
• Foto, ANK 

1 TEBO BALAR 1 • 
• Kürt Haber Ajansı (ANK) muhabirieri 
Türk ordusunun 15 ağustos'ta bombala
dığı alanlara girerek incelemelerde bu
lundular 

bölgesinde, özellikle köyleri yakılıp yıkılan, mal
ları talan edilen yoksul köylüler yaşıyor. Bunların 
bir bölümü, Türkiye sınırlarında yıllarca muha
cereti yaşamış çilekeş, yurtsever aileler .. Peş
mergenin 1986 m ayısından bu yana sürdürdüğü 

mücadeleler ile kurtarılan alanlara geri dönmüş
ler, bombalardan korunmaya elverişli, sarp, sa
pa yerlerde küçük küçük yerleşme merkezleri in
şa etmeye çalışıyorlar. 

D Saldırıya birinci derecede hedef olan Heyat 

e 
[46] 08-98 47 43 

Yer yer Koçerierin siyah, kıl çadırları görünüyor 

~ ~ ~ 

.U HOVITI! 
lll8şlltiKılrtllsl6nANKJ Ji xeyni bomberdOma-

D NQçevanen ANK çun na balafiran, komandoyan 
heremen bombarduman Tirk~n j! car. bi ca~an Ad ix: 
ki ri. Parçeki gele kurd li ., v.:azı~ tekevın he!em~. Bı 
ser vi ciye, ku dewleta Tirk · ~ı~a~ı ko~anAdoyen _T~rk~~ 
bi awaki wekiri da ber erış~ xelke beAçek d ıkı~ ~ lı 
bomben diji. Mal xerabe serA rıy~n kemınanh datı~ı~. 
ne. Daristan şewiti ne. Me- Le,A lı hember.. er tıştı, 
riv nizane be we bom be xelke Kurd _?ev Jı ax~A xwe 
kengi Q çawa ben. Ji aliki b~rnad~. ~e~_merge Jı gav 
Iraq Q ji aliye din ji balafi- b~_ga~ dıJmın JıAax~ xwe P8:: 
ren Tirkan hererne bombe qıJ dıke. He~eme~ ku 1ı 
dikin. Cihe parastine di ~add~m .~a~ın~ rızgarkı
nava şaxen daran de; di rın, nıha J_ı dı bın tehdida 
gul Q şikeften ase de hati- dewleta Tırkan de ne. 
ne çekiri n. [ dumahik di rupefa 14'an de J 

Foto, ANK 

MEN<;JEŞ 
DEVRIMIN 

ELiNDE 
• 14 Mayısta yapı
lan büyük saldırı ile 
Mengeş BAAS iş
galcilerinden te
mizlendi. 
• Saldırıya , Irak 
Kürdistan Demok
rat Partisi peşmer
geleri, Irak Komü
nist Partisine bağlı 
askeri birlikler ve 
Seyfullah Besitki 
komutasındaki as
keri güçler ka
tıldılar. 
• Mengeş operas
yonundan sonra, 
Saddam rejiminin 
bölgedeki otoritesi 
yok oldu. 

Yazısı orta sa ada 

/ 

KAREZA 
işgalcilerden 
KURTARILDl 

• Yekltiya Niştima
nl Kurdistan (Kür
distan Yurtsever 
Birliği) nin başlattı
ğı operasyonlar 
sonucu. BAAS için 
stratejik öneme sa
hip Kareza kur
tarıldı. 

Haberi orta sayfada 

AET toplantısın
da Türki'ye Pro-

testo edildi 
•Fransa'da faaliyet 
gösteren Kürdistan 
Mülteciler Komitesi 
yayınladığı bir bildiri
de. AET üyesi ülkeler 
temsilcileri ne, 
" 12 milyon Kürt sizin 
vereceğiniz cevabı 
bekliyor" dedi. 

Haberi 6. sayfada 

TÜRKiYE'de ARA 
SEÇiMLER 
•Seçmenin Tercihi 
sağ iktidar ı 

Burjuva sağı %69,1 , 
burjuva solu %30,1 

(haberi sayfa 3 'de) 

•Beıçika'da yayımla· 
nan De Morgen gaze· 
tesinin yorumu: 'AET, 
Türkiye'deki Devlet Te· 
rörünün üsiüne sünger 
çekiyor. 

(haberi 6. sayafada) 

KURTARILMIŞ A~AN~ARDA. K,ÜRT QG~ENCi 
VE GENÇLIK ORGUTLERININ "BIRLIK" 

KONFERANSI YAPILDl 
• iki ayrı örgüt halinde çalışmalarını sürdüren Kürt öğrenci örgütü 
ile Kürt gençlik örgütü , kurtarılmış alanlarda ( 2. Bölge'de) yaptıkları 
bir konferans ile örgütsel çalışmalarını tek çatı altında sürdürme ka-
rarı aldılar. Örgüt sekreterliği ne, eski yöneticilerden Rebuwar seçildi 

Yazısı, 10 savfada . 

"iHTiLALE PEŞMERGE 
YETiŞTiRiYORUM" 

• 10 evlat sahibi bir Kürt anas1, El
mas Bac1, ağaç dallanmn, kaya/a
nn arasmda inşa ettiği evinde ses
siz sedas1z devrimci görevlerini 
sürdürüyor 

• E/mas bac1 1975 yenilgisinden 
sonra, sm~rlarda 5 yil muhacir ol
muş. Mengeş operasyonundan 
sonra, gelip, s1mr boyunda ihtilale 
hizmet için saf tutmuş .. 
• E/mas bac1 "Kürdistan bir gün 
mutlaka kurtulacak" diyor. 

Yazısı o.-ra sayfada 

DI VE HEJMERA DE 

ŞAHINE B.SOREKLI 

MAHMUT BAKSi 

C. AYDIN 

MJHEMED BEKIR 

FJRAT CEWERI 

BR USK 

KiRVE KALENDER 

ŞERAFETTiN KAYA 
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Jİ bo kurdistan Press 
Beri her tiştl rojnama Kurdis

tan Press plroz dikim u di ware 
weşana rojnameki wüsa heja da 
sertiraziya we dixwazim. 

Ew bare we girtiye ser mile 
xwe gelek giran e, riya we gelek 
dür u dijwar e. Le, ez di we blrü
baweriye da me; bi tevkarl u hev
kariyek gihiştl u bi blrübaweri
yek demoqratlk hüne di bin vi 
bari da rabin u riya we ya dür u 
dijwar jl ew e kurt u hesan be. 

Di gel silaven welat perwerl u 
şoreşgerl. 

ŞOREŞ ZfREK/Uppsala 

************** 
Kurdistan Press'ire 
Xezta şima kewt deste ma, 

kefe ma ci re bol ame. Waştina 
ma oyo ko kare şima serkewo. 

Qande milete ma xezteyeno 
wini lazim bi. Vicyayişe xezteye 
Kurdistan Press'iya, şiİna 
kayn bo zi no vengayi pir kerd. 

Vano ko, Kurdistan press 
tenya qande awrôpa nebo, bi
reso sôk, dew ô koyen Kurdis
tan. Wa wini bo ko, wa bibo 
venge ma hemiyan. 

OKUYUCULARLA 
Kürdistan Press , ilk sayısı 

beklenenin üstünde bir ilgi gör
dü. Bu tamı tamına istenen bir 
gazete olduğunu göstermiyor el
bette. Ama, zaman içinde eksik
likleri tamamlamaya çalı

şacağız. 
Bize ulaşan eleştiri/erin ba

şında ''daha az röportaj-daha 
çok haber" geliyor. Ne var ki, 
röportajların aynı zamanda ha
ber ağırlıklı olduğu kanı
sındayız. 

Ayrıca, biçime ilişkin eleştiri
Ler var: harflerin küçüklüğü, yer 
yer mizanpajın bağucu olduğu 
yönünde eleştiriler eğırlıkta. 
Bunları gidermeye çalışacağız. 

Daha önce de belirttiğimiz gi
bi, belli bir dönem sayfa düzeni 
ilk sayıya benzer biçimler içinde 
gidecek. Muhtemelen 6. sayıdan 
sonra kürtçe ve türkçe olmak 
üzere iki ayrı bölüm olarak yayın. 
yapmayı da planlıyoruz. Bunun 
yanında soranca bir bölüm de 
eklerneyi düşünüyoruz. 
Dağtım ile ilgili de eleştiri ve 

talepler var. Dağıtım sorunu 
başlı başına bir problem. Avru
pa dağıtıcıları gazeteye kuşku ile 
bakmaktalar. Bu nedenle de 
önümüze aşılması imkansız şart
Lar sürüyor/ar. Örneğin, 10 bin 
mark depozit, %75 satış garanti
si, %80 satıcı ve dağıtıcı komis
yonu, havaalanından taşıma üc
reti , paketierne ve posta ücreti, 
aksama durumunda aynı şart
tarla ödeme vs, vs. Bütün bunlar 
gazetinin satış fiatı yanında bir 
de en az satış fiatı kadar bir üc
retin dağıtıcıya ödenmesini ge
rektiriyor. Bu nedenle ilk sayı ile 
ilgili olarak son güne kadar da
ğıtıcılarla boğuşup durduk. An
laşamadık. Kendi göbeğimizi 
kendimiz kesmeye karar verdik. 
Çalışan arkadaşlarımız, Stock-

Ma silamen xoye embazi şi
mare kene ô boka karôbare şi
ma rast şiro. 

ÇEND EMBAZEN ŞIMA 
29.09.1986 

************** 
Ji redaksiyona Kurdistan Press 

ra 
Hevalno min bihlst ku hfin ge

lek ronakbir u kurd!lase kurd 
dixwazin 15 rojan careke rojna
meke bi nave Kurdistan Press 
derxlnin. Ger h ün karibi n ev tiştl 
ku we daye peş xwe biserxin le 
hele pirr baş e. Ez dibejim kar u 
weşandina rojname ji we, xwen
din, rexne kirin u arikarl ji ji me 
xwendevana. Ji ber ve yeke ez 
dixwazim ku ev rojnama bigehe
jedesteminjl. Hün karibinji her 
hejmare yeke ji bo min birekin 
eze zehf kef xweş bibim. 

Ez niha gelek spasiyen xwe ji 
we ra dibejim; di kar ı1 bare weye 
heja daji we re sertirazi u serke
tine dixwazim. 

REMEXEMO 
B.R.D 

************** 

holm 'den başlayıp Danimarka, 
Almanya, Hollanda, Belçika, 
Fransa üzerinden İsviçre'ye ka
dar dağıtımı kendileri üstlendi
Ler. Bu oldukça çetin oldu. Ama 
oldu .. . 

İlk sayının ürünlerine göre da
ğıtımı daha profesyonelce sür
dürrneğe çalışacağız. 

Bizim de genel olarak okuyu
cudan isteklerimiz var ... Gazete
nin dağıtırnma aktifkatılmak ge
rekiyor. Herşeyi gazete çalışan
larından beklemek insafsızlık 
olmuyor mu? Ayrıca, gazeteyi 
haber ve yazı ile beslemekte, bi
raz okuyucunun işi ... Gerçi, biz 
tüm siyasi hareketlere bu konuda 
çağrı yaparak kendileriyle ilgili 
haberleri iletmelerini istemiş
lik... Fakat siyasi hareketler 
kendileriyle ilgili haber iletmek 
yanlısı görünmüyor/ar. Ne var ki 
biz bu konu ile ilgili olarak bir 
prensip sorunu olarak bize ileti
Len belgelere dayalı yayını esas 
almaktayız. Dernekler ve benze
ri demokratik kuruluşlarla da il
gili durum aynıdır. 

Yazariara gelince: bu bir nite
lik ve sorumluluk meselesidir. 
Biz yazarlar arasında ne bir ay
rım gözetmekteyiz ve ne de yazı
lara herhangi bir biçimde müde
hale etmekteyiz .. Dağarcığı dolu 
olana gazetenin sayfaları sonu
na kadar açıktır... Dağarcıkda 
neler olduğu ise yazarın kendisi
nin ortaya kayacağı maddi bir 
gerçekliktir. 

Kaldı ki Kürt hareketinin yazı
lacak, tartışılacak o kadar çok 
sorunu var ki ... Gene de sabırla 
belli bir dönem bekleyeceğiz. ~ 
süreç içinde gazete eksikliği his
sedilen boşluğu doldura doldura 
yoluna devam edecek. 

Gelecek sayıda buluşmak 
üzere .. . 

KURDISTAN PRESS 

Kurdisk Tidning 
Utkommer varannan vecka 

Kürdistan Press Yazı Kuruluna 

Gazetenizin ilk sayısını okudum. Bi
ze böyle bir gazete sunduğunuz için siz
leri kutlarım. Bir Kürdistanlı olarak 
çok sevindim. 

Size bir soru sormak istiyorum: bi
rinci sayının 14. sayfasında DDKO 
TÜRK BASININDA isimli yazıda, bir 
açıklama dikkatimi çekti. Kendisini 
Askeri Mahkemeleri n savunma avukatı 
olarak tanıdığımız ve hürmet ettiğimiz 
Avukat Şerafettİn KAYA, açıklama ya
parken, kendisinin savunma günü bir 
kısım müvekkileri tarafından aziedildi
ğini açıklamaktadır. Ben, Şerafettİn 
KAYA'nın mahkemelerde nasıl didindi
ğini çok iyi bilenlerdenim. Merak edi
yorum. Şerafettİn KAYA'yı kimler az
lettiler ve niçin? 
Eğer gazetenizde bu konu ile ilgili bir 

açıklama yaparsanız, memnun olaca
ğım. Çalışmalarınızın daha verimli 
olarak devam etmesini diliyorum. 

Serhat BAWER 
FRANSA 

***************** 
Kürdistan Press'e 
İlk sayınızı beğenerek okudum. 

İnşallah devam edebilirsiniz. 10. say-
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fada Devrimci İşçi'den M.Öz
tür~ ile yapılan söyleşide 
M.Oztürk'ün -ve tabii Devrim
ciİşçi'nin-Kürdistan politika
sını da okusaydık daha iyi 
olurdu diyorum. 

Hüseyin C/VAN 
İSViÇRE 

************** 
Sayın Kürdistan Press Yöneti

cileri 
Derginizin yayın hayatına baş

lamasından dolayı sizleri kutlar, 
dergide emeği geçen tüm arka
daşlara saygılar sunarım. 
Şimdiye kadar Avrupa'da ya

yınlanan tüm ilerici demokrat 
yayınları olanaklarım el verdi
ğince okumaya çalışıyorum. Ne 
yazık ki bazı yayınları uzun süre
dir takip edemez oldum, nedeni 
bu dergilerin belirli bir kitleye 
yönelik yayın yapmaları. 

Hepimizin bildiği gibi Avru
pa'daki işçi sınıfının kültür düze
yi bellidir, öyleki kendi lisanı
mızla yayınlanan gazeteleri bile 
izlerken zorluk çekmekteler, si
yasi dergilerde kulanılan diya
lektik terimleri okurken çok da
ha fazla zorlanmaktadırlar. 

Bİ XWENDEVAN RE 

Kurdistan Press di hejmara 
peşin de, eleqeyek mezin dit. Ev 
na ye we mane, ku Kurdistan 
Press rojnameyek bU qisur e, an 
jf bi ser a ber e. Le e me di peva
joke de kemasiyen xwe ji hale 
nakin. 

li rexnan, rexna peşfn, ku ji 
me re ten, ev e: "Bila roportaj 
kem, a nuçe zede bin': Le bila 
neye ji bfr kirin; ev hevpeyvfnen, 
ku ten kirin, di na va xwe de gira
niya nilçan dihimfne. Ango, di 
naveroka van hevpeyvfnan de ge
Lek nuçe hene. 

li aliye din di ware diril ve roj
name de ji hin rexne ten kirin. 
~k: ''nivfsandinen har-tipen 
har'' Gele k xwendewan dibejin, 
ku bi tipen har nivfsandina go ta
ran, meriv aciz dike. 
~k me bere jf da zanfn, heta 

demeke we reza rupe/an wek be
re bidome. Mimkin e, piştf hej
mara 6 an, eme rojname wek du 
bendan -benda kurdf a a Tirkf
derxin. li xeynf ve em dixwazin 
bendeke bi sorani jf derxin. 

Di ware belavkirine de jf hin 
rexne u daxwaz hene. Gelşa be
Lavkirina rojname gelşek bi sere 
xwe ye. Belavkaren Ewrupa bi 
çavekf bebiryar li rojname dine
rin. Mercen gelekf giran datfnin 
ber me. Wek: '' 10 hezar Mark 
depozft, %75 garantiyafirotine, 
%80 komfsyona belavkar a roj
name firoşan, bihaye hilgirtina 
ji balafirgehe, bihaye paket kirin 
a poste' a wekf din. 

li bo hejmara peşin, me bi be
Lavkaran re kefteleftek mezin kir. 
Me li hev nekir. Paşe me biryar 
da, ku navkaxwe bi deste xweje
kin. Heval u kedkaren me; ji 
Stokholme, heta bi Danimarka, 
Almanya, Hollanda, Belçfka , 
Fransa u Swfsre belavkirina 
Kurdistan Press 'e dan ser milen 

Bilhassa bu durumu göz önün
de bulundurarak Kurdıstan 
Press'te halkın anlayacağı basit 
bir dil kullanınanızın yararlı ola
cağı inancındayım. 

Kurdistan Press yayıncılarını 
bir kere daha kutlar, onurlu mü
cadelenizde başarılar dilerim. 

A.R. DEVECİ 
DEVENTER/HOLLANDA 

************** 
Ji Kurdistan Press Ra 

Kurdistan Press giheşte deste 
min. Bi rasti ji ez gelek pe şa
bôm. Lewra eva çara yekan e 
ku rojnamek bi penusa gelek 
kesan derket. Eva tiştek piçôk 
nin e. Heta iro (ku em ji bo vi 
dema nizik bibejim) tu rojna
me bivi lewne derneketiye. Ez 
hevidarim ku hemô kurdek 
peştgiriya Kurdistan Press bi
ke ô bi de jiyandin. 
Niha serkevtin ô geşbôn dix
wazim ji bo Kurdistan Press ... 

Şivan AYTİMUR 
DANİMARKA 

************** 

xwe. Ev kar ji bo ma dijwar u zor 
bu. u çeba. 

Li gora hejmara peşfn, eme 
hewl bidin ku belavkirina rojna
me bi awakf profesyoneltir binin 
ci. 

Be guman, hin xwestek u dax
wazen me ji ji xwendevanen me 
hene .. . Di ve meriv bi awaki aktif 
di belavkirina rojname de beş
dar bibe. Meriv nikare her tiştiji 
kedkaren rojname hevi b ike. He
ger meriv her tişti li heviya ked
karen rojname bihele, gelo ev ne 
bevfjdani ye? li aliye din di roj
name de ni visandin jf kare xwen
devanan e. Me hernil rexisıinen 
siyasf ji vf karf agehdar ki ri bU. 
Le tişte te ditin rexisıinen siyasi 
ji vi karf agehdar ki ri bU. Le tişte 
te dftin rexisıinen siyasi naxwa
zin tiştek di derbara wan de be 
nivfsandin. Le Li gor prensiben 
xwe eme ni vis a gotaren, kuji me 
re ben şandin, biweşfnin a li gor 
van belgan weşane esas bigrin. 

Çaxa gotin be ser nivfskaran: 
Ev meselek berpirsiyari u gi

raniya hebane ye. Em ne ferqe 
dixin na va nivfskaran u ne jf teki
li naveroka ni vis an nabin. Ni vis
karen a turke wan tije be, rupa
Len rojname heta bi dawfji wan
vekiri ye. Le naveroka nivisen 
nivfskaran, wan giredide. 

Di bingeha xwe de, gelek gel
şen tevgera kurdi hene, ku meriv 
kare li ser wan binivfsfne. Le 
cardin ji eme heta demeke ra
westin. O di pevajoka xebata 
xwe de eme cihek, ku vala mane 
uxwedi kemasi ne, dagirin aber
dewame rewftiya xwe. 

Bi heviya hevdudftina hejmara 
be ... 

KURDiSTAN PRESS 

ABONE BE 

ABONE OL 
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Türkiye'de 
Ara Seçimler 

Yapıldı 
D Seçmen sağ iktidardan yana D Erdal inönü ve Ecevit'in temsil 

ettiği burjuva solun oy yüzdesi ise 
%30,9 D Toplam oyların %69,1'i Özal, 

Demirel, Türkeş ve Erbakan'ın 
temsil ettiği milliyetçi, muhafaza
kar, faşist sağ kanat aldı. 

D Türk burjuva basınının yargı
sı: Seçimleri Demirel kazandı. ANAP 6 milletvekili, oy yüzdesi 32,1 

DYP 4 milletvekili, oy yüzdesi 23,5 
SHP 1 milletvekili, oy yüzdesi 22,6 

DSP %8,5 
Diğer partiler toplam o/o 7,6 

Türkiye halen, Cuntacı devlet başkanı Evren'in tam ve kesin haki
miyeti altında bulunuyor. Demirel'in başını çektiği "anti
militarist" muhalefet, gerçi, generalleri bir hayli yıpratıyor, ama, 
kesin olan şu ki, MİT ve Kont-Gerilla halen devlet başkanı Evren'in 
emir-kumandası altında bulunuyor. Bu nedenledir ki, generaller, 
ısrarlı bir biçimde orduyu teyakuz durumda tutuyorlar. Bunun tabii 
bir sonucu olarak, Ordu, zulmu ve zorbalığı Kürdistan'da yaygın
laştırmaya devam ediyor. 

inandıncı değil. Sonuçta, Türk devletinin ırkçı-şoven yapısı koru
narak, demokrasi yapılan seçim platformu, esasa ilişkin bir değiş
me yaratmadı. Yaratması da beklenemezdi. 

