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ABD İLE IRAN ARASINDAKİ KÖRFEZ ÇATIŞMASININ HEMEN ARDINDAN

T lIR K IY F ’n F  pm  ITIK K û fKI U n İmi ı E UC rU L I I llm lıiıUO
HÜRRİYET gazetesi’nin başını çektiği Poli

tik kaosun görünürdeki hedefi Ozal’ı devirmek. 
Ancak, alternatif hükümet için parlamentodaki 
siyasal güçlerin dengesi yok.

Evren Trabzon’da yaptığı bir konuşmada Türki
ye’yi askeri darbe ile tehdit etti. 35. maddenin deği- 
ştirilmesi ve Kürtçe üzerindeki yasakların kaldırıl
ması tasarıları askıdaîcaldı.--

Israrla sürdürülen Türkiye—AT ilişkileri ki
litlendi. AT ülkelerinin temsilcileri Türkiye’nin 
henüz istenen düzeyde demokrasiye ul 
ğını vurguladılar.
□  Türkiye’nin politik gündemi alt—üst Özal’ı devirmeyi amaçlayan politik kay 
olmak üzere. Üzerinde ha geldi ha gele- os içinden çıkılması mümkün olmayan A  ,^ \ 
cek diye kıyametler koparılan demokra- problemleri birer ikişer gündeme getir- 
si gene kasaturalarla tehdit edildi. Dev- meye başladı.
let başkanı Evren’in darbe tehdidi dik
katleri rejim tartışmasına kaydırırken, SAYFA 2

8 Hezar Barzanı li ku ne?
□ Li Iraqê di derheqa 8 hezar Barzaniyên 
ku ji 4 kampên Hewlêrê 30 Tirmeh 1983’an 
de hatibûn komkirin û biribûn ciyekî nedi- 
yar hin jî tu agahdarî nîne.

TOB— DER GENEL SEKRETERİ
KEMAL UZUN

“Geçmişimle hesaplaşmamı 
bir güne, bir yıla sığdıramam’ ’

SAYFA 5

Civîna Brukselê
□  Civîna seyemîn a Enstî- 
tûya Kurdî ya Parisê li ser zi- 
manê Kurdî di 16 û 23 yê Nî- 
sanê de paytexta Belçika 
Brukselê de çêbû.
□  15 zimanzan, nivîskar û 
berbirsiyarên rojname û ko- 
varan beşdarê civînê bûn. 
Di civînê de li ser termên 
îdarî/siyasî, rojnamevanî û 
hwd. hat xebitandin.

RUPEL4

Muhbirlik 
Kurumlaştırılıyor!
□  Polis, Kürdistan’da muhbirlik yapmak 
için gençlere baskı yapıyor
□  Polisin muhbirlik yapmak için baskı 
yaptığı Cemil Balta, Vilayet karşısındaki 
Anıt Parkı’nda kendisini yaktı

SHP Diyarbekir Milletvekili Fuat ATALAY yaptığı 
açıklamada şöyle dedi: “Son günlerde Diyarbekir’de 
toplumun her kademesinde yaygınlaşan ve devlet adı
na görev yapan kişiler vatandaşları zorla muhbirlik 
yapmaya zorluyorlar ve bu hadise ciddi bunalımlara 
yol açıyor!”
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politika * ekonomi * toplum

Bir süreden beri Türkiye’de Özal’a karşı başlatı
lan propagandalar, Hürriyet Gazetesi sahibi Erol 
Simavi’nin yazdığı bir açık mektup ile hükümeti 
düşürme noktasına doğru hızla tırmandırılırken, 
Evren’in darbe tehdidi pişmiş aşa su kattı.
Esasen, Özal’ı devirme planının objektif şartları 

ortada yoktu. Gerçi, kamu oyu araştırmalarına gö
re oy yüzdesi hızla düşmüş görünüyordu ama, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar ve Özal’la 
bağlantılı ekonomik ilişkiler, Ozal hükümetinin 
düşürülmesi ile herhangibir çözüme ulaşamaya
caktı. Özal’a karşı hızla sürdürülen operasyonun 
elbette çok daha farklı gerekçeleri olmalıydı. 
Ama, bu gerekçeler, açlık, sefalet edebiyatı içinde 
öne çıkaralan propagandaların gürültüsü içinde 
duyulmayacaktı.
Görünür amacı Özal’ı devirmek olan bu operas

yonun gene görünür uygulaması, ANAP kongre
sinde parçalanma yaratarak bunu parlamentoya 
yansıtmak ve bir geçiş hükümeti ile erken seçimle
re gitmek olarak somutlaşıyordu. Ancak, bu görü
nür amaç, pek çok bakımdan Türkiye gerçekliği 
ile uyum içinde değildi. Bununla beraber artık 
Özal’a karşı savaş açmak kaçınılmaz bir durumda 
gösterilerek Hürriyet’in sürmanşetli girişimleri ile 
savaş başlatıldı.
Hürriyet’in sürmanşetli, Erol Simavi imzalı 

“Açık Mektup’’u, politikacılar ve basının kalem- 
şörleri tarafından hararetle desteklendi. Hürriyet 
de, yaptığından pek emin havalarda, hükümeti zor 
duruma düşürecek dev manşetli haberlerini arka- 
arkaya sıraya dizmişti zaten. Örneğin, Güney Kür- 
distan’da Saddam despotizminin bir numaralı des
tekçisi olma durumu bilindiği halde, birdenbire

□  Çeşitli çıkar çevrelerinin üzerinde anlaşmaya var
dıkları anlaşılan Özal’ı devirme operasyonu, HÜR
RİYET gazetesinin açtığı kampanya ile tırmandırıldı.
□  Trabzon konuşması ile Evren darbe tehdidinde bu
lununca Özal’a karşı düzenlenen operasyon beklen
meyen problemler doğurdu.

zehirli gazların Türkiye üzerinden 
Irak’a sevkedildiği ortaya çıkarılı
yordu! Ancak, bu cingöz gazeteci
ler her nedense dünyanın artık ez- 
berlediğ Halepçe’yi, ne yazık ki 
İran’ın bir kenti olarak Türk oku
yucusuna sunma küstahlığından 
geri durmuyorlardı. Halepçe de 
öylesine büyük bir vahşet yapıl
mıştı ki, bu vahşetin bilerek ve is
teyerek Kürtlere karşı yapıldığını, 
böylece, küçük bir kalem darbesi 
ile gözlerden saklama cüceliğine 
girişilmişti. Halepçe’yi İran’ın bir 
kenti olarak veren yazının yanında 
ise İran elçiliklerinin tüm dünyaya 
yaydıkları katliam broşüründen 
renkli bir resim almak da ihmal 
edilmemişti.

