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IRAK • iRAN SAVAŞI KÜRDiSTAN'DA TlRMANlŞA GEÇiNCE, TÜRKiYE'NiN MUSUL VE KERKÜK'Ü 

iSTiLA PLANLARIYENiDEN BÜTÜN HARARETi iLE TARTIŞILMA YA BAŞLANDI! 

Gazeteci Mehınet Ali Birand Kürt liderlerinin Türkiye ile 
anlaşınaya hazır olduklarını bildirdi!? Soruyoruz: 

'' ira nd a 1k amal1d1r .'' 
DDDTürkiye'yi Kerkük petrollerini ele 
geçirmek amacı ile Güney Kürdistan'ın 
kurtanimış alanlarına davet eden liderler 
kimlerdir? 

DDDBu liderler hangi örgüt adına, ne 
tür istekler öne sürmüşlerdir? Sürdürol
rnek istenen gerilla savaşı nerede, kime 
karşı sürdürülecek? 

D D D imha edilen bir halkın kaderini be
lirleme durumunda olan böyle bir açıkla
mayı yapma cesareti bulanlar isimlerini 
niçin gizli tutmuşlardır? 

O İran-Irak savaşının Körfez
den Kürdistan'a kayarak tırmanı
şa geçmesi ile beraber, Türkiye~ 
nin politik merkezlerinde, yeni
den ve büyük bir hareretle Mu 
sul - Kerkük bölgesinin istila 
planları tartışılmaya başlandı. 

Irak'ın uluslararası anlaşmalar

la yasaklananzehirligaz kullanı
mına karşı herhangibir tepki 
göstermeyen TC yetkilileri, Ha
lepçe jenosidinden sonra da bir 
tavır belirlememişlerdi. 
Bağdat'ı ziyaret eden Özal ise, 

basında ciddi sayılacak bir eleş
tiriye muhatap olmadı. 
Tersine, savaşın Kürdistan'da 

tırmanışa geçmesi ve Kürt halkı 
üzerindeki katliam, adeta TC 
için bir fırsat sayıldı. Bu fırsat, 
Kerkük ve Musul bölgesinin İsti
lası için yeni imkanlar yarata
bilirdi. 
Buna bağlı olarak gerek politik 

çevrelerde ve gerekse basında is
tila planları tartışılmaya ve kış
kırtıcı belirlemeler yapılmaya 

başlandı. 
Bu belirlemeler, gazeteci M. 

Ali Birand'ın Tahran'dan geçtiği 
bir haberin manşetiere çıkması
nı da beraberinde getirdi. Bi
rand, bazı Kürt guruplarının 

Türkiye'yi Kerkük'ün istilası 

için davet ettiklerini belirtiyor
du. 

TO B-DER 
''Görevlerini 

yerine getirdi!' 
D Stockholm'de 200'ye yakın 
öğretmenin katılımı ile ger
çekleştirilen toplantı'dan son
ra ANK Gültekin GAZİOG
LU ile görüştü 

f, SAYFAS 

lrak'm Kürdistan'da başlatttğt katliam/ar, TC'nin bölgeyi istilast için yeni ftrsat/ar m1 yarattyor? Dünya basmm
da günlerce manşetlerde görünen bu hazin fotoğraflar, TC basmmda yerini istila tarttşmalanna b1rakt1 

Nusaybin'de 
Ne oldu? 

D "Güvenlik Kuvvetleri ile 
çatışmaya girdikleri" gerek
çesi ile öldürüldükleri açıkla
nan 20 kişi içinde biri 13, di
ğeri 14 yaşında iki çocuk bu
lunuyor. 

••J!!E1!·1;t·1;Uil:t1l;l!JM!·1;1·Z·II 
- iLK KÜRT KAZANI 1 

OPEN İntematıonal ~in Uluslararası Konfe
ransı 'nda oybirliği ile KÜRT PEN'i kurulma~ 
sı k.-!lrarı alındı. Karardan sonra yazarlar 
u KURT PEN'i aramıza haş geldin'' diyerek 
k&rarı alkışladılar. 1 SAYFA 3 1 

O Konu Kürtler arasında şiddet
li tepkilere neden oldu. TC'yi 
Kürdistan'ın işgaline davet ~en 
Kürt grupları hangileriydi? Ismi 
gizli tutulan bu liderler kimler
di? Çünkü, Güney Kürdistan'da 
savaşın kaderini belirleyecek öl
çüde önem taşıyan bu tür bir a
çıklamayı yapanlar, en azından 
bu sorumluğu taşıma cesareti 
göstermek ve isimlerini belirle
mek zorundaydılar. Kürt liderle
ri kapalı kapıların arkasında ga
zetecilerle niçin pazariıkiara o
turmakta, sömürgeci bir devlete· 
niçin davetiye çıkarmaktaydı? 

Bilindiği kadarıyla Güney Kür
distan'da Irak'a karşı sürdürülen 
savaşın etkili güçleri KDP ve 
YNK idi. Bu her iki siyasi gücün 
liderleri de gerek dünya basınına 
ve gerekse Türk basınına çeşitli 
nedenlerle verdikleri demeçler
de bir Türk istilasına karşı her 
şart altında direneceklerini be
lirtmişlerdi. Diğer siyasi güçle
rin ise ne savaşı belirleme açısın
dan ve ne de bu tür pazarlıklar 
açısından belirleyici bir etkinlik
le~i yoktu. 
Oyleyse ne olmuştu? Değişen 

ne idi. TC'nin değişen ya da de
ğiştirilmesi istenen denge içinde 
yeri nerede duruyordu. 

DEVAMI SAYFA 3 

VAH ET 

Lanetlendi 
SOOO 'e vakın sivil 

halkın imha edildiai 
Haleoce ienosidi 
bütün Avruoa 'da 

aösterilerle orotesto 
edildi! 
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p<llitika • ekon<lmi • toplum • 
IRAK-iRAN SAVAŞI KÜRDiSTAN'DA TlRMANlŞA GEÇiNCE MUSUL VE KERKÜK GÜNDEME GiRDi 

Milliyet "KÖŞE" yazan Af. All Birand "Bazı Kürt gruplannın Türk yetkilllerine 
"anlaşalım, Kerkük'• girin dediğinilddia etti. -

IKLAYIN BAY BIRAND! 
M. Ali Biranefa göre Türkiye Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmasina karş1 değil! 

Baş tarafi /. sayfa'da 
Birand'ın "enteresan" me

sajının hemen yanında ise, 
Türkistan'la ilgili bir top
lantıya katılmak üzere 
Türkiye'ye gelen CIA'nın 
Ankara bürosu eski şefi Pa
ul Hanze'nin de bir belirle
mesi yer alıyordu. Hanze, 
"Kerkük NAID'nun çılwr 
bölgesi içindedir. TUrkiye 
bu işi tek başına yapmama
lı. Eğer girilecekse hep be
raber gireriz" diyordu. 

13 Nisan'da ise, Birand, 
Diyarbekir Eğitim Fakülte
si'nin konferans salonunda 

öğrencilerle yaptığı bir soh
bet toplantısında Türkiye! 
nin Kuzey Irak'ta bir Kürt 
devletinin kurulmasına kar
şı olmadığını vurguluyordu. 
Biı:and'a göre, savaştan son
ra Iran, Irak'la anlaşacak ve 
olan gene kürtlere olacaktı. 
Dengelerin çok kaypak ol
duğunu belirten Birand, ge
lecek ile ilgili bir yorum 
yapmanın çok zor olduğunu 
da vurguluyordu. Bir soru 
üzerine, ''Kişi kendisini 
hangi ulusa mensup sayı
yorsa, odur'' karşılığını ve
ren Birand, Kerkük ile ilgili 

Türkiye'nin tutumunu şöyle 
açıklıyordu: "TUrkiye, dış 
güçler tarafindan bir yıldan 
beri Kerkük olaylannın içi
ne itilmek isteniyor. Ama, 
TUrk hükümeti bu oyuna 
gelmeyecek. TUrkiye'ninpo
litilwsı, yalnızca Iran a göz
dağı vermektir. Hiç bir ülke 
kendi güvenliğini başlw ül
kelerde arayamaz. Irak top
raklannda yapılan her ope
rasyan Tahran 'da bomba gi
bi parlıyor. Yasa dışı 
eylemleri ancak kendi top
raklanmızda yok edebili
riz." 

SiYASAL SORUNLAR ·2· 
Kürdistan'ın uluslararası-devletlerarası bir duruma sokulmasında taraf

lardan biri TC idi. 
Kürdistan üzerinde kanlı pazarlıkların yapıldığı bu gün, gene TC ilişkile

rinin merkezine oturmuş görünmektedir. 
Bilindiği gibi Lozan, emperyalist pazarlıkların ve paylaşımları~ yapıldı

ğı bir zirve idi. Lozan'<!a, Irak ve Suriye temsil edilmedi. Irak, Ingilizle
rin ; Suriye ise Fransızların manda idaresi altına girdi. Bu iki emperyalist 
devletle, Ankara hükümeti Paris ve Londra konferanslarında uzlaşmışlar
dı. TKP delegesi Orhan, Komünist Entemasyonal'de; ':-!nlwra Hükümeti 
1921 'lerden bu yana artık bir ihanet hükümetidir ' ' derken bu gerçeğe işa
ret ediyordu. Ama, bilindiği gibi bu devrimci tez, dönemin tozu -dumanı 
içinde kayboldu. Yerini, Türkiye toplumunu tümü ile etkisi altına alan uz
lıı:şma ve teslimiyet politikasına terk etti. 

Ingiltere'nin, Yunan Hükümeti'ne verdiği desteğe ve hiç kuşku yok ki 
Yunan Genel Kurmayı'nın sayaş planiarına karşılık, Ankara Hükümeti, 
Musul v~ Kerkük petrollerini Ingilizlere sattı. Türk- Yunan savaşı da esas 
olarak, Ingiliz emperyalizminin askıda kalan sorunlarının çözümüne ya
radı. Savaşın faturası ise, Kürt, Rum ve Ermeni halklarına ödettirildi. Ege 
rumları yok oldular. Ermenistan tarih dışına atıldı. Ve Kürdistan parçala-
nıp sömürgeleştirildi. . 
Sömürgeleştirme döneminin kanlı direnişleri, lrak'ta, Ingiliz emperya

lizminin, Haşimi Monarşisi'ne verdiği destekle yok edilirken, Türkiye'de 
dünya tarihinin en kanlı jenosidleri yapıldı. 

Kemalist Ankara Hükümeti, yalnızca Kürdistan'ı kan içinde dize getire
rek işgal etmekle kalmadı, aynı zamanda Sovyet tarihçilerini de etkisi altı
na alan bir politikayı dünya düzeyinde yürürlüğe soktu. Bu gün Kürt tarihi 
ile ilgili belli başlı incelemelerin hareket noktası Kemalist tarihin tezleri 
üzerinde şekillenmiş durumdadır. Ve Kürtler, yalnızca bir Şeyh Said di
renmesi ile ilgili olguları, nesnel temelleri üzerine oturtabilmek için 60 
yıldır sürdürdükleri mücadeleyi başarmış değillerdir. 

Halklar kendi tarihlerini kendileri yaparlar denir. Doğrudur. Ama, tari
hi, tarihçi yazar. Ve nasıl yazarsa, y~lar ve yıllar boyu öyle algılanır. Top
lumun vijdanı ~una göre şekillenir. Ideolojiler bu temelden hareket eder
ler. Y. Küçük, Inönü'de bir tek kurşun sıkılmadığını GenelKurmay'ın bel
geleriyle açıkladı. Ama, Türkiye halen I. ve Il. Inönü Zaferleri'ni kutlar. 
Yunan Tarihinde ise konu ile ilgili herhangibir iz yok! 

Kürtler için durum gerçekten vahim. Kürtler adına hep başkaları konu
şuyor. Kürdistan üzerinde pazarlıklar başka yerlerde yapılıyor. Bu gün ne
redeyse, Güney Kürdistan'daki Kürt hareketi, kimliksiz, hedefsiz bir du
ruma getirilmek isteniyor. Neredeyse, Iran'ın hizmetinde, Irak'ın istilasi 
için bir fedai grubu gibi görülmek, gösterilmek isteniyor. Buna inananla
rın sayısı bir hayli fazla. Inanmak isteyenler ise daha fazla!? Durumu saha 
kenanndan izleyen ve "marksizm-leninizm "den, "proletarya entemas
yonalizmi ''nden bir merdiven yulwrı çıkmamakla inat eden ''proletarya
nın öz örgütü "nün genel sekreterleri, MK ve PB üyeleri ise ortalarda gö
rünmemektedirler. Onlar, emperyalist metropollerin gettolarında her gün 
yeniden bölünüp parçalanan "öz örgüt' 1erinin "çelik çekirdek '1erini 
saksılarda büyütme yöntemleri geliştirmekle meşguldürler. 

Peki ya diğerleri nerededirler? Şu biz~, yazarlarımız, bilim adamları
mız, bağırnsızlarımız, bağırnlılarımız .. Işçilerimiz, köylülerimiz, öğret
menlerimiz, kimseyi bulamayınca gölgesini azarlayan eleştirmenleri
miz .. Ozanlarımız, ressamlarımız, sanatçılarımız ... Gerçekten nere
dirler!? 

Birand, Eğitim Fakülte
sin'deki sohbetinde ayrıca, 
TUrkiye, Kuzey Irak'ta bir 
Kürt devletinin kurulmasına 
da lwrşı değildir" diyordu. 

22 .devletin silah sattığı 
Irak-Iran savaşı ise, çıkış 
noktasından bir hayli uzak
laşmış ve bölgenin siyasi 
haritasının değişeceği bo
yutlara ulaşmıştı. Ve niha
yet, Basra Körfezi'ne de
mirleyen ABD, 18 Nisan'da 
doğrudan savaşa girmiş olu
yordu. Petrol tesislerini 
bombalayan ABD fılolarına 
karşı İran, akabinde bir kar-

şıatak düzenliyordu. Böyle
ce TV kameraları, zaten 
dünyanın ilgi merkezinde 
olan bölgeye çevriliyordu. 

ABD'nin körfezden saldı
rıya geçmesi, doğal olarak 
TC'nin de kaçınılmaz ola
rak saldırıya geçeceğinin 
işareti sayılmaktaydı. Nite
kim, aynı günlerde TC, sivil 
arabalara da el koyarak sını
ra asker taşımakla meşgul
dü. 

Güney Kürdistan'da Ker
kük - Musul petrollerini de 
içine alan bir bölgenin, fe
deral bir yapılanma ile TC 

sırurları içine alınması, bir 
süreden beri ABD'nin uy
gulamaya sokmak istediği 
bir plan olarak biliniyordu. 
Son gelişmeler, bu planın 
hayata geçirilmesi için uy
gun şartlar mı yaratmıştı 
acaba? Kürt liderlerine ko
nu ile ilgili ne tür mesajlar 
iletilmiş, ne tür teminatlar 
verilmişti. Bilindiği kada
rıyla, Güney Kürdistan'da 
Kürt hareketi, savaşın kendi 
ülkesinde sürdürülmesine 
karşı bir . tavır içindeydi . 
Çünkü, Iran-Irak savaşı 
Kürdistan'da sürüyordu. • 

GIREKEN SIYASI ·2· 
Di kolonizekirina Kurdistaneya navnetewi-navdewleti de alikiji Korna

ra Tirkiye bu. 
İro ji, ku li ser Kurdistane hesaben xwini ten kirin, Koroara Tir ki ye di na

venda ve hesabe de ye. 
Wek tete zanin, Lozan, ciye hazar t1 parvekirinen emperyalizme bu. Li 

Lozane Suriye u Iraq beşdar nebun. Iraqketeli bin mandata Ingiltere u Su
riye ji li bin mandata Fransaye. Gerandina Enqereye bi her du dewleten 
emperyalist ve di Konferansa Paris u Londrayede li hev hatibu. Di Enter
nasyonal ya Komunist de nunere Partiya Komunist ya Tirkiye (PKT) Or
han; "Gerandina Eneqereye ji 1921 an bi vir ve edi gerandinek ixaneti ye" 
digot u bal u ramanan dikişan ser ve rastiye. U, wek tete zanin ev ditina 
şoreşgeri di we dema tevlihev de winda bu çu. Cihe xwe, ji politikayek tes
limiyet! u ji lihevhatine re, ku diroka Tirkiye bi hem u awayi xist di bin tesi
ra xwe terikand. 

li hemher piştgirtiya Ingiltereye ji gerandina Yewnanistan re u li hemher 
plana şer ya Kurmaya Gişti ya Yewnani, gerandina Enqere petro la Musul 
u kerkuke jilngilizan re firot. ŞereTir k- Yewnan ji di bingebe xwe de fede 
xwe da ji bo çareserkirina pirsa emperyalizma Ingiltere. Cirina şer ji gele 
Kurd, Ermeni u Rum kişandin. Rumen Ege'ye winda bun. Ermenistanji 
diroka hate avetin. Ü Kurdistan hate perçekinn u kolonizekirin. 

Berxwedana bi xwin di dema kolonizekirine li Iraqe de bi alikariya 
emperyalizma Ingiltere ji Monarşe Haşim re hatin şikandin. Li Tirkiye ji 
jenosiden hen hov yen li dine pek hatin. 

Gerandina Enqere ya Kemalist bi tene dagirkirina xwe ya bi xwin pek ne 
ani, we di eyni wexti de, dirokwanen Sowyetistane ~i politika xwe xiste 
bin tesira xwe u ve politika xwe ji dine da pejirandin. Iro, lekolinen berbi
çav li ser diroka Kurd li ser bingeha Kemalizme hatiye avakirin. Kurd bi 
xwe ji, he di derheqa berxwedana Şex Seit de ji, ku 60 sal inji bo pejiran
dina we u derxistina bingebe we ya rast tedikoşin, bisemeketine. 

Dibejin, gelan diroken xwe bi xwe çedikin. Rast e. U diroke diroknas 
dinivise. Ü çawa binivise, bi salan wisa dimine. Vicdana civat li gor ve şi
kil digre. Ideolojiyan li ser ve bingebe ava dibin. Yalçın Kuçuk, bi belge
yen Kurmaya Gişti ispat kir, ku li Inönü fişekek ji ne hatiye teqandin. U, 
Tirkiye he ji serketinen Inönu ya yekem u duwem bi bir tine. Di diroka 
Yewnani de ji li ser ve babete şopek nine. 
Ji bo Kurd rewş gelek ziz e. Li ser nave Kurd tim u Atim kesen din dipeyi

vin. Bazar li ser Kurdistane li cihen din tete kirin. lro binekan dixwazin 
tevgera Kurd li Kurdis~a Başur be huwiye u be arınane bihüin. Li tevge
ra Kurd, di bin xizmeta Iran de ji bo dagirkirina Iraqe wek komek fedai te 
meze kirin. Yen ku bi ve yeke bawer in gelek in. Yen dixwazin bawer bikin 
bawer bikin ji he zedetir in?! ... Sekreteren Gişti, e ndamen Kornita Naven
di u Mekteba Siyasi yen "Rexistinen bingeh yen proletaryaye", ku ji "en
temasyonalizma proletarya" u ji "Marksizm- Leninizm" gavek bi şun de 
navejin, li derveyi ve babete nin u di ho le de ji xwiya nabin. E w, di getoyen 
metropolen emperyalist de bi perçebunen rojane yen "rexistinen xwe yen 
bingeh" mijul dibin u sere xwe li ser çandina "dendiken xwe yen pola" 
dieşinin. 

Dünya Kürt halkının mücadelesini öğrenmek istiyor. Gerçi mutfaklarda 
gözyaşı dökerek de Kürt halkının acıları paylaşılabilir, ama, onun müca
delesi kaçınılmaz biçimde maddi ve entellektüel katkılar istiyor. Orhan KOTAN 

Baş e, gel o yen din li ku nin? kani niviskaren me, zanyaren me, kesen me 
yen serbixwe u giredayi. .. Karker, gundi u mamoste yen me ... Rexnewa
nen me, ku gava kes tune be, rexne li siya xwe digirin ... Hozanen me u hu
nermenden me ... Bi rast! ew li ku nin?!? Begen me, dine, hini tekoşina ge
le Kurd dixwaze. Her çiqas meriv dikare li malen xwe ji besiran bibarine 
u tevi eşe gele xwe ji be, le, tekoşina vi geli ji her tişti beri kar u xebaten 
berbiçav u entellektuel dive. 
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Kürt halkı öldürülüyorq~. Yüzlerce 
köy yerle bir edilmişti. Ulkenin zen
ginlikleri yok ediliyordu. Bu nedenle 
Kürt hareketi içinde bağımsız bir po
litik bir çizgi izleme eğilimi etkinlik 
kazanmaktaydı. Tam da böyle bir dö
nemde, Birand'ın deyimi ile etkili 
Kürt gruplan TC'ye davetiye çıkar
maktaydılar! 

Birand'ın ifadesine göre, bu etkili 
Kürt grupları, TC'ye, "Gerilla mü
cadelesini siz yapamazsınız, biz ya
parız" diyarlardı. Ama, bu gerilla 
mücadelesinin kime karşı yapılacağı 
bir soru işareti olarak askıda duru
yordu. Bölgede zaten Kürt gerillaları 
hakimdi. Irak'ın etkinliğinin olmadı
ğı da biliniyordu. Bu güçler eğer TC 
ile işbirliği yaparlarsa, gerilla ~üca
delesi kime karşı yapılacaktı? Iran'a 
karşı mı? 

Öyleyse, İran'ın Kürt gruplarına 
karşı açık bir tavrı vardı. Bu tavır ne 
zaman, nerede, hangi gerekçe ile or
taya çıkmıştı. Yc;>ksa sorun, yalnızca, 
savaştan sonra Iran'ın Kürt bölgele
rinde muhtemel tavrı üzerine mi 
oturtuluyordu? Yıllardan beri sıcak 
savaş içinde olan Kürt liderleri poli
tikalarını varsayımiara göre mi belir
lemekteydiler? Kürt lider leri, içinde, 
Kürt hareketini imha etme tehdidi ta
şıyan varsayımiara göre politika o
luşturacak kadar hayali bir dünyada 
mı yaşıyorlardı. Yoksa, gene Meh
met Ali Birand'ın deyimi ile son de
rece gerekci miydiler? 
Aynı günlerde, Bab-ı Ali'nin tipik 

çok bilmiş köşe yazarlarından Teo
man Erel, Kürt liderleri ile alay eden 
bir yazı yazıyor ve diyordu ki, "Da
ha düne kadar, Güney 'i Vietnam 'a 
çeviririz diyordunuz. Ne oldu~ Han
gi dağda kurt öldü? Yoksa, Iran 'la 
yaptığmız dans, umduğunuz sonucu 
vermedi mi?" 
Böylece, yıllarca gözlerinin önün

de sürdürülen baskı ve zulmu, assi
milasyon ve jenosid eylemlerini gör
memek için bin dereden su getiren 
bu "ilerici'; "demokrat" bay lar, 
şimdi, kalemlerinin ucunu sivriittik
çe sivriltıneye başlıyorlardı. Ve tabi 
beynin ince kıvrımlarına bile yerle
şen şovenizm, bütün örtünmelere 
~!lğmen kendini açıga çıkarıyordu. 
Orneğin, bay Teoman Erel, kan için
de yüzen Kürt halkının en zor şart
larda mücadelesini sürdüren Kürt li
derlerini küçümsemeyi, onlarla alay 
etmeyi marifet sayıyor ve bunun he
men araya da, devlete akıl verme iş
güzarlığını sokuyordu. Erel'e göre, 
mesele ABD'nin, Tahran, Bağdat, 

Şam mihverinin olumasma karşı 

duyduğu endişe söz konusu idi. 
ABD Türkiye'yi de bu kaosun içine 

sokmak istiyordu. Ama, zinhar Tür
kiye böyle bir hata yapmamalıydı. 
Ama, Bay Erel, Misak-ı Milli sınır
ları içinde 70 yıldır yerden yere vu
rularak kahredilen bir halkın bağım
sızlık ve özgürlük haykırışiarını he
saba katmıyordu. 