ğı.. Sendikaların kapatıldığı, binlerce genç insanın cezaevlerinde, 
işkencelerde süründürüldüğü, her üç kadından birinin fahişeliğe 
zorlandığı, kızını satan babaların, karısını pazarlayan kocaların 
Türkiye'sinde, Arap dünyasının genelevi durumuna gelen Türkiye~ 
de vatandaş umudu Özal'lardan, Demirel'lerden beklerneye devam 
ediyor .. 

Burjuva sağının, generallerin, ikide bir iktidara müdahale etmesi
ne karşı bir tepki olarak ortaya sürdükleri anti-militarizm, Türk 
devletinin Kürdistan politikasını kayıtsız şartsız kabul ettiği için, 
son tahlil de bir uzlaşma çizgisinde buluşacak. Burjuva solu ise Ll 
Mayıs'ı alkışiama gibi bir ayıbın sahibi olduğu için bu konuda fazla 

Ne var ki seçim sonuçları, Türkiye'de Sosyal-Demokratlara bağ
lanan umutları kararttı. En azından ilk genel seçimlerin, sağı ikti
dara getireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Her ne kadar bir varsa
yım ise de DYP artı ANAP ortaklığı , muhtemelen Demirel'in 
Cumhurbaşkanlığı'nı gündeme getirecek. Türkiye'nin Karaman
lis'i olma şansını yitiren Demirel, Bayar'dan sonra ikinci sivil Cum
hurbaşkanı olmaya hazırlanacak. 

Henüz yenilginin ve muheceratın girdabından çıkamayan sosyalist 
solun örgütleme, bilgi ve bilinç taşıma görevini yerine getirme im
kanından ve gücünden yoksun olduğu Türkiye'de önümüzdeki gün
ler baskı ve zulmun daha da boyutlanacağı, toplumun acımasız bir 
zam furyası altında ezileceği ve Avrupaya gerdan kırıp, kalça salla
yan Özal'ın alış-veriş faaliyetlerini arttıracağı günler olacak. 

Seçimlerin, bir diğer sonucu ise, kanlı ve zalim 12 Eylül rej!minin 
henüz yaraları sarılmamışken, seçmenin, cuntanın emireri Ozal'da 
somutlaşan süngülü kapitalizmden henüz fazlaca şikayetçi olmadı-

ATiNA'DA YARGlLANAN 
PARTilANCI LAR 

BERAAT ETTi 

Kürdistan'da 9 arkadaşlarının öldürülmesi
ni protesto etmek için Atina THY bürosunu 
basan TKP-MUPARTilAN hareketine bağlı 
17 siyasi mülteci, yargılandıkları AtinaSuçüs
tü Mahkemesindeki duruşmada beraat 
ettiler. 

Protestocular adına konuşan Murat KOÇ: 
"Kürdistan'da 9 arkadaşlarının öldürülmesi
ni protesto etmek ve Yunan kamuoyunu 
Türkiye'deki rejim hakkında bilgi sahibi olma
sı için Atina THY bürosunu bastıklarını" söy
ledi. 

• 

DEV~OL DAVASlNDA 
SAVCILIK GENE 

iDAM TALEP ETTi 

Eğe Ordu Komutanlığı 1 Numaralı Askeri 
Mahkemesinde sürmekte olan 11 sanıkil De
nizli Dev.Yol davasında Askeri Savcı esas 
hakkında görüşünü açıkladı. 

Savcı bir sanık hakkında ölüm, Zafer Ünal 
DiNÇEL, Bedia Birnur BiLGiÇ, Ayşegül Şe
nay !<AŞKAR, Fatma Oğuz GÜLTEKiN ve 
Ali BlLGlÇ hakkında 4 yıl ile 13 yıl 4 ay ara
sında değişen çeşitli ağır hapis cezası talep 
ederken, 4 sanık içinde beraat istedi. 

8 EKIM 1986 
Dört tarafından hançerlenmeye devam edilen Kürt hal 

kı, bağımsızlık ve. özgürlük mücadelesini sürdürme 
ye devam ediyor .. Iran ve Irak pratiklerinde sürdürü

len silahlı mücadele yeni boyutlar kazanıyor. Türkiye pratiğinde 
ise, 12 eylül'ün kanayan yaraları sarılıyor .. Türkiye pratiğinin 
can alıcı merkezleri gene hapishaneler elbette .. DİSK, Barış 
Derneği gibi davaların, Avrupa politika batakhanelerine rüşvet 
olarak atılmasından sonra, hapishaneler; hapishanelerdeki bas
kı ve zulum unutulmaya yüz tuttu .. Ama, hapishanelerde dev
rimciler var. Devrimciler hapishanelerde direne dögüşe yaşa
maya devam etmektedirler . . Türk ordusununGüney Kürdistan' ı 
bombalaması da hapishanelerden yükselen direnişlerle lanet
lendi . Bu yüzden gene insanlarımız işkeneceye alındı.İstanbul 
Metris hapishanesinde başlatılan 5 günlük açlık grevi ise ne 
Türkiye'de ve ne de Avrupa'da gerekli ilgi ve desteği görmedi . 

Biliyoruz ki, gerek genel olarak Türkiye'deki demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesi olsun, gerekse Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesi olsun yeterli örgütlenme düzeyine sahip değil. Bu
nun doğal bir sonucu olarak yeterli ve gerekli iletişim
haberleşme ağına da sahip değil. Bu da doğal olarak direnen , 
döğüşen insanlarımızın sahipsiz, savunmasız bırakılmalarının 
bir nedeni . 

Türkiye açısından , bu durum kısmen giderilebiliyor. Ama, 
Kürdistan açısından durum gerçekten vahim . 

Kürdistan Press'te elimizin erdiği gücümüzün yettiği kadar ile
tişim haberleşme sorununa katkıda bulunmaya çalışıyoruz . Bu
nun şartlarını , imkanlarını yaratmaya çalışıyoruz . Zaman için
de bunun başarılması elbette genel olarak demokrasi ve sosya
lizm mücadelesi açısından olsun, özel olarak Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesi açısından olsun kazanılmış bir mevzi 
olacak. 

Özetle, bize kalıcı , üretken kurumlar gerekli . . Yeni kurumlar 
yaratmaya mecburuz .. Yeni kurumlar yeni güçlere, yeni ili şki 
biçimlerine, yeni çalışma yöntemlerine ihtiyaç gösteriyor.. Kür
distan Press'e bi raz da bu pencereden bakmak gerekiyor. Bu 
pencereden bakınca kahredici ve kıs ır ilişki l erden, verimli ve 
üretken ilişkilere geçmek sanıld ığı kadar zor olmayacak .. 
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PKK ERUH DAVASINA 
DEVAM EDiLDi 

Diyarbekir Askeri Mahkemesinde görül
mekte olan PKK-Eruh davasına devam edil
di. Yedinci Kolordu ve Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesi'ndeki 6 Eylül'de yapılan duruş
maya tutuklu sekiz sanık katıldı. 

E ruh davasında bir kısım sanıklarla ilgili ka
rar Askeri Yargıtayca eksik soruşturma nede
niyle bozulmuştu. Yeniden başlanan dava
nın duruşmaşına sanıkların dinlenmesiyle 
devam edildi. ltirafçı sanık Resul BALIÇ'ın ta
nık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı. 

LiCE GRUBU DAVASI 
SONUÇLANDI 

Diyarbekir Askeri Mahkemesinde 
bakılmakta olan PKK-Lice grubu 
davası da karara bağlandı. 2 Ekim 
günü, Yedinci Kolordu ve Sıkıyöne
tim Komutanlığı Mahkemlerindeki 
duruşmaya davanın tek tutuklu sa
nığı ~esl!l DEMiR'i 13 yıl4 ay, Salih 
DEMIR, lzzettin DEMIR, Abdullah 
DEMiR ile Sait TÜRKEKULu da 
4'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 

8 COTMEH 1986 

Gele Kurd, ku ji çar aliyen xwe hatiye xençer kirin 
tekoşina xwe ya ji bo serbixwebı1n ı1 az;_adiye 

, berdewam dike. lekoşina çekdari di pratika Iran ı1 
I q berekl fireh bidestxist, le di pratika Tirkiye de, biri-
na 12 e Ilone ten ~an. Navenden pratika Tirkiye ji, be gu
man girtixane ne. Erişa heza Tirk ya li ser başfire Kurdista
ne, di girtixanan de bi liberxwedan hat rı1reşkirine. Ji ber ve, 
cardin meriven me ketin bin ledane. Xwe birçi histina 5 ro
jan, ku di girtixana Metrise de dest pekiri bu. Li Tirkiye ı1 
li Ewrı1pa eleqe ı1 piştgirtine~ nestend. 

Em tev zanin, ku çi tekoşina demokrasi ı1 sosyalizma Tirki
ye ı1 çi ji tekoşina rizgariya netewi ya Kurdistane, ne bı1ye 
xwediye hunanek bi bingeh. Bi ve re giredayi, nebı1ye xwe
diye hacetendan ı1 standinen hewcedariye. Ev ji, beguman, 
dibe sedema, ku meriven me yen şerker, be xwedi ı1 hepa
rastİn biminin. 

Ji aliyeTirkiye ve ev kemasi hinekl te berteref kirin . U ji 
ali Kurdistane ve ev rewş, rewşeke melı1l e. 

Di Kurdistan Press'de, hetaji deste me be erne hewl bidin, 
ku kemasiya gelşa gihandin ı1 agehdariye ji ho le nakin ı1 bi
bin alikan we. Serketina ve kari, çi di tekoşina demokrasi ı1 
sosyalizme de be ı1 çi ji di tekoşina rizgariya netewi ya Kur
distane de be, webibe mewziyek serketi. 

Bi kurtebi ri, jimere sazı1manen rı1nişti Ci diven. Em begav 
in ku sazumanen nu biafirinen. Sazı1manen nu, hewceyi he
zen nu , danı1standinen nu, awayen xebata nu ye. 

Dive meriv hinekl ji bi ve pencere li Kurdistan Press'e 
binere. 

Çaxa meriv bi ve pencere li Kurdistan Press'e dinere, te di
tin, ku derbasbuyin tekiliyen berdar we hinekl zor pek be. 

ORHA:\ KOTA:\ 
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0 "MEYDANA ERMENIYAN" 
Li Atina, nave meydana Voltaire hat guhartin ı1 

bı1 "Meydana Ermeniyan". 
Ji ber sedema guhartina nav, di ahenga ku hat çe

kirin de, Seroke Belediya Atina Dimitros Beyis, 
Waliye Atina, Seroke Komela Ciwanen Ermeni
yen ı1 kesen peşketi yen civata Ermeniyen Yuna
nistan beşdar bı1n. 

Di ve ahengi de yeki li ser nave Ermeniyan got: 
"Em dixwazin, ku parlementoya Yunanistan bi 
awaki fermi qirkirina Ermeniyan binase" Seroke 
Belediya Atina, Beyis ji got: "Ez hevi dikim ku 
gele Ermeni di demek nez de bibe xwediye wela
te xwe." 

O SWED 11 MUHACIRAN RE TE GIRTlN 

Seroke daira biyaniyan Thord Palıni und, di he
vpeyvina xwe ya ku bi nı1çeyihane Dagens Nyhe
ter, Magdelena Ribbinge kir, de got: "Swect ne
ma kare bi mihaciran re derkeve seri" 
Palıniund da zanin, ji ber ku S wed ji mihaciran 

re vekiriye, em xwesteken mihaciran de zehmeti
yan dikşinin. Palmlund, de zanin, ku bi pirbuna 
mihaciran li S wed nijadperestiya li diji biyaniyan 
ji zecte dibe. 

O KOMISYONA MİLETEN YEKBÜYI (FN): 
"KURDEN BE WELAT BI ŞÜN DE 
VENEGERININ" 
Ji balafirgeha S wed, Ar landa, du malbaten Kur

den Lubnane bi şı1n de hatibı1n şandin. Ji ber ve 
sederne Komisyona M ileten Yekbuyi ya li Swisre 
ji miritiya S wed xwest, ku Kurden be welat bi şı1n 
de venegerinin. 

Louise Bjurwill, pişti lekolinek kurt, da zanin, 
ku sedema bi şı1n de vegarandİna malbaten Kur
den Lubnane ter nake ı1 hevi kir, ku miritiya S wed 
ve çewtiya xwe di ber çav re derbas bike. 

Lubnane ne grı1bek taybetine." 

O TİRKİYE XWEST KU FINDIQEN BI RAD
YASYON BIFROŞE WELATEN AET 

Tirkiye xwest ku fındıqen bi radyasyon, bifroşe 
welaten AET, le çaxa welaten AET fındıqen bi 
şı1n de li Tirkan vegerandin. Tirkan icar ev fındı
qen bi jehr di nava welet de dest bi firotina wan 
kir. 

O LI HEQARI DU KES HATIN KUŞTlN 
Li Heqari, gunde Toptepe (girectayiye Beytulşe

bab e) ji ber mesela erdan şer derket ı1 di vi şeri 
de du kes hatin kuştin. 

Malbata Işık ı1 Bazı j i ber mesela e rdan bi h ev re 
şer kirin. Di vi şere de Ruseyin Işık ı1 Mehmet 
Emin Işık bi dewançe hatin kuştin. 

O DAWA YA FATSA 

Di dawa Fatsa 2 de ji bo I kesi ceza muebbet, ji 
bo 65 kesan ceza hepse hat dan ı1 105 kes ji hatin 
berdan. 

O 3 kes ji Tir ki ye bi avjeniye çeme Meriçe derba
si Meqamen Yunanistan bı1n ı1 ji wanAmafe sparti
na xwestin. Ji aliyen din malbatek Irani ji mafe 
spartine ji meqamen Yunaistan xwestin. 

O Seroke dewleta Kı1baye, Fide! Kastro, bal li 
ser xugigirtin ı1 bertile kişand. Kastro di kongra 
komiteyen parastinen şoreşe ya seyemin de got 
ku: "Her çıqas xetere civatameya şoreşger hebe 
ji, ew bi milyonan caran ji kapitalizme bi edi! ı1 

baş e. 

XWUŞKA NECLA YÜCE 
Xwuşka Necla Yüce keçeke 

Kurd e. Ji Dersime ye. Ji ware 
Seyid Riza. Ji ware PTre 
Kurdan .. . 

Dersim .. . 
Dayka hezaran sali: SitOxwar, 

perişan, bindest, weran e ira. 
"Ferman e, Li me ferman e, daw 
u delinge Dayka Kurdan di nav 
dest u piyen Ordiya Tırkan de 
mane ... '' 

Ere ferman e. 
Ez bawerim pirraniya we di roj

namen Tirkan de çiroka hale 
Xwuşka Necla Yüce xwendine. 
Necla bi emre Waliye Dersime, 
ji aliyen dixtoren Tirk te muaye
ne kirin. Wali dixwaze bizanibe, 
ka Necla bi mere xwe re raketiya 
an na. Bo ku mere Necla şoreş
gereke kurd 
e ı1 li diji hi
kumeta qo
lonyalist şer 

dike. 
Me af bike 
Xwuşka 

Necla . .. 
Bibore day
ka min. A 
resti pişti çi
roka Te, ez 
fedi dikim 
derkevim 
nav mirovan. 
Dile min di
gere, vereşa
na min te, ez 
ji xwe re 
şerm dikim. Waliye Qolonyalist, 
Waliye dewleta be namus, be ar 
liDersimebi kefa dile xwe di me
şe, dileyize, qerara dide. tirsa 
wali Kenan Güven ji me tune. 
Wali baş dizane ku em çepen 
Kurd ne yek in . Em di nav gel de 
bihez in. Di rewşa iro de em ni
karin tiştek binin sere waliye kı1-
çik. Ger wali nedikaribı1 ve tişte 
pek baniya. 

Le çi feyde! 
Deste walije re ye. Ferman fer

mana w i ye. Kiji me dikare w i ı1 

'\ ( \ '\ :< ' 

hevalbenden wi bide seknandin? 
Wali bi hez e, xwedi ord iye, xwe
di welat e. 

Le em? Qet ... Emji em in. 
Ma gelo ji vetişte pistir we Mi 

çi be sere dayken Kurdan? Erne 
çawa bikaribin li nav çaven day
ken xwe, jinen xwe, xwuşken 
xwe meze bikin? Bi baweriya 
min ne tene Waliye Dersime, ne 
tene tı1le kılçan hetka me biriye. 
me bixwe ji hetka xwe biriye. 
Dijmin di hembere me de yek e, 
em perçe perçe ne. 

Heyfa mera ... 
Heta niha me ji bo Xwuşka 

Necla çi kiriye gelo? 
.Piçek ''Axxx ı1 vaxxx ... " hew

qas. Di vi rewşa Ewrı1pa da ki bi 
ki pismam! .. 

Daxwaziya 
minji korne
le ı1 partiyen 
Kurdistane 
ev e ku, rew
şa Xwuşka 

Necla bibin 
hemı1 deren 
dine . Çi li 
Tirkiye, çi li 
derveye Tir
kiye , dive 
bersiva van 
qolonyalis
tan be dayin. 
Gerembidil 
ı1 can, bi ba
weri ı1 bi me
rani bersiva 

van tı1lan nedin, we he pirr tişten 
nediti bene sere dayken me. Ge
leke be rı1met, be hesiyet, geleki 
perçiqandi, zı1 bi zı1 nikare sere 
xwe rake ı1 azadiya xwe bistine. 
Dijmin vetişte baş dizane. Loma 
me pis dike, piçı1k dike. 
Baş e di mesela Xwuşka Necla 

de tewre çepen Tirka çi ye gelo? 
Ji Şex Seid heta niha çi bı1ne, 

disa ew in. 
Sal bi sal xwezi bi par. 

Mahmut BAKSi 
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Ji daira Biyaniyan Björn Weibo da zanin, ku we 

xwestina komisyona MY tişteki neguherine. 
Björn Weibo digot; "Ji bo ku em xwestina wan 
qebul bikin, di ve biryarek, ku je re di bej in birya
ra grubi, bestandin. Ev ji bemecale. Kurden li 

ii-" t ~ ltD ~~h ı lt ~ 1 ~ 
A 

l(f> ~fr r'-111' ı 1.._D ~~~ ı 

Weşanen Giştl rojen lroj li hi n welatan rolek dewln 
di dayina agahdariye, belav kirina blrObaweriyan O 
kOr kirina zanibOna miravan de dillzin. Ji derde bin
destbOne netewa Kurd ji ve feklya sedsala 20an sO
dek weqa gewre ne dltlye. Tu programen weneguhez 
O radyo yen ku ji hela Kurdan de O di bin kontrola wan 
de bi hawak fere, zelal O berdewamln teyen peşkeş 
kirin tunen. tene çend kovaren Kurdan hene O di go
tara lroj de em e li ser wan bisekinin; li ser kovaren ku 
li Ewropa Roava bi tipen latlne teyen der. 

Zor mixabin, ku di dawiya sedsala 20an de he roj
name an kovarek bi zimane kuröı tu ne ku; 

a) ji hela Kurden ji heml beşen Kurdistane de teye 
xwendin; 

o 
b)di wexte de O bi hawak berdewamln teye der. 
Piraniya kovaren lroj li hale, an organen parti O rxis-

tinan in, an jl bi reya wan ten weşandin . Wisa van ko
varan tene nivlsen li hesaben hi n parti, an rexistinan 
tyen dinivlslnin. 

Zor dijwar e lroj bo nivlskarek Kur d, ku ew bi hawak 
serbest wek daxwaza dile xwe binlvlsine, çiku ; 

a) hejmara kovaren bi kuröı li ser tillyan tene jimar
tin O sale hema çendek ji wan teyen der; 

b) rupelen van kovaran tene bo hin mesele O ma
dan vekirlne; O 

c) ger gotara nivlstareklli kefa redaksiyana kovare 

RUPEL 1 SAYFA 4 

KURD 0 WEŞANEN GIŞTi 
( Radyo, Te lv., Roj name, Kovar } 

ŞAHiNE B. SOREKLi 

neye, an telsefa tede ne wek ya parti , an rexistina kova
re be, ev gotar tu caran xwe na gihlne rupelen kovare. 

Xeyn ji problemen zimen gellek problemen din jllroj li 
peşiya nivlskaren Kurd in. Yek ji van problem en ev e, ku 
hejmarek mezin ji parti O rexistinen Kurdistane helroj ll 
bendek ji f~sefa eşirtl d~ siyaseta xwe de pek tln in: YE 
DIJMINTIYE Bl DIJMINE ME RE (partlyek Kurd in) NE
KE AN HEM! KIRIN Ü BIRYAREN ME RAST NEBINE, 
EW NE DOSTE ME YE!! Wisa penOsa gellek nivlskaren 
Kurd , an ji dest tunebOna gengazlyan, an jl ji tirsa ku par
tiyen Kurdan bi wan re belki dijmintiye bi kin (sitemkariya 
hukmatan li heleke) işk dimlnin. Çiqa mirov dilsar dibe, 
demali ber çavan baş tet xuya kirin, ku ne tene demoq 

l ·t;> 1 '~ ı D Hi 1'1*" ı.::: lll\ l ~f'l lll'-1· 

rasT li cem hukmaten serdest, le li cem gellek rexisti
nen Kurdan jl tu ne. 

