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EVREN TENiS OYNAMASINI BiLMEDiGi iCiN 
' 

KÜLÜPTEN ATILMAK iSTENiYOR 

25 Ocak'ta Strasbourg'da 
toplanan Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi, 
Steiner'in hazırlamış old~ 
ğu karar tasarısını büyük 
bir çoğunlukla onayladı 
Parlamenterler Heclisi'nin 
gündemindeki en önemli ko
nu hiç şüphesiz ki, yine 
Türkiye konusu idi. Zaten 
12 Eylül askeri faşist da~ 
besinden bugüne kadar Tür
kiye uluslararası kuruluş
ların hemen hemen tümünün 
gündemindeki, birinci mad
de olma durumunu muhafaza 
ediyor.Bu kez de böyle ol
du ve yine herkes o muhte
şem (!) Türkiye'den söz e! 
ti,onu günlerce konuştu. 

Avrupa Konseyi Parlamen
terler Meclisi'nin toplan
masından önce,tasarıyla il 
gili Meclis üyeleri arası~ 
da iki farklı görüş belir
mişti.Bunlardan biri,F.Al
man Milletvekili Bardens ~ 
in başını çektiği,Türkiye~ 
nin Bakanlar Komitesi üye
si olarak kalmasını savu -
nan görüş idi.Buna göre, 
yaptırım gücü olan bir ka
rarın Türkiye'yle ilgili a 
lınmamasıdır.Diğer görüş T 
se,Türkiye'nin kendiliğin= 
den Bakanlar Komitesi'nden 
çekilmesi için çağrıda bu
lunulması ve bu yönde bir 
"tavsiye kararı"nın Parla
menterler Meclisi tarafın
dan alınmasını savunan g~ 
rüş idi.Bu görüşün de baş~ 
nı Türkiye konusunda uzman 
ve bugüne kadar Türkiye'ye 
karşı hep ılımlı bir poli 

tikayı savunmakla tanınan 
Avusturyalı Milletvekili 
Steiner çekiyordu. 

Avrupa Konseyi, Konseye 
üye bir ülkeyle ilgili 
iki yönlü bir uygulamaya 
gidebilir. Uygulamalardan 
biri,eğer Avrupa Konseyi 
sözkonusu ülkeyle ilgili 
sadece bir karar metnını 
yayınlarsa,yayınlanan Me -
tin herhangi bir yaptırım 
gücü bulunmuyor. Böylesi 
bir durumda,hakkında karar 
alınan ülkenin durumunda ö 
nemli bir değişiklik yarai 
mıyor.İkincisi ise,tavsiye 
kararı,o zaman yaptırım gü 
cü doğuyor.Böylece hakkın= 
da karar alınmış olan ülke 
nin üyeliğine ilişkin so -
mut bir değişiklik zorun
lu olarak gündeme geliyor. 
Prosedüre göre"tavsiye ka
rarı"Avrupa Konseyi Parla
menterler Meclisi'nden geç 
tikten sonra, Bakanlar 
Konseyi'ne gidiyor.Bakan
lar Konseyi'de genellikle, 
Parlamenterler Meclisi'nin 
tavsiye kararını kabul edi 
yor ve o_ülkenin üyeliğine 
büyük ihtimalle son veri -
yor.Bugüne kadar ki,olay -
lar ve konseyin iç işleyi
şi,gelişmelerin böyle bir 
seyir izleyeceğini gösteri 
yor. 

İşte Avrupa Konseyi Par
lamenterler Meclisi' nin 
bir üye ülkeyle ilgili ala 
cağı karar bu derece etki= 
li ve yaptırım gücü var . 
Cunta da bunu bildiği i -
çin,Parlamenterler Meclisi 

nin toplantısının sürdüğü 

günlerde,Avrupa gazetele -
rinden Figaro ve Le Mond'e 
tam şayfa ilanlar verdi -
rip,Avrupa'yı açıkça uyar
dı.Verdikleri ilanlarla Av 
rupalı dostlarına dikkat T 
edin,diyordu.İlişkilerimiz 
kopmak üzeredir.Eğer Parla 
menterler Meclisi,TürkiyeT 
yle ilgili bir karar alır
sa ve bu karar Türkiye' yi 
olumsuz yönde etkilerse , 
bunun sorumlusu sizlersi -
niz, diye sitem ediyordu • 
Bu çabalarına ek olarak , 
Strasbourg'a bir düzine 
dalkavuğunu gönderip,Parla 
menterleri diplomatik yol= 
lardan etkilemenin yolları 
nı aradı.Evren'in dalkavuk 
ları böyle bir karar tasa
rısının Meclis'ten geçme
nesi için,bir hayli çaba 
sarf ettiler ve ter döktü
ler.Ama ne yazık ki,tüm uğ 
raşlarına rağmen yinede ba 
şarılı olamadılar.Ve bekle 
nen"tavsiye kararı" ezici 
bir çoğunlukla Konseyden 
geçmiş oldu.Bu sonuç,cunt~ 
yı ve cümle uşaklarını şaş 
kına çevirdi.Tartışmaların 
sürdüğü ve bu arada mühte
mel sonucun basına açıkla~ 
masının hemen akebinde,Mil 
liyet gazetesi dişişler b~ 
kanı İlter Türkmen'le 26 
Ocak 1983'te bir mülakat 
yaptı.Türkmen,Avrupa Kons~ 

yi Parlamenterler Meclisi! 
nin"tavsiye kararı " nı 
"platonik". (düşte kalan ) 
olarak değerlendirdi.Türk
men bu nitelemeylede kalma 
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madı,daha da ileri gidip , 
konseyi değeri olmayan bir 
kuruluş olarak adetti.Şun
ları söyledi,bay Türkmen : 

"Son karar tasarısı Kon
sey Asamblesi'nin tutanak
larına geçecek değeri olma 
yan bir belge" yakıştırma-=
sında bulunduktan sonra,ko 
nuşmasını şöyle sürdürdü ~ 
dişileri bakanı. "Ne vakit 
ki,Avrupa konseyi üyeleri 
için kendi ülkelerin de 
siyasal durum elverişsiz -
dir ya da bir seçim önce -
sinde bulunuyorlar,gündeme 
getirecekleri başka konu 
olmadığı için Türkiye' yle 
ilgili bir karar tasarısı
nı hazırlıyorlar.Kendi ka
muoylarında gereksindikle
ri gürültüyü bu yoldan sağ 
lamayı yeğliyorlar" Türk ::
men'nin bu sözlerine karga 
lar bile güler.Bay Türkmen 
in incilerini sırayla ele 
alırsak;"bu karar konseyin 
tutanaklarına geçecek değe 
ri olmayan bir belge" dedi 
ği "tavsiye kararı"nın öne 
mini ve dağurabilecek so ::
nuçlarını,Yalçın Doğan 24 
Ocak tarihli Cumhuriyet ga 
zetesinde şu sözlerle' dile 
getiriyordu."Avrupa Konse
yi Parlamenterler Meclisin 
de yapılacak oylamada eğer 
Türkiye'nin Bakanlar Konse 
yi'ndeki oy hakkından vaz-=
geçmesi istenirse,bu fi
ilen Türkiye'nin üyeliği ..:.. .. 
nin askıya alınması anlamı 
na geliyor.Türkiye'nin Av-=
rupa Konseyi'ndeki üyeliği 
nin sona ermesi demek olu
yorki,böyle bir durum Tür
kiye ile Avrupa ülkeleri -
nin tüm siyasal ve ekono -
mik ilişkilerinin donduru~ 
masına kadar varabilir"De
mek ki,sözkonusu karar ta
sarısı bay Türkmen'in id -
dia ettiği gibi,"tutanakla 
ra geçecek değeri olmayan 
bir belge" değilmiş.Hem de 
öyle bir etkiliymiş ki,Tür 
kiye ile Avrupa ülkeleri ::
nin "tüm siyasal ve ekono
mik ilişkilerini dondurma
sına kadar" vardırabilir i 
miş.Bu gerçeği bay TErkmen 
de çok iyi biliyor. Fakat 
bu önemi kamuoyundan gizl~ 

meye çalışıyor, Türkmen bu 
sözleriyle. 6 gizlesede,bu 
karar tasarısının parlamen 
terler Meclisi'nden geçme-=
si,generaller cuntasına a
tılmış bir şamardır. 

Kabul edilmelidir ki,Par 
lamenter Meclisi'nin bu 
noktaya gelmesi,çok önemli 
bir gelişmedir.Parlamento 
u kararıyla,cuntanı "de -
mokrasiye geçiş"(!) süre -
cindeki uygulamalarına ka
tılmadaklarını söylemiş o
luyorlar.Daha önceleri sö~ 
konusu ülkeler, cuntanın 

verdiği sözleri ciddiye a
lıyor ve verilen takvime o 
lumlu bir yaklaşım göste-=-· 
riyorlardı.Fakat sonunda 
ne düzinelerle gönderilen 
dalkavuklar,ne de tam say
fa tehditlerle dolu gaze
te ilanları cuntanın böyle 
sine bir şamar yemesine e~ 
gel olamadı. 

Türkmen'in bu karar tasa 
rısı "maksatlı" hazırlan ::
mıştır iddiasına gelince . 
Bir kez,bu tavsiye kararı
nın hazırlanmasına ve mec
listen geçmesine neden o -
lan,Türkiye'deki faşist g~ 
neraller cuntasının anti 
demokratik ve insanlık dı
şı uygulamalardır.Geçmişte 
nisbi de olsa var olan tüm 
demokratik hak ve özgürlük 
lerin ortadan kaldırılması 
dır.Dahası da Faşist Hit -
ler'in,Franko'nun ve Pino
şe'nin anayasalarını fer -
sah fersah geride bırakan 
bir orman yasasanın "anaya 
sa" ! diye dipçik zoruyla 
halka onaylatılmasıdır.Tüm 
bunlara ek olarak,Meclis'
in böyle bir "tavsiye kara 
rı"nı gündemine almasına 
neden olan,Kürt ve Türk 
halklarının gerek ülke i -
çinde gerekse ülke dışında 
sürdürdükleri kararlı sava 
şımdır;Avrupalı demokrasi 
güçleriyle gerçekleştire -
bildikleri enternasyon a 1 
dayanışmadır.Yoksa Türkiye 
de demokrasinin fışkırdığı 
her tarafın güllük gülis -
tanlık olduğu halde bu ka
rar tasarısı hazırlanma 
mıştır.Türkmen'in söyledi
ği gibi,hiç kimsenin Türki 
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ye'ye özel bir kini,garazı 
yoktur.Aksine,Avrupa Konse 
yi Parlamenterler Hecli si 
üyelerinin büyük bir bölü
mü,Türkiye'nin Konsey' Jen 
çıkarılmaması için ellerin 
den gelen hertürlü çaba yi 
sarf ettiler.Kendi ülkele
rindeki muhalefeti yatış -
tırmak için hep Türkiyenin 
lehinde demeçler verdiler, 
konuşmalar yaptılar. Zaten 
öyle olmamış olsa idi,bu -
güne kadar faşist general
lerin Konsey de üye kalma
ları mümkün olur muydu ?Ör 
neğin bu çalışmaların ön ::
derlerinden biri de Avus -
turyalı-Parlamenter Stei
ner idi.Arna öyle bir nokta 
ya gelindiki,Steiner'in ken 
disi de artık cuntanın yap 
tıklarını savunamaz oldu : 
Ve dün Konsey'de kalması i 
çin çaba sarf ettiği Türki 
ye'nin,bugün atılmasından
yanadır. 

Türkmen Milliyet'teki mü 
lakatında demişki," kendi 
kamuoylarında gereksindik
leri gürültüyü bu yoldan 
sağlamayı yeğliyorlar" Bu 
idddianın da gerçekle bir 
alaması yoktur.Yani sırf 
kendi kamuoylarında destek 
alabilmek için,Türkiye' yi 
gündemlerine almamışlardır 
Eğer öyle olmuş olsa idi , 
bu tür uygulamalara 12 Ey
lül faşist darbesinden ön
ce de gidirlerdi.Ve her ne 
tesadüfse,bu tür "maksatlı 
kararlar gelip gelip demok 
rasinin beşiği(!) zaval1 
Türkiye'yi buluyor.Sermaye 
nin kiralık uşağı zanedi = 
yar ki,diğer ülkelerde de 
onlar gibi faşist diktatör 
lükler iktidarda ve iste ::
dikleri her şeyi dipcik zo 
ruyla kendi halklarına ka-=
bul ettirebiliyorlar. Ama 
denilebir ki,bu ülkele rin 
ilerici kamuoyları kendi 
hükümetlerine,faşist güruh 
un temsilcilerini arala ::
rından atmaları icin baskı 
da bulundular.Ve bu baskı 

belli ölçülerde etkili ee 
olmuştur.Dolaysıyla bu ka
rar tasarısını,bugün parla 
menterler Meclisi'nden geÇ 
mesine neden olan,"kamuoy::-
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larında gereksindik 1 e ri 
destegi almaktan daha ziya 
de (yukarıda sıraladıgımız 
etkenlerle bir~ikte)faşist 
generalleren gerçek yüzle
rinin ilerici kamuoyu tara 
fından tanın ması oldu.Ar~ 
tık cuntanın yaptıkların ı 
demokrasi diye savunabil -
rnek için,insanın aklında n 
zoru olması gerekir. Bügün 
Konsey üyeleri(hepsi değil 
önemli bir bölümü)nasıl ki 
faşist Pinoşe'yi ve onun 
iktidarını açıkça savunaını 

yor ve destek veremiyorlar 
sa, aynı biçimde de EvrenT 
in cuntasını da savunaz ol 
dular. 

EVREN TENiS OYNAMASINI BİL 
MEDİGİ İÇİN KULÜPTEN ATIL~ 
MAK iSTENiYOR. 

Avusturyalı parlamenter 
Ludwig Steiner'in Milliyet 
gazetesinde bu konuya iliş 
kin bir demeci yayınlandı~ 
Demecinde Steiner,cuntayla 
ilgili öyle bir benzetme 
yapmış ki, insanın Avustur 
yalı Parlamenteri bu ben ~ 
zetmesinden ötürü kutlama
ması elde değil.Şöyle de -
miş Ludwig Steiner:"Bir te 
nis kulübüne üye iseniz,o~ 
rada ancak tenis oynayabi
lirsiniz.Futbol oynayamaz
sınız.Onun için başka bir 
kulübe girmek gerekir." Bu 
sözleriyle şunu söylüyor • 
Steiner,"demokrasiyle yöne 
tilen ülkeler, ancak Avru~ 
pa Konseyine üye olabilir
ler.Sizler, birer diktatör 
ve demokrasi düşmanı oldu
ğunuz için, aramızda yeri
niz yoktur.O nedenle de 
lütfen başka kulübe" Ama 
Evren,bu basit fakat varol 
ması gereken kuralı çiğne~ 
rnek istiyor.Kendileri teni 
sin nasıl bir oyun olduğu~ 
nu ve ne ile oynandığınıhiç 
bilmedikleri halde, yine de 
tenis kulübüne üye kalmak
ta israr ediyorlar.Hem de 
gelecekte de bu oyunu öğren 
meye hiç ama hiç. Şansları 
olmadıkları halde, ısrar e 
diyor NATO'nun paşaları.As 
lında dünyanın neresin ~ 
de görülmüştür ki, celat 
lar tenis oynamasını bil -

ınışler ve tenis kulüpleri
ne üye olabilmişlerdir.On
lar tenis oynamaktan daha 
ziyade kelle kesmesini iyi 
becerirler.Evren cuntası da 
diğer celatlar 12 Eylül fa 
şist darbesinden bugüne ka 
dar yüzlerce insanın boğaz 
lanmasını ve darağaçlarına 

SO yıl önce Almanya' da 
insanlık ve işçi düşmanı 
Nazi faşistleri finans-ka
pitalin en gerici,en şö -
ven ve en·saldırgan kesim
leri adına iktidara geldi. 
Nazilerin yaptıkları bar -
barlıklar halen anılarda 

canlı olarak durmaktadır . 
Avrupa'nın tüm ülkelerinde 
yaptıkları tahribatlara bu 
gün de rastlamak mümkündür 

Naziler tekelci burjuva
zinin bizzat açık desteğiy 
le iktidara geldi.Hitle = 
rin amaç ve programı tekel 
ci-burjuvazinin çıkarlarıy 
la tamamen uyum içindeydT 
Bu nedenle tekelci burjuva 
zi karları,uğruna Hitler
aşizmininilk işi,içerde iş 
çi sınıfı hareketini da ~ 
ğıtmak ve tüm demokratik 
hak ve özgürlükleri yok et 
rnek oldu.İşçi yöneticilerı 
ni tutuklayıp sonradan kur 
şuna dizdiler.Milyonlarca~ 
komünisti,sosyal-demokratı 
ve tüm anti faşistleri ges 
tapo k~~plarında öldürdü ~ 
ler.Yedi milyon Yahudi kur 
şuna dizildi,yakıldı ya da 
gaz odalarında yok edildi. 

Naziler tekellerin çıka
rı uğruna;komşu ülkelere 
savaş ilan ederek işgale 
başladı.Böylece İkinci Dün 
ya Savaşını başlatmış oldu 
lar 

Hitleri iktidara getiren 
tekeller bugün de devletin 
kilit noktalarını doğrudan 
kontrol etmektedirler.F.Al 
manya'daki işsizliğin,paha 
lılığın ve zamların baŞ 
sorumlusudurlar. Yabancı 

çekilmesini gerçekleştirdi. 
Bel ki de NATO'nun apoletli 
uşakları yaptıklarının bir 
tenis oyunu olduğunu sanı
yorlar.Türkiye ve Kürdistan 
halkları halk düşmanıfaşist 
generallerin bu oyunu daha 
uzun bir süre oynarnalarına 
müsade etmiyecekler. 

düşmanlığını körükleyenler 
yine onlardır.Bu nedenle 
de devletin kolluk kuvvet
leri neo-faşistlerin açık
ça yabancı işçi ve ailele
rine karşı ırkçı propogan
da yapmalarına göz yummak
tadır.Hatta yer yer onla
ra destek olmaktadırlar. 

Bunun yanında,halklarımı 
za hayatı zehir eden sö = 
mürgeei-faşist cuntaya bü
yük çapta mali ve askeri 
yardımlar yapmaktadır. Tüm 
tepkilere rağmen faşist 
cuntaya Bon hükümeti tara
fından 600 milyon DM yar -
dım yapılmıştır.Türkiye ve 
Kürdistan'lı işçilerin ke
silen vergileri,yardım ola 
rak verilmektedir. 

30 Ocaklarda faşizme ve 
savaşa karşı verilen müca
deleyi güçlendirelim. 

1983 yılı ABD raketleri
nin Batı Avrupa'ya yerleş
tirilme yılı olmamalıdır. 

