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HOWITIYA BAAS DOM DIKE! 

Saddam mizgeltan 
xira dike! D Oewleta Iraq, ni ha jT dest bi 

weran kirina ibadetxaneyen fi
raz (qutsal) kiriye! . 

_ _ __________ _____ Dumahik, di rupefa 4'an de 

• 
Isınail Beşikçi NOBEL 

için tekrar önerildL 
D Kürt Enstitüsü . ·. · 
Almanya Seksiyo- .•. · 
!lU Başkanı K 
Immer ve Enstitü 
ŞerefÜyesi 
Hans Oscar Peter 
İsveç Bilim Aka
demisi NOBEL 
Komitesı'ne bir 
ı.ıektup göndere
rek Beşikçi'yi NO 
BEL'e onerdiler. 

D İsveç Bilim 
Akademisi 
1 TOBEL Komi-
tesi'ne yapıla~!. 
başvuruda: "Ul
kesinin sınırlarını 
aşan ölçüde barış 
politikasına ışık 
tutmuş bir bilim 
adamının onurlan 
dırılınası '' istendi. 

Devam1 sayfa 5'te 

Seraniş hat rizgarkirin 

O Kürdistan Yurtseverler 
Birliği (KYB) Dış İlişki
ler Bürosu Sorumluların
dan Kemal HOŞNAV: 
"Günün en önemli soru
nu Kürdistanlı siyasal 
güçlerin Kürdistanı bir 
cephede bir araya gelme
leridir. , , 
D " Irak devleti kimyasal 
silah üretiminde bazı 

1 ' şirketlerden 

ham madde alıyor, aynı 
şirketlerle işbirliği içinde 
Irak'ta silah üretimi yapı
yor" 
O "KYB ile, I-KDP ara
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sında yapılan ittifakın uy- Kemal XOŞNAV foto;ANK 

gulamasında problem yok. Alanda her siyasi gücün öz
gürce faaliyet sürdürme şartları yaratılmıştır.,, 

Röportaj, sayfa 6,7'de 

Heyat Gümrüğü O Bi çalakiyeki serkewti ya peşmergeyen PDK-1, Seraniş ku 12 
Km. neziki Zaxo ye, ji dagirkeren qolonyalistan hat rizgarkirin. 
O Seroke PDK-1 birezMesud Barzani di daxwiyaniya xwe de 
got, ku: "Taktike me nu eriş kirina bi hez li ser bingehen giring 
yen askeri a 1raqe ye." Dumahik di rupefa 4'an de 

D Kurtanimış bölgelerde ticareti denetim altına alan siyasal güç
ler, siyasi, askeri örgütlenmenin yanında bir de gümrük noktaları 
oluşturmuşlar. 

D Di şeva 24, 25 Gulane de 
rexİstina neheni yaPDK-I nav 
bajara Musil depoyek çek u te
qemeni (cephanelik) sabote 
kir 

D Timek peşmerge di şeva 28, 
29 Gulane de bi raketa eriş bi
rin li ser Daira Parastina 
(İstixbarat-Emn) Zaxo 

Dumah/k di rupeta 5 'an de 

Ronakbitan ii Beşikçi 
• • • • • lVivisara Ertuğrul Kürkçü di rupefa 3 'an de 

D "Irak hükümeti, kurtanimış alanlarla iç bölgeler arasında tica
retin yapıldığını biliyor. Ancak bütün yolları denetliyemiyor. , , 

Xwendevanen biriz 
D Xebatkaren Ku rd istan Pres
se bi ve hejmare ve de biçin 
Kurdistana rizgarkirT. Ji bo ve 
yeke heya meha gelaweje Kur
distan Press naye weşandin. 

Em be nda rex ne O peşniyaren 
abone O xwendevanen Kurdis
tan Press in . 

Bi h eviya -Kurdistan Press' ek 
hTn bi ri h O hTn çetir birninin xwe
şiye de. 
Xebatkaren Kurdistan Press 

Röportaj, orta sayfalarda 

Say1n okuyucular 
D Kurdistan Press çalışanları,bu 
sayı ile birlikte kurtanimış Kürdis 
tan'a gidecekler. Böylece Kurdis
tan Press'in yayını na Ağustos'a ka
dar ara verilecek. Bu arada, abo
nelerimizden ve okuyucularımız
dan Kurdistan Press ile ilgili eleştiri 
ve önerileri göndermelerini is
tiyoruz. 

Daha canlı , daha dolu bir Kurdis
tan Press'te görüşmek üzere .. 

Kurdistan Press Çalişanlan 
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·: .. Kesen ku zanfne, çiqasf kem be bila be, dfsa di nav R kb.A nina xuri" bı1bı1 siyaseta direkt ı1 siyasetji bı1bı1 zanina 

zanfne de negere; ji derva zanfne re biyanf u dijf berje- o na 1 ra n xuri. Wek Gramsci di bej e: ': .. heger zanyariya siyasete 
wenda zanfne ve mijul bfbe, ew rezfl 'e.,, zanyariya dewlete be u devlet jf ne bi te ne otonca ya çfna 

(Karl Marx-Teoriyen Hejajiyen-Zede) sedset, bi ve ve giredayf wasita girfina piştgiriya aktf ya 
cfvate ji kiryar en xwe re bistfne, we çaxe derdikeve ho/e, 

Di salen 60'i de jiyana siyasi ı1 ronakbiri li Tırkiye li gor .A ku pirsen bfngehfn yen zanyariya civakf ji pirsen zanyari-

demaberegelekbirrih bu. Tesiraherimezinli serverih- u ya siyasf ne cfhe ne." (Gramscj, Defteren Girtixane). 

bfuıe li Tirkiye ku jiyana ronakbiri tenebi ol ı1 dewlete ve Cı1dabı1n en bingehin di nav ısmail Beşikçi ı1 dirokva-

hatibı1 hidudkirin, Zaningehen bilind (universite) bı1n. nen din de ev e, ku Beşikçi ronakbire~ organik e, yen din 

Kesen "zanyar", bi qiweta azadiya mehdud, ku Z7'e Gu- ronakbiren kevneşop in (geleneksel). ısmail Beşikçi diti-

lane dabı1 zaningehan,li ser pirsa şikla ideal ya civate ı1 B ik .A ** nen xwe bi ditina çina karker, ku bezeki civaki ya teneye 

yadewlete afirandinen xwe pe hev peşkeş kirin. Nemaze eşi ÇI ı1 pirsen netewi, yen ku xwe di pevajoka diroke de digu-
weşanen, ku li ser zaniyariya civaki dihatin belavkirin, ji hurine ve giredaye. Li hember ve dirokvanen kevneşop 

mihqeşa ronakbiran re dibı1n bingeh. yen komare, ji bo peşveçı1n ı1 ditinen peşverı1 ve heza 

Li aliye din, sosyalisten ku, piraniyen wan di wexta dik- bingehin ya abori nabinin, li berwajiye ve dewlete be da-

tatoriya DP ı1 ya partiyek tene de ji zaningehan hatibı1n wi dibinin ı1 rasyonalen xwe ji di ve dewlete de dibinin. 

qewirandin, li derveyi zaningehan li hember ve civata po- We çaxe ditinen ku hember dewlete ne, li hember wan ji 

zitivist ı1 li hember teoriyen dewlete, bi şiideki ji hevketi dibin. Bi vi awayi re ji hev veqetiyan. İsmail Beşikçi ji 
ı1 perçebuyi ji beditina diroki ya Marksist danin. Bi vi piştgiriya derdora zanyaren "peşwerı1" be par ı1 be se-

away!, minaqeşen ku destpekirin, hemı1 ronakbiren, ku mpatiya ronakbiren "peşwerı1" jibe, bi tevayi xebata xwe· 

di navbera felsefeya profesoral ı1 ditina diroki ya materya- ya zanyari ranewestand ı1 hertim peşde bir. 

list de ciye xwe girtibfuı, kişand nav xwe. Rejimen awarte deriyen zaningehan li 

Civata Tirkiye, ku di guherandine de Beşikçi girtin ı1 deriye girtigehan je re 

ye, civatek çawa ye? Qiweten defdane vekirin. U, peşwerı1 yen ku ew ji ali si-

yen guhartine çi ne? Ro la ideoloji yen, yasi ve piçuk ı1 bi "xeter" diditin ji tedari 

ku wek xerci van hezen civati bi hev ve ı1 zordestiya van rejiman bepar neman. 

giredide, çi ne? Di navbera sedan pirsen Bi ser ku ji ali bezeki mezin ve dihatin 

wek van de, sosyalizm, kapitalizm, ne- pe~çiqandin, disaji ew ronakbiran nezi-

tewayeti - navnetewayeti ji deriyen za- Ertug" rul KU" Rll:çu" * ki ısmail Beşikçi nebı1n. 
ningehan, minaqeşen ji kursiyen profe- R Bele şorgeşgeren ku naveroka wan ne 

soran derketin der, di nav ronakbiran de ronakbir in, le ji bo guherandina civat~· 

belav bı1n ı1 bi vi awayi giredanen direkt tedikoşin, ji wi renezik bı1n. 

di navbera zanyariya civaki ı1 siyasete de ~Di vi nezikbune de ji para bingehin ya 

derketin hole. ısmail Beşikçi ye. Legerina rastiyan da 

Çaxa ku guherandina civaki ı1 siyasi ji riya prometeus girti bu. Di di yarkirina 

bo hemu ronakbiran wek rastiyeki api- encarnen ditinen xwe de ku bun sedema 

rori bu, bal u diqetan li ser minaqeşa di- girtinen wiji, bi serketiri ya Galilei girt. 

namika diroki ya vi guherandine kom bı1n . Çaxa hate te- dana minaqaşeyen xwe di nav çarçova ditina diroki ya fermi de Peşniyaren gerandina girtixanan ku ji bo tawizek eşkere 

gihiştin ku, be teza diroki ya "rek ı1 pek" ronakbiran na- • digrin bi ve ve hidud kirine. _ yan ji weşarti ji "ronakbiran" re peşkeş dikin, wi nepeji-

y~n qezanc kirin u serdesti nayen dan, teorisyenen her Cara yekemin "meriveki zanyar" ji du aliyan derdiket dervaye rand. Rek u pek buna ku wi di teoriye de li hemher paş-

aliye ketin keftelefte (!) Nive rluyemin ye salen 1960'1 dit lekolinen fermi. Ji her tişti beri ew ji teori ya diroki ya felsefi ya werı1tiye nişan da, di ware pratike de ji hertim diparast. 

ku, eseren diroki-politik, ku hemu wek kiremit stı1r, le profesoral dibuhurt u bi sosyallsten di derweyi zaningehan diti- Wi ciye xwe di nav "kesen nayen islahkirin" de girt u Ii 

disaji bi tecriben dewlemend ve tiji bun, li ser masa bo nadirokiyamarksistdiditinadiroki-civakiya Tirkiyedelediko- her reveqetandine de bu hevalbende kesen berxwedane. 

mineqeşan bi rez bun, Pe sazumana TirkiY.e ya Doğan li ya. Aliye din wi, bi minaqaşeyen ku hı1rı1kı1r li ser feodalizme E w niha bei ku deyndare serdestan be, j~girtixanan, ku 

Avcıoğlu, diroka paştarnayina li Tirkiye ya ısmail Cem, dihatin kirin ve nemaye, we ji derbaskiri ye u di Sazumana Roj- nikaribun wi te de zedetir bihelin derket. ıro kesen ku wi 

pe wan !eza Diroki u risaleyen cihe yen Dr. Hikmet Kı- hilataanadole de hebuna civatek etnik (netewi) bi cih kiriye u ve aw.etbun dabun avetiı;! zindanan hebı1na Kurdan dipejiri-

vılcunlı, nivisandinen ~ihri Belli, li ser ekspose'yen şik- yeke şiideki vekiri diyarkiriy~. Kurd, ku dilekolinen din de paş- nin, tinin ziman; ku ısmail Beşikçi hemu xebata xwe ya 

le afirandina Asyayi ya ıdris Küçükömer u tilmizen wi, çav hatibukirin, dilekolina ısmail Beşikçi de wek yekgirtiyek zanyari ji bo ve yeke peşkeşkiri bu u ji bo gotina wi 

romanen diroki yen Kemal Tahir hatin. Tirkiye ku li pe civaki ye gelek giring derdiket peş çavan . "heye" jiyana wi hatibu tehditkirin. 

peşeroje xwe de bı1, di nav keftelefta rojen xwe yen der- Dema buhuri, bi bezaran ispat ku "keşfen" (afirandin) İsmail 
basbuyi de dijiya. Pişte derketina Sll;Zumana Rojhilataa- Beşikçi rast derdixin peşkeşkir. Tesbiten ku ısmail Beşikçi bi *Ev nivfsar ji kovara Thni Gündem bejmara 65 hatiye 

nadole (Doğuanadolunun düzeni) ya ısmail Beşikçi di sa- dest xistin, diji ditinen peşengen diroki ya fermi bun. wergerandin. 
la 1969 an de hat ditin, ku di esle xwe de hemi wan eseren U wi betirs u bexof u beteslimiyet ditinen xwe li hember diti- **Ertugrul KURKÇO, şoreşgerekf ye u wek endame 

diroki "berbiçav", "zanyari" u bi ve ve giredayi nen fermi wek miroveki zanyar e rast dani. U bele van tespiten THKP-C di sala 1!171 an de li Qizildere hat girtin u 16 sal 

"peşverı1" çiqa diji hew ben ditin b ila ben ditin di lekoli- rast yen berbiçav ji ali pirani ya "ronkbiren peşverı1" yan bi be- di girtfgehaiJ de flla. Be rf ku ji girtfgehan d erkeve demekf 

na dawi de xwediye bingeha teoriyek şirikati nin ı1 mey- dengiya hatin derbaskirin, yan ji erişli ser hatin kirin. Edi "za- kin bi BEŞIKÇI're ma. Niha li Tirkiye dijf. 

r-------~--~--~~------~--------~ r----------------------------------~ 

Çifte Standart 
D Kimi insanlar vardır ki, onlara karşı yapılan eleştiriler, övgüye 
dönüşür. Kirletme ve karalama kampanyaları, onların kişiliklerini 
yücelten, dü§üncelerini yaygınlaştıran ve pekiştiren kampanyalar 
haline gelir. Oy le insanlar vardır ki, onların savunulmaya ihtiyaçla
n yoktur! Onlar, toplum tarafından doğal araçlarla savunulurlar. 
Hayatın maddi gerçekleri ile tezleri doğrulanan, insanlığın ortak 

zenginliği haline gelen bu insanlar, egemen güçler tarafından ge
nellikle ceza tehdidi altında tutulurlar. Onlara karşı, onların araçla
n ile mücadele edilemediğinden, ancak; zındanlarla, zulumla, bas
kı ve zörbalıkla mücadele edilir. Ama, onların isimleri ve hizmetle
ri. kuşaktan kuşağa, çağdan çağa geçer. 
ısmail Beşikçi , bu nadide insan tipinin, nadide örneklerinden 

biridir. 
Beşikçi ile Uğur Mumcu'yu hiç bir biçimde kıyaslamak duru

munda değilim. Çünkü, Mumcu, resmi ideolojinin -kemalizmin
mükemmel bir yapıcısı ve yayıcısıdır. Beşikçi ise, resmi ideolojinin 
bilim dışı niteliğini, ırkçı-şoven karekterini bütünü ile düşünsel dü
zeyde ve resmi ideolojinin verilerine dayanarak eleştirdiği için, üni
versiteden kovulan, yaşarnının en değerli yıllarını zındanlarda ge
çiren bir bilim adamı ... 
Şu kadannı söylemek gerekir: sayın Mumcu, kendini savunma ih

tiyacı içinde olan bir yazar .. Ancak, kimi insanlar vardır ki, kendi
lerini savunduklan zaman bile, esasen, düşünsel ve eylemsel faali- · 
yetlerini yargılattırır, kamu oyu vijdanında mahkum ettirirler. 
Mumcu, bu çizgi üzerinde icra-i sanat edenlerdendir. 

Çifte standart konusu, Beşikçi'nin bugün tümü yasaklanan kitap
lannda enine-boyuna tartışılmıştır. Bay Mumcu, bunları okumuş
tur kuşkusuz. Terör sorunu ile ilgili belirleme, çifte standart belir
lemesini açıklamaz. Tersine, çifte standartlı kafaların üstüne şero
siye olur. Sayın Mumcu en azından, karşı-devrimci devlet terörü 
ile, ulusal kurtuluşçu halkların devrimci terörünün birbirinden ni
telik olarak farklı olgular olduğunu bilir!! Bilmek zorunda .. 
Sayın Mumcu'nun bilmek zorunda olduğu bir gerçek daha var, o 

da, Türkiye'nin siyasi sınırları içinde tüm temel demokratik hak ve 
özgürlükleri silah zoru ile, acımasız devlet terörü ile gasp edilen 
oninilyonluk bir halk yaşamaktadır. 
Sayın Mumcu bu halkın yüzyüze olduğu kemalist vahşeti görüp 

görmemekte mazurdur. Ama, bu halkın adını koyacak kadar cesur 
olmalı . 

"Çifte standart" şöyle olur: sağ 
örgütlerin terörü görmezlikte~ 
gelinip, yalnızca sol örgütlerce 
başvurulan yöntemler eleştirilir. 
Ya da, şöyle: solcuya yapılan iş
'ICenceden söz edilmez. yalnızca 
sağcıya yapılan işkence yakınma 
konusu olur. Terör kim tarafın
dan yapılırsa yapılsın, ister sağcı, 
ister solcu, ister PKK gibi bölü
cü. Bunların b~psine de karşı çık
mak gerekir. Işkence kime karşı 
yapılırsa yapılsın, ister sağcıya, 
ister solcuya, ister PKK'cıya. 
Bunların hepsine de karşı çıkmak 
insanlık gereğidir. 

"Kontr-Gerilla"ya gelince . .Yet
killier, kontr-gerilla'ın ülke top
raklarına bir fiziki saldırı karşı
sında görev yapmak üzere kurul
duğunu ileri sürerler, siyasal 
tutuklulara işkenceler hep bu ör~ 
güt adına yapılır. "Eğer görevi
niz, fiziki saldırıları karşı, ülke 
topraklarını korumak ise, siyasal 
tutuklulara işkence yapınayı bıra
kın da, PKK cinayetlerine karşı 
halkı koruyun" demenin eleştiri
lecekyanını göremiyorum. Tersi
ne, bu eleştirilerdeki amaca karşı 
çıkmak "çifte standart" kullan 
mak olur. 
Beşikçi arkadaşıma Yeni Gün 

dem aracılığj ile geçmiş olsun di~ 
leklerimi yolluyorum. 

Uğur MUMCU, Ankara* 
• Bkn. Yeni Gtındem, sayı ,66, sayfa, 4 

--Ç-ifte_s_tan_da_rt_b_u_c_e_su_r_<!_)_ad_ım_dan __ so_nra_tartı __ ş_ıim_aiı_. ____ _, -r---~ 1 
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Standarta col 
D Merivan hene, ku çaxa rexne li wan ten giredan, ew rexne dibin 
pesndane. Hewildanenji bo qiret u piçuk kirindibin hewldanen, ku 
şexsiyeta wan kesan bilind, ditinen wan tekfiztir u firehtir dikin. 
Meriven wisa hene, ku ew ne mihtace parastine ne! E w, ji ali wasi
ten tabii yen civate ve ji xwe ten parastin. 

Van merivan, ku ditinen wan di nav jiyana heyide xwe didin peji
randin u ji insaneti re di bin dewlemendiyen heja, bi gelemperi di 
bin tehdida cezayede ten girtin. Li hemher wan tenebi zindan, zor
desti, tada u hoviti ve ten sekinandin. Ji ber ku bi wasiten van meri
van, dijmin nikare li hemher raweste. Le, nav u xebata wan kesan 
ji nesilek derbase nesilek din u ji sedsalek derbasi sedsalek din 
di bin. 
İsmail Beşikçi, yekji van merivan e, ku hejmaren wan gelek kem 

in. 
Min nave ez Beşikçi u Uğur Mumcu bidim ber hev. Ji ber ku Uğur 

Mumcu çeker ~u belavkereki be hempa ya ideolojiya fermi -
kemalizm- ye. ısmail Beşikçi , meriveki zanyar e, ku li naveroka 
ideoloji ya fermi ya diji zanyariye, qerektera we ya nijadperesti u şo
veniye bi tevayi ji ali ditin u ramanan ve rexne girtiye u rexneyen 
xwe ji bi avaki berçav ji ideoloji ya fermi derxistiye. Ji bo ve yeke ji 
ew ji zaningehe hatiye qewirandin ... Le hin insan hene, ku çaxa 
xwe ji diparezin di esi e xwe de kiryar u ditinen xwe didin mehkeme 
kirin. Xwe di wijdana gel de didin mehkı1mkirin . Mumcu yek ji 
wan kesan e, ku li ser ve xete dimeşe. 

Babeta standarta cot, di pirtı1ken İsmail Beşikçi , ku iro hemu hati
ne qedexekirin, bi hur u kUr hatine mineqeşekirin. Be şik, mirze 
Mumcu ew xwendin e. Dazaninek bi pirsa terore ve giredayi, pirsa 
standarta cot venake. Li berwajiye ve, ew de hibe şemsiyek li ser se
ren, ku bi standarten cot ve hatine dagirtin. Mirze Mumcu bi kema
ni dizane, ku terora dewlete ya dij-şoreşger u zora şoreşgeri ya ge
len rizgarixwazen netewayi ji hev di bingebe de cuda dibin!! Dive 
zani be . .. 

Rastiyek din ji heye, ku di ve mirze Mumcu bizani be; di nav sino
ren siyasi yen Tirkiye, ji 10 milyonan zedetir gelek diji, ku hemu 
maf u azadiyen w e yen demokratik u bingehin ji des te w i bi dara zo
re u terora dewlete hatiye standin. 