Hejmara Kurdan ya mezin lroj ne dikare bizimane 
xwe bixwlne. Ew hejmara biçOk ya ku dizane bixwlne 
jl, an tiştek xwendine di desten xwe de nablne, an jl di 
rupelen kovaran de pirr caran xeyn ji propagandaye, 
çend helbestan O çend nOçeyen biçOk tiştekl nablne. 
Di dema ku li hi n beşen cThane ji dest yekl naye der 
ku ew hema nOçeyen di rojnameyen si be de bixwlne, 
di dema ku kovaredi li ser teyran O masiyan te ne we
şandin , di dema ku li hin welatan gotina zehf
pirrbOna zanibOne (knowledge explosion) dibeye, bo 
me Kurdan he kovarek layiq li hale tu ne ku dikaribOye 
bi hawak objektif nivlsan biweşlne, be derengl d erke
ve O were belav kirin. Ev jl baş xuya dike, ku : · 

1) em pirr li dO hin gelen cThane mane; 
2) em bi xwe jl hincaran dijminen mafen xwe ne; O 
3) hinan ji me sOda partiyen xwe dane ser sOda 

netewl. 
Ger em bi rastl dixwazin ji ev rewşa xirab derkevin 

zor giring e ku em sinçiyen xwe yen çewt li şOne bihe
len, xwe ji mentalltlya eşlrtlye azad kin O bi çaven ve
kir!, bi zanibOn li rewşa xwe meze kin , bo em belki di
karibin çend gaven bi sud bavejin O gengaziyen we
şanen yen li hale bo peşvebirina zanistlye O 
çetirkirina rewşa Irayin texin kar O xebate 

Sydney, V- 86 
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Irak'In Dlyala şehrinden arap as1111 doktor AZAD'm, Av· 
rupa'dakl Kürt doktorlarma çağr1s1: 

KURTARILM IŞ 
ALANLARA 

•• •• 

DONUN! 
• Kürt halkı kurtuluşu için mücadele ediyor. Ben de halkların 
özgürlüğünden , kurtuluşundan yanayım. Bundandır ki, Kürt 
halkının kurtuluş mücadelesine hizmet etmekten gurur du
yuyorum 

• Ülke dışındaki sağlık personeli ve doktorlar kurtanimış 
alanlara dönüp kendi halklarına hizmet vermelidirler. 

• Bölgenin tek doktoruyu m. Bazan 4 saat, 6 saat yürüyerek 
hastaların bulunduğu bölgelere gidiyorum. Döndüğüm za
man muayenehanenin önü beni bekleyen hastalarla dolu 
oluyor. · 

(Güney Kürdistan ANK) D Kurtani
mış bölgelerin en önemli sorunların
dan biri, tıbbi malzeme ve sağlık per
soneli . . Konu ile ilgili olarak Mayıs 
1985 'de ihtilale katılan Arap asıllı 

doktor Azad ile görüştük. 

D Doktor Azad, Basra Yüksek Sağlık 
Okulu 'nu bitirdikten sonra, askeri 
doktor olarak 5 yıl 7 ay Hewler bölge
sinde çalışmış. Daha sonra ihtilale 
katılmış. Dr. Azad 'a ihtilale niçin ka
tıldığını sorduk: 

D Kürt ulusuna hizmet etmek için ih
tilale katı ldım. Daha önce illegal yol
larla dağıtılan KDP ve YNK'nın ya
yınlarını okuyordum. Tanıdığım 

KDP'li bir öge vardı. Onunla, Hiskel 
köyüne geldik . Oradan 4 peşmerge 
beni alıp Peyman bölgesine götürdü
ler. Daha sonra Polit-Büro temsilcileri 
ile görüşmek için Xireyne bölgesine 
gittim. Onların önerisi üzerine 6 ay 
Navçeye Peyman hastanesinde çalış
tım . Daha sonra yanıma gerekli mal
zemeleri alıp, bölgede bir sağlık tara
masına çıktım . Gezi , yaklaşık ı ay ka
dar sürdü. Daha yararlı olacağıma 

inandığım için, Polit-Büroya başvurup 
Quwet Berzan'a naklimi istedim. ı 

yıldır burdayım . Quwet Berzan ve 
çevre köylerinin doktoruyum. 
DSiz Arapsınız. Tedavi ve muayene 
ilişkilerinde dil sorununu nasıl çözü
yorsunuz? 
D Öneeleri yanımda tercüman bulun
duruyordum . Daha sonra Kürtçeyi 
öğrenmeye karar verdim ve öğren
dim . Şimdi herhangi bir problem yok. 
DHastaların genel olarak ne tür şika
yetleri oluyor? 
DKışın, grip; yazın ishal ve bağırsak 
enfeksiyonu ve tabii mide rahatsızlık
ları .. . Bunlar da elbette, yetersiz ve 
kötü beslenmenin ürünleridir. Peş

merge bazen bir-iki gün hiçbir şey yi
yemiyor. Çoğu zaman yetersiz, düşük 
kaliteli g,ıdalarla yetinmek zorunda 
kalıyor. Onüne çıkan , dereden ya da 
kaynaktan su içmek zorunda kalıyor. 

Tabii bunlar da hastalıkların şartlarını 
hazırlıyor, hızlandırıyor. 

DTıbbf malzeme durumunuz nedir? 
Nelere ihtiyacınız var? 
D Son derece sınırlı bir malzeme ile 
çalışmak zorundayız. İlaç ihtiyaçları
mızı Polit-Büroya bağlı sağlık komite
si karşılıyor. Geçen yıla kadar iç ör
gütlenme yolu ile ilaç ve malzeme te
mini oldukça iyiydi. Şimdilerde çok 
yoğun bir denetim var. İç örgütlenme 

bize malzemeulaştırmaktabir hayli sı-
kışmış durumda. · 
D Ülke dışındaki Kürt doktor/arına ilet
mek istediğiniz bir mesaj var mı? 
D Ülke dışındaki sağlık personeli ve 
doktorlardan tek isteğim var: bir an ön
ce kurtanimış alanlara gelip kendi halk
larına hizmet etmelidirler. Mesela gör
düğün şu kOskoca bölgede ben tek başı 

ma çalışıyorum . Bir köyde hasta olduğu 
zaman bazen 4, bazen 6 saat yürüyerek 
hastarun bu lunduğu bölgeye gitmek du
rumunday ım . Döndüğüm zaman, başka 
köylerden gelip beni bekleyen hastalarla 
karşılaşıyorum. Onlar da hastalarına 

bakınarn için, kendi köylerine gitmemi 
istiyorlar. Bir doktorun bütün bölgeye 
gerektiği gibi hizmet vermesi mümkün 
değil . Orneğin burada bir kaç arkadaş 
olabilseydi, en azından bi rimiz köyleri 
dolaşı r, birimiz müfrezelerle eylemiere 
gider, bir diğerimiz de muayenehanede 
hizmet verebilirdi. Ülke dışındaki dok
torlar buraya temelli gelmeseler bile, 6 
ay lığına bir yıllığına gelmelidirler. Ülke 
dışındaki Kürt doktorlarının , kendi 
halklarına karşı olan sorumsuzlukları ve 
ilgisizlikleri , bir .arap olarak beni çok 
olumsuz yönde etkiledi . 

DPeşmergenin herhangi bir eylemine 
katıldınız mı? 
D 28 Nisan ı986'da, Saddam'ın yaş gü
nü nedeni ile eaşların da içinde bulun
duğu 12 bin kişiden oluşan bir Irak aske
ri birliği sahra topu, savaş uçakları ve 
helikopterlerin desteğinde Heyat bölge
sine ve askeri üslere saldırdılar. Quwet 
Berzan peşmergeleri bölgede değillerdi. 
Karargahiarda 60-70 kişilik peşmerge 

grubu vardı. Bunlar da daha çok idari iş
lerle ilgili personelden ibaretti. Ben de 
karargahdaydım. Üç gün savaştık. Bu 
bir avuç insan, inan ki 12 bin kişilik sal
dırganlara adım attırmadı. Bu savaşta ı 

şehid üç yaralımız oldu. İlk defa bu dire
nişte ben de silah kullandım. 

DKürt ulusal kurtuluş mücadelesini na
sıl değerlendiriyorsunuz? 
D Bütün uluslar gibi Kürt ulusunun da 
özgürce yaşama hakkı vardır. Ben Arap 
olduğum için, partinin siyasi ve askeri 
kadrolarının, peşmergelerin ve halkın 
bana gösterdikleri saygı ve güvene min
nettarım. Ben de onlara saygı ve güven 
duyuyorum. Kürt halkı kurtuluşu için 
mücadele ediyor. Ben, halkların özgür
lüğünden, kurtuluşundan yanayım . 

Onun için de Kürt halkının kurtuluş mü
cadelesine hizmet etmekten gurur du
yuyorum. 3 Eylül ı986 

Ji bajare Diyala ye lraqe, bi esle xwe Ereb e, Dr. Azad: 

"VEGERIN 
.A. .A. 

HEREMEN 
.A. 

RIZGARKIRI" 
• Gele kurd ji bo rizgariya xwe te dikoşe. Ez ji hevalbende azadi Cı rizgariya 
gelan im. Ji ber ve ye, ku ez di xizmeta tekoşina rizgariya gele kurd de, xwe 

serbilind dibinim. 
• Ez di hererne de doktore bi tene me. Carna 4 seat, carna 6 seat re di
meşim da ku biçim heremen ku nexweş le diminin .. Çaxa vedigerim, di
binim, ku ber deve tedawixana min ji nexweşan hatiye dagirtin. 

[Başurl Kurdistan-ANKI Gelşek herT giring ji yen heremen rizgarkirT, gelşa malzemen tib'bT O ke
sen tenduristf nin. Di vT warT de em bi Dr. Azad re, ku bi xwe Ereb e O di sala 1985 an de ketiye nava 
şoreşe, peyivTn. Dr. Azad piştT ku , zaningeha bil i nd ya tenduristiye li Basra tewa kir, wek doktore leş
kerT 5 sal O 7 mehan li herema Hewlere xebitiye. Paşe ketiye nava şoreşe. 
• Gelo tu çima ket nav şoreşe , tu karT me bi kurtT agahdar biki? 
•• Ji bo xizmeta netewa Kurd ez ketim şoreşe . Bere bi awakT dizi -nehenT, illegal- min weşanen PDK-
1 O YNK dixwendin. Min endamekT PDK-1 nas di kir. Bi vTre, em hatin gunde Hiskel'e. Ji wir 4 peşmer
gan ez birim herema peyman e. Paşe ji bo ku karibi m bi nOneren porıt bu ro re rO nem, ez çOm here
ma Xireyne. Li ser peşneyara wan, ez 6 mehan di nexweşxana navçeya peyman de xebitTm. Paşe 
min h in m aizemen pewist bi xwe re bir O ez derketim ge ra tenduristiya hereme. Geramin nezTkT me
heke ajot. Min bawer dikir ku eze heberdar bibim, ji ber we min serT li porıt bO ro xist O min tayina 
xwe ya ji bo Ouwet Berzan, xwest. Ev salek'e ku ez li vir im. Di Quwet Berzan O gunden dora we 
de, doktorebi tene ez im. 

Heger doktoren derweyT welet nexwazin bi temamT ben vir jT, le, bi kemanT dive ji bo -6- mehan 
ben nav gele xwe. BedengT O sersariya doktoren kurd yen li derveyT welet ya li hember gele xwe, 
wek doktoreki Ereb min pir deşTne, ez bi xizmetnekirina wan pir deşim . 

• Tu qet beşdarT çalakiyen peşmergan bO? 
•• Di 28'e NTsana 1986'an de, bi sedema·sersaliya Saddam, hezek xwedT 12 hezar leşger O ceh
şen lraqe, bi aiTkarT O piştgirtina balafiren şer, helikopter O top' en sahra, erişe herema Heyat o ser 
meqerenleşkerT ki ri n. Peşmergeyen Quwet Berzan ne li hererne bO n. Di meqeran de bi tene 60-70 
peşmerge hebOn. Ev jT bi piranT kesen, ku bi kar O baren TdarT ve dadiketin, bO n. Ez bi xwe JT li meqer 
bOm. Se rojan me şer kir. Van kulma miravan bawerke nehiştin ku 12 hezar leşger gaveke bavejin. 
Di vT şerT de şehTdek O se birindaren me çebOn. Cara peşin bO, ku min di ve berxwedane şere çek-
darT kir. · 
• Tu tekaşina rizgariya netewa Kurd çawa dibTni? 
•• Weke hemO netewan, mafe netewa Kurd jT ji jiyanek azad heye. Ji ber ku ez Ereb im, kadroyen 
partiye yen siyasi O leşgerT, peşmerge O gel pir hurmete ji min re digrin, qedr O qiymete didin min. 
Ez mi netdare we me. Ez bi xwe ji hurmet O qedre wan digrim, baweriya xwe bi wan tTnim. Dizanim, 
ku gele Kurd, ji bo rizgariya xwe te dikoşe. Ez, hevalbende azadi O rizgariya gela me. Ji ber ve, ez 
xwe serbilind dibTnim, ku xizmete ji tekaşina rizgariya gele Kurd re b~kim. 

3 Tion 1986 
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''AET TURKIYE'DEKI. 

•• •• •• •• •• 
DEVLET TERORUNUN USTUNE 

•• • 
SUNGER ÇEKIYOR 

O Belçika'da yayınlanan De 
Morgen (Sabah) gazetesinde, 
Türkiye'nin AET'ye girmesi ile il
gili olarak yayınlanan bir yazıda 
" AET Türkiye'deki devlet terö
rünün üstüne sünger çekiyor" 
çjenildi.Söz konusu yazının 
l.lf•k tarafından yapılan türkçe 
çevirisini sunuyoruz. 

EÇ (Avrupa Birliğ_~) ~-~,UY.ED~
KI DEVLET TERORUNUN USTU-

NE SÜNGER ÇEKİYOR 

BÜRÜKSEL • Önümüzdeki salı Avru
pa ülkelerinin dışişleri bakanları Türk 
meslektaşları Valit HALEFOGLU'nu 
Bürüksel'de karşılıyacaklar. Türk. Ge
nerallerinin 12 Eylül 1980'de yaptıkları 
darbeden sonra bu tür buluşmalar erte
Jenmişti. 
Türklerin Bürüksel'deki örgütü 

INFO-TÜRK dün bu çeşit ilişkilerin 
tekrar başlamasını suçlayarak, Türki
ye'de insan haklarının açık bir şekilde 
çiğneodiğini ve devlet terörünün uygu
landığını belirtmiştir. 
12 Eylül 1980'de Türkiye'de yapılan 

darbeye bir tepki olarak bir sene sonra 
Kasım'da Avrupa Parierneotosu Türki
ye'ye kredi verme önerisini geri çevir
di. Örneğin Tl milyon tutarındaki yar
dım daha halen verilmedi. Türkiye'ye 
karşı eleştiriler bütün yönleriyle çoğal
dı. NAID üyesi Türkiye 21 üyesi olan 
Avrupa Konseyi'ndeki üyeliği ertelen
di , Avrupa Birliği Türkiye ile olan ce
miyet toplantılarını da erteledi. Türki
ye, Avrupa İnsan Hakları antlaşmasını 
çiğnediği için Strasburg'daki Avrupa 
Parierneotosu tarafından kınandı. 

İNFO-TÜRK'e göre ilişkiler şimdi yeniden 
en yüksek düzeyde başladı. Türkiye'de in
san haklarının belirgin bir şekilde çiğneo
mesine rağmen Türkiye, Avrupa Birliği Ce
miyeti'nin başkanlığına getirildi. Türkiye! 
de sıkıyönetim bazı şehirlerde kaldırılırken 
halen askeri kararlar buralarda geı;;erliliğini 
koruyor. Daha 1500 sendika militanı yargı
lanmayı beklerken solcu politik partilerle 
Kürt halkının temsilcilikleri yasak halde. 
Daha hala soruşturma sırasında ve hapisha
nelerde işkenceler devam ediyor. 
Türkiye, demokratik bir yönetimin getiril

mesinden uzak. Ayrıca Türkiye, bir parle
mentoya da sahip. Ama sadece askeri cunta 
tarafından kabul edilen partilerin temsilci
lerinden oluşuyor. Hükümet bu parlemen
todan çıkıyor ve Başbakan Özal 1980 den 
1983'e kadar Başbakan Yardımcısı olarak 
askeri cuntadan güven oyu almış bir kişi. 
Ayrıca, yasalarda, dışişlerde ve içişlerde 
son sözün Cumhurbaşkanı Kenan EV
REN'e ait olduğu da yazılı . Demirel ve Ece
vit gibi parti başkanları hala politik haklara 
sahip değildirler. 

ŞANTAJ 

Türkiye stratejik konumu ve NAID üyeli
ğinden dolayı batının en önemli müttefiki
dir. iNFO-TÜRK'ün belirttiğine göre, 
Türkiye'deki askeri darbe Pentegon ve 
Uluslararası Para Fonu'nun (İMF) desteğiy
le gerçekleşti. Türkiye, "kardeşi" olan 
Irak'a yardım için Kürt isyancıları bu komşu 
ülkede bombalamaktan korkmamaktadır. 
Bu stratejik veriler ve Türkiye'deki 50 mil
yon halkıyla önemli bir pazar olması nede
niyle Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden 
başlamasını istemektedir. Ayrıca bu şantaj 
Türk Hükümetine yabancı değildir. Bu çer
çeve de 1963'te yapılan bir antlaşma 

Fransa'daki KÜRDiSTAN MÜLTECiLER . . "' . 
BIRLIG/'nden AET'ye 

• •• 
12 MILYON KURT 

CEVABlNIZI 
• 

BEKLIYOR 
f Brüksel ANK] 

16.09.1986 da Belçika'nın başkenti Bürük
sel 'de toplanan Ortak Pazar üyesi ülkeler 
Türkiye'nin Ortak Pazara müracaatını gö
rüştü. Sömürgeci Türk devletinin bu mü
racaatını protesto etmek için , Kürt, Yunan 
ve Ermeni'lerden oluşan yaklaşık 200 yüz 
kişilik bir grupla olayı protesto ettiler. 
"Kahrolsun Sömürgeci Türk Devleti , 

Kahrolsun Cunta, Katil Evren, Cunta dan 
Hesap Sorulacak" sloganları atıldı. Pro
testo alanında KKDK, KO M-KAR ve Kür
distan Mülteciler Birliği Fransa, pankart
larının olduğu gözlendi . 
Kürdistan Mülteciler Birliği Fransa adı 
altında dağıtılan bir bildiride şöyle deni
yordu; "Avrupalı demokratların görüşüne 
göre, uzun bir zamandan beri Türkiye Or 

Türkiye'deki devlet terörü ve özellikle Kürt halkı üzerindeki baskı ve zulum dile getirildi 

1 RO PEL 1 SAYFA 6 

ya göre her senenin 1 Aralık'ından iti
baren bu antlaşma devamlı uzatılmak
tadır. Bu antlaşma ile 1 Aralık 1986'dan 
itibaren Türk işçileri, Avrupa Birliği 
ülkelerine serbestçe gidip gelebilecek
ler. Bundan anlaşılıyor ki bu antiaş
ınayla Türk işçilerinin yabancı ülkelere 
akımı önemli ölçüde artacak. Fakat sa
nılmamalıdır ki,Türkiye hükümeti, işçi 
akımını önlemek için Tl milyon frank
lık yardımdan vazgeçip, Türkiye ile Av
rupa Birliği arasındaki mali protokölü 
erteleyecek. 

13. AVRUPA BİRLİGİ ÜYESi Mİ? 

Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü, 
bakanların gelecek salı (16. 9.86) günkü 
toplantıda sadece genel bir fikir alış ve
rişi yapacaklarını ve özel bir dosya üze
rinde konuşmayacaklarını açıklamıştır. 
Yunanistan'ın adını bildirmeksizin Av
rupa Birliği üyelerinin Türkiye ile olan 
ilişkileri normale döndürmeden yana 
oldukları belirtilmiştir. 

De MORGEN Gazetesinin Küpürü:l3 Eylül 1986 

INFO-TÜRK'e göre işlerin bu gidişatı 
Türkiye'nin yelkenlerine rüzgar vur
durmaktır. Şimdi Türkiye hükümeti 
Avrupa Birliği'nin 13. üyesi olmayı is
temektedir. INFO-TÜRK'e göre Büyük 
Britanya, Almanya ve Fransa Türkiye! 
yi şimdiden açıkca desteklemektedir
ler. Belçika da bu konuda olumlu gö 
rünmektedir. Belçika Dış Ticaret Baka
nı De Croo'nun Türkiye'ye yaptığı ziya
ret sırasında 1 Ocak'tan itibaren yürür
lüğe girecek olan Avrupa Birliği Baş
kanlığı'na Türkiye'yi aday olarak 
destekliyeceklerini söylemiştir. 

pa Birliği'ne üye olup olmama ile ilgili kararını 
vermesi lazım. INFO-TÜRK, Türkiye'nin ekono
mik ve sosyal olarak perişan bir durumda olduğu
nu belirtiyor. Türkiye'deki kişi başına düşen milli 
gelir yılda 1.000 dolar iken Avrupa'daki bir ülkede 
ortalama 10.000 dolardır. İşsizlik % 20 dir ve 
Türkiye ekonomisi, sınırlarının açılmasıyla yıkıl
ma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

İNSAN HAKLARI 

PERİŞAN 
INFO-TÜRK'e göre, Türk halkı Avru 

Avrupa-Türkiye ilişkilerinin yeniden başlaması
nın Türkiye'ye demokrasiyi getirmede hiç bir yar
dımı dokunmayacak, fakat tam tersi cuntayı kuv
vetlendirecek. Her ülkenin kendi başına salı günü 
vereceği karar o ülkenin insan haklarına vermiş ol
duğu değeri gösterecektir. 

tak Pazar'a girmek için uğraşıyor. Ortak Pa
zar'a üye olmak için sahte vaatlerle 'Türki
ye 'de demokrasi var ' senaryosunu hatırlıyor 
ve Avrupalı delegeleri de bu senaryonun ak
törlüğüne çağırıyor. Türk devleti bir yandan 
en gerici barbar vahşetini sürdürürken diğer 
yandan dışarıya demokrasi var imajını veri
yor. Kürdistan'da mahküm olmayan yok, ha
pishaneler dolduruldu , i şkenceler sürekli 
kılındı. Kayıplar hayatın bir parçası haline 
gelmiştir. Türk ordusu tüm gücünü Kürdis
tan'a yığdı. Buna karşın Kürtler sürgüne 
yollandı. Kürt halkı üzerindeki terör vahşe
tiyle devam ediyor. Terörün çizdiği Misakı
Milli sın ırl arı aşılıp Kürdistan'ın diğer par
çalarında da vahşet sürdürülmeye çalışılı 

AET binası önünde protestocular 

yor. Son örnek Türk ordusunun Güney Kür
distan'a napalın bombalarıyla saldırısıdır. 
Eli kanlı Türk devleti Kürt halkına göz ya
şından başka bir şey vermedi. Şimdi kanlı 
eline siz Avrupalı demokratları eldiven ola
rak kullanmak istiyor. 
Biz Kürtler, size hakkımız olan müracatı
mızı yapıyoruz . Kürt halkı üzerindekijeno
side göz yummayın. Yok edilmeyle karşı 
karşıya kalan Kürt halkını yanlız bırakma
yın. Savunmasız Kürt halkını unutmayın ve 
destek verin. 
Türkiye Kürdistan'ında yaşayan 12 milyon 

Kürt sizlerin vereceği cevabı bekliyor." 

