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•• • KURDISTAN 
SiZE SESLENiYOR 

İran-Irak arasında ateşkes sağlanmasından 
sonra, Irak ordusu, napalm bombalanyla, çe
şitli kimyasal silahlarla, tanklarla, toplarla Kürt 
halkına karşı yeni bir soykırıma girişti. Binler
ce yerleşim merkezini yerlebir etti; binlerce in
sanımızı katletti. Yüzbini aşkın bir kitle ise bu 
zulümden kurtulmak amacıyla Türkiye sınırını 

aşarak Türkiye Kürdistanı'na ve İran'a ·s~ı. 
Mart 1988'de Halebçe katliamında olduğu gi

bi, bu kez de sömürgeci Bağdat rejimi, tüpi ulus
lararası antlaşmalan ve hukuku ayakliir altına 
alarak Kürt halkına emsali görülmemiş bir soy
kırım uyguladı. 

(Konuyla ilgili yazı 8. sayfada) 



Rüpel 2 

F. Alman Mahkemelerinde Değişen Birşey Yok 

Düsseldorf Eyafet Mahkemesi, Al
manya Komünist Partisi-KPD önderi 
Ernst Thalmann'ın öldürülmesine 
yardımcı olmakla suçlanan Wolf
gang Otto'yu serbest bıraktı. Kara
rın gerekçesinde Otto'nun olay 
günü Buchenwald Toplama Kampı'
ndaki görevinde bulunduğunun ke
sin olarak kanıtlanmadığı, tanıkların 
ifadelerinin çelişkili ve inandırıcı ol
madığı öne sürüldü. 

Bügün 77 yaşında olan öğretmen 
emeklisi Wolfgang Otto, Buchen
wald Toplama Kampı'nda kurşuna 
dizme komandolarının seçici ve yö
neticisi, öldürülenterin isim listeleri
ni ve ölüm haberlerini düzenlemekle 
görevli bir SS subayı idi. 

Ernst Thalmann, tutuklandığı 

Doğu Avrupa ülkelerinden, özel
likle de Sovyetler Birliği, Polanya ve 
Romanya'dan F. Almanya'ya göç 
eden Alman asıllıların sayısında son 
aylarda büyük bir artış görülüyor. Bu 
yılın sonuna kadar 200 bini bulması 
beklenen göçmen sayısının 1990'a 
kadar 600 bini aşacağı belirtiliyor. 

Yıllardan beri anti kömünist pro
poganda amacıyla sosyalist ülkeler
deki "soydaşları" üzerindeki sö
zümona baskı ve zulmü kınayan, bu 
insanların "anayurtları" olan F. 
Almanya'ya göç edebilmeleri için 
kolaylık sağlanmasını isteyen politi
kacılar , sonuçta istediklerini elde 
ettiler. 

F. Almanya'da daha iyi yaşaya
caklarını düşünen bu insanlar, yüz
yıllardan bu yana üzerinde yaşadık
ları yerlerini-yurtlarını terkedip göç 
katarına katılıyorlar. Hayal ettikleri
nin aksine, onları, F. Almanya'da bir 
çok sorun bekliyor: 2.5 milyonluk bir 
işsiz kitlesi, insani ilişkilerin soğuk-

1933'den katiedildiği 17-18 Ağustos 
1944 gecesine kadar, faşizmin zın
danlarında kalmıştı. Halk tarafından 
çok sevilen bir politikacı olarak Thal
mann'ı bu süre içinde öldürmeyi 
göze alamıyan Hitler, kendisine kar
şı 20 Temmuz 1944'de antifaşistler
ce düzenlenen suikast girişiminin 
öcünü alma ve savaş sonrası döne
me hazırlık amacıyla Thalmann'ın 
öldürülmesi emrini vermişti. 

1986'da Krefeld mahkemesi Wolf
gang Otto'yu öldürmeye katılmak 
suçundan yargılamış ve iki yıl hap
se mahkum etmişti. Ancak bu karar 
Federal Yüksek Mahkeme tarafın
dan, olay gecesi Otto'nun kampta 
bulunduğu açık olarak kanıtlanma
dığı gerekçesiyle bozulmuştu. 

GÖÇMEN AKlNI 

luğu, konut sıkıntısı, dil sorunu, çev
reye alışma vb. 

F. Alman hükümeti ve diğer poli
tikacılar günlerden beri basın yayın 
organlarında, göçmenlere yardım 
etmeleri için halka çağrı yapmakta
lar. Kohl, Genscher vd. çağrılarında, 
F. Almanya'nın zengin bir ülke oldu
ğunu, gelen göçmenlere buradaki 
yaşama uyum sağlıyabilmeleri için 
her türlü olanağın sağlanacağını be
lirtiyorlar. Straus ise "gelenler bizim 
insanlarımızdır, sığınma isteminde 
bulunan yabancılar değil .. Bu ne
denle onlara ayrımcı muamelede 
bulunmayalım" diyor. Frankfurt'un 
CDU'Iu belediye başkanı da, "sığın
macılarla, göçmenleri aman sakın 
ha! biribirine karıştırmayalım. Arala
rında dağlar kadar fark var ... "(!) 
diyor. 
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Görevi, ölüm komandolarını seç
mek, kurbanların listesini tutmak ve 
verilen görevin başarıyla yerine ge
tirildiğini bildirmek olan, toplama 
kampı komutanının sağ kolu Otto'
nun böylesine önemli bir günde 
kampta bulunmadığına inanmanın 
olanaksızlığı yanısıra; yaşıyan tek ta
nık olan, kampın ölü taşıyıcısı Zbig
niew Fuchs'un, Thalmann'ın kendi
sinin doğum gününden üç gün son
ra aralarında W. Otto'nun da bulun
duğu bir grup tarafından öldürüldü
ğünü söylemesi de mahkeme heye
tince "yeterli derecede" inandırıcı 
bulunmadı. Hem de oldukça sudan 
bir gerekçeyle. "Eğer olay 14 Ağus
tos'ta olsaydı, Fuchs'un kendi do
ğum tarihi olan bu günü hatırlaması 
doğal olurdu .. Ama üç gün sonrası 
dendiğinde ne yazık ki inandırıcı bir 
kanıt olarak kabul edilemiyordu! .. " 
Kuruluşundan bu yana geçmişiy

le açık bir hesaplaşmadan kaçınan, 
bir çok masum insanın kanına giren, 
dünyayı milyonların canlarını yitirdi
ği sir savaşa sürükleyen Nazi faşiz
mini hiç varolmamış gibi görmezlik
ten gelmek yanlısı olan F. Almanya'
da böylesine bir karar, geçmişe ba
kıldığında doğal karşılanmalıdır. 
Ama ilginç olan, bu kararı veren hu
kukçuların, savaş sonrasında görev
lerine kaldıkları yerden devam eden, 
çoğu NSDAP üyesi hukukçuların 
tersine, demokraside yetişmiş yeni 
bir kuşağın temsilcileri olmaları, nazi 
suçlutarına ilişkin davalar konusun
daki bir geleneği aksaksız devam et
tirmeleridir. Bu karar demokratik bir 
hukuk devleti olma savında olan F. 
Almanya açısından utanç vericidir. 

Kohl ve benzerleri, uzun yıllar
dır bu ülkede yaşıyan, çalışan ya
bancıların "ülkeye yük oldukları"nı 
kanıtlamak, geri dönüşlerini sağla
mak için her türlü yola baş vuruyor, 
yabancı düşmanı akımlara ön ayak 
oluyorlar. Canlarını kurtarmak için F. 
Almanya'ya gelen sığınmacıların 
bütçede açtıkları gedikten bahsedi
yor, sığınmacı sayısını korkunç 
abartmatarla açıklıyorlar . Ama söz
konusu Alman göçmenler olunca, 
anlaşılan her şey birden tersine dö
nüyor. "F. Almanya zengin bir ülke" 
oluyor. Sanki bu zenginliğe yıllardır 
burada çalışan göçmen işçilerin hiç 
mi hiç katkıları olmamış gibi konu
şuyorlar .. 

O halde bu kaynaklar, yalnızca Al
man asıllı göçmenler için değil, ay
nı ölçüde bu ülkede yıllardan beri 
yaşamakta olan göçmen işçilerin so
runlarının çözümü, sığınmacılara in
sanca bir yaşam için de harcanma
lıdır. 
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KÜRDiSTANLI GENÇLİK 
• • • • • • 
ORGUTLENMELI MI? 

F.Aimanya'da yaşayan Kürdistan
lıların kesin sayısı bilinmemesine 
rağmen, resmi olmayan rakkarnlara 
göre 350-400 bin arası tahmin edili
yor. Resmi kuruluşlar, örneğin Tür
kiye Kürdistanı'ndan gelenleri 
"Türk" olarak kayıtlara geçiriyorlar. 
Burada yaşayan Kürtler, ayrı bir ulu
sal azınlık olarak kabul edilmiyorlar. 
Kürtler, göçmen işçiler arasında 
dördüncü büyük grubu oluşturu
yorlar. 

Kürdistanlıların büyük bir kesimi
ni 15-25 yaş arasındaki genç nüfus 
oluşturuyor. Federal hükümetin, 
Kürtlerin ulusal varlığını inkar politi
kası en başta, Kürdistanlı gençliği 
olumsuz olarak etkiliyor. Kürt çocuk
ları ve okul çağındaki gençler, ana
dillerini öğrenemiyorlar; anadilde 
ders hakkından yoksunlar. Bu duru
mun yalnızca Kürt gençleri için söz-

konusu olduğu açı~. Örneğin; 
Yunanistan'dan ya da ıtalya'dan ge
len bir genç kendi anadilinde ders 
görüyor, ülkesinin tarih ve kültürü
nü öğrenebiliyor. 

Kürt gençlerinin sorunlarının ba
şında anadilde ders hakkından yok
sun olmak ve bunun sonucu eği
timdeki eşitsizlik geliyor. Değişik 
uluslardan gençlere yönelik danış
manlıklar, boş zamanları değerlen
dirme amacıyla kurulmuş gençlik 
merkezleri var. Kürt gençleri bu ola
naklardan da faydalanamıyorlar. 

Yetersiz eğitim düzeyi, dil güçlük
leri vb. nedenlerle Kürdistan'dan ge
len gençlik bir mesleki eğitim ve 
işyeri bulmada daha çok güçlük çe
kiyor. O, aynı zamanda yabancı düş
manlığı, konut sorunu, bedelli 
askerlik gibi diğer gençleri de ilgilen
diren sorunlardan danasibini alıyor. 

Rüpeı·J , 

Bütün bu sorunlar, sonuçta çö
züm için ne yapılmalı sorusunu da
yatıyor. Yanıt, mücadele etmek, 
örgütlenmektir. Başta Kürt gençleri 
kendi sorunlarını dile getirmeli, ka
muoyunun desteğini kazanmak yo
lunda çaba sarfetmeliler. Bu da 
ancak örgütlenmekten, birlikte mü
cadeleden geçer. Tek tek hiç kim
se bu ortak sorunların çözümünü 
gerçekleştiremez. 

Örgütlenme nasıl olmalıdır, han
gi amaçlar izlenmelidir vb. konular
da bir tartışmanın başlatılması 
örgütlenme sürecinin ilk aşamasını 
oluşturuyor. Birkaç yıldır F.Aiman
ya'daki Kürdistanlı gençlerin sorun
ları ve örgütlenmesi üzerine 
tartışmalar yürütülüyor. Bazı bölge
lerde gençlik komiteleri oluşturuldu; 
bu komiteler çeşitli politik ve kültü
rel çalışmalar yaptılar ve b~nları ba
şarıyla devam ettiriyorlar. Onümüz
de duran görev bu çalışmaları gide
rek merkezileştirmek, yeni perspek
tiflerle geliştirmek, Kürdistanlı 
gençliğin büyük bir bölümünü bu ça
lışmanın içine çekebilmek, örgütle
yebilmektir. 

ULUSLARARASI DOSTLUK KAMPINA KATILDIK 
F. Almanya ve Batıberlin'den yir

miye yakın genç arkadaş Demokra
tik Almanya Cumhuriyeti'nde yapı
lan iFL-Uiuslararası Dostluk Kam
pına katıldık. 

15-28 Temmuz tarihleri arasında 
yapılan kampta dinlenme, eğlenme
nin yanısıra politik ve kültürel bir yı
ğın etkinlik de vardı. Bu etkinliklere 
katılarak halkımızın mücadelesini 
kampa katılan değişik uluslardan 
gençlere duyurmaya çalıştık. 

Kampta hemen hemen her gün 
bir konu üzerine tartışma vardı. Bu 
konular arasında "Barış, silahsızlan
ma ve sosyalizmde insan hakları", 
"KPD'nin 70. yılı ve mücadelesi", 
"Sosyalizm ve çevre sorunları", 
"iMF ve borç krizi", vb. vardı. Kam
pa katılan Kürdistanlı gençler olarak 
bu tartışmalara katıldık. 
Kampın ikinci günü, geleneksel 

olarak yapılan, "kardeş delegas
yon" (Partner-delegasyon) dağıtımı 
oldu. Bize OOR'in gençlik örgütlen
mesi olan FDJ (Alman hür gençli
ği)'nin Gera temsilciliği verildi. ilk 
günkü tanışmadan sonra onlara 
Kürdistan'daki ulusal kurtuluş ve 
sosyalizm mücadelesi ve KOMCI
WAN üzerine bilgi verdik. Onlardan 
da Demokratik Almanya'da sosya
lizmin kuruluşu ve gelişmesi, genç
liğin örgütlenmesi ve genel olarak 
OOR'de ki yaşam üzerine bilgi edin
dik. Kamp boyunca ortak bisiklet ve 
kayık turları yaptık . 

Bizleri en çok etkileyen olay ise, 

Sachsenhausen toplama kampına 
21 Temmuz günü yaptığımız gezi ol
du. Burada faşizmin barbarlıklarını, 
insanlık dışı yüzünü bir kez daha 
(bazılarımız ilk defa) gördük. Toplu 
halde katledilen, kurşuna dizilen, fı
rınlarda yakılan yüzbinlerce anti
faşistin anısı önünde saygıyla 
eğildik . 

Hitler faşizmi zamanında bu 
kamplarda kalmış, sonuna kadar 
onurluca direnmiş olan Anti-faşist 
Komite'nin başkanı bir Alman komü
nisti ile kaldığımız evde bir sohbet 
toplantısı yaptık . Kürt halkının müca
delesine ilişkin söylediklerimizi ilgi 
ile dinleyen bu insan, bizlere yaşa
yan (canlı) tarih gibi başından ge
çenleri ve mücadelesini anlattı. 
Onun yaşamından ve onurlu müca
delesinden etkilenmemek im
kansızdı. 

"Nelson Mandela'nın 70. doğum 
yılı ve Güney Afrika halkı ile daya-

nışma" şiarı altında yapılan (Solida
ritatbasar'a) Dayanışma şenliğine 
KOMCIWAN olarak FDJ-Bezirk 
Sera ve Junge Pioniere (Genç Piyo
niyerler) ile beraber katıldık. Şenlik
te bildiri dağıttık, info sattık ve 
standımızda elde ettiğimiz gelirleri 
Güney Afrika halkı ile dayanışma 
için korniteye verdik. Ayrıca halay 
çektik, halkımızın kültürünü bir par
ça da olsa tanıtmaya çalıştık. 

Kampta her türlü spor (futbol, vo
leybol, yüzme, masa tenisi, atletizm, 
tenis vb .) olanağı· vardı. Futbol ve 
voleybol müsabakalarına iki takım 
ile katıldık. Futbol takımımızdan bi
risi finali oynadı ve ikinci oldu. Diğer 
spor daliarına arkadaşlarımız tek tek 
katıldılar. 

Kamptan değişik bir ülkeyi tanı
manın, arkadaş ve dost edinmenin 
sevinci ile ayrıldık. 

Zınar 
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Şili: 

Pinochet 

Ç1rp1nd1kça 
Bat1yor 

Şili'de faşist darbenin 15. yıl dö
nümünde, başkent Santiago başta 
olmak üzere ülkenin bir çok yerleşim 
merkezinde, yüzbinlerin katıldığı 
protesto gösterileri yapıldı. Başkent 
Santiago 'da düzenlenen mitinge 
350 bi.~ kişinin katıldığı bildirilmek
tedir. Ote yandan 1973 yılında faşist 
cunta tarafından katledilen sosyalist 
hükümet başkanı Salvador Allen
de'nin kızı izabel Ailende'nin de ara
larında bulunduğu bir çok tanınmış 
politikacı sürgünden ülkeye dönerek 
protesto gösterilerine katıldılar. 

Şili ' de faşist cuntaya karşı yapılan 

Filistin Sorununda Yeni Bir Aşama 
Ürdün kralı Hüseyin'in Ağustos 

ayı başında aralarında israil işgali al
tındaki Bati Şeria temsilcilerinin de 
yer aldığı Ürdün parlementosunu 
feshetme~_i ve yine Batı Şeria'da 
maaşları Urdün tarafından ödenen 
13 bin memuru görevlerinden alma
sıyla , Filistin sorunu yeni bir aşama-

ya ulaştı. 
Batı Şeria israil işgalinin başladı

ğı 1967'den buyana idari olarak Ür
dün 'e bağlı idi. Alınan bu karar ile 
bölge üzerindeki tüm idari ve hukuk
sal haklardan vazgeçen Ürdün, bun
dan böyle Filistin halkının geleceği 
hakkında söz söyleme yetkisinin 

onun tek yasal temsilcisi FKÖ'nde 
olduğunu da kabullanmiş oluyor. 

Bu , aynı zamanda, israil işgali al
tındaki Batı Şeria ve Gaza'daki Fi
listin halkının aylardan beri genç
yaşlı , kadın-erkek tüm baskı, işken
ce ve zülme rağmen, ölümü göze 
alarak yürüttüğü halk ayaklanması-

nın bir kazanım!. olarak da değerlen
dirilmelidir. FKO'nun bölgede kuru
lacak bağımsız bir Filistin devletinin 
israil'in varlığına karşı olmayacağı
nı belif1mesine karşın, Siyonist güç
ler FKO'nü.-Rttsti.o halkının tek yasal 
temsilcisi olarak kabul etmiyor ve 
görüşmekten kaçınmakta direni-

Denge KOMKAR 

son gösteriler, Pinochet'in iktidara 
gelmesinden buyana en kitlesel 
gösteriler oldu . Bilindiği gibi ABD 
desteğiyle General Pinochet sosya
list hükümeti kanlı bir darbeyle yık
mış, hükümet başkanı Salvador 
Ailende 'nin de aralarında bulundu
ğu binlerce insanı katletmiş , Şili ' yi 
kana bulamıştı. Bugün gelinen aşa
mada yığınların daha bir kararlıkla 
demokrasi istedikleri, son protesto
larla kendini daha açık olarak orta
ya koymuştur . Ancak Cunta bir kez 
daha gitmemek için ayak di retmek
te , 5 Ekim'de yapılacak referandu
ma Pinochet'i tek aday olarak 
göstermekte, silah zoruyla kitleler
den kanlı diktatörlüğün ömrünü se
kiz yıl daha uzatılması için " evet" 
oyu talep etmektedir. Öte yandan 16 
partinin oluşturduğu Şili muhalefet 
güçleri yaptıkları ortak açıklamada 
emekçi yığınları 5 Ekim'de " hayır " 
oyu kullanmaya çağırdılar. 

yorlar. 
Filistin Ulusal Konseyi, Ekim ayın

da yapacağı toplantıda yeni koşul
ları değerlendirecek ve sürgünde bir 
Filistin hükümetinin oluşturulması 
konusunu tartışacak . 
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Görmesini ve Anlamasını Bilenler İçin 

İKİ RESİM, İKİ HABER 
Günlük gazeteler, özellikle de 

Türkiye'nin şu "boyalı basın''ı, in
sanlarımızı içi boş incir çekirdekleri 
ile oyalamakta çok ustadırlar. Oku
yana ah-vah detirtecek aile trajedi
leri, cinayetler, çıplak kadın resim
leri ... Aç, işsiz sorunlar altında bu
nalan insanlarımızı bu tür konularla, 
sansasyon haberleriyle oyalarlar. 
Amaçları düşündürmemek, ya da, 
tam patronların istediği gibi düşün
dürmek, şartlandırmaktır. 

