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BA$LARKEN....

De{erli okuyucula4 biz CUD| kadrosu, CUD|
dergisinin yantsrra ay lrk olarak,,Agah ji
KURDISTALT haber ve yontm bültenini de
gtkarmaya karar verdik. Bundan bövle haber-
leri uylrk olaruk size akturmaya gä!ryacagn.
gimdi imkamlanmu bu ölgüde, e{er ileiide
imkanlanmz yükselirse "Agah ji KURD\S-
TAN, Haber ve yonrm Btilteni,ni" daha da s*
g*armaya gayret edece{iz. Bu bülteni Eftar-
mamrztn ana hedefi olaylart ayl* yorum
vaparuk sunmuk. Cünkü CIIDi tlergiti üg.
ayda hir yaytnlandgmdan godu haberteii
veremiyor veya verdi{i haberlerin de zamant
gegiyor Zaten CUD| bu htliyle haber dersisi
de{il harekerin fikir ve yorum dergisidir. iteide
imkantmrc olursa C IJDi dergisini ayl*,
AGAH ji KURDLSTAN hültenini de haftal*
E*armaya galryacadu. Kürdi.standa olaylar
o kadar huh geliSiyor ki günlük bile yetiqtir-
mek zor. Bu yüzden haberleri zamanutd.a
o kuyuc ula nmrza su n a madrdtmudan üzgü-
nü2. Anc3k okuyuculartmtza Eu sözü ver_
ebiliriz. imkantmn ötgüsünde hiE bir fede-
karhfu yapmaktan geri kalmayaca{u. Hal-
krnntn hize sundudu fedekarl* rekrar
halknnrza dönecektir

Bu ilk saytmada Türkiyede olan seqimlerin
durumundan sözettik. Kürd halkt izerindc
oynanatL oyttnlardan ve nas korunmast
gerektidinin üzeinde durduk. Bunun yansra
Ttirkiyenin Cüney Kürdi.stanu saldri ttlavnr
nefret knayrp uluslararast teSkilatlardal ve
kamuayundan yardtm talep ettik.
Ay nc a o kuy uc ular tm na ula S an Kürd is t a n

haberleini hize bildirmeterini isterken, bülteni
dagtt tp Iantttlmasmda fetlakarlrktan ku-
gmmamalannt diliyoruz. inanrJütmn icitt
gü 

E I üy ü z, i nu n d t{tm n i q i n ü mi t liy, iz, in a n-d r
dma igin buSaraca{z.

Allahrn selamr üzerinize olsun
Yayrn Kurulu

?ikfu zu[um yapen[ar, 1ihisiz okraIl
ftlitü arzufarma uy{u[ar. Affafi,m
sapttrdümt ftm ftidayete er{irir I
Onfar igin furfrattgi 6ir yardtm loLtur.
Nts[ 2s

sEeiM vE KüRDisrnN
Türkiyede yaprlacak segimlerde Kürd
halkrnrn bilingli dayranmasr ye olaylarr
kayramasr gerekme ktedir. Zira dügmanlar
Kürdleri avutmak ve zaman kazanmak iein
gegitli yollara bag vuruyorlar o yollard-an
birisi de segimdir, Kimilerini baba, kimilerini
dost göserip Kürdistanrn hakh davasrnr
posifire etmek istiyorlar.