Anti faşist ve barış se
ver güçlerin 29 Ocak 1983 
tarihinde düzenleyecekleri 
eylemlere yığınsal bir şe
kilde katılalım. 

*Kahrolsun Faşizm! 
*Kahrolsun Savaş ! 
*Yabancı Düşmanlığına son! 
*ABD'nin atom raketlerine 
Hayır ! 
*F.Almanya'nın,faşist Türk 
cuntasını desteklemesine 
Son ! 

*Yaşasın Proleterya Enter-
nasyonalizmi ! 

KKDK-Bochum,KOÇ-KAK-Bochum 
İŞÇİ GERÇEGİ-Bochum,Tekoşin 
Sempatizanları-Bochum 
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•• 
BOLIVYA • • • • • 

KOMUBIST PARTISI 

. . . . . ' 

ISVIC TIMSILClSI ILI 
' 

BİB BUPOBTAJ 

Bilindiği gibi 1982 yı 
lında, Bolivya'da askerT 
faşist cunta iktidarı si
.villere devredip, yönetim
den çekilme zorunda kaldı. 
Bu, dünya'da eşine ender 
rastlanır bir olay.Bunun ~ 
zerine biz, Bolivya Komü -
nist Partisi İsveç sorumlu 
su Andres Kuajara yoldaş I 
le bir röportaj yaptık.Rö
portajı aşağıda okuyucula
rımıza sunuyoruz. 

A R M A N C 

AR:Bize Bolivya'nın ta 
rihini kısaca açıklar mı 
sınız? 

ANDRES KUAJARA:Boliv -
ya'nın tarihi çok eskile 
re dayanmaktadır. 30000 
yıllık bir tarihi olduğu 
antropologlar tarafından 
söylenmekte. Bolivya'nın 

ilk yerlileri Hindo- Ti
betlerdi.Bunlar, Titica
co gölü etrafında yaşaya 
rak,Tiahuanaku-ve Inka Tm 
paratorluklarını kurmuş= 

lardı.Bu imparatorlukla
rın Amerika'daki gelişme 
lerde önemli rolleri oı= 
muştu. Bu roll, İspanyol 
luların, Inka bölgesinT 
işğale kadar sürmüştti 
(1500 yıllarında) 

Bolivya, Avrupa ve diin 
yamızda kapitalizmin ge-

lişip, güçlenmesine en 
fazla katkısı olan ülke
lerden biridir.Bu katkı, 
Bolivya'da bulunan zen -
gin altın ve gümüş yatak 
larının halloğundan kay= 
naklanmaktaydı. Dünyada 
ilk defa, bu zenginlik 
kaynakları İspanyollular 

tarafından Avrupa'ya ta
şınmıştır.1503 ile 1660 
yılları arasında 185 000 
kg altın ve 16 milyon ki 
lo gümüş İspanyollular ta 
rafından Bolivya'dan Av= 
rupa'ya getirilerek iş
lenmiştir.Bolivyalı bazı 

yazarıara göre, İspanyol 
lular tarafından götürÜ 
len bu altın ve gümüşler 
Potasiden Madrid'e kadar 
bir köprü yapmak olanak
lıydı. Buna rağmen, bu
gün Bolivya, Dünyada yok 
sulluğu ile tanınan bir 
ülkedir. 

AR:Bolivya, 1825 1 te , 
bağımsızlığını kazandık

tan günümüze kadar 200'e 
yakın askeri darbe olayı 
nı yaşamıştır.Bize, b~ 
askeri darbelerin ekono
mik, siyasi nedenlerini 
açıklar mısınız? 

A.KUAJARA:Bu, 200'e ya 
kın darbenin Bolivya' ya 
özgü tarihsel bir nedeni 
var.Bu nedenlerden en bü 
yüğü Bolivya'da yönetime 
aday olabilecek güçlü 

bir sınıfın oluşamaması
dır. Bu nedenlede ordu 
sık sık, yönetirnde bulu
nan sınıfın çıkarları

nı sağlamlaştırmak v,e 
güçlendirmek için bir sü 
rü darbeler yapıp, poli= 
tik sahnede görünmüştür. 
Son 1971 ve 1980'de yapı 
lan darbelerin amacı Bo= 
livya'da gelişen anti-fa 
şist ve ABD emperyalizmT 
ne karşı olan güçleri ez 
rnek ve yoketmekti. -

AR:Latin Amerika'daki 
gerici darbelerin ABD t~ 
rafından tezgahlandığı ve 
desteklendiği her kes ta 
rafından bilinmektedir ~ 
Bize, Bolivya'daki darbe 
lerde ABD'nin izlediğT 
politika ve verdiği des
tek hakkında bilgi vere
bilir misiniz? 

A.Kuajara:Latin Ameri
ka'daki bütün faşist dik 
tatörlerin yaratıcı= 
sı ABD'dir.Faşizmin ikti 
dara gelişi, dolar, ABDT 
nin militer organizatör
leri ve ülkedeki tekelle 
rin işbirliğiyle ortaya 
çıkmakta ve gerçekleş -
mektedir. Sözkonusu fa
şist darbelerde amaçlanan; 
ABD'ye bağlıl~ğı güçlender 
rnek, işçi sınıfı hareketi 
ne karşı açık terör, komü
nizmi ezme ve tüm halkın 

mücadelesini yoketme ve ay 
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nı zamanda her türlü muha
lefeti susturmaktır. Sizin 
de bildiğiniz gibi, Boliv~ 
ya'daki askeri yönetim hal 
kın öteden beri sürdüğü sa 
vaşım sonucu ve son dönem~ 
de de tüm ülke de geçekleş 
tirilen genel grevden son~ 
ra, 1982 Ekiminde yönetimi 
terk etmek zorunda kalarak 
yönetimi siviilere bırak -
mıştı. 

AR:Latin Amerika tarihin 
de, askersel bir yönetimi~, 
iktidarı terketmesi olağan 
sayılan bir durum değil.Bo 
livya'da meydana gelen bu 
olay, diğer Latin Ameri
ka ülkeieri için de sözko
nusu olabilir mi? 

A.K:Bolivya'daki yöneti
min iktidarı terk etmesi ve 
bunun yerine 1980 de seçi~ 
leri kazanan UDP'nin yöne
time(1982-Ekim) gelmesi La 
tin Amerika tarihinde yeni 
ve çok önemli bir olaydır. 
Biz, Bolivya'da olanların, 
diğer Latin Amerika ülkül~ 
ri için de çeşitli biçim -
lerde olmasını sözkonusu o 
labileceğini iddia edebili 
riz.Kuba, Nikaragua, Guaya 
na ve Granada bize mücade~ 
lemizin kesin zaferini gö~ 
termiş tir. 

AR:Bize, Bolivya'daki Cep 
he ve cephe içerisinde yer 
alan örgütler hakkında bil 
gi verebilir misiniz? 

AK:Hernan Siles Zuazo yö 
netiminde olan UDP(Demokra 
tik Halk Birliği Cephesi)T 
çinde , Bolivya Komünist 
Partisi, Ulusal Parti,Sos
yal Demokratlar, Hıristi -
yan Demokratlar ve diğ'er 
bir çok parti yer almakta
dır.UDP, 1978 ıyılında,tüm 
ülke çapında gelişmiş olan 
anti-faşist halk mücadele
si içerisinde doğdu.Ve bü~ 
yesinde bir çok sınıf ve 
tabakadan,örgtit ve insanı~ 
rı barındırmaktadır. 

AR:UDP'nin programı kon~ 
sunda kısa bir açıklama y~ 
par mısınız? 

AK:Cephenin temellendiği 
noktalar;anti- emperyalist 
bir politika sürdürmek ül
kenin bağımsızlığı, dış ve 
iç ekonomik ilişkilerde dı 

şa bağımlılığı ortadan kal 
dırmak, ilerici bir dış po 
litika, sosyalist ülkeler~ 
le ilişkileri geliştirme v. 
s sayılabilir. 

AR:Bolivya Komünist Par
ti'sinin rolünden bahseder 
misiniz? 

AK:Bolivya'da hiç kimse 
Komünist Parti'sinin müca
deledeki yeri ve rolü hak
kında olumsuz bir görüş i
çerisinde değildir.Komü 
nist Partisi sistemli ve u 
zun bir çalışmadan sonra ~ 
tüm anti-faşist güçlerin 
bir cephede toplanmasını ba 
şaran güçlerden birisidir: 
Bu nedenle de Partimiz, tüm 
Bolivyalı ilerici ve yurt
severlerin saygınlığını ka 
zanmıştır.Bolivya tarihin~ 
de ilk ve Latin Amerika ta 
rihinde de ikinci defa bir 
komünist Partisi iktidara 
iki komünist bakanla tem -
sil edilmektedir. 

AR:Latin Amerika'daki as 
keri yönetimlerin nitelik~ 
leri konusunda görüşleri -
niz nedir? 

AK:Latin Amerika'daki , 
askeri darbe ve yönetimle
rin farklı nitelikleri var 
dır.Bunları, askeri dikta~ 
törlükler ve askeri faşist 
diktatörlükler olarak ikiye 
ayırabiliriz.Latin Amerika' 
da faşist diktatörlüklere 
tipik örnek olarak Şili,U
ruguay ve 1981'de yönetime 
el koyan Bolivya askeri fa 
şist yönetimlerini göstere 
biliriz.Sözkonusu ülkeler~ 
de gerçekleştirilen darbe
ler, finans-kapital ve ABD 
emperyalizminin işbirliğiy 
le planlanarak, ülkedeki 
tüm halka karşı, iç savaş
ta olmak üzere, tüm muhale 
feti susturmaya yönelik -
tir.Diğer tarafta ise,aske 
ri yönetimlerin olduğu, a~ 
ma bunun yanısıra pariemen 
tonun işlediği, siyasi par 
tilerin serbest olduğu ül~ 
keler de vardır.Brezilya , 
sözkonusu yönetimlere ör -
nek gösterilebilinir. 

AR:Son olarak ta size , 
Kürdistan ve Kürdistan hal 
kının mücadelesi konusunda 

soru yönelterek, ne düşün
düğünüzü öğrenmek istiyo -
ruz? 
AK:Herşeyden önce şunu 

belirtmek istiyorum ki;Biz, 
Kürdistan halkının mücadele 
siyle dayanışmamızı, hakl1 
mücadelesine desteğimizi 
göstermek istiyoruz.Ama,şu 
da açık ki, Kürdistan soru 
nu ve mücadelesi biz Latin 
Amerikalılar için çok yeni 
bir sorun.Bu konuda yeter
li bilgiye sahip değiliz a 
ma, bu sorunu öğrenme ve 
inceleme süreci içerisind~ 
yiz. 

AR:Bizimle bu 
yaptığınız için 
deriz. 

söyle ş iyi 
teşekkür e 

AK:Ben de, size sorunla
rımıza ilişkin yaptığı -
nız için teşekkür ederim . 

1 
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Zabit Kaplan arkadaşı -
mız Çermik(Diyarbakır) ın 
yoksul bir ailenin çocuğuz 
du. 

Orta öğrenimini sürdüre
bilmek için, yaz aylarında 
mevsimlik işçi olarak Ada
na ve İzmir'de çalışmak z~ 
runda kalıyordu.Bu koşul -
lar altında Çermik'te lise' 
de okurken gelişmekte olan 
sosyalist düşünceyi benim
seyerek Kürdistan Ulusal 
kurtuluşu uğruna her şeyi
ni verebileceğini kanıtla
dı. 

1980 Ocağında karlı bir 
kış gecesi oturmakta oldu
ğu kahveden dışarıya çıka
rılan Zabit, bir grup Apo
cu tarafından kurşunlana -
rak öldürüldü.Çermik halk~ 
nın çok iyi tanıdığı ve 
ortak özellikleri lumpen -
lik ve de psikopatlık olan 
bu kişiler sözüm ona"Parti 

- • ll -ya Karkeren Kurdıstan men-
suplarıydılar.Öldürülen ki 
şi ise, anti-emperyalist , 
anti-sömürgeci, anti-faşist 
ve de sosyalizme inanmış , 
bu uğurda DDKD saflarında 
mücadele eden bir arkadaşı 
mızdı.Ama böyle olması Ap~ 
cularca öldürülmesini en -
gellemedi.Üstelik Zabit'in 
öldürülmesi bir kargaşa ya 

da çatışma anında olmuş d~ 
ğil, daha önceden planlan
mış ve silahsız-savunmasız 
olduğu bir an tesbit edile 
rek bu cinayeti gerçekles= 
tirdiler.Bu olay mantıki 
sefaletin Apoculukta kris
talise olduğunu bir daha 
gösterdi.Apocular Çermik 1 

te başka bir çok Devrimci
Demokratı bu arada TÖB-DER 
başkanı ve TÜM-DER yöneti
cilerinden bazılarını da 
kurşun yağmuruna tutup böy 
leliklegerçek kimliklerini 
kanıtlamışlardı. 

Onlar gerçekte ne parti 
ne karker ne Kürdistanlı o 
lamadılar hiçbir zaman,on= 
lar geçmişte kelimenin tam 

anlamıyla POL-POT minyatü-
rü idiler.Özellikle o dö -
nemde bilerek-bilmeyerek sö 
mürgeeilere yarayabilecek -
cinayet, soygun v.b. ey
lem(!)lerde bulundular.Ci
nayetlerinin büyük bir bö
lümünü sosyalizme inanmış 
ve bir çoğu bu yolda müca
dele eden kişiler oluştur
duğuna göre sözkonusu cina 
yetler Apoculuğun teşhir e 
dilmesinde önemli etken ol 
du. 

İşin en olumsuz yanı Apo 
cuların tüm bu gelişmeler= 
den sonra ve 12 Eylül fa -
şist darbesinden sonra bi
le ciddi bir özeleştiri yap 
mamalarıdır. Her yaptıkla= 

7 

rına bir kılıf bulmakta us 
ta(!) sayılrnalarına rağmen 
ortada olan ve herkesçe bi 
linen onların Kürdistan'da 
yarattığı tahribattır. 

Bizim Zabit yoldaşın öl
dürülmesinin yıldönümünde 
özetle hatırlatmak istedi
ğimiz şudur: 

Yeni Zabitlerin öldürül
memesi için Zabit Kaplanl~ 
rı unutmamalıyız. 

Yeni Pol-Potvari hareket 
lerin devrimci kıyımının ~y 
gulamalarına geçmesini en= 
gellemek istiyorsak en baş 
ta Apocu hareketin tabanın 
da yer alan kişiler, geç = 
mişte yapılanları çok yön
lü olarak ve sağlıklı bir 
biçimde değerlendirmelidiE 
ler. 

Seçkin insanlar öldürüle 
bilir.Ama kalıcı olan hal= 
kın yararına yapılacak o -
lan eylemlerdir.Eğer bu gün 
Çermik'te tek Apocu yoksa 
bunun nedenini Apocular da 
iyi bilirler.Kuşkusuz bil
mek yetmiyor.Geçmişte yapı 
lanlardan dersler çıkarıl= 
malıdır.Ama kişi Apocula -
rın yeni yazdıklarını oku
yunca bu konuda pek iyim
ser olamıyor. 

Zabitler halkın mücadele 
si uğruna öldürüldüler.za= 
bitler unutulmayacak. 

ARMANC 
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21 ŞUBAT SÖM'ORGECİLİK 

İLE M'Ö'CADELE GUN'Ü 

21 Şubat sömürgeciliğe 

ve yeni sömürgeciliğe kar
şı mücadelenin simgelişti
ği bir tarihsel gündür.Her 
yılda 21 Şubat sömürgecili 
ğe ve yeni sömürgeciliğ~ 
karşı mücadelenin daha da 
boyutlandığı, giderek yeni 
mevziler kazandığı ve em -
peryalizme darbeler vurdu
ğu anlamlı bir günün ifade 
sidir. -

Günümüz koşullarında, sö 
mürgeciliğe karşı mücadele 
yeni biçimler altında ve -
rilmektedir.Klasik sömürge 
ve sömürgecilik ilişkileri 
çağımızda büyük ölçüde tas 
fiye edilmiş durumda.Kla ~ 
sik sömürge ve sömürgeci -
lik ilişkilerinin tasfiye 
edilmiş olması, yeni kuru
lan genç ulusal devletle -
rin ülke ekonomilerini in
şa edip, bağımsızlıkçı bir 
politika izlemelerinin ö
nündeki tehlekilerin sona 
ermiş olduğu anlamı gelmez 
Emperyalizm, bağımsızlığı
na yeni kavuşmuş ülkeleri, 
yeniden ele geçirmik ıçın 
kapıda beklemektedir. Ve 
çok defada, bağımsızlığını 
yeni elde etmiş genç dev -
letler emperyalizmin pençe 
sine düşmekten kendile~ini 
alamamaktalar.Yeni kurulan 
devletlerin emperyalizmin 
yeni ilişkiler ağına düşme 
sine yolaçan bir dizi nede 
ni vardır.Bunları şöyle s1 
ralamak mümkün;En başta sB 
mürgeeilik ilişkilerine son 
veren ulusal hareketlerin 
öncü güçlerin dünya görüş
leri ve ülkedeki sınıfsal 

konumları ile nihai hedef
lerini içeren açık seçik 
programlarıdır.Kimi haller 
de bu tür ulusal hareketle 
rin öncülüğünü küçük burj; 
vazi yapmakta.Teknolojik o 
larak çok geri ve insan mal 
zernesi olarakta çok az uz~ 
man, bilim adamı ve eğitim 
görmüş kadrolara sahip o
lan bu tür ülkeler, kurtu
luştan sonra bunları sağla 
mak için önlerindeki iki 
seçenekten birini tercih 
etmek zorunda kalıyorlar . 
Ya kapitalist-emperyalist 
ülkelerden bunu sağlayaca~ 
lar ya da Sosyalist ülke -
lerden.Sömürgecilik veya 
yeni sömürgecilik ilişkile 
rine son vermiş bu genÇ 
devletler, üretim araçları 
nın üretimini yapan ağır 
sanayiilerini kurmak, tek
nolojik alandaki gerilikle 
rine son vermek ve kendi 
kendine yeterli olmak için 
emperyalist-kapitalist ül
kelerden yardım almak için 
başvurduklarında karşıla -
rında, belki o an ıçın 

farkedemedikleri tuzağa 
düşmektedirler.Emperyalist 
kapitalist sistemin dev te 
kelleri, Dünya Bankası ve 
IMF'si ile bir ahtapot gi
bi, bu genç devletleri kıs 
kacına alacaklardır.Bir ke 
re ilişkiler kurulmaya gör 
sün artık gerisi çok kolay. 
Emperyalizm bu ülkeleri ken 
dine bağımlı kılmak ıçın 
bir dizi program ve tasarı 
sı hazırlamakta.Bu ülkeleri 
yeniden bir ucuz ham madde 
pazarı, ucuz iş gücü ile ü 

silmligecilikle savasım bayragım 

daha da yükseltelim ! 

rünlerini olağanüstü güm -
rük kolaylıkları ile pazaE 
layacağı bir olanağa kavu
şur.Emperyalizmle kurduğu 
çok yönlü ilişkiler ile bu 
genç devletler yeniden ye
ni sömürgecilik ilişkileri 
nin içinde kendilerini bu~ 
lurlar.Böylecede ekonomik 
bağımlılık politik bağımlı 
lığa yol açtığı içinde,şek 
len bağımsız ama her alan~ 
da bağımlı ülkeler olurlar. 

