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YLE TERORU 
Kürt halkı sistemli ve sürekli devlet terörü altmda 
eziliyor. Silahlandırılmış karşıdevrimci milis/er ve 

özel eğitilmiş timler Kürdistan 'ı ev ev mağara 

mağara arıyor/ar. Sınır köyleri boşaltıldı. Temel tü
ketim malları satışma konan yasaklar açlık ve sefale
ti bir kat daha derinleştiriyor. 

D 12 Eylül darbesinin 6.yıldönümünde tek seçenek, 
Kürdistan'da devlet terörünün tırmandırılması oldu. 
D 25 Temmuzda Bakanlar Kurulu ile 4 saat süren bir 
toplantı yapan Kenan Evren, daha sonra Milli-Güven
lik Kurulu ile de ayrı bir toplantı yaptı. 

D KADDAFi : Türk Saldırısı utanç verici bir imha 
eylemidir! 
D M.BARZANi :Türkiye saldırılarını durdurmaz
sa,bizim seçeceğimiz zaman ve mekanda kendi
leri~e gerekli cevabı vereceğiz. 

D 15 Ağustos günü Güney Kürdistani bombalama em
rinin bu toplantıda alındığı,resmi ağızlarca ifade edildi 

D iRAN : Türk devleti emperyalizme hizmet 
ediyor 

• 1984 ağustosunda Eruh ve 
Şemdinli'de meydana gelen 
olayların yıldönümüne denk 
düşen günlerde PKK'nın 

Hakkari 'de bir türk sınır müf
rezesine karşı giriştiği baskın 
sonucu 10 er, bir binbaşı ve bir 
assubayın öldürülmesine mi
silleme iddiasıyla Türk devle
ti , 15 ağustos'ta Güney Kür
distan 'daki kurtanimış bölge
yi bombaladı. 
• Ağustos 1984'de Eruh ve 
Şemdinli'de meydana gelen 
olaylardan bu yana Kürdis
tan'da sistemli bir biçimde 

(Stockholm - ANK) 0 KUK (Kürdis
wn Ulusal Kurtuluşçuları) ll. Kon
feransı Yapıldı. 

1. Konferansı 1981 yılı nda yapı lan 

KUK'un. geçtığımız günlerde 
(Temmuz 86) II. Konferansının ya
p ı l dığı açı kland ı. Konfe rans. bır bil
dı rı ile kamu oyuna duyuruldu . 
ll Konferans"ta yeni bır merkez ko
mıtesı seçıldı. Yayınlanan bı l dırıde 

· "en ağ1r illexal koşullarda bile ülke
deralişma şartlarılilll '' bulunabile
ceğıne işaret edıldı ve " hareketi 
tehdit eden avrupalı/aşma eğilimle
rine bundan bövle üibar edi/emeve 
ce ği·· vurgu landı. -
Konferansı n KUK ıçınde yenı gelış

meler yaratacağı bekleniyor 

sürdürülen terör ve insan 
avı, burjuva muhalefetin 
antimilitarist tavrı ile düz 
orantılı olarak tırmandırıl
dı.Ordu sürekli teyakuz (sa
vaşa hav.r) halde tutuluyor. 
• Olayların doğrudan bir 
uzantısı olarak cuntacı devlet 
başkanı Evren, 2-10 Temmuz 
günlerinde Erzurum'u mer
kez seçen bir Doğu Seferi'ne 
daha başladı ve edindiği istih
baratları değerlendirmek için 
25 Temmuz'da İstanbul'da alı
şılmamış gizli bir bakanlar 
kurulu toplantısına katıldı. 

