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2 ~os 1990 taribinde sömürgeci BateJat rejiminin Kuveyt'i 

işgali ile başlayan Ortad~u gerginliti, tumanarak sürüyor. ABD 

:ve_ onu destekleyen Batı'lı dostları, askeri yıjtmaklarla bölgeyi he

ran patlamaya hazır bir barut fıçısı haline getirdiler. 

Sömürgeci Türk devleti ise, "mal bulmuş m&tribi" misali, 81-
salyalar akan bir şekilde, savaş naralan atıyor; bir avuç dolar 

için halklannnzı ateşe atmaya çalışıyor. 
Her iki sömürgeci rejim arasmda patlak verecek bir savaş, Kür

distan'ın yerlebir olmasına neden olacak. Halkumz, sayısı bilinme

yen yeni Halepçeler yaşamak istemiyor.. (Yazısı 15. sayfada) 
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Kuzey·Ren Westfalya'da 
Eski S1ğ1nmacllara 

Yeni Bir Şans 
Kuzey-Ren Westfalya içişleri Ba

kanlığı, geçtiğimiz günlerde yayınla
dığı bir kararnameyle sığınma 
başvuruları kabuledilmeyen veya 
başvurularını geri almış olanlar ile, 
başvuruları reddedilen ama insancıl 
nedenlerle, ülkelerine geri gönderi
lemiyen, uzun süreden beri F. Al
manya'da yaşayan yabancılara belli 
koşullar yerine getirmeleri durumun
da oturma ve çalışma izni verilme
sine kararlaştırdı. 

Bu yeni uygulamada, en az 8 yıl
dan beri yasal olarak aralıksız F. Al
manya'da bulunan bekar sığınmacı 
yabancılar ile, kararnamenin uygu
lanmaya konduğu 19 Haziran 1990 
tarihinde en az bir çocuklu olan ve 
5 yıldan bu yana aralıksız F. Alman
ya'da yaşayan yabancılar yararlana
bilecekler. 

Yeni uygulamadan şunlar yarar
lanamayacaklar: 

• Sığınma başvuruları reddedil
dikten sonra evlilik veya eğitim vb. 
nedeı:ılerle oturma izni almış olanlar; 

• Iltica davaları halen devam 
edenler; 

• Son iki yıl içinde herhangi bir 

Be .. Jia: 

suçtan dolayı en az 6 ay hapis veya 
en az 180 günlük para cezasına 
çarptırılmış olanlar; 

• Sığınma başvuruları kabul edil
meyip de ülkelerine geri gönderilmiş 
olanlar veya geri gönderilme kararı 
alınmış olanlar. 

Oturma izni yabancının başvuru
su üzerine gerekli koşullar yerine 
getirilmişse, önce 1 yıl, daha sonra 
da iki defa 2 yıllık süreleri için veri
lir. Daha sonra da yabancı kendi ge
çimini kendisi temin ettiği taktirde 
süresiz oturma izni verilir. Sosyal 
yardıma muhtaç yabancılara 6 aylık 
süreli Duldung verilir. Yabancı, bu 
süre içinde geçimini temin için iş 
aradığını kanıtladığında Duldung 6 
aylık bir süre için yeniden uzatılır. 
Daha sonra da yabancı sosyal yar
dıma muhtaç da olsa, iş aradığını 
inandırıcı bir biçimde kanıtladığında 
kendisine süreli oturma izni verilir. 

Hastalık, iş göremezlik veya yal
nız olması nedeniyle çocuğuna bak
mak zorunda kaldığından sosyal 
yardım alan yabancılarda , sosyal 
yardım oturma izni almanın önünde 
bir engel değildir . 

Oturma izni alma hakkına sahip 
yabancıların eşierine ve F. Alman
ya'ya giriş tarihlerinde 18 yaşını geç
memiş bekar çocuklarına da oturma 
izni verilir. 

IÜII ÇOCUKLlliNIN EGiliMi iÇiN PROJE 
Batı Berlin Senatosu Okul, Mes

lek Eğitimi ve Spor Dairesi, Berlin'
de okuyan Kürt çocuklarının sorun
larını aşma yönünde eğitimcilere yö
nelik bir proje hazırlamış. 1 Ekim 
1990 tarihinde uygulanmaya kana
cak olan projeye katılım için yazılı bir 
çağrı yapılmış. 
Çağrıda ş~yle deniyor: 
"Berlin'de Iran, Irak, Suriye ve ço

ğunluğu Türkiye vatandaşi tahmi
nen 50 bin Kürt yaşamaktadJr. 
Bunlann büyük çoğunluğunu iş gö
çü sonucu gelen işçiler ve aileleri 
oluşturmaktadJr. Türkiye'de 1980 yi
/mda yap1/an darbe ve Körfez krizi 
sonucu gelen çok say1daki mülteci
nin yam sJra, öğrenim amacwla ge
len!,er de bulunuyor. 

Ozellikle Türkiye'de, Kürt dili ve 
kültürü üzerindeki baskiiar, Kürtçe
nin yasalarla yasaklanmasi yurt di
şma kadar yans1maktadJr. Bugün 
bile Kürt dili nazan dikkate almml
yor; onlar, okullarda ana diline ba
kiimakslZin ellerindeki pasaportla
rma göre Slmflandmlmaya tabi tutu
luyor/ar. 

Bunun çocukiar üzerindeki etkisi 
nedir? Buna karş1 veli/erin, öğret
men/erin, eğitimcilerin, yetkili mer
ciierin ve kurumlarm tavn nedir? 
Bunlar nas1/ böyle bir ortama sürük
lendi? Geleceğe emin bakmanmön 
koşula olan f1rsat eşitliği çerçevesin
de, on/ann öğrenme ikmanma ka
vuşma/an için neler yap1lmalldJr. ?" 

DGB'nin KARARI 
20-26 Mayıs 1990 tarihinde Alman 

Send*alar Birliği DGB'nin Ham
burg'da yapılan 14. Olağan Kongre
si'nde, göçmen çocukların okul ve 
meslek eğitimi ile ilgili karar alındı. 

9 şık halinde sıralanan kararın, 2. 
şıkkında şöyle denilmektedir: 
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Medico'dan 

F. llnlnya llilki'IMne 
500 mi.~OIIIuk Halepçe 

Kurbanlan l~n Tuminat bavas1 
Merkezi Frankfurt'ta bulunan tıb

bi yardım ve insan hakları örgütü 
Medico International, 30 Ağustos'
ta yaptığı bir basın açıklaması ile 
kimyasal gaz saldırısı sonucu ya
şamlarını yitiren Halepçe kurbanla
rının yakınları adına F. Alman 
hükümeti aleyhine 500 milyon 
DM'Iik tazminat davası açacağını 
duyurdu. 
Açıklamada, uzun süreden beri 

hazırlığı sürdürülen ve açılması dü
şünülen tazminat davasının, Irak'ta 
kimyasal silah üretilen tesisleri ya
pan Hamburg'taki Water Enginee
ring Trade GmbH-WET firmasında, 
F. Alman Haberalma Örgütü
SNO'den en az iki kişinin görev al
dığının kesinleşmesiyle, somut bir 
konuma kavuştuğu ifade ediliyor. 

BND, doğrudan Başbakan'abağlı 
olduğundan, hükümetin bilgisi ve 
olası isteği dışında bu örgüt çalışan
larının böylesi bir projeye katkıları
nın mümkün olamıyacağı bildirildi. 
Açıklamada, bu nedenle Federal hü
kümetin, Irak'ın kimyasal silah üret
mesi ve kullanmasında sorumluluk 
taşıdığı ve Medico International'ın 
Halepçe soykırımından sağ kurtu
lanlar adına açacağı 500 milyon 
DM'Iik tazminat davasının muhata
bı olduğu belirtiliyor. 

"Tüm yabanci çocuklara birinci 
sm1ftan itibaren ana dillerinde ders 
görme hakki verilmelidir. Burada 
dikkate alinmasi gereken konu, söz
konusu yabancmm geldiği ülke dili
nin ana dil aniamma gelmiyeceğidir. 
(örneğin; Türkiye'den gelen Kürtle
re Kürtçe) Bu çocuklara aym zaman
da çocuk yuvalarmda da ana dilleri 
öğretilme/id ir. 
Doğrusu Berlin'de yaşayan Kürt

lere, özellikle de Kürt çocuklarına 
yönelik geç de olsa atılan bu adımı 
selamlamak gerekir. Yıllardan beri
dir Kürtlerin, F. Almanya'da ayrı bir 
halk grubu olarak kabul edilmesi ye 
bunun sonucu olarak doğan hakla
rının (Ana dilde ders, sosyal danış
manlık, radyo ve TV'de Kürtçe 
yayın) verilmesi için sürdürülen mü
cadeleye, F. Alman ve eyalet hükü
metleri kulaklarını tıkadılar. Umarız 
Berlin'de atılan bu olumlu adım, on
ları da etkiler ve eski katı tutumların
dan vazgeçerler. 
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nAnic Fransa Komjın Komitesi 
f 1\lJ Kültür Gecesi Düzenledi 

Paris'te, Kürdistan'lı kadınlardan olu

şan bir grupla, kadınlarımızın ortak so

runlarına çözüm aramak, Kürt kadınının 

sosyal-kültürel gelişmelerine katkıda 

bulunmak, Kürt kimliğinin korunması

nı sağlamak ve Kürt halkının özgürleş
me mücadelesine sorumlulukla katılmak 

hedeflerine yönelik çalışmalar yürütmek 

amacıyla, aylardan beri sürdürdüğümüz 

toplantılarımızda öne çıkan, "Komjın 

Hazırlık Komitesi" kurma kararımızı, 

22 Temmuz 1990 günü, düzenlediğimiz 
bir kültür gecesiyle halkımıza açıkladık. 

Böyle bir hazırlığa ilk kez giriştiği

miz halde, konuşma, şiir, müzik, folk

lor ve tiyatrodan oluşan programımiz 

oldukça başarılı geçti ve istisnasız her

kes tarafından da takdirle karşılandı. 
Bundan gurur duyduğumuz kadar, 

ileride çok daha iyilerini yapabilecek 

güçte olduğumuzu da ispatladık. 
Program ve amaçlarımızı sıralarken, 

bizi bir kadın hazırlık komitesi kurma

ya iten gerçeklerin bir kısmını, konuş
ma metnimizde, özetlersek şöylesine 

belirtrneğe çalıştık. 

· 'Kadınlanmızın bir birlik çatısı altın

da toplanıp çalışmasını desteklemek, 

her 'demokrat' insanın sorumluluğudur. 

Bu tür çalışmalara, salt 'siyaset yapı

lıyor' ön yargısıyla karşı çıkılması, uzak 

hedefi görememekten, bizlere güvensiz

likten kaynaklanmaktadır. Bunun adı 

salt 'siyaset' değildir arkadaşlar! Bunun 

adı aynı zamanda, 'yurtseverlik'tir; 'Ki
şisel ve ulusalonura sahip çıkmak'tır; 

'Köle zihniyetine paydos' demektir; 

'Halkını, ulusunu ezen sömürgeci dü

zene karşı çıkmak 'tır, 'varlığını kabul 

ettirmek 'tir... Kısaca tanımlayacak 

olursak, bunun adı, 'insan olmak' de

mektir .. 
"Bizler ki, yakın tarihte, Yemen

Sur iye-Arabistan 'larda Osman! ı Türk

leri; daha sonraları, Antep-Maraş

İzmir-Çanakkale 'lerde hile ile Atatürk 

Türkiyesi; 1974 gibi çok yakın bir ta

rihte de, Kırbıs 'ta Rumlar tarafından bir 

avuç Türk öldürüldü diye, Yunanistan'a 

karşı savaş ilan eden işgalci Türk Dev

leti için savaşmış; esir-şehit düşmüş 

milyonlarca Kürt'ün torunları, çocuk

larıyız. Bu savaşlar esnasında, ninele

rimiz, analarımız, başka ülkelerin 

siyasetleri adına kocasız, oğulsuz, ba

basız kalıp, savaşların acımasız sonuç

lanna katlanmadılar mı?· · 

''Şimdi ise biz, bugünkü kadınlar, bu 

kez, Kürdistan 'ın kendisi için, kendi is

teğimizle, çok küçük çapta da olsa, ba

zı girişimlerde bulunamayacak, evi

mizde oturup her 'siyasi' olaya seyirci 

mi kalacağız?" 
"Biz, Kürdistanlı analar, kendi do-

ğurduğumuz çocuklarımıza istediğimiz 

isimleri bile takacak kadar özgür değil

sek, buna karşı çıkmayacak, siyaset ya

pamıyacak mıyız?" 

"Bizler ki, çok uzak değil, bundan 

daha iki yıl önce, dünya tarihinde, Ja

ponya' dan sonra ikinci olarak, katil 

Saddam 'ın korkunç imha planıyla, kim

yasal bomba kullanılma sonucu, Halep

çe'de onbinlerce ölü-yaralı vermiş; 

hemen arkasından yüzbinlerce kilomet

re karelik yerleşim merkezleri yerle bir 

edilmiş, evsiz barksız, aç-susuz bırakıl

mış; sürgünlere, acılara hedef olmuş in

sanlarız ... 
''Bu zulümden kaçarak, bir başka za

lim olan Türk devletine sığınmak zorun

da kalmış; orada da, çoluk-çocuğu, 

yaşlısı-genciyle kışları çadırlarda geçir

miş, önemli sayıda ölü vermiş; Türk hü

kümetinin geleneksel saray entrikaları 

sonucu, yemeklerine zehir katılmak da 

dahil. pek çok acıya göğüs germiş 
halkız ... 

"Bizler, T. C. 'nin resmi memurların

ca Yeşilyurt'ta kendilerine insan pisli

ği yedirilmiş, ve kadınımız erkeğinin; 

erkeğimiz kadınının önünde dahi soyun

maya utanırken, yine bu iğrenç işken

ceci devletin kolluk kuvvetleri zoruyla 

çırılçıplak soyulup teşhir edilmiş, ırzı

na geçilmiş, onuru paramparça edilmiş 

insanlarız ... 
''Daha çok yakında geçen şu şovenist 

uygulamanın kurbanlarıyız: T.C. dev

letinin faşist sicilli Cemi] Çiçek adlı bil

mem ne bakanı, uğraşları sonucu, Iraklı 

Kürt Mülteciler için 'Birleşmiş Millet

ler İnsan Hakları Komisyonu 'nca ayrı
Jan [onlarla, Yozgat 'ta yapılması 

planlanan yerleşim bölgelerine, 'Bura

lara bir tek Kürt sokturmam' diyerek 

karşı çıkıp, bu çaresiz halk daha bir se

fillik içinde yaşamaya mahkum edilir

ken; diğer taraftan, Sovyetler'in bilmem 

hangi cumhuriyetinden getirtilmesi ka

rarlaştırılan öz be öz Türk dediklerine, 

Türkiye Kürdistanı 'nın en verimli top

rakları olan ve 'GAP' adıyla anılan 

enerji ve sulama tesislerinin bulunduğu 

alanlara yerleştirme planlarıyla, Türk

iye 'nin turancılık emelleri yaygınlaştı

rılmaya çalıştırılmaktadır. 

''İşte, bu ve benzeri uygulamalarla, 

Türkiye Kürdistanı 'nın öz be öz Kürt 

halkı, Türk Devletinin toplu sürgün ve 

soykırım planiarına hedef olurken, biz

ler siyaset yapmayarak, haksızlıklara 

sessiz de kalamayız . .. 
"Çünkü, İran'da son on yıl içinde, yi

tireceğini bile bile, peşmerge evlatları

nı Humeyni 'nin pasdarlarma karşı 

savaşa süren kadınlarız ... 
"Şeyh Said'lerin, Seyid Rıza 'ların ve 
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daha nice Kürt ulusal önderlerinin ne

silleriyiz. Bugün için Kürdistan 'ın dört 

parçasındaki egemen güçlerin ~~~.isha
ne ve zindanlarında yatarak, gorulme

miş işkenceler çeken yüzbinlerce 

yurtseverin anaları, bacıları, yakın

Jarıyız ... 
''Konuşmamızda hedef ve amaçları

mızı da açıkladıktan sonra, erkek arka

daşlarımızı, aşağıda sıraladığımız 

istemler dahilinde bizlere destek olma

ya çağırdık. 
" ... Kadın hareketlerinde çalışan ar

kadaşlarımızın eşierine de bazı yüküm

lülükler düşer. 
"Bunların başında ve ilk sıralarda yer 

alanı, hiç kuşkusuz, eşierine destek ol

ma konusunda samimi olmaları; bu ça

lışmalarda kendilerine düşen görevleri 

eksiksiz yerine getirmeleri; eşlerinin yü

küne ortak olmaları; ulusal hareketle

rin vazgeçilmez unsuru olan 'kadın

erkek güçbirliği' ilkesini, ortak çalışma

larda, eşitlik içinde uygulamaları; ka

dın çalışmalarına gereken önemi 

vererek, hem kendilerinin, hem eşleri

nin toplum içerisindeki saygın ve üre

tici nitelik kazanmalarını sağlamaları; 

kocalarına bakan, çocuklarım yetiştiren, 

eşlerinin, toplum gerisinde kalmasına 

daha fazla göz yummamaları; kadınla

rın gelişmesiyle, aile yapılarında da 

olumlu, yapıcı değişikliklerin meydana 

geleceğini kavrarnalarım gözönünde bu

lundurarak, her zaman yardım ve özve

riye hazır bulunmaları gibi ... 
'' ... Kürt erkeğinin yurtseverlik duy

gularından hiçbirimizin kuşkusu yoktur. 

Ama, bu duygunun geliştirilmesi ve ey

lem olarak ortaya çıkarılması gereğini 

bir kez daha vurguluyoruz. 
"Sevgili genç kadın, erkek arkadaş

lar! 
"Gelişmiş bir Kürt toplumu, özgür 

bir Kürdistan için geliniz birleşelim! ... '' 

dedik. 

.xerive 
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Buluşma o derece gizliydi ki , Kürt 
Demokrat Partisi lideri Abdurrahman 
Kasımlo , buluşma yerinin adresini en 
yakın arkadaşlarına dahi söylememişti . 
Arkadaşları ancak bunu , bir gün sonra 
Viyana gazetelerinin yöresel sayfaların
da , cinayetler başlığı altında öğrene
bildiler. 

Paris' te sürgünde yaşayan İran Kürt
lerinden Kasımlo , mollalar devletinin 
baskıs ı altında yaşayan halkına otono
ıniyi kazandırmak için uzun zamandan 
beri savaşıyordu ve bu amacına ulaşma
s ına da kısa bir süre kalmıştı. İran hü
kümetinin delegasyonu ile yapacağı 
gizli görüşmeye iki arkadaşıyla gitme
den önce, arkadaşlarına , görüşmelerin 
olumlu sonuçlanacağını söylemişti. An
cak, Viyana ' nın bir semtinde Kürt lideri 
ve arkadaşları , ölümcül bir pusuya dü
şürüldüler . 

Polis olay yerine geldiğinde , üç Kür
dün cesedinin yanında ağır bir şekilde 
yaralı olan İranlı Muhammet Saharudi 
ve Amir Bazergani 'yi buldu . Saharudi , 
İran delegasyonunun başkanı olup, dip
lomatik pasaport ile Avusturya 'ya giriş 
yapmıştı. Bazergani ise, onun özel mu
hafızı idi . 

İki İranlının daha ilk ifadeleri alındı
ğı an, birbirleriyle çelişir ifadeler ver
dikleri anlaşıldı. Örneğin Bazergani , 
olayın cereyan ettiği zaman, buluşma 
yerine yakın bir McDonals's restoran
ıında bulunduğunu söylerken; seken 
kurşunla kol ve çenesinden yaralanan 
Saharudi ise , soruşturma memurlarına 
muhafızının olayın cereyan ettiği zaman 
evde bulunduğunu söylemişti. -Ka
sımlo cinayetinde göze çarpan ilk 
çelişki .-

Kürt liderine yapılan suikasten bir yıl 
sonra olaylara sıkça sahne olduğu için 
yakınan Alp Cumhuriyeti , yeni bir " po
litik ve hukuk skandalı " ile karşı kar
ş ıya (Kurier, Viyana 'da yayımlanan bir 
gazete , çevirmenin notu) Nedenine ge
lince : Resmi makamlar , Temmuz 
1989 'dan bu yana, akan kan seliyle il
gili hemen hemen hiçbir adım atmadı
lar. En ilkel kriminal prensipler dahi 
gözardı edilerek, katillerin hiçbir ceza 
giymeden ülkeyi terketmelerine izin ve
rildi. Tüm bunlar, yukarıdan gelen 
emirler gereği yapıldı. 

Kürt liderinin eşi Helene Kasımlo , 
şöyle diyor : "İran hükümetini bu hay
dutluğu planlayıp uyguladığı için suç
luyorum. Aynı zamanda, Avusturya 
hükümetini de olayın aydınlatılmasını 
engellediği için suçluyorum. '' ''Bundan 
dolayı '' diyerek devam eden Helene 
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Kasımlo , ' 'hükümetin takındığı sesizlik, 
onları , cinayette işbirlikçi duruma dü
rüşüyor. '' 

Gerçekten de olayla ilgili soruşturma
lar o denli aksak bir şekilde yürütülü
yorrlu ki , bu, salt acemilikle izah edile
mezdi . "İlk andan itibaren " diyor Vi
yanalı yeşiller milletvekili Peter Pilz , 
" katillerle ilgili soruşturma , üst düzey 
yetkililerince engellendi. " 

Örneğin aynı izlenimi , Viyanalı yar
gıç Peter Seda da , cinayetten birkaç saat 
sonra edinmişti . Peter Seda, içe yöne
lik bir raporda polisin yeterli bir işbir
liği içine girmediğinden yakınıyordu . 
Örneğin ; şüpheli iki İranlının çok açık 
şekilde birbirleriyle çelişen ifadelerine 
yönelik bir bilgi ona verilmemişti. Se
da , ''polisten olayla ilgili başka bilgi
lerin alınabilmesi son derece zordu, '' 
diyor . 

Bir yumurta hırsızına yapılan rutin iş
I eniler dahi , Saharudi ve Bazergani'ye 
yapılmamıştı. .. Ne bir fotoğraf çekil
miş, ne bir parmak izi alınmıştı. Ancak 
olaydan 12 saat sonra, ateşi onların 
açıp-açmadığını anlamak amacıyla par
mak izine başvurulmuştu. -Onların 
gerçekten ateş edip etmediğini anlamak 
için çok geçti .-

ipuçlarının giderek daha yoğun bir şe
kilde İranlılann kan selinin akmasında 
sorumlu olduklarını göstermesine rağ
men, onlar hakkında hiçbir tutuklama 
kararı çıkanlmamıştı. Şüpheli Bazarga
ni , İran elçiliğine sığınırken , Saharudi, 
polis koruması altında Kürtlere yönelik 
cinayetten ll gün sonra Viyana Hava
alanı Schechat'tan Tahran'a dönebi
liyordu . 