Özetle, Güney'de bir şeyler oluyor
du. bu açık . Ama, etkili Kürt grupla
rının TC ile işbirliğinin nesnel ge
rekçeleri ortaya çıkmış değildi. TC 
Güney Kürdistan'da siyasal güçleri 
imha politikasının en ısraralı savu
nucusu ve gücü yettiğince uygulayı
cısı idi . Bu bağlamda Birand açıkla
malıdır: TC'ye davetiye çıkaran etki
li Kürt grupları hangileridir. Belir
lemeyi yapan liderler kimlerdir. Bun 
lar TC'den ne istemektedirler. ABD' 
nin Körfez'den saldırıya geçtiği şu 

günlerde TC'nin de Güney Kürdis
tan'a saldırısının gündeme dayandığı 
da göz önüne alınırsa, bu tür bir ha
reket, aynı zamanda kıstırıllmış kürt 
gerillalarını imhayı da getirmeyecek 
midir? Yoksa TC, topyekun bir poli
tika değişimi ile Güney kürdistan'da 
Kürtlerin varlığını tanıma ve buna 
yardımcı olma noktasına mı gel
miştir??? 

* 

rezani • abori • cıvaki 
KÜRTLERiN ULUSLARASI KURUMLAR DÜZEYiNDE iLK KAZANIMI 

Kürt PEN'i kuruldu 
6-9 Nisan 1988 tarihleri arasında İngiltere'nin Kambriç kentinde top

lanan PEN international'ın "Uluslararası Konferansı"nda gündem 
maddelerinden biri de "Kürt Pen"inin kurulmasıydı. 

8 Nisan Cuma günü PEN uluslararası Sekreteri Alexander Blokh'un 
çağrısıyla, sürgünde yaşayan Kürt yazarları adına kürsüye gelen yazar 
gazeteci Hüseyin ERDEM, delegelere, PEN Ente~~syonal'in bü~n~ 
lüğü içinde bir Kürt PEN'inin kurulmasının önemını ve gerekçelerım 
anlatan bir konuşma yaptı. Erdem, delegeleri olumlu oy kullanmaya 
çağırdı. 

Hüseyin Erdem özetle şunları söyledi: 
''Sevgili arkadaşlar. .. 
Dünya yazarları! 
Değişik halkların dil ve kültür temsilcileri! 
İnsanlığın, doğrunun, hakkın, güzelliğin ~avunuculan ... 
Yazarlar karanlıklarda ışıklara benzer. /zin verin bize, halkımızın 

binlerce yıldır taşıdığıışığı, bu karanlık dünyada sizinle birlikte taşıya
lım ... İzin verin bize, biz de dünya yazarlannın verdiği kavgada yer 
alalım. 
İzin verin, yasak dilimizde, güzel kürtçemizde kitaplanmızı özgürce 

yayınlayalım. Çocuklanmız dilimizi öğrensinler, yaşatsınlar. 
Izin verin, sizinle çalışalım. "Ya-

sak dilimizin rengini, kokusunu 
sizinle paylaşalım ... '' . 

Bu konuşmadan sonra PEN In
ternational'ın Sekreteri Alexan
der Blokh, Kürt PEN'inin kurul
masını oya sundu. Öneri salonda 
bulunanlarca çoşkuyla kabul 
edildi. Karşı ve çekimser oy kul
lanılmadı. 

Oylamadan sonra, tüm katılan
lar: "Kürt PEN'i aramıza hoş 
geldin'' diyip sevinçlerini dile 
getirdiler. 

Hüseyin Erdem, Kürt PEN'i 
adına yalnız sürgünde yaşayan 
Kürdistanlı sanatçılara ' değil, 
Kürdistan'da yaşayan diğer sanat
çılara da üyelik çağrısında bulu
nacak. Kürt PEN'i, hangi dilde 
yapıt verirse versin, eğer o sanat
çı kendisine Kürt diyorsa ve Kürt 
kimliğini gizlemiyorsa, Kürt 
PEN'ine üye olabilir. 

PEN'a Kurd saz bü 
Xaleki ji JS_alen rojeva "Komcivina Navnetewi" ya PEN', ku li bajare 

Kembriç li Ingiltereye di rojen 6-9 Nisan 1988'e de pek hat, damezran
dina PEN'a Kurd bu. 

8'e Nisane roja ini rojnemevan Hüseyin Erdem, ji ali sekreteri Nav
netewi ye PEN Alexander Blokh ji bo axaftine hate bankirin u wi di 
axaftina xwe ya bi nave niviskaren Kurd li mihacereti, giringiya da
mezrandina PEN'a Kurd u sedemen we ani ziman. Ii bo piştgirtiya ve 
yeke bang delegeyen komcivine kir. 

Hüseyin Erdem bi kurti wiha got: 
''H evaten Heja ... 
Nivfstaren dine. 
Nuneren zirnan u çanda gelen curbecur! 
Parezkeren mirovatf, rastiye, heq u xweşiye ... 
Nivfskar di tariye de wek ronahf nin. Destur e bidin ine, ronahiya gele 

me ya bi hezar salan, di ve dinya tari de bi we re bidin ser milen xwe ... 
Destur ebidin me, em jf di tekoşfna nivfskaren dine de ci ye xwe bigrin. 

Desture bidin me, emjf pir
tfiken xwe bi zimane xwe ye 
qedexe u şfrin azad biweşfnfn. 
liıroken me hfnf zimane me 
bibin we bidin jiyandin. 

Desture bidin me, bi we re 
kar u bar bikin. Behn u renge 
zimane me ye qedexekiri bi we 
re behn bikin u bibfnin ... " 
Pişte ve axaftine Sekretere Nav

netewi Alexander Blokh, damez
randİna PEN'a Kurd peşkeşi 

dengdane kir. Peşneyar kesen di 
salone de bi kefxweşi hate peji
randin. 1\ı kes li dij ı1 bedeng 
denge xwe ne da. Pişte dengdane 
hemı1 kesen beşdar; "PEN'a 
Kurd, tu bi xer hnti nevbera me" 
gotin ı1 kefxweşiye xwe bi vi awa
yi anin ziman. 

Yazar Hüseyin Erdem'e göre, 
Kürt PEN'i, dünyanın neresinde 
olursa olsun, kendisini insanlığın 

Hüseyin Erdem Kürt PEN'inin ön çalışmalarım üst/endi 

Hı1seyin Erdem bi nave PEN'a 
Kurd ji bo endaıneti ne bi tene 
banga niviskaren Kurd li derveyi 
welat, le li welatji de bike. PEN'a 
Kurd, hemı1 kesen ku ji xwe re di
bejin Kurd ı1 ve yeke naveşerin, 
bei ku li zimane huneren wan bi

kurtuluşu davasına adayan ve bu nedenle baskı altında bulunan tüm ya
zarlarla dayanışma içinde olacaktır. Yani, Kürt PEN'i, Arap, Acem ve 
Türk yazarlarını da bu anlamda tüm gücüyle destekleyecektir. 

Köln'de ANK muhabirine yaptığı açıklamada H. Erdem şöyle konuş
tu: "Kürt PEN'i, Kürt halkının uluslararası kazandığı ilk kurumdur. 
Bu kurum, Kürdistan 'ın tüm parçalannda ve sürgünde yaşayan Kürt 
yazarlarının ulusal simgesidir. '' 

Hüseyin Erdem tüm Kürt yazariarına şu çağrıda bulundu: 
''Kürdistan PEN Klubü 'nün merkezi Köln 'dedir. Ulaşamadığımız 

tüm Kürt yazarları, üyelik için aşağıdaki adrese baş vurabilir/er.'' 

nere, de wek endam bipejirine. Li gor niviskar Hı1seyin Erdem, PEN'a. Kurd 
li her deri dinyay e, bi hemı1 niviskaren ku ji bo rizgarkirina mirovati tedikoşin 
ı1 ji ber ve deşin re de di nav piştgirtine de be. Ango PEN'a Kurd de bi niviska
ren Ereb, Ecem ı1 yen Tirk ji bi hemı1 qiwaten xwe ve pişgirti bike. 
Hı1seyin Erdem di hevpeywina xwe ya bi nı1çevane ANK de li Koln'e wiha 

got: 
''PEN 'a Kurd, bidestxistinek navnetewf ya gele Kurd cara yekemin e. Ev bi

destxistin, hernil perçeyen Kurtlistane u li derveyi welat sfmga netewf ya nivfs
karen Kurd e ... '' 
Hı1seyin Erdem hang hemı1 niviskaren Kurd kir ı1 got; ''Naverıda PEN 'a Kur

distan li Koln 'e ye. Nivfskaren ku em nikarinxwe bigihfnfn wen, dikari n danlls
tandinen xwe )i bo erıdametf navnfşana )erin bi kar binin. '' 

ADRE;.S • 1\!AVNiŞAN 
C/0 HUSEYIN ERDEM 
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Yaşa~ GÜNDOGDU 
[ 17 NISAN 1980 - ............. ] 

17 NiSAN 1980'DE ANKARA EMNiYET SARAYI'NIN 8 NOLU HÜCRESiNDE BEYNi PARÇA 
LANARAK KATLEDiLDi. ANISI VE MÜCADELESi YAŞAYACAK! 

SENiDÜŞÜNÜRKEN 
SAVAŞ VE ZAFÇR DÜŞÜ(V~CEGiZ BiRAZ DA 
VE SANClLI YUREKLERIMIZ 
FIRTINALARLA ÇALKALANACAK . 
SENi DÜŞÜNÜRKEN HÜZÜNLÜ TQRKÜLER SÖYLEMEYECEGIZ, HAYlR 
MARŞLARLA, DESTANLARLA GERILEREK 
GEREREK ALANDAN ALANA BAYRAKLARI 
BAŞTAN AYAGA 
UMUTLA 
SEVDAY LA 
VE ÖFKEYLE ÇOGALA~GIZ BiRAZ DA... RIZGARi AVRUPA SEKRETERLiG" 
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Nusaybin'de ne oldu?! 
D Öldürülenlerden biri 13, diğeri 14 yaşında iki ç~uk! 
D PKK'nın en sorumlu kişisi olarak Sekreter A. Ocalan, 
1987 yılında meydana gelen olayiann sorumluğunu örgüt içi 
muhalefete yüklüyor. 
D Çok başlı bir duruma gelen PKK'da, A. ÖCalan'a göre 
hem içerde ve hem de Avrupa'da yeni liderler ortaya çıkmış! 

''Güvenlik Kuvvetleri ile çatış
maya girdikleri ''gerekçesi ile öl
dürüldükleri açıklanan 20 kişi
den, yalnızca 13'nün kimlikleri
nin belirlenmesi kuşkuyla karşı
landı. 

Bu 13 kişi arasında biri 13 ve di
~eri de 14 yaşında iki çocuk bu
lunuyor. 

Nevaf Yıldınm Nusaybin, Çe
likköy 1975 do~umlu, Abdulbaki 
Altog ise Mardin, Nusaybin 1974 
dWınılu . 

Oldürülenlerin yaş ortalaması 
21. Meslekleri belli de~il. Mar
din yöresindeki tüm faili meçhul 
cinayetler ve eylemler bu insanla
rın üstüne yüklendi. 20 kişinin 
öldürüldü~ü söylenmesine ra~
men, yetkililerin basma da~ıttık
ları foto~raflarda yalnızca 4 kişi 
görülebilmekte. . PKK'nın olay 
ile ilgili açıklaması yok. Tunce
li'de da~ıtılan bir bildiride, öldü
rülen 20 kişiden ?'sinin örgüt 
üyesi oldu~, di~erlerinin ise 
' 'Köy Korucusu ' ' oldu~u iddia 
edildi. 

Olayla ilgili olarak bölgede bir 
süreden beri araştırma yapan 
ANK muhabirleri, di~er bütün 
olaylarda oldu~u gibi bu olayda 
da, bir ihbar üzerine Nusaybin'in 
Kilisedüzü bölgesine giden as
kerlerle bölgede bir çatı_şma ol
du~nu do~ruladılar. llıbarın, 
Suriye polis örgütü Muheberat 
içinde çift yanlı oynayan ajanlar
dan kaynaklandı~ı i.se, bölge hal
kının genel kanısı. llıbarın yanlış 
de~erlendirildi~i ve sivil halktan 
insanların öldürüldü~ çatışma, 
ilk resmi haberlerden sonra gizli 
tutuldu ve basının resim çekmesi
ne izin verilmedi. 

Konu ilgili Kürt siyasi çevrele
rinde ise yapılan yorumlar bir 
hayli farklıydı . Çok başı hale ge
len PKK'daki iç hesaplaşmanın, 
örgütü çöküşe götürdü~ü iddia 
ediliyordu. Bir süreden beri PKK 

sekretiri A. öcalan'ın örgüt için
de muhalefet edenlere karşı açık 
bir mücadele sürdürdü~übilin
mekte idi. Bu mücadeleyi sürdü
rürJsen, son olayları da eleştiren 
A. Ocalan'ın 1987 yılı içinde mey 
dana gelen olayların sorumlulu
~ndan da kurtulma gay~ti için
de oldu~ görülüyordu. Ocalan, 
m. Kongreden sonra, Avrupa ve 
ülkeye gidenlerin ''Ağavari '' yön 
temlerle hareket ettiklerini iddia 
ediyordu. Bu iddiaya göre onlar, 
1987 Newroz'ları ile Hakkari ve 
Mardin olaylarının sorumluları 
ve suçluları sayılmaktaydılar. 

A. Ocalan, "Biz, kitlelere sağ
lıklı yaklaşalım derken, onlar, 
kitleleri hedejleyip, on/an anala
nndan doğduk/anna pişman et
mek için her şeyi yapmaktadır
lar" diyor ve ekliyordu: "Sözü
mona, ülkede pratik önderliğe 
soyunu/muştur. Ancak zemine a
dım atar atmaz, en kaba ve ağa
vari metodlar ve IC'nin dayamğı 
bastımza yöntemleri içiçe geçiri
/erek kadro/ann üzerine bir balta 
sallanmıştır. '' 

Muhalefetin ' 'Yatağa düşürme
dik tek kişi bırakmayacağ~z '' de
di~ini de belirten A. Ocalan, 
böylece, yüzlerce kişinin ölümü 
ve bir o karlannın da yaralanması 
ile beraber, binlerce kişinin tu
tuklanması ilgili olgulan biraz 
dah~. karanlık hale getiriyordu. 

A.Ocalan'a göre, bunlar, "Say
gısız ve üslupsuıtiurlar. Sokakta 
yürümesine dahi becerememek
tedirler. Toplumda nasıl konuşu
lacağını, insanlara nasıl hitap 
edileceğini bilmemektedir/er. In
sanı insan yapan değerlere ters 
bakmakta ve ters göstermekte us
tadırlar. Bir gün içinde pireyi de
ve yapmaktadırlar. Pire için yor
gan yakmakta, evi yangın yerine 
çevirmekredir/er'' 

Örgüt içi muhalefet ile ilgili ola
rak ''Gerekirse dünyayı bunlann 
başına yıkmaktan çekinmeyece-

ğiz!" diyen PKK'nın bu en yetkili ve 
en sorumlu kişisinin belirlemeleri ile 
Nusaybin olaylan arasında bir ba~
lantı oldu~u kanısında olan siyasi 
çevreler, çok başlı bir duruma gelen 
PKK'nın Suriye polis örgütü içinde 
çift yanlı oynayan ajanlar tarafından 
sırurda provakatif olaylara itildi~ini 
iddia etmekteler. 

TC yetkililerinin, olayı hemen ört
bas etmeleri de bu karanlık ilişkinin 
ortaya çıkmasından duyulan endişe
lere ba~lanmaktadır. Arada, öldürü
len devrimciler ve siviller ise, basın
da "Hain, Terorist, Eşkiya "gibi suç 
lamalarla mahkum edilerek politika
nın gündeminden düşürülmektedir. 

Kürdistan Press'in baskıya girece~i 
şu saatlerde ANK'nin teleksine ar
darda gelen haberler, sayıları 70'in 
üzerinde bulunan bir grup militanın 
Şırnak ve Pervari ilçeleri arasında 
bulunan Dereler köyüne ba~lı Derle
ören mezrası yakınlarında komando
tarla dün (18 Nisan) ö~leden bu yana 
silahlı çatışma içinde bulundukları
nı; akşam saatlerinde yo~un ya~
murdan da istifade ederek izlerini 
kaybettirdiklerini bildiriyorlardı. 

Diyarbekir Askeri Hastanesinde te
davi altına alınan bir astsubay ile bir 
er ölmüş ve bölgeye F~~ız yapısı 
PUMA helikopterleri ile Ozel Hare
ket Timleri 'nin indirilmiş .. 

TBMM gündemine Kürtçe serbest 
bırakılsın . tartışmasının dayatıldığı, 
ABD'nin lran'ı do~rudan hedef ala
rak saldıoya geçtiği ve TC'nin Gü
ney sırurlarına yoğun biçimde asker 
sevketti~i, Birand'ın ifadesine göre 
etkili Kürt gruplarının TC'ye mesaj
lar gönderdi~i(!) bu nazik günlerde, 
8 yıllık muhaceretin kokuşmuş de
ğerlerinin baskısı altında ''dünyayı, 
örgüt içi muhalefetin başına yıkmak
la'' meşgul olan PKK merkezinin, 
tepeden tıma~a silahlı katil bir ordu
nun önünde militanlarını başsız bı
raktığı ise Kürt hareketinin ne tür be
lalarla boğaziaşmak zorunda oldu
~nun somut bir göstergesi sayıl
makta. 
Kuşatılan ve katıedileceklerine ke

sin gözü ile bakılan dağdaki insan
larla devrimci bir dayanışma içine 
girecek güçlerin, ne metropolde ve 
ne de Kürdistan'da ortada görülme
ınesi ise sürecin en hazin yanı . 

REKORA ROJNILATA NAViN 
Afirandina çeken kimyevi li lraqe. 

Li gor kovara ''JAN ES': ku li Ingiltere çap di
be; di afirandina çeken kimyevi de di rojbilata 
navin de Iraq bılye bezeki mezin. 
Li gor ve kovare, di van rojen dawi de bi kara

nina van çAekan behtiri 1000<•> kesen siwil (me
deni) yen Iranihatine kuştin ıl li dora 7000 ji bi
rindar bılne. 

Herwisa li gor nivisandineke din ya bejmara 
dawi ya ve kovare Iraqe afirandina gaza kimye
Wl ''s ann'' ku bixwe xetera mirine z&le kiriye. 
Li Iraqe, navendiya lekolina zanistiye ya gaza 

sarin diafirine, ji xwe bere ji li we de gaza Ta
bun diliate afirandin, li Başurrohilate Bexdaye 
dimine. Pişti bikaranina gaza "Sarin dinava du 
deqiqan de tesira xwe ya mirine dide. Li aliye 
din ji, du karxanen din ku bi kapasiteki gelek 
fıreh maddeyen kimyevi diafirinin di Bakun1-
rojawaya Iraqe de li bajare Sammara ı1 Al
Fellujahe de hene. 
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Li gor dazaninen çavkaniyen diplomatik yen Bexda 
ı1 herweha welaten Erehan Iraq, mehe 60 ton g~ 
MAUTARDE, 4 ton TABUN ı1 4 ton ji SARIN 
ç&like. 

Ger mirov ewlebılna öan hejmaran bide ber çavan, 
Iraq niha di rojbilata navin de di afirandina çeken 
kimyevi de bılye bezeki mezin ı1 giring. Pişte Iraqe di 
vi wari de Suriye dibe ye duwemin. 

Vergerandin ji Frensi bo. tirki: 
T.DEMIRER 

D 
Ev ni vis ji rojnameya Swesri ''Le COURRİER'' ha

tiye wergirtin 15.2.1988. 

(*) Ev hejmar bere Jenosida Helebçe, Sergelu-Bergelu u Qeredax 
hatiye nivisin. 

Kirve Kalender • Paris 

KÜRT HALKININ DOSTLARI 
KiMLERDiR 

VE KPRTLERE KARŞI NASIL 
MUCADELE EDERLER? 

"Dünya üzerinde bir yeri olmak isteyen 
her millet çarp1şmafld1r" 

N. Dersimi • Gençliğe Hitap 

Kürtlerin düşmanları sürekli belirtildiği üzere bellidir: Sömürge
cilik, Emperyalizm vb., vb .. Peki ya dostları kimlerdir? Ri vayete 
göre bu da bellidir: İlerici güçler, Sosyalistler, Solcular vb. Kürt 
halkının düşmanları üzerlerine düşenleri çok iyi yerine getiriyor; 
dostlan olması gerekenler, bu dostlu~ en ufak bir çap da bile ciddi 
bir zemine oturtmamışlardır. Üstelik, ço~u zaman düşmanın işini 
kolayiaştırma eylemi içinde olmuşlardır. 

Teori de bile yeterli dostluk ilişkisi yaratmaktan uzak bu 'güç'ler 
pratik olarak hala sıfır noktasına ulaşabilme çabası içerisindedir
ler. Her hata, yanlış ve vurdumduymazlık bir takım bahanelerle ge
çiştirilirken; sefil bir durumda seyreden sözümona bu 'taktiksel' 
"dost"lar, gösterdikleri konumun çok altında olduklarını gizlemek 
için, işin felsefi- idealist yanını, materyalist- determinizm diye öne 
sürmekten de geri kalmazlar. Bir bildiri veya dergi basıp da~ıtma 
dışında, örgütsel olarak en sıradan demek düzeyinin pratiği altında 
duran bu 'güç'ler, özünde dost aramaya muhtaçtırlar. Kimseyle da
yanışacak takatları yoktur. Eveilik oyanayan çocuklar gibidirler, ça
buk danlırlar. Bu dargınlığın hıncı, sözde yaptıkları dayanışmayı 
da bazen geri almalarına neden olabilir. Kürt halkına dost görünüp, 
pratiğiyle düşmandan ayırdedilmesi gereken bir sürü 'güç', Kürt la
fını bile duymaya tahamüllü değildir. Geçmiş dönemden günümü
ze, pratik, bu yönde işledi. Burjuvazinin bile kürt sorununu 
'tartıştığı ' bu dönem, "sol " hala teorik düzeyde destekçidir. Bu 
eksik - aksak teorik değinimler bile Kürt ögesinin mücadelesi so
nucudur. 

