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DEMOKRAT 

Xwendevanen hCja! 
Jimara 7 emin yaKovarame "DEMOKRAT' bi sernivfsoka "MEHA ADARE O 

KURD" dikeve her desten wc. Ev, me ha Adare ku pir caran buye şahfde dfroka tevge
ra rizgarixıvaza Kurd z1 Kurdistan, bi nivisoka heval S. Sfwanij care ka din aşkere z1 ronf 
dibe . Ji NEWROZ ta serhi/dana Şex Se id, jf Şi!x Sefd ta Di!i·sim, }i Dersim ta Qadf 
MiHEMED i! Komara Mahabad, }i Qadf M illEMED ta Serok Mistefa BARZANI bi ev 
bu ye ran meha Adare hatiye dagirtin. 

Beri ve demek kwirt, perfşani!n be kes, Penaberen Kurdistanajerfn, dfsa }i aliye .twin
mijôı lraqi z1 bi karbidesten wan li Diyorbekir halin jehirdan. Li ser ev buyera hane, 
xebatkaren Kovarame ya "DEMOKRAT" }i Diyorbekir rewşa Fenabcran tinin ber çaven 
me. 

Ge/o kf, zanaye mezin lsmafl BEŞfKÇf hi xehata xwe ya zanistiyi! nas nake? Ev 
tekoşere giranbuha df.m ket bin lepen xwfnmijen Tirk. W e dfsa bi dehan sal mirovek 
zanyar mfna ismalf BEŞ iK Çi, li ser gotin z1 nivisandinfm xwe yen rast ü dirist, Zindan z1 
Dadge/ıen Tirkanda himine .. Li ser çawahuna rewşawf nivisokek di Kovara me de 
amadeye xwendina we ye. 

Roj derbaz dibin .. Me/ı derbaz dihin .. Sal derbaz di bin. Le Rewş di navbera kurdan 
de ne gihiştiye cihekfpewfsti. Ji rexnekirinaRezanf dur, rexnevanı'ya h in nivfskarenKurd 
mfna O. KOTAN, bi rexneyen puç u vala keviran li tevaya Tevgera Rizgarfxwaza 
Kurdistane daveje. lleval simko Şervan hi sernivfsoka "Siyasal Sorunlar" mı, Siyasal 
Sorumsuzluk mu? li ser ev çenda hane disekine. 

"DEMOKRAT" 
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DEMOKRAT 

Hernil Cihan 
xwe diguhure, 

le Kurd? R.W.AMEDİ 

D saleıı daw!n de, bi taybet! di 
sala 1989, de gelek wclatan xwe gu
hartin, an ji ji bo pCşketinawelatCn 
xwe gaven nU avCtin. Li gordaxwiya
niya wan welatan, guhartin O xwenU
kirinji bo wan pCwistiyckjiyanlbü. Ji 
bcr ku civak fi sistema wan ji gelek 
salan vir ve heramberC rawestanck 
metirs de mahfi. Jiyana gel ı1 welatC 
wan roj bi roj dijwar dibü U paş ve 
d iman. 

Binek ji w an w ciatan şaşiti, ne baş i 
fi kCmasiyCn xwc dltin il bingeha gu
hartinCn c iv akl avCtin hoiC. Ik, hinek 
ji wan jl xwedi desthilata dlktatori 
mine çawuşcsku, jivkovü honikcr 
üh w. 1 i aliye karkCr il xcbatkaran hat in 
kO~tin an ji ji serokatiya wclat hatin 
dürxistin. Ev huyeren hane jiyanckl 
nO ava dikc ji bo wclatCn Rojhilati, O 
bC guınan tesira xwc helavC tevaya 
dhanCdlke. 

Em weriıı ser rewşa Kurdistana 
xwe; çawa ku hinck tişt bOne sedem, 
ku ew welaten li ser tC axaftin tim (i 

tim paş de mahfi, Ilerwisaji, di pinm 
KurdU KurdistanS de ji hinek k elem U 
nexweşi bllne scdcm ku Kurdistana 
mc hCjl perçe perçe di bin zilm O 
zordariya xwinmijan de dinale. 

Çine ev scdem,kelem il nexweşl 
ku bOne bend G bela li ber pirsa Tev
gcra Kurdistana me? lro divC her 
rCxistin U partiye k Kurdistanili hersi
va ve pirsa jorln bi gere. Em C aikari
bin di naveroka ve nivisokC de, dest bi 
eşkere kirina hernil şaşlti O kemasiyCn 
rCxistinan bikin. LC divC, em bi ISko
lina çend sedemen her! giring bala 
xwendevan, welatparCz U ronakblrCn 
Kurd bikşinin ser pCwistiya xwegu
hartin ilxwenfikirinaRCxistin U şcxsi
yeten Kurd. 

Kurdistan, bi taybeli pişti sala 
1975. de bfi meydana şaşJtiyen her! 
mczin. RCxistin Q ŞexsiyetCn Kurdji 
rastiya welatC xwc dOrketibfin. Ew 
kctibün düv çebüna "Şore~a cihanC''. 

Xwe guhartin u xwe 
nukirin prensfba 
peşketine ye 

"Enternasyonalizm" ji dev C w an kCm 
nedibG. Desten xwe dabUn ''Sosya
listH Cn Tirk, Ercb t1 Faris. Tevl wan 
şerC dlrok, serok U rCberCn Kurdan 
dikirin. Li guııdaıı, gava pewJst dibu 
Kurd han, le liba Tirk, Ereb, !'aris Q 

metro po la w an de "Koınonlst" bfin. Ji 
wan ditirsiyan ku xwc wek Kurd hi din 
naskirin. Ji ber ku "Peşveru '' tiya 
wan "kCm" dibfi. Kirina Kurdistan@ 
mlna Vietnam, Angola, Kamboçya 
ühw. Hoşinıln bO"ApC mc, Stalln bü 
"Serok" C me, Enwer Hoca bU "RCbc
rC mc. LC scrokC serokan Mistefa 
BARZANI bG "Kcvncpcrest". Ev 
nexweşlya gen ü gemar bfi kar G harC 
rojane ya"Ronakblr" Cn Kurdan. 

Gava KunlCn me ev bir Cı baye
riya Otopik, virt U vala xwe dixapan
din, Tevaya welatCn dhane ji bo maf 
O parastİ na w cl at G miletC xwe, ku 
pCwlst dibO, mafCn mirovatl U mafC 
çarenilsa miletCn din digirtin bin lin
gen xwe. 

Dcma di na va sicteki de Rejima 
BAAS 5000 zarok, jin, kal O xort 
qctil kirin, ji "Dost" en stratejikl tu 
protestoyek nehat çCkirin. 

Eva ji wcrc ba~tirin nimfıne; 
"Rcjima BAAS li dijl Kurdan çeken 
kimyewi bikar ne ani ye''. BinCr Praw
da ll. lion l 988 ... 

Ll koına rniletan, amadekirina 
Rezo1Usyonck li ser rewşa Kurdan,ji 
aliye welatCn "Sosyalist" fi welatCn 
Ereb hat red kirin ... 

Mirov hC dikare nimUne li ser 
nimllne bide diyarkirin. LC buyera 
Helepçe baştirln nimUnebüku rastiya 

Kurdistana me care ka din derket hoiC. 
Ev nimfincyCn jorln ji me re dide 
xuyakirin ku tcvaya cihan€ di polltlka 
clhane de tenC bi tene mafCn wclatCn 
xwc diparezin ü ji bo berjewendiya 
alıurl ya xwe çavCn xwe li beramber 
perçiqandina mafC mirovatl fı mafe 
çarenilsa miletan digrin. 

Ji bo wC yekC divC RCxistin ı1 

Partiyen Kurd jl vegerin ser rastiya 
xwe ü ber1 her tişti bi hi n Kurd fi Kur
distanl. Bi çCkirina teori yan, Entcrna
syonallzm ü bi sloganCn genn Nete
waKurdrizgarnabe! "HemG karker, 
xebat.kar O GclCn bindest yekbin"J 
wek bir O baweriyek ba~ U plroz di ml
ne. LC. rastiya polltlka cihanC bi 
şeweyek din pC~ diçe. DivC em Kurd 
ji xwe re piçek h1ne pollklkaye bi bin 
ü di nava politika cihanC de bibin 
xwcdi axaftin. w e deme erne bikari
bin tevgera rizgarlxwaza Kurd bighl
nin arınanca xwe! 

Gotina dawl; Parti, RCxistin ü 
şcxsiyctCn Kuni. divC ve gerin ser rCya 
KurdU Kurdistanılı xweji boyekltiya 
civaki ı1 Netewl arnade bikin. Ne ku, 
erne her u her bindest ü ko te birninin 
ta dawiyajiyana xwe! 

Tevaya dhanG xwc guhartin, ji 
bo ku bikaribiııji her ali ve jiyana Gel 
lı WclatC xwe bigijlnin şen Q xwcşiyC. 

Dlktator O paşveroyCn wan ketin nav 
peleıı gen! ya D! ro kc. 

Baş e, ma gelo mafC milete Kurd 
jl tune ye ku cw ji mina welat ı1 Nete
wCn dhanC di rewşeki azad O serbest 
de scrbixwe biji? 

Ma gel o mafC milete Kurd ji tune 
ye ku ew ji bi ew zimanC xwe ye 
şCrin, bi e w diroka xwe ya pak U paqij, 
bi ew dcwlcmcndi ya Çandil Kultu
ra xwe bi be xwcdl ax O. Dewleta xwe? 

Bele! ji bo pekhatina cv çendana, 
di ve her kes an her Parti U RCxistin 
dlroka xwc ji nu ve li ber çavCn xwe 
bi gerine ü vegere ser rastiya welatC 
xwc. 
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A A 

MEHA ADARE U KURD 

S. Siwanij 

Meha Adare bi
hare dijf li hinek navçe

yen Kurdistan ... 
Li hinek navçeyan, 

diterikfne dijwariya xwe 
zivistan ... 

Le, li hinek navçe
yan dimfne zivistan li 

sere çiyan! 

ema desta Kurdistana me D ya x w;ş u del al hemeza 
xwe bi ew baranbarina geş ji 
me ha Adarere vedike, dilşadiya 
xwe li deşıen heşln bi derketina 
kulllken rengin dide xuyan!ki
rin. Le ew çiyayen li bakura 
welat, derdora xwe bi berfa öipf 
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ya zivistane didomlne. New al u 
kolanen me yen Kurdistana 
şerin, di hcfta 3 yemin ya meb 
Adarc de gGrgfira barane hebu
na xwe d ide nişani. E w kulilken 
ku ji na va lıerfa kcvn dcrdike
vin bi ew rengen xwcş u dclal, 
w ek serketina jiyane dile mi ro
van şad G xweş dikin. Ji aliye 
din, gava mirov dewaren me
zin dibe avdane. lihevketina 
w arı xwcş te her çaven mirov. 
Qeriıı, şer fi her Iıevdu geryana 
waıı ji aliyck zarokan diwesti
ne, ji aliye din kcfa zarokaıı 
x w eş dike. Le ... 

Le ev nıeha Adare hi xwc, 
ji 200 salan vir de, ji bona mi
rovcn çiyayi destpeka asteııg1, 
çetinayi u dijwariye ye. Dema 
re ji berfe vedibin, koledaran 
tevi karbidesten xwe mina po
li sen çiyayi, bi leşker u Lede
ren-Taylıetl dikevin ha w ara 

gundiyan. Neınaze, dema ser
hildancn Netew1 Gele me ji her 
ve zilma hane xwc ji bo tcrka 
welate xwc amade dikin. He
buna wan binek tiştlıun ku mi
ruv bi ew tiştana tene dikare 
jiyana xwe bidom!ne. Firaq, 
Niv!n, Kincuhw ... Gava, agah
dariya ııczlkbuna leşkeren dij
nıin diglje gundiyaıı, bawara 
w antevli gerina dcwaran dibe. 
Le, ji aliye din ji, lıezen 

Peşmergan ji bo parasıina gun
diyan dikevin gundan u hi wan 
sinura parasıina gundan pek 
tiniıı. 

Em, Axina Balafiren deına 
pcşketi dikşinin ... Axina Tank, 
Napalm u Topaı1... Ji her ve 
yekc cm ji ev dema peşkeıiye 
ne razi ne. Mirov dibeje qey ev 
dema peşketi, cv deıııa nujeıı 
lıuye hendeki li berambere 
xebata tevgera me ji bo jiyaneki 
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azad. Ev dema bend Q bela! Çi 
te sere mirov de ew be kişandin 
tegotin. Emjiwisadikin. Li ser 
ve yeke Axincn me elibin hel
best il stran li Kurdistana mc. 
Her serhildanekl jl dibe destan! 
Eva ji were Kawaye Adare ... il 
di Ersana me de Dehaq; zilm Q 

zordariya wi gihişliye rewşeke 
ku mejiye xorten welate xwe bi 
xwe ji, ji xwe re kiriye dermaıı. 
Bcrambere ev zordariya hane jl 
serhilelana Geleri ya Kawaye 
hesinkar.. Ev serbildana hane ji 
aliye her kesekibi şeweyek din 
hatiye çekirin il nivisandiıı. 

