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Hejmar 1 4 DEMOKRAT 

Pirsa Kurdf, hedi hedi dikeve rojeva dine.Hin ji rojen ~şi ve, gava behna vf tişti 
hat standin herkesi ji aliye xwe ve destpekir qiseke xwe beje.U mixabin ta iro bi 
xwe kesi tu lekolin yan ditina xwe bi awaki eşkere ne da diyarkirin.Herkesi bi axaf
tin "ev tişt başe, le ev na!", yen diji bersiv da, ku"çawa, wela ev hemi başe!".Bele 
mixabin hina bahwerdikir, kuji bo masahazir teneli heviya me mane.Pirs gelek gi
ring bu, le kes bi serdene diçu. Va "DEMOKRAT" hin di hejmara xwe ya çaran de 
lekolinaji bo ve pirsetine xole.S.Siwani bi pirse destpedike "Ma gelo veqetandina 
re?''Bersive ji di naveroka nivisa xwe de dide.Bi lekolina li ser ve babete bixwe dom 
dike Sidar Ararat, bi ve nivfse ji pirs ronahitir dibe, di hejmara hatide ji ev ni vis we 
berdewam bike. 

M.Rizgari babeta li ser "Ol (din) u Tevgera Rizgarixwaza Netewa Kurdistan" di
gre dest.Çawa ku metingehkar (kolonyalist) pirsa oli di planen xwe debikar tenin. 
Dijberfya mezheban di nav gele Kurd de, çawa redetir u ferehtir dikin li ser numUne 
li Kurdistana Bakardide diyarkirin. Ci ye olperestan di gel Tevgera Millete xwe ji bo 
serxwebfin u rizgariye de ye - dibeje M.Rizgari. 

Braye me, heja Reber Eruhi ji welat name rekir, texda u zilma ku li Netewa 
Kurd dibe di BakUrf Kurdistan de carek di dide xuyakirin.Hevpeyvina ku kirf li gel 
gundiyeki Cinebrf, bebaxtiya ku li vir hatiye ~kanin bi awaki eşkere tine ber çav. 

Ajfyana hunermend M.Şexo u ya Revale tekoşer-Sekretere gişti ya Partiya Sos
yalisti Kurd (PASOK) Azad Mistefa, carek di dilen me xemgin u eş dikin.Em di 
rupelen xwe de jiyana bi mmet ya Kek Azad u hfinermend MŞexo, peşkeşf xwen
devanen xwe dikin. 

Name u nivisen xwendevanan hejmara "DEMOKRAT" dixemilinin.Ji zedeyfya 
buyeran me cih ne dit, ku zedeyen name di deste me de çap bikin.Em bawerin, ku 
h un we bi dileki geş ni vi sen Asker Goyi, Nuçeyen li ser damezrandina Yana Kur
distan u Şeva Newroze, ya ku Kovara me piroz kir li Beriina Rojava bixwfnin.Hel
bestvane heja Gundi, carek df pirsa zirnan li ser rupelen 'VEMOKRA T"tine ber çav 
Em hevfdarin, ku h un ji ve hejmara me ya çaran xweşbip... A 

BI HEVfY A DffiNEK NEZiK. .. 
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ŞEXSIYET U SIYASET - I 

E w tişte ku di jiyana mirov a civalô de mirov 
dide naskirin, karaktere lıısan e şexsi ye. Mirov, di 
nava civateke de tekiliyen xwe fi hernil şiklen 
danfistandina xwe li gora şexsiyeta xwe bi kesen 
din re pek tine. W eki din heval fi hogiren mirov ji 
disa li gora ditin fi tebiete mirov edibin. Bi kurti, 
ew civata ku meriv te de diji,tesire li ser çebfina 
şexsiyeta meriv dike. Ji ber ku, di civateke de ew 
kesen ku çetir ji hev fem bikin, kesen ku tebiet fi 
exlaqe w an weke h ev in ten cem h ev, komikan 
pektinin fi ev komik dibin bingeha xuyakirina 
şexsiyeta insan. Wek me da xuyakirin, derfidora 
me a hen nezik li gor şexsiyet fi exlaqe meriv 
ç6dibe fi li gor ve, tekili fi danfistandin bi derfidore 
re ten danin. 

Di her ware jiyane de, ew şexsiyeta kesan, dibe 
re bere jiyana wan. Ji bo ve yeke ger di jiyana insan 
a taybeti de fi ger ji di jiyana wan a civalô de rolek 
mezin a şexsiyeta insan heye. Şexsiyet, di hernil 
ware jiyane de dibe pivana meriv a berb:içav. 

Di siyasete de ji şexsiyeta insan rolekimezin 
dilize. Di demek direj de, bi tayben ji li Kurdistana 
Bakur, pirani ya hezen siyasi guh nedidan şexsiyeta 
kesan. Heger hinekan guh didan van şexsiyet fi ex
laqe hin kesan fi bixwestana wi tişti di tekiliyen 
xwe debikin wek pivaneke ji, le geleki li ser nedi
hat rawestandin. Her care, dema ku li ser insaneki 
dihat rawestandin fi lekolin li ser dihat ç6kirin ji, 
hinekan digot: ll Ev teorisyenek baş e, ev kes gel ek 
zane ye, kare baş binivise fi penfisa wi xurt e, 
propagandisteki baş e fihwd .. ll U mixabin, tucara 
şexsiyet fi ciye wi kesili berçav nedihat girtin. An 
ji cama bes başbuna wi dihat gotin fi hertişten 
wiyen din dihatin bincilkirin. Dijberi fi berberiya 
koratiya navbera Parti fi Rexistinen siyasi, dibfi 
sedemek bingehin ji bo ku li ser şexsiyet fi karakt
ere kesan neye sekinandin. Gelek caran, hin kesen 
ku ji ber nebaşi fi kireti ya şexsiyet fi exlaqe xwe di 
nava millet de stuxwar bfin, ji ber herberi fi dijbe
riye, hinek hezen siyasi ew insan bi kar tanin fi 
beyi ku li şexsiyeta wi binerin, ew digirtin nava 
xwe fi ci yen bilind ji didan wan. Ew kesen ku ji 
civata xwe hatibfin şfiştin fi berfimet bfin; tu itibara 
wan li derfidora wan tunebfi, di civateke de tu kesi 
mafe peyve nedida wan ji ber ku peyva wan be 
fede bfi, bi kurti, kesen ku xwedi karakterin xerab 
bfin, le heyf fi sed mixabin ev kesen bi vi awayi, bi 
nave rexistinan xeberdidan fi gelek caran ji ne 
tişteki xerib bfi ku meriv wan wek nuneren rexis-

tinan bibinin. Ji bo ve yeke ji hat xuyakirin ku ge
lek kesan şexsiyeta xwe di nava siyasetan de ditin 
fi bi ri ya tevgeren siyasi di nava gel de bfin xwedi 
11qedr fi qiymet11

• U herdeme di nava van kesan de 
kemasi fi nizmiyek hebfi. Ji bo ve ji, ji bo ku kari
bin ispata şexsiyetek xurt ji bo xwe bikin, bi riya 
siyaseten ku te de kardikirin hernil tişten xirab fi 
kiret bikartanin. Bi van kiryaren xwe dixwestin 
tola xwe ji we civata ku te de rfireş bibfin, bistinin. 

Mixabin ew kesen han heta bi serokatiya gelek 
tevgeren siyasi bilindbfin fi di organen biryardane 
de ji ci girtin. Veca dema ku ev kesen bi vi awayi 
di nava rexistinen siyasi de xwedi biryar bin, baş 
te xuyakirin be we biryaren çawa fi li ser çi bin
gehe ben girtin. Çaxa meriv baş bala xwe bide ve 
xala jorin, pirsgirek fi astengen li peşiya tevgera 
rizgarixwaza Kurdistane baş ten xuyakirin fi 
eşkere dibiq. 

Pişti 12 e llona 1980 i, bi derbederbuna tevgeren 
siyasi ya derveyi welet, pirsa şexsiyeta kesan 
behtir hat rojeve fi zeraren ku li tevgera riz
garixwaza Kurdistane hatibfin kirin behtir zelal fi 
berbiçav bfin. Li derveyi welet gelek tevgeren 
siyasi ji desten xwe derketin fi ketin bin desten hez 
fi tereren bi yani. Bi vi awayi pirani ya hezen Kurdi
stani nikaribfin ji bo doza Kurdistane bi sere xwe 
biryaran bidin fi siyasetek serbixwe bajon. 
Tekiliyen tevgeran en bi hev re, gelek caran bi dax
waza hin aliyen biyaniçedibfin. Ew hezen ku dix
westin li ser rexistinek Kurdistani hikim bikin, be 
guman hernil re bi kar tanin fi bi riya van 
şexsiyeten zeif digihan arınanca xwe. Dema ku bi 
van riya nikaribfin daxwazen xwe li ser rexistineke 
bidin ferzkirin, carek din ew şexsiyeren zeif bi xwe 
ve giredidan fi ew li ser rexisıinan dikirin tehdidek 
parçekirine. Dema ku bi tu awayi bere rexistineke 
ji si yaseta we a welati fi serbixwe nikaribana bidin 
aliyeki, bi hernil awayi alikariya wan şexsiyeten 
zeif dikirin fi bi riya wan di nava we rexistine de 
parçebfin pek tanin. Heta bi iro ji komiken ku ji be
rhemen wan kiryaran ç6bfine li piyase pir in. 

Bi kurti, tevayiya van tişten ku xisar didan 
rexistinan, bi riya van şexsiyeten zeif fi kem de 
çedibfin, çedibin fi şexsiyeta kem her deme ji bo 
tişten nebaş, di navbera xerabiye fi rexistinen 
siyasi de dibe pir' ek ... 

( Dumahik di bejmara be de) 
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YOL RYIRIMI Ml ? 
• 

1980' li yılların ikinci yarısın 

da SSCB'de oluşan yeni Gorbaçov ik
tidarının ilk yıllarından beri dünya 
misli görülmemiş bir yumuşama 

sürecine girdi.Dünya'nın iki nükle
er devi arasında yapılan seri Reyk
javik,Washington ve Moskova zirve 
leri,el atılmamış konularda adımlar 
atılmasına yol açmış bulunuyor.Kı
sa ve orta menzilli nükleer başlıklı 

tüzelerde indirim,Avrupa güvenlik 
ve işbirliOi antiaşması bunlar ara
sında sayılabilir. 

Uzun yıllardır devam eden antlaş 
mazlıkları da görüşmeler yoluyla 
çözme eOilimi aOır basmaya başladı. 
ABD ve SSCB'nin bu yöndeki çabala
rı Namibya'da,Güneyc:JoOu Asya'da, 
Afganistan'da olumlu meyveler ver
di.Filistin meselesinde de iki dev,nü 
ans farkıyla aynı şeyleri savunuyor 
lar.Amerika'nın geçmişte terörist 
ilan ettiOi FKÖ ile altı ay dolmadan 
ikinci görüşmesini yapıyorsa,bunu 

salt örgütün liderliOinin teslimiy
etçiliği ile izah etmek mümkün de
ğildir.Örgütler ve devletler eski 
katı "doktriner" tavırlarını terket
miş,çözüm için basacakları "doOru 
düğmeler"in arayışı içindedirler. 
Peki bu dönemeç ne demektir?Kür
distan'a etkisi nasıl olacaktır?Bunu 
açmaya çalışalım. 

ABD AÇlSlNDAN 

ABD'nin son yıllarda baş etmeye 
çalıştığı geniş dış ticaret açıOı,işsiz 
lik ve bütçe açıkları,dünya pazar
larını kapıırma gerçeği ile paralel 
yürüyordu.Giderek kendisi Pasifik 
havzası ve AET'nin pazarı haline 
gelmekteydi.En önemlisi ise insan
lık kendi sonunu hazırlayacak olan 
vasıtalara sahipti.Nükleer silahlar 

ın kullanılacağı bir üçüncü sa
vaşın galibini görmek kimseye 
nasib olmayabilirdi.Ayrıca dün
ya tek başına bir ülkenin başede 
meyeceOi ekolojik ve çevre kir
lenmesiyle karşıkarşıyaydı.Oysa 
yumuşama süreci,ABD ekonomi
sini rahatlatıcı yeni sosyalist 
pazar imkanını da kaçınılmaz ol
arak saOiayacaktır.Oysa silah
lanma yarışının beslediOi ABD
nin "tahrip sanayi kompleksi"ne 
alternatif olan,imalat ve ağır sa
nayi üniteleri bu pazara gire
bilecek,meydana gelebilecek boş 
luOu bu sanayi kolları doldura
bilecekti. 

SSCB AÇlSlNDAN 

SSCB açısından ise durum ol
dukça deOişiktir.Gorbaçov yöne
time geldiOinde ülke ekonomisi 
çökme noktasındaydı.Kaynakla

rın % 30'unu yutan dev bir sa
vaş sanayiine karşılık,geri bir 
teknolojinin uygulandıOı imalat 
sanayiinde kalite düşüklüğü ba
rizdi ve bu haliyle bile kıtlık 

vardı.Her alanda üretimi engel
leyici olan bürokrasi,Gorbaçov' 
un "toplumdaki yeni antagonistik 
kutup"(l) olarak gösterdiği asa
lak bir katman haline gelmişti. 
Basın - yayına,örgütlenme,top

lantı ve ifade özgürlüOüne getiri 
len ağır kısıtlamalar toplumu a
deta tepkisizleştirerek itaata zor 
luyordu.Bu durumu giderme a
macıyla başlatılan yeniden yapı
lanma(perestroika) ve açıklık 

(glasnost)politikalarının yürü
tülebilmeleri,ülke ve dünya me
selelerine yeni bir gözle bakma
yı gerektirmekteydi. 

S.SiURNi 

Gorbaçov BM'de "dünya eko
nomisi tek bir organizma haline 
geliyor,ait olduğu toplumsal sis
tem veya ulaştığı ekonomik dü
zey ne olursa olsun hiç bir dev
let onun dışında,normal olarak 
gelişmeyecektir(2)derken bütün 
leşme ve karşılıklı baOımlılık i
çinde olan dev bir dünya ekonomi 
sinin kaçınılmazlıOına işaret et
mekteydi.Bu dev entegrasyon,yal 
nız gelişmiş ülkeleri değil,geliş 

mekte olan ülkeleri de kapsamı
na almaktadır;"emperyalizme 

karşı mücadelede gelişmekte olan 
ülkelerle sosyalist ülkelerin sı

nıfsal çıkarlarının aynı doğrultu 
da olduOu efsanesi,eleştiriye da
yanabilecek güçte deOildir ... Geliş 
mekte olan ülkeler,eski sömürge 
merkezlerine karşı mücadele ile 
ilgilenmiyorlar.Onlar kendi lS
TlKRARLARI ile uluslararası IS
TIKRARI korumak için işbirliği 
yapmakla ilgileniyorlar.lşte bi
zimde Üçüncü Dünya ile işbirli
Oimizin hedefi bu olmalıdır."(3) 
Bu dev entegrasyon ve dünyayı 
"uluslararası sınıf savaşı"alanı 

olarak gören tarih hatasından 
vazgeçme(4) Sovyet dış politi
kasındaki tarihi değişimin işa

retidir. 
Dev bir ekonomik güç haline 

gelen AET ve Pasifik havzası ül
keleri,aynı düzeyde askeri güç 
haline gelemediklerinden,yumu
şamayı ihtiyatlı bir iyimserlik
le karşıladılar.Bilhassa ABD pa
zarlarına hakim olmaya başlayan 
ve bunun için ABD yönetimi ta
rafından derin ticaret açıklarına 
yol açtıkları için sıkıştırılan 
Japon ekonomisinin yöneticileri, 
doğrusu yeni pazar fırsatından 
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. Hejmar 1 4 

oldukça memnun görünüyorlar. 
Bu pazar Çin'i de kapsamına al
mış bulunuyor.Böylece görece 
olarak kapanma ihtimali bulunan 
ABD pazarına karşı,ikame sos
yalist ülke pazarlarına girilecek 
ve ekonomik bunalımın tahriba
tından korunulacaktır.lşte böyle 
bir dünyanın doğmasını bir ihti
mal olarak düşünümeyecekleri 
80'1i yılların başında karşılaşı

lan sıkıntılara ve bunların sebep 
olabilecekleri çılgınca macera
lara karşılık,yeni entegrasyon, 
bir sigorta görevini yüklenmek
teydi. 

KÜRDISTAN'A ETKI VE 
GELIŞMIŞ ÜLKELERIN 
KÜRDISTAN POLITI
KALARI 

Kürdistan bu süreçten derin 
bir şekilde etkilenmek üzeredir. 
Her ülke,her konuda olduğu gibi; 
Kürdistan konusunda da artık 

politikasını açıklıkla ortaya 
koymaya başlamakta,ama yine de 
bu ortaya koyuşlarda da bir ihti
yat payı bırakmaktadır.Bu ihti
yata sebep,herkesin bu yeni en
tegrasyon sürecinin daha henüz 
başında olmasıdır.Birbirine açıl 

ma başlamış fakat olay sonuçlan
dırılmamıştır.Askeri paktlar, 
zayıflamakla birlikte sona er

mekten oldukça uzak bir noktada 
bu lu nmaktadırlar. Macaristan'ın 
çok partili sisteme geçiş teşeb
büsü veya Polanya'da düzenlen
mesi düşünülen yarı serbest se
çimler,Batılıların bazı şeyleri 
hayal etmeleri için yetersiz olay 
lardır.Hatta Macaristan Komu
nist Partisi,Merkez Komitesi to
plantısında, 1956'daki Sovyet 
müdahalesine yolaçan olaylara 
"halkın meşru ayaklanması"den

mesi bile sadece sistem içi bir 
parazit ses olarak algılanmama
lıdır. 