Yeni bir paragraf açmak gerekiyor öyleyse: Kürt ögesi geçmiş dö
nem de olduğu gibi gelecek dönemde de, gerek burjuvazinin ve ge
rekse kendisine dost olduğunu iddia edenlerin kafasına vura vura 
kendi meselesini tartıştıracaktır. Bu yeterli değildir. Esas gerekli ve 
önemli olan ise gelecek zamanın içindedir; Kürt ögesi , kendisini 
çok özgür ve ba~ımsız bir düşünceyle donatacak ve dost görünen 
güçlerle bile arasına kalın bir çizgi çekecektir. Böylesi bir saflaşma 
Kürtlerin kendilerini tanımasına ve kendi güçlerinin diğer güçler
den kesinkes ayırabilmesine hizmet edecektir. Yapmacık süs ku
rumlann yerini, öz - güç esinli kurumlar alacaktır. Dostluksa do~
ru dostluk. . Dost, düşmandan ayrılacaktır. Kürt ulusal kurtuluş 
mücadelesi karşıtları , ezeli dost görünen, Kürt milli hareketlerine 
kendi burjuvazisinden bile fazla kin duyan ve Kürt tarihinde olumlu 
her şeyi karalamaya çalışan, resmi ağızlı Kemalist solcular tarihin 
kara sayfalarında ışık aramaya çalışacaklardır. Kendi burjuvaları
nın savunusunu üstlenerek. 
İşin daha önemli yanı ise; dost ve düşman kavrarnlarının içerik 

olarak yerli yerine oturtulması ve esas dostlu~n "öz-güç" -
Kürdistanİ bir oluşum- yaratmaktan geçtiğini bilince çıkartmaktır. 
Böylesi bir oluşum, gerçek dost olanlarla, kadim düşmanları biri
birinden ayırmaya hizmet edecektir. Kürdistan'da ulusal bir oluşum 
bütün ilerici güç ve ulusal hedefle çelişmeyenleri içine alır. ~ylesi 
bir durum Kürt halkının gerçek dostlannı da sevindirecektir. Ozel
likle, Marksist ve Enternasyonalist ve Porletarya diktatörlüğünden 
yana olduğunu vaaz edenler, e~er bu konuda bir nebze olsun sami
mi iseler, Kürt ve Kürdistan'ın kurtuluşunun sonuca ulaşması için 
her türlü desteği verir ve kendi çıkarlarıyla çelişen bir durumun ol
mayacağını teoriye çıkarırlar. 

Son olarak, Kürt ve Kürdistani güç ve bireyler olayın içinden dışa 
bakmak zorundadırlar. Kürt halkının en önemli dostları, ulusal 
kurtuluşun, ulusal kurtuluşçu çözümünü programlaştırahil en ve bu 
çözümün maddesel realizasyonunun becerisi yönünde adım atan 
Kürt mücadeleci güçleridir. Bunun aksi hiç bir yere vardırmadı, 
vardırmaz da. Öyleyse işleri tersinden düzüne döndürmek gereki
yor. Egemen ulus solunun şöven!'sosyalizm"ine kuyruk olmak şe
refli bir u~raşı değildir. Kürt halkının dostuluğundan, Kürtlere kar
şı duruma geçmekten kurtulmak gerekiyor. Bırakalım o görevi eze
li kin duyan gönüllü düşmanlar ve uşakları yapsın. Bizim yapacak 
çok daha önemli görevlerimiz var. "Uzun tarihimiz boyunca, hiç 
bir kuvvet bize mağlubiyet ilanı yaptıramamıştır. .. Kürt alnı , Kürt 
yurdunun haşmetli zirveleri gibi, daima yüksek kalmış ve hiç bir fa
tihin önünüde e ği/me miştir. Kürt hayatiyetinin hakikatı, bugünün 
de şaşmaz hakikatıdır. Çünkü, Kürt ölüm kalım cidalını terketme
miş, mağlubiyet itirafında bulunmamış, dünya milletleri saflann
dan silinmemeye karar vermiş, yaşamak isteyen ve yaşamak için öl
mesini bilen bir milleuir"(Nuri Dersimi, Gençliğe Hitap) 

A. Dikili 
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TÖB-DER BAŞKANI GÜL TEKiN GAZiOGLU 

"Bize verilen proğram1 uvguladlk!" 
D"Türkiye'de var olan ve halen ortadan kalkrnatİıış bulunan o konudaki has
sasiyetler sürüyor. Bunu öğretmen hareketinin dışında aramak lazım" 
q·~amlı olan ulusal sorunun asıl sahipleri tarafından savunulması değil
dır. Bu doğaldır. Asıl önemli olan ezilen ulusa karşı politikalara karşı çıkan 
ezen ulustan insanların tavndır!" 

TÖB-DER geçtiğimiz günlerde İsveç'in 
başkenti Stockholm'da 200'e yakın öğret
menini katıldığı bir toplantı.~üzenledi. Top
lantıda hazır bulunan WB-DER Genel 
Başkanı Gültekin Gazioğlu ile, toplantı er
tesinde görüştük: 

O Sayın Gazioğlu, toplantınızda üzerinde 
en çok tartışılan konulardan birini Öğret
men Hareketi içinde Kürt sorununa bakış 
oluşturdu. Bu neyin ifadesidir. Sorunun 
kendini dayatması mı, yoksa öğretmen ha
reketi içinde bir bilinç sıçraması mı? 
OOOBu sorun yalnız eğitime yansıyan 
yanlarıyla doğal olarak tartışıldı. Bu tartış
ma yeni yapılmadı. Bu anlamda yeni bir 
olay değil. Şu tartışma geçmişte de yapıl
mıştı. Ve 10B-DER)n hem çalışma prog
ramlarına, hem de 10B-DER'in düzenledi
ği eğitim kurultayı kararlarına, eğitim ya
nıyla yansımış bir olaydır. Dünkü tartış
malarğa bunun üzerine dile getirilen görüş
ler 10B-DER'e ilişkin. 10B-DER'in bu 
konuda eksikliğini tamamlama biçiminde 
olmamıştır. Bu konuda 1ÖB-DER'e kimse 
eleştiri getirmemiştir. Ancak, yeni bir öğ
retmen hareketinin derlenip taparlanması 
aşamasında acaba bu konu nasıl yansıya
caktır, ele alınacaktır endişeleri dile getiril
miştir. Ben bu konuda öğretmen hareketi
nin tabanının geçmişte varmış olduğu aşa
manın gerisine düşeceği endişesini taşımı
yorum. Ve endişesini dile getiren arka
daşların da endişelerine katılmıyorum. 
O Cumhuriyet'le birlikte öğretmenler Ke
malizmin taşıyıcıları olma işlevi yüklen
miştir. Bu ilk öğretm!;n derneklerinden, 
Köy Enstitülerine ve WS'e kadar benimse
nen bir işlev olmuştur. Hatta, bunu kabul 
ed_ip etmemek ilericiliğin ölçütü olmuştur. 
WB-DER içinde bu geleneği farkedip yık
ma yönünde bir çaba var mıydı? 
000 Demokratik öğretmen hareketi sınıf 
mücadelesinin dışında olmuyor, gelişmi

yor. Ona koşut, onunla birlikte gelişiyor. 
Dolayısıyla öğretmenierin bilinç düzeyi de 
toplumsal gelişmeyle birlikte yükseliyor. 
Ayrıca, öğretmenierin aydın karekterli olu
şu, kitapla haşır-neşir oluşu, belki de top
lumda en erken gelişmelerden etkilenen ke
sim oluyor:. Dolayısıyla, bu, bence doğal 
bir akıştır. Oğretmen hareketi içindeki sınıf 
bilinçli öğretmenierin sayısının artmış ol
masının, nice! varlığının artmış olmasının 
belli bir dönemde nitel sıçramayla dönüş
müş olması tarzında izah edilmelidir. Yok
sa, bir ideolojik savaş sorunu biçiminde ge
lişmemiştir. Kaldı ki, demokratik öğretmen 
hareketinin içinde Kemalist ideolojiyi be
nimseyen eğilimler vardır. Onun, öğretmen 
hareketinin genel karekteri anti-emper
yalist, anti-faşist, anti-şovenist oluşdur. Bu
gün varılan nokta itibarı ile söylersek, bunu 
salt bir ideolojik konunun, bir başka ideo
loji ile çatışmasıyla varılan bir nokta olarak 
görmemek lazım. Genel olarak bir geliş
menin ürünüdür ve bugün vardığı aşamada 
hiç de azımsanılacak bir nokta değildir. 
ODünün önemli tartışma konulanndan biri 
de anadilde eğitim sorunuydu. }abancı ül
kelerde yaşayan 3 milyon Türkü . .iJgilendir
me bağlamında tartışıldı bu. WB-DER, 
Türkiye Kürdistanı'nda 15 milyona yakla
şan nüfusu ile, bırakalım anadilde eğitimi, 
analanyla kendi dilinde konuşması bile ya
saklanan insanlar için ne düşünmüştü? Bu 
sorunu ele alıp tartıştı mı? Bunun güncel
leşmesi için bir proğramı var mıydı? 
O.P OBizim yönetime geldiğimiz 1976 
10B-DER Kurultayı'nı hatırlıyorum. O
rada yönetime aday gruplar çeşitli proğram 

taslaklan sunmuşlardı kongreye ve genel 
olarak dünya görüşlerini açıklamışlardı. 
Kongrede komisyonlar bu önerileri karar 
tasarılan haline getirmişlerdi. Tasanlarda 
ulusal sorunun eğitime yansıyan bölümleri 
de yer alıyordu. Bunlar kongre üyelerinin 
oybirliği ile kabul ettikleri kararlar haline 
dönüştü. Sonuç olarak seçim yapıldı ve bi
zim de içinde bulunduğumuz bir yönetim 
seçildi. Kurultay bizi seçerken, elimize bir 
de proğram taslağı verdi . Biz o proğrdlll 
çerçevesinde iş yaptık. 
Bunu,şunun için a.~atmak istiyorum: Ko

nu yeni değildir. 10B-DER'in proğrarnı
n~, ~alışmalanna ve tüm eyle~erine gir
mıştır. Ve eğer hatırlanırsa, 10B-DER'i 
kapatan askeri mahkemenin gerekçelerin
den biri dy. buydu, yani bölücülük yapmak .. 
Elbette 10B-DER'in kendi alanına giren 
böylesi bir konuyu seslendirmesi kadar do
ğal bir şey yoktu. Bunun devrimeilikle falan 
ilgisi de yoktur. Fakat o dönem Türkiye'de 
var olan ve halen katı bir biçimde süren bu 
konudaki hassasiyetler ortadan kalkmış de
ğil. Bunu, öğretmen hareketi dışında ara
m~ lazım. Dolayısıyla konu yeni değil. 
lO B-DER bu konu ile ilgili başarılı bir sı
n'!y vermiştir. Bu nedenle kimsenin 
10B-DER proğrarnlanna bir eleştirisi 
olamaz. Mesele, gelecekte bunun nasıl ele 
alınacağı meselesidir. Daha açık söyleye
yim: biz geçmişte herkesin anadilinden, hiç 
olmazsa ilk öğretimi kendi anadilinden gör
mesini ısrarlı bir şekilde savunduk. Bu yüz
den mahkemelere verildik. Ceza giyenleri
miz oldu. Ama, bu mesele yasaklarla halle
dilecek bir meseler değildi. Dünyadaki 
örneklerine bakıyoruz, hiçbir dil ve kültür 
ceza yasaklan ile yasaklanamaz. Türkiye~ 
de de anadili türkçe olmayan milyonlarca 
insan yaşıyor, bu insanlara "sen anadilini 
unut, konuşma; çocuğuna anadilini öğret
me" diyemezsin. Bilim adarnlarının araş
tırmalan var. Diyorlar ki, eğer bin insan 
ana dilinde eğitim görmez ise, ne kadar iyi 
eğitim şartlannda yetiştirilirse yetiştirilsin, 
yeteneklerinin varabiieceği noktaya vara
maz. Çünkü, eğitim ailede başlar. Dil, dü
şüncenin ifade aracı olmakla beraber, dü
şüncenin gelişmesine de hizmet eder. En 
çok karşı olduğumuz konuşu şöyle bir to
parlarsak - ben bunu zamanın başbakanı 
Ecevit'e de başkalarının huzurunda açıkca 
söyledim - bir çocuk düşünelim. Bunun 
anadili kürtçe olsun. Bu çocuk 7 ~ 8 yaşla
rında ilkokula başlıyor. Bu yaşa kadar kürt
çe ile beslenip gelişiyor. Bir başka çocuk 
daha düşünelim, türk çocuğu olsun. Bu da 
aynı yaşiara kadar kendi dili ile beslenip şe
killensin. Okula başlandığında bu iki çocuk 
aynı sınıfa veriliyor ve başlarına da bildiği 
tek dil türkçe olan bir öğretmen dikiliyor. 
Bu iki çocuk türkçe bakımından eşit değil. 
Biri 8, diğeri O .. Türkçe ile eğittiğin zaman 
nasıl olur da bu ikisi eşit şartlarda yarışıyar
lar diyebilirsin. Bir yarış düşün, biri O met
rede, diğeri 800 ... Ve biz hadi diyoruz, kim 
kimi geçecek! 

Biz bu uygulamaya dün de karşı çıktık, bu 
gün de karşı çıkıyoruz, yarın da karşı çı
kacağız. 
OSon bir soru daha sormak istiyorum; ulu
sal sömürünün olduğu ülkelere baktığımız 
zaman, orada ki örgütlenmelerin mesleki, 
sendikal, siyasal vb. duyarlılığı, başka bir 
ülkenin ulusal sortınuna gösterdiği ölçüde 
değil. Yani m~rkezden !JZakiaştıkça duyar
lılık artıyor. Orneğin, Ingiltere'deki öğn:t
men hareketi Bask'lara destek verirken, Ir
landalılara kayıtsız kalaf?iliyor. }8 da İspan
yol öğretmen hareketi Irlandalılara, Bask-
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Gültekin Gazioğlu: "Anadilde eğitimi her zaman savunduk. Savunmaya devam edeceğiz" 

Daha aç1k, daha kararli 
Ulusların kendi kaderini tayini sözkonusu olduğunda, ezen ulusun insanlannın duyar

lılığı merkezden uzaklaştıkça artıyor. Bir bakiyoruz Vietnam Kurtuluş Savaşı, liberalin
den komünistine kadar bütün Fransızların desteğini alıyor. Ama, aynı duyarhlığın Ce
zayir sorunu_n~ ~ö~terilmesi bir yana, kçndi emperyalizmine bir destek var. Topraklan 
her ulustan ılencının kanıyla sulanmış lspanyollar, en hafif deyimle BASK sorununa 
kayıtsız kalıyor. Basklılann bağımsızlığını savunan İngiliz devrimcilerinin tutumu, İr
landa söz konusu olduğunda içler acısı. 
B~ öm~kleri çoğ~~ mümkün. Türkiyeli devrimciler açısından da durum aynı. Ce

~yır, Vıetnam, F~.ıstın, .. ~ngola sorunlarında son derece duyarlı dayranan insanlarda, 
ıçıçe yaşadıklan Kurtler ıçın aynı duyarlılığı görmek mümkün değil. Içinde yaşadığı ça
ğı ulu_sal kurtuluş savaşlan çağı olarak değerlendirip, solcu bir geleneğin oluşmasında 
emeğı geçmiş, Yunan ulusunun kurtuluşu için silaha sanlmakta teredüt etmemiş Türki
yeli bir devrimci, Kürt sorunu söz konusu olduğunda şöyle diyebiliyor: ''Ulusal kurtu
luş savaşı venniş bir ordunun, doğudaki hatalannı abartarak tavır alma eğiliminde 
olan arkadaşlar var. Bu yanlış bir tutum. Bunlan aile içi çatışma olarak yorumlamak 
gerekir'' 

Türkiyeli devrimciler Kürt ulusunun kurtuluşu sorununu uzun yıllar doğu sorunu ola
rak telafuz etmiştir. Aslunda bu, iktidarın doğunun geri kalrnışlığı ve kalkındınlması 
g~rektiği söyle~nden farklı değil. Türkiyeli devrimcilerin bunu görmesi gerek. Ken
dı egemen güçlen tarafından ezilen bir ulusa karşı görevlerini yerine getirmek istiyor
larsa dürü.st olmalılardır. Bu. konuda evrensel bir zaafın tartışılması da olacaktır. Bu
nunla biz Irianda SOfUnunu, Irlandalıların kalkındırılması ve işsizlik sorununun çözül
mesi olarak gören Ingiliz devrimcilerinin tutumunu da tartışacağız. Bu tartışma bir 
bilinç sıçramasına yol açacaktır. 
Yaptığım röportajlarda bu soruna ilişkin verilen cevaplar da bir samirniyetsizlik var. 

(Buna bir istisna Kemal Uzun diyebilirim) 
Şöyle ki, bir çok insan bu konuda Türk solunun tutarsızlığını görmezlikten geliyor. En 

!yisiyle bu tu~ızlığı Türkiye'nin siyasal koşullannın zorluğuna bağlıyor. Ben buna 
ınanrnıyorum. Sıyasal iktidara karşı savaşımında yüzlerce şehit vermiş, akıl almaz iş
kencelere maruz kalmış, zındanlara doldurulmuş insanların ülkesinde, bu sorunda si
yasal koşullar nasıl suskunluğun temeli olur. 
_Dei??Ja:asi .sa~şımında tutarlı davranmak istiyorsak, artık bu tavrı bırakmalıyız. Ki

şısel ilışkilerimizden, toplumsal boyutlarına kadar, bu konudaki ikiyüzlülüğü açığa çı
karan ve tartışan bir tavrı benimsemeliyiz. 

lardan daha duyarlı; Fransız Komünistleri 
· Vıetnamlılan destekilyor, Cezayir' i gör
mezlikten geliyor! Ben, Kürdistan sonınun
da, Türkiyeli ilericiler açısından aym duru
mun geçerli olduğunu düşünüyorum. Ne 
dersiniz? 
OOOOlabilir. Çok doğaldır. Milliyetçili
ğin egemen olduğu, milliyetçilik ideolojisi
nin devlet ideolojisi olarak yürürlükte bu
lunduğu ülkelerde -ki bunların sayısı bir 
hayli kabarıktır ve Türkiye de bunların 
içindedir- doğaldır .. Türkiye'de bu durum 
şovenizme varan bir ideolojik dayatma biçi
minde sürdürülmektedir. Milliyetçilik tür
tularını heryerde görmek mümkün. Bu ko
nuda da görmek mümkün. Vardır bizde 
böyle birşey .. Ama, meselenin bu yanını 
görürken, şu yanını görmezden gelmek ol-

Göçmen AHMED 

* 

maz: Türkiye'de bu gün ulusal sorunu savunan 
sadece ulusal soruna sahip olanlar değildir. 
Bunu görmediğimiz taktirde, temel bir yanlış
lık yapmış oluruz. Ve herhalde anlamlı olan, 
ulusal sorunun asıl sahiplerinin savunması de
ğildir. O doğal bir savunmadır. Haklıdır. Asıl 
alkışlanması gerekli olan ise, ezilen ulusa karşı 
uygulanan politikalara karşı çıkan ezen ulustan 
insanların hareketleridir. 

Gelecek sayıda: 
Kemal UZUN ne daşünüyor? 

lÖB-DER Eğitim Kurultaylannda "Halklar 
7Bsaflsl" ile ilgili çalışmalara katılan öğret
men arkadaşlar, gözlemlerinizi yazmayı dü
şünmüyor musunuz? Yazılarınızı bekliyoruz. 
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"SOQetler Ortadoğu'da gerçek 
dostlarini bulmuş değiller!" 

YNK Genel sekreteri Celal Ta
labani ile yaptığımız röportajın 
diğer bölümleri geçtiğimiz sa
yı/arda yayınlanmıştı . Bu sayı
dıı, C. Talabani 'nin görüşleri
nin geri kalan bölümünü ve
riyoruz. 

* 
DO 1984 yılında Türkler bi
zirrıle Irak yetkilileri arasında 
devam eden otonomi görüşme
lerine müdahale ettiler. Onlar, 
"Eğer Yekiti'ye otonomi verir
seniz" diyorlardı, "Yekiti, dost 
olduğu Türkiye Kürdistanı! 
ndaki güçleri kışkııtır, onları 
teşvik eder, güçlendirir. Bu da 
bir Kürt devletinin kurulmasım 
getirebilir" 

ABD'nin Thhran Elçiligi'nde 
yakalanan belgelerden oluşan 
kitapların - sanırım iki bölümü 
Kürdistan'la ilgiliydi- 31 ve 32. 
ciltlerini okursanız görebilirsi
niz. Bu kitaplarda yer alan ol
dukça önerrıli bir konu var. Ko
nu, Iran ya da Irak Kürdistanı! 
na otonomi verilmesi duru
munda Türk siyasetini yansıtı
yor. 
O dönemde ABD Dışişleri 

Bakan yardımc!larından New
man, ABD'nin Istanbul, Anka
ra, Bagdat ve Tahran elçilikle
rine birer telgraf çekerek Elek
dag için ... 
O Şükrü Elekdıığ mı? 
DO Evet .. Newman şunları ya 
zıyor: "Türk elçisi Elekdağ ba
na, :.\nkaratlan emir aldım, 
çok önemli bir konu hakkındıJ 
sizinle görüşmemiz /azım' de
di; Şükrü Elekdağ geldi. Ben 
kendisine hoşgeldin dedim. 
Oturduk. Bana bazı sorular 
sordu. Sorulardan biri şuydu: 
:.\BD Dışişleri Bakanlığı söz
cüsü son konuşmasında Iran'ın 
bütünlüğüne değinmedi, acaba 
ABD'nin Küıt sorunu konu
sundaki görüşlerinde bir değiş
me If!İ var?: Ben, hayır dedim. 
Biz Iraı(ın bütünlüğünden y.ı
nayız. Iran'ın bölünmesini o
naylamayız. Kiiıt sonmu if.e il
gili olarak da bu sonmun Iran! 
ın iç sorunu olduğunu be
liıttim. 

Bunun üzerine Elekdağ, neşe
lendi. Ben de ona konuyu nasıl 
değerlendirdiğini sordum. Ba
l]a 'korkuyoruz' dedi. 'Eğer 
Iran 'da Kürtler bir otonomi ala
cak olurlarsa, bu bağımsız bir 
Kürt devleti için bir temel 
olabilir' 
Ben, bundan y.ına olmadığı

mızı beliıttim. Bunun üzerine 
Elekdağ heyecanlanarak, baş
ka sorunlan tartışmak için gel
diğini bile unutup benden kalk
mak için izin istedi ve hemen 
gitti. 