Bilyc hel best, bilye straıı ... Bilye 
merş il li dawi ııave wc bGye 
NEWOZ il ccjııeki plroz ... 
Peketiııa agire di 21 Adaredeli 
sere çi yan, hangkirina serbilda
ne ye li diji zilm G zordariye. 
Govenel G dilana Newroz G 
peqina çekan, bingeha Tevgera 
Azadixwaza me amade, geş il 
xwirt dike. 

Ji ve şun ve, dijmin meha 
Adare li herarnbere Gele Kurd 
mina meha herişkirine bi kar 
ani. Ev rastiya hane taji elesıpe
ka sala 1800 vir de w isa berele
w am dike. Sala 1918 meha 
Adare, serhildana Koçgiri di 
rojek w isa, di navaxwine de hat 
bi dawi kirin. Hezen Kurd di 
sala 1921 de 6 e Adare hcriş bi
ribun ser navçeya Ümraniye il 
tevaya Alaye girtibGn bin kon
trola xwe. Daxwazen wan ge
lek aşltiy! bun. Le karbidesten 
Tirk, bi fen G fit G bi dare zore 
il leşkerl daxwazcn wan bi cih 
ne anin. Bi ve awayl newal u 
kolanen Kurdistan d isa bi xwin 
hatin dagirtin. 

Şex Selele 1925 an li ser 
çebuna provakasyonan peketi
na agire serhildane ku nişka ve 
dest pekir, tene ta Adare dom 
kir. Li dawiya meha Adare, bi 

allkariya xwefiroş il nokeraıı re 
hat girtiıı li be rambere der k eti
na Kawayek nu. Xwina bi deh 
hezaran Kurd bu avdaııa kulei
ken meha Adare ... Serokc ew 
serhilelana hane ku di 29 c 
Xezirane, sala 1925 de hatibG 
darvekirin, bingeha daliqandi
na wi li meha Adare hatibG 
avetin. Amadekirina berişan li 
diji serbildana Dersim ji 12 ye 
Adare sa la 1937 de li bihare 
destpedike. Serbildana Agiri ji 
li meha Adare bi xwin hatibG 
av dan. 

Gava di destpeka Adara 
1979 an de scroke Netew\' 
Komandare mezin xwediye 
xcbata 60 salan Mistefa BAR
ZANI koç dike, li dawiya xwe 
Miletek dihele, ya ku ed\' mina 
Neteweyek xwc dibine Q mina 
Neteweyck tedikoşe. Ew 
BARZANI ku ji sala 1903 ve 
gelck keminen giran ditibu. Di 
jiyana wi de meha Adare wek 
mehcki dere! G kG lan bu. Ji bo ve 
yeke ewi bi kişandina cigaran 
li ser cigaran derd G kuli~ıı xwe 
dibuhurand. Gava cw li meha 
Ada re ala serlıildane berz Ci bala 
dikir, beramberi wl, xiyanet G 
ııokeri ji peycia di bu il Kurd li 
herarnbere Kurd şere biraku
iiv0 dik ir. 

Gava li diji İngliz, Ercb, Tirk G 
Farisan şer dikir, e w serhilelana 
Kawayc Adare elihani ber ça
vcn xwe u wisa şere xwe dido
ınand. Le, Lihevhatiııa noker 6 
e Adare li Cezayir, ji bo çcnc
bunaGelkuştinagişti, BARZA
Nİjineçariyexwepaş vekişand. 
Dcma BARZANI 1 e Adare 
1979 de ji ji yana bindesti ye 
koç dike, li paş xwe Miletek 
elihele ku li tevaya Kurdistane 
e w Milet mina Miletek tedikoşe. 
Ta miriııa xwe gelek tişt ji sere 
wi derbaz bGn, G gelek tiştaıı 
dlt... E w kesen ku di bin çcngen 
w i de m ez in bu n ciwen, goıinen 
nexweş u nokeriya wana 
dit...Ew kesen ku Kurdayeti ji 
wl fer biln xiyanet G nokeriya 
wana dil he gelek tişt... Parti 
Demokrat! Kurdistan li Kurdi
stana baktir bi xebata wl hat da
mczraııdin. Gel o pişti agire ser
hiidana Dersime hatibu vcmi
randiıı, ki dikare, Rexistinek li 
Kurdistana bakGr bide nlşan? 
Deına mirov biııgeha 49 an di 
s ala ı 959 an de bigere, ma 
BARZANI li ve de ji na ye di
tin? Bere ew kesen kuji xwe re 
digotin "Kurd" mirov wan bi 
tiliyan nlşan dida, ma ew Dem 
çi zil hat ji b1rvekirine? 

5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



E w Serok, ku ji Teriqete der

baz blıne, Cı bingcha çelılına 
dhane bijiyana xwe ve gircdi

din, Cı ji her aliye dev davejin 
dor Ci dorhCla xwe, ji bo wan 

"Serok" en püç ü vala re, tu 
golinen me nine! PDK Kurdi

stana Rojlıilat, damezrandina 
xwe ya bcşa duyemin, (xwe ji 

nü ve çekirin) çckirina Kongra 
xwe di sala ı 964 de li Heremen 

rizgarkiri bi alikariya BARZA
NI çcnckir'? Ew Partiya be se
rok ku ji sala 1945 ve Kongra 

xwe çenekiribü, gel o mirov di

kare jc re beje Parti? Ta sala 

1974 Berpirsiyaren ev Partiya 

hane, ji aliye BARZANi ve ne 
dihatin finanse kirin? LC nilıa .. 
Ax ..... ji birvekirina ev Serokeıı 

Kurdan! Gava biranina K oma
ra Mahabatc çedikin, pesna 
pehlewan ıl qelıremaniya her 

dergevaneki didiıı, ıe BARZA

Ni disa te "jibirkirin". Em çı 

bi kin, nex w eşi ncxweşi ye. 

E m Adarc bidominiıı .. 
Di 31 e Adare reş de 3 dar 

ji bo darvekirine çebılnc, li 

Mahabat.. Sal, 1947 .. Meydana 
çarçira 3 Mezinen Kurd dike 
Mevaıı; Qadi Mihemed, Sadr 

Qadi Cı Self Qadi.. Kurd ü Kur
distan hiııbüye, ku tim Ci tim 
Serokc xwe li daren daliqandi

ne de bibiııe. Ev 3 miroven 
Mezin ji malbala Qadiya, ji bo 
Gele Kurd, bi damezrandina 
Komara Mahabat ciwantir1n ü 

çetiriıı xewn pcşkeş kiribün. Ev 
malbata hane Şere man G nema
ne kirin, ji w an re gel ek soz hat 
dan in, le tu tişt ne hat bi cihki

rin. E w ten e man G jibo ku zira
ra mezin ncgije Mahabat, Stü
yen xwe yen zirav, pak Ci paqij 

tesllme eelade Şah, General 
Humayunı kirin .... Le rcxııeva

ncn Kurd. ketin dCiv çekirina 
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teoriyan li ser "xirabGn" a 
Komara Malıabat. "Rcxistini

yek baş" tCinebG, "Bawcri bi 
Eş!ran" hebıl, "xwe gihandin" 

lUnebU ılhw .... Gava ev teori

yen virt Ci vala dih<ıtin çckirin,ji 
aliye dindihat jib!rkirin ku ci
rancn Komara Malıabat Azar

beycan ıevi alikariya besinCir ji 
Stalin, "Bi Rcxistiniyek baş" 
"Be alikariya Eşiran" ıl tev1 

"xwe baş gihandin" di na va 24 
sictan de ew ji xirabün. Ya rast! 

ev c, ku bingcha çebCiııa wan ne 
bi desten wan. Ic e w bi desten 

biyaniyan hatin damezrandin. 

Pişti ku alikarl hat birin, k etin 
bin lingan! .. Ya rasti cv bil .. 

Ne tiştekl din 1 

Bingchaıı zilm O zordariye li 
Giı:igelıen Amedc (Diyarbckir) 

ji bi serhatina leşkeri di sala 

1971, 12C Ad are de despedike. 
Bere bi scdan, pişt re bi bezaran 
Ci li dawiye jl hem u Kurditan a 
jor1n ket ber gulan. Kuştin li 
zindanan bu kar G bare roj ane. 

Li dawiya hemuyan 16 e 
Adare 1988 de cchcncma He

lepçe .... E w bav ku gava paşiıı, 
ji bo rizgarkiriııa zaroke xwe, 
wi girtibCi hemeza xwe, le tevi 

wi ji, bi zarokc xwe bu teslime 
mirina hovitiya ErcbL Ev sü

rcta lı ane ji bav uzar bu sembo

la x wiıımijiya Ere b! li se ranseri 
Clhaııa me. Ma gclo ki elikare 
hawar Q qeıina Şelılden Hclcp-

Qadı Mihamed Sarlrı Qadı Seyfi Q;ıdi 

Di 31 e Adara reş de 3 dar ji bo darvekirine çe b üne, li Mahabat .. 
Sal, 1947 .. Meydana çarçira 3 Mezinen Kurd dike Mevan; Qadf 
Mihemed, Sadr Qadi ü SeffQadf... 

Ger mirov her du K omaran bine 
ber çavan, de mirov baş bi bine 
ku Komara Mahabat li gor 

Azerbeycan xurt u serbixwctir 
hatibCi damezrandin. Le Gele 
me ne amadeye serx webline bil. 

Li Kurdistan ajerfn, beya
na ı le Adare heviyek sex te bu. 
Heviya "Beyana Adare" bi 

qanilna oıonoıııi di ll e Adare, 

s ala 197 4 de d lsa bü xofek tari 
li sere me Kurdan.Peıişani... 
BelengazLGelkuştina gişt!, 

BirçibCin ü exodns ... Henılı li 

me ha Ad are bü para Gele Kurd. 

çe ji bir b ike! .. Be guman sadam 
tene ninc ku bi ri ya GelkCiştina 
gişt! dixwcst bigije armaııcen 
xwe, le ıevi vi j\ ev na ve gen u 
gemar tim Cı tim mina nişana 
hov!tiye di bl'r Ci seren me de 
dimine! .. 
Bira bimre hovltiya Dagirke
ran! 
Dawiya hovftiya Dagirkeranji 
yekftiya Nelewa Kurd derbaz 
dibe. 
.li lıev dürketina lıi?z li çeblina 
dijlıevftiyan pewlst e dawi: te 
w ere. 
Y ekitf berjeweııdiya me ye! 
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DEMOKRAT==::===================== 

•• 

MART AYI VE KURTLER 
Baharı yaşar Kürdistan'ın bazı yöreleri martta ... 
Bazı yörelerde kış direnişini terketmektedir ... 
Dağlarının doruğu ise halii kış! 

G üzeJim ova Kürdistanı 
hasret kaldığı gökgürül

tülü sağanak yağışlarla bu ayda 
kucaklaşırken, sevıncını 

yemyeşil ovalarda boy veren 
sarı papatyalar ve kırmızı gc
linciklcrle anlatır. Fakat o hey
hcl dolu Ku;.eyin dağları hala 
beyaz bir örtü taşıınaktadır. 
Ama vadilerde martm üçüncü 
haftasına eritdiğinde 

yağmurların zafer çığlıkları 
eğemenlcşir. Böccklenmeye 
başlayan, kararmaya yüz tut
mıış beyaz örtünün beneklerin
den kardelen çiçekleri, hayatın 
bir zaferi gibi; beyazlı, pembcli 
renkleriyle insanlara ve hay
vanlara coşku verirler. B u 
sırada sulanınaya götürülen 
büyükbaş hayvanların "yed
las" gösterileri görülmeye 
değer. Bağınşları, çifte atışları 
ve birbirleıiylc dolaşmaları köy 
çocuklarını hem uğraştırır, hem 
eğlendirir ama ... 

Ama aynı mart ayı 200 
yıldan beri dağ insanı için 
dehşetin başlangıcıdır. Yollar 
açıldığıııda Köylüler, sömürge
cilerin askerlerinin, vergi 
nıenıurlannın, dağ polisinin ve 
özel timlerinin yaptırımlarını 
göğüslemek zorundadırlar. 

Hele isyan ateşinin sürdüğü 

yıllarda halk göç etmek için 
denklerini hep hazır tutar. 
Eçyalar genellikle hayatın 
devamını sağlayan basit bir kaç 

araç gereçten ibaret olur; 
Çönılekler, yanıklar, elbiseler, 
kaseler vs .. Köylerin 5-1 O km 
ilerisinde pusuya yatan 
ayağında hafif gözcülerin 
getireceği "asker geliyor" ha
beri bir vavcylaya karışır. Ço
cuk, kadın ve ihtiyarların 

bağırışları hayvan 
kişnemelerine karışır. Bir 
yandan civardaki peşmerge 
birliğinin köy milisleriyle bir
likte savunma hattı kurma 
hazırlıkları sürerken, öncü! erin 
keşif için öne atılmaları çok 
tabii ve olağan işlerdendir 
Kürdistan vadilerinde. 