ABD yönetiminin,C.Talabi'nin 

DEMOKRAT 

ziyareti dolayısıyla yaptığı açık 
lama Kürt Meselesinin bu ülke
nin politika sahnesinde vardığı 
aşamayı netçe açıklar nitelik
tedir.Buna göre ABD,kesinlikle 
bölgede bağımsız bir "Kürt dev
leti"nin ilanına ve kurulmasına 
karşıdır.Onların ilgilendikle
ri,"demokratik-kültür haklar"a 
kavuşmuş bir Kürt Halkı yarat
arak (5) bölgede istikrar tesis 
etmektir.ABD'nin bölgedeki üç 
büyük müteffikinden,Türkiye ve 
Mısır'ın menfaatleri,bu ülke 
için hala belirleyicidir.Dolayısı 
ile Kürt'lerin büyük bir kuvvet 
halinde tarih sahnesine çıkışını 
rededen bu ülkelerin Arapçı ve 
Türk'çü zihniyetierine karşıt 
olan çözümlerden yana ola
maz.Bulunacak çözüm,Arap ve 
Türk yayılmacılığını negativ 
etkilemektir. 

ABD, 1960'1ı yıllardan beri 
Türkiye'ye sürekli aynı tavsiye 
de bulunmakta;fakat Turancı bir 
zihniyetle yetişmiş bulunan 
Türk ordusunun şövenist eğilim 
lerini kırma imkanını elde ede
memektedir.Diyarbakır radyosu 
nun Kürtçe yayınına başlaması
nı,Kürt halkına bazı Kültürel 
haklar verilmesini Türk dev
letinin devamının menfaati için 
öngörmüşlerdi.Böylece Barza
ni'nin yönettiği 1961-1975 
Kürt ihtilalinin yaratığı Milli 
bütünleşme dalgası marke edil
miş olacaktı.Kürtler de elde et
tikleri bu haklar sayesinde to
plumsal yapıya daha fazla uyum 
sağlayacak ve "aşırılıklara me
ydan vermeyeceklerdi.Son iki 
yıldan beri bu çözüm şekli ye
niden gündemleştirilmeye çalı
şılıyor ve ABD ile Türkiye ara
sında Bu konudaki tartışmalar 
herhalde devam ediyor.Aynı şey 
Halepçe ve Bahdinan kimyasal 
gaz müdahalesinden sonra Irak 
BAAS yönetimi ile de söz konu
sudur. 

Rupel 5 

SSCB ise tavrını direk değil "i
kinci elden"belli etmeyi tercih 
ediyor .Buna örnek olarak M.A. 
Hasretyan'ın"lzvestiya"ile röpor 
tajı gösterilebilir.(6)Bu söyleşi 

de Hasretyan,silahlı çözüme kar
şı olduğunu,meselenin barış ma
sasında görüşmeler yoluyla hall
edilmesini ve ilgili ülkelerin, 
Kürt meselesini demokratik bir 
temelde konuşmaları gerektiğini 

işaret ediyor.Böylece bölgede is
tikrar sağlanacak ve dış "gerici" 
güçler müdahale imkanı bulama
yacaklar.Dünyanın ekonomik en
tegrasyona girme yönünde yol al
dığı günümüzde bu gerici dış güç 
leri saymayı "unutan" Hasretyan 
en fazla bölge istikrarına önem 
verdiğini gösteriyor. 

Eğer bir gerici aranacaksa,bu 
nun uzakta veya dışarda değii,Kü 
rdistan'ı sömürgeleştiren lrkçı 

iktidarların kendilerinde aramak 
gerektiği ortadadır.Çünkü "çok 
renkli ve çok boyutlu dünyanın 
gerçeğini yeniden okumakla kal
madık.Yalnız,her devletin çıkar

ları arasındaki farklılığı değer
lendiremedik.Ama konuyu gördük 
-Dünya devletlerinin giderek bir 
birlerine bağımlı olma eğilimle

ri.Bugünkü gelişmenin diyalek
tiği bunlar.Çelişkili,politik ve 
sosyal açılardan çeşitli,fakat 
yine de birbirine bağlı ve çok 
kere bütünleşmiş dünya,karşılı
klı çatışmalar arasında yokunu 
arar gibi büyük güçlüklerle olu
şuyor ... Biz insanlar,hepimiz,ay
nı geminin yolcularıyız.Batarsak 
hep beraber batacağız,yüzersek 
hep beraber yüzeceğiz"(7).Sov
yet yazarı bu mantık silsilesini 
takip etseydi,görecekti ki;bir 
milletin devlet olarak tarih sah
nesine çıkışını engellemek içinde 
bulunduğumuz zaman kesitinin 
veya sürecin istikrar içinde ile
rlemesini engellemekle eşanlam
lıdır.Dolayısıyla bu anlamda ki 
bir gericiliği uzakta aramak 
beyhudedir. 
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lngiltere,Bahdinan'a atılan 
kimyasal silahlardan sonra ülke 
sinin Kürt Politikasına açıklık 

getirme gereğini duydu.(8)Buna 
göre Ingiltere'de bağımsız bir 
devletinin kurulmasından yana 
değildir.Bir takım yatıştırıcı"de 

mokratik hakları" yeterli bulu
yor.Bölgedeki istikrar ve mütef
fiklerin menfaatlerine halel gel
memesi onlar için esastır.Tür

kiye'de bir Kürt meselesini iti
raftan .dahi kaçınan bu belge,ln
giltere'nin 1920'lere çakılıp kal 
dığının bir belgesidir.Fransa'da 
Kürt Enstitüsü'nünde katkısıyla 
hazırlanarak gazetelere yollanan 
ilan bu yönde atılan adımlardan 

sadece biridir.Federal Almanya' 
da son zamanlarda TV'Iarda Kürt 
meselesi ile ilgili olarak başla

tılan seri programlar boşuna de
ğildir.Burada unutulan "kendi"ke 
limesi herhalde önemsiz bir ay
rıntı olarak algılanıyor. 

IKI SÖMÜRGECI ÜLKE
TÜRKIYE VE IRAK'IN 
TUTUMU 

Türkiye,kurduğu bölge va
liliği eliyle Kürdistan'a tek taraf 
lı bir savaş ilan etti. "Resmileş
tirilmiş terör"(9) ün bir çok 
can aldığı,insanları,baba ocak
larını terke zorladığı bu alçak 
ve kalleş savaş büyüyerek devam 
ediyor.Türk hükümeti,Kürtleri 
kaçtıkları yerlerde de rahat 
bırakmıyor.Antalya'da kısa sür
ede inşa edilen üçbin Kürt gece
kondusu bir günde yıkıldı.llçele
rde Kürtlere kiralık ev verilmi
yor.Karakollar,Samsun - Adana 
hattının batısına yerleşmeye ça
lışan bu insanlar için dosyalar 
tutuyor ve sürekli takip ettiriy
or.Kürdistan'da asimilasyon ça
lışmaları oldukça hızlanmış,a

nadil anayasal tedbirlerle yasak
lanma yoluna gidilmiştir.lşkence 
çocukların gözleri önünde baba-

DEMOKRAT 

larının öldürme olayları "vakai 
adliye"den sayılmakta.Hedef;si

ndirme,asimilasyon ve yoketme 
olunca herşey meşru sayılıyor. 
Halk;tehdit,şantaj veya ekono
mik güçlüklerinden de istifade 
edilerek ajaniaştı rı larak birbi
ri aleyhine jurnalcılığa sevke
diliyor. 

Öte yandan milli duygular 
bastırılacağına kabarınca derin
den derine bazı yeni sondajlar 
başlatıldı. Demirel, Kürtleri
Türk gösterme çabalarına zorla
ma derken;Ecevit anadilin yasa
klanması gayri insanidir şek
linde konuşuyor.(1 O)Başbakan 

Özal,bu bölgede yaşayan herkes 
birinci sınıf vatandaştır ifade
sini,bir Türk Başbakanı olarak 
kullanırken ilk defa Kürt insa
nına "Türk"dememiş oluyor.Ha
tta onlara Türk demekten dikka
tle kaçınıyor(11 ).Bütün bunlar 
gazete ve dergilerde başlatılan 

Kürtlere bazı haklar verilmesi 
konusundaki tartışmalarla bir-

AET ve ABD'den y(Jneltilen a~tr 
eleştiri/erin etkisiyle başlatilan 
tartişmalar belli bir noktaya var 
d1~mda,baz1larmm Kürtlerin ka 
derini tayine hazlflandl~l belli 
oluyor.Bu kader,baz1 kültürel 
haklafi tammanm herhalde (Jte
sine geçmeyecektirl.. 

leştirilince adeta- ete, kemiğe 
bürünüyor.Ancak aralarında 

ikiye bölünmekle birlikte 
"etkiliçevrelerin" çoğunluğunun 
daha henüz bazı konularda ikna 
olmadıkları ortada.Fakat AET ve 
ABD'den yöneltilen ağır-sürekli 
eleştirilerinde belirli etkisiyle 
başlatılan tartışmalar belli bir 
noktaya vardığında,bazılarının 
Kürtlerin kaderini tayine 
hazırlandığı belli oluyor.Bu 
kader,bazı kültürel hakları ta
nımanın herhalde ötesine geçe
meyecektir. 

Rupel 6 

Irak rejimi çok daha pervasız 
davranıyor.Desteğini hissetiği yüz 
milyondan fazla arap nüfusunun 
sunduğu şemsiyenin altında,dile 

getirilen zayıf tepkileri elinin te
rsiyle iten Saddam rejimi tüm 
Kürdistan'ı boşaltma çabasındadır. 
Pervasızca yıktığı 7000 Kürt kö
yüne ek olarak kimyasal silahlarla 
taradığı Kürt şehir ve kırsal ala
nlarını cehenemme çevirmiş ve 
binlerce kişinin ölümüne,yüzbin
lerin göçetmesine veya kendi ana
yurdunda mülteci olmasına yolaç
mıştır.Kalanları ise stratejik 
köylerde toplayan bu canavar,yi
ne de Kürdistan'daki silahlı müca
deleyi bastıramadı.Bu eylemlerini 
sürdürüken öte yandan yeni tak
tikler geliştiren Saddam,Kürt ha
reketini bölmek,zayıflatmak ve 
tecrit etmek için akla,hayale gele
bilecek her vahşet ve hilelere ba
şvurmakta sakınca görmüyor.Sov
yetler Birliği'nin,Kürt meselesine 
pasif yaklaşımını,Batı ülkelerini 
de bu konuda kazanmak suretiyle 
pasifleştirmek için elinden geleni 
yapıyor. Genel aflar ilan ediyor, 
Lübnan'daki hristiyan askeri dar
beyi destekliyor,"serbest" genel 
seçim ve parlamenter rejim vaad 
ediyor.Ama öte yandan Kürt'lerin 
kaderlerini tayin etmeye çalışan 
çevreleri de hepten eli boş gön
dermernek için,Kürt hareketinin 
bazı liderleriyle temas peşinde.O, 
1974 Otonomi kanununu teslim 
edeceği bir yatıştırıcı emin elin 
peşindedir. 

BU KESITTE KÜRT HA
REKETI NE YAPlYOR ? 

Kürt hareketi bütün bunlar 
olurken yavaş yavaş iki ana cep
heye ayrılıyor.Üike içindeki eski 
politikacıların başını çektiği ve 
giderek Avrupa'da yayılan birinci 
gruptakiler bu "kader tayini" 
işine iyice yatkın.Bu konuda mü
zakereler olacaksa masada yer al-
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manın mücadelesini veriyorlar. 
Parti düzeyinde örgütlendi(ji söy 
lenen bazı gruplarda bu kervana 
açıkça katılıp katıimamanın san
cılı,tereddüt dolu günlerini yaşı
yorlar.önemli bir gözlem,bu 
grubun sayısal durumunun git
tikçe kabarma e(jilimi gösterme
sidir.Demek oluyorki;Kürt Mil
leti bunca meşakkate, hakarete, 
sürgüne,işkenceye,hapse ve ölü
me,radyosunu açtı(jında Kürtçe 
müzik dinlemek için katlandı.AET 
nin gülücükleri altında dönülecek 
olan "Do(ju Anadolu"da,bundan baş 
ka de(jişecek birşey olmayaca(jı 
açık de(jilmi ? 

Ikinci cephedekiler de ise tam 
bir hüviyet arayışı vardır.Ço(ju 
şu veya bu şekildeki dünya ba(j
lantılarıyla samimi bir şekilde 
ülkelerine birşeyler vermeye 
çalışırken,deniz birdenbire bitti. 
Bu gruptaki Kürt Insan'ını ayak
ta tutan,Ba(jımsız,birleşik Kür
distan'a ulaşma ülküsünün güven 
eelerinden bazılarında son yıllar 
da çatırdamalar veya bizim ça
tırdamaya yordu(jumuz sesler gel 
di.Bu noktada kahredici bir yal
nızlık duygusu sardı ortalı(jı ... Bu 
duygunun örgütlerin gOvdelerin
de dahi pani(je yol açmaması,on
ların gerçek yurtseverlik duy
gularından ileri gelmektedir. 

Oysa,dünyadaki hiçbir drama
tik de(jişiklik bizi yalnızlı(ja it
medi.Biz zaten yalnızdık.Bunu 
biz tercih etmiş de de(jildik ve 
de(jiliz.Dünya politik satrancı
nın bizi sürdü(jü noktadır yalnız 
lık.Bunu aşmak ve sürece toplu 
müdahalede bulunmak bizim e
limizde ... Tabii kimlik arayışını 

samimi bir şekilde tamamlamak 
ve durumumuzu yeniden gözden 
geçirmek kaydıyla,sürece mü
dahale etmeye hazır olabiliriz. 

Bu cephedeki Kürt lnsanı,ken
di kaderini kendisi tayin etmek 
istiyor.Lehteki dış müdahaleleri 
tabii ki olumlu buluyor,ama on
lara tabi olmayı redediyor!Sü-

DEMOKRAT 

reçteki insan concensus'u o böl
gede istikrarı öngörüyor olabi
lir.Ama bu istikrar Kürt Ulusu
nun haklarının feda edilmesini 
gerektirecekse buna razı olma
yacak güce ermeliyiz.Dünya'nın, 
Kürtlerin Ulusal Haklarını feda 
etme e(jilimi havadaki bir iddia 
de(jildir.Bu yönde birçok planlar 
tezgahlanmakta ve yaşama geçi
rilm ek istenmektedir.ABD,Batı 
Avrupa'da söz sahibi ülkeler ve 
hatta lsveç bile,Ba(jımsız-demok 
ratik Kürdistan'ın kurulmasına 

karşı olduklarını açıkça ifade e
derken,SSCB bize karşılıklı ola 
rak görüşme yolunu öneriyor. 
Bilindi(ji gibi Uluslararası iliş
kilerde görüşmenin gerçekten 
görüşme sayılabilmesi için açık 
ve belirgince esaslara ve tümen 
lere dayanma gere(ji vardır.Aksi 

Rupel 7 

bütün unsurların TEMSIL EDI
LEBILECE~I BIR ULUSAL KON
SEY'dir.KONSEY HAREKETE GEÇI
REBILECE~I KITLE ORANINDA 
temsil gücüne sahip olacak ve 
tüm dünyaya,kendisini Kürt Mil
letinin meşru temsil organı ol
arak kabul ettirecektir .Şişiril
miş bir örgüt olan FKÖ"nün artık 
ABD ile bile görüşmelere oturdu(; 
unu yadsıyabilirmiyiz?Evet,ha
klı olarak bu örgütün şartlarının 
de(jişik oldu(ju,talep etti(ji toprak 
larda ilhak de(jil,işgal statüsünün 
uygulandı(jı söylenebilir.Ama bir 
de işin öbür yanı var;FKÖ,ne si
lahlı mücadelede ki etkinli(ji,ne 
de dayandı(jı kitle genişli(ji bakı
mından bizim Irak KOPnin yarı
sı bir güce bile ulaşmıyor.FKÖ yi 
nede temsil güç olarak dünyada da 
ha etkin. 

Dünyadaki hiçbir dramatik değişiklik bizi yalmzltğa itmedi.Biz 
zaten yalmzdtkl Bunu biz tercih etmiş de değildik ve değiliz ... Dünya 
politik satrancmm bizi sürdüğü noktadtr yalmzltk.Bunu aşmak ve 
sürece toplu müdahalede bulunmak bizim elimizde ... Tabii kimlik a
raytştm samimi bir şekilde tamamlamak ve durumumuzu yeniden 
g()zden geçirmek kaydtyla,sürece müdahale etmeye haztr olabiliriz/ 

tavsiyeler soyuttur ve teslimi
yeti ça(jrıştırır.Kısacası-Dünya, 
ülkemizin içinde bulundu(ju böl
gede gürültü istemiyor.Dengenin 
korunabilmesi içinde,ulusumu
zun iradesini temel almadan,so
runun kendi lehinde çözümü için 
çabalıyor ... Oysa bizim sesimizi 
duyurabilmemiz için gürültüye 
ihtiyacımız vardır.30 milyon
luk nüfusa sahip bir Ulus,kendi 
kaderini, kendi amaçlarının 
do(jrultusunda belirlemek iste
mindedir. 

Bu noktada ise Kürt Milleti
nin bir eksi(ji-çok önemli bir 
eksi(ji kendini gösteriyor.Bu ön-
emli eksiklik , kendisini ik-
dar gibi ve örgütlemiş Kürt de
vleti gibi hareket edebile
cek;milliyetçi,demokrat,dinci, 
sosyal-demokrat ve sosyalist 

Her örgütün sahip oldu(ju mili 
tan sayısı oranında temsil edildi 
(;i böylesine bir KONSEY,diploma 
tik alandaki çalışmalarını ülke 
düzeyindeki sıcak mücadele ile 
birleştirdi(ji oranda dünya tarafı 
ndan tanınacaktır.Yoksa bölün
müş çabalar cezaya mahkümdür. 