Hanedan dizisinden çıkagelmişler. 
Soldaki kızın babası müteahhit

miş. Babasının bol parasına alışmış, 
"masraflarını karşılayacak birini bu
lamadığı için" de evlenemiyormuş ... 

"Benimle evianecek erkeğin, ay
da en azından 1 O milyon kazanma
sı gerek. Benim kuaför param bile 
ayda yarım milyonu geçer. Ben pa
halı ve güzel bir kadınım." 

Yalnız "pahalı ve güzel" değil, ay
nı zamanda açıksözlü de olduğu an-

J/'DI~I Bunısı. Istanbul'un istlnyt• seıntindf'ki (.'eşnw· Dun~ı ... l "om·a işn>ı·enin Çt'\·n·sini ~anp. k 
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Ama kimi zaman, bu basında bi
le öyle haberler, resimler çıkar ki, 
anlamasını ve görmesini bilenler 
için, nice solcunun nice makalesin
den daha öğretici ve çarpıcıdır. Ör
neğin 18 Ağustos tarihli Hürriyet 
gazetisinde çıkan şu iki resme ve 
habere bakın. 
. Biri "Ekmek Yarışı" adını taşıyor. 
lşsizlerle ilgili: Otomobilinin kapısın
da duran bir patran ve bir günlük ve 
belki birkaç saatlik için de olsa iş 
bulma umuduyla ona doğru koştu
ran genç insanlar ... 
Şu anda yüzleri gülüyor gibi .. 

Ama acaba nasıl bir evde oturuyor
lar? Hatta, bir evleri veya kulübele
ri bile varmı ki? Evli iseler eşlerinin, 
çocukları varsa çocuklarının karnı 
tok mudur? Kendileri bile ağır bir işi 
görmek için sabahleyin gerekli kah
valtıyı yapmışlar mı? Acaba içlerin
den kaçı işsizliğin, evdeki açlığın, 
kira borcunun ve benzer binbir so
runun baskısı altında bunalarak in
tihar etmeyi düşünmüştür veya 
düşünmektedir? Bu resimin insana 
üzüntü vermesi öfke duygularımızı 
kabartması gerekmez mi? 

Bir de şu ikincisine bakın: "Süper 
Kızlar, Süper Genç" adını taşıyor. 
Resimdeki iki genç kadın ve bir er
kek, giyimleri kuşamları ve pozlarıy
la sanki Dallas serisinden, ya da 

laşılan genç ba
yan işte böyle 
diyor. Diğer ise 
evlenmeyi dü
şünmüyor, "be
raberliği" tercih 
ediyormuş .. Ar
kadaki "süper 
genç" ise Avru
pa'dan giyin
mekle gurur 
duyuyormuş .. 

Bl!nların üçü 
de Istanbul'da 
"Kulüp 29"un 
müşterileri. Bu
rada 1 O bin lira
ya havuza girili
yormuş, bir kişi
lik yemek ise 40 
ile 150 bin lira 
arasında imiş .. 
Yani asgari üc
reti aşıyor. Bu 
ülkede yüzbin
lerce işçi 1 00-
150 bin liraya bir 
ay boyunca bir 
aile geçindirmek 
zorunda iken, 
bu sayın baylar 
ve bayanlar, bir 
tek öğlen ya 
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da akşam yemeğinde bu kadar pa
rayı harcıyarlar. 

Bu ne korkunç çelişki! Bu iki re
sim ve bu iki haber arasındaki kar
şıtlık çarpıcı değil mi? 

Bir yanda çalışanlar, işçiler ve iş
sizler; alınteriyle yaşamaya çalışan 
insaniarım ız. Diğer yanda işverenle
rin, ihracatçıların, ve cümle vurgun
cu takımının kızları, oğlanları .. 
Çalışmayan, çalışmalarına gerek 
bulunmayan, ama har vurup har
man savuran parazitler .. 

Bu iki resim ve bu iki haber Tür
kiye'deki düzeni pek güzel anlatıyor. 
Fazla söze hiç gerek yoktur. Bay Ev
ren'in uğruna ihtilal yaptığı, korudu
ğ~, savunduğu, Hacı Özal'ın övüp 
goklere çıkardığı "hürriyet" düzeni, 
"kutsal düzen" işte budur. · ·· 

Bundan daha soysuz, bundan da
ha haksız bir düzen olabilir mi? 

Böyle bir düzen yıkılmayı, yerle bir 
edilmeyi çoktan haketmiştir. Bunu 
yapacak olanlar ise birinci resimde
kilerden .. b~şkası olamaz ... Bu görev 
onlara duşuyor. Evren'in, Ozal'ın, ve 
onların bekçiliğini yaptığı tüm vur
guncu takımının bu düzenini başla
rına yıkmadıkça emekçi insanları
mıza kurtuluş yoktur. 

Böyle bir ülkeye Evren'in darbesi 
değil, halk ihtilali gerek! 
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EKONOMiK ÇlKMAZlN BiR GÖSTERGESi: 

hayali ih .. acat 
12 Eylül rejiminin daha baştan iti

baren ekonomik alanda izlediği po
litikanın başlıca hedeflerinden birisi 
ihracatı arttırmaktı. iMF, Dünya Ban
kası gibi emperyalist kuruluşlarla 
yerli tekelci gruplar arasında çizilen 
modele göre, bu sayede döviz ge
lirleri artarak ödemeler dengesinin 
düzelmesi sağlanacak, Türkiye, 
uluslararası finans merkezlerinin 
gözünde borcunu ödeyebilen "gü
venilir" bir müşteri olma hakkını el
de edebilecekti. Bu, aynı zamanda 
sistemin bunalımdan kurtanimasınırı 
da bir yolu olacaktı. Bu amaca ula
şabilmek için de devletin tüm ola
nakları seferber edildi. Bir yandan 
süngülerin gölgesinde geniş halk yı
ğınlarının satınalma gücü ve sonuç
ta da tüketim düzeyi düşürülerek 
ihraç edilecek mal bulmaya çalışılır
ken, diğer yandan ihracatı teşvik adı 
altında bu işle uğraşanlara hayal da
hi e.demiyecekleri avantajlar sağlan
dı. Ihracat, bir çırpıda Türkiye'deki 
en karlı iş d.urumuna yükseli
vermişti. 

Nitekim izlenen politika çok geç
meden sonuç vermeye başladı ve 
Türkiye'nin ihracat rakamlarında kü
çümsenmiyecek yükselmeler görül
dü. Faşist yönetim, aynı zamanda 
bir propaganda aracı olarak da bun
dan sonuna kadar yararlandı. 

Ne var ki öteki alanlarda olduğu 
gibi bu dalda da işin kokusunun çık
ması fazla zaman almadı ve yapılan 
ihracatın önemli bir bölümünün ger
çekte var olmayan hayali ihracat ol
duğu ortaya çıktı. 

Hayali ihracat yapanların baş vur
dukları yol ve yöntemler, bunu ger
çekleştirme biçimleri ise gerçekten 
üzerinde durulmaya değer. Hakkını 
inkar etmemeli; "hür teşebbüs" bu
rada bir kez daha "bilgi ve beceri 
üstünlüğünü" ortaya koyuyor. "ih
racat seferberliğinin fedakar nefer
leri" başanya ulaşabilmek için elle
rinden gelen her şeyi yapmaktan ge
ri kalmıyorlar. Hayali firmalar, hatta 
hayali gümrük daireleri oluşturmak, 
hem ihraç ürünlerinin bedellerini, 
hem de ihraç edilecek malın mikta
nııı olduğundan daha yüksek gös
termek, kayıtlara geçen ürünü değil 
de onun çok daha kalitesizini yahut 
tamamen başka bir malı sevketmek, 
yurtdışına çıkan boş TIR'ları ihraç 
malı taşıyor gibi göstermek bu yol ve 
yöQtemlerden bazılarıdır. 

Orneğin, Habur Gümrüğü'nde so
ruşturma yapan Maliye Bakanlığı 

müfettişleri, bir çırpıda ihracat yapan 
44 firmadan 29'unun hayali olduğu
nu saptıyorlar. Değişik bölgelerde 
ihracatçı firmaların telefonlarını ara
yan gazeteciler hiç ilgisi olmayan ki
şilerle karşılaşmaktalar. Şirket sa
hibi veya yöneticisi olarak verilen 
isimlerin bir çoğu da yine hayali
dir. Hatta ölülere bile şirketler kur
~urulup ihracat yaptırılmış. Tayfun 
Ithalat Ihracat, Orkun Dış Ticaret, 
Önay ithalat ihracat ve Günay Dış 
Ticaret isimli firmalar, "Demir-çelik 
Gümrüğü-lskenderun adı altında ha-

yali bir gümrük dairesi bile kurmuş
lar ve bu daire adına belgeler düzen
leyip ihracat yapmış gibi vergi iadesi 
almışlar. Başbakan'ın kardeşi Kor
kut Ozal'ın yakın ilişki içerisinde ol
duğu bilinen Faisal Finans Kuru
mu'nun da ihracat yaptı diye fatura 
kestiği Atlas Uluslararası Pazarlama 
AŞ., hayali ihracat yapmaktan dört 
kez yakalanmasına rağmen yine de 
DPT'nin direktifiyle kendisine vergi 
iadeleri ödenmiş .. Türk gümrüğün
de başka, Alman gümrüğünde baş
ka faturaların kesilmesini sağlayan 
5 milyarlık hayali ihracatın kahrama-

nı, bir gazetecinin bu yöndeki soru
suna "bu bir ticarettir" diye karşılık 
veriyor. Emlak Kredi Bankasını 80 
milyar lira dolandırdıktan sonra is
viçre'ye kaçan ünlü "ihracatçı" Ke
mal Horzum, yurtdışında da bu işe 
devam ediyor ve hayali ihracatçılar 
listesinin ön sıralarında yer almayı 
sürdürüyor. .. 

Elbet burada üzerinde durulanlar, 
rastgele seçilmiş örneklerdir ve ha
yali ihracat olaylarının küçük bir bö
lümünü oluşturmaktadır. Gerçekte 
ise Türkiye'nirı ihracatının büyük bir 
bölümü bu şekilde_yapılan hayali ih
racattan ibarettir. Ozal hükümetinin 
bunu küçük gösterme çabası en ya
kın dostlarını, yakınlarını dahi ikna 
etmeye yetmiyor. iMF verileri, 
1984-87 yılları arasında belli başlı ül
kelere yapılan ihracatın yüzde 
26'sının hayali olduğunu gösteriyor. 

Hayali ihracat Hükümetin Bilgisi 
Dışında mı? 

Hiç kuşku yok ki ihracat alanında 
bütün bu olup bitenlerin hükümetin 
bilgisi dışında kaldığını düşünmek 
olanaksızdır. Tersine hayali ihracat 
ANAP kadroları, üst düzey bürokrat
lar, emniyet ve gümrük yöneticileri 
başta olmak üzere devlet görevlile
rinin bilgisi, izni ve desteğiyle ger
çekleşiyor. Yani bir bütün olarak 
ANAP iktidarı bu işin arkasındadır. 

Her şeyden önce yıllardır hayali 
ihracatın yapıldığı bilinmesine rağ
men Özal hükümeti konunun üzeri
ne gitme gereği duymadı. O, 
yukarıda da değinildiği gibi hayali ih
racatı önemsemez gözüktü, bu işi 
yapanları korudu. Son dönemde or
taya çıkan bir kısım belgeler de bu 
gerçeği kanıtlıyor. Hatta bu yüzden 
devlet kuruluşları, politik çevreler ve 
bürokratlararasında süregelen sür
tüşmeler var. Hayali ihracatçıları 
kurtarmaya yönelik protokoller, ka
rarnameler açığa çıktı. Örneğin, Ha
yali ihracatla ilgili incelemeler 
yapmaya yeltenen Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli'
nin bu çalışması, Başbakan Turgut 
Özal'ın "Şifai emirleri üzerine" yar
dımcısı Kaya Erdem tarafından dur
durulmuş ve ayrıca bu konudaki 
yetkisi de elinden alınarak DPT'ne 
devredilmiş. Yine hayali ihracat ya
panlara vergi iadesi ödenmesi konu
sunda DPT ile Merkez Bankası 
arasında süregelen anlaşmazlıklar, 
sürtüşmeler var ve bunlar kamuo-

•• 
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Yekıtiya Xwendekaı-en Kuı-d Pek Bat 

BILA YEKITiYA XWENDEKARAN PiROZ BE! 
Ew salem dawi, ku zırufeki ne baş 

komele xwendekaren Kurd perçe 
perçe buyi bu. Komele cara yake
min dı sala 1956 an da bı nave "Ko
mela Çandi ya Xwendekaren Kurd 
lı EwrCıpa" avabu. Dı kongra 1958 
an da nave komele bu "Komela 
Xwendekaren Kurd lı EwrCıpa" bı 
kurtahi KSSE. Dema komele xwen
dekaren Kurd yek bu, gelek çalaki
yen gıring jı bo gele me yi bındest 
pek ani. 

Dı sala 1975 an da tevgera gele 
Kurd lı lraqe gihişt dawiya tekçune. 
Tevger perçe bu Cı ew, tesira gihişt 
komele xwendekaren Kurd lı derwa
yi welat ji. Komele xwendekaran ji 
bu du beş. 

Ew du bendiya dı nav xwendeka
ren Kurd lı derwayi welat dı sala 
1975 an pek hati, derbeyek mezın 
gihand karabaren komele. Ew roja 
perçebuyin pek hati lı heya iro ge
lek xwendekaren nıştimanperwer 
berxwe dan ku yekitiye xwendeka
ren Kurd disa pek be. 

Dı sala bori da lı Beriina Rojava 
xwendekaren Kurdıstana Tırkiye he
val Cı hogıren Partiya Sosyalist a 
Kurdıstana Tırkiye bı nave "Xwen
dekaren Azadixwazen Kurdıstan lı 
Derwayi Welat" bı kurtahi KOMA-

yunca biliniyor. 
Özal hükümetinin hayali ihracatı 

bu şekilde desteklemesini ise iki ne
denle açıklamak mümkün. Birincisi, 
hükümet çevrelerinin "döviz geliyor 
ya siz ona bakın" sözleriyle ifad~ et
tiği yaklaşımdır. Gerçekten de Ozal 
hükümeti için döviz sağlamak en 
önemli ekonomik sorunlardan bir ta
nesidir. Bu bakımdan Anap iktidarı 
dövizin nerden ve hangi koşullarla 
geldiğil]i, onun maliyetini önemse
miyor. Orneğin, hayali ihracatçıların 
getirdikleri bir miktar dövize büyük 
önem veriliyor ama halkın cebinden 
toplanan yüz milyarlarca liranın bir 
avuç soyguncuya ödenmesinde .her
hangi bir sakınca görülmüyor. Ikin
cisi ise yapılan işin Türkiye'de yü
rürlükte bulunan rejimin karakterine 
uygun düşüyor olmasıdır. Gerçekten 
de Türkiye'de geçerli olan dört başı 
marnur bir sömürü ve soygun düze
nidir. En tepedekiler dahil devlet yö
neticileri, onların aile bireyleri, öteki 
yakınları da bu işin içerisindedirler. 
Hayali ihracat, çıkar şebekeleri bakı
mından yorulmaksızın büyük miktar
da para kazanmanın yollarından biri, 
tatlı bir kar alanıdır. O halde serma-

KURD, berpırsiyaren KSSE Cı AKSA 
gazi kırın Cı her se komele lı hev cı
viyan. Ew cıvina buyi dı navbere ko
melan da bı şıweki welatperweri Cı 
demoqrat pekhat Bı nave KSSE Cı 
AKSA bı hevra belavokek cara ye
kimin lı pey perçebuna sala 1975 an 
hate nıvisin Cı derçu. Ew belavaka 
derçuyi da gazi hernCı komelen 
xwendekar dıkırın ku, cıvinek jı bo 
yekbuyina xwendekaren Kurd 
pe kbe. 

Lı ser ew gazikırına pekhati, cara 
yakemin ew komelen xwendekar Cı 
lawani Kurd bı naven: Xwendekaren 
Azadixwazen Kurdıstan lı Derwayi 
Welat-Komakurd, Komela Xwende
karen Kurd lı Ewrupa-KSSE Merkez 
Berlin, Komela Xwendekaren Kurd 
lı Ewrupa-KSSE Merkez Prag, Ko
mela Xwendekaren Kurdıstan lı Der
wayi Welat-AKSA, Lawani Sosyalisti 
Kurdıstan lı Derwayi Welat, SOKSE 
Cı UKSYE dı nav xwe da cıviyan Cı 
roja 9.6.1987 an da komiteyak jı bo 
pekanina yekbuyina komele hılbıjar
tın. Ew komelen lı hev cıvin, belavo
kek bı tev derxıstın Cı belav kırın. 

Ew sala bori hı n çetinhayiyen tek
niki lı peş kongra yekıtiye çebun Cı 
kongre heya isal ma. 

Dı navbere rojen 19-21.8.1988 an 

ye çevreleri, onların politik planda ve 
devlet kuruluşlarındaki hizmetkarla
rı, kendilerine kaşla göz arasında 
milyarlar kazandıracak böylesi bir 
fırsatı değerlendirme yoluna neden 
gitmesinler? 

Hayali ihracat 
Neyin Göstergesidir? 

Hayali ihracat, özü itibariyle Tür
kiye'de geçerli olan sistemin, en çok 
da 12 Eylül sonrası durumun ve 
onun çıkmazının bir göstergesidir. 

12 Eylülden bu yana ekonomiyi 
düze çıkarma adı altında süngü gü
cüyle halka dayatılan politikanın var
dığı nokta ortada. Şu bir gerçek ki 
12 Eylül rejimi öteki alanlarda oldu
ğu gibi ekonomide de hiç bir soru
nu çözemedi. Tersine bu dönemde 
sorunlar daha da katmerleşti, burju
vazi açısından içinden çıkılamaz bir 
noktaya geldi. Sömürü ise önceki 
dönemleri tersah tersah aşan boyut
lara ulaştı. Çıkar şebekeleri, soygun
culukta hiç bir sınır tanımıyor, 
kendilerini herhangi bir kurala bağlı 
hisetmeksizin, büyük bir pervasızlık
la faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dev
leti yönetenler ve onların çevresi de 

lı bajare Beriina Rojava jı 600'i pır
tır nuner, endam Cı bı beşdarbuyina 
mevanan kongra yekgırtın roja ye
kemin bı gotarek berpırsiyare Korne
la Xwendekaren Cihane (AiS) lı cı
ye ki Zaningeha Beriine Teknik dest 
pekır. Roja duwemin kongre, lı Ko
mala Karkeren Kurdıstan lı Beriina 
Rojava endame KOMKAR berde
wam kır Cı roja seyemin ji disa lı za
ningehe bı sertırazi kuta bu. 