Yeni sömürgecilerin ken
di sömürgeci politikaları
nı uygulamak için uluslar
arası ve bölgesel politik, 
ekonomik ve mali örgütler
den belirgin ölçüde yarar
landıkları bir gerçek.Sö -
mürgeci güçler aralarında
ki bir dizi sürtüşme ve çe 
lişkiye rağmen, gerektiğin 
de sömürgeci ve yeni sömür 
geci ilişkilerin devamını 
için güçlerini zaman zaman 
birleştiriyorlar.Etkinlik
leri altında bulundurdukla 
rı IMF,Ortak Pazar,OECD gi 
bi örgütlerde işleri kendi 
çıkarlarına uygun bir şe

kilde yürütebiliyorlar.Gü-
nümüzde sömürgeciler artik 
eskisi gibi açık talan 
şiddet ve yağma gibi eski 
yöntemleri rahat rahat uy
gulayamıyorlar.Yeni sömür
geciliğin karakteristiği o 
lan yeni, dahi işlenınemiş
veya ipliği pazara çıkma -
mış yöntemleri ve manevra
ları ile sermaye ihrac et
me yolları, daha ince kur
nazca ticari uygulamaları . . ' 
çeşıtlı yardım ve kalkınma 
programları ile oralara g~r 

• 

• 

• 
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mektir.Kimi zamanda sornur
gelere biçimsel bağımsız -
lık verilmesi, eğer bu da 
tutmuyorsa, muhalefet ön -
derlerinin katledilmesi sık 
sık başvurulan yöntemler -
dendir. Son olarak ta sö -
mürge ülkelerin emperya 
list kapitalist sistem -
den kopmasını önlemek için 
geliştirilen bir yöntemde, 
sömürge ülkelerdeki daha 
radikal, ulusal kurtuluşu 
köklü sosyal kurtuluşla bü 
tünleştirmek isteyen güçl~ 
re karşı, daha tutucu ve 
hatta gerici eğilimleri ta 
şıyan kurtuluştan sonra em 
peryalist kapitalist kamp= 
ta kalmayı taahüt eden ha
reket ler in des teklenıı1es i 
biçiminde oluyor.Bunun ör
nekleri genellikle Afrika 
kıtasında sıkça görüldü.Pek 
başarılı olduğu söylenemez 
ama savaşımın daha karmaşık 
laştığı, hedefi şaşırttığı 
geniş halk yığınlarını i
çinden çıkılmaz zor tercih 
lere soktuğu oluyor. 

Günümüzde bunca deney ve 
tecrübeler birikiminden ve 
özellikle sosyalist bir 
dünyadan sonra,yukard~ i
zah etmeye çalıştığımız gi 
bi tarihsel süreç ve geliŞ 
meler basit bir olaylar di 
zisi tekerrür etmiyor. Bü~ 
yük Ekim Devriminden sonra 
kurulan Sovyetler Birliği, 
ezilen dünya halklarının ve 
sömürge ülkelerin kurtulu
şu önüne yepyeni perspek -
tifler sunuyor. 

İkinci paylaşım savaşı 

sonrasında ktrrulan ve kısa 
bir süre içinde yausınmaz 

bir gerçeklik olan sosya -
list ülkeler topluluğunun 
artan etkisi ve bu ülkele
rin yarattığı muazzam mad-

di ~ ve kültürel ola
naklar, sömürge ülkeler-

/ de sosyalist düşüncelerin 
yayılması ve azılı anti-ko 
münist eğilimlerin gerT 
törpüllenmesi için çok el
verişli koşullar yaratı 

yor. 
Dünya sosyalist sistemi

nin artan etkisi, sosyaliz 
min artan saygınlığı ile 
geri kalmış ilerici fikir 

ve düşünce lerin serpilip 
gelişmesi süreci sosyalist 
kadroların yetişmesine,sos 

yalizmin bilimiyle donanma 
sına yol açıyor.Bu olanak~ 
lar, sömürgeci ülkelerde 
kadroların ve siyasal hare 
ketlerin daha baştan beri 
sosyalist sistemden yana 
tercihlerinde önemli bir 
fonksiyon oluyor. 

Bu koşullarda, sömürgeci 
lik ve sömürge bağlarına 
son vermiş ülkeler için ye 
niden yeni sömürgecilik i~ 
lişkileri ağına takılıp 

kalma, emperyalist kapita
list sistemden çok yönlü 
bağımlılık ilişkilerine gir 
mesine olanak tanımı -
yor.Sosyalist sistem sade
ce sömürgecilik ilişkile -
rine son vermiş ülkeleri ye 
niden emperyalist kapita = 
list sistemle çok yönlü i
lişkiler kurmasına engel ol 
makla kalmıyor.Bu genç ve 
yeni devletlere tanıdıEı 
maddi ve teknik ne uzman 
kadroları ile bu ülkelerin 
her alanda örgütlenmesine, 
ağır sanayilerini kurmala 
rına yardım ederek, onla~ 
rı kapitalist olmayan yol
dan kalkındırarak sosyaliz 
mın maddi, teknik ve ekono 
mik koşullarını da yarata= 
rak onların sosyalizme, ka 
pitalist olmayan yoldan u= 
laşmalarına yardım ediyor. 

Günümüzde.sömürge ve sö-
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mürü ilişkileri ve boyundu 
ruk altında yaşayan halk = 
lardan birisi de Kürdistan 
halkıdır.Kürt halkının u -
zun bir geçmişi ve mücade 
le geleneği olmasına rağ = 
men en kaba ve barbarca sö 
mürü ve soykırıma uğraması 
son bulmuş değil. Kürdis
tan'ın uzun dönem konumu -
nun aeğişmemiş olmasının 

birdizi nedeni var.Bu ne -
denlerin belki en başlıca
sı Kürdistan'ın çok grift 
ve karmaşık bir ilişkiler 
ağı içinde olmasından kay
naklanmaktadır.Yıllar yılı 

sömürü ilişkileri içindeki 
yeri ve konumunun tespit 
edilememesi,hatta yanlış 

değerlendirilmesi bir ör -
nek olarak alınmalıdır.Kür 
distan'da sömürgecilik i ~ 
lişkilerinin devamını ra -
hatlıkla sağlayan temel 
faktörlerden birisi, onun 
dört sömürgeci ülke tara
fından paylaşılıp ilhak e
dilmesidir.Dünyamızın Kara 
Afrikasındasömürgecilik i
lişkileririnin tasfiyesi i 
çin Portekiz sömürgeciliği 
ne karşı savaşım veren An 
gola ve Mozambiğin mücade~ 
lesi daha elverişli olanak 
lara sahipti.Coğrafik et~ 
menlerin önemi az olsa da, 
binlerce kilometre öteler
de sürdürülen sömürge ve 
sömürgecilik ilişkilerinin 
çıplaklığının gizlenemez o 
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luşu,savaşımın daha rahat 
bir tarz da boyutlanması -
nın elverişli ortamını saA 
lamaktadır.Kanımızca Kür -
distan Ulusal Demokratik 
Mücadelesinin önündeki han 
dikapıardan birisi de,Kür= 
distan'ın dört somurgeci 
ülke tarafından sömürgeleş 
tirilip,ilhak ~dilmiş olma 
sıdır.Bu,tarihte benzerT 
olmayan bir olaydır.Şimdi
ye kadar sömürgecilik zin
cirinin kırılamamaş olma -
sında'bu olumsuz etkenie
rin oynadıgı rol küçümsene 
miyecek kadar fazladır. En 
eski sömürgelerden biri o
lan Kürdistan'da sömürgeci 
lik boyundurugu kırılmamıs 
olsada,ona karşı savaşımın 
günümüze kadar çeşitli bo
yutlarda ve bu sömürgeci i 
lişkilerin tasfiyesine ka= 
dar sürecegi bir gerçeklik 
tir.Bugün yine,Kürdistan ~ 
ın dört tarafında Ulusal 
Demokratik güçler,çok agır 
koşullarda sürdürülen sav~ 
şımın başındadırlar. Her 

parçada ayrı özellikler 
gösteren savaşım durmadan 
gelişip güçlenmekte, yeni 
mevziler kazanarak nihai 
zafere dogru yürünınektedir 
Askeri faşist cuntanın,Tür 
kiye Kürdistan'ındaki agır 
tahribatlara ragmen,Kürdis 
tan Ulusal Demokratik güç= 
leri,tahrip edilmiş tüm ör 
gütsel yapılarını yeniden 
onarmak,kabedilmiş mevzile 
ri yeniden ele geçirmek i= 
çin olaganüstü fedekarlık
lar göstermektedirler.Sav~ 

şımın daha farklı evreler
de oldugu Irak ve İran Kür 
distan'ındaki Ulusal Demok 
ratik güçler,silah elde e= 
le geçirmiş oldukları mav
zileri koruma savaşı veri
yorlar.Eninde sonunda,Kür
distan Ulusal Demokratik 
güçleri,ülkemizin içinde 
bulundugu bu zoraki sömür
geci ilişkilere son verip 
Bagımsızlık,Demokrasi ve 
Sosyalizm bayrağını sima
larında dalgalandıracaklar 

dır. -

1 

1 
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•• • KURDISTAN' DA 

SHlVIÜBGICİ VAHŞI! 

Askeri faşist Cuntanın 
Kürdistan'da insanlık dı 
şı bir terör estirdiğinT 
ve en adi işkenceleri na 
sıl yaptığını hepimiz bil 
mekteyiz. Halk düşmanı 
bu güruhların işkencele
ri, kimi yerlerde ırza 

geçme derecesine varmak
tadır.Bu adi tecavüzden 
biri de 26-27 Ocak tari
hinde Mazıdağ'ın llasek 
köyünde meydana geldi. 

Olaya ilişkin olarak 
bir arkadaşımız, hadiseyi 
yaşamış olan biriyle bir 
röportaj yapmıştır.Bu r~ 
portajı tüm ilerici ve 
demokrat kamuoyuna sunu
yoruz. 

ARMANC 

Soru:26-27 Ocak tari -
hinde Mazıdağ'abağlı B~ 
sek köyüne bir komando 
baskını yapıldı.Bu bas
kın hakkında bize bilgi 
verebilir misiniz? 

Yanıt:Söylediğiniz ta
rihte komandolar köye a
ni bir baskın düzenledi
ler. Baskında tüm evleri 
alt-üst ettiler ve köyün 
tiim erkeklerini, köyün a 
şağı mahallesinde topla= 
dılar. Arama yapan koma~ 
dolar birşey bulamayınca 
bu kez halktan zorla si
lah getirip teslim etme
lerini istediler. Silah~ 
mız yok diyen köylüler , 
toptan dayaktan geçiril
diler.Sonunda köylüler 
mecbur kalıp, büyüklü kü 
çüklü 10 adet silah bu= 
lup, komandolara teslLn 
ettiler.Silahlar teslin 

alınırken, askerlerden ~i 
ri ev de erkeği bulunma 

, 1 • .-
yan muhtar ın evıne gı-

rip kızına tecavüz etmek 
istedi.Genç kızın tüm di 
renmelerine rağmen, asker 
yine de çirkin emeline ~a 
vuştu ve kızı(kızın ismi 
Meqo dur) iğfal etti.Kı
zın bağırmalarını duyan 
köyün kadınları(çünkü e~ 
keklerin tümü bir yerde 
toplanmış durumdaydı)as
kerin başına toplanıp v~r 
maya başlıyorlar. Fakat 
bir süre- sonra asker si
lahıyla kadınları tehdit 
edip ve böylelikle kur
tulmayı başarıyor.Koman

dolar köyden ayrıldıktan 
sonra, kızın babası(Sıl
ho) olayı öğrendi. 

Soru:Bu durumu öğre -
nen kızın babası daha 
sonra ne yaptı? 
Yanıt:Kızın babası du

rumu öğrenir öğrenmez he 
men kızını alıp MazıdağT 
a götürdü.Fakat askerler 
doktoru tehdit etmiş ol~ 
caklar ki, doktor ·rapor 
vermedi. Bunun üzeri
ne baba kızını Diyarba -
kır'a götürdü. Ne yazık 
ki, orada da hiçbir dok
tor, kıza rapor vermedi. 
Çünkü tüm doktorlar, sı

kıyönetimce haberdar e
dilmiş ve rapor vermeme
leri emredilmişti. Kızın 
babasının daha fazla di
retmesi üzerine, orada 
gözaltına alındı ve bug~ 
ne kadar da nerede oldu
ğu bilinmiyor.Ayrıca bu 
köy, halende gözaltında 
tutulmakta ve sık sık as 

kerlerce arama yapılmak
tadır. 

Soru:Silahı olmayıpta 
teslim edemiyenlere kar
şı nasıl davrandılar ve 
neler yaptılar? 

Yanıt:Silah teslim et
miyenleri işkenceden ge
çirip ölümle tehdit etti 
ler. 

Soru:Bu duruma karşı 

köylülerin tepkisi ne ol 
du? 
Yanıt:Önce şunu belir

teyim; köy iki aşiretten 
oluşup, biribirierine 
düşmandırlar.Fakat bu a
di tecavüzden sonra tüm 
köy bir olup, tek bir 
yumruk haline geldiler . 
Artık cuntaya karşı da 
birlikte davranıyorlar . 

Soru:Bu olay Mazıdağ ve 
çevresinde nasıl bir et
ki yarattı? 
Yanıt:Cuntanın getir -

miş olduğu zam, zülüm,b~ 
yat pahalılığı ve yüz k~ 
zartıcı komando haskıla
rına bu olay da eklenin
ce, kazamız ve köylerin
de, cuntaya karşı daha 
büyük bir kin ve nefreti 
doğurdu.Yine bu olay ke~ 
disiyle birlikte, ·halka 
yol gösterebilecek, ışık 
tutabilecek devrimci bir 
örgütün gerekliliğinin ve 
zorunluluğunun bilincini 
de getirdi.Yalnız daha 
önceleri maceracı gurup
ların olumsuz ve bizlere 
büyük zararlar veren ey
lemlerinin olumsuz tesir 
leri henüz tam anlamıyla 
silinmiş değil. 

Soru:Komandolar nere -
den gelmişlerdi? 
Yanıt:Komandolar Bolu' 

dan gelip Nusaybin'e or~ 
dan da Çınar, Çınar' dan 
da köyümüze baskın yapt~ 
lar. 

Soru:Bizlere söyleye -
cek başka bir şeyiniz 
var mı? 

Yanıt:Sizlere söylemek 
istediğim tek şey;halkı
mızın ve namusumuzun he
sabını birgün mutlaka s~ 
rulması ve bunları yapa~ 
ları cezasız bırakılınama 

sıdır. 
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IŞKENCE 

"KARINI VE ÇOCUXLAkiNI GE 
TİRECEGİZ." 

S.gün beni tekrar 
işkence tezgahına götürdü 
ler.Bu kez bana fiziki iŞ 
kence yaprnadılar. işkence 
tezgahına aldıkları bir 
bayana ceryan veriyorlar
dı.(Bu bayan TKP-ML,TİKKO 
yöneticisi olmakla suçla
nan Ali Sarıbal adlı bir 
sanığın karısıydı ) İşte 
bu kadının işkence altın
daki feryatlarını bana 
dinleterek; "Eğer konuş~ 
maya devarn edersen senin
de karını ve çocuklarını 
getirip soyacağız ve işte 
böyle işkence yapacağız '' 
dediler. Gerçekten çok iğ 
renç ve tüyler · ürpeticT 
bir tablo karşısındaydırn. 
Konuşmadığıını görünce;"K~ 
nuş ulan konuş, sende na
mus yok mu?" diye bağırdı 
bir it. 

işkence koşulların
da narnuslu davranmanın öl 
çüsünün konuşmamak olduğ~ 
nu biliyordum. Bu nedenle 
karımı ve çocuklarımı çok 
sevrneme rağmen, bu sevgi, 
bazı değer yargılarına e
sir olmarnarnı ve sürüklen 
rnek istendiğirol ihanetin 

DOSYASI 
·&· 

gerekçesi olamazdı ve ol
rnadıda. Ayrıca onlarada , 
yani karıma ve çocukları
ma da layık olabilmem i
çin buradan ölü ya da di
ri fakat alnı ak olarak 
çıkmak zorundaydırn. 

Günlerce, gözü bağ
lı, betonda uzanılrnasına'::a 
harnül edilmeyen aç, susu~ 
fizikmen işkence tezgahı~ 
da hurdahaş olmuş, ama 
her şeye rağmen moralı 

yüksek bir insanın ses to 
nu ile; "Karımı da çocuk
larımı da getirseniz sonu 
cun değişeceğini sanrnıyo= 
rum. Çünkü, sorduğunuz 

şeylerle ilgirn yoktur.Na
sıl ki günlerce bana boşu 
na işkence yapıyorsunuz ~ 
onlara da boşuna işkence 
yapacaksınız." dedim. Bu 
sırada sorgulamacı işken
cecilerden biri: "Haydi gi 
din karısını ve çocukları 

nı alın getirin." dedi. !:._ 
yak seslerinden, birinin 
hızlı adımlarla uzaklaşt~ 
ğını duydum. Epey uzakla~ 
tıktan sonra, "gel gel 
gitme, Hoca konuşacak" di_ 
yerek geri çağrıldı gide~ 
Tavrırn değişrneyince "o za 
man akşam getiririz." de= 
diler. Bunların tümü psi-

kolojik işkencenin tehdit 
cephesini oluşturuyordu . 
Aç ve susuz bırakma şek

lindeki işkenceleri de de 
varn ediyordu. 

İşkencehanede heye
candan olsa gerek ilk 1-2 
gün insan pek açlık duy-
maz. Fakat 1-2 gün sonra 
bu heyecan yenilince, in
san doğal olarak açlıkhis 
eder.Bunu işkenceciler de 
bilmiş olacaklar kiilk 1-
2 gün pek yernek,su yasa
ğı koyrnazlar.Dördüncü gün 
konulan yernek,su ve tuva
let yasağı devarn ediyordu. 