Ah ... şu modern çağın 
uçakları yok mu? Topları, na
palmları, tankları. .. Bundan 
dolayı nefretederiz uygarlıktan! 
Bu uygarlık, sanki bizim 
yaşamımızı sürdürmek için 
gösterdiğimiz çabaların bir 
kabusudur; vahşi ve acımasız. 
Başa gelen çekilir derler. Biz 
de öyle yaparız .. Bundan do
layı acılar türküleşir Kürdi
stan'da. Her başkaldın ise bir 
destan! İşte mart ayının Ka
wa'sı.. Efsanemiz de Dehaq; 
zulmü, hem de ülkesinin genç
lerinin beynini yiyecek düzey
de ilerlemiş bir zulmü ifade 
eder. Deınirci Kawa ise is yani. 
Zulmün bu derecede ilerlemiş 
olanına karşı bu kitlesel 
haykırışı, dileyen dilediği gibi 
süslemiş; türkü leştirmiş, 

marşlaştınnış. Newroz demiş 
bayramlaştırmış .. Dağların 

doruklarında yanan her 2 1 Mart 
ateşi; zulme, sömürgeciliğe 
veya ihanete isyanııı bir 
çağnsıdır' Patlayan silahlar, 
çekilen halaylar özgürlük mü
cadelesinin malzemeleri 
olacaktır. 

Bundan sonra düşman mart 
ayını Kürdistan' a saldırı için 
hep hazırlık dönemi olarak 
kullandı. Uzanabildiğimiz 

1800'lü yılların başına kadar 
bu hep böyle olageldi. 1918 
Mart'ında Koçgiri böyle bir 
günde kana bulandı. 6. Mart . 
1921 de Kürtkuvvetleri Ümra
niye merkezine saldırmış ora
daki alay ı teslim almıştı. Tale
pleri de çok mü tavazi idi. Ama 
Türk yönetimi; hile, desise ve 
kuvveti tercih etti, hiç bir isteği 
karşılamayacağını gösterdi. 
Böylece Kürdistan vadileri 
yeniden kana bulandı. 

1925'in Şeyx Said'i prava
kasyon'un kurbam olarak va
kitsiz yanan isyan ateşini marta 
kadar sürdlirebildi. Mart sonu
na doğru ihanetin büyük katkı 
sağladığı Türk karşı akını bir 
başka Kawa'nın doğmasına 

fırsat vermedi. Onbinleri bulan 
Klirt'ün kanı mart gelincikler
nin besiniydi artık .. Lideri 29. 
Haziran. 1925 'te misafir eden 
darağaçlarının hazırlık dönemi 
yine ayni mart ayıclır. 
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Dersim' e karşı saldırının 

hazırlık dönemi de 12. Mart. 
1937 tarihli sıkıyönelimle 

başlar. Agirl balıarda kana 
bulanır. 

Mart ayının başında büyük 
ulusal lider, büyük komutan 60 
yıllık yılmaz mücadeleciMolla 
Mustafa Barzani ebediyete in
tikal ettiğinde, arkasında artık 
bir millet gibi hareketeden,Kürt 
Millleti' ni bırakmıştı. O Bar
zani ki 1903 Mart'ından itiba
ren nice tuzaklar görmüştü. 
Onun hayatında mart, hep 
sıkıntı demekti. Bundan dolayı 
sıkıntılarını, acılannı üst üste 
yaktığı sigaralaradökerdi. isyan 
bayraklarını açtığı mart, hiya
neti de cazipleştirir, Kürt' ü 

Kürt'e kırdırdı. lngiliz'e, 
Arap'a Türk'e ve 
Fars'a karşı savaşırken hep bu 
marttaki Kawa geleneğinin 
takipçisiydi. Ama o 6. Mart 
cezayir lıiyanet anlaşmasının 
yarattığı katliam ihtimali, onun 
da geri çekilmesi ile sonuçla
nacaktı. Geriye herişgal bölge
sinde örgütlü koca bir Kürt 
Milleti'ni bırakıp ebediyete 
intikal ettiği 1. Mart. !979'a 
kadar neler görmedi ki .. 
Kanatlarının altında büyüttü
klerinden küfürler ıni dersiniz, 
Kürtçülüğü kendisnden 
öğrenenlerin ilıanetlerinimi? 

Ne ararsınız. Kuzey Kürdi
stan'daki KDP onun etkisiyle 
boy vermedi mi? Dersim· deki 
ateşin söndürülınesindcn sonra 
bir tek Kürt örgütü gösterebi
lirmisiniz? 1959 daki 49'lar 
olayının köklerini arayın Bar
zani 'yi görmeyecekmisiniz? B ir 
zamanlar "Kürt"üm diyeni bile 
parmakla gösteriyordu k, bu ne 
çabuk unutuldu? Nurculuktan 
gelip, temelsiz bir Kürtçülük 
haplığını sanan ve dünyanın 

8 

kendisiyle birlikte kurulduğnnn 
varsayıp etrafa çamur sıçratan 
megalomanyak lider 
bozuntularına ise diyecek hiç 
bir şey yok .. Doğu Kürdistan 
KOP'si de ikinci kuruluş 
aşamasını l 964 'tc onun kon
trol ettiği kurtanimış alanda 
yaptığı kongre ile geçmedimi? 
1945 'ten itibaren kongre yap
mayan lidersiz bir 
partiye"parti" denebilirmi? 
1 974'tc kadar bu partinin yö
netici kadrolarını da hep Barza
ni finanse etmedi mi? Ama 
şimdi .. Alı, şu Kürt önderleri
nin unutkanlıkları!. Mehabat 
Cumhuriyeti'ni anarken kahra
man odacıları da vazeden 
toplantılarda "unutulan" Bar
zani adı!. Ne yapalım ki hastalık 
hastalıktır. 

M art'a devam edelim .. 
Kara mart'ın 3 l 'inde üç 

darağacı kurulmuştur Maha
bad'a .. Yıl: 1947 .. Çıwarçıra 

meydaııı üç büyükKürt insanını 
misafir edecektir; Qadi 
Mılıcmmed, Sadr Qadi ve Seif 
Qadi.. Alışkındır Kürdistan, 
liderlerini darağaçlarında gör
meye. Qadi ailesinin bu üç 

büyük ferdi, Kürtlerin gördü
kleri en güzel rüyaııın; Melıa
bat Cumhuriyetinin fedakar 
hazırlayıcılanydı. Mücadele 
ettiler, tutulrnayan vaadlar 
aldılar, yalnız bırakıldılar ve 
Mehabad'ın ezilmemesi için o 
güzelim huyonlarını şahın eel
Iadı GeneralHumayuni 'nin kir
li ellerine teslim ettiler.. Kürt 
eleştirmenlerine geriye kalan ise 
"neden yıkıldı" nın teorisini 
yapmaktan ibaretti. "iyi örgüt
lenilmedi", "aşiretlere güve
nildi", "eğitim verilmedi" vs .. 
Teraneleri bu günlere 
uzaııırkcn; hep unutuldu ki; 
komşu Azcrilcr, Stalin'in 

sınırsız desteğiyle, "iyi örgüt
leııdiler", "aşiretlere güvenle 
yetinmcdilcr", "eğitim verdi
ler" ... Ama 48 saatte yıkıldılar.. 
Çünkü kuruluş biçimi itibariyle 
güdümlüydüler ve desteklerini 
kaybed ince çöktü ler!. Hepsi 
bu .. Hiç olmazsa Melıabat biraz 
daha bağımsız kurulmuştu, ama 
halk bağımsızlığa hazır değildi. 

11. Mart. ı 970, Güney 
Kürdistan'dasahte bir um nt idi. 
"Beyan-i Adar" umudu, 
ı !.Mart 1974'teki otonoıni 
kanunu ile, yine marttabir ka
busa dönü~tü. Açlık, katliam 
ve exodus ... hep maıtta .. hep 
manta .. 

12. Maıt. !97 l askeri 
müdahalesi ise, Kuzey Küreli
standa son yılların Diyarbakır 
zindan geleneğinin 

başlangıcıdır. Önce yüzlerce, 
sonra binlerce ... en sonunda da 
tüm Kuzey Kürdistan fişlendi .. 
Zindan cinayetleri bir birini 
izledi.. 

Nihayet 16. Mart. 1988 
Halepçe cehennemİ.. son bir 
kurtarma umuduyla üstüne 
kapandığı çocuğuyla birlikte 
ölen haba ile simgeleııip dü
nyaya bir ibret levhası olarak 
yayılan Arap canavarlığı. Unu
tulabilirınİ hayatlarının ilk 
balıarında veya son balıarında 
ölen 5000 Kürt' ün feryadı.. 

Saddam kazanmak ıçın 

soykırım uygulayan ilk cana
var değildir şüphesiz, ama bn 
isim belleklerinıizde hep nefre
ti n bir sınıgesı olarak 
yaşayacaktır' 

Cellat sömürgecilere nefret!. 
Işte bu nefret, Kiirt Milli 
Birliğinin harcı olmalıdır. 

Ayrı muhalefet odaklarınason 
verilmelidir. 
Birlik kazanmak demektir, D 
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DEMOKRAT 

"Siyasal Sorunlar" mı, Siyasal 
Soru m s uz 1 u k m u? radikal sloganları, kan ve bartı-

Simko SERVAN 

K ürdistan Press, Sayı79, 
. 29.01. 990 tarihli sayfa 
2'de "Siyasal Sorunlar" isimli, 
başyazar Orhan Kotan 
tarafından kaleme alınmış 
yazıya yönelik bazı düşünceler. 

Sayın Şef Redaktör Orhan 
Kotan'ı Kürt aydm 
tartışmalarında belli bir yere 
oturtmak pek kolay değil. 

Burada değinmek istenilen "Si
yasal Sorunlar" isimli yazıdır. 
Kısa bir metnin çerçevesi için
de ne yazarı, ne de genel 
düşüncerini eleştirıne sözkosu 
değildir. B u yazı tek başına bile 
sayın O.Kotan'ın haleti ruhiye
sini net bir şekilde ortaya 
koymaktadır. 

Metni kısaca özetlersek: 
"Kürt Hareteki güney 
Kürdistan 'da yenilmiş; KDP ve 
YNK "teslimiyet" arar durum
da. Kuzey Kürdistan 'da ise 

büyük bir "Kaos" yaşanmakta. 
Peşmerge örgüılenrnesi orta
dan kalkar durumda, Güney 
Kuzey'e ayakbağı olmakta. Bu 
gidiş/e çatışma kaçımlmaz. 

Kuzey Kürdistan'da da hükü
metle uzlaşma aranmakta. 
PKK'nin ne yaptzğz belirsiz, 
dost mu düşman mı karar veril
meli. Di yer bütün örgütler, ra
dikaller dahil işlemez dururnda 
vb. vb." 

T -KDP saflara alınmıyor, 
radikal görülmüyor. T
KDP'nin keskin sloganiara 
sarılmadığı doğru ama BAR
ZANi'nin silahlı mirası üzerine 
kurulduğu da unutulmamalıdır. 
Bu mirasın en "pasif' hali bile 
slogan radikalizmini aşamayan 
güçlerden pratiksel daha radi
kal olduğu da biliniyor. 
Herşeyden önce Kürt ve Kürdi
stan'a dayandığı da ... Ama 
orhan Kotan 'ı okuyunca insanın 
içi burkııluyor.Çünkü metin bir 
dönem büyük iddiaları, yüksek 

tu yazan "keskin" bir kalemden 
çıkıyor. Bu kalem şimdi ise bu 
tip yazılarla umutsuzluğu en 
"keskin" biçimde yayma duru
munda. "Siyasal sorunlar" isim
li yazıyı okuyunca üzülüyor in
san. Kürdistan'da durum 
yazarın algıladığı biçimde olsa 
bile, kitleye yönelik olma 
iddiasında bulunan bir gazete
nin başyazarı böylesi bir 
taşıyıcılığı üstlenmeli midir? 
Daha ciddi ve daha panik işi 
kolaylaştırınaz mı? Belki de pek 
az insan böylesi yazılara dikkat 
ediyor ve yazar bunun 
farkında! .. 

Güney Kürdistan hareketi
nin yaralar aldığı doğru. Hare
ketlerin zayıfladığı KD P ve 
YNK'nin çozuın yolları 

aradıkları da. Ama ne KDP ne 
de YNK yetkilileri umutsuzluk 
taşıyıcı tavırlara girmediler. Hiç 
kimse dönemini doldurınadı. 
Güney - Kuzey'e karşı da 
değildir. Kuzey Güney 
zorluğundan çok Kürdistan 
problemi vardır. Meseleye 
Kürdistan problemi açısından 
bakıldığında, genelin yanında 
özgün sorunlar da göze çarpar, 
ama Güney -Kuzey anlamında 
değil. Örneğin, Kuzeyde ki mü
cadeleye en çok köstek yine 
Kuzey'den geliyor, birdönem
ler Güneyde olduğu gibi. Onlar 
biçimsel olsada bir "birliğe" 
vardılar. Esas sorun Kuzey 
Hareketinin "biçimsel" de olsa 
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böylesi bir durumu hala yaral
mamış olmasında. 

Yazıda Kürt hareketinin 
birşey ler yapması gerektiği 
önerisi yanında bu hareketin 
kapsamı alanındaki "bütün •• 
güçlerin de bir reddiyesi var. 
Örneğin Tevger PKK, iki 
değişik uc gösteriliyor. Arada 
da şu radikal güçler yer alıyor: 
KKP-Rizgarl. TSK. KA W A, 
Tekoşin. KUK'ta belki. 
Ardından hepsinin reddi. 

