görüşlerine bakmaksı

zın politik tutukluların haklarını savu
nan, işkence ve anti- demokratik uygu
lamalara karşı çıkan uluslar arası bir 
örgüttür . Her yıl yayınladığı yıllık ra
porlarında ve diğer bazı yayınlarında 

dünyada birçok ülkede demokratik 
hak ve özgürlükler,idam,işkenc-e,baskı 

vb. sorunlara ili şkin ı;örüşlerinı dıle ge
tirmekte ve bilgi vermektedir. İ nsan 
haklarının korunması için uluslararası 
~landa çaba sarfetmektedir. 1984 yılı · 

na ait raporunda,Af örgütü Türkiye'
de baskı, işkence, ölum ve idam olayla
rına, a nti-demokratik uygulamalara 
geniş yer vermişti. 

Uluslararası Af örgütü yukarda adı 
geçen özel raporunun girişinde 'Tür
kiye de İşkence Yaygın ve Sistematik
tir' tesbitinde bulunuyor ve şöyle di· 
yor: 'ülkede (Türkiye kastediliyor -
NİŞTİMAN) Politik nedenlerle tutuk
lanan herhangi bir kimsenin işkence 
görme tehlikesi büyüktür. Tutuklanan
ların karşılaştığı durum, polis karakol
larında , güvenlik güçlerinin sorgulama
larında , tutuklama merkezlerinde ve 

hapishanelerde sadece belirli bazı kötü 
muamelelerle sınırlı değildir. 'Raporda, 
Türkiye de işkence olayı 1970'1erden 
itibaren ele alınıyor. İşkence olayının 
yaygın ve sistematik bir hal aldığı 

1970 'lerden başlıyarak kronoloj ik bir 
şekilde somut bazı örnekler verilerek 
ortaya konuluyor. Rapor şöyle diyor: 
'Uluslararası Af örgütü tarafından 
1970'lerin baş larından bu raponın ya
zıldığı Mayıs 1985 'e kadar Türkiye de 
tüm yönetimler boyunca politik tutuk
lulara yapılanlar hakkındaki binlerce 
rapora dayanılarak bu sonuçlara varıl
mıştır.' Uluslararası Af ö rgütü 1970-
1973 arası dönemde binlerce insanın 
tutuklandığını, ölüme kadar varan ör
neklerininde görüldüğü yüzlerce işken
ce olayının yaşandığını söylüyor. Buna 
dayanarak daha o zaman Türkiye'de iş
kencenin yaygınlaşarak sistematik bir 
hal almakta olduğunu farkettiğini be
lirtiyor .Kuşkusuz, Türkiye de işkence, 
idam ve politik tutuklutara yönelik her 
türlü insanlık-dış ı uygulama daha önce
leri de vard ı. Çünkü, Türk devletinin 
dayandığı temel böyle bir temeldir. 
Uluslararası Af örgütünün 1970 'lerden 
itibaren Türkiye de işkencenin'Yaygın
laşıp sistemat ik' bir hal aldığını, söy
lemesi, aynı zamanda bunun uluslara
rası alanlarda da teşcil edi lmesi anlamı
na geliyor. 

Milliyet gazetesinin 21.Eylül 1981 
tarih li sayısı kaynak gösterilerek 12. 
Eylül den bu tarihe kadar 178565 
kişinin tutuklandığı, gözaltı süresinin 
Nisan 1985 'e kadar hala 45 gün 
içlerinde bazı büyük kentlerin de bu· 
lunduğu çoğu Kürdistandaki 23 Viia
yetin ise hala sı kı yönetim altında ol
duğu yazıkıyor. Rapora göre, Af örgü
tü Türkiye de İnsan Hak ve özgürlük
lerinin sağlanması ve politik t utuk
lulara yapılan anti-demokratik uygu
lamaların durdurulması için çok sayıda 
girişimlerde bulunmuş, fakat hiç bir 
olumlu sonuç alınmam ı ştır . Raporda 
bu girişimler tek tek tarih s ıralamasına 

göre verilmiştir. 
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Uhan Erdost ve di~er bazı devrimci
demokrat tutuklulann öldüriilmesi,ara
lannda Mümtaz Kotan,Mehdi Zana ve 
diğer bazı Türkiyeli ve Kürdistanlı 

devrimci- demokrat. anti-faşist insan
ların bulundu~u durumianna ilişkin 
ayn ayrı bilgi veriliyor.lşkence metot
ları konusunda şu tesbitler yer alıyor 
'işkence metodlan elektrik şoku,fala
ka, sıgarayla yakma, uzun süreler bo
yunca el ve ayaklardan tavana asma, 
tekmeleme, hırpalama ve yumruklama, 
dövme, cop, kalın de~nek ve demir çu
buklarla vücudun her tarafına vurma, 
cinsel organiara elektrik şoku verme ve 
cop sokmave vb.' 

Raporda, Türkiye ve Kürdistan da 
hapishanelerdeki açlık grevierine ve 
direnişlere, bu eylemlerde ölen/öldürü
len ve de hastanelere kaldırılan politik 
tutukluların durumlarına de~iniliyor. 
Af örgütünün bu durumları yerinde 
görmek ve ayrıca Mayıs 1982'de Diyar
bakır Askeri Cezaevinde 100 Kürt tu
tukluyu ziyaret ederek durumlannı in
celemek istedi~ini, 8 Kasım 1983'de 
K.Evren ve Diyarbakır Sıkı Yönetim 
KOmutanı Kaya Yazgan'a birer mek
tup yazdığım bildiriyor ve Türkiyede 
Yişkencelerin derhal durdurulmasını ta
lep ediyor.Politik tutuklulann insani 
ve demokratik haklannın verilmesi ve 
durumlannın düzeltilmesi için raporda 
da belirtilen bazı koşulların yerine 
getirilmesini istiyor. 