DlPNOTLAR 

1-M.Gorbaçov-Perestroyka-Güneş yay. 
2-M.Gorbaçov BM'de yaptıgı konuşma. 

"Yeni Açılım" 1 O 
3-Andrei V.Kozyrev-"Saçak"sayı 61 ve 
"lnternational Herald Tribune"Jan.9.89 
4-Agy. 
5-C.Kırca-"Hürriyet"20.06.1988 
6-M.A.Hasretyan-"1zvestiya"16.09.1989 
7-M.Gorbaçov-Perestroika 
8-"DEMO.KRAT"-Sayıl 
9-D.Baykal-"Nokta" ,yıl:7 ,sayı: 10 
10-Agy 
ll-Turgut Özal'ın , V an konuşması 
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Kemalizm; "din birleştiricidir" diyen 
Evren Paşa'nın da,atalarından ema
net T.C.bekçisi "ezilenlerden yana!" 
sol kalemşörlerin de sentezidir. 

Kendi kurtuluş savaşlarının örgüt
lenmesinde 1919'da başları derttey
kan Kürt aşiret reislerine,büyük top
rak sahiplerine,şeyh ve dedelere 
gönderilen "Fazuletli efendim" diye 
başlayıp" kendilerine kalben pek bü
yük hürmetleri olduğunu"ekleyip,"fe 
dakar dindaşlarının kendisiyle bera
ber çalışmaları"konusunda yardım is
teyen mektupların ardı arkası kesil
medi. 

Ankara meclisinin açılışında,kurtu
luştan sonra ağızlardan hiç düşürül
meyen "Türk Milleti"tekerlemesinin 
yerine "anasır-ı lslamiye"den söz e
diliyordu o günlerde. 

1920 Ankara meclisinin açılışından 
hemen 6 gün sonra "Hıyaneti Vatani
ye ve Islam Mehakimi Kanunu"çıkarı
lacak,sonraki yıllarda bu yasalar,ulu
sunun bağımsızlığı için savaşan Kürt 
aydın,dindar ve yurtseverlerinin yok 
edilmesinde ölüm makinesi işlevini 
üstlenecekti. 

Daha o günlerde "Kürtlük careya
nının kökünden sökülüp atılması" nı, 
Kürt sorununun çözümünde temel 
politika olarak alan Kemal Paşa,"Kürt
lük gayesi için çalıştıkları"için Bedirha
ni ailesinden Caladet ve Kamran Bey 
leri,Diyarbekirli Cemil Paşazade Ek
rem Beyleri "vatan haini" ilan edecek 
ve Kürt ulusunun kurtuluşu doğrul
tusunda gelişebilecek en ufak bir kı
pırdanmayı,daha başındayken boğ
mayı,belli bir program içinde planlaya
caktı.1919-20'1erde telgraf başında 
çalışanlar,bu fedakar,yurtsever Kürt 

M.RIZGARI 

önderleriyle ilgili ihbarları yazma-çöz
meyle uğraşacaklardı. 

Lozan'la birlikte Misak-ı Milli çizile
cek,hilafetin yerinde yeller esecek 
ve 1925 Şeyh Sait Halk Hareketi "ir
tice hortluyor!"yutturmacasıyla ve"la
ikliği halel"temelinde gerekçelendi
rilerek bastırılırken,Kürdistan bir kez 
daha kan gölüne çevrilecekti. 

Laik T.C.,modern Türkiyeolma yo
lunda ilerliyordu,ne denli demokratik 
olduğunun ifadesini de "Ne mutlu 
Türkü m diyene"de buluyordu. "Tür
kiye Türklerin"di ve artık Kürt inkarı
nın zamanı gelmişti. 

Kürtlük adına sıkılan kurşunlar,Ce
lal Bayar'ın "Kürt sorunu kökünden 
halledilmiştir"dediği 1938 yılına ka
dar sürdü. 

T.C.nin devlet politikasında "Kürt 
Ulusu sorununa çözüm" konusunda 
1919'1ardan bugüne bir değişme ol
madığına,tam tersine Kemalist- ırkçı 
ideolojinin harfiyle uygulandığına ta
nık oluyoruz. 

Evren Paşa'da 1980'de,M.Kemal' 
in Lozan sonrası tanık olduğumuz 
"laik-modern T.C.nin cumhurbaşka
nı"rolünü üstlendi ve"T.G'yi tehdit e
den tüm odakları kurutma" sahnesi 
bir kez daha oynandı.Kürdistan'da 
köyler ateşe verildi.1980'1erde 7-8 
yaşında olan bebeler,bugün 17 ya
şında ve belleklerinden silerneye
cekleri acılara tanık oldular.Büyüyor
lar ... Kendilerine uygulananları unut
madan ... Kinleriyle ,umutlarıyla ... 

Aynı Evren Paşa, 1986'1ardan son 
ra "din birleştiricidir"demeye başladı. 
Son aylarda da 2000'e Doğru gibi 
dergi ve gazetelerde yorum ve ha
berler birbirini izler oldu.Laik ve mo-

dern T.C'ye neler oluyordu? Bu nok
tada,rnodern T.C. yara alıyor diye te
laşa kapılacak, Paşa'nın öne sürdüğü 
böylesi bir zihniyeti sorgulayacak şaş 
kınlık ifadelerine hiç gerek yok. Evren 
işte tam burada, 1920'1erden başlaya
rak misak-ı milli'yi çizdirinceye kadar, 
Kürtleri birliğe çağıran M.Kemal'in ta 
kendisidir. 

Türkiye sınırları içinde ayrı bir dev
let kurulmasını kesinlikle tasvip etme
diklerini söyleyen ve 60 milyonluk 
Türkiye'de,herkesin müslüman oldu
ğundan ötürü "kardeş"olduğunu ek
leyen Refah Partisi "biz uluslurarası i
lişkilerde Türkiye'nin milli çıkarlarını 
gözetiriz"demekten de geri kalmıyor. 
Refah Partisi'nin Kürtlerin milli çıkarla
rı konusundaki görüşlerini anlamak i
çin kahin olmaya gerek olmadığı ger
çeği de apaçık ortada duruyor. 

Biz aynı partiyi (ancak o zamanlara
dı MSP olan)müslümanların birliğin
den sözederken ve CHP ile birlikte ik 
tictar olup, TC devletinin çıkarlarını bir
likte gözetirken de görmüştük. 

Devlet,dinsel görüşün örgütlü ya
pısı olan Refah Partisi'ne bugün da
ha bir hoşgörülü bakıyor.Bu anlarnda 
R.P.'nin oy potansiyelinin yükselme
si bizce hiç şaşırtıcı değii.Görünen ge 
lişme,Kürt Ulusal direnişinin örülme
sinde mezhep ayrılıklarının öne çıka
rılması planlarının sadece başlangıcı
dır. Doğabilecek krizin zemini şimdi
den atılmaktadır ve krizin nedenin de 
kimlerin sırtına yıkılacağı ve faturasın
ın kimlere ödetileceği şimdiden plan
lanmıştır. 

Yerel seçimler öncesinde"islam"ve 
"laiklik"e ilişkin haber ve yorumlar,se
çimlerin sonucunda daha bir boyut
landı.Dergilerde olabilecek "ara rejim
den"sözediliyor.yapılan yorumlardan 
bazılarında ara rejim nedeninin"şeriat 
çılığa karşı olacağı"söylentileri var.RP' 
nin "batıda sanayileşmenin gelişkin 
olduğu yerlerde değii,Doğu'da güçlü 
olduklarından"sözetmeleri,seçim so
nuçlarıyla da doğrulandı.Geleceği var 
sayılan darbenin Istanbul'da türbanla 
dolaşan bir avuç genç kız için gelme
yeceği apaçık ortada. 

Türk sosyalistleri,Misak-ı Milli çerçe 
veli gözlüklerini çıkarmadıkları müd
detçe,daha yıllarca düşüncelerini Kür 
distan'a taşımayı deneserer de yanlış 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Hejmar 1 4 

hesap Kürdistan'ın sınırlarından dö
necektir.Emperyalizme karşı olup,em 
peryalizm tarafından çizilen sınırları ka 
bul etme ikiyüzlülüğüdür yaşadıkları 
T.C.nin bekçiliğini yapan ve Kürt Ulu
su'nu ille de Misak-ı Milli sınırları için
de görme alışkanlığından en ufak ta
viz vermeyen sol, 1983'te islami hare
kete ve onun örgütlü yapısı olan 
MSP'ye,cuntaya karşı durmada cep
he çağrısı yaparken T.C.'nin laik oldu
ğunu unutuvermişti.Bugün RP'nin 
oy potansiyelinin yükselmesi karşısı
nda gösterdikleri panik niyeydi? 

Türk sosyalistlerinin hiç şüphesi ol
masın,çünkü R.P.'nin bulunduğu yer 
den de "vatanları parçalanmaz bir bü
tündür''.Ancak R.P.'nin "Türkiye'nin 
milli çıkarlarını gözetme" görüşü,Şark
i Anadolu'ya doğru gidildikçe,tüm 

Aşağıdaki mektup,Kürdistan'dan 
-Botan bölgesinden gönderilmiştir. 

Yazıyı olduğu gibi yayınlıyor,Kürdis
tan'da içinde bulundukları güç koşul
ları aşarak,dergimize yazı ve mektup 
gönderen okuyucularla,arkadaşlara 
dostça selamlarımızı iletiyoruz ... Der
gimiz bundan sonrada ülkeden gele
cek olan yazı ve makaleleri yayınlama
ya devam edecektir. 

JB.O<RAT 

lşkenceler,zulümler;Kürtlerin hep ya

şadı~ı uzak olmadı~ı kavramlardır.Kürt 
çocu~unun dünyaya ilk gözlerini açtı~ın
da herşeyden önce tanıştı~ı kavramlardır 
bunlar.Bunlarla dünyaya gözünü açıyor. 
Daha bebek yaşında zulmün,baskımn,te
rörün ne demek oldu~unu anlıyor.Hatta 
bu yaşlarda sömürgecinin kurşunianna 
hedef oluyor Kürt çocu~u.Ama ebediyen 
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müslümanıarta birlikte Pakistan'a,ora 
dan da Afrika'ya kadar uzanan,"bü
yük islam birliği"tezine dönüşmekte
dir. Görünen o ki;Türk solu'nun R.P. 
ile birleştiği belki de bir tek nokta: 
"Kürdistan sorununun Misak-ı Milli sı 
nırları içinde çözümü"düşüncesidir. 

Tam bu noktada (liberalinden,Ke
malist patentli sosyalist partilerine ka 
dar)TC'nin tüm partilerinin tedirgin ol 
dukları tek odak;Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Savaşını amaçlayan anti
emper-yalist,özellikle anti-sömürge
ci Kürt islamlarının "örgütlü kurtuluş 
savaşına katılmayı arnaçlamaları''fikri

dir.Kaygıların düğümlendiği yer bu
radadır. 

Kürdistan,emperyalizmin ve ba
ğımlı sömürgeci devletlerin,ulusal ta
rihim miras olarak bıraktığı" dini 

panmayacak o güzel gözler ... Her gide
nin ardından yeni Rezanlar,Şıyarlar,Ka
miranlar,Leylalar gelecektir ... Ne zulüm 
ne işkence,onları bittiremeyecektir. 

Bir yandan kalbimizden vuruyorlar, 
di~er yandan dünya basınının gözüne 
perde çekmek istiyorlar.Amaçlarının ne 
oldu~ belli! Yalan ve dolanlarla,kendi
lerini demokratik bir ülke olarak tanıt
mak istiyorlar.Hatta Avrupa Toplulu
~na üye olmayı amaç edinmişlerdir.Bu 
yüzden,kendilerininde avrupalılaşmak 
isteminde oldu~unu vurguluyorlar .Ama 
hepsi beyhude!Çünkü bu ülkede insan 
haklarından söz etmek mümkün de~ildir 
Kürt varlı~ını ise hiç tanımıyorlar,ka
bullenmiyorlar .Fikirleri,amaçları,Kürt
lükleri yüzünden binlerce insan zindan
larda,dış dünyadan ba~arı tamamen ko
puk bir halde izole edilmiş durumdalar. 

Kürdistan'a gelip görmek isteyen 
basın mensuplarına,istedikleri yerleri 
gösteriyorlar.Onların görmek istedikleri 
yerlere ise basın izni vermiyorlar.Bin-
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inançların istismarı"ve buradan hare
ketle ulusumuzu inançlara göre par
çalama oyununa gelmeyecektir.Kür
distan'lı islamların önündeki görev, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşı saf
larında yerlerini almaktır.Bu görev 
Kürdistan'ın tüm dinamiklerinin önün
deki görevdir.Çünkü Kürt Ulusuna 
uygulanan zulmün sona ermesi de,u
lusal kurtuluş savaşımızın önündeki 
başanya bağlıdır. 

Kürdistan;Uiusal Kurtuluş geçiş 
sürecinde,Kürdistan'lı dinamiklerin 
dışında sunulan çözümlerin ve ulus
lararası ilişkilerde öne sürülen telkin
lerin sökmeyeceği bir süreçtedir bu
gün. Kürdistan için çözüm tek ve net
tir:Yarının bağımsız Kürdistanını kurm
ak için Ulusal Partimiz TKDP önderliği 
nde ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI. 

ID 

Heber ERÜHi 

kilometreler katederek Cinebre (Yeşil
yurt) de olanları anlamak isteyen yaban
cı gazetecileri köye sokmadılar.Ülkemiz 
bir zulüm üçgeni arasında,ama olup bi
tenler yine bu üçgen arasında kalıyor. 
Çünkü bunu Dünyaya ilan edecek kişi
lere Kürdistan yasak!O yüzden de gerçek
leştirilen terör,daha da arttırılabiliyor Za
ten olanlar dört duvar arasında kalıyor. 

Tabii ki Avrupalılar veya başka yer
lerden birçok devlet olanları tahmin ede
biliyor.Fakat kimse yüksek sesli olarak 
bunu söylemiyor.Herkes kendi menfaati
ni,amaç edinmiş,di~erinin başına gelen 
de o'nu ilgilendirmiyor. 

Hani İnsan hakları evrensel beyanna
mesi şartları nerede kaldı.Buna arka çı
kan ülkelerin sesleri bile duyulmaz 
oldu.Hakkını arayandan mı,yoksa hakkı 
kısıtlayandan mı-oldukları bile artık an
laşılmaz oldu.Çünkü Kürt diye birileri 
olmadı~ını iddia eden bir ülke,Kürt hak
kını nasıl ileri sürebilecek.Onlara göre 
olmayan birşeyin hakkı nasıl olacak!!! 
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Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadele
sini kırabilmek,önlemek,yok edebilmek 
için TC sömürgeci devleti akla,hayale 
gelebilecek tüm zorbalıkları,zulüm ve 
terörü uyguladı,uygulamaya devam edi
yor.Bu yönde Kürt-Kürde kırdınlmak is
tendi.Çocugu-babaya,kardeşi-kardeşe düş 

man yapmak ve bu temel üzerinde Kürt 
Ulusu'nun hiçbir zaman birlik ve bera
berlik içerisinde olamayacagı imajı ya
ratmak istendi.Bunda kolanyalist TC 
belirli bir yolda aldı.Fakat Ulusal hare
ket büyük bir direnim azmiyle bu oyun
ları boşa çıkarmayı becerdi.Zaten,tam 
bunda Kürt halkının büyük direnişçiligi 
ile kınlmaz iradesi yaşamda yenilmezli
gini ispatlıyor. 

Diger taraftan,son zamanlarda bazıla
nnın Kürt Milletinin kaderini tayin et
me planıanna giriştikleri gözleniyor.Bu 
güçlerin düne kadar TC'ye ve o'nun ayak 
ta kalabilmesisi için yapmadıkları yar
dım kalmamıştı.Kürdistan'da gerçekleş

tirilen vahşeti görmezlikten gelen ve 
büyük bir suskunluk içinde Kürt Ulusu' 
nun mücadelesini agızlarına bile almay
an- Batı veya Dogu dünyasından olsun
süper devletler,aynı plan üzerinde Kürt 
Ulusunun amaçlarını,Kurtuluş hareketi
nin iradesini göz önüne almadan,sorunu 
kendi amaç ve istekleri dogrultusunda 
çizmek ve noktalamale peşindeler.Burada 
hiçbir gücün,hiçbir "kader belirleyici"si
nin unutmaması gereken bir nokta var
dır.O'da KÜRT ULUSU'NUN HlÇBlR 
ZAMAN BAGIMSIZLIK VE ÖZGÜR
LÜK MÜCADELESl YOLUNDA TA
VlZ VERMEYECEGl gerçegidir.BA
GIMSIZ-DEMOKRATlK KÜRDlS
T AN KURULANA DEK MÜCADELE 
SÜRECEKTIR ... 

V AHŞET VE ZULÜM,KÜR
DİST AN'DA KOL GEZİYOR! 

Sömürgeci devletlerin, ülkemizde,ar
tık yaşamımızdan bir parça haline getir
digi kavramlardır-vahşet ve zulüm,terör 
ve işkence,talan ve yagma,kimyasal gaz 
lar ve kan ... Kürdistan'ın her parçasında, 
şehrinde,köyünde,mezrasında uygulanı

yor bu yöntemler.Bizim de bulundugo
muz Botan bölgesi'de "nasibini" yeterin
ce alıyor bu baskılardan. 

