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Wext : 4.11 .1988 
Hejmar : 111 
Bıha : 1 DM 

Binle .. ce Kişi Köln'de Yii .. iidii: 

Kimyasal Gaz .. Bugün Irak Kürdistanı, yarın~!~! 

Eli kanlı Saddam rejiminin Kürt hal
kına yönelik barbarlığını ve kimyasal si
lahların kullanımını protesto etmek 
amacıyla 24 Ekim 1988 tarihinde F. Al
manya 'nın Köln kentinde bir yürüyüş ve 
miting düzenlendi. 

S bin dolayında bir kitlenin katıldığı yü-

rüyüş ve miting, yerli, yabancı birçok ör
güt ve kişi tarafından desteklendi. SPD, 
Yeşiller, Medico International ve GlbV 
temsilcileri mitingde birer konuşma ya
parak, Kürt halkının içinde bulunduğu 
duruma dikkatleri çektiler. 

(Konuyla ilgili yazı 6. sayfada) 
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iZINDEN DÖNENLER ANLATlYOR ... 

"Kürdistan'da halk yoksul ve tedirgin" 
5 yıldır Kürdistan'a gitmedim bu 

yıl karar verip Haziran ayının ilk haf
tasında yola çıktım. 

Heyecan, özlem, sevgi ve korku 
dolu bir başlangıç. Ve 3. gün Kapı
kule .. Heyecanlanmamak elde de
ğil. Çünkü Kürdistan'a gidiyorum. 

Kapıkule'den girince her köşede 
dalgalan an ayyıldızlı bayraklar, ara
bask çığlıkları ve satıcıların davet
leri, bağırmal~rı TQrkiye'nin ilk res
mini veriyor. Ilkin lzmir'e gittim ve 
burada iki hafta kaldım. Eş-dost, ta
nıdık ve gezmeler. Fakat hemen 
söyliyeyim ki rahat edemediı:n. Ta
nıdık ve akrabalarımın çoğu ızmir'
de olduğu halde, içimi kemiren bir 
ateş ve her zaman eksikliğini duy
duğum bir boşluk. 

Kürdistan'a gitmeden, Kürdistan'ı 
y_aşam~dan izinin bir anlamı var mı? 
Once lzimir'de kaldığım iki hafta 
içindeki anılarımı anlatmak istiyo
rum. Enflasyon yüzde 65'i aştı, her 
üç haftada bir yüksek oranda zam
lar. PTT yüzde 1 00, diğerleri yüzde 
60, 80 ve 90'a kadar varan zamlar. 
Hayat oldukça pahalı. 300, 500 
gram tadımlık et alanların yanında 
bir de hiç et alamıyanları düşünün!! 

Buca devlet hastanesine gidenler 
bilirler. Hastane girişinde polisin gö
revi hastaneye gelip sigortası ve pa
rası olmayanları ensesinde tutup 
dışarı atmak. Girişte sağdaki salon
da uzunca bir beklemeden sonra 
doktor muayenesi yapılıyor. Bu 
salon oldukça kalabalık. Sigara du
manı vs. ve hemen aynı salona çı
kan iki kanatlı bir kapı, isterseniz o 
kapının aralığında ameliyat edilenle
ri izleyebilirsiniz. 

Açıkça söylemek gerekirse cunta, 
halkın sağlığı, gururu ve her şeyi ile 
oynuyor. Hele döviz için Türkiye'yi 
ve Kürdistan'ı ise kendi vicdanları 
gibi satmaya hazır. 

Kitapçılar, genellikle ansiklopedi
lerle dolu ve bunların çoğu da ya
bancı dillerden çevirilmiş. Roman, 
biyografi ve Gorbaçov'un Glasnost 
ve Perestroika üzerine yazılmış 
eserleri bulmak mümkün. Ancak ge
nelinde kütüphaneler de dahil, her 
yerde, ırkçı-şoven, Kemalist içerikli 
kitaplar bolca var. Vu bunlarla in
sanlar zehirlanrnek isteniyor .. 

"Ver Elini Kürdistan" Dedim 

Malatya'ya varmadan, diğer bir 

deyişle Kürdistan sınırına varma
dan, ki bu sınır kavramı düşünsel 
düzeyde de ols.ii bile bu gün var ve 
bunu Evren-Ozal rejimi de biliyor. 
Kürdistan'a girişte göze ilk çarpan 
ağır şekilde basan kara havası ve 
yolların beter oluşu. {Her sene yapı
lan "sulu boyalı" asfalt!..) 

Sıcaklık, kıvrılan Murat nehri ya
nında kuruyan otlar.. Bomboş ve 
faydasız. 

Varto'nun dağ köylerinde bu yılın 
Mayıs ayına kadar kar varmış. Halk 
hayvanlarını kurtarmak için ölüm ka
lım savaşı vermiş. Aşırı yağışlardan 
ötürü bir yandan heyelan, diğer yan
dan ekinierin ekilememesi. Kısaca
sı bir taraftan Cunta diğer taraftan 
doğa zorluyor. Yurtsever Kürdistan 
halkını kendi ata toprağından göç et
tirilmeye mecbur ediliyor. 

Tatvan "Doğu Anadolu Fuarı" ku
rulmuş. Bir girip bakalım dedik ve 
içeri girdiğimizde 3-5 tane el işi, ha
lılar ve işlemeler, 2-3 tane su porn
pası hepsi bu. işte Cuntanın "Doğu 
Anadolu" dediği Kürdistan'da geli
şen sanayi ve teknolojinin en iyi ör
nekleri! 

Tatvan'da emniyet plajı dışında 
tek bir tesis yok. Muhteşem Van ka
lesi ne gidiyoruz, çok uzaktan bile 
görünüyor {Minare ve Kor Mısto'nun 
resmi). M.O. 2 bin yıllarında Urartu
lar tarafından yapıldığı tahmin edil
yor. Bir kaç istila ve fetihlerden 
sonra Osmanlılar devreye giriyor ve 
tepeye minare dikiyorlar. Torunları 
{Türkler) geldiğinde Kor Mısto'nun 4 
cepheli büyükçe, ışıklı tipini koyuyor
lar. Böylece "kaleyi fethetmiş" olu
yorlar. 

Cunta Kürdistan'a artık hizmet 
anlamında bir şey yapmak istemiyor 
ve yapılan şeyler de gönülsüz yapı
lıyor. Niye yapmadığını da Cunta şe
fi Evren'in Karakaya barajının 
açılışında yaptığı konuşmadan anla
mak mümkün. Şöyle demişti dikta
tör Evren: "biz barajın açılışını 

yapıyoruz, ama kime kalacağı belli 
değil." 

Bugün Kürdistan'da halk yoksul, 
ve iki ateş arasında bırakılmış. Halk 
güvenecek bir umut peşinde. Kurtu
luşu arıyor. Cuntanın tüm asimilas
yon, göç ve zorbalıkianna karşı, yine 
yürekli, mert ve savaşkan ruhu ile ül
kesini savunmaya hazır. Yeter ki 
yurtsever partiler güçlerini birleştirip 
ülke zemininde ciddi bir çalışma 

yapsınlar. 
ızmir ve Ankara'da TKSP sempa

tizanlarıyla qa konuştum ve aynı iz
lenimi onlardan da duydum. Onun 
için benim tüm yurtseverlere öne
rim; ülkemizde insanca bir düzen 
kurmak için üzerimize düşen göre
vi yerine getirelim. Bu bizim yurtse
verlik ve insanlık görevimizdir. 

Hepinize Kürdistan'dan sevgi ve 
selamlar getirdim. 

XAMURPET-F. Almanya 

"Dersim, Polis 
Karakoluna Dönmüş" 

Dostlar, 
Size kısa bir yolculuktan izlenim

ler.imi anlatmak istiyorum. 
Iki yıl ülkemi görmemiştim. Dersi

me gittiğimde, değişen polis ve 
"koruma görevlilerinin" artmasıydı. 
Kimi kimden koruyorlar? Devlet gö
revlilerinin korunduğu kelle sırıtır gi
bi belli oluyor. Bunun gizliliği kalır mı 
artık? 

Sekizden sonra, yani akşamları 
çarşıya inmek yiğit olmanın ölçüsü. 
Şayet kefenin arka cebindeyse diye
cek yok .. 

Dersim'in durumunu simgeliyen 
örneklerden biri Vali'nin şehirde kar
şılanışı. Bu, kurallara duyulan say
gı değil, adeta korkutmak için 
sahnelenen bir tiyatrodur. Bunu ya
şadığım bir durumla anlatayım. Oto
büs bileti almaya gidiyordum. Hü
kümet konağının önünden geçer
ken, karşıdan gelen araba aniden 
durdu. Iki kişi aceleyle indi. Baş, 
omuz, kol ve eller tıpkı Rambo filim
lerine benzer hareketlerle koruma 
tavrına girildi. ilk anda duraksadık. 
N'oluyoruz gibisinden. Sonra yolu
muza devam ettik. Meğer bu esna
da Vali bey yemek yemeye 
gidiyormuş ... 

Yöre halkına yapılan baskılar ve 
operasyonlar ise sürüyor. Dağlarda 
her taşın altına bir "zavallı" er yer
leştirmişler. Bu zavallılardan biri 
postanedeki telefon konuşmasında 
annesine kendisinin allaha şükür 
ameliyat edileceğini, daha sonra izi
ne ayrılacağını sevinerek söy
lüyordu. 

Soruyorum. kim kimden korkuyor? 
DURSNALİ/Giessen 
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Tevgel'le Dayanışnıa Gecesi: 

"TEVGER, ONURLU AMAÇLAR iÇiN ORTAIIAVGADIR" 
22 Haziran 1988'de Brüksel'de ya

pılan uluslararası basın toplantısıyla 
kuruluşu kamuoyuna açıklanan Kür
distan Kurtuluş Hareketi (TEVGER), 
geçtiğimiz aylarda birdizi çalışmalar 
gerçekleştirdi. 

TEVGER'in tanıtılması, amaç ve il
kelerinin kitlelere yansıması açısından 
önem taşıyan kuruluş bildirgesiyle 
programı, değişik dillerde (Kürtçe, 
Türkçe, Ingilizce, Fransı~ca , Alman
ca) broşür olarak basıldı. Ingilizce ha
zırlanan bir mektup devlet ve hükümet 
başkanlarına , siyasi partilere , sendi
kalara ve uluslararası kuruluşlara gön
derildi. Irak Baas rejiminin halkımıza 
karşı giriştiği soykırımdan dolayı, baş
ta BM olmak üzere, uluslararası de
mokratik ve humaniter kuruluşlara 
çağrı yapılarak , kendilerinden vahşet 
karşısında sessiz kalmamaları isten
di. Ayrıca TEVGER'in çıkardığı bildiri 
geniş bir şekilde dağıtıld ı. Faşist reji
min başı olan Kenan Evren'in F. Al
manya'ya yaptığı ziyareti protesto 
eden bir bildiri yayınladı ve binlerce el 
ilanı geniş bir şekilde dağıtıldı. 

TEVGER , Frankfurt , Hamburg , 
Stokholm , Kopenhag kentlerinde kit
leye açık toplantılar düzenledi. Bu top
lantılarda TEVGER ' in amacı ve 
çalışma tarzı üzerine bilgiler verildi. 
Oldukça olumlu geçen toplantılar , 
TEVGER'in devrimci ve yurtsever 
kadrolar açısından tanınmasına yar
dımcı oldu. 

Köln Gecesi 

23 Ekim 1988'de F. Almanya' nın 
Köln şehrinde 1500' ü aşkın bir kitle
nin katıldığı "TEVGER ile Dayanışma 
Gecesi" düzenlendi. Gece, Kürdistan 
Marşı eşliğinde slayt gösterisiyle baş
ladı. Kürdistan'ın özgürlüğü ve bağım
sızlığı için yaşamlarını yitiren tüm 
şehitler anısına yapılan saygı duruşun
dan sonra, Kürtçe ve Türkçe TEV
GER'in kuruluşunun Kürt halkı ara
sında yarattığı u muda dikkat çekilerek 
şöyle denildi : "TEVGER, onurlu 
amaçlar için ortak kavgadır, direniş
tir, gelecektir, zaferdir." 

Gecede Türkiye Kürdistanı Sos-
. yalist Partisi Genel Sekreteri Kemal 

BURKAY, TEVGER adına bir konuş
ma yaptı ve kısaca onun kuruluş biçi
mi , amaçları ve programı üzerinde 
durdu. 

Surkay bu konuşmasında Kürdis
tan'daki son gelişme üzerinde de du
rarak şöyle dedi: 

"Bugün Kürt halkmm ulusal müca
delesi birkez daha dar bir geçitten ge
çiyor. Özellikle Irak Kürdistam'nda 

halk1m1z ağ1r bir saldmyla karş1 karşi
ya. Düşman köy ve kentleri yak1p y1-
k1yor, çocuk-kad1n , yaşl1-genç 
demeden halk1m1z1 kmmdan geçiriyor, 
kimyasal silahlar bile kullamyor. On
binlerce insamm1z kendilerinin ve 
çoluk-çocuklamyn canlanm kurtarmak 
için Türkiye ve Iran s1mrlanna akm edi
yorlar. Ve çoğu kimse soruyor: 
'1975'teki durum bir kez daha tekrar 
lanacakm1? ' 

"Ne var ki, durum 1975'in t1pk1s1 de
ğil. Peşmerge güçleri bugün Irak-iran 
savaşının durmasma rağmen, Kürdis
tan'da mücadeleyi yiğitçe sürdürüyor
lar. 

" 1975 y1/mda Irak Kürdistam 'nda 
savaş durduğu zaman pekçok yurtse
ver insan karamsarliğa düştü, düş
man ise sevindi, 'art1k Kürtler bellerini 
doğrultamazlar,' diye düşündü. 

"Ama tüm dünya gördü ki Kürtler 
bellerini pek çabuk doğrulttular. Yenil
ginin üstünden daha bir y1l bile geç
meden yeniden peşmerge birlikleri 
oluştu ve kirlarda partizan savaş1 baş
ladi . 

"Eğer baştan bugüne Kürt ulusal 
hareketinin izlediği seyre bakarsak 
görürüz ki her keresinde Kürt ayaklan
malan yenilgiyle sonuçlandi, ama mü
cadele durmadi. Herkeresinde bir 
öncekinden daha güçlü başladi. Ulu
sal hareket, tüm iniş-çlktşlanyla bir bü
tün olarak yükselen bir seyir izledi. O, 
günümüzde, bilinç ve örgütlenme dü
zeyi ve program bakimmdan çok da
ha iyi durumdadir. Kürt ulusal sorunu 
günümüzde, aym zamanda uluslara
rasi boyut kazanmaktadir. Dünyanın 
dörtbir yanmda halk1m1za dostlar olu
şuyor ve Kürt sorunu uluslararasi plat
formlarda tartlŞIIıyor. 

" Bu nedenle karamsarliğa neden 
yoktur. inanc1m1z ve umudumuz güç
lüdür. Kendi kaderini tayin hakkmdan, 
yani özgürlükten ve kurtuluştan baş
ka Kürt sorununa çözüm olamaz. Ve 
özgürlük günleri yakmd1r''. 

Gecenin ikinci konuşmasını ise, 
Irak Kürdistanı Cephesi adına Tarıq 
Eqrawi yaptı. Eqrawi, TEVGER'in ku
rulmuş olmasından duydukları sevin-

ci dile getirdi ve TEVGER ile dayanış
ma içinde olduklarını belirtti . 

Gecenin kültür programında ise. 
Kürt halkının tanınmış ozanı Şıvan'ın 
yanı sıra , Ciwan, Baran ve falklor 
ekipleri yer aldılar. 

Gece, TEVGER'in tanıtılması acı
sından olduğu kadar, halkımızla yapı
lan uluslararası dayanışma açısından 
da önem kazandı . Çok sayıda parti , 
kuruluş ve tanınmış kişi, mesaj gön
dererek, veya bizzat geceye katılarak 
TEVGER ve halkımızın ulusal kurtu
luş mücadelesiyle dayanışmayı dile 
getirdiler. 

Değişik politik parti ve örgütlere 
mensup kişilerin uyum içinde gerçek
leştirdikleri "TEVGER'Ie dayan.ışma 
gecesi", disiplinli ve coşkulu bır ~e
kilde son bulurken, yurtsever ın
sanlarımızın yüzünde memnunluk ve 
umut ifadeleri okunuyordu. Herkes, 
yurtsever güçlerin birliğinin hertürlü 
grup çıkarlarının önünde olduğunu 
söylüyor, TEVGER'in kurulmuş olma
sından duyulan memnuniyeti dile ge
tiriyordu. Çalışmaların sadece yurt 
dışında kalmaması, ülke zemininde et
kin bir ulusal güce dönüşmesi, TEV
GER'e sempatiyle bakan, ona destek 
veren tüm yurtseverlerin ortak is
temiydi. 
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Şili'de Referandum: 

HALK PİNOCHET'E HAYlR DEDİ 

Şili ' de 11 Eylül 1973'de 
sosyalist Ailende iktidarını 

kanlı bir darbeyle devirip 
yönetimi ele geçiren faşist 
cuntanın şefi General Pi
nochet'in tek day olarak ka
tıldığı halk oylaması , 5 Ekim 
1988'de yapıldı. Yalnızca 

" Evet-Hayır" oylarının kul
lanılabildiği oylama sonu
cunda Pinochet, tüm baskı 
ve yıldırma girişimlerine 
karşın 7.5 milyon seçmen
den yüzde 44 ,09'nun 
desteğini sağlayabildi . Ara
larında , sosyal demokrat , 
sosyalist, hıristiyan demok
ratların da yer aldığı , "Ha
yır Komandosu" (irili-ufaklı 
16 partiden oluşmakta ve 
Şili Komünist partisi tarafın
dan da desteklenmektedir) 
faşist diktatöre karşı başa
rılı bir seçim yürüterek, ha
yır oylarının fazla çıkmasını 
sağladı. 

Birçok ülkeden politikacı 

nın da gözlemci olarak izle
diği oy sayımının sonuçlan
masından sonra yenilgiyi 
kabul etmek zorunda kalan 
Pinochet , buna rağmen gö
rev süresinin biteceği Mart 
1990'a kadar devlet baş

kanlığı görevini sürdürmeyi 
düşündüğünü açıkladı. Ara
lık 1989'da yapılacak baş
kanlık seçimine aday olarak 
katılmayı planlayan Pinoc
het, gerekçe olarak Şili ' de 
son 40-50 yılda yapılan baş
kanlık seçimlerinde hiçbir 
başkanın (1964-70 arası oy
ların yüzde 54'ünü alan 
Eduarda Frei hariç) kendi
si kadar oy alamadığını ; 

muhalefetin hayır oylarının 
16'ya bölünmesi gerektiği
ni gösteriyor. Bu da kendi 
düşüncesine göre gelecek 

başkanlık seçimlerinde se
çilme şansını arttıran bir 
etken . 