Raporda , altısı kadın beşi erkek ol
mak üzere onbir Türk ve Kürt kökenli 
politik tutuklu sorgulamada, zindan ve 
işkencehanelerde gördükleri işkence ve 
insanlık dışı uygulamalrı, dışarda eş 

dost ve akrabalanna yapılan baskı ve 
hakaretleri ,sindirme politikasını tek 
tek açık bir biçimde anlatıyorlar.Bun
lardan bazılarının açık kimliği ve fo
to~rafları da verilmiştir.Çoğu çeşitli 

yollardan yurt dışına çıkmayı başar
mış ve Af örgütüylp direk ilişkiye gP
çebilen kişilerdir.Aynca işken-
ce metod ve biçimlerini simgeleyen 
bazı resimlerde yeralıyor.Bunlar çannı
ha germe, cinsel organlarından elektrik 
şoku verme. tek veya çift koldan tava
na asma, tavana asıh iken dövme,kam
yon tekerleğinin içine koyup dövme 
ve elektrik verme vb.Hapishanelerde ve 
mahkemelerde tutukluların durumları-

nı yansıtan bazı resimler de yeralıYor. 
Uluslararası Af örgütünün 76 sayfa

lık raporu,uluslararası kamuoyunda 
Türkiyede işkence 'nin yaygın ve sis
tematik oldu~unu açıklama ve bunu 
kanıtlarıyla ıspatlama bakımından 
önemli bir belgedir. Şüphesiz, uluslar
arası kamuoyu Türkiye'de işkence ve 
insanlık dışı uygulamalann var oldu~u
nu biliyor. Bu konuda Türkiye ve Kür
distan devrimci-demokratik güç-lPri bu 
güne kadar büyük çaba sarfetmişlerdir, 
Fakat, ınsan haklarının savuı;ıucusu 

uluslararası bir örgüt olarak Af örgü
tününbu düzeyde kapsamlı ve belgele
re dayalı bir rapor yayınlamış olması 
ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim, rapo
run yayınlanması ardından faşist dikta
törlük buna şiddetli tepkilPrdP hulun
du.Bunu,Türkiye'ye karşı birkampan
ya olarak niteledi.Rapor uluslararası 
alanlarda, Türkiye ve Kürdistan da po
litik tutuklulara yapılan işkence ve 
baskıların, insanlık d1şı uygulamaların 
teşir edilmesindeve faşist cutanın tec
rit edilmesinde önemli bir belgedir. 

ULUSLARARASI AF öRGüTO
NON KURULUŞU 

Uluslararası Af örgütünün temeli 
(Annesty inernational) 28.Mayıs.1961 
de Londra'da yayınlanan The Observer 
gazetesinde çıkan ve ardında Paris'te 
yayınlanan Le Monde gazetesinde de 
tekrarlanan Ingiliz Avukat Peter 
son'un yazdığı ' Unutulan Mabkümlar' 
makalesiyle atıldı. Bugün Af örgütü 
20 yılın üzerinde geçmişe sahiptir. 
160 ülkede üye ve savunucusu vardır. 
Af örgütünün Uluslararası önde gelen 
sorumlusu ve tanınmış yöneticilerden 
insan haklan savunucusu Sean Mac 
Brede'e 1974 yılında Nobel Barış ödü
lü ve 1975 de Lenin Ödülü verildLUlus
lararası Af örgütü ba~ımsız bir örgüt
tür. İnsan hakları evrensel bildirgesi, 
günümüzde insan haklarına ba~lı kal
mayı emreden uluslararası baı]'layıcı 

yasalar ve yine uluslararası anlaşma

larda yer alan yükümlülükler çerçeve
sinde hareket eder. İçinde ideolojik
politik her görüşten insanlar çalışır. 

Devletlere ve hükümetlere bağlı de~il
dir. Ancak, belirtmek gerekir ki, Af 
örgütü Uluslararası çeştli güç ve çev
renin ve hatta devlet ve hükümetle
rin tasaruflarına da açıktır. Bu yönüyle 
de çeşitli gerici çevre ve politikaların 
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da bir ilgi alanıdır. Bugün uluslararası 
Af örgütünün tüm dünyada 3341 ye
rel çalışma grubu, 43 ülkede şubeleri 
vardır.Merkezi Londra da bulunuyor. 
Uluslararası Af örgütünün Birleşmiş 

Milletler, UNESSCO, Avrupa Konseyi, 
Afrika Birli~i ögütü ve Amerika Dev
letleri örgütüyle çeşitli düzeylerde 
resmi ilişkileri vardır. Kendi finansma
nını kendisi yapar.Finansman kaynağı 
üyelerinin aidat ve bağ:ışlanyla c' ışar
dan gelen gönüllü yardırnlara dayanı· 

yor. 

TüRKİYE VE KüRDISTAN'DA IŞ
KENCE: BASKI VE ZULüM DEVAM 
EDIYOR. 

Kenan Evren ve Turgut özal faşist 
yönetimi, içte ve dışta Türkiye'de de· 
mokrasiye geçildiğini söylüyor.Bu kos
koca utanmaz bir yalan ve kof bir de
megojidir, Türkiye'de değil demokra· 
siye geçmek, demokrasiyi tartışmak 
bile yasaktır. Türkiye ve Kürdistan da 
gözaltında, hapishanelerde ve dışarda 
işkence, baskı ve zülum tüm hızıyla de· 
vam ediyor. işkence baskı ve zülum 
Türk Devleti 'nin sistematik bir politi
kası haline getirilmiştir. Devletin fa
şistleştirilmesiyle işkence zülum ve 
baskı politikasının kurumlaştınlması 
birlikte yürütülüyor. Faşist Türk Devle
ti yıkılınadan ve onun faşist kurumlan 
olan başta ordu ve polis teşkilatı yok 
edilmeden işkence, baskı ve zülum me
kanizmasının tümden ortadan kaldı· 
rılması olanaklı de~ildir. Hala peş peşe 
idam kararları veriliyor. Verilen idam 
kararlarının infaz edilmesi için yoğun 
çabalar sarfediliyor. Gerçek demokra
siye geçmek ancak halklanmızın kendi 
elleriyle mümkündür. O zaman baskı, 
işkence ve zulüm ortadan kaldırılabili
nir. Halklanmızın bu yöndeki mücade
lesi giderek yükselecektir. Görev, ülke· 
lerimizde ve uluslararası alanda bu mü
cadeleyi daha da yükseltmektir, 

IŞKENCEYE SON, GENEL AF ' 
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QANATE KURDO ÇÜ HEQIYA XWE 

Prof. Qanate Kurdo 

ZANY ARE HEJA u MEZJN 
PROFESOR QANATE KURDO 

Roja 31.101985'an de welate Yek1-
tiyiı Sowyet, lawekİ xwe ye höja, ko
mUnist, znyar i'i zimanzane Kurdl pro
fesor Qanate Kurdo winda kir. 