Dı cıvine da hernCı berpırsiyaren 
rexırawen Kurd beşdar bun. Bı na
ve eniya Kurdıstana Iraq Cı eniya 
Kurdıstana Tırkiye-TEVGER gotar jı 
aliye berpırsiyaren wan da hatın 
xwendın. Disa bı nave PDK-Iraq Cı 
Yekıtiya Nıştimani Kurdıstan gotar 
hatın xwendın. Bıruska PSKT Cı 
KOMKAR jı aliye divane hate xwen
dın. Jı pır parti, rexıstın, komelan sı
lavname hatıbu rekırın. 

Dı davi da bıryar hatın gırtın, jı bo 
karen duweroj peşneyar hatın kırın. 
Komita revabıra komele jı aliyenew 
komelen beşdarbuyi va hate hılbıjar
tın. Kongre bı şevek çandi xılas bu. 

Bıla pirozbe yekıtiya xwendeka
ren Kurd lı derva! 

Bıji tevgera azadixwaza Kur
dıstan! 

A. BALi 

bizzat bu soygun şebekelerinin içe
risinde yer alıyorlar. Böyle olunca da 
devlet olanaklarının bir avuç haram
zadeye peşkes çekilmesi, halktan 
toplanan paraların çarçur edilmesi 
daha da kolaylaşıyor. Işte hayali ih
racat, bunun çok açık bir gösterge
sidir. Bu aynı zamanda, devletin ve 
bir bütün olarak sistemin ne ölçüde 
laçkalaştığının, ne ölçüde yozlaştığı
nın da bir kanıtıdır. Çürümüşlük, ko
kuşmuşluk sistemin her yanını 
sarmıştır. Zaten faşizm başka bir so
nuca da varamazdı. 

adres değişikliği 
KOMKAR'ın adresi de

ğişmiştir: 

navnişana nu 

.<. Navnişana KOMKAR'e 
ıiat)jre guhartın. Ye nu: 

HANSARİNG 28-30 
5000 Köln 1 1 BRD 
Tel.: 0221 1 12 33 76 
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Saddaın Yine Kan Kustu: 

Binlerce Ölü, Onbinlerce Sürgün 
iran'ın Birleşmiş Millet

ler'in ateşkes kararına uy
masıyla, Iran-Irak arasın
da 8 yıldır süren savaş so
na erdi. Barış görüşmele
rinin başlamasıyla birlikte, 
Saddam diktatörlüğü Irak 
Kürdistanı halkımıza karşı 

eşi-emsali görülmemiş bir 
düzeyde saldırı başlattı. 

Temmuz ayının sonla
rından itibaren Irak ordu
suna bağlı 160 bin dola
yında bir güç, napalm 
bombalarıyla, çeşitli kim
yasal silahlarla, tanklarla, 
toplarla Kürt halkına karşı 
saldırı başlattı. Saldırılar 

sonucu Kürdistan'da çok 
sayıda köy yerlebir edilir
ken, binlerce insan haya
tını kaybetti; onbinlercesi 
ise yaralandı. Yüzbini aş
kın bir kitle ise sınırı aşa
rak Türkiye ve iran'a sı
ğınmak zorunda kaldılar. 
Kaçamayanlardan binler
eesi ise, kurşunlanarak 

toplu bir şekilde katledildi
ler. Saddam'ın gözü dön
müş çapulcu sürüsü, bun
larla da yetinmeyip, sınır
dan Türkiye Kürdistanı'na 
kaçan insanlara yönelik 
saldırılarda bulundular. 
Saddam'ın bu barbarlığı 
Uluslararası Af Örgütü'
nün 7 Eylül 1988 tarihli 
"Acil Çağrı "s ında "dev
let terörü" olarak nitelen
dirildi ve Saddam rejimiyle 
Türk yönetiminin tavrı göz
ler önüne serildi. (Af Örgü
tü'nün konuyla ilgili çağrısı 
yan sayfamızda bulabi
lirsiniz) 

Saddam rejimi, BM'in 
kimyasal silah kullanılma
sını yasaklayan 620 sayılı 
kararını birkez daha çiğ
nedi. Tüm uluslararası ku
ralları ayaklar altına aldı. 
Dünya kamuoyunun göz
leri önünde Halepçe'den 
sonra yeni bir jenoside gi
rişti. Bu, ikinci Dünya Sa
vaşı'ndan sonra dünyanın 
gördüğü en büyük ve en 
kanlı soykırımdır. 

Bağdat'daki sömürgeci 
Baas iktidarı, yıllardan be
ridir özgürlüğü ve insanca 

bir yaşam için mücadele 
eden Kürt halkına karşı bir 
yoketme savaşı yürütüyor. 
Ulkemizin bu parçasında 
peşmergelerin yürüttüğü 

haklı ve onurlu mücadele 
ile başa çıkamayan sö
mürgeci rejim, çareyi sivil 
halka karşı uluslararası 
antlaşmalarla yasaklan
mış kimyasal silah kullan
mada, sivil yerleşim bölge
lerini yakıp-yıkmakta ve si
vil halka karşı alçakça na
palm bombaları kullan
makta buluyor. 

Çaresiz ve savunmasız 
bir şekilde kalan halk kit
leleri, bu haksız ve eşitsiz 
savaştan canlarını kurta
rabilmek için Türkiye ve 
lran'a sığınırken, geri ka
lanların büyük bir kısmı da 
Kürdistan'dan alınarak 
Irak'ın güneyindeki çöllük 
bölgelere sürgün ediliyor
lar. Ama tüm engellere 
rağmen yiğit peşmergeler 
mücadelede yeni yeni tak
tikler geliştirerek, düşma
na darbeler vuruyor; ülke
lerini kanları pahasına sa
vunuyorlar. 

Saddam rejimi, bu bar
barlıklarla Kürt halkını sin
direbileceğini, onun ulusal 
kurtuluş mücadelesini 
yokedebileceğini hayal 
ediyor. Kürt halkı,yüzyıllar-

dan beridir özgürlüğü için 
mücadele ediyor. Bu yol
da yüzbinlerce şehit verdi. 
Mücadelesi ve özgürlük 
tutkusu kırılmadı, aksine 
mücadele geniş kitlelere 
mal oldu, onların arasında 
derin kökler saldı. Bu kö
kü topraktan çekip çıkar
mak artık hiçkimsenin 
harcı değildir. Çünkü bir 
halkın özgürlük ve insan
ca yaşama tutkusunu yok
etmeye ne başkasının ne 
de Saddam gibi bir zorba
nın gücü yeter. 

Uluslararası Tepkiler 

Irak Kürdistanı'nda hal
kımıza karşı yürütülen bu 
kanlı soykırıma ilk günler
de sadece birkaç yayın or
ganı sayfalarında yer 
verdi. Başta Birleşmiş Mil
letler olmak üzere, ulus
lararası kuruluşlar, hükü
metler, halkımızın katlia
mına sessiz kaldılar. Bu 
sessizliği onaylamak veya 
onu bazı gerekçelerle ma
zur göstermeye çalışmak, 
kabul edilecek birşey de
ğildir. Yalnız belirtmekte 
yarı:ır var ki, gerek Medi
co lnternasyonal, gerek
se GfbV baştan itibaren 
varolan sessizliğe katılma
dılar, halkımıza yönelik 

soykırımı protesto ettiler, 
uluslararası kuruluşları ta
vır almaya çağırdılar. 

Uluslararası kuruluşlar, 

sessizliği, Kürt yurtsever 
hareketinin koyduğu çok 
yönlü protesto eylemleriy
le bozulabildi. Uluslarara
sı kuruluşların, tek tek hü
kümetlerin son dönemler
de sessizliği bozarak hal
kımıza yönelik katiima kar
şı tavır takınmaları olumlu 
bir gelişmedir. Ancak, 
Saddam rejimine karşı so
mut yaptırırnlara gidilme
diği müddetçe, sözlü ola
rak takınılan tavırların 
önemli bir değeri olmaya
caktır. Bu nedenle, başta 
BM olmak üzere tüm ulus
lararası kuruluşlar, tek tek 
hükümetler bu doğrultuda 
somut adımlar atmalı, in
sanlık suçu işleyen Sad
dam rejimini cezalandır
malıdırlar. 

Sessizliğin bozulmasın
dan sonra halkımıza karşı 
yürütülen bu soykırım, 

tüm dünyada değişik bi
çimlerde basın yayın or
ganlarında yer aldı. Gün
lük basın, olayı günlerce 
manşetten verirken, TV 
ise Türkiye'ye sığınan 

mültecilerden görüntüler 
sundu. Olayın ciddiyeti, 
ABD dahil, çeşitli ülkelerin 
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geç te olsa tepki göster
melerine neden oldu. 

Uluslararası Af Örgütü, 
örgüt tarihinde ilk kez BM 
Güvenlik Konseyi'ne çağ
rıda bulunarak, Güvenlik 
Konseyi'nin acilen toplan
masını ve konuyu görüş
mesini istedi. 
Aralarında ABD, F. Al

manya, ingiltere, Japonya 
ve Sovyetler Birliği'nin de 
bulunduğu 1 O'u aşkın 
devlet, BM'nin bir komis
yon oluşturarak, kimyasal 
silahların kullanıldığının 

Avrupa 

Parlamentosu'nun 

Karari 

araştırılmasını istedi. Bu
nunla yetinmeyen ABD 
Senatosu, ellerinde Irak'
ın kimyasal silah kullandı
ğına dair kesin delillerin 
olduğunu söyleyerek, 
lrak'a karşı ekonomik am
bargo kararı aldı. Bunu, 
Avrupa Parlamentosu'nun 
Irak rejimini kınayan kararı 
izledi. 

Uluslararası planda Irak 
rejimine karşı tepkiler yo
ğunlaşırken, Arap Birliği 
ve Mısır lrak'ı destekledi
ğini, konunun Filistin soru
nunu örtbas etmek ama
cıyla ortaya atıldığını iddia 
ettiler. Sanki bu baylar Fi
listinlilerin sorununa çok 
sahip çıkıyorlarmış gibi.. 

Diğer yandan, zor du
rumda kalan Baas rejimi, 
sözde "af" çıkardığını, is
teyenlerin gelip bundan 
yararlanabileceğini ilan et
ti. Bununla da kalmayıp 
Türkiye'ye sığınanlardan 
11 bin kişinin geri döndü
ğünü, utanmadan açıkla
dı. Bunun böyle olmadığı
nı ikili oynayan Türk yöne
timi bile açıklamak zorun
da kaldı ve sadece 2 ki
şinin -bunların da Sad
dam taraftarları olması ih
timali yüksek- geri dön
düklerini açıkladılar. 

Sömürgeci Türk 
Yönetiminin Tavrı 

Irak Kürdistanı'ndan 
100 bin dolayında mülteci 
kitlesinin Saddam'ın zul
münden kaçarak Türkiye 
Kürdistanı'na sığınması, 
uluslararası planda gözleri 
Türkiye'ye çevirdi. 

Türk hükümeti, başta 
Kürt mültecilere sınırı ka
patmakla kalmadı; hatta 
sınıra dayanan ilk mülteci 
kafilesini kanlı Saddam re
jimine teslim etti. Saddam 
rejimine teslim edilen 
Kürtlerin kurşuna dizildiği 
birçok yayın organına da 
yansıdı. Türk hükümetinin 
daha sonra Kürt mültecile
re kapıları açma nedenle
ri arasında; Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanı'nda ya
şayan 15 milyon Kürdün 
göstereceği tepki, uluslar
arası kuruluşların baskısı 
v.e referandum nedeniyle 
Ozal hükümetinin Kürt 
seçmeninin oylarını alma 
hesapları yatıyor. 
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Uluslararası Af Örgütü'nün Acil ağrısı 

7 Eylül 1988 günü, Uluslararası Af Örgütü, örgüt 
tarihinde ilk kez BM'ler Güvenlik Konseyi'ne Irak'
ın Kürt halkına yönelik hunharca katliamından duy
duğu endişeden ötürü başvuruda bulundu. UAO, 
başvurusunda "sivil Kürtlere yönelik katliamların 
biran önce durdurulması için harekete geçilmesini ta
lep etti." Bilindiği gibi UAÖ, Cenevre'de yapılan In
san Hakları Altkomisyon toplantısında yaptığı 
açıklamada İran-Irak savaşının bitmesini selamladık
larını; ancak, Kürt halkının durumundan endişe duy
duklarını ve BM Genel Sekreterinin bu konuyu 
gözönüne almasını istemişti. Büyük bir 4ikkat ve il
gi ile izlenen bu konuşmadan sonra, UAO, Irak Kür
distanı'ndaki gelişmelerden duyduğu endişeyi sürekli 
olarak dile getirdi. 

UAÖ, 7.9.'88 tarihli çağrısınınbir bölümünde şöyle 
diyor: "2 Eylüll988 günü Türkiye sınırınaye_tişen 
Irak ordu kuvvetleri, Irak sınırının hemen obur ya
nında Türkiye sınırları içindeki Yemişii köyü yanın
daki 3 bin Kürt mültecisinin barındığı kampa sal
dırmış, insanları kurşun yağmuruna tutmuştur. Bu
nun üzerine Türk askerleri kampın etrafını sararak 
Kürt mültecilerini korumaya almıştır. Sürekli olarak 
Irak silahlı kuvvetlerinin karşıtlarını takip için Tür
kiye toprakları içine girip eylemde bulunduğu haber
leri gelmektedir. 3 Eylül 1988'de açıklama yapan 
Türk yetkilileri, mültecileri böylesi saldırılardan ko
rumak için onları ülke içlerine İskan etmeyi düşün
düklerini belirttiler. Ancak, 5 Eylüll988 tarihli bir 
haberde mültecilerin nakli Türkiye sınırına dayanan 
Irak silahlı kuvvetlerinin mülteci ve Türk yardımcı
larına saldırılarından ötürü engellendiği bildirildi.'" 

Nitekim Batılı basın or
ganları da, Türkiye Kür
distanı'nın tüm illerinden 
halk kitlelerinin, Baas re
jiminin zulmünden kurtu
labiimiş ve kendilerinden 
bir parça olan bu insanla
ra yardım edebilmek için 
büyük bir çaba içine gir-

diklerini yazdılar. Buna 
karşılık, sömürgeci Türk 
yönetimi yöre halkının 
mültecilere hertürlü yardı
mını ve onlarla gqrüşme
sini yasakladı. Oyle ki, 
Ana muhalefet partisinin 
Genel Başkanı'nın mülte
cilerle görüşmesi bile bir 
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astsubay tarafından en
gellenmeye çalışıldı.. 

Başta ABD olmak üze
re, çok sayıda Batılı ülke
ler, Irak'ın Kürt halkına 
karşı kimyasal silah kul
landığını, bu konuda elle
rinde yeterli derecede 
kanıtların bulunduğunu 
söylemesine rağmen Türk 
yönetimi, açık bir şekilde 
Irak'tan yana çıkarak, böy
le birşeyin olmadığını söy
lüyor. Konuyu araştırmak 
için Türkiye'ye gitmek is
teyen komisyon veya uz
manlara kampları açma
yacaklarını belirtiyor. Türk 
yönetimi bunları yaparken 
açıkça Irak'tan yapa tavır 
koyuyor. Hani "Insancıl 
nedenler!" nerede kaldı 
diye sorası geliyor insa
nın ... 

Bazı akılveren köşe ya
zarları bile Türkiye'nin bu 
tutumuyla Batı'nın gözün
de lrak'ı desteklediğini, 
onun için Türkiye'nin bun
dan kaçınması gerektiğini 
yazmadan edemiyor; Irak 
pazarından bazı müteah
hitler için parsa kapmak 
uğruna böylesine bir tav
ra girmenin yanlışlığını di
le getiriyorlar.. Aslında 
olayın "insancıllığı" bir ya
na, Evren-Özal rejimi elle
rinden gelse Saddam'dan 
katbekat daha fazlasını 
yapacaklar Kürt halkına ... 

Son dönemlerde ise, 
özellikle ırkçı-şoven ke
simlerin kışkırtmasıyla, 
günlük burjuva basını mül
tecilere karşı çeşitli yayın-
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lara girişmekteler. Günlük 
basında köşe başlarını tut
muş MiT elemanlarının 
işaretiye başlayan kam
panyanın amacı bellidir: 
"Bizim topraklarımıza yer
leştiler, ekmeğimizi yiyor
lar. Ama rahat durmuyor
lar. O zaman bunları iade 
etmek gerekir" biçiminde 
kamuoyunu oluşturmaya 
ve böylelikle, lrak'a yöne
lik sözde "limonileşen" 

ilişkileri düzeltmeyi amaç
lıyorlar. Ve Saddam'ın zul
münden kaçan bu insan
ları tekrar geri vererek, 
ölüme göndermeyi amaç
lıyorlar. 

yar. Bölgenin zor koşulları 
nedeniyle barınma, sağlık, 
beslenme sorunu bu ın
sanlar için ciddi olarak or
tada duruyor. 18 m2'1ik 
çadırlarda 18-20 kişi barın
mak zorunda kalıyor. Türk 
hükümeti, uluslararası ku
ruluşların yardım etmesi
ne de müsaade etmiyor. 
Çünkü rejim, Kürt sorunu
nun uluslararası boyut ka
zanmasından korkuyor. 

Kürt mülteciler bugün 
çok yönlü sorunlarla karşı 
karşıya bulunuyorlar. 

Türk hükümeti, Kürt 
mültecilerin uzun ve kısa 
erimli sorunlarının hiçbiri
ni çözümlerneye yanaşmı-

Baskı Altındaki Halklarla Dayanışma Kuruluşu'nun . 
(Gfb V) Basın Açıklaması -ACIL-

Irak savaş uçak/an, 25 Ağustos 198B'de 
Türkiye ve iran smmndaki Kürt ve Asuri 
köylerini zehir/i gazla bomba/adi. BM Ge
nel Sekreteri'nin gözetiminde Cenevre 'de 
Irak ve iran arasmda banş görüşmeleri ya
piiirken, Irak, Türk smmna yakm Binkawe, 
Bire ve Endze gibi Kürt ve Asuri köylerine 
kimyasal silahlarla sald1rd1. Yine iran Slm
nna yakm, Xete, Warte, Bmare, Hejjan, Şa
ista ve Alana köyleri kimyasal silahlarla 
bomba/andi. Ölü ve yarall say1s1 yüzleri 
aşwor. 

Biz, bu bilgileri emin kaynaklardan ald1k. 
Geçen perşembe günü BM Genel Sekre
terliğinden bize ulaşan ve say1/an B bin ola
rak gösterilen Kürt ve Asuri mültecilerinin 
say1s1 çoktan bu sm m aşm1şt1r. Sadece aym 
25'ne kadar Türk smmm aşan Kürt ve Asuri 
mültecilerinin say1s1 25 bini aşt1. Irak uçak
larmm zehir/i gazlarla saldm/anndan ko
runmak için ülkelerini terk eden Kürt ve 
Asuri'ler Şerndin/i ve Hakkari smmnda gi
riş yapmakta/ar. Türk yetkilileri, bunlara, 
her türlü yard1m yapmayi red ediyorlar. 
Türk K1z1/ay teşkilati da uluslararasi KlZII
haç teşkilatmm tutumu yüzünden yard1m 
etmeyi red ediyor. 