Mirze Mumcu, hovitiya Kemalizme ku ev gel di bin de ye, dibine 
nebine ew bi xwe dizane. le, dive hewqas cesareten wi ji bo danina 
nave wi geli ji hebe. 

Standarta cot, dive pişte ve gava merani(!) be mineqeşekirin. 
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YEŞiLLER AVRUPA PARLAMENTO ÜYESi BRiGiTTE HEiNRiCH 

• "Biz defalarca Al
man Mahkemeleri nez-
dinde KÜrt mültecileri
nin, onların katili ve 
celladı Türkiye'ye iade 
edilmemesi için başvu
ruda bulunduk. Uygu
lamaları protesto et
tik!" 

O 1 Haziran'da Kürdistan~ 
ın 1C işgali altında bulunan 
topraklarında başlatılan 

NA10 manevraları nedeni 
ile, Almanya'nın Yeşiller 

Partisi Avrupa Parlamento
su üyesi bayan Brigitte HE
İNRİCH ile ANK muhabir
Ieri bir görüşme yaptılar. 

Bonn Parlamento'sunun 
basın bürosunda yapılan gö
rüşmede Brigitte Heinrich, 
Almanya'da Kürt mültecile
rio durumu, NAlO manev
rasının perde arkası ve Kür
distan Devrimi ile ilgili gö
rüşlerini açıkladı. 

Bn. Brigitte Heinrich'e 
Çevik Kuvvet Tatbikatı'nın 
ne anlama geldiğini sorduk. 

O Thrk Ordusu 'nun üçteiki
si Kürdistan'da .. Tam da 
böyle bir dönemde, N.tfi'O 
''Çevik Kuvvetler'' tatbikatı 
size ne anlatmaktadır? 

DO Türk Ordusu'nun üçte
ikisinin Türkiye Kürdista
nı'nda olması, bana, bu 
NAlO ordusunun, son dö
nemlerde Kürt Ulusunun 
Ulusal Kurtuluş Hareketine 
ve sivil Kürt halkına karşı 
sıkı bir savaşa girdiğini an
latmaktadır. Bununla birlik
te bir NA1D ordusu olan 
Türk Ordusu, Irak Kürdis
tanı'na saidırınakla NA10~ 

nun nüfuz alanını güvence 
altına alma planiarına daya
lıdır. Türk Ordusu, Irak sı
nırlarını geçerek Kürdstan'a 

3 kez saldırdı. Bu 3 saldırı 
da, Musul ve Kerkük pet
rollerini ele geçirmek amacı 
ile gerçekliştirildi . Bu tür 
saldırılar, bir 3. Dünya Sa
vaşı'nın tehlikelerini de be
raberinde taşımaktadır. 

Çünkü, petrol bölgesinde 
sınırları bulunan komşu ül
keler, Batı Avrupa ve Japon
ya'nın ana petrol kaynakla
rıdırlar. Amerika Birleşik 
Devletleri'nin temsilcileri , 
eski başkan Carter, eski dı
şişleri bakanı Kissinger ve
ya şimdiki NA10 Genel 
Sekreteri Corringnton, Ota-

doğu'daki dengenin kilitlen
me noktasına geldiğini el
bette kabul etmektedirler. 
İran'ın lrak'a karşı başarı el
de etmesi veya Türkiye'nin 
Irak Kürdistanı'na saldır
ması , böyle bir durumun 
doğmasına neden olabili
cektir. 
O Thrkiye, Imk Kürdista
nı 'na üç kez saldırdı. Bu 
saldırılam karşı Avrupa 
Parlamentosunun tavrı ne 
oldu? 

DO Birinci olarak, Avrupa 
Parlamentosu bu saldırıları 

protesto etti. İkinci olarak 
da, IV. Bütce'de, Türkiye'ye 
ödenmesi için karar alınan 
600 milyon dolarlık yardımı 
durdurdu. Avrupa Parla
mentosu bu parayı ilerde 
ödemek üzere bloke etti. 

Gerekçe olarak da, Türki
ye'de insan haklarımn çiğ
nenınesi gösterildi. Özellik
le Türkiye Kürdistam 'nda ... 

O Son dönemde, Batı Al
manya 'da Kürtler üzerinde
ki baskıların arttığı, yoğun
laştığı görülüyor. Batı AL
man devleti 'nin uygulama-

e "Bir Kürt Devri
mi ... Bu bağımsız bir 

Kürdistan demektir, ki, 
bu da küçük bir hal
kın, yüksek düzeyde 

tepeden tımağa silah
lanmış dev devletlere 

karşı başarı kazanması 

ya geçirdiği bu politikayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

DO Biz, defalarca Alman 
mahkemeleri nezdinde, 
Kürt mültecilerin, onların 
katili ve celladı Türkiye'ye 
geri iade edilmesini protes
to ettik. Özellikle Batı Al
manya, m. Alman İmpara
torluğu'nun devarnı olan bu 
ülke, ayrı bir mülteci politi
kasım garanti altına almalı
dır. Eğer NAZİ'lerin zul
mundan kaçan politik öge
ler, gittikleri ülkelerde 
mülteci olarak kabul edil-

anlamına gelir. 

meselerdi, Il. Dünya Sava
şı'ndan sonra biçimsel de 
olsa demokratik bir Alman 
Cumhuriyeti'nin doğması 

imkansız olurdu. 

O Kürdistan Devrimi, sizce, 
beraberinde nasıl bir deği
şikliği beraberinde getire
cektir? 

DO Kürdistan Devri
mi ... Bu bağımsız bir Kür
distan demektir ki, bu da 
küçük bir halkın, tepeden 
tımağa yüksek düzeyde si
lahlanrmş dev devletlere 
karşı başarı kazanma duru
munda olduğunu göstere
cektir. Aym zamanda, başa
nya ulaşmış bir Kürdistan 
Devrimi, öteki halklar için 
de, ulusal kurtuluş mücade
lesi veren halklar için de bir 
kurtuluş umudu olacaktır. 

Avrupa'da ya da Avrupa dı
şındaki kurtuluş hareketle
rine, kurtuluşun mümkün 
olduğunu kanıtlayacaktır. 

O Kürdistan Press aracılığı 
ile, Kürt halkına iletmek is
tediğiniz bir mesaj var mı? 
DO Bir mesaj! .. Evet..Kürt 
halkı kurtuluş mücadelesin
de yalnız başına değil. .Kürt 
halkı sürdürmekte olduğu 
kurtuluş mücadelesirlin Av
rupa'da da yakın ve candan 
dostları olduğunu bilsin .. 
Avrupa'da da, Kürt halkının 
bağımsızlık ve özgürlük mü 
cadelesi için mücadele eden 
Avrupalı insanlar var ... 

Ev hevpeyvina jerin, 1 e Hezirane dema 
ku Hezen Çalakl yen NA10 li Kurdistane 
dest bi tetbiqate kirin , me li Bonneli parle
mentoye buroya keskan endame parlemen
toya Ewrupaye bi sti Brigitte Heinrich re 
çe kir. 

Divi Şoreşa Konlistane 
Hiserkeve 

DO Ji bo paşweşandina multeciyen Kurd 
ku neşeynin Tirkiye ô nekevin desten celad 
ü qatile Tirk, me gel~k caran bala mahke
menAlman kişand. u me ve rewşa ha pro
testo kir. ABi taybeti Almanya Federal a ku 
dewama Imparatoriya Almanyaya Seyemln 
e, di ve politika multeciyan bigre bin garan
tiye. Heger ew multeciyen polifık yen ku ji 
ber Naziyan reviyan, dewleten din wan qe
bül nekiran, bi şekli be ji Almanya demok
ratik demediketin hole. 

O li 312 ye ordiya Tırk Li Kurdistane ye, di 
demeke weha de Çalakiyen Hezen N.tfi'O Li 
Kurdistane tatbfqatan pektfne, ev te çi ma
ne, gelo? 

DO Di dema ku ji 3/2 ye ordiya Tirk li 
Kurdistana Tirkiye be, NA10 jl li we dere 
menavre bike, ev te ve mane, ku NA10 li 
dij gele Kurd ye sivil dest bi şere kiriye. Bi 
ve yeke re, ordiya Tirk, ordiya NA10 ye ü 
NAlO we erişe Kurdistana lraqe dike ü bi 
ve yeke NA lO ve herema ha bi ordiya Tirk, 
digre bin kontrole ü parasıina xwe, ordiya 
Tirk se car erişe Kurdistana Iraqe kir. Ev 
erişji bo, bi destxistin ü girtina petrola Ker
kuk ü Musile ye. Ev erişen weha kare bibe 
sedemen destpeka şere cihaneye seyemin. 
Ji ber ku ev herema petrole, çavkaniyen 
petrola Ewropaya Rojava ü Japonyaye ye. 
Lideren Amerika Yekbüyi, kevneserok 
Carter, kevnewezire karübarecter Kissinger 
an ji Sekretere Giştiye NA lO ye niha Cor
rington, qebül dikin, ku li Rojhilata Navln 
balans tet _guhartin ô kilitkirin. Li dij Iraqe 
serketina lrane an jlli dij Kurdistana lraqe 
eriş ü işgala Tirkiye, de rewşeke weha pek 
bet. 

"Ji bo paş ve şandina multeciyen Kurd ku neşinin Turkiye 
u nekevin desten celad u qetile Tirk, 

me gelek caran bala mahkemen Alman kişand. 
Ü me ve rewşa ha protesto kir." 

''Şoreşa Kurdistane ... Ev ·Kurdistaneke serbixwe ye, 
ku xelkeke biçlik u bi aweki modem u çekdar, di dij 

dewleten dewin, sertirazi u serkewtinan bi dest dixin ... " 

O Tırkiye se (3) car erfş bir ser Kurdista
na Imqe. Li hemher ve yeke şela parle
mentoya Ewrupaye çi bu? 

DO Ya yekemin, parlementoya Ewrupa
ye eri şe protesto kir. Ya duyernln, di bütça 
çareminde, li gor peymane bere biryar 
hatibü girtin, ku 600 milyon dolar ji Tir
kiyere bet dayin; ev alikarl hat rawestan-

din. Parlementoya Ewrupaye ve pereye 
ha, ji bo dereng bet dayin bloke kir. Parle
mentoya Ewrupe sederne vi tiştl jl, tune
büna maren mirovan ü bi taybetl erlşa we 
ya li Kurdistana Iraqe şanda. 

O Di van demen dawf de Li Almanya Ro
java Li ser Kurdan tehda betir dibe. Tu ve 
polftfka Almanyaya Rojava çawa dibfnf? 

ı KURDISTAN PRESS • 17 PUŞPER 1 HAZİRAN 1987 

O Bi dftina te, şoreşeke Kurd de guhartine
ke çawa bi xwe re bfne? 

DO Şoreşeke Kurd .. Ev Kurdistaneke ser
bixwe ye, ku xelkeke biçilk ü bi aweki mo
dem ü çekdar, li dij dewleten dewin, serti
razi ü serketinan bi dest dixin. Ev de ji bo 
şere rizgarl yen netewi yen din jl bibe hevi 
ü baweriyek. Ew de li Ewrupaye ü li dere 
Ewrupaye mumkuniya şere rizgarl yen ne
tewl bide bawer ü Ispat kirin. 

O Gelo mesaj anjf pirsen te hene u tu dix
wazi wan bi ri ya Kurdistan Press ji Kurdan 
re dfyarbikf? 

DO Mesaj ek ... Bele, bila gele Kurd bizani 
be, ku ew di şere serxwebüne de tene nin e. 
Li Ewrupaye ew kesen ku serxw~büna Kur
dan dixwazin, be hejmar in. Dosten nete
weye Kurd gelek in! 

o 
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Seraniş hat rizgarkirin 
Bi çalakiyeki serkewti ya peşmergeyen PDK-1,. Seraniş ku 12 km. 

nezike ZAXO ye, ji dagirkeren qolonyalistan hat rizgarkirin. 

Kurclistana Başur • ANK 

OOOLi ser rizgarkirina SERA
NIŞ, di roja 4.6.1987 an de, sero
ke PDK-1 berez Mesı1d Barzani 
daxwiyaniyek rojnamevani belav 
kir. Di daxwiyani de te gotin ku , 
"taktike me nu erişkirina bi bez li 
ser bingehen giring yen eskeri a 
Iraqeye." 

Daxwiyaniya li ser çalaki,ku 
agahdaô te de hene, weha ye; 

"Hezen peşmergeyen partiya 
me, di roja 2.6.19lfl an de li Sera
niş, giredayf Zaxo, li hemher bin
gehen leşkerf u sivfl yen Iraqe he
rişek mezin pekanfn. 
H ezen peşmergeyen me, piştf şe

ren dijwar bingehek dijmin yen 
giring u nezike 30 hedefon leşkeri 

bidestxistin. 
Di rizgarkirina Seraniş de ku di

keve rojhi/ata bakure Zaxo u 12 
km. dure Zaxo ye, 60 zabıt u leş
ker hatin dfl girtin. Zedeyf 100 w
bit u leşker hatin kuştin, 95 jf ha
tin birindar kirin. 
Di encama ve erişe de 220 tifin

gen curbecur, gelek cebirxana u 
erwk, zedeyf 10 otomobfla leşke-

·ri, zirepaş u tank ketiye desten peş
merge u 2 buldozer jf hatiye xirakirin. 

Se ran iş ji alf leşkeri ve noqteki stra
tejik e. Pişti rizgarkirina Seraniş teh
dfda peşmerge li ser riya Iraq u Tirki
ye zedetir bUye. Hejf Seraniş di bin 
desthilatiya peşmerge de ye u li hem
herenŞen hezen hikumete berxweda
nekf qehramanf domdike. ( ... ) '' 

Saddam li Kurdistane der U 
mizgeftan xira dike!! 

Kurdistana &ışur•ANK yareta we. 

O Dewfeta .Iraq ku, da
ristan dişewitfne, gazen 
bi jehr davije ser miro
van, çeken kimyewf bi
kartine; niha ji dest bi 
werankirina ibadetxane
yenflraz (qutsaf) kı/iye. 

o Piştt li dij ve kiryara 
hikumete li hember der
ketina xelke, veca hiku
met derewan dike u dibe 
''em li aseren (afirandi

nen)diroki digerin ': 

Hikumeta Iraqe ne ku dix
waze li eseren dlroki bigere, 
le, dixwaze eseren ku heyl ji 
n1ye erde rake. 

D~ren ku hatine xirakirin; 

1- Dera MarUdişu; Li gunde 
Dereşare, 20 km. dure Ama
diye ye. Ev der bi nezikayl be
ri 900 sal hatiye awakirin ı1 fı
leyen navçe ı1 dinyaye ten zi-
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2- Dera Margurgfs; Li gun
de Mereseke girerlayi qezaya 
Amediye ye. 

3- De ra Marşemonf; Li gun
de Bebale girerlayi qeza 
Amediye. 

4- De ra Marefram; Li gunde 
Dize girerlayi qeza Şexan. 

ji xeyni van deran, dewleta 
Iraqe li Kurdistane neziki 30 
rnizgeft, dergah ı1 ziyaretji xi
ra kirin. 

PDK-1 hangeki ji UNESCO 
ı1 rexistinen navnetewl re kir 
ku li hemher ve kiryara dew
leta Iraqe rawestin. 

Ev ci, ji ali gele Kurdistane, 
fıleh ı1 rnisilmanen navçeye 
ve, ciyeki qutsal te ditin. li 
hemher xirakirina van ibadet
xanan, xelk reaksiyonek dij
war nişan dide. 

D 

Saddam Kürdistan'daki 
!Hl!!!m ~!i~!~~ul!~l!! 
silahlarla savunmasız halkı katleden Irak devleti, bu kez de halkın 
kutsal saydığı ibadethaneleri yıkıyor! 
O Büyük tepkilerle karşılaşan bu eylemleri, devlet, yalaniara baş
vurup, ibadethaneterin yıkımını ''tarih eser anyarum' ' gerekçesiy
le açıklıyor! 'Rırihi eser arama gerekçesi ile siirdüıülen bu eylemler, 
halkın geniş tepkisine neden olmakta. 

Güney Kürdistan • ANK 
Elimize ulaşan son bilgilere göre, Irak devletinin yıkıp tahrip etti

ği kiliseler şunlardır; 
1-Marudişu Kilisesi; Yaklaşık 900 yıl önce imar edilen bu kilise, 

bölge ve dünya hıristiyanlannın ziyaret ettiği dini açıdan büyük 
öneme sahip bir kilise. Marudişu kilisesi, Amediye'ye 20 km. 
uzaklıktaki Dereşare köyünde bulunmaktaydı. 
2- Margurgis kilisesi; Amediye ilçesine bağlı Bebale köyünde bu

lunmaktaydı. 
3- Marşemoni kilisesi; Amediye ilçesine bağlı Bebali köyünde bu

lunmaktaydı. 
4- Mar Ffram kilisesi; şexan ilçesine bag! ı Dizi köyünde bulun

maktaydı. 
Bu kiliseler dışında Irak devleti, Kürdistan'ın değişik yerlerinde, 

30 Civannda cami, tek:k.e ve ziya(eti de tahrip etmiştir. ; 
I-KDP, UNESCO ve diğer uluslararazı kuruluşlan Irak devletinin 

bu uygulamalanna karşı çıkmaya Çağırırken, bölgehalla, ibadetha
nelere yönelen bu tal~ eylemleri şiddetli tepkilerle karşıhyor. - . ·-~- ·- . -.~·" 

Seranış Kurtarıldı 
Zaxo iline 12 km. uzaklıktaki SERAN/Ş kasa
bası 1-KDP peşmergelerinin 2.6.1987 tarihinde 
gerçekleştirdikleri bir opearasyonla sömürgeci 

işgalden kurtarıldı. 

Güney Kürdistan • ANK 

DDD Seranış'ın kurtulması üzerine, 4.6.1987 
tarihinde bir basın açıklaması yapan 1-KDP 
Başkanı sayın Mesud Barzani; yeni taktikleri
nin '1ra.k'a ait önemli askeri üslere vekarargah
lara karşı güçlü saldınlarcia bulunmak" oldu
ğunu belirtti. 

Operasyonla ilgili detaylı bilgilerin de yer al
dığı basın açıklaması şöyle; 

''Partimize bağlı peşmerge güçleri 2.6.1987 
günü Zaxo iline bağlı Seranış kasabasındaki 
Irak askeri ve sivil hedeflerine karşı güçlü bir 
askeri operasyon düzenledi. Güçlerimiz şiddet
li çarpışmalar sonucu kasabadaki düşmana ait 
en önemli askeri üs ve kasaba çevresindeki 30 
civarında askeri hedefi elegeçirip denetim altı
na aldılar. 

Za.xo'nun kuzey doğusunda ve Za.xo'ya 12/an. 
uzaklıkta bulnan kasabanın kurtarılması sıra
sında 60 subay ve er esir alındı , JOO 'den fazla 
er ve subay yok edildi, 95 kişi de yaralandı. 
Eylem sonucunda; çeşitli markalarda 220 

adet tüfek, çok miktarda cephane ve erzak, 
10 'un üZerinde zırhlı araç, tank ve askeri oto
mobil ele geçerelmiş ve 2 buldozer tahrip edil
miştir. 
Peşmergenin başarılı bu eyleminden sonra 

Irak devlet güçlerinin bütün saldırıları geri 
püskürtüldü. Seranış, askeri açıdan stratejik 
bir noktada bulunmaktadır. Seranzş 'ın ele geçi
rilmesiyle Türkiye-Irak arasındaki uluslararası 
karayolu tehdit altına alınmış oldu. 

Halen peşmerge güçlerimizin denetimi alıın
da bulunan Seranış 'a yönelik bütün düşman 
saldırıları geri püskürtülmekte, yapılan saldırı
lara karşyı kahramanca bir direniş sürdürül
mektedir. 

D 

1-KDP UYARlYOR 
DDD Peşmergeler, 4.6.1987 tarihinde Di
hok iline 15 km uzaklıktaki Türkiye-Irak 
uluslararası karayolunu denetim altına ala
rak trafiği kestiler. Bu esnada onlarca TIR 
karnyonu'nu tahrip ederek bir çok sürücü yü 
de öldürmüşlerdir. 

Eylemden sonra bir açıklama yahan 1-
KDP Polit Büro sözücüsü "Biz, daha önce 
bir kaç kez bu yolu kullanan uluslararası 
şirketleri ve devletleri uyarmıştık. Bu eylem 
vesilesi ile uyarımızı tekrarlarken, son eyle
nmizden dolayı zarar gören sürücülere 
üzüntülerimizi bildiririz.'' Eylemlerle ilgili 
dataylı bilgilerin yer aldığı açıklama, yeni 
bur uyarıyla şöyle son bulmaktadır. " Irak 
rejimi açısından önemli ekonomik değeri 
olan uluslararası karayolu peşmerge birlik
lerimizin önemli hedeflerinden biridir. Bu 
yoldaki trafiği durdurmaya yönelik eylem
lerimiz devam edecektir.. ' ' 

CUD'un ÇAGRISI 
DDDMayıs ayında toplanan CUD Sekre
terliği, Süleymaniye halkının direnişini 
destekleyen bir bildiri yayınladı. 

Bildiri de askerlere ve caşlara çağrı ya
pılarak; 

''Ey namus sahibi erler ve subaylar; 
Si/ah/arınızı, halk/arımızı yok etmek iste

yen rejime çevirin ... Ey eaş/ar, kardeşleri
nizle savaşmayı kabul etmeyin. Kürdistan 
köylerini yok etmek isteyen rejime karşı sa
vaşan CUD saflarına katılın, CUD safları 
sizlere açıktır. .. '' denilen bildiride dünya 
ilerici kamuoyuna Irak rejimini protesto et
meleri için çağrı yapıldı. 