Bo zanistiya Yekitiya Sowyet U 
gele Kurd, mirina Qanate Kurdo xi
sarek mezin e. Lewra Qanete Kurdo 
di oxira zanistiye de xebatek be wes
tan dikir. O ta roja dawl piraniya jiya
na xwe ji bo xebata zanistiye arnade 
kiribU. 

Qanate Kurdo di sala 1909'an de 
li bajare Qerse li gunde suzil (Kurdis
tana Bakfir) hatibU dine. Pişte serketi-

na şoreşa Oktobr, gelek Kurd ji ber 
tada Tir ka çUn Ermenlstanô. Sala 1918 
an de Qanate Kurdo bi binek Kurdan 
ve diçe Ennen1stane. Zantngeha peşin 
U navin li wir tewa d ike. 

Di sala 1925'an de bi 8 hevalen 
xwe ve diçe Leningrad bi biryara par4 

tiya KomUnista Ennenlstane ji bo 
xwendina bilind. Fakfilteta Karkera li 
Lenlngrad tewa dike. U di Unlversita 
Leningrad de dest bi kar dike. 

Pişt1 demekl, xebata xwe di Ens
titUya Zanyariya Rohilat di beşe 
Rohilata Navin de berdewam dike. 
Qanate Kurdo xebatek heja li ve En
stlti1te de di avakirina beşe Kurdi' de 
kir. -ô w'i serokatiya beşe Kurdi kir, 

heta roja xwe ya dawt li bajare Len.in
grade. 

Q. Kurdo xwed't jiyanek merxwasi 
bU: diji faşlzma şere Hitler, bi daxwa
za xwe di şer de cih stend. Li bajare 
Leningrade, dema girtina çardora ba
jôr ji aıl bilzen Hitler ve 1,5 sal jiya. 
Piştô ku hezen faşist li dora Leôın
grad hatin ş kestin ji, wi şere xwe ber
dewam kir. ~- Kurdo li Yekitiya Sow
yet xwedt 11Nişanen Merxwasiye" bU. 

Di jiyana Q. Kurdo de xebata zan
yariye demek direj distlne. Bi rast'i 

meriv nikare nav U dengen xebata 
Q. Kurdo di nivisandina wisa kurt de 
bineziman. 

Qanate Kurdo ji sala 1931 'e ve 
dest bi xebata zanyariyô kiriye. Di 
55 salan de wl zedetirt sed ımren za
nist'i' nivısandiye, 20 pirtuken wi ha
tine çapkirin (Tarixa Edebiyata Kur
di bi du pirtukan, Zimane Kurdf, Gra
matika zimane Kurdt, 7 Pirtuken 
Xwendevanen Kurd yen zan'ingeha pe
şin li Yekıl:iya Sowyet, 2 Ferheng; 
Kunii-Rusl U Rusi-Kurdi' U pirtuken 
din ... ) 

Di bin mamostetiya Q. Kurdo de 
nezi'ki 30 kesan bUn doxtoren zanya
riyô. Xebata Q. Kurdo di Literatura 
zanisti' ya Kurdl de ciyek fireh U gi
ranbiha digre. Wi' heta roja xwe ya da
wl xebata xwe berdewam kir. Heyfa 
meriv li ve te, ku wl her dixwest xe
bat berdewam biba. 

Naskirin U jiyana ~- Kurdo ji ne
zlıd ve ji bo meriv serbilindi ye. Ji bo 
ve ye kil, zanyare he ja Q. Kurdo wô 
her dem di dile welatparezen Kurdıs
tane de bete biranın u ji nez1k ve be te 
naskirin 

RodiHôjar 
Moskov 
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PFRiKA, AFRiKA • • • 

Yerli Afrika halklarının dilinde bir 
türkü vardır. Türkü'Afrika, Afrika! .. 
Ihtiyar anamız! . .' diye başlıyor. Uzun 
bir tarihi var,siyah Afrika 'nın. Son Ar
keolojik bulgular Afrika 'da çok eski 
çağlarda büyük uygarlıklann yaşandı· 
ğını, kıt 'anın yüksek bir kültür düzeyi
ne, ileri bir toplumsal yaşama sahip 
olduğunu ortaya koyuyor .. Geçmişin· 
de bir aydınlık çağı yaşayan Afrika kı
tası bugün emperyalistlerin agır sömü
rüsü ve çok yönlü baskısı altındadır.Bi
lindiği gibi tarihsel gelişim dünyanın 
her yerinde eşzamanlı bir gelişme süre
cini izlemez. Bu yasa Afrika kıtası için 
rlçı hüküm sürmüştür. Emperyalizm ve 
:-.umürgecilik çağında Afrika Kıtasının 
kaderi kendisi gibi karadır. 

Tarihte kapitalist sömürgecilik döne
minin açılmasıyla Avrupa'nın güçlü 
devletleri deniz aşırı alanlarda Avrupa 
kıtası dışında kolonileştirme (Sömürge 
fethi) hareketine girdiler. İlk olarak 
Afrika kıtası sömürgecilerle 16.yüzyılın 

ortalarında karşılaştı. Çok geçmeden 
Afrika kıtasında sömürgeleşme süreci
ne girdi. Avrupalılar ilk elden Afrika' 
nın stratejik alanlarında kendileri için 
koloniter kurdular. Zamanla bu koloni
ler artan Avrupalı nüfus göçüyle büyü
yerek genişledi. Kapitalist sömürgecilik 
devrinin açılmasıyla Avrupalılar sömür
geleştirme hareketini Afrika kıtasının 
iç kesimlerine doğru genişlettiler.Afri
ka hızla sömürü, katliam, talan ve köle
leştirmeye dayalı azgın bir sömürgeleş
me sürecine sokuldu. 19.yüzyılın so
nunda Afrika 'nın sömürgeleştirmesi sü
reci tamamlanmış, kıta boydan boya 
Avrupalı sömürgecilerin egemenli~i al
tına girmiştir. 