Ben, Elekdağ'ın ziy.ıretinin 
bu davramşı nedeni ile y.ılnızca 
Kürtlerle ilgili bilgi almak ol
duğunu anladım." 
O Görüşme Iran Devrimi dö
neminde mi olmuş. 
DO Evet. İran Kürdistan'ı 
Kürtlerin eline geçtigi dönem
de. Benim anlatmak istedigim 
Türk Hükümeti otonom bir 
Kürdistan'ın, Irak'ta, İran'da 
veya başka bir yerde oluşma
sından çok korkuyor. Irak'ta 
oluşacak otonominin, Türki
ye'yi direkt olarak etkileyecegi
ni çok iyi biliyorlar. Bu nedenle 
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korkmakta haklıdırlar. Irak'ta 
otonaminin oluşması demek, 
Türkiye Kürdistanı'nın kurtu
luşu için saglam bir temelin 
atılması demektir. Türkiye bu 
nedenle bizim Irak ile yaptıgı
mız otonomi görüşmelerine 
karşı çıktı. ABD ise, Sovyetle
rin otonomi görüşmelerinden 
yana olması nedeni ile bu gö
rüşmelere karşı çıkıyordu. Iz
vestiya otonomi görüşmeleri 
ile ilgili bir yazı yayınlarnış ve 
"Görüşmeler olumlu bir adım
dır" diye yorum yapmıştı. 
SSCB'nin Bagdat elçisi de Irak 
yetkililerine "Kürtlerle bir so
nuca vannanız y.ırar/ıdır" diye 
görüş belirtmişti. 
Fransa görüşmelere karşı de

ğildi . Fransız elçisi, Irak yetki
lllerine "Kürtlerle anlaşın" 
demişti . 

ABD ve Türkiye ise bütün 
agırlıklaruıı otonaminin veril
memesi yönünde koydular. 
ABD "YNK'nın otonomi al
ması durumunda sizinle ilişki
lerimiz bozulabilir" diyordu, 
Türkiye ise "Eğer otonomi ve
rirseniz, biz de petrol boru hat
tını iptal ederiz. Bu tehlikeli bir 
şeydir" diyorlardı. 
O Bu konu ile ilgili olarak öğ
renmek istediğim bir sorun var. 
1983 'te Kiırdistan 'dıı, Iran ile 
Irak arasındıı ve hatta Ortado
ğu 'dıı bazı şeyler değişti. Örne
ğin TUDEH operasyonundıın 
sonra SSCB ile Iran ilişkilerin
de değişmeler oldu. Irak'la 
SSCB'nin ilişkileri de buna 
uyadı olarak değişti. Aynı dö
nemde YNK, Irak hükümeti ile 
görüşmeler yapmaktaydı. Irak 
Komünist partisi 'nde de hükü
metle ilişki kurma eğilimi var
dı. Hatta ''Savaşa Hayır'' slo
ganı ile bildiri yayınladığı için, 
içinde bulunduğu CUD cephe
sine ters düştü. Bu benzeri ge
lişmeleri biliyorsunuz. Şimdi, 
Ortadoğu 'dıı mevcut dengele
rin önemli değişmelere uğradı
ğını söyleyebilir miyiz? 
DO Biliyor musun nasıl oldu? 
Ben Saddam'la görüştügüm za
man, Saddam bana "Cephe bi
zim partimiz (BAAS), YNK ve 
IKP'den o/uşmalıdır" dedi. 
Ben, konuyu IKP'ye iletip ilet
mediklerini sordum, "IKP'nin 
yeri, kürsüsü mahfuzdur" de
di. 

Eger bu cephe oluşsaydı, Irak 
sosyalist ülkelerle ilişkilerini 
düzeltebilirdi. Bu da Irak üze
rindeki ABD nüfuzunun yavaş 
yavaş ortadan kalmasını saglar
dı. Degişiklik bundan sonra 
beklenebilirdi. 
Türkiye ve ABD, YNK'nin ve 

IKP'nin Sovyet dostu oldukla
rını biliyorlar. Onlar, bu iki gü
cün Irak hükümeti ile anlaşma
sının Irak'ın politikasını degiş
tirecegini bildikleri için, oto
namiye karşı çıktılar. 
Tabi olaylara yüzeysel olarak 

bakanlar, bir yandan ABD ve 
Türkiye'nin Irak ile ol~ ilişki
leri, diger yandan bizim Iran ile 
olan ilişkimizi kavrayamadılar. 
Ne var ki Irak'ta büyük degi
şjldikler olması kaçınılmazdı. 
Ornegin eger otonamiyi alsay
dık, Kürdistan elimizin altında 
olsaydı.. Türkiye Kürdistanlı 
güçler oraya gelselerdi ... Şart
lar elbette çok degişirdi. 
ABD'nin karşı çıkması bu ne-

O "Sovyeder geçenyıl Ekim Devrimi'nin lU. yılı
m kudadılar. Daveder yaptılar, eğlenceler düzenle
diler.. Bütün dünyayı davet ettiler, yalnızca komşu 
Kürdistan'ı çağmnadılar!!" 
O "Biz Sovyeder'in Kürtler vardır, Kürt halkının 
yurtsever-demokrat bir kurtuluş hareketi vardır de
melerini ve bu harekede resmi ilişki içine ginnele
rini istiyoruz!" 

denledir. Irak, ABD'yi dinledi. 
Irak Devlet bakanı Yardımcısı 
İzzettin İbrahim Durri, benim 
yanımda itiraf etti. Ben kendi
sine "Durum nedir" diye sor
dum. "ABD ve Türkiye'nin 
baskısı mıdır?" 

"Evet, ABD ve Türkiye'nin 
baskısıdır. Orıların baskısıdır" 
dedi . İnkar etmedi. 
Şimdi Ortadogu'ya gelelim. 

Bize göre Ortadogu bir yol ay
rımındadır. Ya tümü ile emper
yalizmin etkisi altına girecek
tir. Ya da Irak düşecek, Irak 
düştügünde Kürdistan özgür 
olacak, Irak özgür olacak ve o 
zaman ortaya iki güç çıkacak
tır. 

Biri, Kürdistan Devrimi'nin 
gücü; digeri ise İslam Devri
mi'nin gücüdür. Bu iki güç bir
birine karşıt olamaz. Ayrıca, 
özgür, bagımısız ve demokra
tik Irak, Arap dünyasını etkiler. 
Irak Kürdistanı'ndaki gelişme
ler Kürdistan'ın diger parçala
rıru, özelliJde Türkiye parçası
nı etkiler. Islami hareket bütün 
Arap alemi ile beraber Türki-

ye'yi de etkiler. İslami hareket 
anti - amerikan bir güçtür. 
ABD'ye bagırrılı gerici Türkiye 
ve gerici arap rejirrıleri yıkılına 
tehlikesi ile yüzyüze gelirler. 

Emperyalistlerin Saddam'a 
destek vermeleri bu nederıler
ledir. Esasen, Suudiler, Ürdün, 
Küveyt ile beraber ABD de 
Saddam'dan rahatsızdırlar. Bu 
ne biçim beladır başımıza geldi 
demektedirler. Nasıl çözürrıle
yecegiz demektedirler. Ama 
aynı zamanda onu destekliyor
lar da. Çünkü, "Bizim mevzi
mizdir, siperimizdir. O düşer
se, sıra bize gelecektir" diyor
lar. Ortadogu böyle bir yol 
ayrımındadır. 

Bu durum karşısında biz 
Kürtler ne yapmalıyız. Bana 
göre herşeyden önce güçleri
mizi birleştirmeliyiz. Ve esa
sen önce kafalarımız özgür ol
malıdır. Bagımsızlık kafadan 
başlar. Sen kafanı başkasının 
eline verirsen, artık bagımsıı
lık bir başkasının elinde de
mektir. Fikri hizmetkarlık ya
pıyorsun demektir. Bundan 

Iqırtulmak gerekir. 
Ikinci görevimiz, değişiklik

ten yana olan dinamik güçlerin 
yaronda olmaktır. Onlarla. da
yanışma içine girmeliyiz. Isla
mi hareketle, ilerici güçlerle, 
şosyalist güçlerle... Biz artık 
Islami harekete eski gözle bak
mamalıyız. Değişmeyi kavra
mamız gerekir. Islami hareke
tin gerici devletlere baglı yanı 
bir yerde duruyor, ancak em
peryalizme karşı, ilerici yanı
nı. .. 
O Islami harekete anti
emperyalist ya dıı anti-ameri
kan diyebilir miyiz? 
DO Diyebiliriz. Temel çelişki 
çözüldügünde, dügüm de çö
zülüyor. 
Saddam yıkılırsa, Kürdistan 

bir daha başkalarının eline geç
mez. Kürt halkının eline geçer. 
Ondan sonra Kürdistan'ı Kürt 
halkının elinden almak o kadar 
kolay olmaz. Kürdistan'da bu 
gün ilerici güçler vardır. Halkçı 
güçler vardır. Sen bize bakma. 
Biz neyiz? Biz biraz efendi, 
okumuş kimseleriz. Oysa Kür
distan devriminde ilerici işçi
ler, köylüler mücadelede yerle
rini almışlardır. Kürt güçleri 
eskisi gibi, aşiret, aga, şeyh 
bilmem ne degildir artık . 
O Hareketin sosyal yapısı de
ğişmiş midir? 
DO sosyal yapı degişmiştir. 
Kalite degişmiştir. Degişme ol-

. dukça büyüktür ve bu degişme, 
mücadelenin her alamna, dü
şüncelerine, siyasi taktiklerine, 
iç ve dış ilişkilere de yansı
mıştır. 

Ben gelecegi aydınlık görüyo
rum. Bunu sırf ajitasyon olsun 
diye s~lemiyorum. Şartlar 
böyle. Derici güçler kuvvetli, 
gerici güçler ise zayıf durum
dadır. Biz eger mücadelemizi 
başarı ile sürdürebilirsek, sos
yalist ülkeler ve özellikle Sov
yetler Birligi var olan durumu 
iyi degerlendirebilirse, iyi kul
lanabilirse, ilerici güçlerle, 
Kürt halkı ile dayanışmasını 
arttırabilirse, faşist Irak yöneti
mine yaptıgı yardımdan daha 
fazlasını Türkiye'deki devrimci 
güçlere yaparsa, o zaman, Or
tadogu hiÇ kuşkusuz emperya
lizmin etkisinden kurtulur. Ye
ni bir Ortadogu meydana ~elir. 
O Emperyalizmin Ortadoğu ve 
Kiırdistan üzerindeki hesapla
nndıın söz ettiniz. Sovyetler 
Birliği de bölgede büyük bir et
kinliğe sahip ve dengelerin 
oluşmasındıı önemli bir rolü 
var. Sizce SSCB, Ortadoğu 'dıı 
statükonunu değişmesi yönün
de cesaret/i adımlar atabilir 
mi? 
DO Sovyetler ile ilişkimizin 
objektif olması gerektigi dü
şüncesindeyim. Bir çok şeyi 
onlardan isteme durumuna gir
memeliyiz. 
O O Ortadoğu'dııki değişiklik 
sorunu üzerine düşüncelerinizi 
alabilir miyim? 
DO Sovyetler sosyalist bir ül
kedir. Nesnel olarak dostu
muzdur. Diger yandan, bölge
de önerrıli etkiniiidere sahiptir. 
Varlıgı, gücü, kuvveti bölgede 
bir denge yaratmıştır. Biz bu 
dengenin gölgesi altında müca
delemizi sürdürebiliriz. Var 
olabiliriz. Yani, dünyanın bütü
nü ile emperyalist güçlerin 

kontrolü altında oldugunu söy
lemek yanlıştır. Sovyetlerin 
varlıgı dengeyi yükseltmiş ve 
bir boşluk yaratmıştır. Biz bu 
boşlukta hareket edebiliriz. 
Diger yandan, bize göre, ne 

yazık ki Sovyetler Ortadoğu'da 
gerçek dostlarını bulmuş cfegil
lerdir. Sovyetler daha çok milli 
burjuvazilerle idare edilen dev
letlere önem vermektedirler. 
Burılar da iktidar olan güçler
dir. Bu güçler bir dönem dev
rimci nitelikler taşımaktaydı
lar. Ancak bu devrimci nitelik
ler bu gün sona erıniş durum
da. Bu devletler süreçlerini 
doldurdular ya da doldurmak 
üzeredirler. En iyimser ifade 
ile yakın bir gelecekte süreçle
rini dolduracaklardır. Sovyet
ler, bu güçlerden daha çok ör
negin Kürt halkına, bölgedeki 
ezen ulus ilerici güçlerine ö
nem vermelidirler. 
Son bir nokta ise şöyle: Sov

yetlerin kendi problerrıleri var. 
Onlar bu gün /U yıllık sosyaliz
min yanlışları ve tahribatları ile 
ugraşmaktadırlar. Gorbaçov! 
un gelişi bana göre tarihsel bir 
zorunluluktu. Yani, onu gelişi 
bir takım yüzeysel degişiklikler 
için değil. Liderlik degişmiştir. 
Yaşlı gitl!llş, genç &elmiştir. 
Sovyetlerın emperyalızme ve 
kapitalizme karşı rlurabilmesi 
için Sovyet toplumunun, sanayi 
ve teknolojisinin, Sovyetlerde 
yaşamın gelişmesi ilerlemesi 
zorunlu idi. Bu anlamda Gor
baçov'un varlıgı tarihsel bir ih
tiyaç idi. Tabi, Gorbaçov'un 
şahsı degil, siyaseti önerrılidir. 
~ndisi gençtir. Sempatiktir. 
Insan onu, Brejnev'den daha 
çok sevebilir. 

Bu gün onlar kendi sorunları 
ile ilgilenmektedirler. Ne var ki 
bizim onları yoldaşça eleştir
memiz gerekir. Ki bizi dirıle
sinler. Orılara "Bizim de bir 
milletimiz var. Sürdürdüğü
müz bir mücadelemiz var. 25 
milyon Kürt Sovyederin kom
şusudur. Bu millet haklı ve adil 
bir mücadele veriyor. Hareket 
özgürlükçüdür. Devrimci-de
mokrattır" demeliyiz. 

Bize gerçekten yardım etmeli
dirler. 

Sovyetler gerçekten Ortado
gu'daki eski alışkanlıklarını 
terkedip, ilerici güçlere .destek 
vermelidirler. Yalnızca Iran'da 
TUDEH'e, Türkiye'de TKP'ye 
ve Irak'ta da IKP'ye dayanırlar
sa emin olun bu güçler aradan 
100 yıl dahi geçse herhangibir 
şey yapamazlar. Gerçekten de 
bu üç parti (TUDEH, TKP, 
IKP) Sovyetler için ne yapmış
lardır? Sovyetlere dost bile 
oluşturamamışlardır. Bana gö
re bu üç parti, örnegin Kürdis
tan'daki siyasetleri ile Kürt
Sovyet gostlugunu engellemiş
lerdir. Ornegın Kürdistan'daki 
güçler için bu güçler iyidir, 
yuıtseverdir, i/ericidir.. SSCB 
ile dost olmaları gerekir gibi 
bir düşünceleri yok. Tam tersi
ne, bu partilerin her biri kendi 
ülkeleri.ı.ıdeki güçlere atıp tutu
yorlar. Ornegin, IKP, Sovyetle
re gidip YNK hakkında konu
şuyor. Bir dönem de Parti 
(KDP) hakkında konuşmuşlar
dı. Onlar, Kürdistan'da müca
dele eden, devrimde yer alan 
güçlerin aleyhinde• • • • • 
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konuşmaktadırlar. Sözde, Kürt 
!erin haklarından yana bir ta
vırları var, somut olarak ise 
Kürdistan halkının hareketin
den yana bir tavırları yok! 

Onlar, izledikleri bu siyaset 
ile, Kürtleri Sovyetlerden uzak 
laştırıyorlar. Oysa görevleri 
bunun tam tersi olmalıydı. Di
yelim ki , bizim hakkımızda ko
nuşuyorlar. Sovyetlerin bizim 
hakkımızda yazı yazmasını isti
yorlar. Fakat onlar (IKP) bili
yorlar ki, biz, bizim hakkımız
da yazılanlara cevap veririz. Bu 
durumda, gidip, "Bakın, biz 
demedik mi, sizin hakkınızcia 
yazı yazıyor/ar" diyecekler. 

Tabi bu benzeri yapılanlar ne 
onların ve ne de Sovyetlerin çı
karına değildir. 
D Gorbaçov, Sovyetlerin Orta
doğu siyasetini değiştirebilir 
mi Sayın Talabani? Dünya si
yasetini bir yana bırakalım, bi
zi dııha doğrudan ilgilendiren, 
prağmatik ve dengeci Ortado
ğu ]!Olitikası değişebilir mi? 
DD Çok büyük değişiklikler 
olmasa bile, bazı değişiklikler 
olabilir. Doğu ve Batı Avrupa! 
yı örnek alalım . Ne Sovyetler 
Doğu'da ve ne de ABD Batı'da 
önemli değişiklikler yapamaz
lar. Ama, örneğin, bir zaman
lar Mısır Sovyetlerin dostuydu. 
ABD Mısır' ı çaldı. Bunun gibi , 
örneğin Sovyetler de Kürdis
tan'ı onlardan çalabilir, kendi 
dostu yapabilir. Bu tür gelişme
ler dengenin kökten değişı:pesi
ni gerektirmez. Şahın Iran'ı 
ABD'nin dostuydu . Sovyetler 
Islami rejim ile, Kürt ilerici 
güçleri ile dost olabilirler. 

Bak, sana bir örnek vereyim: 
Türkiye o kadar güçlü bir dev
let olmamasına rağmen, 600 
bin Bulgar Türkü için Sovyetle
re ve Bulgaristan'a karşı dura
biliyor. NATO üslerini getirip 
Sovyet sınırlarına kurabiliyor. 
Kormuyor.Peki, büyük Sovyet
ten ne diye Türklerden korkup, 
Kürtlere yardım etmesin? 

Geçen yıl Ekim Devrimi'nin 
70. yılını kutladılar. Davetler 
yaptılar, eğlenceler düzenledi
ler. Bütün dünyayı davet etti
ler. Ylllnızca komşu Kürdis
tan'• davet etmediler. Birisi 
bir köyde düğün yapsa, gele
nektir, uzak-yakın köyleri, şe
hirleri davet edip, kapıbir kom
şusunu davet etmez ise ... 
D Ama, Sayın Kemal Burkay 
ve S. Dijleli gittiler! 
DO Hayır! Sayın Kemal Bur
kay Kürdistan adına gitmedi. 
Sayın S. Dijleli Kürdistan adına 
gitmedi. Onlar Türk solu adına 
gittiler. Sayın Aziz Muham
med, Sayın Halit Bektaş, Sayın 
Ebu Cengo da* gittiler. Bir çok 
başka Kürt de gitti. Ama, Kürt
ler adına değil. 
D Size Arap solu adına çağn 
gelseydi, gider miydiniz? 
OD Hayır, gitmezdim. Defa
larca belirttik. Bizi~ Sovyet
lerle ilişkimiz olur. Istedikle
rinde gizli, istediklerinde açık , 

istediklerinde Moskova'da biz 
onlara durumumuzu anlatmak 
için görüşürüz. Biz, Sovyetle
rin Kürt halkı vardır, Kürt hal
kının yurtsever-demokrat kur 
tu/uş hareketi vardırdeme/erini 
ve onunla resmi ilişki içine gir
me/erini açıkca belirtme/erini 
istiyoruz. Yapmıyorlarsa , baş 
göz üstüne! Ama kalkıp, "Wef
dı/ Iraqi yezumu mese/en filan 
u Celal Talabani" derlerse, biz 
gitmeyiz. Ama, bana turist ola
rak gel derlerse, giderim. Tu
rist olarak, Almanya'ya, Avus
turya'ya gidiyorum. Orada si
yasi güçlerle görüşüyorum. 
Mümkün olursa Moskova'ya 
neden gitmeyeyim. Ayrıca do
larla da gideceğime söz veri
rim. Lenin'in kabrini ziyaret 
edip, çelenk koyarım. 