Muhalefet ise, Pinochet '
in en büyük destekçisi du
rumundaki ordu ile yapıla
cak görüşmeler sonunda 
en kısa sürede, tüm parti ve 
kişilerin katılabileceği bir 
genel seçime gidilerek, fa
şist anayasayı değiştirme 
yetkisine de sahip bir parla
mentonun oluşturulması , 

o 

Isveç'te 
Seçimler 
Yapıldı 

isveç 'te 18 Eylül günü 
yapılan genel seçimlerde 
Sosyal demokrat ve ko
münistlerin oluşturduğu 
sol koalisyon , parlamento
da çoğunluğunu korudu. 
1920'den bu yana, (76-82 
dönemi dışında) aralıksız 
iktidarı elinde bulunduran 
isveç Sosyaldemokrat iş
çi Partisi , 1982 ve daha 
sonra 1985 seçimlerinden 
en güçlü parti olarak çık 

makla birlikte , ancak Ko
münist Partisi 'nin desteği 
ile hükümet oluştura
bilmişti . 
Başbakan ve isveç Sos

yaldemokrat işçi Partisi li
deri Olof Palme'nin Şubat 
1986'da hala aydınlatılma
mış bir cinayete kurban 
gitmesinin ardından bir di
zi siyasi skandal yaşayan 
iktidarın, Palme'siz bu ilk 
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devlet başkanının sekiz yıl 
olan görev süresinin kısal
tılarak dört yıla indirilmesi 
için çalışmalar yürütüyor. 

Bugüne kadar tüm işken
ğitçe direnen ve referan
ğitçi direnen ve referan
dumda faşist diktatör Pi
nöchet ve yandaşlarına ağır 
bir darbe vuran Şili halkının , 
hak ettiği gerçek demokra
siye önümüzdeki dönemde 
kavuşacağından eminiz . 

seçimden fazla bir kayıp 
almadan çıkması büy9k 
bir başarı olarak değerlen
diriliyor . 

Seçim öncesi anketler
de, parlamentoya girebil
mek için gerekli yüzde 
4'1ük barajı aşamıyacakla
rı tahmin edilen komünist
lerin milletvekili sayılarını 
arttırarak sol koalisyonun 
devamını sağlamaları da; 
seçim öncesi propaganda 
çalışmalarında komünist
leri sosyal demokratlardan 
soğutma yönüne ağırlık 

veren sağ partileri büyük 
hayal kırıklığına uğrattı. 

Yine, lsveç tarihinde ilk 
kez çevre sorunlarına 
ağırlık veren bir parti olan 
Yeşiller, parlamentoya gir
meyi başardılar. 

Partilerin kazandığı mil
letvekilliği sayıları şöyle : 

Sosyal Demokratlar: 156 
Muhafazakarlar 66 
Halk Partisi 44 
Merkezciler 42 
Komünistler 20 
Yeşiller 20 

Cezayir'de Ekim ayı başlarında 
hükümetin aldığı ekonomik önlem
ler sonucu temel gıda maddelerin
deki fiyat artışlarını protesto etmek 
amacıyla başlayan ve bir hafta sü
ren gösterilerde 500'den fazla insan 
yaşamını yitirdi. 

Cezayir'de Ayaklanma 
karşılığı alışveriş yapabildiği satış 

mağazaları dışında halkın geri kalan 
kesimi geleneksel yemekleri olan 
kuskus için gerekli maddeleri bile 
bulamaz hale geldi . 

130 yıl sömürgeci boyunduruk al
tında kalan ve Fransız sömürgecile
rine karşı yürütülen kanlı bir kurtuluş 
savaşı sonunda 1962'de bağımsız
lığına kavuşan Cezayir'in 23,5 mil
yon olan toplam nüfusunun 14 
milyonunu 25 yaşından küçük genç
ler oluşturuyor. Çoğunluğu yüksek 
okul mezunu olan bu gençlerin ya
rıdan fazlası işsiz . 

Bağımsızlıktan sonra tarımda dü
zensiz bir kooperat ifleşmeye giden 
ve bunun sonucunda tarım üretimi-

nin yarıya düşmesine yolaçan Ceza
yir yönetimi, dış satımdan elde 
edilen toplam döviz gelirinin yüzde 
90'ını oluşturan zengin petrol ve do
ğalgaz kaynaklarına güvenerek ta
rıma ve küçük sanayii işletmelerine 
yönelik yatırımları ihmal etti. Son yıl
larda dünya pazarlarında petrol ve 
gaz fiyatlarının hızlı bir düşüş gös
termesi , tüm döviz umudunu bu ge
lire bağlayan Cezayir'in , döviz 
gelirlerinin de büyük ölçüde azalma
sına yolaçtı . Bu da, gıda maddeleri
nin yüzde 50'den fazlasını dışardan 
ithal etmek zorunda olan Cezayir'
de yokluğa ve karaborsaya neden 
oldu . Çok küçük bir azınlığın döviz 

Tüm bunlara yönetimdeki katı bü
rokratizm , yolsuzluk, rüşvet ve 28 
milyar doları aşan dış borçlar ekle
nince, bulunmayan gıda maddeleri
ne yapılan zamlar, bardağı taşıran 
son damla oldu. Devlet başkanı 

Çadli 'nin bürokrasi , rüşvet, yolsuz
luk, yokluk ve kıtlığı ortadan kaldır
mak, işsizliği önlemek için bir reform 
programının en kısa sürede hazırla
nıp uygulamaya kayacağını vaad et
mesi üzerine durulan havanın, 

sorunlara gerçekten bir çözüm ge
tirilmediğinde yeniden bozulacağını 
tahmin etmek zor olmasa gerek .. 
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IMF ve DÜNYA BANKASI'nın Batı Berlin Toplantısı: 

AÇLlK VE YOKSULLUK ARTIYOR ... 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya Bankası (DB) temsilcileri, 
27-30 Eylül 1988 tarihlerinde Batı 
Berlin 'de toplandılar . Gündemin ilk 
maddesi geri bıraktırılmış ülkelerin 
borçlanma sorunu idi. Bu ülkelerin 
Dünya Bankası, diğer uluslararas; 
bankalara ve gelişmiş kapitalist ül
kelere olan borçları 1 trilyon 260 mil
yar dolar gibi rekor bir düzeye 
çıkmıştır . Bu miktarın giderek arta
cağı ve çoğu ülkelerin borçlarını 
ödeyememesi sonucu, borçlanma 
krizinin derinleşeceğini şimdiden 
söylemek için kahin olmaya gerek 
yoktur. Borçlanmanın bu iki finans 
kuruluşu (IMF ve DB) ile ilişkisi ne
dir? sorusu sık sık gündeme geliyor. 
Borçlanma sorununu IMF ve 
Dünya Bankası'ndan ayrı düşünmek 
zaten mümkün değildir . Söz konu
su nedenlerden ötürü konu demok
ratik kamuoyunun gündeminde 
önemli bir yer işgal ediyor. 

IMF ve Dünya Bankası'nın 
Etkinlikleri 

IMF, 1945 yılında kuruldu ve gü
nümüzde 151 ülke bu örgütün üye
sidir. Dünya ticaretini teşvik etmek, 
uluslararası ekonomik işbirliğinde 
döviz sorunlarını çözmek ve döviz 
kurları arasındaki istikrarı sağlamak 
IMF'nin kuruluş amaçlarını oluştu
ruyordu. 

Dünya Bankası ise, aynı yılda ku
rulmuş. Başlıca amacı ekonomik 
kalkınma için kredi sağlamak ve ya
bancı yatırımları teşvik etmek olarak 
lanse edilmiştir. Bu iki finans kuru
luşu süreç içinde içiçe geçmiştir . 
Başını IMF'nin çektiği uluslararası fi
nans kuruluşlarının geri bıraktırılmış 
ülkelere verdikleri borç belli koşul
lara bağlanmakta ve faizler borçla
nan ülkelerin ödeme gücünün çok 
çok üstünde tespit edilmektedir. 
Bundan dolayıdır ki, çoğu ülkeler al
dıkları borçların faizlerini bile ödiye
mez durumu düşüyor. 

IMF'nin verdiği krediler karşılığın
da dayattığı ekonomik politika sonu
cu geri kalmış ülkeler daha da 
borçlanmış, açlık,ve yoksulluk daha 
da büyümüştür. Orneğin Türkiye ve 
T. Kürdistanı'nda meşhur 24 Ocak 
kararları diye bilinen IMF güdümlü 
Friedmann modeli iflas etmiş, emek
çi halk daha da yoksullaşmış ve yüz
de 1 OO'Iere varan enflasyona yol 
açmıştır. Dahası 40 milyar doları 
aşan dış borç ve milyonları bulan iş
sizler ordusu, IMF ekonomik politi
kasının ülkemizde bilinen diğer 
sonuçlarıdır. 

Günümüzde borçlanma krizinin 
başlıca sorumlusu IMF, Dünya Ban
kası ve diğer uluslararası finans ku
ruluşlarıdır . "Yardım" adına verilen 
krediler, geri bıraktırılmış ülkenin 
ekonomik kalkınmasına katkıda bu
lunmadığı gibi, daha fazla ekonomik 
zararlar doğurmuştur. Bunların ba
şında işsizlik, hammadde ve tarım 
ürünlerinin ucuza kapatılması, dış ti
caretin ileri kapitalist ülkeler lehine 
gelişmesi vs .. gelmektedir. Bu ne
de.~le borçlanma sorununun çözü
mu mevcut finans sisteminin 
kaldırılması, yerine eşit ve karşılıklı 
çık~~lara ~ayalı yeni bir modelin ge
lıştırılmesıyle mümkündür. 

Tepkiler ve Eylemler 

Yukarda kısaca değindiğimiz ne
denlerden ötürü, IMF ve DB'nın Batı 
Berlin toplantısı demokratik ve ileri
ci güçlerin protesto eylemlerinin göl-

Ostfriesenland: 

iŞSiZLiGE KARŞI KONFERANS 

IGM Sendikası, 2.9.1988 tarihin
de Leer'de işsizliğe yönelik bir kon
ferans düzenledi. 

Konferans'ta IGM başkanı Franz 
Steinkühler, Hamburg, Bremen, Ni
edersachsen eyeletlerinin sendika 
temsilcileri, bölgenin belediye baş
kanları ve parti temsilcileri yer aldı
lar. 400 kişiye yakın bir kitlenin 
katıldığı konferansa, komitemiz de 
katıldı. 

Bir arkadaşımızın Kürdistan'daki 
son olaylar üzerine kısa bir bilgi sun-

gesinde geçti. 23/24 Eylül tarihle
rinde borçlanma krizinin neden ve 
sonuçlarının tartışıldığı karşı kongre
ler düzenlendi; 25 Eylül günü 40 bin 
kişinin katıldığı bir protesto yürüyü
şü yapıldı. Yine 26-29 Eylül tarihle
rinde düzenlenen ve değişik ülke
lerden temsilcilerin de katıldığı ulus
lararası tribunal'de IMF ve DB yar
gılandı. Ayrıca F. Almanya düze
yinde toplantı, konferans ve protes
to gösterileri gibi çok yönlü eylem
ler konuldu. Böylelikle ilk defa 
uluslararası finans sistemi bu denli 
tepki ve protestolarla karşılaşmış 
oluyordu. Bu, geri bıraktırılmış ülke
ler ve halklarıyla dayanışmanın gide
rek arttığının bir göstergesi olsa 
gerek. Ozünde bu eşitsizliğe ve sö
mürü çarkına son vermek, geri bı
raktırılmış ülkelerin borçlarının iptal 
edilmesi ve IMF'nin "tasviye" mo
dellerinin ortadan kaldırılmasıyla 
mümkündür. 

masından sonra, müzik ve halk 
oyunları ekibimiz Kürtçe türküler ve 
halk oyunlarıyla konferansın açılışı
nı yaptı. Falklor ekibimiz konferans 
iz.l.eyicileri tarafında büyük ilgi gör
du. Franz Steinkühler'in işsizlik üze
rine sunduğu rapor büyük bir alkışla 
karşılandı. Raporun ağırlık konuları 
işsizlik, bölgedeki gemi firmalarının 
kapatılması, 35 saatlik çalışma haf
tası, işçilerin sendika çatısı altında 
birlikte haklarını aramaları ve sosyal 
haklar için mücadele etmeleri gibi 
konuları içeriyordu. Bu doğrultuda 
verilen mücadeleye elbette hepimiz 
deste~ v~rmeli ve bu mücadele için
de aktıf bır şekilde yerimizi almalıyız. 

HEWAR 
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Binle .. ce Kişi Köln'de Yü .. üdü: 

Kimyasal Gaz ... Bugün Irak Kürdistanı, Yarın?!?! 

24 Eylül 1988 tarihinde Köln'de 
"Kürt halkının katiedilmesine kar
şı sessiz kalmayalım"şiarı altında 
bir yürüyüş düzenlendi. 

Mart 1988'de-kurulan "Irak Kür
distan'ında kimyasal silah kullanımı
na karşı komite", Saddam rejiminin 
barbarlığına karşı merkezi ve yerel 
düzeyde bir dizi eylem gerçekleştir
di. Bu eylemlerden bir tanesi de 24 
Eylül 1988 günü Köln'de düzenle
nen merkezi yürüyüş ve miting oldu. 
5 bin civarında kişinin katıldığı yürü
yüş, yerli ve yabancı bir çok örgüt ve 
kişi tarafında desteklendi. SPD, Ye
şiiler, Medico ve GfbV temsilcileri 
mitingde birer konuşma yaparak da
yan ışmalarını dile getirdiler. 

Kitlesel ve Başarılı Bir Eylem 

Yürüyüş ve mitinge çok sayıda 
yurtsever, demokrat ve ilerici insa
nın katılmasını sağlamak, güçlü bir 
protesto eylemini gerçekleştirmek 
amacıyla çalışmalara başlandı. Yerli 
ve yabancı örgütlerle ilişkiye geçile
rek, Saddam rejiminin Kürt halkına 
yönelik barbarlığını ve kimyasal si
lah kullanımını protesto etmeye ça
ğırıldı. Bu girişimler sonucu 28 örgüt 
ve kuruluşafiş ve bildiriye imza ata
rak desteklerini dile getirdiler. Sad
dam rejiminin barbarlıklarını daha 
geniş kitlelere duyurmak için Türk
çe ve Almanca onbinlerce bildiri ve 
binlerce afiş basıldı. Bildiri ve afiş
ler F. Almanya ve Batı Berlin'de ge
niş bir şekilde dağıtıldı. Tüm bu 
çalışmalar çok kısa bir zaman zar
fında gerçekleştirildi. 

Komite, ayrıca örgüt ismi yazılı fla-

maların taşınmaması, miting ve yü
rüyüş boyunca ortak atılacak slo
ganları tespit etti. Böylece eylemin 
esas amacına ulaşması hedeflendi. 
Çok az sayıda örgüt, komitenin al
dığı karara uymadı, örgüt flamaları
nı taşıdı. Şüphesiz bu yanlış bir 
tutumdu ve tasvip edilecek yanı yok
tur. Ama bu olumsuzluğa rağmen, 
çok sayıda Kürt örgütünün kısa bir 
süre içinde gerçekleştirdikleri ve kit
lesel bir katılımın olduğu eylem ol
dukça başarılı geçti. Bu eylem bir 
kez daha gösterdi ki, yurtsever Kürt 
örgütleri ortak konularda birlikte ça
lışabiliyor, eylem koyabiliyorlar. Kürt 
halkının içinde bulunduğu durum 
birlikte hareket etmeyi zorunlu kılı
yor. Bundan böyle , daha yığınsal ve 
güçlü eylemler için çaba gösterme
li, yurt dışında halkımızla dayanış
mayı yükseltmeli, onun mücadele
sine omuz vermeliyiz. 

Mitingte Yapılan Konuşmalar 

Mitingte komite tarafında yapılan 
Kürtçe, Türkçe ve Almanca konuş
maların yanısıra SPD Federal Millet
vekili Michael Müller, Yeşiller 
Federal Parlamento Grubu adına 
Karitas Hensel, Medico adına Hans 
Brandtscheidt ve GfbV adına Alex
ander Sternberg birer konuşma 

yaptılar. 
Komite adına yapılan konuşmada 

Saddam rejiminin dünyanın gözü 
önünde Kürt halkına karşı işlediği 
katliamlara işaret edilerek, uluslara
rası kuruluşlar, tek tek hükümetler 
ve demokratik kuruluşlar aktiv tavır 
almaya çağırıldı. Türk hükümetinin 

Kürt mültecilerine yapılmak istenen 
uluslararası yardımı engelleme tutu
mu sert şekilde eleştirilerek, bu tav
rından vazgeçmesi istendi. 

Mitingin ikinci konuşmacısı olan 
SPD milletvekili Michael Müller ise, 
özetle şunları söyledi: 

"Kürtlerin bağ1ms1zl1k ve kültürel 
varilklan için verdikleri mücadele, 
onlarca y1ld1r dünya tarihinde gör
mezlikten geliniyor. Diplomatik ve 
askeri Çikarlar, insan haklan önün
de tutuluyor. Kürtler, bugün Ortado
ğu'da 20 Milyon nüfusuyla 3. büyük 
halk grubu olarak her türlü ulusal 
haklanndan mahrumdur. Görmez
likten gelinen Kürt halkmm varl1ğ1, 
ismi hep baski, jenosid, sürgün ve 
katliam olmuştur." 

Michael Müller, Türkiye Kürdista
nı'na sığınan Kürtlere, yerle bir edi
len bin köye ve kimyasal gaz 
kullanımına işaret ederek, şöyle de
di: "Bu uygulamalann hepsini bir
den ele aldiğimizda, bunu, bir hal
km katliam/ olarak nitelendirebiliriz. 
Aynca Türkiye ve iran'a karş1 da 
şüphemiz var. Bu iki ülke geçmişte 
Kürtlere karş1 vahşi metodlar kullan
diiar. Hatta halen Türkiye ve Irak 
arasmdaki mevcut sözleşme, Türk 
ordusuna Irak topraklannda Kürtle
re karşi operasyon hakkim vermek
tedir." 

Yeşiller parlamento grubu adına 
konuşan Caritas Hensel de özetle 
şunları söyledi: "Irak hükümeti Kürt 
halkma karş1, kimyasal silahlar da 
dahil, bir yok etme savaş1 sürdürü
yor. Biz bu durumu insanliğa karş1 

• 
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HALEBÇE ve SONRASI • ALAN 

inanılması güç bir haberle sarsıl
dık. Saddam rejimi, Kürdistan'a ze
hirli gaz bombası yağdırdı, 5 bin 
ölü, 7 bin yaralı .. 

Kan ağlıyor Halebçe: "Hawar, 
Hawar" diye ölüyor. Vurulmuşuz 
yüreğimizden lakin, bir haber vere
ni olmaz. Gazete bayilerine koşu
lur, bütün sayfalar telaşla taranır; 
yok, yok. "Bu işte bir yanlışlık ol
malı", diye kendimizi avutmaya ça
lışmaktan başka yapacak hiçbir şey 
kalmıyor. Ölü suskunluğunu başka 
türlü izah etmenin mümkünü var 
mı? 

Yine de rahat etmek mümkün 
değil. "Hele bir KOMKAR'ı araya
lım" diyoruz. Telefonun öbür yaka
sında verilen cevap, yüreğimize 

. sapianan kara sapi ı hançer oluyor. 
"Saddam, Kürdistan'ı zehirli gaz 
bombalarıyla vurdu, binlerce ölü ve 
yaralı var ... " 

Nasıl anlatmalı? 

Kürdistan insanı, acısını, kahırlı 
yaşantısını, özgürlüğe olan tutku
sunu türkülerle-destanlarla, sözlü 
dayişlerle ve göz yaşiarına karışan 
ağıtlarla dile getirir. Okuma-yazma
sı olanı, duygu ve düşüncelerini, 
keder ve ızdıraplarını ak kağıt üzeri
ne de döker. Bu ses kurda-kuşa, 
dağa-taşa yabancı değil. Ama, da
ha çok kendi etrafında dönüp durur, 
kendini yakıp bitirir, duyulmaz uzak 
diyari arda ... 