D 
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ÇALAKlYEN PESMERGE 
HER BERDEWAM E 

İ:s;•··~·I ~ş:i.k.ç:i. 
Kurdistana Başar • ANK 

NOBEL için bir kez daha önerlldi 
O Li gor agahdariyen Beşe Ragiyandina 
PDK-I peşmerge herdu hefteya dawi çalaki
yen jerin pekanine. 

-Di roja l9.5.87'an de, hezen PDK-I, li gel 
PKI li gıinde Derelok girerlayi qeza Amed!, 
bingehen dijmin dan . Gelek xisaret gihandin 
dijmin . 

-Di şeva 24,25-Gulan 87'an de, rexistina ne
hen! ya PDK-I nav bajara Musil depoyek çek 
ı1 teqemeni (cebirxana-cepxane) sabotekir. 
Depo bi gişti şewiti. Heya roja 26'e Gulane ji 
dezgaye agirkuj (itfaiye) nikaribfi agire we
mirine. 

-Li nav bajare Dihok di rojen 26,Z7,28 - Gu
lane de, endamen parti hemher çolkirdin ı1 

raguhastina gunden Kurdistane ji ali hikume
te ve hate protestokirin. Gelek durişmen (slo
ganen) diji rejima Iraq hatin nivisandin. 
-Tımek PDK-1 di şeva 28,29 Gulane de, bi 

roketa heriş birin li ser daira parastina 
(istixbarat-emin) Zaxo. Li encama ve çalaki
ye de gelek kesen parastin hatin kuştin ı1 bi
rindarkirin. 
-Herişa Iraqe ku ji ali hezen taybeti (koman

do), cahş ı1 leşker bi alikariya balatir ı1 tankan 
Ii ser Seraniş çebfi. U ev heriş ji hatşikandin . 

-Hezeki mezin ya dijmin ji bo werankirina 
nehiye Zawi giredayi parezgehi Dihok, di ro
ja 31 Gulane de ber bi gunden Xelbuke, Xira
biya ı1 Totokurke kete re. Peşmerge re li wan 
biri. U beri ku peşmerge derkevi peşiya he
zen dijmin, dijmin li gunde Xelbuke çend xa
niyen gund şewitandibfin. 

-Di roja l-6 87'an de, peşmerge keminek da
na ser riya Derelok ı1 Şeladize, dijmin kete 
nav kemina peşmerge ı1 zirepoşeki hat şewi
tandin ew yen nav zirepoşe bfin hatin kuştin ı1 
birindarkirin. 

-Di şeva l,2-6-87'an de, peşmerge li nehiye 
Erbet ya Silemani 10 kes ji dijmin dil girt ı1 
wana gihandin navçeyen rizgarkiri. 

-Di şeva 2,3-6-87'an de hezeka mezin a calı
şan bi 3 qola ser bi Derelok ı1 Şeladize hatin. 
Hezen peşmerge şere wan kirin. Dijmin na
çar ma ı1 paş ve kişi ya. Di ve şeride gelek xi
sarete dijmin çebfi . Kelexa 4 cahşan li meyda
na şer ma ı1 tankek hat şewitandin . 

-Di roja 6-6.87'an de hezeki mezin ye dijmin 
ber bi nehiye Mangeşe ve hat. Hezen PDK-I 
Ii gel PKI berengari wan bfin ı1 naçar kirin ku 
dijmin paş ve bikeşi. Xisarete dijmin çend 
kuşti ı1 birindar bfin . Di ve şeride peşmerge
yek ji biriridar bu ye. 

isveç Bilim Akademisi fll.OBEL K6mftesi'ne 
yapilan başvuruda ''Vlkeslnin stmrlanm 
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bilim adaml!Pn omtrlandın!ması ıstendi. 

Bonn •ANK 
Kürt Enstitü:su Almanya Seksiyonu Başkanı 
Klaus İMMER ve Enstitü Şeref Uyesi Hans 
Oscak PETER: İsveç Bilim Akademisi NÇ>
BBL KomitesFne bir mektup göndererek Is
mail BEŞİKÇİ'nin NOBEL ödülü ile onurlan
dırılmasıni istediler. 
Kürt Enstitüsü başvuruyu bir basın bülteni ile 
kamu oyuna duyurdu. Basın bülteninin tam 
metni şöyle: " " 

iıaşkentteld Kürt Eiistitüstı, bir 1Urk bilim ada
mınoNOBEL ôdtılil verilmesi için öneri yaptı. 
Dün gece (9 Haziran) Kürt Enstitilsü Başkanı 

'[(; lmmer ve Ensti'lU Şeref Üyesi Hans Oscar 
Petei: (2Jı;rJIP(l Par/amimtosu üyesi ve Almanya 
Stlutikiıı!r Biı:liği eski başkı:ını) lsveç .. Bilim 
AI«UJemisi NOBEL Komitesi 'ne g6nden:Jikleri 
me/c:iupta şu dUşünceleri dile getirdiler: 

çç~,ender . . Be !ı. • ·ı ·ı il' . if trilimyorvz ki, . ş.IAçıı e~ g ı ı:ıozıt 
bir karar vermenız durumunda, ezilen bıt halk 
ile ilgili olarak yapılan araştıonaların degeri ve ' 
önemi, yalo~ araştırmiı y.g>ılan ülkenin sı
nırları içinde değil, aynı zanianda bütün dün
yada da daha far1dı bir anlayışla, daha · degişik 
bir kriterler de~er!endirileceJı:tir. . . 

Aynca NOBEL Odülü'nüıı Isınail Beşıkçı'ye 
verilmesi, aynı zamanda tüm Ort.adoğı.ı'da -
genellikle Türkiye'de- demokrasinin yerleşme
sine ve Ortado~u'da halkların dostluğuna bü
yük katkıda bulunacalctır. Bununla biz, özel
likle Kürtleri ve Türkleri kastediyoruz. 
! Sizleri yeniden, hayatını barış politikaları 
çerçevesi içinde çalışmaları adamış bir bp~ 
adainı hakkında duşönmeye davet ederken, 
Ortadoğu'daki halkların geleceği açısından 
kendi ülkesinin sınırlarını aşacak ölçülerde ba- .~ 
nş mücadelesine ışık tutmuş bi,r bilim adainı
nın·sizlertarafından mutlaka onurlandınlması

-Di roja 9.6.l987'an de hezeki mezin a dij
min (4 Fewc) bin fermandariya 2 generale 
mezin ve, bi alikariya balafıren şeri ı1 çeken 
giran lisergunden nehiye Zawi de hatin. Peş
merge berengari wan bfin ı1 şereki dijwar qe
wimi. Şer 7 saet dom kir. Hezen dijmin hatin 
şikandin . Ji dijmin bi dehan kes hatin kuştİn ı1 
birindarkirin. Laşe l2 leşkere dijmin li mey
dana şer ma ı1 18 kes ji hatin dilgirtin. Gelek 
çek ı1 fişek ketin deste peşmerge. i smail Beşikçi, ylllanm geçirdiği hapisanedf!n Çikarken FOtoğraf; Yeni Gündem . nı arzu ettiğimizi belirtiyoruz. 

o 

Irak kimyasal silah r 

kullanınaya d~vam 
edıyor!! Güney Kürdistan • ANK 

Irak savaş uçakları tarafın
dan 15 Nisan'da başlatılan 
kimyasal bomba ve zehirli 
gazların kullamldığı saldırı
lar devam ediyor. 
İlk saldırıdan sonra KDP, 

KYB ve diğer Kürdistanlı 
örgütlerin, Birleşmiş Mil
Jetler'e, Kızıl Haç'a, · ve 
uluslararası ilerici kamuo
yuna yönelik çağrıları ce
vapsız bıraklıdı. 
Avrupa'nın çeşitli ülkele

rinde Irak saldırılarını pro
testo amacıyla mitingler, iş
gal eylemleri, protestolar 
yapıldı ve halen de bu ey-

lemler devam et
mektedir. Fakat 
bu protestoların 
tümü sesizlikle 
geçiştirildi. 

Bir önceki sayımızın bas
kıya gireceği sırada (3 Hazi
ran) elimize geçen bilgileri 
yayınlayamamıştık. Tl Ma
yıs günü Irak savaş uçakla
rının saldırısı sonucu ço
ğunluğu çocuk olan 7 kişi 
öldürülmüş1 _ 42 kişi ise ya
ralanmıştı. Oldürülen ve ya
ralananların isimleri şun
lardır; 
Saldırıda öldürülenler: 

Sefin Haşim Abdullah (4), 
Hındırin Haşim Abdullah 
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(2), Hayriye H!!şim Abdul
lah (6), Şahab Ib~im Mi
hemed (9), Zehra Ihrahim 
Mihemed (12), İbrahim Mi
hemed (72) 

Bu saldırıda yaralanıp da 
peşmerge karargahıarına 
ulaşabilenlerin isimleri: Re
wend Mistefa (30), Sewa 
Mihemed İbrahim (5), Siter 
Mihemed İbrahim (3), Bef
rin Mihemed (2, ağır yara
lı), Muhsine Tahir (73, ağır 
yaralı), Gule Ehmed (32), 

E yu b Celal Emer (7), Ce
mal Celal Emer (5), Aram 
Celal Emer (2,ağır yaralı) 
Hikmet Haşim Ebdella (6), 
Etiye İsmail Resul (32), Ha
şim Ebdella Salıh (33), Be
yan Nadır (28), Ronak Qa
dır Emer (3), Rupak Qadır 
Emer (3,ağır yaralı), Qadır 
Emer Ahmed (Tl), Sermez 
Nadır (20), Celal Emer 

Klaus iMMER • Hans Oscar Peter 

(32), Peysal İbrahim E~ed 
(21), Fetullah Muhemed lb
rahim (6), Kemal H!sen Se
id (26), Mihemed Ihrahim 
Mihemed (55), Gelawej 
Ebubekir (35), Tehsin Qa
dır Emer (5). 
Ayrıca bu saldırılar sıra

sınd:a yıkıntılar altında ka
lan Ihrahim Mihemed ve 18 
kişi hakkında 3 Haziran ta-

rihinden bu güne kadar hiç 
bir bilgi alınamarruştır. 

Irak savaş uçaklarının 5 Hazi
ran günü Amediye ·bölgesini 
bombardımanı sırasında yine 
zehirli-gazlar ve 7 adet te kim
yasal roket kullanılmıştır. Sal
dm sırasında l Irak Komünist 
Partisi peşmergesi ile iki vatan
daş öldüriilmüş, 98 kişi de ya
ralanmıştır. 

RUPEL • SAYFA 5 ı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



GÜNÜMÜZÜN ACiL GÖREVi 

Kürdistani 
1 

bir cephe! 
• ANK muhabirleri, KYB (Kurdistan Yurtseveler 
Birl iğ i) D ışilişkiler Sorumlularından Sayın Kemal 
Hoşnav'la Güney Kürdistan'daki son durum, siya
sal güçler arası ndaki birlik faaliyetleri ve I rak'ı n du
rumu üzerine bir görüşme yaptılar: Aşağıda görüş
menin bir bölümünü sunuyoruz. 

D Sayın Kemal Hoşnav, Irak devleti Kür
distan 'da kimyasal silahlan ne uımandan 
beri kullanıyor? Halen devam eden salıdır
Larda kimyasal silahlar kullanılıyor mu? 
DO Sorunuzun cevabına geçmeden önce, 
Irak'ın 75 sonrası uygulamaya koyduğu ve 
bu güne kadar sürdürdüğü bazı uygulama
lara kısaca değinmek istiyorum: 
. 1975 Cezayir antiaşmasından sonra, Irak, 
Iran ve Türkiye ile olan hudutlan boyunca 
20 km. derinliğindeki alan içinde bulunan 
bütün yerleşim birimlerini boşaltma kararı 
aldı ve bunu uygulamaya koydu . 

Bu bombardıman
larda bazı köy ler bir 
kaç kez bombalan
dı. Örneğin, Hevler 
iline bağlı , BALI
SAN köyü 3-16-19-
20-21 Nisan günle
rinde 5 kez bomba
landı. 

19-20 Nisan gün
leri Süleymaniye'ye 
bağlı Megrun köyü , 

21 Nisan günü Ka
radağ ve çevre köy
lerinin tümü, 

24 Mayıs günü 
Kerkük'e bağlı Şi
van bölgesi, Temer, 
Tever ve Gurkan 
köyleri, 

Irak devletinin uyguladığı bu politikanın 
amacı halkımızın silahlı direniş kaynakları

nı kurutmaktı. Halk, göçe wrlanıyordu . 

Ayrıca uyugulama sadece hudut boylarında 
20 km. derinliğinde olan alanlan kapsanu
yordu . Irak'ın " Güvenlik Stratejisi " olarak 
adlandırdığı bu uygulama petrol bölgelerini 
de içine alıyordu. Boşaltılan Kürt köylerine 
asimilasyon politikasına uyarlı olarak 
Araplar yerleştirildiler. BAAS'ın proğra
mı; Kürt nüfusu Arap nüfus ile kanştırıp, 

Kürt bölgesinin olmadığını ancak Irak'ta 
Kürt nüfusun bulunduğunu ispatlamaya yö
nelikti. 

28 Mayıs günü 
Hevler'e bağlı Hi
ran, Nazenin, Sı

makoli köyleri 
KYB'nin Dtş ilişkiler Komitesi sorumlulanndan Kemal Hoşnav Foto; ANK 

BAAS proğramı gereğince, Kürdistan'da 
eğitim poltikası değiştirilip, eğitArn BAAS~ 

çılaştırıldı. Süleymaniye Kürt Universite
sindeki hOcalar ve öğrenciler çeşitli üniver
sitelere dağıtıldılar. Kürdistan'da, ilkokul, 
ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim dili 
olan kürtçe'nin yerine arapça eğitim 
konuldu . 
BAAS'ın bu uygulamalanna karşı diren

rnek gerekiyordu. Ve KYB, 1976'da silahlı 
mücadeleyi başlattı . Aynı şekilde bu uygu
lamalara karşı Behdinan bölgesinde de 
KDP direnişi başlattı. 1976'da başlayan di
reniş daha da güçlenerek günümüze kadar 
halen devam etmektedir. 

Irak hükümeti, 1984-85'de yoğun saldın
lar başlattı . Uçak saldırılan giderek yoğun
laştı. Zaho'dan Hanikin'e kadar bütün böl
geler uçak bombardımanianna hedef olma
ya başladı. Son aşamada ise, uçak 
bombardımanlarına sürekli top atışlan da 
eklendi. Artık Kürdistan'ın kırsal kesimleri 
bu saldırıların hedefi idi. Halkı şehirlere 
göçrnek romnda bırakan bu saldınlar da 
halen sürüyor. 

Nihayet BAAS, Kürt halkına karşı kimya
sal silahlar ve zehirli gazlar kullanmaya 
başladı. Kimyasal silahların kullanıldığı 

saldırılar 15 Nisan 1987 günü saat l0° 0 'da 
başladı. 

15 Nisan günü yapılan saldınlarda ; Süley
maniye'ye bağlı KYB'nin merkezi karar
gahlarının bulunduğu köyler hedef alındı. 
Ilk bombardıman, Heledın, Bergelu, Kani
tu , Avje, Servan, Qınarne ve Nolçıka köy
lerine yapıldı. 

15 Nisan'da yine, Süleymaniye'ye bağlı 
Qızler, Senger, Mevlaka köyleri kimyasal 
bombalara hedef oldu . Bu saldırı sırasında 
daha önce KYB tarafından tutuklanan ve 
saldırıya uğrayan bölgede bulunan Türk uy
ruklu Ali Selvi de hafif yara aldı. 

16.4.987 günü ise, Hewler ve Süleymaniye 
illerine bağlı: Balısan, Tutma, Kanibend, 
Zene, Bılarukava, Hete(Xete), Alana, 
Şeyhvesana, Remaveja, Serkan, Sardıka ve 
diğer bir çok köy bombalandı. 
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28 Mayıs günü Melekan köyü bombalan
dı. Bu köypeağır yaralananlardan 9 kişi te
davi için Italya'ya gitmeyi beklerken içle
rinden biri maalesef öldü. 

15 Nisan 1987 ila 28.5.1987 tarihleri arasın
daki saldırılarda çoğunluğu çocuk, yaşlı ve 
kadın olan 100'ün üzerinde savunmasız in
san ve peşmerge öldürüldü, 1000'den fazla 
insanda yaralandı . 

Bu saldırılarda yaralanan insanlan I~.ak 
hükümeti hastanelere de kabul etmiyor. Or
neğin: Şeyhvesan ve diğer köylerin yaralıla
n Ranya ve Kaledıza'daki hükümete ait has
tanelere gitmiş, ancak kabul edilmemişler
dir. Kendilerine bazı şartlar ileri 
sürülerek: "Eğer lu:ıstaneye girmek stiyor
sanız, gidin Irak askeri elbiseleri giyinin ve 
İran bombardımanlannda yaralandığırzızı 
söyleyin. Çocuklar ve kadınlar da · Iran 
uçaklan tarafından bombalandıklarını be
Lirtsinler. '' denilmi ş . Kendisi ve iki çocuğu 
yaralı olan bir vatandaş bu isteği yerine ge
tirmeyip, tedavi imkanı bulamadığı için iki 
çocuğunun da gözleri kör olmuştur. 

Bu saldırılarda yaralanan yüzlerce insan 
peşmerge güçlerine sığınmış , peşmerge 

hastanelerinde tedaviye alınmış, bir kısmı 
ise İran'a geçmiştir. 
D Irak devletinin bu saldırılarına karşı hal
kın ve peşmerge güçlerinin direniş yöntem
leri nelerdir? 
DO Irak'ın bu vahşi saldırılarına karşı hal
kın eylemleri (p~otestolar-toplu gösteriler) 
hemen başladı. Ilk eylem Halebçe, Seyid
sadık, Erbad ve Sırvan halkı tarafından baş
latıldı. Hükümete karşı eyleme geçen halk, 
hükümete ait yerleri işgal etti . Bu eylem 
12-13 Mayıs'da iki gün devam etti . Peşmer
ge güçleri halkın direnişini desteklemernek 
için eylem alanına gittiler ve wrlu çarpış
malar meydana geldi. Hükümet yine top ve 
uçakla bombardımana başladı, kimyasal si
lahlar kullandı. 
19-20 Mayıs günlerinde Hevler'e bağlı Re

vanduz, Herirve Şaklava'da halk eylemleri 
başladı. Halk Revanduz ve Herir'de ki hü
kümete ait binaları, kurumları işgal etti; 
peşmerge güçleri yine halkın yardımına 
koştu, direnişi destekledi, yaralananları 

devrim hastahanesine getirdi. 

Irak'ın saldırılarına karşı hükümete bağlı 
silahlı güçler (eaş-işbirlikçi) içinde karışık
lıklar başladı. eaşların bir kısmı Irak hükü
metinin saldırılannın hedefinin Kürt halkı 
olduğunu, hükümetin sadece peşmergeler
le savaşmadığı anlayıp, peşmerge saflarına 
katıldılar. Sadece Halebçe'de 1800 eaş peş
merge saflarına katıldı. Bu katılmalar her
gün devam ediyor. Peşmerge saflarına ge
len bu yeni güçler çeşitli siyasi güçlere bağ
lı peşmerge birliklerine katılıyorlar. Hevler 
bölgesinde 77 ve 80 nolu hafif askeri birlik
ler (eaş) komutanları , Heme Boryasin ve 
Şeyh Mıstefa Zinve, Şeyh Abdullah Zinve 
ile birlikte peşmerge saflarına katıldılar. Si
vil halktan da peşmerge güçlerine katılanlar 
günbegün artmaktadır. Caşlar, hükümetin 
Kürt halkını yoketmek istediğini kavrıyor
lar. Bundan dolayı karışıklıklar eaşların içi
ne de yayıldı. 

Bu saldırılar karşısında halk, hükümetin 
Kürt milletini yoketmek istediği kanısına 

varmıştır. Hükümetin Kürdistan'da ki uy
gulamaları halkı direniş saflarına itmekte
dir. 

Kürdistan'da 1976'dan 1980'e kadar 1473 
köy boşaltıldı. Bu köylerin toplam nüfusu 
yaklaşık 1 milyon civarındadır. Hükümet 
boşalttığı köylerin halkını , büyük şehirlere 
yakın toplama kamplarına yerleştirmekte
dir. Hükümet yarım milyondan..fazla Kürdü 
ise, Güney Irak'ta ki Suudi ve Urdün hudut 
bölgesine yerleştirmiştir. Hükümet 
1984-1986 yılları arasında 300'ün üzerinde 
köyü yerle bir etmiştir. Bu uygulama halen 
devam etmektedir. 1986'dan şimdiye kadar 
BAAS, Dıhok, Hevler, Kerkük ve Süley
maniye'de 400 köy'ü yerle bir edip harita
dan silmiştir. Ayrıca iki ilçe (Şaklava, Ah
celer) halkına ilçelerinin 'boşaltılacağı ' 

tebliğ edilmiştir. 
Bizim sayırnlarımıza göre; 1976'dan günü

müze kadar 2200 köy boşaltı hp, yıkılmıştır. 
Ancak hükümetin uygulaması halen devam 
ediyor . . 

Saddam Hüseyin, Irak Emniyet yetkilile
rinden biri ile birlikte Mayıs 87'de Hewler~ 
de şu konuşmayı yaptı: "Bu yıl Kürt hare
keti yok edilecektir. Ve bütün Kürt köyleri 
boşaltı lacaktır." 

Irak hükümetinin bu uygulamalarına karşı biz 
de özellikle ülke dışındaki yurtseverlerden, 
halkımız ile dayanışma içinde olmalarını ve 
protestolarla, yürüyüşlerle, her türlü demok
ratik aktivite ile uluslararası kuruluşların Kürt 
halkını desteklemeye, mücadelesine omuz ver
meye çağırmasını istiyoruz. 
D Sizce Irak devleti kimyasal silahları nere
den, nasıl temin ediyor? 
DO Biz, Irak'a hangi devletlerin kimyasal si
lah verdiğini biliyoruz. Ne var ki, şu an bunla
rın isimlerini belirtmek istemiyorum. Irak 
devleti , kimyasal silah üretiminde bazı ulusla
rarası şirketlerden ham madde alıyor. Aynı şi r

ketlerle işbirliği içinde Irak'ta silah üretimi ya
pıyor. Bu şirketlerin Irak'ta fabrikaları var. Ço
ğu da Bağdat ve çevresinde bulunmaktadır. 