"Soruşturrna"veya " 
disko"denilen bu işkence 
kururnunda,hangi sanığa ne 
gibi işkence yöntemlerinin 
uygulandığı,hangi sorula
rın sorulduğu,nasıl cevap 
ların ve bilgilerin veril 
diğini diger sanıklar a~ 
çok bilirler.Bu nedenlede 
benimle birlikte bir süre 
orada kalan fakat benden 
önce gözaltına götürülen 
bir öğretmen arkadaş ora
dakilere :" ... hocaya en a 
ğır işkence yöntemleri 
ni uyguluyorlar,fakat yi= 
nede istediklerini kabul 
ettirerniyorlar.Açlık ve 
susuzluktan öldürrneseler, 
ona hiç bir şey olmaz. ll 

demişti. 
"MEHDi ZANA GELiYOR" 

Yukarda anlattığım 
elektırikli,askılı tekrne
li,joplu işkenceler lO.g~ 
ne dek ,her gün bana uygu 
landı.Çeşitli psikolojik~ 
işkenceler de devarn etti. 
Bu sıralarda sık sık "Curn 
hur başkanınız Mehdi Zana 
da yakalandı.O'nu da bur~ 
ya getirecekler.O zaman 
halini göreceksiniz." di
yorlardı.İşte birgün öğle 
den sonra(işkencedeki 10~ 
günürndü)telsizden,Diyarb~ 
kır belediye başkanı Meh
di Zana'nın,Diyarbakır ha 
va alanına indirildiğini 
duyduk.Bu haber üzerine 
tüm işkencecilar ve nöbet 
çi askerler sevinç narala 
rı atıp el çırpıyorlardı. 
"Evet evet Mehdi Zana da 
geliyor"diyorlardı.Bir i
ki saat sonra Mehdi Zan2 
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ve beraberindeki üç kişi 

yanımıza getirildiler.Bu~ 
lar arasında Nuri Sınır 
ve Aydın Hasar da vardı. 

Toplu olarak oturdu~umuz 

"dinlenme salonu"'nda bir 
süre bekletildiler.Bu sı
rada her gelen işkenceci, 
onların nerede ve nasıl 

yakalandıklarını soruyor
du.Böylece onların duru~ 

ları hakkında bizde bilgi 
leniyorduk.Yaklaşık bir~ 
aat sonra Zana'yı alıp iş 
kence tezgahınagötürdüler. 
İki saat kadar sorguya ç~ 
ktiler.O'na bağırıyor ça~ 
ğırıyor,küfür ediyor,döv~ 
yor ve çeşitli sorular so 
ruyorlardı. 

Zana'nın sorgulama
sı,hakkında yapılan büyük 
sansasyon nedeniyle herke 
sin,yani nöbetçi erlerin 
ve tüm işkencecilerin il
gisini çekiyordu.Bu nede~ 
le Zana'nın ilk sorgusu, 
sırasındasorgulamacı iş

kenceci ile Zana'nın se
sinden başka işkencehane
de çıt çıkmıyordu. Herkes 
bu sorguya kulaklarını 

dikmişti. Zana'nın bu ilk 
sorgusu; en arka odalar -
dan birindeki işkence te~ 
gahında yapılmasına ra_g_ 
men sorulan sorular ve a
lınan cevapların büyük 
bir bölümünü, bu sesizlik 
ten yararlanarak duyabilT 
yorduk. 

Mehdi Zana,getiril
dikten sonraki 2-3 gün 
ben de dahil işkencehane
deki diğer arkadaşlar bi
raz dinlendiler. Çünkü 
tüm işkence ekipleri Zana 
ve arkadaşlarının _sorgu
suylu uğraşıyorlardı. Za-

na'ya da ilk iki gün -
den sonra sık sık yemek , 
su, tuvalet yasağı koyu -
yor, bana uygulanan ve y~ 
karıda anlattığım işkence 

yöntemleri uygulanıyor,çe 
şitli onur kırıcı hareke! 
lerde bulunuyorlardı. Tüm 
bu iğrenç uygulamalara 
rağmen Zana eğilmiyor, o
nurunu koruyordu. 

Bir gece bana, Zana 
ya ve Cafer adında birisi 
ne(TİKKO militanı olarak 

polis otosunu tarama savı 
ile yargılanıyordu)sabaha 
dek, esas duruşta ayakta 
durma cezası verildi. ·Ca
fer isimli arkadaşın iş
kencede beli kırıldığın -
dan ayakta duramıyordu.B~ 
nun üzerine yerde tekınel~ 
yip üstüne su döktüler 
Böylece baygın halde ıs

lak betona uzattılar. Za
na ile birlikte sabaha k~ 
dar ayakta durdurulduk.S~ 
baha karşı yapılan bir nö 
bet değişiklinde bizi de 
oturttular. Bu yeni nöbe
te daha önce belirttiğim, 
3 erden ikisi gelmişti. 

15.GÜN SON KOZ OLARAK YE
Nİ İŞKENCECİLER GETiRDi
LER. 

15.gün son kez beni 
işkence tezgahına götürd~ 
ler. Bu kez işkence tezg~ 
hını, yep yeni ve daha d~ 
neyimli ustalar çalıştır~ 
caklardı. O güne dek ses
lerini hiç duymadığım bu 
en gaddar, faşist işkenc~ 
cileri(faşist sözcüğünün 
bile bunların durumunu 
tam karşılamayacağı kanı
sındayım.)Yine o güne dek 
bana yapılan işkencelerin 
en gaddarını ve uzun sür~ 
lisini uyguladılar. Astı
lar, elektrik verdiler,f~ 
lakaya aldılar, kum torb~ 
larıyla göğsüme ve sırtı
ma vurdular, ellerimde,yQ 
zümde, boynurnda sigara 
söndürdüler, kaldırıp rlu
vardan duvara vurdular , 
yerde tekmelediler ... vs .. 

Tüm bu işkenceleri aralık 
sız saatlerce uyguladılar 
Verdikleri tek· ara, "ulan 
konuşacaksın konuşmiyacak 
sın? Çabuk çabuk''şeklinde 
ki soruya "birşey bilmiy~ 
rum."şeklindeki cevabı 

verdiğim an kadardı. 
Bu ağır işkence so

nucu Gavur Dağlarından a
şağıya yuvarlanan bir ara 
ba gibi, her tarafım pa
ram parça olmuş, yarı bay 
gın bir halde yere yıkıl
mıştım.Şuurumu yitirmemek 
için büyük çaba gösteri -
V'' 1 tJ,::''· 

13 

Son olarak, seni 
s .... ğiz dediler. işte bu 
tehdit son numaralarından 
biriydi. "üstünü soy" de
diler. Soymadım(Soyamaz -
dım da, çünkü ellerim hiç 
bir şeyi tutmuyordu.) Bu
nun üzerine beni doğrul -
tup oturttular. İki işke~ 
ceci de joplarla karşılı~ 
lı olarak sırtıma vurmaya 
başladılar. Tekrar yere ~ 
zandım. Kendileri üstümü 
soydular.(zaten elbise ve 
çamaşırlarımı param parça 
etmişlerdi) O andaki psi
kolojik durum gereği,kam~ 
şın çekildiğini gördükle
rinde de hep birlikte ka~ 
kahalar attıp "hele gelin 
gelin bu oruspu çocuğu s~ 
net olmamış" diye dieer 
işkencecilere seslendiler 
Bunun üzerine işkenceci 
fahişeler de dahil tüm i~ 
kenceciler beşıma toplan
dılar. Güldüler, tekmele
diler, yerden çektiler.Bu 
tehditleri de tutmayınca 
"giyin oruspu çocuğu"dedi_ 
ler. Giyinmek soyunmaktan 
daha kolay geliyordu bana 
Bu nedenle işkenceciler 
gittikten sonra bir erin 
yardımıyla giyindim. 

İŞKENCECİ FAŞiST KADINLAR 
İşkencehanede kadın 

işkenceciler de vardı.Bu~ 
ların tümü sapık tipler -
den seçilmişlerdi.İşkence 
de soydurulan erkekleri 
seyretmekten olağanüstü 

zevk duyduklarını davra -
nışlarıyla belli ediyor
lardı. Bazen işkencede 

soydurulan erkeklerin kar 
şısına dikilip,profesyo ~ 
nel fahişeler gibi uzun 
kahkahalar atiyor,bazende 
anında hırçınlaşıp jopla~ 

la saldırıyorlardı. İşte, 
bayan sanıklar bunlara 
teslim ediliyordu. 

İŞKENCEHANEDE'EN LÜKS ŞEY 
BİR SANDAL~E PARÇASI: 

Evet, yeni getirdi~ 
leri bu en usta, en gad
dar, en saclist işkenceci
lerin de çabası boşa çı
lq nr;:ı, ayaklarımdan tutıır 
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yerden sürükleyerek din
lenme salonuna attılar be 
ni. Saatlerce bir et yığ~ 
nı gibi yerde kaldım. Bu 
sırada bir er beni salo
nun köşesine çekip doğrul 
tu.Birde oturmak için kı~ 
rılan meşin bir sandalye
nin oturulan parçasını v~r 
di. İşte işkencehanede en 
lüks şeydi bu sandalye 
parçası. İşkencehanede,bu 
sandalye parçası üzerinde 
köşede oturup iki duvara 
birden yaslanabilmek en 
rahat andı.Biz bu yere"bi_ 
rinci mevki" diyorduk. 

Şiddeti ve süresi 
bakımından bu ağır işken
ceden sonra su, yemek ve 
tuvalet yasağı koymadı' 
lar.O anda bunun nedenini 
kendi kendime değerlendi
rip işkencenin bitmek üz~ 
re olduğu sonucuna var
dım.Çünkü,su-yemek,tuva

let yasağı, ya sanığı çö~ 
dükten sonra kaldırıyor -
lardı ya da tüm çabaları
na rağmen çözemeyince kal 
dırıyorlardı. 

iŞKENCE İSTİKLAL MARŞI İ
LE NOKTALANDI. 

16.gün akşam üstü 
üç kişi, beni tekrar arka 
odalardan birine götürdü
ler.Bunlardan birinin se
sini o güne dek hiç du~ 
mıştım.İşte bu yeni kişi_ 

yi de,çalıştığım işyerin
de çalışan bir kişi ola -
rak tanıttılar.O'na "an
lat bakalım bu ••• çalışma 
larını anlat" dediler. Bu 
adam birçok düzmece şey

ler anlattı."Haydi bunla
rıda inkar edemezsin ya!" 
dediler. "Yalan söylüyor, 
bunun söylediği şeylerin 
hiç birisi ile ilgim yok
tur"dedim.Bunun üzerine,: 
"Bu gece seni öldüreceğiz 
kefenin hazır, istersen 
vasiyetini yaz"dediler 
Hiç ses çıkarmayınca,:"ab 
destini al,eşhedini getir 
Seni gece götürüp kurşuna 
dizeceğiz.Sonra da Suriye 
sınırına atacağız. Kaçar
ken askerler vurdu diyec~ 
ğiz"dediler.O anda İstik-

lal Marşını ve birkaç,ırK 
çı,şöven içerikli ma~Ş 
söylememi istediler.Bunla 
rı söyleyemedim.Bu marşla 
rı da onlar söylediler. -

Bunun üzerine,biri
si elimden tutup toplu o
larak bekletildiğimiz sa
lana götürerek:"Kalkın u
lan, itoğlu itler. İstik
lal marşını söyleyin!"de
di.Bu sırada:"Mehdi Zana! 
sen devam et" dedi. Birkaç 
kez M.Zana'ya tekrarlattı 
lar istiklal marşını. 16~ 
gün de böyle akşam oluyor 
du.Akşam da yemek, su,ya~ 
sağı koymadılar.Değerlen

dirmem doğrulanıyordu.İş
kencehanedeki son günleri 
mi yaşıyordum. -

iŞKENCEHANEDEKi BU YAŞAMI 
MI İMZAMLA NOKTALADIM. 

17.gün,sabah üzeri 
tekrar çağrıldım.Bu kez 
işkencenin yapıldığı,arka 
odalara değil, ifadelerin 
daktilo edildiği ve bulun 
duğumuz salonun girişinde 
bulunan odaya çağrıldım.İ 
fademin son kez daktilo e 
dilip imzalatılacağını ve 
böylecede bu iğrenc yer
den çıkarılacağıını bili
yordum.Çünkü "sesime doğ
ru gel"diyen adam daktil~ 
yu kulanan adamdı.O'nu se 
sinden tanıyordum.Bu adam 
çağırdımı, bilin ki ifade 
daktilo ile alınacak ve 
böylece "soruşturma" deni 
len işkence sona erecek ~ 
tir. 

ifadenin daktilo i
le alındığı odaya götürü
lerek bir daktilonun önün 
de oturtuldum.Sesinden 40 
45 yaşlarında olduğunu 
tahmin ettiğim birisi, o 
güne dek hana sordukları 
yüzlerce sorudan yalnızca 
beş tanesini sordu.İlk so 
ru:"özgeçmişini anlat? 11 

şeklindeydi.2.soru,"üyesi 
veya yöneticisi olduğun 

legal ve illegal örgütle
rin adlarını anlat" şek
lindeydi. Hiç bir illegal 
örgüte üye olmadığımı, De 
mokratik legal örgijtler 
den TÖB-DER'e üye olduğu~ 

mu ve bir süre de yöneti
cilik yaptığımı anlattım. 
Bunun üzerine,:"DDKD üye
si ve perde arkası yöneti 
cisi olduğunuz istihbar e 
dilmiştir.Bu nedenle DDKD 
nin perde arkası diğer yö 
neticilerini, bu örgütte~ 
ki çalışmalarını ve örgüt 
hakkında başka bildikleri 
ni anlat" şeklinde, uzun~ 
ca bir soru soruldu. İşte 
17 günlük işkenceli sorgu 
lanmarnın ana sorusu bu i~ 
di.Bu soruya karşılık ola 
rak.:DDKD üyesi olmadığı~ 
mı, bu nedenle de yöneti
ci ve çalışmalarını bile
miyeceğimi anlattım. 1-2 
soru daha sorduktan sonra 
bu işlerle ilgilenmediğim 
v..: suçsuz olduğum da ekle 
nerek ifademin bittiğini 
belirtti sorgulamacı. 

Gözleri açıp ifade
yi okuyarak mı imzalayaca 
ğımı, yoksa kendilerine 
güvenip gozu bağlı olarak 
mı imzalayacağımı sordu -
lar.Bunların bu tavrı kar 
şısında gerçekten çok şa~ 
şırdım.Şaşırmamak mümkün 
değildi.Çünkü,bana 17 gün 
en gaddar, en iğrenç iş

kenceleri uygulayan,insan 
kılıklı bu canilerden böy 
lesi bir tavır beklemek 
mümkün değildi.Ayrıca,gö
zü bağlı olarak, birçok 
insan'a düzmece ifadele -
rin nasıl imzalatıldığını 
birçok cinayetin ilgisi 
olmayan insanlara nasıl 
yıktırıldığını da biliyo~ 
d um. 

Bunun üzerine,:"Bu
raya ilk getirildiğim gün 
üzeriıncieki eşyalarla ilgi 
li bir tutanak tutulmuş ~ 
tu. O tutanağı 0kumadan 
imzalarnam gerekçe gösteri 
lerek, bana epey tekme to 
kat, yumruk atılmıştı.Sen 
öğretmensin bir belgeyi 
gözü kapalı olarak nasıl 

imzalarsın demişlerdi.İş
te bu nedenle ifadem oku
yarak imzalamak istiyo 
rum."dedim. Bu talebim ka 
bul edildi.Beni bulundu~ 
ğum odanın köşesine götü
rüp yüzümü duvara çevirdi 
ler.İfademi de elime vere 

• 

• 
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rek kendileri dışarı çık
tılar.Arkamda duran bir 
er:"gözlerindeki bağı yu
karı kaldır, sağa sola 
bakmadan ifadeni oku ve 
imzala.İmzaladıktan sonra 
da gözbağını tekrar aşağı 
ya indir."dedi. İfademi o 
kuyup imzaladım.Söyledik~ 
lerim biraz taparlanarak 
ifade tutanağına geçmiş
ti.Söylediklerimin dışın
da birşey yazılmamıştı. 

Beni, bu ifade ye
rinden alıp arkadaşların 
toplu olarak bulunduğu 
"dinlenme salonu"na götür 
düler.İşte o anda,yaşamım 
boyunca hiç duymadığım se 
vinç duyguları sardı beni 
Tanımı sözcüklerle güç o
lan bu duygular, göz leri·
min yaşarınasına neden ol
du.Avazım çıktığı kadar ha 
ğırmak,yoldaşlarıma,dost~ 
larıma sarılarak bu zafe
ri kutlamak istiyordum.17 
gün süren işkence sonucu 
fizikmen çökmeme rağmen 
moralmen çok güçlü hissedi 
yordum kendimi .Çünkü, en 
ağır maddi ve manevi iş
kencelere rağmen, bana 
yıkmak istedikleri"suçla
rı" kabul etmemiştim, on
ların işlerini kolaylaştı 
racak bilgileri vermemiş~ 
tim.Beni sorumlu tutukla
rı siyasi harekete ve di-

ğer ilerici parti ve ör
gütlere zarar vermemiştim, 
aksine onurlarını korumuş 
tum.İşte bu durum, birçok 
yerim sakatlanmasına rağ
men gülmemi sevinmemi en
gellemiyordu.Nöbetçi er
ler ve sorgulamacı diğer 
işkenceciler görmesin di
ye başımı hacaklarıının a
rasına alıyor, ellerir,ı1e 
de yüzümü kapatarak gülü
yordum. 

Aynı gün,akşam üstü 
birkaç sanıkla birlikte 
işkence kurumundan çıkar
tılıp gözaltına götüriii -
düm. 

Gözaltına gidiş ve 
gözaltındaki durumla ilgi 
li bazı izlenimlerimi kı~a 
notlar halinde aktarmakta 
yarar görüyorum. 

İŞKENCE,FAŞİST CUNTANIN 
ADLİYE MEKANİZMASININ BİR 
HALKAS ID IR. 

işkencehanedeki so 
ruşturmayı Askeri istihb~ 
rat, 1.şube ve MİT ajanı~ 
rı koordineli bir şekilde 
ortaklaşa yapıyorlardı 

Bunları,Sıkıyönetim Komu
tanlığı istihbarat bürosu 
adı verilen bir büro tara 
fından yönetiliyorlardı ~ 
Bu büroda o zaman , ı Hasan 
Kuşçulu ve METE adındaki 
bir yüzbaşı da çalışıyor
du. Büronun başında :t-IETE 
adındaki bir yüzbaşı da 
çalışıyordu.(Bu Mete yüz
başının Liceli eroinciler 
le işbirliği yapmaktan t~ 
tuklandığı söylendi)Bu bll 
ro adli müşavirlik kana ~ 
liyle Sıkıyönetim Komutan 
lığına bağlıydı.İşkenceh~ 
nede alınan ifadeler, b~ 
bürodan Komutanlık adli 
müşavirliğine gidiyor ora 
da incelenip komutanlığın 
onayladığı bir talimatla 
dosya halinde sıkıyönetim 
savcılığına götürülüyordu. 
Sanığın tutuklanıp tutuk
lanmayacağı da bu talimat 
la(emirde)belirtiliyordu~ 
Savcılıkta komutanlığın bu 
emrini yerine getiriyordu 
Bu uygulama bugünde böyle 
devam etmektedir.Diyarba -
kır'da bugüne dek gözaltı 
na alınan onbinlerce sa~ 
nıktan yalnız birisinin 
bile dosyası,üzerinde ya
pılacak bir araştırma da 
durumun böyle olduğu görii 
lecektir. Yanı "Soruştur ~ 
ma"dedikleri bu işkence 
kurumu faşist cuntanın ad 
liye mekanizmasının bir 
halkas ıdır. 