Ben de bir şeyler karalıyorum, 
olayların etkisinde kalarak. 

Ax welat, ax welat 
Ne xani, ne mal man 
Kuştma Kurd~n 
Jı çiyan ra buye destan 
Belki sıbe sılavek be werın 

• 
işlenen bir cinayet olarak nitelendi
riyoruz. Türk hükümetinden Irak 
Kürtlerinin sorununa uluslararasi 
boyut kazand1rmasm1 ve bu çerçe
ve dahilinde on/an mülteci olarak 
kabul etmesini talep ediyoruz. " 

Hensel konuşmasına devamla, 
"Bir ha/km katiedilmesine uluslara
rasi düzeyde gösterilen tepki olduk
ça yetersiz ve düşündürücüdür. Irak 
hükümetinin genel af ilanma inanml
yoruz ve bu insanlarm geri iadesi 
on/ann ölüme gönderilmesi demek
tir. Kürt halkma karş1 sürdürülen bu 
alçakça savaşi durdurmak için he
pimize görev düşüyor. Bir ha/km kat
ledilmesine karşi tav1r takmmay1 ve 
insan haklan için çaba gösterme 

Bınerın lı Kurdıstane 
Tev kırın veran! 
Nitekim sessizlik ve suskunluk 

çemberi usulca aralanıyor. Kürdis
tanlı'lar kendi imkanlarıyla kapalı 
kapıları, dilini yutmuş tatlı su de-

mokratlarını zorluyor. Halebçe'den 
yükselen "Hawar" seslerinin du
yulması, zehirli gaz bombalarıyla 
can veren körpe çocukların görül
mesi için Avrupa kentlerinde yürü
yüşler tertipleniyor. Basın büroları 
işgal ediliyor. Geceli-gündüzlü ve 
açık havalarda açlık grevierine otu-

parti politikasma indirgenmemelidir. 
Çabuk davranmaiJYIZ, zira anne kol
lanndaki çocuklar oldukça sessiz 
ağliyor, çünkü kendilerinde bağira
cak takat kalmamiştir. " 

Ayrıca Ozan Şıvan, Baran ve 
Emekçi mitingte söyledikleri ağıt ve 
halk türküleriyle kitleleri coşturdular, 
halkımızın içinde bulunduğu duru
mu türküleriyle kitleye sundu.l.ar. 

Binlerce kişi "Saddam'a Olüm, 
Katil Saddam" ve benzeri sloganlar
la bir kez daha kanlı Saddam rejimi
ni lanetledi. Eyleme yerli yabancı bir 
çok örgüt bizzat katılarak veya me
saj göndererek halkımızla dayanış
masını dile getirdi. Bu durumda bir 
kez daha gösterdi ki, halkımız haklı 
mücadelesinde yalnız değildir. 

Rüpel7 

ruı.uyor. Ama bunlar da yetmiyor ... 
Insan hak ve özgürlüklerine deli 

divane aşık, kazanla hak ve özgür
lük pişiren devlet adamlarından tek 
laf duyulmuyor. Batı'nın "hilesiz
hurdasız" radyo ve televizyonları, 
Afganistan'daki çağdışı bir rejim 
yanlısı uzun entarili ve top sakallı 
toprak ağaları ye onların silahlı mü
ridlerinden "Ozgürlük savaşçısı" 
diye bahsederken, özgürlüğü için 
diri diri yanan, zehirli gaz bombala
rıyla hunharca katledilen Kürt hal
kından ve onun haklı mücadelesin
den "Bölücülük" diye söz ederek, 
utanmaz ve çirkin bir durum sergili
yor. işte bu tutum, Halebçe katlia
mının ardından, Duhok'ta, Berzan'
da, Akre'de ve Şexan'da binlerce 
sivil Kürt insanının (çoğu çocuk ve 
kadın) daha yok edilmesine, evsiz, 
yurtsuz kalmasına ve çaresizlik içe
risinde kendisini Türkiye Kürdista
nı'na atmasına neden oluyor. 

"Açlığa Neyse Ya, 
Soğuğa Dayanamadılar'' 

Duhok, Berzan, Akre ve Şexan 
vurulduğu zaman, Halebçe'de açı
lan yara henüz kapanmamıştı. Sad
dam, Kürdistan sorununu "kökten" 
çözmek için ölüm fermanları çıkarı
yor; zehirli gazları, napalmları Kür
distan üzerine yağdırıyor. Gökler
den gelen ölüm bulutlarından kur
tulan da var. Bunların da büyük 
çoğunluğunu yara-bere içinde kal
mış kadın, çocuk ve eli tutmaz, 
gözü görmez yaşlılar oluşturuyor. 

Bu defa ölüm, açlık ve soğuk bi
çiminde onları Türkiye Kürdistanı'
nda buldu. Türk basını, "Türk dev
letinin babalığını", "yardım severli
ğini" kanıtlamak için boy boy aç
çıplak ve gözlerini hayata kapayan 
3-5-7-9 yaşlarındaki çocukları ve 
sütü kesilmiş Kürt anasını Peşmer
ge(!) diyerek renkli resimlerle gö
rüntüledi. 

Oysa Türk hükümeti bazı huma
nist ve yardımsever kuruluşların 
mültecilere hertürlü yardım talebini 
kabul etmiyor. Açılan yardım kam
panyaianna yasak koyuyor. Soğuk
tan kavrulan insanların ateş yakma
larına dahi müsade etmiyor. Böyle
sine "yardımsever"ler, "yufka yü
rekliler" okkalı bir küfürü hakettiler. 
Ama, biz yeni de mütevazi davra
narak insanlığından dahi şüphe 
edilir diyelim. 

Ama, "döğüşenler de var bu ha
valarda/ el ayak buz/ yürek cehen
nem" diyor Kürt şairi Ahmed Arif. 
Kürt halkı özgürlüğünün bedelini 
kanı ve canıyla ödüyor. Hiç akıl edip 
de "bu işin sonu nereye varır?" di
ye düşünen var mı? 
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protestolar ... protestolar ... protestolar ... 
Sömürgeci Bağdat rejiminin Irak Kürdistanı halkımıza karşı kimyasal silahlarla başlattığı yok

etme savaşına karşı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde protesto eylemleri yapıldı. Bu protestoların 
bir kısmını gazetemizin geçen sayısında yayımlamıştık. 

Gazetemizin bu sayısında da elimize ulaşan protesto eylemlerine yer veriyoruz. 

İSViÇRE 
Kanlı Saddam rejiminin Kürt hal

kına karşı uyguladığı soykırımı pro
testo ve teşhir etmek amacıyla 

isviçre'deki Kürdistanlı ve Türkiye
li örgütler, Basel kentinde biraraya 
gelerek "Kürdistanla Dayanışma 
Komitesi" oluşturduk. Platformda 
Av. Dev-Genç, Kurtuluş, Kawa. 
Ekim, HK, DK, Partizan, Rızgari, 
Dev-işçi, TKP, B.Yolu ve KOMKAR
isviçre yer aldılar. 

ilk protesto eylemi 7.9.1988 tari~ 
hinde Bem'deki Irak Konsolosluğu 
önünde yapıldı. 80 kişilik bir kitle 
konsolosluk önünde: "Irak Ordusu 
Kürdistan'dan defol", "Katil Sad
dam", "Kürdistan' daki katliama 
son", "Yaşasın Enternasyonalizm" 
sloganlarını haykırarak çevrede bu
lunan halkın dikkatini çektikten son
ra, göndere çekilmiş bulunan Irak 
bayrağını gö~evlilerin gözleri önün
de indirdiler. ısviçre polisi olaya mü
dahale etmek istemesine rağmen, 
kararlı davranan kitleye mani olama
dı. Bayrak indirilerek, Katil Sad
dam'ın posteriyle birlikte yakıldı. 

Daha sonra tren istasyonuna doğru 
yürüyüşe geçildi. isviçre basın yayın 
organları eyleme geniş yer verdiler. 

Ikinci eylem ise, 13.9.1988'de Ce
nevre'deki BM örgütü önünde 
yapıldı. 

Ustlerine "Kürdistan'daki katlia
ma son!" yazılı gömlekler giyen bir 
grup arkadaş, BM binasına girip 
kendilerini zincirlerneyi planlamış
lardı. Görevliler arkadaşlarımızı içeri 
almadılar. Bunun üzerine, arkadaş
lar orada kendilerini zincirle bağla
yıp protesto eylemine başladılar. 
Polis müdahale etmek istedi. Diplo
matların binaya giriş yaptığı kapının 
önünde toplanan 200 dolayında kit
le, Fransızca sloganlar atarak eyle
me müdahale etmek isteyen polise 
doğru yürüdüler. Polis kapıları ka
patmak zorunda kaldı. Bunun üze
rine kitle, Irak bayrağıyla Saddam'ın 
posterini yaktı. . 

Birleşmiş Milletler Insan Hakları 
Komisyonu Sekreteri kapıya gelerek 
göstericilerden bir heyet kabul ede
ceğini söyledi. 3 kişilik bir heyet gö
rüşme için içeri alındı. Basının da 
hazır bulunduğu görüşmede, Kür-

distan'daki kimyasal silahlarla ger
çekleştirilen soykırıma dikkat çekildi. 
Başta BM örgütü olmak üzere tüm 
üye devletlerin ve uluslararası kuru
luşların, soykırıma karşı sessiz kal
mamaları ve Saddam rejimine karşı 
tavır takınmaları istendi. Ayrıca 

Fransızca olarak hazırlanmış bir 
mektup da Sekreter' e iletildi. Sekre
ter bu istemlerle mektubu yetkilile
re ileteceğini söyledi. 

Reval/CENEVRE 

D. KOMKAR Redaksiyonu 

Aynı gün ingiltere işçi Partisi mil
letvekillerinden JEREMY CORBYN. 
Working Party on Chemicial and 
Biological Weopons (Kimyevi ve Bi
yolojik Silahlar Üzerine Çalışan Par
ti) ve C. N .D.-. (Nükleer Silahiara Karşı 
Mücadele Qrgütü) ve yüzlerce Kürt 
yurtseveri, Ingiltere Başbakanı Mar
garet Th~tcher'in evinin önüne top
landılar. Ingiliz hükümetinin lrak'a 
ekonomik ve siyasal baskı uygula
masını istediler ve bir mektubu Baş
bakan'a ilettiler. 

~---------~-------------,~ ~~~-----

İNGİLTERE 

Irak'taki Saddam diktatörlüğü, 
halkımıza karşı tüm kinini kusmaya 
çalışıyor. Halebçe kentinde binlerce 
insanımızın katledilmesinden sonra, 
aynı barbariiğı sürdüren Irak Baas 
rejimi, Kürdistan'ın yüzlerce köy ve 
kasabasını kimyasal silahlarla zehir
lemeye, öldürmeye devam ediyor. 
Uluslararası hukuk kurallarını hiçe 
sayan Saddam diktatörlüğü, BM, Kı
zılhaç ve diğer birçok uluslararası 
örgütün sesine kulak kapatıyor. 

Saddam rejiminin bu soykırımına 
karşılık, Avrupa'daki Kürdistanlı ör
gütler, çeşitli protesto eylemlerine 
giriştiler. ingiltere'de kamuoyuna yö
nelik başlıca şu eylemler gerçekleş
tirildi: 

29 Ağustos günü birçok demokra
tik örgüt ortaklaşa olarak, Irak Kon
solosluğu önünde bir gösteri 
düzenledi. Binlerce bildiri ve resim
li afişler dağıtılarak kimyasal silah
ların kullanılması kınandı. 

Eylül ayı başında ise, eşmiş 
Milletler'in binasının önünde bir gös
teri düzenlenerek olay kınandı. Or
tak bir yürüyüşle Londra ve bir 
bütün olarak ingiliz kamuoyunun 
dikkatleri konu üzerine çekildi. Çe
şitli gazete ve yayın organlarına 
olaylarla ilgili bilgi verildi. Radyo ve 
TV ile çeşitli zamanlarda ropörtaj
lar yapılarak Kürt halkının içinde bu
lunduğu durum kendilerine anlatıl
dı. Partilerden, demokratik kuruluş
lardan ve humanist örgütlerden Kürt 
halkına yapılan soykırım karşısında 
sessiz kalmamaları istendi. 

Tüm bu çalışmalar sonucunda in
giltere'de ciddi sayılabilecek bir ka
muoyu oluşturuldu. Kürdistan'ın Irak 
ve iran parçalarındaki halkımızın 
mücadelesi zorlu bir dönem yaşıyor. 
Biz Avrupa'daki yurtsever insanlar 
olarak, yaşadığımız ülkenin kamuo
yuna halkımızın durumu hakkında 
bilgi vermek, onun mücadelesine 
dostlar kazanmak göreviyle yü
kümlüyüz. 

ZOZAN/Londra 
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Viktorya Kürt Derneği, Baas reji
minin Kürt halkına yönelik uyguladı
ğı insanlık dışı katliamianna yönelik 
Avusturalya hükümetleri düzeyinde 
çok yönlü çalışmalar yaptı, protesto 
eylemleri düzenledi. 

Melbourne'de kurulu olan Viktor
ya Kürt Derneği, 6 Türkiyeli örgüte 
çağrıda bulunarak onlarla birlikte bir 
komite oluşturdu. Komite, ilk top
lantısından sonra Avusturalya Baş
bakanı Bob Havke, Dışişleri Bakanı 
Bil Hayden'e ve Irak elçiliğine birer 
telgraf çekerek, çalışmalarına 
başladı. 

Saddam rejiminin katiamlarıyla, 
Türkiye'deki 12 Eylül rejiminin uygu
lamalarını protesto etmek amacıyla 
Melbourne'nin şehir merkezinde bir 
miting düzenlendi. Mitinge federal 
parlamentodan bir milletve~iliyle, 
Avukatlar Birliği'nden ilerici bır avu
kat katılarak Irak Kürdistanı'ndaki 
katliamı kınayan konuşmalar yap!ı
lar. Eylemde Ingilizce, Türkçe 2 bın 
bildiri dağıtıldı. 

Aynı günün akşamı Kürdistan ve 
Türkiyeliler olayı kınC!-yan bir gece 
düzenlediler. Gecede Ingilizce, Kürt
çe ve Türkçe birer konuşma yapıl
dı. Irak Kürdistanı'nda katledilenler 
için saygı duruşunda bulunuldu. 

Bunların yanı sıra, 7 örgüt birlikte 
Avusturalya hükümetiyle bir görüş
me yaptılar. Görüşmede şu istemler 
dile getirildi: 
1-Cambera'daki Irak elçiliğine ko
nunun hassasiyetinin bildirilmesi ve 
Irak hükümetine baski yap1lmas1; 
2- Avusturalya hükümetinin katliam/ 
BM'e götürüp, tart1şmas1 ve bir so
nuca varmas1; 
3- Türkiye'ye s1ğmmak zorunda bi
rakiimlŞ Kürt mültecilerden bir kls
mmm Avusturalya'ya getirilmesine 
olanak sağlanmasi; 
4- Irak Kürdistam'ndaki halk1m1za 
ilaç ve giyecek yardimmda bulu
nulmasi. 

Diğer yandan Avusturalya'nın ku
ruluşunun 200. yıJdönümü rıedeniy
le Fransa, ABD, Ingiltere, ıtalya ve 
Hindistan'dan çok sayıda nükleer 
başlıklı gemi Avusturalya kıyılarına 
geldi. Bunu protesto etmek amacı~
la bir komisyon oluşturuldu. Sendı
kalar, doktorlar birliği, öğrenci 
derneklerinin de içinde yer aldığı ko
misyona Viktorya Kürt Derneği de 
katıldı .. 

Dernek, komisyona katıldığı za
man Kürdistan'da kimyasal silahla
rın kullanıldığını ve bunun da 
nükleer silahlar gibi binlerce ins~nın 
hayatını yoketmek amacı taşıdığı be
lirtildi. Komisyondakiler, gelişmeler 
hakkında bilgi istediler. Kendilerine 

Irak Kürdistanı'ndaki jenosid hakkın
da hazırlanmış dökümanlar verildi. 

iki aydan fazla bir zamandır Avus
turalya kıyılarında dolaşan nükleer 
gemiler, bu süre zarfında sürekli ola
rak protestolarla karşılaştılar. 16 
Ekim günü de bir miting düzenlen
di. Viktorya Kürt Derneği'nden bir 
arkadaşımız, ingilizce olarak Irak 
Kürdistanı'ndaki durum hakkında bir 
konuşma yaptı. Mitinge 1 O bin do
layında bir kitle katıldı. 

Bekes/ Avusturalya 

Yüzyıllardır halkımıza karşı baskı, 
soykırım, katliamlar yapıldı, bugün 
de yapılıyor .. Tüm bu barbarilkiara 
rağmen, sömürgeci güçler halkımı
zın uyanışını engelleyememiş, ulu-

Rüpel9 

sal kurtuluşa olan inanç her geçen 
gün daha da yaygınlaşmıştır. Bu 
inançla, Kürdistanlı yurtseverler da
ha akıllı ve disiplinli çalışma içine gir
mişlerdir. 

Bu sorumluluk ve disiplinli çalış
ma gereği dünyanın neresinde olur~ 
sak olalım, halkımızın karşı karşıya 
bulunduğu insanlık dışı uygulamayı, 
bölge ve dünya kamuoyuna iletme
yi Kürdistanlı yurtseverler olarak gö
rev bilmekteyiz. 

Bu amaçla 24.9.1988 tarihinde 
Norveç'in Knstiansand kentinde 
Kürt yurtseverleri Norveçli ilerici ör
güt ve kişilerle biraraya gelerek Kür
distan tarihi, Kürt halkı ve son olarak 
Irak'taki Baas rejiminin Kürdistan'
da gerçekleştirdiği soykırımla ilgili 
bir toplantı düzenledik. Kimyasal si
lahların Kürdistan'daki açtığı tahri-
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bat, ölü ve yaralı sayısı, Türkiye 
Kürdistanı'na sığınmak zorunda ka
lanların durumu vb. konularda sun
duğumuz bilgiler ışığında çeşitli 

yazılar basın yayın organlarında yer 
aldı. 

Daha sonra ise, şehir merkezin
de stand açtık, resimlerle pano dü
zenledik. Kitlenin ilgisi beklediği

mizim üstünde oldu. 
Norveç'ten Kürdistanlı 

Yutseverler 

F. ALMANYA 

Nürnberg: Kanlı Bağdat rejimi
nin Kürdistan'da giriştiği jenosidden 
sonra dünya-alem duymalı diyoruz 
ve bunun yollarını arıyoruz. 

Kürdistan Işçi Derneği'nde olay, 
bilindiği kadarıyla tartışılıyor. Neler 
yapabiliriz? sorusuna cevap aranı
yor. Kimi "ölelim, ölüm orucuna 
yatalım" diyor. Bir başka yurtse
ver "açlık grevi yapalım. Madem 
ki kavga uzun sürelidir, biz de 
onun koşullarına ayak uyduralım'' 
görüşünü ileri sürüyor. "Işgal ede
lim, yürüyüş, toplantı düzenleye
lim" türünden öneriler geliyor.. 

Ve ilk etapta şehir merkezinde 3 
günlük bir açlık grevi, onun bitimin
den hemen sonra geniş katılım sağ
layarak protesto yürüyüşü ve 
mümkün olursa toplantı ve geceler
le olayı teşhir etme kararı alınıyor. 