Batılı şirketlere ait bu fabrikalarda , Hardalga
zı, sinirsel gazlar ve yakıcı gazlar üretilmek
tedir. Irak devleti, kendi milletine karşı yasak
lanmış silahları kullanan tek devlettir. 
D Bölge dev/etlerinin , Irak'ın Kürt halkına 
karşı yasaklanmış kimyasal silahları kullan
masına karşı tepki,leri oldu mu? 
DO Ne yazık ki, Iran dışında, bölge devletle
rinin hiçbiri herhangibir tepki göstermediler. 
D Irak devletinin Kürdistan 'da kimyasal silah
lar kullanrruısına karşı, uluslararası düzeyde 
ne tür girişimleriniz oldu, bu olgu karşısında 
uluslararası düzeyde ne tür tepkiler oluştu ? 
DO Yurt dışındaki Kürt örgütlerinin protesto 
eylemleri oldu. Bildiriler yayınlandı. Ulusla
rarası kuruluşlara telgraflar çekildi. KYB, 17 
Nisan'da BM Genel Sekreteri Perez de Cuel
lar'a bir tel çekerek, dikkatini çekti. 22 Nisan~ 
da Celal Talabani, yine aynı tarihlerde Mesut 
Barzani , dünya kamu oyuna çağrı yaptılar. Irak 
Kürdistanı'nda 5 Kürt örgütü (KYB, IKDP, 
IKSP, PASOK, IKDHP) ortak çağrı yayınladı
lar. 18 Nisan'da KYB ve IKP ortak bir çağrıda 
daha bulundular. 

Ne var ki tüm bu çabalara rağmen , Irak'ın 

vahşi uygulamalarına karşı mazlum halkımızın 
haklarını koruyacak ölçüde gerekli bir tepki -
ne insani kuruluşlardan ve ne de uluslararası 
örgütlerden- alınamadı. 

Biz, acıdır ki, uluslarası kuruluşların, insan 
hakları ile ilgili örgütlerin Kürt halkının müca
delesi ~rşısında duyarsız olduklarını görmek
teyiz . Orneğin bir Wietnam, bir Filistin, ya da 
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bir Latin Amerika ülkesindeki mücadeleye 
gösterilen ilgi ve destek, ne yazık ki Kürt 
halkına karşı gösterilmemektedir. 

Ve tabi biz onlara sormaktay ız: 20 milyon
luk bir halkın imhası karşısında niçin böy
lesine suskunsunuz? Niçin çağımızın bu 
utanç verici, zalim imha eylemi karşısında 
sesiniz çıkmıyor? 

D Şimdi, bir diğer konuya geçelim isterse
niz. Kürdistan Press 'in 5. sayısında IKDP 
ile KYB arasında vanlan anlıışma ile ilgili 
yayın yapılmıştı. Ne var ki, geçen süre için
de bu konu ile ilgili kamu oyunu aydınlata
cak açıklamalara yer veremedik. Bize ula
şan bilgiler yeterli değildi. Bu konu ile ilgili 
okuyuculanmıza bilgi verir misiniz?. 
DO KYB'nin 1-KDP, 1-KSP, PASOK, 1-
KDHP ile devrimin kurumlarını birleştir
mek. için yapılan görüşmeleri devam edi
yor. Ittifak maddelerinin hayata geçirilmesi 
için de çalışmalar sürmektedir. 
e Nisan 87'de KDP, KYB, IKP, PASOK, 1-
KSP'nin ortak eylemleri sonucu Karadağ ve 
Sengav kurtarıldı. Ortak askeri eylemler, 
Hewler, Süleymaniye ve Körkük'te davam 
etmektedir. 
İttifakın yapılmasından bu yana askeri açı

dan herhangibir problem olmadı. Bölgenin 
yönetim işlerinde, üzerinde ittifaka varılan 
noktalard~ da herhangibir prablem ortaya 
çıkmadı. Ittifak maddelerine uyarlı olarak 
KYB'nin bir birliği Behdinan bölgesine git
meye hazırlanıyor. 
• Basın-yayın faaliyet
leri de ortak çalışma
larla sürdürülmektedir. 
Radyolarda ve basın 
bültenlerinde Peşmer
genin eylemleri, ha
berler, ortak çağrıların 
yayınlanması bu alan
daki işbirliğinin gös
tergeleridir. Her bölge
de, ittifakın komiteleri 
var. Bu komiteler, itti
fakın askeri, idari, 
basın-yayın alanındaki 
kararlarına uyarlı ola
rak çalışmaktadırlar. 
Alanda her siyasi gü
cün özgürce faaliyet 
sürdürme şartları yara
tılmıştır. Devrimin ku
rumlarını birleştirmek 
amacı ile tam yetkili üst 
bir komitenin oluştu
rulması için de çalış
malar yapılmaktadır. 
D Sizin, alandaki siya
sal ve toplumsal örgüt
/enmenizin ana çizgile
ri nelerdir? 

• Mali sorunlar, sınır bölgelerinde kuru
lan gümrükler kanalı ile, ticari mallardan 
alınan gümrük ödentisi ile çözülmektedir. 
Ayrıca kurtanimış bölge halkından % 5 
vergi toplanmaktadır. Benzeri alanlardan 
sağlanan gelirler, devrimin bütçesine kana
lize edilir. 
D KDP ve KYB 'nin proğramatik hedefi 
içinde, otonomi başlıca siyasal kavram du
rumundadır. Otonomi talebi, · uluslararası 
ilişkilerde iş/ek bir kavram değil. Genel si
yasi mücadelenin siyasi manevra alanını 
daraltıyor. Öte yandan Irak-Iran savaşının 
izlediği yol oldukça zikzaklı. . Sizce, her
hangibir durumda bağımsızlık talebi öne 
çıkabilir mi? 
DO Biz KYB olarak otonomi talep etmiyo
ruz. Kürt halkının kendi kaderini kendisi
nin tayin etmesi için mücadele ediyoruz. 
D Doğru .. Biliniyor bu. Ancak, Kürt halla
nın kendi kaderini tayin etme kavramı ile ne 
ifade edilmek isteniyor? Bağımsızlık mı ,fe
derasyon mu, otonomi mi? 
DO Biz bunu şartlara göre değerlendir
mekten yanayız. Halkımızın haklarının el
de edilmesi için hangi şart altında ne tür bir 
talep ileri sürmek gerekirse, biz bu talebi 
ileri sürmekten ve uğruna savaşmaktan geri 
durmayız. Kürt hareketlerinin çoğu da so
runu böyle ele almaktadırlar. Taleplerimi
zin ileri talepler olması başka şey, halkımı
zın ve bölgenin içinde bulunduğu şartlara 
göre talep sahibi olmak başka .. . Ayrıca şu-

DO Biz, bölge (Mal
bend) esasına göre ör
gütlenmiş bir siyasi ha
reketiz. Her bölge, bir 
komite tarafından yö

YNK peşmergeleri bir eğitim çalişmasında 

netilmektedir. Komite, askeri açıdan, peş
mergenin, bölgedeki askeri eylemlerinden 
sorumludur. Siyasi açıdan ise, bölgenin ör
gütlenmesinden, ~iğer siyasetler le ilişkiler
den sorumludur. Idari açıdan da, bölge hal
kının sorunlarının çözümünden so
rumludur. 

Her köyde şura'lar var . . Köy halkı kendi 
temsilcilerini kendisi seçer. KYB tarafın
dan atanan sosyal görevler kadrosu ise Köy 
şurası ile Devrim kurumları arasında ilişki 
sağlamakla görevlidir. 

Adli örgütlenmede, Devrim Mahkemeleri 
görev yapıyor. Bu mahkemeler, sivil halkın 
adli işlemlerini sürdürmekle yükümlüdür
ler. Hakim ve yargı kurulu KYB tarafından 
atanmaktadır. Eğer köy halkını ilgilendiren 
bir sorun varsa, Şura üyeleri de, yargı kuru
lunda karara katılmaktadır. 
• Sağlık sorunları , her bölgenin kendi has
tanesinde çözülmektedir. Bu hastaneler, 
bölge halkının ve peşmergenin sağlık so
runlarına imkanları ölçüsünde cevap ver
mektedir. 
• Eğitim alanında, devrimin okulları gö
rev yapıyor. _ _ükul yönetimi ve öğretmenler, 
Kürdistan Oğretmenler . Birliği tarafından 
atanmaktadır lar. Kurtanimış bölgelerde 117 
okul açılmış durumdadır. Yaklaşık 6000 
öğrenci öğrenim görmektedir. Okulların 
büyük çoğunluğu ilk derecede öğrenim 
proğramı yapmaktadırlar. 

nu belirtmek isterim: bizler neyi istediği
miz bilmek ve bunun sorumluluğunu taşı
mak zorundayız. Açıktır ki, halkımızın ve 
hareketin içinde bulunduğu şartlara göre, 
siyasi talepler de değişikliğe uğrar. 
D Saddam, 7 yıldır savaş Iran 'la savaş ha
linde .. Bu haliyle bir de Kürtlere saldınyor. 
Bununla beraber, hala iktidannı koruyabi
liyor. _J;Ju durumu nasıl açıklarsınız? 
DO Once, Arap devletleri ile emperyalist 
devletler, mali açıdan olsun, askeri açıdan 
olsun, propaganda açısından olsun Sad
dam'a büyük yardırnlar yapmaktadırlar. 
Teknolojinin en gelişkin ürünleri kanalı ile, 
satellit, casus uydular vb. araçlarla savaş 
hakkında toplanan çok önemli bilgilerle sü
rekli olarak Irak hükümeti beslenmektedir. 
Diğer yandan, hükümet halka karşı büyük 
bir terör uygulamaktadır. Rejime karşı en 
ufak bir karşıkoyuşun suçu idamdır. BA
AS'ın bir çok lideri, yalnızca savaşa karşı 
oldukları için yok edildiler. Bir çok darbe 
girişimi oldu. Saddam'a karşı bir çok defa 
suikastler düzenlendi. Ama. sonuçsuz 
kaldı. 

Bir diğer sorun, Irak'da muhalefet güçleri 
arasında bir birlik yok. Muhalefet bu ne
denle zayıf . . Irak'ta muhalif güçlerin geniş 
bir cephe içinde ortak bir mücadele içine 
giremeyişleri, Saddam'ın iktidarının ömrü
nün uzamasında başlıca nedenlerden 
biridir. 
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Öte yandan, Saddam, kendisine bağımlı 
bir kitle tabanı üzerinde iktidar etmektedir. 
Bu kitle tabanının varlığı ve çıkarları Sad
dam'ın iktidarına doğrudan bağımlıdır. Bu 
nedenle Saddam'ın her türlü faaliyetini des
teklemektedirler. 

Saddam askeri kurumların tümünü Baas
laştırdı. istihbarat ve polis örgütünde 
önemli ölçüde kadro yetiştirdi. Eğitim .. ve 
öğretim kurumları bütünü ile Baaslaştı. Or
neğin, yüksek okullara, öğretmen okulları
na girmek için Baasçı olmak şartı var. Do
layısıyla öğretmenierin tümü Baasçı.. 
D Saddam 'ın düşmesi halinde ortaya çıka
cak iktidar nasıl bir bileşime sahip olabilir. 
Bu iktidar içinde Kürt hareketinin yeri ne 
olabilir? 
DO Bizim mücadelemiz, alternatif iktida
rın demokratik bir cephe olması yönünde
dir. Ancak böyle bir cephe, Irak'ta demok
rasinin garantisi olabilir. Bu cephede Kürt 
hareketinin önemli bir işlevi olabilir ve 
Kürt millletinin kendi kaderini tayin etme 
hakkı da doğru bir çözüme ulaşabilir. 
D Geçerken, Tıırk mühendis ve ustabaşı ile 
ilgili olarak da /asa bir açıklama yapar mı
sınız? Bu olaylar, planlanmış eylemler mi
dir, yoksa peşmergenin operasyonlan so
nucu mu gerçekleşti? 
DO Konu ile ilgili KYB'nin genel politika
sı şudur : hangi millete mensup olursa ol
sun, Kürdistan'da bulunan ln}k'ın askeri te
sislerinde ya da yan tesislerinde çalışanları-

tutuklarız. Onlar, Kürt halkına ölüm taşı
yan araçların üretiminde görev almışlardır. 
Bunun faturasını ödemek durumundadır
lar. Ayrıca, gerekirse, rejime hizmet eden 
iktisadi kuruluşlarda görev alan yabancıla
ra karşı da aynı politikayı uygularız . Ey
lemlerin başlıca amacı ise, çeşitli devletle
rin lrak'a yaptıkları askeri ve ekonomik 
yardımlarını kesmeye zorlamaktır. Tutuk
lanan Türk uyruklu görevlilerin durumları 
da bu cümledendir. Kürdistan'da işgalcilere 
hizmet verenler, halkımıza karşı suç işle
diklerini bilmelidirler. 
( .... ) 
D Sayın Hoşnav. sizi fa·;.!a yorduk. Sizin de Kür
distan Pres kanalı ile sövlevecekleriniz vardır el-
bette. Buvrun. . · · 
DO Haİkımızın durumu ortada . . . Günün en 
önemli sorunu Kiirdistmıh siyasal güçlerin 
Kiirdistmıi bir cephede bir araya gelmeleridir. 
Eger bu başanlamaz ise. halkımızın haklarını el
de etmek mümkün olmayacaktır. Kürt milletinin 
dostu yok. Eger bir milletin dostu yoksa, o millet 
kendisine dostlar bulmak için yeni yollar aramak 
ve bulmak zorundadır. Siyasi örgütlerimiz. Kürt 
halkının kurtuluşu için sorumluluklarının bilin
cinde olarak görevlerini yerine getinnelidirler. 
Bu görev de bu gün özellikle siyasi kadrolarla. 
Kürt aydınlarının omuzlarındadır. Herkes göre
vini omuzlamalıdır. 
D Bu bilgiler için teşekkür/er. .. 
D O Milletimizin kurtuluş mücadelesine hizmet 
eııiginiz için ben de sizlere teşekkür ederim. 
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BIRVAR 

CUD 
Ji bo eniyek Kurdistani 

b. girt' ıryar . 
D Sekreteriya CUD di meha Gulane de ci
vina xwe gireda. Civin ji bo awakirina eni
yek berfireh ya Iraqi ı1 Kurilistane peşniyara 
xwe peşkeşi civina Komita Bilind kir. 

Sekereteriya CUD di belavoka xwe de ve 
peşniyare belav kir. 

Belavoka CUD'e wisa dinivisine; 
·: .. Her wisa civfn lihevhatina (peyman), 

ku di navbera PDK-1 u YNK'e de pekluıtiye, 
gaveki pewist u baş dibine u dixwaze, ku ew 
xalen lihevhatine bo destxistina mafo gele 
me tekevin jiyane. Her wisa ve lihevhatine ji 
bo xebata hevpişk li hemher erişen dijmin 
karen baştir peydakirubU sedema serkewti
nen mezin yen hezen CUD. .. Ii deweren Di
hok, Mılsul, Hewler, Sile-tnane u Kerk:Uk he
zen YNK, PKJ, PDK-1, · PSK-1 u PASOK bi 
hev re karen heja pekanln ... 

Ew hewildanen, ku ji bo pekanina lihevha
tinen giştf hatine kirin u tene kirin, dive bigi
hlte karen niştimanl yen hevpişk di navberu 
hezen demokratik u netewf yen Ereb, Kurdu 
hezen Islami, bigihlte eniyeke niştimanl u 
giştf ya lraql u ya Kurdistan! jl. Ji bo ve jl, 
peşniyar bo civfna Komita Bilind ya CUD 'e 
hatiye kirin ... '' 

KARAR 

CUD 
Kürdistanİ bir cephe için 

karar aldı! 
D CUD sekreterliği Mayıs ayında toplandı . 
Toplantı , Kürdistan'da ve lrak'da _geniş birer 
cephe oluşturulması için, CUD U st Komite 
toplantısına öneride bulunma kararı aldı. 

CUD sekreterliği toplantı sonuç bildirisin
de bu kararı yayınladı . Bildiride şöyle 
deniyor; 

': .. Aynca toplantımız 1-KDP ve KYB ara
sında oluşan ittifakı olumlu ve gerekli bir 
birlik olarak değerlendirmekle ve hal/amı
zın haklannın elde edilmesi için bu anlıışma 
maddelerinin hayata geçirilmesini istemek
tedir. Aynı zamanda bu ittifak, düşman sai
dınianna karşı koyuşta olumlu eylemlerin 
yapılmasını sağlamış ve CUD güçlerinin 
başanianna hizmet etmiştir. Bu ittifak; Dı
hok, Musul, Hevler, Süleymaniye ve Ker
kük'de KYB(Kürdistan Yurtseverler Birliği), 
1-KDP(/rak-Kürdistan Demokrrıt Partisi), 
IKP(Irak Komünist Partisi), IKSP(Irak
Kürdistan Sosyalist Partisi) ve PASOK(Kürt 
Sosyalist Partisi) 'un başan/ı eylemler ger
çekleştirmesine hizmRt etti . . . 

.. . Genel birliklerin oluşturulması için, ya
pılan ve yapılmakta olan çalışmalar,_ Arap, 
Kürt yurtsever demokrat güçleri ile islami 
güçler arasında genel bir birliğe varmalı ve 
Irak'da geniş bir yurtsever cephe ile, Kür
distan/ bir cephe oluşturulmalıdır. Bwıun 
için toptanrımız CUD Üst Komite'sine öne
ride bulunma kararı almıştır." 
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Türkiye, iran ve Irak sınırlarının Kürdistan'da kesiştiği stratejik bir geçiş noktasına kurulan Heyat Gümrüğü 

.... __.·., . ' 

D Güney Kürdistan'da yaklaşık 15 
bin km2 kurtanimış bir alan var. 
Kurtanimış alanlar, Saddam rejimi
ne karşı mücadale eden siyasi güç
lerin kontrolünde. 

T.C-Irak hududu boyunca batıda 
$uriye-lrak hududundan doğuda 
Iran-Irak hududuna kadar uzayan 
Behdinan bölgesi ye Süleymaniye 
ilinin doğusu yani Iran-Irak hudud 
şeridi yıllardır peşmergenin deni
timinde. 

Güney Kürdistan'da kurtanimış 
bölgeler günden güne genişliyor. 
Kurtarılan her köy, her kasaba ile 
birlikte devrim Q.Üçlenirken bir çok 
yeni sorun ve görevle de karşı kar
şıya kalıyor. 

Bu gün kurtarılmış bölgelerde on
binlerce aile yaşamını sürdürüyor. 
Sürekli saldırı altında bir parça top
rağını ekip biçmekten, bir kaç baş 
hayvanyetiştirmeyedek varan üre
tim de devam ediyor. Irak devleti
nin acımasız ablukasına rağmen, 
kurtarılmış bölgelerde üretilen ta- · 
rı m ürünleri ve diğer ürünler pazar
lanıyor. Ancak, Güney Kürdistan'
da yaşayan halk kendi ülkesinde ti
careti bile illegal yapmak zorunda. 
Kurtanimış bölge halkının ürettik-

leri mallar Irak işgali altındaki böl
gelerden ,gelen tüccarlara satılır

ken, Irak, Iran ve Türkiye'den de yi
ne kaçak yollarla kurtanimış 

bölgelere çeşitli tüketim malları ge
tirilip pazarlanıyor. 

Kurtarılmış bölgelerde ki bu tica
reti denetim altına alan siyasal 
güçler, siyasi, askeri örgütlenme
nin yanında bir de gümrük noktala
rı oluşturmuşlar. Kürdistan'ın çeşit

li bölgelerinde, özellikle hayvan sır
tında yapılabilecek ticaret yolları 

üzemide kurulan gümrükler, alanı 
denetleyen siyasal güçler tarafın
dan idare edilmektedir. 

Kürdistan'daki bu gümrük nokta
larından biri de Hayat bölgesinde 
bulunmaktadır. Hayat Bölgesi, 
Mergesor ilçesine bağlı T.C-Iran
lrak hudutlarının kesiştiği ·noktaya 
yakın bir yerde bulunmaktadır. Yo
ğun ticaretin yapıldığı bu bölgede 
yapılan yapılan ticareti denetim al
tına almak için, bölgenin etkin gü
cü olan 1-KDP bir de gümrük 
kurmuş. 

1980 yılından bu yana faaliyet sür
düren Hayat Gümrüğü yöneticileri 
ile Kürdistan Press muhabirierinin 
yaptığı söyleşiyi okuyucularımıza 

sunuyoruz. 

D Heyat Gümrüğü ne zaman kuruldu ,faa
liyetleri nelerdir? 

DO Hayat Gümrüğü 1980 yılında kurul
du. Hala çalışmalarına devam ediyor. Kur
tanimış bölgelerdeki halkın ürettiği malla
rı tüccarlar gelip alıyorlar. Tabii kaçak yol
larla. Kurtanimış bölgelerde oturan halk, 
daha çok hayvancılıkla geçiniyor. Satılan 
malların çoğunu ceviz, hayvan ve hayvan
sal ürünler oluşturmakta. Bunun dışında 
çeşitli yollarla Kürdistan'a getirilen tüke
tim mallarından da gümrük alıyoruz. Da
ha çok hükümet denetimindeki bölgeler
den gelip mal alan tüccarlardan gümrük 
vergisi alıyoruz. 