GfbV olarak, uluslararasi K1z1lhaç teşki
latml bu skandal tutumunu birakmaya, yi
ne BM Genel Sekreterini de skandal ve 
gerçekleri yansitmayan aÇiklamalanndan 
vaz geçmeye çağmyoruz. BM Genel Sek
reteri, bölgede her şeyin yolunda olduğu 
aÇiklamasinda bulunmuştu ve sOkunetin 
hüküm sürdüğünü söylemişti. Soruyoruz 
BM Genel Sekreteri'ne, banş görüşmeleri 
tehlikeye düşmesin diye Irak rejimini'1 Kürt 
ve Asurilere karş1 işlediği katliam/ara karş1 
susmak m1 gerekiyor? BM Genel Sekrete
ri 25 Ağustos' daki önerilerimiz doğrultusun
da zaman geçirmeden önlem almak 
zorundadir. Ge/en haberlere göre Irak ordu
su, s1mr boyunca tüm Kürt bölgesine, ki da
ha Kürt ve Asuri/er bu bölgede bulunuyor 
ve Kürt direnişi sürüyor, kimyasal silah da 
dahil olmak üzere topyekün bir saldmya 
geçmiş bulunuyor. Bu şartlar altmda bir şey 
hirli gaz kullamyor. Bu şartlar altmda bir şey 
yapmamak, bir halk m katliam ma sessiz kal
mak demektir. 

Gfb V ad ma Tilman Zülch 
Alexander Sternberg-Spohr, 

Yakmdoğu- Uzmam 
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SPD Parlamento Grubu 
ve Parti Başkan1'n1n Mektubu 

Sayın Başbakan, 

Sosyal Demokrat Partisi Federal Parlamento Grubu, 
Irak silahlı kuvvetlerinin Kürt ve Asuri halkına yönelik 
saldırılarını kaygı ve nefretle izlemektedir. Kimyasal si
lahların kullanımı, sayısız köyün yerlebiredilmesi, insan 
hakları ve uluslararası hukuk kurallarının pervasızca nasıl 
çiğnendiğinin göstergesidir. 

Gerek federal hükümetin, gerekse de, diğer Batılı hü
kümetlerin bu gelişmeler karşısındaki tavrını kamuoyu 
yetersiz bulmuş, ve buna ilişkin eleştirilerini dile getir
mişlerdir. Bundan ötürü sizden vakit geçirmeksizin fe
deral hükümetin Irak hükümeti nezdinde gelişmeleri 
protesto etmesini ve Irak hükümetinin Kürt halkına ve 
Asurilere yönelik saldırılarını durdurması için çaba har
camanızı rica ediyorum. Aynı şekilde uluslararası plan
da; Avrupa Ekonomik Topluluğu ve BM düzeyinde, 
girişimlerde bulunup Irak silahlı kuvvetlerinin saldı
rılarının durdurulmasını sağlamanızı da rica ediyorum. 

SPD- Federal Parlamento Grubu, Uluslararası Af Ör
gütü'nün Birleşmiş Milletiere yönelik konunun ele alın
masına ilişkin acil çağrısını destekliyor. Bu anlamda 
BM Barış Gücü 'n ün yetki alanının genişletilerek 
Kürtlerin yaşadığı bölgeleri Irak-Iran-Türkiye sınır boy
larını içermesini talep ediyoruz ki, tehlike altındaki bu 
bölgelerde tarafsız askeri birlikler ateşkese uyulmasını 
sağlasın. 

( ... ) 
Türkiye'nin onbinlerce mülteciyi kabul etmesi ger

çeğini takdir ediyoruz. Ancak Türkiye'nin kendi Kürt 
azınlığı ile de sorunları olduğundan haberdarız. .. 

Bu nedenden ötürü Türkiye, Uluslararası Kızılhaç Or
gütü veya BM Mülteciler Yüksek Komisyonu gibi ulus
lararası yardım örgütlerinin görev üstlenmesini kabullen
melidir. Bu anlamda federal hükümet, Türk hükümetini 
ikna etmek için çaba harcamalıdır. 

Diğer yandan Türk yö
netimi, Batı'dan para 
"yardımı" talebinde bulu
nurken, Kızılhaç'ın, Medi
co lnternational'in, 
Birleşmiş Milletler Sığın
macılar Yüksek Komiser
liği'nin ve diğer hümanist 
örgütlerin tıbbi yardımları
nı geri çevirmesi de bunu 
gösteriyor. 

Türkiye'li Örgütler 
Üstlerine Düşen Görevi 

Yeterince 
Yerine Getirmediler 

Soykırımı protesto et
mek amacıyla, Avrupa'nın 
tüm ülkelerinde çalışmalar 
yürütülürken, Türkiye'li 
ilerici, demokrat örgütlerin 
önemli bir kesimi, konu 
sanki onları ilgilendirmi
yormuş havasına girdiler. 

Bırakalım kendi yanıba
şımızda, dünyanın nere
sinde olursa olsun, bir 

halkın katiedilmesine ses
siz kalmak onaylanacak 
bir durum değildir. Böyle
si bir jenoside karşı tavır, 
bir demokrat için kaçınıl
maz bir görevdir. 

Kürt örgütlerinin oluş
turduğu "Irak Kürdista
nı'nda Kimyasal Silah 
Kullanımına Karşı Komi
te" Saddam rejiminin hal
kımıza yönelik katliamları
nı protesto eden bir karar 
tasarısını Kimya-Kağıt
Keramik Sendikası'nın 
kongresine, Şili mitingi ve 
Pro Asyl toplantısına sun
du. Ve sunulan karar tasa
rıları oybirliğiyle kabul 
edildi. Aynı doğrultuda bir 
karar tasarısı da Heidel
berg'de kendilerine ilerici
yim diyen bir gurup tara
fından düzenlenen "Yıl
maz Güney'e Özgürlük" 
gecesine sunuldu. Gece
yi düzenleyenler, karar ta
sarısını geceye katılanlara 
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Yeşillerin Parlamento Grubu'nun 
Basın Açıklaması 

İran-Irak arasında bu 
hafta sonunda silahlar 
nihayet sustu. Ancak 
Irak ateşkesten yararla
narak 30 bin askeriyle 
ülkenin kuzeyinde Kürt 
halkına karşı yoketme 
saldırılarına girişmiş bu
lunuyor. 30 Temmuz '88 
tarihinden buyana Irak 
rejimi, uluslararası söz
leşmelerle yasaklanmış 
kimyasal silahlarla Erbil 
vilayetinin Merga Sor yö
resine saldırılar düzenli
yor. Savaş uçakları ve 
tanklarla Kürt şehir ve 
köylerini bombalıyor. 
150 bin Kürt, bu saldırı
lardan dolayı ülkelerini 
terk edip Türkiye ve 
İran'a sığınmış bulunu
yor. Türkiye Kızılay teş
kilatı ülkesini terk eden 
binlerce Iraklı Kürde in
sancıl yardım yapmayı 
red ediyor. 

Irak rejimi, İran'la olan 

ateşkes sözleşmesini kul
lanarak, insanlık dışı ve 
uluslararası hukukla 
bağdaşmayan bir yön
temle Kürt halkını katle
diyor, onlara karşı zehirli 
gaz kullanıyor ve zoraki 
göçe zorluyor. 

Tüm uluslararası yar
dım kuruluşlarını, bölge
ye tıbbi yardımı güçlen
dirmeye, Türk Kızılay 
teşkilatını Kürt mülteci
lerine insani yardım yap
maya çağırıyoruz. 
Birleşmiş Milletler'i, 

Kürdistan'a bir heyet 
göndermeye çağırıyor; 
sadece körfez savaşına 
değil, Kürt halkına yöne
lik savaşa da son veril
mesi için çaba sarfetme
ye çağırıyoruz. 

Irak rejimi kimyasal si
lah kullanımından dola
yı kınanmalıdır!. 

Ellens OLMS 

CDU/CSU Parlamento Grubu'nun 
Bas1n Aç1klamas1 

Körfezdeki ateşkesten sonra da Irak 'ın Kürt azınlığa karşı 
kimyasal silah kullandığım, sık sık verilen haberlerden endi
şe ve dehşet/e öğrenmiş bulunuyorum. İşin en kötü tarafı, dün
yanm, silahlı çatışmalarda kimyasal silah kullanmayı 
olağanmış gibi görmesidir. Bu en sert şekilde protesto edil
melidir. Bu gaddar ve korkunç silahların kullanımı, ki öze
likle sivil halka karşı kullanıyor, I925 Cenevre Sözleşmesi 'yle 
yasaklanmıştır. Irak, bu sözleşmeye imza atan bir ülke ola
rak, koşulsuz bir şekilde bu anlaşmaya uymak zorundadır. 
Bunun ötesinde yazılı olmamasına rağmen, kimyasal silah kul
lanmama halklar için temel bir yasa haline dönüşmüştür. Bu 
yasağa uymayanlar, işledikleri barbarlıkla halklar hukuku
nun dışına çıkmış olurlar ve bunun sonucuna da katlanmak 
zorundalar. 

CDU/CSU parlamento grubu adına, tüm devletleri ve in
san hakları kuruluş/arını, bir bilirkişi heyeti tarafindan ola
yın yerinde inceleyip bu korkunç duruma son verilmesi için 
çaba sarf etmeye çağırıyorum. Soruna bir çözüm bulmak için 
Irak 'ı Kün azınlığıyla doğrudan görüşmeye çağırıyorum. Ka
ba kuvvet ve ayrı bir devlet kurma yerine, Kürtler kültürel 
otonamiyi bir çözüm yolu olarak kabul etmelidir. 

sunacakianna dair olumlu 
görüş belirtmelerine rağ
men, sonradan sözlerinde 
durmadılar, ve sözkonusu 
karar tasarısır1 kitleye 
sunmadılar. Biz, bu tavrı 
ne samimi, ne de demok
ratik bir tavır olarak değer
lendiriyoruz. 

Michael Geiger 

Türkiye demokrasi güç
lerinden halkımızın katle
dilmesine karşı tavır 
takınmalarını istemek, O'
nun özgür ve insanca bir 
yaşam için verdiği müca
deleye dayanışma göster
melerini beklemek, en 
doğal hakkımızdır. 
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M· ...... . 
iNTERNATiONAL' iN 

AÇIKLAMASI 
Türkiye'nin doğusundaki 

Kürt mülteci kampına giden 
ve durumu yerinde gören bir 
heyetin gözlemleri: 

"Türk hükümeti, Kürt mül
teci kamplarmda gönüllü 
olarak çal1şmak isteyen çok 
say1daki Alman doktoruna 
çal1şma müsadesi verme
miştir. 

Kürt mülteciler için düzen
lenen kamplar oldukça ye
tersizdir. 

Hakkari'nin Çukurca ve 
Sereves yörelerine gelen ye
ni mülteciler, aç1k havada 
kalwor; gerekli ba11nma için 
kendilerine ağaçtan kulübe 
yapmişiar. 

Gündüzün yak1c1 s1cağ1 
yanmda, gece -5 dereceye 
kadar varan soğuk ve yağiŞ
ll hava, özellikle bak1ms1z 
olan çocuklarda ateş yüksel
mesi ve bu/aş1c1 hastailkla
ra neden oluyor. 

Türk hükümeti, uluslarara
SI yardim kuruluşlafi tarafm
dan kurulmak istenen t1bbi 
tesJ.slere müsade etmiyor. 

Onümüzdeki k1ş aymda 
-30 dereceye kadar varacak 
soğuğun yam slfa, yetersiz 
yiyecek ve t1bbi olanaksiz/lk· 
lar yüzünden bu insanlarm 
k1ş1 burada geçirmeleri 
mümkün değildir. 

Bu insanlaTin toplu bir teh
like ile karş1 karş1ya olduğu 
endişesi duyulmaktadlf. 

Afedico Intenternasyonal 
olarak 5 y1/dan beri Irak Kür
distam'nda t1bbi bir tesis 
oluşturmak için çallŞiyoruz. 

ilk etapta bölgeye zehir/i ga
za karş1 korunma maskeleri
ni i/ettik. 

Kürdistan'a yardim için 
acil çağ11 yap1yoruz. " 

Spendenkonto 1800, 
Stadtsparkasse Frankfurt 
veva Postgiro 16999-508 

Köln, Stichwort: 
Kurdıstan 

ilaç toplama 
kampanyasi 

Medico International, Irak 
Kürdistanı'na ulaştırmak 

üzere bir ilaç toplama kam
panyası açtı. Aşağıda isimle
ri yazılı olan ilaçları doktor
lardan toplayıp; 

OBERMAINANLAGE 7 
6000 Frankfurt/M 
adresine gönderebilirsiniz. 

İlaçlar şunlard ı r: 
-Ampicillin. 250 mg rabs. 500 mg 
rabs. 500 mg inf. 
-Benzarhine penicillin. 1.2 M lU 
-Benzylpenicillin . 1 M /U. 5 M /U 
-Penicillin V 125 mg rabs. 250 mg 
rab s 
-Cloxacillin 250 mg. rabs. amp., 
-Corrimoxazol 120 mg. 480 mg. rab 
-Eryrlıromycin 250 mg rabs 
-Ciorplıeniramin . 4 mg 
-ibuprofen. 200 mg 
-cimeridine. 200 mg 
-prednisolon. 5 mg 
-aminophy llin . 100 mg. 10 ml 
-Salburamol. 2 me 
-ephedrin. 30 m/ 
A11h"-DOTS (Kimyasal zehirlelime
/ere karp) 

-Adrenalin. amps /ml. 1 mg 
-Arropin su/fare. 0.5 mg. amp.~ 

-Arropin Auroinjecrion 
-Narriumrhiosuliar. 10%. !Om/ 
-Anridorum Thal/i Hel 
-Calciumederar Hey! 
-Metalcaprase 

Konu ile ilgili daha faz la bilgiyi: 
069 1 499 00 41 nolu telefondan 
edinmek mümkün. 
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Hans Breitscheidt'ın izlenimleri: 

"İşkence Dolu Ölüm" 
Medico International temsilcisi Hans Breitscheidt. son 

olaylarla ilgili olarak Kürdistan 'a gitti. Orada edindiği 
rz/enım/en. F. Almanya 'nın en büyük gazetelerinden biri 
olan Franklurter Rundschau Gazetesi'nde yayınlandı. 
Bu izlenimlerin bazı önemli bölümlerinin çevirisini aşa
ğıda aktanyoruz: 

" Zehirligaz taşıyan bombardıman uçakları, iki aşa
mada bomba yağdırıyor lar. Kürdistan ' ın sarp uçurum
larında yankılanan korkunç motor sesleri, bombardıman 
uçaklarının ilk habercisi. 

"İlk aşamada pike uçuşuna geçen uçaklar, Kürdistan'
da sürdürülen oniki yıllık yıkım savaşında ayakta kalmayı 
başarabilen yerleşim birimleri üzerine tahrip gücü yük
sek bombalarını yağdırıyor. Korkunç patlama sesleri ara
sında Kürtler sığınmak için barınak görevi gören bodrum 
katlarına, mağaralara veya çukurlara koşup sığınıyorlar . 

Ancak bu sığınaklar. daha sonra onlar için tuzağa dö
nüşüyor. 

" Hemen ardından ikinci aşamadaki pike uçuşlarında 
bombardıman uçakları , zehirli gazlarla dolu fıçıları at
maya başlıyorlar. Yere düşen fıçıların kapakları. ateş alan 
fitilierinin patlaması sonucu açılıyor. Büyük bir yoğun
lukla etrafa yayılan zehirli gaz dumanı çevreyi birkaç da
kika içinde etk isi altına alıyor. Gaz , havadan daha ağır 
ve yoğun olduğu için, özellikle de, daha evvel s ığınma 

görevini gören bodruın katlarını, nıağaraları ve çukur
lukları etkisi alt ına alıp, ora lara siniyor. 

''Sığınakta sald ırıya uğrayan insanlar yaşamlarını kur
tarmak için panik içinde yerlerinden fır l ayıp tepelere, 
yüksek yamaçlara doğru koşuyorlar. Oysa yeni bir yön
tem uygulayan Irak ordusu yamaçlarda yoğun bombar
dıman sonucu 'gaz duvarı· oluşturuyor ve sa lt ıslak bir 
bezle ağzın ı -burnunu saran insanlar. birden kendisini bu 
gaz duvarı içinde buluyor lar." 

( ... ) 
" Hardal , Tabun ve Siyanür gazından oluşan bomba

ların etkisi korkunç. Mide bulantısı ile yere yığı lan ya
ralının derisi kapkara kesiliyor. Kandaki a lyuvar ların 

parçalanması ile akciğer aşınınaya başlıyor. Zehirlenenler 
ne yemek yiyebiliyor ne de yatabiliyorlar, çoğunun ses
telleri tahriş olup kısılıyor. Sonuçta insanlar, ızdırap çe
ke çeke yaşamlarını yitiriyorlar. Işkence dolu ö lüm . Salt 
gaz maskesi de yeterli olmuyor. Zehir deriden de vücu
da girebiliyor ." 

( ... ) 
"'Sorunu yakından bilen bir diplanıatın dediği gibi 'İşin 

korkunç yanı, Irak ' ın zaman zaman gaz bombasını kul
lanması değil, gaz bombası kullanınıını savaş stratejisi
nin bir parçası (ögesi) haline dönüştürmüş olması." 

( ... ) 
"Fırat ve Dicle yurdunun bereketli toprakları , kapka

ra. Bağdat yönetimi, peşmergenin sığınma ve saklanma 
olanağını ortadan kaldırmak için doğayı yakıp-yıkıyor. 
Kürtlerin yaşam olanakl arı da böylece ellerinden alını 

yor. 600 bin Kürt köylüsü, ülkenin güneyine, çöllük ara
ziye sürgün edilmiş . 4 bin köy yerlebir edilmiş. Yeni 
konutlara ise, salt askeri garnizonların yanında olma ko
şuluyla izin veri liyor. Fırat ve Dicle gib i bölgenin iki 
önemli su deposunun geçtiği ülkede, doğanın yıkımı had 
safhada. Asırların ürünü taşıneşe ormanlarının yıkılıp ya
kılması, arazide erozyonu hızlandırmı ş. Üzüm , elma, 
sebze ve çeşitli bitkilerin yetiştirildiği taraçalar kuruma
ya, yıkıma terkedilmiş. 
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protestolar ... protestolar ... protestolar ... 

F. ALMANYA 
Irak Kürdistanı'nda Kimyasal Si

lah Kullanımına Karşı Komite, Ağus
tos ayı başlarında yaptığı toplantıda 
Saddam rejiminin halkımıza karşı 

katliamlarını protesto etmek amacıy
la bir dizi eylem kararı aldı. 

ilk etapta "insanlık Kürt Halkının 
Katline Seyirci Kalmamalıdır" baş
lığını taşıyan, Almanca ve Türkçe bir 
bildiri yayınlayarak, Saddam rejimi
nin barbarlığını kınadı. Demokrasi 
güçlerini halkımızla dayanışmaya 

çağıran bildiride, ayrıca şunlar söy
leniyordu: "Kürt halkt kendi öz ülke
sinde zincire vuru/mak, özgür ve 
insanca yaşama mücadelesi dünya
mn gözü önünde kanla boğulmak is
teniyor. Ortadoğu'da Kürt halktntn 
kendi kaderini tayin hakkt garanti al
tma altnmadan gerçek bir banştan 
söz edilemez". 

Bildirinin hemen ardından Komi
te, aralarında Kızılhaç-F. Almanya, 
Uluslararası Kızılhaç, Medico lnter
nasyonal'in de olduğu bir dizi yar
dım kuruluşuna bir mektup yazarak 
Kürt halkına gerekli tıbbi ve insani 
yardım yapmaları; kanlı Saddam re
jimine karşı seslerini yükseltmeleri 
çağrısında bulundu. 