Hükümetin sözcülüğünü yapan Tah
ran Radyosu, bu olayı değerli bulmuş 
olmalı ki , "büyük savaşçı " ülkeye ge
ri döndü diye yayın yaptı. Bu, şaşırtıcı 
değil. Mollalar devleti için Saharudi 
önemli bir adamdı. O, Pasdaranların, 
yani rejimin savunucusu olan devrim 
muhafızlarının subayı idi . 

Ancak Saharudi ülkeyi terkettikten 
sonra olayın cereyan ettiği evde bir lo
kal araştırma yapıldı. Bu arada Saham
di 'nin ateş eden kişi olduğu anlaşıldı. 
Nihayet Kasım 1989'da savcılık Saha
rudi ve aylarca İran elçiliğinde kaldığı 
tahmin edilen muhafızı hakkında cina
yet işleme nedeniyle dava açtı. 

Avusturya Dışişleri Bakanı Allois 
Mock, İran elçiliğinin zanlıyı teslim et
meye yanaşmamasını ''ahlaksızlık'' ola
rak çekinıneden dile getirdi. Tahran ise, 
Avusturya'yı İran vatandaşlanyla "şüp
heli bir politik oyun oy namakla" ve 

Abdurrahman Kasım/o 

"İran 'a karşı bir propaganda savaşı 
yürütmekle'' s uçladı . 

Ama tüm bu karşılıklı suçlamalar, Sa
harudi ve Bazargani 'ye yönelik hukuk
sal işlem yapmaması için İran' ın 
Avusturya 'ya çok ciddi bir şekil~e baskı 
yaptığını gizlerneye yetmiyor. Iran dı
şişleri bakanlığından yüksek düzeyde 
bir yetkili , bu gerçeği şu sözlerle doğ
ruluyordu: " Biz onlara sedece insanla
rımızı koruyamadıkan takdirde, bizim 
de İran 'daki Avusturyalıları koruyamı
yacağımızı kavratmaya çalıştık. A vus
turyalılar, söy lediklerimizi hemen 
kavradılar. '' 

Sebatlı bir çalışma ve emin kaynak
lardan elde ettiği bilgilerle, ormanlar ül
kesinde birçok olayın aydınlatılmasında 
rol oynayan milletvekili Pilz, Viyana 
hükümetinin İranlılar tarafından baskı 
altına alınmasını, geçen hafta şöyle 
açıklıyordu: Pasdaran subayı Saharudi , 
Rabimi Tari ismini kullanarak yurt dı
şında boygösteriyordu. Bunu , Avustur
ya polisi dahi onaylıyordu . 

Rabimi Tari isminde biri , 1984 yılın
da Atina 'da yapılan silah fuarı "Defen
dory " ni ziyaret eden İran delegasyonu 
içinde yer almıştı. Fuarda İranlılar , 
Avusturya devletinin bir silah kurulu
şu olan Noricum ile de ilişkiye geçmiş
lerdi. Bu görüşmeden kısa bir süre 
sonra Noricum, Bağlantısız Avusturya'
dan İran'a-savaş malzemesi iliracının 
yasaklarunasını içeren yasayı bariz bir 
şekilde ihlal ederek- daha önce savaş 
karşıtı Irak'a yaptığı gibi silah ihraç 
etmişti. 

•• 
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·'İkinci Cumhuriyet'te cereyan eden 
en büyük illegal satış"tan (Profil, Avus
turya'da bir derginin adı; çevirmenin 
notu) dolayı, Nisan'dan bu yana 18 fir
ma yöneticisi hakkında dava açıldı. Da
va, yakında ünlü politikacıları da 
kapsayacağa benziyor: O zamanki baş
bakan Fred Sinowatz, onun dışişleri ba
kanı Leopold Gratz ve eski işiçleri 

bakanı Karl Blecha hakkında, "bağlan
tısızlık ilkelerini çiğnedikleri'' gerekçe
siyle ön soruşturmalar başlatılmış 

durumda. 
Şayet bu illegal silah satışında Nori

cum ile mukavele yapan kişi Pasdaran 
subayı Saharudi alias Rahimi Tari ise, 
-ki birçok şey bunu gösteriyor- o za- . 
man, Kasımlo cinayetindeki ''eksik olan 
halka tamamlanıyor, '' diyor Yeşiller 
milletvekili Pilz. Ve şöyle devam edi
yor: ''İranlılar, Noricum ile yaptıkları 
çok sayıda anlaşma belgelerini açıkla
ma tehditinde bulunarak, Avusturya 
makamlannın İran/ı katillerin serbest bı
rakılmasını sağladılar. '' 

Ancak böyle olması halinde diyor 
Pilz, Noricum skandalına başka bir di
zi politikacının bulaşması da kaçınılmaz 
olacak. Ve bunların kaderi diyor Pilz, 
"sadece İran/ıların elinde" olacak. 

*Bu makale, Der Spiegel dergisinin, 30 Temmuz 1990 

tarihili 31. sayısından alındı. M. Berivan tarafindan 
Türkçeye çevrildi. 

Rüpel 5 

Paris: · 

Dr. KASIMLO VE ARKADAŞLARI ANILDl 
13 Temmuz 1989'da Viyana'da 

öldürülen Dr. Kasımlo ve arkadaşla
rı, Paris'te düzenlenen bir dizi ey
lemle anıldı. 

iranKürdistanı Demokrat Partisi'
nin Paris'te bulunan Avrupa temsil
ciliğini n, 10-13 Temmuz 1990 
tarihlerinde düzenledikleri eylemler
le Kürdistan halkının bu üç değerli 
eviadı anıldı. 

iKDP Genel Sekreteri Dr. Abdur
rahman Kasımlo, Parti'nin Avrupa 
temsilcisi Abdullah Kadiri-Azar ve 
Fadıl Resul13 Temmuz 1989'da Vi
yana'da iranhükümet temsilcil~riy
le barış görüşmeleri sırasında Iran 
ajanlarının silahlı saldırısına uğraya
rak şehid edilmişlerdi. 

1 O Temmuz tarihinde bir basın 
toplantısı düzenlendi. Toplantıyı Dr. 
Kasımlo'nurı eşi Bayan Elena Ka
sımlo, PDK-1 temsilcisi ve Uluslara
rası insan Hakları Federasyonu 
Sekreteri avukat Patrick Beadouin 
yönettiler ve basın mensuplarının 

sorularını yanıtladılar. Olayın failinin 
iranhükümeti olduğunu bir kez da
ha vurguladıktan sonra, Avusturya 
hükümetinin vurdumduymazlığını 

eleştirdiler ve iran hükümetinin bu 
katliamdan uluslararası bir mahke
mede yargılanmasır:ıı talep ettiler. 

11 Temmuz günü Iran ve Avustur
ya'nın Paris Büyükelçilikleri önünde 
sessiz mitingler gerçekleştirildi, her 
iki hükümeti kınayan pankartlar ta
şındı. Daha sonra Bayan E. K~sım
lo, Av. Patrick Beaudouin ve IKDP 
temsilcisinden oluşan delegasyon, 
Avusturya'nın Paris Büyükelçisi ile 
görüştüler. Avusturya hükümetinin 
tavrına ilişkin eleştirilerini Büyükel
çiye sunan delegasyon, iran'ın ulus
lararası bir mahkeme önüne çıkar
tılması yönünde açılan kampanya
nın desteklenmesini talep ettiler. 

12 Temmuz günü ise geniş katı
lımil bir anma toplantısı düzenl.endi. 
Toplantıya katılanlar arasında IKDP 
Genel Sekreteri Dr. Sadık Şerefken
di, Celal Talabani, Fransa insani 
Yardım Bakanı Bemard Kouchner 
ve milletvekili Mehmed Ali Eren de 
vardı. 

Toplantının açış konuşmasını Par
ti Genel Sekreteri Dr. Şerefkendi 
yaptı. Bu toplantıda Parti'sinin her 
zamankinden daha mücadeleci ve 
şehid Kasımio'nun çizdiği yolda iler
lemeye kararlı olduğunu vurgula
mak için hazır bulunduğunu belirtti 
ve kısaca Kasımio'nun Iran KOrdis
tanı devrimine olan hizmetlerinden 
bahsetti. Dr. Şerefkendi daha son
ra şunları söyledi: 

"Korkunç haberin duyulmasıyla 
iran Kürdistanı derin bir üzüntü ve 
endişeye büründü. Kasımio'nun ölü
münden sonra Parti'nin durumunun 
ne olacağını soranlar çoktu. 

"Korkunç şekilde sarsılmasına 

rağmen, Parti, yitik önderinin öğre· 
tisini hemen pratiğe geçirmeyi bildi. 
Başı dik ve mücadeleyi sürdürmeye, 
Kürt halkının varlığını ve onurunu 
korumaya herzamankinden daha 
kararlıydı. 

"Dr. Kasımio'nun ölümünden da
ha birkaç saat sonra, öncü rolünü 
yerine getiren iKDP Politbürosu, 
parti organlarına şu mesajı iletti: Dr. 
Kasımlo ve Abdullah Kadiri şehitle
rimizin saflarına katıldılar ama par
timiz yaşıyor ve mücadele sürüyor. 

"Militanların, özellikle peşmerge
lerin cevabı gecikmedi. Şu mesajı 
gönderdiler: Dr. Kasımlo bize, bir şe
hidi anmanın en iyi yolunun, onun 
mücadelesini sürdürmek olduğunu 
öğretti. Kürtlerin haklarının ve özgür
lüklerinin düşmaniarına hesaplarının 
yanlış olduğunu göstermek için es
kisinden daha karariica mücadele
yi sürdüreceğiz" 

Toplarıtıda bir konuşma yapan 
Fransa Insani Yardım Bakanı Ber
nard Koucner, yakından tanıdığı Dr. 
Kasımlo'yla olan anılarını anlattı ve 
üzüntüsünü dile getirdi. 

Bayan Kasımlo da toplantı boyun
ca öğretici şiirler okudu. 

Anma toplantısına Nobel Barış 

ödülü alan Amerikalı yazar Elie Wi
esel, ingiltere Lordlar Karnarası in
san Hakları Grubu Başkanı Lord 
Avebury, Fransız Sosyalist Partisi 
Birinci Sekreteri ve eski Başbakan 
Pierre Mayroy, italyan Sosyalist Par
tisi, Sosyalist Enternasyonal Genel 
Sekreteri Louis Ayala ile Başkanı 
Willi Brand ve isveçli Profesör Olof 
Tanberg mesaj göndermişlerdi. 

Anma toplantısı ozan Şıvan'ın 
okuduğu Ey Reqib marşı ile son 
buldu. 

Bu anma eylemlerinin sonuncusu 
ise 13 Temmuz günü Dr. Kasımlo ve 
Abdullah Kadiri-Azar'ın defnedildik
leri Paris Kamuncüler mezarlığı (Pe
re La Chaise) ziyaret edilerek me
zarlara çelenk konuldu ve saygı du
ruşunda bulunuldu. 

Kürt halkı bugü·n parçalanmış ül
kesinin dört köşesinde ulusal hakları 
uğruna ayaktadır. Hiç kuşku yok 
kahraman özgürlük şavaşçıları, düş
mandan ölümsüz şehitlerinin intika
mını alacaktır. 

Btrindar/Paris 
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Körfez Krizi 
•• 
Olüm Bulutları Yeni Halepçeler mi Yaratacak? 

Irak Kuveyt'i işgal etti. Kuveyt 
Emiri ve Prensi işgale karşı hiç bir 
ciddi direniş göstermeden Suudi 
Arabistan'a kaçtılar. Basın ve yayın 
organları, 2 Ağustos öncesi lrak
Kuveyt gerginliğinin doruk noktası
na ulaştığını bildiriyorlardı. Irak Ku
veyt'ten 15 milyar dolara varan 
savaş borçlarının silinmesini ve ba
zı toprak parçalarının kendisine ve
rilmesini talep etmişti. lrak-Kuveyt 
arasındaki görüşmeler 1 Ağustos'
ta kesintiye uğramıştı. "Küçük" dik
tatör daha Iran-Irak savaşında 
ölenlerin cenazeleri kaldırılmadan, 
Kuveyt'in işgali ile tüm dünyayı hay
retler içinde bıraktı. Bölgede denge
ler göreceli de olsa sarsıldı. Saddam 
1 milyona varan ordusu ile ABD'ye 
ve Batıya kafa tutarak Kuveyt'i ilhak 
ettiğini açıkladı. 

Bundan iki yıl önce Saddam dik
tatörünün Irak Kürdistanı'nın Halep
çe kentinde kimyasal silahlarla 
giriştiği katliam karşısında kılları bi
le kıpırdamıyanlar, Kuveyt'in işgali 
ile ayağa kalktılar. işgal edilen bu 
"suni" devlet için -daha çok da pet
rol için- göz yaşları dökmeye başla
dılar. Bush yönetimi, ilk etapta 
Irak'ın ABD'deki mal varlığını don
durdu. Ortadoğu ülkelerinden yap
tığı petrol ithalatını en aza indirdiğini 
açıkladı. Bunu BM Güvenlik Konse
yi'nin lrak'a karşı aldığı ekonomik 
ambargo kararı izledi. iş bununla 
kalmadı. ABD körfeze ve başta da 
Şeyhler ve Prensler diyarı Suudi 
Arabistan'a görülmemiş düzeyde 
askeri yığınak yaptı. ingiltere, F. Al
manya, Japonya ve bir dizi başka ül
ke açıktan ABD'nin yanında 
yeralırken, Sovyetler Birliği, lrak'a 
karşı yapılacak askeri bir harekata 
karşı olduğunu açıkladı. Buna kar
şın Saddam diktatörü ise Arap ve 
müslüman ülkeleri -eski düşmanı 
Humeyni'nin sıkça yaptığı gibi
''şeytana'' karşı savaşmaya çağırdı. 
Ortalık bir anda toza-dumana bürün
dü. Yüzbinlerin, belki de milyonların 
ölümüne neden olabilecek savaş 
bulutları tüm Ortadoğu'nun üzerine 
çöktü. Daha da çökmeye devam 
ediyor. 

Kraldan daha fazla kralcı kesilen 
Türkiye ise, ambargoyakatılan ilk ül
ke olma şerefine kavuştu ... Kişilik
siz bir dış politikaya sahip olan TC 
ve onun başı Özal, Bush'la yaptığı 
telefon görüşmelerini TV'de anlata 
anlata bitiremedi. Halk deyimi ile ağ
zı kulaklarına vardı ... ABD ve Batı'-

nın gözünde, Körfez krizi ile birlikte 
Türkiye'nin "önemi" arttı. Bu önem 
artışının arkasında, ABD ve diğer 
NATO ülkelerinin Körfez'de yatan 
çıkarları olduğuna kuşku yok. Çün
kü ABD ne Türkiye'nin, ne de Özal'
ın kara kaşına, kara gözüne hayran 
değil. O Türkiye'yi lrak'a karşı giri
şeceği askeri bir harekatta topun ağ
zına sürülecek ilk mermi olarak 
görüyor. 

Irak'ın Kuveyt'i 2 Ağusto~'ta işgal 
edişinden bu yana, bölge Iran-Irak 
savaşı döneminde bile görülmemiş 
düzeyde bir askeri yığınağa sahne 
oluyor. ABD askerlerinin salt Suudi 
Arabistan' daki sayısının 150 bine 
ulaştığı söyleniyor. Körfez'de savaş 
gemilerinden adalar oluşmuş du
rumda. NATO'nun güney kanadını 
oluşturan Türkiye'deki üsler harıl 
harıl çalışmakta. Basın ve yayın or
ganları sinir savaşını zaten çoktan 
başlatmış durumdalar. ABD, Sad
dam'a karşı olası bir askeri müda
haleye Türkiye'yi katabilmek için 
ortam hazırlamakta, kamuoyu buna 
ikna edilmeye çalışılmaktadır. Gün
lük gazeteler "savaş kapımızda", 
"savaşta bizde varız" gibi başlıklar
la, savaş çığırtkanlığı yapmaktalar. 
Hatta bazıları açıktan açığa Türkiye'
nin Ortadoğu'nun jandarmaşı olma
sı gerektiğini önermekteler. Orneğin 
12 Ağustos tarihli Sabah gazetesin
de yazılanlar insanı hayrete düşür
mektedir: "Türkiye Ortadoğu'nun 
jandarması değilmiş, olamazmış .. 
Altı yüzyıl boyunca olmuştu. Şimdi, 
yetmiş yıldır sürdürdüğü gibi gari
bari olarak mı kalsın? Türk milleti 

aptal değildir beyler.'' Türk halkının 
aptal olmadığı bir gerçek .. Ancak 
Türkiye ve Kürdistan'ı yıkıma uğra
tacak, yüzbinlerin ölümüne yol aça
cak bir maceraya sürüklenmek saf 
bir aptallık olmasa da, tam bir deli
liktir. Ama ne yazık ki Türkiye'yi yö
netenler dünden böylesi bir 
macera ya hazır durumdalar. 

Bunun kanıtları perde arkasında 
yapılan gizli pazarlıklardır. Kuveyt 
şeyhi, kabadayı tutar gibi, Türkiye 
lrak'a karşı askeri bir harekata ka
tıldığı taktirde tüm zararlarını gide
receğini belirtiyor. Kesenin ağzını 
açmış durumda. Türkiye'nin iştahı
nı kabartan salt şeyhlerin dolarları 
değil. 

Türkiye'nin körfez kırizinden çok 
yönlü beklentiler içinde olduğu açık. 
O, bir taşla birkaç kuş birden vur
mak istiyor. Her şeyden önce kriz 
öncesi, uluslararası planda gelişen 
yumuşama süreci sonucu kaybetti
ği konumunu yeniden elde etmek is
tiyor. Sömürgeci rejim, paktlar 
ortadan kalksa bile, Batı'ya ben si
zin Ortadoğu'daki çıkarlarınızı koru
mak için vazgeçilmez ileri bir 
karakolum imajını vermekte. ikinci
si ABD ve NATO ülkeleri gözünde 
sağladığı siyasi prestiji ekonomik ka
ra dönüştürmeyi planlıyor. Uşaklık
la elde ettiği övgüleri AT' a girmek 
için kaçınılmaz bir fırsat olarak de
ğerlendiriyor. Zaman zaman batının 
kimi kesimlerinin salt Kürtlerin duru
munu gündeme getirmelerinin, teh
likesine dikkat çekiyor; bizzat 
onların istikrarı için konunun ne ka
dar hassas olduğunu hatırlatmak is
tiyor. Böylelikle Kürdistan sorununu 
kendi mantığı içinde çözebileceğini 
hesaplıyor. ABD'den Ermeni mese
lesi konusundaki tutumunu gözden 
geçirmesini, askeri yardımı artırma
sını, dış borçlara yönelik kredi mus
luklarının açılmasını talep ediyor. Ve 
bu nedenle zamanın gelip çattığını 
duyuruyor. .. 

Iş bununla kalsa iyi. Oteden beri 
ağzının sulandığı Musul-Kerkük so
runu da var. Bunun için hesaplar ya
pılmakta, senaryolar çizilmektedir. 
Hatta kimi akıl hocaları Türkiye'nin 
beklemeksizin Saddam'ın işini ABD 
ile birlikte bitirmesi gerektiğini öne
riyorlar. Bunlara göre Irak ve onun 
başı Saddam, yayılmacı ve işgalci
dir. Kuveyt'in işini bitirdiği zaman 
Türkiye'yi tehdit edecektir. Türkiye'
nin "ulusal" çıkarları tehlikeye gir-
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m eden harekete geçilmelidir vs .. 
vs .. 

Saddam'ın yayılmacı, işgalci, hat

ta sıradan bir katil ve haydut oldu
ğuna hiç kimsenin kuşkusu yok. 

Bunu Kürdistan'a karşı yürütmüş ol

duğu kirli savaşta çoktan ispatlam ış 
durumda. Saddam ırkçı ve yayılma

cı politikası ile Ortadoğu halkları için, 

başta da Kürdistan halkı için bir teh
like olduğu açık. Ancak bu madal

yonun bir yüzüdür. En az onun 

kadar saldırgan ve yayılmacı olan 
Türk sömürgecilerinin, ABD'nin ve 

diğer emperyalist devletlerin bun
dan dert yanmalarına hakları yoktur. 

Çünkü Saddam bu güçlerin eseridir. 

Bizzat işga! ettiği Kuveyt bile, Sad
dam'a Irak-Iran savaşında 15 milyar 
dolar yardım yapmıştır. Saddam'ın 

elindeki güçlü füzeler, kimyasal si
lahlar gökten zembille inmedi. Bu si

lahlar Saddam'a kapitalist Batı ile 

sosyalist Doğu ülkeleri tarafından 
verildi. Devlet çıkarları ve doymak 
bilmez kar hırsı kitlesel kırım silah

larının Saddam gibi bir haydutun 
elinde toplanmasına neden oldu. 

Ortadoğu'da ciddi bir durum oluş

muştur. Buna karşı tavır duygusal
lıktan, basma kalıp emperyalizm 
teorilerinden uzak ele alınmalı. Hal
kımızın ve bölge halklarının çıkarı 

doğrultusunda belirlenmelidir. Türk
iye Irak'la kapışırsa ne olur sorusu

na açık ve net yanıt verilmeli, olası 

bir savaşın getireceği yıkım bir sa

niye bile olsa gözden uzak tutulma
malıdır. Tek kelime ile Türkiye ve 
Irak'ın işgalinde olan Kürdistan yerle 

bir olur. Çünkü her iki tarafın da eko
nomik ve askeri tesisleri Kürdistan'
dadır. iık vurulacak yerler buralar 
olacaktır. Hiç şüphe olmasın Irak, 

Çukurova'da bulunan incirlik üssün

den önce, Diyarbakır Pirinçlik üssü
nü, Mardin dinleme tesislerini, Muş 

ve Yüksekova hava alanlarını, Bat
man petrol tesislerini, Keban Bara
jını, GAP'ı vuracaktır. Türkiye ise 

Süleymaniye'yi, Kerkük'ü, Musul'u, 

Zaho'yu vuracaktır. Savaş alanı ne 
Ankara, ne de Bağdat: Kürdistan 

olacaktır. Yani olası bir Irak-Türkiye 
savaşında, Kürdistan'ın her iki tara

fında bir değil, onlarca Halepçe dra

mı yaşanacaktır. Durum bu kadar 

AMERiKALI BiR BABAlll 
BUSH' A MEKTUBU 

" ... Oğlumun silah arkadaşları ile tanış

tım. Mükemmel genç çocuklar. Bazıları ba

na fakir ailelerden geldiklerini söyledi. 

Tanıştığım bu genç çocukların hiçbiri, 

eminim, oğlunuz Nei/ Bush gibi bir banka

nın yönetim kurulunda çalışması için dave

tiye alamayacak ve hiçbiri Başkan Yardımcısı 

Dan Quayle 'nin anne ve babasının yaptığı 

gibi, oğulları Vietnam 'da savaşa gönderil

mesin diye torpil patiatacak aile/ere sahip 

de,~iller 
( ... ) 

Sayın Başkan, Irak kendi halkını zehir/i 

gaz ile öldürürken neredeydiniz? Son buna

lıma kadar, şimdi Hitler dediğiniz Saddam 

Hüseyin ile ilişkileriniz niçin güllük gülüs

tanlıktı? 