Her girişim bir hata, bir ta
lihsizlik, her yanaşım bir 
uzlaşma biçimi gösteriliyor. 
Yani örgüt ve kuıumlarne yapsa 
yanlış gürülüyor. T -KDP'den 
ayrılışı hata olan KUK'un 
T -KDP i le tekrar bir 
birleşmeye, esas yuvaya 
dönüşüne "talihsiz bir birlik 
girişiminden ağır yaralar" alma 
olarak sözediliyor, Bu birliğin 
gerçekleşmemesine 

üzülüneceği yerde scviniliyor. 
Tevger'in bir türlü yerine otur
tulamaması üzüntü yaratmıyor. 
Varlıklarından beri ciddihiç bir 
"radikalizm" e yanaşmamış 
"güçlerden" radikal işler bekle
niyor. Ve esas radikal güçler 
dışlanıyor. Hiç kimsenin 
tartışmagöndeminde bulunma
yan PKK hangi safta mantığı 
ikileminde kıvranılıyor. Oysa 
artık ne dost nede düşman böy
lesi bir ikil em le çelişmiyor.. Her 
yönüyle yapıcı olunması gere
kli böylesi bir dönemde, Kürdi
stanİ olduğunu "ilke" edinmiş 
bir gazetenin başyazarı niçin 
daha rahat ve genış 

davranmıyor, daha çok Kürdi
stan! tezler oluşturacağına, 

]() 

bütünlüğe götürmeye enerji 
sarfedeceğine genel bir 
dağılımın, mahfolmanın sente
zinde çelişkiye boğuluyor? 

Savaşan bir ulusun 
aydınlannın şiarı, her şartta 

abartıya düşmeksizin umut 
taşıma olmalıdır. Özellikle 
böylesi "Zor" dönemlerde ka
lemler uınutsuzluğu kaldınnaya 
yönelmelidir. Tarihin akışına 
olumsuz hiç bir yön veımeme
li. Kürt aydını kendini 
yaratmanın ileri bir süreli, 
Kürdistanı oluştunnaııın umud 
taşları olmalıdır. 

Düşmanın serpiştirdiği iha
net ve umutsuzluk tohumları 
ancak Kürtlerin öznel ve genel 
ileri tavrıyla aşılabilir. 

Düşmanın morali Kürtlerin 
moral yüksekliğiyle sıfıra indi
rilebilir. Kürdistani mücadele
de her birey, örgüt ve kurum 
değerlidir. Bu değerler dağınık, 
çaresiz duıuyor olsada genel bir 
taaruza yöneitmelidir ve bunun 
için her eli kalem veya tüfek 
tutan birey bunu düşmanın 
imhasına ulusunun birliğine yö
neltmelidir. bugün bazı kalem
lerin umutsuzluğa düşmesi 
savaş alanında Peşmerge 'nin 
düşman yerine dosta saldırı 

yapması durumuna benzer. 
Peşmerge elindeki tüfeği bizim 
kalemimiz kadar "beceriksiz" 
kullanmış olsaydı savaş 

başlamadan yenilgi kesin olur
du. 

Sayın O. Kotan, bahsini 
ettiğiniz Kaos Kürdistan'dan 
çok sizin kafanızdadır, kalemi
nize ikide bir hücum ediyor. 
Şöyle sakin, 

yapıcı ve uzun süreli bir 
düşünün üz, rahat olmaya heye
candan uzak, tahlillere dayan
maya ve tecrübelerinizi 
duygularınızla değil 

düşüncenizle birleştirmeye, 

daha çok Kürdistanı olmaya 
çalışınız. O zaman göreceksi
niz, ne kaos var ne de böylesi 
yığınla umutsuzluk. Kürdistan 
bütün kanamasına rağmen son 
yıllarda düşmanı ürküren bir 
düncmece girdi. Bu dönemeçte 
ilerlerken biz nostaljik 
tavırlarla, "iyiniyetle" onun 
önüne durmamalıyız. Düne 
kadar kaya gibi duran sistemle
re, dünyanın durumuna şöyle 
bir bakalım, hayali icabımızı 
aşan birsürekliliklekarşılaşırız. 

Kürdistan da dünyanın bu 
değişiminden, hem de yeterin
ce "payını" alıyor, alacak. Biz 
bu değişimde, girdiğimiz döne
me ci lehimize çcvirmeye 
çalışmalıyız. Kaleminizin ku
dretini dosta, zehirini düşmana 
yöneltiniz. Hiçbir Kürdistan! 
Kürtü düşman görmeksizin, 
olduğumuz kadarıyle hareket 
edelim ve bu "kadarımızı" 
yökseltici davranmaya 
çalışalım. Kaleminiz güzeldir. 
Yalnız unutmayın onu doğru 
kullandığınız ölçüde güzeldir. 
Bütün kalem kullanabilenlere: 
Kalemi ne kadar "güçlü" 
kullanırsak kullanalım, 

düşmana saldırı, dosta sadaka!, 
ulusu taparlayıcı düzeye çek
meyince hiç bir anlamı olmu
yor. Kalemlerimizi de 
Peşmerge'nin namlusu gibi 
sömürgeci düşmana çevirmek 
zorundayız. Bunu yaparken 
yakınma ve sızlanmaya yer 
veremeyiz. 
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' I 
smail Beşikçi pirtukeke 
bi nave "Koloniya nav-

dewletan Kurdistan" nivisand 
u pirtuk ji aliye "Weşanen Alan" 
di Reşema 1990 an de hat çap
kirin. Bi dev xaplna ku na ve Kur
distan li ser pirluke ye ji aliye 
dagirkeren Tirk hat qedexe ki
rin u niviskare pİrtilke zanaye 
tekoşer İsmail Beşikçi ye gi
ranbiha carek1 din kete nav 
zindana kolonyalisten Tirken 
nijadperest. Ango pirtuk "dil
tepina netewl'" jar dike. Ji ber 

ve yeke ji "xetere" ye. Rast e. ta 
iro çi ji bo K urd u Kurdistan 
hatibe kiıin "diltepina nijadpe
restiyen Tirk" jar u tar kiıiye, 
tewandiye li axe xistiye; Le 
dilovaniya biratiye, bi merxa
sen mina İ. Beş ik çi zede u zel al 
kiriye. Dewleta Tirk nikare 
kulilken serfiraziye, bi zincire n 
kiret, ledan u girtigeh, x w in Ci 
xwinxwari biçilmisine. Rama
na Beşikçi w eka kulilk en ku zi
naran qul dikin u derdikevin, 
vedikin, jindar u renginin 

Dewleta Tirk pir caran li hem
her Beşikçi çog daye, ketiye. 
We disa ji çog bide. Dewleta 
Tirk ya nijadperest u nijadküj 
we nikaribe ramanen azad u 
serfıraz bitewine u biqedine. 
Beşikçi tene nine. Gelek 
rewşenbiren Kurd Ci hin ji yen 
Tirk li pişt wi ne. Koledaren 
Tirk Mi nikarin li dijl Beşlkçi u 
hevalbenden wi li diji netewa 
Kurd xwe biparezin. Tirs u 
zindan wc dawiya wanjibi xwe 
re bikaşine. 

!SMAIL BEŞIKÇI 

'J'ürk Sömürgcci\iği bütün 
kurumlarıyla, en son gücünü sartede
rek Kürt ve Kürdistana karşı seferber 
olmuş durumda. En ufak bir 
kıpırdanışa tahamülU yoktur . Ama 
Kürdistanı da halk yeri göğü oynatan 
depremlerc kadirdir artık ... Türk 
sörnürgeci li ği yenilmiştir, herkes el in
deki son taşı kaldırıp fırlatmaya 
hazır tutmalL., 

Türk devletinin Isınail Beşikçiye 
gücü yetmeyecektir. lsmail Beşikçi 
son olarak Şubat 1990 da, "Alan 

Yayıncılık" tarafından çıkarılan 

isimli kitabından dolayı lO Mart 
1 99()' da tekrar zındana konuldu. 
Beşikçi kitabında iki Temel ve bir 
sürü alt başlık altında Kürt ve 
Kürdistan' a yönelik çeşitli konularda 
kısaca düşüncelerini dile getiriyor. Bu 
Türk sömürgeci ırkçılarını rahatsız 

etmeye, korkutup paniğe 

kapılmaianna yctiyor. 3000 Adet 

basılan kitap dağıtıhyor ve hemen 
ardından toplatılrna kararı çıkarı lıyor. 

Toplatılma kararını Beşikçi'nin tutuk 

evine konulması izliyor. Gerekçe yine 
aynı: "Milli duyguları zayıflatrna." 

"Davletlerarası Sömürge Kürdistan" "Milli Duygu" Kalmışsa eğer. .. 

lrkçı Sömürgecilerin ırkçı 

duygularını zayıflattığı doğru. Onların 

duygulannın zayıflaması için Kürt ve 
Kürdistan kelimelerinin dile getiril
mesi yeterlidir. 

İ. B eşik çi 'nin böylesi i pe sapa 
gelmez TC yasalanndan 1 2 yılı aşkın 
zındaııda geçirdiği biliniyor. TC 
ırkçıhğı hala neyine dayanıp güvene
rek önünde defalarca diz çöktüğü 
Beşikçi ve onun özgür düşüncesini 
yargılamaya çalışıyor, anlamak güç. 

Kısa bir süre sonra tekrar ycnilip diz 

çöken yine TC devleti olacaktır. 

ll 
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Çebuna huyere U: 
Pekveçuna we 
Roja 1.2. 1990 de rawejili 

ser hczar ı1 du sed kcsan re (di 
ve babete de agahiyen navder 
n inin, bi gora hindek çavkani
yen din ev 5- 6 hezar mirov in). 
Bi taybeti zarok, jin ı1 

Peşmergen pir, di kampa pena
beran li Anıede, çenelerniye si
tarbuni de hatin bi jehrkirin. 
Her di ve roje de ber bi şev 

vereşandin, gejbun fı eşandin,ji 
x w e çfın u bi ser de j1tirs yen be 

haliye xuyakirin.' Tirampelen 
taybeli dest bi rakirina 
ııexweşan ku bibin 
nexweşxancn Anıcde, yen fa
kUlte fı sigorte. Ev rewşa dirin
de il giring her di ew rojede 
dcnıhijnıar 17 de di nava gel de 
belavbu ü hale bihistin. Denı
hijnıar 2 ı de W aliye Anıede 
Cengiz Bulut, çO nexweşxane 
"bi jelırketin ji nan çebuye" 
gelek asan O lıedi hi emini di 
nava ncxwcşxane de gcrya, ji 
çapgere re il kesen derdora xwe 
re il ji rojnamevanan re digot. 
Di navbera dernhijmar 23 de bi 
durbilıistoke (telefon) bi amire 
zabit re axaft, di axiftine de (li 
kanıpe dima) huyere gir dikin, 
"Rewş bi va! ahi te nıezinkirin, 
jelırlketin ne ji nane. Wali bi 
qestika ve bu yere li ser me ko m 
dike il dike male me." 

2.2.1990 de berdewamki
rina zedehi ya rewşa nexweşan 
bi duvekirin, berpirsiyare firina 
belediye ya ku nan derxistiye; 
di baxçe belediye di hevpeyvi
neke de " h un ve bu yere mezin 
ı1 piş dikin. Di bin jehriketina 
çenelkesen kem bi qest1reınvo
ka di girin fili wan di gerin. !.e 
Belediye mirov bixe nav vi karl 
de bitaybeti qestiye! Hevalen 
ku li ve dere kardike ez ji wan 
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PENABEREN 
HATIN BI 

bawerim ı1 piştrastiın, jelırikc-
tin hiç ji nan! çene bu ye. Li gor 
bala heklman lekoliıı il Jegeri
nen me hatiye analiz il zclal 
kir in; ku nan nelıatiye bi jclırki
rin." Tesira lıeza jclıirdane bi 
ser ve de j1 çar- pe ne roj an do m 
kir. Di ve pevajoke de berpirsi
yaı·en Belediye li kur ku 16 bin 
digotin: Bi jelıriketin ne ji nan 
e, dema van wilo digolin, di 
dawiye de amojkare Belediye 
Abdurrahim Yildirim "Çapde
ran re ango Jl ro.ınamcvanan re 
da ye xuyakirin" u got: U~ ko lin 
il anallzen ku me kirine,"nan ne 
bi jehrbuye u hatiye tegelıeştin." 
Her çene! tesbit O eş kere kirina 
ve buyere u zel al kirinkl w i lo ne 
kare w i ji bil 1C cv babete cwi bi 
xwe serkarl kir fı buyer da 
rawestandin. 