O Protesto eylemi yaklaşık dört saat sürdü. 

... 
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İRAN KOMÜNiST PARTİSİ KÜRDiSTAN ÖRGÜTÜ 

''KOMELX' 
D KOMELA veya Kürdistan Devrimci Emekçiler Örgütü 1969'da kuruldu. 
D Şahlığın yıkılmasında akti~ rol oynayan Komela, süreç içinde ideolojik sar
sıntılar geçirdi. ILKongre'de Iran için proletarya partisinin gerekliliği kararına 
varıldı. Kongreye sunulan proğram genel olarak kabul edildi. 
D Mayıs 1982'de yapılan lll. Kongre'de ise, proğr~m resmi olarak kabul edildi 
D Proğram üzerine aniaşan 4 örgütün katılımı ile Iran Komünist Partisi oluştu
ruldu.Parti Eylül 1983'de kuruldu 

{Stockholm ANK] 
• ANK muhabirleri, Kürdistan Press'i ziyaret eden i ran Kömünist Partisi yetkilisi Yedola BiGLARi ile
Komela'mn evrimi üzerine konuştular.Çeşitli sorunlar üzerine iKP Kürdistan Örgütü KOMELA'nm gö
rüşlerini aç1klayan Y Biglari ile yapilan söyleşinin bir bölümünü sunuyoruz. 

O Kürdistan Devrimci Emek
çiler Örgütü 'nden, İran Ko
münist Partisi 'ne geçişin 

ideolojik-politik evrimini 
açıklar mısınız? 
O Komela'nın ll.Kongresi ile 
birlikte İran ve İran Kürdista
nı Halklarının kurtuluşu ve 
sosyalizm için devrimci bir 
proletarya partisinin gerekir
liği sonucu çıkarıldı. KüME
LA, hedef olarak önüne İran: 
da komünist bir proletarya 
partisinin inşası görevini 
koydu. 

Kürt ulusunun kendi kaderi
ni tayin etmesinin doğru bir 
çözümü olarak "otonomi" 
formülasyonu ile Komela, 
Kürdistan'da silahlı peşmerge 
faaliyetini sürdürerek İran'da 
proletaryanın davası, müca
delesine katılmak niye
tindeydi . 

II. kongrede ayrıca Komela, 
Marksist-Leninist örgüt ola
rak kendi içinde ve dışında 

devrimci hareket saflarında 
popülizme karşı mücadeleyi 
başlattı. Popülistlerin sözde 
em per 

nist Partisi? 
O ll. Kongreden sonra Ko
mela genel olarak İran çapın
da bir komünist partisinin ku
rulması gerektiği sonucuna 
vardı. 

Çünkü Kürdistan proletarya
sı İran proletaryasının bir par
çasıdır. Burjuvazi İran'da sınıf 
olarak birdir, birleşik bir dev
lete sahiptir. Proletarya da 
birleşik ve örgütlü bir partiye 
sahip olmalıdır. Proletaryanın 
tek bir komünist sınıf partisi 
olmalıdır. İşte şimdi bu prole
taryanın sınıf partisi İran Ko
münist Partisidir. 

Fakat Kürdistan'da ulusal
demokratik bir mücadele var. 
Kürt ulusu kendi kaderini ta
yin etmek için savaşıyor. İran 
Islam Cumhuriyeti'ne karşı 

Kürdistan'daki bu mücadele 
önemli bir yer • işgal et
mektedir. 

Bu durumda Komela örgüt 
olarak İran Komünist Partisi: 
nde önemli bir fonksiyona sa
hiptir. Özerk konumdadır. 
Kürt halkının kendi kaderini 
tayin etme mücadelesini sür
dürüp devam ettirmektedir. 

ruz. Şiar olarak doğru olabi
lir, ancak, pratikte bugün bu
nu gerçekleştirmek mümkün 
değildir. Çok zordur. Kürt 
ulusu otonomi programı ile 
İran proJetaryası ile birlikte 
daha akılcı ve pratik kurtuluşa 
gidebilir ve İran çapında sos
yalizm inşa edilir. 

Bütün uluslar proJetaryası 

ortak hedefte daha büyük ve 
güçlü proletarya devleti kura
rak dünya proletarya davasına 
katkıda bulunabilir. 

O İran Kürdistan Demokrat 
Parti 'si ile çatışmalarınızın 

anlamı nedir? Çatışmaların 
Kürdistan halkına getireceği 
kazanç ne olabilir? 
O Bizce bu çatışmanın ne 
Kürdistan ne de İran halkları
na getireceği bir kazanç yok
tur. Zararı çoktur. Gerici ve 
anlamsız bir çatışmadır. Biz . 
bu çatışmaya kesinlikle karşı
yız. Durdurulmasını istiyo
ruz. 

KÜRDiSTAN 
KURTULUŞU'NUN 
BAZISORUNLARI 

Celal AYDIN 

Kürt ulusu, sadece bağımsızlığı için sa
vaşırsa, belli dengeler ortarnında belki 
bu bağımsızlığı kazanabilir. Ancak, yıl
lardır süren Kürt Ulsal Kurtuluş Savaşı
nın ortaya çıkardığı bir gerçek vardır: 
sadece Kürtlerin ulusal bağımsızlığı için 
savaşmak, Kürdistan'ın kurtuluşunu ge
çiktirmekte, gerçek müttefikleriyle bağ
lar kurmasını engellemekte, yenilgilere 
ve moral bozukluklarına yol aç
maktadır. 
İlk bakışta, şöyle bir akıl yürütme, son 

derece mantıki gibi görünmektedir. 
Ulusal kurtuluş hedefi en geniş cepheyi 
kurmayı sağlar, ondan sonra ikincil so
runlar gündeme gelir. Bu anlayışın 

programatik ifadesi, nasıl bir ekonomi 
temeli ve üstyapı (devlet vs.) sorunlarını 
açık bırakarak, bağımsız bir Kürt devle
ti için savaşmak olmaktadır. 
Ne yazık ki, ya da çok şükür, Tarih, düz 

ya da metafizik mantığa göre hareket et
miyor. Bağımsız bir Kürt devleti uğruna 
mücadele, Kürt sosyalistlerini Kürt bur
juvazisinin kuyruğuna takmakta, dola
yısıyla küçük ve cılız ve korkak Kürt 
burjuvazisini"kazanayım derken, en ge
niş müttefiklerini kaybetmesine, prole
teryanın kendi bağımsız programını ge
liştirmesine yol açmaktadır. Sonuçta, 
burjuvazinin tüm korkaklıkları, yalpala
maları, uzlaşmaları Kürt Ulusal Kurtu
luş Mücadelesine damgasını vurmakta, 
yenilgiler ve umutsuzluklar birbirini iz
lemektedir. 
Kürdistan sosyalistleri ve proleteryası, 
bağımsız bir Kürt devleti için değil ama 
demokratik bir cumhuriyet, bir tek kö
yün bile kendi kaderini tayin hakkının 
engellenmeyeceği gerçekten demokra
tik bir cumhuriyet için savaştıkları tak
dirde, belki Kürt burjuvazisini kaybede
ceklerdir ama çok daha büyük güçleri 
kazanacaklardır. Ulusal Kurtuluş, bu
nun otomatik yan ürünü olacaktır. 
Bugün Irak ve İran'ın bir bölümü Kürt 
gerHalarının elindedir. İran , Irak ve 
Türkiye'de binlerce devrimci, aydın, 

sosyalist kendi burjuvazilerinin saldırı
ları karşısında mülteci olarak, bu bölge 

!ere değil de Avrupa'ya kaçıyor. Niçin? 
Çünkü, bağımsız bir Kürt devleti şek
lindeki program, demokratik cumhuri
yetin önüne geçmiş durumda. Kürdis
tan'ın dağlık bölgelerine hakim olan ge
rillalar, Iran'da Türkiye'de ve lrak'da, 
gerçekten demokratik cumhuriyetler 
için savaşsalar, buralar tüm devrimcile
rin toplaşıp güçlerini düzenledikleri bi
rer çekim merkezi haline gelirler. 
Kürdistan'da birçok azınlıklar bulun
maktadır. Bunlar Kürdistan nüfusunun 
hiç de küçümsenmeyecek bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Bu azınlıklar için de, 
aynı nedenlerle, bağımsız bir Kürt dev
leti kurma savaşı bir çekim merkezi 
oluşturmuyor. Bu azınlıkların genç ku
şaklan Avrupa'ya sığınıyor. 
Kürt sosyalistleri, Kürt burjuvazisini 

kaybetmeyi, kendi bağımsız programla
rını geliştirmeyi göze aldıkları takdirde, 
kendilerini ezen ulusların işçi ve köylü
lerini, Kürdistan'daki azınlıkları kazan
bilirler. Kürtlerin kurtuluşu, Kürtlerin, 
kendilerini ezen ulusların emekçilerini 
de kurtarınayı hedeflernelerinden geçer. 
Bağımsız bir Kürt Devleti programı, ne 

ezen ulusun işçi ve köylülerini ne de 
Kürdistan'ın azınlıklarını harekete ge
çirmez. Bu yığınların, enternasyonalist 
görevlerinin hatırlatılmasıyla seferber 
edilemez ve hatıriatılmasıyla seferber 
edilemez ve örgütlenemez. Bunun tek 
yolu, ezen ulusun ezilenlerine, onların 
can yakan sorunlarına cevap veren altar
natifbir program geliştirmektir. Kürdis
tandaki azınlıkları kazanmanın da tek 
yolu budur. Gerçekten demokratik bir 
cumhuriyet, planlı ekonomi, toprak re
formu, tüm bu güçleri mücadeleye ka
zanabilir. Egemen ulusların burjuvazisi 
ancak böyle tecrit edilebilir. 
Kürdistan'da burjuva ve proleter prog
rarnların farkı budur. Küçük burjuvazi 
ise bağımsız bir program geliştirmiyor. 
Burjuvazinin programını benimsiyar ve 
sadece biçimlerinde radikal olarak ay
rım çizgisini çekmeye çalışıyor. 

17.9.1986 

yalizme karşı tüm sınıf ve kat
manların "HALK" kavramı 
etrafında devrime ve yöneti
me katılımı tezini red etti . İşçi 
sınıfı, küçük burjuvazi, milli 
burjuvazi vb. sosyal sınıf ve 
tabakaların uzlaşması teorisi
ni eleştirdi. Çünkü işçi sınıfı
nın burjuva sınıf ve katman-

Özgürlük, eşitlik ve işçi sını
fının devleti temel şiarlarına 
uygun mücadele etmektedir. 
Emekçi köylülüğün kendi si
lahlı örgütlenmesi , şuralar ve 
benzeri temel hak ve özgür
lüklere sahiptir. Komela'nın 

emekçi sınıf ve tabakalara uy-

Çatışmanın başlangıcından 

beri ateşkes sağlamak, İKDP 
ile sorunlarımızı siyasi an
lamda çözürnleyebilmek ve 
şiddet kullanmamak için çaba 
sarfettik. Bildirilerimizde, 
radyo istasyonumuzda, tüm 
konuşmalarımızda İran Kür
distan Demokrat partisi ile so
runlarımızı barışcıl ve siyasi 
olarak çözülmesini önerdik. 

Fakat İKDP, bu isteklerimizi 1...------------------------------_. 

gun hazırladığı 14 maddelik 
bir programa sahiptir. 

O Bağımsız Birleşik Demok
ratik Kürdistan şiarı hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 
O Komela olarak İran Komü
nist Partisinin programında ve 
otonomi programında söyle
diğimiz gibi , her ulus gibi 
Kürt ulusunun da kendi kade
rini tayin etme hakkından ya
nayız. Her ulus bunu özgürce 
kullanma hakkına sahiptir. 

larlahiçbir dönem birleşik ve 
ortak yanları olamaz. Popü
lizm işçi sınıfı davasını , 

emperyalizm ve halk ikile
miyle inkar etmekte, işçi sını
fının davasını , emperyalizm 
ve halk ikilemiyle inkar et
mekte, işçi sınıfının dikkatini 
başka yöne çekmektedir. İşçi 
sınıfının dikkatini başka yöne 
çekmektedir. İşçi sınıfının 
burjuvaziye karşı mücadelesi
ni tatil eden bu anlayış emper
yalizme karşı halk kavramını 
esas almaktadır. Ancak gerek ülke, gerek 

bölge ve gerekse dünyanın bu 
O Neden Kürdistan Komünist koşullarında , bu sloganı haya
Partisi değil de, İ~an Komü ta geçirmeyi uygun bulmuyo 
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geri çevirdi; biz onlara, silahlı 
çatışmayı derhal durdurmayı , 

görüşme ve karşılıklı diyaloğa 
hazır olduğumuzu söyledik. 
İKDP her zaman bize şunu 
dayattı: a- İKDP'yi devrimci 
bir örgüt olarak kabul edece
ğiz. b- İKDP çoğunluk , Ko
mela azınlıktır. c- Azınlık ola
rak Komela bize uymalıdır. 

Komela son kararıyla şunla
rı tesbit etmiştir: 
-Biz İKDP ile sorunlarımızı 
barışcıl yolla çözümle
meliyiz . 
-Özgür siyasi çalışma ve peş
merge faaliyetliği sağlan
malıdır. 

-İdeolojik siyasal mücadele askeri çatışma
lara dönüştürülmemelidir. 
-Emekçi halk özgürce istediği örgütle ilişki 
kurabilmeli ve tüm siyasi guruplar serbest
çe faaliyetini sürdürmelidir. 

Fakat IKDP bu çatışmayla "kaos" yaratıp 
kontrol sağlayabilmek için İslam Cumhuri
yeti'ne komünistlere karşı nasıl savaşabildi
ğini gösterebilmek ve uzlaşma yollarını aç
mak için çatışmaya devam ediyor. 

Biz Komela olarak kitlelerin siyasallaş

masını radikalleşip, sosyalist yolda ilerle
mesini istiyoruz. İKDP bu tutumları ile de
mokrasiye muhalif bir partidir. 

O Kürdistan 'ın diğer parçalarındaki geliş
melere ve örgüt/ere bakış açınız nedir? 
O Kürdistan bir ülke olarak dört parçaya 
bölünmüştür. Marksizm-Leninizm bilim 
olarak,Kürt halkını kurtuluşa götürecek tek 
ideolojidir. Burada devrimci marksizm ile 
revizyonizm arasına kalın çizgiler çekilme
lidir. TUDEH, IKP, TKP gibi tanınmış re
vizyonist partiler Marksist-Leninist olma
dıkları gibi, Kürt ulusunun kendi kaderini 
tayin etme hakkını istismar eden, ve onun 
önünde engel oluşturan akırnlardırlar. 

Bizce ancak devrimci proletarya hareketi 
bu soruna doğru bir çözüm bulabilir. Kür
distan sorunu proletarya sınıfının temel he
defleri doğrultusunda çözürnlenmelidir. 
Eğer Kürdistan'da devrimci düşünceler 

daha da gelişir kökleşir, süren ulusal
demokratik mücadele devam eder, silahlı 

peşmerge faaliyetleri hızlandırılır~!l Kür
distan'da başarı şansı büyük olur. Ote yan 

dan İran Komünist Partisi proletarya hare
ketini geliştirip bunu Kürdistan peşmerge 
hareketi ile bütünleştirebilirse İran İslam 
Cumhuriyetini devrilmesi yakınlaşabilir. 
Yakın hedeflerimiz arasında İran ordusu

nun dağıtılması, silahlı karşı devrimci güç
lerin fes edilmesi, halkın kendi silahlı güç
lerinin geliştirilmesi, halkın gücüne daya
nan bir devlet ve yönetim İran'daki bütün 
halkların bağımsızlığının garantisidir. Dev
let ile din birbirinden ayrılmalı, ekonomik 
şartlar işçi ve halkın lehine iyileştirilmeli
dir. Biz kendimizi dünya proletarya hareke
tinin bir parçası olarak görüyoruz. 

O Irak-İran savaşını nasıl değerlendiri
yorsunuz? 
O Biz Irak ile İran savaşını gerici bir savaş 
olarak değerlendiriyoruz. Savaş her iki hal
kın zararınadır ve durdurulmalıdır. Asker
ler cepheyi terk edip geri dönmeli , yöne
timlerine karşı mücadele etmelidir ler .. . O 

06.10.1986 
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10 EVLAT SAHİBİ BİR KÜRT ANASI 

ELMASBACI 

(Mergesor- Güney Kürdistan ANK) 

O Türk ordusunun bombardımanına he
def olan Mergesor'a bağlı H. köyünde 10 
aile yaşıyor. 4 aile peşmerge, 6 aile ise 
ulusal milis (Bargire Mili). 

nın hedefi durumunda .. Uçakların homur
tuları, top sesleri ve yanan ormanların alev
leri birbirine karışmış durumda. 

O Köy -eğer köy denebilirse- kaya dipleri
O Bölgedeki diğer köyler gibi, burası da ne, ağaç dalları arasına kurulmuş küçük ev-
1978'de yakılıp-yıkılmış. Şimdi yeniden lerden ibaret .. Bunlardan birine yanaşıyo
inşa halinde. Bölgede küçük küçük köy- ruz. Evde erkek olmadığı için, evin hanımı 
ler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.. El mas Bacı bizi karşı lıyor. Ocağa çay koyu
Bölge Türk ordusunun yoğun saldırıları- yor. Ve sorularımızı cevaP-lamaya başlıyor. 

······················································•••f••········ 
• "Kocam 17 yıldır peşmergedir. Oğ- 4 yıl orada kaldık. Durumumuz çok şın yollar zaten kapalıdır. Biz, güzün kar 
lum da 4 yıldır peşmerge saflarında bu- tehlikeliydi. Bazen günlercekaldığımız düşmeden erzakımızı alırız. Un, pirinç, 
lunuyor. Ben 10 çocuk anasıyım. Büyük evden dışarı adım atmıyorduk. Ama, yağ, şeker 'alırız .. Maşallah nüfusumuz 
oğlum Sebri 25 yaşında, onun küçüğü - oradaki Kürt kardeşlerimiz bize çok iyi çok .. Bir de sık sık peşmerge bize misa
kişimdi evimizin erkeği budur- Sitqi 22 baktılar. Orada kaldığımız 4 yıl içinde, tir olur .. Eh ayda 4-5 torba un!· sarfede
yaşında .. Diğerlerinin arasında da 1-2 erkeklerimiz hiç bir iş yapmadılar. Za- riz .. " 
yaş farkı var. En küçüğü 4 yaşında, adı ten kaldığımiZ yerin dışına çıkamıyor
Gowend. . !ardı ki .. Buna rağmen, bakım ve bes

~ On çocuğumun 8'i erkek, 2'i kızdır. 
Ihtilale peşmerge yetiştiriyorum. Bü
yük kızım yeni nişanlandı. Onun nişan
lısı da peşmergedir. Hoş, zaten peşmer
ge olmasaydı , kızımı ona vermezdim 

ya .. İşte bu gördüğün genç, benim kar
deşimin oğlu, hem de kızıının nişanlı
sı.. Yakında oğlum Sitqi de peşmerge 
olacak." 

• "Biz Muziri aşiretindeniz. Eski kö
yümüz, Mergesor'a bağlı Hergoş'tu . 

75'de devrim yıkıldığı zaman, biz köyü
müzü terketmedik. 78'de Saddam alçağı 

. köyümüzü yıktı. Biz de göç etmek zo
runda kaldık. 33 aile Türkiye'ye geçtik. 

lenme açısından hiç zorluk çekmedik. 
Kürt kardeşlerimiz bizi ne aç, ne de 
açıkta bırakmadılar. Yedirdiler .. Giydir
diler .. Biz, lrak'a teslim olmak istemi
yorduk. Nihayet gün geldi. . Yolumuz 
açıldı.. Kahraman peşmerge toprakları-

mızı adım adım düşmandan temizledi . . 
Bu beşinci yıldır ki , biz köyümüze dön
dük .. " 

• "Geç im durumumuz çok zahmettir. 
20 baş keçimiz , 4 hasta ineğimiz var. 
Kendimize yetecek kadar peynir yapa
rız. Bir de bizim köy peşmergenin yolu 
üzerindedir. Sık sık gelirler. Biz, peş
mergeye peynir veririz . Tabi , para alma
yız .. Erzak temin etmemiz çetindir. Kı 

• "Köyümüz peşmerge karargahiarı gi
bi , hergün bombalanır. Uçaklar görün
düğü zaman, çocukları kayaların altına 
gizleriz. Hayatımız zahmettir, zahmet. . 
Çok mahrumuz .. Ne okul, ne yol ne 
hastane var .. İçecek su yok. Bu hayata 
insan dayanmaz . Ama biz dayanıyoruz. 

Demek ki 
insan is
terse da
yanır!!" 

DElmas 
bacıya, 
niçin hü
kümet de
netimin
deki böl
gelere 
gitmedi
ğini soru
yoruz. 
Gözleri 
parlıyor. 

Öfke
/eniyor. 