Babıali basınının jenosid kışkırtı
cılığına bir numaralı malzeme ha
line getirilen PKK da Özal’a karşı 
operasyondan nasibini alacaktı el

bette. Daha hala Kürtleri Türk ır
kının bir parçası olarak görme ırk
çılığının sahibi bir albay ile yapılan 
bir söyleşi gene Hürriyet’in birinci 
sayfasına dev manşetlerle çıkıyor
du. Aynı gün PKK ile ilgili 3 haber 
birden birinci sayfanın misafirleri 
arasındaydı. Bunlara göre, PKK 
artık kentleri hedef seçecekti. 
Apo’nun gizli emirlerine göre bazı 
insanlar hedef seçilip öldürülecek
ti. Hürriyet, Özal operasyonunun 
nasıl gizli pazarlıklar sonucu poli
tika gündemine getirildiğini böyle
ce kendi cingözlüğü ile açıklamış 
oluyordu. Demek ki, kontrgerilla, 
Maraşfa olduğu gibi, Kanlı Pazar1 
larda olduğu gbi gene kentleri kana 
bulayacaktı. Demek ki, Kontr
gerilla dili biraz uzamış sayılanları 
vuracak, vurduracaktı. Bunun be
delini ödemek için seçilen kurban 
da PKK idi. Hürriyet bunun ön ça

lışmasını da zamanında yapma gereği duymuştu. Ar
tık kitleler, kentlerde vuku bulacak kanlı terörün suç
lusunu tanımış olacaklardı. Susturulmalarına karar 
verilenlerin de katili böylece çok daha önceden kamu 
oyunun vijdamnda mahkum edilmiş oluyorlardı.

Bilindiği gibi Türkiye, hiç de alışık olmadığı ama 
alışmak ve hazmetmek zorunda olacağı politik geliş
meler içinde idi. TBMM, TC Anayasası’nı mehteva- 
da değiştirecek bazı girişimlere sahne olmak üzerey
di. Örneğin, Ordunun ikide bir kasaturaların gölge
sinde siyasi iktidara müdahale etmeleri bundan böyle 
suç sayılabilirdi. Bu da, bu tür teşebbüs sahiplerinin 
Anayasayı tağyir, tebdil ve ilga suçundan asılmalarını 
getirirdi. Bunun yanında bütün bir Cumhuriyet tarihi
nin en katı yasaklarından biri olan Kürt dili üzerinde
ki yasağın kaldırılması da neredeyse Meclis’e gelmek 
üzereydi. Yapılan anketlere onlarca parlamenter Ana 
dilimiz kürtçe diye cevap vermişlerdi. Bu bir faciaydı! 
Hangi biçimde olursa olsun önlenmesi gerekliydi. Bu 
dili uzunların birer ikişer faili meçhul cinayetlere kur
ban gitmeleri ise olağan sayılmayacaktı.

Öte yandan Batı’nın canını sıkan pek çok gelişme de 
Türkiye’nin politik gündeminin en aktüel sorunları 
arasında durmaktaydı. Örneğin DAVÖS, pek çok ba
kımdan Batı’nın politika batakhanelerinde tasvip gör
müyordu. Rahatsızlığın başını ise Almanya çakmek- 
teydi. Türk-Yunan gerginliğinin uzlaşma noktasına 
gelmesi, elbette Türk-Yunan ilişkilerinde bir şeydi 
ama, AT ülkeleri için bir başka şeydi.

Fakat, Evren’in darbe tehdidi, dış mihrakların tasal
lutunu bir kenara iteleyerek, sorunu, içerde darbe 
yanlıları ile, darbe karşıtları arasında açık bir hesap
laşın düzeyine getiriyordu. 12 Eylül kazazedelerinden 
Demirel, Evren’i anında cevaplayarak, #  *  m m *

Politik Kaos
Türkiye kaynıyor! Türkiye toplumsal bir alt—üst oluşun eşiğinde! 

Pölitik kaos gittikçe derinleşiyor! Derinleşen kaos, toplumu sarsı
yor, hareketlendiriyor!

Soldan bakıldığında şaşırtıcı bir durum olmadığı söylenebilir.
Teorik tesbitlerin hayata geçtiği söylenebilir.
Ama şu da söylenmeli: bu alt—üst oluşu, bu kaosu, iktidarın dev

rimci fethine dönüştürecek politik güçler ortada görünmemekte
dirler. Dahası sol güçler -Marksist solun tüm kesimleri- bunca de
ney ve bilgi birikimine, bunca acıya ve cesetlerine bile sahip çıkıla
mayan ölülerimize rağmen, halen, hayat tarafından tekzip edilen 
tezlere şaşılası bir inatla sarılmışlardır. Halen, donuk ideolojik for
müllerin, hayatın canlı gerçekliğine cevap vermeyen teorilerin ıs
rarlı savunucuları olma durumundadırlar. Ve halen, ne yazık ki, bir 
devrimi örgütlemenin bilinci ve sorumluluğu ile hareket etmemek
tedirler.

Kürt hareketinin durumu da benzeri sakatlıkların içindedir. Kür- 
distan Devrimi’nin sorumluluğunu taşıma durumunda olmayanla
rın Avrupa’da sürdürdükleri -artık melodram niteliğindeki- politik 
“faaliyet”leri saymaz isek, Türkiye’de Kürt hareketi, kendisine 
ödettirilmek istenen politik kaosun faturasını yırtıp atacak düzeyde 
değildir. Daha önemlisi, PKK olgusuna hapsettirilmek istenen, 
PKK’nın sürekli ve sistemli bir biçimde gündemde tutulması ile 
sürdürülen son derece bilinçli müdahaleler, Kürt hareketinin acil 
ve zorunlu olan politik örgütlenmesini, tüm güçleri tek bir genel ta
arruz cephesinde birleştirme çalışmalarını kırmakta, kötürümleş- 
tirmektedir.