D Gümrük olarak bölgede yapılan tüm ti
careti kontrol edebiliyor musunuz, ayrıca 
hangi mallardan ne oranda gümrük 
alınıyor? 

DO Biz, hayvanlarla (at-katır) yapılabile
cek ticaret yollarını kontrol altında tutuyo
ruz . Gümrük ödemeyen hayvan tüccarları 
ve diğer mal sahiplerinin geçişlerine mü
sade etmiyoruz . 

Foto; ANK 

Gümrük tarifelerimiz ise; kumaş, battaniye 
ve giyecek malzemelerinden % 5, koyunun 
çiftinden 4 dinar, büyük baş hayvanlar için 10 
dinar gümrük alıyoruz. Malları alan tüccarlar 
aldıkları malları hükümetin_ ve cahşların de
netleyemedikleri patika yollardan geçirip 
Kürdistan'ın iç bölgelerinde ve Irak'ta satı
yorlar. 

DO Irak devletinin kurtarılmış bölgelerde ya
pılan ticarete karşı tavrı nedir? 

DO Irak hükümeti, kurtanimış alanlarla, iç 
bölgeler arasında ticaretin yapıldığını biliyor. 
Ancak bütün yolları denetleyemiyor. Sadece 
karayollarını denetleyebiliyor. Ama, hayvan 
sırtında patika yollarla yapılan ticareti kontrol 
edemiyor. Etmesi de mümkün değil. 

D Peki, mal geçiren tüccarın gümrük ödeyip 
ödemediği nasıl anlaşılıyor? 

DO Gümürk aldığımız malların karşılığında 
3 nüsha makbuz kesiyoruz . Bu makbuzun bir 
nüshasını gümrük ödeyen şahısa veriyoruz, 
bir nüshasını Polit Büro'ya gönderiyoruz, bir 
nüshası da bizde kalıyor. Yollarda tüccarlarla 
karşılaşan görevli peşmergelere eğer gümrük 
makbuzu ibraz edilmezse mallara el koyuyor. 

Bu ara ticaret yoğundur. Her gün yüze yakın 
yük ve onlarca sürü , hayvan gümrükten 
geçmekte. 
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O Li Kurdistana başar nezike 15 
hezar km2 xake rizgarkirl heye. 
Ev navçeyen rizgarkirl d i bin 
desth ilatiya hezen siyasiyen Ku r
distane de ye. 

Navçeye Behdlnan ku , d ikeve 
bin slnora Komara Tirkiye-lraq a ji 
rojavaye ji sl nora Suri- Iraq a rojh i
Iate ji slno re Tran-Iraq heya rojh ila
ta Silemanl a Hewler (navçe So
ran). b i salane b in desthilatiya 
peşmargan de ye. 

Navçeya rizg a rkirl li Kurdistana 
Başar roj bi roj firehtir dibe. Li g el 
rizgarkirina her gundek a her qe-

Gumruka 
H eya te 
O Gumruka Heyare keng f hatiye 
damezirandin a gumruk çawa di
xebite? 

DO Di heremen rizgarldri de, li 
ser reyen giring ı1 neziki hidudan 
gumruk hene. Gumruka Heyate 
di sala 1980'1 de hat dameziran
din. Ü heji dixebite. Tişten ku 
xelke navçeyen rizgarkiri diafıri
ne tae ir ten wan tiştan dikirin. Be 
guman bi reya qaçax ten. Xelke 
navçeyen rizgarkiri zedetir xwe
dikirina heywanan mijul dibin . 
Tişten ku ten fırotin zedetir hey
wan, penir, goz Ghwd. Weki din, 
tişten ku bi reya qaçaxe tinin 
Kurdistane em ji van ji gumruk 
distinin. Em zedetir ji taciren, 
ku li navçeyen di bin desthilatiya 
hikumate de ne ten mal dikirin, 
gumruk distinin. 

O Gumruka we dikare hemu tf
careta ve navçeye kontrol b ike? 
O ji kfjan malan çiqasf gumruk 
distfnin? 

DO Em riyen ticarete ku li ser 
heywanan (hesp ı1 hestir) ten ki
rin kontrol di kin. Tacir ı1 xwedi 
yen malen ku gumruk nedin, na
hel in ji ve navçeye derbas bin. 

T<> rifa me ya gumruke ji, ji qu
maş, betani, cil ı1hwd. Ji % 5 e. Ji 
cote pez 4 dinar e ı1 ji dewaran ji 
ji bo her yeki lO dinar distinin. 
Taeiren ku tenji Kurdistane mal 
dikirin, dibin navçeyen di bin 
desthilatiya cahşan ı1 hikı1mate 

difroşin. Cahş ı1 leşkere hikuma
te nikarin hemı1 riyen qaçax 
kontrol bikin. 

D Baş e, han çava dizanin taei
ren ku mal derhas dikin gumruk 
didin yan na? 
DO Gava em ji maleki gumruk 
distinin meqbuz di din ev ji 3 nı1s

xa ye. Nı1sxeki ji ve meqbuze di
din xwediye mal, nfisxeki dişinin 
polit buroye ı1 nfisxeki ji li cem 
xwe dihelin. Di ri yan de peşmer
geyen me (peşmergeyen gumru
ke) gava rast! taciran ten ji wan 
di pirsin ger wana meqbfiza gum
ruke peş wan nekin, dest li ser 
male wan datinin. 

Niha ticaret pir xurt e. Her roj 
neziki 100 bar bi dehan keri ji 
gumruke derbas dibe. 

O li bo malumare ve zor s pas. 

DO Ez ji spas dikim ... 

zayek şoreş bi h ez dibe, le herwe
ha şoreş berambere asteng a er
ken na d iml ne. 

Tro bi deh hezaran malt;>atjiyana 
xwe li heremen rizgarkirl didoml
nin, d i b in erişen bedawl parçek 
erde xwe d içinina çend pez ade
war xwedl d ikin .. Bi afirandinen 
xwe beşdarl jiyane dibin. 

Li hember ablukaya lraqe ya be 
l nsaf dlsa ti şten ku li Kurdistane 
çedibin ten firotin . Le bele gele 
me Li Kurdistana Başar di welate 
xwe de kirln a fi roti ne jl b i veşartl 
d ike. 

Tişten ku gele navçeya rizgarkirl 
diafirine, taeiren li navçeyen bin 
desthilatiy~ lraqe re ten firotin. 
Wekl din jl Iran, Iraq a Tirkiye jl bi 
reya qaçax gelek t i şt ten here
men rizgarkirl a li wir ten firotin . 
Tıcareta ku , li navçeyen rizgarki 

rl de heye, d i b in kontrola hezen 
siyasi de ne. Ev h ezen siyasi li gel 
sazumanen siyasi a leşkerl noq
tayen gumruke jl pekanlne. Ev 
gumrukana li ser reyen çan~a ha
tina taciran hatine d anln . U he
zen ku . van navçeyan kontrol d i
kin d i van navçeyan d e noqteyen 

gumruke F kontrol dikin. 
Ji van noqtaye~. gumrukan yek jl li 

nayçeya HEYATE de ye. Heyat gire
daYI. qeza Mergesore, nezlke sino
ren Iran, Iraq a Tirkiye ye. Di ve nav
çeye de gelek ticaret ten kirin, ji bo 
ku we ticarete kontrol bike, hezen 
xurt ya we navçeye PDK-1, noqtekl 
gumruk çekiriye. Gumruk di sala 
19801 de hatiye danln. 

Naçevanen me li gel Kak Enwer,. 
berpirsiyarek ji gumruka Heyate,: 
hevpeyvinek çekirlban. Em ve hev
peyvine peşkeşlxwendevanen xwe 
d ikin ... 
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• Türkiye Cumhuriyeti Takrir-i Sükun Kanunu 
ile başlayıp Tunceli Kanunu ile devam eden 
resmi ideolojinin Kürdistan politikasının yerleş
mesi süreci, aynı zamanda Kürdistan'dajeno
sid eylemlerinin en kanlı halkalarını oluşturur: 
Daha sonra bir devlet politikası olarak Kürt ve 
Kürdistan kavramı legal ve yasal dilden silin
miş, bunun yerine, dağlı türkler ve benzeri 
kavramlar yerleşmiştir: Kavram, bilim çevrele
rince, üniversite, basın vesair kurumlarca da 
kabullenilmiş ve savunulmuştur: 

Oysa aynı dönemlerde devletin iç yazışma
ları tümü ile Kürt olgusu ve bunun imhası ile il
gili araştırmaların, planların yapıldığı , gizli ya
yınlarla devlet görevlilerinin eğitildiği ve duyar
lı kılındığı yıllardır: Bu sayıdan itibaren 
yayınlayacağımız raporlar, Osmanlı'nın son 
deneminden 1932 yılına kadar en üst görevli
ler tarafından hazırlanıp gerekli yerlere s'unu
lan raporlardır: Bu raporlar 1932 yılında Genel 
Kurmay tarafından numaralanmış yüz adet 
olarak basılıp, çok gizli kaydıyla gerekli yerlere 
gönderilmiştir: 

(Dersim, ss.191-195) 

D Dersim hakkında son mütalaalarunızı ve noktai 
nazarlanmızı tesbit etmeden evvel, bir defa daha 
yanın asırdan beri Dersim hakkında neler düşünüi
düğünü ve ne gibi ıslah tedbirleri ileri sürüldüğünü 
gözden geçirmek faydalı görüldü. 

Tarihi bütün tetkikat bize gösteriyor ki, Osmanlı 
Devleti ancak Tanzimat'tan sonra, şark vilayetleri
nin diğer aksarnı ile birlikte Dersim ile de alakadar 
olmaya b~larruş ve bu ınıntıkaya muntazam devlet 
teşkilatını sokmaya çalışmıştır. Dersim idari teşki
latının yeni esaslar üzerine bina edilmesi hakkında
ki teşebbüsler, ancak 1866'ya doğru inkişafa başla
mış ise de, bu inkişaflar 1908 Meşrutiyet ilanı na ka
dar bir çok anzalara uğramış ve hükümet nüfuzunu 
hakim kılacak bir hale gelernemiş tir. Osmanlı salta
nat hükümeti, 1896'dan itibaren Dersim'in vaziyeti
m ve ıslah esaslannı tesbite çalışmış, ve bu esaslar 
ancak 1896'da Müşir Şakir ve Zeki paşalar ve seras
ker Rıza paşa ve heyeti nüzzar tarafından karar ha
linde tebellür ettirilmiştir. (Ancak, belgelerin ku
rullar arasında gidiş gelişi ile Dersim sorunu her za
man ileri bir tarihe atılma durumunda kalmıştır KP) 

1896'da başlayan benzeri raporların devarnı olmak 
üzere, o zaman Dersim mutasamfı olan Arifbey is
minde bir zatın 78 Ekim 1903 tarihli ve Elazığ viia
yeti vasıtası ile Içişleri Bakanlığına sunduğu bir ra
por görüyoruz. Bu raporun içeriğinin esaslan şun
lardır : 

Mutıısamf Mardini Arif beyin raporu 

1- Dersimlilerin saldırganlık alışkanlıkları hayat 
kaygusundan doğmuştur. 

2- Çeinişkezek'in ve Çarsansancak kazalannda 
oturanların % 2'sinden maadası sunni ve merkez 
kazasının Hozat kasabası ile 60 hanelik İnceağa ka
riyesinde oturan ahali sünni olup, Ovacık ve Kizil
kilise (Nazmiye) kazalannda oturanların tümü şii
dir. Mazgirt kazasında da yalnız Mazgirt kasabası 
ile Danaburan köyü sunnidir. Sunniler devlet hiz
metlerini görürler ve hükümete bağlıdırlar. 

3- Dersim nüfusunun çoğunluğunu oluşturan ve 
fenalıkların başlıca sebebi olan şiiler, nikah !ayına, 
ölü yıkama ve defnetme gibi işleri yapan ve sazla
sözle dini konularda hallan manevi duygularına ha
kim olan Dede ve Seyitlerle; hallan dünya işlerine 
egemen olan, ruhu eşkiyahkla dolu, iki yüzlü ve fe
sat ağaların elinde esirdir. 

Dersim'de ıslahat yapmak içinse: 
A- Dersim dahilinde merkezleri Ovacık, Naz

miye,Mazgirt, Çemişkezek olmak üzere bulundu
rulan 5'er yüz mevcudu 4 tabura ilaveten iki tabur ve 
iki top ilave olunur ve işe Mazgirt ve Hozat cihetle
rinden başlanarak tedibata devam oluna oluna bir 
koldan Kızılkilise ve Kalan, diğer koldan Ovacık ci
hetlerine gidilirse asıl amaca ulaşılır. 

B- Ancak bu hareketler yapılırken, Dersimii
Ierin elinden her türlü silahı tamamen toplamak; 

C- Kura bakayasını (askere gitmeyenleri) top-

ı RUPEL 1 SAYFA /0 

JANDAltMA 
UMUfıl KUMANDANLidl 

DERSİIVI 

TC 

Dahiliye Vekaleti 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

m ş 

Sayı 
55058 

lKs 

Gizli ve zata-mahsustur 
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DERSIM 
Kayıt altında yüz tane basılmıştır 

!ayıp uzaklara göndermek; 
D- Seyit ve Dede ve Ağa ünvanı altındaki eşkiya

lık fesat kışlartıcılarını yakalayarak, bir daha Dersim'e 
ayak basmamak üzere lşkodra, Trablusgarp ve Fizan 
gibi uzak yerlere sürmek; 

E- Kalan vergileri toplamak; 
F- Katilleri ve suçluları yakalayarak adliyeye tes

lim etmek. 
4- Bu tür bir uygulama Dersim'de asayişi temin ede

cek ve Dersim' i düzeltilebilir bir hale getirecektir. Zira 
zaman içinde ortaya çıkmıştırki, sözü davranışiarına 
uymayan Dersimiilere öğüt vererek, bağışta bulunarak 
ve bunlara karşılık onların ettikleri yeminiere aldana
rak Dersimin düzeleceğine İnanmak, durumu yakın
dan bilenlere göre mümkün değildir. Buna bağlı olarak 

BELGE 
halen Dersim' e karşı uygulanmakta olan yöntemler, 
Dersim'i ancak biraz daha müzmin bir hale getire
cektir. 

5- Harekattan sonra takip edilecek isiahat esasları
na gelince; 

A-Ovacık'ta mükemmel bir hükümet könağı, 
bir askeri laşla ve telgırathane yapılması; 

B- Erzincan-Ovacık-Hozat-Harput yolunun 
yapılması; 

C- Fırat üzerinde asma bir ahşap köprü ya
pılması.. 

6- Eğer, köklü bir uygulama ve düzeltme için he
nüz zaman müsait değil ise: 

A- Dersim'de 80 neferlik bir süvarİ bölüğünü 
kurulması ve bölüğün eşkiyalık mevsimi olan Hazi
ran ile Eylül aylannda iki müfreze halinde Hozat, 
Ovacık ve Çemişkezek kazasının kuzeyinde görev
lendirmek; 

B- Cinayet işleyenierin cezasız kalmamaları 
ve Dersim için özel bir önemi olan bu illetİn tedavisi 
için jandarmanın yeterli olamadığı hallerde, karşı
lıklı çatışma ile zaman kaybetmemek ve fırsatı ka
çırmamak için, mevcut askerlerden bir tabur kadar 
daha destek kuvvetin alınması için yetki vermek. 

C- Eğin, Çernişkezek ve Arapkir ınıntıkasın
daki nizarniye askeri ve jandarmanın takibatını şid
detlendirmek; 

D- Erzurum vilayetince Kiğı cihetine seyyar 
bir müfreze gönderilerek, takibatın güçlendi
rilmesi. 

Bu suretle alınacak tedbirlerle ciddi bir takip baş
latılır ve eşkiyalardan bir kaç kişi öldürülür ve yaka
lanırsa, aklı gözünde olan Dersirnliler yıldırılır. Yıl
gınlık asayış işinde ilk adımdır. 
7- Dersimiiierin saldırı sahaları, dışarda Kiğı, Ke

mah, Kuzuçan, Kuruçay, Eğin, Arapkir ve Divriği 
kazalarının; ve içerde de Hozat'ın ve lasmen Çar
sancak'ın devlete karşı görevlerini yerine getiren 
halladır. 

8- Olayları yaratanlar daha çok Hozat'ın Koçuşağı, 
Şamuşağı, Ferhatuşağı, Abbasuşağı,Kırgan, Bahti
yarlı aşiretleri ile Ovacık'ın Kavuşağı, Topuzuşağı, 
Beytuşağı, Kalan aşiretleri ve Mazgirt'in Yusufanlı, 
Demenanlı , Alanlı ve lasmen Kureyşanlı aşiretleri; 
N azıniye'nin de yine Kureyşan ve Hadaranlı aşiret
leri fertleridir. Cezalandırılması en gerekli aşiretler 
de bunlardır. 

9- Anadolu vilayetleri müfettişi Şakir paşanın, 
tekkeler ve okullar açılması düşüncesine katılını yo
rum. Ayrıca asayiş mükemmel bir biçimde sağlan
madıkça, Dersim valiliği ve askeri komutanlığı ku
rulmadıkça, bazı kazaların vilayete bağlanması sağ
lanmadıkça, 4. ordunun takip ettiği gibi, buralarda 
Hamidiye teşkilatının kurulmasına da katılmıyo
rum. Bununla beraber, Dersim'de çalışacak kayma
karnlara iyi bakılması ve terfi ettirilmeleri mutlak 
bir ihtiyaçtır. 

10- Dersim, öteden beri sanıldığı gibi tümü ile 
Kürt değildir.Çemişkezek ve Çarsancak ~ları 
halla tümü ile Türktür. Hozat kasabası ile Inceağa 
kariyasi ve Torot aşireti halla Türktür ve fakat Kürt
leşiyorlar. Mazgirt kazası ile bir kariye halkı ve 
Ovacık ~sının ova köyleri halkı da neslen Türk
tür. Ve halen türk dili ile konuşuyorlar. Yalnız çok 
acıdır ki, Ovacık türkleri hem Kürtleşmiş ve hem de 
şiileşmiştir. Kızılkilise tümü ile şii ve Kürttür.Der
sim sancağı Türklerin pek eski barınağıdır. Türk
lerden başka hiçbir neslin eserlerine ve anılarına 
raslanamaz. 
1903'de yazılan bu mütalaadan aldığımız sonuç 

şudur: 
Dersim ekseriyetle Türktür. Fakat Kürtleşiyor. 

Dersim silahlı ve cahil olduğundan saldırgandır. 
Düzeltilmesi için önce silahsız hale getirilmesi ge
rekiyor. Daha sonra bayındırlık işlerine girişrnek 
lazımdır. 

1903 sonlarından itibaren Dersim'de Celal bey is
minde bir zatı mutasarrıf olarak görüyoruz. Bu zat 
iki buçuk . sene, hemen hemen 1906 yılına kadar 
Dersim'de görev yapıyor. Bu zatın bir raporunda da 
Dersim'in 1903 ila 1906 yılları arasındaki durumu 
ve düzeltilmesi ile ilgili görüşler yer alıyor. Bu gö
rüşler özet olarak şöyledir: 

Devam edecek 
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• SERBEST KÜRSÜ • SERBEST KÜRSÜ • SERBEST KÜRSÜ 

Ji karbirevebiren Kurdistan Press re 
Min, ji zuve dixwest tiştekf li ser kesen ku bi pera leşkenya 

dewleta Tırk kirine, binivlsim. U mixııbin ku ev Imkan heta 
beri weşanan KP peyda nedibU. 

Ez, niha ew tişten ku min li gora bir u baweriya xwe nivf
sandiya, ji we re bo çapkirine dişfnim. Bawerim hun e bilw
ribin di rılpele ''Serbest Kürsü ''de çap bikin. 
Peşketin bo gele Kurd u weşana we Kurdistan Press 

Tirk, ji leşkeren xwe re mehmetciken qehreman dibejin. 

Mehmetciken ku, bi zor ı1 zordariye Kurdistan koloni kirine, 

bi sedsalan Kurdistan weran kirine; xwina gele Kurd weke 
çeme Dicle ı1 Firat rijandine, bi sed hezaran Kurd kuştine, 

h ina ji dikujin ı1 we bikujin ji.. o 

Xwina ku, mehmetcikan li Dersime, Koçgiri, Ararat, Di

yarbekir u li gele Zilan rijandine, heta niha h ina ji zfiwa ne

bu ye. Mehmetciken ku, girava Kibris xistin bin deste Korna

ra xwinmej ya T.C.. 
Ewana, mehmetcik bfin ku, bi sed hezara jin, zarok pir ı1 

kal ı1 şoreşgeren Kurd xistin hindure şikefta, deri li wana çi

mento ki ri n ı1 bi benzin ı1 çi lo şewitandin. Ewana mehmetcik 

bu n ku, bi si ngoyen xwe zike jinen Kurd diqelaştin , zaroken 

wan derdixistin ı1 li ber çaven xelke dikuştin. Ewana meh

metcik bfin ku, bi hezara xorten şoreşger di sinoran de kuştin 
ı1 roja iro ji dikujin. Ewana mehmetcik bfin ku, di girtigeha 

de bi sedan xorten şoreşger ı1 welatparez bi ledane, di zinda

nan de kuştin, birçi ı1 tazi hiştin, laşen wana şewitandin ı1 we

ke ibrete peş heval, hogir, de, bav ı1 birayan kirin. Ewana 

mehmetcik bfin ku, 2 milyon Ermeni qetl kirin, be welat ı1 ax 

mihacir kirin ı1 herdane d ine. Ewana mehmetcik in ku, jin ı1 

qizen Kurda yen ku nikarin liberxwe bidin; tazi dikin ı1 dest 

davejin namusa wana. Mehmetciken ku, bi seda şoreşgeren 

ji rexistinen Kurda di sinora de kuştin , laşen wanan di nav 

mayina de hiştin , geni kirin ı1 goşte wana ji wawik, teyr ı1 

heywana re kirin mfilit. Ewana mehmetcilcin ku, ji her tevge

ren gele Kurd bi tirsin ı1 naxwazin gele Kurd bigihe ma fe in

sani ı1 netewi ı1 ji ber wi awayi erişa di bin ser şoreş ı1 tevgeren 

li parçen din yen Kurdistane . (Weke ku eriş birin ser şoreşa 

Kurdistana Başfi r ı1 Kurdistana Rojhilat) 
Welhasil , em seren we ne eşinin , çiqas pisiti, bebexti, be

namus! ı1 hoviti li d ine hebe, hemfili cem menmetcika peyda 

dibin. Mehmetcika para xwe ji her benamfisiye standiye ı1 
çiqas pesne wana ji aliye hovitiye be dan, di sa ji hindik e. 