"Biz 
gitmeyiz
" diyor. 
"Sad
dam al-

Foto. ANK çağı var 
olduğu müddetçe 
biz Irak'a gitmeyiz. Kocam gitse bile, 
ben gitmem.. Çocuklarımla burda 
kalırım." 
"Ben Kürdistan'ın bir gün mutlaka 
kurtulacağına inanıyorum. Kahraman ·• 
peşmergenin akıttığı kan boşa gitmeye
cek. Kürdistan kurtulacak. Kürdistan 
kurtulduğu gün ben eski köyüme gide
ceğim. Rahat ve insanca yaşayaca
ğım." D 
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MENGEŞ OPERASYONU 
Irak için stratejik öneme sahip olan 

Mengeş, 14 Mayıs 1986'da peşmergenin 
denetime geçti. Mengeş operasyonu ile 
aynı zamanda Türk-Irak karayolu da 
Irak'ın kontrolünden çıkmış oldu. Esa
sen, Türk ordusunun 15 ağustos saidmsı 
da bu bölgeyi peşmergeden temizlemek 
için Türk, Irak işbirliği ile gerçekleştiril
meye çalışılmış , ancak gereken sonuç 
alınamamıştı. Türk ordusu halen bölge
de Kürt halkına karşı yoğun bir saldın 
içindedir. Saldın özellikle sivil halka ve 
barınma ve beslenme kaynaklarına karşı 
düzenlenmekte ve kurtanimış alanlarda
ki sivil halk, ulusal milisler ve tabii peş

mergenin alanı terketmesi temelinde yü
rütülmektedir. 
Aşağıda, İhbar Kürdistan isimli teksir 

metninden Mengeş operasyonu ile ilgil i 
bölümün kısa bir özetini veriyoruz. 

' '14 Mayıs 1986 günü sabah 8 sırala

rında 1200 peşmerge, 1500 ulusal mi/is , 
Irak Komünist Partisine mensup bir aske
ri birlik ve (daha önce hükümet safların
da bulunanfakat operasyon öncesi devri
me katılan) Seyfullah Bes.fikf komutasın
daki bir birliğin ortaklaşa düzenledikleri 
operasyon sonucu, Mengeş düşmandan 
kurtarıldı. 
Mengeş ve Bölgesi Polis Merkezi, Baas 

Bölge Karargahiarı ve Tugay Birliğine 
yapılan baskınlar sonucu teslim oldular. 
Yanlızca, istihbarat Dairesi kısa bir di re-

, niş gösterdi. Bunun üzerine peşmerge is
tihbarat Dairesine saldırdı ve istihbarat
çıları sağ olarak yakalamaya çalıştı . is
tihbaratçıların kaçma girişimleri 

sonuçsuz kaldı ve tümü peşmerge tarafin
dan esir edildi . 

-Aynı gece bölgeden geçen tüm yolları 

kontrol altına alan peşmerı 
ve askeri istihbarat sorumlu 
geçirdi. 
Mengeş operasyonu ile t1 

Tugaydaki asker sayısı yakli. 
şidir. Mengeş operasyonu il 
bir alan peşmergenin kor. 
girdi. 

Ertesi günden itibaren Ira 
vetleri Beruşkf ve Benesore ı 
sürekli olarak bombaladılm 
likapterler izledi ve helikopı 
Beroşkt, Dergeznike, Besjik 
re mıntıkalarını sürekli olo 
yağmuruna tuttular. 

17 Mayıs günü peşmerı 
ulusal milislerle beraber, 
bölgede yeni bir yönetim 
Yönetim, bölge halkı, ulus1 
peşmergenin ortak sorumlı 

devam etmektedir. 
Ele geçirilen belgeler ve' 

merkezine ulaştırıldı. Ele 8 
ve mühimmatlar şunlardır: 

- 4 adet panzer 
-82 milim 2 top 
- I2.5 milim I adet uçaksavaı 
-9 askeri taşli 
-Hino marka I adet askeri u 
- /ro marka I adet askeri taşı 
- Toyota marka 2 adeı araba 
-Toyota marka 3 adet Land l 
- 2 adet askeri jeep 
-I adet itfayearacı 
- 9 adet telsiz santrali 
-6 adet Rakar marka telsiz c 
-IO adet bölgesel telsiz ciha;ı 
-565 adet Kleşinkof 
- 6 adet Resaset (BKS) 
- 7 adet tıbbi araç 
-ll adet Arbike araç 
-3 adet Bi mo silah 
-5 adet tabanca, 2 adet ışık 
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KAREZA PEŞMERGENiN ELiNDE 
O Düşmanın stratejik kalesi Ka
reza'yı Peşmerge ele geçirdi 
O Maved mıntıkası düşman
dan temizlendi 
O i sviçre malı iki jet ele geçirildi 
YNK ( Yekftiya Niştimanf Kurdis
tan/Yunsever Kurdistan Birliği),eylül 
sonunda seri askeri operasyonlarla 
Baas 'ın denetimindeki iki askeri böl
geyi ele geçirdiğini açıkladı.Aşağıda 
konu ile ilgili olarak yayınlanan 
arapça bildirinin türkçe çevirisini su
nuyoruz. 

• " Faşist Sad
dam rejimi 
zorba yöntem
lerini,gerici ve 
şoven politika
sı ile beraber 
Irak halkı , 

özel olarak da 
Kürt halkı üze
rinde uygula
maya devam 
etmektedir. 
Kürt halkını 

topyekUn imha 
etmek ve her 
geçen gün 
yükselen dev
rimin sesini boğmak için, yurtsever
leri , halkın gözleri önünde katlet
mekte, topraklarımızı bombalamak
ta, ormanlarımızı yakmakta, 
köylerimizi yerlebir etmektedir. 
• Hertürlü zorba uygulamalara kar
şın, kahraman halkımız ve O'nun as
keri gücü peşmerge direnmektedir. 
Kürt halkı silahlı mücadelenin, Kür
distan'ın her biriminde, ABD emper
yalizmine bağlı bu güçlere karşı sür
dürmektedir. 
• Geçtiğimiz ayın sonunda, dü§ma_n 
için büyük öneme sahip KAREZA, 
peşmergenin denetimine geçmiştir. 
Peşmerge bu bölgede kontrolü bütü
nü ile ele geçirmiştir. Bu eylem ulu
sal cephenin ileri adım atmasını da 
sağlamıştır. Kürt Sosyalist Partisi, 
Irak Kürdistanı Sosyalist Partisi , ve 

örgütümüz YNK arasındaki cephe
nin temelleri güçlenrniştir. 
• Baas rejimi,kurtarılmış alanlara 
karşı taaruza geçerek, Sergelo, Yae
mer, Helden, Maluma, Çakmak, 
wçalova, Grıpilon ve diğer köyleri 
yerle bir etmiştir. Diğer yandan caş
larla birlikte Süleymaniye'ye bağlı 
Kelkeqeyvan mıntıkasına saldırmış
tır. Ulusal cephenin temellerinin sağ
larnlaşmasından korkan Saddam reji
mi, iktidarını sürdürebilmek amacı 
ile yeni hücum planları hazırlamak

tadır. Fakat , 
her defasında 

gereken cevab ı 

almaktad ır. 

• Maved ının
tıkasında savaş 

halen devam 
etmektedir. 
Şimdiye kadar 
SOO'den fazla 
eaş asker öldü
rüldü. 60'tan 
fazla asker esir 
edildi. İsviçre 
yapısı iki jet ( 
Sixoheft, Pilo
tos ) ele ge
çiri ldi . 

• Bu savaşta 40 şehit verdik, onlarca 
da yaralı .. Şehitlerimiz arasında 51. 
bölge sorumlularından Şeyh Celal , 
Şeyh İbrahim; 21. bölge sorumlula
rından Mam İbrahim de bulun
maktadır. 
• Kahraman peşmerge Kürdistan top
raklarında gün be gün güçleniyor, 
Kürdistan topraklarını adım adım 

kurtarıyor. 

Faşist Irak Rejimine Ölüm! 
22 Eylül 1986 

KURDISTAN PRESS'e 
ABONEPL 

KURDiSTAN PRESS'e 
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DAYIKEK KURD, DIYA 10 ZAROKAN 
.A 

XWIŞKA ELMAS 

''EZ 

~ 

IGIHINIM'' 
[ Mergesor - Başuri Kurtlistane ANK] 

• Di gunde H. de, ku giredayi Mergesor e 
Cı bCıbCı hedefa bombardCımana leşkeren 
Tirk, 10 malbat dijin. 4 malbat peşmerge Cı 
6 malbat ji bargiren mili ne. 

defen erişa leşkeren Tirk e. Denge 
balafiran, denge topan Cı agire daristanan 
tevlihev bCıne. 

• Veke gunden li hereme, evder ji di sala 
1978 an de hatibCı şewitandin Cı weranki
rin. Niha cardin hatiye cebirandin. Di he
reme de gunden piçCık hedi hedi derdike
vin hol'a jiyane. Ev herem hedefek ji he-

• Gund- heger meriv karibe beje gunde
di qontara teht Cı zinaran de, di nava şa
xen daran de ava bCıye. Xaniyen wan pi
çCık in. 
Em xwe neziki yeki ji wan di kin. Ji ber ku 
mer ne li male, xanima male xwişka El
mas te pergi me. Çaye datine ser ocaxe Cı 
dest bi bersiva pirsen me dike. 

• "Mere min 17 sal e ku peşmer
ge ye. Lawe min ji 4 sal e ku cihe 
xwe di nava refe peşmergan de 
girtiye. Ez diya 10 zarokan im. 
Kure min e mezin Sebri 25 sali 
ye, wane din de ji salek dusal ferq 
h eye. Ye h eri piçı1k 4 sali ye, nave 
wi Govend e .. 

şoreş vemiri, me gunde xwe terk 
nekir. Di 1978 an de Saddarne be
namus gunde me xera kir. Em ji 
begavi koçkirine bı1n. Em 33 
malbat derbasi Tirkiye, bı1n. Em 
4 salan li wir man. Rewşa me pir 
bi tehlı1ke bu. Camabi rojan em 
ji male demediketin. U, birayen 

XWUŞKA ELMAS BI ZAROKEN XWE {;BI ZAVAYE XWE 

O Ji van 10 zarokan, 8 je kur ı1 2 
ji keç in. Ez , ji bo şoreşe peşmer
gan digihinim. Dergistiye we ji 
peşmerge ye. Xweş, ji xwe heger 
ne peşmerge biwa min qiza xwe 
ne dida ye. Ev xorte ku hı1n di bi
nin, kure biraye min e, hem ji 
dergistiye qiza min e. Di nez de 
we kuremin Sitqi ji bi be peşmer
ge." 

• "Em ji eşira Muziri ne. Gunde 
me ye kevin Hergoş bu (giredayi 
Mergesor e). Çaxa di 1975 an de 

me yen Kurd li me baş nerin u li
me xwedi derketin .. Di wan 4 sa
lan demeren me tu tişt ne kirin. Ji 
xwe nikaribı1n ji ci ye xwe derke
vin. U cardin ji di ware xwarin ı1 
lenerine de me tu zehrneti neki
şand. Birayen me yen Kurd em 
birçl ne hiştin, li derve nehiştin . 

Me ne dixwest xwe radesti (tes
lim) Iraqe bikin. U rojekji rojan 
ri ya me vebı1, roja me hat ... Peş
mergeyen qehreman gav bi gav 
erde me ji dijmin paqij kir. Ev sa 

la penc'an e ku em hatine gunde 
xwe. 

Debara me ya jiyane pir zehrnet 
e. 2 pez ı1 4 çeleken me yen nex- . 
weş hene. Em tera xwe pener çe 
dikin. Ji aliye din ji gunde me li 
ser riya peşmergan e. Gelek ca
ran tene. Temin kirina erzaqan 
zor e. Zivistane ji xwe ten girtin . 
Em payizi beri ku berf bikeve er
zaqen xwe distinin. Ard, rı1n , şe

kir distinin, Masele hejmara me 
pir e. Cama ji peşmerge dibin 
mevanen me .. Eh, mehe 4-5 kis 
ard te mezixandin -serf kirin-. 
Gunde me wek meqeren peş

mergan her roj te bombe kirin ça
xa balatir dixweyin , em zarokan 
di bin teht ı1 zinaran de vedişerin. 
Jiyana me zehrnet e, zehmet .. Em 
ji her tişti mehrı1m in. Ne dibis
tan, ne re, ne nexweşxane, tu tişt . 

tune .. Ava vexwarine ji tune. Me
riv nikare bi vi hali debara xwe 
bike, le cardinji em li ber xwe di
din , naxwe, çaxa meriv bixwaze 
meriv dikare debar bike, li ber 
xwe bide." 

OMe ji xwişka Elmas pırsı: 
''Hun çima naçin heremen ku di 
bin deste mfrftiya lraqe de ne?" 

Xwişka E/mas aciz dibe.'' Em na
çin, heta ku benamôse Saddam 
hebe em naçin Iraqe. Mere min 
hiçe ji ez naçim. Ez de bi zaro
ken xwe ve li vir biminim. Ez 
bawer dikim ku we rojek ji ro
jan Kurdistan rizgar hibe. xwi
na ku peşmergeyen qehreman 
d.irjinin we besebeb neçe. We 
Kurdistan rizgar hibe, roja ku 
Kurdistan rizgar bô ez de biçim 
gunde xwe ye kevin; bi reheti ô 
mirovi bijiın." 
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KURTARILMI Ş 
ALANLARDA 

• • 
BIRLIK 

KONFERANSI 
[ Lolan 1 Güney Kürdistan ANK] 

O Kürdistan Öğrenci ve Gençlik 
Örgütlerinin BiRLiK Konferansi 28 
ağustos'ta KurtanimiŞ Kürdistan'm 
Lo/an mmt1kasmdaki Xinere vadi
sinde toplandi. 

Konferans, "rejimi y1kmak, sava
ŞI sonuç/and1rmak, banş ve de
mokrasi içinde okumak için 
BiRLiK" şian altmda toplandi. 

Saat 8.30'da şehitlerin anısına saygı du
ruşundan sonra "Ey Reqip" marşı 
okundu. Daha sonra Konferans Hazırlık 
Komitesi adına bir delege Konferansta 
hazır bulunan KDP Polit-Büro üyeleri
ne, Rızgari Avrupa Sekreterliği ve KUK 
ülke temsilciliği delegasyonuna, Kürdis
tan Kadınlar Birliği delegasyonuna, 
Konferansı izleyen peşmerge ailelerine 
ve diğer mi safiriere Konferans delegele
ri adına teşekkürlerini bildirdi. 

Türk ordusunun saidmsı 
ABD'nin Ortadoğu'ya 
ve Kürdistan'a yönelik 

planlarının bir sonucudur 

Açılıştan sonra, KDP Başkanı Mesut 
Barzani'nin mesajı okundu. M.Barzani 
mesajında, " Kürdistan Öğrenci ve 
Gençlik Örgütlerinin Birlik Konferan
sında bulunmak isterdim. Ancak, parti
nin ve devrimin yoğun işleri nedeni ile 
aranızda bulunamıyorum. Konferansını
zın başarı lt olmasını dilerim' ' dedi. 

M.Barzani'nin mesajından sonra söz 
alan Kürdistan Kadınlar Birliği Başkanı 
Vezlre kısa bir konuşma yaptı . Vezlre, 
"Kürt kadının mücadelesi, Kürt kadının 
kaderi , devrime ve Kürt halkının gelece
ğine bağlıdır. " dedi . Kürt kadının dev
rimdeki rolüne de değinen Vezlre'nin ko
nuşması , " Kürt Kadınlar Birliği, Kürt 
Gençlik ve Öğrenci Birliği ile dayanışma 
içinde olacağının " vurgulanması ile so-

Konferansı izlemeye giden peşmerge aileleri 

Daha sonra, Konferansa gönderilen 
mesajlar okundu . KUK Merkez Komite
si adına Konferansa gönderilen mesajda, 
sömürgecijaşist Türk devletinin faşist 
Saddam yönetimiyle işbirliği halinde 
Kürdistan devrimci hareketine yönelik 

saldırı planiarına değinildi, Kürdistan 
Gençlik ve Öğrenci Örgütünün mücade
lesi ile dayanışma dilekleri vurgulandı. 

Rızgari Avrupa Sekreterliği adına Kon
feransa gönderilen mesajda ise, sömür
geci devletlerin işgal ordularının faliyet
lerinin, birbirlerinin ömrünü uzatma te
/aşından kaynaklandığı belirtildi. 
Emperyalizmin ve sömürgecilerin kurta
nimış Kürdistan topraklarına yönelik 
saldırılarına, ulusal ve toplumsal kurtu
luş mücadelesinin imhasını hedefleyen 
planiarına değinildi. Bu şartlar altında 
toplanan koferansın önemi ve değeri 
vurgulandı. Kürt gençliğinin , kendi hal
kı ile dayanışmasının , devrimin içinde 
yer almasının günbe gün daha da büyük 
bir önem taşıdığı belirtildi . Mesaj daya
nışma ve başarı dilekleri ile son buldu. 

Saldm/ar genel olarak 
devrimci hareketi 

imhayt hedeflemektedir 

Daha sonra söz alan KDP Palit
Bürosundan bir üye, yaptığı konuşmada 
Kürdistan'daki genel siyasi durumun bir 
değerlendirmesini yaptı. Son dönemler-

1/.Bölge sorumlularından Asuri asıllı Fran
suwa :Peşmerge birlik konferansına hizmet 
vermekten gurur duyuyor 

de, kurtanimış Kürdistan topraklarına 
karşı girişilen Türk ordusunun tecavüzü 

Foto, ANK 

ve nedenleri üzerinde durdu . 
Konuşmacı özetle şunları söy
ledi : "Bu saldırılar, ABD'nin 
Kürdistan'a ve Ortadoğuya 
yönelik planlannın bir sonu
cudur. Irak ve Türkiye eli ile 
gerçekleştirilen bu saldınlar 
ve saldırı planları, yanlızca 
kurtanimış Kürdistan toprak
lanna yönelik bir saldırı de
ğildir. Fakat aynı zamanda ge
nel olarak Kürt halkını ve 
Kürdistan 'daki devrimci ha
reketi tasfiye etmeyi amaçla
maktadır. 

Düşmanın bu tür saldırıla
nndan yakınmıyoruz. Bunlar 
olacakhr. Biz bu saldınlara 
karşı, siyasi uyanıklıktan, ör
gütsel faaliyetleri ve devrimci 
mücadeleyi bilimsel ve çağdaş 
yöntemlerle geliştirmekten 
başka yol olmadığını biliyo
ruz. Ve bunu yapmayı öneri
yoruz." 

Konuşmacı devamla şunları söyledi : 
"Kürt ulusu, silahlı mücadele alanın
da yeteneğini ve gücünü ispat etmiştir. 
Bununla beraber, başarılı bir siyasal 
faaliyetin temeli olan bilgi ve bilincin 
geliştirilmesi gerekiyor. Aynca düş-

manla olan mücadelenin niteliğini ve 
sonuçlarını iyice kavramak zorunda
yız." 
"Düşman yüzyıllardır, halkımızın 

beynine kendine güvensizliği aşılıyor. 
Düşman yüzyıllardır, halkımızın değer
lerini tahrip ediyor, halkımızı egemen 
ulusun iyi-kötü her şeyini taklit etme gi
bi geri düşüncelerle sersemleştiriyor. 

''Diişman yüzyıllardır halkımızın beynine 
kendine güvensizliği aşılıyor 

Buna karşı, özgür ve bilimsel düşünce
yi egemen kılma mücadelesinde gençli
ğe büyük görevler düşmektedir. Onun 
is;in diyoruz ki, kendimizi tanıyalım. 
Oğrenelim. Biz de bir ulus uz. Biz de di
ğer uluslar gibi özgürce, insanca yaşa
mak için mücadele ediyoruz. Bu insan 
olarak da ulus olarak da en doğal hak
kımızdır.'' 

"Ve gene diyoruz ki, bu mücadele 
yanlızca silahla elde edilmez.Silah,mü
cadelenin yanlızca bir ögesidir. Önemli 
bir ögesidir, ama her şey değildir." 
Konuşmacı daha sonra, gençlik so

runlarına, kadın sorununa, eğitim so
rununa; Irak rejiminin eğitim politika
sına ve benzeri konulara değindi. 

Polit-Büro adına yapılan konuşma
dan sonra söz alan Merkez Komitesi 
üyesi Asuri asıllı Fransuwa, Konferan
sın kurtanimış bir bölgede yapılmasının 
önemini belirtti. Bu bölgenin sorumlula
rından biri olarak mutluluk duyduğunu 
ve peşmergenin bu nedenle onurlandığı
nı belirtti . Fransuwa: "2.Bölge peşmer
geleri ve parti üyeleri Konferans delege
lerine hizmet etmekten memnunluk 
duyuyor" dedi. 

Merkez Komitesi üyesi Fransuwa'dan 
sonra 2.Bölge delegelerinin hazırladık
ları bir metin okundu . Metni okuyan 
A.Eli , " Rejim, Hewler'e bağlı üniversi
te, li se ve diğer okulları militarizmin yu
vaları haline getirmiştir" dedi . 

Konferansa , Birlik yöneticilerinden 
Rebuwar' ın siyasi raporu okumasıyla 
devam edildi . 

Aynı gün öğleden sonra devam eden 
konferans oturumlarında Tüzük ve Prog
ram tartışmaları yapıldı. 29 ve 30 ağus
tos'ta da devam eden konferans 15 kişilik 
yeni bir yönetim kurulunun seçimi ile 
son buldu . Birlik sekreter liğine, eski yö
neticilerden Rebuwar seçildi . 

1 Temmuz 1986 • Lolan 

Foto, ANK 

SADDAM yönetiminin gençlik üzerinde
ki baskısı oldukça yoğun ve acımasız . 
Sıradan gerekçelerle ya da herhangi bir 
gerekçe göstermeden gençler tutukla
nıyor, işkence görüyor, okullardan uzak
laştı rı lıyor. 

' 'Halkımız düşmanın iyi-kötü herşeyini taklit 
etme düşünceleri ile sersemleştiriliyor 

•1986 kışında , Hewler valisine suikast düzen
leme suçlaması ile gözaltına alınan 20 ögrenci 
aynı gün Selahettin Üniversitesi önünde güpe
gündüz kurşuna dizildiler. 

eSüleymaniye'deki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu 'ndaki öğretmenierin tümü, Güney'e, 
Arap bölgesine sürüldüler. Yerlerine Arap öğ
retmenler atandı. 
• Öğretmen okullarında okuyabilmek için BA
AS üyesi olma şartı var. 