Cuntacı Devlet Başkanı Ev
ren , gazetecilere yaptığı bir 
açıklamada:' 'Bütün gezile
rimden sonra bakanlar kuru
lunu toplayıp iştişare yapıyor
duk. Bu toplantının da yegane 
gayesi budur. Başka bir mak
sadı yoktur.Öğleden sonra da 
Milli Güvenlik kurulu topla
nacak, onunla bakanlar Ku
rulu toplantısının hiç bir iliş
kisi yok. '' dedi. 
• Hükümet sözcüsü Mesut 
Yılmaz ise yaptığı açıklama
da' 'Toplantıda yalnızca doğu 
ile ilgili meseleler görüşül 

(Stockholm - KP) 0 KiP-Geçici 
Birlik Komitesi ile TKSP-Roja 
Welat Birleşti 

• 12 Eylül darbesınden sonra ideo
loı ı k ve polıtik kriz ıçıne gıri p bölü
nen KI P (Kürdistan l şçı Partisi)'in
den ay rı lıp KiP-GBK adın ı alan 
grup ile Tü rkıye Kürdistan' ı Sosya
list Partısı 'den ayrılıp TKSP-Roja 
Welat olarak faaliyetleri nı sürdüren 
grup bi r bıldı rı ıle bundan böyle or
tak çalışacakl arını açıkladıla r 

• Tevgera Sosyalist a Kurdıstan adı 
altında bi rleşen ıkı grup. ayrıca He
viya Gel ısım l i bı r yayın organı çı 

kardı la r 
Heviya Gel'de demokrasi ve birlik 
anlayışları tartışılıyor 

DEV-SOL 
( istanbul - ANK ) O DEV-SOL 
ANAP Kadıköy Ilçe Merkezin
de Eylem Düzenledi 

• Türk ordusunun Güney Kürdis
tan'a karşı gıriştıği tecavüzü protes
to amacıyla , ANAP Kadıköy ilçe 
merkezı n i basan DEV-SOL:a bağlı 

7 militan, ANAP binasına " Kürt Ka
tili Özal Hesap Verecek", " Kürtler 
Cuntadan Hesap Soracak" slo
ganlarını yazdılar. 

• Bır yetkilı : " Türk devrimcileri , 
Kürt halkı ile dayanışmalarını söz 
ile değil , eylemle kanıtlamalıdır

lar. Dönem, işgalci orduya, işçiler
den para toplama dönemi değil 

dir." dedi. 

dü" dedi. 
• Türk ordusunun saldırı

sı ,Kaddafı tarafından sert bir 
dille eleştirildi. Mesut Barza
ni ise, saldırılar durdurulmaz 
ise, Türkiye'ye gerekli ceva
bın verileceğini açıkladı. İran 
ise, Türkiye'nin Saddam reji
mi ile suç ortaklığı yaptığını ; 
ve emperyalizme hizmet etti
ğini belirtti . 
• Türk ordusunun saldırısı 
Avrupa'da da yoğun protes
tolara neden oldu. Çeşitli 

ülkelerde protestolar halen 
devam etmektedir. ___ O 

.. 1•1~1•lll;.lii~D;JSU•t•\'l)~ 
DTürk jetleri, kurtatılmış D Balaliren Tırk1, meqererı 
bölgelerdeki askeri üsleri; leşkeri yen di mintiqa rizi 
Zaxo, Amadiye ve Merge- garkiri de O hedefen mei 
sor'da sivil hedefleri bom- deni yen qezayen Zaxo,

1 
balıyor. Amadiye O Mergeson 
06 Eylül'de Türk koman- bombebaran dikin . 
do birliği Amadiye'nin Üre D Di 6'e Tione de grubek 
köyüne baskın düzenledi. komando ya Tirki li ser 
Peşmergeyle çatışmaya gundeki Amadye bi nave 
gıren Türk komandosu , kı- U re eriş kir. Peşmerge li diji 
sa bir süre sonra Türk sınır- ve gruba komando berx-
larına geri çekildi. wedan O ew neçar man, ku 
0 7 Eylül'de bir halk otobü- pişti demeki kin xwe ber bi 
süne Türk komandoları sa- tixuba ve~işinin. 
botaj yaptılar. 10'a yakın DDi 7'e llone de koman-
kadın ve çocuk hayatını doyen Tirk sabotajek li diji 
kaybetti . basek (otobos) xelke peka-
D Türk jetleri ve helikopter- nin. Li dora 10 kes, jin O za-
ler Irak üslerinde ikmal rok halin kuştin . 