Politik kaosun baş kışkırtıcısı burjuva basını!! Burjuva basını al
ternatif politik çözüm önermeden kaosu kışkırtıyor! Açlık ve sefa
let içinde bocalayan kitleler, sistemli bir biçimde savaş ve terör ile 
tehdit edilmekte.. Meclis aritmetiğinin, yeni yapılanmalara elver
mediği de ortada. Askeri müdahale ise, artık, açıkça tartışmalara 
konu olmuş duruma getirildi. Ancak, askeri müdahalenin şartları
nın olgunlaşmadığı da görülebiliyor.
Burjuva basını alternatif önermeden kaosu kışkırtma işini üstlen

mişken, bir şeyi hiç kuşku yok ki çok iyi biliyor: Kaostan militan 
solun ya da Kürt hareketinin yararlanma durumu, hatta şansı yok! 
Gerek militan sol ve gerekse Kürt hareketinin gerek mevcut siyasal 
yapılanmaları olsun ve gerekse örgütlenme düzeyleri olsun dev
rimci bir durumun yükünü kaldırmaya hazır değil.
Burjuvazi ise bu alternatifsiz kaosu hararetle desteklemeketedir.
O zaman gündemde duran soru şu: politik kaos kime, ne ge

tirecek?
Soru, can alıcı önemdedir vve çok kısa bir süre içinde cevabı bu

lunmalıdır.
Orhan KOTAN

Tevliheviyek Polîlîk
Tirkiye dikele! Tirkiye ber tevlihevbûnek civakî ye! kaosa polîtîk 

her diçe kurtir dibe. Ev kaos civatê dihêjîne û rih dide wê!
Ji alî dîtina çep, meriv dikare bêje, ku ev rewş ne tiştekî ecêb e.
Lê divê bê gotin: Hêzên polîtîk, ku bikaribin vê tevlihevbûn û vê 

kaosê ji bo serketinek şoreşgerî li hember gerandinê bi kar bînin, 
di holê de xwiya nabin! Ji bilî vê jî, hêzên çep -hemî aliyên çepa 
marksîst- di gel hew qas tecrübe û êşên xwe di gel nexwedîderketi- 
na meytên miriyên me, hê jî dîtinên xwe yên, yên ku ji alî jiyanê ve 
hatine tekzîpkirin, bi hişkî diparêzin. Hê jî idiayên parastina for- 
mulên îdeolojiyên cemidî û teoriyên ku ji rastiya jiyanê re tu bersiv 
nadin, de nin. U hêjî, mixabin, di zanebûna hunandina şoreşê û be- 
rpirsiyariya vê yekê de nîn in.
Rewşa tevgera Kurdî jî di nava vê seqetiyê de ye. ji xeynî 

“xebatên” polîtîk li Ewrupa, ku êdî bûye wek “melodram” û ji be- 
rpirsiyariya hilgirtina şoreşa Kurdistanê dûr e; tevgera Kurd li Tir
kiye, ne di rewşekî wiha de ye, ku karibe hesabên kaosa polîtîk yên 
jê tê xwestin, biçirîne û bavêje. Ji vê jî girîngtir, tevgera Kurd, ku 
girtina wê di nav çembera PKK’yê de tê xwestin, li ser piya hiştina 
PKK’yê bi avakî zanyarî û sîstematîk tê domandin û bi vê ve mida- 
xaleyên gelek zanistî tên kirin, dibin sedema şikandina xebata kom- 
kirina tevgera Kurdistanê di bin eniyek taruzê û birêxistinkirina wê 
ya polîtîk û pêwîst.
Kişkişên serî yên kaosa polîtîk ji weşanên burjuwazî tên! Weşanên 

burjuwa, bei ku bedela çareserkirina polîtîk nîşan bide, kaosê di- 
kişkişîne! Xelkê reben û perişan ku di nav birçibûnê de nin, bi awa- 
kî zanyarî bi teror û şer ve tên tehdîtkirin. Arîtmetîka meclîsê jî ji 
bo guherandinên nû dest nade. Midaxaleyên leşkerî jî êdî bi awakî 
vekirî tê minaqeşekirin. Lê, meriv dibîne, ku şertên midaxaleyên 
leşkerî jî hê ne gihan e.
Weşanên burjuwa, ku kişkişandina kaosa polîtîk daye ser milên 

xwe û ji bo çareserkirinê bedel nîşan nade, bê şik xalekî baş dizane. 
Rewşa çepa têkoşer, an jî rewşa tevgera Kurd ne ev rewş e, ku kari- 
bin vê tevlihevbûnê bi karbînin!

Her çi çepa têkoşer û her çi jî tevgera Kurd, bi xwestinên xwe yên 
siyasî û bi van rêxistinên xwe ve nikarin barê rewşa şoreşgerî bidin 
ser milên xwe. Ji bo vê ne hazir in. Burjuwazî jî bi hemî îmkanên 
xwe ve piştgiriya vê kaosa bê bedel dike.
Pirsekî niha di rojevê di rojevê de ye ev e: Kaosa polîtîk wê ji kê 

re çi bîne?
Ev pirs gelek girîng e û di demekî pir kurt de jî divê bersiva wê 

bê dayîn.
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rezanî • aborî • civakî
sorumsuzlukla suçluyor, Erdal 
İnönü ise, Evren’in konuşmasını 
değiştirmesini, en azından yumu
şatmasını istiyordu. Özal ise, dar
belerin artık yapılamayacağını 
vurgulayarak, Evren’in konuşma
sının başka amaçla yapıldığını ve 
ters yorumlandığını açıklıyordu.
Bu arada Genel Kurmay Başkanı 

Torumtay da Özal ile görüşüyor, 
Özal, bu görüşme için olağan der
ken, Torumtay, olağandışı 
diyordu.

Bu arada, Fransada başkanlık se
çimlerini izleyen Metin Toker, 
Mitterand ’ın hiç de darbe tehditle
rinde bulunmadığına işaret ede
rek, darbelerin esasen yönetimde
ki sorumlulara karşı yapılacağını 
vurguluyor ve satır arasından, 
Türkiye’de yapılması muhtemel bir 
darbenin herşeyden önce Özal ve 
Evreni hedef alabileceğini belir
tiyordu.
Özal operasyonunun elbette en 

can alıcı yanı, parti liderlerinin ilk 
kez Cumhurbaşkanını yasadışılık- 
la, sorumsuzlukla suçlama duru
muna getirmesiydi. Bu da, hiç 
kuşku yok ki, kaçınılmaz bir saf
laşma yaratacaktı.
Özetle Özal’ı devirme operasyo

nu dal budak salmış, Özal’ı devir
mekten çok, militarizmin tehditle
rine karşı, burjuva-demokratik 
anti-militarizmin kapışması nokta
sında kilitlenmiş görünüyordu.

★
Türkiye’nin iç politikasında bu 

kaos yaşanırken, dikkatler son ay
ların en ateşli tartışması durumun
da bulunan Musul—Kerkük soru
nundan uzaklaşmış görünüyordu. 
Acaba gerçekten böyle miydi?