Hirfekirina Buyere 

Heta ve dere çebuna bu ye
re o p6kvcçuna we hale 
peşkcşkirin. Zelaltiyen ku li 
jor ji ji ronalıi reberdan e! 
ye ku dizane rewş il saloxdan 
dikare ho le rez bike! 
1- Cehe lıeri bilinci wali ye! di 
ve şemete de bi awaki ku ji xwe 
emin O rehet, weke ku bcrclıaya 
wi je hebuyc! Be ku 
lckolina nıiri (resmi) kirin. 
Dikare beje ku bi jelırketin ji 
nan bu ye. 
2- Berpirsiyaren Belediye ji bo 
ku lekolin fı zelalkirina buyere, 
bi germiyani di bu yere de, jelı-

riketin ne ji n ane ye (lıej jilıeva
nina Laboratuware ne kirin) il 
huyere "mezin" dikin digotiıı. 
Ü rikirinen xwe duwa roje ji bi 
her awayi diparastin. Ji aliye 
dindcjidibekuji hevene xirabl 
çebuyc dibejiıı. 
3 - Gor dax w iyani ü ragihandi
na Peşmergan, Q li gora gele 
bajer, W all, çend kesen paı·le
menteren ku ji 
SHP e lıatin bi durexistin, yek 
yan ji çend kes weziren ser bi 
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' 
Dawi u Pedandin 

KURD DISA Dawi il. pcdandinen ku li jor, di 
du serbeşan de ji bizava zani
nen pe~çav il ber bi ranahiyen 
vekiri de, hatiye nivisandin. Bi 
awaye rezkirina xal bi xal ckki
rina babetan de, dema ku mirov 
b ira xwe bike te ditin. 

JEHRKIRIN 

gireelaya ANAP e; eligotiıı; Bi 
jehriketiıı 

ıeııe bi tenc ji nan çebuye fı bi 
ser ve deji ev bir ii baweri dipa
rastin. 
4 - Bi h!rfekirina çava eli nive 
nan de bi elitinek hevbeş roni 
hatiye ditin, nan bi reng ii tlpa 
nane simon ınistaneli, bitaybeti 
herdu seren nan ii carubar ji di 
nav mi le din de bi awaye giro
vir fı gire (tableten 
ku weki renge qehwe vekiri fı 

zer) eli n av de hatiye dftin. 
5 - Be goman nane ku bete 
stanelin, scdi 98 xwariııa wi ji 
seri de despedike. 
6 - Jehıidaııen ku di kampc 
kiz i !tepe de b un e u tableteıı ku 
di ııava nan de hatibin bi cih 
kirin, cw u jchirkctina kampa 
peııaberen Amede wek hev in. 
7- Bu yeren kampan ku, li kizil
tepe, Mil ş u Amededi van jelı
ridaııan de belma dulıcınin a 
hevbeş: Bi jehriketin ne ber bi 
mi ri ne ye. 
8 - Di kampe de xwarina ku 
minaqerewane demeketi ye, her 
ınal xwarina xwe bi xwe çedi
kin. 
9- Ji avakanı pc bcrgcrenkampe 
ji bi kar !!nin il di buycrajchr!
ketine de tu kes ji ji berger an bi 
jehrineketine 
1 O - Heyeta ku hatibun k am pe 
(karbides), nane ku we roje 
hatibu ji ewi nani, bergervanen 
kampc le bi taybeü je nexwa-

l - Jchrikctin ji nan çebuye. 
2 - N ane wc roje derketi, bi 
taybeli di na va nan de ji tabieta 
jelıir hebuye. 
3 - Giringiya jehre, ne ber bi 
ıııirene ye 
4- Giraniya jehre, di ber pôjan
dine re bi şeweyek zanayl ha
t iye pekanin. 
5 - Karkeren firine. be kemahi 
bcşck ji wan, ji ve buyera hane 
rast ii zelal agahdar in. 
6- Karbidesten Belediye ewen 
ku cihberz bi objekılf ji beri 
pekanina buyere bi xwe agah
dar in. 
7 -Li Mil şe an ji li Kiziltepe il 
an ji li Amcde, di van kampan 
de armanca jehirdaylne ji bo 
"BEZARKIRIN" e ye 
8 - Di van her se bu yeren ku bi 
rexisıini hatine pekanin, be 
geııgeşe kirin pitııas e (profe
syoncle). 
9- Di van buyeran de, derketi
nen daw] weki ku daxwaz, ki-

rın. ryaren wan bi cih nehatin. 
ı 1 - Şoferek u bi du kesen kar- Bezari bi ser 
keren din re nan ji firine bi xwe re avetin civaka be gunah, 
rawejiangogeliknczikirastiye, wek le bi rengekl guharti il 
dinava 25 dcqiqan de gihandi- tevlihev de elemen dihaıl de 
ne kaınpe. Kuştinxwaz] 

12- Buyera ku di rn1na hereıne- bi şe w eki be çare çedibin. 
ke, wek bajare Amede rezani ı O - Civak diji ve crenekirna 
de: Meş pişti hefteki u bi yek buyera hov, bi taybet\' polez bi 
hefte navbir xwendevanen xort şeweki hayedar bi w an re bihu
ji hijmara tilyan neburi, rckin il randiye. 
didemaprotestoyede, hindekji 1 1 Ew hevene ku di we roje de 
je hatibin berdestkirin. Dinava hatiye bi karanin ne kevin bu, 
24 demhijmaran de serbestkiri- ev eşkere u pir zelale. 

ne. DEMOKRAT 1 Diyarbekir 
13 
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DEMOKRAT============================================ 

DiyarbakırKampında 

Peşmergelerin zehirlenme olayı 

Olayın oluşumu ve 
gelişimi 

1. Şubat - 1990 günü tahminen 
bin ikiyüz üzerinde (ki bu konuda net 
bilgi mevcut değildir. Bazı kaynakla
ra göre 5- 6 bin kişi) özellikle çocuk, 
kadın ve yaşlı Peşmergeler Diyarbakır 
geçici banndmna merkezinde zehir
lcndilcr. Aynı günün akşam ma doğru 
kusma, başdönmesi ve şiddetli halsiz
lik biçiminde görülen bclirtilcr üzeri
ne! Kamu ve özel arabalann hastaları 
devlet, Sigorta ve Fakülte hastahane
lerine kaldırılmaya başlanıldılar. 

Durumun vahimliği aynı günün saat 
17. sıralannda halk arasında duyul
maya başlam ldı. Saat 2 t sualannda 
Devlet hastahanesine gelen il Valisi 
cengiz Bulut, "Zehirlenmenin ekmek
ten olduğunu" çok rahat ve emin bir 
biçimde hastanede dolaşırken basma 
ve çevresindekilerine ifade ediyordu. 
Saat 23. sıralannda Zabıta amiri ile 
yapılan bir telefon görüşmesinde! 
(Kampta bulunuyordu) durumun 
abartıldığını. sanıldığı kadar ciddi 
olmadığım, olayın sömürüldüğünü, 

zchirlenmenin ekmekten olmadığını, 
Valiliğin kasten olayı üzerimize 
yığdığını ifade ve beyan ediyordu. 
2.Şubat 1990 günü hasta trafiği bütün 
yoğunluğu ile devam ederken, 
ekmeğin imal edildiği Belediye ye ait 
fırının müdürü, Fırın bahçesinde 
kendisiyle yapılan bir görüşmede 
şöyle diyordu "olayı abartıyorsunuz, 
bir kaç kişinin gıda zchirlcnmcsinin 
altında kasten kasıt aranılıyor, hele 
hele belediyeyi bu işin içine sokmak 
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özelllkle kasıttır, burada çalışan tüm 
arkadaşlarıma güveniyorum Zehirlen
me asla ekmekten olmamıştır. Hasta
hanelerin ve hakimierin ilgisi, kendi 
şartlarında taktİreşayandır. Zehirlen
menin etkisi tüm tedavilere rağmen 
dört - beş gün devam etti. Bu süreç 
içerisinde belediye yetkilileri bulun
dukları her yerde zehirlenmenin 
ekmekten olmadığını söylerken, en 
son olarak Belediye d muşmanlarından 
Abdurrahim Yıldırını "B asmayaptığı 
bir açıklamada" yaptığımız tahlilele 
ekmeklerin zchirli olmadığı 

anlaşılmıştır" diyerekgörevi olmadığı 
bir konuda kendini görevli kılmış ve 
olayı noktalamıştır. 

Olayın 

İrdelenmesi 
Buraya kadar olay m oluşumu ve 

gelişimi anlatılınaya çalışıld. 

Yukarıdaki açıklamalar ı~ığında 

saptamlabilen durumun izahı ve yo
ıumunu şöyle sıralamak mümkündür! 
1 ~ Ilin en yüksek makamı olan Vali! 
olayın hengamı içerisinde kendisin
den emin ve rahat bir biçimde (önce
den haberi varmışçasına!) zehirlen
mcnin ekmekten olduğunu söylcyc
bilmektedir. Hiç bir resmi tahkikat 
yapmadan. 
2 -Belediye yetkilileri olayı ineele

yip araştırmadan, olayın sıcaklığı içe
risinde, zchirlenmcnin ekmekten 
olmadığını (labratuvar tahlili dahi 

yapılmadan )ve olayın büyütüldüğünü 
ifade etmekteler ve iddialarını ileriki 
günlerde de ısrarla savunmaktadtrlar. 
Ayrıca zehirlenmcnin bozuk maya
dan ötürü olmuş olabileceğini söyle
mekte ler. 
3 -Gerek PCşnıergelere, gerek halka. 
gerek vali ve gerekse SHP' denayrılan 
milletvekilleriyle ANAP'a bağlı bir 
veya bir kaç millet vekili, zchirlennıc
ninekınekten olduğunu .ısrarla savun
makta ve vurgulanmaktadır. 
4 Gözle incelenen bir dizi ekmekle 
şu ortak bulguya rastlanılmıştır, so
nıun tipi olan ( ovala yakın) ekmekle
rin özellikle her iki ucunda ve bazen
de orta kısımlarında düğme biçimin
de ve büyüklüğünde (açık kahverengi 
ve san) tabietiere rasnanıldığı. 
5 -%98 ihtimale yenilme k üzere alınan 
bir ekmek, uçlarından yenileceği, 
6- Kızıltepe Kampındaki zehirlenıne 

( ekmekteki tahJetler biçiminde) ile 
Diyarbakırdaki Zehirlenmenin ben
zer olduğu. 
7 - Kızıltcpe, Muş ve Diyarbakır 

Kamplarındaki zehirlcnme 
olaylannda olan ikinci oıiak noktanın, 
zchirlcnmcnin öldürmeye yönelik 
olmadığı, 

8 - Kampta karavana tipi yemeğin 
çıkarılmadığı, her ailenin kendi 
pişirdiği 

9- Kamp suyunun da kamp idarecile
rininde kullandığı ve zehirlenme 
olayında her hangi bir idarecinin 
zehirlenmediği, 
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10 - Kampa gelen tahsis ekmekten 
idarecilerin ama özellikle o gün kul~ 
lanmanuş olduklan, 
ll - Ekmeklerin linndan bir şöfür ve 
iki perzonel eşliğinde ve tahminen 
(gerçeğe çok yakın) 25 dakika içeri
sinde kampa ul aştmldığı 
12- Olayın Diyarbakır gibi politik bi ı 
ilde protestonun bir hafta sonra ve , 
birer hafta ara ile pamıak sayısını 

geçmeyen öğrenci gençlikle tertip 
edilmesi ve protesto esnasında (kor 
san miting) yaka!anılanlann 24 saaı 
içerisinde serbest bırakılmalan. 

Sonuç ve Tespitler 

Sonuç ve tespitler yukarıda iki 
bölümde izaha çalışılan bilgileı 
ışığmda yapılmıştır. Maddeler halin
de sıralanılan hususlar birleştidlmck 
suretiyle bir bütün olara!-. 
düşünüldüğünde görülecektir; 
1 - Zehirleome ekmekten olmuştur. 
2 O günkü ekmek özel olarak imal 
edilerek içine tabietler halinde zehiı 
bırakılmıştır. 

3 - Zehir oranı öldürmeye yönelik 
değildir. 

4 - Zehir oranı pişirme esnasında ve 
derecesi hesaplanılarak ayarlanmıştır. 
5 - Fırın pcrzonelinin en azından bir 
kısmı, olaydan net olarak 
haberdardırlar. 

6 - Belediye üst düzey yetkililerin 
nesnel olarak olaydan önceden haber
dar olmaları gerekiyor. 
7 - Gerek Muş, gerek kızıltepe ve 
gerekse Diyarbakır Kamplarındaki 
zehirlenmenin amacı 
"Bıktım1a''dır. Bezdinncdir. 
8 - Her üç olayın organizasyonu 
tartışmasız olarak profesyoneldir. 
9- Bu olaylardan çıkan sonuç henüz 
bıktırnıa yeterli düzeye vanlmadığına 
göre, benzer ama değişik 
türden suikastierin gelecekte mutlak 
suretle yapılacağı. 
lO - toplumun dcşar:j olma olayına 
polis oldukça bilinçli davranmıştır. 
1 1 - O gün kullanılan maya bozuk 
değildi (bu isbatlıdır). 

DEMOKRAT 1 Diyarbekir 

••••••••••• 
•••••• 

Dokumentim Parazıina Mafen Miravayeti li Newyork 

Iraq, "welatek polesiye ku 
xwe baş organize kiriye" fi hi
kumeta we, xwinmijtirin kesin 
ku !ro desthilata w an heye". Re
x isıina Parazıina mafen 
mirovayetı Middle East Watch 
li Newyork di nivisandinen xwe 
de ev baweriyen hane jor di de 
xwiyanikirin. çawa ku di doku
menten wan de hatiye nivisan
din, di perçiqandina mafen mi
rovayetı de; ji welaten xwe 
durxistina Kurdan, zindankiri
nen ket'!, !edan, windakirina 
girtiyan fi darvekirincn be se
beb uhw. Dewleta Iraqe, bi 
desthilata Parti ya BAAS, ya ku 
xwedi sistema taybeti, mina 
xudan bunaPolesiyadizifi kune 
berpirsiyare kfiştin fi girtinen 
rezani, ku be biryaren Dadgehi 
ten bi cihkirin. Li Iraq bi taybe
tl Kurd ten eşandin. 