yapıyor. DBalfir O helikopteren Tir-
DSınıra yakın bölgelerde ki nifte xwe ji waren lraqe 
mevzilenen çok sayıda or- yen leşkeri digirin. 
du birliği, cıvar köylerdeki DGelek hezen leşkeri, ku 
savunmasız halkı top ateşi di mintiqa tixub de nin, li 
altında tutuyor. ser gundiyen reben O be 
0 1-KDP politik bürosu, 8 parastin yen di we mintiqa 
Eylül'de yayınladığı bir bil- de tapan disarinin . 
diri ile, devletlerı, partileri, OPolit büro ya PDK-1 dıB ' e ila-
ilerici örgütleri Türk devleti- ne de daxuyanıyek derani ü 
ni protesto etmeye çağırdı. bangidewlet, partiü rexisiinen 
Aynı bildıride, Kürt ve Arap peşverü kır, ku ew dewleta Tır-
halkları ile kardeş azınlıkla- ka rüreş bı kın. Dı ve daxuyani-

ye de hat xwestın , ku gelen 
rı n düşmaniara karşı ortak Kurd ü Ereb ü gelen hindikayi 
mücadele etmesı ıstendi yen dost li hember dı ımınan bı 

D Türk devleti kürt halkına 
karşı açık ve kanlı bir ımha 
savaşı sürdürmektedir. 

hevre tekoşin bı kın . 

ODewleta Tirk, lı hember gele 
Kurd şerekivekıri, bı xwin ü şe
reki wındakırıne daJO. 

TÜRK DEVLETi iNSANLIK SUÇU iŞLiYOR 

ZULME KARŞI MUCADELEYE KATILALIM 

TECAVUZA TIRKAN 
0 PROTESTOYEN Ll DIJi WAN 

D Li gelek bajaren Ewrupaji erişa Tirkan hat protesto 
kirin. Gelek buroyen parti il sendiqan izgehen radyo
yan il weki din hat in işxal kir in. Ü xwestina "naletkiri
na erişa Tirkan" hat daxwaz kirin . 
O Li ser nave Koruiten Kurdistane li Atina , Bruksel il 
Kopenhage civin hatin li darxistin. Van civinan di we
şanen dine de ciheki fireh girtin 
D Li Atina, endame komita 
navendiya PASOK e M.Ha
ralambidis ji beşdari civine 
bil il Haramlabidis got; "Di
ve gele Yunan a partiyen wan 
yen siyasi pişgirtina tekoşina 
rizgariya netawa Kurd bikin " . 
D Li Swed, Federasyona Komelen Kurdistane meşek 

lidarxistin il dewleta Tirk il Iraq rilreş 
kir. Di ve protesteye de pariementere 
VPK (Swed) Oswald Söderqvist, peyi
vi. Ji bo protesteye ji Uppsala heta 
Stockholme meşek hat lidarxistin. 
D Di 24'e Tebaxe de 10 kurd bilraya Par
tiya Sosyal Demokrat ya Swed işxal ki
rin il daxwaza rı1reşkirina erişa Tirkan 
kirin . 30 kurden dinji li buroyen FN iş
xal kirin . 
D Li gel ek bajaren Almanya ji protesto il 
çalok çebiliı . Ci bi ci di navbera wan il 
palisan de şer ji derketin , di weşanen 
Almanan de ciheki fireh hat dayin. 