Fakat mesele bu değil. Ben, 
Sovyetlerin Ortadoğu'daki ge
lişmeleri görmesini ve bu geliş
melere yardımcı olmasını is-

tiyorum. 
Irak Kürdistanı'nın durumu 

ciddidir. 1925'teki Türkiye 
Kürdistanı'na benziyor. Assi
milasyon ve jenosid ile yüzyü
zeyiz. Bu nedenle biz herkesin 
kapısını çalmaya hazırız. Kapı
larını tak tak tak vurur ve Thçe 
(Yoldaş) beni dinliyor musun 
deriz. Hayır derlerse Mosko
va}'a gider Tevaris (Yoldaş) be
ni dinliyor musun deriz. Hayır 
derlerse, biz de Berlin'e gide
riz, Londra}'a gederiz, Yaşing
tonil gideriz ... Ama bağımsız
lığımızı kimseye vermeyiz. El
bette ki ABD ile Sovyetleri bir 
tutmuyoruz. Biri emperyalist, 
diğeri sosyalisttir. Onlara yöne
lik iş_teklerimiz de aynı değil
dir. Orneğin, ben Amerika'dan 
hiç şikayetçi değilim. Bilmem 
okudunuz mu? Şerare'de yaz
dım. Orada belirtmiştim. Ben, 
Kürtlere yaptıkları düşmanlık
lardan ötürü Amerika'dan, 
Fransa'dan ya da İngiltere'den 
şikayetçi değilim. Bu onların 
işidir. Doğaları, varlıkları buna 
bağlıdır. Ama, bize destek ver
medikleri zaman Sovyetlerden 
şikayetçi olurum. Çünkü sosya
list bir devlettir. 
D Çok teşekkürler Sayın Tala
bani. Eğer zamanınız varsa bir 
kaç s orum dııha vardı .. 
DO Tabi, buyrun. 
D Irak Kürdistanı 'na yönelik 
yeni bir Tıırk saidmsı gündem
de midir? 
DO Bu, her zaman gündem
dedir. Fakat pek de kolay değil
dir. Irak Kürdistanı'na gelecek 
olurlarsa oranın piknik yeri ol
madığını göreceklerdir. Oranın 
Vietnam olduğunu görecekler
dir. Ayrıca biz korkınuyoruz. 
Gelirlerse, bizim savaşacağı

mızı bilmelidirler. Kaldı ki ül
kemizin iki parçası da birleş
miş olur. 
D Biliyorsunuz, Tıırk devleti 
84 'ten bu yana siyasetini değiş
tirdi. Askeri yönetim, baskı, iş
kence ve imha ile muhalefeti 
sindirmeye çalışıyordu. Şimdi, 
bir demokrasi ortaya çıkanl
maya çalışılıyor. TKP de bu ko
nudıı ikna olmuş durumda, ki 
Tıırkiye'ye gitti. Bu proğram, 
görüldüğü kadıınyla, Sovyetle
rin de, Batı Avrupa Sosyalde
mokrasisinin de, hatta ABD 
kongresinin bir kanadının dıı 
onayını almış görünüyor. Bu 
güçlerin tümü, Tıırkiye'de ikti
dıır için mücadele etmeyen, 
Kürtlerin haklan konusundıı 
ısrarlı olmayan ve fakat NAJD 
üyeliğini savunan legal bir ko
münist parti kurulmasındıın 
yanalar. Böylesi bir yapı, Kürt 
ve 7Urk bütün diğer radikal mu
halefeti de bir çerçeveye sok
nıuş oyacak. Şunu sormak isti
yorum: Kuzey Kürdistan'dııki 
siyasal güçlerin hemen hemen 
tümü Bağımsız-Birleşmiş
Demokratik Kürdistan şianna 
sahipler. 7Urk devleti ise de
mokrasiyi ''o turtma '' mücade
lesi veriyor. Bu yapı içinde siz
ce Kürtlerin yeri neresi? Yani 
Kürtler nerede durmalıdırlar? 
Kürt hareketi stratejik tezlerin
den vaz mı geçmelidir? Kürt 
hareketi de gündemde olan 
burjuva demokrasisi mücade
lesine mi katı/malıdır? Yoksa 
stratejik tezlerinden uzaklaş
madıın, burjuva demokrasisin
den yararlanma yollan mı 
arama/ı? 
DO Önce, bu söyledikleriniz 
- affedin ama- % 100 böyle mi
dir pek bilemiyorum. Ama şu
nu biliyorum, demokrasi ile bi
zim mücadelemizrasında çeliş
ki yaratmak iyi değil. Ben, 
Türkiye'de oluşacak bir de
mokrasiden Kürtlerin yararlan
maları gerekir derim. Kürtlerin 
legal _ ve illegal mücadeleleri 
var. lllegal mücadelede kendi 
kaderini tayin hakkı ilkesi kay
bedilmemelidir. Bilemiyorum 
ama, senin dediğin gibi "ba
ğımsız, birleşik bilmem ne 
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Kürdistan" diyemem. Çünkü 
bu şiar .. . 
D Birçok siyasi gücün şiandır. 
DO Güzel, hoş bir şiardır 
ama, senin bunu yaratıp yarat
maman önemlidir. Stratejik 
olarak doğru bir şiardır. Bun
dan vazgeçilemez. Ancak, tak
tik düzeyde demokrasiden isti
fade edilmelidir. Legal ve ille
gal mücadele arasında böylece 
bir güdüm sağlanabilir. Legal 
ve illegal faaliyetlerden biri di
ğerine tercih edilmemelidir. 
Mücadele bu iki ayak üzerinde 
yürümelidir. Ama her şeyi de 
açıkca söylemek wrunda deği
liz. Ancak, bana göre illegal fa
aliyet stratejiktir, legal faaliyet 
tektik.. Taktik, stratejiye hiz
met etmelidir. Eğer biz, de
mokrasi için stratejirnizinden 
vazgeçmez isek, strateji yararı
na demokrasiden istifude ede
bilirsek, bu bizim yararımıza 
olur. 
D Kürtlerin varlığını kabul et
meyen bir rejimi demokratik 
olarak kabul edebilir miyiz? 
DO Ben görüşlerimi belirtiyo
rum. Kabul edip etmemek se
nin işin . Kaldı ki mutlak bir de
mokrasi de yoktur. Düşünelim 
ki, Sovyetlerde yoldaş Gorba
çov gelmiş, demokrasi getir
meliyiz, demolg"asiyi genişiet
meliyiz diyor. Once parti için
de, sonra toplum~a egemen 
kılmalıyız diyor. Ozet olarak 
her koşulda demokrasi olumlu
dur. 
D Güney Kürdistan 'daki hare
ketin siyasi ve askeri gücünün 
etkinliği biliniyor. Kurtanimış 
alanlara sahipsiniz. Bunu dün
ya dıı biliyor. Gücü, Güney 
Kürdistan 'dııkinden çok dııha 
az olan ulusal kurtuluş hareket
lerinin aldığı destek bir hayli 
fazla . Uluslararası düzeyde bi
ze verilen destek oldukça az ve 
sınırlı. Bu bizim bir eksikliği
miz midir, başka nedenleri de 
vadmıdır? 
DO Bu soru, öyle basit bir so
ru değil. Suç bizim, ya da dün
yanın diyelim. Olmuyor. Ol
dukça karmaşık ve ciddi ne
denleri var. Kürdistan'da büyük 
siyasi ve askeri güçlerin olduğu 
doğrudur. Büyük savaşlar yapı
lıyor. Peki neden diğerlerine 

y_apıan destek bize yapılrnıyor? 
Once şunu belirteyim: biz bu 
güne kadar bir Kürdistan cep
hesi kuramamışız. Uluslararası 
düzeyde büro ve temsilcilikle
rimiz yok. Henüz Avrupa ve 
Amerika'da kalıcı dostlar edi
nememişiz . Yurt dışındaki bin
lerce Kürtten yeteri kadar ya
rarlıınamamışız. Kendi iç çeliş
melerimizden ötürü bu güçleri 
gerektiği biçimde hareket etti
remişiz. 
Başka nedenler de var. Kür

distan'ı aralarında paylaşan 
devletlerin, diğer devletlerde 
ilişkileri var. Bunların dostları 
var. Düşman güce dost olan 
devletler,. bizi görmüyor, duy
muyor. Orneğin , Irak ve Suri
ye, Sovyetl~rle dostluk ilişkisi 
içindedir. Iran, kendisine is
lamcı güçler bulmuş. Türkiye 
NATO içinde, ABD ve Avrupa 
iledir. Bizim parçalanmışlığı
m.ız çok önemli bir olg• .. dur. 
Onemli bir diğer neden, sos

yalist ülkelerin Kürdistan'a kar
şı görevlerini yerine getirme
meleridir. Sosyalist ülkeler, ör
neğin Sovyetler Birliği bize, 
l963'te yardım etti. Her yerde, 
Irak'ın Kürtleri imha planlarını 
tartışıyorlar, propaganda yapı
yorlardı. Ne yazık ki bu gün 
hiçbir şey yapmıyorlar. Bize 
karşı kimyasal silah kullanılı
yor ve Sovyetlerden çıt çıkmı
yq_r!? 

Ote yandan emperyalisler 
Kürtlerin sesi çıksın istemiyor
lar. Onların basın-yayın üze
rinde büyük etkinlikleri var. 
Bir çok şeyin yayınlanmasını, 
duyulmasını, duyurutmasını 
engelliyorlar 

"Kürdistan'ı paylaşan devletlerin, diğerleri ile kurdukları ilişkiler, onların bizi desteklemelerini 
engelliyor. Sosyalist ülkeler ise görevlerini yapmıyorlar." Foto; ANK 

Son bir neden de, bizimle sa
vaşan devletler, özellikle Irak 
ve Türkiye bu işte çok şeytan
laşmışlar. Bir çok ilişki kur
muşlar. Örneğin, Türkiye'den 
sosyalist bir parti Avrupa'ya ge
lince Kürtleri ağzına almıyor. 
lrakBAAS Sosyalist Partisi, bir 
çok ilişki içinde. Yazarları, ga
zetecileri satın alıyor. Kürdis
tan'la ilgili yazı ve haberlerin 
yayınianmasını önlüyor. Baş
ka nedenler?? Arap devletleri 
var. Bunların büyük bir kısmı 
Irak'ın hatırı için bizden söz et
miyorlar. 

Komünist partiler de bu konu 
da olumlu bir rol oynamamış
lardır. Bazen kendi kaderini ta
yin hakkını, bazen otonomiyi 
onaylıyorlar. Ama, genel ola
rak Kürt hareketini onayiayıp 
desteklemiyorlar. Kürdistan'da 
ki ulusal demokratik kurtuluş 
hareketini onaylarnıyorlar. 

Kürdistan'daki ~!yasi güçleri 
onaylarnıyorlar. Orneğin, IKP, 
bizim h~ızda atıp tutuyor. 
Amnesti Internasyonal'dan Sov 
yetlere, diğer ülkelerdeki ko
münist partilerine kadar bir 
çok yerde bizim aleyhimi_zde 
belirlemelerde bulunuyor. Ifti
ra atıp, düşmanlık yapıyorlar. 
TUDEH aynı şeyi yapmıştır. 
Gerek. Kürt hareketine ve ge
rekse Iran KOP'ye karşı. Tür
kiye'yi iyi bilmiyorum. Daha 
iyi olduklarını da sarırnıyorum . 

Bu gün Filistin'in bir komü
nist partisi var. Bu parti bütün 
komünist partiler ile iyi ilişki
ler içindedir. Ve bütün komü
nist partiler Filistin'e hizmet 
veriyor. Bizim yok. Kürtlerin 
devletleri olmadığı için komü
nist parti kurma hakları da yok
muş!? Bize, komünist partisi 
kurma hakkını yasaklarnışlar. 
Bir devlette birden fazla komü
nist parti olmazmış. Ama, Fi
listin'in d~ devleti yok. Filistin 
ısrail ile Urdün arasında payla
şılmış durumda. Ama, onlara 
Komünist parti ~rma caiz, 
Kürtlere haram. Orneğin TU
DEH, TKP, IKP'ye Kürdistan! 

da sizin görüşleriniz d<>grultu
sunda bir komünist parti kurul
sun, siz öncü olun denilse, 
onlar buna da hayır derler. Bu
nu da Bundculuk, proletarya
nın gücünü bölmek, gericilik 
vb. diye adlandırırlar. Hatta 
daha ileri gidip, bunu emperya
lizme bağlarlar, Pentagon'dan 
kaynaklandığını, CIA işi oldu
ğunu söylerler. 

Bütün bunlarla beraber, şunu 
da belirteyim, Kürt hareketi 
Doğu ile Batı arasında bir so
run haline gelmiş değil. Afga
nistan, Doğu ile Batı arasında 
bir anlaşmazlık noktasıdır. Fi
listin de aynıdır. Ama Kürt so
runu aynı değildir. 
Kaldı ki Kürt sorunu genel 

olarak olgunlaşmarnıştır. 
Diyelim ki biz Kürdistan'ı 

kurtardık . Kerkük bizim elimi
ze geçti. Bu gün bizi görmeyen 
ne kadar devlet varsa, hiç kuş
kunuz olmasın bize gelecekler
dir. Bütün partiler temsilcileri
ni uçakla Kerkük'e göndere
ceklerdir. Bizimle ilişki kur
maya çalışacaklardır. 

Demek istediğim oiz kendi
miz bir şey olabilirsek eğer, 
başkaları gelip bizi bulur. Yar
dım da eder. O düzeyde olma
dığımız ~sındayım. 

Bizim, Iran'la ilişkilerimiz iyi 
değildi. Onlarla savaşıyorduk, 
onlar da bizimle. Bizim Sad
dam'a karşı yürüttüğümüz mü
cadele etkin olunca durum de
ğişti. Eğer biz ~p gibi küçük 
bir güç olarak Iran'a kaçsaydık, 
Kürdistan toprağı üzerinde ol
masaydık, peşmerge güc\imüz 
olmasaydı bu durumda Iran'a 
gitseydik, sence ne yaparlardı? 
Bizimle oynamazlar mıydı? 
Şuraya geliyorum: Türkiye 

Kürdistanı'nda da siyasetler 
birleşseler, bir kaç parti .. Gerçi 
bir çok parti var ya ... 
D Enflasyon var. 
DO Evet, enflasyon var. Bir
kaç makul ve büyük parti yan
yana gelseler, Kürdistanİ bir 
cephe içinde güçlerini birleş
tirseler ve biraz da etkinlikeri 

olsa, bakın o zaman kimler ge
lip, "Selamün aleyküm, nasıl
sınız, ne yapıyorsunuz?. Biz 
sizlerin eski dosdannızız!" 
der. 
D Teşekkürler Sayın Talabani. 
Sizi oldukça yordum. Bildij?iniz 
gibi son günlerde Diyar5ekir 
Cezaevinde bazı haklar elde et
me ve kürtçe konuşmak için bir 
açlık grevi yapılıyor. Direnişte
ki devrimcilere iletmek istediği
niz bir mesaj var mı? 
DD Ben, YNK ve peşmerge 
güçleri adına, aynca Irak Kür
distan Cephesi adına, Diyarbe
kir'de direnen arkadaşları kut
luyor, selarnlıyorum. Oradaki 
kahramanca direnişe olan say
gıını ve dayanışma dileğimi be
lirtmek istiyorum. 
Onların, başarıncaya kadar 

eylemlerini sürdüreceklerine 
eminim. Biz Kürdistanlı bütün 
güçler dayanışma içinde onla
rın seslerini kapitalist ve sosya
list dünyaya duyurrnalıyız. 

Diyarbekir'in Kürdistan tari
hinde gerçekten de önemli bir 
yeri vardır. Diyarbekir her za
man devrimci çalışmaların 

merkezi olmuştur. Kürt tarihin
de başka bir şey de var, ki Di
yarbekir'e bağışlanmıştır. Di
yarbekir Kürtlerin idam edildi
ği merkez şerefıni taşımakta
dır! 

Diyarbekir yalruzca mücadele 
ve devrim merkezi değil , aynı 
zamanda kurbanların ve şehit
lerio verildiği bir merkezdir ay
nı zamanda. 

Bu nedenlerle Diyarbekir'in 
Kürt ulusunun ve Kürdistanlı 
devrimcilerin kalbinde özel bir 
yeri vardır. Diyarbekir, sömür
geci işgalci Türk yönetimine 
karşı direnişin, kahramanlığın 
merkezi olmuştur. 

Kürdistan Press aracılığı ile 
devrimci selamlarımı orada di
renen kahramanlara iletmek 
isterim. 
D Çok teşekkürler sayın Ta
labani. 
DO Asıl ben teşekkür ederim. 
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D D D Başta Almanya olmak üzere, 
ingiltere, Fr~nsa, isviçre, Yunanistan, 
Batı Berlin, lsveç, Norveç ve Danimar
ka'da kitlesel katılımın çok yüksek ol
duğu mitingler ve çeşitli işgal eylemle
ri düzenlenerek, Halepçe jenosidi la
netlendi! 

D D D BAAS rejimi ne, kimyasal silah 
yapımında kullandığı maddeleri satan 
fabrikalar önünde uzun süreli protesto 
gösterileri düzenlendi. Dağıtılan yaban
cı dillerde hazırlanmış ingormasyon 
bültenleriyle kimyasal maddelerin gön
derilmesinin durdurulması istendi. 

D D D Avrupa'nın çeşitli kentlerinde 
Uluslararası Af Örgütü, Kızıl H aç ve dir 
ğer insani ve demokratik kuruluşlarır 
binaları işgal edilerek, heyetierin Kürı 
distan'a gönderilmesi ve henüz yaşa 
makta olan yarahiara acil tıbbi yardı r 
mın sağlanması istendi. 

Kııra haber tez gelir derler. Doğru . .. Ha
lepçe jenosidi de böylesine yıldırım hızıyla 
Avrupa 'ya ulaştı ... 
16 Mart günü Kürdistan 'ın bir kenti yerle 

bir edildi ve bu kent ardında 5000 'nin üze
rinde ölü ve onbinlerce yaşam mücadelesi 
veren yaralı bıraktı . 
Hiç şüphe yok ki bu gün tarihe kanlı ve 

kara bir gün olarak, yeni bir Hiroşima ola
rak geçecek... ~ Kürt halkı bu günü asla 
unutmayacak ... 

Kara haber Avurupa 'ya ulaşır ulaşmaz, 
Avrupa 'da faaliyet gösteren , Kürt örgütleri 
bir araya gelerek, bütün kentlerde etkili ve 
geniş bir protesto kampanyası düzenledi
ler. Dört parçadan örgütlerin bir araya 
gelmesiyle oluşturalan ve çeşitli komite
lerce yürütülen eylemler, güçlü ve etkili ol
duğundan geniş yankı uyandırdı. Avrupa 
basını eylemleri birinci haber olarak ver
di. Örgütlerin tüm eylemlerde ortak dav
ranması, Avurupa 'da belirli bir kamuoyu
nun oluşması için de etkili oldu. 

Gazetemiz baskıya gireceğe ana kadar, 
eylemler bütün Batı Avrupa sathında sürü
yordu. Bu sayımızda elimize ulaşan protes
to ve işgal eylemlerin kısa bir özetini su
nuyoruz. 

ALMANYA 

Almanya'da faaliyet gösteren dört parça
dan Kürdistanlı partiler, örgütler ve der
nekler, Halepçe jenosidinin ertesinde or
tak bir eylem komitesi oluşturdular. Eylem 
Komitesi Almanya'nın 15 büyük kentinde 
protesto eylemleri ve işgaller gerçekleşti
rerek , belirli bir kamuoyu oluşturmayı ba
şardı. Almanca hazırlanan ve binlerce da
ğıtılan informasyon bültenleriyle kamuo
yu duyarlı kılındı ve bilgilendirildi. 9 
Nisan'da Bonn'da kitlesel katılımın yüksek 
olduğu bir mitingle eylemler daha da can
lılık kazandı . 
Ayrıca geleneksel Ostern Barış Yürüyü

şü 'nde çeşitli örgütlerce geniş informatif 
bildiriler dağıtıldı. Almanya'nın hemen 
hemen tüm kentlerinde Uluslararası Af 
Örgütü, Kızıl Haç, Belediyeler ve Kilise
ler işgal edilerek, heyetierin Kürdistan'a 
gönderilmesi ve ekonomik yardımın yapıl
ması talebinde bulunuldu . Yine aynı şekil
de, Almaya'nını Osnabrück kentinde, ço
ğunluğunu Kürt çocuklarının oluşturduğu 
kalabalık Kürdistanlı bir kitle, Çocuklara 
Yardım Örgütü (Terre des Hommes) nü iş
gal ederek, Kürdistan'daki kardeşleriyle 
dayallışma içinde olduklarını gösterdiler. 
Öte yandan Stuttgart'ta bulunan Kürdis
tanlılar da geniş bir infonuasyon toplantısı 
organize ederek, film ve bildiri- bültenler
le Alman kamuoyunu bilgilendirdiler. 

Batı Berlin'de bulunan Kürdistanlı siyasi 
örgütler de ortak bir komite kurarak, Batı 

isveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen mitingde, göstericiler/e polis arasm
da çattşma çtktt... Foto; Sven-Erik Sjöberg 

Berlin'in merkezi bölgesinde korsan bir miting 
düzenlediler ve bir kilise işgal edildi. 

ANK • B. Almanya 

YUNANISTAN 

Yunanistan'ın başkenti Atina'da , Kürdistanlı 
ve Türkiyeli örgütlerce jenosid haberinin du
yulmasıyla birlikte ortak bir eylem komitesi 
oluşturuldu . 

Komite almış olduğu karar gereği , Atina'nın 
merkezi bölgelerinde kamuoyunu bilgilendir
me amacıyla bildirler dağıttı. Ardından ortak 
flamalar altında, kalabalık bir kitlenin katıldı
ğı, Irak Elçiliği'ne doğru bir yürüyüş düzenlen
di. Göstericiler, Irak Elçiliği'ne kadar yürüye
ceklerini ve siyah bir çelenk bırakacaklarını 
Yunan polisine belirtiDelerine rağmen yürüyüş 
polisçe engellendi ve eylem böylece Birleşmiş 
Milletler binası önüne kadar devam edebildi . 
Öte yandan Selanik'te bulunan Kürt öğrenci

leri de, " Kürt Siyasi Örgütleri Komitesi " edı 
altında bir eylem komitesi oluşturarak, şehrin 

merkezi yerlerinde binlerce bildiri dağıtırak 
kamuoyunu bilgilendirdiler. Ayrıca , yine şehir 
merkezinde çeşiti çapta gösteriler düzenlene
rek Halepçe jenosidinin protesto edilmesi 
istendi . 

ANK • Yunanistan 

ISKANDINAVYA 

İsveç' in başkenti Stockholm'de, dört parçadan 
tüm siyasi örgütlerin desteklediği ve İsveç Kürt 
Dernekleri Federasyonu tarafından organize 
edilen geniş çaplı bir protesto mitingi düzen
lendi . Mitinge 2500'ün üzerinde bir kitle katıl
dı. Stockholm şehir merkezinden başlayan yü
rüyüş Irak Elçiliği 'nt: kadar devam etti . Elçilik 
önünde göstericilerin, Irak Eliçilik binasını 
taşlamaları üzerine, göstericilerle polis arasın
da çatışma çıktı. Elçilik önündeki gergin hava, 
gösteriyi organize eden komitenin büyük çaba
larıyla yatıştırıldı. "-

Öte yandan Güney Kürdistan'la dayanışma fa
aliyetleri Kürt Dernekleri Federasyon'u bünye-

'---

sinde devam ediyor. Kürt Dernekleri Federas 
yon'u, İsveç'in bütün kentlerinde Halepçe Da 
yanışma Komite'leri oluşturdu . Bu kornitele 
gerekli ekonomik yardımın yaratılması saği 
mak ve olayı protesto etmek amacıyla im 
kampanyası oluşturma faaliyetleri 
dürüyor. 

Halepçe Jenosidi'ni protesto etmek amacı yi· 
İsveç' in Eskilstuna kentinde açlık grevine baş 
!ayan 4 Kürdistanlı kadının bulunduğu e 
bombaland ı ve eylem provake edildi . 

Protestolar devam ederk~n, geçtiğimiz gün 
lerde ilk yaralı kafilesi Isveç'in Stockhol 
kentine getirildi. Yaralılar, havaalanında Kü 
distanlı bir kitle tarafından karşılandı. Poli 
yaralıtarla görüşmeyi yasakladığından, basu 
ve Kürdistanlılar bütün çabalara rağmen , ya 
ralıl arla görüştürülmedi. Alınan son bilgiler 
göre, İran'dan gelen yaralılar 5'i İranlı olama 
üzere 9 kişiden oluşuyor. İsveç Kızıl Haç ye 
kilisi, İsveç'te tedavi edilmek üzere sivil Kür 
!erin gönderileceğini, ancak bunların için 
Iran askerlerinin de katıldığını belirtti. Ira 
elçisi ise Hava alanında bir yanlışlık olduğun 
ve araya katılan askerlerin tedavi masrafların 
kendilerinin ödeyeceğini belirtti. 

Norveç ve Danimarka'da da geniş protest 
gösterileri düzenlendi. Norveç'in başkent 
Oslo'da Irak ve Suriye Kürdistanlı örgütlerc 
oluşturulan ortak eylem komitesi, Kızıl Ha 
ve Başbakanlık önünde ayrı ayrı iki göster. 
düzenledi. Her iki gösteride de, Kürdistan' 
doktor gönderilmesi, Norveç hükümetini 
yaralıları kabul etmesi ve ekonomik yardı 
yapması talep edildi. KızılHaç yetkilileri 60 
bin Kron yardım yapcakların ı ve 5 yaralı yı ka 
bul edeceklerini taahüt ettiler. 

ANK • Stockhol 

Güney Kürdistan'daki katlİarnı kınama 
için , 26 Mart günü Hollanda'nın Arnhei 
kentinde, Kürt , Türk ve Hollandalılardan ol 
an kalabalık bir kitle, ortak eylem komites 
adı altında , meşalel i bir yürüyüş düzen 
!ediler. 
Yürüyüş saat l.30'da Arnheim kentinde 

başlayarak , Irak rej imine kimyasal silahlar sa 
tan MELCHEMIE firmasında sona erdi . Söz 
konusu firmanın önünde, Amerika, Türkiye 
ve Irak bayrakları yakılarak olay protesto edil
di. Protesto eylemi Hollanda basınında yer al 
dı ve Hollanda NOS televizyon kanalı protest 
eylemini genişçe verdi . 
Ayrıca 24 Mart günü, Hollanda'nın Den Ha

ag kentinde geniş bir kitle katılımının olduğu 
bir protesto mitingi düzenlendi. Irak elçiliği 
önünde yapılan gösteriler esnasında , polisle 
göstericiler arasında çıkan çatışmada 2 polis 
yaralandı. 