Olaylar ve olgular pek de böyle 
olmadığını göstermekteydi. Özal’a 
karşı gerek iş çevrelerinden ve ge
rekse bu çevrelerin yarı resmi söz
cüleri durumunda bulunan BabIa
li’den yükselen muhalefetin kökle
ri biraz daha derinlerdeydi, ancak, 
bunun maddi bir müdahale ile or
taya çıkması, ABD’nin İran’a sal
dırısına denk düşüyordu. Bu arada 
Özal, Irak‘a gidip dönmüş ve bek
lenenin aksine Irak’ın borçlarını 
ertelememeşti. Türkiye’deki sol 
çevreler bunun Saddam despotiz
mini bilinçli olarak zor duruma 
sokma girişimi olduğunu vurgulu- 
yorlardı. Çünkü, Türkiye’nin 
Irak’a doğrudan müdahalesi, ulus
lararası düzeyde çetin engellerle 
karşılaşacaktı. Doğu ve Güneydo
ğu illerinde vukua gelen olayları 
bahane ederek sınıra fazla miktar
da asker yığılması zaten daha şim
diden gerek komşu devletler ve ge
rekse SSCB tarafından hoşnutsuz
lukla karşılanmaktaydı. Oysa, 
Irak’ın olası bir daveti ile Türk Or
dusu, Irak’a çok daha iyi şartlarda 
girebilirdi. Bu konuda ise açığa çı
kan tek kuşku Ordu’nun Irak kür- 
distam’ında karşılaşması kaçınıl
maz olan Kürt direnişi ile ilgili idi. 
Gazeteci Birand, bu arada Kürt ör
gütlerinden Türkiye’ye anlaşma 
mesajı getirmişti. Ne kadar doğ
ruydu bu? ABD’nin Irak üzerinde
ki İran tehdidine hiçbir biçimde 
müsamaha göstermeyeceği de bi
lindiği için, Türk Ordusu’nun Irak 
macerası acaba devre dışına mı 
atılmıştı. Yoksa, yaratılan kaosun 
altında yatan ana gerekçelerden bi
ri ve hatta başlıcası mıydı?
Örneğin politik kaosun kaçınıl

maz bir ara rejim ile sonuçlanması 
ve bu ara rejim hükümetlerinin bir 
oldu bitti ile Kerkük petrollerinin 
jandarmalığına soyunmaları düşü
nülemez miydi?
Bu sorular, Evren’in darbe tehdi

di ile geri plana düşerken, Türki
ye, darbe çığırtkanları ile, buna 
karşı olanların çekişmesini izle
meye başlamıştı!

DEVLET TERORU GENÇUGIKIMLIKSIZLESTIRMEYE YONEUYOR

Muhbirlik kurumlaştırılıyor!
Diyarbakır • ANK

Kürdistan’da çeşitli liselerde, 
üniversite bölümlerinde okuyan 
öğreciler, Diyarbakır sivil poli
since muhbirlik yapmaya zorlanı
yor. Öğrenciler, muhbirliği rede- 
dince, cezaevi, işkence ve dayak
la tehdit ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde, Diyarba

kır SHP Milletvekili Fuat Atalay 
basına yaptığı bir açıklamada;
* ‘Güneydoğu ’da yaşayan yurttaş
larımız, munbirlik yapmaya zor
lanıyor. Bu teklifi kabul etmeyen
ler ise sürgün ediliyor” dedi.
22 Nisan günü, polis tarafından 

muhbirlik yapmaya zorlanan 20 
yaşlarındaki Cemil Balta isimli 
genç, Vilayet binası karşısında 
bulunan Anıt Parkı’nda olayı pro
testo etmek amacıyla kendini 
yaktı.

Konuyla ilgili basına açıklama
da bulunan Diyarbakır SHP Mil
letvekili F. Atalay şöyle dedi; 
“Cemil Balta olayı ile birlikte, 
muhbirleştirme faaliyetleri tama
mıyla açığa çıkmıştır. Polis tara
fından son günlerde özellikle 
gençler arasında muhbirliği ku
rumlaştırma amacıyla yoğun ça
lışmalar var. Muhbirlik yapması 
istenen kişilere, üzerinde “Yar
dımcı personeldir” yazan bir bel 
ge zorla imzalatılmaktadır. İn
sanların özgürce çalışma hakları

□  Diyarbakır sivil polisi, lise ve üniversitelerde 
okuyan öğrencilerin muhbirlik yapması için baskı 
yapıyor!
□  Polisin muhbirliğe zorladığı 20 yaşındaki Cemil 
Balta, olayı protesto etmek için kendini yaktı!

gaspedilerek, vatandaşlar demok 
rasi dışı kanallara itilmektedir.”
Diyarbakır Atatürk Lisesi 2. sı

nıfından beklemeli öğrenci Ce
mil Balta muhbirliğe zorlanmayı 
kendine yediremeyerek, yakma 
sureti ile intihara teşebüs etmesi 
Diyarbakır’da geniş yankılara ne
den oldu.
Olayın gelişimi şöyle; Cemil 

Balta uzun bir süre siyasi polisçe 
sürekli rahatsız ediliyor. Balta 
üvey annesi ile birlikte kaldığı 
evini terkediyor, ardından Saliha 
Şener isimli bir kadının yanına 
yerleşiyor. Polis burada da peşini 
bırakmayınca İstanbul’a gitmek 
zorunda kalıyor. İstanbul’da 1 ay
dan fazla kalamayan Balta, tekrar 
Saliha Şener’in evine dönüyor, ve 
polisin defalarca eve gelip kendi
sini sorduğunu öğreniyor. Saliha 
Şener kendisine polisin eve sü
rekli geldiğini belirtiyor ve müm
künse kendisine başla bir ev bul
masını istiyor. Polis dışında gide
bilecek herhangi bir alternatifi 
kalmayan Balta, çareyi intihar et

mede buluyor.
Öte yandan, Bağlar semtinde 

oturan, Ali Tekdağ, Mehmet Baz 
ve Hukuk Fakültesi Öğrenci Der
neği yönetim kurulu üyeleri Baki 
Demirhan ve Şeydi Elibal’ın da 
aynı şekilde maaş karşılığı polis 
tarafından muhbirliğe zorlandık
ları açıklandı. Muhbirliğe zorla
nan kişiler yaptıkları açıklama
larda; polisçe “ya bide çalışırsın 
ya da dağa gidip onlara katılır- 
sın9’ şeklinde tehdit edildiklerini, 
eğer bu da olmazsa cezaevi ve iş
kence tezgahlarından geçirilicek- 
leri şeklinde zorlandıklarını be
lirttiler.
Cemil Balta olayı ile ilgili bası

na bir açıklamada bulunan Di
yarbakır Vali’si Hamdi Ardalı; 
“Kendini yakmaya yeltenen Ce
mil Balta ’nın akli dengesinin ye
rinde olmadığını ve bir süre önce 
babası tarafından evden kovuldu
ğunu ve bu şahsın babasının Di
yarbakır Şehitlik Karakolu ’nda 
bekçi olarak çalıştığını” belirtti.