Yeni bir yıla girilmişti.Ama yenilik 
getirmeyen "yeni"bir yıla.Sanki tarihin 
çarkı duruyordu Botan'da.lşkenceler yeni 
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yılın dorugunda bile yaşattınldı birçok 
yerde.TC sömürgeci devletinin ültima
tomu açık-çok açık tı-"Ne yeni yıllar, 
ne XX.asrın son on yılına girilmesi, 
tüm Kuzey Kürdistan'da her Kürt "Ne 
mutlu türk'üm diyene"demeyene kadar 
sürecekti" .Fakat bunu hiçbir zaman du
yamayacaktı ve duyamayacak.Bagımsız 
ülkesinde-Ben Kürd'üm ve Kürdistan'lı
yım diyene kadar devam edecek bu mü
cadele. 

Bir köy basılıyordu,89'0cak'ının 
ilk yarısındaÇok zaman geçmeden bu 
köyde uygulananların,dünyada yarataca
gı şoke'nin hesapları yapılmadan.Çün

kü ondan öncede Botan'ın hemen he
men her yerinde uygulanan terör-dışan 
sızdınlmamış,Kürt köylüsü-yine yapar
lar bu zalimler-çekingenligi altında du
yuramamıştı Dünya Kamuoyuna,ülke 
ve bölgesinde yapılan vahşeti. 

Cinebre (Yeşilyurt) 15 Ocak'ta,saat 
02 sularında uyandınlıyordu.Başta köy 
muhtarı Abdurrahman MUŞTAK olm
ak üzere çocugu,yaşlısı,kadınıyla birlik 
te Köy meydanına toplatılıyordu.Neden 
geldiklerini de basit bir dille anlatıyor
du cellat binbaşı-Cafer Tayyar Çagla
yan-"Nerede o üç terörist?Nereye kaçtı
lar,sizlerden kim yardım etti onlara?Ha
ydi anıatın ulan?"Ama kimse anlatmı
yordu,kimseden söz çıkmıyordu.Neden 
söz ediyordu bu zalim-anlayamıyordu, 
Cinebre'liler.Onlardan ne istiyordu?Ne 
zaman onları biraz rahat bırakacaklardı? 
"Hepinizin suyunu çıkartırım demesse
niz,birer-birer yakarım sizi" diye tehdit 
ediyordu.Böyle anlattı bana-Operasya'n
un ilk saatini T.Z.yanında bulunan eşi 
RZ. ve çocukları da onaylıyorlardı an
lattıklarını.O çocuklara baktım bir süre 
-Nasıl unutacaklardı bu olanları?O gece 
gözlerinden gelen yaşları,başlarına vu
rulan coplan,kannlanna gelen tekmele
ri,agtzlarına verilen b .... geçirdim gözle
rimin önünden.Ve tekrar seyrettim on
ları,gözlerine baktım.Verdim kararımı

Ancak ve ancak sömürgeci TC'nin yapı 
sının,ülkemizde kırılıp,defedilmeleri ile 
alınacaktır-göklerimize bayragımızın çe 
kilmesiyle,alınacaktır bu çocukların in
tikamı! Bagımsız,Kürdistan devletinde 
halk askeri güçlerinin onları savunma
sıyla,Kürt okullarına, Üniversitelerine 
gitmeleri ile,Kürdistan halk mahkeme
lerinde geçerli olacak adil yargı ile,Kür
distan demokratik Anayasa'sının verece-
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gi güvence ile,alınacaktır onların intika
mı.Bu gözler gülmeliydi ... Ve onların 
gülmesinin yegane yolu'da bunlardı ... Ço 
cuklarımız elele bagımsız toprakları üze
rinde eglenecekler bir gün ... Ve gülecek
tir bir gün bu gözler ... Mutlaka ve mut
laka gülecektir ... 

Devam etti anlatmaya Cinebre'de o
lanları T Z"Cafer binbaşı K.M. yi çagır
dı yanına "Haydi ulan sen onların nereye 
gittigini biliyorsun,o üç kişiye kim ye
mek verdi biliyorsun,haydi söyle" dedi. 
K.M.,O'nun karşılıgtnı vermedi.lşte on
dan sonra başladı herşey.Birden askerler 
ayak altına aldılar K.M.'yi ve sürükledi
ler,Cafer bagınyordu-"Öldürün ulan,öl
dürün bu nammusuzu,öldürün a .... s .... " 
Ne K.M. ne de başka bir köylü yalan 
söylüyordu, köye gelmiş kimse yoktu. 
Anlattıkları üç kişiyi ne kimse görmüş, 
ne de duymuştu. Yalan atan Cafer binba
şının kendisiydi.Zaten her zaman yapı
lan baskınlarda belirli bazı bahaneler ve 
yalanlar ileri sürülüyordu. 

"Bilmiyorum,ne kadar zaman geçiniş 
ti.Geri getirdiler K.M.'yi.Yüzü gözü kan 
içindeydi.Öldürmemişlerdi O'nu,ama ay
akta duracak halde bile bırakmamışlardı. 
Bu sırada hepimizi sıra dayagından geçir
diler ,kadınlarımızın elbiselerini yırttılar. 
Çocuklarımızı tekmelediler.Vuruyorlar, 
vuruyorlardı ... Cafer'de hep bagırtyordu
vurunuz,vurunuz diye!K.M.'nin eline bir 
şeyler sıkıştırmışlardı.Cafer,O'na bagıra

rak -"Haydi ver bakayım hepsinin agzına 
getirdigini,sok agııı:larına bu a ... s ... "İn
san pisligi idi K.getirdigi ve başta bunu 
yapmayacagtnı söyledi,direndi ... Ama yi
ne çullandılar başına. Ve o zaman ben 
O'na,Kürtçe "seni öldürecekler ver bize 
ne yapalım?" dedim.Ve hepimize insan 
pisligi yedirtti!Binbaşı. 

Botan'da zulüm ve terör kol geziyor. 
Bir yandan barbar Türk sömürgeci asker
lerinin uyguladıkları vahşet,diger yandan 
Kurtuluş mücadelemizin boyutlanması. 
Bu direniş,bu mücadele,bu yılmaz1ık ve 
bu karşı koyuş devam edecektir.Ulusal 
partimiz - Kürdistan Demokrat Partisi 
(TKDP) halkımızı başanya götürecek 
yolda tüm imkanları seferber edecektir. 
Ulusumuzun anti-sömürgeci,bagımsız
lık mücadelesinde, milli güçlerin yolunu 
aydınlatacaktır.Amaç açık ve nettir-Ba
gtmsız-demokratik Kürdistan kurulacak 
güne kadar,bu direnç-bu azm devam ede
cektir. 
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Mıhemed Ş9xo'yu da 
kaybettik ... 

Kurdistan pir şerine, 
tevd§ merg u kan1ne, 
ew buhişta cinnete, 
cinnet weki we nine. 

ilk bakışta insana çok kolay çö 
zülür imasını veren bu dizelerin 
ülkemizde boydan boya yayılma
sının,güzel sesiyle nedeni olan 
büyük ozan Mıhemed Şexo,ara
mızda yok artık.Kürdistan'ın ha
rikalağını dile getiren ozan,doğal 
zenginlikleriyle birlikte cennet
Ierin cenneti olduğunu söylerdi 
ülkesinin.Ve O'nu hiçbir cennetle 
değiştiremeyeceğini vurgulardı. 

M.Ata ACAT 

8 mart günü M.Şexo,Batı Kürdis 
tan'ın Kamışlı kentinde yaşama 
gözlerini yumdu.O,Kürt müziği

nin devrimci-ulusalcı şekilde, 
Kürdistan'da dalgalanmasının 

ilk seslerinden biri oldu. 

Ax J§ gule,gulamine, 
şerine li btJr dilemin?J, 
gule nadlm ma/e dine 
ez ser gule ttJm kuştine 

Ala rengin'i(Kürdistan ulu
sal bayrağını)hiçbir şeye değiş 

tirmez,gönlünün en şirin sevda 
sı şeklinde değerlendirirdi.Güle 

Rupel ll 

konuşur,o'nun için ölümü bile 
göze alabileceğini belirtirdi.Baş

ka bir bestesinde, 

Ey fe/ek bo te dinalim, 
bo çi nergis çi/misin, 
ev çi ma baxteme waye 
em b6 dost u b~ kes in. 

feleğe çatar,o'na olan öfkesini di
le getirirdi.Çiçeğinin neden sol
durulmak istendiğini anlamak is
terdi.Haykırırdı Şexo:Felek-sana 
çatıyorum,neden soldu nergizleri 
miz,neden bahtımız öyle,dostsuz 
ve kimsesiziz?Tabii,bilirdi ned
en öyle olduğunu ve baş eğmezdi 
M.Şexo.Kürdistan'ın yüksek dağ
larına çıkıp,kahraman peşmerge 

lerin yanında yerini aldı.O yük
seklerden sesi bir başka güzel, 
bir başka içten çıkıyordu.Ekola

şır ülkenin dört bir tarafına ya
yılırdı bu ses ... 

Kendisine has söyleyiş tarzı 
ile birçok stranlarını(türküle
rini)Kürt müziğinin ölmez eser
leri arasına bıraktı.Onlarla bir
likte O'da ölümsüzleşti. 

Hemen hemen bütün besteleri 
Kürdistan Ulusal Kurtuluşu üze
rine söylenmişti.Halkımızın acı

ları n ı ,istem lerini ,mücadelesini 
en büyük içtenlikle söylerdi. 

Mıhemed Şexo,yaptığı müzik 
yüzünden sömürgeci-şöven dev
letler tarafından ve özellikle Batı 
Kürdistan'da,Arap şövenleri ta
rafından işkencelere tabi tutuldu, 
cezaevine atıldı,evi ve dükkanı 
tahrip edildLHalkla ilişkilerinin 
derinleşmemesi için,O'na dayanış 
ma gösterenler gözaltına alındı. 
Ama yine de yılmadı. .. Mücadele 
etti...Devam etti,halkı için söyle
meye ... 

Ulusal bilincin gelişmesinde 
önemli bir rol oynayan Kürt mü
ziğinin ölmez seslerinden biri 
haline gelen M.Şexo yaptığı katkı 
larıyla,mücadelesiyle,çalışmala
rıyla aramızda hep yaşayacaktır. 
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AZAD MISTEFA 
( SEKRETER:A. GIŞTi YA PARTIYA SOSYALiSTi KURD- PASOK ) 

( 1944 - 19. 03. 1989 ) 

Dile tekoşere mezin, Sekretere gişô ya Parti
ya Sosyalisô Kurd (PASOK) Heval AZAD 
MISTEFA di roja 19.03.1989 li nexweşxane 
Karolinskaya, li paytexta Swed, Stokholm de, 
pişô nexweşiyek direj ya kansere, rawesta.Kete 
nav refe karwanen şehide Kurdistan e.Heval A
zad ta roja, ku ji ve dinye barkir, her fı her di bin 
nexweşiya xwe ya giran de ji disa cihe xwe ye 
akôv weki Seroke Partiyek niştimanperweri 
Kurd di tekoşina rizgariya netewi de girt.Ta roja 
ajiyana (wefata) xwe penfıs di dest de, dirinen 

xwe li ser xabat fı şoreşen Netewa Kurd li Ba
şfıri Kurdistan, her wfısa li ser Eniya Kurdista
nidi pirtukeki de komkir.Kar fı tecrfıbeyen xwe 
yen salana di vir de da gotin.Ditin fı ramanen 
xwe li ser tevi bfıyeren giring li Başfıri Kurdis
tan nivisandine.Berpirsiyare Parôya Sosyalisti 
Kurd, li ser ve babete weha got : "Hevre Azad, 
gava qala Seroke Netewi Barzani dibfı, bi ixti
ramek giran nave wi bi bir tani.Lekolinen fereh 
li ser kar, xabat fı jiyana Barzani kiribfın fı weha 
digot Hevre Azad "Biryara ku Seroke Netewi 
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Barzani da di dawiya Şoreşa 1975 an, Ew di ça
ve min demezintir kir ... "Ji xwe damezrandina 
PASOK bi du sembolen ge'Yfe u mezin ve gi
redayi ye.PASOK di rojall Ilon 1975 de li ba
jare Kerkuk e ji gel Hevre Azad u çend hevalen 
d~ ~eko~er ve hat da.ıııezrandin.Sembola yekem 
gırooayıye bi Şoreşa Tion ya piroz ya 1961 an di 
bin serokatiya Barzaniyemezin u Sembola du
wemji giredaye bi bajare Kerkuk e.Wek re za
nin Kerkuk ji aliye BAAS a faşist wek bajarek 
Kurd naye qebulkirin.Sazkirina PASOK li Ker
kuk semboleke berxwedan u berdewama teko
şina mezin ya Peşmergen qehreman bu ... " 

Heval Azad Mistefa ne tene yek ji sazkare 
Parti ya Sosyalist! Kurd e, ew yek ji ideolog u 
rewşenbiren heribi rfimet ya Tevgera Rizgari
xwaza Netewa Kurd bi xwe ye ji.Kek Azad roj
namevan u niviskareki Kurd yen bi nav bu.Ji 
destpeka sala 1970 yan ve di gelek rojname u 
k?~aren Kurdi de nivisen siyasi u literatfiri çap
kırıne. 

Heval Azad Mistefa u her weha Parôya Sos
yalist! Kurd, bi awaki vekiri şiare Serxwebuna 
Kurdistan di xeteke Kurdistan! de parastine.Di 
ve babete de ji Kek Azad wusa digot :"Em weki 
P ASOK bi awaki eşkere dixwazin bidin diyar
kirin ku hildana şiara Serxwebuna Kurdistan u 
di ve re de Kurdistan! bun, bo me ne taktik, 
StratejiyelHer wusa em daxwaza Kurdistaneke 
azad u Milleteki Wekhev dikin-ev bingeha saz
kirina me ye.Em dibejin:Kurdistan ya Kurda -
ye!" 

Heval Azad Mistefa roleke gelek aktiv dile
yize di sazkirina Eniya Kurdistan de.Hin di ro
jen peşin de Parôya Sosyalist! Kurd cihe xwe di 
Eni ye de digre.Kek Azad ji li ser nave Partiya 
xwe berpirsiyare di Eniye de.Ji xwe sazkirina 
eniyek wusa ji sala 197 6 an de di programa kar 

ya PAS OK de ci girtiye.Heval Azad Mistefa bi 
xwe li ser pirsen yekiti ye gelek bi dilşadi nezi
ki kare Eniye bu. Y ek ji daxwazen wi ye h eri 
mezin pekanma Konseyeke Netewi bu.Ji bo ve 
çende ji zede xabat kir, le mixabin je re mum
kun ne bu, ku di jiyana xwe de Konseya Nete
wi Kurdistani bibine u ew ji cihe xwe re de big
re. 

Ajiyana Heval Azad Mistefa ne tene xiserak 
mezin bu, bo hevalen tekoşer yen Parôya Sos
yalist! Kurd (P ASOK), ew xisarek mezin bu, 
bo Tevgera Rizgarixwaza Netewa Kurdistan, bi 
gişti. 

SILAV n BO JiYANA Wi PAK! 
SILAV n BO TEKOŞiNA Wi YA 
BIRUMET! 

"DEMOKRAT" 

JIYANA HEVAL 
AZAD MISTEFA 

1948- Li bajare DUkan (Herema Silemanfye) 
hate dine.Malbata wf, malbatek welat
perwer ii hejar bii . 

....... - X wendina xwe ya destpek, na vfn u li
se ye her li Silernaniye xwend.Hin di 
salen xwendina xwe ya na vfn de, di nav 
hevalen xwe de wek zana u niştiman
perwer hat naskirin. Di ve deme de jf 
derbasf nav rere Partiya Demokrati 
Kurdistan (PDKI) bu. 

. ...... - Paşf tewakirina xwendina na vfn, dest bi 
xwendina xwe bilind bi Unfwersfta Bex 
da de, di beşe teknfsyenfya sixati de kir. 
Di se salan de xwendina xwe bilind te-
wakir. 

1975- Di roja ll iıon de di gel çend hevalan 
Partiya Sosyalfsti Kurd (P ASOK) li ba
jare Kerku e damezrandin. 

1977- Li Silemanfye hat girtin ii rekirin girti
gaha Ebu Xireb.Hukme darvekirine da
ne.U paşre ev hukim hat kemkirin. 

1980- Derbasf nav refen Peşmergen PASOK 
bu. Ta sala 1987 di nav wan de ma. 

1987- Di dawfya sale de ji ber nexweşfya xwe 
ya giran hate S wed. 

1989- Di roja 19.03 de wefat kir.Ket nav rere 
nemiran .... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



IK1ÜIRDTIS1r AN llJILllJSAIL 
KUIRTUILUŞ SAVAŞTINDA 

IPOILTITTIK MÜCCADJEILJE 

Kürdistan,ulusal kurtuluş geçiş sü
recinde , toplumun de{lerlerini ko -
rumayı amaçlamakla birlikte,bütün 
dünyada ki uluslarda olduğu gibi Kürt 
halkıda ulusal devletinde özgürce ya
şama amacında.Amacına ulaşmak için 
de toplumsal bütün kurumları kurtu
luş geçiş sürecinde örgütleyerek,ya
rının düzenli toplum yaşayışma hazır
lanmakta ... 

Kürt halkının örgütlü güçleri kurtu
luş sürecinde toplumun bütün ku
rumlarını programlamak,uzun ve kısa 
vadeli çözüm yollarını,ülke ve dünya 
koşullarına uyarlamak gibi zor ve kut
sal görevle karşı karşıya.Ekonominin, 
eğitimin,yürütme,yasama,yargının,se 

ndikaları n ,derneklerin, insan hakları
nın ... programlanarak bağımsızlık ilke
sinin,ulusal kurtuluş savaşı sürecin
de ,genel olarak örgütlerde belirleyici 
mücadele biçimi olması nedeniyle ya
şama geçirilmesi amaçlanmalıdır.Bu 
anlayış devlet olma amacının dayattığı 
zorunluluktur. 