Köln Kızıl Haç bürosu 23.8.1988 
tarihinde işgal edildi. Kendilerinden 
Saddam rejimini kimyasal silah kul
lanımından ötürü protesto etmeleri 
ve halkımıza gerekli tıbbı ve diğer 
insani yardımların yapılması talebin
de bulunuldu. Kızılhaç yetkilileri, 
yardım konusunda gerekeni yapa
caklarına dair açıklamada bulundu
lar. Ayrıca Birleşmiş Milletler Bonn 
binası önünde 25.8.1988 tarihinde 
bir miting düzenleyerek, BM'Ieri ko
nuyla ilgili tavır almaya çağırdık. 
BM'Ier Bonn temsilciliği bir heyeti 
kabul etti. Heyet, komitenin hazırla
dığı mektubu kendilerine iletmenin 
yanısıra, sözlü olarak da talep ve is
temleri m izi bir kez daha kendilerine 
aktardı. 

Komite Ağustos ayı sonunda 
"Irak Kürdistanı'ndaki Katliamı 
Durduralım" başlığı altında ikinci bir 
bildiri çıkardı ve bildiriyi geniş şekil
de dağıttı. Bildiride başta Bonn ol
mak üzere uluslararası kuruluşlar
dan Irak rejiminin Kürt halkına kar
şı işlediği katliamlara karşı tavır al
maları istendi. Aksi taktirde bu 
kuruluşların inandırıcılığına gölge 
düşeceği belirtildi. 

Komite 4 Eylül'de Karlsruhe'de 
Kimya-Kağıt-Keramik sendikasının 

~" . '~ SEPTEMBER 1980 
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lG Kimya Sanayi Işçileri Sendikas1'mn 13. Kongresi: 

"KATLiAM KARŞlSlNDA SESSiZ KALMAYlN" 
F. Almanya'nın üçüncü büyük 

sendikası ve DGB üyesi olan lG 
Kimya Sanayi Sendikası'nın 13. Ola
ğan Kongre'si 6 Eylül'de Karlsruhe'
de toplandı. Kongre'nin çalışmala
rına başladığı gün, çok sayıda KOM
KAR üye ve taraftarları, Kongre sa
lonu önünde toplandı. Ellerindeki 
pankartlarla Saddam rejiminin Irak 
Kürdistanı halkımıza yönelik işledi
ği cinayetleri protesto ederek, ara
larında Federal Başbakan Kohl, 
SPD lideri Vogel'in de bulunduğu ta
nınmış politikacı ve sendikacıya bil
diri verdiler. Daha sonra protesto 
gösterisine katılanların oluşturduğu 
bir delegasyon, sendika yöneticile
riyle görüşme yaptı. Onlara gelişme
ler hakkında bilgi sundu, Kongre'nin 
konunun hassasiyetini göz önünde 
bulundurarak karar almasını istedi. 
Sendika yöneticileri isteklerin ger
çekleşmesi yönünde çalışma göste
receklerini belirttiler. Nitekim lG 
Kimya Sendikası'nın basın yoluyla 
kamuoyuna duyurduğu, aşağıda çe
virisini sunduğumuz karar taslağı 
13. Kongre'de oy birliğiyle onayla
nıp, kongrenin resmi belgesi haline 
dönüştürüldü. 

Karar metni şöyle: 
"lraksi/ahlt kuwetlerinin sivil Kürt 

halkma karşt giriştiği saldmyt ve bu 
saldmiarda kimyasal silah kullandtk
larmt gazete haberlerinden kaygt ile 
iz/iyoruz. 

Çoğu kadm ve çocuklardan olu
şan onbinlerce insan bu arada Tür
kiye'ye stğmmak zorunda btraktldt. 

Çok saytda çocuğun kimyasal si
lah kullammmdan ötürü yaralandtğt 
ve acil sağ/tk yardtmma gereksinim 
duyduğu haberleri gelmektedir. 

Irak silahlt kuvvetleri saldmlarmt 
gün geçtikçe daha da yoğunlaşttr
maktadtr. Bu saldmiann kitlesel kt
ytma dönüştürülmesinden kaygt 
duyuyoruz. Bu gelişmeler karştstn
da seyirci ka/amaytz. 

lG Kimya Sendikast 13. Olağan 
Genel Kurulu delegeleri ve diğer ka
ttltmctlan adma, BM Örgütü'nden, 
diğer uluslararast kuruluşlardan ve 
aynt zamanda F. Alman hükümetin
den aşağtdaki istemlerimizin ger
çekleşmesi için çaba harcanmastnt 
istiyoruz: 
-Türkiye 'deki Kürt stğmmactlara 
derhal sağ/tk ve insaneti yardtmlar 
yaptlma/tdtr; 
-Stğtnmactlar Türk hükümeti tara
tmdan Irak hüki)metine kesinlikle 
geri verilmemelidir; 
-Kimyasal silahiann üretiminin ya
saklanmasi için kararitea tavtr alm
maltdtr; 
-Irak hükümetine baskt uygulana
rak, kimyasal silahiann kullantml en
gellenmeli ve bu silahlarm cepha
nesi uluslararast gözetime altn
maltdtr." 
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kongresine yönelik bir çağrı hazırla
yarak, orada geniş bir şekilde dağıt
tı. Kongrenin alacağı bir kararla Irak 
rejimini katliamdan ötürü kınarnası 
için delegelerden imza toplandı. 
Böylece kongre oybirliğiyle Saddam 
rejimini kimyasal silah kullanımın
dan ötürü kınarken, BM'Ieri ve diğer 
uluslararası kuruluşları tavır takın
maya çağırdı. 

Bunun dışında Avrupa Parlamen
tosu nezdinde bir dizi girişim ger
çekleştirildi. Bu girişimler sonucu 
Avrupa Parlamentosun'un 14.9.88 
tarihli oturumunda Saddam rejimini 
kınayan ve Türkiye Kürdistanı'na sı
ğınan Kürt mültecilerine yardımı içe
ren bir karar kabul edildi. 

Komite, 24.9.88 tarihinde Köln'de 
merkezi bir yürüyüş düzenleyecek. 
Saddam rejimini protesto etmek ve 
halkımızla dayanışmayı güçlendir
mek için düzenlenecek eylemler 
şimdiden 28 parti, demokratik kuru
luş ve kişi destek verip, dayanışma 
gösterdiler. Köln merkezi yürüyüşü 
ile ilgili şimdiye kadar onbinlerce bil
diri dağıtıldı ve 5 bin afiş basıldı. 

Be kes 

BREMEN 

Eyalet hükümetine, partilere, kili
se ve demokratik kuruluşlara yöne
lik açık bir mektup kaleme alınarak, 
kendilerinden Saddam rejiminin 
Kürt halkına yönelik katliamianna 
karşı tavır almaları istendi. Bizzat 
parti yöneticileriyle bu konuda gö
rüşmeler yapıldı. Görüşmeler sonu
cu Bremen Belediye Başkanı 
Hen n ing Scherf, açık mektubu im
zalayarak dayanışma içinde olduğu
nu bildirdi. Açık mektup üzerine 
Yeşiller Eyaiet parlamento grubu, 
demeğimize mektup yazarak des
teklerini ilettiler. 13 Eylül günü Kür
distan'ın dostları adına 50 kişilik bir 
grup, Bremen'deki Irak devletinin 
gemi transport bürosunu bir saat iş
gal etti. Bremen radyosu işgal eyle
mine ve amacına programında 5 da
kikalık yer ayırdı. 

WUPPERTAL 

Bir uyarı nöbetiyle Irak Kürdista
nı'ndaki katliam protesto edildi. 
Merkezi bildirilerden binlerce dağı
tıldı. Kamuoyuna eylemin amacı ile 
ilgili bilgi verildi. 

NÜRNBERG 

7-8 Eylül 1988 tarihlerinde Loren 
Kilisesi önünde 36 saatlik açlık gre
vi yapıldı. Açlık grevine 15 kişi katıl- . 

dı. Yine 8.9.88'de 200'ün üzerinde 
kitlenin katıldığı bir yürüyüşle Sad
dam· rejimi lanetlendi. Açlık grevin
deki arkadaşlar da yürüyüşe katıl
dılar ve yürüyüşten sonra tekrar aç
lık grevierine devam ettiler. Ayrıca 
Saddam rejiminin kimyasal silah 
kullanımı ve Kürt halkına yönelik kat
liamları ile ilgili şehir merkezinde 
13.9 ve 16.9.88 tarihlerinde bilgilen
dirme masaları açıldı. 

HAMBURG 

Kürdistan Komitesi, 50 kişilik bir 
grupla Kızılhaç Hamburg bürosunu 
işgal etti. Saddam'ın Kürt halkına 
karşı zehirli gaz kullanımını protes
to etmeleri isteminin yanısıra, Kürt 
halkına gerekli tıbbi ve insani yar
dımların yapılması talep edildi. Ola
ya yerel gazeteler yer verirken, 
Hamburg Kızılhaç bürosu da istem
leri teleksle Bonn ve Cenevre 
Kızılhaç bürolarına iletti. 17 Eylül gü
nü yine Hamburg'da Kürdistan Ko
mitesinin düzenlediği yürüyüşe 
400'e yakın kişi katılarak Saddam 
rejiminin katliamlarını protesto etti. 

DANiMARKA 
Kanlı Saddam reıımının Kürdis

tan'da giriştiği katliam, Danimarka'
da değişik biçimlerde protesto 
edildi. 

2 Eylül günü, "Kürdistan Daya
nışma Komitesi", Irak Hava Yolla
rı önünden başlayarak Birleşmiş 
Milletler binası önüne kadar bir yü-
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rüyüş düzenledi. Oradan da Dani
marka Parlamentosuna gidildi. 
Yürüyüş boyunca katliamı lanetle
yen sloganlar atıldı. 

Birleşmiş Milletler'in Kopenhag'
daki temsilcisi ile bir görüşme yapıl
dı. Kendisine şu talepler iletildi: 

1-Türkiye'ye sığınmış olan mülte
cilere maddi yardımın yapılması; 

2- Bölgeye BM'in bir heyet gön
dermesi; 

3- Irak yönetiminin protesto 
edilmesi; 

4- Türkiye'ye geçmek zorunda ka
lanların tekrar lrak'a iadesinin ön
lenmesi; 

5- Kürt sorununun BM'de tartı
şılması; 

6- iran-Irak barış görüşmelerine 
Kürtlerin temsilcilerinin de katılması. 

Birleşmiş Milletler temsilcisi, öne
rilerimizi olumlu bulduklarını ve mer
kezlerine ileteceklerini söyledi. 

Ayrıca Kopenhag merkezinde, 15 
gün süreyle çeşitli eylemler düzen
lendi. Onbinlerce bildiri dağıtıldı. Yi
ne aynı çerçevede başta Sovyetler 
Birliği, ABD, Çin, Fransa, ingiltere 
elçilikleri olmak üzere, bir dizi ülke 
temsilcileriyle görüşme yapmak için 
randevu alındı. Kendileriyle yakında 
görüşüp, konuyla ilgili istemlerimizi 
ve kendilerinden beklentilerimizi 
söyleyeceğiz. Bunların yanı sıra, si
yasi partilere, demokratik örgütlere, 
sendikalara bilgiler iletildi. Kendile
rinden konuyu Danimarka hüküme
tine götürmaleri ve katliama karşı 
tavır takınmaları istendi. 

Jiyan/Kopenhag 
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HOLLANDA 
. 29 Ağustos 1988 günü saat 13'te 

Hollanda parlamentosu önünde bir 
gösteri düzenledik. Afl')acımız, BM 
denetiminde başlayan Iran-Irak ba
rış görüşmelerinde Kürt halkının 
meşru temsilcilerinin de taraf olarak 
katılmasını, sömürgeci Irak rejiminin 
Kürdistan'da sivil halka yönelik kul
landığı kimyasal silahların yasaklan
ması ve Saddam rejiminin katlia
mından kurtulup Türkiye Kürdista
nı'na sığınmak zorunda kalan insan
larımızın geri verilmesini engellemek 
ve BM gözetiminde mülteci statüsü
nün tanınmasını sağlamaktı. 

Taleplerimizi içeren bir bildiri Hol
landaca ve Türkçe yazılı olarak yay
gın bir şekilde dağıtıldı. Eylem tertip 
komitesi Hollanda Parlamentosu dış 
ilişkiler yetkililerinden bir kişi ile gö
rüştü. Taleplerimizi dinleyen yetkili, 
bunu ileteceğini bildirdi. 

Daha sonra aynı komite, Dışişleri 
Bakanına giderek taleplerimizi biz
zat kendisine de iletti. Bunun yanı 
sıra, taleplerimizi Hollandaca yazılı 
olarak BM Genel Sekreteri'ne, Hol
landa Parlamentosu'na, elçiliklere, 
Lahey uluslararası Adelet Divanı'na, 
Avrupa Parlamentosu' na, Af örgütü 
Hollanda, . BM Yüksek Komiserliği 
Hollanda, Insan Hakları Komitesi ve 
Uluslararası Kızılhaç Hollanda tem
silciliklerine de ilettik. 

Sözkonusu gösteriye 60 dolayın
da bir kitle katıldı. 

Kürdistan halkımızla dayanışma 
eylemlerimizin ikincisini 6.9.1988 ta
rihinde Uluslararası Adalet Divanı 
önünde yaptık. Aynı gün BM Genel 
Sekreteri Perez de Cuellar da Barış 
Sarayı'nın 75. yıldönümü törenine 
katılmak için Hollanda'ya gelmişti. 
Irak Kürdistanı'ndan örgütlerle bir
likte Adalet Divanı'nın önünde 130 
kişinin katıldığı bir eylem düzenle
dik. BM Genel Sekreteri'nin gelişin
den dolayı Adalet Divanı'nın önünde 
çok sayıda yerli ve yabancı basın ya
yın mensupları da vardı. 

BM Genel Sekreteri'nin geldiği sı
rada, bir arkadaşımız kendisini Sek
reterin arabasının önüne atarak, 
Kürdistan'daki katliamı protesto et
ti. Bu olayı BBC, Hollanda televizyo
nu, Belçika televizyonu yayımladı. 
BBC muhabiri BM Genel Sekreteri'
ne "tarihte ender rastlanan bir olay 
oldu. Bugün Hollanda'da bir Kürt, 
Kürtlere yapılan katliam ı protesto et
mek için kendisini sizin arabanızın 
önüne attı. Bunu nasıl değerlendiri
yorsunuz?" diye bir soru sordu. Ge-

nel Sekreter, 'evet ama, buna 
rağmen henüz Kürt sorununu BM 
gündemine alamadık ve bu kaygı 
verici bir durumdur,' diye cevap 
verdi. 
Arkadaşımızın arabanın önüne 

atılması üzerine, polis saldırdı. Bu
nun üzerine kitle polisin tavrını ve 
katliamı protesto etmek için Adalet 
Divanı Meydanına atıldı. Bütün kit
le Hollandaca "Kati 1 Saddam", 
"Kürdistan' a Özgürlük" sloganları
nı hep birlikte haykırdı. Polisin iki ar
kadaşımızı gözaltına alması üzerine, 
bütün kitle polis karakolunun önün
de toplanarak, arkadaşların serbest 
bı~akılmasını sağladılar. 

Ingilizce ve Hollandaca basılan ve 
dağıtılan, ayrıca BM Genel Sekrete
rine sunulmak üzere hazırlanan me
tindeki taleplerimiz kısaca şunlardı: 

1. Kürdistan'a yönelik kimyasal si
lah kullanımına son verilmesi , ola
yı incelemek üzere BM'den bir 
heyetin Kürdistan'a gönderilmesi; 

2. Savaş suçlusu katil Saddam'
ın BM'de yargılanması; 

3. Türkiye Kürdistanı'na sığınan 
Kürt halkının BM gözetimi altına 
alınması; 

4. iran-Irak barış görüşmelerine 
Kürt halkının meşru temsilcilerinin 
katılması; 

5. Kürdistan halkına yönelik sava
şın derhal durdurulması. 

Eylem sonrası bir arkadaşımız ey
lemin amacını, taleplerimizi ve Tür
kiye'ye sığınan Irak Kürdistanı hal
kımızın durumuna ilişkin Hollanda 
Hilversum Radio'sunda bir konuş-
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ma yaptı. Öte yandan eylemimiz 
radyo, TV ve basında geniş şekilde 
yer aldı. 

* 

8.9.1988 günü Türkiye ve Türki
ye Kürdistanı'ndan örgütler olarak 
Hoilanda'daki Irak elçiliği önünde bir 
gösteri yaptık. Gösteriye 200 kişi ka
tıldı. Biz, Kürdistan bayrağı ile eyle
me katıldık. Saddam katilinin make
tine benzin dökerek yaktı. Saddam 
diktatörlüğünü yeren sloganlar attık
tan sonra, eylemimiz Herne Peş 
m~rşıyla son buldu. 

Ote yandan yukarda saydığımız 
eylemler süresince, TKSP'nın "in
sanlık Suçu işleyen Irak Rejiminin 
Cinayetleri Karşısında Sessiz Kal
mayalım", TEVGER'in "Yurtsever 
Kürdistan Halkına, ilerici ve De
mokratik Kamuoyuna" yine KOM
KAR'ın konuyla ilgili bildirilerini 
dağıttık. 

Yaptığımız eylemler sömürgeci 
Türk burjuva basınını rahatsız etmiş 
olacak ki, 9.9.1988 tarihli Hürriyet 
Gazetesi Lahey Adelet Divanı önün
de yaptığımız eylemle ilgili verdiği 
haberde "Kürtler Perez de Cuelle
ra saldırdı" diye yazdı. Hürriyet'in 
yazdığının aksine, BM Genel Sekre
terine böyle bir saldırı olmadı. Ey
lemlerimizin amacını bütün Hollan
da kamuoyu iyi bilmektedir. Sad
dam katilini protesto eylemlerimiz 
devam etmektedir. 

Zirek/HOLLANDA 
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YUNANiSTAN 

TEVGER Yunanistan Komitesi 
iKDP, TSiP, TKP-B, TKEP, DEV~ 
SOL 17 Ağustos günü Atina Birleş
miş Milletler binası önünde oturma 
eylemi başlattılar. Eylem 17-19 
Ağustos günleri, gece-gündüz de
vam etti. Eylem yerine katliamı ve 
kimyasal silahların kullanımını pro
testo eden , Yunanca, Arapça, ingi
lizce pankart ve dövizler asıl cJ ı. 

18 Ağustos günü ayrıca konuyla 
ilgili bir basın toplantısı yapıldı. Top
lantıda konuşan TEVGER temsilci
si , Irak Kürdistanı'ndaki vahşeti 

anlatarak, Yunanistan 'daki barış ve 
insanlık yanlısı siyasal partileri , de
mokratik kuruluşları ve özel olarak 
Yunan Başbakanı A. Papandreu'yu 
gerek üstlendiği AET dönem baş
kanlığını , gerekse 6'1ar hareketi için
deki rolünü kullanarak, Kürt halkıyla 
dayanışma göstermeye çağırdı. 
19.8.1988 tarihli dört Yunan gaze
tesi basın toplantısına yer verdi. 