Dicle Üniversite’si Tıp Fakültesi

Hastahane’sinde tedavi altına alı
nan Cemil Balta ile ANK muha
birleri görüştüler. Cemil Balta 
arkadaşlarımızın sorularına şu 
yanıtlan verdi:

‘ ‘Bildiğiniz gibi siyasi polis beni 
sürekli tehdid edip, bize çalışır
san senin için iyi olur şeklinde 
baskı yapıyordu. En sonunda bir 
gün beni evden alıp siyasi şubeye 
götürdüler. Bir süre gözaltında 
kaldım. Sorguya çekildim. Siyasi 
şube yetkilisi bana şunları söyle
di: * SHP binasında yapılan açlık 
grevine gidip, olup bitenleri bize 
anlatacaksın’. Bu teklifi rededin- 
ce tutuklanayacakları tehdidini 
savurdular. Artık dayarıamıyor- 
dunt ve kendimi yaktım ’ ’

Öte yandan konuyla ilgili ko
nuştuğumuz Dicle Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Öğrenci Der
neği Başkan Mazhar Kara olayın 
çok üzücü olduğunu belirterek 
şöyle dedi; “Ajanlık ve muhbirli
ğe zorlamalar özellikle Üniversi
te çevresinde yoğunlaştınlmakta- 
dır. İnsanları muhbirliğe zorla
mak, onların kişiliklerini satın 
almaktır. Bu uygulamalarla in
sanların kişilikleri ve şerefleriyle 
oynanmaktadır. Diyarbakır SHP 
Milletvekili Fuat Atalay’ın basın 
açıklaması bir suç duyurusu ola
rak kabul edilmelidir. ’ ’
Cemil Balta halen tedavi altında 

bulunuyor.
Hurşit SEN AR

1’e Gulane
•  1886 yılının iik baharında Amerikan işçileri Şikago’da "8 Saatlik iş 
günü ve asgari ücret”  talebi ile genel greve gittiler Eylem kanlı 
bir biçimde bastırıldı ve 11 Kasım 1887’de 4 işçi lideri asıldı.
1889’da toplanan II. Enternasyonalin I. Kengresi 1 Ma
yıs’ı işçi sınıfının “Birlik-Dayanışma ve Mücadele”  c 
nü olarak kabul etti.

İşçi sınıfının dünya düzeyinde coşkun törenlerle kutlayageldiği 1 
Mayıs, Türkiye’de 1925’lerde yasaklandı. Ve ancak, 1976 Ma 

yısında kitlesel olarak kutlanabildi. Türk burjuvazisi, 1 mayıs’ı 
‘ ‘Bahar Bayramı ’ ’ olarak ilan etmişti. 12 Eylülcü generaller, bu
nu da yasakladılar. Halen Türkiye’de 1 Mayıs yasaklı du

rumdadır.

_1 Mayıs

İsviçre’nin Irakla 
‘gizli' patlayıcı 

ihracatı
□  İsviçre Savcılığı ‘Valais’deki patlayıcı 
madde üreten İsviçre şirketi GAMSEN 
(S.S.E)’in Fas’a patlayıcı madde ihracı üzeri
ne bir ön araştırma yürütüyor.
□  Savcılık sözcüsü Roland Haunstein Walli- 
ser Bote’de çıkan haberi doğruladı. Tam ve 
detaylı bir soruşturmanın açılması bu araş
tırmanın sonuçlanmasına bağlı.

Savcılık sözcüsü R. Haunstein’e göre, savcılık kendi insiyatifı ile 
hareket edip, savaş malzemesine ilişkin yasanın ihlal edilip, edil
mediğini araştırıyor. Geçen cumartesi günü Bern’de yayınlanan 
Bund ve Zürih’te yayınlanan Tages Anzeiger GAMSEN (S. S. E) şir
ketinin Pentil adlı güçlü bir patlayıcıyı Fas aracılığıyla Basra sava
şına taraf olan Irak’a sattığını iddia etti. Bu iddialar, eski Bo- 
fors/Noel Kemi silah fabrikasının İsviçre Ticaret müdürü olan 
Mats Lundberg’in bir belgesine dayanıyordu. Lundberg’in 22 Şu
bat 1985 tarihli iş notlannda ‘ ‘Irak için öngörülmüş 10 ton patlayıcı 
önceden teslim edilmiş ’ ’ olduğu belirtiliyordu.

Salı günü Nouvelliste gazetesinde yayınlanan İsviçre Patlayıcı 
Maddeler Şirketi Müdürü Rene Pahud’un; “Bütün müşterilerimizi 
tanıyoruz ve teslim edilen her kilo patlayıcının alıcısını biliyoruz. 
Silah yasasına karşı her zaman en büyük titizliği gösterdik. ’ ’ açıkla
masına GAMSEN (S. S. E) şirketi sözcüsünün Irak’a patlayıcı mad
de kaçakçılığına katıldıklarını kesinlikle yalanlayan uzun açıklama
ları eşlik ediyordu.

R.Pahud yayınlanan yazıların ‘iftira ve saçma ’ olduğunu belirt
mesi açık belgeler karşısında hiç de inandırıcı olmuyordu.

Kaynak: İsviçre’de yayımlanan günlük Le Courrier’ gazetesinin 
7.4.88 tarihli nüshası.
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politika • ekonomi * toplum
Enstitü li ser zimane kurdı xebata xwe didomme |  Enstitü kürt dili üzerine çalışmalarını sürdürüyor

Chrîna Bmkselê Bı sel toplantısı
□  Civîna sêyemîn a Enstîtûya Kurdî ya Plarîsê li ser zimanê Kurdî di 16 û 
23 yê Nîsanê de di paytexta Belçîkayê Brukselê de çêbû.
□  15 zimanzan, nivîskar û berpirsiyarên rojname û kovaran beşdarê civînê 
bûn. Di civînê de li ser termên îdarî/siyasî, rojnamevanî, navgînên deryayî 
û li ser babetên din hat xebitandin.