Siz I980 yılında, Amerikalılam daha ivi 

bir hayat ve eskiden olduğu gibi dünyaya y~

niden dimdik ayakta duracağı vaatleri ile 

Başkan Yardımcısı seçildiniz. Reagan-Bush 

yönetimi Washington 'a petrolde 'serbest 

pazar' oluşacağı sözleri ile geldı. Ve şimdi 

oğlumu Ortadoğu 'ya yolladınız. Ne için? 

Ucuz benzin için mi? 
( ... ) 
Geçmişte, siyasi kanyerinizi ilerietmekten 

başka hiçbir ilkeye bağlılığınızı göstermedi

niz. Bu da bunalıma diplomatik çözüm bul

ma konusunda cesaretiniz ve kuvvetli bir 

karakteriniz olduğu konusunda şüpheler 

uyandmyor. Eğer şayet tahmin ettiğim gibi 

siz. eninde sonunda Amerikan askerlerine 

Irak 'a saidırma emri verirseniz, o zaman sizi 

aifedecek olan Tanrı 'dır. Ben değil. ·' 

Milliyet, 7.9.1990 

açık ve net iken, güçlerden herhan

gi birisinin yanında saf tutmak de
mokratların, yurtseverlerin işi 

olamaz. 
Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi nasıl 

kirli bir iş ise, sorunu askeri bir yol
la çözmeye kalkmak, hele hele bu
nu körfezdeki şeyh ve kralların 

çıkarları gereği yapmak da o kadar 
kirli bir iş olsa gerek. Şu anda böl

gede girişilecek hiç bir askeri hare

kat sorunu çözemeyeceği gibi, 

bölge halklarına , özgürlük ve barış 
da getirmeyecektir. Çünkü çatışan 

veya savaşta taraf olan güçler için 
asıl olan dolar ve petroldır. 

Sorunun çözümü en başta BM ör
gütünün etkin kılınmasına bağlıdır. 

Bununla birlikte Saddam diktatörlü
ğünün yıkılması, demokratik bir yö

netimin kurulması, Arap saçına 

dönen sorunun çözümünde ilk adım 

olabilir. 

Rüpel 7 

ABD'nin ve NATO'nun savaş gi

rişimlerine karşı durulmalı, Türkiye'

nin maceraya sürüklenmesine karşı 

aktif mücadele edilmelidir. Her Türk, 
Kürt veya diğer halktan bir emekçi

nin çıkarı bunu gerektiriyor. 

Yığınlar Savaş istemiyor 

Körfez krizi başladığından bu ya
na Kürdistan ve Türkiye'de emekçi

ler haklı bir endişe duymaktalar. 

Çıkabilecek bir savaşın acılarını şim
diden hissediyorlar. 20. yüzyılın son

larına doğru artık onlar Osmanlı 
döneminde veya Kore savaşında ol
duğu gibi bir hiç uğruna cepheye sü

rülmek istenmiyorlar. Yığınlar 

iktidarın maceracı politikasına karşı 

sessizliklerini korumalarına rağmen, 

alttan alta anti savaş eğilim güçlen

mektedir. Bununla birlikte bir çok 
parti, örgüt, dernek, sendika, kuru
luş ve kişiler savaşa karşı seslerini 

yükseltmeye başladılar. Yayımiadık
Iarı bildirilerle, yaptıkları toplantı ve 

gösterilerle, savaşın halklarımıza yı

kımdan başka bir şey getirmeyece
ğini bilince çıkarma çabası içindeler. 

PSKT ülkede yayımladığı, ''Hak

sız Savaşlara Hayır'' başlıklı bildi
ride, haksız bir savaş ile Kürdistan 

topraklarının yangın alanına çevrile

ceğini belirterek, başta Türkiye ve 
Kürdistan halkları olmak üzere, Or
tadoğu'nun mazlum halkları, ulusla

rarası kamuoyu, işçiler, tüm 

emekçiler, insan haklarından yana 
olan kurum ve kuruluşlar, doğanın 

ve çevrenin dostu olan yeşiller, glo
bal sorunlarla ilgilenen herkes ve 
BM böyle bir çılgınlığa karşı duyarlı 

olmaya ve saf tutarak tavır almaya 
çağrılıyor. 

Bunun yanısıra Deng dergisinin 
de içinde yer aldığı sol dergiler plat
formu, savaşa karşı açıklamada bu

lundu. HEP savaşa karşı ilki 

Mersin'd~ olmak üzere mitingler dü
zenledi. IHD, Çağdaş Gazeteciler 

Derneği, Barolar yaptıkları değişik 
açıklamalarla Türkiye'nin savaşa 

girmesinin çılgınlık olacağını, ülke
deki var olan yığınla sorunu bu gü

ne kadar görülmemiş bir şekilde 

ağırlaştıracağını belirttiler. 



Rüpel 8 

Ülkemizin birkaç yüz kilometre güne
yinde yer alan Irak'taki gelişmelerin çok 
az bir kısmı, açık bir şekilde Sovyet ba
sın ve yayın organlarında yer almıştır. 

Acaba bu 16 milyonluk Arap devletin
de siyasi sistem nasıldır? 

Saddam Hüseyin'in başkanlığını yaptığı 
rejim, İran'a karşı savaştığı 8 yılda, ül
keye b~yük zarar ve yıkım getirmekle kal
madı; Iran güçlerinin Irak topraklarına 
girmesiyle, Irak'ta milliyetçilik daha da 
gelişti ve güçlendi. 

Ülke ekonomisi büyük zarariara uğra
dı. Ancak petrol rezervleri ve yabancı ser
mayeye açılmamış pazar, onlara gelecekte 
ülke ekonomisini yeniden kurma ve ge
liştirme umudunu veriyor. Yabancı hası
na göre S. Hüseyin, kendisini her zaman
kinden daha emin ve daha güçlü hissedi
yor. 

Irak rejiminin ana gücü; I milyona va
ran asker, 5 bine yakın tank, 500 savaş 
uçağı, fiizeler ve kimyasal silahlardan olu
şuyor. Böyle bir askeri güç ona, herhan
gi bir ülkeye saldırı imkanı veriyor. O, 
Arap cephesinde İsrail' e darbe vuracak en 
kuvvetli ve başta gelen güç olarak kendi
sini görmektedir. Yine Irak, Lübnan'da 
kardeş kanına giren ve Suriye'yi baş düş
man olarak gören, general Aun önderli
ğindeki sağcı Hıristiyanlara tank dahil 
olmak üzere birçok silah vermiştir. 

Rejim için ikinci önemli güç, Baas Par
tisi'dir. Sivil üyelerinin de dahil olduğu 
silahlı gücü vardır. Siyasi önderlik onla
ra, orduya karşı regülatör görevini yük
lemiştir. 

Üçüncü güç ise, toplum içinde derin 
kökleri bulunan istihbarat örgütüdür. İn
giliz gazeteci B. Mellet'in dediği gibi 
"'Iraklılar evlerinde bile fikirlerini, ev hal
kına yüksek sesle söy!eyememektedirler. 
Öylesine güçlü bir istihbarat aygıtı kur
muşlar, ki insanlar bundan korkmaktalar. 
idamların televizyonda gösterilmesi ise 
günlük olaylardandır. .. " 

Kön Dökıne 
Sistemin Dayanağıdır 

Baas Partisi, ilk kez 1963 yılında bir
kaç ay için iktidarı ele aldı. Bu kısa dö
nemde komünistlere ve Kürtlere karşı 
acımasızca saldırdı. Sonra tekrar askeri 
bir darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. O 
dönemde Sovyet hükümeti ve SBKP, Baas 
rejimini açık şekilde protesto ettiler. 

I 968 yılında, ikinci kez tekrar iktidara 
geldiler. Öyle zannedildi ki, onlar geçmiş 
dönemden dersler çıkarmışlar. Sosyal ve 
ekonomik reformlar yapıldı. Baas Partisi 
temel amacının ''Toplumun her alanında 
sosyalist programın yerleştirilmesi'' oldu
ğunu belirtiyordu. 

General El-Bekir, (1963'de Baas hükü
metinin ilk başkanıydı) 10 yıldan fazla bir 
süre devlet başkanlığı yaptı. Fakat herkes, 
gerçek liderin onun genç ve dinamik ak
rabası S. Hüseyin olduğunu biliyordu. O, 
ı 979 yılında ihtiyar generali, İstirahat 
amacıyla emekliye ayırdı ve ülkenin tek 
hakimi oldu. 

Sovyet Bas1n1nda 

IRAK 
V 1 

GERÇEGI 
S. Hüseyin, Irak'ın küçük bir şehri olan 

Tikrit'de doğmuştur ve avukattır. Adı ilk 
kez ı 959 yılında Irak diktatörn Kasım'ın 
öldürülmesi girişiminde duyuldu. Hemen 
hemen Irak'ın bütün parti başkanları Tik
rit'lidirler. Amerikalı gazetecinin yazdı
ğı gibi, "Irak'ın !iderleri, birbirlerini 
arkadan o kadar hançerlemişlerdir ki, ar
tık kendi şehirlilerinden başka hiç kimseye 
güvenmemektedirler. ''Partinin istihbarat 
başkanı, onun yükselmesine engel olacak-

larını tahmin ettiği zaman, onları ortadan 
kaldırıyordu. Baas iktidarlarının tarihi, 
hasunlarının birbirlerini ortadarı kaldır
ması, yani bir ihanet zinciri gibidir. 1979 
yılında iktidarı ele geçirdiğinde, ilk işi 
Devrim Konseyi 'nde bulunan bir kısım 
komutanları mahkemesiz öldürmek oldu. 
Gazetemiz "Pravda" bizi bu olaydan ha
berdar edeceğine, "Bir kısım hayin işle
rinden atıldı" diye yazdı. 

Tuzak 

Ama tüm bunlar, Baas Partisi'nin ikinci 
kez iktidara geldikten 1 ı yıl sonra, yani 
1979 yılında oldu. Saddam Hüseyin, ik
tidarının ilk dönemlerinde, rejim içte ve 
dışta özellikle Sovyetlerde iyi intiba bırak
mak istiyordu. 1973 yılında komünistlerle 
kurulan cephe ile, güya kendilerine ileri
ci ~r yön çizrnişlerdi. Irak rejimi, her
şeyden önce Kürt direnişini kırmak için 
komünistlerin tarafsızlaştırılmasının zo
runlu olduğunu gördü. Daha sonra ise, 
onlara yöneldi. 

Denge KOMKAR 

1970'li yılların sonlarında komünist avı 
başladı. Evlerde, işyerlerinde şüphelen
dikleri binlerce komünisti hain ilan edip 
öldürdüler. 

Komünistlerin Irak'ta katiedilmesini 
1965'de Endonezya ve 1973'te Şili'de as
keri darbe sırasında yapılanlara benzete
biliriz. Komünistlerin bir kısmı saidandı, 
bir kısmı da Kuzey'e, Kürdistan'ın dağ
larına kaçtılar. Ama Irak Komünist Par
tisi' nin gücü kırıldı. 

Ne Sovyetler Birliği hükümeti, ne de 
SBKP, Irak rejintlnin yaptıklarını protesto 
etmediler. 

Ulusal Sorunun 
Baas Usulü Çözümü 

Ulusal sorunun çözümü için Kürtler, 
merkezi hükümete karşı yıllarca savaştı
lar. Onlar Kuzeyde otonorni istiyorlardı. 
Hükümetin saldırısı Sovyetler tarafından 
eleştirildi. 1974 yılında, ana-baba topra
ğının, petrol bakımından zengin olan bir 
kısmını içine almayan, yarım-yamalak bir 
otonomi verildi. Ama Kürtler, yine bo
yun eğmediler, partizan savaşını devam 
ettirdiler. 

Irak'da 3,5 milyona yakın Kürt halkı 

yokolma tehlikesine karşı direndi. Hükü
met Kürt halkına karşı Ağustos 1988 'de 
70 bin kişilik ordu eşliğinde kimyasal si
lahlarla saldırdı. Kürt Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesini vahşice ezmek, peşmerge 
güçlerini dağıtmak için sivil halka karşı 
gerçek bir soykırıma girişti. Bu kanlı sal
dırıdan kurtulmak için 100 bine yakın 
Kürt Türkiye'ye, bir o kadarı da İran'a 
kaçmak zorunda kaldılar. 

1987 yılında Irak' ın sınır bölgelerinde 
30 kilometrelik emniyet şeridi yaratmak 
için 1000 Kürt köyü yıkıldı ve bu köy I e
rin halkı zorla göç ettirildi. 1988 yılı baş
larında edinilen bilgilere göre, 4 bin Kürt 
köyünden sadece 1000 köy kaldı. Bu par
çadaki Kürtlerin üçte biri yüzyıllardır ya
şadıkları topraklarından, böylece "özgür
leştirilmiş" oldular. 

Biz Neden S~ssiziz? 
Dışarıya yönelik politikadaki bu manev

raların sonucu, Irak yönetimi, 1972 yılın
da Sovyetlerle Dostluk ve Yardırnlaşma 



Denge KUMKAR 

Anlaşması' nı imzalamıştı. Başlangıçta 

herşey bizim dış siyasetimize uygun yü
rüyordu. Tekellerin ellerinde bulunan pet
rol millileştirildi, ekonomik ve sosyal 
hayat sosyalleştirildi. Sosyalizme doğru 
bir gidiş vardı. Sovyetler de enerji ve sa
nayinin ilerlemesi için güçlü bir şekilde 
onlara yardım ediyordu. Yardımın ağır
lığı giderek askeri alana kaydı. 5 yıllık dö
nemde, yani 1982-87 yılları arasında 

Sovyetler, Irak' a 10 milyar dolarlık silah 
satmışlardı. Aslında lrak'a silah satımı, 
daha 1958 yılında başlamıştı. 

Elbette bu konuda sorun yalnız ekono
mik değildi. Sovyetler, Irak' ın jeopolitik 
durumunu, siyasi ve ideolojik konumunu 
da hesaba katıyorlardı. Doğrusu Irak'da
ki komünistlerin katiedilmesine kadar 
Irak'ın genel durumu Sovyetler için o ka
dar önemli değildi. Onlar için önemli olan 
sosyalizmin dünyada yaygınlaştığının, bu
nun içinde Irak'ın da bulunduğunun ya
zılmasıydı. Bürokratik rejim, ülke içinde 
olduğu gibi, uluslararası politikada da tez
virat ve kendi kendini kandırmadan yola 
gidemiyordu. 

İnsanlık dışı baskı ve terör sayesinde S. 
Hüseyin 53 yaşında hiç bir sınır tanıma-

Bollaada: 

"KÜRDiSTAN ve 

KÜRT IliMLiGiliN 
IRAŞIIRILIIISI" 

KOIULU!OPLII!I 
Utrecht Üniversitesi, 8 Haziran 

1990 tarihinde "Kürdistan ve Kürt 
Kimliğinin Araştırılması" adlı bir 
seminer düzenledi. Düzenleme Ku
rulunda Margreet Dorlijn ve Turaj 
Atabaki yer alıyordu. Ortadoğu ve 
Kürdistan'a ilgi duyan çok sayıda 
Hallandalın ın katıldığı seminer, baş
lıca dört konuyu içeriyordu. 

1. Kürt Toplumu ve Modern 
Devlet: Bu konudaki konuşmacı ün
lü Hallandalı Kürdolog Dr. Martin 
van Bruinessen idi. Kürdistan üze
rine önemli akademik çalışmaları ve 
Ağa-Şeyh-Devlet, Evliya Çelebi Se
yahatnamesi gibi eserleri olan Dr. 
Bruinessen, konuşmasında başlan
gıçtan günümüze değin Kürdistan 
tarihi hakkında bilgi verdi. 

2. K~rt Kimliği ve Dil sorunu: Bu 
konu, Ingiltere'den gelen Dr. Philip 
G. Kreyenbroek tarafından sunul
du. 

3. Kürt Kimliği ve Politik Gücü: 
Konuyu Fransa'dan Hamit Bozars
lan sundu. Bozarslan, Kemalizmin 
Kürt gerçeğini inkar politikasını ve 
sömürgeci burjuva partilerinin Kürt 

yan bir diktatör oldu. O, Cumhurbaşkanı 
GenelKurmay Başkanı, Baas Partisi Ge
nel Sekreteri, Devrim Konseyi Başkanı, 
Cehalete Karşı Komite'nin Başkanı, Arap 
Ulusunun Kahramanı ve Ulusunun Özgür
lük Kahramanı olan ''Çalışkan baş

kan"dır. Resim ve heykelleri her yerde 
asılmış ve dikilmiştir. 

Son Söz 

Bizim yayıncılığımıza göre bu sivri ma
kale normal değildir. Bu makale ile "Ar
gumenti ve Fakti" redaksiyonu, Irak'ın 
yakın tarihinden bir sayfayı aydınlığa çı
karmıştır. Belirtmek gerekir ki, Iraklı ko
münistler, 1958 devriminden sonra Baas 
ile ilişkiye geçmekle çok büyük siyasi 
yanlışlıklar yaptılar. Ki, bu da aralarında 
kan dökülmesine neden oldu. Irak rejimi
nin günümüzde değerlendirilmesi genel 
anlamda doğrudur ki, yukarıdaki maka
lede bahsedildi. 

Ülkemizin tarihinde de, kendi halkını 
katietme ve diğer konularda zengin örnek
!erin olduğunu da unutmamak gerekir. 

İktidarlar gelip geçicidirler, halkı böy
le değerlendirmernek gerekir. Irak ve 

sorununa ilişkin ırkçı-şoven tutumla
rını anlattı. Son kitlesel direnişierin 
Kürt halkının mücadelesinde önemli 
bir halka olduğunu söyledi. 

4.1rak Kürdistanı ve Kürt Kimli
ği: Konuyu Irak Kürtlerinden Munir 
Murat sundu ve Irak Kürdistanı'nda
ki duruma ilişkin bilgi verdi. 

Ararat/Hollanda 

Sindeifingen: 

BASKILAN ve 
ENGELLER . . 
BIZI 
YOLUMUZDAN 
ALlKOYAMAZ 

Geçen yıl yapılan ve Stuttgart Kür
distan işçi Derneği olarak katıldığı
mız, "13. international Strassen
fest"de, folklor ekibimiz halkımızın 
zengin falklorundan örnekler sun
muş, Ozan Baran ise, söylemiş ol
duğu halk türküleri ile özgürlüğe 
olan tutkumuzu dile getirmişti. Bun
ların yanısıra bir arkadaşımızın, böl
ge radyosunda halkımızın içinde 
bulunduğu durumu dile getiren bir 
konuşma yapması, sömürgeci ve 
onların bölgemizdeki uzantıları için, 
bardağı taşıran son damla olmuştu. 

Rüpel 9 

Sovyet halkları arasındaki dostluk bilinci 
ve inancı ilişkilerin temelini oluşturacak
tır. 

Sonuç olarak, şimdiye kadar dost par
tiler ve devlet temsilcileri, kendilerine ters 
gelen yazıları Sovyet basımnda gördük
lerinde; Sovyet dışişleri bakanlığına ya da 
merkez komitesine şikayette bulunuyor
lardı. Çünkü onlar, bu tür yayınların on
ların insiyatifi dışında yayınlandığına 

inanmıyorlardı. Doğrusu eskiden çoğu 
kez böyle oluyordu. 

Kendi görüşlerimizi açık söyleme ve 
yazma gününün geldiği görüşündeyiz. Bu
nun, resmi görüşle, dış ilişkilerdeki poli
tikayla uyuşması şart değildir. Eğer o 
yerlerde eleştiriyi hak etmişlerse bu da ya
pılmalıdır. 

Bu makale, haftalık Sovyet Gazetesi ''Ar
gumenti ve Fakti"nin 26 Mayıs-i Hazi
ran 1990 tarihli 21. sayısında yayınlarulı. 
Sovyet Kürtlerinden T. Reşid Rusça 'dan 
Kürtçe 'ye, V. Bazidi ise Kürtçeden Türk
çeye çevirdi. 

Bu yılki feste katılmamızı engelle
mek için, başta TC. Stuttgart Kon
solosluğu olmak üzere, bölgemizde 
faaliyet yürüten gerici ve faşist der
nekler, kolları sıvadılar, ellerinden 
geleni ardiarına koymadılar. Bunla
rın bu ç~baları bizim için şaşırtıcı ol
madı. Ilginç olan Sindeitingen 
Belediyesi'nin tavrıydı. Belediye, 
konsolosluk ve gerici örgütlerin tav
rını destekler ve uygular bir durum 
içine girdi. Feste katılmamamız için 
engeller çıkardı. 

Başta Alman demokrat güçleri ve 
öteki dostlarımızla birlikte bu engel
leri aşma çabalarımız sonuç verdi: 
belediye geri adım atmak zorunda 
kaldı. Ama bu kez de "yok efendim 
siyasi kitaplar, konuşmalar olmaya
cak, afiş, poster, bayrak, rozet gibi 
materyaller bulundurulmayacak" gi
bi şartlar ileri sürdüler. Bu tavrıyla 
belediyenin ne kadar demokratik ol
duğu bir kez daha açığa çıktı. 

Biz gene de bu engellere rağmen 
feste katıldık. Düşmanlarımızın ina
dına ozan Nuro, bölge radyosunda 
30 dakikalık program yaptı. Halkımı
zın sevdasını, umutlarını dile getir
di. Folklor ekibi, izleyicilerin büyük 
beğenisini kazandı. Bunun yanı sı
ra, halkımızın folklorunu, tarihini ve 
kültürünü· dile getiren konuşmalar 
yapıldı. 