C H AYn; 
rlapooKı:ur'ı 19 AuyoUarou 1988 
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Birleşmiş Milletler Binasını İşgal 
Yunan kamuoyu ve Birleşmiş Mil

letierin dikkatlerini Kürdistan soru
nuna çekmek için 25 Ağustos günü 
BM ' in Atina 'daki merkezi binası iş
gal edildi. Zor kullanılmadan yapılan 
işgal , iki saat sürdü . Bu esnada bi
nanın balkoniarına ve iç kesimleri
ne, Kürt halkına kendi kaderini tayin 
hakkı, Irak Kürdistanı ' ndaki katli
amlar durdurulsun! pankartları asıl
dı. Eylemi düzenleyen TEVGER ve 
iKDP temsilcileri bina içerisinde BM 
temsilcisi TEOL OUAR'Ia görüşerek 
taleplerini ilettiler. BM temsilcisine 
ayrıca genel sekretere iletilrnek üze
re , bir çağrı mektubu da verildi. Ey
lem esnasında kısaca şu talepler 
öne sürüldü . Kürt halkına kendi ka
derini tayin hakkı tanınsın . Irak Kür
distanı ' ndaki katliamlar durdurula
rak , kimyasal silahların kullanılma
sına son verilsin . 25.8.88 tarihinde 
Cenevre 'de başlayan görüşmelere, 
Kürt halkının temsilcileri de katılsın . 

işgal sırasında 5 Yunan gazete
sinden muhabirler (24 _ORESı TA 
NEA, ETNOS, AVRIANI, AVGI) bi-

AvnKripnıo ınWıpoiı Ra~apipmoç 
1J ROTplôa twv Koiıpôwv 

K=-~~Tio=.~ ~~n ~arı X'l~ t 

~:~~~~~~:,:0~ uo=v ro;_~-x ~-~ ~~ 

Kougôot xatEI.aoav 
ta ygaqıda tou OHE 
UT~-~-oHt;..._ı;~t:ç-.;:Uı.~ 
~~..,..-ııır-- ... ~~ 

j Aupıavn !16 AITOYITOY IN 

E ıurıvıxf} xa-ra).rı'f/Jrı y~arpei(J)V -ro 
c:.cıon::~~ · OHE an6 KoVQ6ovç 
~"'C~-
...,..~----
- cm:;:~ ... ,., 
ooror-ı _, ....-;-~ 
~,5 ,..._,ıı:cuııı&ıo,~ 

.-...~ ...... -
--G-Ot«!AııAiılaçıtı 0ı 
Jlouc:ı6oo-....aro....,..ıııı 

~12.00'IU.-....-~ 

"'l~ .. -~ 
-~~-~ _.,., .. TC:Oı'Q.oeoyııı\ICI'!Otol 

__ -....;......_~ .... 
catfl'\.-~~ 
_ .. _ 
....,...C-ftl~ ... Ka!iı!ııwıl .mov ölıE 

yıa nı yrvoıno~a -~~
~lıpCW-----
-~-~ T-.aı;. ~ıtlıç"' 

.....Oıftı~- ... ...... ~-.,....., _.,. __ L,.,.... 
~-~ .. ~~- ... - ~~---!ol 

Oı Koupôoı Kaıayycllouv w 

19 Ağustos akşamı saat 18'de Ati
na ' nın merkezindeki Propilya mey
danından Irak Büyükelçiliği önüne 
gidilerek protesto yürüyüşü düzen
lendi. Yürüyüş çok canlı ve etkili 
geçti. Yürüyüş boyunca 5-6 yaşların
daki çocuklar Irak'ın işlediği insan
lık suçlarını protesto eden pankartlar 
taşıdılar. Yürüyüş Büyükelçiliğe pro
testo mektubunun bırakılması ve el
çilik önünde yarım saatlik protesto 
gösterisiyle sona erdi. Oturma eyle
mi ve yürüyüş esnasında toplam 5 
bin adet bildiri dağıtıldı. Protesto ey
lemlerine Irak Kürdistanı'ndan yurt
severler aktif destek verdiler. Sınırlı 
olanaklarla düzenlenen eylemler ol
dukça başarılı geçti. 

naya girerek röportaj yapıp resim 
çektiler. Ertesi günkü gazeteler ey
lem haberini ve talepleri özet olarak 
verdiler. 

Daha önceki tarihlerde Irak Kür
distanı'yla dayanışma amacıyla ya
pılan eylemler ve çalışmalarla, 

bunlara ek olarak son günlerde ya
pılan eylemler sonucunda Yunan 
kamuoyu belirli bir ölçüde bilgilen
dirildi . Yunan basınında birkaç kez 
Kürdistan 'da kimyasal silahların kul
lanıldığına dair yazı ve fotoğraflar 
yayınlandı. Kürt sorunu, her geçen 
gün daha fazla kamuoyunun ilgisi
ni çekiyor. Sınırlı da olsa bir takım 
Yunanlı güçler daha şimdiden Kürt 
sorununa sahip çıkıyorlar . 

Denge KOMKAR 

Yunanistan Komünist Partisi Av
rupa Parlamentosu grubu milletve
killeri , 6 Eylül tarihinde bir açıklama 
yaparak , Irak rejiminin Kürt halkına 
karşı kimyasal silahlarla giriştiği sal
dırıları cinayet olarak değerlendirdik
Ierin i, şiddetle protesto ettiklerini 
açıkladılar . YKP grubu ayrıca , konu
yu 12 Eylül'de başlıyacak olan Av
rupa Parlementosu toplantısında da 
gündeme getireceklerini belirtti. 

Pasok MK üyesi M. Xaralambi
dis ' ın başkanlığını yaptığı"Halkların 

Hakları ve Kurtuluşu İçin Yunan 
Birliği" 1.9.1988 de yaptığı açıkla
mada şunları söyledi : " Irak ~rkçt re
jiminin Kürt halkma karşt giriştiği 

katliamt durduraltm. Yunan mecli
sinden, hükümetinden, siyasal par
tilerden ve diğer politik kurumlardan 
fiili insiyatif/er/e, uluslararast örgüt
lerden, BM Örgütt..inden, Avrupa 
Parlamentosu 'ndan Irak 'ta Kürtlere 
karşt uygulanan jenosidin durdurul
masi talebinde bulunmalannt istiyo
ruz. Banşçtltğtmtz, enternasyonalist
fiğimiz ve hümanistfiğimiz Kürdis
tan 'la ktyaslamyor. " 

9.9.1988 tarihinde de 14 Yunanlı 
örgüt bir çağrı yayınlıyarak Atina ' nın 
Propilya meydanında bir miting dü
zenlediler . Daha sonra Atina 'daki 
BM binasi önünde yürüyüş düzen
lendi . Yürüyüş sonucunda Yunan 
örgütlerinin oluşturduğu komite, BM 
binası ve daha sonra Irak Büyükel
çiliğine soykırımı protesto edip bir an 
önce durdurulmasını isteyen çağrı
yı bıraktılar . Bu eyleme ayrıca Kür
distan Kurtuluş Hareketi TEYGER 
ve KSSE 'nin yanısıra Türkiye 'li se
kiz örgüt de (TDKP, TKP/ML, TKP
TIP Yunanistan , TSIP,TKEP,TKP-B) 
katıldı. Basın ve TV bu eylemi ve Yu
nan örgütlerinin çağrısını haber ola
rak verdi. 
Çağrıda şu talepler yer alıyor : 

-Irak hükümetinden Kürt halkının 
katliamı olan bu barbarca saldırıla
rını hemen ve anında durdurmasını 
istiyoruz; 
-Birleşmiş Milletler 'den tedbir al
masını ve Irak'ın gerçekleştirdiği bu 
eylemleri durdurmasını istiyoruz; 
-Yunan hükümetinden duruma 
müdahale ederek, Irak'taki Kürtlere 
uygulanan katliamı durdurmasını is-
tiyoruz. . 

Çağrıyı yapan örgütler: 
-AKE-Bağımsız Barış Hareketi 
-EEDYE Uluslararası Barış ve Si-
lahsızlanma için Yunan Komitesi 
-KEADEA Ulusal Bağımsızlık , 

Uluslararası Barış ve Silahsızlanma 
için Hareket 
-EEDDA Yunanistan Uluslararası 
Demokratik Dayanışma Komitesi 
-Hristiyan Barış ve Birlik Hareketi 
-EKA Atina işçi Merkezi 
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-OLME Orta Öğretim Öğretmenler 
Fedarasyonu 
-inşaat işçileri Federasyonu 
-Penhelenik Kültür Hareketi 
-OGE Yunanistan Kadın Hareketi 
-Atina Pire Hastahaneleri Doktor-
lar Birliği 
-Panhelenik Çiftçi Kooperatifleri 
Birliği Konfederasyonu 
-POTA 
-Yunanistan Kamu Memurları Sen-
dikası 

Yunanistan hükümet sözcüsü So
tiris Kostupulus aynı günlerde yap
tığı açıklamada, Irak'ın Kürtlere karşı 
giriştiği saldırıları ve kimyasal silah
lar kullanıldığı yolundaki haberleri 
kaygıyla izlediklerini belirtti. 

Irak rejiminin kimyasal silahlar 
kullanarak giriştiği jenosidi protesto 
eylemleri önümüzdeki günlerde de
vam edecek. 

Heval/ Atina 

AVUSTURYA 
Saddam rejiminin Irak Kürdistanı 

halkımıza yönelik vahşetini protes
to etmek için yaptığımız eylemler 
Avusturya kamuoyunda geniş yan
kılar yarattı. 

25.8.1988'de KOMKAR taraftarla
rı olarak Viyana'daki Birleşmiş Mil
letler binası önünde, Irak Kürdista
nı'nda kimyasal silahların kullanıl
masına karşı oluşturulan komitenin 
bildirisini yoğun bir şekilde dağıttık. 
Bildiriyi, Birleşmiş Milletler mensup
Ianna ulaştırarak, gelişmeler karşı
sında sessiz kalmamalarını istedik. 

2.9.1988 tarihinde ise, Viyana'da 
yaşıyan Kürdistanlı yurtseverler ola
rak Birleşmiş Milletler binası önün
de bir miting gerçekleştirdik. 
Mitingde Saddam rejiminin uluslara
rası antlaşmaları ve hukuku hiçe sa
yarak halkımıza karşı kimyasal silah 
kullanarak jenosid uygulaması pro
testo edildi. 

Mitinge katılanlardan oluşan .~ir 
delegasyon, Birleşmiş Milletler Or
gütü'nün Viyana'daki temsilcilerin
den kanlı Saddam rejiminin kınan
masını ve kimyasal silah kullanımı 
sonucu yurtlarını terk etmek zorun
da bırakılıp, Türkiye Kürdistanı'na sı
ğınan Kürtlere acilen ilaç, giyecek 
ve yiyecek yardımlarının yapıl
masını; 

Irak-Iran arasında Birleşmiş Millet
ler gözetiminde yapılan barış görüş
melerinde Kürt halkının durumunun 
ele alınmasını ve halkımızın meşru 
temsilcilerinin bu görüşmelerde ta
raf olarak katılmasını istedik. 

Miting süresince Irak Kürdistanı'
ndaki gelişmeleri konu alan bildiri
ler dağıtıldı ve vahşeti hiç bir 
kuşkuya yer bırakmayacak şekilde 

Rüpel17 

Kimyasal gaz ... Bugün Irak Kürdistanı, yarın ?!?! 

açık şekilde gösteren fotoğraflar ser
gilendi. 

Yine 15.9.1988 tarihinde, Kürdis
tan'ın tüm parçalarından 150 dola
yında yurtseverin katılımıyla, 
Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın 
önünde toplantı düzenledik. Bir de
legasyon, Dışişleri Bakanlığı'ndan 
yetkililerle kimyasal silah ve Türki
ye Kürdistanı'na sığınmış olan mül
tecileri n durumunu görüştü. 
Kendilerine konu ile ilgili bir mektup 
verildi. Daha sora ise, Irak elçiliğinin 
önüne kadar bir yürüyüş dü
zenlendi. 

Irak rejimini halkımıza karşı giriş
tiği cinayetlerden dolayı protesto ey
lemlerim iz devam ediyor. 

Zırav/Viyana 

iSVEÇ 
isveç'te Birleşmiş Milletler binası 

önünde Kürdistan'ın tüm parçaların
dan 60 dolayında yurtseverin katıl
dığı bir açlık grevi yapıldı. .Açlık 
grevini düzenleyen komite, lsveç 
Dışişleri Bakanı'yla görüşerek, Irak 
Kürdistanı'nda Kürt halkına karşı ya
pılan soykırımı anlattı. Kendisinden 
konuyu hükümet düzeyinde görüş
melerini, gerekli önlemlerin alınma
sı için çaba harcamalarını istedik. 

Bakan, soykırım ve kimyasal silah 
kullanımı üzerinde duracaklarını 
söyledi. Yine grev komitesi, BM Ko
miserliği'ne başvuruda bulunarak, 
şu istemlerde bulundu: 

"isveç hükümeti, lrak'm kimyasal 
silah kullanmasmm önüne geçmeli
dir. Türkiye'ye Siğmanlarm güvenli
ği sağlanmalidir. " 

Bunların yanı sıra 1 O Eylül günü, 
Stokholm'ün merkezinden başlaya
rak Irak Elçiliği önüne kadar bir pro
testo yürüyüşü düzenlendi. Yürüyü
şe 2 bin dolayında bir kitle katıldı. 
Yürüyüş boyunca isveçce ve Kürt
çe sömürgeci Saddam rejimini pro
testo eden pankartlar taşındı, 
sloganlar atıldı. 

Irak Kürdistanı'nda halkımıza kar
şı işlenen bu soykırımı protesto için 
yapılan çalışmalara isveç basın ya
yın organları geniş bir şekilde yer 
verdiler. 

Bıjar/Stokholm 

Medico-lnternational'in 
Kimyasal silahlardan 
zarar görenlerle ilgili 
dayan1şma kontosu: 

Stichwort: Kurdistan 
Stadtsparkasse Frankfurt/M 
Konto No: 1800 veya 
Postgiro Köln 6999-508 
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Bonn'da Milletvekillerinin Katliamla İlgili Basın Toplantısı: 

''Kürtlere Uluslararası Yardım Yapılmalıdır'' 
12.9.1988'de Bonn'da, 

Yeşiller Parti yöneticisi 
Jürgen Maier, Medico in
ternational adına Hans 
Branscheidt, SHP Milletve
killerinden M. Ali Eren ve 
Arif Sağ, Uluslararası Af 
Örgütü temsilcisi Michael 
Wülliger'in katıldığı, SPD 
milletvekili Michael Müller'
in hasta olmasından dolayı 
katılmayıp basın açıklama
sı gönderdiği," Irak'ın Kürt 
halkını yoketme politika
sına ve Türkiye'deki sı
ğınmacı 150 bin Kürdün 
son durumuna ilişkin" bir 
basın toplantısı yapıldı. 
Toplantıya çok sayıda 
ajans, radyo ve günlük ga
zetelerden basın mensubu 
katıldı. 

M. Ali Eren 

Basın toplantısında ilk ko
nuşmayı lliıedico internati
onal adına Hans Bran
scheidt yaptı. Konuşmasın
da Federal Hükümetin res
mi tavır almamasını eleşti
rerek, kimyasal silahların 
üretimi için hammadde ih
raç eden F. Almanya'nın bu 
soykırımdaki payına işaret 
etti. Kürt halkının karşı kar
şıya bulunduğu dramatik 
koşullara değinen Brans
cheidt, tüm uluslararası ku
ruluşları, hümanist çevrele
ri, derhal Kürt halkına yar
dım etmeye çağırdı. 

Yeşiller Partisi Yönetici
si Jürgen Maier ise, katlia
mı protesto ettiklerini 
açıklıyarak, başta BM örgü
tü olmak üzere, ilgili kuru-

luşların Kürt Halkına karşı 
kimyasal silah kullanan Irak 
hükümetini durdurmak için 
derhal harekete geçmeleri
ni istedi. 

Toplantıya gözlemci ola
rak katılan Uluslararası Af 
Örgütü temsilcisi ise, söz 
alarak, örgütünün Irak Kür
distanı'ndaki gelişmeler 
hakkındaki görüşlerini dile 
getirdi. "Biz Irak hükümeti
nin af konusunda samimi 
olduğu inancında değiliz. 
Çünkü geçmişte de Irak yö
netimi, Kürtlere yönelik af 
ilan etti. Daha sonra ülkeye 
dönen insanlan tutuklayip 
yok etti." Michael Wülliger, 
konuşmasına devamla, Af 
Örgütünün devletler üstü 
bir kuruluş olduğunu, ken-

Arif Sağ 

di tarihlerinde ilk kez BM 
Güvenlik Konseyi'ne çağrı
da bulunduklarını ve Irak 
hükümetini Kürt halkına 

karşı giriştiği soykırımdan 
dolayı protesto ettiklerini 
açıkladı. 

Daha sonra SHP Millet
vekili M. Ali Eren söz ala
rak, iran ve Irak arasında 
barış görüşmelerinin yapıl
dığını belirterek, savaşın 
asıl unsurlarından birinin 
-Kürtlerin- hesapta ol
madığını söyledi. "Iki ülke 
arasmda ateşkes sağlan
masına rağmen, faşist Sad
dam rejimi, Kürtler üzerinde 
bir jenosid gerçekleştirmek
tedir" diyen M. Ali Eren, bu 
toplantıda Saddam'ın poli
tikası üzerinde fazla dur-

mak istemediğini; çünkü 
bütün dünyanın Saddam'ı 
yaptıklarıyla yakından tanı

dığını belirtti. Esas olarak 
Saddam rejiminin katliam
larından kaçıp Türkiye'ye 
sığınan Kürtlerle ilgili olarak 
ve hükümetin tutumuyla il
gili konuşmak istediğini be
lirten SHP Milletvekili Eren, 
konuşmasını şöyle sürdür
dü: "Bölgeden kaç1p Tür
kiye smmndan içeri girip 
Türkiye'ye s1ğman çoğu 
yaş/i, çocuk ve kadınlar şu 
anda sınif bölgelerinde bek
letilmektedirler. Bir çoğu
nun henüz bannabileceği 
bir çadm bile yok. Ama bü
tün bunlara rağmen Türki
ye'nin bunlan smmndan 
içeri almas1 olumlu bir 

Jürgen Maier 
ad1mdlf. Ancak hükümet Sl
ğmmac/ Kürtlere hukuksal 
bir statü tamma niyetinde 
değildir. Çünkü bölgeye gi
den 18 kadar SHP millet
vekili yapliklan incelemeler
de ise hukuksal bir boyut 
kazandlfmak gerektiği
ni hükümete bildirdiler ve 
böyle bir rapor sundular. 
Ancak hükümet, kesinlikle, 
KIZI~.Haç'i, Birleşmiş Millet
ler Orgütü'nü bu işe bulaş
tlfmaktan yana değil. Bu 
kuruluş/ann, özellikle de KI
ZII H aç 'm yşpmak istediği 
yardimlan Ozal hükümeti 
kabul etmemektedir. Kendi 
imkanlanyla sorunu çözebi
/eceğini söylemektedir. " 

Irak hükümetinin Kürtle
re karşı kimyasal silah kul-

landığını, bölgede incele
me yapan SHP heyetiyle 
birlikte giden tabipierin de 
bunu doğruladığını, yakında 
bu konuda bir raporun da 
basına ulaştırılacağını söy
leyen M. Ali Eren, sözlerine 
şöyle devam etti: "Özal hü
kümetinin bu işe uluslarara
SI boyut kazandlfmak 
istememesinin bir tek nede
ni vardlf. O da, bu ayın 
25'inde yapilacak olan refe
randumdur. Bu durum re
ferandumda da malzeme 
olurak kullamlmak isteni
yor. Bu referandumdan 
sonra öyle tahmin ediyo
rum ki, bu insanlar tekrar 
bölgelerine veya iran'a gön
derileceklerdir. Hükümetin 
bu güne kadarki tutumu bu
nu bize gösteriyor. Aynca 
Saddam rejiminin son ÇI
kardiği aldatmaca af yasa
SI da, öyle samyorum yapi
lan görüşmeler sonucu 
Türkiye'ye Siğman bu in
sanlar gönderildiğinde 'af 
ç1kt1 biz de gönderiyoruz' 
denilebilmesi içindir. Türk 
hükümeti eğer gerçekten 
bölgeye s1ğman Kürtlere in
sani yardim yapacaksa, bu 
işe uluslararasi boyut ka
zandlfmal!dlf. Kizii Haç'm 
yard1mlanm kabul etmelidir. 
Öncelikle on/an mülteci ola
rak kabul etmelidir. Böyle 
yapt1ğ1 taktirde söyledikleri 
inandmc1 olabilir. Aksi tak
tirde hükümetin bunlara in
sani bir yard1m yapacağına 
inanmworum." 