TC kuruldufundan beri segim yaprhyor.
$ahrslar ve partiler defigiyor. Ama Kürdi-
stanln ye kürd halkrnrn durumu defigmi-
yor. Gün gegtikge kürdlerin durumu kötüye
gidiyor
Kürdle re yeni tuzaklar kuruluyor. Bu tuza-
klardan birisi," falan parti iyi, falan qahrs iyi,
falan parti baqa gelirse bize hakkrmrzr
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verecek'' gibi sözleri halk arasrnda yayrp
zaman kazanmak istiyorlar. Bir zamanlann
kürd sosyalist hareketinin umudu olan
Ecevit bugün Türkegi bile sollayarak Musol-
lin'in yolunu izliyor. Bu gün, MA SON baba
olarak bilinen Süleyman Demirel de, baga
gegtifinde Kürd kanrnr o da igti, Vahgi ve
despot halk partisinin devamr olan SHP de
baga gelmemesine ralmen verdili demegler
ismet ihönünün demeglerinden ileri gegmiy-
or. Demokrasi ve özgürlük yaygaralarlnr
koparan ANAP 1983 den beri bagta ol-
maslna ralmen Kürd davasrnr gözmedi{i
gibi Kürdleri dahada acrmasrzca önden
arkadan vurdu. TiM, Kontr-Gerilla, bölge
valisi vs devlete kan veren tepkilatlar bu
pa.rti zamanrnda kuruldu.
Arkada kuva-i Milliyeyi tegkil eden Erbakan-
la kardepi Türkeq kaldr. Sosyalist cephe
denenditinden Kürdler sosyalistlerde n pe k
aldanmazlar. Kürdler igin, din krhfrna
giren ve onlan duygusal sörnürüye tabi tutan
ve böylece hareketlerini sändürmek isteyen
Refah partisinin aldatma tehlikesi daha büy-
üktür, "Erbakanrn üstündeki cübbeyi kaldrr-
san iginde Türke g grkar" sözünü yrllarca
söylememize rafmen pek inandrncr olma-
mrttr ama bugün "kutsal ittifak" dedikleri
kurtgu ittifak bunu su yüzüne grkardr. Allah
münafrklan hig bir zaman temize grkarmaz
ve mümin kullarrnr onlara teslim etmez'
Yeterki müminler davalannda sadrk olsun'
lar, Olayr daha da agrla kavugturmak igin
kendilerinin aEzrndan bazr sözleri yazahm'
Erbakanrn;"Kuva-i milliyeyi yeniden kura'
cafrz" Cumhuriyet gazetesi 06/10/91. Kuva-i
milliye nedir? Türk rrkgtlanmn TC nin ilk
yrllarrnda ortaya attllr Milli beraberlilin
adrdrr, Yani Türk milletinin islam ummetin-
den ayrrhE ismidir. Jön Tüklerinin halk
arasrnda yaymala ve Tükleri islam alemin-
den koparmaya gahttlEl rrkgr bir ekolün
ismidir. Eer nekadar bu isim, kurtulug sa-

vatrna ve halk cihadrna atfediliyorsa da bu
ismi veren rrkgr akrmdrr. Buna ilavetten
Kurtulug savaqr dedikleri savagta, yalnrz
Türkler mi savagtr? Maragr, U rfayr, A nte '
pi kim kurtardr? Bu yöre Kürdistan detil-
miydi? Burada yapyan halk Kürd defilmiy'
di? Kuva-i Milliye dedikleri gey daha sonra
A tatürk tarafindan re smi ide olojinin bir
slogam olarak kullamlmrg ve kullanrlmak'
tadrr. Burada Sayrn Erbaknn Ätatürk ideo-
lojisini istami bir krhfa büründürmeye gah'