Sömürgecilerin ve onların uzantı
larının engelleme çabalarını dostla
rımızla birlikte bir kez daha aştık. 
Bundan böyle bu alandaki çalışma
larımız düşmana inat devam ede-
cektir. · 

Alişer/Sindelfingen 
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Demokratik Alınanya'da 
Gelişm~ler 

1989 yılı sonlarında De
mokratik Almanya Cumhuri
yeti' nde beklenmedik geliş
meler yaşandı. Binlerce 
DAC vatandaşı, komşu ülke
ler üzeri F. Almanya'ya geç
ti. 1989 yılında Batı'ya ge
lenlerin sayısı 343 bin dolay
larındaydı. Bu durum ülkede 
yüzbinlerce insanın sokağa 
dökülmesine yolaçtı. Protes
to eylemleri başta seyahat 
özgürlüğü ile sınırlıyken, gi
derek yönetim değişikliği yö
nünde istemler ağırlık 
kazandı. Bunun sonUClJ Ho
necker ve yönetimi istifa et
ti. Parti ve devlet başına 
geçen E. Krenz, halkın iste
mi olan seyahat özgürlüğü 
yönünde somut adımlar attı. 
Genel af ilan edileceğini 
açıkladı. Yurtdışına, özellik
le F. Almanya'ya geçmek is
teyenlere pasaport ve vize 

verildi, bu konudaki kısıtla· 
malar büyük ölçüde kaldırıl
dı. En sürpriz gelişme ise, 
Berlin duvarlannın tamarniy
le kaldırılmasına yol açan ka
rar old·.ı: 9 Kasım'dan itiba
ren DAC vatandaşları iste
dikleri zaman Batı Berlin'e 
geçebilirdi. Aynı şekilde F. 
Almanya'ya geçişte geçmiş
te yaşanan engeller giderek 
kaldırıldı. Krenz yönetimi, 
bu gelişmelere rağmen halk
tan ve parti tabanından gelen 
protesto ve tepkiler sonucu 
istifa etınek zorunda kaldı. 
Devlet ve iktidar partisi SED 
(Almanya Sosyalist Birlik 
Partisi) ekonomik, sosyal ve 
politik bir kriz içine girdi. 
Devlet ve parti yöneticileri
nin birçoğuna ilişkin yolsuz
luklar açığa çıktı. H. 
Modrow'un yönetiminde ge
çici bir hükümet kuruldu. 
Ülkedeki tüm politik partiler 
ve gruplar ''yuvarlak masa'' 
etrafında birleşti. Önemli ka
rarlar "yuvarlak masa"nın 
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onayı olmadan yürürlüğe ko
nulamıyordu. SED yönetimi
nin tümden istifası ile doğan 
yönetim boşluğu bir çalışma 
grubunun oluşturulmasıyla 
doldurolmaya çalışıldı. Yapı
lan bir kongre ile partinin is
mi SED-PDS (Demokratik 
Sosyalizm Partisi), sonrala
rı ise sadece PDS olarak de
ğiştirildi. Parti yapısında 
değişikliğe gidilerek, baş
kanlık sistemi getirildi. Par
ti başkanlığı görevini hala G. 
Gysi yürütüyor. 

40 yıl istikrarlı bir yöneti
me alışkın bir toplum birden 
yönetimsiz kalınca, gözler F. 
Almanya'ya yöneldi. Zaten 
F. Alman hükümetleri 
DAC'ni ayrı bir devlet ola
rak kabul etmediler. İki Al
manya'nın birleştirilmesi F. 
Alman anayasasında yer al
maktadır. Kohl hükümeti, 
Demokratik Almanya'da do
ğan krizi fırsat bilerek eko
nomik ve politik yönden 
dayatıcı bir politika gütıneye 
başladı. 

DAC'deki kitle gösterile
ri giderek iki Almanya'
nın bütünleşmesi yönünde 
eylemlere dönüştü. Modrow 
1 Şubat 1990 tarihinde iki 
Almanya'nın birleştirilmesi
ne ilişkin bir program sundu. 
Bunda F. Almanya'nın eko
nomik yönden çekiciliğinin 
yanısıra, eski devlet ve parti 
yönetimine karşı halkın uğ
radığı hayal kırıklığının ro
lü büyük olmuştur. Kısa süre 
içinde milyonlarca insan par
tiden istifa etti. 

Modrow hükümeti, iç ka
muoyunun ve F. Alman hü
kümetinin baskısı sonucu 6 
Mayıs 1990'da yapılacak ge
nel seçimlerin öne alınması
nı kararlaştırdı. 18 Mart 
1990 tarihinde yapılan se
çimleri gerici, muhafazakar 
güçler az bir çoğunlukla ka
zandı. PDS ise yüzde 17 ora
nında oy alabildi. Seçimler 
adeta F. Alman partilerinin 
bir seçim kampanyasına dö
nüştü. Batı'dan 20 Milyon 
DM "seçim yardımı" olarak 
Doğu Alman kardeş partile-

rin kasalarma aktı. Bu parti
ler zaten kısa sürede F. 
Alman partilerin isimlerini 
ve programlarını aldı. Muha
fazakar CDU, DSU ve De
mokratischer Aufbruch ile 
sosyal demokrat SPD bir ko
alisyon hükümeti oluşturdu
lar. Seçim sonuçlan DAC'de 
halkın büyük çoğunluğunun 
iki Almanya'nın birleşmesin
den yana olduğunu gösterdi. 
Bu nedenle halk ' 'Deutsche 
Mark'ı" seçmiştir kanısı ka
muoyunda ağırlık kazanıyor
du. Diğer yandan ülkedeki 
gelişmelere önayak olan po
litik gruplar (insiyatifler) çok 
az oy alabildiler. ''Devrimi'' 
başlatan güçler seçimler so
nucu devre dışı kaldılar; bu 
kesimler DAC'nın varlığını 
korumasından yanaydılar ve 
iki Almanya'nın birleşmesi
ne açıkça karşı çıkıyorlardı. 
Gelişmeler muhafazakar ke
simlerin zaferini getirdi. 

Gerçekten de gerek sağ 
partiler, gerek sosyal demok
ratlar seçim öncesinde iki Al
manya'nın birleştirilmesin
den yana olduklarını açıkla
dılar. Seçim sonuçlan seç
menin birleşme sürecinin kı
saltılması ve biran önce 
FAC'de refaha kavuşması 
yönündeki istemlerinin bir 
göstergesi olsa gerek. 

Yeni hükümet alelacele 
sosyalist ekonominin yerine 
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serbest pazar ekonomisine 
geçilmesi yönünde kararlar 
aldı. Almanya'nın ekonomik 
ve politik bütünleşmesi için 
Kohl hükümetinin hazırladı
ğı programı itirazsız kabul 
etti. 

İki hükümet ekonomik, 
parasal ve sosyal birlik anlaş
masını (devlet anlaşması) im
zaladı. Bu anlaşma 1 Tem
muz'da yürürlüğe girdi. 
Böylelikle 40 yıldan sonra 
Avrupa kıtasında iki ayrı Al
man devletinin varlığı de fac
to kalkmış oldu. 3 Ekim'de 
DAC resmen FAC'ye katıla
cak ve 2 Aralık 1990'da ya
pılacak ortak seçimler 
sonucunda, politik birlik de 
sağlanmış olacak. DAC ise 
devlet olarak ve uyguladığı 
sosyalist ekonomik model ile 
tarih kitaplarında yer alacak. 

DAC'nin bu duruma gel
mesinin nedenleri üzerinde 
durmak bu yazının kapsamı
nı aşar. Ayrıca iki Alman
ya'nın birleşmesinin uluslar
arası güçler dengesi açısın
dan bir değerlendirmesi ayrı 
bir yazının konusu. 

Devlet anlaşması neyi içe
riyor? Ekonomik ve parasal 
birlik nedir? Almanya'ların 
birleşmesi her iki ülkeye ne 
tür ekonomik ve sosyal ya
rarlar ve zararlar getiriyor? 
Burada bu tür sorulara deği
nilecek. Yine akla gelen 
önemli bir soru ise, birleş
menin göçmenler açısından 
getirecekleri konusuna iliş

kindir. F. Almanya' daki 
göçmenler bu sürece işsizlik, 
yabancı düşmanlığı v.b. ne
denlerden dolayı endişeyle 

bakıyor. Buna yeni yabancı
lar yasasının yarattığı korku 
ve endişeler de eklenince, 
göçmenlerin gelecek konu
sunda iyimser olmaları gide
rek güçleşiyor. 

Ekonomik ve Parasal 
Birlik 

Almanya'ların birleşme

sinde en çok sözü edilen ko
nulardan biri ekonomik ve 
parasal birliktir. İki veya da
ha fazla ekonominin bütün
leşmesini (entegrasyonunu) 
içeren böyle bir birliğin ne 
anlama geldiğini bilmekte 
yarar var. Ekonomik ve pa
rasal birlik, Avrupa Toplulu
ğu'nun 1992 yılından itiba
ren hedeflediği tek iç pazar 
konusunda da sık sık tartışı-

lıyor. 

Günümüzde devletlerarası 
ticaret giderek artıyor. Bir 
çok ülkenin ekonomisi ihra
cata yöneliktir. İhracat için 
ürettikleri malları satarnama 
durumunda, bu ülkele eko
nomilerinin ağır bir kriz ile 
karşılaşması kaçınılmazdır. 

Bu nedenle bir ülkenin tek 
başına, yani dış ticaret olma
dan ayakta durması oldukça 
zordur. Bunun dışında ham
madde, işgücü ve sermaye 
gibi üretim faktörlerinin ül
keden ülkeye dağılımı fark
lıdır. Her ülke sahip olduğu 
kaynaklar ölçüsünde üretim
de bulunabilir. Yurtiçinde 
hammadde kıtlığı ya da diğer 
nedenlerden üretilemiyen 
mallar ithal edilir; bu malla
rın bedeli ise ihraç yoluyla 
sağlanan dövizler le ödenir. 
Fakat ihraç ve ithal malların 
(parasal) değeri istisnai du
rumlar dışında farklılık gös
terir. Bu, dış ticaret denge
sinde kolayca görülebilir. 

Böylesine bir uluslararası 
işbölümü ülkelerin birbirine 
olan ekonomik bağımlılığını 
artırıyor. Şüphesiz bu ba
ğımlılık bazen tek taraflı da 
olabilir. Örneğin geri kalmış 
ülkeler gelişmiş kapitalist ül
kelere ekonomik (bununla 
beraber politik) olarak ba
ğımlıdırlar. Tersini iddia et
rnek gerçekçi olmaz. 

Bazı ülkeler dış ticaretleri
ni artırmanın yanısıra, belli 
ülkelerle ekonomik ve poli
tik alanda bir yakınlaşma ve 
entegrasyon sürecini başlat
mıştır. Bu, özellikle gelişmiş 
kapitalist ülkelerde, örneğin 
Avrupa Topluluğu'nda yaşa
nıyor. Ekonomik entegras
yona yönelen ülkeler arala
rındaki gümrük duvarlarını 
kaldırıyor; sermaye, hizmet
ler ve işgücü dolaşımı önün
deki engelleri azaltıyor. Gi
derek bu ülkelerin ekonomik 
politikaları yakınlaştırılıyor, 

bu yöndeki kararlar artık 

uluslarüstü (supranational) 
organlarda alınıyor. , 

Ekonomik entegrasyonun 
değişik biçimleri vardır. 

Bunlardan en düşük düzeyde 
diyebileceğimiz entegrasyon 
biçimi, serbest bölgelerdir. 
Serbest bölge denildiğinde 

iki ekonomi arasındaki güm
rük '.lergi ve kotalarının kal
dırılması anlaşılır. 

Daha ileri düzeyde bir en
tegrasyon biçimini oluşturan 

gümrük birliği ise, aynı za
manda üçüncü ülkelere kar
şı ortak bir gümrük tarifesi 
uygulanmasını içerir. Örne
ğin 1957 yılında kurulan Av
rupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) bir gümrük birliğini 
oluşturuyordu. AET üyesi 
ülkeler diğer ülkelere karşı 
ortak bir gümrük tarifesi 
(Topluluk Gümrük Tarifesi) 
uygulamaya başladılar. 

Üçüncü bir entegrasyon biçi
mi olan Ortak Pazar ise üre
tim faktörlerinin (sermaye 
işgücünün) serbest dolaşımı
nı öngörür. Başka bir deyiş
le, ortak pazar içinde serma
yenin ya da işgücünün bir ül
keden başka bir ülkeye akı
şında harhangi bir sınırlama
ya gidilemez. 

Ekonomik Birlik iki ülke
nin ekonomik ve mali poli
kalarının birbiriyle uyumu ve 
bu alanlarda birlikte politika 
tespit etmeyi amaçlamakta
dır. Bu anlamda ekonomik 
birliğin yanı sıra, iki veya 
daha fazla ekonomiler ayrı 
pazar olmaktan çıkar, tek bir 
iç pazar özelliği kazanır. Bu 
tür entegrasyonda üye ülke
lerin hükümetleri artık ken
di başına ekonomik ve mali 
politika belirleyemezler. Bir
liğin ortak kararları bağlayı
cı niteliktedir. Bundan dolayı 
ekonomik entegrasyon arttık
ça ülkelerin ekonomik ve 
mali alanlarda "bağımsızlık
larını'' kaybetmeleri kaçınıl
mazdır. Diğer bir entegras
yon biçimi ise parasal 
birliktir. Böyle bir birlik bir 
yandan ortak bir para politi
kasını kapsar, diğer yandan 
para birimlerinin değişimi ve 
ödemelerde tam serbestliği 

öngörür. Yani para birimle
rinin bir ülkeden diğer bir 
üye ülkeye akışı üzerindeki 
engeller ve yasaklar kaldırı
lır. Ayrıca para birimleri 
arasında sık sık yapılan kur 
ayarlamalarından vazgeçilir 
ve para birimlerinin değişi
minde tam serbestlik (kon
vertibilite) sağlanır. Parasal 
birlik üyesi ülkeler ortak bir 
para birimi de çıkarabilirler. 
Bu entegrasyon biçimi para
sal (moneter) alanda bir bir
liktir ve ortak bir para ve 
sermaye piyasasını yaratma
yı amaçlıyor. Parasal birliğin 
oluşturulması yukarıda açık

lanan entegrasyon biçimleri
nin sonucu gerçekleşebilece
ği gibi, tek başına da yaratı-
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labilir. Fakat ekonomik ve ve 
parasal birliğin ortak bir şe
kilde yaratılması, uluslarara
sı ekonomik entegrasyonun 
en ileri düzeyde bir biçimi 
olarak kabul edilmektedir. 
Sosyal birlik denilen birlik
lerde ise ayrıca sosyal poli
tikaların (işçilerin sendikal 
ve iş güvencesi hakları, işsiz
lik ve emeklilik sigortası v.b. 
konularda) yakınlaştırılması
nı .kapsar. 

Iki Alman devleti ise, eko
nomik, parasal ve sosyal bir
lik sağlanarak, devletsel 
birliği amaçlıyorlar. Böyle
likle üç ayrı entegrasyon aşa
ması birlikte gerçekleşecek. 

Devlet Antiaşması 

Devlet anlaşması 18 Mayıs 
1990 tarihinde imzalandı. O, 
iki Almanya'nın ekonomik, 
parasal ve sosyal birliğini 

içeriyor. Bu yoldan F. Al
manya' nın anayasasının 

(Grundgesetz) 23. Maddesi'
nce öngörülen devlet birliği
nin sağlanması amaçlanıyor. 
Sözkonusu anlaşmada yürür
lüğe giren belli başlı madde
ler şunlardır: 

• 1 Temmuz 1990 tarihin
den itibaren ortak para biri
mi Deutsche Mark'tır. Mer
kez Bankası (Deutsche Bun
desbank) para politikasını 

yürütmekle görevlidir ve pa
ra biriminin istikrarından so
rumludur. 

• Ekonomik birliğin teme
lini serbest ~ar ekonomisi 
oluşturuyor. üzel mülkiyet, 
serbest fiyatlar ve sermaye, 
işgücü, malların ve hizmet
lerin serbest dolaşımı garanti 
altına alınmıştır. 

• Ücret ve illaaşlar DM ile 
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ı 'e ı kuru üzerinden ödeni
yor. 

• DAC, F. Almanya'nın 
ekonomik alandaki yasaları
nı (vergi hukuku, ticaret hu
kuku v.s.) alıp uyguluyacak
tır. 

• İş hukuku alanında F. 
Almanya'nın koalisyon öz
gürlüğü, toplu sözleşme, iş 
mücadelesi hakkı v.b. konu
lara ilişkin yasaları OAC'de 
de geçerlidir. 

• Sosyal sigorta, emeklilik 
ve işsizlik primleri konusun
daki yönetmeliklerin F. Al
manya'dakilerle uyumu sağ
lanacak. 
Görüldüğü gibi, ekono

mik, parasal ve sosyal birlik, 
özünde F. Almanya'nın eko
nomik düzeninin OAC'de 
uygulanmasını içeriyor. Bu 
anlamda iki tarafın bir enteg
rasyonundan daha çok, bir 
tarafın diğerine uyumu söz
konusu. Bundan dolayı tar
tışmalar, birliğin DAC toplu
muna ne getireceği konusun
da yoğunlaşmış bulunuyor. 

Birlik ve Sorunlar 

Doğu Almanlar iki devle
tin birleşmesiyle ekonomik 
refah seviyelerinin kısa süre
de Batı ile eşit olacağını dü
şünüyorlardı. Oysa gelişme
ler şu an bunun tersini kanıt
lıyor. Gerek genel ekonomi
si, gerek tüketicisi açısından 
DAC görünürde kaybeden 
taraf durumunda. 

Birleşmeye giden iki ülke
nin ekonomileri kıyaslandı
ğında, OAC'nın geri bir 
konumda olduğu görülür. 
Gerçi nüfus ve yüzölçümü 
kriter olarak alındığında, F. 
Almanya 'nın ekonomik gü
cünün üstünlüğü anlaşılır bir
şey. Fakat Gayri Safi Milli 
Hasıla (GSMH), iş üretken
liği v .s. ölçü olarak alındı
ğında bu farkın ekonomik 
nedenlerinin olduğu açık. 

Demokratik Almanya, F. 
Almanya'nın GSMWsının 
yüzde 70'ne sahip. Iş üret
kenliği OAC'de Batı'nın çok 
daha gerisinde. Bu farkın 
yüzde SO'ye kadar vardığı 
belirtiliyor. Bu, Doğu Al
manya'da iş üretkenliğinin 
düşük oluşu, geri teknoloji 
ve köhnemiş tesislerin hala 
üretimde kullanılması ile 
açıklanıyor. Bunun sonucu 
DAC ekonomisinin uluslar-

arası rekabet gücü zayıf kal
mıştır. Bu ülke dış ticaretinin 
3/2'sini COMECON ülkeleri 
ile yürütüyordu. Sosyalist ül
keler arasındaki ticaret, pa
zar fiyatları koşullarına göre 
değil, hükümetler düzeyinde 
anlaşmalarla gerçekleşiyor
du. Böyle olunca da, DA C'
de üretilip ihraç edilen 
malların uluslararası pazar
larda ne derece talep görece
ği tartışma konusu. Özellikle 
kalite ve fiyat yönünden F. 
Alman mallannın OAC tüke
ticisi tarafından kapışıldığı 
görülüyor. Ayrıca şimdiye 
dek bir çok mal devlet tara
fından sübvanse edildiği için, 
gerçek fiyatımn altında bir fi
yatla satılıyordu. 

Geri bir teknoloji ile ve 
devlet tekelinde üretim yapan 
işletmelerin, F. Almanya'nın 
ve diğer kapitalist Batı ülke
lerinin rekabeti karşısında 
dayanamıyacakları açık. 
Ekonomik birlik, DAC sana
yiisini eşit olmıyan koşullar
da bir rekabete zorluyor. 
Doğu Alman hükümeti, 

bir yandan Batı firmalarına 
tümden kapıları açmış bulu
nuyor. Batı Alman tekelleri 
bu alanı kendileri için muaz
zam bir mal sürüm pazarı 
olarak görüyor ve bunun 
hakkını da(!) veriyor. Hükü-

met diğer yandan devlete ait 
korubinatları ve küçük işlet
meleri özelleştirme politika
sı güdüyor. Bu işletmelerin 
bir bölümünün kısa sürede 
rekabete dayanamıyarak ka-

! patılacaklarına kesin gözü ile 
bakılıyor. 

Ekonomik ve parasal bir
lik sonucu OAC'de büyük iş
letmelerin kapanması, geri 
kalanların ise özelleştirilmesi 
ekonomik ve sosyal sorunları 
da beraberinde getiriyor. 
Birkere, birleşmeden sonra 
bu bölgede sanayii tamarniy
le dev tekellerin eline geçmiş 
olacak. Şimdiden Mercedes 
Benz, Bayer, Volkswagen 
v. s. tekeller buraya yerleş
miş durumda. Bu firmalar 
şimdilik üretimi oraya kay
dırmaktan daha çok, mevcut 
malların sürümünü yapma 
politikasını izliyor. Kısa bir 
süre içinde devlet sektörünün 
yerini özel sektör alacağa 
benzer. Serbestpazarekono
misinin tümden uygulamaya 
sokulması uzun vadede Do
ğu ile Batı arasındaki denge
sizliği kaldırabilir. Fakat 
geçiş döneminde her iki ül
kede yaşıyan insanları bir 
çok sorun beklemektedir. 

İşsizlik 

OAC'de işletmelerin Batı 
ile rekabete dayanımayacak
ları yukarıda belirtilmişti. 
Her üç işletmeden biri dev
let yardımı olmaksızın mas
raflarını (ücret ve maaşları) 
karşılamıyacak durumda. 
Kapanan işletmelerin çalı
şanları işsizliğin ilk kurban
ları olacak. Geri kalan 
işletmelerde de işten atılma
lar kaçınılmaz olacaktır. 
Devlet yardımının kesilmesi, 
ücret ve maaşların artırılması 
masrafları artırıcı etkenler
dir. Ayrıca rekabet gereği iş 
üretkenliğinin artırılması ye
ni makina ve cihaziann yer
leştirilmesini, yani sermaye
nin yatırırnlar yapmasını zo
runlu kılmaktadır. Başka bir 
deyişle, emek yoğunlu üre
timden sermaye yoğunlu üre
time geçmek kaçınılmaz 
olacaktır. Yeni işyerleri aç
mama durumunda işsizlik 
daha da artacaktır. 2-3 mil
yon kişinin işini kaybetmesi
ne kaçınılmaz gözü ile 
bakılıyor. Gerçi ı990 yılı so
nuna kadar ı 00 bin küçük iş-
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letmenin kurulması bekleni
yor. Bu rakam gerçekleşirse 
500 bin yeni işyeri açılacak. 
Buna rağmen işsizlik milyon
ları bulacak. Qysa, OAC'de 
40 yıldır herkese iş hakkı 
anayasada garanti altına alın
mıştı. 

İşinden olan insanların kı
sa sürede yeni üretim koşul
larına uyum sağlaması 
oldukça zor. Ayrıca Batı Al
man sermayesi üretimi Do
ğu 'ya kaydırmadığı sürece 
kapatılan işyerlerinin yerine 
yenilerinin açılması oldukça 
uzak bir olasılık. Devlet an
laşması yeni doğan işsizler 
ordusu için F. Almanya iş
sizler sigortası ve yardım sis
temini Doğu' da da uygula
mayı öngörüyor. Bu soruna 
böylelikle "geçici" bir çö
züm bulunuyor. 
Doğu Almanlar arasında 

artan işsizliğin yabancı düş
manlığını artıracağı bu işin 
diğer bir yönü. 