Avrupalılar, sömürgeleştirme süreci 

boyunca Afrika da halkiann güçlü di
renişiyle karşılaştılar. Ancak, yerli 
halkiann direnişleri ekonomik, teknik 
ve askeri olarak daha güçlü olan sömür
geciler tarafından her seferde kanlı bi
çimlerde bastırıldı, yerli halklar ağır 
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katliyamlardan geçirildi. Fakat yerli 
halkların direnişleri hiç bir zaman ke
silmedi. 

Afrika, Avrupalı sömürgeciler için 
geniş bir pazar alanı oluşturdu. Sömür
gecilPr köle ticareti,doltal zenginlikie
rin talanı ve meta satışlarından büyük 
vurgunlar vuruyorlardı. 

Beyaz Avrupalı sömürgeciler Bu yap
tıklarına 'Biz Afrika 'ya uygarlık gö
türüyoruz .. .' diyorlardı. Daha sonra 
emperyalistler bu düşünceyi 

'emperyalizm ve sömürgecili~in tarih
sel olarak ilerici olduğu .. .' tezini geliş· 
tirdiler. Bilindiği gibi emperyalizmin 
temel özelliklerinden biri de dünyanın 
nüfus alanianna ayrılarak paylaşılması
dır, sömürgeci yayılmadır. Emperya
lizm ekonomik ve toplumsal olarak ge
ri olan halkiara karşı ekonomik, siya
si. askeri. ideolojik. kültürel vb. her 
alanda sldırıyor bugüne kadar da halk
lar ÜZerinde egemenligini kurmak için 
de her yola baş vurmuştur. Sömürgeci, 
emperyalist güçler siyahlann doğuştan 
geri ve yeteneksiz olduklannı, beyazia
nn ( sömürgeci ve emperyalistlerin) on
lara teknik ve uygarlık götürdüklerini, 
onları eğilip geliştirmekle olduklannı 

yayıyorlardı. Onlara göre beyazlar do
ğuştan üstündürler, dolayısıyla doğal 

olarak hak üstünlüğüne sahiptirler.Sö
mürgeleştirme tarihi boyunca beyazla
rm siyah Afrika yerlilerine karşı ideo
lojik ve kültürel yaklaşımlarının temeli 
budur. 18.nci yüzyılın ortalannda Gü
ney Afrika da kurulan Boer Cumhuri
yetinin anayasasına göre Afrikalılar 

'Insan sayılmıyor ... ' :onlar Acayip ya
ratıklardır' ve görevleri sadece'beyazla
ra hizmet' etmekttir. Bugün Güney Af
rikada ki azınlık ırkçı beyaz egemenli
ğinin ve ırk ayrımı politikasının {Apor
teid) tarihi olarak ideolojik ve kültü
rel kaynağı bu düşüncelerdir.Bugün ik
tidarda bulunan ulusal parti (National 
Parti) nin ilham kaynağı bu düşünce
lerdir ve Hitler faşizmidir. Faşizm. ko
yu bir ırkçılıktır, kafa tasıcılıktır. In
saniann derilerinin rengine, dil ve milli-
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yetlerine ve hatta kafa tası ölçüleri gibi 
diğer bazı bedensel fiziki ölçülere 
göre değerlendirir. Aynı zamanda sö
miirgeci faşist uygulamalar içinde olan 
Güney Afrika yönetiminin günümüz
deki destekçileri yine ırkçı, sömürge
ci, faşist· yönetimlerdir, emperyalist
lerin gizli desteğidir. 

Afrika yerlilerinin yabancı egemenli
~e karşı direnişlerinin tarihini iki dö
neme ayırmak mümkündür 

1- Afrika 'nın yabancılann istilasına uğ
radığı ve sömürgeleştirme sürecine 
girdiği tarihten emperyalist döneme 
kadarki direnişler .Bunların genel özel
liği yeriiierin yabancı işgalcilere karşı 
gösterdiği yerel ayaklanma ve direniş
ler olmalarıdır. Bunları çağdaş anlam
da ulusal hareketler olarak görmek ola
naklı değildir. Ancak, bu direnişler 

çağdaş Afrika Ulusal Kurtuluş Hare· 
ketlerine önemli bir tarihi miras oluş
turur. 
2- 19.ncu yüzyılın son çeğreğinden iti· 
baren görülen hareketler. Bunlar genel 
anlamda çağdaş ulusal hareketler ola· 
rak görülmelidir. Bu dönem Afrika Kı· 
tası için bir nevi yeniden doıtuş ç~ı
dır. Bu çağda Afrika Halkları kölelik 
zincirlerini koparmak istiyor, ulusal 
kurtuluş için yeni yollar arıyorlardır. 
Bu dönem Afrika Halkları için ulus
laşma ile ulusal kurtuluşun iç içe geç
tiği bir dönemdir. 
Başından beri Afrika da ulusal kurtu

luş hareketlerine renk veren ana ideo
lojik motif milliyetçiliktir. İlk Afrika 
milliyetçilerinin hareket noktası Yerli 
Afrika' ile 'Yabancı istilacı', 'Siyah Af
rika' ile 'Beyaz Avrupalı arasındaki çe
lişkidir. Beyazlara karşı genel bir gü
vensizlik ve hatta düşmanlık vardır. 

Renk farklılı~ı ve siyah bilinç, kaba 
Afrika milliyetçiliğinin somut iki ana 
hareket ettirici Gyesidir. 

Bu nedenle ilk Afrika milliyetçili~i 
kaba, reaksiyoner, dışa kapalı bir mil
liyetçiliktir. Bugün bile bunun yer yer 
örneklerini görmek mümkündür. örne
ğin, bugün Güney Afrikada faaliyet 
yürütmekte olan siyah bilinç hareketi 
(Black Concesness Movement) bunun 
tipik örneklerindendir. 