Bu karardan bir gün sonra Kurtu
luş taraftarları da Irak Kürdistanı'yla 
ilgili olarak toplantı önerisi getiriyor
lar. Kendilerine hazırlıklarımız hak
kında bilgi veriliyor. Dev-işçi ve 
Kurtuluş taraftarları, eylemiere güç
leri oranında destek vereceklerini 
söylüyorlar. 

Belediye, ne çadıra ne de 3 gün
lük açlık grevine izin vermiyor. Biz 
de açık havada yaparız .. Panolar ha
zırlanıyor. Bilgi masaları düzenleni
yor. ~çlık grevine 13 KOMKAR'Iı, 1 
Dev-Işçi ve 1 Kurtuluş taraftarı ka
tılıyor. 

Açlık grevi sürerken, bir taraftan 
da yürüyüş için çalışmalar yürütülü
yor. Çevrenin ilgisi açlık grevine ol
dukça büyük. Grevcilerin başına 

toplanan insanlar, bu akıl almaz soy
kırımı tartışıyorlar. Yardım kasasına 

20'şer, SO'şer, 100'er DM'Ier toplan
maya başlıyor.. 

9.9.1988 tarihinde saat 15'ten 
sonra yürüyüş için kitleler toplanma
ya başlıyor. Saat 17'de 300 dolayın
da bir kitle sloganlar atarak 
yürüyüşe geçiyor. "Bımre Saddam, 
Bıji Azadiya Kurdıstan" sloganı 

yankılanıyor sokakl~rda. Mitingde 
Nürnberg Kürdistan Işçi Derneği ve 
Freie Flüchtlingsrat'tan birer kişi ko
nuşma yaptılar. Dayanışma mesaj-

ları okunduktan sonra miting son 
buldu. 

24.9.1988 tarihine kadar 160 ör
güt, kişi ve kuruma (salt Nürnberg 
çevresindekiler) iki kez mektup gön
derilmiş, kendilerinden destek isten
miştir. 

7.10.1988 tarihinde ise, Melike 
Demirağ, Şanar Yurdatapan ve Or
tan Ternur'un katıldığı bir gece dü
zenlendi. Gecede Medico 
International'den Hans Brandsche
idt bir konuşma yaptı. Brandscheid, 
konuşmasında KOMKAR'ın çalış
malarına büyük değer biçliklerini 
söyledi. Melike ve Orhan Ternur 
Kürtçe ve Türkçe söyledikleri parça
larla, yine Alan sazıyla kitleyi coştur
dular: 300 dolayında bir kitlenin 
katıldığı gecede, hep bir ağızdan 
Saddam -katili tekrar lanetlendi. 

Serdar/Nürnberg 

Münih: 21 Ekim 1988 tarihinde 
Saddam rejiminin Irak Kürdistanı'
nda uyguladığı soykırımı konu edi
nen bir gece düzenlendi. "Azınlık
ları Destekleme Derneği" tarafın
dan gerçekleştirilen geceyi, araların
da KOMKAR, Medico International, 

GfbV ve başka örgüt de destekledi. 
Gecenin sorumluluğunu Münih Be
lediye Başkanı Hahnzog üst"' 
lenmişti. Gece, bombalama sonra
sını gösteren bir belgesel filmle 
başladı. 

Gecede Halepçe katliamından 

sonra oraya gidip bizzat inceleme 
yapan Toksikolog Prof. Heyndrick, 
gözlemlerini anlattı. Ayrıca Halep
çe'de kimyasal silahlarla yaralanmış 
ve Bochum'da tedavi altına alınmış 
iki kişi, katliam günü yaşadıklarını 
anlattılar. Konuşmacı olarak davet 
edilen Medico International başka
nı Hans Brentscheidt, F. Alman fir
malarının Kürt halkına karşı 
kullanılan kimyasal silahların üreti
cisi ve katliamın sorumlusu olduğu-
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nu belirterek, federal hükümeti de 
susmak ve gerçekleri örtbas etmek
le eleştirdi. 

KOMKAR adına konuşan arka
daş, Türkiye Kürdistanı'na sığınan 
Kürtlerin sorunlarına değinerek, 

uluslararası yardımın onlar için ne 
kadar gerekli olduğunu belirtti. Türk 
hükümetinin tutumunu da sert bir 
şekilde eleştiren konuşmacı, Türk 
hükümetinin uluslararası kuruluşla
rın yardımına kapılarını kapatmaktan 
vazgeçmesini de istedi. 

Gecenin sonunda Kürt halkıyla 

dayanışmanın gerekliliği vurgulandı 

ve çocuk falklor ekibi Kürdistan'dan 
oyunlar sergiledi. iki ozan da türkü
ler söyledi. 
Yardım amacıyla gecede 800 DM 

toplandı. Ayrıca TV'nin "Brenn
punkt" programı için Bayern Tele
vizyonu geceye gelmişti. 

Bırindar/Münih 

Bielefeld: Irak Kürdistanı'nda 
halkımıza karşı hunharca katliama 
girişen faşist Saddam rejimini pro
testo etmek için Bielefeld'de bir yü
rüyüş ve miting düzenledik. Yürüyüş 
KOMKAR'a bağlı Kürdistan işçi Ko-

'I 
1 

mitesi, Ekim, Dostluk Dayanışma 
Derneği'nin düzenlediği eylemi, di
ğer Kürt ve Türk örgütleri destekle
diler. Yürüyüşe yaklaşık 250 kişi 

katıldı. Mitingde GfbV'den Alexan
der Sternberg'in yaptığı konuşma dı
şında yürüyüşü düzenliyenler adına 
Almanca, Türkçe ve Kürtçe birer ko
nuşma yapıldı. Kütçe konuşmayı bir 
arkadaşımız yaptı. 

Halkımızın katliamlarla karşı kar
şıya bulunduğu bir zamanda biz 
Kürdistan'lılar sessiz kalamayız. 

Katliamlara ssesiz kalmak, yeni kat
liarniara olanak vermek anlamına 
geliyor. Gün halkımızla dayanışma 
günüdür. Zaferin bir gün halkımızın 
olacağına kuşkumuz yok. 

Merxas 
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Alexander Sternberg İle Ropörtaj: 

"3 Yaşındaki Bebek Gözlerimizin Önünde Can Verdi" 

A. Sternberg : Gazimi
zin iki amacı vardı: Birin
cisi kış mevsimi bölgede 
bastırmadan mültecilerin 
içinde yaşadığı koşulları 
yerinde görüp incelemek; 
ikincisi ise uluslararası po
litik arenada çok sık tartı
şılan Irak silahlı kuvvetle
rinin sivil Kürt halkına kar
şı son saldırılarında da ze
hiri i gaz kullandığını 
kanıtlamak idi. 

DO Evet. Elimizde bu ko
nuda kanıtlar var. Bölgede 
bir Kürt doktorunun yardı
mı ile girdiğimiz -normal 
koşullarda giriş ve çıkışlar 
denetim altında idi- Yük
sekova ilçe hastanesinde 
tedavi edilmekte olan 9 
çocuk gördük. Söz konu
su 9 çocuktan 6'sında ze
hirli gazın etkileri açıkça 
görülüyordu. Bizim ile bir
likte gelen profesyonel bir 
fotoğrafçı bu çocukları gö
rüntüledi. Ancak hastalar 
için tutulan hastalık kağıt
larında ise tedavi gerekçe
si olarak yetersiz beslen
me ifadesi kullanılmış. 
Resmi kayıtlarda da bu 
böyle. Ancak doktor da 
çocuklarda zehiri i gaz kul
lanıldığını gösterir t?,elirtiler 
olduğunu söyledi. Orneğin 
deride meydana gelen 
renk değişikliği, sinirsel 
bozukluklar, iştahsızlık ve 
yemeğe karşı tepki, çevre
yi algılamama vb. Bu be
lirtiler özellikle tabun ve 
sarin karışımı zehirli gaz 

Alexander Sternberg, GeseHschaft für Bedrob
te Völker (Baskı Altındaki Halklarla Dayanışma 
Örgütü) adlı insan haklarını savunan kuruluşun 
Ortadoğu uzmanıdır. 60'lı yıllardan bu yana 
Kürt sorununa ilgi duyan A. Sternberg, 6-15 Ey
lül1988 tarihleri arasmda Türkiye Kürdistanı'
na giderek, Irak Kürdistanı'ndan gelen 
mültedlerin durumunu inceledi. Bırropörtajı 30 · 
Eylül1988'de arkadaşımız S. Ardıl Göttingen 
kentinde yaptı. 

bombasının etkisi olarak 
kendisini gösteriyor .. Kal
dı ki Irak rejiminin Kürdis
tan'da hardal ve sinir gazı 
karışımı bir bombayı çok
ça kullandığı biliniyor. Bu
nun dışında mülteciler, 
hardal gazından yarala
nan çok sayıda insanın 15 
gün yaya olarak katledilen 
uzun yolculuğa dayana
mayıp yaşamlarını yitirdik
lerini de anlatıyorlardı. 
Bunun yanı sıra sınırı geç
tikten sonra da kimyasal 
silahlardan yaralandığı 
açıkça göze çarpan insan
ların daha toplanma yerle
rinde iken Türk ordusu ta
rafından ambulans veya 
askeri helikopter ile bölge
den hemen uzaklaştırıldı
ğı da anlatılıyor .. 

DO Hayır. Kanımca Türk 
yetkililer yabancı basın
dan kimyasal silahlardan 
yaralanan insanları sakla
mak için apar tapar götür
müş .. iki kez uğradığımız 
Artuş kampında sürekli 
gözleri yaşaran, öksüren 
insanların dalaştığını gör
dük. Bize gaz bombası 
saldırısı sonrası bunların 
meydana geldiğini söyli
yen bu insanlar ilaç iste
minde bulundular. 

DCJ Bunu tespit etmek ol
dukça güç. ilk incelemede 
bulunduğumuz Artuş 
kampında bir gün evvel20 
kişinin öldüğü söyleniyor
du. Özellikle de bitkinlik ve 
soğuktan olduğu 

Oradayken de üç yaşların
da bir bebek gözümüzün 
önünde can verdi .. Derisi
nin rengi değişmişti. Sinir 
gazı belirtileri de vardı .. 
Hemen gelen sağlık ekip
leri cenazeyi apar tapar 
alıp ambulans ile götürdü
ler. Nereye götürdükleri 
ise bilinmiyor .. 

DDHayır. Herhangi bir iş
lem söz konusu değil. ..... 
Belediye başkanı geçici 
kamplardan bazı yaralıla
rın Hakkari hastanesine 
kaldırıldığını bize söyle
mişti. Bunun üzerine ara
mızdaki işbölümüne göre 
profesyonel fotoğrafçımızı 
araştırma yapmak üzere 
Hakkari hastanesine yolla
dık. Ancak fotoğrafçının 
dalaşmasına izin verilme
miş. Daha sonra çağırılan 
MiT Bölge görevlisi eşli
ğinde kendisine sadece o 
bölgenin hastaları gösteril
miş. Bunun dışında Van 
ve Diyarbakır askeri has
tanelerinde Kürt mültecile
ri n tedavi gördüğü de 
biliniyor. Büyük olasılıkla 
zehirli gaz kurbanlarıdır .. 

DO Gerçekten de sağlık 
hizmetleri korkunç kötü. 
Dışa karşı propaganda 
amacıyla kurul.?n Uzunsırt 
ve Diyarbakır Universitesi 
yakınında kurulu olan iki 
kampta bile durum aynı. 
Basında "Çadırkent" ola
rak nitelenen, içine birde 
banka kurulan bu kampta 
1 O bin kişiye tek bir sağlık 
çadırı hizmet götürüyor. 
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Uzunsırt'taki kampın sağ
lık işlerinden sorumlu dok
tor aynı zamanda Yüksek
ova ilçe hastanesinden, 
dolayısıyla çevredeki 80 
bin kişinin de sağlığından 
sorumlu. Kendisine yar
dımcı olması için bir diş 
doktoru -ki onun da kendi
ne göre yoğun işleri vardı
birkaç hemşire ve hasta
bakıcı verilmiş. Kısacası 
bu kadro ile insanların 
sağlık sorununun üstesin
den gelmek olanak dışı. 

Oysa mültecilere yöne
lik özel bir sağlık programı 
yapılmalıydı. Irak Kürdista
nı'nda Tifo salgını (özelllik
le Süleymaniye bölgesin
de), bazı yerlerde ise ko
lera olayına rastlandığı bi
liniyor. Bundan ötürü de 
tüm mültecilere vakit ge
çirmeksizin ilk elden aşı 
yapılması gerekirdi. Ancak 
biz ordayken bu yönde 
hiçbir adımın atılmadığını 
gözledik. Kısacası başta 
da belirttiğim gibi sağlık 
sorunu çözümlenmemiş. 

D D Gezimiz esnasında 4 
"kışlık kamp"ta, 3 de ge
çici kampta inceleme yap
ma olanağı buldum. 
Geçici kamplar Irak
Türkiye sınırında geçici 
toplanma yerleri konu
munda. Mülteciler bura
dan bir kaç gün sonra 
kışlık kamplara taşınıyor. 
Geçici kamplardan biri Ar
tuş'ta diğeri ise Çiğli (Her 
ikisi de Çukurca bölgesin
de). Sürekli kamplar ise 
Uzunsırt, Suüstü (Yüksek
ova yakınlarında) her bi
rinde 1 O bin mülteci 
barınıyor; diğer ikisi de Si
lopi ve Diyarbakır'da. Ken
disinden çokça bahsedi
len, her iki "Çadırkent" 
(Diyarbakır ve Uzunsırt), 
Türkiye normlarına göre 
gerçekten de kısa d_önem
de kuruldu. Çünkü Içişleri 
Bakanı Kalemli, buraya 

çok sayıda uluslararası 
basın temsilcileriyle geze
cekti. Diyarbakır "çadır
kent"ine ise, Başbakan 
Özal gelecekti, onun için 
kuruldu. Olay propaganda 
niteliğinde idi. Diğer 
kamplarda ise bu hızlılık 
kesinlikle söz konusu de
ğil. Ancak dışa karşı şov 
amacı ile kurulan "Çadır
kentler" bile bölgenin ik
lim koşullarına hiç de uy
gun değil. Örneğin Suüstü 
kampı, 2 bin metre yük
seklikte. Geceleri ısı şim
diden sıfırın altına düşü
yor. Ekim ortalarından iti
baren ise kar yağışı gün· 
deme gelecek. Aralık ayın
da karın kalınlığının 2 met
reye ulaşacağı, ısının ise 
-25 ile -30 dereceye düş
mesi bekleniyor. O zaman 
da insanlar burada dona
rak ölecekler. Diyarbakır'
daki Çadırkent'te 1 O bin 
insan için 6 tuvalet kurul
muştu. Ancak altyapı te
sisleri (kanalizasyon vs.) 
yoktu. Yarım gün sonra tu
valetler kullanılmaz hale 
geldi. Düşünün 1 O bin in
san. insanların boş arazi
ye gitmesine de izin 
verilmiyordu. Üç gün son
ra kampı müthiş bir lağım 
kokusu kapladı. Doktorlar 
çocukların yüzde 90'nın 
bağırsak ve mide hastalık
Ianna yakalandığını söylü-

yorlar. Eğer bu böyle 
giderse, kampta bulaşıcı 
hastalıkların yayılması he
ran için sözkonusu olabi
lir. Çeşmeler de kurulmuş 
ama, su yeterli değil 

DO Çadırkentte yaşıyan 
1 O bin kişi için 8 büyük ye
mek kazanı kurulmuş. Her 
kazandan ancak bin kişi 
için karavana olanaklı. in
sanlara günde bir kez sı
cak yemek veriliyordu. 
Oysa konuştuğumuz ahçı 
yalnız üç gün için kiralan
dığını söyledi. Bu da, ba
kanların ve dünya basını
nın orada olduğu günlere 
rastlıyordu ... 

u_::: Evet, salt üç gün içın 
kiralanmış. Gerçekten de 
üç gün sonra kampta sı
cak yemek dağıtılmadı. Di
ğer bir olayı daha anlat
mak istiyorum. içişleri Ba
kanı Kalemli'nin, Uzunsırt 
kampına geldiğinin akşa
mı battaniye yüklü kam
yonların kampa geldiği 
görüldü. Olayı uzaktan iz
leyen gazeteciler battani
ye dağıtıldığını zannedi-
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yorlardı. Biz de öyle. An
cak battaniyelerin dağıtım 
yerine geldiğimizde, mül
tecilere battaniyenin dağı
tıldığını değil, para karşılığı 
verildiğini gördük .. 

LJU Mülteciler ile ilişkiler
de kendi çevirmenlerimiz 
aracılık yaptı. Ayrıca ben
de biraz Kürtçe biliyorum. 
O açıdan ilişkilerimiz ol
dukça rahat idi. Göze ilk 
çarpan şey mültecilerin di
siplini ve ağırbaşlılığı idi. 
Bizim karşılaştığımız in
sanların çoğunluğu Zaho, 
Mergasor, Navelekan böl
gelerinden geliyordu. Yo
ğun gaz saldırıları arasın
dan çıkıp gelmişler. insan
ların disiplini 10-15 günlük 
2000-2500 metrelik geçit
leri aşıp gelen yorucu 
··yolculuk"tan, bitkinlikten 
çok örgütlü oluşlarından 
geliyordu .. 

, Gezdiğimiz her mül
teci kampında, Kürtlerin 
oluşturduğu Kamp Konse
yi ile karşılaştık. Bu kon
seylerde hem Irak Kürdis-
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tanı'ndaki silahlı direnişi 

yürüten Kürt partilerinin 
temsilcilerinin yanı sıra, 
kitle içinde saygınlığı olan 
kişilikler de bulunuyor; ör
neğin din adamları gibi. 
Bu konsayin başlıca göre
vi kamp yaşamını düzen
lemek, çalışmaları koordi
ne etmek, istemleri gerekli 
yerlere iletmek ve disiplini 
sağlamak. Bir nevi kendi 
kendini yönetme. Ben ora
da iken yalnız bir olaya ta
nık oldum. Bildiğiniz gibi 
Irak yönetimi, karşıt pro
paganda olsun diye dün
ya basınını helikopterlerle 
Zaho'ya götürmüş ve on
lara söz konusu günde 
Türkiye'den kalabalık bir 
mülteci grubunun aftan 

yararlanmak için geri dö
neceğini bildirmişti. Aynı 
dönemde Türkiye tarafın
daki Silopi kampında, Irak 
hükümetinin sızdırdığı 
ajanları ile Kürt mülteciler 
arasında kavga çıkıyor. Ve 
mülteciler bir Irak ajanını 
linç ediyor. Olayın özü bu. 

Diğer olay ise şu: Uzun
sırt kampında kamp Kon
seyi Türk yetkilileri ile gö
rüşmek ister. Yiyecek, te
mizlik ve diğer sorunlarını 
anlatmaya başlıyan Kamp 
Konseyi daha konuşması
nı bitirmaden -daha görüş
menin ilk onbeş dakika
sında- Türk yetkilileri ko
nuşmayı kesrnek ister. Bu
nun üzerine konsey yetki-

Iiieri havayı yumuşatmak 
için Türk yetkililerine bur
da kalın konuğumuz olun, 
birlikte çay içelim ve bu 
arada konuşacaklarımızı 
konuşalım der. Derken 
Türk yetkililer üç saate ya
kın Kampta kalır. işte bun
dan dışardakiler (yani 
yetkililer ve basın) bir rehi
ne olayı yarattı. Akşamie
yin de kampta arama 
yapılmış. Sözüm ona sız
ma varmış ... Oysa işin özü 
sızma değil. Kamptaki 
Kürtlerin örgütlülüğünü 
yıkmak istiyorlar. Böylece 
kampı polis kontrolü, dola
yısı ile kendi denetimleri 
altına alacaklarını zanne
diyorlar. Eğer uluslararası 
kamuoyu bu gelişmeyi 

dikkatle izlemezse, Türk 
yetkileri keyfi davranış içi~ 
ne girebilir. 