Civîn bi axaftinekê kurt yê Serokê Enstitü Ken- 
dal Nezan ve hat vekirin. Kendal di axaftinê xwe 
de gotharmanca civînê li hevkirina li ser pirsên 
bingehîn, rastnivîsîn û nûkirina zimanê Kurdî 
ye. Par her du civînên ku di paytexta Katalonyayê 
Barselona pêkhatibûn; li ser termên coxrafî û li 
ser nexşeya dinê û Kurdistanê û navgînên neqliyê 
ûhwd. xebat hatibû kirin. Encama wan xebatan 
amadekirin û çapkirina nexşeyên dinê û Kurdis- 
tanê bûn. Her wisa encama wan her du civînên 
çûyî di rojnamekî taybetî ya Enstîtûyê “Kurman- 
cî”yê de hatin belavkirin^

Kendal Nezan got; “herkes li gor xwe gotinan 
diafirîne. İddiayekî mezin ya van civînên me nîn 
in, lê belê ez bawerim; ew civînana xizmetekî 
baş bikin ji bo çareserkirina (hela) term û goti- 
nên ku di zimanê nivîsandinê de xwe didin pêş?

Hinek kes, di gel ku hatibûn gazîkirin jî di vê 
civînê de beşdar nebûn. Hevalên ku li gor civîna 
berê li ser babetên cûrbecûr vatinî hilgirtibûn ser 
xwe û xebatên xwe pêşkêşî civînê kirin ev bûn; 
li ser lêkern bûyînê, navê biharata û deranatomi- 
ya heywanek Reşo Zîlan, li ser navên navgînên 
deryayî Musa Kaval, li ser anatomiya serî Memo 
Yetkin, li ser gotinên klasîkên me Rojen Bamas.

Li ser term û peyvên îdarî/siyasî, rojname/roj- 
namevaniyê tiştên ku Mihemed Uzun bi çend zi- 
mana amadekiribû, di van babetan de li ser pêş-

niyarên civînê xebatekî bi hev re hate kirin.
Hevalên ku berê jî beşdarê civînan bûbûn, wek 

nivîskarê ferhenga kurdî-tirkî D.Izolî, lêgerînva- 
nê dîrok û farisiya kevin Xosrow, resam Huner 
Eqravî, ji Enstîtûya Bonnê Egît, Nivîskar Ş.Be- 
kirê Soreklî, ji kovara Têkoşer Dervêş Ferho 
beşdarê vê civînê jî bûn. Wekê din ji Rojnama 
Kurdistan Press K. Baba, ji kovara Berbangê M. 
Teyib, mamosteyê kurdî Y.Yeşilgöz cara pêşî 
beşdarê civînê dibûn.

Rojeva civînê her heft roj jî gelekî tijî bû. Ew 
gotin û termên ku di civînê de li ser van hate ra- 
westandin, divê di hejmarekî taybetî ya Kurman- 
cî yê de bên weşandin.

Nûçegihanê Kurdistan Press di gel beşdarva- 
nên civînê re peyivî. Di van axavtinan de dîtinekî 
mişterek derdiket holê; berdewambûna civînan 
baş e. Ger beriya civînan vatinî bên parvekirin, 
kar wê hin baştir bimêşe, ger berpirsiyarên we- 
şanên kurdî beşdarê civînan bibin û encamên ci
vînan di weşanên xwe de bikarbînin wê pirsên 
me yên zimanê nivîsandinê hîn siviktir dibe.

Li gor biryara Enstîtû wê civîna çaremîn vê pa- 
yîzê li Berlîna Rojava bê çêkirin. Ji bo termên 
huquqî, teqsîmata îdarî ya her çar devletên ko- 
lonyalîst ûhwd. beşdarên civînê re vatinî hate 
dayîn.

□Plans Kürt Enstitüsü’nün kürtçeyi doğru yazım ve yenileştirme amacıyla or
ganize ettiği toplantılardan 3. sü 16-23 Nisan tarihleri arasında Belçika’nın baş
kenti Brüksel’de yapıldı. 
□Dilci, yazar, gazete ve dergi temsilcilerinden oluşan, 15 kişinin katıldığı top
lantıda, idari-siyasi terimler, gazetecilik terimleri, deniz ulaşım araçları isimle
ri ve diğer konular üzerine çalışmalar yapıldı.

Toplantı Enstitü Başkanı Kendal Nezan’ın yaptığı kısa bir açış konuşmasıyla başladı. Kendal Nezan ya
pılan toplantıların amacını; önemli ve temel konularda ortak bir görüşe varmak ve kürtçenin doğru yazım 
ve yenilenmesi olduğunu belirtti.

Geçen yıl Katalonya’nın başkenti Barselona’da yapılan ilk iki toplantıda coğrafi terimler, ülke isimleri, 
ulaşım araçları isimleri, dünya ve Kürdistan haritası üzerinde çalışıldığını, bu çalışmalar sonucu kürtçe 
hazırlanan dünya ve Kürdistan haritalarının hazırlanıp, basıldığını ayrıca toplantılarda üzerine çalışılan 
kelime ve terimlerin “Kurmanci” adlı Enstitü’nün dil çalışmalarını kapsayan özel bir yayında kamuoyuna 
sunulduğunu belirtti.

Herkesin kendine göre kelime ürettiğini de belirten Kendal, yapılan toplantıların büyük iddialara sahip 
olmamakla beraber, yazı dilinde dayatan sorunların çözümüne hizmet edeceğini söyledi.

Toplantıya çağrılı olup da gelmeyenler dışında, toplantıda bulunanlar ve bir önceki toplantıda kararlaş
tırılan konular üzerine önçalışma yaparak gelenler şunlardı: olmak fiili, baharat isimleri ve hayvan ana
tomisi üzerine Reşo Zilan, deniz ulaşım araçları üzerine Musa Kaval, kafa anatomisi üzerine Memo Yet
kin, klasiklerimizdeki kelimeler üzerine Rojen Bamas hazırladıkları çalışmalarını toplantıya sundular.

Toplantı gündeminde olan idari ve siyasi terimler, gazete ve gazetecilik terimleri üzerine Mehmet 
Uzun’un hazırladığı terimler ve gelen önerilerin kürtçe karşılıkları üzerine ortak bir çalışma yapıldı.

Dil konusunda daha önce yapılan toplantılara katılmış olan kürtçe-türkçe sözlük yazan D.İzoli, eski 
farsça ve tarih araştırmacısı Xosrow, ressam Huner Akrevi, Tekoşer dergisinden Derveş Ferho, Bonn 
Enstitüsü’nden Agit, yazar Şahine B. Sorekli dışında Kurdistan Press gazetesi adına K. Baba, Berbang 
Redaksiyonu’ndan Mueyid Teyib ve kürtçe dersler veren Y. Yeşilgöz toplantıya ilk kez katmanlardandı.