Bölgede,her türden provakasyon
larla,sömürgecl devletlerin uygulama 
larıyla halkımız imha edilmeyle tehdit 
edilmekte.Uiusal kurtuluş kavgasının 
doğasına uygun olarak ta toplumsal 
kurumların bütün olguları anti-sömür
geci kavganın simgeleri oldu{lundan 
mücadele,devrim,savaş,ihtilal...v.s., 

bazı kavramlarla ifade ediliyor. 
Ulusal kurtuluşumuzun sürekli 

gündeminde bulunan önemli kavram 
lardan biri de "POLITIKA" dır. Politika, 
dün Kürdistan'da Osmanlı,Pers,Arap 
saraylarının çok boyutlu entrikalarıyla 
yoğrulurken,günümüzde de saray
lardan entrikaları miras olarak devra
lan sömürgeci devletler,entrikacı,şan 
tajcı politikaları ,devlet olmanın imkan
larıyla süregelmekte.Saray gelenekli 
sömürgeci devletler,devlet terörüyle 
devletin bütün kurumlarını kullanarak 

Si dar ARARAT 

Ulusal kurtuluşumuzun sürekli gündeminde bulunan önemli kavramlar
dan biride "POLfriKA" dır.Politika,dün Kürdistan'da Osmanlı,Pers,A
rap saraylarının çok boyutlu entrikalarıyla yoğrulurken,günümüzde de 
saraylardan entrikalanmiras olarak devra/an sömürgeci devletler,devlet 
terörüyle,devletin bütün kurumlarını kullanarak,Kürt Ulusu üzerinde u
zun vadeli devlet politikalarını örüyorlar ... 

Kürt Ulusu üzerinde uzun vadeli 
devlet politikalarını örüyorlar. 

Örgütlü mücadelemizin sürdüğü 
Kuzey Kürdistan'da,Osmanlı gelen
ekli Türk Ulusal kurtuluş hareketi en
trikacı politikalarıyla,Kürt Halkı'nın u
lusal güçleriyle "Kürtlüğün kabulü, 
islamiyet..." temelinde geçici uzlaş
mayı başarabildiler.Gerek Türk Ulu
sal kurtuluş döneminde,gerek Türk 
devleti'nin kuruluşundan sonra uz
laşmalar gönüllü uzlaşma zemininde 
olmadı.Mustafa Kemal önderliğinde 
yürütülen Türk Ulusal kurtuluş hare
keti işin başında entrikacı oyununa 
başlamıştı. Ve Kürt halkını zaten düş
mah olarak ilan etmişti.Türk devrim 
tarihi Enstitüsü'nün "Nutuk" adlı ya
yınının (c.1 ,s.16)da "Memleket dahi
linde ve Istanbul'da milli varlığa düş
man teşeküller''i belirtirken özellikle 
Kürt Teali Cemiyetini hedef gösteri
yordu.Yine (age.c.3-Vesikalar) ince
lendiğinde Kürt Beylerine,Şeyhleri
ne,Aşiret Reislerine,Feodallerine 
methiyelerinin yanısıra Kürt Ulusal 
Kurtuluşçularına yönelik saldırılarının 
ırkçı,şöven, jenosidçi politikalarının i
kiyüzlüklerinin,saray gelenekli en
trikalarının belgeleridir. 

Uluslararası politikanın belirgin et
kisiyle ve halkımızın iç dinamik güçle
rinin önemli zaaflarıyla Kürt Ulusu,u
lusal kurtuluşunu başaramadı.Kurtu
luş koşulları yaratılamadı{lı gibi,dev
letler hukuku temelinde,dört devlet 
arasında payiaşıiarak sömürge statü-

süne sokuldu.T.C. devleti,Kürt halkı
nın uluslararası antlaşmalardan do
{lan bütün haklarını yine Osmanlı ge
lenekli saray entrikalarıyla reddede
rek,"birlikte yaşamanın" bütün olasa
Ilkiarını ortadan kaldırarak idam seh
palarını,kitle katliamlarını temel politi
kaya dönüştürdü.Akabinde,Kürt U
lusunun yaşadı{lı bölgeyi,kısa ve u
zun vadeli sömürgeci devlet yapısı i
çinde programladı.Kısa vadeli prog
ram hedeflerinde;ulusal talepler uğ
runa ayaklanan Kürt Halk hareketleri
ni katletmek,uzun vadeli program 
hedeflerinde;asimilasyonu,zenginlik 
kaynaklarını sömürüyü programladı. 
1923 lzmir Iktisat Kongresi ve kong
renin sürecinin sonuçları bugün da
ha açık;yeni entrikalar temelinde gün 
dernde görüyoruz.Barajlar,GAP pro
jeleri en canlı örneklerdir.Yine sömü
rgeci devletlerin günümüze kadar 
uyguladığı saray politikası,sömürge
ciler tarafından değişik yöntemlerle 
süregeliyor. T.C. "sınırları"içerisinde 
yaşayan Kürtlere,akıllara durgunluk 
veren,insanlık onurunu ayaklar altına 
alan uygulamaları sürdürürken,ulus
lararası ilişkilerinde demokratliğin i (! ) 
gündeme getiriyor ve uzun vadeli 
sömürüsünü programladığı hedefleri 
sürdürmek için kültürel hakların veril
mesi doğrultusunda,sahte vaatlerle, 
bataklı{la giden TC ekonomisini dü
ze çıkarmayı amaçlıyor.Yabancısı ol
madı{lımız yeni soykırımların tezgah
ları hazırlanıyor.lran bir yönüyle bölge 
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deki konumunu sürdürebilmek için i
kili oyununu sürdürmekte. "lnanç"is
tismarıyla Kürt Ulusunun,ulusal birli
ğini provake ederken ve bu amaçla
da Doğu Kürdistan'da yaşayan Kürt
lere Iran-Irak savaşı süresinde "kim 
vurduya giden" soykırım politikası uy
gulamaktaydı.Ayrıca Kürtler arasında 
inanç çelişkilerini derinleştirerek bir
birlerine kırdırmakla,ulusal birliği par
çalayarak sömürge statüsünü sürdür 
meyi amaçlamakta.lrak faşist yönetimi 
ise savaş dönemini fırsat bilerek bom 
bardmanların yanısıra kimyasal bom
batarla çağın Ikinci Hiroşiması-Halep
çe jenosid eylemini ve daha sonra A
ğustos toplu katliam planlarını uygu
ladı.Soykırım politikası bütün şidettiy
le devam etmekte .Bir yönüyle de di
ğer parçalardaki Kürtlerle ilişkilere gi
derek Kürt halkını birbirine kırdırmayı 
gaye edinmektedir.Suriye'nin bölge 
koşullarında ve sömürgeci devletin 
politik iktidarının istikrarı nedeniyle 
Kürdistan'lı güçlere hoşgörünma ça
baları ile ilişkilerini sürdürmekle birlik
te,Kürt Ulusu'nun kendi kaderini ta
yin etme anlamında belirgin politik 
tavrı yoktur. 

Görüldüğü gibi saray politikasının 
mirasçısı olan sömürgeci devletler, 
yüzyıllardır,uyguladıkları politikalarını, 

değişik metodlarla sürdürmekteler ... 

SAVAŞSIZ,SILAHSIZ DÜNYA 

Geçmişten günümüze kadar,Kürt 
Halkının politik mücadelesi sürmek
tedir.Boyutlarını,nedenleriyle birlikte 
yıllardır yazıyoruz.Her örgüt,her de
mokrat,değişik değerlendirmelerde, 

yorumlarda bulunarak,Kürt halkının 
politik mücadelesinin önündeki sor
unlara çözüm bulmaya ve kitlelere 
yol göstermeye çalışıyor.Çözüm için 
sol ve sağ güçlerin dünyadaki politik 
mücadeleler tarihinin deneylerinin 
modelleri uygulanmaya çalışılıyor.Gü
nümüzde dünyada ve Kürdistan'da 
politik mücadeleler,geçmişiyle ve ye
ni boyutlarıyla değerlendiriliyor.Yeni 
değerlendirmeler sonucunda,model 
ciliğin iflasını görmekle birlikte,örgüt
lerin modelcilikten arınma temelinde 
süratle ayrışmaya gittiği bilinen bir 
gerçekliktir.Günümüzde belirleyici 
durum:Kürdistan gerçeğinden yola 

DEMOKRAT 

Günümüzde belirleyici durum 
-Kürdistan gerçeğinden yola çık
ma düşüncesidir .Bu düşünce de; 
geçiş sürecinde Ulusal Kurtuluş 
Savaşı,çlır.Bu amaç uğruna da U
lusal Orgütlenmedir ... 

çıkma düşüncesidir.Bu düşünce de 
geçiş sürecinde Ulusal Kurtuluş sa
vaşıdır.Bu amaç uğruna da Ulusal ör 
gütlenmedir. 

Dünyada insan denen varlığın top 
tumsal yaşama geçişinden günümü
ze kadar politik mücadeleler,toplum 
ların iç yapısındaki iktidar kavgası ve
ya uluslararası denetim sürekli zora 
dayalı süregeldi.Günümüzde ise 
politik mücadeleler,dünyada yeni 
boyutlarda tartışılmaya başladı ve adı 
"Savaşsız,Silahsız Dünya" diye nite
lendiriliyor. 

Fakat ülkemiz Kürdistan'da,politik 
mücadeleterin gerçekliliği,savaş o
luyor.Uiusal Kurtuluş savaşımızın 
düşmanı olan vatan hainlerine karşı 
savaşmak ihmal edilmez gerçekliktir. 
Ulustararası koşullarda politik müca
dele,dünyada yeni yeni boyutlarda 
ki değerlendirmelerintam aksine,ko
şullar her fırsatta halkımızı silahlan
maya zorluyor. Çünkü ,sömürgeci 
devletler ve onların dış destekçi güç 
lerinin maddi-manevi yardımlarıyla, 
günümüzün en teknik savaş ve araç 
-gereçleriyle donatılarak halkımıza, 
imha amacıyla saldırmaları,günümüz 
de süper güçlerin ve yandaşlarının i
kiyüzlü "savaşsız ve silahsız dünya" 
politikalarını ve mücadele yöntemle
rini çok açık sergiliyor.Halkımızın Ulu 
sal Demokratik e{ılimleri-istekleri kan 
ile boğdurularak reddediliyor.Uiusu
muzun payına,haklı savaşı için silah
lanmak düşüyor. 

DÜNYADA POLITIKA 

1989'a girerken ve sonrası,sis
temler ve sistemler yandaşı güçler 
arasında,silahsızlanmayı amaçlayan 
trafik oldukça hızlı. Fakat güçler traji
komedi oynamaktan ileri gidemiyor. 
Paris Konferansı ile dünya kamuo
yunda daha da zor ve özellikle sis
temler ve yandaşlarının dünya da, 
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yeni boyutlarda tezgahianan ve uy
gulamaya geçen,insanlık düşmanı 
politikalarının deşifrasyonu oldu. 

Sistemleri ve yandaşlarını silahsız
lanmaya iten temel düşünce;dünya
da insanlar artık sistemler yandaşı ol
mayı reddediyorlar.Hayatlarını,canlı 
varlıkların yaşamına son veren silah
lardan arınmış bir dünyada sürdür
meyi amaçlıyorlar.Bu nedenle de 
diktatörlükleri reddederek,insan ira
desinin etkin olduğu,yığınların düşü
ncelerinin etkin olduğu,söz ve karar 
sahibi olduğu bir dünyada yaşamayı 
amaçlıyorlar.Bu doğrultuda değişik 
biçimlerde örgütlü mücadele içinde
ler.Faşist düşünce temelinde ki ör
gütlenmelerin veya hareketlerin dışı
ndaki tüm örgütlenmelerin düşün
celerinde nüans farklılığı olmakla bir
likte silahsızlanma,genel düşünce ol 
ma doğrultusundadır.Bu düşünce 
beraberinde sistemlere karşıt olma
nın alternatifini de yaratmaktadır. Dün 
ya da, insanların gelişen boyutlu tep
kisi,sistemler ve yandaşlarını silahsız
lanma politikasına yöneltti,fakat gü
nümüzde insanların iradesine rağ
men,diktatörlüklerin yarattığı düşün
ce temelinde,silahlanma bütün tek
nolojik olanaklarıyla sürmekte ve dün 
ya da sürdürülen politika "Savaşsız 
ve silahsız"dünyada değil "savaşlı ve 
silahlı"dünyada sürdürülmekte.Dün
yada politikanın tüm boyutlarına ege
men olan düşünce biçimi de budur. 
Diktatörlüğe tekabül etmeyen ve sa
vaşsız-silahsız dünya için sürdürülen 
mücadelenin güçleri,ayrıca diktatör
lerin yarattığı haksız savaşlara karşı 
direnen güçler,bu düşünce biçimini 
oldukça zorlamaktadır. 

Sistemler günümüzde yığınların 
muhalefetini gözardı ederneyecek 
yeni bir dünya politikasına yönelme 
yolundadırlar.Dünün uzlaşmaz çeliş
kileri her geçen gün yumuşamakta, 
sistemlerin içiçeliğinin özgül koşulla
rının yaratılması için azami ölçülerde 
özen gOsterilmektedir.Sistemler var
lık olmayı başardıkları ndan bu yana, 
sosyo-ekonomik yapılanmalardaki i
diaları ;"insanlığı korumak amacıyla si
lahlanmak"bu uğurda toplumlardan 
olağanüstü fedakarlıkların yapılması

nın gerektiğinin propagandasını ya
parak devlet yaşamlannın biçimlerini 
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yarattılar.Gelişen teknolojinin beyin
lerde yarattığı düşünme yeteneği ve 
kültürel gelişme,sistemlerin olgun
laştırdığı "insanları koruma"tezini ifla
sa götürdü.lnsanlar kitleler halinde ö
lüm,işsizlik,açlık,özgürlüklerin sınır
landırılması,diktatörlüklerin yarattığı 
negativ yaşam biçimi,insanları koru
mliktan çok,ölüme mahküm ettiği bi
Unciyle sistemlere karşı dünyada çok 
yönlü muhalefeti örgütredi ve zorladı 
Taraflar,düşüncenin sivri noktasında 
adına"tehlikelerden insanları koru
ma"dediler ve bu uğurda insanlara, in 
sanlıkdışı her türlü uygulamaları da ih
mal etmediler.Dünyada sistemlere 
karşı oluşan toplumsal muhalefet kar
şısında sistemler,yeni dünya politika
sı oluşturdular. 

Oysa öbür yanda yine değişik ge
lişmeler oluyor.Uiuslararası muhale
fet de pasifize edilerek,sistemler si
lahlanmaya devam ediyorlar.Tarafla
rın üretmiş olduğu silahların önemli 
bir bölümü,yeni teknik gelişkinfiği o
lan silahların çok gerisinde özelliklere 
sahip olduğundan bir bölümü tahrip 
edilip,yeni silah üretiminde kullanıl
makta,bir bölümü ise az gelişmiş ülke 
lere satılmaktadır.En canlı örneği kim
yasal silahlardır.ABD,bu tür silahları 
savunma silahlarına dönüştürmeyi a
maçlarken,SSCB,kimyasal silahları 
yeni geliştirdikleri fabrikalarda imha 
etmeyi programlarken,bilineni kada
rıyla Irak'ta kimyasal bomba üretimi 
yapan fabrikanın hizmetine 30'u aş
kın elemanını çalıtırmaktadır.lleri boy
utlu teknolojiyi ise sistemler kendile
rine tamamen bağımlı veya bağımlı o
labilecek ülkelerden yana yine kendi 
kendi teknik elemanlarının kontrolün 
de hizmete sunmaktadırlar.(lsraii,Tür
kiye,lrak,Afganistan,Latin Amerika, 
Afrika ve Uzak-Doğu ülkelerinde gö
rüldüğü gibi)Yine süper güçler dün
yadaki toplumsal muhalefeti pasifize 
etmek için orta menzilli silahları kont
rolleri dahilinde tasfiyeleri bir aldatma 
cadan öteye gitmemektedir.Çünkü 
imzaladıkları antlaşmaların mürekkebi 
kurumadan,tanesi milyonlarca dolara 
malolan yeni roket denemelerini,mil
yarlık uzay denemelerini de ihmal et
miyorlar. Karşılıklı denge güçleriyle, 
bölgesel savaşları kendi çıkarları doğ
rultusunda,gözlerini kırpmadan onay 
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layabildiler.Kürdistan'a yönelen kim
yasal silahlar karşısında ki ABD ve 
SSCB'nin tavırları bizce hiç te şaşırtı
cı olmadı. 