DD Mültecilerin geldiği ilk 
günlerde ilişkilerin kontro
lü oldukça zordu. Ancak 
Özal'ın, kamp gezisi s.on
rası durum değişmiş. Iliş
kiler engelleniyor. Bildiği
niz gibi Diyarbakır halkı po
litize bir halktır. Yurtsever
lik duygularının güçlü 
olduğu bir yerdir. Türkiye 
Kürtleri kendi insaniarına 
karşı çok sıcak duygular
la yaklaşıyor. Dayanışma 

duygusu._gözle görülür ni
telikte. Oyle ki, Hakkari 
bölgesinin valisi ve diğer 
yetkililer bile Türkiye Kürt
lerinin gösterdiği dayanış
ma ve duyarlı tavırdan çok 
etkilenmişti. Kendiliğinden 
yardım komitelerinin oluş
turulması, Kürt asıllı millet
vekillerinin olayla yakın

dan ilgilenmesi, halkın öz
verili çabası bunun göster
gesi. Hükümette bundan 
ötürü bu ilişkileri kısıtla
mak, dayanışmayı asgari
ye indirmek için de çaba 
harcıyacaktır. Bunun yanı 
sıra bildiğiniz gibi mülteci
lerin Türkiye tarafında ak
rabaları var. Bundan ötürü 
de onlar haklı olarak akra
balarının yanında kalmak 

istiyorlar. Ancak bürokra
tik engeller buna olanak 
vermiyor. Türk yetkilileri, 
hakları olmamasına karşı
lık bunu açıkça engelliyor
lar. Sınırı geçtikten sonra 
çok sayıda insan zaten 
yetkililere başvurmadan 
akrabalarının yanına git
miş. Ama bu sorunun da
ha gündemde kalacağını 
zannederim. 

DD Oldukça kabarık sayı
da mülteci, ilk kez 21-22 
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Ağustos'ta sınırda yoğun

laştı. Bu sayı Cenevre gö
rüşmelerinin başladığı 
dönemde daha da arttı. 
Özellikle Irak'ın düzlük 
bölgelerizehirligaz bom
bardımanına tutması bun
da etkin oldu. Uludere 
bölgesinde sınıra gelip da
yanan onbinlerce mülteci
nin sınırı geçmesini, karşı 
tarafta sipere yatıp nişan 
alan koman.do birlikleri en
gellemeye çalışır. Ancak 
binlerce insanın askerler 
üzerinde yarattığı psikolo
jik baskı etken olur. Mülte
ciler sonuçta sınırı zorla
yarak içeri girerler. Türk 
silahlı kuvvetlerinin bu ge
çişi engellemesi için her 
mülteciyi ortadan kaldır
ması gerekirdi. Dünya, 
Kürdistan ve Türkiye ka
muoyunun durumdan ha
berdar olması Türk yetki
lilerinin elinde seçenek 
bırakmadı. 

Ci Bence işin can alıcı 
yanı Kürt mültecilerinin 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
"merhametine" kesinlikle 
terkedilmemesi. Türkiye 
geçici olarak aldığını söy
lediği mültecilerin, üçüncü 
bir alıcı ülke buluncaya ka
dar kalabileceğini söylü
yor. Mültecilere kampta 
tekrar geri alınmak üzere 
çeşitli soruları içeren bir 
dilakçe dağıtılmış. Bu di
lekçede örneğin mültecile
re "hangi ülkeye gitmek 
istiyorsunuz?" diye soru 
yöneltilmiş. Bildiğiniz gibi 
1951 Cenevre Kovansiyo
nu'nun mültecelere ilişkin 
bölümü TC'ni bağlamıyor. 
Ancak bu konuda uluslar
arası kamuoyunun duyar
lı tavırı karşısında Türkiye 
kendisini birtakım formali
t.~lerin ark~sını gizliyemez. 
Orneğin Ozal bile daha 
sonraları mültecilerin ba
hara kadar kalabileceğine 
değinmek zorunda kaldı. 
Bu onun kişisel görüşü 
değil. Karşı karşıya kaldı
ğı uluslararası baskı böy
lesi bir açıklama yapması
na neden oldu. Ancak 
Türkiye örneğin Uluslara
rası bir delegasyonun 
kontrol yapmasına hala 

(Devamı 17. sayfada) 
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l\Iülteci kan1plarında 3 günlük izleniın: 

''Kürtler Türkiye'de değil, Kürdistan'da 
• 

30.9.1988, Cuma 

Saat birde uçağımız 
Van'a gitmek üzere Anka
ra'dan kalktı. Günlerce 
Türk basınını takip etmiş, 
kamplarla ilgili yeni haber
leri bir bir okumuştuk. Da
ha bir hafta öneeye kadar 
Özal, Kürtleri kendine mal 
etmişti; onların ne kadar mi
nettar olduklarını, Türkiye'
yi ve Türkleri ne kadar sev
diklerini okuyucuyu bıktıra
na kadar tekrarlamıştı. 

Gazetelerde, kaç Kürdün 
nereye gitmek istediği yazıl
dı. Kanada, Avustralya, is
veç ve F. Almanya başta 
olmak üzere çeşitli ülkeler 
sıralanmıştı. isveç ve F. Al
manya neyse, fakat şehir 
bile görmeyen bu Kürt aile
leri Kanada ile Avustralya'
yı nereden tanısınlardı? 
Belli ki bu da kendi istekle
ri ile değil, Türk hükümeti
nin eli ile hazırlanmıştı. Yine 
de gitmek isteyenlerin sayı
sı sığınmacıların yüzde onu
nu ancak bulmuştu. Kürtler, 
Türkiye'de değil, Kürdis
tan'da kalmak istiyorlardı, 
ve onlara göre şu anda bu
lundukları yer de Kürdistan 
idi. 

Uçağımız saat iki civarın
da Van'a indi. Toplam üç ki
şiydik. Bir Alman muhabiri, 
bir fotoğrafçı ve ben. Biz
den başka Danimarkalı bir 
heyet daha aynı uçakla gel
mişti. Arkadaşlarımız bagajı 

beklerken dışarı çıkıp üç 
günlüğüne bir taksi kirala
dım. Şoförle anlaştıktan 
sonra yola çıktık. Kontroller
de hiç birimiz Türkçe ko
nuşmayacak, şoför bizimle 
ingilizce konuşacaktı. Tu
ristlerin geldiği yerlere ka
dar turist diye geçinecek, 
turistik olmayan yerlere ge
lince basın mensupları ve 

Yaşamak Istiyorlar ... '' • Heike N. 

Yüksekova kaymakamının 
özel misafirleri olacaktık. 
Şansımız vardı, çünkü Şi
velan'a kadar hiç bir kont
rola rastlamadık. Şivelan 

yol kavşağında jandarmalar 
bekliyordu ve arabamızı 
durdurdular. Muhabirimiz 
bize daha önceden, pasa
portumuz yerine kimlikleri
mizi göstermeyi, "kimliği 
alıp geri vermezlerse biz yi
ne Türkiye'yi terkederiz. 
Fakat pasaportumuzu alır
Iarsa yandı k." diye tembih
lemişti. Böylece kimlikleri
mizi verdik ve ne istediği
miz soruldu. Biz, daha ön
ce anlaştığımız gibi şoföre 
kaymakamın misafirleri ol
duğumuzu tercüme ettirdik 
ve sadece bu şekilde işi 
kurtardık. Çünkü Yükseko
va yolu hem turistlere, hem 
de kampı ziyaret etmek is
teyenlere iki haftadır kapa
lıymış. 

Böylece yolumuza de
vam ederek kampa yaklaş-

tığımıiı yol kenarında, 
kucağında çalı çırpı olan ka
dın ve çocuklardan anladık. 
Bir virajdan sonra kampı 
gördüğümüzde ilk olarak 
yavaş giderek bakmaya ka
rar verdik. Yolun solunda 
dağlar, çırılçıplak tepeler, 
yolun sağında Zap nehri ve 
arkasında tek bir köprü ile 
ulaşılabilinen mülteci kam
pı. Köprü başında polis ça
dırı .. Kampın etrafı telörgü
lerle sarılmış, çadırların 

arasında oynayan çocuklar. 
Zap'ın bulanık sularında ça
maşır ve bulaşık yıkayan, 
renga-renk giysili kadınlar 
ve kampın arka taraflarında 
toplanmış peşmergeler. 
Kampın yakınından geçe

rek Yüksekova'ya devam 
ettik. Otel tutup, sonra ne 
yapacağımızı konuştuk. 
Yüksekova'da muhabirimi
zin arkadaşı olan bir genç 
ile görüştüğümüzde, kam
pın her gün saat on ile on
bir buçuk arasında ziyaret-

çilere açık olduğunu öğren
dik. Emin olmak için muha
bir arkadaş ile bu Kürt gen
ci kaymakama gidip bunun 
doğru olduğunu öğrendi
ler. 

1.10.1980, Cumartesi 

Ertesi sabah erken kalk
mak üzere otelimize gittik. 
Sabah saat altı buçukta 
kalktık. Kampa girip fotoğ
raf çekemeyeceğimizi öğre
nince, gizli birkaç fotoğ
raf çekmeye çalıştım. Bir te
peden aşağıya fotoğraf çek
mek mümkün olmadığı için 
kamptan iki defa geçerek 
fotoğraf çekip tilimieri kur
tardıktan sonra köprüye 
yaklaştık. Ne istediğimiz so
rulduğunda Doktor Mustafa 
ile randevumuz olduğunu 
söyledik. Malesef bu baha
ne ile de hemen kampa gi
remedik. Doktor Mustafa'
nın henüz gelmediğini, sa
at onda gelmemiz gerektiği-
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ni söylediler. Böylece tekrar 
Yüksekova'ya dönüp kah
valtı ettikten sonra gene 
kampa geldik. Saat dokuz 
buçuk idi. Bizi içeri aldılar, 
fakat ziyaret saatleri henüz 
başlamadığı için polis çadı
rına gönderdiler. 

Polislerin çadırı mülteci
lerinkinden çok farklı idi. 
Mültecilerin çadırları ince
cik, beyaz bir bezden, kara 
toprağın üstünde kurulu 
iken , polislerin kaldığı 
çadır kalın , haki renginde , 
büyüktü. Girişin yanında 
çay takımı ile tüp, karşısın
da bir masa ile birkaç san
dalye, tahta bir sıra vardı. 
Çadırın arka tarafında , tah
tadan kurulmuş sahne gibi 
yatak yeri. Masaya oturma
mız istendi. Oturduğumda , 
masanın üzerinde ingilizce, 
Türkçe ve Arapça yazılı 
"ünlü " dilekçeleri gördüm: 
Dilekçelerde "Adınız
Soyadınız; Doğum Yeri; Ai
lede Kaç Kişi Var; lrak 'a 
Dönmek istiyor musunuz? ; 
Hangi Ülkeyi Tercih Edersi
niz?" soruları yazılıydı. 

Biz beklerken polisler ça
dıra girip çıkıyordu. içlerin
den biri tercümanlık yapı
yordu , biri de elinde liste. 
ona isim söyletiyordu . Ter
cüman mikrofona sarılıp, 

" filan kes acele bet!" 
diye anons ediyordu . Ek
mek arabası gelmişti . Nor
mal olarak nasıl taş-toprak 
kamyonlara yükleniyorsa, o 
biçimde ekmek yüklü bir 
kamyondu. Dağıtım için ai

yaptığımda beş defa kimlik 
kontrolüne rastlarken, ne 
kampın girişinde, ne de bu
rada, komutan çadırında, 
kimlik bile sormadılar! Belli 
bir peşmerge ile görüşmek 
istediğimizi söylediğimizde 
çağırdılar. Saat on olmuştu , 
çadırın önünde onunla kar
şılaştık. Muhabirimiz ben
den bu peşmergenin ailesi 
ve çocuklarıyla fotoğraf 
çekmek istediğimizi Kürtçe 
söylememi rica etti. Ben 
söylediğimde etrafımızdaki 
memurlar birdenbire taş ke
sildiler . Kürtçe anlamayan , 
daha önce liste elinde ter
cümana isim söyleten polis 
heyecanla " ne dedi , ne de
di? " diye sorunca, anons 
eden memur da söylediğim 
cümleyi Türkçeye çevirdi. 
Bir ara kararsızlık başladı. 
Görüşmek istediğimiz peş
mergeyi polis çadırına sok
tular. Yanına birkaç polis ve 
jandarma diktiler. Tabi ken-

"basın mensuplarının hep
si aynı. .. Gaz bombasın
dan başka bir bildikleri 
yok ... Sen de onlara inan
ma .. " diye "nasihat" verdi
ler . Ben onlara yüz 
vermedim, arkadaşlarım 

cevaplarını versinler diye 
herşeyi aynen aktardım. En 
sonunda kampın içinde do
laşmaya karar verdik. Bu 
sefer fotoğraf makinesi olan 
herkesin yanına (ben ile fo
toğrafçı) birer sivil polis ko
yarak, kampta gezmemize 
müsaade ettiler. Köprüden 
kampa girildiğinde polis ça
dırları yolun sağında, Kürt
lerin çadırları ise, tel 
örgülerin arkasında yolun 
solunda bulunuyordu. Ça
dırlar düzensiz kurulmuş, 
aralarında iş yapan kadın
lar, oynayan çocuklar, dü
şünen yaşlılar. Erkeklerin 
çoğu devamlı kamp ile po
lis çadırları arasındaki yolda 
geziyor. 

le reisieri çağrılıyordu . Peş
mergeler çadırın önünde 
toplanmaya başladılar. Bir
denbire biri içeri girip tercü
manla tartışmaya koyuldu . 
Konuşmayı tam takip ede
medim. Sadece peşmerge- <: 
nin bıktığını, her gün her <ıı 

gün, çağrıldığını, tercüma- ~ . 
nın da onun sinirlerini yatış- :ı:: 
tırmaya çalıştığını anladım . 2 
Her neyse, işin ilginç tara- ~ L------------------::.:.i::.-:._,;;._j 
fı; birdenbire jandarma ol
sun, polis olsun, yıllarca 
inkar edilen bir dili biliyor, 
çekinmeden Kürtçe konu
şuyorlardı .. . 

Bu ara doktor Mustafa 
çadıra geldiğinde, ne istedi
ğimizi anlattık . Ziyaretçi 
defterine yazılmamız isten
diğinde, muhabirimiz, sade
ce üçümüzün de soyadını 
yazdı. Her yerde kontrol 
var, daha bir hafta önce, re
ferandum günlerinde Anka
ra'dan Kürdistan 'a yolculuk 

dileri tercümanlık yaparken 
her zaman işlerine geleni 
çevirip, gelmeyeni çevirme
yebiliyorlar. Şu anda ise ko
nuşulanları anlayan kendi 
tercümanımız var olduğu 
için bizi çadırın önünde oya
Iadı Iar. Ne istiyormuşuz? 
Adamla konuşmayacakmı
şız .. Ya kampa bakacakmı
şız, ya da hiç ... Bu karar
sızlık içinde diğer tarafta bir 
arada duran üç polis, beni 
yanlarına çağırdılar. Bana 

Bir yerde giriş var, bu yo
lu takip ediyoruz. insanlar 
merakla bize bakıyorlar . 
Polisler bizi adım adım takip 
ediyorlar. Yuvarlak, normal 
olarak beş ~işilik bir çadıra 
giriyorum. Içinde üç kadın 
oturuyor, yanlarında küçük, 
sapsarı saçlı bir çocuk. Ça
dırda fazla eşya yok, bir ke
narda bir tüp duruyor. 
-"Durumunuz nasıl? " di
ye ~oruyorum. 
-"Iyidir derler", ama ce-
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vapları artık kalıplaşmış gi
bime geliyor. 
-"Doyana kadar yemek 
veriyorlar mı?" 

Kadın bir köşede doma
tes göstererek, ekmek, so
ğan, öyle şeylerin verildi
ğini söylüyor. 
-"Burada kaç kişi kalıyor
sun.uz?" diye soruyorum. 
-"Iki aileyiz. Ana, baba, 
çoluk çocuk ," diyor. Fakat 
sayı olarak kaç kişi olduğu
nu sorduğumda sadece bir 
el işaretiyle sağı, solu ve ça
dırın önündeki çocukları 
gösteriyor. 
-"Geceleyin soğuk oluyor 
mu? " diye sorduğumda : 
- " Çok soğuk " diye cevap 
verip, bir keçe parçası uza
tarak ağlarcasına ondan 
başka örtünecek bir şey bu
lamadığını söylüyor. Yirmi 
çocuğun soğuktan öldüğü

nü söylüyor. Bunu o an 
araştırmak mümkün değil. 
Ama söylediklerinin hiç de 
abartma olmadığı ortada . 

Insanlarla daha çok ko
nuşmayı çok isterdim, ama 
polis bizi hiç rahat bırakma
dı. Polise bazı şeyleri sor
maya başlıyorum. Gaz 
bombası meselesini kesin
likle yalanlıyor. Ben en azın
dan Halepçe'nin inkar 
edilmesi mümkün olmadığı
nı söylediğimde , susuyor. 
Bu kamptakilere karşı kim
yasal silahların kullanıldığı
nı gösteren bir ipucunun 
bulunmadığını da söylüyor. 

Tabii ki inkar edecek. 
Çünkü kimyasal silahlar ta
rafından yaralanan insanla
rı saklamaya yeterince va
kitleri vardı! 

Bu sefer eğitim sorununa 
değiniyorum. Türk gazete-

l
·leri, mültecilerin arasında 
okula gitmesi gereken 17 
bin çocuğun bulunduğunu 
yazmışlardı. lrak'ta, kurtani
mış bölgelerde Kürtçe eği
tim görüyor, Arapçayı ikinci 
dil olarak öğreniyorlarmış . 
Türk hükümeti, bunca bi
linçli Kürte zorla Türkçe öğ
retmeye kalkarsa, bu 
insanlar susar mı? .. 

Polise eğitim sorununu 
nasıl halledeceklerini soru
yorum. O, mülteciler için 
Kürtçe bilen özel hocaların 
getirileceğini söylüyor. 
-"Peki, bu insanlara özel 
öğretmen getirirseniz, yerli 
halk da çocuklarını o okul
lara göndermek istemez 
mi?" diyorum. 

• 
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Polis bu soruma kaçına
rak cevap veriyor. 
-"Zaten, bu insanların ço
ğunun Hakkari tarafında ak
rabaları var" diyor. 

Bir yerde sacda ekmek 
pişiren kadınlar görüyorum. 
Polis övünerek: 
-"Biz bunlara un verdik, 
sac verdik. Tuvalet de yap
tık. Fakat bu insanlar yap
tığımız fedakarlıkların değe
rini bilmiyor, yaptığımız tu
valetleri yakıp yıkıyorlar," 
diye ekliyor. 