Dokumenten parasıina ma
ren mirovayeti w isa dom dike; 
Pişti ku Rejima BAAS di salen 
1987, fi 1988 de li diji Şoreşa 
Kurdan çeken kimyayi bikara
ni fi derbek li Kurdan xist, bi 
s erde ji dixwaze Kurdan bi dare 
zori ji welate w an dur bixe fi bi 
vi şeweyi; çand, Netewayetiya 
wanajibiherifine. Gund fi baja
ren piçuk li Kurdistan, ser sinu
ra Tirkiye bi careki hatine 
hilweşandin. Bi gor, ku hatiye 
agahdarikirin, Bajare mezin 
mina Rania bi nifusa xwe ya 
120, 000 kes ji, di herarnher 
weran fi xirabunecteye. Wene 
Kampek di de nişani ku ji bona 
Kurdan hatiye amedekirin, yen 
ku ji welat fi erde xwe bi dare 
zore hatine derxistin. c:::::ı 
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Dema George Bemard 
Shaw cara yekem li Emcrika 
peya bil bil, ji ınazilbanen xwc 
re gotibil: " hiln ji: wek yen me 
piltan ji miriyan re çedikin." 
Mebesta Shaw bi ve gotine ew 
bil, ku li wir ji wek lngliztane 
qedr il qiıneta kesen heja du 
ınirina wan tc dayin. Li gellek 
welatan, du bu illroj, hejınareke 
mezin ji ni viskar il hunerınen
dan di rewşeka xirab de dijln. 
Hejınareke ji w an dijiyana xwe 
de he ye ku bi hawakifireh ney en 

Bi taybetl ew niviskaren ku bi 
elfebaya Latin! u zarava kur
manci nivisandinc, herhemen 
wan tcnc ji he la hejınareke bi
çuk de ku pirraniya wan ente
lektuel in, hatine x wendine. Ji 
ber ku imkanyeten weşandine 
ta demek e ne dur ten e di desten 
hin rexisıinan de bu ku ji 
niştiınani u welatpareziye betir 
rexisıinen xwedan siyaseteke 
teqlidi bfin, h eta cameren weke 
Bedirxaniyan bin jl ji hela 
weşanen wan de hatibiine ih
mal kirin. Tene di bindir zike 

çe nd sal en bor! n de h in welat
parezen K urd des ı pe kir in li 
meroven me yen heja, yen wc k e 

Niviskaren me 
' YenIroj 

Şahfne B. Sorekli 

nasin ji. Tene du ınirina wan u 
hin caran du deıneke drej gelen 
wan fi yen cihane dest pe dikin 
pesna wan u herhemen wan 
bidin. Leonarda da Vinci, 
Maliere u Kafka hin ji kesen 
wısa ne. 

Ev xuseta di nav heıni 
Gelan de dikare hebe, le li cem 
Kurdan he ji betir e. Ji her ku 
Ge le Kur d, bo sedemen cu da ku 
hewce nake li vir werin xuya 
kirin, geleki ne xwende ye, 
niviskaren zimane Kurdi yen 
sedsala 20an nikan'bilne xwe ta 
radeyeke kur u fire h il bi hawa
ki geleınper bigihinin nav gel. 
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Bedirxaniyan xwedi derkevin, 
qedr il qimete bi din kare w an il 
herhemen wan ji nu ve bidin 
çapkirin. Beri çend rojan di 
xwaringeheke bajare Sydney de 
em li ser gelş u probleınen nivl
sandina bi ziınane Kurdi dia
xaftin. Mamoste Martınvan 
bruinessan, entelektuelekiHol
landi ku ta nuha nivisar (i pirtu
ken bi ziınane cu da li ser Kur
dan il pirsa wan nivisandine, 
hani ser ziınen, ku tevi heıni 
dijwariyen li hole ji, Kurdan li 
ewropa ji hin koınen ku ji 
Rohilata Navin beri wan hati
Mn u xwedan hejmareke bilin
tir biln betir pirtuken bi zimane 
xwe weşandine. Gellek ınero
ven ne Kurd, yen wek van 
Bruinessan, Sti Joyce Blau il 

kesen din di vi warl de pesna 
niviskaren Kurd didin, yen kuji 
clest wan te der, tevı heıni 

kemasiyan ji, binivisinin u pir
tukan bidin weşandin. xuyaye 
ku kesen ne Kurd, le bi cdebi
yata Kurdimijfil,ji Kurdan bctir 
niviskaren wan dinasin u pesna 
kar (i xebata wan didin. 

Gelo çima Kurd qedr il 
qimcta hevfidin nizanin?! Be 
guman gellek sedemen ev xu
sete me ye kevin, ku heta bi 
Xani j1 li ser nivisandiye, hene. 
Bi dilina min geli ek sed em hene 
il du jiwan ev in: a) di şexsiycta 
meruve Kurd depesindana ye ki 
din, bi taybeli yeki nas, kenıasi 
ye, ango şerrne. Ta yek nemire 
nıerove Kurd Jayic(ı xwe na bine 
pesna wi yeki bide, naxwaze ji 
keseki re "erde duz bike; 
şemşaqan baveje; nangerrniyan 
bike, ... " b) Kurddirewşaeşirti 
u bedewletmayine de di gellek 
w aran de li paş man e, le ji hevu
din neiik ınanefi ev nezikbilna 
bil ye yek ji sedeman e, ku me
roveki Kurd ji yeki din dihesi
de. 

Li Kobani, Deına ez zarok 
bilın, tene dil yan se şoferen me 
hebfin. Deına bejmara şofi~ran 
dest pekir sal bi sal Mtir hibe 
ew du - se şoferen kevin pirr 
diqehiriyan, betirbuna kesen 
şofer li xweşiya wan nedihat. 
Rojeke, teye bira min, deına 
şofereki nil tegihişti di ber qeh
we re derhas bil, iiqeziqa bi 
lastlken triınbela xwe xist il haya 
xelke kişand ser xwe, yek ji 
şoferen me yen kevin di qehwe 
de rabil ser lingan u q!riya: "eh 
nebfi bavo, nebil! Em e vi sineti 
berdi n, bavo, n ebu! Her kes edi 
bil ye şofer; s ibe ş ivan ji e keri
yen xwe berdinil werin tombi
lan bajon; nebfi nebil, nebil!" 
Ev cameri didit, ku li bajaren 
mezin bi bezaran şofer hene u 
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"h etabijinan be jl" edltirimpe
lan dajon. Ev bo wi tişteki di 
şuna xwe de bO, bajar ne ye wi 
bO, lomahewcenedikirew xwe 
biqeherine, le li bajare wl şofe
re nu li kefe wi nedihat. Wisa ji 
li niviskaren mc hatiyc. Ne tene 
rexisli n O partiyen me ji niv1s
karen nil, yen xwedan blrilba
weriyeke serbixwe O nO ne hej 
nakin, le herweha pirr caran 
niviskarji niviskcr, wc k gotina: 
"mevan ji mevan hej nake, 
masOban ji herdu seriyan hej 
nake."Rexistin il niviskaren me 
dikarin weqa pesna ni viskareki 
bi yani bidin, ku merov hin ca
ran mat dimine, le bo yen xwe, 
bi taybctl ger niviskar he sax 
be, dema gotinek bi be ji, pin·a
niya c aran yangotineke bi sin or 
e, yan yeke xirab e. Bo netc
wayeke ji 3 - 4 milyonan hebO
na bi sedan niviskar, hunerrnend 
ü dengbej ne hejmareke bilin
de, le emen ku endamen nete
weyeke betir ji 20 milyonan in, 
em bejmara niviskaren xwe 
bilind dibinin, teniye di wan u 
k aren w an di din, ... Kesen ıne,ji 
lewra hevOdin, ger ji dur an ji 
nezik ve, dinasin , ew tcnc li 
xnsete lıcvOdin yen "kem," 
an go negativ di gerin. Li Ewro
pa, dema behsa ni viskareki dibe, 
pirr bindik in ewyen dibôjin, 
"ere welle, filan kes di filan 
nivis, yan çiroka xwe de ev tişt 
baş day e xuya k iri n, yan e w tişt 
ne weqa baş da ye xuyakiriıı,"le 
pirr in e w yen di bej in," filan 
kes li ser hesabc gele Kurd 
beriyen xwe tiji pere dikeye 
(xweziya rast buye), filankes 
bere tev filan parti, kar 
dikir,filan tev ev partiye han 
danilstandina xwe heye, bevan 
w iski vedixwc, filan kes paşvero 
ye, bevan kes komoniste, welo 
di umre xwe de he tişteki baş 
nekiriye, lı es o bi keseki re n ade 

- nastiııe, Miso ji hukmate pe
ran digire, O hcrwcha, O hcrwe
ha. 

Ya rast e w e, ku pew[st c 
merov ni vis il herhemen nivis
kcr b ide ber çavaıı, ne şi va c w li 
mal dixwe, yan qehweya e w le 
rudiııe; ya rast ew e, ku pirra
ni ya niviskaren Kurd ne bo 
beri ya xwe diııivisiniıı, le boxa
tire nivisandiııa bi zimane gele 
xweji beri ya xwe jipereye xwe 
didiıı; ya rast ew e, ku herniv1s
kareki Kurd di rewşa !roj de di 
n av hezar kul il xem il derdan de 
diji; ya rast ew e, ku di dile 
niviskarc Kurd de bOye hesre
leke c mezin e, ku ew rojeke 
rexneyeke objektiv O di c1h de li 
ser nivisareke xwe bixwine; ya 
rast e w c, ku ni viskare Kurd bi 
hezar sereşi ü heyran il qurban 
pirtukeke xwe d ide çapkirin; ya 
rast ewe ku rewşa niviskare 
Kurd ya iroj bi sere xwe trajedi
yek e. Niviskaren Kurd, yen 
iroj bi zarava Kurmanci dinivi
sinin di tengasiyeke de niv1san
dina x w e didominin, ne ten e ji 
dest tuııebilııa pirtilkxaneyen 
pirtilkcn bi zimane waıı, hin
dikbüna xwcııdevanan, qcdexe
bOna pirtOken wan li welet, le 
her weha ji lewra nivisandina 
serbixwe il objektiv zor dijwar 
e, çiku partiyen me biçilk O 
mezinen xwe ve li niviskare 
objektlv xwed1 demakevin. Bo 
wan niviskareıı "BIJi" il 
"BIMRE" diven, niviskaren 
dcınagoji O kilişcyaıı, bo wan 
"HEY AL" diven, bi taybeli 
ARQADAŞ en bi Tirki diniv1-
sinin bejeyen xwe bi "izm" di 
xemiliniıı, niviskareıı, ku nive 
rilpel.enniviscn wan bi kilişeyen 
wc k "burjuva" dagirtiııc, nivis
karen ku penfisa xwe di kin tu
lumpeya qire O çep il rast dave
jin, bi kurti, çawa ku bo karbi
desten welaten Rohilata Navin 

tipeki nemaze ji niviskaran 
divet, bo partiyen meji tipen 
wan yen nemaze hen e (ma em e 
ji ke fer bibin?!). 