Enflasyon 

Batı Alman firmaları sade
ce mallarını Doğu Alman
ya'da "uygun" bir fiyatla 
satınakla kalmıyor. Aksine, 
bunlar boş buldukları bu 
alanda tam bir tekelci satış 
politikası güdüyorlar. ı 
Temmuz'dan sonra Doğu 
Almanların çoğu tasarufları
nın bir bölümünü I 'e ı kuru 
üzerinden DM'ye çevirmiş
lerdi. Tekeller, tüketicinin 
elinde bulunan bu parayı kı
sa sürede kapabilmek için 
beklenenin üstünde fiyatlar 
koydular. Aynı şekilde Do
ğu Alman işletmeleri de 
(başta toptan satıcıları) fiyat
ların serbest bırakılınasını 
fırsat bilerek yüksek fiyatlar 
koydular. Batı tekellerinin 
maymun iştahldığı DAC hü
kümetini dahi şaşırttı. O, te
kellere "uygun" fiyatlar 
koyma yönünde ricada bu
lunmak zorunda kaldı. Hal
kın reel gelirinin yüksek 
fiyatlar konularak kısa süre
de tüketilrnek istenmesi, Do
ğu almanların gelecek konu
sundaki kaygılarını daha da 
artırdı. Enflasyon 40 yıldan 
bu yana ilk defa güncel bir 
sorun olmaya başlıyor. 

Ekonomik Büyüme 

Batı Almanya için birleş-
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menin olumlu sonuçlar vere
ceği düşüncesi ağırlık kaza
nıyor. 17 milyonluk yeni tü
ketici kitlesi Batı firmaları 
için önemli bir gelir kayna
ğı. Birleşme ülkenin ekono
mik büyümesinde ~nemli bir 
etken olacaktır. Urettikleri 
malları OAC'de ve diğer 
Doğu Avrupa ülkelerinde sa
tış olanağı bulan firmalar, 
üretim kapasitelerini genişle
tecek, yeni işyerleri açacak
lardır. Büyüme ve istihdam 
alanlarında iki Almanya'nın 
birleşmesi Batı için olumlu 
katkılarda bulunacaktır. Şim
diden işletmelerde kalifiye 
işçi ve uzmana duyulan ihti
yaç büyük. 

F. Almanya diğer ülkele
re yaptığı ihracatın bir bölü
münü DAC'ne kaydırabilir. 
Ekonomik entegrasyona gi
den ülkelerde buna ticareti 
saptırıcı etken (handelsum
lenkender Effekt) denilmek
tedir. F. Almanya'nın ihraç 
mallarının başında yatırım 
malları (makinalar, elektro
nik cihazlar gibi) geliyor. 
Fakat Doğu Almanların da
yanıklı tüketim maliarına 
(Buzdolabı, çamaşır makina
sı v. b) ve gıda maddelerine 
olan talebi oldukça yüksek 
olacağından, ek bir talep do
ğacaktır. F. Almanya'da ta
lep ve böylelikle üretim artışı 
sonucu 1989 yılında 600 bin 
işyeri açılmıştı. (Burada he
men akla gelen soru: Neden 
bu ülkede işsizierin sayısı ha
la 2 milyon dolaylarında?. 
işsizliğin bir çok nedeni var
dır. Bu konunun sınırlarını 
aşacağından bu nedenleri bu 
yazıda sıralamak mümkün 
değil.) Talep artışı firmaların 
tam kapasite ile çalışmaları 
durumunda F. Almanya' da 
enflasyonu artırabilir. 

Konut Sorunu 

İnşaat sektöründe de üre
timin artışı bekleniyor. Her 
iki tarafta da büyük bir ev ve 
konut darlığı yaşanıyor. 
Özellikle DAC ve diğer Do
ğu Avrupa ülkelerinden ge
len mülteci akını bu alanda 
büyük bir açık yarattı. Bunun 
sonucu kiralarda büyük bir 
artış görüldü. Önümüzdeki 
yıllarda bu ülkede yaşıyan 
insanların, öncelikle göç
menlerin baş sorunlarından 
biri konut sıkıntısı olacaktır. 

Bütçe Açığı 

Birleşmenin masrafları bü
yük ölçüde F. Alman bütçe
sinden karşılanacaktır. 
"Alman Birlik Fonu" için 
115 Milyar DM öngörülmüş
tür. Bu fondaki paralar bir
leşme için acil giderlere 
harcanacaktır. Fakat bu mik
tarın yetrniyeceği, bu neden
le Bonn hükümetinin bütçe
den ek harcamalara gitme 
zorunda kalacağı beklenili
yor. 

Hükümet, F. Alman eko
nomisinin birleşmenin mas
raflarını karşılayacağını 
söylüyor. Böylelikle, AT 
üyelerinin "DAC Topluluğa 
yük olacaktır" yönündeki 
kuşkularını gidermeye çalışı
lıyor. 

Göçmenler 

Sadece 1989 yılı içinde 
DAC ve diğer Avrupa ülke
lerinden 700 bini aşkın Al
man kökenli insan F AC'ye 
gelmiştir. Buna işçi ailesi ya
da ilticacı olarak gelenleri 
ekleyince, bu rakkanı bir 
milyona ulaşıyor. Bu durum 

ve Almanya'ların birleşmesi 
burada yaşayan göçmenleri 
birçok yönden ilgilendiriyor. 
Yeni gelen insanlar birkere 
biz göçmenler için iş paza
rında büyük bir "rekabet" 
oluşturuyor. Alman kökenli 
göçmenler hemen Alman va
tandaşlığına alınıyor; bunla
rın dil sorunları oldukça az 
ve eğitim düzeyleri yüksek. 
Örneğin Mart 1989-Mart 
1990 dönemi içinde OAC'
den gelenlerden ~05 860 ki
şi işyeri bulmuş. Iş pazarında 
giderek kızışan "rekabet" 
aynı zamanda yabancılara 
karşı hoşgörüsözlüğü ve gi
derek yabancı düşmanlığını 
artıracağa benzer. Bu hem 
yerli Almanlar için, hem de 
yenileri için geçerlidir. 
DAC'da yabancı düşmanlığı
nın beklenin de üstünde oldu
ğu bir gerçek. Birleşmeden 
sonra işsiz düşen Doğu Al
manlar suçu "yabancılarda" 
görecektir. 

Alman vatandaşı olmayan 
göçmenler, nüfusu 80 rnilyo-

. nu bulacak Birleşik Alman
ya'da sosyal ve hukuksal 
anlamda daha da güç durum
da kalacak. Göçmenler konut 
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bulmada oldukça güçlük çe
kiyor. Yüzbinlerce göçmenin 
bu ülkeye akın etmesi, konut 
ve ev alanında bir kriz yarat
mış bulunuyor. Bunun gide
rilmesi yılları alır. Konut 
sıkıntısı çekildiği sürece, ye
ni yabancılar yasası yaşam 
koşullarını zorlaştıracaktır. 
Aile üyelerini yanına getir
ınede ya da vatandaşlığa geç
mede uygun bir konut şartı 
önkoşuluyor. 

Birleşen Almanya'nın göç
menler için olumlu yönleri 
de olacaktır. Almanya' da 
ekonomik kalkınma hızının 
devam edeceği, yeni işyerle
rinin açılacağı ve işsizliğin 
1 ,5 milyona düşeceği yapılan 
tahminlerden bazıları. üzel
likle inşaat sektöründe büyük 
bir işgücü ihtiyacı var. Bu 
sektör ağırlıkta göçmenlerin 
çalıştırıldığı bir alan. 

Ekonomik konjonktürün 
iyiye gittiği bir dönemde hiz
metler sektöründe de ( örne
ğin ticaret ve gastronomide) 
bir büyüme kaçınılmazdır. 
Kürdistanlı ve diğer uluslar
dan göçmenler lokanta, dük
kan, seyahat büroları v.b. 
işletmeler açabilir. Özellikle 
şimdiki DAC'da bu alanda 
büyük bir pazar boşluğu bu
lunuyor. 

Birleşen Almanya de fac
to bir göçmen ülkesi olacak
tır. Ne var ki, Kohl hükümeti 
bunu kabullenmiyor. Göç
menler ayrı bir uygulamaya 
tabi turuldukları sürece onlar 
için sosyal sorunlar (iş kor
kusu, konut sorunu, yabancı 
düşmanlığı v.s.) devam ede
cektir. 

1992 yılında Avrupa İç Pa
zarı 'nın göçmenlerin duru
munda ne yenilikler getire
ceğini şimdiden kestirrnek 
güç. Avrupa Parlamentosu 
göçmenlerin AT içinde ser
best dolaşımını öneriyor. Bu
nun gerçekleşme olasılığı 
büyük. işsiz göçmen kitlesi 
başka bir AT üyesi ülkede iş 
arayabilir, fakat dil güçlüğü 
bunu zorlaştıracaktır. Diğer 
yandan 1992 yılından sonra 
Almanya 'ya İspanya, Porte
kiz gibi ülkelerden küçüm
senrniyecek bir işgüçü akımı 
bekleniyor. Bu ülkelerden 
gelen işçilere öncelik tanına
cağı mutlak. Kısacası, bu ül
kede yaşıyan biz göçmenleri 
her kapıdan "rekabet" 
bekliyor. 
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ft OIIC8: 12 Eylül1980 günü, 5 general ülke yöneti

mini si ah zoru ile ele geçirdi. "Vatan, millet, Sakarya" nara

ları ile demokrasinin son kırıntıları da ortadan kaldırıldı. S!yasi

partiler, sendikalar, kadın ve gençlik örgütleri kapatıldı. Ulke 

bir dizi orman yasalarını andıran kararnemelerle yönetildL

Toplum derin bir umutsuzluğa ve depolitizasyona sürüklenmek 

istendi. Faşist cuntanın başı Evren, 1982 yılında süngü gücüyle cunta Ana

yasasını halka kabul ettirdi ve kendisini 7 yıl süre ile cumhurbaşkanı seçtirdi. 

12 Eylül cuntası ile ırkçılık, şovenizm ve 

ve diğer halkiara karşı düşmanlık şahlandırıldı 
Kürdistan'da şehirler ve yerleşim birim
leri ırkçı ve şoven dovizlerle dona
tıldı. Beton Kemal'in heykelinin 
dikilmediği köy bile kalmadı 
Kemalizm, yığınları al 
mada baş araç hali
ne geldi. 

• 
~~·~ve 12 Eylül eş anlam ka

zandı. Halklarımızın en verimli insanları iş
kencehanelerde yok edildi. Binlerce insa

nımız Hitler kamplarını da geride bıra

kan faşist cuntanın zindanların
da yok edilmek istendi. işken
ce ve direniş zindanlarda baş ba-

şa gitti. Diyarbakır 5 Nolu, ay-
nı zamanda Kürt halkının 
rihini yeniden yazdı. 

E 

Kiclstan, 12 Eylül 
1 di. Binlerce insanım ız tutuklanc 
kurşuna dizildL Köylerimiz harc: 
ran insanımız ata topraklarını ı 

tüm yükü ketrnek zorunda kaldılar. Tür~ 

Cuntanın gelişi ile birlikte işçi sınıfı- bile Kürdistan'da rafa kaldırıldı 

na ye çalışan, üreten kesime yüklen- ı ği oluşturuldu. Tüm baskı ve zc 

di. Işsizlik, enflasyon gibi sorunlar renişler, T. Kürdistanı'nı bir bı 

halkı canından bezdirdi. 5-6 yıllık bir 1~::::::;;;::::::::::;:;;;;;;;;:::;;
suskunluktan sonra iş
çi sınıfı hareketi can
landı; değişik biçin:ıde 

eylemler geliştirdi. Işçi 
, sınıfı geçtiğimiz iki yıl 

içinde hep ayakta idi. 
1 O yıllık süre, işçi sını
fına kendi kaderini 
kendi eline alması ge
rektiğini öğretti. 



"Muha
lefet" de geldi. "ÖP. babanın 
elini" misali, cuntanın ve Ozal'ın eli-

e birlikte yeniden işgal edil
' Gere köyünde olduğu gibi 
:>eye çevrildi. Onbinlere va
'askı ve zulüm sonucu ter
ye'de geçerli olan yasalar 
Kürdistan Sömürge Valili
rbalığa rağmen, kitlesel di
ştan diğer başa sardı. 

ni öpmek zorunda kaldılar. Son 
durum: Orman kanuniarına göre 
seçilmiş bir cumhurbaşkanı, yaş
lanmış, şapkayı bırakan adam 

rel, sanki uzaydan gelmiş, 
ülkeye ve. politikaya yabancı
lık çeken ınönü ve zır cahil bir 
başbakan. Çürümüşlük tepe
de had safhada. Sonucu be
lirleyecek olan, Türkiye ve 
Kürdistan halklarının müca
delesi olacak!! 

•• 
Ozal, 12 

Eylül sonrası yapı
lan göstermelik se
çimlerde başbakan
lığa geldi. Tüm yap
tıkları ile faşist cun
tanın sivil bir uygu
layıcısı olduğunu 
gösterdi. Daha son
ra kendisini Cum
hurbaşkanı seçtirdi. 
Evren'den devraldı
ğı tek adam ve tek 
şefliği sürdürüyor. 
Bugün yaptığı ise 
Türkiye'yi onarılma
sı güç yaraların 

açabileceği bir ma
ceraya sürüklemek
tir. O, bu konuda 
kendi çizdiği kural
ları bile tanımamak-

• ta, kralların ve şeyhlerin çıkarı için 
her yolu meşru görmektedir. O, Os
manlı' dan devraldığı 600 yüz yıllık iş
galci ve yayılmacı geleneğini 

sürdürmektedir. 

12 EYLUL DARBESiNiN 

10. YILINDA 

llskl ve Zorblhğa, kan 
ve Gözyafi Demek Olan 

Sav• Hayır! 
Türkiye'de ne zaman ki re

jim bir darbağaza gelir, ne 
zaman ki hakim sınıflar ve 
onların temsilcileri zorlanır, o 
zaman 1960, 1971 ve 1980 
olduğu gibi "vatanın ve mil
letin bölünmez bütünlüğü" 
için askerler devreye girer ve 
baskı, zorbalı k, açlık ve seta
let diz boyu artar. Ülke baş
tanbaşa bir cezaevine 
dönüşür; gözyaşı ve figan 
dörtbir yanı sarar. 

12 Eylül1980 askeri-faşist 
darbesinden buyana ise yine 
tam on yıl geçti. Tüm demok
ratik kurum ve kuruluşlar 

devre dışı bırakıldı. Okur
yazar kim varsa içeri alındı. 
700 bin insan sorgudan geç
ti, işkenceyi tadtı. Bunların 

yakını olan en az 5 milyon in
san içerdekilerle aynı duygu
ları yaşadı. On yılda yaşanan
lar onlarca yıl konuşulmaya, 
tartışılmaya, sonuçlar çıkar
maya değer bir nitelik taşıyor. 

12 Eylül'ün Türkiye ve Kür
distan halklarına zorla giydir
meye çalıştığı gömlek, kitle
lerin içerde ve dışarda verdik
leri mücadele sonucu parça
lanmaya başladı, rejimde 
gedikler açıldı. 

Her on yılda bir darbe yap
maya, yönetime el koymaya 
alışık olan askerler bu kez, bu 
işi farklı bir biçimde gerçek
leştirmeyi, şimşekleri başka 

yönlere çekmeyi yeğlediler. 
Kürt halkının onlarca yıllık 

baskı ve zulme, asimilasyon 
ve kıyıma, sürgün ve katlia
ma yanıtı 1990 baharıyla bir
likte yeni bir nitelik kazandı 
ve kitlesel bir boyuta ulaştı. 
Kürdistan'ın hemen hemen 
tüm kentlerinde miting ve yü
rüyüşler, protesto gösterileri, 
kepenk indirme ve boykot gi
bi eylemler yaşandı; Kürt hal
kı bir bütün olarak özgürlük 
ve demokrasi için ayağa 

(Devamı 27. sayfada) 
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Sevda gibi ta,•d•m içimde 
Bir tomurcuğun gerlllmini 

Kavgam 
Güzel günler Içindi 

(K. BURKAY) 

K1sa Ama Onurlu Bir Yaşam: 

Bir yiğit arkadaşımızı 
daha yitirdik... Türkiye 
Kürdistanı Sosyalist Parti
si (PSKT) ve KOMKAR
Fransa üyesi olan AZAD 
ÇINAR ACAR, 18 Ağus
tos 1990 tarihinde bir ka
za sonucu aramızdan 
ayrıldı. 

''Kara haber çabuk ya
yılır" özdeyişi, bu uğursuz 
olayda da doğrulandı. Ka
ra haber aynı gün Kürdis
tan'da, Türkiye'de ve Av
rupa'nın değişik ülkelerin
de duyuldu. Azad'ı tanı
yanlar, çalışmalarını bilen
ler, biran için şok geçirdi
ler .. Kimse, haberin doğ
ruluğuna inanmak isteme
di.. Telefonlar birbirini iz
ledi. Soru üstüne sorular 
soruldu. Hepsinde yanıtlar 
aynıydı.. 

Azad 'ı çok genç yaşta 
kaybettik. O, Kürt halkının 
özgürlük mücadelesine, 
bilgisiyle, dürüstlüğüyle, 
çalışkanlığıyla çok şeyler 
katabileceği bir yaşta ara
mızdan ayrıldı. Partili yol
daşlarını, dernek arkadaş
larını, dostlarını, yakınları
nı üzen de bu oldu. Daha 
bir ay önce Danimarka'da 
yapılan AGiK toplantısın
da, diğer arkadaşlarıyla 
birlikte sömürgeci rejimin 
sözcülerinin karşısına di
kilmişti. Kürt halkının haklı 
davasını kararlı bir şekilde 
savunurken, rejimin söz
cülerinin yüzsüzlüğünü 
toplantılara katılanlara an
latmıştı. 

Paris komüncülerinin, 
tanınmış Kürt rejisörü ve 
oyuncusu yılmaz Gü
ney'in ve IKDP Genel 
Sekreteri şehid Dr. Ka
sımlo'nun mezarlarının 
bulunduğu Pere La Chai
se mezarlığı, yiğit arkada
şımıza kucağını açtı. 
Aza d, 23 Ağustos 1990 ta
rihinde toprağa verildi. 

Saat 11 'de morgda top
lanan kitle, Azad'ın tabu
tunun önünden geçerek, 

• AZAD ÇINAR ACAR'I KA YBEniK 

ailesine, PSKT Genel 
Sekreteri Kemal Burkay'a 
başsağlığı dilediler. Yine 
arkadaşları ve ka-

pının önünde onun için 
açılmış olan deftere, 
Azad'ın liği ve müca
delesine 

rini yazdılar. 
Daha sonra cenaze me

zarlığa götürüldü. Mezar
lığın kapısında 500'ü aşkın 
bir kitle, Azad'a karşı son 
görevlerini yerine getir
mek için toplanmıştı. 

Cenazeyi kapıda karşı
layan kitle, mezarlığa ka
dar yürüdü. Aralarında 
PSKT Genel Sekreteri 
Kemal Burkay: iran KOP 
Genel Sekreteri Dr. Said 
Şerefkendi, Kürdistan 
Yurtsever Birliği Temsil
cisi Ahmed Bamerni, Irak 
Kürdistanı Sosyalist Par
tisi Temsilcisi Adnan 
Müftü, iKDP Avrupa So
rumlusu Fettah Abduli, 
Fransız Komünist Parti
si Temsilcisi, Paris Kürt 
Enstitüsü Başkanı Ken
dal Nezan, Kürt Hukuk
çular Birliği Sekreteri Av. 
Ali Bucak, tanınmış yazar 
ve Kürdolog Joyce Blau, 
F. Almanya, isviçre, isveç, 
Danimarka KOMKAR yö
neticileri, Hollanda Kürdis
tan Yurtsever Birliği yöne
ticileri, ingiltere Kürdistan 
işçi Derneği üyeleri, KOM
JIN MYK üyeleri olmak 
üzere çok sayıda parti, ör
güt ve tanınmış kişi katıl
dı. Bunların yanı sıra, 
örgüt olarak 



Kopenhag Toplantısı: 
S. Bucak, Azad Acar ve M. Ali Eren 

lenmesinde Azad'ın eme
gının çokça geçtiği 
KOMKAR-Fransa yönetim 
kurulu üyeleriyle, yüzlerce 
mücadele arkadaşı 
Azad'a karşı sorumluluk
larını yerine getirdiler; ce
naze merasimine 
katıldılar. 

Aralarında PSKT, iKDP, 
TKEP, TBKP Fransa taraf
tarları, Paris Kürt Enstitü
sü, Kürt Hukukçular Bir
liği, KOMKAR-Fransa, _F. 
Alm~nya, Danimar~a. ls
veç, lsviçre, KOMCIWAN, 
KOMJIN, KYK-Hollanda, 
ingiltere Kürdistan işçi 
Derneği'nin de bulunduğu 
çok sayıda parti, örgüt ve 
tanınmış kişi çelenk gön
dermişlerdi. 

Yine aralarında Şili Ko
münist Partisi Fransa Ör
gütü, TKEP Fransa Parti 
Birimi, Şili Kadınlar Kollek
tifi (CASA-CHILE), Fransa 
Ulusal Eğitim Federasyo
nu, çok sayıda Kürt dostu, 
yine KOMKAR'a bağlı der
nek ve komiteler, KOM
KAR-Fransa ile ailesine 
başsağlığı mesajları gön
dermişlerdi. 

Azad'ın tabutu mezara 
yerleştirilmeden önce, 1 
dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. Daha sonra 
KOMKAR-Fransa Yöne
tim Kurulu adına Kürtçe, 
Türkçe ve Fransızca ko
nuşma yapıldı. (Konuşma 
metnini sayfalarımızda bu
lacaksınız) Yine PSKT Ge
nel Sekreteri Kemal 

Burkay, Azad'ın kişiliğini, 
mücadelesini, görevlere 
yaklaşımını dile getirirken, 
onun, PSKT için, arkadaş
ları için büyük bir kayıp ol
duğunu söyledi. Ailesine 
ve Partili yoldaşlarına sa
bır diledi. Surkay'ın ko
nuşmasından sonra 
Kürtçe şiir okundu. Daha 
sonra iKDP Avrupa Tem
silcisi Fettah Abduli bir ko
nuşma yaptı. F. Abduli, 
Azad'ın mücadeleci bir ki
şiliğinin olduğunu, çalış
malarını yakından bildikle
rini ve yaşının genç olma
sına rağmen bilgi ve tec
rübesinin yüksek olduğu
nu dile getirdi. Kardeş par
ti PSKT'nin ve KOMKAR'
ın böylesine yetenekli ve 
çalışkan bir yoldaşını yitir
mesine üzüldüklerini, ken
dilerine başsağlığı diledik
lerini söyledi. 

Daha sonra ailesi adına 
babası Ziya Acar bir ko
nuşma yaptı. Ziya Acar, 
Kürtçe yaptığı konuşma
sında, Azad'ın Kürt halkı
nın özgürlüğü uğruna 
mücadele ettiğini, onun 
anısının yaşatılmasının an
cak bu mücadeleyi ileriye 
götürmekle mümkün ola
bileceğini; yoldaşlarına ve 
arkadaşlarına düşenin de 
bu olması gerektiğini be
lirtti. 

Konuşmaların bitimin
den sonra, Azad toprağa 
verildi. Yılmaz Güney, şe
hid Kasımlo ve diğer bin
lerce isimsiz kahramanın 

mezarının bulunduğu Pe
re La Chaise mezarlığına 
Kürdistan'lı bir genç daha 
gömüldü ... 