DÜNYADA VE BÖLGEDE 
KÜRDISTAN POLITIKASI 

Dünyada bölgesel savaşlar,yüz
binlerce insan hayatına en acı şekil
de son vererek sürüyor.Yine dünya 
da yüzbinlerce insan açlıkla başbaşa 
Bölgesel savaşların biri sonuçlanır
ken,bir başkası bütün canalıcı vah
şetiyle başlıyor.Kürdistan'ın uluslar
arası planda;lran-lrak savaşının so
nuçlanır gibi olmasıyla,hernen ardın
dan Irak'ın faşist yönetimi tarafından 
kimyasal bombardmanla,Kürdistan 
yine gündeme gelerek değişik yo
rumlarla,uluslararası gündemde yeni 
boyutlarıyla tartışılıyor.Uiuslararası 

politikada süper güçler başta olmak 
koşuluyla,dün çıkar ilişkileri gereği, 
uluslararası antlaşmalarla Kürdistan' 
da sürülen kitle katliamlarını da gör
mezlikten gelerek,sömürge statü
sünde dörte bölünmüşlüğünü göz
lerini kırpmadan onayiayan dünya 
politikası, yıllardır Kürt Ulusal Kurtu
luşu karşısırıda kör,sağır,dilsiz olaya 
yaklaşırken,bugün yeni boyutlarda 
ve yeni değerlendirmelerle Kürdis
tan sorunu gündeme geliyor. Uluslar 
arası tutumlarda izianebilen yaklaşım 
Irak BAAS yönetimine müeyyide uy
gulamak,sömürgeci devletller sınır
ları içinde çözümler aramak,dün ol
duğu gibi bugün yine Kürt Ulusu
nun örgülü savaşımı süper güçlerin 
oyunu olarak değerlendirme mantığı 
- Ingiliz oyunudur anlayışı,köklü çö
zümler bulunmadıkça bölgede huzu 
run sağlanamayacağı potnik yaklaşım 
ları,Kürt Ulusal sorununu uluslarara
sı politikada tartışılan "uluslararası 
Kürdistan politikası"gündemde ... ö
zellikle ABD'nin olaya "pozitiv" yak
laşımı kendi yandaşlarını da aktiv po
litik yaklaşırnlara yöneltti.SSCB ve 
yandaşları Orta-Doğu'da günümüz
de Kürt sorununu Ulusların kendi ka 
derlerini tayin hakkını gündemleştir
rnekten uzaklaştığı gibi,olumsuz dış 
politikayı savunmayı da ihmal etme
di. Özellikle SSCB,bölgede mevcut 
statükonun korunması-devlet çıkar-
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larına,dün olduğu gibi,bugün de uy
gun olduğu gözlemlenmektedir. 

Uluslararası politikada sorunun bö
ylesine gündemleşmesi,belirleyici o
larak Kürdistan Ulusal Kurtuluş sava
şının,"Bağımsız,Demokratik Devlet" 
olma amacı doğrultusunda,Kürdistan 
dinamik güçlerinin ısrarlı ve iddialı ol
duldarı,sömürgeci devletlerce yönel
tilen saldırılara rağmen,kurtuluş sava
şını kesintiye uğratmadan sürdürebil
mesidir.Bu durum süper güçler ve 
yandaşlarının nükleer çağda oluştur
dukları yeniden paylaşım politikaları
na oldukça ters düşmektedir.Çünkü 
Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi,bölge
de sistemlerin çıkarlarına uygun eko
nomi-politikanın önünde ciddi engel 
olarak görülmeye başladı. Mevcut du
rumu,bir kez daha yeniden paylaşımı 
programlayıncaya kadar,soruna kısa 
vadeli çözüm aramanın amaçlandığı, 
biz ulusal kurtuluşçularca anlaşılır du
rumdadır. 

DÜNYA KONJOKTÖRÜNDE 
KÜRDISTAN SORUNUNUN 
BOYUTLARI 

Osmanlı-Iran imparatorluklarının 
gerilemesiyle birlikte,Kürdistan soru
nu,sömürgeci devletlerce dini inanç
ların özel etkinliğiyle,Ermenistan teh
likesi öne çıkarılarak ve Kürt Ulusal 
hareketinin zaaflarının da etkileriyle, 
Birinci Dünya Savaşı koşullarında Im
paratorluk gelenekli sömürgeci dev
letlerin ve özellikle Ingilizlerinde ona
yı alınarak Orta-Doğu'da,Avrupa da 
oluşan devletlerle birlikte Kürdistan' 
ın sömürgeleştirilmesi temelinde 
dörde bölündü,Duruma müdahafeci 
güçler Avrupa ve ABD idi.Kendi çıka
rları doğrultusunda dünyayı paylaşır
larken,SSCB'de Çarlığın işgalci alan
larından çekilerek içişlerini düzenle
meyi amaçlarken,dünyada ki ve özel
likle Orta-Doğu'da ki paylaşımı da o
naylıyordu.Böylece dünya güçler 
dengesi Kürdistan'da dahil olmak ko
şuluyla uzun vadeli çözümlerneye gi
dilmişti. ------------(GELECEK SAYlDA-KÜRDlSTAN 
ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞlNDA 
POLITIK MÜCADELE- ll) ------------

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Careke din li ser zimane kurdi 

Doz u pirsen bingem pir caran 
di nav kar u bar da ten ducarkirin, 
u gel ek dan u s tandin li s~ ç&li
bin.Çiqas ew pirsa giranbıhabe, 
ewqas ew betir ducardibe. 

Y ek ji van pirsen giring u bin
gebin di nav kurdan da pirsa zi
mane kurdiye. Em hemu dizanin, 
ku rewşa zimane me di dema iro 
de encama diroka me u encama 
rewşa gele me ye. 

Zirnan beşeke ji doz u tevgera 
netewi u hemu beşen tevgere bi 
hev ve bi şeweyeki diyalektiki 
hatine giredan.Tevgera netewi be 
zimane netewi nola miroveki lale 
u zirnan be hebuna civake u be 
tevgera civaki,abori u çandi çena
be u peşnakeve.Lewra ez pir dil
xweş dibim,gava ez dibinim,ku 
doza me ya netewi baş peşva di e 
u wusa ji ez dilxweşdibim,dema 
ez go tareki yan nivisareke bi zi
mane kurdi dixunim,nemaze eger 
ew bi zirnaneki pak u ronak hati
be nivisandin. 

Di van çend rojen dawi de min 
hejmaren kovara"DEMOKRAT " 
xwendin.Gotaren kurdi bi zirna
neki baş hatine nivisandin.Betir 
nivisara birar,e me BRiNDAR,bi 
nave "NESLE WINDABuYi"ba
la min kişand.Ew rewşa kurden, 
ku li Almanya u rewşa zimane 
kurdi dixe ber çavan.Ez ji gelek 
salin li Almanya dijim.Gotinen 
Kek Brindar nivisandine hemu 
rastin u mixabin rewşa me bi ras
ti wusaye.Sedemen Brindar nişan 
dane ew ji rastin. 

Gereke ne wusa be,gereke em ji 
zirnan u anda xwe hezbikin u bi 
çaveki bilind li doza xwe temaşe -
kin,hebuna xwe ya netewi bipare
zin,naven zana u serdare netewa 
xwe bilindbikin.Pewiste em sere 
xwe bi hurmet li peşiya gorn u 
naven şernde xwe daxin.Pewiste 

em ji zaroyen xwe ra" bibejin,EM 
KURDIN , WELA TE ME KUR
DISTANE.Pewiste em fedi nekin 
ku em wek kurd hatine dunyaye. 
Mafe her mirovekiye,sere xwe bi 
gele xwe rake u zimane xwe ter
hibe u bi wi zimani bipeyve.Em 
hemu mirovin,em hemu wek hev 
hatine dunyaye.Çanda me ne ji ya 
çanden netewen din çetire u ne ji 
ji w an xerabtire. Tene em dixwa
zin weke gelen cihane di nav 
çanda xwe de li welate xwe bijin. 

Di siya biyaniyan de,di bin des
te koledaran de em razen u sere 
xwe biçanda dijminan bilindbikin 
-Na!Wusa nabe!Ziman u çanda 
tirkan pirozbin li tirkan.Em kurdin 
em ne tirkin.Diroka me dfır u direj 
e;em 20-30 milyon mirovin di dile 
Rojbilata Navin de.Welate me bi 
xer u bere.Raperin u tevgeren me 
yen netewi ji nezike 200 salde her 
berdewamin.Gele me li her dere u 
di her zemani de merani ni şan da
ye u xwina xwe bo azadi u serx
webune rijandiye.Tevi xişm u be
taren wek Helepçe ji,me hebuna 
xwe ya netewi parastiye.Em evin! 
Çima em weke miya ji gur tirsiya
yi bi gur ra bibezin?!Gur gure,eg
er em bi wi ra bi bezin yan nebezin 
ew dijmine u dile wi nerm nabe u 
bi me naşewite. 

Pewiste em li her dere bibejin -
em evin.Pewiste em psikolojiya 
bindestiye,psikolojiya tirse ji 
meydane rakin u li şuna we em 
psikolojiya baweriye bi xwe u bi 
doza xwe perwerdekin.Di helbes
teka xwe de min roja 10.10.1979 
an de gotiyeC : 

Ker kane me birinbike 
Agir kane me bişewtine 
Av kane me daqultine 
ii eger em ji kevır bin 

Ji besin bin 
Ji polet bin ... 

ii baweıiya me 
ji kiiraniya dile me da 

Helbestvan GUNDi 

ji her dilopeka xwina me da 
Ji tarnar ii llesılyem me da 

Bi rasılya doza me ne~ 
Bi rasılya reya me net! 
Bi me net! ... 

Em bi semakevin. 

Koledaren pozbilind,hov u xwin 
xwar konen xwe dipeçin u ba:~
kin derin,dema gel sere xwe hildi
din u eşkere dikin,ku amadene bo
na maf u welaten xwe bimrin.Li 
her dere wusabuye.Li welate me ji 
wusaye u we wusabibe.Gele me ji 
bin nire koletiye qayilnabe u bi 
milyonan miroven me şehidbfıne. 
Eve gele kurd,gele peşmerge u aza 
dixwaz. 

Bo xurtkirina bir u baweriye bi 
xwe u bo serketine,rola zimane ku 
rdi gelek mezine.Zimane me pak u 
zelal maye.Rezimana xwe rast u di 
riste u bi z~avayen xwe gelek 
dewlemende.Edi li me dimine em 
zimane xwe hin paktir bikin u peş 
va bibin.Dema em he zarokbun li 
xwendegehan ji me re digotin,gele 
bindest ye ku zimane xwe win
dakiriye,nola girtiyekiye,ku kilita 
zindana xwe di dest wi de ye. 

Ere em bindestin,le em dixwazin 
serfıraz bijin.Di bindestlye de em 
hemu wek hevin.Bo hilandinıt ve 
zordariye YEKılıY A ME PEW
ISTE,hevkariya me hemuyan pe
wiste.Kare tevayi merce bona do
za me ya netewi. 

Eger carna dijwari dikevin peşi
ya yekitiya siyasi,pewiste ev dij
wariyen wusa li peşiya ~evk~ya 
çandi di nav. kurdan de çenebl!l. 
Deranma roJnaman,kovaran,pırtu
kan,çekirina selkan,filman,ka~tan 
amadekitina komen folklori,ceJna 
Newroze,xwepeşandanan,vekirina 
xwendegehan,şanoyan, wenegeh
an u her weke di hişyari u yekitiya 
netewi di nav gel de xurtdikin u 
ew li gor xastek u bir u baweriya 
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Hejmar 1 4 

her rexistineka kurdi ya siyasine ji 
Ev imkanen me yen li dervey 

welat (iiqas kembin ji,disa ji pir ji 
yen li welat baştirin.Li welate me 
mirov bo nivisareke bi kurdi bi 
mehan il salan dikevin zindanan,le 
li dervey welat serpesuya ~andi di 
dest me de heye.Edi pewiste em 
kare je bikin il zimane xwe bi her 
şewayi peşva bidin.Seydaye Ce
gerxwin dibeje r:ı::ı: 

Vejene zimane xwe ey xwendevan, 
N ebu ye milet hi kesek be zirnan 

Zimane me xoş u xeroş u ciwan 
E ger baş bizanı tu nalô ziyan 

Tu kurmanciya xwe ji bira neki 
Eger baş nizani dive zedeki 

S ey da ji gelek caran lome ji xwe 
ndekaranji ronakbiran il ji kurdan 
giştan kirine,ji ber ku guhnedane 
zimane me il zimane biyani di ser 
kurdi re girtine.Seyda bi gotinen 
asan il aşkere van kemaniyan peş
keşi medike il rewşa zimane kur
di nişandide a::ı:::ı: 

Zimane biyani dixweni r;ira 
Zimane xwe carek naxweni bira ? 

Sedan sal,hezaran zimane meye 
W eki me di bin des~ dijmindeye 

Çi gemas u mere di meydana ceng 
Ne şfir u mertal,ne top u tifeng 

Xwe parastji dijmin weki pehlewan 
GelelC afırandin wi pirsen ciwan 

Me ger le xuyane binek toz u jeng 
Ne gunhe wıye,em şiyarbun dereng. 

ı::ı 1 GUNDi, diwana "YEKBIN ... !", 
1981,rfipel48 

ı::c 1 CIGERXW'ıN , diwana "ZEND -
AVISTA ",Stockholm 1981, 
rfipel 79 - 82 

a:ı::ı 1 CIGERXWıN , diwana "ZEND -
AVISTA ",Stockholm 1981 , 
rfipel 79 - 82 

DEMOKRAT Rupel 18 

YANA JK1IJI~J[)i§1r AN 
s az bU 

Di roja 30.04.1989 de li Stokholm, Kurd biln xwed.i konıelek nil
ya ku li ser bingehe kare gelek cilda hate damezrandin.Di Kongra 
Yana (Klubb) Kurdistan de, Kurden ji her q;ar aliye Kurdistan, zede
tiıi 300 kesan amadebiln.Her wilsa gelek navdaren kultur, qand, hil
ner il politikzanen Kurd weki şerefmevan di Kongra Yana de cihe 
xwe girtibiln. 

Di salona pekanina Kongra Yana Kqrdistan de weneyen Seroken 
Milli Kurdi- Şex MehmGd, Şex Sılld, Ixsan Nfıri Paşa, Seid Rizo, 
Qadi Mixemed il M.Barzani hatibiln dalaqandin.Bi Sirilda Milli - Ey 
Reqib,destpekir Kongre. Bi xwendina bemama Yana Kurdistan ber
dewam kir, pişti rexne il daxwazen li ser hername hatin ziman.Li gor 
peşniyaran il qebillkirina hin ji wan ji aliye endamen Kongre ve hin 
guhartin di hername de peydebiln.Pişti brilsken ketine dest hatin 
xwendin.Bemame bi şekle xwe ye nil bi gişayiya dengan hat qebul
kirin.Her wilsa paşi Komita Karger, ji 9 kesan il4 cigir hatin hilbe
jartin.Di civina yekem ya Yana Kurdistan de w eki Seroke Yana 
Kurdistan Kek Kovan hata hilbejartin. 

"DEMOKRA T"bi alikare-yekem ye seroke Y ane, kek Loran re 
hevpeyvinek li ser arınane il re a Yana Kurdistan hevpeyvinek qikir 
"Yana Kurdistan hat damezrandin il ev tişt di Kongra me de ji gelek 
baş diyarbil, li ser bingeheke ku Kurd ji her~ aliyen welate me, te 
de ci bigrin.Begilman bo Yana serfıraziyek mezin bil, ku di Kongra 
me yekem de hevqas mirov il bi tayben malbat hatin cem hev.Ji aliye 
di ve roja yekem pişti Kongra me, gelek daxwaz hatin ji gel malba
tan,ku di y ane de bi bin endam. 

Arnıanca me bi sazkirina Yana Kurdistan nasandina kultura civa
ki Kurdi,bi taybeti ji jiyana malbati Kurdi,her wilsa pedagojiya zam
kan li gel Kurda, deme valan de jin il zaroken Kurda dema xwe awa 
di dagirin-em dixwazin van tiştan nişani Ewrupiyan bikin.Le taybeti 
ya hen giring di sazkirina Yana Kurdistan de,nasandina edet il toren, 
zireki il karedestan ku li gel Kurda ye em bidin nasine.Weki numune 
em diponijin ku di demek hen nezik de Kursen neqşa, çekirina 4end 
merşan il kiliman,xwarina Kurdi il tişten neziki van erne bikin.Di da
wiya sal e de ji sergiyek vekin. Tişteki di giring nasandina malbaten 
Kurd xwe bi xwe ye.Her wilsa zaroken Kurda ji.Bo ve etende ji we 
seyran bene organize kirin.Sirilştiye ku ev seyran bi program we ben 
Ç6kirin. 4alakiyen ku Yana Kurdistan pekanine di kovara we de we 
ben fapkirin. Ta nuha me biryara dawi ne girtlye gel o ev kovar mehi, 
dumehi,yan ji çar hejmar di sal e de derkevin.Ez li ser nave Yana 
Kurdistan il tevi endame we spasiya "DEMOKRAT" dikim, bo im
kana ku we da me bo nasandina Yane.Daxwazame her serkeftina 
"DEMOKRAT" il h emi weşanen Kurdi di karen wan ye f'ıraz de 
ye ... " 
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HEMETKARIY A ME 
KURDA 

Di c;axa bere de, bezirgani he
bfin,mal fi zexire jimiletan dibirin 
nav mileten din,k:irin fi fırotina e
wan bezirganan bi dewaran bfi bar 
hilgire wan heştir fi fi1 bfin,li tevi 
wel~t~A fi1 nebun,~imki ji mejde 
fillı pıre welatan qedexe bibun. 

Carek ji welatek e Kurdistan 
karwanek (bezirgan, ticar) amade
kariya xwe kir ku mala xwe bibi
tin welatek bifroşit fi tişten li cem 
wan tune yan ji, ji wan re gerekbit 
binin welate xwe. 

Bo şelandina karwanan nij
deyen qe~xan re digirtin ji birfi
bfine yan ji kare wan re girtin fi 
şelandinbfi.Ji tirsa nijdeyen qef)e
xan bo hemeti li karwanan bigrin 
karwan wexte di geriyan merxa
san bi xwe re dibirin. 

Filqeyen karwanan ne bere
dayibun ne tene hemetiyen wan 
hebun serek filqe, xwarin~ker, 
zimanzanen wan ji hebiln, ~mki li 
pir welatan digeriyan.Raste pas
port fi wize tunebfi bele welaten di 
~ilne, gerek zimane wan bizaniba, 
da ku kirin fi fırotina xwe bikin fi 
li ki jan welat bi yan hernet ji sereke 
wi welat bi xwestiyan fi serxweşi 
li serek dewlete ( mir, xan, qral) 
bidin ... 