Deına ınerov heıni gelş O 
dijwariyen li peşiya niviskaren 
Kurd dide bcr çava, deına ıne
rov dipejirine, ku van ni viska
ran ferzend nedltine bi kemasi 
zimane x w e ye zikınaki di 
xweııdcgchan de fer bibiıı, O 
deına ıncrov hejmara yen bi 
ziınane Kurdidikari n bixwJ'nin 
weqa nizm dibine, pewiste bi 
kemasimerov bibeje: AFERIN 
ji hemi niviskareıı me re, ku he 
ji bi zimane xwe diııiv!siniıı, 
aferin ji fe rat ce w eri re, ji dew
reş Ferho, Cankurd, Mueyid 
Tayib, ji Erindar re, aferin ji 
Botan i, Neqişbeııdi,ji have naze 
re, afcrinji pervin, Ferat Şakcli 
ü milıeıned Bekir re, aferi ji 
kesen wek İbrahim Selınan re 
ku Kuni li xebat O hunernıen
diya wan xwedi dernakeviıı, 
aferin ji Mehmet Uzun re, ji 
Mehmud Baksire,ji Reşo Zilan 
re, aferin ji Hemreş Reşo, Ro
jeıı Bernas O M. Lewendi re, 
aferin ji D.İzoli, M. E. bozars
lan, ji Rolıat, Tosine Reşid O 
malhata Celil re, aferin bo bi 
delıan niviskaren me yen li vir 
bi navnebilııe, li welet u li der
vaye welet, aferin ji ınamostc
yen duhu re, ku i roj di pirbuna 
xwe de ji he bo ziman il gele 
xwe mijOl in, yen wek Osman 
Sebri re, aferin bo dengbej O 
hOncnneııden mc, cw yen dika
ribOıı li paytexten hin welaten 
Rohilata Navin bi bin milyoner, 
le xizmeta bo çanda gele xwe 
gringtir dilin, aferin bo ni viska
ren me yen bi zarava Sorani 
diııivisiniıı, yen wck Şerko 
Bekes, aferin aferin bo ni viska
ren zara va me ya dimili, bi tay
lıeti bo Mamoste Malmisanij, O 
aferin bo her merove Kurd, ye 
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ku di rewşa iroj ya dijwar de 
hcwl didc bi zimaııc xwc bix
wine Cı biııivisiııe, lı aferin bo 
e w meroveıı me yen çapkiriıı lı 
weşaııdina kare n ııiv!skareıı me 
pekaıı dikiıı. Niviskarekl Ereb 
ııivisandiyc, "ger mcrov pcsııa 
helbesta helbesvaııekiııede, e w 

e ııikaribc yckc baştir biııivisi'
ııe." Pe w! st c merove Kurdedi 
li xwe lı yen xwe xwedl derke
ve. Ti welat O ti rexisliıı ııikariıı 
be merovan peşve herin; divet 
em qlınete bidin meroven xwe 
ycııjchatllı bizanibin, ku mcro
vek dikare di tişteki de jir lı 

jchatlbc, Ic belklkemaslyen wl 
yen din hebin; elivet em bo bin 
kemasiyen merovekl hem! 
berhem O k aren wi yen qenc di 
erde nedin. Qe ne be, bi la em di 
ware xebata bo ziman lı çanda 
xwe de li hcvlıdin x wed! derke-
vın 

23 /7/88 

Dünyada neler oluyor 
ve bizler -1-

Tüm bunlar olurken bizim sorunumuz nerede duruyor. 30 -
Milyonluk bir ulus, şimdiye kadar verdiği 2,5 milyonluk şehi
diyle ne zaman güneşin kendi ülkesi üzerinde de doğduğuna 
şahid olabilecek ? 

loran Cengin 

Yüzyılımızın son on yılına 

girerken, getirdiği büyük toplum-

sal reformlarla tarihte kcndisincbc-

lirli ve önemli bir yer ayıracağına 
daha şimdiden aday. Gerçekten de 90 
- lardan on yıl öncesi. bugün ati ık 
oluşan ve oluşmakta olan olgulardan 
sözetseyel i. hayalperestlikle, ütopizın 
ile suçlanılabilecekti insan. lierici 
diye tanımlanan görü~, çağı - Kapi
talizmden sosyalizme geçiş ylizyılı 
olarak adlandırıyor. buna alternativ 
herçizgi ise gericilik vceınperyahzm 
sözcülüğü diye gösteriyordu. Hatta 
bundan da ileri gidilerek reel sosya-

lS 

1 iz m' e ve 0 ' nun kalesi olarak nıckmıizmaJan biryana.karşılıklı kon-

adlandırılan SSCB'nin iç veya dış 
politikasına-fark gözetmeksizin 
yapılan en küçük eleştiri- antibil im
sel, antikomunist diye 
tanımlanıyordu. lki sistemin hür bir 
dünya da birlikte yaşama olanağı 
akıldan bile gcçirilıııiyor ya da geçi
rilmek istenmiyordu. Aynı şey karşıt 
felsefe taraftarlarında da görülüyor
du. Birilcri için emperyalizm 
acımasız sömürü. işsizlik. talan ve 
yağma ile, diğerleri için Komunizın
demir perde, insan haklarını çiğneme 
lle eşdeğ_erdi. Elele yeni, uygar, bir
likteli birdünya için çalışım ise şafak la 

görünmüyordu. 
Görüşler çok keskindi -ikisinin

de dayandığı ortak nokta ( Batı ve 
Doğu politik sistemlerinin ideolojik 
düşünü ) bir sistcmln, diğer sistem 
üzerinde hakimiyet kuracağı idi. Bu 
amaç için üretilen süper silahianına 

trapropaganda, kontradiplomatik. 
kontraideolojikjik ve daha birçok 
soğuk savaş sistemleri devreye soku
luyordu. Karşılıklı güvensizlik 
yaşamın tüm alanlannda ku~ku 
havasmı doğuruyor, birçok kez 
bardağın son damlasıııın kısa zaman
da taşacağı bile düşünülüyordu. ( 
ABD'nin U - 2 adlı casus uçağının 
düiiürülrncsi. Güney kore 
havayollarına ait CIA patentli uısus 
u~·ağının yine düşurülınesL Küba, 
Vietnam, Angola bağımsızlık devrim
lerinin etkileri, Grenada. Afganistan. 
Panama işgallerinin getirdiği gergin 
hava. Papa, Kennedy, Rccgan sui~ 

kastlerinin suçlamaları, Lihya, Nika

ragua, lran ~Irak krizlerinin sonuçları 
vs. ) 

Oysa insanlık gelişim süreci 
içerisinde yaşamın tüm odaklannda
hilim ve teknik devriminden, kiber-
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netik bunı'a. sosyal yaşamın bütün 
merkezleri dahil büyük adunlarkatte
cliyordu. Doğaldır ki tüm bunlar 
insanoğlunun önüne yeni yollar bul
ma yani barı~ içinde hep birlikte 
yaşama sorununu gündeme getiriyor
du. Bununla birlikte oluşumlar ev
rirnsc! olarak kendilerine mücadele 
alanları arıyor ve buluyorlarclı. Si
stemlerin varolrnasında kitlesel bir 
dayanağa, bir tabana dayanınası 
zorunluluğu gerçeğinden yola 
çıktığımızcia-artık reelleri n sistemler 
üzerinde de etkisini gösıcrnıcmesi 
imkansızdı, 

Bunların ışığında 1980- lerin 
ikinci yarısında başta Sovyetler birliği 
olmak üzere tüm Doğu dünyasmda -
Perestrojka ( y•eniclen düzenleme) ve 
Glasnost (açıklık ) politikası yaşanı 
rayının üzerine yerleşehilmek, gelişim 
sürecine ayak uydurabilmek için po
litik sahneyeadımlarını atıyordu. Eğer 
Percstrojka ve Glasnos1 "un getirdiği 
yeniliklerin ve anık teorisi ve 
praktiğiyle siyasi hayattaki rolünü tck 
tarallı olarak ele alırsak politik bir 
çıkmaza girileceğini, reellerden uzak 
kalınılacağını ifade etmek istiyorum. 
Olgular çarptınlmadan, yaşanı üze
rindeki gerçekliliğiyle ele alınmalıdır. 
Tüm yanlarıyla, hiçhir tarafı gözardı 
edilmeelen ele alınmalıdır. Yoksa 
sonuçta yanlış değerlendirmeler 

yapılır. Doğu' danPerestrojka veC."itas
nost rüzgarı esmeye başladıktan son
ra, Batı'dan da ve özellikle Avrupa 
zemininden bu uluşuma doğru adımlar 
atıldı. O yüzdendir ki, )jU anda politik 
sistemler arasında belirli. bir sinhron 
ve yakla~ını için karşılıklı hoşgörülü 
tavırlar gözlcmlcncbiliyor. 

Tabiidir ki dünya bir bütündür. 
Oysakl hu h ütün içerisinde insanoğlu 
bilinç olarak varolduğundangünümü
ze kadar. ayrı ayrı fdscfelcrc dayalı 
idcolojilerbenimsemiştir. Ve bu ideo
lojiler kendilerine bulduklan kitlesel 
dayanak ve destek doğrultusunda güç 
haline gelmişlerdir. Ayrıca hemen 
hemen bütün tarihsel süreç içerisinde 
güç mekanizmalan arasında sivrilen 
iki odak, hakim çizgiler olarak kabul 
görmüşlerdir. Hattadenilebilirki, bir
birine yakın ideolojik merkezler ilk 
olarak birbirinin feshi için büyük 
mücadeleler yürütmlişler ve bunun 
sonucu biri belirleyici güç odağ1 
ünvanuu almıştır. ( Fizikçiler ve So
fistlcr, ikinci ve üçüncü enternasyo
nal, idealizmin ayrı düşünleri 

arasındaki mücadeleler, SSCB, Çin 
ve Arnavutluk çizgilerinin mücadele
leri, Stalinizrn ve Troçkizm'in 
aralarında problemler vs. vs. 

Söylediklerimizin paralelinde -
asnmızın son on ;•ılının, içinde 
bulunduğumuz gerçeklerine gelirsek, 
Doğu ideolojik güç odağı SSCB ve 
batı ideolojik odağı ABD arasında es
meye başlayan pozitiv havanın ( 
bundanönceki tümdönemlerekıyasla 
) dünya politik, toplumsal yaşarnı 

üzerinde etkisini güstcrmcmcsi 
imkansızdı. Pratik zaten bunu 
ispaı-lıyor. 

19XO'Icrin ilk yılında, Polony~ 
a'da o zamanlar cmperya!i!.min 
uzantısı olarak tanımlanan Solidar-

İki sistemin h ür bir dünya 
da birlikte yaşama olanağı 
akıldan bile geçirilınİyor 
ya da gcçirilmek istenmi
yordu. Aynı şey karşıt fel
sefe taraftarlarında da gö
rülüyordu. Birileri için Em
peryalizm - acımasız sö
muru, işsizlik, lalan ve 
yağma ile, diğerleri için 
Komunizm demir perde, 
ınsan haklarını çiğneme 

ilc eşdeğerdi. 

nost ( dayaıuşma ) aynı on yılın so
nunda bu ülkede artık iktidar. Pakat 
garip olan Dayanışma (seçimde ezici 
çoğunlukla- (_Yr 93 ilc hükümet oldu) 
hükümetinin başkanının, Moskova'
da hüyük kabul gü rmesi. Macaristan'
da. Komanisı partisi. kongresinde 
halktan itibarını kaybettiği gerekçe
siyle kendi kendisini feshetti Çekos
lovakya'da l989'akadaryasaklı yazar 
olan, yazıları için ceza evlerinde ya
tan Vaslav H<Jvek şimeli 

Cumhurbaşkanı. Romanya'da halk, 
devrimle Çavu~eskoyu devirdikten 
sonra, ülkenin demokratik temelleri
ni yeni yeni koyduğunu açıkladı. 

Bulgaristan'ın "demir" yöneticisi 
Jivkov, şimdi yolsuzluktan cezaevin
de. Ve en ilgnci Almanya'nın artık 

bir devlet olarak birleşmesinde sistem
lerin karşılıklı onayı. Şüphesiz ki diğer 
bütün gelişmelerdedekarşılıklı onayın 
varolduğunu söylernek yerinde olur. 

Peki, değişikler yalmz Doğu 
dünyasında mı oldu? Hayır! Batı, 

özellikle ekonomik alanda, diploma
tik ve diğer tüm sahalarda Doğu ilc 
yapiınınlara açık olduğunu bellirtti. 
Güney Afrika'dazenci lider, AN C' mn 
legendar önderi NcHson Mandclla 
Cumhuriyetin başkanıF. W .deklerk~ 
'in açıkladığı reformlarpaketi paı·ale
linde 27 yıllık tuLuklannıadan sonra 
ll şubat 'ta serbest bırakıldı. MandeJ .. 
la-barış içerisinde, alınan reform 
pakeı-leriyle, ırkçılık politikasının son 
bulacağını umduğunu binlerce basın 
mensubu ve yüzbinlerce kişinin 
katı ldığı ''özgürlük tören" lerinde 
hey an etti. lsrail bazı bakanlannın gizli 
olarak Filistin Kurtuluş örgülüyle 
masaya oturduğunu kabul etti. Nam i'" 
hya bu yılın ilk yarısında bağımsız 
devlet olma hazırlıkarını yapıyor. Fi
Jistin'lilerin sorunu halledilme 
doğrultusunda. Kore'liler bir devlet 
çalısı antında birleşrnek ıçın 

çalı~malarını sürdürüyorlar. Şili'de J 7 
yıllık pinoşet nıntası tarihin 
sayfalarınakarıştı, ülkedemokrasi yo
lunda adımlarını tekrar atıyor. Kam
boı;ya' da ulusal birlik hükümeti için 
görüşmeler hızla i lerlİyor vs. vs. 

Tüm bunlar olurken bizim sorunu

muz nerede duruyor. 30- Milyon
luk bir ulus, şimdiye kadarverdiği 2,5 
milyonluk şehidiy le ne zaman güne:;; in 
kendi ülkesi üzerinde de doğduğuna 
şahid olabilecek ? Yarınlar ne kadar 
aydınlık -bizler için? Gelecek sayıda 
bunları ele alacağız. D 
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KIRD - ZAZAKİ - DlMILI 

ÇOLIG (ÇEWLIG) 

Mi waşt ez öyr (i ro) derrheq 
yo bacary Kirdond ce çi binüsy 
(binwisy). Mi va lia (Gel o) itya 
wa kom ca bu? Ba ce ome mi 
vlrig ez ço cey wilaty Kirdon 
binde Çolig ni şinasnen. Ü mi 
va ez qale Çollg bik (bi ker 
binim). Lakin ver her çi bek ya 
bi yor şima vir; Çollg ha ça? 
zony Çolig çi qedew? Ez gony 
he vere ini qalon tikye çi vacy. 