• I.Bölge Öğrenci Birliğinin bazı eylemleri 
0 81-86 arasında, birlik 305 askeri eylem, 465 
kez yayın-bildiri dağıtım ı yaptı. Sürekli olarak 
devrim hastanesine ilaç topladı. 4 video fi lm 
yaptı. Çeşitli yerlerde sürekli olarak seminerler 
düzenledi , afişleme yaptı. 
O Aynı dönemde Gençlik Birliği ise, 201 kez, 
peşmerge müfrezeleri içinde düşmana karşı 
savaşa katılm ış, şeh i r merkezlerinde 27 kez as
keri eylem düzenlemiş, 291 kez yayı n , bildiri 
dağıtımı ve afişleme yapmış. 11 kez ilaç topla
ma kampanyası açmış. 

• Birl ik öncesi her iki örgüt ortaklaşa 38 sayı 
Gaziya Xwendekar Cı Lawan (Gençliği n ve Öğ
rencilerin Çağrısı ) dergisini yayın lamış. 

BiRLiK'in önündeki görevler: 
- iki örgüt (Öğrenci ve Gençlik Örgütleri) her 
düzeyde birlik faaliyetlerini gel işt i recekle r. 
-Yığ ı n lar içindeki faaliyetler yoğunlaştırılacak, 
si lahlı mücadeleye daha aktif olarak katı l ı
nılacak . 
- Yeni ögeler ve sempatizanlar için proğram 
hazırlanacak 
-Peşmerge saflarında okuma-yazma sefer
berliğine katılınacak . 
-Kurtarılmış bölgede yaşayan halka ve peş
mergeye seminerler verilecek. 
- Kürtçe dergi, kitap, gazete vb den oluşan 
kitaplıklar kurulacak. 
-Halkımızı n öz kaynaklarına dayanması , öz 
kaynaklarını kullanması konusunda aktif rol 
al ı nacak. 
-Sağlık sorunlarında kurtanim ış bölge halkı 
nın aydınlatılması için çalışmalar yapılacak 
-Sportif faaliyetlerin, kültür ve sanat çalışma
larının peşmerge saflarında yaygınlaştırılması
na çalışılacak . 

KURDiSTAN PRESs • s COTMEiiliKiM ı9s6 l ' 
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KONFERANSA 
A A 

YE KlTIYE 
[ Lolan 1 başuri Kurdistan ANK] 

O Konferansa xwendewan fı civanen 
Kurdistane, di 28'e Tebaxe de li herema 
Lolan), li deşta xinere civiya . konfe
rans, di bin dfıri:;men "hilweşandina 
rejime, dawianina şer, di şerten aşiti fı 
demokrasiye de xwendin" de civiya. 

Seat di 830 an de, pişti rawestina de
qeke ji bo can fı ruhe şehiden pak, mar
şa Ey Reqib hat xwendin. Paşe nunere
ki li ser nave komita amadekariya kon
feranse, spasiyen xwe peşkeşi 

"endamen polit buro yen PDK-I" Sek
reteriya Awrfıpa ya rexistina RIZGA
RI, fı delegasyona nfıneriya welet ya 
Rizgarixwazen Netewiyen Kurdistane 
(KUK) kir. Ji xeyni wan spasi delegas
yona Yekitiya Jinen Kurdistane, malha
ten peşmergan fı mevanen din ji kir. 

Pişti vekirine, mesaja seroke PDK-1 
Mesfıd Barzani hat xwendin. Mesud 
Barzani di mesaja xwe de got: "Min 
dixwest di konferansa yekitiya rexİs
tinen xwendevan iı ct.·anen kurdista
ne de beşdar bibim. Belam,ji ber kar 
iı baren parti iı şoreşe eze nikaribim 
di konferansa we de beşdar bibim. 
Ez hevi dikim, ku konferansa we bi 
sertirazi derhas hibe." 

Pişti me-

manc kirin. Em gazina ji van erişen 
dijmin nekin. Ev tişt ji xwe we çe bi
bin. Em zanin, ku li hemberi van eri
şan, di ve em tekoşina şoreşgeri bi za
nisti iı bi awayen hemdemi bi cih bi
nin iı beriıpeş bibin iı em vena 
peşneyar dikin." 

Gotar bi van gotinen jerin berdewam 
bu: 

"Netewa kurd, di ware tekoşina 
çekdari de, heza xwe daye ispat kirin. 
Bi ve re, di ve zanin iı zanisti be gihan
din, ku ev bi xwe bingeha çalaken si
yasi ne. Ji aliye din di ve em girani en
cama tekoşina bi dijmin re baş zani
bin iı te bigihen. Dijmin, bi sedsalan 
xwestiye di mejiye gele me de beba
weriye bimeyine. Bi sedsalane ku he
biınen gele me telef dikin, gele me te
lef dikin, gele me bi adet iı hebiınen 
xwe dişewişinin. Li hemberi ve di te
koşina bi serxistina zan1'na ilmi de, 
erken mezin dikevin ser milen ciwa
nan. Ji ber ve yeke ye, ku em dibejin 
xwe binasin, ler bibin. Emji netewek 
in, em ji wek netewen din ji bo jiya
nek azad iı sertiraz teJlikoşin. Ev, 
hem bi mirovi iı hem ji bi netewi mafe 
me ye tabii ye. iJ em cardin dibejin; 
ku ev tekoşin tene bi çek bidest nake-

ve. Çek, bi 
tene neferesaja Mesud 

Barzani, se
roke Yekiti
ya Jinen 
Kurdistane 
VEZIRE, 
gotarek kurt 
peşkeşi me-

DIJMIN,BI SEDSALAN XWESTIYA DI 
MEJIYA GELE ME DE BEBAWERI 

BIMEYiNE. 

ki tekoşine 
ye, nefereki 
giring e, le 
nehemutişt 

vanan kir. 
Vezire, di 

Bl SEDSALANE KU HEB0NEN GELE 
ME TELEF DIKIN, GELE ME Bl EDET 

0 HEB0NEN XWE DIŞEWIŞiNIN. 

EV Ef31Ş, ENCAMEK Jl PLAN~NA 
AMERIKA YA Ll SER KURDISTANE U 

ROJHILATA NAViN E 

e." 
Pişti ve 

gotara polit 
buro, enda
me komita 
navendi, 
Fransuwa, 
ku bi esle· 
xwe Asfiri 

gotara xwe 
de got: "Te
koşina Ji
nen Kurd, 
qedera ji
nen Kurd, 
bi hatina ge
le kurd 
xwendewan 
iı civaneo 
Kurd re di 
nava pişt
girti iı alika
riye de be." 

ye, li ser gi-
EM GAZINA Jl VAN ERiŞEN DIJMIN ringiya kon-

NEKIN feranse seki-
EM ZANIN KU Ll HEMERiVAN ERi- niuwekebe-
ŞAN DIVE EM TEKOSiNA SORESGE rpirsiyareki 
Ri sı' ZANISTi 081 AWAYEN HEMDEMi w_e he~eme 

Bl CiH BiNIN 0 BER0PEŞ BIBIN 0 kefxweşı~a 
EM VENA PEŞNEYAR DI KIN x:-v~ da dıyar 

kırın. Fran-

Pişti gotara serokajinan, mesaj fı pi
roznama hatin xwendin. Di piroznama 
K .U. K de; ku li ser nave komita navendi 
ji konferansere hatibfı şandin, li ser te
kiliyen dewleta kolonyalist iı faşist a 
Tirk hat rawestin, planenli ser tevge
ra şoreşgeriya Kurdistane hat ziman, 
iı piştgiri iı alikari ji konferansa 
xwendewan iı civaneo Kurdistane 
hat peşkeş kirin. 

Di piroznama Sekreteriya Awrfıpa ya 
RIZGARI de, li ser tekili iı çaloken 
ordiyen dewleten koledar hat rawes
tin iı sedema tekili iı hevkariya wan 
hat ziman. Ji aliye din, li ser planen 
Emperyalist iı kolonyalistan yen li 
ser telefkirina tekoşina civaki iı nete
wi ya gele Kurd hat rawestin. Giran
bihayi iı giringiya konferanse hat 
ziman. 

Paşe endameki polit buro ya PDK-1, 
di gotara xwe de bi geleruperi li ser 
rewşa siyasi ya Kurdistane rawestiya. 
Li ser sedema erişa tirkan sekini. En
dame polit buro bi kurti ev tişt gotin: 
"Ev eriş, encamekji ya planen Ame
rika ya li ser Kurdistane iı rojbilata 
navin e. Ev erişa ku bi deste Tirki iı 
Iraq e hat kirin, bi tene ne li diji xaka 
Kurdistane ya rizgarkiri ye. Belam, 
di eyni wexti de, bi gelemperi bi ve 
erişe, telefkirina gele kurd iı tevgera 
şoreşgeriya Kurdistane hatiye ar-

suwa got, 
ku; "Ez ji peşmergeyen herema 2. iı 
ji endamen parti iı konferanse mem
nun im, ku xizmeta wan bikim." 

Pişti Fransuwa, gotarek, ku nuneren 
herema 2. amadekiri bfın, hat xwendin. 
Xwendaye gotare A. Eli got, ku; 
" ... rejime zaningeh iı dibistanen ku 
bi Hewlere ve giredayine, kirine heli
na leşgeriye." 

Konferans, bi rapora siyasi ya Rebu
war, ku endameki yekitiye ye, berde
wam bfı. Di eyni roje de, di rfıniştina 
pişti nivro de, li ser hername fı destfıre 
hat sekinin fı li ser raberizin çebfı. Kon
feransa, ku 29 fı 30'e Tebaxe ji domkir. 
Pişti hilbijartina 15 kesen komita na
wendiya nfı, dawi hat. Ji bo sekreteriya 
Yekitiya Xwendevan fı ciwanen Kurd ji 
gerinendeyin keV'in -Rebuwar- hat hil
bijartin. ı nrmeh 1986 • w/an 
••••••••• * ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Tade Cı zordariya rejima Saddam ya li 
ser ciwanan zede Cı bed i Işewat e. Be suc 
Cı be sedem ciwan ten girtin , :şkencan 
diblnin Cı ji dibistanan ten bi dur xistin . 
• Di zivistana 1986 an de, bi mahna " su
lkasta waliye Hewlere" 20 xwendewan di 
eyne roje de li ber zanlngeha Selahattin, 
li ber çave her kesl hatin kuştin . 
• Li Silemanl, mamosteyen zanlngeha 
hunermendi.ye avetin baş6r,'nefl herema 
Ereban kiri n. Li _ şCı.na wan mamosteyen 
Ereb clh girtin. Ji aliye din ji bo ku meriv 
karibe dibistana mamostdiye bixwlne, 
dive meriv endame BAAS be. 

/ 

HA WAR DENGEZANiN 
A A A 

UXWENASINE 

Hawar gulistana çanda 
kurdi ye. Gulistaneke ge
leki geş fı rengin e. Bilina 
her guleke, xweşikiya we, 
renge we ne wek ya din e. 
Dema mirov dikeve nav ve 
gulistane, dile wi nagire 
ku tene çend gulan bihin 
bike fı yen din berde. Ne ji 
kes dikare di aliyeld we 
gulistane keve fı bi lez fı 

bez, di aliye din ra derke
ve. Na, kes nikare xwe li 
hemher spehiti, delali fı 
bihna van gulan ragire. 
Gelo eze çawa bikaribim, 

bi kurti, li ser ve gulistane 
binivisim? Çiroka her gu
leke, bi serpilki, ji xwen
devanen heja ra bi bej im? .. 
Na, ev yeka han, ne hesan 
e. U çareyeke din tine ye. 
Ji rojname ra ho le gerek e. 
Bila ew gulen bihindar u 
delal , dile xwe · li me 
negirin . 
Hawar kovara çanda kur

di ye. Xwedi u berpirsiya
re we, rewşenbir fı ziman
zane bi nav u deng, rnir 
Celadet Ali Bedir-Xan bu. 
Hawar li Şame derdiket, le 
li hemi Kurdistane dihate 
belavkirin u ji her aliyeki 
Kurdistane ji, rewşenbiren 
kurd je ra nivisar dişandin. 
Jimara peşin di 15 ye Gula
na 1932 an da derket Ji
rriara dawin, ya 57 an di 15 
ye Tebaxa 1943 an da hate 
belavkirin. U umre Ha
ware ye rastin, ne ll sal, 
belku kemtiri 6 salan bu. 
Di 18 ye Tebaxa 1935 an 
da, pişti jimara 26 an, Ha
ware vehesek daye xwe (* 
Hawar, h.27, r.4). Dijwari ge-
lek bfın ( Hawar, çapa Elmani
ya, peşgotina Dr. N. Zaılı). Di 
Z7 e Nisana 1941 an da, 
Haware careke di ala xwe 
bilind kiriye u ew sterka 
vemiri, ji nu ve, li ezmane 
Kurdistane geş buye. 
Hawar bi du zimanan der

diket, bi kurdi ı1 firensizi. 
Bi geleruperi her jimarek 
20 rtlpel bfın. Bire firensi
zi tene ji 2 heta 4 rfipelan 
bfı . Bire kurdi, di destpeke 
da U imar 1-23), bi du elfa
beyan dihate belavkirin (bi 
elfabeya latini-kurdi fı bi 
ya erebi-farisi). Pişti jima
ra 23 yan, tene elfabeya 
latini-kurdi hatiye bi
karanin. 
Gelek rewşenbir fı nivis

karen me yen bi nav fı 
deng, naveroka Haware bi 
zanin, tecribe ı1 huner
mendiya xwe dewlementir 
fı tekfıztir dikirin. Va ne 
çendji wan: 

-Celadet A. Bedir
Xan, Dr. Karnİran A. 
Bedir-Xan, Rewşen Bedir
Xan, Qedrican, Osman 
Sebri, Cegerxwin, Mistefa 
E. Boti, Qedri Cemi! Pa
şa , Dr. Nuredin Zaza 
(Yusif). 

-Goran, Tewfiq Web
bi, Evdil Xaliq Esiri, Şakir . 

Fetah , H evinde Sori ... 
Rehmeti Celadet bi xwe, 

stfıne Haware, dil u mejiye 
we bu . 
Hawar demeke direj nedi

kete destan. Tene çend nis
xeyen we, li cem hin ca
meran u li nik hin kitebxa 

.lJIIn.lJI:D Rl:kiR 

neyen cihane, parasti mabfın . Di 
sala 1976 an da, Hemreş Reşo, bi
reki we Uimaren 24-57 an) ji nfı 
va da çapkirin. (Berlina Rojava, İ/ona 
JW63) 

Ez bi xwe ji, li ser bire peşin 
Uimaren 1-23 yan) dixebitim. Ez 
hevidarim ku ew pişti meheke, 
bigihine deste xwendewan. Ge
lek spas ji xanima heja u giranbi
ha Rewşen Bedirxan ra, ku desm
ra çapkirina ve bire Haware da 
min. Hevi fı daxwaza Xanima me 
ya delal , ji xorten kurd ew e ku, 
ew ji bidin ser şopa Haware ı1 ji 
bo peşvebirina zirnan fı çanda 
kurdi bixebitin. 

Ditina me, kurden iro, li ser 
kem tiştan wek hev e. U, ditina 
hemiyan li ser HaWııre geleki ni
ziki hev e. Rfimet ı1 qedra Hawa
re, di dile her kurdeki da, geleki 
bilind e. Gelo sebeb çi ye? Gelo 
arınanca Haware çi bfı? 

"Hawar denge zanine ye. Za
nin xwe nasin e. Xwe nasin ji 
me re reya felat iı xweşiye vediA 
ke. Kese ko xwe nas dike; dika
re xwe bide nas kirin." 

"Hawara me beri her tişti 
heyina zimane me de bide nas 
kirin. Lewma ko zirnan şerta 
heyine a peşin e." 

"Hawar jipeve bi her tişte ko 
kordani ô kurditi pe bendewar 
e, de mijiıl hibe. Tine siyaset je 
dôr e, xwe naexe siyasete" (Ha
war, h. /, Amıanc) 

Bi van gotinan Hawar dest pe 
dike. Hawar bi van gotinen gi
ring, doz, daxwaz ı1 arınanca 

xwe, bi xwendewanan dide 
naskirin: 

Belezanin fı merani be xwena
sin kem fı beker in . Diroka kur
dan ve ye ka han, bi xweşiki, ji me 
ra dide xuya kirin. 

Beri 300 sali E. Xani ditiye ku 
Kurdistan ketiye sergejiyeke 

eceb. Hin Mir fı karbidesten 
Kurd bune "hevalbenden" Ece
man, bireki din yen Tirkan. Di 
nav xwe da ji bfıbfın sed perçe fı 
her yeki şereye din dikir. Di şere 
Tir k fı Eceman da ji di sa ew di pe
şi ye da bun. Bi vi kare kambax, 
wan fedakarl fı meraniya milete 
xwe, ne ji bo pekanina Kurdista
neke serbixwe, bel ku ji bo xurtki
rina biyaniyan u qelskirina xwe fı 
milete kurd bi kar tanin. 

Ev e meraniya be 
xwenasin. 

Zana, şair, diroknivis, 
zimanzan fı hozanen Kur
dan hinge ji yen rnileten 
din ne kemtir bfın. Ev in 
çend nimfine: /bni-1-Esfr, 
/bin Xelkan, ŞerefXane 
Bidlfsf, Idrise Bidlfsf, 
Ebu-1-Fidaye EyU.bf, Fizulf 
(Ensiklopediya İslam, r.48/). 

U wan her tişten xwe bi 
zimane biyaniyan, bi ere
bi, farisi u tirki dinivisin. 
Ew ziman, zimanen din, 
hikim ı1 dewlete bfin. Zi
mane kurdi her ji birkin 
mahfi. 

Hole van kurden ha, za
nina wan miletan di her 
wareki da dewlementir ı1 

geştir dikirin. Li hembere, 
rewşa milete kurd di van 
waran da, roj bi roj, qelstir 
fı xerabtir dibfi. Van kesen 
jir, le ne dfırbin, bi vi awa
yi, heyina milete xwe, bi 
desten xwe, berbi wenda
bfıne teve didan. 

Ev e zanina be xwe 
nasin. 

Ehmede Xanf, ye durbin 
fı dilşewiti, çiqas kire ha
war, çiqas bi hunerınendi 
fı bozani, derde Kurdan 
dane rave kirin, le disa ji 
kesi nedibihist, nedidit. 
Kurdan ne xwe ı1 ne ji dost 
ı1 dijmine xwe nas dikirin. 

Hawara Haware ji, ji ha
wara Xani bu. Rewşa kur
dan, di sala 1932 an da, ji 
rewşa wan a ku di zemane 
Xanf da geleki xerabtir bfı. 
Şoreşen kurdan yek bi yek 
bi hoviti hati bfin pelçiqan
din. Kurdistan hati bfı par
vekirin. Milet şerpeze ı1 be 
hevi bfıbfı. 

Haware dit ku xebateke 
dur u direj gerek e. Xeba
teke ku bingebe we zanin ı1 
xwenasin be. Kurdan reti
ri hezar sali, dirok, huner,, 
zirnan ı1 edebiyata xwe be 
xwedi hiştine. Sere wan ~i 
çanda ereb, tirk ı1 eceman 
hatiye dagirtin. Bi vi a~yi 
şexsiyeta kurdi hatiye gu
hartin . 

Arınanca Haware ew 
buye, ku ve şexsiyeta nex
weş ı1 şaş hilweşine, şexsi
yeteke rast ı1 biker pek bi
ne. Bingehen ayineke nuh 
"ayina kurdaniye" ava bi
ke. (Hawar,h./7, r. 1-6 bi tipen 
Erebi, C. A. Bedirxıın) 

Gelo xebata Haware ji 
bo pekanina ve arınanca 
giring çi bu fı bi çi awayi 
bu? 

Hawar di destpeke da 
proniviseke (program, 
birnamic) gelek fereh ı1 

heja daniye. Em dikarin 
we pronivise bi van çend 
niqteyan rave bikin: 

1- Sehiti ser zman fı za
ren kurdi . 

2- Edebiyat fı folklora 
kurdi. 

3- Dirok ı1 erdnigariya 
Kurdistane. 

4- Jina kurda ya rojin 
(rojane). 

Xebata Haware ya gi
ringtir di ware zirnan fı 

edebiyata kurdi da bfiye. 
Eze ji, bineki retir, li ser 
we xebate binivisim. 
[dumahik di hejrnam 3 an de] 
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LI MALA CEGERXWİN 
Firat CEWERİ 

Ji bo biranina du saliya wl 
Beri niha bi du sal ı1 çend mehan, 

evareke havini min ji mala Cegerx
win re telefon vekir. Bersiva telefo
ne jineki da. Min ji jinike pirsi: 

-Gelo Seydaya Cegerxwin li mal 
e? 
-nı ki ye? 
-Ez Firat im, Firat Ceweri. .. 
-Ha ... Deqiqeke. 
Ne deqiqek, le du se deqiqe der

has bı1n dı1 re Cegerxwin hate ser 
telefone. Bi denge xwe ye gur got: 

-Helo! 
-Evarbaş seyda! 
-Evarbaş, min tu nasnekir bavo, 

tu ki yi? 
-Ez Firat im Seyda, Firat 

Ceweri.. . 
-Ha ... Th çawayi, baş i? 
-Ez baş im, spas, tu çawayi? 
-Ma ez de çawa birn, got bi derd. 

Dara ter ı1 hişk, ya ciwan ı1 bi emir 
ne weke hev in._Ku mirov kal ı1 pir 
dibe eş ı1 jan li giyane mirov peyda 
dibin, mirov li bendi mirina xwe 
radiweste. 
Wer xuya bı1 pir nexweş bı1, !oma 

ez zede bi telefone nepeyivin, min 
got: 
-Baş e Seyda, min dil hebı1 ku ez 

werime ba we sibehe, ma hı1n de li 
mal bin gelo? 