gryor. Resmi ideolojiyi islami krhfa bürün-
dürüp müslümanlara yutturmaya ahgryor,
1977 ler de MC.Milliytgi cephe- yi kunnuq-
lardr. Bunun yanrslra, bu yeni yaprlan
anlagmaya" kutsal ittifak" ismini taktrlar.
Nedir bu kutsal ittifak ? Türke gin dokuz
1$181 + Milli görü9= Irkgr gövenist ce-
phe. Her nekadar ayrr parti ve gahrslann
alzrndan ayn kelimelerle ifade edilse bile
netice itibarryla aynrdrr. Mesele, rrkgr ve
qöven güglerin birlegmesi ve rrkgrLfrn
islamr kdrfa bürünmesidir. Türkegin söyle-
diklerine bir göz atahm" Refah partisi ile
farkrmrz yok.,.Thbanlar zaten birbirine gok
yakrn. Biz Milliye tgi-maneviyatgr bir görü9-
teyiz" Evet Türkeg kurulan yeni cephenin
sözcülü!ü yaplyor, kurulan yeni birlitin
anlamrnr ve hedefini belirliyor. ilaveten
Türkeg Refahtan ayrrlan Kürd aydrnlarr
igin de "Anadolu'yu pargalamayr hedef alan
bölücülük tehlike seninin geldilini kaydetti"
Cumhuriyet gazetesi 6 Ekim 91. Bir bagka
yerde"Biz Türk milliyetgileri olara\ dün de,
bugün de Türkiyenin devlet, millet ve vatan
olarak bölünmezli!i davasrnrn, bütünlü!ü-
müzün korunmas mücadelesinin yürütücüle.
ri olduk" Ortadotu gazetesi 2 Ekim 91.
Bununla Türke g nereye varmak istiyor TC
nin misaki millisinin drgrna grkan insanlan
bölücü ve rrkgrhkla sugluyor, Dügünün ki
bu adam yaun Erbakamn himmetiyle mecli-
se girdi ve igigleri bakanr oldu, Durum ne
olacak? Bununla birlikte devlet daireleri ve
Polis karakollan köpeklerle doldu, Bunun
hesabrm kim verecek? Erbakan bunu ver-
meye hazrrna?
Türkiyenin Hitleri olan Türkeq ile birlikte
gahgmaya baplayan Erbakantn sarrlr
dügmüg olmasr gerekir. Din istismanyla
yrllardan beri milleti avutan, islami hareke-
tin dinamizmini laran bu partinin mutlaka
islarni gehreden özellikle Kürdistandan sitin-
mesi gerekir. Türkeg, zaten belli. Siyaseti
oüsda. Ama f,ünkgnrn Kürdistana yönelik
politikasr, yaprlana nzadrr. Türkegin me-
clise girme $alrsrnr getiren bu parti müs.
lümanlann yüz karasrdrr. Yalnrz Kürdler
def iI Türklerde büyük darbeler yiyeceklerdir.
Bu agrklamadan sontra, Refah partisinin
islami hare ktin önünü nasrl kestilini dile
getirmek isiiyorum.
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DEMOKRASi OYTJI\ru
Demokratik rejimlerde partilert sistemleri
halka sevdirmek ve onu yerlegtirmek igin
kurulurlar. Kendini temsil etme, fikir ve
vüdan özgürlüfü sloganlanyla kurulan parti-
ler, demokrasi grkarlan dolrultusunda poli-
tika yapabilirler ve buna da megru politika
denir. Bu konuda daha fazla tecrübe gegir-
mig ve somut sonuglara varmrg Müslüman
karde gler tegkilatrna bakahm. Mrsrrda
meclise giren Müslüman kardegler tegkilatrt
m.üslümanlar nazarrnda gayn megru olan
devlet politikasrnr me grulagtrrdr. O güne
kadar küfür devletine kar-sr savagryoruz
diyenler, devletimize yardrm edelim ilke sine
inandr. Müslümanlan bu hale getiren bu
te qkilat, gün gegtikge kan kaybetmektedir.
Yüzlerce va'dle meclise giren bu tegkilat'
kendini yrpratmaktan bagka bir mahareti
olmadr, Mrsrr islami hareketini 50 yrl
geriye itti. Zattn müslümanlara meclis kapr-
larrnr agma politikasr, mrstrda netice elde
ettikten sonra difer islam ülkelerine de

srgradr, Bu konuda Mrstrrn meghur bir
politikacrsr göyle demektedir: " Müslüman

Larde qle r te gkilatr gok güglüydü igin agtk-
gasr biz onlarrn tutumundan kaygrhydrk'
Devletin istihbaratr bir türlü satlam bilgi
getiremiyordu. Onlarr hapsetmekle de iqi

bitiremedik. Gün gegtikge sayrlan artlyor'
sokala hakim oluyorlardr. Halkr aleyhimize

krgkrrtrp, ig düzenimizi bozuyorlardr On-
Iai olmasa demokrasi yolunda daha hrzh
adrmlar atardrk. Bir karar grkartrrken, ilk
akhmrza gelen onlann tutumuydu ve ken-

dimize geki düzen vennek zorundaydlk Bu

karamsarhlrmtz süre rken, bir gün Sadat'a

müslüman kardeglere ntecliste belirli koltuk
versek ve onlan meclise getirsek ne dersin?