Ma eşken vaclg Çolig pay
text serewedartiş şiyex Se id yo. 
wcxtilgda Kcmallr, esas paştger 
şiyex; eşirig he hcta hetc Çollg 
id eyeb. Yi paştye xwi zat! yi n 
ra girot. Millete la ye zuwyer, 
heta Ekrag il Win, Siwone, 
Gwevdere, Cyebaxçwir, Az, 
Verarwec, Zikte, Dareyeni, 
Swelexon, çon heta Kanireş 
piyor piya marişt. Kumandari 
mesela eye pll iz !tyara vlcye. 
Şiyex Şerif da Dareyenir girot. 
Romit Pali ser. Uca zik girot. 
Yo slogany Kirdon bi ey wex
ton "Pirwedyen Paşa çinyol" 
Bace romit xarpyet ser. Yin iz 
zaf dest nikerd xwi. Miyaron'ra 
Şiyex Evdi!e hetahete xwi ke 
pak. Da pirwe Varto girot. 
RomitH et Hilnils ya. Şeyexony 
çoniz şimal girotib. 

Zony Çolig Kird il. Tikye 
merdimy Kird mary vony Za
zaki, tikye vony Dimill. Lakin 
ma vony Kird. Kird ma ni 
monon Kird Dersim il Piron il 

20 

Swerek e Mo tki. Re re Ma vony 
"Ti şiny ça?" Dersinıic vony 
"kotra son]" Raşte gwiri; Mil
lete Kirdonir "herg heta kota 
teli wa!" Nişken pe zony xwi 
piye sarek (bidin zanin). 

Ma hone ager Çollg. Çores 
serr (sal) ver şima Çolig bidin 
öyr ni şinasnen. Swike Çolig il 
Piyore Çolig zerre yo deri di b. 
Het pe clikonon ra la ye Çolig 
viyertyen. Her h et cehde mlyo
ni swik ra yo vay şin. Eya awk 
yo w e n ilk il w eş den s w ik. Ki şte 
vay id val yer, tilyer u ca ca 
qehaxyer bi. Esnafon il zenat
karon gernı omnonid kilsi xwi 
ontyen bin daron u virace ker
dyen. Re re yo do xerib u plnase 
swik ra vlyertyen. Ew wext 
dikkon u verin ra vlrace dest 
kerdyen pe. Miyeriky heta xwi 
swikra bi xelesneyn bin geyec. 
Eg nıiyerik giyec ni biyu se 
tobe kerdyenig honc il cara ni 
viyor. 

Zcnıony verid gem ag ha 
heta hete Çollg, d Pali ra dest 
kerdyen pe heta Wan şin. 

şimal'id Ezirgon'ra onıen, het 
Suriye ya dewonı kerdyen. 
Darig ina genıa ib ziyad ra 
mazyerih. Pil ini daron azgilye
r!h. Bweliyer Iz kenı niyeb. 
Tikye cond qllixyer, hors, sa
yer kweyi, teyer, valyer, teyin
cyer, sinzyer il gwincyer esen. 
Mlyony ina gema ıaı·id her 

conıyerd nişken biger il. Heşy, 
cinawiry, xwcz u kweyi bin 
pirrih. Bad~ wextug Kemalist 
ome ser huknıy de st k e pe piyör 
e yin birmı. Öyr kilwon u 
deştony Çolig id çe gem ni 
menda. Erd ho benu çwerax. 
Dehr u dchar ha hena zwar. 
Nifilsy Çolig iz zaf hi yil ziyed. 
İdare millet hin ehnd rehat ni
bön. Öyr zen·e bacarid 40.000 
( çores honzar) ten e st. Tirkon 
pc yo taqti u ho la millet besta 
xwa. Se kerd şima vony'? Bine 
vayil, la rehat yo rehar girot; 
zafe millet best meaşa 1 Tikye 
kere! memur, tikye kerd karker. 
Eyig men d, çend ten bi esnaf il 
nıüteahhid. Piyore nıüteahhi
don ihalony xwi huknıaty ra 
gen. Yizik in heta besıye hilk
nıaıya. 

Millete Kirdon ag ha Çolig 
id, serewedartış Şiyex Se id xwi 
vir niken. Şond hekyat il son ik 
yiniz re re hatiraty ey wextonc. 
V eyşone u tcrse ey rwccon ha 
yin zerred. Kin yiniz ziyedo. 
Lakin yi vony "eger ma hone 
neşkey pe se, inııa ho çi ma wa 
ni verden". Raştil; dişmen yin 
zaf welışiyu, henıma xwcrt 
new i\ e ger yo sere k e ya h ol vi n 
se, xwi da eşkerakerdişig terse 
yin çiniya. Baweriye ma e 
yawag: ey rwec nizdib! r::::::=ı 
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DIŞ BASlNDAN ,, 

MAGDUR KÜRTLERE YARDIM EDEBİLİRİZ 

Yurtsuzlara özel merhamet 
duyulan bir devirde, gelin 17 
Milyonluk Kürt Halkı gibi ül
kesiz bir milleti de düşünelim. 
Dünyanın hiç bir yerinde Iran, 
Türk ve Araplar rejimleri 
taratından sistemli bir şekilde 
zulme tabi tutulan ve 1000 
yıldan eski kültürü ve dili olan 
benzeri bir başka etnik gurup 
bulamazsınız. 

Bugün Kürt olmak demek, 
Jenosit objesi olmak demektir. 
Doğu Awrupa'da özgürlük 
hareketlerinin ortaya çıkışı 

karşısında kendinden geçen bir 
dünya, Ortadoğu 'daki cesur bir 
halkın yok oluşu fiilinden ha
berdardeğilmiş gibi davranıyor. 
Bu durumu protesto Konferansı 
düzenleme cesaretini gösteren 
üç Kürt önderinin ortadan 
kaldın lmasını gerçekleştirmek 

üzere, Iran viyana'ya katiller 
güruhu gönderdi. 

Türkiye, Küıt Kültürü 'nü 
onları "Dağlı Türkler" diye 
nitelendirerek yok sayıyor ve 
Irak'tan gelen açlık içindeki 
mülteciler için de pek bir şey 
yapıyor sayılmaz. Iraklı dikta
tör Saddam ise bu petrol 
bakımından zengin bölgelerde 
yaşama cesareti gösteren köy
lüleri cezalandınna konusunda 
en gayretkeşi. Evleri buldozer
lerle dümdüz etti, şehirleri keli
menin tam anlamıyla haritadan 
sildi, binlerce insanı çöllere 
sürdü ve her bir Kürt'ün bi zati
hi ateşe hedef olduğu bu bölge-

Yazan: William Safire 
Herald Tribun: Nov. 24. 1989 p. 4 

Eğer lsrail, Irak'ın 
uyguladığı zulmün% 
1 ini Araplara uygu
layacak olsaydı ulus
lararası düzeyde ko
pacak kıyameti 

düşünebiliyorrnusunuz? 

leri "serbest atış" bölgesi ola
rak ilan etti. Kürtler içinde 
bulunduğumuz dönemde bir 
örneği daha olmayan ve siville
ri hedefleyen yoğun zehirligaz 
saldırısının kurbanı oldular. 
Binlerce erkek, kadın ve çocuk 
Irak Halcpçe' de canlarını yitir
diler. 

Peki bütün bunlara ABD 
nasıl karşılık verdi? Exporl -
Tınport Bank Irak'a 200 Mi
lyon Dolar tutarında kredi 
sağladı. Tarını Dairesi Saddam 
Hükümeti'ne bir Milyar Dolar 
karşılığmdamal Kredisi sağladı. 
Devlet Dairesi ise Irak'a kur 
yapma telaşı içinde, asimile 
olmadıkları taktirde yok olmaya 
malıklim edi Imiş bir halkın 
acılarını görmemezlikteıı geli
yor. BM bürohasisi yapılan 
zulümlerin incelenmesini dahi 
rcddediyor. Görüldüğü gibi 
Kürdistan BM' in birüyesi değil. 
Ama Woodrow Wilson'un 14 
Maddelik ilkeleri 
açıklandığından beri, halkına 

özerklik vaad edilmiş bir böl
gedir. 

Az da olsa bazı sesler 
duyuldu. 

Paris'te Danille Mitterand, 
geçen ay bu uluslararası insanlık i 

dışı sessizliği protesto 
toplantısının gerçekleşmesi için 
prestijini kullandı. Washing
ton' da sen at ör Dan i cl Iııouye 

Ihracat - Ithalat Banka' sının 
tüzüğü nde, Başkan' ın "milli 
çıkarlar nedeniyle" askine bir 
talebi gelmedikçe yürürlüğe 
girecek olan, terörist devletlere 
borç verilmemesi 
doğrultusunda bir değişikliğin 
yapılınasını sağladı - ki bunu 
Mr. Bush onaylamak zorunda 
kaldı. Ama Ulusların Kendi 
Kaderlerini Tayin Hakkı'na 
barareıle inananlar nerede? 

Filistin sözcülerinin yeter
siz olarak nitelendircrck geri 
çevirdikleri özerklik talebini 
ihmal edilen Kürtler sevinçle 
kabul edebilirdi. 

Eğer İsrail, Irak' ın uygu
ladığı zulmün % 1 ini Araplara 
uygulayacak olsaydı uluslara
rası düzeyde kopacak kıyamet i 
düş ünebiJi yorm u s un uz? 
Amerikalılar' ın bu biçimde 
ayırım yaparak kızgınlık göster
meleri ikiyüzlülük, Milli Haki
miyet konusunda herkesçe 
öngörüldüğü biçimde, kendini 
yönetme ve kültürünün 
saygınlığını koruma açısından 
Filistinlilcr ve Kürtler aynı 
haklara sahiptirler. 
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Mr. Bush aşağıdaki öneri
leri yerine getirmelidir: 

I- Kürt Halkı 'mn kendi köy
lerinde yaşamaya devam ede
bilmeleri ve kendi dillerini 
konuşabilmelerinin sai(lanması 

dokrultusunda muhaliflerinizin 
hoşuna gitmeyecek olsa dahi 
birşeyler söyleyin. 

2- ABD'nin Birleşmiş Mil
letler (BM) delegasyonunu, böl
genin insanlarının sürgünü 
sırasında işlenen suçları ince
lemekle yükümlü bir insan 
Haklarını inceleme komisyonu 
oluşturulmasi doğrultusunda 

yönlendirin. 

3- Tarım Dairesinin lrak'a 
vermeyi garanti/ediği mal kre
disinin asktya alınmasını 

sağlayın ve bunu sadece insan 
hakları ihlal edild(~i için 
yapmayın. Belki de Banca 
Nazionale del Lavoro'nun At
lanta şubesinde, ABD' ninfrak
'a vermeyi garanti/ediki kredi
lere ilişkin şüpheli bir durum 
da vard1r. i namlması güç ama 
dahageçenhafta,şüphelidrum

la ilgili incelemeler dünya 
çapmda sürdürülürken, Tanm 
Dairesi lrak'a 500 Milyon 
Dolar tutarında yeni ihracat 
kredisi verdi. 

4- ABD' nin mülteci kotasının 
% 5'ini, zulme uğrama korku
ları açısından; Polonya 'IL, 
Macar rejim muhalifleri ve 
Sovyet M useviieri 'nden daha iyi 
sebepleri bulunan Kürtlere 
tahsis edin. 

Amerikalı lar'ın kendileri 
özgür o lduklarından m üteşekkir 
oldukları bu çağda yurtsuzlara 
da umut verebilirler. D 
22 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



HELBEST 

" Bav iı Kure Gel " 

Bave Gel tu ji m ere xodaneki pir zani 
Nişandere reka aşti, serbest! fı mirovani 
Nişane rizgarixwaze evi şede bistani 
Ji bo devera navin u xoş Niştimani: 

Rezanvan u perezere Gel u waran 
Ji mera her roj rontir diki re u baran 
Te di parastin kurd şinwar pitir heji caran 
Hilgiren bira teyne degehin arınane u paran 

Tııyi derdnas fı çarenuse derde me xelat 
Tuyi Roja geş a asmane Kurdistan Rojhelat 
Tu yi şorişger xodane penci sala xebat 
Tııyi cangori hewara Gel u Dimokrat 

Li çar Iate ben da dijmin ji peme piçand 
Te toxibe dagirkera di nav axa mede helweşand 
Te bi tove jina Azad carek di Gel bi heve koman d 
Te pirs u bizava azadixwaziya me bi cihan ragehand 
Te pe nasa u leniviska mejogohara şikand u dirand 

Ararate bilindi dost u dijmin baş dizane 
Serxwebun dixwazi ji bo hemi Gelen cihan e 
Li bextiyari, zaza, loristan u hemi kirmancistane 
Teyen danay bineşen koruara Dimokrat a Kurdistan 

Neşem bejim Reber ki kiye, ki çiye 
Le ez dizanim cihe te venegirtiye 
Gel peze be şivane, Gurg navketiye 
Dewla sere rekxira u reberen diye 

Kure Gel tu bi nemiri boy u namiri 
Gele kord tu di xwina xo tekil kiri 
Ye te danay u goti, ye te kiri u biri 
Peyman u Soze em Kord de beyn seri 

N. Ergoşi 
Beriina Rojava 

1979 
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