Niha eze dev ji hovitiya mehmetcika berdim ı1 bemeser ali

kar ı1 hogiren ' 'Sazmana Alikariya Leşkerl (Ot4K) '' Alikar 

ı1 hogiren OYAK bi hezaran Kurden li Ewrupa ne. E w kesen 

ku, li ser nave Kurd ı1 Kurdistan mu sade kar ı1 rfiniştine s tan

din ı1 bfine hemwelatiyen(wetandaş) Ewrupa. Zedetirin wan 
endamen OYAK beri hukme leşkeri , ku di sala 1980 an de 

hate Tirkiye ı1 Kurdistane, li welaten Ewrupa rudinin . Pira

niya wan xayina, dema ku dixwestin musade xwe ya rfiniştin 

ı1 karkirine bigrin, li cem polis ı1 sazmane Ewrupi digotin; 

"Em kesen siyasi ne. Em nikanoun li welate xwe bimana. 
Ger, han me paşde bişfnin, we Tırkl, me texin ginfgeh u zin
dana. Em Kurdin u welate me bindes ı e.'' Ewan kesan musa

de rfiniştin ı1 kar standin, dest bi xwendina zimane Ewrupi

yan kirin. Pere dane serhev ı1 trimpel, televizyon , video ı1 

steryo kirin. Di şev ı1 meşen Kurda li diji kolonyalistan beş

dar di bu n ı1 diketine. Hinekji wan kesan endamen rexİstinen 

TERORA CUNTA 
FAŞiST A TtR~iY~ Li SER 

ZARUKE YE 
ZiKE DE DE!!! 

D Ev sere heşt salane her 
çiqas ku diçe Cunta Faşist a 
Tirkiye plan ı1 proxramen 
hov i qrej ı1 kesncditi nı1-nı1 
li ser sere kurdan pektine. 
Çewa ku di yar e ev sala heş
tan e li Kurdistana Tirkiye 
girtina xelke me didomine, 
çerxen işkencan nesekini
ne, girtixaneyen cuntaye ji 
welatpan~z ı1 şoreşger ı1 de
moqratan dagirtin ne, kuş
tİn ı1 gulebarankirin u bom
bebarankirina warge ı1 ci
waren kurda didomine, 
valakirina gunden li darme
daren tixwfiban yekkerekiri 
ne, daristan ı1 dehl ı1 devi
yen Kurdistane rfit ı1 dı1z ki-

ri ne, ji ciwarkirina 9-10 mil
yon Kurd planan hazir kiri
ne, bi nave "Parastina Gun
dan" qefleyen cahşik ı1 ca
sfisan li ser gele me saz kiri
ne ı1 bi milyonan xelke me 
xistine rewşa gedati ı1 para
sekiye, bi van sosreten kes
nediti heji cunta faşist xweş 
nabe, incar ber li zarfikani
na pireken kurda girtiye!!! 

Ev terora bimebiri ı1 kes
hayjenemayiji, yekji plan ı1 
proxramen cunta faşist a 
Tirkiye ye ku li ser pirek ı1 
jinen Kurd werdike da ku si
be dusiban nefşa Kurd ya 
nuhati kem bibe, hejmara 
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MEHMETCIKEN 
KURD 

me. Ü dibejin "male nijadperest ı1 xwinmijan nekirin. Bi 

wan peren ku hı1n tişten zordara dikirin, diçin, ber ı1 gule pe 

tene standin. Demokrat, welatparez ü şoreşger tene kuştin." 

Pasaporten dewleta Tirk standin 10.000 DM. (40.000 Skr.) 

xistin heriken xwe, bere xwe dan welare bav ü kala. Çün 3 

mehan ji bfine MEHMETCIK ı1 disa hatin welaten Ewrupa. 
Jin ü dergisti ji ji xwe re anin. Dest bi karkirin, disa tekiliyen 

xwe li gel rexistin ü Kurden siyasi danin ü ten şev, civin ü 

meşen li diji kolanyalist ü hukme Jeşkeriya faşist ku Kurdis

tan xistiye bin kapka potina xwe. Beşerm ü befedi disa ji 

bang dikin, dibejin ''Em Kurden şoreşger u welatparezü-
.... ,, 
mn. 
U ew kes ne welatparez üne ji şoreşger in; bi tene meh

metcik in(leşkeri Tirk ye hov). Qet keseki welatparez ı1 şo

reşger roja iro, bere xwe nade Tirkiye ı1 10.000 

DM.(40.000SKr) nade hukumeta leşkeri. Ew kes bi tene 

xwedi naveki be şeref in, yani terfi ya mehmetcikiye bi 10.000 

DM. kirine. Wan kesan, dema 10.000 DM. xistin heriken 
generalan zanibı1n ku bi wan pera çek ı1 fişek ren kirin ı1 pe 

xorten şoreşger-welatparez ten kuştin. 1 

Bi qeweta wan pera leşker u balafıren Tirk diçin ser şoreşa 

Kurdistana Başur. Bi peren mehmetciken li Ewrupa, peş

merge tene qetlkirin, xani ı1 malen Kurden mihacir tene hil

weşandin. 

~-Wıiiii.' Ewan mehmetcikanne bi tene 10 hezar DM. dane, gelek 

Kurd u Swediya bfin ı1 hina ji endam in. 
Hinek ji wan kesan bibfin hemwelatiyen Ewrupi, name ji 

konsolose Tirka re dişand in ı1 di namen xwe de digotin; ''Ez 
hemwelatiya we naxwazim, min ji hemwelatiya xwe derxin. 
Ez di pasapon u nijUsa we de bimlz im ' ' N av, paşnav ı1 cihe 

çebfina xwe guhertin , pasaporten Ewrupi standin. U demek 
dur neçfi , hinek j i van kesan xweli li sere xwe kirin ı1 poş
manbfin , ku namen wehaji konsolose welate xwe re şandin 

ı1 di namen xwe de tişten nebaş nivisandin. Dest bi pewendi

ye xwe li gel konsolasen Tirka kirin; telefon kirin, name şan

din ı1 xwestin ku di sa bi bin hemwelatiye TC. xwe weke kese

ki Tirke esil bi konsolos dan naskirin . Pere ji xwe re peyda 
kirin ı1 gotin; "Em dixwazin vegerin welate xwe, bibin leş

ker (mehmetcik) ı1 10.000 DM. bidin dewleta xwe. 
Em, Kurden welatparez ı1 şoreşger li Ewrupa dibinin ı1 

deng ten guhe me, ku şoreşger ı1 welatparezen din yen gelen 

bindest, bi alikariya awiren demokrat ı1 şoreşger, xwarin, 

vexwarin , kinc ı1 fekiyen kuji welaten serdest u qoloni ten ı1 
li bazaran ten~fırotin, dixwazin neye kirin. Ji bo ku, dewle

ten serdestji aliye abori de (ekonomi) bene hilweşandin, do

lar neherikin ji qolonyalist ı1 paşverfiyan re. 
U kesen me, hem tişten dewleta qolonyalist dikirin ı1 hem 

ji hinekji wan kesen be şerefpera (dolara) didin dewleta qo

lonyalist. Alikarl ji bo berdewam kirina xwinmijiye ı1 zilme 

dikin. Dijminen gele Kurd bi hez dikin. Her roj denge Filis

tiniya, Afrikiyen bakur, Şili ı1 Latin-Arnen"kiya tene guhe 

Kurdan dakeve ı1 xwe ji 
pirsgreka Kurd ı1 Kurdista
ne bi hindikayi be ji dur bi
xe, bihn berde ı1 u pişta xwe 
rast bike. 

Di van salen dawi de cunta 
faşist li Kurdistane peşi li 
zarfikanina pireken Kurd 
girtiye. Ji biJi "Plana 
Niffise" ku bi derzi ı1 der
manan , di nava pirekan ı1 di 
pişta zilaman de bizre zarfi
kan pfiç d ike ı1 jinen bi zarı1 
ji kurdaş dike, çunta ve rfi
reşiya xwe bo ku bigijine 
hedefe bi alikariya meleyen 
cahş i casfis, bi fetwedayina 
mifti ı1 şexan, bi zirpa ço ı1 
daren axa ı1 began, bi tah
rikkirina muxtaran ı1 ma
mosteyan ji peşi bir li nefşa 
Kurdistaneya ku he be girti
ye. Her weha jixwe xelk şe
rpeze ı1 perişan e ı1 zarfiken 
heyijibi xweyikirina wan re 
seri di teşqele ı1 siqfimatan 
de ye. Incar ji bo stewrmayi
na j inan leçfi fı lenihertin bi 
pirani ji ale nexweşxanan ı1 

tixtoran ve çedibe. 

Mixabin ew teror ı1 kiryara 
geni ya cunta faşist a Tirkiye 
ku li ser pireken Kurd di me-

şine kesek hay je tune ye, 
kes deng nake ı1 napeyive! 
Ango ev kiryar li gor hine
kan qey tişteki çak e, yan ji 
ev bixwe cureyekji cfireyen 
demoqrasiye ye? Ku bire
wer ı1 peşezan ı1 dfirebinen 
me li ser mesele xwar na
bin, naniherin ı1 be his ı1 pis 
dirninin! 

Jixwe li Kurilistane kesen 
xwort bi pirani ya hatine 
kuştin , ya di girtigehan de 
ne, ya ji işkenceyen hov kfit 
ı1 seqet bfine, ya beseribere
te wenda bfine ı1 tektı1ken ku 
mane ji wek karoke Sazfi
mana Faşi wanakan xistiye 
xwiy ı1 rewşeka robot de u 
hay ı1 gumana wan ji ger ı1 
fetlen dine namine, ji biJi 
kef ı1 zewq ı1 quzgejiye ı1 ji 
wana ji tu firnidek nabe. U 
ku di peşibira nefşa Kurdis
tane de incar ku cunta faşist 
bigije miraz ı1 amaca xwe 
pişti çend salen di we vala
yiyeka çewan tekeve welet? 
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tişten dinji dane MIT(istixbarat) a Tirka. Bi sedan naven ke

sen ku di rexİstinen ı1 tevgera den e; pir agahdari di derheqa 

rexistin ı1 kesen xwedi rexistin dane. Nave kesa, li kudere 

rfidinin, serok ı1 endarne kijan reXİstine ne; çi karl dikin, li 
Ewrupa çi dikin, di nav rexistin ı1 kurda çi heye? u.h.d ... 

Niha naven van mehmetcikan çine, kine, li kijan bajari rfi

dinin, tekiliyen şoreşger ı1 welatpareze li hemberi wana 

çine? 
Em kesen welatparez ı1 şoreşger ku bi reXİstina ı1 serbixwe 

ne, karin çar(4) tiştan bikin ı1 kirina van her çar tiştan li ser 

milen me pewistin: 
1- Li bende reXİstin yan ji grfibeke birninin ku ew mehmet

cik be ceza neminin. Ez bi xwe arnade me ku alikariya grfi

beke weha ku ceze mehmetcika bide, bikim. 
2- Heta ku ceze wan be dayin; bi nave mehmetcika bang 

wana bekirin. Neye hiştin ku bene şev, meş, civin ı1 civaten 

Kurde welatparez ı1 şoreşger. Silav li wana neye kirin, silava 

wan neye vegerandin. 
Mehmetcik bi tene di nava xwe de hevalti ı1 hogirtiyiı xwe 

bikin. Grubeke mehmetcikan pekbin in. 
3- Ji iro ı1 pecta, dema me bihist ku hinek kesen weha çı1ne, 

bibin mehmetcik; ji wana re kerteki ku surete (wene) peş

merga le hebe, li ser navnişana BURDUR PARAll ASKER
LİK ŞUBESi, bavejin poste ı1 ji wana re bi rebikin. 

4- Bi nave MEHMEICIK a hang wana bekirin. 

Naven mehm.etcika yen bi rasti ı1 yen guherti, welat ı1 baja

re ku le rfidin in. 
( .... ) 
( .... ) 

Xwediye ve ni visandine nave kesen ku çune bi pera leşkerf 
ya Ordiya Tırka kirine nivfsandibu. U, çapkirina van na van 
ji all me pewist ne hatiye dftin . 

Xale Mahabat 

"Neler Vapmadık bu vatan için 
Kimimiz öldü k, kimimiz nutuk söyledik,, 

Ortıan Veli 

Güney Kürdistan'da halkımıza karşı kullanılan kimyasal 

silahlarla ilgili Kurdistan Press'in son üç sayısında yayınlar 

ve çağnlar yapılmakta. Kulaktan dolma bilgilerle tanımaya 

çalıştığımız ülkemizin bu parçasından net, objektifbilgileri 

aktaran Kurdistan Press, oldukça önemli bir görevi yerine 

getirmeye çalışıyor. 
Yazılanlardan da anlaşılacağı üzere, ülkemizin güney par

çasında yaşayan halkımız, çoluk-çocuk, yaşlı-genç deme

den, uluslararası kurallara riayet edilmeden, öldürülmekte 

imha edilmektedir. 
· Peki bu saldın ve imha karşısında bizler ne yapmaktayız? 

Bir komünist, bir · demokrat, bir yurtsever, hatta hatta 

bir insan olarak, bu vahşi katharnın durdurulması, gerekli 

tedbirlerin alınması, uluslarareiSı kuruluşların harekete ge

çirilmesi için neler yaptık, neler yapıyoruz? 
Acı olmakla beraber bazı gerçekler ortada duruyor. Kuzey 

Kürdistanlılar, sömürgeci T.c'nin içinde olduğu bir uygula

ma karşısında seslerini "gür" çıkanrken, Güney Kürdis

tan'da işlenen cinayetler karşısında ise, ne yazık ki, o kadar 
"gür" olamıyorlar. 

Daha dün, Türk ordusu Güney Kürdistan'a saldırdığı za

man Avrupa'da yer yerinden oynamıştı.Seyahat bürolan, 

parti binalan işg3.1 edilmiş, mitingler düzenlenmişti . Sö
mürgeci T.C, Avrupa devletlerine çağnlar yaparak, kendisi

ne bağlı kurumlann daha sıkı korunmasını bile istemişti. 
T.C'nin uygulamalanndan dolayı "yeri yerinden" oynatan 

Kuzey Kürdistanlılar, aynı duyarlılığı bir Irak, İran , bir Su

riye Kürdistanı için göstermiyorlar. Tabiki bu duyarlılık 

kuşkusuz ideolojik yaklaşımla ilgilidir. Ne de ~lsa her muh

tar kendi mahallesinden sorumludur. 

Hatice L. 1 Kanada 
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edebiyat sa.nat ve kültür=- ---------

• "Sa nat, sanatçmm elin
de mücadelede güçlü bir 
silah o /ma/Jd!r'' 

• Kürt müziği kendi top
lumumuzun ürünü oldu
ğu, onun sorunlann1 dile 
getirdiği ve onun aynlmaz 
bir parçasi olduğu o randa 
gerçek kimliğini kaza n Jr,, 

• Bizler geniş ve zengin 
sanat-kültür çalişmalan
mJzia h em toplumumu
zun değişip, gelişmesine 
önayak o/ma/1 ve hem de 
ülkemizin kültür zenginlik
lerini dünyaya tan~tma/J
YJz'' 

Stockholm 'de tiyatro ~çalışmalannı sürdü
ren Fahrettin GERDI, ün/ii Kilrt ozanı ve 
sanatçısı Tahsin TAHA ile ilgili anılarını 
ANK gönül/il çahşanlarındıın E Bawer e 
anlattı. Aşağıda, konuşmanın, sorancadan 
türkçeye çevirisjni sunuyotuz. 

Tahsin Taha, 15 Haziran 1941'de Dıhak iline 
bağlı Arnedi kasabasında doğdu . 1949 yı
lında okula başladı. Başta müzik olmak 
üzere sanatla ilgilenmesi çocukluk yılların
dan başlar. O dönemde, köy ve kasabalarda 
dolaşan seyyar grııplarca gösterilen filmler 
ve düzenlenen eğlencelerde türküler söyle
di. Taha, o yıllarda söylediği türkülerden 
yalnızca ikisini hatırlayabiliyor: '·~re 
Hewiyamin '' ve '' Wey le Dine '' 
Taha'nın sanatçı kişiliğinin gelişmesinde 

babasının rolü oldukça büyüktür. Bununla 
beraber, yakın çevresi, Taha'nın ozan ve sa
natçı olmasına karşıydılar. Kürt sanatçıları
nın ve ozanlarının sık sık evlerine gelip git
meleri de Taha'nın gelişmesinde önemli bir 
etken oJnıuştur. Dönemin ünlü ozan ve sa
natçıları, Taha'ların evlerini sık sık ziyaret 
ederler, konakladıkları gecelerde şarkılar 
ve türküler söylerlerdi. Bunlar arasında, 

tahsin taha 

Tahsin Taha, Fahrettin Gerdi ve Fuad Ahmed, 1978 NEWROZ'unda, Erbil 

M.Arif Cizrevi , Hesen Cizrevi , Ramazan 
Ciziri , Eziz Ezra, ArifReşid ve Arif Şadılı 
gibi ünlü ozanlar da vardı. Öte yandan, Ta
ha'nın isteği , eğilimi , yetenekleri ve tabii ki 
sesi sanatçı kişiliğinin gelişmesindeki baş
lıca etkenlerdi. 

Taha, 1955'te liseye başladı. Lisenin dü
zenlediği.gecelerde sahneye çıktı . Türküler 
söyledi . Dk türküsü , lisenin ikinci sınıfın
dayken plak yapıldı ve çok beğenildL Oku
duğu türkü "Eşkere Nakim" idi . 
1956 y ılında politik nedenlerden dolayı 

okuldan atıldı. Ve iki yıl hapiste yattı. 
1958'de A .Kasım'ın darbesinden sonra; 

yeniden okula döndü. 
Ozanlığı yanında tiyatro çalışmalarını da 

sürdüren Taha, ilk olarak ''Yasemin'' isimli 
bir oyun sahneledi. Daha sonra, Bağdat'ta 
Yüksek Tiyatro eğitimini bitirerek rejisör 
oldu. 

Tahsin Taha sık sık bana, ''Ben, şarkı ve 
türkülerimi, fizik, matematik vb gibi oku
madım; özel bir eğitimim yok, ama istekle
rim, arzu/arım beni oraya götürdü. Çünkü, 
toplumumuzun derin acılarını dile getirme-

yi amaçlıyordum '' derdi . 
Taha, çeşitli müzik aletlerini öğrendikten 

sonra, Kürt müziğinin kaynaklarını yeni
den inceleyerek, onları modernize etmeyi 
düşünüyordu . Radyoda 1961'in Ekimfnde 
ilk türküsünü okudu. Türkünün adı ''Der-
do " idi . 1965'e kadar bestele- ' 
yip okuduğu şarkılar 5 adetti 
fakat Taha, Kürt halkı tarafın
dan oldukça sevilen, tanınmış 
bir sanatçı haline gelmişti . 
Artık, Taha, politik içerikli 

devrimci türküler besteleyip 
söylemeye başlamıştı. Bun
larla beraber, halkın sevdiği 
sevda, özlem vb dolu türküler 
de söylüyordu. Kitleler tara
fından aranan bir ozan duru
muna gelen Taha'nın sevgi, 
özlem, hasret içerikli şarkıla
rının bir bölümü şunlar: Eş-
kere N akim, Dil u dilber, Berivane, Bes e gi
ri, Derdo, Min tu neve, Cirane, Aso" 

Ulusal ve toplumsal içerikli türküleri ise 
şunlar: ''Mi/ete me namire, Buka Kurd, 

Hewler Halkevi salonunda sahlenen Rubari Jiyan (Hayat lrmağ1) operetinden bir sahne 

Karwane me, Em wara ware meye, Daye 
welat şirine" 
Taha, bu çalışmalarının yanısıra, bir aydın 

olarak da toplumun kurtuluş mücadelesine 
katıldı. Zındanlarda yattı. O, "Sanat, sa
natçının elinde mücadele için güçlü bir si
lah olmalıdır" derdi. Taha'ya göre "Kürt 
müziği, kendi toplumumuzun ürünü oldu
ğu, onun sorunlarını dile getirdiği ve onun 
ayrılmaz bir parçası olduğu oranda gerçek 
kimliğini kazanır" 

Rejisör Tahsin TAHA 
Halkımız ve aydınlarırnız Taha'yı genel

likle bir ozan ve besteci olarak tanır. Ne var 
ki, Tahsin Taha, aynı zamanda ünlü bir Kürt 
tiyotra rejisörü ve tiyatro oyuncusudur. 
Ben, Tahsin Taha'nın hazırlayıp sahnele

diği 4 operet çalışmasında rol aldım. Taha, 
bu alanda bir kaç ödül sahibidir. 
Taha'nın sahnelediği operetler şunlardır : 

" Opereti Dari Awad - 1975'de Hewler'de 
sahnelendi-; Destanı Şoreş- 1977'de Hew
Jer ve Bağdat'ta sahnelendi-; Ruharı Jiyan-
1978'de Hewler ve Musul'da sahnelendi- ; 
Dargayı Jiyan - 1979'da Hewler'de hazırlan
dı fakat sahlenemedi-. 
Taha'nın en beğenilen ve tartışmalara ko

nu olana eseri Rubarı Jiyan'dır (Hayat Irma
ğı). Bu eser, Kürdistan Gençlik Festivali~ 
nde birincilik ödülü aldı. TV'ye alındı. Ta
ha'nın son çalışması "Dergayı Jiyan" ise, 
Hewler'de sahnelenmek üzereyken, BAAS 
sömürgecileri tarafından sahnelenmesi ya
saklandı. Oyunculann hepsi tehdit edildiler 
ve baskı altına alındılar. 