Serek karwan ll meydana 
merxasan, ku hemetvanan ji xwe
re kar bikit.Dema gihişt meydane 
fi bere xwe da pehlewanan bi şfir 
fi metal, tir fi kevan, rim fi gfirzan 
tejine ~ven serok karwan bi yeki 
ket li ser sing fi pişta xwe nivisibfi 
"Ez bihembere sesed şervanime!" 
serek karwan baş bere xwe da wi 
pehlewani fi hiziri: Weke ez sesed 
pahlawana bibim, eze vi merxasi 

AskerGOYi 

bibim, tfimki feda wi ji heye bo 
razane, xwarine fi h.w.d. 

Serok karwan pehlewane xwe 
bir fi karwan da re. tfend rojan li 
re ~. li erdek be gund fi bajar be 
avahi fi war, li beriyek dused fi 
penci-sesed qefexan (regiran) dor 
karwan girtin fi sekinandin.Sero
ke qetiexan gote karwaniyan sero
ke karwan kiye? Gava seroke kar
wan hate cem seroke regiran ji se
rok karwan pirsi, gote: "Mal xirab 
ma tu xişimi, yan ji dini, qey tu 
nizani li hernil reyan rebir hene,bo 
~i be hernetkar hun di gerin fi ta 
kGde hune wa herin.Kare me şe
landina bele,bo xişimiya te em ka
rin we azabikin, le tti feyde, hllne 
sibe ben şelandin.Seroke karwan 
gote seroke regiran:"Bele ezbeni 
gotinen te ser seremin,ez ne xişi
mim,ne din,ne ji min mejiye xwe 
xwariye,merxase me (hemetkar) 
heye,le bele dest narakit fi dile 
xwe de bihember sesed şervanaye 

Seroke regiran got,k:u zfi hem
etkar binin gel wi,gazi kirine he
metkar anin cem serok regiran. Wi 
emir da ku hernetkar tazi bikin,he
metkar ~plaq-tazi kirin.Seroke re
giran şitek (degnek,ttubuk) dut;e
qel girte deste xwe nafsa pehle
wan da vi ali,wi ali fi tif kire naf
sa pehlewan,gote-ne tu wi fi ne ji 
pehlewaniya te! He gotina seroke 
regiran qediyayi,yan ji ne qediya
yi (hespa pehlewan li cem pehle
wan bfi fi şfir fi metale wi li hesp 
kiribfi) pehlewan xwe avete ser 
hesp fi hesp şeqand fi ~fi edi xebe
ra pehlewan ji ne hate ditin.Pişti 
pazdeh-bist deqiqan, pehlewan 
nezike qe4"exan fi karwaniyan bu 

fi gazi seroke q~xan kir, gote ku 
xwe ji karwan bidin paş,da ku li 
ser reya xwe bi~n.Cardin ziviri 
mina baye li desre de, hespe xwe e 
kehel seqand,da ku genn bibit.Car 
din pehlewan neziki hat fi mina 
caradin gazi kire seroke qefexan 
gote-xwe ji karwan bidin paş,iro 
roja min fi weye,ta seroke regiran 
gote ev dine anji hare, cardin mina 
baye pehlewane me paşve ziviri fi 
toz fi xebar ji beriye rakir fi cara 
sisiyan pehlewan hate neziki kar
wan fi q~xan bfi fi bakir-Regiri
no iro roja meraniye ye,mina me
ran derkevin meydana şer fi şure 
tazi bi dest xwe girt mina leyisto
keke ew di deste xwe de hejand. 
~xan bawer kirin,ku ev pehle
wane ne dine,ne ji hare.Ji rast fi 
dil pehlewan şere regiran dixwaze 

Qe-texan xwe ji karwan dane 
paş fi sesed regir tevde eriş birin 
pehlewan.Di navbera ~nd seetan 
de yek şervanen regir nema,pehle
wan teviya wan kuşt! fek fi dewa
ren wan da seroke karwan,gote ev 
male karwane fi karwan dewaren 
xwe şidandin fi dane re. 

Pehlewane behembere sesed 
şervanan fi cem seroke karwan fi 
gote-te di şer de min dit ez ltawa 
bfim,min sesed re gir kuşt fi zexire 
ye wan tevde da we!Serokkarwan 
wusa bersiva wi da-Bele raste tu 
şervani,tu xweşmeri,tu gernas fi 
qehremani,le bele eze de her car ji 
kude yeki binim(regir),ku bi nefsa 
te bileyizin fi wi axi qehremaniya 
te betin bira te ii te-ier biki. 

Merxasiya me I{urd a eve,yan 
ji eve merxasiya me KurdaniBi 
hezar salana bav ii kalen me diji 
hevdiine bo mafe dijminan.Em 
meze dikin he qedexe nebiiye pa
rastina mare dijmin ji nav me kur
dan. 

Em kare xweser li ser kare ne
tewe dibinin.Bo viya serkeftina 
me di sedsala 21 an de bixwe ne
biiye ii rizgariya me an dikevit 
deste rfidirejan,an ji dikevit deste 
generalan. 

Ji aliye din ji,bere xwe didine 
ne li Stokholme, ne ji li erdeki din 
hevalbendvanen dewleta Iraqe 
denge xwe ne enan ii pejin ji, ji 
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Hejmar 1 4 

wan demeket.Generalan bi nefsa 
me leyizin fi tifkirin nefsa me!Bo 
ve bfi,em li Stokholme merxas 
diyarbfin.U sed mexabin,em ba
werin ku ew ne bes bu, ~mkl tifa
qa pişti werankirin fi şehidkirina 
Heleıxpe nayetin rutin. Çima ?Li ser 
bfiyera Hele~,hindik ji me mer
xas demeketin,bele di 1983 de ga-

DEMOKRAT 

va 8 hezar Barzani hatin wendaki 
rin, ji aliye wan generalan-ji nav 
me xweşmer demeketin fi q.i eceb 
bu me bi xwe bedeng1 parast(!)Ji 
bo ve ~nde ez bawerim erne hln 
ji ft.eke kimyewi bibinin,qiınki bi
nyaten me li ser kaye hatine nij
nin.Ji mafe xwe zedetir,ma.Ie xel
ke diparezin.Gelek numune hene 

Rupel 20 

yen ku me bi xwe,xwe wiran kiri 
ye.U we nivis pir direj bibe. 

Kese qoyin fi peşiya xwe neza 
nit,bo hatine xwe arınancek rast 
nadenit.Nizanim kenge bi tifkiri
na dijmin de merani fi qehremani 
ya me betin bira me.Eme dest ba
vejin etekan fi kolonyalistan ji we
late xwe derexin ... 

Parti Demokrat! Kurdistan 
u Tevgera azadixwaz 

Ev pisyara han gelek giringe fi 
gerek mirov baş li ser hizir bike, bi 
ne rojeve (gündem) fi dehkera we 
pisyare dur fi direj di nava hezen 
welatparez de bine zirnan fi bide 
milahazakirin! 

Giringiya we fi pewistbfina we 
di raya gel de bi baştirin wasiteye 
ragehandine bide gihiştandin fi vi 
kari bi wasita weşanen partiye, li 
suhbetan, semineran,lekolinan fi 
bi awakl penodik bide ajotin. 

Di ve babete de xebatek gelek 
bi zanebfin dive.Ji boni feyde fi 
ferehkirina tevgera rizgaıixwaz ya 
gele me,xurtbelavkirina rutin fi ar
mancen partiye ji boni rizgaıiya 
netewl tiştekl gelek pewiste. 

Dirok fi tecrfibeyen partiye,jibo 
tevgera rizgarixwaz serkeftineke. 
Ev hizre tiştek ne hesan e,tegihiş
tina pewistiya partiye ne ji nişke 
ve te fi ne jl destp6ka siyasete ye. 

Beguman pişre mijulbfina bi si
yasete di demek dfir fi direj de, di 
nava zaman de dltina ewqas ser
pehatiyan,mirovan serwext dike fi 
rewşek taybetl bi mirov re ône 
meydane.Be şik miroven,ku hizra 
partiyek wusa kirina fi we dipare
zin fi xebatek berfıreh dikin,be du
dili biryar li ser rexistinek wusa 
dane-ew kesen ku di ware siyaset 
de gelek gihişône fi mirovne ser
wextin.Begfiman wan ben her tişti 
rewşa welate xwe dane ber c;:avan 
fi li gor ve rewşe lebiône, li gor 
we hizir kirine.Her dem zanina 

xwe bo maf fi peşkevtina gel fi 
netewa xwe bikar anine.Ev tişte 
yen ku wan cuda dike,ji kesen di. 

Z&ietir zana,birbir ,rewşenbir fi 
nenden (degerlerimiz) me yen kur 
dan,bi gelempen di ve babete de 
hemfıkir bfine fi di vi waıi de pe
gaven gelek heja avetine.Diroka 
me ya netewi bi xwe di vi babeti 
de gelek dewlemende,zede bilyer 
fi numune hene yen ku mirov 
kare bide. Tevgera Hoybfin,Serhil 
dana Şex Seid, A_gin, Dersim, 
Mahabad, Şoreşa Ilone, Şoreşa 
Gfilane yen li Kurdistana Başfir, 
bi klja newi bibin bira bibin,hemfi 
li ser hime demokraôk,bona ma.Ie 
rizgaıiya-netewi hatine meşandin. 

Bitaybeti gava mirov li wela
tek weke ye me fi gelerek di rew
şa ye me de temaşe dike,giringiya 
Partiya Demokrat bi dijwaıi pe
wistiya xwe nişan dide.Ji bo ve 
yeke ye ji,ku Parti di nava gele 
kurd de weke roniya cta.v te para
stin fi ra ye we di nava gel de xwe 
bi awakl fereh berdane. 

Her weha rewşa Rojbilata Na
vin ji weke mirek li ber avaye. 
Dijwaıi fi germbfina hererne baş 
dide xuyakirin fi tiştek gelek ne 
raste ku mirov, ji bo dijiôya siste
man gele xwe bir bike fi berbenya 
hereme, ji tevgera xwe ya bo aza
di fi rizgariye giringtir bigre.Pe
wiste her dem di bira mirov de be 
ku gele kurd heviya wi di geşki
rin fi ferehbfina tevgera wl bi xwe 

Ezize KEJO 

de ye. 
Gerek kurd fi bi taybeô xwen

de fi rewşenbiren gel bi hiş6n xwe 
bi biryar fi kiryaren xwe raye fi tec 
rfibe ji mejfiya xwe bigrin fi ji bo 
çareserkirdina bemama xebate, li 
gora kirase gele xwe qumaş bifes
linin. 

Tişt bi rasô fi bi nave xwe pe
wiste bene gotin.Gelek adet fi or
ren milete me hene yen ku tene 
pelekirin,le di eyni deme de, ji 
wan tişten ku hin "pisporen" me 
tenin gelek dewlemendtirin fi baş
tirin. Tu caıi gerek ji bir n* ku, 
arınanca tevgera kurdl,azadl fi ser
xwebfina Kurdistan e.Ji bo ve 
~nde tişte ku ji me re giringtire 
dan fi standina polltikl,civakl,abo
n , orf fi adere gele me bixwe ye. 
Partiya Demokrat vi tişti dibeje fi 
ev rasôya hen mezin e. 

Te zanin ku meydan rt-etine,şert 
giranin fi bi tene bfin ji a100 ru ve .. 
U tiştekl be gumana gele kurd di 
bin rewşa hen taıi de sen netewan 
dlye.Li berxwedaye,xwestiye rew 
şe bigfiherine.Ta ku serfıraz fi ser
best biji. 

Demokrat fi partiya wan ev tişt 
dane ber reya xwe fi gihiştina 
iro.Formfila ku dane peşya xwe ji A 

xwiyaye.Sereknetewa BARZANI 
got: 

"YAN KURDISTAN 
YANNEMAN" ------
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"DEMOKRAT" 
NEWROZ BI DILŞAHi PiROZKIR 

Salon bi weneyen serokan ha
tibfin xemilandin.Şex Mexmud 
Berzend,Şex Said,Seyid Rizo,Qa 
di Mixemed u Serok Barzani ... 

"DEMOKRAT" di pirozkirina 
cejna Newmza 89'de, di roja 7 e 
gfilane de li Beriina Rojava carek 
di' Serok u neriden mey netewi bi 
bir tani. 

zedeyi ı 200 kesi,di navbera 
wan de neziki 200 almanan Cejna 
Netewi ya gele Kurd,di gel prog
ramek dewlemend u rengin de pi
roz kirin.Kovara me gelek f'ırazbfi 
ku di sala weşana xwe de,Newro
za me bi awaki wusa serfiraz pek 
ani u piroz kir. 

Tiştekl begfimana ,ku amade
buna dengbej u hfinermen.flen ge
le me yeAheja ŞIVAN,SAID YU
SIF,BIRINDAR,MIXEMED TE 
YIP u ROJHAT digel govend u 
dilanen gruben folklori-amadey 
şeva me, şeva NEWROZ rengin
tir u xweştir kirin. 

Ji bil we ji em spasiya xemfi 
xwendevan u biradera dikin yen 
ku bi name u telefonan Newroza 

me piroz kirin. 
Taybenyen din ji ya şeva me 

hebfin.Mesaje serfırazi u piroziye 
hatin xwendin ji gel hevalen heja 
yen Parti Demokrati Kurdistan 
(PDKT),Parô Demokraô Kurdis
tan (PDK-1) u Parti Dç_mokraô 
Kurdistan-Iran (PDK-I),Eniya 
Kurdistani-Iraq. 

Ji bili we ji pirozname hatin re 
kirin ji bal Y ekin niştimani Kur
distan (YNK),Komeley yeksani u 
azadi Kurd (KAflK),KSSE,AK
SA,UKSYE, 

Bi disiplin u dilşahi,di gel mu
zika dewlemend derhas bu şeva 
Newroz . Hfinermendan hfinere 
xwe bi awaki gewre u ciwan peş
keşi xelke ku salon dagirtibfi kirin 
Kesen biyani ku amadey şeva 
Newroz ya ku "DEMOKRAT" 
organize kir bfin,carek di bfin şa
hide bilindbfina folklor u muzika 
kurdi ye geleri. 

ı 200 kese xazir bi daxwaziyek 
ku sala were disa di şevek wusa 
de bi hevre Newroza xwe pirozbi 
kin,tewa kirin cejna xwe, 

Şev en 
Biranina 
BARZANI 

Deh sal derbashlin ji ser ajiya
na (wefata) seroke netewi.Ji boni 
biranina wi di gelek welaten Ew
rupi de,her wusa weki nfiçeyen 
gihiştina deste me li her çar aliye 
Kurdistan,li gelek bajar u gunden 
welare me 10-saliya biranina M. 
Mustafa BARZANI di şev,semi
ner,civin u teziyan de hatebi bira
nin.Her wusa di zedeyen wan de 
yek saliya biranina kek Idris BAR 
ZANi ji hate kirin. 

Di şeva Stokholm ya biranina 
seroke nemir BARZANi,ya ku 
hate organize kirin ji aliye liqen 
Swoo ya Parti Demokraô Kurdis
tan (PDKT) u Parti Demokrati 
Kurdistan (PDKI) de zedetiri 400 
kesan arnade bfi.Her du partiyan 
axaftina şeve kirin,pişô ji aliye he
vale çek ye Serok,Dr.Cercis gelek 
serpehan u bilyer anin ber avan. 
Kek Kerim Xlisami ji axaftinek 
bo re u tekoşina BARZANi,kir. 
Wi di axaftina xwe de da 
diyarkirin,ku"R&;a azadiya Kur
distan encex li ser bingeha ku 
Barzani kevire wS denine be saz
kirin.Gelek helbest ji aliye kek 
Mueyed Teyib u Maxfuz Mayi' 
hatin xwendin. 

Li Beriina Rojava ji biranina 
Serok ji aliye liqen Berlin yen 
PDK-1, PDKT fi PASOK hate a
madekirin.Di biranine de heval fi 
hogiren rexisıine siyasi ji her yar 
peıy€n Kurdistan e xazirbfin. 

Brfisken ku hatine girtin evin: 
PDK-iran,Eniya Kurdistani-Iraq, 
Paroya Hevgirtina gel,PSKT,PKI 
Partiya Kar li Suri,hevalbenden 
RIZGARi,Komkar,PASOK,Ko
mela xwendevanen lraq,KSSE, 
SOKSA,UKSYE, 

Biranine ku hatine organize ki
rin bi rixek şoreşgeri derbasbfin. 
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JPJD)I[{ ~ DJI 
IP IB V A:JJ CO) I[{I8, JD)JE 

Pişte,ku tevgera Kurdistana Başur di 
1975 an de tek Cı ne bi ten~ ji ali_y~ e<>litik 
de be şik ji aliy~ ideolojik de Jİ bu uşta 
gewrandin~n gıring.Bi taybeti di Kurdis
tana Bakur de gelek r~xıstin li hemher 
demokratan hatın damezrandin.PDK bfi 
mijara bexs Cı xeberan,dehkere li ser hatin 
kirın u sedemen ku şoreş bi ser neket ha
te minaqeşe kirin.Bı gotın~n derew senar 
yo hatin çekirio fi bi 00 insafi seroke Ş<?re 
ş~ Cı pegirtiyen wi dihatin gunehbarkirin. 
Serok oı taybeti Cı parti bi xwe li ser bin
gebe we ye "çini" dihate mehkumkirin.Li 
gor wa idiay~n pfiç: "Parti ji mate karke
ran zooetir sistema maldaıiye diparast(! 1" 

Di cihan~ de tiştek xeıib bfi-lCu bitene 
welatpar~ziya Kurdan Cı netewetiya wan 
kevneperest dihatin ditin (!)fi sed mixa
bin bi "~şexsiyetbfina"şehıdan ve dihat 
girMan.Hem pe rumeta ~ehidan dişkan
din Cı hem ji rix~ welatpareziy~ didemiran 
din.Gava minaqeşe dihatkirin, ji r~a pi
roz welaten ku serkeftine xwe dabfin mi -
nak ji wan dihatin nişandan, her serwe
ren wan xudan mmet Cı şerefek bilind di
diyan Cı Kurd~n me, wan weke r~ber Cı 
hunermend ji xwe re qebuldikirin.Belam 
gava dor dillatin minak~ xerabiy~. serok~ 
Kurdan Cı kiryar~n wan y~n "neserkefti" 
nişan didan. 