Azad, şehid Hüseyin 
Ali'den sonra hem 
KOMKAR-Fransa, hem de 
bir bütün olarak mücade
lemiz açısından büyük bir 
kayıp oldu. Ali Hoca, Hü-
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seyin Ali ve daha nice de
ğerli arkadaşlarımıza 
verdiğimiz sözü Azad'a da 
veriyoruz: mücadeleyi da
ha ileriye götüreceğiz ... 
Böylelikle arkadaşlarım ı
zın anısını yaşatabiliriz. 
Onun gibi değerlerin yeri
ni doldurabiliriz. 

KOMKAR-FRANSA ADlNA 
MEZARLlKTA YAPILAN KONUŞMA 

Burada, bir kaza sonucu yitirdiğimiz değerli ar
kadaşımızı uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. 

1 Kasım 1966 tarihinde Ankara'da doğan Azad, 
ilkokulu ve ortaokulu Ankara Koleji'nde okudu. Li
se öğrenimine ülkesi Kürdistan'ın Diyarbakır şeh
rinde başladı. Daha sonra öğrenimini Ankara 
Anadolu lisesinde tamamlamak zorunda kaldı. 

Yurtsever bir aileden gelmesi, onun daha küçük 
yaşlarda halkının ~!Jrtuluş mücadelesine ilgi duyma
sınaneden oldu. Ustün yeteneklerini ve mücadele 
azmini inanılamayacak derecede birleştirebilan de
ğerli arkadaşıl1'!ız, 1984 yılında Fransa'y~ g~lmek 
zorunda kaldı. Once Derneğimiz KOMKAR a uye ol
du. Aktif olarak çalışmalara katıldı. Dernek yönetim 
kurulu üyeliği ve iki dönem de sekreterlik yaptı. 
1987-1988 döneminde örnek çalışmaları gözönün
de bulundurularak, KOMKAR-Fransa başkanlığına 
seçildi. Bu görevi de üstün başarıyla sürdürdü. 

Devrimci Halk Kültür Dernekleri (DHKD) delegas
yonunda yer alarak, Kürdistan gençliğini, bu dele
gasyonla birlikte temsil etmek .. üzere 1987 yılında 
Küba'da toplanan Uluslararası Oğrenciler Birliği'nin 
(IUS) 15. Kongresine; yine 1989 yılında Ku~ey Ko
re'de düzenlenen 13. Dünya Gençlik ve Oğrenci 
Festivali'ne katıldı. Bu kongre ve festivalde, özel
likle Kürdistan gençliğinin sorunlarını dile getiren ko
nuşmalar yaptı, yine diğer ulusların gençlik örgüt
leriyle görüşmelerde bulundu. 

Bu çalışmaların yanısıra KOMKAR-Fransa'nın dış 
ilişkilerini de yürüten Azad, Fransız ve yabancı ör
gütlerle sürekli bir diyalog içindeydi. Onlara Kürt hal
kının içinde bulunduğu durum hakkında bilgiler 
verirken, halkımızın haklı mücadelesine destek ver
melerini istedi. 

Azad, tüm bu çalışmaları yürütürken, üniversite 
öğrenimini de sürdürüyordu. O, Sosyal Bilimler Fa
kültesi'nde okuyordu. 

Azad, çalışmalarını Fransa dışında da aktif bir şe
kilde yürütüyordu. O, Avrupa Konseyi ve Parlamen
tosu nezdinde de ciddi çalışmalar yürüterek, par
lamenterlerle Kürt halkı lehinde ilişkiler geliştirdi. 
Son olarak 7-25 Haziran tarihlerinde Danimarka'
nın başkenti _Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Gü
venlik ve Işbirliği Konferansı çalışmalarına, 
KOMKAR temsilcileriyle birlikte katıldı. 

Bu genç yaşta, daha verimli çalışmalar yürütabi
Ieceği bir dönemde onu kaybettik. 

Değerli arkadaşımızın vefatını hem KOMKAR
Fransa, hem de halkımızın Ulusal Demokratik Mü
cadelesinde önemli bir kayıp olarak değerlendiriyor, 
onu saygıyla anıyoruz. 

Anısını mücadelemizde yaşatacağız! 



Aza d 
Xorte delal 
Temk ü zırav 
Dırej ü rıodık 
Sımbel zerık 
Jir ü şervan 
Rünerm ü rüken 
Wah lı me, ah lı me 
Xebera reş kuta dıle me 
Behra Atlantika xopan, din büye 
Pelen we ye har 
Cane te ye nazik xwar 

Bı ra o 
Eme nıfıren mezın bıkm 
Herdem lı ve sale 
Bı lomen gıran 
Eme bımıçkinın behra xopan 
Se gülen narin daynın 
Lı mıqame te 
Yeke kesk, yeke sor ü yeke zer. 

Xaço 
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Jiyanek Kurt Le Bı Rômet: 

ME AZAD ÇINAR ACAR 
WINDA KIR 

Me hevaleki xwe dın ye 
merxas wında kır ... Azad 
Çı nar Acar, ku endame 
Partiya Sosyalist a Kurdıs
tana Tırkiye (PSKT) Q 
KOMKAR_-Fransa bQ, da
wiya qezayek dı18 Tebax 
1990'an da jı nav me 
barkır. 
Gotınek heye: dıbejın 

"xebera reş zQ belav dı
be." Bı rasti ji usa ye. Va 
xebera reş dı we roje da lı 
Kurdıstan, Tırkiye Q lı 
cOre-cOre bajaren EwrQpa 
belav bQ. Kesi nedıxwest 
bı ve xebera reş bawer bı
ke ... Telefon lı ser telefon, 
pırs lı ser pırse dıhatın kı
rın. Le bersiv tene yek bu. 

Heval Azad, xorte heja 
pır zQ jı nav me barkır. Wi, 
bı zaneti, bı durusti Q bı 
hezbQna xwe va dıkari hi n 
betır xızmeta xebata gele 
Kurd ye bo azadiye bıkıra. 
Wi, hin meheke peş da lı 
Danimarka, dı cıvina Kon
feransa Hevkari Q Emni
yete ya Ewrupa da, tev he
vale xwe va dıji berde
vıke rejima koledar bı xurti 
derketıbO, ma fen gele 
Kurd yen bı heq anibQ zı
man, durQti Q berQtiya ber
devıke rejima koledar jı 
beşdaren cıvine ra eşkere 
kırı bQ. 

Heval Azad dı23 Teba
xe lı Paris dı Gerıstana 
"Pe re La Chaise" da, ya 
ku rejisor Q listıkvane Kurd 
ye bı nav Q deng Yılmaz 
Güney Q Sakretere PDKi 
şehid Dr. Qasımlo hatıne 
gorkırın, hate defınkırın. 

Saet 11 .00 da cemaat lı 
morge kom bQn Q ber ta
bute Azadda derbaz bun, 
jı malbata wi Q Sekreter~ 
PSKT Kemal Surkay ra 
serxweşi dan. Heval Q 
dosten wi dı deftera, ku bo 
şexsiyet Q tekoşina wi ha
tıbQ vekırın, bir Q baweri
yen xwe nıvisandın. 
Paşe cınaze bırın gorıs

tane. Lı dere gerıstane do
ra 500 kes, jı bo ku wezifa 

xwe ya paşin bo Azad bi
nın dh, kom bQbQn. Jı de
re gerıstane heta go re' 
mıllet bı cınaze ra meşiya. 

Dı gorkırına heval Azad 
da Sekretere PSKT Ke
mal Surkay, Sekretere 
PDKi Dr. Said Şerefkendi, 
bı nave YNK Ahmed Ba
merni, bı nave PSKI Ad
nan .Müftü, berpırsiyare 
PDKI ye EwrQpa • Fettah 
Abduli, berpırsiyare PKF, 
Seroke EnstitOya Kurd 
Kendal Nezan, sakretere 
yekıtiya HuQuQnasen 
Kurd Ali Bucak, nıviskara 
bı nav Q deng Joyce Blau, 
berpırsiyaren KOMKAR
Aimanya, isviçre, isveç, 
Danimarka, berpırsiyaren 
yekıtiya welatparezen Kur
dıstan lı Hollanda, anda
men Komela Karkeren 
Kurdıstan )ı ingiltere, en
damen Kcmita Karger ya 
KOMJIN Q gelek parti, re
xıstın Q kesen bı nav Q 
deng cih gırtın. Disa anda
men KOMKAR-Fransa Q 
bı sedan hevalen wi tev 
merasima cınaza bu n Q bı 
vi awayi wezifa xwe bo 
Azad bı cih anin. 

Gelek Parti, rexıstın Q 
kesan çeleng şandıbQn Q 
nave wan ev e: PSKT, 
PDKi, TKEP, TBKP
Franse, EnstitQya Kurd lı 
Paris, Yekıtiya Huquqna
sen Kurd, KOMKAR
~ransa, Almanya, isviçre, 
lsveç, Danimarka, KOM
CiWAN, KOMJIN, KYK
Hollanda; Komela Karka
ren Kurdıstan lı ingiltere Q 
gelek rexıstın Q kesen dın. 

Beri ku cınaze were çal
kırın, cımaat be deng de
qiqek rawestiya. Paşe bı 
nave KOMKAR-Franse bı 
zımane Tırki, Kur.di Q 
Fransızi axıftınek hat çe
kırın. Pışt axıftıne helbest 
bı zmane Kurdi hat 
xwendın. 

Paşe Sakretere PSKT 
Kemal Burkay, bı zmane 
Kurdi axıftınek çekır. Wi, 
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AXAFTINA BI NA vE 
" KOMKAR-FRANSA LI GORISTANE 

Em jı bo hevale xwe ye xort Cı jirhati lı vıra kom
bune. Wezifa xwe ye gıring a pewist tinıne cih. 

Heval Azad, yeke meha Çıriya Peşin dı sala 
1966'an da lı Enqere hate dıne. Lı wıra mekteba ew
lin a koleje xılas kır. Lı welate xwe, lı Diyarbekıre 

dest bı lise kır. Paşe disa lı Enqere xwendına xwe 
domand a lı wır lise xılas kır. 

Ew zaroke malbateka welatparez bO. Ew hin dı 
zaroktiya xwe da meyla xwe dabQ ser xebata aza
diya Kurdıstane. Agıre welatpareziye hin zaroktiye 
da ketıbO dıle wi. Ew dı sala 1984'an da mecbur ma 
hate Fransaye. 

Ewıli, bO endame KOMKAR'e O bı çalaki kar kır. 
Gelek caran bO endame revabırına komele. Du ca
ran ji bO sekreter. Jı ber van xebatan dı sala 
1987-1988'an da seroke komele hat hılbıjartın. He
valen me ye heja, evi kare ji bı sertırazi bı revabır. 

Heval Azad dı nav delegasyona Komela Şoreş
ger a Çandi ya Gel (DHKD) da cih gır. Bı nave ci
wanen Kurdıstane dı sala 1987'an lı KObaye tevi 
Komcıvina 15. ya Yekıtiya Xwendekaren Navnete
wi (IUS), her weha sala 1989'an da ji Festivala 13. 
ya Ciwan O Xwendekaren Cihane ya ku dı Ooreya 
Başar da pek hat, cih gırt. Dı komcıvina IUS da lı 
ser rewşa ciwanen Kurdıstan axıft; bı ciwanen we
laten oın ra dan O standın pekani. Her usa dı testi
vale ji bı hevalen xwe ra tevayi karen sertırazi 

çekırın. Lı gel van xebatan, bı rexıstınan Fransi O 
biyaniyan ra ji bı nave komela me pevandi datani 
O jı bo gele Kurd pıştgıriye xurt peyda dıkır. 

Azad, zaningehe dı fakOita siyasete da dıxwend. 
E w dı Konsey O Parlamana Ewropa da ji xebaten 

heja çakır. Pırsa Kurdi a rewşa gele xwe bı dan a 
standınan va ani ser zman. 

5-29 Haziran 1990'an lı Danimarqaye dı Konfe
ransa Hevkari O Emniyeta Ewropaye da dı nav ni
mayendeyen KOMKARe cih gırt. Kar a xebaten baş 
pekani. 

Geli hevalan, 
Dı emre xwe ye ciwan da me Azad wında kır. Ew 

hın dıkari jı bo gele xwe xebate bıbe peş. 
Em wındakırına Azad, hım jı bo komela xwe, hım 

ji jı bo xebata demoqratik O netewi ya gele Kurd xe
seretek mezın dıbinın. 

Erne heval Azad dı kar O xebaten xwe da her tım 
bıdın jiyandın. 

dı axaftına xwe da lı ser 
şexsiyet O tekoşina Azad 
sekı ni a bı kurtayi usa got: 
"Mırına Azad bo PSKT O 
hevalen wi wındabuneki 
mezın e. Ez jı malhata 
Azad a hevalen wi ra seb
re dıxwazım." 

Berpırsiyare PDKi . ye 
Ewrupa Fettah Abdulı dı 
derheqa Azad da usa dı
go: "Em xebata Azad dı 
nez va nasdıkın. Ew bı 
xite xort bO, le zanısti a 
tecruba wi gelek bO. Em bı 
mırına Azad pır xemgin 
bOn. Em jı partiya dost 
PSKT O KOMKAR ra ser-

Paris: 
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saxi dıxwazın." 
Dawiye bave Azad Ziya 

Acar axıf. Ziya Acar dı 
axaftına xwe da, ya ku bı 
kurdi kır asa got: "Azad jı 
bo azadiya gele Kurd şer 
dıkır. Biranina Azad tene 
bı vi şere bı rumet mımkun 
e. Wezifa ku dıkeve ser 
mılen hevalen wi, peşvabı
rına tekoşina gele Kurd O 
xebata azadiye ye." 

Pey axaftınan ra ciwa
neki Kurdıstane lı gorısta
na ku Yılmaz Güney, Dr. 
Qasımlo a bı hazaran mer
xasen dın hatıne defin kı
rın, hat gorkırın. 

Mırına Azad, pey şehid 
Hüseyin Ali hım bo 
KOMKAR-Fransa, hım ji bı 
tevayi bo tekoşina gele 
Kurd wındabunek mezın 
e. Soza me jı Ali Xoce, Hü
seyin Ali O bı dehan heva
len me yen dıne bı rumet 
ra heye. Em we soze dıdın 
heval Azad ji O dıbejın: 
erne tekoşine hin peş da 
bıbın ... Bı vi awayi em we 
dı jiyana xwe da tım binın 
biranin, nahelın al were 
xware, ya KU bı oesıa we 
hatıbO bılındkırın. 

Şehidin Nem1r Qas1mlo, Azar 
ii Resul Hat1n Biran1n 

Dı 10-13 Tirmeh 199Q'an da lı Parise jı bo biranina şehiden 
nemır, Sakretere PDK-1 Abdurrahman Qasımlo, berpırsiya
re Ewrupa A. Qadıri-Azar G Fadıl Resul cıvin G çalakiyen dın 
hatın çekırın. 

Dı 10'e Tirmehe da jı bo pres~ cıvinek çebG. Dı cıvine da 
Elena Qasımlo, mumesilim PDK-1 G abukat Patrick Beadouin 
beşdarbOnO bersiven pırsan dan. Her se axaftkar ji, hukma 
irane jı ve kare bı kiret berpırsiyar gırtın O her weha rexne lı 
dewleta Avusturya kırın. . 

Dı 11 'e Tirmehe da lı Paris ber balyozxana Iran G Avustur
ya mitingek hat çekırın O delegasyonek bı ber
pırsiyare balyozxana Avusturya ra axıft. 

Dı 12 Tirmehe ji bı beşdarbuna pır kesen nav 9 deng cıvi
nek hat amadekırın. Dı cıvine da Sakretere PDK-Iran Dr. Sa
dık Şerefk~ndi, Sakretere YNK Celal Talabani, Wezire 
Alikariye ya Insani Bernard Kouchner, Mebuse HEP M. Ali 
Eren O pır kesen dın hebOn. Cıvin, bı axıftına Dr. Said vebG. 
Dr. Said, tesira şehidkırına Qasımlo lı ser kadıren Partiye O 
peşmergan sekıni; G behsa tıjikırına cihe wi kır. 

Bernard Kouchner ji dı we cıvine da axıf. Kouchner, lı ser 
hevalti O dostayetiya Qasımlo sekıni. 

Helena Qasımlo ji helbestan xwend. Xwandına marşa Ey 
Reqlb bı alikariya hozan Şıvan, cıvin dawi hat. 

Xwey!ye Xelata Aşıtiye ya Nobel nıviskare Emerike Elle Wl
esel, jı lngilizistan Lord Avebury, Seroke Partiya Sosyalist 
a Fransa Plerre Mayroy, Sakretere Partiya Sosyalist a ıtalya 
O Enternasyonala Sosyalist Louis Ayala O Wllli Brand jı cıvi
ne ra mesajan şandıbun. 

Dı 13'e Tirmehe ji gorıstana ku Qasımlo O A. Qadıri hatı
bOn defınkırın, hat ziyaretkırın. 
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(Destpek jı ropel 28. 'an) 

mi bı "Kriza Xaliçe" ve mıjul e. Dı 
ve mesela da sere xwe gelek dıeşi
ne. MıjulbOna dewleta Tırk bı ve pır
se va; ne tene jı nezikbOna Tırkiye 
bı mıntıqaye ra O parastına berje
wendiya imperyalistan e. (Dewleta 
dagırker O kolonyalista Tırk, hım en
dama NATO ye hım j!, dı Rojhılata 
N avi n da jandarmaya lmperyalistan 
e.) Dewleta Rame, jı ve "krize" hım 
dıtırse, hım ji te da imkana ci be ci 
buna hınek armanca diroki ya xwe 
dıbine. Dıtırse ... Dı be ku dı heyama 
ve "krize" da, lı lraqe gerineki bın
gehin pek be O gele Kurd ji bıgıje ar
mancen xwe. Ku ev yeka tırs O 
xofeki mezın dıxe dıle dagırkeran. 

Her Osa, kolonyalistan bı hevi ne 
ku, jı ve "krize" zırOfeki musa.it pek 
were da ku ew, daxwazen xwe ya di
ro ki ku dagirkırına Kerkuk O Musu
le ci be ci bıkın. 
Hıkumeta Tırk bo van armancan 

xwe arnade dıke. Aliki va leşker dı
şine ser sinare lraqe, ariki va ji, jı 
parlementoya ''destura rekırına leş
ker bo welaten dın O ci O war kırına 
leşkere biyani dı axa Tırkiye da" dıx
waze. 

Xeyni vana, dewleta Tırk bı hece
ta "kriza Xaliçe", zılm ü zordariya 
xwe lı ser gele me O hezen demok
rat O aşitixwaz, zadetır kır. Bı hece
ta şer, lı ser sinara lraqe dehan 
gunden me hatın vala kırın, hezaran 
insanen me hatın nefi kırın O gırtın. 
Bo ku denge aşıtixwazan dıji şer ü 
nokertiya imperyalizme dernekeve, 
teda lı ser kovar O rojnameyen we
latparez pırtır bO. 

Bı xweşiya ve dıkarın bejın ku, re
xıstın O partiyen demokrat O welat
parez, dıji şere neheqi derdıkevın, 
bo aşıtiye gelek çalaki pek tinın. 
Platforma kovaren çep O demokra
tik, Partiya Ked a Gel, Partiya Sos
yalist a Kurdıstana Tırkiye, 
TEVGER, sendika, rexıstın O yekıti
ya pişeyi a cur be cur O hwd. bı çe
kırına meş O xwepeşandan, bı 
belavok, dıji şer derdıkevın O gazi 
hemO kes dıkın ku, dıji şerxwaziya 
hıkumeta Tırk O nokeriya DYK der
kevın, neçıne şere neheqiye. 

Kriza Xaliçe Cı Kurd 

Rojhılata Navin navçeyek usan e, 
ku hertım re be rOye Krize ye. Se
demek jı sedemen ve rastiye, çare
ser nekırına pırsa Kurdi ye. Heya ku 
mesela Kurdıstane neye helkırın, dı 
Rojhılata Navin da aşıti O edlayi xe
yaleki xav e. Jı ber ku peyvendiya 

pırsa Kurdıstane ku problemek me
zın e dı ve navçe da, bı 4 dewletan 
(Tırkiye, iran, iraq O Suriye) heye. 
Ango, helkırına pırsa Kurdi dıbıte se-

ae .. Jia: 
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demek demokratizebOnawan wela
tan. Her Osa pırsa Kurdi tesira xwe 
datine ser peyvendiyen ve navçeyi. 

Dı heyama "kriza Xaliçe" da, pır
sa Kurdıstane ji hate meydana. 
Dewleten Rojava, weki bere hestı
ren derewin bana gele me dırejinın. 
Behsa Helepçe Cı her weha mafe ge
le Kurd dıkın. Dıxwazın bı vi awayi 
tevgera netewi ya Kurdıstane ku, 
hezek mezıntirın e dı Rojhılata Na
vin da, bıkşinın aliye xwe. 

Eger şerek bıqewıme, bıve neve 
dewleta Tırk tekili ve şere dıbe Cı h ın
ge Kurdıstan dıbe meydana şer. Bo
na berjewendiya imperyalistan O 
dagırkeran, gund Cı bajaren me de 
bene xırabkırın O bı milyanan insa
nen me bene kuştın:Şereki Osa dı
be hecetek bo dıjmıne gele me ku 
ew, be şer ji, bı salan cehda veran
kırına welate me dıkın, dıxwazın gele 
me jı orte rakın. Bana ve yeke erke 
hemO Kurden dılsoz O dılşewat, dıj 
derketına şereki Osa ye. 

Yekıti O hevxebati dı nava hezen 
Kurdıstani da, ira jı hemO dernan pe
wistır e. Em dıkarın bı yekıti O pışt
gıri va welate xwe jı agır O şewate 
rızgar bıkın, xwe jı plana imperyalis
tan dOr bıxın O jı ve "krize" bo qa
zanca gele xwe istifade bıkın. 

Zımaae Kanli J• Bo Za.-okea Kanla• 
Par lı bajare Berlin lı Belediya Kreu'l}Jerge jı bo zaroken Kurdan bıryara dersen Kurıli halı

bu gırtın. Isaljı bı destpiken1UI dıbıslil1Uin, t1f hefte do 4 !aet zaroken Kurdan ~luın'! ~ı Zll1UI
ne doyike ders bıbinın. lı ber ve yeke mudıre perwerdanya gel lı Kreuzberg, Jı bo de u bavan 
daxuyaniyek derxıst. Daxuyaniye lı jer dıweşinın 

"De o bave heja! . . • . • 
WekO hOn dızanın hinbOyina zımaneki gelek gırıng e. Mırov hemu bıruba

weriyen xwe, ciye le dıji bızımane xwe dıde xOyakırın. Heya iro teye diyarkırın: 
ku zaroken beyaniyan bıli zımane Elmani pewist e , ku zımane xweyi zı~makı 
(zımane dayika xwe) ji hin bıbın. Wilo zarok du çandan bı hevra dızanın u me
zın dıbın. 