İŞKENCEHANEDE HERŞEY iŞ
KENCE ARACIDIR: 

"Yemege" (ki bu ye
mekler çoğu kez erierin 
artığı idi. Sabah kahval
tısı hiç verilmiyordu.Ba
zılarına da günlerce, sa
bah ve akşam yemek artık
ları da verilmiyordu)tek
meleye, tokatlaya tokatla 
ya götürürlerdi.Tuvalete~ 
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ihtiyaç duyulduğu zam~n 
değil,canları istediği za 
man götürüyorlardı. Bazen 
de tuvalet diye başka oda 
lara götürüyorlardı. Göz~ 
ler de bağlı olduğundan a 
ra ki tuvaleti bulasın"KB 
rebe" gibi dolanıpduruyor 
duk.Onlarda kahkaha ile 
gülüyorlardı.Geceleri sa
baha karşı çok soğuk olma 
sına rağmen, toplu olarak 
oturduğumuz solunun pence 
relerini karşılıklı açıp 
bizi hava akımına terkedi 
yorlardı.Hele o sivrisi ~ 
nekler sanki işkence yap
mak için eğitilmişlerdi , 
yılan gibi ısırıyorlardı. 
Suyu da arasıra veriyor -
lardı.O da yarım bardak ka 
faya dökmek koşuluyla. 

Bir gün "komutan"ge 
ı ll -erek: Kalkın ulan, spor 
yapacaksınız."dedi.Kalka
bilenlerin tümü kalktı.Bu 
sırada tüm işkencecilerde 
toplandılar.Sözü edilen a 
dam, bazi kültür-fizik h~ 
reketlerini tarif edeceği 
ni bu tarifiere uygun ola 
rak da yapacağımızı belirt 
ti.Bundan sonrada o hare~ 
ketleri tek tek tanımlı -
yor biz de gözü bağlı ola 
rak bu tanımları uygulu ~ 
yorduk.Gözler bağlı oldu
ğu için, hareketlerin na
sıl yapılacağı ile ilgili 
açıklamalar iyi anlaşılını 
yordu.Bu nedenle çoğu kez 
yanlış yapıyorduk.Hazır bu 
lunan işkenceciler de yan 
lış yapanları kırbaçlama~ 
da en büyük payı, Türkçe 
bilmedikleri için köylü -
ler alıyordu. 

İşkencehanede s3ğ
lık dışında herşey vardı. 
işkencehanenin koşulların 
dan ötürü, sanıklar bay~ 
gın yatarlarken bile hiç 
bir tıbbi müdahale yapıl
mıyordu.Üstelik daha faz
la tekmeleyip:"öl,öl, to
humunuza paramı verdik. " 
diyorlardı.Orada belin , 
kol, kafa, bacak ve dişle 
rin kırılması, insanların 
kan kusması ve işemesi,so 
luk alamamak, bayılına gi~ 
bi "olaylar" gayet dogal 
ol.:ıylardı."J:ğer bunlar ol 
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masa, burasının anlamı ka 
lır mı?" diyorlardı. 

Daha genç olan sa
nıklar, bu ağır işkence -
ler karşısında daha az da 
yanıklı oluyorlardı.Bu ne 
denle de sık sık bayıldık 
larında üzerlerine kova= 
larca su döküp ıslak beto 
na bırakıyorlardı. 

TKP,TSİP VE ÖZGÜRLÜK YOLU 
NU'DA SORDULAR: -

işkencehanedeki son 
günlerirnde, üyesi ve yöne 
ticisi olmakla sorumlu t~ 
tulduğurn örgütle ilgili ~ 
öğrenmek istediklerini öğ 
renerneyince, bu kez de 
sık sık TKP,TSİP,Özgürlük 
Yolu, Kawa, Apocular .. v.s 
ile ilgili sorular sordu
lar.Bu sorular, genellik
le örgütsel ilişkilerini, 
yöneticilerini ve bölgede 
ki çalışmalarını açığa ç1 
karmaya yönellikti.Bunlar 
için de beni epey hırpal~ 
dılar.Sürekli, bu işlerle 
ilgilenrnediğirn için bun
lar hakkında bilgirnin ol
madığını söylüyordurn. İş
kencedeki günlerirn ilerle 
yince bu işten de vazgeç= 
tiler.Apocuları ve Kawacı 
ları sorarlarken bir işken 
ceci:"onların bilmediği= 
miz bir şeyleri mi var ya 
nı? Boş verin onları di= 
ğerlerini soralım." dedi. 
Bunun üzerine, bu son iki 
sini sormaktan vazgeçtiler 

işkencehane ve göz
altında bulunduğum sıra 

da Ala Rızgari~ Kurtuluş 
TKP-ML,TİKKO ve Kawa ile 
ilgili de bir operasyon 
vardı.Kurtuluş ve Ala Rız 
gari operasyonu, bir pan= 
kart asma olayı ile başla 
rnıştı. Bir kısım halen p~ 
Bakır sıkıyönetim mahkeme 
lerinde devarn eden bu ör= 
gütlerle ilgili davaların 
sanıklarının büyük bir bö 
lürnü o günlerde yakalan = 
rnıştı.İşte bu sanıkların 
çoğu ile birlikte işkence 
hanedeydik.İçlerinde yi= 
ğitçe direnenler olmakla 
birlikte,(örneğin; Kurtu
luşçtı · · · ,;,~.~;1 ~;.ı"ıı- Yıı-

suf,Kawacı olmaktan sanık 
Fidan, TİKKO'cu olmaktan 
sanık Cafer,A.Rızgari yö
neticisi olmaktan sanık İ 
sa)çoğu olan ve olmayan 
örgütsel ilişkilerini,yap 
tıkları ve yapmadıkları o 
layları, tek tek anlattı= 
lar.Ya da iddiaları kabul 
ettiler.Birçok adlar vere 
rek yüzden fazla insanın 
da yakalanrnalarına neden 
oldular.Örneğin TKP- ML 
üst düzey yöneticisi ol
maktan sanık Ali Sarıbal, 
kendi arkadaşları ile bir 
likte Diyarbakır'lı bir= 
çok küçük esnafında adını 
vererek yakalanrnalarına ne· 
den olrnuştu.Kirnlerin işye 
rinde oturup bir çay iç= 
rnişse onların da adlarını 
vermişti işkencede. 

İŞKENCEHANEDE NEDEN ÇÖZÜL 
DÜL ER 

Bunların çoğu köylü 
ve esnaf kökenli gençler, 
genelliklede öğrenci genç 
lerdi.Kapitalizrnın ve sö~ 
rnürgeci baskının dehşeti 
karşısında yaşarn koşulla

rı daha da ve hızla kötü 
leşrniş, hatta yıkırnla 
karşı karşıya gelmişler
di. Bu nedenle de "yokol,_ · 
rna"telaşına kapılrnışlar
dı. "Süreklilik, örgüt len 
me, disiplin ve dayanık= 
lık gösterme" yeteneği·.:ve 
yetkinliğinde de olmadı~ 
larından maceracı küçük 
burjuva devrimciliğinin 
kolaycılığına kaptırrnış -
lardı kendilerini. Düşman 
da "kağıttan kaplan" bi
lindiğinden herşeyin,kit
lelere rağmen gözü pek 
birkaç delikanlının serü
veni ile bar kaç gÜnde 
hal edilip "devrim" yapa
caklarını ve böylece, du
rumlarının da düzeleceği
ni sanrnışlardı.Ya da,Ağa
beyleri bu "Proleter Dev
rimci Yoldaşlar"a öyle öğ 
retrnişlerdi.Devrirn yolu= 
nun bu denli düz olmadığı 
nı yaşarnın içinde kendi 
deneyleriyle kendileri de 
görünce, bu kez o keskin, 
hava1ci,"lafazan devrimci 

lik" işkencehanede çabu
cak kararsızlığa ve yıl

gınlığa dönüşüp,kulluğa , 
teslirniyete ve hatta nes
nel anlarnda ihanete dek 
varıyordu.İşkenceli sorgu 
lamalardaki bu gerçekler= 
den, devrim iddiası olan 
her grup,örgüt,parti ge
rekli dersleri çıkarmak 
zorundadır. 

iŞKENCEHANENİN KISACA PLA 
NI: 

Bu işkence kurumu 
bir kaç bölümlük büyükçe 
bir binadan ibaretti. Bir 
koridordan sanıkların top 
lu olarak bekletildiklerT 
salona gidiliyordu.Bu ko
ridora,sağda tuvaletler , 
ve askerlerin kullandığı 
bir-iki odanın,solda da i 
fadelerin daktilola alın= 
dığı bir oda ile nöbetçi 
polislerin kaldığı bir· o
danın,kapıları açılıyordu. 

Ayrıca dış kapıdan,girin
ce solda askerlerin yemek 
hane ve yatakhaneleri va~ 
dı. -

Bu koridorlin biti
mindeki kapı toplu olarak 
bekletildiğirniz salonun 
tam ortasına açılıyordu . 
Salona açılan bu kapının 

tam karşısında da başka 

bir kapı vardı.Bu kapıdan 
işkence tez·gahlarına ve 
"yemek" odasına gidiliyor 
du. Ayrıca bu ikinci kap1 

devamı gelN'•'k ·",:.la 
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DENGBEJEKI 

DENGBEJEKİ HEJA 
SILO KORO (BAVE EKREM) 

Sala 1921 an lı gunde Henaw(Hınew) 
e Jı dıya xwe bu.Henaw gundeki lı dora 
Derıka Kurdistana Suriye ye.Bave wi Re 
moye Feqa muxtare gund bu.Sılo hin yek 
sali bu,nexweşiyek derhas kırıye u dı 
pe ve nexweşiye re her du çaven xwe jT 
wenda kırıye.Jı we roje u vır de ye ku 
idi nabine.Sılo Koro rengan ji nasnake. 
Du bıra u xuşkek Sılo hebuye.Xuşka wı 
mıriye,her du bırayen wi hin saxın. 

Dı tirmeha 1941 an ya şere cihani 
ya duwemin de bı gotına wi"İngıliz hat, 
gunde me şewıtand u bave ının kuştın,u 
pez u talane me bırın."İngılizan dı
gel bave wi gelek nas u mıroven wi ji 
dıkujın,gunde wan dıkın werane. Disa 
bı gotına wi"bender tene man"jıber ve 
yeke,dıgel dıya xwe u bırayen xwe dı 
çın Beroje Çıyaye Qereco~(Gunde Naife 
Paşe).Du rojan lı wedere dıminın şun 
de,jı we dere ji dıçın Gırzıyaret(Gun 
de ser rıya Derıke).Lı wedere ji sa~ 
leke dıminın. 

Sala 1943 yan disa bar dıkın, i
car dıçın gunde Erure,şanzdeh salan lı 
wi gundi dıminın.Le dı pe re jı Erehan 
seroke eşira Şernmaran Dehami Hadi te 
vi gundi u wan jı vi gundi derdıxe u
dıqewıtine.Le gava ku Sılo Koro wan ha 
tıbun vi gundi,lı gund kesek tunebuye~ 
her weki Sılo Koro ji dıgot;"gund we
ranbu,we şen kır". 

Dı pe ve yeke re ji Sılo Koro wan 
icar dıçın gunde XanaSere. 

Sala 1950 yan de Sılo Koro jı gun 
de Heleqe (gundeki Kurdan),jı eşira To 
riyan bı Fatıma Sıle re dızewıce.Se za 
roken wan bune;Ekrem(nuka lı Şame leş~ 
ker e),Xeyreddin u keçek. 
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HEJA 

Sılo Koro aboriya male bı dengbe
Jıye pektine.Me jı sılo Koro pırsi:Ge
lo tu hewqas sıtranan çawa u jı kudere 
hin buyi ? Got:"Mamosteki ının hebu jı
hela Cızire(lı Kurdistana Tırkiye)nave 
wı j i Mıhemmede Yexmur ". . 

Sılo Koro bı gelek sıtran u durık 
an zanıbu u dıgel meqamen wan yekji ji 
birve nekırıbu.ü beyivan sıtran u kı
lamen ku bı çirok ji dıqasetan de xwen 
dıbu,jı wan hınek ev ın. 
1-Leyla u Mecnun 2-Heme Muse 3-Mir men 
deli 4-Xezala Teyfur Bege 5-Eslan Paşa 
6-Remezane Hesıni 7-Mirzo u Uzer 8-Der 
weşe Evdi 9-Şexmus axa 10-Elo u Fatıme. 

Çend helbesten wi ji hene.Bı gotı 
na wi jı van helbestan yek yek lı ser 
buyera Gunde Ala Qemşe bu;gunde AlaQem 
şe lı Kurdistana Tırkiye lı hela İdıl 
u Cızire ye ku lı vi gundi bı desteTır 
kan ve 1441 kes ten kuştın. 

_Me ~e pırsi;Hetta iro(16-6-1982 ) 
tu tekılıya şair,an nıviskareki Kurd 
bı ı;:e re bu an na.Got:"Tene Dr.Celile 
Celıl(Jı kurden Sovyetistane)van rojan 
hat ba ının". 

Dr.Celile Celil jı deve Sılo Koro 
gelek sıtran u destan nıvisandiye. 

Disa me je pırsi:Hetta nuka tu pır 
tuk an helbesten kurdi jı te re hatiye
xwen~ın an na ? Got:"Na,tene hınek hel 
besten Cigerxwin ının bıhistın.Mın ji 
wana hınek ji jı ber kırıbun."Bı ditı
n~ wi h:lbesten Cigerxwin gelek heja
b~n.Ew u Cigerxwin jı bajareki bun ji, 
le qet hev du nedine.Sılo Koro dı hel
besteke xwe de weha dıbeje: 

" Heçi ının nas nake 
Ez ım bave Ekrem 
Niv şaıre Kurdistane " 
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FERMANE ALA QEMŞ 

Hawar a,sed hawar a Jı derde yen ewara 
Em be aql u nezan ın Nexweş ın,be derman ın 
Ma hun hemine mer ın? L'hawıre xwe bınherın 
Xweye şojın u kera Ew bere me gıhan xera 
Ew bı xwe şest u çarın(1)Rıba me sed hezar ın 
Ew kıne-bevıl qelun Qırık lı me tev dıcun 
Jı me ku§tın ap u xal Jı me xwarın zer u mal 
Rabın weka pılınga Em herne bı dest u lınga 
Jı vır heya bı Hezerom Hemu lı hev du bıbıne kom 
Em herne"nerde gitti" Weka agır u peti 
Bı derb u şur u xençer Hıcumate bıdıne ser 
Bomba lı mowziyan xın Hınek lı boriya xın 
Kani lı dewse der bın Dıjmın jı rengi zer bın 
Gele xorte hınermend Hun bıgrın reqs u govend 
İro çaxemecala Rabın bıghın hevalan 
Heya kengi ev dıjmın -we me bıkne bın dara 
Tevda rabın vek mera Qira bıdne wek şera 
Dest bavejıne reşaşan Koma çekın jı laşan 
Fermana Al qemşe Mer u jın kırne hewşe 
Hemi bı hevra kuştın Heta yek je ne hıştın 
Qirena buke sale Xwin herıki newale 
Ew zaroke bı guneh Lı wan şıkandın ser U guh 
Wa wahşen kurre wahşa Agır herdana laşa 
Qahr u xeme wa sala Lı ser me bunmıtala 
QiLe_ qira qerpaça Tu car jı bira me naça 
Hun hemu tevde rabın Be qahr u wek bır bın 
Lesker u sed hezar bın Le hembere neyar bın 
Retarn tekda nebın laş Xwe jı pışt hevdu nedne paş 
Heta~m tekda nebın laş xwe jı pışt hvdu nedne paş 
Heme wek pehlewana Rakın seyre zemana 
Hucumate bıdne ser Wan jı aqara(2) bıkne der 
Alaye kesk u rengin Hun bıdne deste xemgin 
Gule we bıdne tave Je re lexın sılave 
Derde xemgin dıjwar a Derman :xwina neyara 

1968 

(I) İsrail 
(2) aqar: sinor 

XIRABE DINE 

Xırab a xırab lo xırabe dıne Xırab a u xırab a jı xwe xırab a 
Dıkım u nakım bı kulma u bı şeqama 
Jı ber balge bın sere mın ra na ba 
Ü bı ramusaneki u dıdowa 

Mı gota te:"Gule nede bı sosıni" 
O mı te re go:"miye nede bı bızıne" 
Emanete mı lı te be -
Tu cara ewle neba lı bexte jıne 

E dıkım unakım 
u sıseya u çara qail naba. 

Mın delale dıle xwe di bi, lı ber Kundine 
Mıne baxki gula yeke rıhana u çıni bu 

mı da ber bıhne 
Kevok fırrin çun heline 
İşev şeva şev-çılle ya-

u erbenat a 
u hışkesayi ya -Jı mın u xwe ra cıhga deyne 
lı ser karline 

Dılketına xelke aleme bı sala bu 
bı meha bu 
bı eşq u şirani bu. 

Dılketına mın u bejna zırav 
buwa dılketına Mem u zine 

Heya fecara sıbe jı ramusanen mın ter naba. 

Eman delale dıle mın u reka Kanikerke(1) 
u te u reka Kanikerke 

E nızanım çı 
Delale mıno! 

ez u ezize dıle xwe jı xwe r 
dıleyiztın 

bı qumar u bı nuhherke 
agır ketiye mala xelke? 

Herr were weka bere 
Guhe xwe ne de xebera bave mın 

we galgaıe u we xebere 
B'Xwede ez terka bejna zırav narlım 

~ 
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KOMELA """""' KURDEN AUSTRALIA 

Komela Kurden Awus! 
ralya komcıvina xwe ya se 
em ji pek ani.Berpırsiya
ren koroele dı pışti komc~ 
vine re belavokek weşan 
dın.Em ve belavoke peşke= 
şi xwendevanan dıkın u lı 
tser nave ARMANC u Yekiti-
t - -ya Karkeren DemokratenKu~ 
distan(YKDK) xebata Kome 
la Kurden Awustralyaye j1 
dıl u can piroz dıkın. 