Oldukça yüklü bir gündemi olan toplantı bir hafta devam etti. Toplantıda üzerine çalışılıp, karara varılan 
kelime ve terimler Enstitü tarafından Kurmanci gazetesinde yayınlanacak.

Kurdistan Press muhabirinin toplantıya katılanlarla yapılan çalışmalar üzerine yaptığı konuşmalarda or
taya çıkan görüş; toplantıların devamının yararlı olacağı, toplantı önceleri belli konular üzerine işbölü
mü yapmanın çalışmalarda verimi arttıracağı, kürtçe yayın organları sorumlularının toplantılara katılıp, 
toplantı sonuçlarını yazı dilinde kullanmalarının yapılan çalışmalara önemli katkıda bulunacağı doğrul
tusundaydı.

Yılda iki kez düzenlenen toplantıların dördüncüsü 88 sonbaharında Batı Berlin’de yapılacak.

OnfixanêCem
hateSwêd

ANK • Stockholm
Ronakbîr û hunermendên 

kurdên Sovyetê ji xebatên çandî 
û zanistî yên Kurdên Ewrupa re 
di destpêkê de ji dûr ve jî be mil 
didan. Di salên dawî de bi wan 
re têkiliyên yekser hate danîn. 
Ji welatên Ewrupa û taybetî ji 
Swêd komên zimanzan, ma- 
moste, werger û turîstên Kurd 
diçûn Ermenistan, Gürcistan û 
Rusyaya Navendî û bi dîtinên ji 
hev cuda vedigeriyan.
Profesor Qanatê Kurdo di gel 

ku endamek ji endamên hîmdar 
yê Enstîtûya Kurdî bû, di kom- 
bûna vebûna Enstîtûyê de jê re 
îzna derketina ji derveyî welat 
nehatibû dayîn. Lê Kurdên 
Sovyetê îsal bi saya serê Glas- 
nost li ser vexwendina sazûma- 
nên Kurdî hatin Ewrupa.

Pişti hunermendê hêja Aramê 
lîgran, Ordîxanê Celîl, berpir- 
siyarek ji berpirsiyarên Beşa 
Kurdî ya Enstîtûya Rojhilatnasî 
ya Lenîngradê hate Swêd.
Ordîxanê Celîl bi xebatên xwe 

ve û bi hevpeyvîna wî ku di 
Kurdistan Pressê de hatibû we- 
şandin, ji alî xwendevanên me 
kêm jî be tê naskirin.
Ordîxanê Celîl, li Swêd di gel 

sazûmanên din yên Kurdî, Kur
distan Press jî dît. Ordîxanê 
Celîl di roja 25 ê Nîsanê de bû 
mêvanê Kurdistan Press. Ordî- 
xan li ser girîngiya xebata Kur
distan Press sekini û go; “Gava 
name ya we gihişt desti min, 
wek nivîskar min rojnameya we 
nas nedikir û min digoty qey we 
ev rojname j î  mîna weşanên din

pişti çend hejmaranji holi ra- 
be. Ji ber vi yeki, p işî min gi- 
rîngî neda bangewaza we. Li 
paşi tigihiştim, ku Kurdistan 
Press dezgahekî girîng û pro- 
fesyonal e... Di warê rojname- 
vaniyi de xebatekî hija didomî- 
ne. .. Ev ne teni dîtina min e, 
her wisa dîtina Kürdin Sovye- 
tîstani ye jî.”
Ordîxanê Celîl di derheqa tê- 

kuztir kirina weşana rojnamê 
de û belavkirina rojname li Ye- 
kîtiya Sovyetistanê de gelek 
pêşniyarên hêja bo Redaksiyo
na Kurdistan Pressê kir.

Her wisa Ordîxan deftera mê- 
vanên Kurdistan Pressê de van 
xetên jêrîn jî rêzkir;
Ez bi kijxweşî bûme mivani 

redaksiyona Kurdistan Press. 
Ev redaksiyona biçûk, karekî 
pir mezin dike bona propagan- 
dakirina nit û meremi şorişa 
Kurdistani. Ez bi dilekî germ 
hevali redaksiyoni re şehit û 
qewate dixwazim, pişveçûyin 
di şûxuli xwe yi profisîonal da 
Bijî Kurdistana aza û serbest!

Ordîxanê Celîl, di roja 30 ê 
Nîsanê de di civînekê de derhe- 
qa Kurdên Sovyetîstanê agah- 
darî da Kurdên Swêdê. Civîn ji 
alî Federasyona Komelên Kur- 
distanê hatibû amadekirin.

Di civînê de nêzîkê 150 kes 
beşdar bûn. Pirsên ku ji Ordî- 
xanê Celîl dihatin pirsîn, zêde- 
tirîn pirsên siyasî bûn, lê ji ber 
Ordîxan bi xwe li ser ziman û 
çand dixebitî, bersivên pirsên 
siyasî neda. Bersiva pirsên ede
bî, çandî da.

“Ev redaksiyona biçûk, karekî pir mezin dike bona şoreşa Kurdistanê” Foto; ANK

Ordlxanê Çelil İsveç’e geldi
Kürt kuruluşlarının Avrupa’da yaptıkları 

çeşitli kültürel, bilimsel çalışmalara uzak
tan da olsa destek olan Sovyetler Birliği 
kürtleri, aydın ve sanatçıları ile doğrudan 
ilişkiler son yıllarda kuruldu. Avrupa ül
keleri ve özellikle İsveç’ten Ermenistan, 
Gürcistan ve Merkez Rusya’ya giden kürt 
dilcileri, öğretmen, tercüman ve turistleri 
değişik gözlemlerle dönüyorlardı.

Kurucusu olduğu Paris Kürt Enstitüsü1 
nün açılışına davet edildiği halde Profesör 
Qanatê Kurdo’ya çıkış izni verilmemişti. 
Sovyet Kürtleri glasnostun sayesinde ve 
Kürt kuruluşlarının daveti üzerine Avru
pa’ya bu yıl gelmeye başladılar. Almanya1 
da düzenlenen Newroz gecelerine katılan 
sanatçı Aramê Tigran’ı bu kez Leningrad 
Doğu Halkları Enstitüsü Kürtçe Bölümü 
araştırmacılarından Ordixanê Celil’in İs
veç gezisi izledi.

Ordixanê Çelil yaptığı çalışmaları ve 
Kürdistan Press’te yayınlanan röportajı

çerçevesinde Kürdistan Press okuyucuları 
tarafından az da olsa tanınmakta.