Kamp çırılçıplak dağların 
arasında, çırılçıplak bir ova
dadır. Kadınlar, çocuklar, 
çalı çırpı toplamak için her 
gün daha da uzaklara git
mek zorunda kalıyorlar. Ya
kıt yok, tüp de yeterince ısı 
vermiyor. 

Fotoğraf çekmeye son 
verdiğimda yanımdaki polis 
bana ziyaret defteri nde, is
m imizin karşısına imza at
mamız gerektiğini söylüyor. 
Hemen nedenini anlıyorum. 
Demek ki o, bir tek soyad
larımızın yazılı olduğunu 
görmüş ve hangi ismin ki
me ait olduğunu çıkarama
dığı için imza atmamızı 
istiyor. Ben bunu muhabiri
mize söylüyorum. O, zorla
ma olmadığı takdirde hiç bir 
şey yapmayacağımızı söy
lüyor. 

Bu şekilde kampı terk 
ediyoruz. Fotoğrafçımız son 
olarak kampın karşısındaki 
tepeye çıkıyor, son bir re
sim çekmek istiyor. Orada 
birdenbire Avrupalı olup in
gilizce konuşan bir adam 
karşısına çıkmış, demiş ki: 
-"Aman ne olursunuz, bi
zi çekmeyin, zaten burada 
çalışırken çok zorluk çeki
yoruz." 

Tepede bir Kızılhaç ekibi 
çadır kurmuş. 

Son olarak Yüksekova'ya 
dönüp bir şey yiyoruz. Faz
la beklemeden Van'a git
mek üzere tekrar yola 
çıkıyoruz. Kampa varma
dan ve kampı geçtikan son
ra yine çalı çırpı toplayan 
kadın ve çocuklar yol kena
rında yürüyorlar. Her viraj
dan sonra ha bundan sonra 
yok, ha bundan sonra yok 
diye düşünüyorum, ama yi
ne de, yarım saat bile yan
mayan, bir kucak dolu çalı 
çırpı uğruna kilometrelerce, 
yürüyen insanlarla karşıla
şıyoruz. 

Polisler bize, Yüksekova 
Suüstü kampının onbeş 

gün sonra söküleceğini 

söylemişti. insanları daha 
sıcak, ağır bir kış görmeyen 
Akdeniz bölgesine götüre
ceklermiş. Gazetelerden, 
Türk hükümetinin asıl ama
cının ne olduğunu anlamak 
mümkündü: Bu insanları 
Akdeniz?e değil de, bit an 
önce lrak'a geri göndermek 
ve günden güne sağuyan 
havadan yararlanarak peş
mergeleri çabuk karar ver
meye zorlamaktı .. "Iraklı

ların mülteci olarak kabul 
olmaları sözkonusu bile de
ğilmiş ... " 

Kürdistan'dan görüntüler 

Türkiye Kürdistanı'nın 

neresinde olursa olsun, so
kaklardaki insanlar son de
rece ürkek, kendileri ile 
Türkçe konuşulduğu süre
ce gayet resmi davranıyor
lar. Kürtçe konuşulduğu 

andan itibaren bu resmiyet 
bozuluyor, onların esas 
yüzleri ortaya çıkıyor, güler 
yüzlü ve cana yakın davra
nıyorlar. 

Örneğin taksi şoförümüz
le biraz samimi olunca, 
kendisinin 12 Eylül 1980'
den önce DDKD'Ii olup, 13 
Eylül'de tutuklandıktan son
ra iki yıl Diyarbakır 2 Nolu'
da hapis yattığını söyledi. 
Ayağında bir sakatlık vardı. 
Bunun işkenceden ileri gel
diğini söyledi. Ona Şıvan'
ın son kasetini hediye ettik. 

Van'daki çarşıyı dolaştı
ğımda bir kilimci dükkanına 
girip ne aradığımı söyledim. 
Türkiye'de olduğu gibi dük
kancı hemen yardımcı ola
cağını söyleyip bir çay 
ikram etti. Biraz konuştuk
tan sonra dil değiştirdik ve 
sohbetimiz daha samimi ol
du. Van, bu ara kampları zi
yaret etmek üzere yabancı 
ülkelerden gelen gazeteci
lerle dolu olduğu için, bizim 
de kampa gittiğimizi, benim 
de tercüman olduğumu 
söyledim. Genç satıcı 
kamptaki durumu merakla 
sordu. SHP ilçe başkanı 
olan eniştesini getirip soru
larına devam etti. Sonra, 
kendi ailesinin 20-30 yıl ön
ce Irak'tan Türkiye'ye yer
leştiğini söyleyerek Van'da
ki Kürtlerin, mültecilerin 
geldiğini öğrenince yardım 
topladıklarını, ancak Türk 
hükümetinin bu yardımların 
kamplara ulaştırılmasına 
müsaade etmediğini üzüle
rek anlattı. 
Akşamieyin muhabir ile 

fotoğrafçı arkadaş, yemek 
yiyeceğimiz bir lokanta bul
duklarını söylediler. Ben de 
meraklı idim. Lokanta üç 
katlı bir binanın en üst ka
tında bulunuyordu, temiz ve 
titizce döşeli idi. Bir yanda 
yemek vitrini, temiz örtüler
le kaplı masalar, bir yanda 
ise sonradan sahneye çıka
cak müzik grubunun boş 
yeri. 

Geldimizde pek kimseler 
yoktu, bizden başka daha 
bir grup turist, birkaç da el
biseli, kravatlı Vanlı erkek 
oturuyordu. Gitgida salon 
dalmaya b,aşladı, ama yerin 
bu kadar aile lokantasına 
benzamesine rağmen ge
lenlerin hepsi erkek idi; 
hepsi temiz giysili, kravat
lı ... En sonunda, salon tık
lım tıklım dolduktan sonra 
müzik grubu sahneye çıktı 
ve ben, bayan olduğumdan 
dolayı böyle yerleri tanıma
dığım için, girdiğimiz lokan
tanın gazina olduğunu 
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anladım. Saçları sarıya bo
yanmış bir kadın sahneye 
çıktı. Bu kadın bağıra çağı
ra Türk sanat ve arabask 
müziğinden parçalar sunar
ken, erkeklerin masaların
daki rakı şişeleri bir bir 
boşalıyordu. Biz kalkıp kaç
maya karar verdiğimizde, 
birdenbire tanıdığım bir, mü
zik parçası başladı: Once 
enstrümanlar çalmaya baş
ladığında, bu parçanın, Şı
van'ın ünlü "Cane cane" 
türküsü olduğunu anladım. 
Çok şaşırdım. Acaba bu ka
dın bu parçayı hangi dilde 
söyleyecekti? Yoksa Türk
ler "ben yetim" gibi ona da 
birkaç saçma sapan söz uy
durmuşlar mıydı? Hayır, ka
dın mikrofonu kaldırıp 

Kürtçe söyledi ve Kürtçenin 
anadili olmadığı da hemen 
anlaşılıyordu. Fakat salon
daki insanlar coştukça co
şuyorlardı... Türkü sona 
erdiğinde alkışiarın sonu 
gelmiyordu ... 

j 

Alexander Sterberg İle Ropörtaj 
(Baştarafı 13. sayfada) 

izin vermiyor. O açıdan 
Avrupa ülkelerine bu ko
nuda görev düşüyor. Tür
kiye'ye bırakmaksızın ken
di kontrolünde bir yardım 
proğramı gerçekleşebilir. 

Bu kısa dön~mde gerçek
leşmelidir. Onümüz kış .. 
Özellikle Yüksekova'daki 
mülteciler bugünkü koşul
larla orada barındırılırsa, 
bu insanlar donarak öle
cekler. Bölgede kışın şid
deti biliniyor... Türkiye 
hem istemediği, hem de 
olanakları olmadığı için 
herhangi bir önlem alaca
ğa benzemiyor. Kaldı ki 
)'ürk yetkililer kampların 
lran'a yakın olmasından 

hareketle kışın başlaması 
ile birlikte mültecilerin zo
runlu olarak iran'a geçe
cekleri hesabı içinde. 
Böylece 20 bin insanı ken
di başından savmış ola
cak. Diğer bir konu da 
Türkiye mültecileri lrak'a 
gitmeye zorlayacak. An
cak bu konuda Kürt örgüt
lerinin direnişi ile karşıla
şacak kuşkusuz. 

D Saym Sternberg bu 
söyleşi için size teşekkür 
ederim. 

DO Bana böylesi bir ola
nak verdiğiniz için ben de 
size teşekkür dereim. 
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1 BONN'da BASlN TOPLANTlSII 

''Evren, Pinochet vb. kovuluncayakadar gitmezler'' 
Tanınmış Alman politikacılarının çağrısı üzerine 14 

Ekim 1988 tarihinde Bonn 'da Basın Merkezi 'nde, ''Ke
nan Evren 'in F. Almanya 'yı ziyareti ve Türkiye 'de in
san hakları '' konulu bir basın toplantısı yapıldı. Basın 
toplantısına SPD milletvekillerinden Ottmar Schreier ve 
Monika Ganseforth, Yeşiller milletvekili Karitas Hen-

sel 'in yanı sıra, Türkiye 'den de tanınmış yazar Aziz Ne
sin, DISK Genel Sekreteri ve SHP milletvekili Fehmi 
Işıklar ve SHP milletvekili Hüsnü Okçuoğlu katıldılar. 

AZiZ NESiN 
" ... Evren gelmeden önce, Türk

iye'deki politik durumu kısaca özet
lemek istiyorum. Ayrıntılara girmeye 
gerek yok. Türkiye'de baskının, iş
kencenin, anti demokratik uygula
maların temeli şu: Yansıtılmak 
istenen 'Türkiye demokrasiye geçi
yor, ülkede sivilgir yönetim var.' Bu 
doğru değildir. Uniformalı insanlar 
iktidardan çekilmişlerdir, onun yeri
ne sivil insanlar gelmiştir. Ama ya
saların kendisi askerileştirilmiştir. 
Anayasa başta olmak üzere bütün 
yasalar üniformalıdır. Yasalar üni
formalı oldukça, o ülkede sivil-askeri 
yönetim var demektir. Ve demokra
siye geçilmiş demek değildir, Türk
iye'nin bugünkü durumu budur. 
Bütün baskılar, korkutmalar, işken
celer bu yasalar yüzünden oluyor ve 
yasal olarak yapılıyor. Türkiye'de 
her alanda çifte standart uygulan
maktadır. Türk egemen sınıfı dışa 
karşı 'demokra~iye geçiyoruz' yala
nını söylüyor. Içerde ise, militarist 
yasalarla hertürlü baskıyı ve anti de
mokratik uygulamaları yapıyor. 

" ... Evren, Pinochet vd. sonuna 
kadar gidemezler. Kovuluncaya ka
dar gitmezler." 

Lı Beriina Rojava, dı roja 
9.10.1988'an xwendekaren Kurd jı 

bo pekanina lıqe Beriina Rojava cı
vinek pek hat. 

Wek te zanin dı roıen 
19-21.8.1988'an da lı Beriina Roja
va jı bo pekanina yekıtiya xwende
karen Kurdıstan, komcıvinek pek 
hatı bO. Lı ser ve yekıtiye, Komelen 
Xwendekaren Kurd, hewce dit ku, lı 
hın dewletan da lıq pek ben. 

Yek jı wan ji lıqe Beriina Rojava 
ya KSSE bO. Dı cıvine da nezıki so 

Türkiye 'den toplantıya katılaniann konuşmalanyla so
rulara verdikleri cevapları özet olarak sunuyoruz. 

FEHMi IŞIKLAR 
" ... 12 Eylül askeri darbesiyle birlik
te 99 gün gözaltında kaldım, işken
ce gördüm ve 4 yıl tutuklu kaldım. 
12 Eylül, dışardan planlanmıştır. Bu 
anlamda Türkiye'ye dış müdahale 
yapılmıştır. Milletvekili olduktan son
ra resmi protokollerde Evren'in da
vetine katıimam gereken toplantılar 
vardı, katılmadım. Bugüne kadar da 
elini sıkmadım, çünkü o el, çok kö
tü kararlara imza koymuştu. Kendi 
elimi korumak istedim. 

" ... Halen 12 Eylül askeri rejimi
nin ideolojisi devam ediyor. Hapis
hane koşulları kötüdür. Açlık 
grevleri yapılmaktadır. Askeri mah
kemeler halen görevlerini sürdür
mekteler. ISendikal hak ve özgür
lükler çok sınırlıdır. Her yapılana 
katlanan, verilenle yetinen, kimlik
siz, kişiliksiz ve suskun bir toplum 
yaratmayı amaçlayan mevcut ana
yasa değişmelidir. Bir genel af çı
kartılarak, adil olmayan yargılanma
lar sonucu hüküm giyenler aklan
malıdır. 

" ... Sanıyorum Evren şunu anla
dı; insan öldükten sonra da yargıla
nabilir. Tarihte bunun birçok örneği 
var." 

Beriina Rojava: 

Lıqe KSSE Pekhat 
kes beşdar bOn. Jı bo revabırına 
KSSE lıqe Berlin komiteyek jı 5 ke
san hat hılbıjartın. 

Pışti hılbıjartıne, hemi endam o 
hevalan jı bo kar O baran duweroj tı
kır O ramanan xwe gotın; peşneya
ran anin. Jı komita nO wan çend 
tıştan daxwaz kırın: 

- Jı bo biranina Helebçe O piroz-
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HÜSNÜ OKÇUOGLU 
" ... 12 Eylül militari st yönetimin 

ağırlıklı olduğu bir dönemdir. Türki
ye'de insan haklarını, sendikal hak 
ve özgürlükleri yok eden, siyasi par
tileri kapatan, basını susturan, dü
şünce özgürlüğünü yok eden 12 
Eylül için söylediklerimiz eleştirile
bilir. Ama, bu, bunları yapanların 
yüzkarasıdır. Türkiye'de demokra
sinin tQm kurumları yok edilmiştir. 

" ... üzeilikle bugün Türkiye'de in
san hakları konusunda güncel olan 
bir soruna değinmek istiyorum: Sı
ğınmacı kamplarını gezmiş bir mil
letvekiliyim. Irak'tan gelen Kürt 
mülteciler -düzeltiyorum, sığınma
cılar - bir mülteci statüsünde değil
dirler. Türkiye'nin bunları mülteci 
olarak kabul etmesi gerekmektedir. 
Ancak o zaman, BM Mülteci Komi
serliği denetiminde, Kızılhaç ve 
Dünya Sağlık teşkilatının yardımla
rıyla bu insanlara asgari yaşam ko
şulları sağlanabilir. Kürt mülteciler, 
çok kötü koşullarda yaşamaktadır
lar. Esir kampı gibi etrafı tel örgü
lerle örülmüş çadırlarda barınmak
tadırlar. Doğu'da siviilere yapılan 
baskılar diri diri gündemdedir. 

kırına Newroze, dı rojen 16-21 Ada
re da "Heftiya Kurdıstan" pek 
were, 

- Dıve Komele lı ser rewşa Kur
dıstane O gele Kurd cıvin, seminar, 
konferans O hwd. pek bine ku, alem 
agahdar bıbe, 

- Her heyv şeven Kurdi pek 
werın. 

Pışti daxwaz O peşneyaran heva
lan, bı nave Komita Revabır hevalek 
kurt axıft O komcıvina yekem bı ser
tırazi pek hat. Ronaht 
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Tuzla'da Yeni Bir Devlet Terörü: 

''Öldürmeyip de Bırakalım mı?'' 

-

içişleri Bakanlığı'na gönderdiği ge
nelgelerde (bu genelgeler zaman 
zaman basınada yansıdı) "terörist" 
olarak nitelediği devrimci_ye demok
rat kişilerin "Yakala ve Oldür" mu
amelesine tabi tututmasını telep 
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etmiştir. Bunun sonucu bir çok sa
vunmasız kişi, (özellikle de Kürdis
tan'da) katledilmiştir. işlenen her ci
nayetten sonra polis ve jandarma, 
"dur ihtarına uymadılar" gerekçesi
ni ileri sürmüştür. Son olayda oldu
ğu gibi polis "görevini" yerine 
getirmiştir. Bu şu anlama gelmekte
dir: Polis ve devletin diğer kolluk 
kuvvetleri istediği anda, istediği yer
de, istediği kişiyi kurşuna dizme yet
kisine sahiptir. Bu, mevcut Polis ve 
Selahiyet Yasası ile kanun haline 
getirilmiştir. 

Geçtiğimiz günler de F. Almanya'
da demokrasi turları atan faşist Ev
ren, bundan yıllar önce idama mah
kum olan devrimcilere atıfta buluna
rak şöyle demişti: "Biz bunları as
mayacağız da besleyec~k miyiz?" 
Şimdi ise diktatörlüğün Içişleri Ba
kanı Mustafa Kalemli "öldürmeyip
te bırakalım mı?" diyerek Türkiye'de 
rejimin yüzünü açık bir şekilde orta
ya koyuyor. Gerçek şudur: Bu dev
let tüm kurum ve kurutuşlarıyla 
uzaktan yakından demokrasiyle bir 
ilişkisi yoktur. O, Türk ve Kürt halk
larına karşı bir terör mekanizmasıdır. 

7 Ekim 1988'de istanbul Tuzla'da 
polis, yeni bir katliama girişti. Sor
gusuz ve yargısız dört kişiyi kurşu
na dizdi. Polisin "dur ihtarına" 
uymadıkları için öldürüldükle~i söy
lenen Kemal Sağukpınar. ısmail 
Hakkı Adalı, Fevzi Yalçın ve Reha 
Şen'in vücutlarında yapılan ilk otop
si raporlarına göre ortalama 20-25 
olmak üzere toplam 1 00 dolayında 
mermi çıktığı öğrenildi. Katledilenie
rin bulunduğu arabaya ise 283 mar
minin isabet ettiği tespit edildi. 

Bat1 Berlin'de Evren protesto edildi 

Olayın meydana geliş biçimi ve 
polisten çekindikleri için adlarını ba
sına açıklamıyan görgü tanıklarının 
anlattıkları şu gerçeği açık bir şekil
de ortaya koymaktadır: Polis, yuka
rıda adı geçen 4 kişiyi yakalam~k 
için değil, daha önce MIT ve polıs 
merkezlerinde alınan ölüm kararla
rını infaz etmek için pusu kurmuştur. 
"Terörist" oldukları ve istanbul'da 
"geniş çaplı" eylemiere girişecekl~ 
rine dair çok "ciddi" kanıtlar oldu
ğundan dolayı öldürüldükleri polis 
tarafından öne sürülen şahısların 
üzerlerinde yapılan aramada bir ta
banca "bulunmuştur." Bu silahın bi
le arabanın içinde bulunan kişilere 
ait olduğu tartışma götürür. Keza 
polislerin, katliamın boyutlarını ka
mooyundan gizlemek için arabaya 
bizzat silahı bırakmış olması en bü
yük ihtimaldir. "Kolluk kuvvetleri"
nin işlediği bu cinayet, devletin gö
zünde herkesin birer "terörist", 
"yıkıcı" ve "bölücü" olduğunu; can 
ve mal güvenliğinin olmadığını bir 
kez daha ortaya koymaktadır. 

Tuzla katliamı Türkiye veT. Kür
distanı'nda tekil bir olay değil, 12 Ey
lül faşist darbesiyle birlikte uygula
nan devlet politikasıdır. Bizzat Ge
nel Kurmay Başkanlığı, jandarma ve 

15.10.1988 tarihinde faşist Cunta
nın şefi Kenan Evren'i protesto et
mek amacıyla bir yürüyüş yapıldı. 
Kürt, Türk ve Alman ilericilerinin ka
tıldığı ve B. Berlin Türk konsoloslu
ğu önünde yapılan mitingle son 

, faşist cuntayı la
netleyen sloganlar atıldı ve sömür
gecilerin halkımız üzerindeki zulmü 
protesto edildi. 