ARMA.NC 

KOMELA KURDEN AUSTRALIA 
(Australian Kurdısh Asso
cıatıon) 

Dı komcıvina sala 3 
yem ya Komela Kurden Aus! 
ralya de,ya roja 30/1/983 
lı bajare Sydney cih gırt 
ev qeraren ten hatın sten 
d ın: 

1-Ev komcıvina bang 
hemu parti,komele u rexıs 
tınen Kurdistane lı hin = 
dır u dervayi welat dıkeu 
ew bı hev re dıjmınti ne
kın;ew mılen xwe bı mılen 
hev dın u bı awaki demok
rati jı bo gele Kurd tev 
xebate bıkın. 

2-Ev komcıvina poli
tika hukmaten lı ser hemu 
helen Kurdistane ya şove
ni,faşist u ne-insani pr~ 
testo dıke u jı hemu re -
xıstınen nıştımani,peşve
ru u navnetewe dıxwaze ku 
ew dengen xwe lı dıji si
yaseta van hukmaten neheq 
rakın. 

3-Ev komcıvina sıla
van jı dıl bo gele Kurd 
re dıke u sılaven şoreşge 
ri u Kurdayeti jı peşmer= 
geyen merxas re dışine. 

4-Ev komcıvina siya
seta Emerika lı rojhılata 
navin istinkar dıke,xasma 
ya lı dıji gelenKurdistan 
u Fılıstine. Ev komcıvina 
politika Yekitiya Wilayet 
en Emerika(YWE)lı dıji g~ 
le El-Salvador,Nikaraguwa 
lı hemu gelen Emerikaye je 
re protesto dıke. 

5-Ev komcıvina siya
seta İsrail lı dıji gelen 
Fılıstin u bınaneistinkar 
dike u ji wa gelan re ye
keti userxwebune hevi dı
ke. 

Heta lı ser sınge mın be siqena 
vi xencere 

Kuro, wexte b'xer ü sılamet 
tu hati mala ma, 

Te deri Xeni vem 
Te deri Xeni vekır, beje:"Bısmılla!" 
wexte tu hati Xeni, beje:"wey maşella!" 
wexte te guhe 1 ılıefe hı lda be: "X al ı qo./ 

subhanella!" 
enc dena xwe bıde sıng Ü bere ının 

Spi ne minane wi kaxeza 
lı ser deste Şex u mela 

exta tu hati tewafa sıng u bere ının 
karaX' 
kara X'ezala 

eje:"Yarebi ev çı dema Ü çı hewan a, 
Ez ü Sebra dıle xwe tede ne?" 

man eman Xırabe dıne. 

6-Ev komcıvina jı 
hemusosyalist,şoreşger u 
peşveru yen Rojhılata Na
vin u yen cihane re yeke
ti u serketın daxwaz dike 

7-Ev,komcıvina jıbo 
hemu sistemen faşist u ra 
sist re yen wek Tırki, Ef 
riqa Jer u Çili re bınke= 
tıne hevi dıke u lı dıji 
wan denge xwe radıke. 

8-Ev, komcıvina hıs 
kırına Yeketıya Gel~n Ci
hane u rexıstınen we lı 
derheqe gele Kurd ıstın
kar dıke. 

9-Daxwaza ve komcıvi 
ne ewe ku Australya nebe 
doçıka Y.W,E(ABD) u yen 
dın;lı şune dıbe Austral
ya welatek nepıştgırt u 
serxwe be. 

10-Ev, komcıvina jı 
hemu rexıstınen xwendeva
nen Kurdıstan re lı derva 
ye welat sılaven germ dı= 
şine u tekoşina wan jı bo 
mafen gele me piroz dıke. 

SYDNEY, 30. 1. 1983 
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DI DİROKA KURDISTAlfi DI 

1 

SIRIBILDAlfA 
A 

SIX 

58 sal beri nuha dı 

8'e Sıbate de lı Kurdista 
ne serihıldaneke bı nave 
Tevgera şex Seid dest pe 
kır. Ev serihıldan ji wek 
yen dın bı ser ne ket u 
jı ali hezen rnetıngehkar 
ve bı hoviti hate pelçı -
qandın. Dı vi şeri de ji, 
bı hezaran mal weran bun 
u gund hatın şewıtandın . 
Lı ser tevgera şex Seid , 
hetani iro gelek tışt ha
tın nıvisandın u hin ji 
te nıvisandın. Hın kesan, 
ev tevger bı hernu kemasi 
u çewtıyen we ve tevgerek 
netewi u peşveru ditın u 
le xwedi derketın. Le be
le hın kesan(ev kes u he
zan dı pıranıye de ne) ji 
ew paşveru ditın u seri -
hıldanek kevneperest ya 
lı hemher "Cumhuriyet" e 
nişan dan. Van kesana ne 
bes kesen kemalist u kev
neperest bun, herwıha nı
viskar,dirokzan u hezen 
peşveru u şoreşger bun ji 
Beri ku em lı ser tevgera 
şex Seid rawestın, em dıx 
wazın bı kurtayi be ji 11 
ser rnercen we deme bısekı 
nın. Derna ku em bı rnercen 
we deme nızanıbın, erne n~ 
karıbın tışten rast ji b~ 
bejın. Jı ber ku tevgera 
şex Seid, bı rewşa Tırkı --ye we deme ve gelek gıre-
dayiye. Wek te zanin, Tev 
gera şex Seid, pışti ku 
şere rızgarıya Tırkıye bı 
ser ket, de st pe kır. He·
zen Kemalist, dı derna şe
re rızgarıya Tırkıye de 
bı Kurdan re sıyasetek ge 
lek xweş dane ajotın.Ango 

' 
hetani ku şer hebuye , 
Kurd negırtıne hemher 
xwe.Le dı pışti şer u 
eşkere kırına Cumhuriye
te, sıyaseta Kemal ji te 
guherandın. 

HILWEŞANDINA İMPARATORI

YA OSMANİ 

Hezen ırnperyalist u 
kolanyalist jı bo ku, Ci 
hane jı nu ve dı nav xwe 
de par bıkın, Şere Ciha
ne ye Yekern derxıstın.Dı 
vi şeri de irnparatorıya 

Osrnani lı nık ırnperyaliz 
ma Elrnan cıye xwe gırt u 
kete şer. Le van her du 
hezen rnezın bı ser ne 
ketın u şer wenda kırın. 
Pışti ku Osrnani u Elınan 
a şer wenda kırın,dı 30e 
Çırıyapeşin(cotrneh) sala 
1918 an de Peyrnana Hon
drose hate irnze kırın.Ve 
peyrnane lı gel işgal kı
rına bıreki Kurdistane , 
jı bo hukurneta Sternbole 
gelek rnercen dın yen dıj 
war anibu. Peyrnan#jı 25 
nıqta saz bubu. van 
nıqtan bı kurtayi uısa 
bu: "derna hezen hevalbend 
(rnuttefik) pewist bıbi
nın, we karıbın nıqta 
gıring işgal bıkın.Hernu 
bender(lirnan) u xeten 
tırena we dı bın 
hezen hevalbend de 

-em re 
be. 

Xeten Postexanan we karı 
be ben saxi kırın.Leşke= 
ren Tırk yen lı Hicaze , 
lı Yernene, lı Iraqe, lı 
Bingazi ye u yen lı Trab 
luse we xwe berdest bı= 
kın. (1)" Cardın gor ve 

1 

SI ID 

peyrnane Kurdistana Iraqe 
jı ali İngılızan ve u 
Kurdistana Nivro ji jı a 
li Fransızan ve hate ver 
gırtın(işgal kırın). Lı 
hemher ve vergırtıne ge
le Kurd bedeng ne ma, se 
rihılda u dest bı şcre 
çekdari kır. Dı vE nabe
ne de lı Kurdistana Ira
qe dı bın peşengıya Şex 
Mahrnude Berzenci de lı 
hemher İngılızan şereki 
çekdari dest pe kırıbu • 
Her wıha lı Kurdistana 
Nivro ji lı hemher Fran
sızan gele Kurd bı qehre 
rnani şer dıkır. -

Dı sala 1919 an de 
Mustefa Kemal, bı nemi
nen deyen hukurneta Stern
bale re lı bajare Arnasya 
ye hatın ba hev u proto= 
qolek irnze kırın. Dı VP 
protoqole de jı Kurdan 
re hın rnafe demoqratik ha 
te pejırandın.Bei ve pro 
toqole j i, nırrıinendeyen 
hukurnete bı hın seroken 
Kurdan re h atın ba hev u 
lı ser otonornıye lı hev 
kırın."Hın berpırsıyaren 
Kornela bılınd kırına Kurd 
(Kurd taali cerniyeti)Se
yid Abdulqadır, Emin Ali 
Bedırxan, Mevlanezade Rı 
fat, Yuzbaşı Emin u bin= 
başı Ewni bı nıminende -
yen hukumete re cıvinek 
pek anin.Her du alıyan 
ji lı ser otonomiya jı 
bo Kurdan rexne lı hev 
gırtın. Dawiye bıryar ha
te dayın ku,ew dera ku , 
je re Kurdistan te gotın 
we waliyeki Kurd u mernu
ren Kurd j e re ben ta--
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yın kır ın. (2) "(j ev nuçe 
lı çar haweli Kurdistane 
hate belav kırın.Bı ve 
yeke arınanca Kemal u he
val benden wi ew bu ku , 
bı ve propogandaye pışt
gırıya gele Kurd bıgrın 
u ya dın ji,dı demek wı
sa xırab de lı Kurdista
ne tu tevlıhevi dıve çe
nebe.Jı her ku we deme 
rewşa Tırkıye gelek xı -
rab e u hewcedarıya Ke -
mel jı pıştgırıya Kurdan 
re be hesab heye. Her çı 
qas hınek ronekbiren Kurd 
bı van gotınen Kernel ba
wer ne dıkırın u dızani
bun ku derew ın, le hele 
pıranıye je bawer dıkır 
u pe dıxapıyan.Jı vnn 
yek ji Hesen Xeyri bu.Dr 
M.Nuri Dersımi dı pırtu
ka xwe de lı ser llesen 
Xeyri van agahdarıyen je 
rin dıde:"Rojekemın, He=
sen Xeyri bı hın seroke
şiren Dersıme re lı mala 
Cemşide Hozati(cemşid se 
rokeşire Ferhedan e)cıvi 
nek çekırıbu.Dı ve cıvi=
ne de, Hesen Xeyri ev 
axaftın kır:'Dı konferan 
sa Lozane de qala Peyma=
na Sewre dıbe ku daxwa -
zek Kurdan u veqetandıne 
jı Tırkan heye an tuneye 
lı ser ve yeke te axaf
tın. Va rewşa ha dı sala 
1922 yan de bı teleke jı 
Meclisa Tırkıye hate pırs 
kırın. Mustefa Kemel,di
tınen mebusen Kurdan pır 
si. Mın peyv gırt u eşke 
re kır, ku Kurd naxwazın 
jı Tırkan veqetın. Bı 

van gotınen ının, Mustefa 
Kemal pırr kixweş bu. Jı 
kefa nıgen xwe lı erde 
dıxıst u ez çepık dıkı
rım. Heta jı ının daxwaz 
kır, ku ez 1 roja dın bı 

kıncen Kurdi be me mecli 
se. Ez u hevalen xwe na 
roja dın, bı kıncen Kurdi 
hatın Meclise u me jı 
Konferansa Lozane re te 
lek şand ku Kurd naxwa
zın jı Tırkan veqetın. ' 

Mın dı bersiva h~e 

de:We rojek b~ tu ye nı
karıbi nave Kurda ji bı
beji. Anıha rewşa huklime 

ta Tırkıye jı her ku ne 
baş e, ruye(wece) te ra 
dıkenın, kıncen Kurdi lı 
te dıkın. Rojek we be,lı 
xwe kırına kıncen Kurdi 
we jı we ra bıbe silcek " 
"Dıve em, bı ve kesa ku 
bı deste me ketıye, je 
fede bıbinın. Dıve em te 
kılıyen xwe jı Tırkan b1 
bırın. Bı van telen ku 
we jı konferansa Lozane 
re şand, belbi we pe go
ren xwe kolan. Jı pırsen 
Gerandına Awarte(Urfi i
dare) yek ji, jı llesen 
Xeyri ev bu ku:Cıma tu 
bı kıncen Kurdi hatıbuyi 
Meclisa Tırkıye ya me
zın?(2)" ü wek ku te za
nin ew ji hate darde kı
rın. Bı ve minake ji xu
ya dıbe ku, hınek ronek
biren Kurd çawa bı kc
mal u sozen wi baweri a 
nibun. 

KOMCIVİNA ERZEROM Ü SEWA 
ZE 

Mustafa Kemal lı hem 
her hezen erişkar jı bo 
ku karıbe bı ser keve, 
hewcedarıya wi jı pıştgı 
rıya Kurdan re hebu. Lew 
ra ji,dıve hın gaven her - -
bıçav bıhatına avetın.Ev 

gav bı pek anina Komcıvi 
na Erzerome u Sewaze ha=
te avetın.GeleKurd . ji 
pıştgıri jı van korncıvi
nan re dıkır,ku rojeke 
bere pek ben.Jı xwe Ke
mal,jı bere de dı nav 
Kurdan de xebat kırıbu , 
ku nıminendeyen Kurd a -
madeyi van komcıvinan bı 
bın.Lı ser ve xebata xwe 
Kemal,dı gotara( Nutuk) 
xwe de ve agahdarıyedıde 

"Dema ez lı dorhe
laDıyarbekre u Betlise 
seroke ordıye bum,mın ke 
sen bı nav u deng naskı=
rıbun.Jı bona agahdar kı 
rına gelen van derana 
mın jı mezınen wan re na 
men bı taybeti (xususi ) 
şandın.Ü mın bı hın se -
rokeşiren dorhela Beyazı 
te re te kı li d ani" (3) nı 
pışti van xebaten Kemal 
re,dı 23 ye Tirmehe sala 

21 

1919 an Komcıvina Erzero 
me U dı 4 e ilone de ji 
ya Sewaze hatın pek anin 
Nıminaden Kurd bı wı 
şerti ku mafe netewi yen 
Kurdan be nas kırın, we 
şereki bı tevkari lı hem 
her hezen dıjmın bı Mus
tefa Kemal u hevalen wi 
re bıkın.Ev yek dı korncı 
vine de hate pejırandın 
u lı ser vi himi peyma
nek hate cekırın 1• (Muste
fa kemeu, dı bere ji lı 
Kurdistane dıxebıti u 
propogandeyek bı vi hawi 
dıda meşandın)Hezen ·ım
peryalist dıxwazın beşe
ki Kurdistane bı ser Er
menistane ve berdın.İngı 
lız u Fransız ketıne we=
late İslamıyete jı nave 
rakın. Em, Tırk u · Kurd 
bırayen hevın; dine me 
yek e, imana me yek e.Dı 
ve dı rojek wısa de em 
merıke mıslıman alikarı
ya hev u du bıkın. Dema 
me dıjmın jı welate xwe 
derxıst, erne mafe Kurdan 
ye demokratik u netewi 
ji nas bıkın" Va xebata 
Mustefa kernel, beri kom
cıvina Sewaze hebu u dı 
pere ji dom kır. Hin be
ri komcıvina Erzerome jı 
gelek axayen Kurd ra na 
me dınıvisand, ku din Jı 
dest dıhere.Ew dı van na 
men xwe de qala xelaskı=
rına din dıke(4)" "M.Ke
mel, gelek caran dı mec
lise de ji qala hevkarı
ya Tırkan u Kurdan kırı
ye.(S)" Mustefa Kemal 
her ç1.qas dı nav Kurdan 
de u dı meclise de ev pro 
pogande dıkır ji, le be=
le dı bın re ji, jı · bo 
peknehatına hezen Kurd 
yen leşkeri u partıyen 
siyasi gelek xebaten bı 
felbazi dımeşand. Ew dı
jıyatıyen dı nav eşiren 
Kurdan de hebu, kur dı -
kır u gor arınanca xwe je 
fede dıdit.Kes ne dıda 
ku ronekbiren Kurd, ben 
ha hev u hezeke pek bi
nın.Lewra ji ew kesen ku 
bı van fene Kemal dızani 
bun u av je sar u germ 
dıbun, dıgırt davet gı~ 
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tigeha.Her çıqas rewş wı 
sa dıjwar b~ ji 1~ car
dın hın ronekbir~n Kurd 
xebat~n bı dızi dımeşan 
dın ~ partıy~n bın erd(i 
legal)dadımezırandın. Jl 
van r~xıstınan yek ji ev 
bu(Kürt Teali Gerniyeti ) 
ku p~şengtıya serihılda
na Qoçgırıy~ kır.Wek te 
zanin, ev serihıldan ji 
ne gıhişt arınanca xwe ~ 
jı ali dıjmın ve ew ji 
hate pelçıqandın.L~ bel~ 
gelek peşengvanen ve 
tevger~ xebata xwe her 
wısa bı hawaki dızi dan 
domandın(Ev xebat w~ he
tani ava kırına Azadıy~ 
w~ b~te domandın) 

PEYMANA SEWRE 

Peymana Sewr~ dı 10~ 
Tebaxa sala 1920 de dı 
navbeyna karbıdest~n Os
mani ~ h~z~n hevalben -
d~n wan(İngıltere,Emeri
ka Yekb~yi, İtalya Fran
sa)de hate imze kırın.V~ 
peyman~ maf~ Kurdan y~ 
qedera xwe bı dest~ xwe 
tayin kırın~ qeb~l dı -
kır.Ku daxwazek Kurdan 
wısa hebe. Lewra ji gırir. 
gahıy~ v~ peyman~ jı bo 
Kurda diroki b~.Bı v~ 
peymane keysek gelek me
zın jı Kurdan re hatıb~ 
hal~. Le pırr mıxabın,he 
zen Kurd jı hev bela 
b~n ~ ne dı we rewşe de 
b~n ku karıbın vi mafi 
bıstinın,Yekitıyek dı 
nav serok ~ ronekbir~n 
Kurdan de tuneb~. Ya dın 
ji, Kurdan ne dıxwestın 
ku dı rojek wısa t"eng de 
jı pare lı Tırkan xın, an 
ji wan bı tene bıhelın . 
"Dı cıvinek gışti de(cı
vina Kürt Telai cemiye -
ti) Xortan(cıwanan)dax -
waz kırın, ku bıryara 
serxweb~na Kurdistane u 
der kırına hem~ heza bı 
yani ku lı Kurdistane ıie 
nın bete gırtın. Serok 
Seid Aldulqadır lı hem -
her ve daxwaze derdıket. 
O dıgot, dı demek wısa 
de lı Tırka xıstın, Jı 
şan ~ şerefa Kurdan re 

şerm e.Nıha pewist e ku 
em alikarıya Tırkan bı
kın. (6)" 

Bei van gelş~n Kur
dan yen bı taybeti,he -
zen ımperyalist bı xwe 
ne dıxwestın ku bı rasti 
Kurd rızgar bıbın.Jı wan 
re ya gıring ev b~ ku,ke 
lı Tırkıye be ser kari -
ne?Ev karin we bı sıyase 
ta wan re be an na?? j1 
xwe dı destpeke de hezen 
ımperyalist jı aliki ve 
bıreki Kurdistane(wek En 
tabe, Ruhaye, Serekanıye 
~hwd.)xıstıb~n bın nire 
xwe ~ jı alıye dın ve ji 
bı Kemal re pewendıyen bı 
dızi ~ eşkere dıdan do
mandın.Hezen ımperyalist 
ew ji hed) te dıgıhiştın 
ku, Kemal we ne dıjmıne 
wan be ~ sıyasetek lı dıj 
wan we ne de ajotın.Lew
ra ji bı Kemal re lı hev 
kır ın ~ peymana '. Lazane 
ya ku netewe Kurd ~-Lr 
bındest, imze kırın. He
zen ımperyalist ne dıx -
westın ku dev jı tevgera 
Kemal berdın ~ re bıdın 
tevgera Kurd ya netewi 
ku bı serkeve.Kemal bı 
xwe ji, edi gotınen ku 
bere dıkır ~ sozen ku be 
re dab~ hem~ jı bir kırı 
b~.Wi edi sıyaseta xwe 
ya rastin dıparast ~ dı
da ajotın.Em nıha ji dıx 
wazın ku, lı ser sıyasP~ 
ta Kemal ya ku 0 1 peym.:ına 
Lazane Ga ajotın,r~ 
westın. 