Hollanda komuoyu olaya büyük ilgi gösterdi 
ve Hollanda hükümeti resmi düzeyde Irak 
devletini protesto ederek, alana doktorların 
gitmesini sağladı. 

ANK • Halanda 
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• 
ETLA DI!! 

GENELINDEKI EYLEMLERDE BIRARA VA GELDiLER! ..--

D D D isveç'in Eskilstuna kentinde, Ha
lepçe jenosidini protesto etmek ama
cıyla dört Kürd i stanlı kadın açlık grevine 
başladılar. Açlık grevinin sürdürüldüğü 
ev ki mliği henüz belirlenemeyen güç
lerce bombalandı ve eylem provake 
edildi. 

D D D ingiltere'nin başkenti Londra: 
da etkili eylemler düzenleyen Kürdis
tan işçiler Derneği, geceleyin kimliği 
belir.lenemeyen güçlerce kundaklan
dı. Ote yandan yine aynı gün, Lond
ra'da Kürt Kültür Merkezi'de kundak
anarak yağmalandı. 

D D D Irak Büyük Elçilikleri önün
de düzenlenen gösterilerin bir kıs
mında polisle göstericiler arasında 
sert tartışmalar meydana geldi. Za
man zaman çatışma düzeyine sıçra

n olaylarda göstericiler polis tara
ndan yaralandı. 

BEL KA , 

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Kür
distanlılar tarafından oluşturulan ortak 
komite tarafından 30 Mart'ta bir mi

·ting düzenlendi. Miting Irak Elçiliği 
önünde, Saddam Hüseyin'in bir portre
sini ateşlenmesiyle son buldu. 

Protesto eylemi Vlaams Blok (sağ ka
nat) dışında bütün Belçikalı parlamen
terlece desteklendi. Gösterileri destek
leyen parlementerlerin Irak Elçisi ile 
görüşme istemleri rededildi. 

Belçika basını yapılan protesto yürü
yüşüne geniş yer verdi. Beliçka Dışiş
Ieri Bakanı sözcüsü. Patrik van Haute, 
Halepçe'ye gönderilecek olana Sınırsız 
Doktorlar Birliği üyeleri ve diğer yar
dımlar için 5 milyon frank para ayrıldı
ğını açıkladı. Ayrıca açıklamasında 

de katıldı. PVV adına basma açıklama 
yapan bir yetkili özetle şöyle dedi; 
"Orada olanlar bir şeyi kanıtlamakta
dır. Bir yönetim uluslararası düzeyde 
yasaklanmış clan teknolojik silahlarla 
Kürt halkını yok etmeye çalışıyor. Bu 
yapılanların N azi Almanya'sından farkı 
yoktur" 

ANK • Belçika 

. ISJII RE . 
İsviçre'nin Zürich kentinde Kürdis

tanlı çeşitli örgütlerce oluşturulan Ha
lepçe olayını protesto komitesi, Irak 
Elçiliği önünde, kalabalık bir kitlenin 
katıldığı bir gösteri düzenledi . 
Gösteriye paralel olarak, hazırlanan 

yabancı dillerdeki çeşitli bildirile~.le, 
ısviçre kamuoyu bilgilendirildi . Ote 
yandan, yine İsviçre'nin çeşitli kentle
rinde, Af örgütü, belediyeler, kiliseler 
ve Kızıl Haç gibi örgütler işgal edile

rek, Kürdistan'la daya
nışma göstermeleri 
istendi. 

ANK • İsviçre 

İngiltere bir hafta bo
yunca Kürdistanlıların 
yaptıkları eylemlerle 
sarsıldı. 
İngiltere'de faaliyet 

gösteren tüm Kürdis
tanlı örgütlerce Halep
çe jenosidi duyulur du
yu lmaz ortak bir ko
mite oluşturuldu ve 
seri eylemler yapıldı. 
Komite 22-29 Mart ta
rihleri arasını eylem 
haftası olarak ilan etti. 

'da çocuklar, Kürdistan'daki kardeş
leriyle dayantşma amacwla işgal eylemini ger
çekleştirdiler. 

22 Mart'ta, Birleşmiş 
Milletler Londra büro
su işgal edilerek, Ha
lepçe olayının protesto 
edilmesi istendi. Poli
sin olaya müdahale et
mesi üzerine, gösteri
ciler Birleşmiş Millet
ler bürosundan 
ayrılarak Kızıl Haç'ı 

-işgal ettiler. İşgal eyle
mi 24 saat sürdü. Bu
nun üzerine İngiliz ba
sını ve televizyonu ey
leme geniş yer verdi, 

sözcü, yaralıların tedavisini Belçika'da 
yapmak için gerekli işlemlerin hazır ol
duğunu bildirdi. 

Öte yandan PVV (İlerleme ve Özgür
lük Partisi- Gençlik Kolu) , Irak'ın vah
şetini protesto eylemine aktif bir şekil-

gazeteler işgal eylemi
ni üç gün üst üste bi

rinci) haber olarak yayınladılar. 
23 Mart günü Komite, kalabalık bir 

Kürdistanlı kitlenin katılımı ile, Arap 
League Headguarters in Central lon
don bürosunu işgal ederek, Halepçe je
nosidini protesto ettiler. 

24 Mart günü, yine geniş 
bir kitle katılımın olduğu 
bir miting düzenlendi ve 
Başbakanlık binasına yürü
yüş yapıldı. Komite adına 
bir delegasyon, Başbakan'a 
olaylar hakkında geniş bil
giler ve dökümanter verdi
ler. Aynı gün Parlemento 
önünde ayrı bir gösteri da
ha düzenlendi ve pariemen
terler olayla ~gili bilgilen
dirildi. 21 Ingiliz parle
menteri bunun üzerine, 
İngiliz Hükümeti'nin olayı 
kınarnası için yazılı bir 
önergeyi parlementoya 
sundular. Ayrıca yine aynı 
günün gecesi, Komite tara
fından İngiliz kamuoyunu 
bilgilendirme amacıyla, 

Irak Kürdistan'ındaki ulu
sal kurtuluş mücadelesini 
anlatan dökümanter bir 
film gösterildi. 
25 Mart günü, Fransız 

Hükümeti'nin Irak'a silah 
yardımı yapmasını protesto 
etmek amacıyla, Fransız 

Hava Yolları işgal edildi . 
Fransız Başbakanı'na bir 
protesto telgrafı gön
derildi . 
Tl Mart günü, Kürt Kültür 

Merkezi ve Kürdistan İşçi 
Derneği tarafından, sem
bolik bir NEWROZ toplan
tısı düzenlendi. Newroz 
toplantısı ertesinde, geceye 
katılan 600'ü aşkın kitle ile 
birlikte Amerikan Elçiliği 

önüne gidilerek, sabaha ka
dar oturma eylemi yapıdı. 
Sabahleyin Amerikan Elçi
si'nin saat ll'de gelmesiyle 
birlikte, Elçiye bir protess
to mektubu verildi. 

29 Mart günü, Komite ta
rafından parlemento'da bir 
basın toplantısı düzenlen
di. Basın toplantısına, mil
letvekilleri Jeremy 
Corbyn, Stdard Holland ve 
Irak Kürdistan Demokrat 
Partisi Polit Büro üyesi H iş
yar Zebari konuşmacı ola
rak katıldılar. Basın toplan
tısı kalabalık bir Kürdistan
lı kitle ve İngiliz basını 
tarafından ilgi ile izlendi. 

Eylemlerde aktif rol alan 
Kürdistan İşçi Derneği ve 
Kürt Kültür Merkezi ey
lemlerin sürdüğü günlerde 
kimiliği henüz belirlene
meyen güçlerce kundakla
narak yağma edildi. 

ANK •London 

O ingiltere 22 Mart'tan .29 Mart'a kadar Kürdistanlı güçlerin 
gösterdiği yoğun faaliyetlerle sarsıldı. Bir hafta boyunca he· 
men hemen her gOn yapılan çeşitli gösteriler ve işgal ey~ 
!emleri Ingiliz TV ve basınınında geniş ye~ işgal etti. Helep-
çe Jenosidi'ni protesto etmek amacıyla Ingiltere'nin baş
kenti Londra'da faaliyet gösteren Kürdistanlı güçler, alayın 
hı:ı.t-n.._;,.. .... -t ... .,,,n,.ı ... tüm güçlerin kat,tdığı ortak bir komite etra

veren eylemiere geçmişlerdi. 
ve ilgilenen ., 
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tarih • dirok • 

2 Gösteriş olarak hafif bir iti
raz yaptıktan sonra Musul meselesi An
kara'nın planladığı şekilde halledildL 
Bundan sonra tereddüte gerek yoktu. 
Artık silah, ateş, balta kullanma zamanı 
gelmişti. 
Kürt dilinin yasaklanmasıyla işaret ve

rildi. Kürt ağa, şeyh ve liderleri yakala
nıp sürgüne gönderildi. Aydınların ka
deri aynıydı. Hepsi Türk vilayetlerine 
doğru yollandı, ama çok azı ulaştı. Tar
lalar ve dağlarda daha önce vahşi hay
vanlar tarafından yenilen zavallı Er 
menilerio cesetlerinin yerlerini Kürt'le
rin şehitleri almaya başladı. 

Türkiye'de 
Kürtlerin K1r1m1 

Mahkeme kararı: Savcı ve sanık dinlen
dikten ve belgelerin incelenmesinden 
sonra, bu mahkeme Şeyh Muhammed 
Halid Bin Eyyüb 'ü ve şeyh Said ile ilişki
si olan herkesi devlete karşı bağımsız bir 
Kürdistan devletinin kuntlmasını öngö
ren fesada katıldıkları için suçlu bulu
yor. 

D HOYBUN (XWEBUN) Örgütü, 1927 yılında Sürgündeki Kürt 
aydınlan tarafından Suriye'de kuruldu. 

Ayrıca mahkeme onu ihtilalin liderle
rinden sayıyor. 
Delilleri gözönünde tutarak ve bu de

lil/eri inandıncı bularak mahkeme ceza 
yasasının özel maddesine göre Şeyh Ey
yüb 'ü idama mahkum ediyor. 

iSYANLAR 

Bu sayıdan itibaren yayınlayacağımız ve Şeyh Sait'in adı ile anılan 
1925 direnmesini konu alan broşür, HOYBUN yayınlan arasında 
ingilizce b~sılmış bir broşüdür. 
Broşün Ingilizceden Türkçeye Bave BERivAN tarafından 

çevrildi. 

Bu karar şeyh tarafindan çok sakin bir 
şekilde ve dinleyici/erin alkışiarı ile kar
şı/andı. 

Bu. bölümde Kürtlerin hayat şartlarına 
kısaca baktıktan sonra, asıl olaylara ge
çeceğiz. 

Türkiye'ye karşı Kürt isyanları, Türk 
egemenliğinin var olduğu andan itiba
ren başlamıştır. Bu isyanların a
macı hep bağımsızlık ve özgürlüktü. 
Şüphesiz bu özgürlük mücadelesinin 

propagandası yapılabilseydi, bir vatan
severlik destanı olurdu. Ne var ki, Kür
distan'ın jeopolitik durumundan ötürü 
destani savaş dünya tarafından duyulma
dı veya çok çarpık bir şekilde yansıdığı 
için, davanın kutsallığı kavranarnadı. 
400 yıl boyunca savaşmayı bırakmayan 
Dersim, Kürdistan yurtseverliğinin en 
parlak örneklerinden biridir. Botan Mi
ri tarafından, Sultan Abdülmecid'e karşı 
sekiz ay başarı ile yürütülen mücadele 
ve ilk kez Kuvve-i Seferiye'nin yenilgisi 
henüz bilinrniyor. Oldukça uzun geçmi
şe sahip isyanları anlatmak bu kitabın 
sayafularına sığmaz. 
Türkler bu isyanları dünyaya, eşkiyalık 

olarak sundular. Daha da ileri giderek, 
kendi ordularınca gerçekleştirilen Er
meni Jenosidi'ni Kürtlerin üzerine yık
maya çalıştılar. Unutulmasın ki, mo
dern Türkiye Cumhuriyeti de, eski Os
manlı Imparatorluğu gibi, Kürtlere 
güneş altında yaşayabileceği özgür bir 
yer bırakmadığı için, medeniyet önünde 
her zaman sorumlu tutulacaktır. 

Bütün bu 400 yıllık tecrübeler ve doğ
rularla, Kürtler kendi hükümeti altında 
yaşamak istiyor. Kürt halkı, Türk ege
menliğini her zaman red edecektir. 
. 1925 isyanı, Türkiye'de "Şeyh Sait 
Isyanı" o~arak adlandırıldı. Fakat, 
Türlderini lstildal Mahkemeleri'nde ve
rilen cezalar ve Türk basınının yazdıkla
rı bu devrimin amacının ne olduğunu 
yeterince ispatlamaktadır. 

Dr. Fuad Bey 'in 
DAVASI 

Savcı: Fuad bey, bağımsız bir Kürdis
tan devleti kurmayı planlayıp, bu uğur
da çalıştığı için mahkeme önünde 
dir. 
Başkan: Bağımsız bir Kürdistan devleti 

kuntlması için çalışma ve vatana karşı 
hainlik/e suçlanıyorsunuz. Bütün belge
ler okunacak. Dikkatlice dinleyin. 
Savcı: iddianarnede yazıldığı üzere, 

Dr. Fuad suçludur. 
Başkan: 6yle görünüyor/d, uzun bir 

süreden beri, bağımsız bir Kürdistan 
kurma çalışmaları içindesiniz. Bu yön
de çaba harcamaktasınız. Bağımsız bir 
Kürdistan kurulması imkanları hakkın
daki kanaatinizi öğrenmek istiyorum. 

Fuad Bey: Tek başına mevcut olamaz. 
Başkan: O zaman nasıl bir idare isti

yorsunuz? Ingiliz tarzında mı? 
Fuad Bey: ..... 
Başkan: Mektubunuula şöyle yazmış

sınız ''Verimsiz günlerin ne gecelerin
den ve ne de şafaklarından iyilik çık
maz'; ne demek istediğinizi açıklar 
mısınız? 

Fuad Bey: Özel bir amaçla yazmadım. 
Ali Saip Bey: Kürt müsünüz? 
FuadBey: Babam Kürt, anamdiyarbe-

kirli. Çermik 'e yerleşmiş/er. Babam Za
zadu: 

Ali Saip Bey: kürtçe mi, türkçe mi, 
hangisini daha iyi biliyorsunuz? Hangi
sini konuşup geçiminizi sağlıyorsunuz. 
Emirlerinizi Kürt dili ile mi yazıyorsu
nuz? 

Fuad Bey: Daha iyi bildiğim Tıirk dili 
ile yazıyorum. 

KÜRDiSTAN'IN 
BAGIMSIZLIGI 

istiklal Mahkemesi kararı ile idam edilen Dr. Fuad: "Şevek tarT ya hebO ya tu ne bO niv 1 Deşt di 
Xfm de çiya digri ne hilate hiv" 

Ali Saip Bey: Tıirkçe konuştuğunuz ve 
geçiminizi o dilden sağladığınız halde 
nasıl Kürt olduğunuzu iddia edebili
yorsunuz? 

Fuad Bey: Asiıma önem vermiyorum. 

Türkler, Avrupa'da Kürtlerin gıyabın
da, Kürt!~r hakkında yalan haberler 
yaydılar. Ulke içinde ise, ihtilalin gerçek 
sebeplerini sergilerneye karar verdiler. 

Zinar Silopi anılarında Dr. Fuad'ın idam kararını metanetle karşıladığın yazar. O kadar ki, Silopi'
nin hapisane müdürü Bitlisli Aziz Efendi'den naklen anlatlığına göre, Dr. Fuad idam hükmünden 
sonra müdür odasında karısı ile buluşmuş, bu buluşma neticesi doğan çocuğa babasının adını 
vermişler. 

Kürtlerin çoğunlukta bulunduğu bir 
bölgede oturduğum için menfaatlerim 
Kürtlerin menfaatleri ile çakıştı. 
Ali Saip Bey: Diyarbekir Tıirktür. Sizin 

menfaatlerinizin Kürtlerin/d ile çakış
ması mümkün mü? Kemalist politikanın ikiyüzlülüğü do-

ğaldı. Türklere, ihtilalin gerçek neden-
lerini açıklama politikası, 
hoşnutsuz yığınların Kürt- layıktır. Adetleri ile, sosyal 
lerle birliğini engelleyici bir kurumları ile Türlderinki 
nitelik taşıyordu. Kürt nefre- rakip değil. Kürdü özgür
ti önünde duran diğer nefret lükten yoksun bırakan, Tür
edilecek sorunlar örtbas edi- ki ye' nin ölümcül hakimiye
lerek, bir Türk birliği tasar- tidir. Türkiye'yi yalanla
lanıyordu. - mak, onların kötü niy~tleri-

Bununla beraber, Avrupa ni ispatlamak ve 1925 lhtila
için farklı bir yol izlendi. linin gerçek nedenlerini 
Kürtlerin yağmacı, funatik, (ayrıntılarını) vermek için, 
duygusuz; yalnızca Halifeye aşağıda Türkiye'de yayınla
bağlı bir kitle olarak göste- nan bir günlük gazete olan 
rilmesi, isyanların Halifelik "Vakit"in Diyarbekir mu
kurumu için yapıldığı propa- babirinin yazılarını yayınla
gandası yapıldı.. Bunun mayı uygun görüyoruz. 
amacı, uluslararası kamuo
yunda Kürtlerin gerçek is
teklerinin, özgürlük taleple
rinin kavranmasını ön
lemekdi. 

Esas olarak Kürt uygarlığa 

ı RUPEL 1 SAYFA 10 

"Diyarbeldr'de FESAD" 

Ihtilalcilerin Di yarbekir 'e 
saldınsı, Diyarbekir'in ele 
geçirilmesi için hem içerden 

ve hem de dışardan harca
nan çaba, şehirde isyancı
ların varlığı kanısını yarat
tı. 

Bilinmeyen sırlar keşfedil
di. 
Bunların en önemlisi isya

nın gerçek amacıdır. Ba
ğımsız bir Kürdistan kurul
ması için şark vilayetlerinin 
büyük bir kısmında büyük 
bir fesad kurulmuştu. Köy
lüler çok kötü tavırlar için
deydirler. Keşfe çıkan as
kerleri aldatıp, evlerinde 
saklanan isyancı/ara teslim 
ettiler. Bu olaylar isyanın 
ilk günlerinde oldu. Mart 'ın 
21. günü, bağımsız bir Kürt 
devletinin kurulması için 
asker toplama günü olarak 

tesbit edilmişti. 
Isyan ise, iki hafta önce ve 

aniden patlak verdi. Bağım
sız Kürdistan akın/arı, kal
leş ayrılıkçılardan beklenen 
yardım gelmeyince, Diyar
bekir 'in iyi organize edilmiş 
savunmasına çarptı. Ordu, 
bütün şüpheli şahısları şeh
rin içinde zazalara yardımcı 
olurlar kaygısıyla tutukla
mış, tedhirini almıştı. 

Naşit Hakkı 
Diyarbekir 23 Nisan 1925 

Şeyh Eyyüp Davasının 
son aşaması 

Savcının açıklaması: Bu
rada Şeyh Eyyüp, - Siverek 
Karabahçe şeyhi, Siverek 

Cumhuriyet Halk Fırkasının 
istifa eden başkanı- isyan 
lideri Şeyh Said ile istihba
rat ilişkisi içinde olmak su
çu ile yargılanıyor. Ayrıca 
vatandaşlarının ikamet etti
ği Tıirkiye vilayetlerine elçi
ler göndermek, isyan kuv
vetleri ile ilişki içinde olmak 
ve bağımsız bir Kürdistan 
devleti kurma eylemi için 
devleti parçalamak amacı 
ile isyancı/ann müttefiki ol
makla suçlanıyor. 

Dolayısıyla, sanık Şeyh 
Eyyüp, Tıirkiye devletini i
çinden, bağımsız bir Kürt 
devleti kurarak bölmek faa
liyetleri yapmaktan suçlu 
bulundu. 

Fuad Bey: .. . .. . 
Ali Saip Bey: Burada niçin 
bir Tıirk cemiyeri değil de, 
bir Kürt cemiyeri oluşturdu
nuz? 

Fuad Bey: .... . . 

Savcı: Muktubunuu/aki şu 
deyimleri nasıl açıklayacak
sınız? "Bağdat ve Musul 
Kürt Bağımsızlık Komitele
ri 'nin emri ile aylarca süren 
ciddi çalışmaları '' ve ''Alay 
ettikleri Kürdistan mese
lesi': .. 
Fuad bey: Orada bir Tıirk 

atasözüne cevap veriyor
dum. Şöyledir; ''Tıirk sün
güsünün göründüğü yerde, 
Kürt meselesi yoktur'' 

Devam edecek 

KURDISI'AN PRESS • 20 NİSAN 1 NİSAN 1988 ı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• serbest kürsü • rôpela vekiri 
KÜRT HALKI SÖMÜRGECiLERiN Y ARDAKÇILARINDA DA 

DÖKTÜKLERi DEVRiMCi MiLiTANLARlN KANLARININ HESABlNI SORACAKTIR! 

Sömürgecilerin her tür
lü jenosid uygulamaları
na, sömürgecilere hizmet 
eden bazı güçlerin saldı
rılarına rağmen, her za
manki gibi bu sene de, 
Newrozu'un direnişçi ge
leneğine uyarak, Kürdis
tan'ın ulusal ve toplumsal 
kurtuluş güçleri, Kürdis
tan'da olsun, Avrupa'da 
olsun Newroz'u kutluyor. 
Ku tl ayacak da ... Hiç bir 
şey bunu engelleyemeye
cektir. Newroz'un kut
lanması gerçeğini , sö
mürgecilere yardakçılık 
amacıyla Newroz'a saldı
rı düzenleyenler de uta
narak da olsa anladılar. 