-Ere we, kerem bike. 

Ez rı1niştim, me hebeki li hal ı1 
waxten hev pirsin, em hebeki ji li 
ser Swede ı1 rewşa we peyivin. 
Dı1 re ji min pirsi: 
-Firat, du ji Derika çiyaye Mazi 

bı1 yi, ne wa? 
-Bele. 
Bi pişta tiliya xwe ya girdike birıl

yen xwe rast kirin ı1 peyva xwe 
domand: 

-Derike gola kulture ye. Min Ii 
Derike meleti kiriye. Ku ez neçı1-
bı1ma Derike, min giri lürcele, 
poze keça qirel, xab, kulere ı1 ew 
dehl ı1 rezen Derike neditibiwa ez 
bawer nakim ku bibı1maya şair. 
Min illiama xwe ı1 şairtiya xwe ji 
Derike standiye. 

Li dor niv seeteki li ser Derike, li 
ser başbı1n ı1 mevanperweriya De
rikiyan peyivi; dı1 re ta ku çaye ı1 
mewe hatin behsa serpihatiyen 
xwe ji min re kir. 

Cegerxwine ku bi se emiran ji 
min mezintir, weke ku em hevalen 
hevı1dı1 bı1n bi min re ketibı1 gotı1-
beje. Pişti ku em biske ji li ser rew
şa xwe ı1 li ser rewşa welet peyivin, 
edi me peyv dagerande ser huner ı1 
edebiyate. Ji ber ku Cegerxwin di 
hevpeyvineke xwe de li hember 
helbesta serbest, yani ya be wezin , 
dereketibı1, min je pirsi: 

-Çima Seyda, ji bo çi em helbesta 
modem nenivisin? 

-Ji ber ku g~hen Kurdan hini mu
soo bu ye. Helbest ji di ve bi mu s iki 
be. 

Dotira roje ez di gel guleke çı1me 
mala wan. Baş naye bira min, le ez 
va bawer im an kevaniya wl, an ji 
keçlawa wl bı1 li min deri vekir. 
Min solen xwe ji pe kirin, cakete 
xwe bi dar de kir ı1 ez derbasi xani
ye male bum. Cegerxwin li ser so
faye runiştibı1, gava çav li min ket 
ku rabe ser xwe ı1 bixerxatiniye bi
de min; le kir ı1 nekir nikanibı1 ra
biwa ser xwe. Hingi min deste wl 
hejand, deste xwe da ser mile wl ı1 
got: 

Min ji wl re ji helbestkare rı1si 
Mayakovski, helbestek, ji R.Bar
nas ji helbestek xwend ı1 min çend 
minak (wekok) ji ji helbesten mo
dem yen ku bı1ne stran, dan. 

Cegerxwin sere xwe hejand, kı1r 
kı1r fiki r! ı1 di awiren wl de mirov
hezi, nevsbiçı1ki ı1 j i bo xwenı1kiri
ne hevi difı1riya. 
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-Rice dikim Seyda, tu li cihe xwe 
rı1ne. 

ONLARA 
VE YILMAZ GÜNEY'E DAiR 

KiRVE KALENDER 

ncere/erinizden dışan baknğınızdn 
·· eşi saklamıyorsa gökyüzü sizden 

Kıyılannızdnn çekilip gitmiyorsadeniz 
Terkeden sevgililer gibi ıslak 
Utancından kanatlanm çatılanmıza bırakıp kaçmıyorsa kuşlar 
~ apak kann/annda dinarnit 
H:ıralanm sofralanmızdnn saklıyorsa balıklar 

~korku sansı göz/erinize birer tokat gibi inmiyorsa şafaklar 
Birileri yaşadığımız günlerin diyetini ödediği içindir" 

N. ÇELIK 
Bilge zaman, diyeti ödenerek yaşanan ile, karanlıklyarız

yargılamaya başladı. .. Umudu, hasreti, direnci, ve teslim 
alınmayan özgürlük tutkusunu yok etmek isteyen kara terör
cü cinayet, 'mürur-u zaman'a uğramanın eşiğine doğru hızla 
ilerliyor ... Katınerlenen ve çetrefilleşen sorunları ile yepyeni 
bir dönemin eşiğine doğru hızla ilerliyoruz .. 

Diyeti ödenen ve ödenmiş, diyeti ile arafesine ulaşan gele
cek artık hiç de uzak değil..Sokrat'laşmadan ve ' baldırına 
çözüm diye sıralayan' kavga en direngen uzuvları ile bizleri 
karanlığın içinden bu günlerin arafesine getirdi. Yeni döne
min eşiğinde, döğüşecek insanlammza Anadolu'da da Ca
mpanella'nın 'Güneş Ülkesi'ni More'nin 'Ütopya'sını, Ba
con'un 'Yeni Atlentis'ini, Morris'in 'Düş Dünyasından Ha
berler'ini Wells'in 'Çağdaş Ütopya'sını gerçekierne 
olanağını sunanlar, ulaşılan arafeDin diyetini öde
yenlerdi. •• 

Onlara çok şey borçluyuz .. Bunu kimse yadsıyamaz . . . 
Karanlığın ortasında gerilmiş bir tam b ura telinin duyarlı te

dirginliği ile aydınlığın ateş hattındaki nöbetine yatan onlar, 
gece boyu teslim alınamayan bir umutla diyetini ödeye ödeye 
aydınlık için döğüştüler. Karanlığın ortasında sevdanın ve 
kavganın destanını ilmikilmik ördüler ... Karanlıkların için
de de sevdasız ve kavgasız yaşanamayacağını yasa bellediler. 
Böylesi bir bilinçle direndiler.Ve en önemlisi, onlar yaşa
dıklan için sevip röğüşmediler. Aksine sevdikleri ve dö
ğüştükleri için, yaşayarak yaşamı; aydınlıktan yana 
ürettiler ••• 

$ .ı_;l+~;$ •l-l~~ J ~.ı.;; 4-tJ~~~_,~~ •• ~..t- .$-i'iJ ~J~~.H.> ..SJ4 
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'Kimliği bilinmeye'ninden, 'tanınanı 'na hepsi yaşadıkları 
kesitin acı , hasret, zulurnla bezenmiş kesitini destansal ma
ceralarla tüketen onlar; sevinci ve hüznü tüm yorgunlukları 
ile en dingininden, en umarsızına kadar ki etkinlik ortamla
rında teneffüs ettiler. Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadarki bir at
mosferde, geleceği yaratacak o ml an direnişi, diyetini ödeye
rek ördüler ... 

Optimal ve pragmatik bir eyyamcılığı redederek, insanı in
sanlaştıran çağdaş bir başkaidırıyı yaşayan onlar; karanlıkla
ra karşı, kaderci bir 'çare'sizliğin 'kabül'ü ile seyirci kalma
dılar. Kavgaya en hak'casından ve vazgeçilmezliğinden 
aktif bir tarf olarak dünyayı değiştirme eylemine daha 
da sıkıca sarılarak, yaşyarak ürettiler .•. 

Onlara dair belirtmeye gayret ettiklerim, kimilerince 
'haması' olarak 'nitelenebilir' ... Bu düzeydeki düzeysiz bir 
'nitelemeye' diyecek fazla sözümüz yok ... 
Ama yeri gelmişken, B. Brecht'in 'ME-Tl' sındaki 'iyi 

adam'ın ya da diğer bir deyişle buraya kadarki nitelemeleri
ınizle anlatmaya gayret ettiğimiz onlara ilişkin dizeleri 
amınsatalım: 
"Duyduk ki, 
iyi bir adammışsın 
satılık değilmişsin 

( ... ) 
dönemezmişsin bir kez söylediğinden 
neymiş söylediğin? 
onurluymuşsun, söylermişsin düşüneeni açıkca 
hangi düşüneeni 
yürekliymişsin 

kime karşı? 
bilgeymişsin 
kirnin için? 
düşünmezmişsin kendi çıkarını 
kimdir o zaman düşündüğün?"[B. Brecht] 

Bu dizeler 'hamasi' midir . .. ? Kuşkusuz değil... Dizelerde 
anlatılanlar, tarihte onlarca ve onlardan birisi olan YILMAZ 
GÜNEY'ce somutlanarak kanıtlanmıştır . . . 

Bir an iki yıl önce kaybettiğimiz Yılmaz Güney'i düşünü
nüz ... 9 Ağustos 1984'te 'Race and Class' dergisi muhabiri 
Alfreda Benge ile söyleşisinde "bireysel kurtuluş yoktur" 
diyen, Türkiye ve Kuzey-Batı Kürdistan'daki toplumsal ku
rutuluş kavgasını ateş boyutlarında 'ateş'e . ve 'ihanet'e şöyle 

haykırıyordu: 
"Acılı ve zor günler göreceğiz. Başansızlıklara , geçici ye

nilgilere uğrayacağız. İhanetler, kahpe/ikler göreceğiz. Bü
tün bunlar ve benzeri olumsuzluklar, 'faşizmi' yer bir etme
mizi engellemeyecektir." 

''Onlar( . . . ) zulumun ve vahşetin, inancı ve insan onurunu 
yok edeceğini sananlar, tarihin şazmaz akışı önünde durabi
lecekler mi? Duramayacaklar! .. . Bu kan ve zulum yenilecek 
bir s_ün." 

"Onümüzdeki günler, ezenlerin saltanatlarının yıkıldığı , 
emekçilerin kendi iktidarlarını kurduğu bir dünyaya /uızırlık 
yapmaya sıvanacakların zaferlerine tanık olacaktır.'' [Yıl
maz Güney] 

Kavgada düşerek ölümsüz 'ölüm'ü kucaklayan Yılmaz 
Güney'de, benzerleri onlar gibi ölmedi .•. Düşmana karşı 
ateş hattında yükseltilen bir sancak gibi, yine en ön saf da 
yaşıyor savaşıyor .•. Çünkü, Goethe'nin 'Faust'undaki deyi
şiyle 'işte insanlık onurunun insanı tanrıların büyüklüğüne 
terketmediğini fiilen kanıtlamanın zamanı geldi" [Goethe] 
Gerçeğinin kanıtlandığı bir çağda ve toplumda yaşıyoruz . 

Bu günlere hep onların katkıları ve kavgalarıyla geldik: Ar
tık 'umut' daha fazla hakkırnızdır . . Burjuvazi 'endişe' sinde 
elbette haklıdır. Yıkılan 'duvar'larının arasından devrimin 
'yol'u açılmaktadır. Ve 'bir gün mutlaka' hedefe ulaşacaktır. · . 
Şurası açık, sosyalizm dünyamızın tümünün olduğu gibi, 

türkiye ve Kuzey Batı Kürdistan'ında geleceği .. . Onların -aç
tığı yoldan bizimkiler geliyor. Cellatlar hala hükmedebili
yorlarsa da, hiç de geçmişteki kadar "rahat" ve "güvenli" 
değildirler. Tam bu noktada tarihin merdivenlerinden yük
selmekle olan bizimkilerin ayak seslerine kulak vermek ge
rek. Bizimkiler geliyor: Daha güçlü, daha sağlam, daha 
canlı hemde isyan kılarak, acının bağrından mavi bir çi
lek gibi fışkıran öfkesiyle, vahşi düşmanı yenmek için bi
zimkiler geliyor. 

En önde yine onlar ... Onların arasında ki Yılmaz Güney'i 
görüyor musunuz? ... Pere Lachaise'deki komünarlar'ın yor
ganına bürünmüş Yılmaz Güney'e kim 'öldü' diyebilir 
ki? ... Hayır, hayır ne o, ne de onlar ölmediler. Yaşıyorlar ve 
en önde yine savaşıyorlar ... 

22.08.1986 
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• HUNERMENDEN KURD Ll AWROPA • 

NASIR REZAZI 
"MOSIQA KURDİ, Dİ REWŞA İRO DA 
Dİ QONEXEKA GIRING, 
DUWAR U SEXT DA YE" 

DO Ez bawer dikim ku huner, ı1 
bi taybeti mosiqaya kurdi, di 
rewşa iro da, di qonexeka giring 
ı1 dijwar ı1 sext da ye. Serkevtin ı1 
paşeroja ve hunere, bi şeweyw
ka yekcar nasik pewendidare li 
çav derbazkirina raburdu da ye. 

Mosiqaya kurdl !ro beri her 
tiştl pewlst e bi çave rexneya bi
naxeyl le binerin. Ez jl, di nav 
hel ı1 merc ı1 rewşeka weha da, bi 
erk ı1 wezlfeya xwe diblnim ku 
wek hfinermendeki Kurd, li 
hemher hunera kurdl xwe be
rpirsiyar biblnim, ı1 tekoşlna 

xwe li ser riya ve rexneye dabi
nim. Hevldar im ku di rojen ne
zik da hel ı1 tirset hebin ku li ser 
tekoşlna xwe ya hunerl, li gora 
tuwanist ı1 imkan, kurte haseki 
peşkeş bikim. 

Beri her tiştl pewlst e bej im ku 
hunera kurdl ı1 moseqaya kurdl, 
hunereka xebatkare, çunku bi sa
lan, di bin taltirln rewşôa , xebat 
kiriye ku xwe bigihlne radeya 
hunera resmili welate. Li rex ew 
hemfi kend ı1 kosp ı1 sextl ı1 dij
warl, gele kurd ye hejar ı1 bin
dest, di hemfi mejfi (dlrok) a xwe 
da , ji bo bidest xistina azadi ı1 de
mokrasi ı1 mafen xwe yen rewa 
xebat kiriye ı1 xwln daye. Ev xe
bat ı1 qurbanldan ji hemfi all bu
ye ı1 hemfi n;ıeydanen jiyana ko 

melayetl (civaki) girtiye. 

Her weha neteweye kurd ye 
xudan ferheng ı1 dlrok di meyda
na ferhenge da jl gelek kar kiri
ye. Ni viskar binlvlsin, şa'i ran bi 
helbesten xwe, moslqar ı1 deng
bej bi saz ı1 deng ı1 hunermenden 
dinher yek bi huner ı1 jehatina 
xwe ve xebate ber bi peş birine. 

Disa bi geşbfina şoriş li parçe
yen Kurdistan, muzlka kurdi ji, 
di nava ev çend salen duwayi da, 
zedetir hatiye meydana xebata 
siyasl-komelayetl (civaki) ı1 bi 
xebat ı1 koşişa gelek hunermen
den dilsoj, li hundur ı1 li derveyl 
Kurdistan wek çirfiskeka geş di 
tarltiye da ronahl ı1 şewq daye ı1 
dile xelken Kurd yen belangaz ı1 
zehmetkeş de d girtiye. 

Huner ne tene bi riya tuwanis
ten biologl ı1 kes! peş dikeve, bel
ku ji hem u giringtir, ew e ku xe
bat ı1 koşiş dike jibo peydakiri na 
qad ı1 meydanen fereh ta bikare 
teda geşe bike ı1 peş bikeve. 

Hunera kurdi ji demen kevn u 
zu ve u heta iro, ji meydanen 
siyasi-komelayeti(civaki) u fer
hengi(kulturi) ku bikaribe hersi
va pewistiyan bide, bebeş u be
par buye. Herweha, bi ser daji, 
ji meydanen tekniki ku bikaribe 
teda veje u peş bikeve bebeş 
bfiye. 

Ji ber ewan ho (sebeb) ı1 rew
şan, mikanism ı1 rewenda huner
mend di civata me da, giredaye 
rewş ı1 hel ı1 mercen· me' new! ı1 

blolojiki yen xelkl ı1 bi taybetl 
hunermend bi xwe bfiye. Le be
guman, eger meydanen ku me 
nav ani ı1 her weha meydana tek
nikiji bo hunera kurdl vebibiwa
ya, tuwanista me'newl ı1 blolojlkl 
yen xelki ı1 yen hunermend jl pir 
bi !ez geşe dikir ı1 diket. 

Hevlya min serkevtin ı1 peşve
çuna we ye ... her bijln. 

15.09 .1986 
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BOMBALANAN HEYAT BÖLGESiNiN GENEL GÖRÜNÜMÜ 
Jl ERDIMEN BOMBEKIRi YA HEYAT'E DiMENEK GIŞTi 

• 
IŞTE BOMBALAR 
Bölge bir yandan Irak, öte yandan 

Türkiye tarafından sürekli bombalanı
yor .. Zaman zaman Türk komandoları 
içerilere sızma harekatına girişiyor, 
ulaşım yoUarına pusu kuruyorlar. . 
Bunca zulum, kan ve ateşin ortasında 
çocuklar koşuşup oynuyor. Kadınlar 
bir kaç torba unu , şekeri, yağı koruma 
telaşı içinde. En öneml geçim ve bes
lenme kaynağı olan bir kaç baş hayvan 
top atışlarından, hava bombardımanla
rından korunmaya çalışıyor. 
Sağda , solda Türk ordusunun bomba

ları , bombaların açtığı çukurlar var. 
Hedef gözetmeden sivil halkın yaşadığı 
alanlara yağdırılan bombalar bir hayli 
hasar yaratmış durumda. Peşmerge bu 
hasarlan gidermeye çalışıyor . . . Alan
larda, peşmerge ile ulusal milis ve yöre 
halkı ortak yönetimler oluşturuyorlar. 
Kürt halkı toprağını terketmemeye ka
rarlı. .Türk devleti de, Irak'la işbirliği 
halinde insanlık suçunu işlemeye ka
rarlı görünüyor ... 

Bölge, dünya basının ilgisi dışında , 
kendi kaderine terkedilmiş durum
da . . Bölge sakinleri dinamik ve kararlı 
bir yurtsever çoşkunluğun dışında her
hangi bir şeye sahip değil. Türk burjuva 
basınının "Eşkiya" diye adlandırdığı 
bu yoksul ve şerefli insanlar; kadınları , 
çocukları ,' bir kaç torba unlarıyla var 
olma mücadelesi veriyorlar .. Ağaç dal
ları arasına yerleştirilmiş dikiş makina
larında , peşmergeye, giyecek diken fe
dakar kadınlar, kaya diplerine gizlen
miş bir kaç tencereden savaşan 
insanlara yemek yetiştirmeye çalışan
lar, her uygun alana kurulan tandırlar
da ekmek yapanlar ve tabii çıplak vu
cutları ile bu ateş çemberi içinde koşuş
turup duran çocuklar .. 
İşte bombalanan alan . .İşte "bir vur

duk, pir vurduk" denilen bölgeler . .İşte 
"eşkiyayı ininde bastık" denilen Kür
distan toprakları, Kürdistan'ın namus
lu, yürekli, fedakar insanları .. 

A A A 

UHOVITI 
D Dewleta Tirk di ve dawiye de h in biryaren din girtin. Li gor wan biryaran ji i ro 
pe de wali ı1 qumandaren leşkeri ji we karibin erişi başurl Kurdistanebi kin . Le~di
ve neye ji bir kirin , ku dinava sinoren Tirkiye de ji bi milyonan Kurd hene. U ji 
xwe tirs ı1 xofa wan hemı1 j i wan e.Tirs ı1 xofa bingehinji wir te. Beguman tekoşina 
serbixwebı1n ı1 azadiye we, bi jenosid ı1 kar ı1 kirinen şovenist, neye rawestandin . 

Foto. ANK 
BOMBARDlMANA HEDEF OLAN BiR KÖY EVi 
Jl BOMBESARANAN MALEKE GUNDi KAVILBÜYi 

~/ SAYFA14 
'J ... \' 

Foto, ANK BÖLGEDE YAŞAYAN HALKIN BiR BÖLÜMÜ 
BEŞEK Jl XELKEN KU DI VE ERDIME DE DIJiN 

GELENEKLEŞMiŞ 
YÖNTEM 

BARBARLIK 
15 Ağustos sabahı Diyarbakır hava alanından 

havalanan Türk jetleri Irak sınırlarını aşarak 
Kürt köylerine bomba yağdırdı. Ardından tank 
birlikleri ile Kuzey Kürdistan köylerinde ope
rasyon başlatıldı ve jandarma komando müfre
zeleri yeniden Kürt köylerinde göründü. 

Türk basını haberi , ''&.yram harekatı ': ''Bö
lücü Eşkiyaya gereken ders verildi '; "Bölücü 
Eşkiyaların lraktaki kampları yerle bir edildi '; 
"150 bölücü eşkiya öldürüldü " biçiminde bü
yük punto başlıklar atarak verdi. İkinci gün 
Türkiye Genel Kurrnay Başkanlığınca yapılan 
açıklama ve Türk devleti Dışişleri Bakanlığının 
resmi açıklaması basında yer aldı. Resmi açıkla
mada; Türkiye'de eylem yapıp kaçan militanla
rın takibi ve yakalanması amacıyla operasyonun 
başlatıldığı ve bu eylemcilerin saptanan barı
naklannın -kamplarının- bombalandığı söylen
mekteydi. 

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" Türk 
devletinin yalanı yatsıya kadar da kalmadı. Türk 
basının sevinçle, övgüyle, büyük bir heycanla 
verdiği haber ve Türk devletinin resmi açıkla
ması, hemen akabinden uluslararası ajansların , 
bölgedeki organizasyon yetkililerinin, yerel 
ajansların , basma, radyoya, televizyona geçtiği 
haberler ve civar devlet yetkililerinin protesto 
mahiyetindeki beyanatları ile kamu oyun da ya
lanlandı. 

1 subay, 1 assubay ve 10 erin ölümü ile biten 
silahlı çatışmaya katılan militanların takibi ko
nusu sadece bahane .. . Militanların sığındıkları 
ve üstlendikleri kampların hedeflendiği iddiası 
da tamamen yalan ... Bu saldırıda hedef olarak 
seçilen mevziler Irak devleti hudutları içinde 
bulunan Türkiye sınırına yakın Kürt köyleri idi. 
Ve bu hava saldırısında ölenlerde denildiği gibi 
militanlar değil , bu köyleri n sakinleriydi, kadın
lar, çocuklardı. Zaten saldırıda amaçlanan da 
buydu. 