ı. 

Hayat Nehri operetinin senaryosunu Bexew yazmıştı. 

Şimdi size biraz da Taha'nın ünlü çalışma
sı Rubari Jiyan'dan söz edeyim. 
Hatırladığım kadarıyla bu "operet" Mu

sul kentinde 1978'in kışında sunuldu . Kürt
çe bilmemelerine rağmen, Arap ve diğer 
halklardan çoğu seyiricinin de bulunduğu 
salonda ilgi ve heyecan yüksekti. Oyunun 
bitiminden sonra seyirciler tarafından iç
tenlikle kutlandık . 

1978'in 20 Nisan'ında Hewler'de Kürt 
gençliğinin festivali vardı. Kürdistan'ın dört 
tarafından gençler katıldı. Arap şehirlerin
den gelenler de oldu. Festivalde zengin mü
zik, şarkı , tiyatro, operet ve koronun yanı
sıra şiir ve hikayeler okundu. 
Festivalde her dalda birinciliği alan Kürt sanat

çıları oldu. "Rubarı Jiyan opereti" de festivalde 
operet dalında birincilik ödülünü aldı. Böylelik
le operetin rejisörlüğünü yapan Tahsin Taha'da 
rejisörlükte birincilik ödülünü aldı. Oyuncuların 
tümü ödüllendirildiler. Operetin, piyesin senar
yosunu Kürt yazar Mithed Bixew yazdı. Müzigi 
Zirya Ahmed, Ahmed Kerim ve Cana Tomas 
canlandırdılar. Baş oyuncular ise, Selam Edo, 
Faxreddin Amıanç, Selam Kuyi , Tahsin Sabri , 
Cewded Mehmud, Eshed Ömer ve iki kadın baş 
oyuncu Cuwan ve Abida'nın yanısıra 40'a yakın 
erkek ve kadın oyuncu vardı. 

Sahnenin altında 50'ye yakın müzik grubu, ko
ro ve iki sanatçı vardı. Sahneyi dekore eden Hü
seyin Xoşraw idi. Operet'i televizyona çeken ise, 
Rezale Merzuki idi. Televizyon için çekilen bir 
bölümde, bir çocuğun (Arrnanç) babası şehit 
oluyor ve çocuk babasının başındaki cemadanı 
alarak kendi başına koyuyor. Mücadele devam 
edecek, zafer bizimdir diyor. Çekimden sonra 
Rezale Merzuki, çocuğa yaklaşıp gizlice "sen, 
ülken için çarpışan bir peşmerge olmalısın" de
diğini duydum. 

Tahsin Taha, kültür ve sanat alanında ciddi ve 
önemli çalışınları olmuş ve halkımızcadört par
çada tanınıp-sevilen bir sanatçıdır. O sanatıyla , 
ülkesinin ve halkının kurtuluş mücadelesine 
zenginlik kazandırarak , renklendirrnektedir. 

D 
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.----------- --______.-------:debiyat huner Cı çand 

Kurday'la söyleşi 
O Dost Kurday, Kürdistan 'ın neresindensiniz? 
DO Ben, Kuzey Kürdistan'ın Dersim ilindenim. 
O Dersim denilince bir cız eder insanın içi; siz 
Dersim/i bir Kürt olarak, Dersim denilince ... ? 
DO Ne soracağınızı tahmin ediyorum. Dersim ta
rihi Kürdistan tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bi
rinci Dünya Harbi 'nden sonra kuruJan T.C devleti, 
memuru ve askeriyle Kürdistan'da talana ve işgale 
başladılar. 1920-1930 yıllannda Dersim ve çevresin
deki Kürt halk isyanları en barbar metodlarla bastırı
larak onbinlerce insan öldürüldü , yüzbinlerce insan 
da Kürt kültüründen ve değer.lerinden kopartılmak -
Türkleştirmek- için Mecburi Iskan'a tabi tutuldu . Bu 
iskan ve imha bu gün de 435 köyü içine alarak de
vam etmektedir .. . 
O lrtşamınızı ve resim sanatına ne zaman başladı
ğınızı kısaca anlatır mısınız? 

DO Resim sanatına daha küçük yaşlarda iken baş
ladım. Bu, biraz tesadüfi ve biraz da Kürdistan'ın 
coğrafıle yapısının bilincime yaptığı etkilerden dola
yı idi. Fakir bir köylü ailesinden geliyorum. Yatılı 
okullarda büyüdüm. T.C devletinin Kürt çocukları 
için açtırdığı Asimilasyon Okulları 'nda (Yatılı Okul
lar) kişiler kabiliyetler[ne göre bilinçli olar~ des
tekleniy~rdu. Beni de lstanbul'a gönderdiler.lstan
bul'da Oğretmen Okulu Resim Bölümü'nü bitirdik
ten sonra, Kastanbolu'ya öğretmen olarak tayin 
edildim. Kastanbolu'da, benim Dersim'den (Tunce
li) geldiğimi ve ilerici bir Kürt olduğumu bildikleri 
andan itibaren, bana karşı antipatİ duymaya başladı
lar. Gerici ve yobaz öğretmen "arkadaş"larım bana 
zor kullanmaya başladılar. Direnmem sonucu, fa
şistler ve gericiler tarafından vuruldum. Dört gün 
yaralı halde polislerin nezareti altında kaldım . Ner
deyse kan kayıbından ölecektim. Ankara'da tedavi 
olduktan sonra, Ankara'nın Keskin kasabasında öğ
retmenlik yap~aya başladım. Orada da barınama
dım ve takrar lstanbul'a döndüm. Güzel Sanatlar 
Akademisi'ne davam ettim. 1974 Kıbrıs işgali sıra
sında askere çağırdılar. Ben, bu savaşa karşıydım . 

Çünkü bu savaş haksız bir savaştı. Bu savaşa karşı 
olanlarla protestolarda bulunduk. Hakkımda soruş
turnıalar başlayınca yurt dışına çıktım. 
O Resimlerinizde ağırlık noktası olarak hangi te
ma/an işliyorsunuz? 
DO Resimlerimde, toplumdaki sosyal çalkantılar
dan doğan çelişkileri konu ediyorum. Kapitalist sis
temin insan üzerinde yarattığı psikolojik baskıları , 

çevre kirlenmesi, nükleer savaş, göçmen \şçilerin 
konumu ve ezilen uluslarla ilgili temalar. Orneğin 
Güney Afrika zındanlarında baskı gören Mandela'yı 
konu eden resimlerim de var. 
O Peki neden Kürdistan 'ı temel tema olarak almı
yorsunuz? 
DO Çünkü, Kürdistan sorunu, dünya düzeyinde 
kapitalizmin yarattığı çelişkilerle içiçedir. Kürt res
saını olarak, sırfKürdistan'la yeti!1ffieyi, sanatçılıkta 
yetersizlik olarak tanımlıyorum . Ilerici bir Kürt res
samı, içinde yaşadığı toplumun çelişkilerini resim
sel olarak tanımlamalıdır. Ezilen bütün halklar üze
rinde çalışmalar yapmalıdır. Her türlü ırkçılığa , 

milliyetçiliğe karşı olmalıdır. 

O Resimlerinizde ırkçılıkla ilgili konuları işlediği
nizi biliyoruz. Bu bağlamda Mustafa Kemal'i nasıl 
görüyorsunuz? 
DO Mustafa Kemal'i konu edinen çokça resimle
nın var. Jön-Türkizm, ırkçılığını, Kemalizmle ta
mamlamıştır. Kürt ve Ermeni halkına karşı yürütü
len imha politikasının uygulayıcısı M.Kemal'i, 20. 
yüzyılın ilk ırkçılarından biri saymak yanlış olmaz 
herhalde. Kemalizm, Kürt halkını mecburi iskana 
tabi tutarak, köyleri bombalıyarak, çoluk çocuk de
meden fakir Kürt halkım kurşuna dizmiştir. Olayın 
en aptalca yönü, Misak-i Milli sınırlan içinde, im
haya ve asimilasyona tabi tuttuğu Kürtleri, "dillerini 
unutmuş Dağlı Türkler" olarak göstermesidir. Ke
malist ırkçılığın bir benzeri de, Amerika'da Kızıl 

Derililere yapılmıştır. Türk devleti, Amerika'nın 
koruyucu köpekliğini yaptığındandır ki, kapitaliz-

. min eritme ve imha politikasının aynısı Kürdistan'da 
işletmektedir. Kemalist devlet erki , eski tarihlerden 
beri aynı topraklar üzerinde yaşayan Kürt halkının 
yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarına el atarak, 
Kürdistan'ı taşı ve toprağıyla işgal etti .Kimi zaman, 
Kürdistan'ın en verimli arazilerine Türkleri yerleşti
rerek, Kürtler arasında varolan büyük ailevi ilişkile
ri parçalama yoluyla ırkçılığın en barbar örneklerini 
sergilemiştir. 

O Dört devlet tarafindan asimile edilip sömürge/iş
tirilen Kürdistan 'ın öz sanatçılarına ihtiyacı olduğu
nu biliyorsunuz. Bu bağlamda Kürt sanatçılarının 
görevleri neler olmalıdır? 
DO Kürt sanatçısı , paraya ve kişisel çıkariara 

önem vermeden halkının içinde bulunduğu zorluk
ları dile getirmeli ve tüm çalışmalarını halkının hiz
metine sunmal ıdır. Kürt halkının imhasını resimler
le çizmelidir. Kişinin nasıl ezildiğini işlemelidir. Di
ğer taraftan Kürt sanatçısı tek taraflı değil de 
Enternasyonalist bir çizgi korumak zorundadır. M . 
Kemal gibi bir ilerici(!) olmamalıdır. Tüm ezilen 
haklar için ilericiliğini sürdürmelidir. Yok olmakla 
karşı karşıya olan Kürt kültürünü yaşatmalı ve gele
cekte zengin degeriere sahip olması için çalışmalar 
yapmalıdu. Sanatçılığı yobazlıktan kurtarıp, ona 
devrimciliğin gerektirdiği yöntemlerle yaklaşmalı
dır. Yobazlık dediğimde, tradisiyonal resim ile ileri
ci resimeilik arasındaki farkları görmesini kast edi
yorum. Kürdistan'dan herhangi bir manzara resmi 
çizen bir Kürt ressamına , ilericidir diyemeyiz . Kürt 
ressamı, resimciliği pratik hayat içersinde yapmalı
dır. Sırf evde oturup resim çizmekle değil . Haksızlı

ğa karşı verilen her eyleme katılmaladır da. Evde 
oturup resim çizerek zorluklar atlatıJamaz . Kapita
lizme karşı çıkmalı ve kapitalizmin yarattığı çökün
tüleri dile getirmelidir. Orneğin Dali, resimcilikte 
sanatı, estetik-harmonik yapabilrniştir. Fakat sanatı, 
toplumdaki alt-üst oluşları konu edecek pozisyonlar 
çizmemiştir. Sanatı belli bir zümre için yapmıştır. 
Kürt sanatçısı reel olmalıdır. Gerçekleri görmelidir. 
Sanatı, toplumun kurtuluşu için yapmalıdu. Sanat
çı , beyniyle modern olmalıdır. Mideyle resim yap
mamalıdır. Sanatı toplumun vazgeçilmez ürünü ola
rak görmelidir. 
O Kürt sanatçılarının ortak çalışmalarını sağla
mak için merkezi yapılanmaları destekliyor musu
nuz veya üyesi olduğunuz böyle bir yapı var mı, ör
neğin Paris Kürt Enstitüsü gibi? 
DO Hiç bir yere üye değilim . Fakat böyle kuruluş
larla dayanışma içinde olmayı isterim. Kürdistan'da
ki örgütsel dağıruklığın yarattığı kaostan dolayı, yurt 
dışındaki sanatçılarımız da dağınık durumdadular. 
Bundan dolayı Paris'teki Kürt Enstitüsü ile bağiarım 
olmamıştır. Gelecekte olacağı kanaatindeyim. Ens
titüye başarılar dilerim. 
O Kürt halkının ulusal kurtuluş mücadelesi hakkın
da kısa da olsa görüş belirtebitir misiniz? 
DO Ben bir Kürt ressamı olarak bağımsız sosyalist 
bir Kürt devletinin kurulmasından yanayım . Müca
dele, mümkün olduğu kadarıyla barışçıl ve diger 
halkların enternasyonalist desteğiyle sağlanmalıdır. 
Bunu başarabilmemiz için örgütlerimiz birbirleriyle 
kavgadan ziY.ade, dayanışma içinde olmalı ve birleş
melidirler. Orgütlerimiz birleşmedikleri sürece ba
ğımsızlığımız hayaldir. Kardeş kanına girmek dev
rimciliğin yöntemi olamaz. 
O Ku_rdistan Press 'i izieyebilir musunuz? 
DO Imkanlarım elverdiğince takip ediyorum. 
Böylesi bir yayının gerekliliğini çoktandır duyuyor
duk. Buna sevindim. Kürdistan Press tek bir örgütün 
sesi değil de, Kürt halkının sesi olmalıdır. Kürt hal
kına açık, çok yönlü çalışan yayın seviyesine ulaş
maladır. Böyle olacağından da eminim. 
O Teşekkür/er. .. 

München: Xwezan QOrtl 
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Göçmen Sanatı 
Göçmen Sanatçı 

O Tarihin değişik dönemlerinde kimi in
san (ve insan grup/an) değişik nedenlerle 
ülkelerinden uzakta yaşarruş (ya da yaşa
mak zorunda kalmış)lardır. Bunların bir 
kısmı ekonomik nedenlerden ötürü ülkele
rinden bir başka ülkeye geçici (ya da kalı
cı) göç eden insanlandır. Göçün bir diğer 
biçimi ise, siyasi nedenlerden ötürü, kimi 
insan (ya da insan gruplarının) ülkelerin
den ayrılarak geçici (ya da kalıcı) bir başka 
ülkede yaşamalandır. Ekonomik kriz dö
nemlerinde, savaş dönemlerinde, devrim 
süreçleri ya da sonlarında vb. yoğun göç 
algmlarına tanık olunmuştur. 

Ulkelerinden göç eden ya da etmek zo
randa kalan insanlar arasında kuşkusuz ki
mi sanatçılar da bulunmaktadır. Genel ola
rak bu sanatçılar, ' 'göçmen sanatçılar'' 
olarak tanımlanıyor. Göçmen sanatçının 
bir başka biçimi ise, göçmenler arasında 
göçmenlik dönemlerinde ortaya çıkan,va
rolan sançılardu. Yine genel olarak bu sa
natçıların sanatı "göçmen sanatı " olarak · 
ni tel eniyor. 

Bu tanımı çözümlemeden ele aldığımız, 
tanımın kapsarrum doğru yorumlamadığı
mız zaman, yanılgılar içine yuvarlanma
ll11Z da kaçınılmazdır. 

llk elde aynştınnarruz gerekn şey, deği
şik nedenlerden ötürü, ülkelerinden uzak
ta yaşamak zorunda kalan sanatçılar ve 
bunların sanatı ile, göçmenlik koşulları ve 
bu koşulların sonucunda varolan sanatçıla
rın farklılığı olmalıdu. Yani her göçmenlik 
koşullarında yaşayan sanatçı, göçmenlik 
koşullarının sonuçlan ile varolan sanatın 
temsilcisi değildir. Kuşkılsuz ki, göçmen
lik koşullarının sonuçları (konular, duyar
lanışlar, anlatım tarz/an) onların sanatın
da da yansır; fakat onun asıl çizgisi ana 
ulus kültürü içindeki çizgisidir. Onun sa
natı, kendi öz külgirünün içinde köklen
miş bir sanattır. Omeklemek gerekirse, 
Hitler/Franko dönemlerinde uzun yıllar 

ülkelerinden uzakta yaşama zorunda kalan 
sanatçılar gibi, Brecht gibi, Nazım Hik
met gibi . . Ki uzun süreler göçmenlik ko
şullarında yaşayan bu sanatçılar, kendi ana 
dilleri dışında bir başka dil ile yazıyor ol
salar da, onların sanatını değerlendirirken 
alınması gereken ana kıstas, sanatıarına 

yön veren, sanatlarının can bulduğu kültü
rün niteliği olmalıdır.Sözgelimi Fransa'ya 
göç eden Panait Strati, orada eserlerini 
fransızca yazmıştır. Fakat o bir Fransız ya
zarı değil , bir ~omen yazarıdır. Örnekler 
çoğaltılabilir. Ote yandan göçmenlik ko
şullarında yaşayan sanatçıların kimi konu
larını göçmenliğin konulanndan seçmesi, 
onların "göçmen sanatı " yapmalarının 

değil, bir sanatçı olarak göçmenlik konu
larını işlemelerini gösterir. Sözgelimi ko
nulan içiilde göçmenlik konularuun bü
yük bir yer tutmasına, uzun süreler ekono
mik göçmenlik koşullannda yaşamış 

olmasına rağmen, Bekir yıldız, esas ola
rak Harranlı bir yazardır ve çağdaş hikaye
ciliğirnizin içinde önemli bir yerin ve çiz
ginin sahibidir. 

''Göçmen sanatı'' deniyen şey, göçmen
likteki yabancı uluslardan sanatçıların sa
natı mıdır? Konuları göçmenliğn konulan
na ilişkin sanat mıdır? Ya peki, sözgelimi 
bir Alman sanatçı, kendi ülkesindeki ya
bancılara ilişkin bir ürün verdiği zaman 
hangi sanatı yapmaktadır? Yoksa Alman
ya'da yaşayan bir Kürt ya da Türk sanatçı
nın kendi ulusal değerleri ve kültürel zen
ginliği temelinde yaptığı sanata mı ''göç
men sanatı" diyeceğiz? Ne odur, ne 
öbürü! Yani ne konuların göçmenlikten ol
ması, ne göçmenlikteki sanatçının ürünü 
olması onu ''göçmen sanatı '' adlandırma
yı gerektirmez. Bu türden sanatçılar için 
ille de ''göçmen'' sözünün geçtiği bir ta
nım aranıyorsa, ''göçmen sanatı' 'yerine, ( 
o sanatçı için) göçmenlik döneminin sanatı 
denebilir. 

Sorunun açılıp değerlendirilmesi gerekn 
bir diğer yaru ise, bu göçmen sanatçılar" 
ve onların ''göçmen sanatı ''mn, kendi ana 
kültürleri içindeki konurnlandır. Ana ülke 

kültürünü te~sil yetkileri, yani sanatçılık
takı "kilo/andır ' : 

Kendi ulusal kültürleri içinde ikinci sıruf 
bir sanatın ya da değersiz bir çizginin sahi
bi, (üstelik bir başka dünyada) o kültürü 
hangi oranda temsil yetkisine sahip 
olabilir. 
Sanatın değer kıstası, konularına göre 

değil, taşıdığı güce, ulusal-evrensel nite
liklerine göre yapılmalıdır. 

Sorunun üstüne gidilmesi gereken bir ya
nı da: göçmenlerin yaşadığı bir toplumda, 
o toplumun göçmenlere yaklaşım tarzıdır. 

Bu yaklaşıma ifadesini veren anlayış, dar 
milliyetçi bir anlayış olunca, göçmenlerin 
sanatına bakarken de, kendini açık biçim
de hissettirmektedir. Göçmenlerin ana 
kültürlerine karşı bir önyargının , küçüm
semenin yanısıra, onların sanat çabalan 
da, turistik-röportajcı bir tarzda dar sınu
lar içine alınmak istenmektedir. Yani de
nilmek istenmektedir ki: '' sizler, bu ülkede 
geçici kalan göçmenlersiniz. Büyük oran
da cahil ve kültürsüz insanlarsınız. Hani 
bizim de, sizi çok iyi tanıdığımız söylene
mez. ~ zaten kendinizden başka kimseye 
açılan insanlar değilsiniz. Bu ilginç dün
yanızın içinde yaşayın. Konulannızı ora
dan seçin, bu sınırlar çinid e göçmen sa
natı yapın .. '' 

(Büyük oranda, sanattan çok, röportajcı
lık, arıket , anı derlemeleri , ilginç olay top
layıcılığı olan bu türün ürünleri , kuşkusuz 
yaygın bir alıcı da bulmaktadu.) 

Her sanat ve her sanatçı gibi, göçmenlik
teki sanat ve göçmenlikteki sanatçı da, ko
nu sırurları içine alınamaz. Gerçek sanat 
ve sanatçının ilgi alanı, insanlığın evrensel 
konuları du. Sanatçı duyarlanışının da s mı
rı olamaz. Çünkü, insani duygu ve düşün
celer sınırsızdır. Çağlardan beri çınlayıp 
gelen zulme başkaldırı duygusu gibi; iki 
insan arasındaki aşk duygusu gibi; ortak 
düşmanlarına karşı, insanlar arasında ulus 
farkı gözetmeksizin, halklar arasında olu
şan kardeşlik duygusu gibi ... 

Göçmenlere yönelik dar ulusalcı anlayı
şın çizmeye çalıştığı sınırlar, siyasi müca
delenin bütünlüğü içinde, kültürel
sanatsal boyutlarıyla da kavranmalıdır. 