Bunu 18.1 0.1988'de şehrin Kre
uzberg semtinde yapıtarı uyarı nöbe
ti izledi. Birlik Yolu, DIBAF, Kültür 
Merkezi, Kürdistan işçi Derneği 
(KOMKAR üyesi) ve Türk 
Merkezinin katıldığı bu uyarı nöbe
tinde, meşaleler yakıldı; binlerce bil
diri dağıtıldı, Evren cuntasından 
işlediği suçların hesabının sorulması 
istendi. Kürt halkının ulusal varlığı-

. nın inkar edildiği, Kürdistan'daki 

baskı ve katliamların devam eniği bir 
ortamda Kenan Evren'in "demok
rasi'" havarisi kesilmesine dikkat 
çekildi. 

Ertesi gün (19.1 O. 1988) Alterna
tive Liste'nin insiyatifi ile yapılan yü-

rüyüş ve mitinge 2 bin 500 civarında 
bir kitle katıldı. Basın ve TV eyleme 
büyük ilgi gösterdi, katılan insanlarla 
röportajlar yapıldı. . 

Eyleme Kürdistan Işçi Derneği 
olarak aktif bir şekilde katıldık, faşist 
Evren'e yönelik binlerce bildiri dağı
tıp ve "Katil Evren F. Almanya'dan 
Defol!" sloganlarını haykırdık. TEV
GER'in çıkardığı el ilanlarını yaygın 
olarak yapıştırdık. Eylemde ayrıca 
Irak Kürdistanı'nda halkımıza karşı 
yapılan soykırımı teşhir eden resim
leri taşıdık, yayın satışı yapıldı. 

Bawer 
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Danima .. ka: 

Irak Kürdistanı Halkımızla Dayanışma Gecesi 
Irak Kürdistanı halkımızın içinde 

bulunduğu son duruma dikkatleri 
çekmek, Saddam rejiminin vahşeti
ni teşhir etmek amacıyla Danimar
ka-KOMKAR olarak, 15 Ekim günü 
"Kürt Halkıyla Dayanışma" adı al
tında bir gece düzenledik. Oldukça 
coşkulu ve disiplinli bir şekilde ge
çen geceye, 1700 dolayında bir kit
le katıldı. 

macılar, KOMKAR'ın çalışmalarına 
büyük değer biçliklerini belirterek, 
halkımızla dayanışma içinde olduk
larını dile getirdiler. Ayrıca TEVGER 
Danimarka Komitesi adına bir arka
daş, ülkemizdeki son gelişmelerle il
gili bir konuşma yaptı. 

ANDERSEN, Sosyal Enstitüsü'nden 
Sosyolog CHRISTIAN HORST, Avu
kat THORKiE, Koper:ıhag Üniversi
tesi Profesörü ve Insan Hakları 
izleme Kom.itesi. Danimarka Heyet 
Başkanı ERIK SISBY, Milyo Partisi 
adına BIRGE SCHWANER. 

KOMKAR üye ve sempatizanları 
gecenin hazırlıkları için militanca bir 
çalışma yürüttüler. Kopenhag ve 
çevresini, gecenin atişleriyle donat
tılar. Danimarkah bir çok kurum, ku
ruluş ve politik güçleri, halkımızla 
dayanışmaya çağırdık, kendileriyle 
bir dizi görüşmeler yapıldı. Bu çalış
malarımız sonunda meyvesini verdi. 
Danimarka Komünist Partisi, Sosya
list Parti, Sol Sosyalist Parti, Filistin 
Kurtuluş Örgütü ve Şili Komünist 
Partisi temsicileri, gecemize katıla
rak birer konuşma yaptılar. Konuş-

Bunların yanı sıra, bir dizi demok
ratik ve ilerici parti, örgüt ve kişi me
saj göndererek dayanışmada 
bulundu. Gecemize Mesaj gönde
ren örgütler şunlardır: 
. KOMKAR-F. Almanya, KOMKAR
Isveç, Kürdistan Dayanışma Komi
tesi, Iran KOP, Irak KOP, Partiya De
mokrate Gele Kurdıstan, PASOK, 
Irak Kürdistan Cephesi, PPKK, 
KUK-SE, KUK Danimarka Komitele
fi, KAWA taraftarları, Sip (Vasıtsız 
Işçiler Sendikası), HARDI HANSEN
Danimarka'nın en büyük sendikası
nın başkanı, Prof. Lasse BUDTZ, 
Danimarka Sosyal Bakanlığı Göç
menler Dairesi adına KAREN 

Gecede Derneğimizin falklor ekip
leri, özellikle çocuk ekibi büyük be
ğeni ile izlendi. Halkımızın tanınmış 
sanatçısı ŞIVAN söylediği türküler
le gecemize ayrıca renk kattı. Şı
van'ın yanısıra Baran'da söylediği 
direniş ve halk türküleriyle büyük il
gi gördü. Gecede Saddam'ın zul
münden kaçıp T. Kürdistanı'na 
sığınmak zorunda kalanlar için top
lam 4500 kron'u yerine ulaştırdık. Kı
saca, KOMKAR Danimarka'nın 
düzenlediği "Kürt Halkıyla Dayanış
ma Gecesi" şimdiye kadar Dani
marka'da yapılan en kitlesel gece 
oldu. 

JİY AN/Danimarka 

Dışardan içeriye Birkaç Satır: 

PAŞANIN RUHUNA EL-FATİHA 
Değerli Dost, 
( .... ) 
Sana biraz da buradaki 

gelişmelerden bahsedeyim. 
Geçenlerde açlar ülke

sinden bir Paşa gelmişti. 
Adına ve endamına dünya
da az rastlanan, yakın gele
cekte ise nesilleri tükenmek 
üzere olan kanlı Paşalardan 
bir tanesi idi. Bu Paşa göç
men işçilerin ve mültecilerin 
kansızlığına dair çok şey 
duymuştu, ama bunların bu 
kadar da kansız olacakları
nı tahmin etmiyordu. Adam
cağız nereden bilsin ki, tüm 
yaşamı boyunca sabah 
kahvaltılarında yediği yu
murta, el-alemin memleke
tinde karşısına çıkacak ve 
kendisini rezil edecekti. 

Her neyse, Paşa, baştan 
itibaren moralini yüksek tut
mak için çok çabaladı. Da
ha uçaktan inmeden sem
patik görünmeye çalıştıysa 
da, söyledikleriyle bir çuval 
ineiri berbat etti. Dede, ba
ba dostu olan meslektaşla
rıyla yaptığı görüşmede 
"biz de uygar olmak istiyo
ruz. Her ne kadar sizler bi
zi Viyana kapılarına 
dayanmış barbarlar olarak 
tanıyorsanız da, bizi şu ün
lü medeniyet topluluğuna 

alın" diyerek, Orta Asya'
dan bu yana en üstün ırk 
olan kendi ırkını gavurun 
eline peşkeş çekti. 
Doğrusunu söylemek ge

rekirse Paşa'nın dostları 
sandığımız kadar da insaf
sız değildiler. Yüz yılların 
bol sömürülü dostane ilişki
sinin hatırı için Paşa'nın 
döktüğü göz yaşiarına da
yanamıyarak "aman ağla
mayın. Siz bize bekçilik 
yaptığınız sürece derdinizin 
dermanıyız" diye teselli et
tiler. Şu dostane eklerneyi 
de unutmadılar: "başınız bi
le ağırırsa yanındayız." Bu 

i melankolik ve göz yaşartıcı 
havadan sonra dostlar ku
caklaştı, allı pullu bayraklar 
altında yenilip içildi. Ense
si kalın, katası büyük, bey
ni ise küçük olan Paşa, 
yediği kazıklardan hoşlanır 
bir şekilde etrafa pekte Or
ta Doğu insanına mahsus 
olmayan gülücüklar gönde
riyordu. 

Arada kayan, ancak ha
tırtandıkça keyfi kaçıran yu
murta bu zevke gölge 
düşürmekteydi. Zevkle yu
murtanın ne ilişkisi vardır di
yebilirsiniz. Bunu en iyi 
Paşa biliyordu. Günü yak
laştıkça içten içe korkuya 

kapılan Paşa erkekliğe b .. 
sürmemek için de olsa "yu
murta yerine kurşun yesey
dim, allı pullu bir şekilde 
vatan ve millet aşkına şehit 
düşecektim. Bekçiliğini 
yaptığım dostlarıma rezil 
olmayacaktım" diyerek 
kansıziara içlendi. Paşa 
aniden çocukluğundan be
ri çok sevdiği yumurtaya 
düşman kesildi. Çaresizlik
ten dolayı Paşa'yı büyük bir 
etkar bastı. Orduları burada 
olsaydı yumurta üreten tüm 
tavuk çiftliklerini yerle bir 
edecekti. Edecekti etmesi
nine, ama hemencik bunun 
medeniyetin ortasında 
mümkün olm~dığını anlıyan 
Paşa, çaktırmadan günler
dir zorluklarla topladığı bir 
kaç gram sampatiyi heder 
etmemeye çalıştı. 

Büyük hayallerle gelen 
Paşa, süt dökmüş kedi mi
sali ülkesine karmaşık dü
şüncelerle geri dönüyordu. 
Uçağı açlar ülkesine doğru 
yol alırken Paşa'yı birden 
bire korku kaplamaya baş
ladı. Ne de olsa gideceği 
yer yumurtacıların vatanıy
dı. Adam kormakta pek 
de haksız sayılmazdı. Zaten 
son günlerde yumurtacılar, 
domatesçiler gitgida çoğal-

mıştı. Hele bir de buna aziz 
kardeşinin "vahim bir 
kazaya" kurban gitmesi, 
deniz aşırı diğer bir açlık ül
kesinde bir dostunun 
reterandum sonucu yediği 
yüzde 55'lik yumurtalar, 
Paşa'yı daha fazla endişe
lendiriyordu. Bundan da öte 
yaptıklarıyla açlar önünde 
yüzü karaydı. Zaman za
man açiarın öfkesini bastı
rabilmek için olmadık 
yalanlar atmış, vaatlerde 
bulunmuştu. Orneğin son 
gazisinden önce açiara 
"güneşe göç edeceğiz. Ga
vurlar bize yardım edecek, 
bir konuşmada.. güneşte
yiz" demişti. Keza hiç biri 
olmamıştı. Aynaya bile bak
madan, renginin sarardığı
nı farketti. Nedenini anla
makta pek güçlük çekmedi. 
Tüm açiarın yumurtacı ol
masından korkuyordu. 
Çünkü bu dünyada böylesi
ne olaylar çok yaşanmıştı. 
Hepsinin sonu, aşağı yukarı 
birbirine çok benziyordu. 
Açiarın hepsi yumurtacı ol
muş, Paşa gibilerinin taht
larını ellerinden almışlardı. 
Paşa gibi taht sahibi olan
lar da Güneşe değil, Alla
hın rahmeti olan yere 
gönderilmişlerdi. Ben şim
diden Paşa'nın ruhuna El
Fatiha okuyorum. Amin! 

Saygılarımla. 
ş. GULE 
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Şeva Pıştgırtiya TEVGER: 

TEVGERA GELE KURD BER BI PİŞ DIÇE 
Weki te zanin, Tevgera 

Rızgariya Kurdıstan, da
xuyaniya damezırandına 

xwe dı 22.6.1988'an da lı 

bajare Bruxell, lı ber rojna
mavenan eşkere kır. 

Pışti damezırandıne TEV
GER, dest bı xebata xwe 
kır; pır çalakiyan pekani. 
Daxuyaniya damezırandıne 
O program bı çend zmanan 
hat çapkırın. (Kurdi, Tırki, 

ingilizi, Fransızi O Elmani) 
Lı ser erişa hukma Bex

daye TEVGER belavokek 
derxıst. Dı gel ve bı zmane 
ingilizi bangek derxıst; jı se
roken dewletan, hukume
tan, rexıstınan humanist, jı 

Koma Mılletan ra rekır. Jı 

wan daxwaz kır ku, hembe
re ve xwinrıjiye dengen xwe 
bılıd bıkın. 

Disa lı hin bajaren Ewro
paye da (Frankfurt, Ham
burg, Stockholm O Kopen
hag) cıvinan pekani. Dı cı
vinan da derheqa yekıtiye, 
re O armancen TEVGER 
hat axıftın; axaftkar, bersi
va pırsen guhdaran dan. O 
ev cıvin, jı bo nasandına 
T evger dt nav welatparezen 
Kurdıstan da rolek baş 

leyist. 

Şeva Kolne 

Dı roja 23.10.1988'an da 
lı Elmanya Federal bajare 
Kolne bı nave "Şeva Pışt
gırtiya Tevger" şevek pek
hat. Şev, bı sırOden Kur
dıstan ve destpekır. Jı bo 
şehiden Kurdıstan deqqek 
hat rawestandın. 

Dı şeva TEVGER'e da 
Sekrıtere Gışti ya Partiya 
Sosyalist a Kurdıstana 

Tırkiye heval Kemal Sur
kay bı nave TEVGER'e qı
se kır O bı kurti, ew lı ser çı 
esasi ava bOye, armanca 
we o esasen rabaza we çı 
ne eşkere kır. 

Heval Surkay dı axaftına 
xwe da lı ser bOyeren dawi 
sekıni O usa got: 

"Tevgera gele Kurd iro 
careke dm j1 reyeke teng 
derbas d1be. D1jmm xas1ma 
/1 Kurd1stana lraqe erişen 
g!fan tine ser gel, gund O 
bajaran hlld1weşine O dlşe
Witine, heya çeken kimyewi 
ji b1 kar tine, jm O zarok, kal 
O pir nabeje, xelke me qlf
dlke. 81 deh hezaran kes, 

bo ku jiyana xwe O ya zar O 
zeçen xwe b1parezm, xwe 
davejm sinoren iran O T~rki
ye. Pır kes dıpırsm: 'BOye
ren sala 1975 we cardm 
bıqew1me? Jı ber ku iran O 
Iraq lı hev hatm, şoreş ll vi 
parçeyi we cardJn bl
sekme?' 

"Çı heye ku, hert1şt ne 
wek sala 1975 e. Kurdan 
dev }ı şer bernedane O peş
merge i ro ji şere xwe bı ca
meri reva dibe. 

"Gava sala 1975 11 Kur
dıstana lraqe şer sekmi, ge
/ek kesen welatparez dı/sar 
bOn O d1jmm ji ge/ek şa bO, 
got, 'Kurd edi mkann p1şta 
xwe rast km .. ' 

"Ll dmya aleme dit ku 
Kurdan p1şta xwe zO rast ki
rm. 01 nav saleke da disa 11 
çiyan kom1ken peşmerge 
ava bOn O şere parfizani 
dest pe klf. Şer roj b1 roj bl
/md bO O heya iro hat. 

"Ger menv j1 destpeke 
heya iro bm1here dibine ku 
serh1/danen gele Kurd t1m 
hatm ş1kenandm, le tevge
ra gel ne sekmi. Hercar j1 
bere xurttlf dest pe klf. Ew 
plfcaran daket O b1lmd bO, 
le b1 tevayi ber b1 peş çü, /;JI
Imd bO O heya iro hat. /ro 
tevgera gele me bo nzgari 
O azadiye j1 sa/en bere ge
/ek xurttlf e. E w, b1 aliye re
xlstmi, flfehi O program j1 
bere ge/ek çetlf e. Her usa 
ji iro tevgera gele me her di
çe d1be plfseke navnetewi. 
Ll çarali dme j1 gele me ra 
dost O alikar peyda d1bm O 
plfsa Kurdi d1 ware navne
tewi da te q1sekmn. 

"Bona ve yeke jı dilsari
ye ra sedem tune ye. Em 
hevidar O bawermend m. J1 
pırsa Kurd ra, j1 heqe çare
nüsi, ango jı azadi O serbes:: 
ti pe ve çare tune ye. U 
rojen azadiye ne dür m." 

Pışti axaftına Kemal Sur
kay, bı nave Eniya Kurdıs
tana Iraq, Tarıq Eqrawi 
axıft O kurtayi usa got: 

"Genmtırin sılaven şo

reşgeri yen Bereya Kurdıs
tana Iraq peşkeş bı Tevgera 
R1zgariya Kurdistan, her we 
ji pıştgıri j1 bo xebat O karD
bare we ye piroz dıxwazım. 

"DI ve bOne da pır S!pas 
O rezg1rtm jı bo Tevgere O 
hezet we, yek bl yek, jl bo 
we harikari o p!Ştgıriya bırati 
ya ku d1 van rojet perişani 
O tengasiye da, b1 taybeti 11 
derveyi welat, peşkeş d1km. 

"Partiyet me yen teko
şer: Parti Sosyaliste Kurd 
(pasok), Yeketi N!ştimani 

Kurdistan, Parti Kornuniste 
Iraq, Partiya Gele Kurdis
tan, Partiya Sosyalista Kur
distan Iraq O Parti Demok
rati Kurd1stan (KOP) d1 Ada
ra 1988 xebata xwe kmn 
yek d1ji faşizme O g1h1ştin 
b1ryara damezlfandma Be
reya Kurd1stana Iraq wek 
mlfazeke piroz ,, ser reka 
yekbüna revebmna bizava 
nzgariya gele Kurd. 

"Şere şofmizme beram
ber gele me ge/ek kevmtlf 
e 11 şere qad1siya Saddam. 
Xebat O şonşa gele Kurd O 
her wek ll van rojan da der
~et, ge/ek cudaye j1 şere 
Iran-Iraq. Gele Kurd deste 
xwe 11 xebat O tekoşine hel-

Tarıq Eqrawi 
naglfit taku neget b1 arman
cet xwe yet adli O rewa. 
Çareseriya rast O durustiya 
mesela Kurd tenha bı ciha
nina mafe çarenusiye çedı
bitm, bı kOri O şoreşgerane. 

"Reka me bı xwina heza
ran şehidet canf1da te av
dan O rewşenkmn, b1 qur
bani O gurikmna vek!fi ya 
xelke Kurd1stane. Şonşa 

mştımani peşverO bl merc O 
şerten ve de ma nO her ber
dewam d1bitm ta ku, serfıra
ziye. Tekoşeren xuragırti 

her O her d1mimn dılxwazet 
gele xwe, meju u qehrema
niya wi jı bo bızav O nzga
rixwaz, }1 bo zindani O der
bederan, j1 bo Helepçe O 
sedan gund O bajeroket 
weran. 

''Xebat bo aşıtiya cihani 
O neMlana çeke kimyayi O 
atomi." 
Programaşeveya çandı

ni da, hazane gele Kurd a 
bı nav O deng Şıvan Per
wer, carek dıne hostatiya 
xwe nişan da. O her weha 
Baran O Ciwan ji. Dı gel 
wan Koma Folkloran yen 
zarok O mezınan çend ba
jaren Kurdıstane folkloren 
dewlemend peşkeş kırın. 

Pır parti, rexıstın, komel 
sılavname bo şeve rekıri 

bOn. Bı vi awayi careke dı
ne pıştgıriya xwe bı gele 
Kurd ve nişan kırın. 