Basın toplantısında en 
son konuşmayı SHP Millet
vekili ve tanınmış halk sa
natçısı Arif Sağ yaptı. M. Ali 
Eren'in olayı anlattığını söy
leyerek, bölgedeki gezi izle
nimlerini anlatacağını 
söyleyen Arif Sağ, bölgede 
inceleme yapmak üzere 14 
milletvekili ve 4 basın men
subu olmak üzere Hakkari
ye gittiklerini ve inceleme
lerde bulunduklarını belirt
ti. Sağ kon~.şmasını şöyle 
sürdürdü: "Once Uludere'
ye 5 veya 6 km uzaklikta bir 
bölgede su kenannda 1500 
kadar slğlnmac1 Kürdün bu
lunduğu bir yere gittik. Or
da insanlar ağaçlardan 
kendilerine barmak yapmlŞ
Iar. Biz gitmeden önce Özal •• 
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İslami Cemaatler Birliği Saddam Rejimini Protesto Etti 
17 Eylül 1988 tarihinde Köln'de 

"islami Cemaatler" tarafından 
"Saddam Zulmünü Tel'in" yürü
yü~ü ve mitingi düzenlendi. Eyleme 
yörıelik çıkardıkları bildiride şöyle 
deniyör-: 

sever kesimlerden 24 Eylül'de 
Köln'de yapılacak olan eyleme ka
tılmaları istendi. 

rinden rahatsız oldular. Bu durum, 
Tercüman Gazetesi gibi sözde isla
mı savunan burjuva gazetesinde de 
açık bir şekilde görüldü. 

"Dün Mustafa Kemal'in Türkiye'
de Şeyh Said ve uleamanm başlat
tiği islami kw1m dolaylSlYia bilhassa 
müslüman Kürt halkm1 as1p kestiği 
gibi, 200 köyü de yak1p y1km1ştlf. (Zi
lan Deresi vs.) 

Halepçe katilamını gösteren bü
yük boy fotoğrafların ve "Bımre Sad
dam", "Bımre Koleti", "Kahrolsun 
Saddam" vb. pankartların taşındığı 
yürüyüşe 2 bin dolayında bir kitle 
katıldı. 

Tercüman gibi gazeteler, tirajları
nı arttırabilmek için başka zaman 
sayfalarını "Konsolosların. da katıl
dığı 10~15 kişilik derneklerin açılışı
na" ayırırken, Saddam rejimini pro
testo eden ve Kürt halkının durumu
nu gözler önüne sermeye çalışan 2 
bin dolayında kitlenin katıldığı bir ey
lemi 3-5 satırla geçiştirmesi de bu
nu gösteriyor. Çünkü bu eylemde 
geçmişte ve günümüzde Kürt halkı
na yapılanlar lanetlendi.. Kürtçe slo
ganlar atıldı, flamalar taşındı .. Bu, 
Tercüman gibi. din tücarlığı yapan
ları, ırkçı-şoven kesimleri rahatsız et
meye yetip arttı. 

"Bugün de Irak'ta müslüman Kürt 
kardeşlerimiz, kendi topraklan üze
rinde katliama tabii tutu/up imha 
edilmek istenmektedir. Zalim Sad
dam, ateşkes karanm flfsat bilerek 
ve sahipsiz kaldlklanm bilip korkunç 
silahlar kullamp bu masum insanla
rm evlerini yak1p y1kmakta, çoluk ço
cuk, genç ihtiyar demeden dünyan m 
gözleri önünde korkunç bir soykm
roma başlamiŞtlf. " 

Yürüyüş ve miting boyunca bazı 
ırkçı-şoven Türk çevreler, sömürgeci 
Saddam rejiminin katilamını gözar
dı etmeye; KOMKAR'Iı emekçilerle, 
yurtsever duygular taşıyan dindar 
Kürt emekçilerinin ilişkiye geçmele-

Mitingte, "islami Cemaatler" adı
na Kürtçe, Türkçe ve Almanca ola
rak yapılan konuşmalarda, Irak 
rejiminin Kürtlere karşı başlatmış ol
duğu soykırım sonucu binlerce sivi
lin hunharca katiedildiği belirtilerek, 
tüm müslümanlar bu vahşet karşı
sında sessiz kalmamaya çağrıldı. 
Yürüyüş ve miting boyunca çok 

sayıda KOMKAR üye ve sempati
zanları, kitleye yönelik bildiriler da
ğıttılar. Kürtçe ve Türkçe olarak, 
sözlü propaganda yürüttüler. Yurt-

•• 
aç1klamada bulunarak 'bü
tün yardimlar ulaşti. Orda
ki insaniann içme, yeme ve 
barmma sorunlan çözüm
/endi' dedi, gittiğimiz za
man gördük ki ne battaniye 
u/aşm1ş, ne de öyle abartll
diği kadar yeme-içme ve 
sağlik sorunlan çözülmüş. 
Daha sonra diğer kamplara 
gittik. Orda da su ihtiyaçla
om gidermek için su kenar
Ianna toplanm1şlar. Yukar
da insanlar yüzünü ayağm1 
yiklYor, aşağ1da ise insanlar 
bu sudan içiyorlar. Has
talik korkusu var. Doktor ve 
ilaç sorunu pek çözülme
miş. Sadece 10 sağlik eki
bi var. Bunlar tüm bölgeyi 
tarama olanaklarmdan yok
sundur/ar. Gece saat 9 ci
varlarmda Ortaköy bölge
sine ulaşmadan yağmur 
yağmaya başladi, hava so-

ğudu. Orda öğrendiğimize 
göre Köyün üst taratma 12 
bin s1ğmmac1 Kürt yerleşti
rilmiş. Bir çoğunun üzerin
de demin de dediğim gibi 
battaniye ve altianna sere
cek her hangi bir şeyleri 
yok. Bu insaniann yüzde 
BO'i kadm ve çocuklardan 
oluşmaktaydi. Yağmur ya
ğwor, anneler üzerlerinden 
ç1kard1klan giysilerle çocuk
lanm korumaya çalişwor
lar.. Burada bir şey daha 
dikkatimizi çekti. Çocukla
rm köy okul ve camisine 
yerleştirilmesi için izin is
tenmiş, bölgede görevli bu
lunan subay buna izin 
vermemiş. Bildiğiniz gibi 
köy okullan şu anda tatilde. 
O küçük çocuklan okulda 
barmdlfmak varken, müsa
de etmemiş/er. insanlar 
yağmuru'?. altmda yatwor
lar. Yani Ozal böyle yard1m 
ediyor." 

Arif Sağ, bir soru üzerine 

Bugün Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesi, geçmişe oranla, çok 
daha geniş bir yelpazede, yurtsever 
duygular taşıyan dindar kesim için
de yaygın bir taraft~r buluyor. Bu
;;un sonucudur ki, "Islami Cemaat
ler Birliği" böylesi bir eylem koymak 
zorunda kaldı. Bu dindar kesimlerin 
yurtsever duygular taşımalarına, 
kendi ulusunun sorununa daha faz
la ilgi duymaları saygıya değerdir. 
Dindar Kürt yurtseverleri, gerici Türk 
kesimine aldırmadan, bu yöndeki 
çabalarını.bundan sonra da yoğun
laştırmalıdırlar. 

Irak hükümetinin Kürtleri 
kurşuna dizmesinin yeni bir 
olay olmadığını, yeni gelen 
haberlerde insanların geniş 
çukurlar açılarak içlerine di
ri diri gömüldüklerini söyle
di. Diğer bir soru üzerine 
ise, Arif Sağ, sığınmacılar 
arasında kimyasal silah et
kilerinin bariz şekilde görül
düğünü, özellikle çocukla
rın gözlerinin küçüldüğünü, 
yüzlerinde morarma ve ya
nıkların oluştuğunu söyledi. 
Daha sonra basın mensup
larının bir çok sorusunu ya
nıtlayan M. Ali Eren ve Arif 
Sağ sorunun insancıl bir 
olay olduğunu herkesin ka
bul etmesi gerektiğini belir
terek, uluslararası kurui\JŞ
Iarın sığınmacılara, mülteci 
hakkının tanınması için gi
rişimde bulunmalarını ve 
yardımlarını arttırmalarını 
istediler. 

Rahatsızlığından dolayı 
basın toplantısında bulun-

mayan SPD ryıilletvekili 
Michael Müller'in basın 
açıklamasında İse, federal 
hükümetin ve dünya kamu
pyunu Kürt sorunu konu
sunda daha açık tavır 
alması gerektiği dile getiri
lirken, kimyasal silah kul
lanımına ilişkin araştırma 
yapılması, Irak'ın bu ko
nudaki tavrının mahkum 
edilmesi isteniyor. Kürt so
rununa Birleşmiş Milletler 
Örgütünün sahip çıkması 
gerektiği belirtilen basın 
açıklamasında, Kürtlerin 
durumunun yapılmakta 
olan barış görüşmelerinde 
ele alınmasının gerekliliği
ne işaret etmektedir. 

Öte yandan KOMKAR 
basın toplantısına Kürt hal
kının Irak rejimi tarafından 
kimyasal silahlarla sistema
tik olarak yok etmesine iliş
kin bir döküman sundu. 

Siyabend-BON N 
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Dıji Oetılkı .. ına Gele Ku .. d Bı Deste Saddam, 
Denge Xwe Bılındkın! 

(Destpek rOpel 24'an) 

ri hember lraki be sten -
d ın. 

Aliye dın da ji, Yekıtiya 
Ereban O Mısır pıştgıriya 
xwe bı lraqe ve eşkere kı
rın. Carek dıne ji rOyen 
xwe ye paşverO nişan 

dan. 
Rejima şovın O nıjadpe

res ya lraqe aliyeki dıbeje 
dıji Kurdan çeken kimyewi 
ne hatiye bı karanin, jı ali
ye d ın ji daxwazen rexıstı
nan navnetewi qebOI nake 
ku, ew bıçın Kurdıstane. 
Mırov jı wan pırsbıke, ger 
hOn dıbejın çeken kimye
wi lı Kurdıstan ne hatiye bı 
karanin, jı ber çı hOn izne 
nadın ku komisyon bıçe 

Kurdıstan. Ev ji xuya dıke 
ku, Saddam O aligıren wi 
derewan dıkın .. 

Derewek Saddam ji ev 
e ku, dıbeje mın "Et" der
xıstiye. Armanca ve ev e 
ku, dınya alame bıxapine. 
O derewen xwe hin ji peş
ta dıbe, dıbeje kesen ku 
çObOn Tırkiye jı wan 11 
hezar wegeriyan hatın lra
qe. Le kes bı gotınen Sad
dam naxape. Berpırsiya

ren Tırkiye, ku Tırkiye ji dı 
vi kari da du aliti dıke, eş
kere kır tene 2 kes jı Tırki-

ye çOne lraqe. 

Rewşa Hukma 
Kolonyalist ya Tırk 

Jı sedhazari betır Kurd 
jı ber zulma Saddam revin 
O derbazi Kurdıstana Tır
kiye bOn. Ve yeke çave 
gelemperiya dınyaye kı

şand ser Tırkiye. Çawa te 
zanin, destpeke da hukma 
Tırk ne xwest ku sinoran 
bo Kurden lraqe veke. Ke
sen ku dı rojen peş jı sinor 
derbazi Tırkive bOn, huk-

maTırk wan gırt da lraqe. 
Hukma xwinxwar ya lraqe 
ji, wan Kurdan hemOyan 
da ber gullan, kuşt. Ev pır 
rojnaman da hat nıvisan
dın. Le paşe jı ber hın se
daman hukmeta Tırk sino
ran bo gele me ya Kurdıs
tana lraqe vekır. Ev se
dem ev bOn: 

Lı Tırkiye O Kurdıstana 
Tırkiye dora 15 milyanan 
Kurd dıjin. Ger Ozal, sinor 
jı bo Kurdan venekıra, her-

sa Kurden Tırkiye bıkışan
da ser xwe. 

Disa dı rojen peş me da 
lı Tırkiye ve referandOmek 
be çekırın. Jı bo destxıstı
na rayen Kurdan, hukma 
Tırk gavek usa avet. 

Noqteyek dıne ji stem
beriya navnetewi bO. 

Le rasti ji sederne yake
min noqta peşin bO ku, 
hukma Tırkiye ve bıryara 
da. Ev yeka gotaren rojna
mavanan Ewropaye ji xwe 

ÇALAKiYEN PROTESTOYE 
Pışti erişa leşkeren Iraqe, hezen welatparez yen Kurdıstan, lı seranseri Ew

rupe hemher we xwinrıjiye çalakiyen bı cure cure bı kar anin. Greva xwe

bırçikırme u xwepeşandan çekırm; cigehen rexıstmen navnetewi dagırkırm 

u bı parti, rexıstm, sendikan ve pevendi danin. 

Lı Elmanya Federal, "Komita Dıji Xebıtandma Çeken Kimyewi h Kordıstana 

Iraq" hemher ve erişe bı zmane Elmani u Tırki belavokek derxıst u dı roja 

25.8.1988'an da lı her xaniya Koma Mılletan cıvinek amadekır. Heyetek jı 

komite, bı berpırsiyare lıqe Koma Mılletan ya Bonn ve axıft. Jı wi daxwaz 

kır ku, Koma Mılletan lı ser pırsa netewa Kurd ji bısekme; rureşiya dewle

ta kolonyalist ya Iraqe bı xurti protesto bıke. Dı gel ve cihe Xaça Sor a Kol

ne hat dagırkırm. Jı bo pekanina xwepeşandanek dıj rejima Iraq, dı roja 

24.9.1988'an da lı bajare Kolne plakat u belavok derxıst. 

Lı gelElmanya Federal, lı Holland, lı Yewnanistan, lı Swed, lı Nemsa, lı 

Danimarqa rexıstmen Kurdistani pır çalakiyan pekanin. Bı rexıstmen nav

netewi ve pevendi danin; jı wan xwestm ku hemher qırkırma gele Kurd be 

deng neminm. Bı van karan ve gelemperiya Ewrupe agahdar kırm u rureşi

ya hukma Iraqe carek dm lanet kırm. 
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careke dın eşkere dıke . 
Rojnamevan dınıvisın ku , 
insanen Kurd ıstana Tırki
ye , eşkere d ı bejın kesen 
ku jı Kurdıstana lraqe 
mecbur mane hatıne Kur
dıstana Tırkiye , insanen 
me nın , ew perçek jı me 
nın .. 

Hukma Tırk ya kolonya
list ne bı xwe jı bo helkırı 
na pırsen Kurden lraqe 
kar dıke , ne ji izin dıde ku , 
rexıstınan navnetewi ali
kari bıkın . Xaça Sor, Me
dico International u hin 
rexıstınan dın, çend caran 
xwestın ku, jı aliye tıbbi ali
kariya multeciyan bıkın . 
Hukma Tırk izin neda 
w an . 

D isa DY A, eşkere kır dı 
deste wi da delil heye, ku 
hukma lraqe çeken kimye
wi dıji Kurdan daye xeba
te. Tırkiye dıbeje na Irak, 
çeken kimyewi bı kar ne 
aniye .. . Ü izne nade ku , 
rexıstınan tıbbi, humanist 
werın Tırkiye u lı multeci
yan mezekın. 

Bı wan karan ve hukma 
Tırkiye carek dına ruye 
xwe da nişandan , ku pışt
gırtiya hukma lraqe dıke . 
Burjuvaziyen Tırk, niyet dı
ke ku lı bazara lraqe jı xwe 
ra cih bıgıre .. Ber ve yeke 
naxwaze ku navbeyna wi 
u hukma lraqe lı hev 
bıkeve . 

Wan rojen dawi da, be
tıri bı deste MiT'e rojna-

men Tırk , dıji multeciyan 
dıjmıntayi zade dıke . Lı ser 
wan tışten nebuyi dınıvisi 
nın . Dıxwazın lı Tırkiye mıl

let bıxapinın ku , Kurden 
lraqe bune bela sere Tır
kiye , tıştek qebul nakın , iı 

Tırkiye acız ın u hwd .. Ü 
paşa ji rejima Tırkiye beje, 
bela ew gotınen me nakın , 

jı me ne razi nın , eme wa
na bışinin lraqe ... H ezen 
şovın u nıjadperest , dıx

wazın ku , kesen ku jı ber 
zulma Saddam reviyane 
hatıne Tırkiye , carek dına 
bıkeve dest Saddam u 
Saddam ji w ana qır bıke .. . 
Ger jı dest Evren u Ozal 
be, ew ji wek Saddam, bı 
gotınek dın hin jı Saddam 
betır jenosidek hember 
gele Kurd pekbinın . Le be
le we gave quwetta wan jı 
bo ve kare hin hındık e ... 

Hember erişa Saddam, 
pewiste ku , hezen welat
parez ya Kurdıstane beri
ya hertışti bene ber hev: 
fırsend bıgerin ku , bı hev 
ra dıji dıjmıne gele Kurd 
çalaki kar bıkın. Dı gel ve 
bı hezen demoqrasixwaz, 
hezen demoqrat ya lraqe 
u Tırkiye bı hev ra kar bı-
kın ... Mılen xwe bıdın ber 
hev .. . Bı hazbuna me, lı 
derweyi welat, an ji lı we
lat, dıkare hember erişen 
dıjmın gele me bıpareze u 
welate me dı bın lepen dıj 
mın xılas bıke ... 
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Nameya Seroke Partiya Sosyal 
Demoqrat a Elmaoya 

Seroke Partiya Sosyal Demoqrat ıJ gruba parlemen
toye a partiye Dr. Joehen Vogel }1 bo serokwezir H. Kah/ 
ra nameyek rek1r. Em ve name b1 kurti ll }er peşkeşi 
xwendevanan d1km: 

" Soroke heja, 
Gruba Parlamentoya Federal ya PartiyaSosyal De

moqrat erişen leşkeren iraqe lı ser gele Kurd u Asuri
yan bı rık u tateı dınhere u mezedıke. Weran kırına 

gundan ya behejmar, karanina bomben kimyewi , eşke
reye ku pepezkırın u nasnekırına heqen insani u qanu
nen navnetewi ye, hım ji evi yeki be perwa dıke. 

Xelke ci hane hımber van kıryaran, kırınan hukma fe
deral u hukumeten welaten rojava kem dıbinın u rexne 
dıkın . Jı ber vi yeki jı we daxwaz dıkın , hıngi wext der
basnebuye, hukma federal evi yeki jı ce.m hukma lraqe 
protesto bıke ; disa cehd bıke ku erişen lraqe lı ser gele 
Kurd u Asuriyan bıde sekınandın . Jı aliye dın lı ber Sa
ziya Mılleten Yekbuyi u Civata Abori a Ewrupaye peş

nıyar bıbın ku lı .ser ve mesela bısekının. Usa ku erişen 
heze çekdaren lraqe bıdıne rawestandıne . Em evi jı we 
rıca dıkın. 