Kürt halkı, Kürdistan 
ulusal kurtuluş güçleri
nin dağınık ve perişan 
halde olmalarını protesto 
etmek amacıyla son iki
üç yıldır Newroz'lara ka
tılmıyordu. Kürt halkı 

her zaman olduğu gibi, 
Kürdistan ulusal kurtuluş 
güçlerinin birliğini isti
yordu . Xwişka Gulistan! 
da bir kaç yıldır New
roz'lara katılmıyordu. A
caba O da mı bu dağınık
lığı, perişanlığı protesto 
ediyordu? Ama, Kürt 
halkı, Gulistan'ın adını 
bu sene kutlanacak olan 
Newroz'ların afişlerinde 
görünce, Newroz'un kut
lanacağı günleri sabırsız
lıkla bekledi. Newroz 
kutlamaları daha başla
madan kitle salonu dol
durdu ve sabırsızlıkla 
Gulistan'ın çıkmasını bek 
ledi. Xwişka Gulistan'da 
sahneye çıkarak; ''Kur
distane Kurdistan, iro 
maye bindestan, bare gı
ran li ser milan' 'türküsü
nü söyleyerek kitleleri 
çoşturdu. 
Dışarıda Newroz kutla

nırken, Diyarbekir zın
danlarındaki militan mah 
kurnlar da, aileleriyle 
kendi dilleri olan Kürtçe 
ile konuşmak amacıyla 
açlık grevine başladılar. 
8 yıldır Diyarbekir Zın
danı'nın kalırını çeken a
yakları prangalı mahkum 
lar, her türlü baskı ve iş
kenceye rağmen çözül
memiş ve direnmişlerdi. 

Elleri ve ayakları zincir
li mahkurnlar, bu kez de 
dillerine vurolan zinciri 
parçalamak istiyorlardı. 
9 Şubat günü başlayan di
reniş, cellatları şaşkına 
döndürmüştü .Çünkü,cel
latlara göre bu militanlar 
çoktan lal ve sağır olmuş
lardı. 19 Şubat'ta direniş 
mahkumları söke söke 

haklarını aldılar ve aile
leri ile bülbül gibi kendi 
dilleri ile konuşmaya baş
ladılar. Cellatlar yine çıl
gına dönmüştü ve direni
şin hemen ardından sür
gün programını uygula
maya başladılar. 

TC devleti Avrupa'ya 
dost yüzlü görünmek isti
yordu. Bu amaçla Diyar
bekir Direnişindeki ta
lepleri harfiyle yerine ge
tirdi ve ardından sosyal -
demokratları, Kürt düş
manlarını Avurap'ya vi
zesiz pasaportlada yolla
dı , konferanslar, toplantı
lada, kendi lehine kamu
oyu oluşturmaya yöneldi. 
Bu oyunları bozmak ve 
haçlı seferini dağıtmak 
militaniara düşüyordu . . . 
Aynı oyun Lozan'da da 
tekrarlanmıştı. TC, İsmet 
İnönü'yü Kürt ve Türk 
halklarının temsilcisi ola
rak göndermiş ve anlaş
manın hemen ertesinde 
jenosid uygulamalarına 
geçmişti . 

Fakat dönem artık eski 
dönem değildi.TC'nin bu 
vizesiz beygirleri, demok 
rasi lafları ve Kürt kültü
rü ve dilini savunmayla 
Avrupalıyı kandıramıyor 
du. Avrupa'da Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Güçleri 
vardı artık. Bunlar boşu
na çalım satıyorlardı.Her 
toplantıda sıkıştırıldılar 
ve sıkıştıkça hatalarını 

bir bir itiraf etmeye baş
ladılar. Sorulan hesapla
ra cevap veremeyince, 
Türkiye'ye dönecekleri
ni, orda ceza alabilecek
lerini, bu nedenle fazla 
konuşamayacaklarını kor 
karak belirttil~r. Değerli 
bilim adamı Isınail Be
şikçi 'ye nasıl haksızlık 
yaptıklarını itiraf ettiler 

Bunun üzerine TC'nin 
akıl hocaları yeni planlar 
geliştirdi. Kürthalkını bi
ribirine düşürmek yeni 
se~aryoydu artık. Bunu 
MIT büyül.c bir zevkle 
üstlendi. MIT, ulusal kur 
tuluş için sıcak savaş yap
tığını iddia eden gücün 
eliyle Avrupa'da eylemle
rin yapılmasını öneriyor
du . 
Söylenınesi de, yazıl

ması da acıklı oluyor a
ma, bu güç ilk elde Avru
pa'da düzenlenen New
roz'lara saidırınayla işe 
başladı. Newroz yıllar
dır, tüm Kürdistanlı güç
lerce, direniş sembolü o
larak Avrupa'da kutlanı
yordu. Newroz'a yapılan 
bu kirli saldırıları, gerek 
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Dünya kamuoyu, ilerici 
güçler ve gerekse Kürt 
halkı bir türlü kavrayarnı
yordu . Gerçekten New
roz'a saldırıyı kavramak 
çok zor bir şeydi. Çünkü, 
saldırıyı yapan kendisine 
ulusal kurtuluş savaşı yap 
tığı süsünü veren güçdü. 
Bu saldırıları kavramak, 
bu saldırıların TC' nin işi
ne yaradığını ve MİT'in 
planladığını anlamak za
man almıştı ve iş işten 
g~mişti . 
Işin en acı yanı, ülkeye 

ulusal kurtuluş savaşı 
vermek inancıyla, binbir 
zorluğu, mayınlı tarlaları 
aşarak ulaşan rnilitanla-

rın işi artık ulusal kurtu
luş değil, Newroz'ları ka
na bularnaktı. Bu gözü 
dönmüşlük öyle bir boyu
ta ulaştı ki, TC'nin arayıp 
ta bulamadığı, idama 
mahkum, kararlı bir sürü 
yurtsever cadde ortasında 
kurşunlanarak katledildi. 

MIT bununla da yetin
medi. Avurupa'yı bu ulu
sal kurtuluşçu güç eliyle 
savaş alanına çevirmek 
istiyordu. Ve hedefine u
laştı da. Böylece Avru
pa'da Kürt halkı bir vah
şeti daha yaşadı. 

Bu olaylar başını almış 
giderken, Emperyalist 
güçler sessizce olayların 

Felekaxain 
D Ez Cejna Newroz li we xebatkaren Kurdistan 
Press O gele Kurdistan pTroz dikim. 
Serketina we yen hemOyan daxwazim. Bi ra New

roza sala 19881i ser me hemOyan xer be. Xwişk O 
birayen heja; Newroza sala 1987 an dile min şevi
tandin O gelekan jT reşgerandin; Le, em çi bikin fe
leka me xaTn e. Ne tene Tro xaTntT kir ji me ra, le, ji dT
roka Kurdistane dest pekiriye heya roja TroTn O TrojT 
em hevOdu ki ri n dujmin bi m eva me dide kuştin. 

Xebata xelasiya Kurdistan dOr hiştin O gele me, 
me dane revandindi rojnaman de em bOne neynik 
li ber çave dijmin. Ez nizani m, çima em şa di kin dij
min O em niha ıi nizani n ... H eta, ku em armanca 
xwe baş nizanibin eme gelek cara dijmin xwe bidin 
şakirin . 

Biji Newroz! 
Biji AşıtTI 
Bimre dujminatTI! 

(Min ev helbest li ser Newroza di sala 1987 an de ni
vfsandiye O ez dixwazim hOn biveşfnin.) 

* 
Feteka xain, teleka bebext 
Te be bexti ji me re kir 
Te mala me xira kir 
Çerxa me çep zivirand 
Text li me welgerand 

Eva çi zilma giran 
Ani sere me Kurdan 
Panzde Adare 
Dest peka bihare 
dile me şevitand 

Feteka xain, teleka bebext 
Te çi daye peyi me 
Tu çi dixwazi ji me 
HerdO çawan kor buyi 
Xenci me qet kesi nabini 

Feteka xain, teleka bebext 
Te em hevdu kirin dijmin 
Te bi me em dan kuştin 
Tu li dijmin buyi diyari 
Disa ser me kir neyari 

Feteka xain, teleka bebext 
Me qet tiştek te nekiribO 
Te çima eva zilma me kir 
Te kone me ji nav kona kir 
Dile dijmina me şakir 

Xwişka Birindara du gulle 

artması için gözlerini ka
parnışlardı. Çünkü bu ey
lemler, Kürt halkının za
rarına ve TC'nin yararı
naydı. Bütün çabalara 
rağmen yürütülen bu kan 
lı eylemler Kürt halkının 
tümüne mal edildi ve 
Kürdistan'da yaşanan acı 
olaylar televizyon ve rad
yolarda yer almadı. Ter
sine, Avrupa'da sürdür
len bu kanlı planlar birin
ci haber olarak basında 
yer alıyordu. Yapılan her 
eylem, Kürtler yaptı şek
linde, Kürt kelimesinin 
üzerine basa basa verili
yordu. Dünya kamuoyu
na Kürtler Kürtleri katle
diyor imajını versin diye, 
emperyalizm büyük çaba 
harcadı. 

Aradan bir dönem geçti 
ve etraf biraz sakinledi. 
Bu karşı devrimci eylem
leri yapan güç de Kürt 
halkına nasıl bir vahşet 
tablosu sergilediğini bi
raz olsun farketti. Yavaş 
yavaş Kürt halkının arası
na girerek günah çıkar
maya başlıyor. 

Evet, Newroz'lar kutla
~yor. Kutlanacak da ... 
Ister saldırılar sömürge
cilerden ve isterse onların 
yardakçılarından gelsin · 
bu kutlama geleniği son
suza dek sürüdürülecek
tir. 

Bu sene düzenlenen 
Newroz'lara hiç bir yerde 
saldın yapılmadı. Tabi 
yapılmayacak. · Çünkü, 
TC'nin derin hesapları 

var. Demokrasiye geçi
yor. Çağ atlıyor. Avrupalı 
görünmesi gerek. Bu ne
denle Kürt dilini bile ser
best ediyor. Peki Avru
pa'da kimseye Newroz 
yaptırmayız diyen bu si
yasi güç bu seneki New
roz'lara ne diyor?! Geçen 
sene Newroz'lar karşı
devrimciydi, kendileri 
devrimciydi; Bu sene 
acaba Newroz'lar dev
rimci, kendileri karşı -
devrimci mi oldular?! 
Bunun cevabını onlara 
sempati duyanlar, onlarla 
birlikte çalışanlar versin! 

Alanda yaratılan tahri
batlara ve gerekse Avuru
pa'da yaratılan tahribatla
ra rağmen, Kürt halkı 
doğru bildiğinden hiç bir 
zaman geri adım atmaya
caktır. Buna tarihimiz şa
hittir. 

Kürt halkı gerçekten 
inatçı bir halktır. Yüzyıl 
da geçse başına gelenleri 
unutmaz. Ve akıtılan ka
nın hesabı bir gün, mut
laka bir gün sorulacak
tır ... Nasıl Gorbaçov bu
gün Sovyetler Birliği'nin 
kanlı ve kara sayfalannı 
sorguluyorsa ... 

Almanya 
Kürdistanlı 

Bir Devrimci 

ONewroz 'la ilgili olarak bi
ze ulaşan çok miktardaki ya
zı ve şiirlerin tümiJniJ yayın
lama olanağı yok. Yazar ar
laukış/arc/an öziJr dileriz. 

1987 Newrez'unda yapılan saldırılarda karnından ve bacağın
dan xaralanan bir devrimci. Karnına isabet eden kurşun bir te
sad(Jf eseri iç organları tahrip etmeden çıkmış, fakat bacağa 
isabet eden kurşun dizkapağının alt bölümünü parçalamıştı. 
Halen tedavi altında olan bu Kürdistanlı devrimci herhangibir 
siyasete mensup değildi. Foto; ANK 
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edebiyat sanat ve kültür • 

Mala Xelil li gund bü. Bave wi li cem 
cotariye ticari ıi dikir. Hal ü wexte mal
bate ne xirab bü. Rojeke ter yeke nivter 
abora xwe dikir. 

Malbat ji deh kesan pek di hat. Paş mi
rina bavpir, pirike ıi xwe li ba malbata 
keça xwe bi ci kiribü. Çar xwişk ü çar 
bira. Di havine de biraye mezin dizewi
ci ü wek xwişka xwe ji male diqeta. Bi 
gotineke din ji male ce dibü. 
Beri daweta biraye mezin bave Xelil 

dikanek genim li bajer vekir ü piraniya 
caran li bajer dima. Kare bare gund ıi di 
ber kare dikane re dikir. Abora malbate 
kareki giran e. Lawe mezin di xwende
geha mamostaniye de dixwine. Ye din 
ji nuh dest bi xwendegeha navin dike ü 
lıwd. 

Dema bav dikan vekir, wi odek ıi bo 
xwe girtibü ku li wira car caran rakeve. 
Bi ve yeke lawe navin ıi dikariya bi bave 
xwe re di we ode de bimine. Di rojeke 
de qala Xelil F bü ku ew F bi keke xwe 
re li bajer bixwine. Bi ve yeke de ü bav 
biryar dan ku Xelil F sala xwe a çare li 
baıer berdewam bike. Bi çave "xwen
dina bajer ji ya gund baştir e". 

Bo ve yeke Xelil ü keke xwe bi bave 
xwe re ketne oda ku bav ji xwe re girti
bü. Ode du metre fereh, se ü n iv direj ü 
be kizen, be medbex ü be qedamgeh 
bü. Ev hemi ı derveyi ode bün. Xwe 
hefte bi hefte li gund dişuştin . Xwarina 
wan Ji di nava hette de ne germ bü. Bes 
qedamgeh dima. Ew F çare je re diti
bün. Di koxa cirane xwe de kare xwe 
dikiri n. 

Bo ku xelk bi Xelil nekene, dayka wi 
h in cil je re çekiribün. Du pantor ü du ki
rasen keke wi je re piçük kiribün. Pela
va wi wi "qundire" ya bave bü ku keke 
wi saleke xistibü piye xwe ü paş re da
bü Xelil . Çaket ıi ye keke wi ye di xwen
degeha mamostaniye de bü. Paş ku 
ew je re piçük dihat dabü biraye din ü 
wi F paş demeke da Xelil ku pe here di
bistane. 

Dayka Xelil, wek her dayka Kurd dile 
we bi zaroken we ve bü. Wek ronahiya 
çaven xwe hez ji wan di kir ü li wan di
nert. Bi rojan cilen keken Xelil je re pi
çük kiribün ku ew bi kare here dıbistana 
li bajer ku kure we bibe "tiştek". 

Di oda piçük de ku du cih li rex hev ra
xisti, Xelil xwendina xwe bi ya keke xwe 
re didomand. Keke wi li xwendegeha 
navin ü ew li dibistane. 
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Gundi 
Derweş M. Ferho 

Dema Xelil li dibistana gund bü wi F 
wek her zaroka gund bi dileki şah li xwe 
dinert. Le li bajer rewş hatibü guhertin. 
Feqiri ü belengaziya wT li sere wi bübü 
bela. Kincen wi kevniken keken wi 
bün. Yen hevalen wi tev nuh bün. Wan 
hevalti pe re ne dikir. Pe dikenin. Bo 
wan ew "gundi" bü. "Kurmanc" bü. 
Her du tişt F li ba wan piçük ü be qimet 
bün. Ve yeke Xelil ji dil diEışand. Heta 
kurxalen wi ku mala wan li bajer bü F 
heneke xwe bi van tiştan pe dikirin. 

Li dibistane, di nava kem-zede sesed 
zaroki de bes yek kesi pirr hez ji Xelil di
kir. Mamoste Hesen. Loma ew F gundi 
bü. Wi'Xelil diparast. Guhe xwe didaye. 
Sedemek din ku mamoste Hesen j Xelil 
di kir, zirekbüna wi bü. Xelil di nav heva
len xwe de ji xeyni zimane Tirki ü pare
za netewi (Milli Güvenlik) di hemi der
sen xwe de baş bü. 

Herçende rewşa wi a abori ne baş bü 
ü nikaribü wek hevalen xwe cilen paqij 
li xwe bike F xwendina dersen wi di 
desten wi de bü. Wı niha nikaribü feqiri 
ü belangaziye le dikari baş bixweni ü 
fehr bibe. 

Rojeke her dersxaneke ji yen salen 
çar ü pencan gereke kesek bi hata bi
jartin ü bi komikek dozdeh kesi re herin 
qişla leşker. Mamoste Hesen, Xelil ji 
nav dersxana xwe bijart ü bi komike re 
şand ku ew paş nivro ji hevalen xwe re 
tişten ditine beje. Dema komika zara
kan çü qişle, serbazek ji ye leşker ew li 
qişle gerand ü li ser diroka netew ü 
dewleta Tirk axift. Di nav axiftina xwe 

"""~ 

eke Hunemıend: 

de li ser dost ü dijmine netew ü dewleta 
Tirk Ji axift. Xelil bi hatina xwe poşmam 
bü. Le hew karibü tişteki bike. Di vege
ra xwe de weke her kese hevale xwe di-

. viya wi F ji hevalen xwe re di derse de çi 
dit ü çi bihistibe beje. Le xerıı hewqasi 
nerihetbü ku wi nikaribü ti gotina li ser 
ve gere beje. Xelilli ber hemi hevalan li 
ser linga ü her kes li heviya wiü axaftina 
wiye. Ji şerma ew sor bübü. H edi hedi 
ü şermoki çü ber bi mamostane xwe. 
"Mamoste, ez pirr nexweşim . Dixwa
zim herim mal". Mamoste Hesen: "Xe
lil ji ber çi dixwazi here mal. Çi ma nex
wazi biaxive?'' Xelil nexwast sedeme je 
re beje le wi çend caran pirsa xwe tek
rar kir. 

Xelil sere xwe bi ber xwe de xwar kir. 
"Mamoste", kelegiri bü, "de ü bave 
min heJ tim dibejin em Kurd in. Tu F 
Kurd i. lro serbaze leşker di nav axiftina 
xwe de digot em herniTirk in. Gerek ev 
netew ü welate Tirkiye ji aliye me be pa
rastin. Dive em dijminen xwe wek ko
munisten Uris, Ermeniyan ü Kurden 
eşqiye baş nas bi kin. Dive em sere he
mi dijminan jekin. Da ew welate me xi
rab nekin. Ew wek mikroben laşe me 
ne ü dive em xwe ji wan paqij bikin" 

Poze xwe kişand. Çaven xwe ji ber 
xwe nehildan. Ew ji mamoste ıi şerm di
kir. "De ü bave min dibejin em Kurd in. 
Serbaze leşker ıi dibeje emTirk in ü ge
rek e em dijminen xwe, wek Kurdan bi
kujin, ji ser ruye erde biqelenin. Ewe 
me bikujin?!" 

Mamoste Hesen: "Xelil, xorte delal, 
ev bü sedeme bedengiya te? Niha ez 
te gihiştim. Na lawe min, na. E w derew 
ü laqirdiya dike. Kesek nikare ne te ü 
ne bave te ü ne diya te o ne netewe 
Kurd biqeleni o ji ser ruye erde reke. 
Serbaz gotinen ji qama xwe zedetir go
tine." 

Mamoste rahişte deste Xelil O ew ber 
bi deri de bir. Li ber wi rawesta "Niha 
here mal. Ji xwe re bigere le sere sibe 
benda te me" 

Xelil bere xwe da ber bi deri de ku he
re mal. Le hat bira wi ku pirtOken wi li 
ser masa wi man. Bi gaven hedi hedi 
vegeriya rahişte pirtOken xwe O dise ve
geriya. Ji dibistane derket, gotinen ser
baze leşkere Tirk li bira wi ber mala 
xwe ya ye k ode çO ... 

• 

BIQADOST 
D D D Be boney dahatini roji 18'i Si bat, salroje 
damezrandina Yeketi Outabiyan Cı Lawani Di
mokrati Kurdistan! Iraq le sali 1953, le layen ho
nermendi law '' Biradost' 'i yewe pişangayeki we
ney desti le baregay Mektebi Sikitariyeti Lawan 
sazkira. Em pişangaye ke le "28" tablo pekhati
bu lelayan xelkewe peşwaziyeki zCıri lekir. Her 
weha nuwemerani Mektebi Siyasi, Parti Dimok
rati Kurdistani-lraq, le roji kirdini em pişangaye 
amede bCın. 

Hunermt:mdi law B iradost le welani em pirsiyar 
ke: 
O Ewe le çi ruwangeyekewe, derwanine huner O le hune
reketanda, pitir le çi şitek (ilham) werdegirin? 
O O Huner xoy la xoyda beşeki şorişi mezinmane, şeweyekl 
le huşmenôı komelayatiye. Huner debe regekanT xoy bikeşe
te nav komel O camawerT reş O rOt. Herweko lenaw lemawe
rewe ser heldedat. Wata huner debe hem O şlteke le waqiyefı 
jiyanl ewanewe wer bigre O be şeweyekl ciwan O rek O pek 
amadew O bixlrete berçav. Hunerl wagiyl, debe hunerl ce
mawerbe murkl keşey ew cemawere O ew serderney 
pewebe. 
O Siradost le direjey qisekanOda wuti: 
O O Huner debe rengdanewey waqiyl jiyan O diyardeylkl ko
melayafı be. Hunermend debe be duway ew şitane bigere 
ke pedawistT komel O zanl gel O derdi dili cemawerin ke ce
mawer la hunerekeyda hest lige le çeki şan, çeki tirTş heye, 
birglriyan le dekat O dijminlkeyan despeke. Bele, hunermen
ôı wagiyl ew hunermendeye ke em hete le nav dil O deranı 
xelkda dirost bi kat. MinTş le karl h u neri da, em rebazem girto
te ber. 
O Ke çav le tabloyekan dekeyn, giştiyan, le rengi sOri xe
bat, le rengi sewzi jiyan, le helçim O raperini gel, le xoragiri 
O yekgirtine cemawer ü wefadari şaxekan ü le tişki xori aza
di pekhatin ü "waqiyeti" gelekeman dehenete ber çav. 
Peşmergeyek paş ditini em pişengaye deygot: 
O O Ke le nav tabieyekan rengi sOrim dedlt, xiwenl birineka
ni xomim de hatewe peş çaw, her weha le nav tabieyekan de, 
le gel eş O azareke zur duwarojekl pirr le bextewerl O serkev
tin diblnra, m iniş weko biley xomim le nav tabieyekan da de
dlt, pitir le her katlk umeôı serkevtin O geylştine amancin le 
derOne xomda beôı kird .. . 
Be/e nimoney huneri waqiyi emeye, şorişgireki birindar, 

xoy tiyayanda debi ne ü ümedi serkevtin le derünida helde
qule, emeş be hiway peşkevtini huneri waqiyi cemawerin. 

Be hiway pitir peşkewtine hunermendi /av Siradost ü gişt 
hunermende şorişgerekan ... 
Sibat•1988 1 Kurdistana Başur S. Berwari 

ŞEXWASAN Jl BiR NAKEYN Foto; S. Berwari 
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Dagirkeran Halebçe şewitandin 
Wan bi çeken kimyewl bombe kirin 
Jin mer O zaroken Kurdistan kuştin 
Ev ne yek car e ku xwlna me dirijinin 

* Roja şanzdehe avdare em ji birnakin 
Dive roje de Kurdistan şewitandin 
Ev rojekireşe naye ji bir kirin 
Ejdehagen nO Kurdistan şewitandin 

* Ew dagirkeren Tirk, Ereb O Eceman 
Dest didin hevdO diJf gele Kurdistan 
Her ewin qesase Helebçe her ewin 
Her ewin qesase gele Kurd her ewin 

* Ey gele cihane ma hOn jl diblnin 
Tişten ku dagirker bi sere me tlnin 
Kaye ew denge we? geli demokratan 
Çima hOn lroj wisan be deng dimlnin? 