SIYASETA KEMAL HETA PEY
MANA LOZANE. 

Me dı jori nıvisara 
xwe de ji gotıb~ ku,Kemal 
dı destpeka şer de jı bo 
pıştgırıya Kurdan bıgre 
gelek felbazi kır, dek 
~ dolab gerand.Ev sıya -
set,Mustefa Kern<,.l ne bes 
lı hemher Kurda pek ani. 
Bı vi rengi ~ bı ve has 
taye lı hemher gele Tırk 
ji pek ani. Dıve bete qe 
b~l kırın,ku Kemal mı~ 
roveki geleki t~gıhişti 
b~. Jı xwe kırınen wi ji 
ve ditına me dıpeyıtine. 

Kernal;derna hewcedarıya 
wi jı pıştgırıya gele 
Kurd ~ Tırk re b~ye, go
tınen peşver~yan kırıye, 
xwe welatparez nişan da
ye ~ hın bıryaren gele
ri daye gırtın; an ji gır 
tıye.Jı van yek ji ev e 
ku, du hektar darıstan dı 
de gundıyen ku dı nav da 
rıstanan de dıjin.Lı ser 
ve qan~ne dı pırt~ka Yal 
çın Küçük de ev agahdarl 
hene: "Balta kanunu dı 
11 e Cotmeha sala 1920ti 
de hatıye gırtın(7)" Nı
viskar dam dıke, "ev qa
n~n dı pışti peymana Lo
zane tavıle t~ sekınan -
dın.(8)" Mırov dıkare 
pırske ku, gelo ev qan~n 
çıma beri peymana Lazane 
hate gırtın ~ dı pışti 
Lazane re hate rakırın ? 
Nıviskar bersiva ve pır
seji dıde. "Sedem dıve 
pırr hesa be:Edi peyma -
nek hatıye imze kırın,ku 
komare(cumhuriyet)lı der 
eşkere dıke ~ edi ihtıma 
la darnandına şer ji ne 
maye. Edi wek bere jı 
pıştgırıya "gel"re hewce 
dar i tuneye. (9)" -

Kemal hin ji peş de 
ç~ye ~ demeke xwe wek ko 
munistek nişan daye. Ev 
yek ji gelek bı hostayi 
kırıye ~ dı vi wari de 
ji bı ser ketiye.Dı pır
t~ka R.Nuri ileri de, lı 
ser ve xebata Kemal ev a 
gahdari hene: "Mustefa ke 
mal paşa hın nıvisaren bı 
rengeki komunisti nıvi -
sandıye, beyan dane ~ he 
ta bı hın hevalen xwe na 
partıyek komunist(jı ve 
partıya kemal re, partı
ya ferrni-resmi-te gotın) 
darnezırandıye.Hin ji 
peş de ç~ye, murecata jı 
bo endematıya Enternasyo 
nal'a III yan, ango ya 
Kominter'ne kırıye. 

Kemal Paşa dı pışti 
sala 1925 an bı qedexe 
kırına hem~ bir ~ baweri 
yen lı dıji xwe ~ dı ve 
navbeyne de bı qedexe kı 
rına hem~ tevgeren Çep 
ji, ma gelo dur~ti kırı
ye? ... Mırov nıkare beje 
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ku duriiti kırıye. (10) " 
Namake Mustefa kemal, lı 
ser partıya Komunist- ya 
fermi- ku jı Ali Fuat Ce 
besoy re şandıye heye ka 
em bala xwe bıdın kurta
yıya ve name: "Hogıre E-
ziz!(ev hitabeke ke-
sen komunist e) Raste 
rast bı Enternasyonala 
sısıyan ve gıredayi ii 
gor programa esasi Part! 
yek Komunist a Tırkıye 
hatıye damezırandın.Dax
waz dı 18 e Cotmehe ii bı 
ilmiixebera tarixa 336 an 
ve jı ali hukiimete ve ji 
hatıye pejırandın. İmze: 
Sekretere Gışti Parti Ko 
munist a Tırkıye. Hakkı 
Behiç, Seroke Meclisa T~r 
kı ye Mustefa Kemal. ( 11)" 

Mustefa kemal, dı sa 
la 1920'ti de, ango berT 
peymana Lozane van tışt~ 
na dıbeje ii partıyak "k~ 
munist(!)" dadımezırine. 
Le hele ev xebata wi ji 
bı armanc buye, ta ku g~ 
reka xwe pe bı paş xe. 
Wek te dızanin, we deme 
Şoreşa Oktobre çebiiye ii 
Lenine mezın lı ser kari 
ne ye.Rıya Şoreşa Oktob
re, jı bo hernil gelen bı~ 
dest buye hevıyak mezın. 
Bı mılyonan kes pıştgır~ 
ya komunistan dıke.We d~ 
me dıjmınatıya komunis -
tan kırın, ne kare bıaqı 
laye.Mustefa Kemal ji ve 
dıjmınatıye eşkere( heta 
demeke)nake.Armanca wi ~e 
reke ev e ku;pergıye lı 
komunizme bıgre, le·dıve 
ev fıkara wi jı ali gel 
ve(we deme) neye zanin . 
Jı her ku, Kemal we deme 
nıkare bıbeje; "komunist 
lı ki dera hate ditın,dı 
veseri bıpelçıqe" Jı bo 
ve slogane dıve hınki 
dın ji bıpe. Ev xebata 
Kemal, wek dema ku bı nı 
minendeyen Kurdan re rii~ 
dınışt, ku tevgera Kur ·
dan ya netewi belav bı
ke.Lı ser ve xebata Ke -
mal, Aqedemıya Zanısti ya 
Sovyete dı lekolineke xwe 
da van tışten jerin dıbg 
je: 

·~ı Tırkıye, jı bona 

qels kırın ii belav kırı
na tevgera ku roj bı roj 
xurt dıbe, dı sala 1920 
de dı sere Cotmehe de jı 
ali hukiimete ve partıya
ke komunist ya 'fermi'ha 
te damezırandın.(12)" K; 
mal ve sıyasete hetanT 
peymana Lozane baş dıme
şine.Le hele pışti peyma 
na Lozane edi şayışa wT 
jı kesi nemine, lewra ji 
we edi bajo ser hernil he
zen dıji xwe. Zınar Silo 
pi dı pırtiika xwe de ve 
ditıne dıpareze. "Bı tev 
gera şex Seid, Hustefa 
Kemal keys dit ku, zore 
lı hemher kesen dıji xwe 
bı kar bine.Mustefa Kemal 
keys bı destexwe xıst ku 
ew kesen tevi tevgera 
Şex Seid bune u yen dıji 
wi, wek Terakki-Perwer u 
bermayeyen İttıhatçıyan 
jı nave rake. Wi xwest 
ku, serihıldana Şex Seid 
lı dıj Koroara Tırkıye 
tevgerek dini ya paşveru 
(irticai) nişan bıde ii 
jı bona kesen dıji xwe 
karıbe jı nave rake du 
dadgehen Gerandına Awar
te(du mahkemen urfi-ida
re) yek lı Dıyarbekre , 
yek ji lı Enqere bı vı 
hawi pek bine. ( 13)" 'O 
wek ku te zanin1 kır ji . 
Her çıqas naven van her 
du dadgehan wek hev bun 
le vatınıyen wan ne wek 
hev bun.Jı kırınen datge 
ha Dıyarbekre ra tu tu~ 
xiib tunebu." Bı destura 
Meclise du dadgehen ge
randına Awarte hatın da
mezırandın.Jı van yek,lı 
mıntıqa serihıldane(seri 
hıldana Şex Seid e) hate 
berpıryar kırın.Bıryaren 
ve dadgehe we tavıle be 
bıci anin.Le hele ya En
qere, ku bıryaren darde 
kırıne bıde, dıve jı mec 
lise bete derhas kı ~ 
rın. (14)" 

Bı van biiyeren ku me 
lı jor rez kirın, me 
xwest ku em bı rewşa Tır 
kıye ii Kurdan ya we de ~ 
me bızanıbın.Ku serihıl
dana Şex Seid dı pışti 
kijan buyeran re dest pe 
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kırıye u lı ser kijan hi 
mi hatıye hole? Ya dın 
ji karbıdesten hukumeta 
Tırkıye lı hemher Kurdan 
sıyasetek bı cı hawi me
şandıne? 

SERİBILDANA ŞEX SEİD 
DEST PEDIKE 

Wek me dı jori nıvisa
ra xwe da ji nıtırandl 
bu, Kemali pışti rızgarı
ya Tırkıye erişe dıbe 
ser tevge~a Kurd ii kesen 
ronekbir. Edi Kemal, ne
ma qala bıratıya Tırkan 
Ü Kurdan dıke.Ew soz U 
qewlen bere dabii, edi 
wexta wan derhas buye ii 
demek nu hatıye. Slogana 
Kemal ya sereke ev e:"Lı 
Tırkıye bei Tırkan mafe 
kesi tuneye ku bıji ii ev 
dewlet dewleta Tırka ye" 
Lı hemher ve yeke hın ro 
nekbiren Kurd xwe dan 
ser hev ii dı bın seroka
tıya Mir.Alay Xalıde Cıb 
ri de dı sala 1922 yan 
de partıyek bı nave AZA
Dİ ye ava kırın. Merkeza 
partıy~.lı Erzerome bii. 
Peşengvanen Azadiye yen 
berbıçav, İhsan Nuriye 
Betlisi, Sırnail 'Heqıye 
Şeweş ii Hurşide Hertoyi 
mırov dıkare bıjmere 
Armanca karbıdesten Aza 
dıye ev bu ku, lı çarha 
we_li Kurdistane partı~ 
ye xurt bıkın ii dı du 
re ji dest bı şereki 
çekdari bıkın.Lı Dıyar
bekre, lı Betlise, lı 
Darahene, lı Elezize,lı 
Ruhaye, ıı serte ii lı 
gelek deren dın şiiben 
partıye hatıbiin ava kı
rın.(15) Lı van deren 
ku me naven wan lı jor 
rez kırın, berpırsıya -
ren Azadıye ii gelek ke
sen nıştımanperwer jı 
bona Kurdistanek serbıx 
we dıxebıtin. Bı ve xe~ 
bate, gelek Serokeşir u 
Şex ji ketın nav tevge -
ra Azadıye.Şex Seid ji , 
j ı van Şexan yek bii. :,Lı 
gel van Serokeşir ii Ş~
xan, gelek zabıten Kurd 
ji ketıbiin naw Azadıye , 
yan j i tekılıyan wan pe 
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ra hebÜ.Dı payıza sala 
1924'an de Yusuf Zıyay e 
Betlisi(ew Jl, jı sera -
ken Azadıye yek bü)tele
ke jı bıraye xwe re dışi 
ne.Ev tela Yusuf Zıya,j1 
ali bıre wi ve(nave bıre 
wi Rıza ye Ü ew ji zabıt 
bu)çewtte fam kırın. Lı 
ser ve tele Rıza Ü tabÜ
ra xwe(pıranıya tabÜre 
leşkeren Kurd bÜn)dı bın 
serokatıya İhsan Nuri de 
serihıldıdın ü derdıke -
vın cıye.Dema ev serihıl 
dan çe dıbe, hin lı tu 
dere Kurdistane hazırı -
yak jı bo ve yeke tuneye 
Bıla hazıri lı wır bımi
ne, haya serok ü berpır
sıyaren Azadıye ji jı ve 
serihıldane tuneye. 

Jı ali hukÜmete hate 
fam kırın, ku tela Yusuf 
Zıya bÜye sebebe ve seri 
hıldane.Dı 10 e Cotmeha 
sala 1924'an Yusuf Zıya 
gırtın ü bırın Betlise . 
Dı ve nabene de Xalıd Be 
ge Heseni, Kereme Zirki~ 
Kamıle Cıbri Ü hın heva
len wan lı Navça Qarlıova 
ye lı gunde Kanireşke ıı 
hev kom bÜbÜn ku bavejın 
ser Betlise Ü gırtıyan 
bıfıltinın.Le bele Mir 
Alay Xalıd Beg, "bı ve 
yeke razi ne dıbÜ ü des
tür ne dıda.(16)" ku he
zen Kurd bavejın ser Bet 
lise.Edi tevlıhevıyake 
lı Kurdistane dest pe kı 
rıby le pewendıyak bı se 
rokati Ü bı serÜber ji 
tunebÜ.Jı xwe gırtına hın 
seroken Azadıye bÜbÜ ke
masıyak mezın Jı bo tev
gere. 

Sex Seid ji dı 30.12 
1924 an de jı Xınese bı 
re ket, dı 12.1.1925 an 
de gıhişt ÇabaxçÜre(Bin
gole) ü jı wır ji dı 
15.1.1925 an de gıhişte 

Darahene. Lı van derana 
eşiren Zazan dı pıranıye 
de bÜn ü Sexiti, teriqet 
dı dı nav ole gelek bı 

hez bÜ.Armanca Şex Seid 
ji ev bÜ, ku eşiren Zaza 
lı hemher hukÜmete rake 
pe chre. 

Jı xwe jı bo ve ye k e 

ji xebatek pırr ne hew 
ce bÜJı her kQ eşiren Za 
zan jı bere de ıi hemher 
Kemal Ü hevalbenden wı 
dır an dısutıkandı n. Sex Se 
id pişti Lıce ü Hane cu 
Pirane(Dicle) le hele ha 
ya hezen hukümete jı ve 
xebata Şex Seid bÜbÜ u 
ew pe bı pe taqib dı
kır. Kemal, dıxwest ku 
pergıye lı ve gera Sex 
Seid bıgre, ku hin betır 
lı Kurdistane ne gerıya
ye ü hezek mezın pek na 
niye.Hin Şex Seid lı Pi~ 
rane bÜ, hezek leşkeri 
ya bıçÜk gırte ser Pira
ne ü xwest ku hın kesen 
bı Sex Seid re bıgrın.Ev 
gırtın mane bÜ, wan dıx
west ku be wext şereki 
derxın Ü tevgere dı seri 
de bıpelçıqinın.Şex Seid 
ji bıve pılana wan dıza
nibÜ Ü lewra ji ne dıx
west ku şereki be wext 
bı wan re derxe. Sex Se
İd jı serokleşker dıxwa
ze, ku tu kesi negrın,an 
ji dıve bıdın xatLre wi, 
Le hele serokleşker tu 
tışteki qebÜl nake Ü jı 
ser ya xwe naye xwar. Jı 

xwe ne gengaz bÜ ku dax
waza Sex Seid bıhata bı
ci anin. Jı ber ku ew bı 
vatınıyeke çÜbÜn wır ü 
dıve vatınıya xwe bıci 
bıaniyana.Ü wek ku te za 
nin, be kemasi bıci anin 
ji. ü bı vi hawi dı 8 e 
meha Sıbate sala 1925 an 
de lı Pirane tıvıng teqı 
yan ü jı ali bıraye Sex 
Seid ve zabıtek Ü çend 
leşker hatın kuştın.Pış

ti ve bÜyere, Sex Seid 
jı Pirane(Dicle) bı dÜr 
ket ü dı ser Hene re 
xwest ku bıçe Darahene . 
Beri ku şex Seid bıgıhe
je Hene, gel ev xeber bı 
histıbÜ Ü dest bı şer ki 
rıbÜn ji.Dı ve nabeyne 
de hemU leşker U memuren 

Hene jı ali gel ve dil 
hatıbU gırtın.Pışti ve 
büyere,edi Şex Seid tış
teki ku bıkra ne mabÜ Jı 
ber ku gel care rabÜbÜ 
pedare Üşer dest pekırı
bÜ.Lewra ji Sex Seid,me~ 

bÜr dımine ku berpırsıya 
rıya tevgere hılde ser 
mıle xwe.Dı 14 e meha 
Sıbate de Darahene jı a
li gel ve hate vergırtın 
ÜFaki Hesen ji jı bajer 
re wali hate hılbıjartın 
Dı pışti hılbıjartıne re 
jı ali wali ve hın qanün 
hatın qebÜl kırın ü bır
yar hatın gırtın.Jı van 
bıryaran yek ji ev bÜ ku 
we heta demeke Darahene 
bı Paytexta Kurdistane 
be.Ev yek jı ali Sex Se
id ve ji hate imze kırın 
Bı kurtayi Tevgera Sex 
Seid wısa dest pe kırıbÜ 
Le hele Kemal ü hevalben 
den wi,gelek boçık bı se 
ri Hıldana Sex Seid ve 
kırın.Gotın ev tevger,bı 
pij kırına İngılizan ve 
hatıye çe kırın ü lewra 
ji listıkek ımperyalizme 
ye lı hemher Komara Tırk 
yeye ya nÜ.Ev derewa Ke 
mal,hema tu bıgre jı alT 
hemü heze:·sosyalist u 
peşverü ve ji hate pejı
randın.ü jı we roje heta 
ni iro,ev derewa Kemal 
hin Ü hin ji te parastın 
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be ku jı ve idea xwe ra 
bıngeheke binın.Jı xwedı 
ya ve doze yelc j i Oya 
Baydar e.Wek te zanin 
Oya B ay dar, 1 ı "fırkıye n~ 
viskarek sosyalist te za 
nin.Lekolinek Oya Baydar 
bı nave Diroka Kerkeren 
Tırkıye(türkiye işçi sı

nıfı tarihi)dı sala 1969 
an de hatıbu weşandın.Ev 
pırtlik jı ali nıviskare 
ve (bı hawaki hin fıreh
tır kıri) jı nu ve dı sa 
la 1981 e de cardın hate 
weşandın.Dı ve pırtuka 
xwe de Oya Baydar,van di 
tınen jerin dıparez e : 
" .. Bı pij -tahrik-kırına 
hezen feodal u ımperya -
listan,Seri Hıldana Kurd 
(tevgera Şex Seid te 
qest kırın)ku lı Rojava 
çe bu,jı ali bıngehiya 

çinayete u armancen xwe 
ve geşbunek-gelişme-paş
veruye~' (17) Le hele he
mu wesiqeyen ku hene,van 
gotınen be bıngeh puç dı 
ke.Jı van yek,diplomat u 
diroknas Bilal N. Şimşir 
e.Wek te zanin,Şimşir mı 
roveki Kemalist e.LekolT 
nek Bilal N.Şimşir, bı 
pıştgırıya dewlete dı sa 
la 1975 an de hate weşa~ 
dın.Nıviskar dı ve leko
lina xwe de dıbeje ku , 
"hemU delil U wesiqe ni 
şan dıdın ku,tu tekıli 
dı nabeyna Tevgera Şex 
Seid u İngılizan de tune 
ye"(18) Wesiqek dın Jı , 
jı deve pıye Kemal ı 
rast İsmet İnunu ye.İs 
met,van agahdarıyen je -
rin dıde:"dı der heqe Se 
rihıldana Şex Seid de ~ 
qet tu delilen -wsiqeyen. 
bı ci ne hatıne ditın,ku 
ev tevger raste rast jı 
ali İngılizan ve hatıye 

saz kırın u derxıstın.Le 
hele jı ve şık hatıye kı 
rın u lewra ji lehurbu~ 
na pewist buye hatıye çe 
kırın" (19)Mırov dıkare 

gelek çavkanıyen wısa ni 
şan bıde.Le em bawer ın, 
ev ne gelek pewist e. Jı 
ber ku agahdarıya İbmet 
gelek gıring e.Dıve bete 
qebul kırın ku gotınen 

İsmet jı yen dınan gelek 
bı bıngehtır e.Gıringıya 

gotınen İsmet jı vır te: 
Ya yekem,İsmet,dı pelçı
qandına tevere de roleki 
mezın listıye;ya duyem , 
ew,jı seroke dewlete mı
rove duyem e.u bı salan 
ve serokwezirtıya Tırkye 
kırıye.Be ve ji,dı Loza
ne de berpırsıyare dewl~ 
ta Tırkıyeye.Em bawer ın 
ku tışteki wısa heba, we 
haya İsmet İnunu je bı
ba.Em vegerın ser tevge
re. 