dedrik. Saitat aniden krzdr. Yahu sen delimi-

sin? Meclisin drqrnda olmalanna ragmen
biz onlarla bag edemiyoruz, meclise getirsek

büyük kargagalar olur cevabtur verdi' Ben
de hayrr kargaEa olmazr onlan meclise
gekmekle belirli tavizler koparacafu' Devle-

iin tankr var, ugalr var onlar devlere kargr

ne yapabilirler? Bunun yanrsrra ajanlann
alamathlr bitigileri, biz mecliste duyaca'
calrz, Dolayrsryla onlarr kontrol etme
qansrmr" yükselecek ve zamanla etkisiz
Lale geleceklerdir" Evet partinin krsaca

tanrmr bu' Mrstnn hür subaylardan Nasrr
ve Sadatrn yakrn arkadagr ve Hizbu-Tbhri'
rin bagkanr Mustafa kemal murat, bunlan

agrkga söyliyordu, Gergekten söyledili grk-
madr mr? erktr, O halde cehalette diren-
memimizin sebebi ne?
iqin agrkgasr partile r siste min grda srdrr.

Partilerin olmadrlr yerde demokrasi de
olmaz. Ozellikle Refah partisi müslüman-
lann kanrnr emmekte ve onlartn ganh
direni$ni TC nin avucuna getirmek istemek-
tedir. Bu nedenle tüm müslümalarrn bu
konuda duyarh olman gerekmektedir.
Kürdistsn konusunda da bu partinin re smi

fikri, devletin fikridir, Onun kürdlere sempa-
tisi devle tin grkarr kadardrr. Onun politi.
kasr, Türkegin politikasrdrr, Belalar gel-
meden ve toplu kryrm olmadan halkrmrz
bilingli davranmah, kendine zulm etmekten
kagrnmakdrr, Kürdler gok kan verdi ve
yermeye de devarn ediyor, Bu kanrn heba
olmamasr, kürd halkrnrn hakh davasrnrn
erken hedefine varabilmesi igin bu gibi oy-
unlardan uzak durmah ve dügmanrn sinsi
oyununa gelmemelidir,

Oylar kime verilir?
Hig bir partiye.. Hangisi baga gelirse gelsin
aym gark dönecek, Hakkrmrn verilmedili,
insan yerine konmadrlrm ve kovuldulum
yerde oyumu kime verce[im? Hepsi aynr
garkr döndüren kollardrr. Ben hangi kolu
gevireyim? Higbirisi hakkrmrn varhlrna
inanmryor ki ben hangisinden hak talep
edeyim? TC nin partilerine ders yenne za-
manr gelmiqtir. Artrk bu ders verilmeli,
Kemalist zihniyetin gocuklan Kürdistana
adrm atmamahdrr. Oyle ise toplu prote.
stoya gidilmeli ve TC nin demokrasisi Kürdi-
standa iplememelidir. TC nin sistemini tasvip
etmedilimiz gibi, onun yavrulan olnn parti-
leri de tasvip etmiyoruz, Eler ceza ödemek-
ter korkuyorsanrz, gegersiz oy kullanrnrz,
En aanda bunu yaprrirz.
Allahm selamr inananlar üzerine olsun.

Anca(itnon e[ip iyi igter yopar{ar,
Affafr.'t goNgo(anarfar ae zu[tfle
uj r afi (k r mtrn fu n [i fe r in i s aa unan (ar.

iutneden{er frangi a(i6 ete
y ua ar filnac eUer tnt Y a'fu;n{a
öjrurece@r. suAß&227

3

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BiR vAH$ET DAHA..

TC nin ugaklan tekrar Güney Kürdistanr
bombaladr ve yüzlerce insanr hayatrndan
etti. PKK yr kovahyoruz diye, gidip sivil
halhr yok etmenin nedenli bir vahqet oldttlu
ortada. Amag PKK delil nerede olursa
olsun Kürdleri ezmektir. Güney Kürdistanda
Saddama tekrar baqkaldrran Kürdleri, TC
yoluyla korkutmaktr.
Son günlerde Saddama kargr baElayan aya-

klanma ve saldrrrlardan, TC nin rahatslz
oldulu ortada. A merikanrn tekrar bölgeye
silah sevkiyatr yapmasl' Saddamrn moralini
krrdrfrndan, TC Kürdlere saldrrmakla
arayr bulmaya gahqryor. Ämag PKK ope'
rasyonu defil, zavalh Kürd halklnr yoket-
mek, korkutmak ve Saddamrn önünde diz
gökmesini saflamaktrr' Gün gelir Saddam
dügerse benden korksunlar felsefe sini yürü-