Göçmenlik manzarası içindeki önemli 
bir görüntü ise, yerleşik (yani artık dön
meyecek olanlar) ile göçmen ailelerinden 
gelen yeni kuşaklard ır. Ve zaten ''göçmen 
sanatı ''ve ''göçmen sanatçılık ' ' açısından 

sorunun esas önemli noktası · da budur. 
İkinci-üçüncü kuşak diye nitelenen bu in
sanlara da, (batılı tarafindan) dar ulusalcı 
bir anlayışla bakılmaktadır. Arasında ol
dukları değişik kültürlerin, herhangibirin
den (bütünü ile) gelmeyen bu kuşaklar 
içinden çıkan sanatçılan hangi ölçüler 
içinde değerlendireceğiz. Batılının (ve Ba
tılı ile birlikte belli kesimlerin) bu sanatçı
lam ve onların sanatına ''göçmen sanatı
göçmen sanatçı '' gözü ile bakışını da ben 
doğru bulmuyorum. Çünkü, ilk başta bu 
insanların artık ''göçmen'' diY.e nitelendi
rilmesini yanlış buluyorum. Ikincisi ise, 
bu kuşaklar içinden çıkan ve (esa olarak 
da ierleyen zaman içinde gerçek boyutları 
ile çıkacak olan) sanatçıların kültürel kö
kenlerini göçmenlikten değil, bir sentez 
kültüründen alacaklarını düşünüyorum. 

Bir yanıyla ise göçmenlik, suudarı değil, 
sınırların aşılmış olması çağnştumıyor 

mu? Bu açıdan bakıldığında değşik neden
lerden ötürü ülkesinden uzakta yaşayan (ya 
da yaşamak zorunda olan) göçmenlikteki 
sanatçı da, yüzyüze olduğu değiyi\c kültür
lerin sağlayacağı olanaklan bir sentez kül
türüne doğru değerlendirmelidir. 

"Göçmen sanatı-göçmen sanatçı" gibi 
konular düşünülürken, sanat ve: sanatçıya, 
ilkin, sanatın ve sanatçılığın yorumu per
spektifinden bakılmalıdu. Yoksa, ''atlet 
sanatçılar-doktor sanatçılar vb" adlarla 
çıkarılan hikaye-şiir antolojileri gibi bir 
sanat karikatürü ile karşıkarşıya . kalı
rur ... Karikatür sanatı ile değil! 

nihat behram 
RUPEL 1 SAYFA 13 ı 
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Der Bauer und der Windrnüller 
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Hier siehst du nun auf einem Karrn 
Den Abgeschieden heimwarts fahrn . 

L'ser destarabe di bin it, 
Qetiya, bo mal tenit. 

SERHAT • 4 sali-Stockholm 

j RUPEL 1 SAYFA 14 

Und als der Bauer kam nach Haus, 
Fuhr seine Frau zur Tur hereaus. 

Gawa ew hatibO mal, 
Jinik bezit hat der ew hal. 

Mit einem Besen, groB und lang, 
Macht sie dem Bauer angst und bang. 

Bi pe tev girdirej gezik, 
Jin dike xottxirs, li merik. 

. . 
IDRIS•11 sali UGUR DURAN • 8 sali - Berlin 

'J&~ ~:v~, 
u~ t ~olJ. 
':kA~~~, 

REZAN • 7 sali - Swed 

•Swed• -
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okuyucularla D bi xwrendevanari re 

AGAH DA Ri 

EnstTtuya Kurd, beşe E lmanya, ji 
bo nOçevanen Kurdistan Press' e, 
di navbera 13-19 Tion 1987 an de 
serninerek pektTne. 

D Dixwazim beşdare seminera rojen 13-19 Tıone birn. 

D 13-19 Eylül'de yapılacak olan serninere katılmak 

istiyorum. 

DUYURU 
Kürt Enstitüsü Almanya Seksiye

nu Kürdistan Press muhabirieri 
için 13-19 Eylül tarihleri arasında 
bir seminer düzenleyecek. 

. 
Seminer li ser problemen rojna

mevani, teknika hevpeyvin , fo
tograf ya rojnamevani O rezkirina 
rOpelan O.h.w.d be amedekirin. 

Nav • isim: ................ .............................. .................... 
Seminer gazetecilik ile ilgili genel 

sorunlar, haber ve röportaj tekniği, 
basın fotoğrafçılığı vb konular üze
rine yapılacak . 

Paşnav • Soyisim: 

NavnTşan • Adres ·'-· ,, ., 
o " • ·• • • •• ·• •••••••• • ••• o • • •• • ,;· . .... .. . ... .. ......... .. ~ •• • ~ 

Hevalen ku bixwazin beşdari 

serninere bin , bila forma jerin 
dagrin O heya hefteya peşiya me
ha 7 an bişin i n ser ve navn işane : 

Tlf .... .... ........ ...... ......................... ............. ............ ........ . 

Katılmak isteyen arkadaşların en 
geç Temmuz'un son haftasına ka
dar yandaki farmu deldurarak 
Kürdistan Press, Box 7080, 172 07 
Sbb, Sweden. adresine gönder
meleri gerekiyor. 

Zimanen biyanT ku dizanim 
KURDISTAN PRESS, BOX 7080, 
172 07 Sundbyberg-SWEDEN . 

Bildiğim yabancı diller .. ...... .... .. .... .. ... .... ...... ......... ... . . 
Serninere ilgi duyan okuyucular 

da formu doldurup gönderebi
lirler . 

• • • • o . ... .. .. . .. " .... . . .. . . ~ • •· . .... . .. ........ o • • • •••• o . ... . ....... .. ........... .. .. ! .. ... . . 

Berezan helsurener 
Cı serperiştyarani rojnarney 

Kurdistan Press ~~'' .,. u~a 
'"t " V t~''' "''"' o~ \)' ,,, 'b'\)~ 

~ ,_ ~"'" ,~,.~ 

Bextewerim ku taku esta çend daneyekT rojna
meketanim xwenduetewe, pir be dil rTzim h eye bo 
ew hewle dilsozey ke eyden le penawi xizmet kir
di nT millete be beşekemanda. HTva darim nimu
netan le xebata zor bet Q serkewtu bin lew erke pT
rozey ke le estotan girtwe. 

-~}· ~ ,,o~' ~~ ·..,a,1ı. 
~"' c\~ ()>,,., 1>~ "' 

~' ,~~1' ~\\\)\y.ı. t., ~e' '\ 
Berezan demewet petan bi lem ke xebatT dilsa

zaney kesani weku ewe hiweyekT nwe bo hemu 
Kurdek dexatewe, beteybet !em serderney keser 
leşewawT zorbey layenekani bizutnewekey girto
tewe. Yekxistiny xebatT Ku rd pedawistiyeki mejui
ye, ewes bew regeyey le be rtan girtuwe detwanin 
bibne handereki karTger bo henane di ew aman
ce. Amancek ke taqe regaT rizgariya. 

Le kotaide pexoshalim ke le hewa!T ew xizmete
tan danebrem O rojnamekem pe bigat. Wa !ege! 
namekada abuney salekim bo nardin O çawer
wani gaistinyan.im. 
Be umedT serkevtin 

16.05.1985 
Biratan , Fazil ROSTAM 

Ji bo Berpirsiyaren 
Kurdistan Press 

Stockholm-Swed 

Ratingen, roja 5.06.1987 
Brayen heja 

di Ku rdistan Press, hejmar 14/Ç, 25 Adar, ROpel 
6. de, d ı bın sernivTsa "40 Rojiya ldrTs Barzani Ha
te BTranTn" de se hevok ji axaftina min jT hatine 
wergirtin. Le gelieki mixabin ku ev hevokana bi 
çewtl hatine nivisTn O dikarin bi şaşT jT werin tegi-
l,eştin. . 
Ji bo ku nebin sedema şTroveki r inen renga

rengO çewt, hewT dikim ku h un xwerOye wan he
vokana di hejmara Kurdistan Press a te de bidin 
weşandin. Xweruye wan hevokana ev in : 

" Di dTroka c/ham§ de ta niha nehatiye nivisTn ku 

piştT şikestina şoreşan, Peşeng D Reberen wan 

kanine careke din bibin Serok, Peşeng D Rebe

ren .şoreşen nDjen! Herçend ku gel/ek caran key

sa pyaneke xweş D bilind ket i bD desten M. Musta

fa Barzani D zaroken W! jT, wan dev ji xwe beme

dan D herdem di jiyana gele xwe de beşdar 
bDn ... 

Ne bircen li WaşTngton D Moskow D ne jT qesra 

N urT SeT d li Bexdade kan Tn wan ji gele wan bi din 

dDrxistin! Dilen wan herdem ligel gel bD n D di nav 

gele xwe, de diman, li gel Peşmergeye Leheng jT 
dile KekIdr/s rawestiya .. " 

TevT si laven germ O bratT, p iştgTrT O daxwazen 
serketi na Kurdistan Press peşkeşT we dikim .. . 

Hemreş REŞO 

(\\)" 

Belçika'da çok milliyedi bir sosyo
kültürel kuruluş olarak etkin bir ça
lışma sürdüren Güneş Atölyeleri 
(Ateliers du Soleil) , gelişim süreci
ni ve çalışmalarının bugünkü kapsa
mını açıklayan ekteki belgeyi yayın
lamış bulunuy9r. 

1974 yılında Info-Türk adı altında 
çeşitli yayın ve dökümantasyon ça
lışmalarıyla başlatılan bu girişim , 

198l'den itibaren çeşitli milliyetler
den katılımlada ve etkinliklerinin 
eğitim, sanat, sosyal hizmet gibi 
alanlara da yayılmasıyla çok kültür
lü bir kurum boyutu kazanmıştır. 

Bürksel'de Avrupa Toplulukları 

merkeziyle göçmen işçi mahalleleri 
kavşağında beş katlı bir binada faali
yet gösteren Güneş Atölyeleri 'nin 
servislerinden yirmi farklı milliyet
ten kadın, erkek, genç ve çocuk ya
rarlanmaktadır. 

Belçika kültür kurumları tarafın
dan ''sürekli eğitim kurumu '' ve 
''yaratıcı çalışma ve ifade merkezi ' ' 
statüleri tanınmış olan Güneş Atöl
yeleri 'nde tüm gün şu etkinlikler 
sürdürülmektedir: 
1- Fransızca dil dersleri , 
2- Göçmen çocuklarına yardımcı 

dershaneler, 
3- Yaratı cı çalışma atölyeleri, 
4- Sosyal servis, 
5- Dökümantasyon, informasyon, 
6- Çok kültürlü gösteriler. 
Atölyelerin yönetim ve eğitim eki-

bin~e de Türkiyelilerden başka Fas
lı , !talyan, lspanyol ve Belçikalılar 

yeralmaktadır. 

Güneş Atölyeleri, göçmen hakla
rının savunulmasına ilişkin tüm çok 
milliyedi girişimlerde de aktif ola
rak yeralmaktadır. 

Çok kültürlü gösteriler kapsamın
da, Güneş Atölyeleri B ürksel'de Ka
ragöz ve Nasreddin Hoca gösterileri 
düzenlemiş ve göçmen i şçi gönde
ren ülkelerin karikatüristlerinin ya
pıtlarından oluşan uluslararası bir 
karikatür sergisi açmıştır. 
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Redaklian sekreterare 

Postadress; Box 7080, 17207 Sundbyberg 
Besökadress; Orsvangen 6C, Hallonbergen 
17f; [46] 8-29 83 32 

Kurdisk Tidning 
Utkommer varannan vecka 

Nummer; 20/12 
PUŞPER • a 

Çetin ÇEKO, 08-298332 
Tekniskı sekreterare 
S. SERDAR, 08-984743 
Administration-Prenumaration 
B. AZAD, 08-298332 

Telex; ı3 1 42 ANK S 
Bankgiro; 343-5559 
Postgiro; 2 65 33-0 

Tryckeri; ldroıısbıadeı 1 Södertaıje 

ALMANYA'DAN DAYANIŞMA ÇAGRISI 

TQ.rkiye ve Kürdistan'daki 
Işkence kurbanlartna 

yardtm edelim! 
D Türkiye'deki tutuklu ve hükümlülerle ilgili çalışm~lar yapan 

" lnformationsbüro Türkei " isimli kuruluş, cezaevlerinde ölüme 

terkedi len mahkumlar için bir yardım kampanyası açtı. Konu ile 

ılgılı yayınlanan almanca broşürde, cezaevlerinin durumu, acil 

yardım bekleyen tutuklu ve hükümlülerin isimleri ve 

cezaevleri ile ilgili yazılara yer ve
rild i. Aynı broşürde ayrıca bir ba
ğ ış kampanyası ile ilgili çağrıya 
yer veri ldi . Çağrı metni özet ola
rak şöyle ; 

• Türkiye ve Kürdistan'daki iş

kence kurbanlarını destek
leyelimi 

Türk hükümeti gerçi şu anda 
idam cezalarını infaz etmiyor 
ama, cezaevlerindeki baskı, iş

kence ve kötü şartlar nedeni ile 
bir çok tutuklu ve hükümlü ölü
me terkedilmiş durumdadır. 

Hapisanelerin genel durumu, 
esasen zaten sağlıklı bir insanı 
bile hasta etmeye yeterlidir. Ce
zaevlerinde hastalanan ya da iş
kence sonucu sakat ve yaralı olarak koğuşlara tıkılan insanla~ 

tibbi tedaviden yoksun, kendi kaderlerine terkediliyorlar. B~ 
şartlarda öldükleri için, kimse onların durumu ile ilgilenmiyor. 

Bu doğal "idam" infazı gözardı ediliyor. · 

Bu insanların büyük bir bölümü hapisaneden çıkmış olsalar 

bile ekonomik ve politik nedenlerden ötürü tedavi olma fırsatı 

bulamıyorlar. 
Bunların bir bölümünün özel ilaçlara, bir bölümünün de yurt 

dışında tedaviye ihtiyaçları var. 
~u tür idam infazına karşı çıkalımi 
Ilaç ve tedavi için para bağışı yapalım! . 
Daha fazla bilgi almak için şu adrese başvurulabilir: 

intormationsbüro Türkei 
" Hi/fe tür die Opter der Fo/ter" 
Postfach 91 11 54 
3000 Hannaver 91 

Bağ1ş Kontosu 
Bank tür Gemeinwirtschaft 

H annover 
Kto Nr. 1521 140 400 

BLZ 250 101 11 
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Paris kupası Kürdistan Spor' da; ZAFER KURTLERIN .... 
BIJI KURDISTAN 

O Bu yıl kendi grubunda şa
mpiyon olan Küridstan Spor, 
aynı zamanda Paris Kupası! 
nı da aldı. 
O Paris Kupası, 280 takımın 
katıldığı Fransa'daki önemli 
kupalardan birisi. 
O KS gelecek yıl Fransa Ku
pası ' na da katılacak . 

Paris•ANK 

Cok başarılı bir sezonu 
bruren Kürdistan Spor, 
kendi grubunda şampıyon 
olarak, amatör birincı lige 

yükselmişti . 
Bu arada Paris Kupası!. 

ndaki maçiarına devam 
edip çeyrek finale kalmaya 
çalışıyordu . Paris Kupası 
gibi önemli ve zorlu bir ku
payı kazanabileceğ_!ni. tah
mın etmeyen Ktırdıstan 
Spor, çeyrek finale yükse
lip, ilk sekiz takım arasına 
gırmeyi önemli bir başarı 
olarak kabul ediyordu. Ve 
çeyrek finale yükseldi. Ar
tık karşısında kendisinden 
bir kaç lig yukarda bulunan 

güçlü ve tecrübeli takımlar 
vardı. Çeyrek final karşı
laşmasında rakibini eleyen 
Kürdistan Spor artık yarı fi
nalde idi. 
Yarı final maçını daha ön

ce kupayı iki kez üst üste 
kazanmış olan Brian
Calhoes'la oynayan Kürdis~ 
tan Spor, başarılı bir futbol 
sergileyerek, Hüseyin ve 
Muvafık'ın golleriyle maçı 
2-1 kazandı ve final yollan
nı kendisine açtı. 

Paris Kupası'nda süpriz 

takım olarak yükselen Kürdistan 
Spor'un yarı fina! maçından son
ra , kupayı alabileceği karşılaşma
y ı izleyen Fransız Futbol Federas
yonu yöneticileri tarafından da an-
laşılmıştı. . 

Final maçını kendisinden üç lig 
yukarda oynayan Vaires takımına 
karşı , Haddami- Hüseyin I (AI
bert), Ali-Muvafık, Güngör, 
Buşra-Muhammed , Sadi, Vedat, 
Hüseyin2, Murat (Halil) tertibiy
le çıktı. Kaleci Kenan, yan fina! 
maçında sakatlandığından final 
maçında yer alamadı. 
Karşılaşmada ilk 10 dakika dağı

nık oynayan takım, kaptan Vedat: 
ın attığı ilk golden sonra kendisini 
topariadı ve seyircilerin görmeye 
alıştığı Kürdistan Spor'un her za
man ki ezici temposuna ulaştı. 
Daha sonra, Muhammed'in ~ok 
güzel pasını değerlendiren Hüse
yin 2, ikinci golü attı. Kürdistan 
srıor 2-0. 

kinci devrenin başlamasıyla 
birlikte Vaires ilk golünü attı. 
Oyun daha da hızlandı. Yine Mu
hammed'in pasını alan Halil, Kür
distan Spor un üçüncü golünü at
tı. Artık Paris Kupası, Kürdistan: 
ın dı. Kürdistan Spor 3, Vaires I. 
Kupanın verilmesi töreninde ko

nuşan Futbol Federasyonu Başka
nı, Paris Kupası tarihinde, ilk defa 
Kürdistan Spor'un bulunduğu 
gruptan bir tikımın kendisinden 
kat kat güçlü ve daha yukarı grup
larda bulunan takımları eleyerek 
aldığını, Kürdistan Spor'un ger
çekten sportif, centilmen ve iyi 
oynayan bir takım olduğunu, ku
payı hak ederek kazandığını 
söyledi. 

Daha sonra söz alan Kürdistan 
Spor yöneticelerinden gazeteci 
Jean Bertolino; Kürdistan Spor'un 

Oyuncular şampiyonluk sevinci içinde 

herhangi bir takım olmadığını, parçalanmış bir ülke
yi ve ezilen bir halkı temsil ettiğini, bunu herkese 
haykırırcasına, meydan okurcasına bütün gücü~le 
oyuayarak şampiyon olduğunu , Kürdistan Spor un 
kendi halkını temsilen kazanmak zorunda olduğunu 
befirtti. 
Kiirc1.iS!a'! Spor oyuncuları şeref turu atarken, stad 

"BUI KURDISTAN" slo~anlarıyla inledi. Maçtan 
sonra kupa Kürt Enstitüsü ne getırilerek Kürdistan 
Spor'un kazandığı diğer kupaların yanına konuldu. 
O gece Paris sokaklarında yüzlerce Kürt sabahlara 
kadar takımlarının başarısını kutladılar. Her taraf
tan, " Biji Kurdistan-Vive le Kurdistan" sesleri 
yükseliyordu. Bağırmakta haklıydılar. Çünkü, Kürt
ler Paris Kupası'nı kazanmıştı. Bunu bütün Parisliler 
öğrensin , görsün istiyorlardı . 

Ertesi gün, Fransa TV'si 3.kanaldan maçtan ,görün-
tüler ınlıyarak, Kürdistan Spor'un zaferİnı bütün 

URDISTAN SPOR li Swid 
Kurdistan Spor di siıla 1986-87 ~n de di gruba xwe de bu 

ı1 derket gruba heftan.Isal rewşa Kurdistan Spor 
gelek baş e ı1 di gruba xwe de niha dora yekemin de ye. 
Nilçevane spore Hawar BARAN her du maçen dawi ya 

Kurdistan Spor ji bo xwendevanen me nivisand; 

L 

FK-BROMMA-KURDISTAN SPOR 
1-1 

Kurdistan Spor: Heki* *M. Welat* * 
Cevdet** *Si tki*** Faik** Ahme
t* *(Hıı_war* )Recep** Pedro* *Ö
mer** lsmet* Eli** 

Cigir; Hawar-Faik,. 
Antranor; Ahmet BAKSI 

Kurdistan Spor di gruba xwe de maçen 
xwe yen şeşan li hemher taxima Swed, 
FK-Bromma list il pe re 1-1 ma. · 

Listikvanen Kurdistan Spor di dewra ye
kan de listikek baş il jir nişan da il bi listi
ken xwe yen jir golek avetin il 1-0 ketin 
peş. Golen Kurdistan Spor di deqiqa 35 
an de Ahmet avet. 

Di dewra dudiyan de Kurdistan Spor lis
tika xwe ya jir d om kir. Di deqiqa 60 an de 
linge Ahmet birin bil il ji sehe derkeı. Di 
şuna Ahmet de Hawar ket maçe. 
Di deqiqa 75 an de di defensa Kurdistan 

Spor de xeletiyet çebil il Welat bi xeleti to
pe avet qela Kurdistan Spor il maç bil 1-1 
il maç 1-1 qediya. 
Temaşevanen Kurd ji listiken Kurdistan 

piroz kirin il hernil bi carek Biji Kur-

KURDISTAN SPOR-PIONEROS 
0-0 

Kurdistan Spor: f-!:.eki***M. 
* * *Cevde!* **Ümer*** Sit ki* 
* * * Kadir* **Ahmet** ıı,: Recep
*** Pedro* **Kemal** (O nder 
**)Eli*** 

Kurdistan Spor di gruba xwe de 
xwe ya heftan li hemher taximek 
Latin i list il 0-0 wekhev ma . Di 
distanSpor de taxima heribi 
e, ji ber ve maça Pıoneros ji bo 
Spor pir giring bil. 

Listikvanen Kurdistan Spor di dewra 
kan il duduyan de listikek gelek baş 
dan. 90 deqqe listikvanen Kurdistan 
di ber qale Pıoneros de listin. Du 
bi qeleciye Pıoneros ve tene ma le 
bil tope biaveta hindure qale. 
mal li gel qeleci tene ma tope avet 

Listikvanen Kurdistan Spor bi ~<~"'·'""'"• 
antranor Ahmet Baksi ve pir baş listin. 
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