* ' 
Ey şoreşgeren cihan hun JT diblnin 
ku bi çeken kimyewl Kurd hatin kuştin 
Heçl kesen demokrat O şoreşgerbin 
Dive ku diJT ve tofana giranbin 

* Dagirkeran keç, jin, mer O zarok kuştin 
Wan bajare Halebçeye weran kirin 
Namrin şehiden Kurd O Kurdistane namrin 
Ew e di xebata me de herdem biJTn 

Li şandehe adare 
li saet yanzdeh 

ji ben perçfına Newroze 
bi denge balefiran re 

zaroyen Helebçe 
ji xewa şerın şiyar bOn 

* Bi şiyarbOna wan re 
bombeyen Qaz o jehre 

bi ser wan de barfn 

* Ji nO ve 
Ew di Qel dayiken xwe 

ketina xewe 
xeweke bedawf 

dawf li kO ye? 
dawıôOn! 

rizQarf O serxwebOn e ... 

Reşfd Simo __ - ...;;;;e'--' 

25.3.1988/Swed 
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NEXWE~IYEN BIÇÜK 
TEN 8ERHEV 

DmiN NEXWE~IYEN MEZIN 
Nivlsandin: Yilmaz Guney • Verserandin: Bekes 

Bawe wl bi ken got: 
"Erne zora nexweşiye bibin" 
Lawik got: 
''Ez derman venaxwim. Derziya jl naxwazim Cı naxwazim 

zora nexweşiye jl bibim" 
Bav kefa deste xwe danl ser eniya law~ik. ; ''Tu dinava agir 

de yi'' 
Lawik got; ~ . 
"Ez derman vanaxwim" . 14iiii:., -. 

Diya wl got: ~t;SJ~ 
"Derdan vexwe" ~ 
Bave wi got: A ~ 
"Siner lawemin ye pir xweşik; In ade neke. Inadi tiştekl ne 

baş e. Ger em neçin textor we nexweşiya te zede b ibe. Em 
peşiya nexweşiye dereng bigirin tu e bimirl. Dibe nexweşi
ya te niha ne giring be, le hernCı tişten mezin di destpeka 
xwe de biçCık in, roj bi roj pek ten Cı mezin dibin. Ger kaniyen 
biçCık tune bin, çeme mezin çenabin. Çemen mezin tune 
bin, deryaya mezin nabin ... 

Lawik got: 

Zaroken biçCık mezin di
bin, dibin miroven mezin ... 
Nexweşiyen biçCık ten ser 

hev, dibin nexweşiyen 
mezin ... 

Derewen mezin ten ser 
hev re ji derewen mezin re 
vedikin ... 

kemasiyen biçCık ten ser 
hev, kemasiyen mezin ji 
wan çedibin ... " 

Lawik got: 
"Ez naçim textor! Ez eri

ka dixwazim" 
Bawe wl got: 
" Ma ve zivistane erlk çe

dibin, lawe min? " 
Diya wl got: 
" Ger tu biçe textor, erne 

erlka ji te re bistln in" 

"Ez erlka jl naxwazim .. . Naçim textor jl..." 
B~v got; 
"Eşa derziya, eşa dermanane timl ye, derbas dibe, lawe 

min. Ger em eşa di demek kurt de nedin berçava, em ni ka
ri n ji eşen bi dom rizgar bibin. Dive em mer bin. Kesen ku ji 
derziya ditirsin, li aliye nexweşiya ne. Ger em lexistina der
ziya bini n ber çava, de erne zora nexweşiye bibin. Em zora 
tirse bibin, em karin pişta nexweşiye jl bidin erde ... Beje ni
ha lawemin ye xweşik, tu li aliye xwe yi an jlli aliye nexweşi
ye yi?" 

Law got; 

Delal • 9 mehi 1 LONDON 

Leyla • Berlin 1 Almanya 

l lllllllliiW~Hiöl!ınl !W~RWIIII I I I 
tlelbest Osman 8ebrı • Awaz: Q. CAN 

~o ıo. f\erı l'(\e bi lin d.~---n -4e'l bi ~e\11 u ....... s~rı d;.n 

Raxere wan gulçiçek, 
Firrende te lek bi lek, 
Havine em d i ç in wan , 
Tevi pez u koç u gan. 

* 

~ 

Dema çiya dibin sar, 
Payiz dibe em ten xar 

Derbaz dikin rojen geş, Kula dile min zozan 
Xasma li nav Kurdistan Li ser we nefela xweş 

Dillzin u dibezin 
dakevin 
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Okuyucularla • Bi xweı1devaı1aı1 re 

YAYGIRALAR VE 
GERÇEKLER ÜZERiNE 

cak düzeydeki tavırlannı, dev
rimciliğe, yurtseverliğe sığdır
manın mümkünatı yoktur. 
Eleştiri bilimsel-seviyeli ve ol

gun bir düzeyde yapıldığı ve yan
lışlığı düzeltmeye hizmet ettiği 
oranda anlam kazanır. 

Bilindiği gibi son üç aydır Kür
distan'lı güçler arasında en çok 
konuşulan konuların başında , 
YNK-PKK ve PKK-TKSP ile il
gili Kürdistan Press'te yayınla
nan haberdir. 

Haberin kendisi çok ciddi ve 
ciddi olduğu kadar da önemli ol
duğu için , hem siyasi tartışma 
hem de dedikodu potansiyelini 
taşıyordu. Hele, hele Kürdistan~ 
lı örgütler arasında yıllardır ya
şanan ve ağı rlıkla anti
demokratik olan ili şkiler ve ba
kış açıları da göz önüne alımnca 
ilgi li haber daha da karmaşık bir 
durum yaratıyordu . 

Konuya taraf o larak adı Kürdis-

tan Press'te geçen PKK ve 
TKSP'nin, Rızgari şahsında 
Kürdistan Press'i hedef almaları, 
Rızgari örgütüyle yakından
uzaktan ilişkisi olmayan, ama, 
Kürdistan Press oluşumunu des
tekleyen, gazeteyi satan ve gö
nüllü muhabirler olan bir çok in
sanı fazlasıyla rahatsız etmiştir. 
Kürdistan Press'e omuz veren in
sanların , Rızgari düşüncelerini 
savunuyor olmaları , Kürdistan 
Press' in yayıncılıkta temel aldığı 
demokratik öz ve burjuva basını
na alternatif konumunu göz ardı 
edilmesini gerektirmez. Bundan 
dolayı TKSP ve PKK'nin , Kür
distan Press'e düşmanlığa vara-

TKSP ve PKK, Kürdistan soru
nunu kendi tekellerinde görme 
analayışından vazgeçmelidirler. 
Şunu herkes iyi bilmelidir ki , 
Kürdistan'ın mücadele potansi
yeli bugün dağınık, suskun ve al
ternatifsiz de olsa, TKSP'nin ve 
PKK'nin potansiyel gücünü kat 
kat aşacak güçtedir. 

TKSP ve PKK'nin tutumianna 
kısaca değindikten sonra, Kür
distan Press'in tartışmalara yol 
açan haberinin veriliş yöntemine 
ilişkin bi~_kaç şey söylemekte ya
rar var. Orgütler karşısında ta
rafsızlığı bir ilke olarak kabul 
eden (örgütlerin yanlışlıkları 
eleştirilmez anlamında söyle-

"KURDISTAN PRESS 
NE BAŞ E!" 

We deme. ez bi hinek hevalan re li ser Kurdistan 
Press mijul bOm: 
-Hevalno, hOn Kurdistan Press çawa dibinin? 
-Ez ne baş dibinim .. 
-Çima hun ne baş dibinin? 
Çend heval bi hev ra gotin : 
- Kurdistan Press nOçeyen derewan dinivisin . . 
-Çine wan nuçen derew? 
- Mesele ; " Navbeyna YNK u PKK yekitiki hat 

avakirin , PKK u TKSP gihaştin hev, Komkar ne ko
me! eki demoqrat e, Hevpeyvina Ozana Dilgeş çewt 
hatiye nivisandin u hwd ." 

- " Lo, ji xwe Kurdistan Press bi dirawen(peren) 
hezen reş derdikeve!' ' 

Bi rasti , wan hevalan Kurdistan Press baş 

naxwinin . 
Kurdistan Press di hemu hejmare xwe de dinivise 

u dibeje : "Hevalen j i mere name u bir u baweriyen 
xwe diivisin , ew mesule wanan in" Ji bona wanaji , 
bibi r u baweriya min gerek meriv rexne li kurdistan 
Press neyne u li wan hevalan bine ye wan tiştan di
nivisinin. 
Gengaze kemasiye Kurdistan Press hene u ewe 

hebinji. 
Gava meriv li bateki diki, ew li bathintişten nu bi 

xwe re tin e, ev ji bo j iyana insana ji waniye. 
Em bejen bi ra Kurdistan Press derneketa, ma ewe 

j i bona gele me hin baştirba? 
We gave me hemuyan bi hev re bi gota, bira Kur

distan Press dernekeve. Rewşa gele me li ber çava 
ye, u rewşa parti u hezen Kurd ji li ber çava ye. Em 
dibinin çend rojname Kurdan derdikevin . Rojname 
derdikevin ji mina rojname gelen din ji ni ne. Le, 
baş in , pir kemasiye wan ji heye. 
U , dil di xwest bira derketina, bira sehd bona. 
Derketina Kurdistan Press ji bona me u gele me 

tişteki gelek baş e: 
Mesel e; 1- Emji Kurdistan Press, nuçen Kurdista

na Başur u Rojava dibihisin. 2- Em li ser çanda u 
edebiyata Kurdi hin dibin . 3- Em hine xwendin u 
ni visandina Kurdi dibin . 4- Em bir u baweriyen in
tellektuele Kurd dixwinin. 5- Bi kurti nuçen ci hane 
di Kurdistan Presse de dixwinin. 6- Diroka Kurdis
tanebi kurti te nivisandin u hwd . 

Bibir u baweriya min wan giş başiya Kurdistan 
Press in. Gengaze em rexne xwe ji Kurdistan Press 
binlvisin j i bo na ev h in baştir be. Em gengaze alika
riya wan hevalan bikin, ji bo rojnameki hin baştir. 

Le, em li mala xwe runin u bejen: " Kurdistan 
Press ne baş e" wiya ne camereke baş e. 

Min daxwaz dikir, iro hezar rojname mina Kur
distan Press bihata weşandin . Ew j i bo gele mega
vek gelek baş e. 

Mehmede Kemal 
Stuttgart 1 Almanya 

NEWROZA 
PİROZ 

Newroza piroz va hati 
Li me bOye ew mevan 
Roja l<u Kurd bO azadi 
Şewqa xwe daye cihan 

* Newroz cejna Kurdewari 
Cejna jfne o jindar 
Xebatl<irf bi dijwarf 
Ew KAWA ye hesinl<ar 

* Kelha l<oleti hilweşf 
Di bist o yel<e avdar 
BOye Newroz O dilşadi 
Xweş xemiliye ev war 

* Iro Rurden welatperwer 
Dil<in cejn O hem sersal 
Ew xesata giranbOha 
Dide ro ni O şernal 

* 

Ew berxwedan 
berdewami 

Hem li jor O hem 
li xwar 

Bi .xwina Kurd dixemi!I 
Kurdistana birindar 

* Welate me dibe bihuşt 
Ger em derxin l<oledar 
Xemla Newroz pir 

xweşil<f 
Li beyne dibe bihar 

* Newroz agiri<I mizine 
Disoje dile xwinxwar 
Agire dile milete 
Qet venamirf tucar 

3.3.1988 1 Selanii< 
Yewnanfstan 

Dijwar 

''AqRT 1 

'diTiONS kuRdES ~ENEv 
İsterne Adresi 

~rı. B.P 96- 1211 Geneve 7 Suisse 

DAmlar. General İhsan OKürdistan Hikayeleri 
Nuri Paşa. fransızca Pereş. fransızca 

200 sayfa. 30 f r. 88 sayfa. 15 fr. 

O ZardıR. Şiirler. Ahmed Molla. Kürtçe. 72 sayfa. 
15 f r. O Baran. Şiirler. Ahmed Molla. Kürtçe. 15 
fr. O Irak'ta İ nsan Hakları üzerine hazırlanmış 
Kasım 1987 tarihli Rapor. fransızca. 16 sayfa. 

Chefredaktör och answırig utgivare Postadress; Box 7080, rrım Sundbyberg 
Orhan KaTAN , 08-295056 Besökadress; Örsvangen 6C, Hallonbergen 

Kurdisk Tidning 
Utkommer varannap vecka 

Nummer; 35 (6) 
20 April • Nisan 1987 

Redalaian sekreterare Tlf; [46] 8-29 83 32 
Çetin ÇEKO, 08-298332 Telex; ı 3ı 42 ANK S 
Tekniskt sekreterare Telefax; 08-29 50 56 
S. SERDAR , 08-984743 Bankgiro; 343-5559 
Administration-Prenumaration Postgiro; 2 65 33-0 
B. AZAD. 08-298332 Tryckeri ; ıdrottsbıadet 1 Södertiiıje 

ISSN 0283 - 4898 

rnek istemiyorum; örneğin PKK'nin 
sivil halka yönelik katliamianna ve 
TBKP yöneticilerinin Türkiye'ye 
dönüşleri ile ilgili yayın tamamıyla 
doğru olan şeylerdi.) ve onlan ilgi
lendiren sorunlarda onların bilgisi
ne başvurma kaidesi-uygulayan Kür
distan Press, tartışmalara yol .açan 
haberde TKSP'yi ilgilendiren bölü
mü ile ilgili söz konusu örgütün bil
gisine baş vurmadığı için eleştiril
melidir. Ve yine Kürdistan Press'in 
29. sayısında PKK ile TKSP'nin gö
rüşme yaptıkları şeklinde verilen 
haberde, kesin dil kullanılması cid
di ve düzeltilmesi gereken bir hata
dır. Kürdistan Press sözkonusu ha
berde şöyle demektedir: 

"TKSP'den yetkili bir heyette, 
YNK gözetiminde PKK ile görüş
mek üzere Kürdistan'da bulunmak
tadır."(KP, S.29, sy.2) 

Daha sonra ise Celal Talabani'nin 
Kürdistan Press'te yayınlanan röpor
tajında , TKSP'nin, PKK ile görüşmek 
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için Güney Kürdistan'a gelmediklerini 
ve PKK ile görüşmeleri olmadıklannı 
açıklaması Kürdistan Press haberciligi 
açısından bir ikilem yaratmış durumda. 

Ve yine 29. sayısının baş sayfasında: 
"TKSP'den 3 kişilik bir delegasyonun 

da YNK'niİı gözetimi altında PKK ile 
görüşmeler sürdürdügü bildiriliyor" 
şeklinde verdigi başlık, bahsettigim ke
sin dil kullanma olayına en iyi örnektir. 

Kürdistan Press'in bir okuyucusu ve 
dagıtıcısı olarak şunu belirtmek istiyo
rum: Bundan sonraki haberde (ve özel
Iikle de de örgütler üzerine) daha dik
katli ve olmadık yere örgütleri zor du
rumda bırakacak haberlerden kaçınmak 
gerekir. 

Bu dostça eleştirileri Kürdistan Press~ 
te yayıniayıp - yayınlanmamasını tama
mıyla Kürdistan Press'i çıkaran arka
daşların arzularına bırakıyorum . 

Dostça selamlarımla, çalışmalannızda 

başarılar dilerim. 

ŞAHİN 1 Almanya 

e.me.deke.r : 5IQINDAQ 

ÇEPERAST * * * * * * * 
1-Qehremaneki Kurd, ku di dema Key
kubad de jiyaye, nave bave wl Zal e . .. 
Çaxa meriv ban buke dike 2- Hevala 
min, dosta min ... Ne ez, le ..... (berewa
ji) 4- Nave gundeki Merdine, ku girMa
yi qeza N isebine ye ... Tişteki girectan an 
dirütne. 5- Wexwarinek ... Xerabi, ne
rindi(berewaji) 6- Nave mereki ... Fer
mana gotina "mirin" e 7- Bi sorani "ni
karim" ... Eyne, neynik, cama ku meriv 
xwe teredibine 8- Du tip 9-Kese ku kar 
dide(berewaji) ... Nave keweki ... Tişte
ki pir zirave 10- Nave qumandan u padi
şahekiKurdan ... Qatil , qesas ... Kisepi
çuk ll- Çaxa meriv ji yeki re dibe "here, 
an ji lexe"(berewaji) . .. Kese ku ji Arne
de be 12- Bi sorani "ııoz , bevil , de
fin"(berewaji) . . . Nave lmparatoriyeke 
Kurdan. .. Nave qezake ku girectayi 
Merdine Ytl 

SEREJER * * * * * * * * 
1- Maç, maçikirin ... Bi sorani " we ben" 
2- Çaxa av radibe te gotin 3-Kese ku ji 
teşiyan fem dike(berewaji) . .. Nave go-

!eki 4-Kesen ku emir didin 5- Wilo bu
ye, wisa buye(berewaji) 6- Bi zimane 
kevinji ~ve re te gotin ... Bizimane bi
yaniji " Ibrahim" re te gotin 7-Ciye ku 
meriv li ser dimeşe(berewaji) .. . Kese 
seyemin(berewaji) ... Bi sorani 
" nekir" 8- Henek(berewaji) 
9-Emirdar, kese xwediye emin .. . Na
ve bajereki Kurdistane !O-Kese ku bi
ne wi şile, anji kese ku meriv je bişi
Ife(berewaji) ... Buyerek xwezayi 11-
Eşa min tune, ez be eşim .. . Nave çe-
meki 12- Tişte ku e min e . .. Ne ner 13-
Bi sorani "bir" . . . Nave cOreki çO
kan(berewaji) 14-Riya kin, riya ne di
rej . .. Kese ku pir çileke, çavbirçi 15-
Çaxa ye k ji ciyeki be(berewaji. .. Goti
na qebulnekirine(berewaji). . . Nave 
m ize 

BERSivtN XAÇEREZA 
DI HE} MARA 34 AN DE 

ÇEPERASf: ı- Ce1adet ~irxan 2-Ek .. lqare .. 
1\l 3- Mirado .. Kewaşe 4-Ibobege .. Bekarti 5-
Ter .. Zid6-Ezar .. Dennanxane 7-Çame1eq .. An . . 
Adar 8-En . . Si mail.. Ln . . Vs 9-Teş .. Masqere . . 
Eçi ıO-Obarex .. Ar . . Çem ll-Ümid .. Teşqele 
12-Eniyaniştimani 
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Kimyasal silah maddesi satan Firmalara 
SORUŞTURlVIA! 

DO D Federal Almanya'da faliyet gösteren Tehdit Altındaki Halklar Cemiyeti, Irak Kürdistan'nındaki sivil yerle
şim bölgelerinin, Irak savaş uçakları tarafından kimyasal silahlarla bombalanması ve binlerce insanın katladilme
siyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. 
Basın açıklamasında, Irak Büyükelçiliğine, Irak devletinin uygulamalarına karşı, defalarca protesto yapılmasına 

rağmen, Irak Büyükelçiliği'nin sürekli bir suskunluk ve vurdumduymazlık içinde olduğu belirtildi . 
Bunun dışında alınan haberlere göre, Irak'a kimyasal silahların yapımında kullanılan maddeleri ihraç eden 

KARL KOLB ve PILOT PLANT (DREICH/HESSEN adlı iki Alman firması hakkında, Darmstadt Savcılığı bir 
soruşturma açtı. Dünya kamuoyunun ve uluslararası basın kuruluşlarının Irak devletinin uygulamalarına karşı 
duyarlı olduklarının belirtildiği açıklamada, Uluslararası yasalara göre yasak olmasına karş ın , Federal Almanya: 
daki iki büyük firmanın, Kimyasal silah üretiminde kullanılan zehirli maddeleri Irak'a ihrac ettiğinin ABD Dışiş
leri Bakanlığı ve CIA tarafından 1986'dan beri bilindiğini , ancak bu konuda herhangi bir müdahalede bulunulma
dığı da belirtiliyor. 

Tehdit Altındaki Halklar Cemiyeti, konuyu politik partiler aracılığıyla Federal Parlemantoya götürmeye ve ko
nunun tartışılıp, bu yasadışı ihracatla ilgili genel bir soruşturma açılması için baskı yapacaklarını belirtti. 

ANK• Stockholm 
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KU:R:O 

Ajansa N Oç eya 
Kurd, çav, guh O 
zimane tevgera 

rizgariya netewT O 
civakiya welate 

me ye. 
Tişten te bihTst o 

ditin bigihine 
ANK. 

Lekelinan li ser 
serpehatiyan 

çebike. 
SO retan bi kşine. · 
Reçeşop bibTne. 
Alikariya tevgera 

rizgariya me ya 
netewi O civaki 

bike o denge we 
bigihine g-elen 

cihane. 
Parlementoyen 
EwrOpa, rexisti
nen civaki yen 

demokrat O we
şanan taqip bi ke. 

Zanyariyeıı l:<u 
dikevin 

deste te, werge
rin kurdi O tirki li 

gel reçeşop ji 
ANK re bireke. 

Di civin O semT
neran da amade 

bibe, binere. 
Pewendiyen xwe 

bi welat. re kOr 
b ike. 

Kar bi ke, ku reçe
şop O nOçe bigi

hin ANK. 
Navnişan Otele
fona ANK bide 

karkeren ku diçin 
welat O ten. 

Pewendiyan bi 
AN K re d ey ne. 

Ji dil O can bibe 
endamek ji yen 

n üçevan en AN K. 
ANK care yeke

mine ku bOye na
venda nOçeya 

Kurda. 
ANK sazamaneki 

ji ya tekoşina riz
gariya netewi O 
civakiya me ye. 1 

ANK ya me he-
mOya ye. 
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Kürt Haber Ajan
sı ülkemizdeki 
ulusal ve top
lumsal kurtuluş 
mücadelesinin 
gözü, kulağı, 
dilidir. 
Duyduğunu, gör
düğünü ANK'ya 
il et. 
Olayları araştır_ 
Resim çek. 
Belge bul. 
U 1 u sal ve Top
lumsal Kurtuluş 
Mücadelemizin 
dünya halklarına 
duyurutmasına 
katkıda bulun. 
Avrupa Parle
mentolarını, de
mokratik kitle ör
gütlerini, basını 
i:l:le. 
Edinctiğin bilgiJe
ri, kürtçe ya da 
türkçeye çevire
rek belgeleri ile 
beraber ANK'ya 
gönder. 
Toplantıları, se
minerleri izle. 
Ülkeyte kurdu
ğun ilişkileri de
rinleştir. 
ANK'ya haber 
ve belge gönde
rilmesini sağla. 
Ülkeye gidip
gelen işçilere 
ANK'nın telefo
nunu ve adresini 
ver. 
ANK ile ilişki kur. 
Gönüllü muhabir 
ağının bir üyesi 
ol. 
ANK dünyada ilk 
Kürt Haber Mer
kezi'dir. 

ANK, ulusal ve 
toplumsal kurtu
luş mücadelemi
zin bir ku
rumudur. 

ANK hepimi
zindir. 

Tel: 08-984743 D Fax: 08-295056 
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