Pır mıxabın, ku heya iro hındık zaroken beyaniyan lı dıbıstanan zımane xwe-
yi zıkmaki hindıbOn. • . • 
Zımane zıkmaki O ye Elmani jı wana yek baş neye zanın lı mal dı navbere 

de o bav O zarakan da hevdO fehmkırın dıjwar dıbe. Jı bo, ku herdO aliyan zı
maneki xweyi dın hevdO bınasın ji nine. Malbaten Kurd bıli dı nav xwe da lı 
mal axaftın peda jı imkanan zımane xwe peşda bırın O dengkırın h~tıne ~epar 
kırın. Lı Tırkiye zımane Kurdi axaftın bı resmi hatiye qedexekırın. Te zanın, ku 
gelek tışten mırov bızanıbe wekO zaninen bıngeh~, rezıman (Gramatik) O zani-
nen dın gıring anca mırov dıkare lı dıbıstanan hınbıbe. • 

Ew komıka kar ya zımane Kurdi cara yekemin e, ku jı bo zaroken K!-'rd lı 
dıbıstane bı zımane xwe ferbıbın Kreuzberge E.O. Plauen-Grundschule ye der
sen zımane Kurdi peşkeş bıke. Ders lı paş nivro hefteki da çar seat ın. Dersan 
da beşdari serbest e. Dersen jı aliye mamosteki Kurd_ da yen werın ~keş kırı~. 

Em jı de O baven zaroken Kurd dıxwazın, ku jı dıl u ca.n da.zaroken xwe bışı
nın dersen zımane Kurd. Lımale xwe anca bı reyek wılo hun dıkarın bıaxıfın o hevdO baştır fehmbıkın. Bı reyek wilo zaroken we dıkarın dersen dın ji bı he
sani hin bıbın. Heke hOn zımane xweyi zıkmaki baş bızanın O standınan we 
yen bı hevra hasantın bıbın. 

Lı gel sılaven hevalti 
Serkare Perwerdeyi ya Geleri D. Jordan" 



Denge KOMKAR Riipel 21 

KONFIRANSA ZANISTi 

YA KURDEN SOVIYETE • Hussen Hebeş 

Beri Konfıranse: 

Ku çıvika sedsalıya 20 lı 

tırokxana Şerernetava lOs 
bu a ruyen moskovıyan 
mın din, ez xemgin bum ... 
Ne bıze, ne xende, ne ru
keni, tene rugırji, mıruzta~ 
li, kin Cı rıkdari jı ruyen wan 
dıbarin ... Ev dimena (man
zara) lı welateki mezın Cı tı
reh, lı şeşek jı rupiva goka 
zevini pengıri ye Cı hin pır 
caran bı xwine neqış dı
be ... Ev e pergala Sovıye
tıstana hevdem lı gor 
ditına mın a serpılki (ece
le) ... Çıqas dem zu ten gu
hartın!!!... 

Eger dı serdama dur Cı 

dırej a brejnevi de derew 
Cı pesındarıya serokan pi
vanoken burcdarıye bun, 
nıha dı serdama gorbeço
vi de perestıroyka Cı glas
nost reber ın reya necate, 
telata hin bı teori nişan dı
dın Cı dı van penc salan 
de, dı ve qunaxa intiqali 
de pırsen· aburi, netewi Cı 
demokrati roj bı roj tujtır dı
bın a tu kes hin nızane da
wi çi ye ... 

Beri perestıroyka we 
hatı bu nas kırın, ku pırsa 
netewi yekemin car lı So
vıyetıstane hatıye çarele 
kırın o me ji lı we tele dı
xıst Cı dı ber we awaze re 
dıle xwe hunık dıkır, le ras
tıya jı mejva hatı bu veşar
tın, jı nışkava peqi Cı welat 
bı tevahıya xwe çelqand; 
betıri sed netewi, geli se
ren xwe hıldane, doza ser
bestıya aburi, sıyasi, çandi 
Cı demoqrati dıkın, dı ve 
pergala jı alozıye aloztır 

kurden sovıyete ji bı ger
mi doza vejandına autono
mıya Kurdıstana Sor 
dıkm ... 

Pışı:i 73 SALAN 
YEKEMIN KONFIRANS 

Dı 22 ta 26 tirmeha 
1990 Konfıransa Zanısti 
ya Tevahıya Kurden So
vıyete bı sernıvisa: Kur
den Sovıyete: Dirok Cı 

Dema Nujen lı bajare 
Mosko pek hat. Sazkırına 
kontıranse encama xeba
ta inıstituta Marksizm Cı 
Leninizme ya bı ser korni
ta merkezi ya partıya ko
munist ya Sovıyetıstane 

ve Cı lı gel se inıstituten di
roka parti yen lı Armenis
tan, Azerbecan O Kazaxis
tane ne, jı bıli wan dezge
han komiteke rekxırawi jı 

25 endaman hatı bu ava 
kırın. Ew komita bı kare 
amadekırma kontıranse Cı 

bırevabırına we bı sertıra
zi rabu. 

Jı bo du rojen kontıran
se 20 legerın lıser dirok Cı 
cıvatnasiya (etnograti) kur
di Cı 19 lıser pırsen kultur 
Cı zmane kurdi hatı bun 
arnade kırın, lewma pıranı
ya pısporen zanıstıyen te
vel (cuda) cihan xwe dı 

kontıranse de gırtı bun, 
herweha nıweneren rekxı
rawen cıvaki Cı çandi; nıvi
sevan, sıyasizan Cı rekxı
rawıne kurdıstani lı derva 
dı kontıranse de pışkdar 
kırı bun; dı vır de Cı dı cıh 
de ye were pırs kırın ku çı
ma rekxırawen sıyasi jı 

Bakura Kurdıstane vex
wendi kontıranse ne kıri 
bu n?. 

Nezika 450-500 mırov dı 
hala institCıta Marksizm Cı 

Leninizme de hazır bu
bun; cejneke Kurdıstani 
behevta bu; navdarıne za
nısti, sıyasi O edebi ku te
ne naven wan em bı rez
dari dı kuteban de dıbinın, 
carına dı orgenen rage
yandınen cihani de dıbih
sm, iro ew ji dı nav kontı
ransvanan de ne, rO bı rO 
wan dıbinın, guh lı dengen 
wan dıgırın, iro ji hernCı bı 
hevra hevderd ın dı tragi
ka Kurdıstani de O rayen 
xwe dıdın, hızırıne (tıkır) 
berpırsyar peşkeş dıkın da 
ku bala hıkumeta sovıyeti 

rakışinın ser çarelekırma 
pırsen kurden Sovıyete. 

Jı Kaxeten Konfıranse 

Dı du rojen kontıranse 
de pırsen sıyasi jı yen za
nısti tujtır xwe nişan dıdan 
Cı hin dem ji kurt bu, lew
ma bırek jı legerinan ne
hatın xwendın Cı jı alıye dı n 
pışkdarıya rayen xwe dı

gotm Cı carına bı sergermı
ya kurdi. 

Beri siyaseta M. S. Gor
baçov em lı we raye bun 
ku rewşa kurden sovıyete 
jı ya Kurdıstane çetır e Cı 
me ji hevi dıkır ku rojeka 
em wek wan "serbest" bı
jin Cı matıne çandi wergı
rın, jı bıli mafen qırkına me 

ku ta nıha lı Kurdıstane 
deselatdar (hukımdar) ın. 

Ev rojgara bedbext bı 

me ve zemıri ye, eger em 
lı çı qunce goka zevini ci
war bın, pırsa me yek e: 
Em be heq ın, arikariya 
rast jı tu dewletan werna
gırın, qezencen wan bı me 
re tune ne -Her qezenc 
faktara serekin e dı pe
wendıyen navnetewi de, 
paşe moral, mırovayeti Cı 
tışten dın ten-, hin jı wan 
re zıyan e, lewma em be 
dost ın Cı be kes ın. 

Ez deh salan lı Sovıye-

tıstane bum, hatın Cı çuyı
na mın bı kurden me re 
hebu, le mın tu caran nı
zani bu ku Kurdıstana Sor 
dı salan 1923-1929 hebu, 
mın nızani bu ku lı welate
ki sosialist Kurd hatıne 
Azerbecani kırın. Ev nıhe
nıyen (dızi) terara Stalini 
veşarti bun Cı nıha ji den
ge Akademik Nadirov -
Seroke komita rekxırawi
we yeke dıçespine (duba
re dıke) ku dı sala 1930 de 
kes nızane çıqas Kurd ha
tıne kuştın, Cı dı sala 1944 
de çıqas hatıne bıdurxıs
tın, ew terz dıbine ku rew
şa tragiki ya kurdan jı 
cihanere bete gotın. Den
ge romannıvis Eli Ebdu
rehman Cı nıha penaber lı 



Rüpel 22 

hala konfıranse vedıde, 
ew behsa penaberen nO 
dıke, bı gotına wi be hej
mar jı hezaran betır e, ew 
statOsa penaberan ji wer
nagırın, dı rewşeke dıjwar 
de dıjin, bırek jı wan jı Ar
menistane hatıne derkırın 
-Wi hejmarıne sawıri 
(tırs) navan dın-. Gence
ki Kurd çela (behs) rewşa 
derkırıne O qırkırıne dıkır O 
terzeki huneri bılınd ev 
wenaya jı dıleki xwinayi 
vehand: "Me hin du bav lı 
gorıstaneke veneşartıne". 
Kurd bı saya politika nO O 
çawa rOnıştvanen sovıye
te serbestıya raye wergır
tıne O lı gor ditına profes
sor Şakroye Migwi ku pır
sa siyasi O netewi bı huş
yari dı nav kurdan de te 
munaqeşe kırın; lewma 
hemO pışkdaran doza ye
kıti ye dıkırın, O we dıbel
gehandın ku ew reya 
serketıne lı pişa kurdan O 
lı kudere bın sanahitır dı
ke O hemO bı yekdengi lı 
we raye ji bOn ku tersen
de nedın tu kesi ku lıser 
tela oli awazen nesaz O 
hevdıjatıye lexine, yek jı 
mezıntırin nımOnen serka
tına konfıranse bı raya mın 
dubarekırına ve rastıya 
abedin (tımi) bO: Em beri 
her tışti kurd ın, paşe bı 
bawerıye ezidi ne, mısıl
man ın O kırist ın; bo tes
bitkırma we pireki ezidıyan 
O melayeki musılmanan jı 
nav rOnıştvanan derketın, 
hatın sıvdera (koridor) ho
le, desten xwe dan hev O 
ew simbala yekitıye bılınd 
kırın, kes rOnışti nema, he
mO rabOn ser pıya O baro
va (fırtone) çepkan saz 
kırın O hına dı ber re rond
ken (hestır) şahıye dıba
randın. 

Mivanen bı qedır O qi
met ji pır bOn, ew jı alıye 
xwişk O brayen xwe ve bı 
germi dıhatın peşwaz kı
rın, wan ji meraqen xwe 
beramber avabuna konfı
ranse numa (nişan) dıkırın 
O serketınan mezın je re 
dıxwestın, -Lı gor elfabe 
eze wana bınavinım
Eziz Mıhemed, ismet Şe
rif Wanli, Kemal Fuad, 
Kendal Nezan, MehmOd 
Osman, Mıhemed Saleh 
Cumıe, Sadıq Şerefkendi, 
Sami Ebdurehman, Selah 

Bedıradin o htd ... Gava 
mivanan sılavnamen xwe 
ternam dıkırın hemO radı 
bOn ser pıyan O bı dıreji lı 
çepka dıxıstın. 

Dı qunceki kaxeten mın 
en konfıransi de ev rastı
ya ji berbıçav bO: Ta nıha 
tu kes nızane hejmara 
Kurdan lı Sovıyetıstane çı
qas e, ew lı neh komaran 
(repOblik) belavbOne O 
hejmara wan bı zanin te 
inkar kırın O ta nıha peres
tıroyka ji encamıne (neti
ca) ereni (positif) jı Kurdan 
re nedayi. 

Ewna rastiyen veşarti dı 
ve konfıransa yekemin de 
derdıkatın ku mera kare 
we we ji ·bınavine: Konfı
ransa Lıxwenana Rastı
ye. Ne kem e zanina 
rastiye, nemaze jı kurden 
mera, eger mırov we bıza
ne e karıbe çareke jı tev
gera me ya bırindar re 
bıbine; ez ji O çawa her dıl
sozek we bextewar be, 
eger seroken Kurdan lıser 
bıngehen rastıye bıhev 
gihnın, de werın hemO bı 
hevra rOnın, yekitıyeke 
saz kın, çawa konfırans ni
şan dıde O careke ji şaş 
bın me rewşenbiran bex
tewar bıkın. 

Konfıransvanan gırıngı
yeke mezın dan peşdabı
rına çanda kurdi, bo we 
dıxwestın ku elfabeya lati
ni bete vejandın, çapxa
nen kurdi bene zede kı rı n, 
programan radiyo jı Mos
ko bene weşandın O hin 
we ji nişan dıdan ku dıle 
kurden sovıyete bı destke
tınen çandi jı penaberen 
kurd re lı welaten rojava 
dıma, nemaze lı Swede ku 
jı wan re aso betır vekıri
ne, le jı kurden bergıri lı 
welet kırıne O xwin dı ber 
de rıjandıne lı heşt korna
raran be çapemenıyen 
kurdi ne. Ki lı we bawere 
bO ku rojeke jı rojan gotı
nıne weha ji lı konfıranse
ke bene kırın, çı matman 
(ecebmayi) e, çı paradoks 
e!!! Bı webOne professo
reki ROss dı roja duhemin 
de weha dıgot: Heqe he
mO mıletan heye, çı me
zın, çı bıçOk ku dewleten 
xwe çekın, le me ew heqa 
jıbirkıri. 

Bana ku heq nete jı bir 
kırın pışkdaren konfıranse 

tırs be perde sıyase 
ta hıkumeta sovıyeti rexne 
dıkırın, ku ew be deng dı
mine beramber tekoşina 
dademend a gele kurd lı 
!(urdıstana Tırkiye, iraneO 
lraqe. Behsa Kurdıstana 
Suriye nekırın, tene rezdar 
Selah BedırOdin çend 
peyv lıser pergala Kurdan 
a nalebar (dıjwar) lı wır kır, 
yek jı hale rabO o pışgırı
ya siyaseta karbıdesten 
SO ri kır, ew ji kurd bO ... -
nemaze lı bajare şehid O 
gazkırına kurdan dı bıha
ra 1988 de. Hem O lı we ra
ye bOn ku pewendıyen 
tevel (cuda) dı navbera 
kurden sovıyete O yen der
va de bene xurt kırın. 

Jı Rezolosıyona 
Konfıranse 

Konfırans bı derxıstına 
rezolosıyonke ternam bO, 
ez daxwaz O peşnıyazen 
we lı dumahıye nişan dı
dım: 

• Konfırans dıbine ku 
rakırına autonOmıya kurdi 
dı sala 1929 de zıyaneke 
mezın bı mafen kurdan bO 
ye,lewma pewiste ew be
te vejandın. 

• Naskırın O rezgırtına 
mafen netewi yen kurden 
Sovıyetıstane bO ye pe
wistıyeke diroki, lewma bı 
zOtırin dem lıser bete kar 
kı rı n. 

• Komela Kurden Sovı
yetıstane kare bı kareki 
kultOri mezın rabe, eger 
ew pırsen xwe rınd zelal 
bıke O pewendıyen xwe lı 

gel heme deveran (herem) 
hebe, dı we babete de dı
ve Sentıra Çanda Kurdi lı 
Mosko O lıqen we bene 
peşda bırın. 

• Konfırans hevi dıke ku 
dezgeyen bılınd e bı pır
sen jıyan O xebata kuren 
penaber ve mıjOI bıbın, ku 
ew jı cıhen xwe derkırine 
bı hoya tOjbOna pırsen ne
tewi, lewma pewiste ku 
autonOmi jı nO ve bete ava 
kırın lı cıheki munasib. 

• Bana bıdestxıstına 
mafen netewi O demokra
ti jı Kurden Sovıyete re 
konfırans lı we raye ye ku 
ew mafına bene parastın O 
kontrol kırın jı alıyen karbı
desten merkezi O navçeyi. 

• Konfırans dıbine ku 
radiyo bı kurdi kare lı Mos
ko ji were weşandın. 

• Avakırına çapxaneke 
lıser hima elfabeya latini 
bana geşkırına edebıyata 
Kurdi. 

• Konfırans bı temami 
pışgırıya guhartınen sıya
si O demokrati lı Sovıyetıs
tane dıke. 
Konfıransvanan tekid 

dıkırın lıser ve yeke ku ne 
kareki normal e dewleta 
sovıyeti pışgıri O arikarıya 
rejimen lı dıji ku gele kurd 
şer dıkın, bıke O wext bO 
ye O lı gor politika Hızıren 
NO Yekitıya Sovıyet pırsa 
kurdi rake nav rekxırawen 
navnetewi O Yekitıya Ne
tewan O lı wır bete muna
qeşe kırın. Her weha bı 
nave konfıranse namek jı 
seroke dewlete re M. S. 

. Gorbeçov re şandın. 



Denge KOMKAR Rüpel 23 

FİLMA YEKEMİN BI ziMANE KURDİ • Perişane Efrini 
movov; seroke berpırsi
yariye filme ji M. C. Moxa
medcanov e. Gelek hunermenden 

Kurd hene pır karen mezın 
kırıne, le mıxabın ne bı zı
mane kurdi. Gava behsa 
sinama te kırın, nave Yıl
maz Güney te bira mirov. 

Beri saleke, dema ku lı 
Swed Yekıtiya Sinemaka
ren Kurdıstane" hate ava
kırın, me gelek hevi peva 
gıreda Cı pe şa bCın 

isal dı meha Adare da lı 
komara Kazaxistana Sov
yete da, koma sinemaka
ren Kurd lı Swed Cı hınek 
sinemakaren Sovyeti bı 
hevra tilrnek çekırın. Nave 
filme "Kerik Gur" e. 

Senaryo jı aliye Mehdi 
Omed hatiye nıvisandın Cı 
jı motifa ramana niviskare 
Kurd Husen Arıf hatiye 
gırtın. 

Dı filme da Mehdi 
Orned Cı artista Sovyeti ya 
bı nav Cı deng Anna Se
mQxine, role peşin dıleyi
zın. Tevi wan du zarokjidı 
ve filme da dıleyizın. Her
dO zarok ji keçık ın a nave 
wan Saşa O Zarin e. 

Film lı ser çiyaye Tiyan
şan hat kışandın. 

Xeberdana film bı zıma
ne ROsi O Kurdi, bı zarave 
sorani ye. 

Film bı xebata rejisore 
Kurd Tefür Cı rejisore Sov
yet A. T. Aşrapov hate 

amadekırın. Alikaren reji
soran ji yek Kurd e, yek ji 
Sovyet e. Nave wan Fet-

jı filme 
hi 'a B. iskakov e. 

Kamera Eziz Cı A. K. 
MOsayev; dekor R. Kari-

Ev cara yakemin e ku, 
bı zımane Kurdi bı hevka
riya Kurd Cı ACısan tilrnek 
asa hate arnade kırın. Bı 
rasti ji ev, gavek peş e. Dı 
demek nezık da film te ser 
perde sineman a ev yeka 
ji me kefxweş dıke. Em xe
batkare ve filme a hernCı 
kesen, ku keda xwe tev ve 
xebate kırıne, piroz dıkın a 
jı karen wan ra serkevtın 
dıxwazın. 

NAMEYE K 
di PAKiSTAN 

Bo bı revabıren Kovara 
KOMKAR'e 

Sılav. 
Hevidarım xebata we bona xız

metkırına gele Kurd Cı pırsa wi, ber
dewam be. 

Berezan, 
Paş xwendına çend hejmara ko

vara we, mın pewist dit ku, ditına 
xwe bınıvisım lı ser rupele a xweş
haliya xwe berember kovara we eş
kere bıkım. 

Be guman, gıhiştına her hejmara 
kovara we, lı her quncıke welatan, 
dıbe sedema zadebuna hevalen we; 
kovara we pırtır te naskırın. 

Daxwaza m ın ev e ku, weki heva
le we yi hertımi, kovara we bıghije 
deste mın. Ez jı we deng a behsen 
aliye me be beş nakım. Weneyen ku 
lıgel mın ın, dışınim a hevidarım jı ali
ye we te ecıbandın. 

Ez bendeware bersiva we me .. 
Her bıjin 

Hevale we 
Azad Ehmed Werti 

Pakistan 

Hevalen heja, 
Lı Gurcıstane da rexıstına Kur

di bı nave "Ronahi" hate dame

Rexıstına me "Ronahi" dıxwa
ze ku her tım nCıçeyen me lı nav
bera me da hebe, edi em hevce 

zırandın. 

Eva rexıstı
neke politik, 
cıvaki Cı çan
di ya geli ye; 
ango a cıva
ka Kurden 
Gurcıstane 

Gurc1stan: 
dıbinın ku ev 
kar a baren 
me yen bıra
ti zade bı
bın, em zO
zO ben ba 
hev, bıçın. 
Em we bıra

REXISTENEKE KURDi 
HAT DAMEZIRANDIN 

ye. Yek ji armanca rexıstıne, fe
rehkırın Cı tevgıredana navbera 
rexıstınan kurden derveyi welat e. 
Jı bona ve yeke ji, em dıxwazın 
ku dı nawbera me da danCıstan
dın a peywendiyen bırati a kurd
perweri çebe, lı dereceyen cOda
cCıda da. 

H ev alen del al, 

ya xwe yen Kurd teklife Sovyete 
Cı Gurcıstane dıkın. Jı bona hatına 
we a guruba we, em hernCı xercen 
abori dıdıne ser xwe. Bese ku lı 
navbera me da ev danOstandın 
çebe. 

Bı sılaven bırati O kurdperweri. 
Seroke rexıstına Ronahi 

i. Nebiev 

• DUYURU • DUYURU • DUYURU 

MEM 0 ZiN SAHNELENMEK iSTENiYOR ... 
Tanınmış Kürt yazarı ve şairi Eskeri Boyik'in tiyatro parçası ola

rak kaleme aldığı ve Roja NO Yayınları arasında yayımlanan Mem 
O Zin adlı dram, sahnelanrnek isteniyor. 

Konuya ilgi duyanlar, aşağıdaki adrese başvurabilirler: 
FERHAD 
c/o KOMKAR, Hansaring 28-30, 5000 Köln 1, Tel.: 0221/123376 



Rüpel 24 Denge KOMKAR 

BİSMİL: 
• 

"lkiyaka ve Çevrimli Katliamıni 
söyler. Daha sonra yukarıdan bir 
emir gelir, "Yüzbaşının elbisesini çı
karın, içeri atın". Yüzbaşının çoluk
çocukları da lojmandan çıkarılır. Da
ha önce görev yaptığı bir ilçeden ta
nıdığı insanlar, yüzbaşıya sahip 
çıkarak, çocuklarını evlerine alırlar ... 
Bu arada yüzbaşı ile kimseyi görüş
türmüyorlar. 