Afrika milliyetçiliği zamanla çağdaş 

bir öz kazanmıştır. Emperyalizm ve 
sömürgecileğe karşı mücadele içinde 

ilerici, demokratik bir rol oynamıştır. 
Bunun içsel ve dışsal bir çok nedeni 
vardır. Afrika Halklan zamania siyah
larında karşıt çıkarlı gruplardan oluş
tuğunu gördüler.İkinci dünya savaşı sı
rasında siyahlar sömürge ordulan için
de beyazlarla tanışmış, çağdaş siyasal 

düşüncelerle karşılaşmış ve bundan et
kilenmişlerdir. ülkelerine döndükle
rinde yeni tanışlıklan bu düşünceleri 
oralara da taşımışlard.ır.Çok sınıriıda . 
olsa Avrupa metropollerinde ö~renim 
gören siyahlar yeni, çağdaş düşüncele
rin Afrika 'ya taşınmasında birer köprü
olmuşlardır. İkinci dünya savaşı ve iki 
savaş arası dönemde ortaya çıkan boş
luktan yararlanılarak Afrika kıtasında 
çok sayıda yeni siyasal devletin ku
rulması, dünyanın bir çok yerinde ulu
sal kurtuluş hareketlerinin zafer kazan
ması ve dünyadaki di~er gelişmeler Af
rika halkları üzerinde ciddi siyasal etki
lerde bulunmuşlardır.Diğer yandan Af
rika kıtasında meydana gelen ekono
mik ve toplumsal de~işim uluslaşmayı 
hızlandırmış, yeni sınıfsal farklılaşma 

ve kutuplaşmalara yol açmıştır.lç ve 
dış koşulların etkileşimi sürecinde Af
rikalı yığınlar,renk,dil, din, ırk vb. ay
rım ve çelişkiler yanmda sınıfsal ayı

rım ve çelişkileride görmüş, politik 
olarak gelişmişlerdir. Tüm siyahlar bir 
birlerinin kardeşi olmadığı gibi, her 
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beyaz olan insanda düşman değildir. 
Bilhassa, siyah yerli bir işbirlikçi sınıfı· 
nın aktif olarak ortaya çıkması, ulusal 
kurtuluş hareketlerinin siyasal niteliği
ni etkilemiş yeni bir süreci do~urmuş
tur.Ulusal hareketlerin demokratik ve 
halkçı özü derinleşmiş, mücadele em-

peryalizmi, sömürgecili~i ve yerli işbir
likçiliği hedefleyen bir aşamaya var
mıştır. 

Bu nedenle Afrika' da ulusal hareket
ler dönemini de iki tarihi döneme 

ayırmak gerekir. 1960'h yıllara kadar 
görülen hareketler esas olarak ulusal 
düzeyde kalan hareketlerdir. Bunların 
demokratik özü,bilhassa siyasal ba~ım. 
sızhğın kazanılmasından sonra ,zayıf

tır. 1960'1ardan bu yana görülen hare
ketler ulusal ve demokratik nitelik
tedir.Uiusal yanlarıyla bilikte derin 
bir demokratik ve halkçıözedesahiptir
ler. Bu nedenle bunlara ulusal demok· 
ratik devrimler demek en uygun düşer. 
Angola, Mozambik ve Gine- Bissau 
ulusal kurtuluş hareketleri, ulusal yan
larıyla birlikte demokratik hareketler
dir. Ulusal bağıms1zhğın kazanılması 

ardından demokratik dönüşümler hız· 
landırılmış, demokratik bir toplum ve 
giderek sosyalizmin inşası amaçlan
mıştır. 
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ŞEVA ÇANDA KURDISTANE 

Çand, di jiyan u di'toka netewan de ro

leki mezin dilize.Netewe, bi dirok, 
çand U toreyen xwe berbi piş diçin U 
şax didin. Rola çande di mercen pik
anina netewan de jimezin e. Her milet 
çanda xwe, li gora tareyin xwe li go
ra mercen jiyana xwe diafırtnin, di na
va deme de çanda xwe dewlemendtir 
dikin, wii berilpôş dibin u digihtnin 
bergeha beri b ili nd. Mil et jl xwe li gora 
pôşdeçuna çanda xwe tedartk dike u 
li gora çanda xwe radibin rfidinin. 

Çand; bi gelempet! di jiyana mi· 
rovatiye de P rola xwe ya mezin di11Ze 
Ew jiyana mirovan digihure di guher
tin U neguhertina jiyana wan de rola 
xwe dilize. Be guman dive meriv bi 
du awayl li çande binere. İro di din
yayô de du ditinôn li ser çandii hene. 
nitina li ser çanda ya kedkaran (l ya 
li ser çanda burjuvazt. 

B'1r (l baweriya kedkaran ya li ser 
çandii, bi kurtT ev e; çand, ji bo pôş· 
deçilna mirovatiye, ji bo xizmeta mi
rov U jiyane te xebitandin. 

Le dltin U annanca burjuvazi ya di 
derhecp. çande de cihi ye. Arnıanca 
burjuvaz't li vajayi arnıane U dltinin 
ye n k ed kara n e. E w, ç and e ji bo ber
jewanda xwe bi kar tınin, naveroka we 
diguhirin, we vala di kin u sere mirovan 
pe xera di kin E w, çanda mirovatiye 
aloz di kin U dipişe vi n. 

Be guman dibin van annancan de 
plane-n wan yenmezin hene. E w, bi ve 
annance dixwazin mirovan ji xebata 
şoreşger? bi dUr bixin U doza wan bi 
wan bidin ji bir kirin. 

Gele Kurd, xwediyii çandeke dew
lemend e. Hem dİrok i1 hem Jl çanda 
Kurdan pir kevin U U pir jİdewlemend 
U fireh e. Her çiqast Kurdistan welate
ki' koloni u parçekiriye ji, le heta niha 
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jİ çanda Kurdi xwe parastiye, hatiye 
parastin U hebUna Kurdan pe ve hati
ye giredan. Ev j[ ji ber dewlemendiya 
çanda Kurdt te. 

Dewlemendiya çanda Kurdi, ji ber 
çaven dijmin nerevya ye. Dewleten 
koledar di her kes U imkane n xwe de 
xwestine li clırok (l çanda gele Kurd 
ya dewlemend xwedl derkevin U xwes-
tine bi riiya alozkirin u pişavtine ve 
çanda dewlemend ji xwe re bikin mal. 
Dewleten koledar di van derneo da
wlde bi awakipir giran bal U denaxwe 
dane pişavtin U alozk:irina çanda gele 
Kurd. E w, bi ve arınance dixwazin 
çanda gele Kurd ji bo annance n xwe 
yen pls u gen! bi kar binin u biidfrok· 
bUn U be çandiya xwe bi çanda gele 
Kurd bidin ispat kirin. 