Li Dortmunde buroye balafiren Tir
kan "THY" hat işxal kirin . 
D Protestoyen li diji erişe dom dike 
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VOL UZUN 
KAVGA 

ÇETiNDiR 

" .. . ik sayı bir dönüm nok
tasıdır. Tıpkı bir çocuğun do
ğumu gibi. Doğum öncesi 
nin sancısın ı , serüvenini, so
runların ı bir anası , bir bebek 
bir de dışında olmakla birlik
te babası dinler. Onun yürek 
atışlarını duyar, sevincini , bu
lantısını , heyecanını yaşarsın . 
Fakat, daha eli elinde, başı 
bağrına dayalı değildir. Do
ğar ve yeni bir süreç başlar. 
Doğum öncesinde hiç hesap 
etmediğin , bilmediğin , bu 
nedenle de önemsemediğin 
bir süreç. Karnında gazı var
dır, ağlar ; dişi çıkacaktır uyu
yamaz; şefkate ihtiyacı vardır 
sızlanır ; susamıştır uyuyamaz 
vesaire .. .Ve senin dışında şe
killenir, ayrı bir can alır, büyür 
gider ... " 

Sürgünü beyninde, yüre
ğinde yaşayan, şair-yazar 
kardeşimiz Nihat Behram 
Kurdistan Press'le ilgili dü
şüncelerini böyle anlatıyor
du. Bunlara eklenecek fazla 
bir şey yok. Aylar süren do
ludizgin çalışmalardan son
ra, Kurdistan Press yayına 
hazır bir duruma getirildi. 
Kurdistan Press'in ilk sayısı 
24 Eylül'de basıma girecek. 

Kurdistan Press'in yükü 
ağır. Görevi ciddi. . Yolu 
uzun, acılarla , engebelerle, 
pusutarla dolu ... 

Kurdistan Press yayına 
hazırlanırken bunları enine 
boyuna düşündük . Ulaşabil
diğimiz bütün siyasi hare
ketlerle, guruplarta ve 
kişilerle görüştük . 104 yazar 
ve politikacıya, 73 derneğe, 
32 dergi ve yayınevine çağ
rı yaptık. Kimileri cevap ver
me zahmetine katlanma
dılar. Kimileri hiçbir yardım
da bulunamayacaklarını be
lirttiler .. . Kimileri de bütün 
imkanları ile Kurdistan 
Press'e katkıda bulunacak
larını belirttiler ... 

Kurdistan Press çalışan
ları kurtanimış Kurdistan 
topraklarına da gittiler-.Siya
si li.derlerle, peşmergeyle, 
peşmerge komutanlarıyla, 
Kadın örgütleriyle, gençlik 
örgütleriyle, yazarlar, şairler, 
sanatçıtarla görüştüler .. . On
lara Kurdistan Press'i anlat
tılar .. Kurdistan'a dişleriyle, 
tırnaklarıyla sarılan bu yiğit 
insanlar, Kurdistan Press' i 
çoşkuyla, sevinçle karşıladı
lar. Yazılar, resimler, şiirler, 
başarı ve destek mesajları 
gönderdiler. ' 

Bu gün yayına hazır hale 
getirilen Kurdistan Press, 
modern tekniğin mükemmel 
araçlarında hazırlanıyor. Her 
siyasi eğilimden gönüllü ça
lışanların ortak emeği ile şe
killeniyor. Kurdistan Press 
çalışanları yapmaları gere
ken herşeyi yaptılar. Şimdi 
sıra yurtsever-demokratlar 
da, ulusal kurtuluşçularda
dır. Varlığına kasdediten 
Kürt halkının mücadelesin
de Kurdistan Press'i, bir si
lah haline getirelim. 
Kurdistan Press'e bir yanın
dan omuz verelim. Kurdis
tan Press'i her alana, her 
eve götürelim. 