täyordur. Balrrnsrz bir Kürdistanrn emelin-
den cavdrrmak icn kendine göre siyaset
yapryoidur. Diler taraftän Saddam TC yi
protesto ediyor bir daha saldrrsan bende
saldrrrrrm te hdidinde bulunuyor. Daha
önce de söylemigti. Netice igbirlili. Yarrn
aynr durum 1fürkiyenin bagrna gelirse'
Saddam da bunu yapacak
Burda önemli olan dünya kamuoyunun bu

saldrrryr ge gigtirme si. Biryandan Sadda'
mrn saldrrsrndan 100 bin insan yerini terke-
derken, difer taraftan TC saldrnyor. Güney
ve batrdan lra\ kuzeyden de Türkiye. Sonug

ortada, Bir halkrn soy krrrmr. Bir halkrn
dünya haritasrndan silinme hedefi. Hemde
dünyanrn gözü önünde. Bir halkrn yetimlili
ve kimsesizlf$...
Olay nereye varacak? Dünya kamuoyu bu

zulmü bile bile onaylryacaknn?
BM ler AT ülkeleri Bu iki canavann yaptr-

frna evet diyeckmi? Cevap olarak evet ol'
masr gerekir, Eter eYet olmasaydr onlar da
cesar€t göstererek bu vahqeti iglemeyecek-
lerdi. Saddamrn kürdlere yönelik tüm politi-
kasr onaylanmrg ve higbir gekilde insanhk
sugunu igledilinden mahkemeye gekilme'
miqtir. Günün insanlan tarih iginde Hitleri
sorgularken,
Hitleri cebinden grkaran Saddamr kimse
sorgulamryor. Eer nedense her ikisinin igi
aynr olmasrna ragmen, birisi tasvip diferi
te rhib görüyor. Halepge olayrnr iplemekle
az daha Saddama plaketler talolacaktr. Bu

sene ilk Baharda baglayan toplu katliama
kargr da hig se s grkarrlrnadr. A lmanya
drgiqleri Bakanr Gencher'in "Saddam in-
sanhk mahkeme sinde yargrlanmahdrr"
sözü havada kaldr. Amerika ve AT ülkeleri
neden ciddi bir politika izlemiyorlar ve bu
cani insann önüne gegmiyorlar.
Türkiye 1983 yrhndan beri Güney Kürdi-

stana saldrnyor ve masum insanlan katle-
diyor. $imdiye kadar yine de Kürd dostu bir
ülke görmedik. Güney Afrikada, Filistinde
meydana gelen bir olayr, dünya basrnr
aynr zamanda hemen igliyor amma Kürdi-
stana Napalm bombalan ya$masrna ralmen
kimseden ses yok
Türkiyenin saldrrrlarrnr giddetle ve ne-

fretle krnryor, Türkiye insanhk susunu
iqledifinden dolayr insanhk mahkemesi
önünde yargrlanrnasrnr bir halk olarak
talep ediyoruz. TC artrk bu vahgi saldrrla'
rrndan caymah ve gergekgi dügünmelidir.
Dosya kabardrkga hesabrda zor olacaktrr.
Dünyanrn zalimleri bu zulmü alkrglasa bile
Kürd hallc bu zulmü hazm edemiyecektir ve
gün gelecek yaptrklanndan hesaba gekile '
cektir. Yeter artrk bu vahset. Yeter
artk bu soylanm. Yeter arük salür ar.
Dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Biz halk
olarak saldrrrya ufruyor ve gün geftik$e
kan kaybediyoruz. Vatanlmrzr gaspetmekle
kalmayan düqman canlmlza ve maltmtza
da krymaktadrr. Bir insan olarak bize yar'
flü1 sfliniz. Yaprlan bu Yahfete dur deyiniz.
ihsanhk onurunu zalim' despot ve diktatör'
lerin elinden kurtanmz. Yer yüzünde bizde
insan gibi yaqamak istiYoruz.
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