Le çaxa meriv bal fide na xwe dide 
d'iroka dinil dibine ku Tirk tim tim 
xwe bi çanda milete n din ve daye nas
kirin, tore, adet, rabUnUruniştandinen 
wan wek yen xwe daye nişankirin. 

Dewlete n koledar tene ne li ser çaı:ı 
da gelen bindest radiwestin. Ew bi her 
awayi d için ser doz U annanca wan U bi 
her awayı zilm il zora xwe li ser wan 
dajon. W an ji her hebUnen mirovatlbe
par dibelin U mecala jiyana mirovatl 
nadin wan. Ji b er van tade fi barbari
yen dewleten koledar. miroven me ji 

begavi -ji neçarl- ji bo jina xwe, xwe 
diave jin derveyl welat U ji welate xwe 
bi dUr dikevin. 

İro li welaten AwrUpa bi sedbeza
ran Kurd di şerten mihaciriye de dijın. 
Hi ne k ji b ertada U zordari reviyane.Le 
bi pirani wek karker li derva kar di kin. 
Baş nebaş ji zilm U zora dijminan xelas 
bUne U li welaten Awıiipa dijin 

ERKA KURDEN LI DERVEYİ 
WELAT 

Bii guman, erk u tiştiin ku Kurd li der
veyi welat bikin jl hene. Awayen kar il 
xebate ku fôde bigh1ne tôkoşına riz· 
gariya netewa Kurd ji hene. 

Ev erk U xebat; Kurd Kurdistane bi 
awira gelemperi bi xelk@n awrUpayi ve 
bidin naskirin. Çand u zimanô Kurdl 
peşde birin. Piştgiriya te koşina nete
wa Kurd girtin, U her weki din ... 

Le ya beri giring, pi!şdebirin U fireh 
kirina zimane Kurdı ye. Ev xebaten ku 
li derveyı welat ten kirin, perçek ji te
koşina rizgariya netewa Kurd e. 

Ji van xebatiin hôja '"Komela Çan
da Karkeriin Kurdistanii-KOÇ-KAK·" 
di roja 16 11.1985'an de li Stockhol
me-swede- şevek çandl lidar xist. Ev 
şeva çandi, ji ali bemama xwe de pir 
dewlemend bu. Di ş eve de hozan,deng
biijiin naskiri "Nasir Rezaz1, Ş ivan Per· 
wer, Gulistan O Brindar" be&dar blin. 

Ji aliye din dengbe ja navnetewi "Kicki 
bi stranen Kurdi U Swedl şev dewle
mendtir kir. U ji başurl Kurdistane 
"Koma Gizing" dirUveki xweştir da şe
va çanda Kurdistan@. 

Tişte ku b@tirın fi zedetirin bala 
m evanan kişand "Koro "ya KOÇ-KAK 
ô bu. Koroya KOÇ-KAK sempatiya 
m evanan girt U dile wan geş kir. Koro; 
bi awaki oda gund hatibfi arnade kirin. 
Jiyana gund fi jiyana kurdan ani ber 
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çavan. Mevanan di şeva dewlemend de 

xwe li Kurdistane, di jiyana welate 
xwe de d'ıtin u derd u hesreta xwe di 
ve şeve de dilin. Ve şeve derd u hesre

ta mevanan siviletir kir u behna wan a

n1 b er w an. Koroya KOÇ-KAK 'e adet 
u tore, rablin u runiştina Kurdan ant 

ber çavan u erka xwe ya peşdebirina 
çanda Kurdi bi clh ani. 

Girsek mezin, beşdarJ' şeve bu. Ji 

her çar ari Kurdistane Kurd, di ve ş eve 

de beşdar bun. Di navbera 800-1000 
mirovi hatibun şeve . Piraniya kesen, 

ku beşdarl şeve bu n , kese n siyasi bu n. 
Beşdarbuna hevqas kes , kamak ji kama 

dila bu, hejayi şanaziye ye. Ji ber ku, 
di ey ni me he de se ş eve n curbecur li 
dar ketibun. U di şeva dawl de prova· 

kasyonek li diji doza netewa Kurd 

çebubu.Çaxa evqas tişt ben ber çavan. 
beşdarbuna hevqas mirovan hejmarek 

pir bilind e. Bilindbuna hejmara şeve 

da nlşan dan . ku gele Kurd tu cara bi 
provakasyon u xerabiyen wek din ve 
xebata xwe nasekinlne u de xebata 

xwe her berdewam bike. Ji aliye din 
Şeva Çanda Kurdistane, moralek me
zin da Kurden Ii Swed. Tirsa di dile 
wan de şikand u baweri u re ya berxwe

dane şant wan da. 
Ji şeve re gelek p'irozname hatin. 

Piştgiri u serfiraziya şeve xwestin 
Ji xeynl van pıroznaman, rexistina 
''Rizgarıxwazen Netewayen Kurdista

ne , Rexistina Swed-K.U.K" u heval

benden KOÇ-KAK yen Holanda u 
Bedina Rojava ji, plı:ozname şandin u 
serketina şeve xwestin. 

Tiştekl giring jl ev bu; ku şev bi 

disiplin u ben d u rez derhas bu. Kese n 
hatin şeve, hatin saxti ki ri n u ji bo ser

fıraziya şeve çaresere n baş hatin dıtin . 

Bi kurtayi; Ş eva Çanda Kurdistane 
bi awaki serketin derhas bu. Bi berna

ma xwe ya dewlemend. bi disiplina 
xwe, bi hejmara mirovan, bi adet u 
toreyen Kurdi', bi sertirazi derhas bu. 

Erne hewl bidin. di peşdebirin u paras
tina çanda Kurdi de sozdar bin u erka 
xwe ya welatparezi bi dilsozi bl nin ci h . 
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Şubat ayı Kürt ulusu açısından önemli 

olayiann belleğe çıktı~ı ve ulusal dire 

niş ruhunun tazelendi~i bir aydır. Zira . 
her mazlum ulusun tarihinde bu türden 
önemli günler mevcuttur. Mazlumiyeı 

döneminde uluslar, bu önemli günlen 
hatıriayarak önlerindeki mücadeleye 

daha bir şevkle sarılırlar . Mücadele le · 
rinde daha da bilenerek, u~runa savaş · 

tıkları davayı başanya kadar götüre 
ceklerine and içerler. Geçmiş tarihle· 
rinden ve mücadelelerini önemli şekil · 

de etkileyen tarihi olaylardan gerekli 
dersleri çıkarırlar. Geçmişi ve ta rih i 

inkar temelinde de~il, ama geçmişin 
zaaflarını da hatıriayarak yenilginin 
nedenlerini objektif olarak değerlen 

dirmeye tabi tutarlar. Geçmiş tarih ile 
günümüz arasındaki kopmaz diyalektik 
bağiann olduğu gerçe~ini yadsımadan. 

bu olayların gelece~e ışık tutması için 
çaba sarfederler. Bu durum kurtuluşa 
kadar devam eder. 