Yapanlar Ayıu Güçler" 
Kürdistan'dan hepinize sıcak ve 

dostça selamlar. 
Basın üzerindeki kara leke olarak 

çıkarılan 424 sayılı KHK'ne yönelik 
tepkiler, HEP'in Diyarbakır mitingi 
ile doruğa ulaştı. 

Artık, bölgeye yönelik haberler dış 
basından, özellikle BBC'den dinle
niyor. Gazetelere karşı büyük bir gü
vensizlik var. Hakkari'nin ikiyaka 
köyüne baskını yapanlarla, Şırnak'-

Kürdistanlı yurtsever güçlerin, 4. 
Geleneksel Dostluk Gezisi 1 o Ha
ziran 1990 tarihinde istanbul'da ya-
pıldı. • 

Kürdistanlı yurtsever güçleri bağ
rında toplayan Halk Kültürünü 
Araştırma ve Yaygınlaştırma Der
neği (HKD) ile Yurtsever Devrimci 
!.<.~ltür Derneği'nin (YDKD) öncülü
QUnde ve diğer Kürdistanlı çevrela
rın ~atıl~~ı ile gerçekleştirilen geziye 
2 bı~. kışı katıldı. Gezi, yaklaşık 50 
otobus ve 1 00 dolayında özel oto
dan oluşan konvoyun sabah saat 
?'de yola koyulmasıyla başladı. Yol 
boyunca otobüslerde konuşmalar 
yapıldı, fıkralar anlatıldı, türküler 
söylendi. 

Dostluk gazisinin programı saat 
9.30'da başladı. Açış konuşması 
Kürtçe ve Türkçe olarak yapıldı. Al
kışlarla sık sık kesilen konuşma, 
"Bıji yekıtiya gele Kurd!", "Bıji 
berxwedan O serhıldana gele Kur
dıstan!" sloganlarıyla bitti. 

Daha sonra şiir, fıkra, müzik etkin
(Devamı 27. sayfada) 

ın çevrimli köyüne baskını yapan
l~rın aynı güçlerin olduğu yönündeki 
görüş giderek yaygınlık ve netlik ~a
zanıyor. Hatta şöyle bir iddia var: lki
yaka'ya yapılan baskından sonra, 
gerilla kılığında köyden çıkan bir 

grubu yüzbaşı ve bölüğQ. ele geçirip 
gözaltına alıyor. Bunlar, Ozel Tim ol
duklarını söyleyip, kimliklerini göste
riyorlar. Yüzbaşı "sizler suçlusu
nuz" diyerek gözaltında tutacağını 

Istanbul: 

Savur' un bir köyünde 13 yurt~e
ver uykuda vurularak öldürülür. Iç
lerinden biri yaralı olarak kurtuluyor. 
Daha sonra bir çoban tarafından ya
ralı halde bulunarak, saklıyor. Ya
ralı ağaçlardan yapılı bir barınağa 
konur. Bir köylünün keçisi otlarkan 
bu barınağa giriyor. Köylü keçiyi çı
karmak isterken, yaralı yurtseveri 
farkediyor. Gelip köyde Kavak aile
sinin yanında bu olayı anlatıyor. 
Kendisine- jandarmaya haber ver
mesi salık veriliyor. Köylü, durumu 
jandarmaya bildiriyor. Onlara, "t:ıü
kümlü olan oğlumu serbest bırakır
sanız, size yaralının yerini söylerim" 
diyerek şart koşuyor. Jandarmalar 
kendisine, "hayır biz oraya gitmeye
ceğiz, sen gidip onu vuracaksın, biz 
de senin oğlunu hapisten çıkartaca
ğız" der. Yaralı bir halde barınakta 
saklanan yurtsever, köylüyü görün- • 
ce kendisine yiyecek getirildiğini sa
narar, Kürtçe konuşur. Fakat köylü 
ona yiyecek yerine kurşun yağdırır. 
Daha sonra durumu jandarmaya bil
dirir. Ama k?ylünün oğlu hapisten 
çıkarılmaz. lhbarda bulunan aile, 

(Devamı 27. sayfada) 

KÜRDiSTANLI 
YURTSEVER GÜÇLERiN 

GELENEKSEL GEZiSi YAPILDl 

GeDden bir görüntü 
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YENi YAYlNLAR 

Eskere Boyik 
- . . 

DAG ,I,EKLERI 
ŞiiRLEReTURKÇEeKURTCE 

DERSiM DESTANI 

cemşit mar 

SAiD 
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''YABANCI MI DOST MU? 
Almanya'da Kürt Kadın/an'' 

KOMJIN-Dortmund , Jusos ve 
KOMKAR-Dortmund birlikte 
22.9.1990 tarihinde "Yabancı mı -
Dost mu? - Almanya 'da Kürt 
Kadınlan" adı altında bir gece dü
zenliyorlar. Programda; açık otu
rum, sergi, müzik, folklor vb. yer 
alıyor. Gece saat 17.00'de başlıyor. 

Adres: Jugendzentrum 
Bushey, Konkordia Str. 
HA GEN 

Qanate Kurdo 

GRAMERA 
ZMANE KURDİ 

kurmanci-sorani 

Weşanen Roja Nu 
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AŞITİ • Dıler 
N e ez ne tu dıminın 
ruhere ve dıne 
deh caran 
dıkare me bıkuje 
atom ü notronen wan 
ewana ku 
bı zıken ter 
bı ruçıken zer 
ser zeran runıştıne 
ü xwina sor 
ketıne çavan 
dıjwar nine 
dest bavejıne 
bışkoken fuzan 
ü alame wında bıkın 
nışkevan, 
dıve ez ü tu 
em ü hün rawestın 
ku tep nebe helun 
ser jın ü ınındalan 
pez ü mırişken me 
gulen bexçe 
neqelın jı koke ve 
ku em xwe bıghinın 
arınanca dawiye 
yekcar rakın 

A 
ÇEPERAST 

E 

1- Alımeki edebiyata Kurdi, ku dı navbera sala 
1570-1640'.an da jiyana xwe derbas kıriye ü diwanek nı-
visiye ... 2- Inşaat. çekırın, avadani. .. Zana. 3- Xani (be-
ropaş) ... Jı gele lrane ra dıbejın ... (O) bıkeve navbere, 
dıbe nave dımıs. 4- Beg, zordar. 5- Din .. Bızına ner. 6-
Hesınen gemiyan en ku berdıdıne bıne behre ... Ne ne-
zık. 7- (L) were seri, dıbe dıji zuha (beropaş) ... Ciyen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
~~--~~--~~--~-

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1---+---l-----, 

t------t---

1---+---

1---+---

silah ü bomban, 
aşıti ne bo me tene 
heywanan bıgre 
heya pıren xweşık 
maşinen kardar re 
zıraran tine 
insanen dıne, werın 
em dest bıdın hev ku 
dar beren şewıti 
derbanen xırabe 
zarok sıtuxwar nebın, 
ewren reş, sıpi 
sor, zer ü gewr 
mırıne neynın 
ser me hemüyan, 
werın em mecal nedın 
desten pırşing kıruzan 
jı erd ü ezman bıqetın 
tırs ü xof 
tatel u gırine 
jı dılan derxinın 
ku peşkevın em 
her bı sterka sor 
b ıçın 
serbest ü serfıraz bıjin 

i: 
ku heywan te da alıtan dıxwın ... (i) bıkeve navbere, dı
be dıji şahiye. 8- (O) bıkeve navbere, dıbe kurme da
re ... Qadi. .. Hejmarek. 9- Notayek (beropaş) ... Pexem
ber. 10- Nave nexweşiyek .. Şagırt. 

SEREJER 
1- Ciye ku golık dı zıke çeleka da dımine. 2- Ne ewa ... 
Esker. 3- Heywanek dırej ü gır, lı Emeriqa Başar ... (O) 
bıkeve navbere, dıbe rengek (beropaş). 4- Bı Tırki nav .. 
Tegıhişti. 5- Cureki porteqalan ... Lı ser pışta hlıştir, weki 
malan çedıkın (beropaş). 6- Naveke jınan (beropaş) ... 
Çım-koşe. 7- Kesen ku malen wan lı ba hev ın ... Faiz. 
8- Hevale bave (beropaş) ... Haceteke pivandıne ye in
gilizan. 9- Haceteke muziqe (beropaş) ... Be lıbas ... (A) 
ware seri, bı Tırki 
dıbe nave hırçe. 
1 o- (L) were seri, 
dıbe ciye hozek 2 

avi. .. Jı heywanan 3 

dıdoşın... Zara ~ 
madeke. 11- Çe- s 
keki dewra bere, 6 

ku lı ser pışta he- 7 
span da bı we şer 
dıkırın... Rengek 
hespan. 12~ MOia- 9 

kat, cerıbandın... ro L-...l-"--'----'---'-

Agır. 
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12 EYLÜL BiLDİRİSİ 
(Baştarafı 15. sayfada) 

kalktı. 
Bu kitlesel başkaldırı ve direnişler sö

mürgeci güçleri telaşa sürükledi. Kürdis
tan'da sürmekte olan olağanüstü hal 
uygulamasına, Sömürgeci-Süper Vali'
ye, 12 Eylül yasalarına ek olarak bir dar
be niteliğindaki yeni "önlemler" devreye 
kondu ve 9 Nisan 1990 tarihinde çıkarı
lan 413 sayılı Karar Hükmünde Kararna
meyle sürgün, katliam, operasyon, 
asimilasyon, sansür daha sert bir şekil
de gündeme getirildi, "bölücülük" ce
zası iki katına çıkarıldı, sürek avı 
başlatıldı; Kürt halkı üzerindeki demok
les kılıcı daha da bilendi. 

Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan Kör
fez krizini de Ozal ve şürekası özellikle 
Kürt halkına, onun ilerici, yurtsever güç
lerine, Türkiye demokrasi güçlerine yö
nelmek için fırsat beliedi ve saldıraya 
geçti. Sınır boylarından on binlerce Kür
dün sürülmesi, yurtsever insanların bir 
biri ardına içeriye alınması, ilerici, yurt
sever yayın organlarının susturulması 
özellikle bu kriz döneminde daha da hız
landırıldı. Amerikan'ın, Batı'lı emperya
list güçlerin çoban köpekliğini yapan, 
ancak tüm uğraşılarına rağmen, kendi
ni yin~. de iyi bir biçimde kabul ettirami
yen Ozal, Türkiye'nin Batılılar için 
taşıdığı önemi kanıtlama uğruna Türk ve 
Kürt halklarını sonu olmayan, açlık ve 
göz yaşından başka birşey vaadetme
yen bir macaraya sürüklüyor. O daha 
dün, kanlı ve zorba Saddam'a Kürt yurt
sever güçlerini kırmak, arkadan kalleş
çe vurmak için yardıma gitti, cellat 
sürülerini Irak Kürdistanı'na saldı. Ame
rika, Fransa, ingiltere, Almanya ve Sov
yetler Birliği gibi ülkelerin iran-Irak 
savaşı döneminde dişine kadar silah ve 
teknolojiyle donattıkları "Ortadoğu'nun 
şımarık oğlanı" Saddamı bugün çıkar
ları tehlikeye girdiği için hizaya getirmek 
isteyen bu güçler, daha dün Halepçe'
de 5000 insanımız kimyasal gazlarla kı
rılırken, bu saldırılar sonucu on binlerce 
insanımız yaralanır, ölüm kalım müca
delesi verir, yollara dökülürkan hiçbir 
yaptırıma yönelmediler. Batılıların ve 
Sam Amca'nın bugünkü çabaları ne Ku
veyt'in arap halkına duydukları sempa
tiden, ne de Saddam'ın "yeni 
farkettikleri" diktatörlüğünden kaynak
lanıyor. Onların telaşı, çıkarlarını koru
ma, Ortadoğu'ya, petrole sahip olma 
telaşıdır. Onlar, başka bir horozun ken
di çöplüğünde de olsa ötmesine taham
mül edemiyorlar. 

Bizim safımız, halkımızın safı ne Sad
dam'ın, ne de Amerika ve ötekilerin sa
fıdır. Böylesi bir dönemde bize, işçi ve 
emekçilere, ilerici ve yurtseverlere dü
şen görev savaşa karşı çıkmak, Özal ve 
ekibini teşhir ve tecrit etmektir. Zira Os
manlı ve Fars imparatorlukları dönemin
de de olduğu gibi, bugün de çıkabilecek 
bir savaşta Kürdistan yerle bir edilecek, 
taş taş üstünde bırakılmayacaktır. Sad
dam, Diyarbakır ve Batman'ı, Özal ise 
Kerkük ve Musul'u vuracaktır. Ölen, sa
katla.~an ~izi~ i_nsanımız, tahrip edile
cek ulke ıse bızım ülkemiz olacaktır. 

- Savaşa, Ortadoğu jandarmalığına 
hayır! 

- 424 sayılı kanun hükmündaki karar
name kalksın, sürgün, katliam ve ope
rasyonlar durdurulsun, olağanüstü hal 
son bulsun, bölge valiliği uygulamasın
dan vazgeçilsin! 

-Kahrolsun özgürlük ve demokrasi 
düşmanı sömürgeci-faşist diktatörlük! 
-Yaşasın halklarımızın özgürlük, de

mokrasi ve insanca yaşam mücadelesi! 
30.08.1990 

KOMKAR 

BİSMİL 
(Baştarafı 24. sayfada) 

gece-gundüz Özel Tim ve jandarma
ca nöbet tutularak korunur. 

Bu iğrençliği yapan köylünün ak
lını oynattığı, yine oğlu tarafından 
yaptığının alçaklık olduğu söylenir. 

Mazıdağı'nın bir köyünde bir köy
lü Tim tarafından dışarı çağrılır. Hiç
bir şey söylenmeden taranarak 
öldürülür. Olayı bir jandarma da gö
rür. Daha sonra jandarma şahitlik 
yapmasın diye, öldürülür. Köylülerin 
olayı Cumhuriyet Savcılığı'na bildir
mesi sonucu astsubay~..tutuklanır. 
Bunun üzerine savcı tehdit edilir. 

Çınar'ın bir köyünde ise muhtar 
aynı şekilde kurşunlarak öldürülür. 
Bunu yapanlar hakkında hiçbirşey 
yapılmaz. 
.. HEP'in düzenlediği "Onurlu ve 
Ozgür Yaşam Yürüyüşü" ile "Di
yarbakır Mitingi", tüm yurtsever
demokrat güçlerce desteklendi. Yü
rüyüşü destekleyenler polis tarafın
dan coplandı, çok sayıda insan 
gözaltına alındı. Herkes Diyarbakır 
mitinginde olay çıkacağını bekliyor
du. Ama miting, disiplini ve katılan
ların sorumlu davranması sonucu 
olaysız.bir şekilde bitti. Mitingde ko
nuşan ı. Aksoy, "Nazi Almanyasm
da 6,5 milyon Yahudiyi, yine işbir
likçi Yahudilere öidürttüler. Ama bu 
işbirlikçi/er, daha sonra Naziler 
taratmdan öldürüldüler. Köy ko
rucuları, komşunu, akrabam vurma, 
birgün gelir seni de onlar vurur/ar" 
diye uyardı .. 

Size 30.5.1990 tarihinde polisin 
saldırısı sonucu yaralanan insanla
rımızdan bazılarının fotoğraflarını 
gönderiyorum. Selamlar. 

27.7.1990 

Bırindar 

İSTANBUL GEZİSİ 
(Baştarafı 24. sayfada) 

likleri başladı. Bunların tümü Kürtçe 
sunuldu. Davul-zurnanın sesiyle bir
likte insanlarımız coştular. 

Kısa bir yemek molasından son-
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ra, saat 13.00'te program yeniden 
başladı. · 

Mikrofona Halk Kültürünü Araştır
ma ve Yaygınla,ştırma Derneği'nin 
sözcüsü geldi. Ulkedeki son geliş
melerin, Kürt halkının durumunun, 
son kararnameler zincirinin değer
lendirildiği konuşmadan sonra, 
HKD'nin folklor ekibi Kürdistan'ın 
çeşitli yörelerinden derlenen halk 
oyunlarını sundu. Büyük bir beğeni 
kazanan ekibe, kitlenin katılması 
coşkunun derecesini gösteriyordu. 

Daha sonra Yurtsever Devrimci 
Kültür Derneği'nin hazırlayıp sundu
ğu iki oyun beğeniyle izlendi. Tiyat
ro sanatının etkin bir ajit-prop aracı 
olduğu bu oyunlarla bir kez daha 
gözler önüne serildi. 

Kürt öğretmenlerinin Eğit-Der adı
na yaptıkları konuşma uzun uzun al
kışlandı. Geziye katılan halktan 
insanlarımız, onlarla tanıştılar, beğe
nilerini ilettiler. 

HKD'nın sunduğu müzik şöleni ile 
YDKD'nin sunduğu tiyatro parçası, 
gezinin en beğenilerı bölümünü oluş
turdu. Büyük bir ilgi ve coşkuyla iz
lenen programa, yer yer kitle toplu 
bir şekilde katıldı. Yine YDKD'nin 
hazırladığı yarışma ve çekiliş yapıl
dı. Armağanlar çeşitli kitaplardan 
oluşuyordu. 

Gezi boyunca 9 yaşındaki Kürt kı
zının Kürtçe sunduğu türküler büyük 
bir ilgi ile izlenirken, her ailenin evin
de ana dili olan Kürtçayi konuşma
sı ve böylesine değerlerin yaratıl
ması için çaba gösterilmesi ortak ka
nı oldu. 

Ortak davranışlar sergilemek, ön
yargılardan kurtulmakla olasıdır. Kü
çük ayrılıklar büyütülmemeli. Halkı
mızın birlik özlemi, özel çıkarlar gö
zetilmeden; yanlışlarla, sekterliklerle 
mücadele edilerek, yükselen kitle 
muhalefetine denk düşürülerek kar
şılanabilir. 

SIMKO 

DAXUYANİ 
Drama MEM u ZİN ku jı aliye Es
kere Boyik hatiye nıvisandın u dı 
nav weşanen Roja Nu da derketi
ye, we be leyıstin. 

Kesen ku dıxwazın dı ve drame 
da cih bıgnn, dıkann lı ser navni
şana jerin hin agahdariyen zede 
bıgnn 

FERHAD 
c/o KOMKAR 
Hansaring 28-30, 5 Köln 1 
Tel.: 0221112 33 76 



KRiZA XALiÇE 0 
DURUTiYA DEWLETEN ROJAVA 

Bı dagırkırına Kuweyte jı aliye 
lraqe ve, Rojhılata Navin O mese
leye Kurd disa kete rojeve cihane. 
Radyo, televizyon O rojnameyen 
hemG welatan, deng O behse ve 
krize bı fırehi dıdm, behsa hoviti O 
diktatoriya Saddam dıkın . 

Dewleten YekbGyi ya Amerika 
(OYA), bo na parastma berjewen
diya xwe O nokeren xwe, hezen 
leşkeri şand ve mıntıqe. Dewleta 
rojavayen dın jı bona pıştgıriya 
OYA, hezen nızami şan d ın O h in 
ji we bışinm . Her Gsa "Rexıstına 
Yekıtiya Eraban" bıryar da ku, 
"Heza Aşitiya Ereban" lı Erebis
tana Suudi da bene ci O war kırın, 
daku Iraq, ve welate ji dagır neke. 

Bili jı van, rexıstına Mıleten Yek
bGyi (AMY) bıryara ambargaye 
gırt. Bı ve bıryara ji nema; paşe 
xurttırkırına ambargaye bıryarek 

dın da: Ger pewist be, hezen es
keri bona ci be ci kırma dorlegır
tme dıkarın dest bıdıne çeke. Bı 
kurti dı Rojhılata Navin da rewş, 
hım dı ware diplomatik, hım ji wa
re leşkeri da germtır dıbe. Aliki va 
hejmara leşkeren DYK o hezen 
Aşitiya Ereban roj bı roj zadetır dı
be. Aliki va ji bona çareserkırma 
ve probleme cehda diplomatiki 
pırtır te kırın. 

Weki me lı jore got, radyo, te
levizyon O rojnameyen welaten 
Rojava, lı ser xwinrıji O hovitiya 
Saddam gelek tışt dmıvism, dıbe
jın. Rupelen rojname O ekranen 
televizyon bı kıryaren dıj-insani ya 
Saddam ve tıji ye. Behsa serpe
hatiya Saddam, Helepçe, veran
kırma gunden Kurdıstane dıkın. 
Gelo Saddam van karen ku tene 
bahs kırın, paş dagırkırına Kuwey 

te kıri ye? 
Eşkereye ku_~ bersiva ve pırse 

"na ye." Jı ve wexte ku Saddam 
O rejima wi hate ser hıkGm, heya 
iro; Saddam, Saddama bere ye, 
rejim ev rejim e, dı bmgehe da tu 
tıştek nehatiye gorin. Ye ku hati
ye gorin ev e ku: Peşda berjewen
diya dewleten Rojava mayin O 
xurttırbGna rejima Saddam bO. 
Sona ve yeke dı heyama şere i ran 
O lraqe da bı hemG hezen xwe ve 
pıştgıriya Saddam dıkırın. Jı ber ve 
yeke hevara gele me nedıbıhistm, 
guhe wan hmge gıran bO . iro ji 
berjewendiya van çGyin O nema
ne Saddam e, wi dıxwazın . 

Her Gsa rojname O televizyonen 
Rojava, lı ser Mzen leşkeriya Ira

. qe gelek tışt dıbejin. Iraq xweyiye 
çend tan.~ O top e, çıqas balafıre 
lraqe heye, çeke kimyewi çawa 
çedıke o hwd. bı fırehi dı rupelen 
rojnaman da ci dıgrın. Gelo, bili jı 
dewleten rojava O welaten sosya
list, tu dewletek heye ku çek O tek
nolojiya çekan bıfroşe lraqe? 

Dıve be gotın ku Saddam ber
hema imperyalistan e. Wana, jı bo 
berjewendiya xwe lraqe kırın em
bara çeke. Le bele berhema wan 
iro bGye belaya sere wan. ü dı roj
hılata Navin da bGye xetereke me
zın lı ser nıfta ve mıntıqaye ku , jı 
aliye imperyelistan te metın. 

Rasti ji imperyalistan O dewle
ten Rojava, bere hemG tışte nax
wazın nıfta Rojhılata Navin jı deste 
wan derkeve. Eve dm hemG çirok 
ın. Hestıren wan ku, bona mafen 
mirovi, Helebçe O gele Kurd dıre
jinın, hestıren derewin e O bana 
veşartına ve rastiye ye. 

Rast e. Saddam diktatareki 
xwinrıj O hov e. Heya ku ew lı ser 
hıkGm be, dı lraqe da demokrasi 
O azadi ci be ci nabe. Le arman
ca dewleten rojava, azadi O de
mokrasi nine O ci be ci kırına van 
jı ne kare wan e. Ev erke gele 
Kurd O hezen demokrat a iraqe 
ye. 

Tırs O Heviya Dewleta Tırk 

Dewleta dagırker a Tırk, bı ger
(Dunuıhik Tilpel 22'an da) 
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