ÖZEL SAYI c 

•• • •• • TURK DEVLETI KURDISTAN, DA 
İÇ SAVAŞI HAZlRLlGI İÇİNDE 

Özel eğitilmiş cinayet timleri : Siyasi !iderleri , militanları katiedecekler 
Ji bo kuşfina peşkeşen siyasi u militenen komikaqatilen taybeti te damezrandin 

Silahlandmlmış karşıdevrimci milisler :Kürdü kürde kırdıracaklar 
Cahşiken çekdar dixwaıin Kurd bi Kurda bidin kuşlin 

Şoven basın : Kamuoyunu hazırlamakla görevli 
Weşanen şoveni wezifa gihandina xelke girliye ser milen xwe 

ı naklarını dün sabah havadan 

Muhbir gazeteciler:Kontr-gerillanın di
rektifi ile hedef gösteriyorlar 
Ro.inamavanen muxbir di bin emre 

de didin 

bombaladık ; 

Kürt halkına düşman bir ordu:Teyakuz halinde 
Dijmine gele Kurd,ordiya Tirk hazir e 

AJANSA 
NÜÇEYA 

KURD 

Ajan sa Nuçeya Kurd, 
çav, g uh u z ima n e tevge
ra rizgarıya n e te w i u c i

vakıya w e la te m e ye 
Ti şten te bihist u ditin 

bigih~ne ANK 
L e ko lina n Ii ser serpe h a

tlyan çebike 
Sureta bikişine 
Reçeşop bibine 

Alikariya tevgera rizgari
ya m e ya netewi u civaki 
bike (i denge w e bigihine · 

gelen cihane 
Parlementoyen Ewrupa , 

rexi sıinen c ivaki yen de
mokrat u weşanan taqip 

b ike 
~anyariyen ku dikevin 

d este te, wergerin kurdi 
(i tirki li g el reçoşop ji 

ANK re bire ke 
Di civin u semineran da 

arnade bibe, binere 
P e w e ndiyen xwe bi wela t 

re kur bike 
Kar bike, ku reçeşop Q 

nuçe bigihin ANK 
Navnişan u te lefo na ANK 

b id e ka rke re n ku diç in 
w e la t u te n 

P ewen d iyan bi ANK re 
d ey n e 

Ji d il u can b ibe e nda
m e k j i yen nuçeva n e n 

ANK 
ANK 1 care yeke mine ku 

b u ye navenda nuçeya 
Kurda 

A NK sazama n e k i j i ya 
tekoştna ri zgariya n e tewi 

u c iva kiya m e y e 
ANK ya m e he rnuya ye 
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KÜRT 
HABER 
AJANS I 

Kürt haber ajansı ülke
mizdeki ulusal ve top
lumsal kurtuluş 
mücadelesinin gözü, ku
lağı,dilidir 

Duyduğunu , gördüğünü 

ANK'ya ilet 
Olayları araştır 
Resim çek 
Belge bul 
Ulusal ve toplumsal kur
tuluş mücadelemizin dün
ya halklarına 
duyurulmasına katkıda 

bulun 
Avrupa parlamentolarını, 
demokratik kitle örgütle
rini, basını izle 
Edindiğİn bilgileri kürtçe 
ya da türkçeye çevirerek 
belgeleri ile beraber 
ANK'ya gönder 
Toplantıları, seminerleri 
izle 
Ülkeyle kurduğun ilişki
leri derinleştir 
ANK'ya haber ve belge 
g.önderilmesini sağla 
Ulkeye gidip-gelen işçile
re ANK'nın telefonunu ve 
adresini ver 
ANK ile ilişki kur 
Gönüllü muhabir ağının 
bir üyesi ol 
ANK dünyada ilk kürt 
haber merkezidir 

ANK ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelemizin 
bir kurumudur 

ANK hepimizindir 

~ 13142ANKS 

A.. A.. 