Ulusal Kurtuluş mücadelesini başcı 
rıyla taçlandırdıktan sonra ise, ulusun 
mücadele tarihinde önemli yerler i şgcı ı 

eden bu o laylar , tüm ulus tarafından 
coşkuyla anılmaya devam eder. Mazlu 
miyet dönemindeki koşulların zorluğıı 

nu bilince çıkarark, ülkenin kalkınmas 
ve toplumsal dönüşümlerin gerçekleşt ı 

rilmesi doğrultusunda mücadelelerin 
sürdüren devrimci-radikal güçlere yen ı 

ivmeler kazandırır. Bir daha esaret al 
tına girmernek için büti.ın olanaklarını 

zorlayarak , hedeflerine doğru emin 

adımlarla yürüler. Terihteki önemli o

laylar artık ulus açısından ete-kemiğe 

bürünür ve o ulusun bağımsızlık ve öz
gürlük koşullarında yeni toplumsal sis
temi inşa etme mücadelesinde önemli 
birer sıçrama tahtası durumuna gelir. 
Mücadele döneminde ki zor koşullar 

bilince çıkarak, bağımsızlık ve özgür
lüğün değeri daha iyi bir şekilde anla
şılır. O zaman "HİÇ BİR ŞEY BA
GIMSIZLIK VE öZGURLUKTEN 
DAHA DEGERLİ DEGİLDİR " şiarı 

hayat bulur. 
Nasıl ki, Vietnam halkının emper-

yalizm, sömürgeci lik ve her türden ge
riciliğe karşı geliştirdiği ve başarıyla 

taçlandırd ığı Ulusal Demokratik Halk 
Devrimi mücadelesinde ''Diyan-Biyan 

Fu" direnişi hala tüm canlılı~ıyla Vi et· 

nam 'lı genç kuşakların mücadelelerin

de önemli bir yer işgal ediyorsa; nasıl 

ki, cefakeş Filistin halkının haklı mü
cadelesinde hir "Sab ra-Şati lla " olayı 

devrimci güçleri biliyorsa; Kürt halkı
nın da Ulusal Kurtuluş mücadelesinde 
bir Şeyh Said halk hareketi , Kürdistan' 
lı devrimci ve sosyalistlere; henüz ba

şarıya ulaşamayan , ama ulaşması mut-

lak olan mücadelelerinde önemli bir 

sıçrama tahtası teşkil ediyor. Onları 
mücadeleleriyle daha bir kaynaştırıp, 
zafer günlerinin yakınlaştırılmasında 

önemli bir rol oynuyor. 

Evet Şeyh Said Halk hareketi, bu 
gün de tüm Kürdistan 'lı devrimci-de· 
mokrat, yurtsever ve sosyalistler tara-
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fından saygıyla anılıyor. 

Şeyh Said halk hareketi ile ilgili 
o larak şimdiye kadar çok şey söylendı 
yazıldı. Olay, olumlu ve olumsuz yön
leriyle ; 20. yüzyılın son çeyre~inde 
hala kölelik koşullarında yaşayan ve 
hiçbir ulusal-demokratik hak ve özgür
lü~üne sahip olmayan koca bir ulusun, 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin kopmaz 
bir parçası olarak ele alınmak duru 
mundadır. Bunun dışında Şeyh Said 
Halk hareketinin , Kürt Halkının ba
ğımsızlık , Demokrasi, Sosyalizm ve 
Birlik mücadelesi içinde esas yerine 
oturtutması da ertelenmez bir görev
olarak Kürdistan 'lı devrimci-radikal 
güçlerin önünde durmaktadır . 

Kuşkusuz, Kürdistan 'lı devrimci-ra
dikal güçlerin görevleri bu kadarla da 
sınırlı de~ildir. Aynı şekilde , Kürt hal
kının tarihi mücadelesine ve ulusal de
ğerlerine hayasızca saldıran ve bu ko
nuda kendi burjuvazilerinden daha az 
şoven olmayan egemen ulus devrim
cilerinin olayı çarpıtma yönünde geliş
tirdikleri propagandalara karşı da yo
ğun bir mücadele etmeleri gerekir . 
Şeyh Said Halk hareketinin "emperya
lizmle ilişkisi" yıllardır, Türk Sol 'unun 
birçoğu tarafından işlenegelen bir ko
nudur. Aslında, Türk Sol'undaki bu gö
rüşün savu nuculan , salt olarak Şeyh 
Said Halk hareketine karşı saldırmı

yorlar. Onlar Şeyh Said Hareketinin 
şahsında Kürt ulusunun haklı mücade
lesine karşı duruyorlar ve gelecekteki 
muhtemel gelişmelere şimdiden zemin 
hazırlıyorlar. Nitekim bu türden olay 
lar Kürdistan ' ın diğer parçalarında so
mut o larak yaşanmıştır . Bir dönem 
Güney ve Doğu Kürdi stan 'da sıcak mü
cadele şartlarında Kürt Kürt halkının 
haklı mücadelesi "emperyalizmin güdü
mündedir" diye yaygaralar koparılma

dımı? Güney- Kürdistan 'daki Ulusal 
Direniş Hareketi biazı mihraklar tara
fından (özellikle TKP ve çevresi) 
"emperyalizmin 51. eyaleti " olarak 
lanse edilmedi mi ? 

İşte, Şeyh Said Halk hareketine 
karşı saldırıların nedeni budur. Gele
cekte , Kuzey-Kürdistan devrimci ha
reketini 'emperyalizmle bütünleştir

mek" için şimdiden yapılan yatırım 

lardır . 