Bu durum yanlız uluslararas ı haber ajansları
nın , ci var devlet yetkililerinin beyanatları , radyo 
ve televizyonlarının açıklamaları ile değil , 
Türkiye Devletinin başbakanı Turgut Özal'ın 
Hürriyet gazetesinin 23.8.1986 günlü nüshasında 
yayınlanan söyleşisi ile de açıklığa kavuştu. 

Turgut Özal' ın gazetede yeralan, gazetecinin 
bu bombalama olayı ile ilgili sorusuna verdiği 
cevap şöy le: "Şunu söylüyeyim ki erierimize 
karşı işlenen son cinayetierin gerekli ders i veril
miştir. Umut ederimki orada başka kimse bunla
rı bundan böyle kendi evlerinde barındırmaz, 
böyle bir yola tevessül etmez. Biz Türkiye içinde 
kalanların hesabını görürüz ... '' 

Turgut Özal'ın bu ifadesinden, 15 ağustos'taki 
saldırıda hangi hesapla hareket edildiği ve neyin 
hedeflendiği açık . Çatışmada ölen asker ve su
baylara karşın -mukabelei bilmisil hesabıyla
zavall ı insanların 'kadın ve çocukların' kanını 
dökmek ve bunun yanında sınır bölgesinde yaşa
yan Kürt hal kına da devrimci ve yurtsever kesim 

ve organizasyonlarla karşıkarşıya getirrnek için 
gözdağı verrnek ve Kürdistan ulusal muhalefeti
ni örgütleyen örgütler arasında ihtilaf yaratmak. 

Bu yöntem -bu biçimdeki uygulama-, Türkiye 
devleti açısından halkaların ulusal ve demokra
tik talepleri doğrultusunda isyan ve benzeri mü
cadelelerde, isyanı bastırmak , suçluları takip ve 
ele geçirmek için başvurulan , Osmanlı İmpara
torluğundan miras kalmış ve gelenekleşmiş bir 
yöntemdir. 

İsyanı örgütleyen, mücadeleyi göğüsteyen ve 
sürdüren güçleri, bu güçleri hedef alıp onlara 
karşı savaşma yerine, halklar arasında varolan 
dinsel , mezhepsel ve aşiret ilişkilerinden kay
naklanan çelişkileri kulJanıp bunları karşı karşı
ya getirmek, kendi silahlı güçleri -güvenlik 
kuvvetleri- ile bölge halkını baskı altına almak, 
halkı çeşitli biçimde işkenceden geçirmek, sa
vunmasız ve masum insanları -kadın , erkek, 
genç, yaşlı, çocuk demeden- katietmek suretiyle 
çökertmek ve sonuca gitmek. İşte Osmanlılar
dan miras kalmış Türk devleti açısından gele
nekleşen yöntem budur ... 

Uluslararası düzeyde lanetlenen ve barbarlık 
olarak tavsif edilen bu yöntem, Osmanlılar dö
neminde Balkan halklarının (Bulgarların , Sırp
ların, Makadonyalıların, Karadağlıların vs.) 
Helenlerin, Ermeniterin ulusal ve demokratik 
istemler doğrultusundaki kalkışırnlarında ibret
le izlenmiştir ve bugün bu kavgalarda sergilenen 
mezalimler tarih kitaplarında anlatılmaktadır. 

Cumhuriyet döneminde -1919 ve sonrası 
dönemde- Koçgiri , Şeyh Sait, İhsan Nuri Paşa, 
Seyit Rıza önderliğinde sürdürülen Kürt halk 
hareketlerinde, Sason isyanında , Mustafa Ke
mal isyanı bastırmak ve önderleri ele geçirmek 
için aynı yönteme başvurmuştur. Hemde daha 
acımasızca davranılrruştır. Ve bu isyanların ba
şında ve bitiminde milyonlarca insan -kadın , er
kek, bebe, ihtiyar demeden- köyünde, kentinde 
yakılarak , süngülenerek, kazığa geçirilerek kat
ledilmiştir. 

İşte bugün Kürdistan köylerindeki uygulama, 
sınır bölgelerinde ' 'suçlu takibi operasyonu ' ' 
adı altında sergilenen barbarlıklar, 15 ağustosta
ki bombalama olayı da geçmişte yapıiyaniarın 
bir tekrandır. Bu yöntem, bu uygulama, Kürdis
tan'da bırakalım siyasi suçluları , kader suçluları 
diye adlandırılan suçluların takibinde de geçer
lidir. Türk polisi, jandarması , askeri timler ara
nan suçluyu, firariyi ele geçirmek için hiç bir 
şekilde takip, kovalama zahmetine katlanmaz ve 
bu kişilerle karşılaşmay ı göze alamaz. Bu suçlu
ları ele geçirmek için başvurduğu tek yol ; suçlu
nun anasını , babasını , karısını , kızını, oğlunu, 
yakın akrabalarını , komşusunu ve köylüsünü 
baskı altına almak, onlara işkence yapmak ve 
devamlı taciz etmek. Bu yöntemle hedeflenen 
yapılan bu baskı karşısında suçlunun gelip tes
lim olması veya suçlunun teslim edilmesi yanın
da jandarma, polis, asker korkusunu halkın yü
reğinde devamlı canlı tutmaktır. 

ŞERAFETliN KA VA 
KURDISTAN PRESS • 8 COTMEH 1 EKİM 1986 
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[Stockholm,KP] Kurdistan 
Spor, di T7.09. 1986 an de bi taxi
me Bolivya re (FK . GYRAN) 
maçek li darxist. Di ve maçe de 
Kurdistan Spor 5-0 bi ser ket u 
zora dijbere xwe bir. 

Maçe di seat 9 an de dest pe 
kir. kurdistan spor bi baş i dest bi 
listike kir. Di deqiqa 25 an de, 
Ali golek avet , taxime dijbere 
xwe u Kurdistan Spor 1-0 da pe-

Foto,UFUK 

Pişti gole, di Kurdistan Spor 
de rawestinek peyde bu . Taxime 
dijber bi awaki dijwar li hemberi 
Kurdistan Spor list, le ji ber jirti
ya qelepareze kurdistan Spor, tu 
gol nehatin avetin . Dewra yekem 
1-0 tewa bu. 

Di dewra duwemin de kurdis
tan Spor bi xurti list. di ve dewre 
de Ali du golen din ji av etin taxi
me dijber u rewş bu 3-0. Kur
distan Spor heta bi dawiya maçe 
bi xurti list. Di çarika listika da
wl de Kemal du gol en din kar kir 
u rewş bu 5-0. 

Pişti maç tewa bu, listikvanen 
Kurdistan Spore tura şampiyoni
ye avetin. Dive ture de listikva
nan antranore xwe, Ahmet 
BAKSI dan ser milen xwe u ev 
serketin ji ali temaşekaran ve bi 
çepikan hat piroz kirin .O 

ABONE BE D ABONE BIBINE 

ABONE OL D ABONE BUL 
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RASTEÇEP _ _______ _ 
1- Nave serokeki Kurd. 2- Agır. .. Noteyek (beru
paş) ... du tip 3- ilırok ... Tıyatro. 4- Mekan, 
war. .. Derd u xem (berupaş) . 5-Sovyet (bere
paş) ... Tışten eceb mayi. 6- Heremek kurdista
ne. 7- Du tip . .. Naveki bi yani (berepaş). 8- No-
tayek (berepaş) ... Serokeki kurd. 9- Ard,agir 
(berepaş) ... du tip . . . Hilma ave di çe heva, diee-
mide u paşe dibare. 10- Bajareki Kurdista
ne . .. Listfkek (berepaş) .. . çaxa ciyekimerivdie
şe te gotin(berepaş) . ll- Kurtebiriya 'weki 
din : .. Keleha Emperyalizme. 
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SERFJER ______ ___ _ 
1- Gotinek pirse . . . yen ku xwe firotine, xa-
yin ... bine(berepaş). 2- Bajareki Kurdista-
ne .. . Bi sorani 'sar : 4- Saxi, bitirkidi bin 'sağ-
lık: 5- Ar. . . Noteyek . .. tişte ku meriv pe pare 
xwe rast dike. 6- Kok(berepaş) ... stranek li ser 
Ebdale .. . Te gotin. 7-Çaxa meriv bi du tişteki di
keve, anjf le dikole. 8- Simga 'Berman
yum: .. Derve . . . nave ave(berepaş) . 9- Se
rf .. . Simga Lfre . . . denge berxike. 10- Roj .. . Tız
biha qencu bfndar. ll- Kese di cihe xwe de 
nsekine, geweze ... Serbestf, hur. 12- Naveki bi
yani, yanjf alemdar. 13- Li hinek ciyanji nine, 
an j i ji tu ne re dibej in (berepaş) ... N ava dest. 14-
Jin didin sere xwe(berepaş) . .. Paytexteki 
Ewrupa. 
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ı ROJNAMEYA ıs ROJİN • ıs GÜNLÜK GAZETE ı 

O ERMENi MEYDAN! 
Atina'yı denize bağlayan Singru Bulvarında

ki Voltaire Meydanının ismi değiştirilerek 
"Ermeni Meydanı" oldu. İsim değişikliği ne
deniyle yapılan törene Atina Belediye Başkanı 
Dimitros BEYİS, Atina Valisi, Ermeni Genç
lik Derneği ve Yunanistan'daki Ermeni toplu
mu ileri gelenleri ile yüzlerce Ermeni katıldı. 

Ermeni toplumu adına söz alan bir konuşma
cı, Yunan Parlementosundan, Ermeni soykı
rımını resmen tanıması ve kınamasını istedi . 
Atina Belediye Başkanı Bey is ise, "Dilerim ki 
Ermeni halkı kısa sürede vatanına kavuşur ve 
orda bir meydan inşa edip adına Yunanlılar 
Meydanı adını verir" dedi. 

O YUNAN PRüfESTOSU 
Yunanistan, Türk savaş gemilerinin Midilli 

Adası'nın güneyinde "Panagopulos 1" adlı 
• .....--.Yunan devriye botuna ateş açtıkları iddiasıyla 

Türkiye'yi protesto etti . 
Yunan Dışişleri Bakanlığından yapılan açık

lamada, Türk savaş gemilerinin, 18 Eylül sa
bahı, Yunan devriye botuna doğru önce 5 top 
atışı yaptıkları, bu ilk merrnilerin Panagopu
los I devriye botunun 100-150 yakınına düştü
ğü, ikinci defa atılan 5 top mermisinin de Yu
nan botunun 200 metre yakınına isabet ettiği 
öne sürüldü. Yunan Dışişleri Bakan Yardım
cısı Yannis KAPSİS'in, Türkiye'ye sert bir 
protesto notası verdiği ve açıklama beklediği 
de bildirildi . Yunanistan, ayrıca Avrupa Eko
nomik Topluluğu üyesi ülkeleri de olayla ilgili 
haberdar etti. 

0 BÜYÜK BULUŞMA 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel 
Sekreteri Mihail GORBAÇOV ile ABD devlet 
Başkanı Ronald REAGAN 11-12 Ekim tarihle
rinde İzlanda'nın başkenti Reykjovik'te ikinci 
kez bir araya gelecekler. 
Karar, Sovyetler Birliği resmi haber ajansı 

TASS ve Beyaz Saray'da ABD devlet Başkanı 
Ronald REAGAN tarafından hemen dünayaya 
duyuruldu. TASS, konuyla ilgili haberinde, 
"öneri Sovyetler Birliği lideri Mikahil GOR
BAÇOV'dan geldi ve Başkan REAGAN tara
fından kabul edildi" dedi. TASS, Reykjavik 
görüşmesinin , Gorbaçov'un 1985.'te Cenev
re'deki zirvedealınan karar uyarınca, ABD'ye 
yapacağı bir ziyarete hazırlık niteliğinde ola
cağını belirtti. 

O SOVYET EKONOMİSİNDE DEGi
ŞiKLİK 

Sovyetler Birliği gelecek yıldan itibaren dış 
ekonomik politikalarında köklü bir değişikli
ğe gidecek. Değişikliğin ilk adımı olarak Dış 

Ticaret Bakanlığının tekelinde bulunan ya
bancı firmalarla doğrudan ticaret yapma hak
kı sanayi teşebbüslerine ve seçilmiş bakaniık
Iara da tanınacak merkezi ekonomiden kısmi 
bir uzaklaşma olarak görülen değişiklik planı 
uyarınca 20 değişik bakanlık ve 70'i aşkın sa
nayi kuruluşu yabancı fırmalarla doğrudan ti
caret yapabilecek. Sovyet resmi haber ajansı 
TASS, önlemleri "Sovyet ekonomi 
mekanizmasını" yeniden yapılanma planları
nın bir parçası olarak niteledi. 

O FKÖ KAMP DEGİŞTİRİYOR 
FKÖ lideri Yaser ARAFAT'ın sağ kolu ve El

Fetih' in ikinci adamı Salalı HALAF, Kuv
veyt'te yayımlanan ' 'AI-Rai-AI-Anı" adlı ga
zeteye verdiği demeçte, Thnus'tan ayrılmayı 
plandıklarını belirtti. Ancak yeni FKÖ kışla
sının nerede kurulacağı hakkında bir açıkla
ma yapmadı. HALAF, "Adan'deki kampı til e 

· kapattık. 1982'de Lübnan'ı terk eden savaşçı
larımızın en az yüzde doksanı şimdi Siyonİst 
düşmanla savaşabileckeleri yerlere geri 
dönmüşlerdir" dedi. Ayrıca, HALAF, önü
müzdeki günlerde Filistin Ulusal Konseyi'nin 
toplanacağını ve taşıma konusunun yanısıra 
bölgedeki son barış girişimleri ile ilgili geliş
melerinde değerlendirileceğinide belirtti . 

O EKP'nin DÖRT LİDERİ İDAM EDİLDİ. 
Endonezya Komünist Partisi'nin dört eski li

deri idam edildi. Cakarta'daki diplomatik 
kaynaklar 1967-71 yılları arasında tutuklanan 
ve haklarında dava açılan dört liderin kısa bir 
süre önce idam edildiğini, ancak bu kişileri
nin adlarının açıklanmadığını belirttiler. 

Endonezya hükümetinin bir yetkilisi de, dört 
idamı doğrularken, Komünist Partisi'nin üst 
düzey yöneticilerinden dört kişinin daha önü
müzdeki günlerde idam edileceğini belirtti. 

O MOSSAD'IN SALDIRI PLANI 
İsrail Haber Alma örgütü MOSSAD'ın Kıb

rıs'ın Rum kesiminde Arap hedeflere karşı 
saldırılar planladığı bildirildi . Geçen ay Ag
ratur'daki İngiliz üssüne karşı girişilen saldı
rıda Arap eylemcilere silah sağladığı bildiri
len SosyalistEDEK partisinin yayın organı Te 
Nea gazetesi, verdiği haberinde MOSSAD'ın 
planları konusunda Rum polisinin eline bilgi 
geçtiğini öne sürdü . 

Gazete, MOSSAD'ın ilk aşamada adadaki 
Filistinlilerle öteki bazı Arapları öldürmeyi, 
daha sonra da Arap hedeflerine bombalı saldı
rılar düzenlemeyi planladığı bildiriliyor. 

O ÇKP'NiN ÜYELERİ ARTTI 
Çin Komünist Partisi'nin 44 milyon üyesi ol

duğu açıklandı. Parti istatistik bürosundan ya
pılan açıklamada , üye sayısında 1981'den bu 
yana 6,3 milyonluk artış olduğu belirtildi . Ye
ni Çin Haber Ajansı, Partiye yeni katılanlar 
arasında 14 milyon teknisyen bulunduğunu , 
geri kalanların da "üretim sektöründe çalışan 
kişiler" olduğunu bildirdi. 
Gözlemciler partinin işçi ve köylüleri üye 

kayıtetme politikasında son zamanlarda deği
şiklik yaparak, daha önceleri partiye girmele
ri engellenen entellektüellerin de kaydedildi
ğini belirtiyorlar. 

O NÜRNBERG MAHKEMESi, 
NAZi BLANÇOSU 

Bundan 40 sene önce sona eren Nürnberg 
Nazi savaş suçluları davasının 40. yıldönümü 
münasebetiyle Doğu Almanya'da Yetkili sav
cılık bir açıklama yaparak şimdiye kadar 
12.876 Nazi savaş suçlusunun Doğu Alman
ya'da yargılandığını bildirdi . 
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, söz ko

nusu suçluların %94'ü 31 Aralık 1950 yılına 
kadar mahkemece yargılanarak çeşitli cezala
ra çarptırıldılar. Geri kalanlardan son ikisi ise 
bu senin Mart ayında yargılanarak ve Sovyet
lerde işledikleri savaş suçlarından dolayı 
ömür boyu hapse mahkum edildiler. 

O SEUL'DE ÇATlŞMA 
Güney Kore'nin başkenti Seul 'de Asya 

Oyunlarını protesto eden 500 dolayında öğ
renci ile çok sayıda polis yaralandı. Yarışma
ların yapıldığı bölgenin çok yakınında gösteri 
yapan Yabancı Diller Üniversitesi öğrencileri 
iki saat süre ile kendilerine engel olmaya çalı
şan polis kuvvetleriyle çatıştılar. Görgü tanık
ları öğrencilerin polise molotov kokteyli ve 
tuğlalar attığını, atletleri rahatsız etmemek 
amacıyla gözyaşartıcı bomba kullanılması ya
saklanan polisin de göstericilere taş atarak 
karşı koyduğunu bildiriyorlar. 

******************** 
O RADYASYONLU FINDIKLAR 
Türkiye'nin Ortak Pazar Ülkelerine satmak 

istediği fındıklarda Ortak Pazar'ın sınırı olan 
600 bekerel üzerinde radyasyon çıkmasıyla 
fındıklar tekrar Türkiye'ye gönderildi. İnsana 
değer vermeyen bir ülkede yapılması gerekeni 
yapan TC devlet yetkilileri , bu kez radyasyon
lu fındıkları iç piyasaya sürmeye başladılar. 

AET uzmanları "Avrupa'ya satamadığınız 
radyasyonlu fındıkları iç piyasaya sürerseniz 
hem ticari saygınlığınızı yitirir, hem de kendi 
insanlarınızın sağlığını tehlikeye sokmuş 
olursunuz. İç payasaya sürmeniz halinde Av 
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rupalı alıcılar da 'demek ki Türkler 
bu işin ciddiyetine vakıf değiller, 
kendi insaniarına yaptıklarını Avru
palılara da yapabilirler' düşüncesi
nin yerleşmesine yol açarsınız" 
dedi. 

O ÜÇ SIGINMACI YUNANiS
TAN'AGEÇTi 

Meriç nehrini yüzerek geçen üç 
Türkiyelinin Yunan makamiarına 
sığınmak isteğinde bulundukları 
bildirildi. Bu arada bir İranlı ailenin 
de Yunanistan'dan siyasi sığınma 
hakkı istediği öğrenildi . Yunan ma
kamları her iki sığınma isteğinin de 
incelenmekte olduğunu belirttiler. 

O GREVSİZ ÜLKEDE GREV 
POLİSİ OLUŞTURULDU. 

Grevle ilgili olarak çıkarılan ve 
"Grev Polisi" oluşturulmasını ön 
gören İçişleri Bakanlığı tüzüğü , tep
ki i ere yol açtı. Türkiye'de grev uy
gulamasının yok az olduğunu ifade 
eden Sağlık-Iş Genel Başkanı Ba
şoğlu, "grev yokken polisini kur
mak anlamsız" şeklinde konuştu . 
Deri-İş genel Başkanı Yener KA
YA'da polisiye tetbirlerin demokrasi 
ile bağdaşmadığını söyledi. Bağım
sız Otomobil-İş Genel Başkanı İl
han DALKILIÇ'da hükümetin ve iş
verenlerin grevierin hızla yaygınla
şacağını düşünerek böyle bir tetbiri 
aldıklarını söyledi. 

O HAKKARİ'DE KANLI ARAZİ 
ANLAŞMAZLIGI 

Hakkari'nin Beytülşebap ilçesine 
bağlı Toptepe köyünde arazi anlaş
mazlığı yüzünden çıkan kavgada iki 
kişi öldü. Arazi anlaşmazlığı sebe
biyle araları açık bulunan Işık ve 
Bozu aileleri köy meydanında kavga 
ettiler. Kavgada Hüseyin IŞIK ve 
Mehmet Emin IŞIK tabancayla vu
rularak öldürüldü. 

O TUNCELİ OLAYLARI DE
VAMEDİYOR. 
Tunceli Valisi emekli, ırkçı Gene

ral Kenan GÜVEN'in bir grup Kürt 
yurtseverini makamına çağırarak 
"Kürt olmadıkianna dair, özbe öz 
Türk olduklarına" ilişkin belgeyi 
imzalamları için baskıda bulunduğu 
ayrıca, PKK davasından dolayı ko
cası aranan Necla YÜCEL'in koca
sıyla ilişkisinin olup olmadığına da
ir "cinsi temas kontrolü" yapılması 
konusunda emir verdiği, yine ırkçı 
Vali Güven'in olay hakkında açıkla
ma yaparken "başka nasıl takip edi
lecekti?" demesi olayları Meclise 
kadar getirdi. SHP Tunceli Millet
vekili Rıdvan YILDIRIM , Başba
kan ÖZAL'ın bu olayları yanıtlama
sı istemiyle bir soru önergesini 
meclise verdi. 

O ZAPBARAJI 
Irak'ta kurulacak olan bir barajın 

ihalesini Türk şirketi ENKA aldı. 
Türkiye'ye 15 km uzaklıktaki Zap 
nehri üzerinde kurulacak olan bara
jın 15 milyar dolara mal olacağı bil
diriliyor. 

O YENİ BİR ABD DESTEGİ 
DAHA 
ABD Senetosu Türkiye'ye 490 mil
yon dolarlık askeri yardım yapılma
sını kabul etti. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