Ev cara yekem bO ku, 8 
partiyen Kurdıstane bı hev 
ra şevek usa bı dısiplin, xurt 
pekanin. Ev sartırazi kesen 
ku dışeve da beşdar bOn, 
pır dılxweş kır. Nezi 1500 
kesi dışeve da beşdar bOn. 
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DR. NÜREDiN ZAZA ÇÜ DILOVANA XUDAN•aave Kamuru 
Welatpareze heje Dr. Nuredin Zaza, dı roja 7'e Çı

riya Peşin J988'an dı lı Swisra, bajare Lozane çit 
ser heqiya xwe. Lı ser daxwaza malhata wi, lı gorıs
tana Lozane da hat veşartın. Hevalen KOMKAR
Swisra, dı roja 10.10.1988'an da gorıstana wi ziya
ret kmn u hurmeta xwe )e ra diyarkmn. Lı ser mm
na N. Zaza Bave Kamuran ku, wi baş nasdıkır, )ı me 
ra nameyek şand. Em )i wi neşır dıkın.~ 

Redaksiyana DENGE KOMKAR 

Dr. Nuredin Zaza, dı sa
la 1919 lı Kurdıstana Tırki
ye bajare Xarpıte hate dı ne. 
Jı malbatek dewlemend bü. 
Malbata wi malbatek welat
parez bü ü tev lı serhıldana 
Şex Seid bı bün. Nuredin 
Zaza, 6 saliya xwe da bı bı
rayen xwe Dr. Nafiz ve bav, 
bıra, pısmam berdan ü xwe 
gihandın Suriye: weki mal
bata Bedırxan, malbata Ce
mil Paşa Qedri Beg, 
rehmeti Cegerxwin, Qedri
can, Emine Ehmed ... Bave 
wi ü bıre wi Suphi man lı ci
he xwe. 

Eze bı kurti hınek lı ser 
Dr. Nazif bejım. Nazif, dok
torek heja bü. Lı Qamışlo 
nexweşnerinek vekır ü be 
pere lı nexweşan meze kır. 
Be perederman da wan. Jı 
hemü bajar ü gunden Cızi
re nexweş dıhatın ba wi. 70 
saliya xwe da eşa şelal je ra 
peyda bü ü bı eşe çü reh
mete lı Lıbnane. Ez lı ber 
sere wi büm, bı N üredin ve 
tev. Laşe wi me şand Cızi
re ü lı Tırba Sıpi da ew we
şartın. 

Nuredin çü Şame kete dı
bıstant'J ü bı xwendewanen 
Kurd ve nasi dan hew. Jı 
wan yek ji jı Kurdıstana Ba
şur bü: Nave wi Muhemed 
Ermexani bü. Dı sala 
1944'an de xwestın herın 
ziyareta rehmeti Barzani, dı 
re da dora Mısüle hatın gır
tın. Saleki lı hepısxane da 
man, paşe reviyan ü disa 
vegeriyan Şame. Paşe ji 
hat Lıbnane dest bı xwendı
na siyasi kır. Du sal paşe çü 
Lazane ü xwendına xwe ya 
bılınd ternam kır ü pedago
jiye da doktora xwe çekır. Lı 
ser Kurd ü Kurdıstane serni
nar çedıkır, bı rojnamevan 
ra dıda ü dıstand. 

Dı sala 1956'an da bı 6 
hevalen xwe ra Komela 
Xwendekaren Kurd lı Ew
ropa bıngeh kır lı bajare Wi
esbaden, lı Elmanya 
Federal. 

Polese Swisre pır re ne
dıda ku, xebate bıke. Ser ve 
yeke zıvıri Şame. Dı sala 
1957'an da bı hevalen xwe 
ve Parti Demoqrati Kurd
Suri bı dızi bıngeh kırın. Dı 

sala 1964'an da ketın hılbı
jartına parlamana Suriye. 
Le hukumeta Suriye re ne
da ku, bıbe naib. Ew xıstın 
hepısxane ü hukma mırıne 
dane. Dura Komita Huquqa 
insan u Emnesti bana ber
dana wi pır karkırın ü ew hat 
berdan. 

Pışti derkatına hepse, çü 
Şame, eczaxaneki derma
nan vekır. Ew tım dı bın 
kontrola poles da bü. Paşe 
jı Şame reviya hat Lıbnane 
dı sala 1965'an da. Lı Lıb
nane 4 kıteb çapkır: 3 bı ti
pen Erebi, 1 ji bı tipen 
Latini. Pıştgıriya şoreşe dı
kın. 4 cara hat gırtın. Cara
ke lı lraqe, du cara lı Süriye, 
careke ji lı Lıbnane. Pır 
ezab dit. 

Gava Sefareta lraqe za
ni bü Zaza bana şoreşa 
Kurdıstana lraqe kar dıke, 
xebar da hukumeta xwe ku, 

Ev weme lı Beyrute dı sala 1942'an da hatiye gırtın. Yen runışti: Ermexani, Xeyriye (keça 
Ekreme Gernil Paşa, çCıye rehmete dı sala 1951 lı Şame), Karnıran Bedırxan (çüye rehmete 
dı sala 19791ı Parise), Çala (Keça Ekrem Beg, lı Qamışlo kure Arıf Beg ra mer kıriye), Ekrem 
Beg Cemil Paşa (çüye rehmete). Yen ser piyan: Kak Remzi (çüye rehmete), Nuri (Jı Cızira 
Sota ye, hina sax e, lı Beyrute), Dr. Nuredin Zaza, Ali Saibe (Şehid bCıye bı deste Baasiyen 
lraqe), Qadır Xefaqe (Xelke Suleymaniye ye). 

Zaza jı Lıbnane derxın. Po
lese Lıbnane jı rehmeti Ke
mal Canpolat dıtırsiyan 
(Canpolat rehmeti, pır dos
te me bü ü jı Zaza pır hez
dıkır). Dı sala 1970'an roja 
şerniye sereka Polese ku, 
hukma lraqe wi bı dinara 
xapandı bü, hatın mala wi ü 
ew gırtın. Gava mın bıhist 
ku Zaza gırtine, ez ü Kur
dek Süriye (Xelile Çaxırba
za) evare dora saet 10'an 
da çü n gunde Canpolat. Me 
je ra gırtına Zaza got. Can
potat telefon jı seroke po
les ra vekır. Seroke poles 
usa got: '"Be/e Kemal beg. 
Sereke cumhuriye em tr da
ye, ez mkanm fişteki blkJm, 
b1buhure ... "Paşe em vega
riyan mala Zehra Xanım, 
xwarziya mala Bedırxana 
rehmeti ku, Zaza 1ı wtr dı
ma. Me bıraya we şand nı
zarete. Gava pıraye Zehra 
xanım vegeriya, got we Za
za bışinın Urdüne. Jı ber ku 
pere wi tune here·Ewropa. 
Gava giha sinare Urdıtne, 
polese Urdüne ew qebül 
nekır. Disa ev wegerandın 
nızarete. Lı wır Zaza telefa
ne seroke leşkere Süri ra 
vedıke ü je dıpırse ku. gelo 
tıştek serheyean nine. Du 
derkatına Zaza lı Süriye efü 
derketı bu. Zaza jı poJesan 
xwest ku, wi bıbın Şame. 
Gava wi bınn sinare Süriye, 
leşker heviya wi bün Cı ew 
gırtın. Se mehan kes je xe
ber negırt. Paşe wl sırgune 
Çiyaye Durziya lı başure kı
rın. Du meha lı wır ma. Pa
şe alikariya hevalan revi çü 
Cızire ü jı wır ji derbasi Kur
dıstana Bakur bü. Çü cem 
bıraye xwe Suphi. Çar meh 
şu nda çu Swisra u lı wır ze
vıci. Nave jına wi Cilbert e. 
Kurek wan heye ü nave wi 
ji Şengo ye. 

Lı Lozan jı bo ferbüna za
rokan kursek zımane Kurdi 
vekır. Sala 1974'an da bı zı
mane Fransızi kıtebek çap
kır. Pır zımanan dızanıbu: 
Kurdi (lehça Kurmanci, So
rani ü Zazaki), Ermenki, Tır
ki, Erebi, Farısi, Fransızi, 
ingilizi ü ve dawiye ji feri El
man i ü Bulgari dıbü. 

120 namen wi ku, bı des
te xwe jı mın ra nıvisine, lı 
cem mın ın. Eger kesen roj
namevan jı Kurdan bıxazın 
bıbinın, bıla kerem bıkın. 
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BiZ 

Her akan göz yaşların 
Arkasında gülrnek vardır 
Her cefanın sonunda sefa vardır 
Yağan yağmurların arkasından 

Doğacak güneş vardır 

Ezenler yenilmeye mahkümdur 
İnsanlık için kavganın , 
Sonu mutlak zaferdır 
Elbet yarınlar bizimdır 
İnsanları sevenlerindır 
Bizim dünyamız dostluktur 
Bizim sevgimiz sonsuzdur 

Kavgamız bütün insanlar içindır 
Reng ayrımı yoktur bizde 
Bunlar sözde değil içimizde 
Bütün dünya duydu sesimizi 
Tanımadık hiç bir engel 
Ellerimiz kenetlenmiştır 

Yüreğimiz inanmıştır 

Bizleri umutla bekliyenlerin, 
Umutlarını vereceğiz. 

Reşo 

ÇEPERAST 

EY İNSANLAR 

Ey insanlar siz neredesin iz? .. 
inleyen sesimizi duymaz mısınız!.. 
Ey dünyalılar, görmez misiniz 
Bu dünyada biz de varız, 
Bir bakın hele bu yana, 
Şu kocaman Kürdistana... . 
Halepçe'nin yürekler acısı halıne! 
Halepçe'de bir Hiroşima, 
Hiroşima'da binlerce ölü. 
Yan yana dizili cesetler! 
Bir, on, yüz değiller, 
Ölenlerin sayısı binler! 
Bir sabah erken, 
Daha annelerinin memelerini 

ernerken 
Başı yana devrilen 
Suskun , solgun bebeler!. . 
Bir daha onlar dirilmeyecekler .. . 
Fakat geride kulaklarda onların 

sesi, 
Yedi kat göğü titretirkan 
Sağır kalanlar utans!.n .. 
Dillerini yutanların yuzu kızarsın ... 

İÇERDEKİ DOSTLAR İÇİN 

Dostlanlan gelen mektup il e 
Co~tu yüreğim 
Tüm suskunluğuna isyan etıııişcesine 
Hasretim ülkemin sınırlarına varıııı ~ 

Karamsarlığını ise 
Sevin'; yumağına dönüşmüş · 

Artık e~·ıin adıml arla dolaşıyoruın 
Gülümseyişlerle 

Varlığınızın kıvancını saçıyorum etrafa 

.. 
X A ÇE RE z 
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Ey insanlar!.. 
Ey savaşa karşı duranlar! 
Ey barışı yaşatanlar! 
Siz neredesiniz? 
Şu halimizi görmez misiniz? .. 
Diye Kürdistanlı bebeler haykırır 
Tüm insanları yardıma çağırır: 
Biz de insanız, bizim de canımız 

var, 
25 milyon insan Kürdistan'da 

yaşar! .. 
Ey atomu oyuncak yapanlar! 
Ey zehirli gazı mark, dolar 
Getirsin diye satanlar, 
Uyanın gaflet u_ykusundan! 
Ey faşist diktatarlerı destekleyenler! 
Gelecek nesiller sizi lanetleyecek, 
Bu vahşete ortaksınız diyecek ... 
Ölenler, Kürtler . 
Onlar da insan ... 
Yok etmek istediğiniz vatan 
Yarınlara umutla bakan. 
Tarihe kata· tutan 
Özgür Kürdistan .. . 

6.6.1988/A . Rali 

Söze .. sizlerle .. ha:;. la ~ ır 
.. sizlerle·· hiııriyonı nı 
Hey siz' 
Yıllarca giirü~eıııcdiğiıııi; 

Canlar 
Göz göze diz dize gelemesekte 
'ı'oklu!!ıınıızun acısı 

'ı'Lin:l!;ııııtı 1akmı~sa da 
Hıı ,~ı;üıııü; var hep söylenecek 
l\ ı ~ı ,ı? ın gihi dostlarımız 
Var 

Ş . . Gule 

1- PırtCıka Ahmede Xani ya bı nav Cı deng ... Pıspor. 2-
Xwarın bı wi germ dıbe ... Şev çerandına pez. 3- Be zı 

man .. . Çav le ketın ... Be avi. 4- Peçan ... Wexte beder~ 
da teqi Cı melle berav dıkın (beropaş) 5- Jı genım çe 
dıbe ... Ne dırej (beropaş) .. . Bahoz j~ çe dıbe. 6- Xw:
li ... Diware bılınd e lı dora Diyarbekre ... Heywanekı ku-

vi . 7- Wext ... Heywaneki zexel. .. Xweliya agır . 8- Gina
vekesandı koma rasti da yayekaniye peşin ... (R)we
re dawiye, dıbe dıji xurt... Pırça bızıne (beropaş). 9: 
Keder ... Notayek ... (K) were seri , dıbe jına ku teze te 
mala mirov (beropaş). 10- MalhebCına gışti ... Meleba
niya nav ave. 

SEREJER 
1 2 3 4 10 11 12 

1 

2 

3 

ı- Pıreki nav Cı deng lı ser çeme Batmane, lı navbera 
Serte Cı Diyarbekre. 2- Mer Cı jın pe we sere xwe gıredı
dın ... zulm . 3- Şaxeki hatına Kurda ... Din (beropaş). 4-
Serçave mirov (beropaş) ... Ne xerib ... Pez<l: re~. 5: Pe 
tıştan dıqewrinın (beropaş) Notayek. 6- ~-ırı pe we d_ı-
resın ... Ne şev . 7- X ışi m, ne pıspor ... Ne tııı. 8- Ne gıre-
dayi ... Vexwarı- . 6 ' o 9 •o " ,, 

n ek. 9- Jehati. 1 o- 'h=-1=+=+""+':.:... 
Dıji ere (bero- 2~+-+-
paş)... Paytexte 
Suriye. 11- Hace
teki malan... Ne 
kevn. 12- Na ve 
dare ki. 

(Bersiva lı6jmara beri) • 
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adres değişikliği 
KOMKAR'ın adresi de
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Navnişana KOMKAR'e 
hatiye guhartın. Ye nu: 

HANSARİNG 28-30 
5000 Köln 1 1 BRD 
Tel.: 0221 1 12 33 76 

GUH BIDIN 
BERNAMEN 

RADYOYEN KURDi 
Beriina Rojava: 
Her in, lı ser xeta UKW 103,4 Mhz. 
Saet: 21 30 - 22°0 

* * 
Nürnberg: 
Her yekşem, lı ser xeta UKW 95,8 
Mhz. Saet 1740 

Dortmund: · 
Her Pencşem, lı ser xeta UKW 87,8 
Mhz. Saet 21 30 - 21 45 

KONFERANS ŞEVA PIŞTGIRTiYA 
GELE KURD 70 Saliya Kovara "JIN" Dergisi'nin 70. 

"JIN" "KURDISTAN" 
90 Saliya Kovara Dergisi'nin 

"KURDISTAN" 90. YIIdönümü 
~::::;:.: •• - M. EMiN BOZARSLAN 

26.11.1988, saatl4.00 

Koıııela Karkerea Kurdıstaa 
Mariaaaeaplatz 21 

1000 Berlin 36 

27.11.1988, saatl4.00 

Baus für !Ille 
llıııaadaslr. 58 

2000 Hamburg 6 

3.12.1988, saat15.00 

Jugeadgiistehaus • JCB 
o\ıı der Schaaz 14 
5000 Höla · Rielıl 

4.12.1988, saall4.00 

Koıııela Karkeren Kurdıslaa 
Bergıııaaaslr. 35 
8000 Müaclıea 2 
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* 

* 

* 
* 
* 
* 
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1 .J ll HI IJui .. JmrJ.! ll ( llmııhorn ) 
t: inıritı lll. - n:ııı 
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Bı Heza .. an Kes Lı Kolne Oi .. iyan: 

"Bımre Rejima Saddam·Bıji Kurdıstan" 

Dı roja 24.9.1988'an da lı bajare 
Kolne, dı bın şiaren "Hember qır
kırına gele Kurd be deng nemi
nın!" xwepeşandanek xurt pek hat. 

H in çend hefte beriya xwepeşan
dane, "Komita Hember Bı Karani
na Çeken Kimyewi lı Kurdıstana 

Iraq" pır rexıstın , parti ü kesen nav 
ü deng ra danüstendın çekır . Paş ve 
xebate 28 rexıstın ü kes bı imzayen 
xwe ve alikariya xwepeşandane kı 

rı n. Bı deh hazaran belavok hatın 
belavkırın . Bı hazaran plakat hatın 
bı dardakırın . 

Dı xwepeşandane da bı nave Ko
mite, bı Kurdi, Tırki ü Elmani lı ser 
zulm ü zordariya hukma kolonyali 
ya lraqe hat axıftın. Jı hemü rexıstı
nan navnetewi, humaniter, ü hwd. 
daxwaz hatın kırın ku, hember huk
ma Saddam dengen xwe bılınd bı
kın , pıştgıriya xwe bı gele Kurd ve 
nişan bıdın . Dı gel ve lı ser rewşa 
multeciyen Kurd, ku lı Kurdıstana 

Tırkiye bı cih büne, hatın axıftın. 

Rexne lı hukma Tırk ya kolanyalist 
hat gırtın , ku mafe multecitiye nade 
wan . 

Dı mitinge da jı Partiya Sosyal De
moqrat (SPD) mebüse parlamana 
federal Michael Müller, bı nave Gru
ba Parlamene ya Partiya Keskan 
(Die Grünen) Karitas Hensel , bı na
ve Medico International Hans 
Brandtscheidt ü bı nave GfbV Ale
xander Sternberg axıftın . 

A. Sternberg çend roj beriya xwe
peşandane çü bü Tırkiye , da ku rew
şa multeciyan lı ci bıbine . Ew dı 

axıftına xwe da lı ser ve sekı ni ü rew
şa wane xırab ani ber çavan. Lı ser 
dek ü dolaven hukma Iraq ü Tırkiye 
se kın i. 

M. Müller dı axıftına xwe da kur
tayi usa got: " Dmya çaven xwe jt 
gele Kurd ra gtrtiye ku, bt dehan sal 
m jt bo mafe kulturi Ct serxwebCtne 
şer dtke. Ma fen diplomatik Ct /eşke-

1 1 

ri, lt ber mafe insaneyeti te gtrtm. 
Gele Kurd, iro lt Rojht/ata Navin da 
bt 20 milyon ntfüs ve neteweyek se
yemin e. Nave gele Kurd, ttm bt je
nosid, strgun, qetliam te bt biranin." 

Bı nave Partiya Keskan Karitas 
Hensel ji usa axıft: " Ev qetliamek e, 
ku hukma lraqe hember gele Kurd 
çeken kimyewi bt kar tine. Le be/e 
seranseri dmyaye da hember ve je
noside bedengiyek heye. Gerek em 
ser ve btftkmn. Baveriya me jt huk
ma lraqe naye ku, ev dtbe mm et 
derxtstiye. Pewist e hemü kes hem
ber qtrkmna geleki be deng nemi
mn. Zü I:Jtkm jt ber ku, taqeten 
zaroken paşla dayikan nemane ku, 
btqirm. " 

Dı gel axıftınan Hozan Şıvan , 

Emekçi ü Baran, bı stranen xwe ve 
alikariya xwepeşandane kırın ü huk
ma Saddam a kevneperest rureş 
kırın. 
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