Bazı güçlerin (TKP gibi) Şeyh Said 
Hareketi ile ilgili yapılan toplantılar

da olumlu görüş belirtmeleri bu gerçe
ği yadsımaz. Zira, bir halkın mücadele
sinde önemli bir yer işgal eden tarihi 
olaylara sahip çıkıp, onları yerli yerine 
oturtmak, sadece ezilen-mazlum ulu ~ 

devrimcilerinin görevi değildir. Aynı 

zamanda egemen ulus devrimcilerinin 
ve hele hele kendine komünistim diyen 
örgüt ve partilerin de kaçınılmaz gö
revleridir. (Hele bu "komünistler" bu 
halk ve ülke üzerinde direkt olarak söz 
sahibi olduklannı iddia ediyorlarsa !) 
Oysa ki , Kürdistan 'daki gelişmeler 

böyle bir seyi r izlememiştir . Bırakalım 

Şeyh Said Halk hareketinin yerli yeri
ne oturtulmasını, Kürt ulusunun varlığı 
bile egemen ulus "komünistleri" tara
fından uzun bir dönem "görülmemiş"
tir . Ne zam an ki, Kürdistan 'lı devrimci 
ve sosyalist ler mücadelelerini ilerietmiş 
ve bu mücadeleye yeni boyut lar kazan
dırmışlarsa,o zaman bahsetti~imiz bu 
güçler ortaya çıkmış ve şartiann zorla
masıyla gerçekleri istemeyerek te o lsa 
kabul etmeye başlamışlardır. Ama bu 
defa da konu üzerinde ahkam keserek ! 
Kısacası ; Bu gün Kuzey-Kürdistan 'daki 
mücadelenin katettiği mesafe belirli 
boyutlarda egemen ulus devrimcileri 
iç inde kabul görüyorsa, bu, bizzat 
Kürdistan 'lı devrimci-radikal güçlerin 
dayatması ve Kürdistan 'daki mücadele
nin boyutlanması sonucu gündem leş

miştir. Bu yönüyle olaya baktidığı 

zaman , daha düne kadar Şeyh Said 
Halk hareketini "İngiliz emperyalizmi 
ile " ba~lantılı o larak ele alan bu güç 
lerin (şimdi de böyle ele alınmadığına 

dair yazılı hiçbir belge yoktur), bugün 

Ni ştirnan 

hiçbir şey olmamışeasma o laya başka 
bir perspektiften yaklaşınalan (sözlü 
de olsa) olumlu, ama güven verici de

ğildir . 

Kürdistan devrimci hareketinin i
çinden geçtiği bu zorlu süreçte, bu tür
den ve benzeri tehlikele re karş ı , bi lim
sel sosyalizmin öngördüğü koşullar 

çerçevesinde ulusal değerlere sahip 
çıkmak ve bunları mücadele içinde 
yerli yerine oturtmak görevi önümüz
dedir. Aynı şekilde Şeyh Said Halk 
hareketinin başlangıç tarihi olan 13 
Şubat 1925 ile Şubat 1986 arasındaki 

diyalektik bağları göz önünde bulun
durarak, Ulusal Demokratik Halk Dev
rimi doğrultusundaki mücadelemize 
yeni boyutlar kazandırmak Kürdistan '
lı devrimci-radikal güçlerin ertelenmez 
esas görevlerinden biridir . 

21 Şubat tarihinin d e uluslararası 
alanda sömürgecili ğe karşı mücadele 
günü olduğunu hatıriarda tutarak, em
peryalizme, sömürgeciliğe, faşizm ve 
feodal gericili~e karşı mücadeleyi yUk
seitmenin de ertelenmez görevler ara
sında olduğunu bir daha hep birlikte 

hatırlayalım ! ... 
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DU HELBEST 
Biriisk vedidi 
Birusken bi tirs 

bi eş 
bi jan 

biriisklin bi saw 
Tiş d idi ewran 

ewren giran 

peqin 
qerln 

Qiiin 
Jin-mer 

kal u pir 

xwln vedirlş'l 

xorte n çeleng 
keçen bedew 
zaroken delal 

Natan 
Se ranser 

Niştimana delal 

Desl bi dest 

Be kes 
Perçiqandl 
Bindestl 

Bermalya min 

mil bi mil 
ref-ref 

Xurminiye 

gav bi gav 
weke pelan 

Dihej)ne 
Diperpitıne 

Tava giran 
Denge topan 

Mitralyazan 
Tifingan 

Sere çiyan 
Newalan 
Deştan 

Sere Çeman 
Kaniyan 

Toz u dixan 
talazok 
tilidi çavan de 

Birneşe 

biberike 

ser xwlnxwaran 
xwlnmejan 

ser ho ve n dest bi mirin 
bi kul u birın 

Tiliyen bi huner 
Çaven belek 

bi hevl 
Dilen evindar 

weke pota 

P~ŞMERGE 
Strane 

di deve qulingan de 
dile evindaran de 

li ser çiyaye seri bi mij u dixan 
zozanen bi behna gw u rihanan xemilandl 

Le dane 
cenge 

bo serxwebun 
azaôı 
aş it) 

Cenge 
bo wekhevl 

Mizgine 
Berbang 

A 

T'ıre ja rengın 
Kulilke n bihare 

U tu 
buka teze 

,... 
U tu 

buka se rojan 
xemilandl 
bi ken 

bi du cani 

28.1 1.1985-Stockholm 
i\ ra s 

DIYARIBO NIŞTIMAN 

ZINDAN U BERXWEDAN 

Lepen xwine di singa diwer, maye nlşan 
weris li jor pir dilive, bi gewden ciwan 

qlreqire, hewar hewar, diki zindiyan 
Ci nemaye, dil nemaye, ku himbezkim wan 

Li hev kom bune hewar u c:Pr, xwln u zincir 
av ~t tu ne, xwe xwarine, di zindana kur 

Xort çandine u m er kuştine, merxas u jlr 
Li welat talan, zor u le dan, zarok u pir 

Hey bekçiye emperyalistan, li rojhilat 
Tu agire ji deste qirej dikişewat 

Hey paşweril, me jl gernar, namiri xebat 
qet naweste u venamre denge welat 

Deng bide xwe hey paşveril, em hln jİn dibin 
Karwan direj, tu qet nabirl, em pir dibin 

Ne em tene, dişere te de, kuradibin 
di reça Markls, şoreşger tev heval dibin 

DURUST-KURDlSTAN 
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