Jı eşiren Zazan Eşira 

Boten u ya Mıstan leşke
re Tırk şıkandın u navça 
Lıce vergırtın.Dı dure ii 
bı hezen Şex Evdırel-ıirn 
re bun yek u dı 29 e Sı
bate de navça Erxeniye , 
Madene u Sewrege jı he -
zen dıjmın paqıj kırın u 
pergal gırtın deste xwe. 
Dema van bilyerana çe dı
bun, hın hezen Kurd Jı 
çarhaweli Dıyarbekre gır 
tıbun.Daxwaza hezen Kurd 
jı berpırsıyare hukumete 
ev bu, ku tavıle hezen 
xwe jı Dıyarbekre bıkşi
nın u bajer teslimi he
zen kurd bıkın. Bı vi ha 
wi şereki gelek dıjwar, 
dı nabena hezen hukumete 
u Kurdan de dest pe kır. 
Vi şeri penç roja ajot . 
Dı dema şer de gelek he
zen leşkeri hatın gazıya 
Qolordıya Dıyarbekre. We 
deme Kurdistana Nivro,dı 
bın '· ergirtına ( işgala) 
Fransız de bu. Lewra Jı 
Seroken Kurd, dıgotın bel 
bi we Fransız desture ne 
dın, ku leşkeren Tırk dı 
bın tıxuben wan re der
has bıbın. Le hele, wısa 
ne bu u Fransızan destur 
da Kemal, ku leşkeren xwe 
bı tırenan dı tıxuben 
wan re derhas bıbın u jı 
para dora Kurdan bıgrın. 
Jı xwe wer ji bu u hezen 
Kurd mecbur man ku paşde 
vekşın. Le hele edi şer, 
lı gelek deren Kurdista
ne dest pe kırıbu.Wek lı 
Wartoye, lı Melezgırte , 
Lı Muşe, Lı dorhela Bet
lise, Agrıye li hın deren 

dın. Le pırr mıxabın dı 
ve serihıldane de ji dıi 
ının, hın eşiren Kurd a
nın hemher hev u bı hev 
dan kuştın. Bı vi hawi 
lı gelek deran, hezen ku 
serihıldabun, hatın şı
kandın. Gelek axa(ağa) u 
serok eşiren Kurd yen xa 
yın, bı hemu hezen xwe 
ve alikarıya Kemal dıkı
rın u lı hemher tevgera 
Şex Seid şer dıkırın. Em 
dıxwazın ku namak van 
kevneperestan peşkeşi 
xwendevanen xwe bıkın.Na 
me wısa dıbeje:"Me xeber 
gırt ku lı Palo ulı dor
hela we, Sex Seid'e xa
yıne welet, bı hın xula
men xwe ve lı hemher hu
kumete serihıldane.Ve e
rişa lı hemher hukumeta 
me ya cumhurıyete ku dı 
her wari de idarak we bı 
edalet(wekhevi-heqane)he 
ye, em bı kerb mahkum dı 
kın. O em bawer dıkın k~ 
we van kesana dı demek 
kın de bene belav kırın 
u pelçıqandın.Lewra ~ji, 
jı hernil lekeyi paqıj bu
yi u dı bın emre hukume-
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ta CumhÜrıyete de jı bo
na xızmet kırına jı we
let ra, em bı her hawayi 
amadene.Axe eşira Taban 
Reşit, axe eşira Varesiz 
Reşit, axe eşira Mirıya 
Naif, axe eşira Devrıya 
Sıleman, Axe eşira Pışrı 
ya Bırahim, axe eşira Bı 
rahim Muhemed,axe eşira 
Musareşan Bırahime Heso, 
axe eşira Şerbetan Mıhe
med.(20)" Van axen Ü se
rokeşiren ku ev name Jı 
Kemal re şandın, wek ku 
dı nama xwe de ji dıyar 
kırıbün,lı ser qewle xwe 
man Ü lı hemher Tevgera 
Şex Seid bı hemü hezen 
xwe ve şer kırın. Mırov 

dıkare beje ku dı şıkan
dına tevgere de van se
rokeşiren paşverü jı he
zen hukÜmete betır rol 
listın.Le tevgera Kemal 
cardın ji, lı dıji feoda 
len ü peşverü hate qebüT 
kırın.Ev alikarıya feoda 
lan jı bo Kemal ne bÜ ke 
masıyek. 

SEBEBEN TEKÇÜNA TEVGERA 
şEx SEİD 

Kemasıyek mezın ya tev 
gera Şex Seid ev bÜ ku 
peşengıya tevgere dı des 
te serokeşir, Şex ü axan 
de bÜ.Van kesana gor Ke
mal ü hevalen wi, gelek 
paş de Ü xeşim bÜn. Wan 
nıkarıbÜ peş xwe baş bı
ditana ü sıyasetek lı 
gor we deme saz bıkıra -
na.Dı vi wari de gelek 
teng dıfıkırin ü alikar~ 
ya navnetewi bıçÜk dıdi
tın. Bir ü bawerıyen te~ 
gere ne zelal bÜ. Baş ne 
eşkere bÜ ku, lı hPmber 
kijan sıyasete ne u ki
jan sıyasete dıparezın . 
Yekitıya bir ü bawerıye 
dı nav serokatıya Tevge
re de ji tunebÜ.Ya dın 
ji, dı nav gel de baş 
xurt ne bÜbÜn Ü organize 
yak bı ser Ü ber tunebü~ 
Heta mırov dıkare beje 
ku organize jı bın tune
bÜ. Jı ber ku şer be 
wext dest pe kır, hazırı 
yak leşkeri ji tunebÜ.He 

zen hebÜn ji bı hawe bav 
ü kalan şer dıkırın Ü jı 
zanine ılmi ü leşkeri ge 
lek dÜr bÜn. Dı ali çek 
(sileh) ü cebılxane de 
ji dıjmın, jı wan be hel 
mar xurtır bÜ. Kemasıyek 
dın ya mezın ji, dıjıya
tıyen dini ü eşirti, bÜ 
sebebe qelsıyak mezın ya 
tevgere.Dıjmın dı lıemü 
wari de jı tevgera Şex 
Seid xurtır bÜ. Ordıyak 
mezın ya bı dÜzan Ü jı a 
li ılme leşkeri ve rap~ 
çayi;bı hezaran tanq,top· 
ü balefır. Lı gel hemü 
van kemasıyan mercen Ci 
hane ü yen Rojhılata Na
vin ji, we deme re dıda 
Kemal ku ve serihılda
ne bıpelçıqine. Xurtıyek 
Kemal dın ji, jı vır dı
hat ku ne gele Tırk ü ne 
ji tu hezek çep pıştgır~ 
ya tevgera Şex Seid ne 
dıkır. Ew ji dı bın tesi 
ra poropaganda Kemal de 
man Ü lı qetliama hukÜm~ 
ta Kemal temaşe kırın.Lı 

hemher van qetliamen ni
jadperesti ne hate rawes 
tandın ü pış~gırıya mafe 

Kurdan ye netewi u ınsa
ni nehate kırın. Av dax
waz paşverü hate ditın Ü 
lı hemher hate derketın. 
Le rasti ne wısa bÜ. Wek 
ku hezen Kemalist dıgo -
tın(Ühin ji dıbejın) ev 
tevger ne lı nık ımpery~ 
lizma İngıliz bÜ Üne ji 
paşverü bÜ.Her çıqas pe
şengıya tevgere dı deste 
Şex ü serokeşiran de bÜ 
ji, le daxwaz Ü arınanca 

ve tevgere peşverü bu.Jı 
ber ku rızgarbÜna gele 
Kurd, ne lı dıji menfee
ta gele Tırk ü hezen sos 
yalist bÜ. Em bawer ın 
ku mafe gele Kurd ji he
ye, ku serfiraç bıbe ü 
bıbe xwedi dewlet. Bı ke 
masi, tevgera Mustefa Ke 
mal çıqas heqane ü peşve 
rü bu, ya Şex Seid jT 
hewqas peşverü bÜ.Le pırr 
mıxabın yek heqane hate 
ditın Ü yek ji neheq.Nu
ha ji ka em bala xwe bıd 
ne, ku dı dema serihılda 
ne de Kemalistan çı qet~ 
liamen bı hoviti lı Kur
distane pek anıne. 

Gunden hatın Hejmara malen 
Nave Bajaran bombe kırın. hatın weran kırın 

Yen hatın 
kuştın 

Li ce 30 
Darahene 54 
Erdoşin 127 
ÇabakçÜr 11 
Nasibin 10 
Ha bab 21 
Elisan 19 
Midyat 6 
Beceri n 15 
Kerboran 3 
He senkeyf 3 
Genç 1 G 
İs not l3 
Dıyarbekır 9 

Çavkanl.: (21) 206 

Ya dın ji, dı ve liste de 
Piran, Erxani, Palu, Ma
den, Xuleman, Xarput, Bi~ 
göl, Gel (Eğil), tunene .. ku 
van bajaran bı hezaran m~ 
ri dane. Ev ji dıde nişan 
ku, mıri ü zıraren dın bı 
kemasi du cari lı ve tab
loye ne. 

1.284 
2. 197 

125 
576 
440 
905 
790 
450 
548 

72 
138 
643 
590 
138 

8758 

6.370 
1 .357 

395 
350 
380 
902 

1. 706 
613 
978 
172 
176 

1.094 
809 
176 

152.0& 

Bejmara leşkeren tevge
ra Şex Seid yen hatın bı 
darde kırın ü :~ ~en ha
tın kuştın lı deri ve tab 
loyeye. Ev hejmar bes kuŞ 
tıyen jı gel e. Ev hejmar 
jı kuştıyen dı şere rız
garıya Tırkıye de betır 
e. "Dı berxwedana mıli ya 
ku çar sala ajot, xısaren 
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Ordıye •.• dı hemü eniyan 
(cephan de) de 9167 kes 
şehit bÜye.Jı van 662 Za
bıt ın ü 8505 ji leşker 
ın.(22) 11 Wek dı ve tablo
ye de ji te ditın, bejma
ra kuştıyen tevgera Sex 
Seid, jı ye şere rızgarı
ye Tırkıye(ku vi şeri çar 
sala ajotıbÜ) du cara ze
detıre. 

SEX SEİD TE GIRTIN 

Pışti ku tevger jı ali 
Kemal ü karina wi ve hate 
pelçıqandın, Şex Seid ü 
hın hevalen wi xwestın ku 
derbassi İrane bıbın. Dı 

dema derhas bÜne de jı me 
rıven wi, Qasıme Cıbri(ew 
ji zabıt bÜ ü bı Sex Seid 
re bÜ) dıjmın jı ve çüyı
ne haydar kır. Bı saya ve 
muxbirtiya Qasıme Cıbri , 
hezen dıjmın lı hında· W~ı 

toye , lı ser pıra Çarbu
hur kemin danin. Şex Seid 
ü hevalen wi ketın kemi
ne ü jı ali dıjmın ve ha
tın dil kırın.Dı pere Sex 
Seid ü 47 hewalen wi anin 
Dıyarbekre.Bıryara dadge 
he jı bere de kıfş bü k~ 
we çıbe.Dozkar e leşkeri 
van gotıne jerin dı dadg~ 
he de dıparast: 

11Jı we hınekan ne başı -

Çavkaniyen je fede hatıne ditın. 

1)Zeki Sarıhan Kurtuluş Savaşı Günlüğü cilt 1.rÜpel 1. 
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yen İdari kırın sebehen 
serihıldane ü yen dınan 
Jı, parastına hilafete se 
beb nişan dan. Le hele 
hÜn hemü dı nıqtake de 
bÜn yek :Kurdistanek ser
bıxwe ava kırın. HÜne he
sabe malen weran bÜn ü 
xwinen hatın rıjandın, dı 
sepıyan de bıdın.(23)" ü 
wek dozkar dıgot, wısa 

ji kırın. Şex Seid ü 47 
hewalen wi lı Dıyarbekre 
dı 4 İlone de hatın darde 
kırın. Le hele jı we roje 
ü heta iro tekoşina gele 
Kurd ya jı bo serxwebÜn Ü 
azadıye neseknıye, bı va
cayi gelki xurtır bÜye. 

2) 11 11 Mon dros'tan Erzurum Kongresi'ne cilt 1, rÜpel 374 
3)Dr.M.Nuri Dersimi Kurdistan Tarihinde Dersim rÜpel 188-189 
4)M.Kemal Nutuk rÜpel 69 
5)H.Bozarslan Kemalizm üzerine Tezler cilt 2. rÜpel 342, Nutuk rÜpel 47-53 
6)11 " 11 11 11 11 11 11 11 M.Kemal söylev ve demeçler. 
7)Dr.Nuri Dersimi.Kürdistan Tarihinde Dersim rÜpel 120 
8)Yalçın Küçük Türkiye Üzerine Tezler cilt 1. rÜpel 21 
9 ) ll ll " ll ll ll ll ll -2 3 

10)R.Nuri İleri Atatürk ve Komünizm rÜpel 12 
11) 11 ll ll ll ll " ll 171-172 
13)Yalçın Küçük Türkiye üzerine Tezler cilt 1. rüpel 33 
14)Zınar Silopi.Doza Kurdistan.rÜpel 94 
15)M.Gökman.50 yılın tutanağı.rÜpel 35,H.Bozarslan.Kemalizm üzerine tezler.Cilt.2 

rüpel 358 
16)Dr.M.Nuri Dersımi.Kurdistan Tarihin de Dersim.rÜpel 173 
17) 11 11 " 11 

" .rüpel 174 
18)0ya Baydar.Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi.Cilt 1 rÜpel 367 
19)İngıliz Belgelerinde Kürt Sorunu.Bilal N.Şimşir,Hamit Bozarslan.Kemalizm üzerine 

Tezler.Cilt 2 rÜpel 347 
20)İnünü'nün hatıraları.Ulus 31.3. 1969 çavkani:H.Bozarslan Kemalizm üzerine Tezler. 
cilt.2.rÜpel 351 
21)Devrimler ve Tepkiler rüpel 203.H.Bozarslan Kemalizm üzerine Tezler cil.2 rÜp:357 
22)Rombout rÜpel 26. H.Bozarslan Kemalizm Üzerine Tezler cil:2 rup:359 
23)Sabahattin SelekAnadolu İlıtilalı rÜp:110 
24)Romout rÜp:27 H.Bozarslan Kemalizm üzerine Tezler cil:2. rÜp:355 

NEWROZ 

PİROZ BE 
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c NEWROZ'A 
ÇAGRI 

NEWROZ,Kurdistan halkının sömürü ve zulme karşı başkal
dırış ve özgürlüğün sembolüdur.Bu yılda NEWROZ çok ·zor 
şartlarda kutlanıyor. 

Kürt halkı bundan 2595 yıl önce dayanışma içinde zalim 
Dahak'a karşı baş kaldırdı ve onu alt etti.Bugün ise 
sömürgeci devletlere,yerel gericiliğe ve emperyalizme 
karşı mücadele etmektedir.Şanlı zafere ulaşacağımıza 
eminiz. 

Bugün ulusal ve yeni yıl bayramımız Newroz "Uluslararası 
Irkçılıkla Mücadele Günü" olarak da kutlanarak dünyaca 
öneme sahiptir.Halkımızın ulusal demokratik hakları ve 
bağımsızlığı için "Türkiye, İran, İrak ve Suriye Kürdistan' 
ında verdiği mücadele boyutlanıyor. Ne Evren'in faşist cun 
tası, ne Saddam Hüseyin'nın Dahak gibi kanlı ve caniane 
diktatörlüğü ne de Humeyni'nin dinci-fanatik iktidarı bu 
şan ve şerefli mücadeleyi durdurmaya gücü yetmiyecektir. 
Kürdistan ilerici yurtsever güçlerinin önündeki güncel 
temel görev:Kürdistan Ulusal Demokratik Halk Cephesi'ni. 
oluşturmaktır.Bu yıllardan beri temel şiarımız olmuştur. 
Bu yılki Newroz şiarın gerçekleşeceği yıl olsun.Biz bu 
yöndeki her adımı aktif olarak destekleyeceğiz. 

Bu anlamda tüm Demokratları ve Yurtseverleri NEWH.OZ .'u bi 
zimle kutlamaya çağırıyoruz. 
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