Di vi waıide,mesele birin nava gel Cı 
dan minaqeşe kirin.Li her dere bi diJwaıi 
xwe dane ser, ku bikaribin mijara welat
par~ziyete di nava gel de bişkinin.Bi we
şanan, bi semineran Cı li civat Cı cemaetan 
de, bi şewek sistematik dane domandin. 
Bi teve vi newayi ji fikra welatpar~ziy~ 
disa istismar dikinn: "Eger em xwe ne 
gfihaıinin dewlet~n derve-welaten sosya
Ilst Cı cihana aşitixwaz alikaıiya me na
kin! "Her wfisa nuneren wan hezan,bi şe
wek emin peyman didan,ku alikaıi hazıre 
Cı azadi li l5er deıiye(pU bi ~rte,ku gew
randin ~bibin.Parti u Serok ren gewran
din.TelCoşina,ku ta hingi hatibfi dain ge
rek batihane jiöırkirin(!) 

Hevalbendiya sisternan bi v~ new~ di
hatin ditin.Hedi armanc ji hatibfi gfıha
randin-di ciy~ nav~n şehıd~n xwe,hinek 
nav~n biyanı bi geldidan dfibarekirin.Sfi
ruşti bfi-mesele dijwartir bfı.§€?r ji bo ide
olojiya hiyaruyan des~kir u herçfi ber
fereh bÜ.Ta ku bo v~ çend~ xwin bi xwe 
hat rejandin.Kurd xwe,bixwe ketin nav
hev ,her ye k ji,yOOı asteng didit.Li ser na
ve(!) welatpar~ziy~.xoerten nestelih bi 
dest~n hev telef bfin(!)Parti Demokrati 
Kurdistan,ku bfibfin şana azadiy~.dix
westin ji nav~ rakin.Kesen ku ev dijiti ji 

Salih Fisli 

dikirin ji lay~n Kurdistana Başfır ve di
hatin desteKkirin.Rasti~ek li her ç_ava,ku 
dijbeıiy~ ji wan destpekir Cı ew bfin ku 
hez~n tirkan Cı kes~n ku li Kurdistana 
Başfir bfin,ketibfin dij~ Serok Barzani. 
Her duwan eyni hizmete dikirin Cı rfin di
dan ser nan~ hev Cı hev tesdig dikirin. 

Li Kurdistana Bakfir,nenn~n çe~n 
tirkan,y~n w~ hing~ cihe xwe girtibfin.Bi 
ctepen Kurdan mecbfir dabfin Kirin,ku di
jıtıya welatpareziya xwe Cı hez~n wan 
y~n netewi bikin.Li ser vi awayi ji "çep
en me" dev )i welatpareziye berdabfin Cı 
dabfin pey ' entemasyonali"fi nav~.ku bi 
"komunisti" ren bakirin!Belam heta niha 
ji,te ditin ku ev xweavetina wan nebatiye 
qebfilkirin.Mixabin,wan ne didiyan,ku 
çawa Cı li ser 9: bingeh Cı navi,komunis
ten tirkan,p~~iıi)'a Kemal Atauırk diki
rio Cı dikin jı u wı wek xilaskarek netewi 
dizanin.Bi tev~ ku,ew ne komunist bfi Cı 
bi ser de, qatil~ komunistan bfi-Sereke 
komunistandi Derya Reş de xeJ9 kiri
bfin, kuştibfin Cı herkes pe dizan~. ku 
Tirlôye bo wan kiribfi dfiieh (cehhenem). 
U ji bo xatir~ xizmeta wı ya "netewi", Jİ 
xemfi nehagiyan ku li wan hatibfin kirin, 
bihfiıibfin u bi ser de ji ew gehreman~ 
xwe y~ netewi didiyan Cı dibınin.Gerek 
ev kiiyar~n wan ji bO y~n me aqil bana Cı 
zende ji wan bigirtana, belarn xeşimiya 
y~n me li ber çavan bfi Cı bi ser de Ji-ji bo 
ku xwe li berçav~n wan xweş bikin, ge
lek iftira, tomet Cı ji ber xwe ve derew 
derdixistin Cı welatpar~z dibin erde re di
kirin.Mixalefeta li Kurdistana Başfir ji,av 
li lişo dikir Cı kiryar~n wan bfin sebeb ku 
bi nezaran xorten Kord, di nav partiyen 
biyaniyan de birexistini ci ye xwe bigrin. 

E w emek Cı xabata bi sillan ku Partiya 
Demokrat dabfin, bi xwina şehidan mes
afek bilind standibfi, di tevıya cihan~ de 
li ser pirs Cı m~rxasiya Kurdan dihat ax
aftin, bi destkeftiY.~n xwe zanabfin Cı tec
rfıbeyek heja girtıbfi, dihatin hundakirin1 
l~ rastili berftvan bfi-her peşmergeyeki 
ji komunisten ereban, farisan an ji tirkan 
redetir mesela xwe ya netewi dizanibfin. 
Ten~ numune ku ji bo azadi Cı rizgariya 
gel~ ~we ~w bfin y~!_l ku li s~r çıy~yen 
Kurilistane şere man u nemane,şere JI bo 
mate gel~ xwe didan.Rast bfi, kiı mesela 
wan Milli bfi, wan ji bo rizgaıiya welate 
xwe şer dida-1~ eyn vi tişti ew ne "kev
neperest Cı paşveru"wek ı>arazk~r Cı m~r
xaren ıeıe xwe didan nişandan ... Nfiha 
ev rastı: li ber ca ve herkesi ye, ku bitere
Mn Cı bOOestekiya Kurdan ne ji.~hez
bfin Cı mesel~ wan y~n rexİstini ne. 

Bi ser de ji, ~1 manewiyeten gel kirin 
ku her wek doza Kord, bi Kurd safi nabe 
-neıinek weha anin meydan~ Cı tevgera 
Kurdi ya netewi mina "~wtbfin" di m~ji
y~ gel de xwestin bici öikin. 

Bi taybeti, pişti tekbirina şoreşe bi bi
ryara sisteman, gelek ~wran bi sfic~n ne 
rast ew binav kirin,weki ku xwestin ~
jin,ew oowistbfi,ne~eday "falana"bana, 
gerek p1an~ "filana' q_ebfıl bikrana.Li we
lat destpekirin,ku hezen "heıioep" damez 
renin.s-edem~ w~ ji xuya bfi-aiiKaıi girtin 
ji sistemek~.Sallı pay salan Qin, wext Cı 
zernan derbasbfin,bel~ biten~bfina Kur
dan,wan bi çav~ xwe dit,ku ten~ bi pro
paganda sistem~ nay~ şikandin.Wan 
<Jewleten,ku hevi li ser wa dihat kirin,bi
xwe beri her tişti li MENFAET A NE1E
Wi ya xwe digeıiyan Cı plan u stratejiy~n 
xwe ji li ser w~ dıdaôın. 

Evgas sal derbasbfın, hezne me li gor 
dil~" dosten xwe y~n sediq"dest bi deva
v~ttina şoreş Cı serok~n netewi Kord ki
rio ji,bo wan disa feda neda Cı nebfın lai
~ xfızura mezin~n xwe.Disa rexna tişt~n 
ıru kirina neanin,k~masi li aliy~ xwe ne
ditin,l~ pi~ti ku tu destek ji wan re ji 
"hevr~yan' nehatin,re li welate emperya
list girtin.Bi teve ku rehmetiy~ Barzanı, ji 
bo nexweşiya xwe çfi dewletek 
Emeıika, 1~ uzir girtin Cı di de ma nex
weşi~a wi ya giran de,dest bi spekulas
yon u welwela kirin.Bi tevi her tişti,di 
ôema dawi de binek bOOeng bfine,uşteki 
wan y~n nuh nay~ ditin.Mırov 
dibine,dixwine Cı temaşe dike,ku li ser 
gelek pirsan sistema sosyalist iro rexna 
dfihiya xwe dike,van tıştan weki şaşi 
dide diyarkirin,disa ji y~n me bMengin
gelo ew nuha çi diparezin duhi yan iro ya 
din ya sosyalist.Eger ya duhi be JX?Wiste 
iro rexne bikin,yan ku iro diparezin pe
wiste ew bixwe rexna xwe ya duhi bi
kin.L~ ew yek ji van tiştan ji nakin Cı 
darndikin weki ku tiştek çenebfiye. 
Di vi waıi de em~ şehsiyetek weki Ke
mal Mezher binin xole,ku wi bi cesaret Cı 
bi ditina xwe, pirs li gel dewletek sosya
list bixwe ani ziman. 

Li gor bir Cı baweıiya wan ya kevn: 
"Gerek tevgera Kurdi,xwe gir~dabane li 
gor daxwaz Cı "armanca fereh" ya siste
mek~ Cı r~xistina wan ji bibuna peıçek ii 
kir~kaıiya navnetewi u bi ternama tiqat u 
here bo vi tişti batibana xabatkirin" .Ge
lek hewl dan u ji dil u can xwe n~zik ki
rin,le disa re Iede ... Tişteki wfısaji ketibfi 
ser~ wan-"Partiı,a Demokrat gerek dfir bi 
mina ji van tekil!Yan(!) u nekeve va pey
wendiy~n fereh u navnetewi (!) 

Ji aliy~ di dihat öıra mirov reÇ?nd re
de kar Cı xabat ji bere ve hatibfi kirinji bo 
tekili danin bi Komar~n Sovyeti re.Şex 
Mehmud,Qadi Mihamad u bı t{lbak ge
lek zooe Barzani.~hempa di VI waıi de 
xabat kiriye,ta ku 3 rojan-ji bo ku bi se
rok~n Sovyet re li ser P.irsa Kurdi biaxa
f~ li ber deıiy~ Kremıl greva b~ibfine 
kiriye. 

Gava ku mirov bala xwe didiy~ baştir 
we bibina ku ev tişt~n ku li jor hatine go
tİn bi taybetiji metrop<?l~n firkan ve tıati
bfin itluil kirin.Bi teve ku Parti ne diji ra
man~n komunisti u r~xistin~ wan jı bfi. 
Di hers;ar aliy~ Kurdistan de ji t~ ditin, 
ku Partıya Demokrat bi çe~n gelen ser-
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Hejmar 1 4 

dest O rexistinen wan re hevkari kirina O 
yarınetiki gelek zMe Wıne wan. 

Pi_şt~iriya partıya T.I.P (Partıya Kark
en TırlQy~) jı sazlörina we ve, ta ku xata 
cara yekem hate qedexekirin.U bi awald 
taybeti ji bala herkesi ve jt te zantn, li 
Kurdistana BaşOr tim di te~ahiye de Şôi 
yan (Partiya Komunisti Ira xwe si ·
na Partiya Demokrati Kur · stan.Ce 
xaken rizgarkiri ji aliye peşmergan ve O li 
vir wan jı cibe xwe girtine.Weki meva
nan hatine biqiymet kirin.Her wusa li 

Gursrin IDSY AR 

Mamostaye bilind ii gew
ra,berpirsi'yş.re kovara "DEMOK
RAT", D.JELi', 

Bi dileki geş ii keyfxweşi'yek 
mezin ii giran min bi dilovani'yek 
zede germ ii dilşa hejmaren kovara 
"DEMOKRAT" xwend, nemaze 
beşe zimane Kurdi',lew ku ez zi
mane Turki nizanim. 

Ez hevi'darim,ku peder hej
maren haô ye kovara me ya gewre 
bigheje dest min.Lewra di rojen 
peş ii çaxen neztir ere pirtiiken bi
jarti',ji nivi'saren bave xwe Hesen 
HIŞY AR ji were rekim, da ku 
li ser rupelen "DEMOKRAT" be
lavbibin.Pi'roz dikim hunermen
di'ya we di parastina toreyen Kurdi' 
Q vi'rakirina zimane me ye ş6ri'n. 

Edi' hun sax ii pak bin her dem. 

Şam/ Suriye 

Azad ÇINAR 

Revalen heja ii giranbiha, ez ji 
dil ii can, kovara me, demokrat, 
welatparez, neteweperwer ii sos
yali'stan-kovara me xemi'ya "DE
MOKRAT" pi'roz dikim. Bi rasô 
daxwazi' ii pewistiyek mezin bi 
weşaneke wilo hebii.Ez we gelek, 
gelek silav dikim, ku we kiryarek 
wilo kir ii we ev valahiya han da
girt.Min se hejmaren derketi ji' 
xwendin.Ne tene ez, nasen min 
din ji, ye ku "DEMOKRAT" 
xwendine pe gelek razi' ii h~vida
rin.BI SLA VEN BIRA TiYE ... 

DEMOKRAT 

Kurdistana R<>java~·ı beıi ku P.K.S (Par
ti Komunisti Sütiye eşkere be,li gel he
valen PDK-Suıiye atıne sipartin O ali
lcari bo wan di wa deme tengayi de hati
ye nişa,ndan. 

PiŞti sala 1980 e, gava ku terq li Kur
distana Bakur ket1ev rastiyen bi qavan ji 
hatin ditin.Herkesı dit, ku dijberiya hatı
ye kirin ne tene tişteki ne baş bôye1 her 
wusa xesarek mezın daye Tevgera nzga
rixwaza Kurdi.Hat ditin, ku pewiste em 
Kurd ne dijminatiya bev-bratiya bev bi-

Dr.Ciwan BATO 

Geli hevalen heja, 
Ez derketina kovara kurdi' 

"DEMOKRAT" bi dileki dostani 
piroz dikim ii hevidarim ku ew 
bibe dengeki gurr ii geş ii bilind 
ye gele kurd. 

Revalen heja, 
Beguman,wek hun ji xweş pe 

dizanin ku iro gelek kovaren din 
yen kurdi' derdikevin.Le mixa
bin,gava mirov bala xwe dide pir
raniya wan, mirov dibine ku bes 
tene "qaqilke" ( eyare, kevile ), 
wan kurdi ye.Naveroka gelek ji 
wan kovaren "kurdi'" ne ji bo ge
le kurd e.Bi awaki' din,ew bi bir ii 
baweri'yen "xeri'ban" ten xemi
landin.Niviskar ii zanayen wan 
kovaran penivis ii zanabiina xwe 
bo daxuyakirina eş,peri'şani ii 
bindestkirina gele kurd bikarnayi
nin.U bele,yek ji pey yeki bi ye 
din re dikeve hevbeziye ku "en -
temasyonaliya " xwe pi'tir bide 
ispatkirin ... 

Li ali'ye din ji',bi qasi gele kurd 
herweha ev dinya ku le dijin bi 
xwe ji' muhtaci' avakirina KUR
DIST AN'EKE SERXWEBUYi, 
YEKBUYi, DEMOKRAT ii 
AZA YE, da ku em le bi serbest ii 
serfirazi' mina mirovan bijin.Bo 
ve çende ji' beguman bir ii baweri' 
ii herwisa xebateke KURDI
STANi dive.Ez xweş bawerim 
ku "DEMOKRAT" li ser ve bin
gebe dest bi weşana xwe kiriye ii 
hevi'darim ew cihe xwe ye giring 
di tekoşina rizgari'xwaza netewi' 
Kurdistani de bigire. 

Bi slaven dostaniye ... 

Rupel 23 

kin O rojek beri rojek digel bevde weld bi
ra ~ın-bi awalô demokrat O serwexti li 
ser Tevgera xwe ya netewi biaxafin O ber
siva hen rast bo pirsan bigerihin. 

Bareki gİI'a9 li ser mue tevget:eye.Bo 
w! pewiste şaşitiy!n ku hatine ltiriiı, dO
bara nebin u rasn:ya mesel! bete birin di 
nav gel de.D"ırok ü mijO ya me mamosta
y!n me y!n heıi giringin.Li ser bingebe 
ıtibar, bahweıi O xwediderlcetina v! diro
ke daxwaza hatine cem hev-daxwaza beri 
mezine ... 

sexmus DlMILI 

Silav ji bo we, ey hevale beja
weşandare kovara DEMOKRAT. 
Dilemin geş bii, ez firaz ii bexte
war biim,gava min nivise we yen 
xweş ii zanisti xwendin.Min "DE
MOKRAT" da tewsiye kirin,boni 
hevale xwe yen nezik ji,ku we bi
xwenin ii ew ji' tewsiya bo nezikhe 
vale xwe bikin bo xwendina we. 

Ez naçim bejim,gelo kijan bej
mar zedetir eşqamin bo hat,le tevi 
ji bi rek ii pek hatine nivisandin.Ez 
bawerim ji ku we,ew hen were ii 
were we xweştir der e. 

Ez dixwazim bibim abona bo 
çend hejmaran ji.Eger h un di de
mek nezik de abone vekin ve da
xwaza min ez teka dikim ku hun 
pek binin. 

Serkeftina we daxwaza min e! 
Carek di' gelek silav ! 

2l.Nisan.1989 
Paris - Fransa 

BO XWENDEVANAN 

X wendevanen heja, 
Ji kemasiya cih, namen gihişti 

deste me, hin ji wan çapkirina wa 
di ve hejmare de, miimkun nebii. 
Her wiisa em spasiya hemi' xwen 
devanan dikin, bo nivis ii pirozna 
men rekiri' bo kovare.BI PIŞTGI 
RiYA WE "DEMOKRAT" 
XURTTIRE! 

Redaksiyana 
"DEMOKRAT" 
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