DI 6 SALIYA 12 ILONE DE 

CIVA Ki 
•Li Stanbo/e ji her 3 pfrekan yek xwe 
difroşe 
•Civakiya Tirkiye di bin hilweşandina 
ehlaq f de dijf 
•M~ren ku jinbı xıve peşkeş dikin. 
•Baven ku keçen xwe difroşin 
•Netfca eşqa bindestxistina bayıren 
Rojhi/ata Navfn Tirkiye bU mala kefe 
ya welaten Eraba 
•Di zanfngehan de Roboran ten gi
handin 
•Stresa civakf: Alfkf birçfbün, alfkf 
din di sradyumen goke de lehiya mira
van , pevçun, yıroken ku xwe dikujin, 
nexıveşiya PUNK. .. 
•Axayen sendfqa ku karkeran difroşin. 
• Yen ku ji xema debare yırokeıı xıve 
dixeniqfnin 

AB O Rf 
•Dolar ji 57 lfra giha 691 lfra. 
•Mesrefa mehanf ya malbatek bi 
zarok 160 hezar lfra 
• Hatina he rf kem 40 hezar; kfra 
ni 50 hezar lira 
•Enflasyon %40 
•Benfl perçekf ji jiyane 
•Bi ixracata xeyalf dewlemendan 
sayen xwe tijf dikin. 
•Kurd nikarin danusıandinbı xwe 
fermana tayberi bikin. 
• Ve bUna danastandina derva li 
%36,7 e, u gihaye 506 mflyon dolar. 

HUQUQ • 
Reya tada u jihevxistin: ışkence 
•48 kes hatin delaqandin 
•Bi hezaran giniyen siyasi 
•Bi hezaran kes winda nin 
• Yen ku bi ten e di zindana Di yarbe
kir de hatine kuştin 82 kes in 
•Dadgehen be selehiyet u yargiyen 
giredayf 
• Yen ku derhaqa ıva n daxwaza da
leqandin heye; 5942 kes in 
•Qanunen polese; Gava peşfnji bo 
pekanina dewlera polese. 
•Qanunen poşmaniye; 

muxbirtf ji gel re 

POLiTiKA 

•Paniyen 12 
il one j i hev 
ket in. 
•Kirase cunta 
dik eve. 
•Stresa ro
nakbfran: 
Listike di nav 
çarçeva we 
de bilfze. 
•Sosyalfzm, 
di nav dewle
ta burjuwa 
de dixwaze 
xwe bispere. 

Bilallfoya di 6salan de: di bin cop u singo de; birçib4n, Işkence, heps u zfndıın, zilm u zordarf..Xelkperi

şan e, le birjuwaye tirk gelek kefxweş e. 

RE DUR 
TEKOŞiN 
DI..JWAR E 
" ... Hejmara peşin xalek bi 
sere xwe ye. Çebuna zaro
keke ... Oolinca beri çe bu
ne , serpehatiya we a 
pirsgireken wl, diya we, za
rok Q yek jT bave we guh
darl dike. Meriv hilavetina 
dile we dibihlze Q xweşl Q 
nexweşiya we dijl. Le bel e, 
he deste we ne, di desten 
te de, sere we ne li ser mi
len te ye. ÇEldibe Q pevajo
kek nu dest pedike. 
Pevajokek, ku beri çebune 
te qet hesabe we nekirl Q 
giraniyek nedaye ye. Gaza 
we di zik deye, digrl; we di
ranen we derkevin nikare 
raze; hewceyl şabQne ye; tT 
buye nikare raze Q wekl 
din ... Q ji derveylte dikeve 
rengekl din, caneki cuda 
digre, mezin dibe Q d içe ... " 

Biraye me ye nivlskar O 
helbestvan Nihat BEH
RAM, ku mihaciriye di mejT 
O dile xwe de dijT, dltinen 
xwe yem di derheqa Kur
distan Press'de bi vT awa
yl digot. Tiştekl, ku meriv 
li van zede bike nlne. PiştT 
xebat O kar O bareki dur O 
direj, Kurdistan Press hat 
bergeha (merhela) weşa
ne. Hejn:ıara we ya peşl we 
di 24 e llone de biweşe. 

Bare Kurdistan Press gi
ran e. Erka we cidi ye ... ri
ya we direj, bi eş o 
kemlnan ve tijT ye. 

Çaxa Kurdistan Press 
tedarika weşane dikir, em 
bi dur O direjT li ser vana ra
westiyan. Me bi hemO tev
geren siyasi, grup O kesan 
re tekili danln. Me bangl 
104 nlviskar O polltlkzan, 
44 komel, 30 kovar O we
şanxanan kir. 