Em pıştgırtiya Rexıstına Efu ya navnetewi dıkın ku , 
jı Saziya Mılleten Yekbuyi daxwaz kırıbu , ku lı ser ve 
yeke bısekıne . Disa em daxwaz dıkın H~zen ~şıtiye ya 
Saziya M ılleten Yekbuyi bıçıne hıduden Iran , Iraq u Tır
kiye u lı wıra ci-war bıbın, ku dı wi navçeye bı xeter tıji 
da ji nehelın şer çebe. 

( ... ) 
Tırkiye bı dehhezaran muhacır qebul kıriye , ev baş e. 

Le em haj nakokiya Kurd u Tırkan lı Tırkiye ji hene. 
Jı ber van yekan pewist e ku, Tırkiye qebul bıke, Xa

ça Sora navnetewi u wek Komisyona Bılınd e Muhacı
ran ya Saziya Mılleten Yekbuyi u rexıstınan dın ya 
nevnetewi wazife bıgrın . Seba ve yeke hukma federal 
dıve hukma Tırkan bıde serwextkırıne u jı bo ve yeki xe
bate bıke . 

Daxuyaniya Die GRÜNEN 
Bı nave Gruba Parlamento ya Keskan Elen Olms da

xuyaniyek derxıst. Em h jer neşırdıkın. 

" Dawiya vi hefte mabeyna İ ran Cı İraqe da denge çek Cı 
silahan hate bı r i n . Le i raq b ı 30 hezar l eşkeren xwe va, j ı 
bo orte h ıl ani na Kurdan erişe Bakura welat k ı r. 

Çawa te zanin bı qırar Cı zagonen navnetewi va karanİna 
çeken kimyewi hatiye qedexekırın. Le werın bınherın, dı sa
la 1988 'an 30 ye me ha Tirmehe vı r da hukma Iraq e bı bom
ben kimyewi va erişe derdora Bajare Hewlere Merga Sor 
dıke. Bı tank Cı balafı ren şereva gund Cı bajaren Kurdan bom
bebaran d ı ke. 150 hezar Kurd jı ber van erişan erden xwe 
terk k ı rın derbasi T ı rkiye Cı İrane bCın. Hiva Sor a Tırkiye, 
daxwazen alikariye jı bo wan hezaran Kurden Iraqe paşda 
dızvırine, al ikariya wana nake. 

Hukma İraqe jı ber ku bı İrane va şere rawastandıne, be 
heqe insani Cı hımber hernCı hıquq Cı zagonen navnetewii bı 
usuleki berberi gele Kurd qırd ı ke. Bomben kimyewi daveje 
ser wana, Kurdan mecbur dıhele ku , erd Cı ciyen xwe berdın 

bırev ın . 

Bangen hern Cı saz iyen alikariye dıkın ku quwet bıdıne ali 
kariya tıbb i. 

Bange Yekıtiya Mılletan dıkın ku heyetek bış ine Kurdısta

ne Cı ne tene jı bo dawianina şere xalice, her usa j i jı bo da
wiya şere hımber Kurdan ji kar bıke. 

Dıve hukma Iraqe j ı ber bıkaran ina çeken kimyewi, be meh
kCımkırın !" 



Rüpel 22 

Yayla Bucak'la Söyleşi: 

"Dünü, bugünü, yarını kucaklayan sergi" 
D.KOMKAR: Say_ı_n Yayla 
Bucak, Bremen Ubersee 
Müzesi'nde "Kürt Kültü
rü ve Sanatı" ile ilgili ola
rak bir sergi açtınız. Bildi
ğimiz kadarıyla F. Alman
ya'da ilk kez böylesine bir 
sergi açılıyor. Serginizin 
amacı ve bir bütün olarak 
bu konudaki düşünceleri
nizi okuyucularımıza kısa
ca açıklar mısınız? 
Y. Bucak: Sergi, Bremen 
Kürt Halkevi, Bremen 
Übersee-Müzesi ve Bre
men Yüksek Okulu'nun 
(Hochschule Bremen) bir 
ürünüdür. Bu proje, Kürt 
halkının kökenini ve gün
lük yaşamını ve Kürdis
tan'ın bütün parçalarında 
sürdürülen ulusal direnişi 
içinde taşıma politikasını 
başarmış, alışageimiş ser
gilerden farklı; dünü, bu
günü, yarını kucaklayan 
bir çalışmadır. 

Son yıllarda göçmen iş
çi örgütleri, arka avlulara 
sıkışmış derneklerin du
varlarını zorlayıp dışa dö
nük çok yönlü kültürel-po
litik çalışmalarla sorunları 
dile getirme olanaklarını 
elde etme uğraşısı ver
mektedirler. Bu kültürel 
çalışmaların büyük eksik
liği dünü anlatırken, tanı
tırken, bugüne ve yarına 
ulaşamamasıdır. Biz, bu 
projeyle dünü, bugünü ve 
yarını bir bütün olarak iş
ledik. Medler'den, Diyar
bakır hapishanesindeki 
onurlu direnişe uzanan ta
rih şeridiyle, Kürt tarihini 
işlerken göçebe yaşamın
dan yerleşik yaşama ve 
modern göçe uzanan sos
yo - ekonomik değişim ve 
çözülmeye de yer verdik. 
D. K.: Serginizde Kürt el
sanatlarından seçkin 
ürünler yer alıyor. Bunları 
nereden sağladınız? 
Y. B. : Serginin en önem
li özelliklerinden biri de 
şüphesiz bu derece çok 
sayıda göz nurundan olu
şan seçkin Kürt elsanatları 
ürünlerinin yer almasıdır. 
Bunlar, Bremen ve F. Al
manya'da yaşayan Kürtle
rin uğraşısı sonucu 
biraraya toplanmıştır. 
D. K. : Sergideki renga-

renk ve çeşitli motiflerle 
süslenmiş bu eşyalar Kür
distan'ın hangi yöresinde 
üretilmektedir. 
V. B.: Bunlar, Kürdistan'
ın tüm yörelerinden elimi
ze ulaştırılmışlardır. 
D. K.: Sergi n ize yabancı
ların ilgisi nasıl? 
Y. B. : Serginin amaçla
rından biri de, F. Alman
ya'daki göçmen işçi 
grupları içinde 4. sırayı 
alan Kürtler hakkında ay
dınlatıcı bilgiyi en geniş 
çevreye ulaştırmaktır. Yi
ne Kürtlerin işgal edilmiş 
olan ülkesinde olduğu gi
bi, burada da en tabii hak
ları için direndiklerini 
göstermektir. Bu konu bü
yük bir titizlikle işlendi. Ve 
ilgi, bizim beklediğimizin 
çok çok üstünde oldu. 

Sergiyi birkaç kez izle
yen, inceleyen ziyaretçiie
rin yanı sıra, Bremen ve 
çevresindeki okulların (01-
denburg, Osnabrück, Del
menhorst, Hamburg, 
Bielefeld) yabancı sorun-

larıyla ilgilenen çevreler 
(Danışman, Avukat, Ha
kim, Oğretmen, politikacı 
ve kiliseler) büyük ilgi duy
maktalar. Şimdiye kadar 
ortalama olarak günlük 
1700 ziyaretçi sergiyi gez
miştir. Ziyaretçilerle yaptı
ğımız konuşmalar son 
derece olumlu. Bu konuda 
ileride bir dökümantasyon 
çıkarmayı düşünüyoruz. 
D. K. : Böylesine bir sergi
yi açmanızda, dışınızda 
herhangi bir örgüt, kurum 
ve kişilerden destek veren 
oldu mu? 
Y. B. : Serginin ana so
rumlusu, Federal Alman
ya'da yaşayan göçmen 
Kürtlerdir. Sergi, onların 
politik kararlılığı, bilinçli di
renmelerinin bir ürünüdür. 
Bunun yanısıra dostları
mızdan, belirli politik bas
kı ve direnmelere göğüs 
geren demokratik kuruluş
lardan da destek aldık. 
D. K. : Serginiz, özünde 
politik bir ögeyi de içinde 
taşıyor. Bu politik öge göz-
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Denge KOMKAR 

önüne alındığında, sergiyi 
açmadan veya açtıktan 
sonra çeşitli engellerle 
karşılaştınız mı? 
Y. B. : Sergi henüz açıl
madan, proje aşamasında 
iken, Hannaver Türk Kon
solosluğu, çeşitli yol ve 
yöntemleri deneyerek en
gellemeye çalıştı. Konso
losluk, bu girişimleriyle 
zaman zaman bazı Alman 
çevrelerini de etkiledi. 
Ama tüm bu engellemele
re rağmen, bizim kararlı 
ve inançlı davranmamız, 
şoven güçleri ve onların 
dostlarını geriletti. 
D. K. : Bundan sonra bu
na benzer çalışmalarınız 
olacak mı? Şayet olursa 
nerede yapmayı düşünü
yorsunuz? 
V. B. : Yeni projelerimiz 
var. Ayrıca Bremen'de 
açılmış bulunan bu sergi
nin diğer eyaletlerde de 
açılması yönünde çabala
rımız sürüyor. Bu konuda 
olumlu sonuçlar alabilece
ğimize inanıyorum. 
D. K. : Gördüğümüz kada
rıyla serginizle birlikte 
"Kürtler, günlük Yaşam 
ve Direniş" adlı bir kitap 
da yayınlamışsınız. Bunun 
yanısıra sergiyi tanıtıcı 
herhangi bir basılı eseri
niz, çalışmanız sözkonusu 
mu? 
Y. B. : Sizinde belirttiğiniz 
kitabın yanısıra, açılışta 
yapılan konuşmaları içe
ren bir dökümantasyon, 
yine hazırlık döneminden 
kapanışa kadar olan süre
yi kapsayan bir film ve fo
toğraf arşivi de çalışmala
rımız arasında yer alıyor. 
D.K.: Sayın Bucak, oku
yucularımıza söylemek is
tediğiniz bir şey var mı? 
Y. B. : Kürt okurların ser
giyi tanımalarını bize gö
rüş ve eleştirilerini iletme
lerini bekliyoruz. Yine 
"Kürtler, günlük Yaşam 
ve Direniş" adlı kitapta 
yazılanlar F. Almanya'da 
yepyeni bir tartışma plat
formuna olanak hazırladı. 
Bu tartışmayı birlikte can
lı tutup geliştirmek hepimi
zin görevidir. Bana böyle
sine bir imkan sağladığınız 
için teşekkür ederim. 
D.K.: Okuyucularımız adı
na bizde size teşekkür 
ederiz. 
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JI BO 70 SALİYA NELSON MANDELA 

Me jı axa me kırın 
Welate me zeft kırın 
Zar u zeçan qır kırın 
Heyiyen me talan kırın 

Mendal ım Mendal ım lo 
İroj hefte salım lo 
NELSON IM MENDAL IM LO 
Kawaye reşan ım lo 

Jı bo azadkırına reşıkan 
Wekhevi wek insanan 
Jı bo mafe karkeran 
Jı bo reşık, sıpi bıbın bıran 

Mendal ım Mendal ım lo 
İroj hefte salım lo 
-!ı do heta iroj lo 
u eze bejım, bıqirım lo 

Me çekır zor tevgeran 
Tev zar - jın u meran 
Qutkırına me, jı sıpiyan 
Lı dıji P.W.Bothat 

Mendal ım Mendal ım lo 
İroj ez hefte salım lo 
Jı bo mafe gele xwe 
Dı bı m. ax u kaxım lo 

Tev gel, fı herdevokan 
Lı kfıç fı meydanan 
Jı bo mafe reşıkan 
Em bfın kulm jı merovan 

ÇEPERAST 

Mendal ım Mendal ım lo 
İroj hefte salım lo 
Deste zordariye lo 
Bı derd ım, bı kul ım lo 

Sal şeşt fı hefta dıhat 
Roj reş lı me hat 
Leşker gırte çek fı rext 
Dewran jı gerya bebext 

Mendal ım Mendal ım lo 
İroj hefte salım lı 
Ez kırım zindanan lo 
Jı kur ez dınalım lo 

Parlamena sıpiya 
Zagon kır bıne piya 
Lı dıji me Mendalan 
Hemfı dest rablin hewan 

Mendal ım Mendal ım lo 
İroj ez hefte sal ım lo 
Lı Başuren Afriqan lo 
Qongra netewan ım lo 

Lı Başuren Afriqan 
Rıjiya xwina Mendalan 
Gul u sosın xeyidin 
Jı ber zılma sıpiyan 

Mendal ım Mendal ım lo 
İroj hefte sal ım lo 
Dıji nıjadperestiye lo 
Bum bomba destanım lo 

X A ÇE RE Z 

Vebfın qane zindanan 
Tıjikırın jı reşan 
Lele, qeyde u ledan 
Eywax jı derde sı piyan 

Mendal ım Mendal ım lo 
İroj hefte sal ım lo 
Jı bo wekheviye lo 
Tım lı ser piyan ım lo 

Diyarbekır u Pretoriya 
Roj we be ewe bıbın bıra 
Afriqa Baştir fı Kurdıstan 
Ger bıbın dı welate azan 

Mendal ım Mendal ım lo 
Nelson ım Mendalım lo 
Disa hefte sal ım lo 
Ne kalım ez, cıwan ım lo 

Jı zindane han dıke 
Bo azadi lez bıke 
Roje lı Botha reşbıke 
Roj huyina mm piroz bıke 

Mendal ım Mendal ım lo 
İroj hefte sal ım lo 
Zindane da bı tene lo 
Bes, ez ser bılınd ım lo 

Fadıl Suna 

Sdyney 1 Australya 

yek (bero~aş). 7- Ceng ... Ne nivi. 8- Ezayen parti an ko-
1- Paşnave Sekretere Gışti ya Partiya Komunista Yekıti
ya Sovyet... Heywaneki avjeni. 2- Daren şewate ... Hace
teki çınin_e:·· Vex~arınek (beropaş). 3- Xwarına kuçıkan ... 
Heywane ı ar ra te gotın. 4- Na ve tekiye k ... Kese ku zma-
ne xwe P?qıi_ kır. 5- Cerd ... (E) bıkeve navbere, dıbe dıji me. 

melan ... Zedetır, ferq (beropaş). 9- Kalina berxan ... No-
tayek .... Cephe (beropaş) ... 10- Nave bajareki Tırkiye ... 
Parçekı goşt ra te gotın. 

SEREJER 
6- Hevale de (beropaş) ... Dı muziqe da notayek ... Nota-

2 34 5 6 7 o 

9 

10 

1- Fekiyek havine ... Nave rojeki 2- Helbestvan ... Naveki 
jınan (beropaş). 3- QOzbOn O rastbuna meje ... Bı ku rta yi 
dıxtor (beropaş). 4- (A) bıkeve navbere, dı be sıtara ser xa
niyan ... Tışt be wi nabıı:ı ... Sınıtek jı dewra feodalizme. 5-
Sembola madena ziv ... lşareta xetere. 6- Heywan bı wi dı
fırın (beropaş). 7- Qısmeki xaniyan ... Ne merd. 8- Ne tıji. .. 
Dı xwendına Erebi 
da şagırt, xwende
van. 9- Roj, meh O 
sal bı we te naskı- 2 

rın . 1 0- N e rast.. . 3 r:--ı--'-l-'-'-lo..;; 
Bane xaniyan. 11-
Ne em ... Raxıstıne
ka odan. 12- Jı ker 
O hespan dıxulı
qe ... Jı deste zaro
ken pıçOk ra te 
gotın. 

(Bersiva hijınara beri) • 



Dıji Qetılkırına Gele Kurd Bı Deste 
Rejima Saddam, Denge Xwe Bılındkın! 

sen sivil dıkuje , ma
lan agır dıke, bom
be napalm bı kar 
tine . Dı gel vi Sad
dam, gele be pa
raztın , jı Kurdıstane 
nefi dıke , dışine Sa
şura lraqe ciye çol. 

Hember hemO 
astengan, dıjwari
yan hezen rızgari
xwaz ya Kurdıstana 
lraqe, şer dıkın . He
zen xwe dıdın ber 
hev, taktiken nu bı 

kar tinın. 
Reaksiyonen 

Navnetewi 
Hember qetılkırı

na gele Kurd , dı 
destpeke seranseri 
dınyaye da beden
giyek çebO . Ne jı 
Koma Mıletan , ne ji 
jı rexıstınen dın ya 

i ran, bıryara Koma M ılletan jı bo Rexıstına Efu ya Navnetewi hate navnetewi dengek 

qedandına şer qebOikır . Bı vi awa- eşkere kırın . Rexıstına Efu (Al), ve derket. Kinge qetliam bı ajansan 

yi şere navbeyna Iraq O iran, ya ku yeke "terorizma dewlete" bı nav ve , bı televizyonan ve seranseri 

8 sal ajot, sekıni . Bı sekınandına kır, Cı jı ber ve yeke ?'e ilone da dınyaye belav bO , kinge rexıstınen 
şer, hukma zordest ya Saddam, bangek derxıst . Dı ve bange da welatparez dengen xwe bılınd kı-
erişek mezın ani ser gele Kurd. ruçke rejima Saddam O huku- rın , hinge hin rexıstın, hukumet 

Jı dawiya meha Tirmehe vır da meta Tırk bı şıkleki vekıri da xu- çaven xwe vekırın . 

160 hezar leşkere lraqe bı bom- yakırın. Rexıstına Efu'ye diroka xwe da 

ben napalm, çeken kimyewi , teya- Rejima Bexdaye a nıjadperest Cı cara yekem bO ku, banga Koma 

re O tank;ve eriş bırın ser Kurdıs- kolonyalist , bıryara Koma Mılletan Mılletan kır ; jı wi jı daxwaz kır ku , 

tana Irak. Bı van erişan bı sedan ya 620 carek dın da bın lıngen xwe Konseya Parastı ne ya Yekıtiya 
gund hatın weran kırın, bı hezaran O çeken kimyewi hemberi gele M ılletan bıcıve , lı ser ve mesele bı-
kes betır zarok Cı jın hatın kuştın Kurd da xebıtandın . Lı ber çave sekıne . 
O bı hezaran kes ji bırindar bO n. dınyaye , jı Helebçe xırabtır jeno- Dı gel ve jı 1 O betır dewlet, ku 

Jı 100 hezari betır zarok, jın- sidek pekani . Mıroveti jı şere d ın- dı nav wan da Ameriqa, Sovyet, 

mer, kal-pir jı ber qetliame mecbur yaye a duwemin vır da jenosidek Elmanya, Japonya ji hene, jı Ko-

man , derbazi Tırkiye O irane bOn. usa mezıntır neditıbu . ina Mılletan xwestın ku , komis-

Bı hezaran kesen sivil ji, jı ber ku Gele Kurd jı bo azadiya xwe şe- yoneke bışine Kurdıstane O lı ser 

nekarin xwe xılasbıkın, hatın qetıl- reki bı heq dıde . Peşmergen qeh- bı karanina çeken kimyewi lekolin 

kırın . Leşkeren çavsor yen Sad- reman dıji erişen dıjmın a xwin- çebıke. Jı we da DYA eşkere eyan 

dam, erişen xwe lı nav sinoren xwar. bı merani ber xwe dıde. kır ku, dest wi da delil heye ku , 

Tırkiye ji berdewam kırın. Sinor Hukma Saddam nıkare peşi lı ber Irak dıji Kurdan çeken kimyewi bı 
derbaz bO n; eriş ani n ser kampen tevgera azadiya gele Kurd bısekı- karaniye. Dı gel ve Senatoya Arne-

ku gele me te da ci bObOn, gulle ne, ber ve yeke bı çeken kimyewi rika bıryar gırt ku, ambargoya abo-
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