Hinekan zehmeta ber
sivdane nedan xwe. Hine
kan dan diyarkirin ku ewe 
di tu allkariye de beşdar 
nebin. Le beşeki mezin 
piştgirl allkariya bi her 
awayl peşkeş kirin. 

Kedkaren Kurdistan 
Press heta bi axa Kurdis
tans a rizgarkirT çOn. Bi pe
şengen siyasi, bi serdar O 
berpirsiyaren peşmergan, 
bi rexistinen jinan, rexisti
nen xortan O bi gelek nivls
kar, hozan, hunermend O 
w.d. re hevdOdTtln li darxis
tin. Ji wan re Kurdistan 
Press nasandin. Van mer
xas O qehramanen, ku bi 
diran O nenOken xwe Kur
distan hembez dikirin, bi 
ve nOçeya han dilxweş O 
serwext bOn. Ji Kurdistan 
Press re wene, helbest, O 
plrozname şandin .. 

lro, Kurdistan Press a 
ku diweşe bi haceten mo
dern yen teknlke te ama
dekirin. Bi allkariya keda 
dilxwazen meyildaren dlti
nen siyasi en cuda bi reng 
dibe. Kedkaren Kurdistan 
Press tişte ku hewcebO ki
ri n. Niha dora civata wela
tparez O demokrat O 
rizgarxwazen netevi ye. 

Dive em Kurdistan 
Press e, di tekoşlna rizga
riya netewa Kurd da wek 
çekeki bi kar blnin. Dive 
em mil bi mil piştgirtina 

Kurdistan Press e bikin, O 
we texin 'her mal u her 
hoJe_ 
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ÖZEL SAVI 

• • 
IN REZALETI iq 

GUNL UK MUSTAK ıL SIYASı GAZ E' TE 

GAZETECi (!);Toplumsal bir görev mi yapıyor, Yeşilçama senaryo mu yazıyor? Yoksa MUHBİR mi? 

DTürk basını kanlı 12 Eylül dönemi boyunca tarihteki şerefli 
(!) ismine ihanet etmedi ve bir yandan generallerin ayıp yerle
rinde yalanırken, diğer yandan da kitlelerin aldatılmasında ba
şarıyla görevini yerine getirdi. 
DÖzellikle Kürdistan'da girişilen insanlık dışı baskı ve zulum 
Türk basınının günlük malzemesi oldu. Ve tarihteki şanlı (!) 
yerini muhafaza etmeye büyük özen gösteren Türk basını 12 
Eylül dünemi boyunca Kürt halkına ve onun özgürlük müca
delesine bolca küfür etme imkanı bulmuş oldu. 
DKürdistan'da işgal ordusuna karşı her zaman ve her şart al
tında yapılabilecek olan ve· bütünü ile meşru olan direnişler 
karşısında Türk basını çılgına döndü.Ve öylesine çıldırdı ki, 
herbiri başlıbaşına bir insanlık suçu olan devlet terörünün, hem 
alkışlayıcısı ve hem de kışkırtıc ısı oldu. Çoğu zaman da sıra
dan okuyucu için bile alay konusu olan polisiye mizansenler 
düzenledi. 
OYanda görülen resim,bunlardan sadece biri .. Cingöz muha
bir güya Kürt gerillalarının üssüne girmiş ve korkunç mace
ralardan sonra sevgili HÜRRiYET okuyucularına_ marifetlerini 
anlatıyor 
DMuhabirin 'eşkiya' dediği, omzunda av saçması,elinde av tü
feği ve başında da 'ne hikmetse' hasır şapka bulunan bir pal
yaço.Muhabirin yakın arkadaşlan olsa gerekir; dağlık bölgedeki 
in dediği ise dayalı döşeli bir şark köşesi. Generallerin dalka
vuklarının edepsiz li ği işte. N e denir. 
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