Ordixanê Çelil bulunduğu İsveç’te çeşitli 
Kürt kuruluşları yanında 25 Nisan günü de 
Kürdistan Press’i ziyaret etti. Kürdistan 
Press’in yaptığı çalışmaların önemine de
ğinen Ordixanê Çelil; “yazar olarak ilk 
çağrınız elime geçtiğinde çıkarılacak ga
zeteyi tanımadığım için ve büyük bir ihti
malle diğer yayınlar gibi bir kaç sayı yayın 
yaptıktan sonra ortadan kaybolur düşün
cesiyle pek ciddiye almadım. Ancak sonra
dan Kürdistan Press 'in çok ciddi ve profes
yonel bir yapı oluşturduğunu anladım. 
Kürdistan Press gazetecilik alanında çok 
başarılı bir çalışma sürdürüyor... Bu sa
dece benim değil Sovyet Kürtlerinin de gö
rüşüdür...” diyerek, Kürdistan Press’e 
ilişkin ciddi, geliştirici önerilerde bulundu 
ve gazetenin SSCB’ye daha düzenli ve çok 
miktarda ulaştırılmasını istedi.

Ordixanê Çelil Kürdistan Press’in ziyaret

defterine şu notu düştü:
Kürdistan devriminin amaçlan konu

sunda çok büyük propagandalar yapan 
Kürdistan Press ’in küçücük redaksiyonu
na misafir olmaktan sevinçliyim. Kurdis
tan Press redaksiyonuna profesyonel ça
lışmalarından dolayı yürekten başarı ve 
ilerleme dilerim.

Yaşasın özgür ve bağımsız Kürdistan!

Ordixanê Çelil 30 Nisan günü de İsveç 
Kürt Demekleri Federasyonu’nun dü
zenlediği bir toplantıda Sovyetler Birli- 
ği’nde yaşayan Kürtler üzerine bilgilen
dirme yaptı.

150 civannda dinleyicinin katıldığı top
lantıda Ordixanê Celil’e ilgi alanı olan 
Kürt edebiyatı’ndan ziyade, siyasi içerik
li sorular yöneltildi. Ancak Ordixanê Çe
lil esas çalışma alanı olan Kürt edebiyatı 
ile ilgili sorulan cevaplandırdı.
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TOB—DER GENEL SEKRETERİ KEMAL UZUN

“Geçmişimle hesaplaşmamı 
bir güne, bir yıla sıidıramanf

OStockholm’de 200 öğretmenin katılımı ile yapılan 
TÖB—DER toplantısından sonra, Gültekin Gazioğlu/te 
yaptığımız görüşmeyi geçen sayıda yayınlamıştık. Bu 
sayıda ise Kemal Uzun ile yapılan görüşmeyi yayın
lıyoruz.

O Toplantıda en önemli tartışma konusunu Kürdistan *ın 
oluşturması sizce neyi ifade ediyor? Bir bilinç sıçrama
sını mı, yoksa sorunun kendisini dayatmasını mı? 
□ □ B u , bugün gündeme gelen bir olay değildir. Eski
den beri öğretmen hareketinin gündeminde olan bir ko
nu. Ama bu, sizin de dediğiniz gibi, hem bir bilinç sıç
ramasıyla ilgili bir şey, hem de Kürdistan’daki gelişen 
ulusal mücadelenin boyutlarıyla ilgili.. Artı, başka fak
törler. Özel olarak böyle bir gündem maddesi yoktu. 
Ama, öyle bir gerçekliği vardır öğretmen hareketinin. 
Türkiye’nin gerçekliğinden kaynaklanan bir olaydır. 
Türkiye’de Kürdistan’ın önemli bir parçası ile içiçeyiz.
O Kürt halkı ile birlikte olmuşuz. Onların öğretmenleri 
ile aynı çatı altında birlikte mücadele etmişiz. Onların 
ulusal değerlerinden, özelliklerinden getirdikleri bir ta
kım değerler, onların ulusal değerlerinin kendileri tara
fından bir bilinç sıçraması noktasına gelmesinin kendi
lerinde yaratmış olduğu niteliksel değişimin bizlere et
kisi, yansıması.. Bizlerin süreç içerisinde Kemalist 
ideolojiden kurtularak Marksizm ile tanışmamız..Bu 
anlamda kendimizi değiştirmemiz.. Süreç içerisinde 
sosyalistler olarak ülkedeki ulusal gelişmeyi görmemiz 
ve ulusal soruna eğitim alanında o perspektif ile siyasal 
alanda da gerektiğinde yaklaşmamızı getirmiştir. 12 Ey
lül yenilgisi sonrası içine düştüğümüz durumlarda daha 
da somut örneklerini bugün gördüğümüz bu ulusal bas
kı, bu akıl almaz ulusal baskı-bunların tümü birden- bi
zi etkilemekte ve zorunlu olarak tartışmaya çek
mektedir.
□ S/z toplantıda öğretmen hareketinin devamı olarak 
düşünülen EĞİT—DER’in yayın organı ABC’nin boyalı 
basının da gerisinde bir dil kullandığını söylediniz. 
□ □O nu, bugünkü EĞİT—DER’in çizgisini çok geri 
bulan arkadaşların, geri buldukları için kınadıkları, 
onaylanmayacak bir durumda olduğunu belirtmelerin
den sonra, bir başka yanıyla meseleyi irdelemek için 
söyledim. EĞİT—DER’in bu gün ele almadığı konuları 
bir başka yanı ile irdelemek için söyledim. Şöyle ki, 
EĞİT—DER’deki görevli arkadaşları biliyoruz. Bunla
rın önemli bir bölümü öğretmen hareketinin geçmişinde 
görev almış kişiler. Bu gün yönetimde olmasa bile, 
EĞİT—DER’in çevresinde bizlerle birlikte olan arka- 
dajlarımız var. Ama, onlara rağmen böylesi bir şey, 
EĞİT—DER’in yayın organı durumuna gelecek olan 
ABC’de çıkamıyor, gündeme getirilemiyor. Gerçekten 
boyalı basında tartışıldığı kadar bile tartışılamıyor. İste
dim ki, arkadaşlar biraz tartışsınlar. Kafalarında bunun 
cevabını arasınlar. Eğer bir takım zorunluluklar nedeni 
ile taktiksel olarak gündeme getiremiyorlarsa, onu bul
sunlar. Eğer bunu görürlerse, EĞİT—DER’e çullan
maz, suç yüklemezler diye düşündüm. Eğer gerçekten 
Türkiye’deki arkadaşlar açısından bunun ciddi bir sorun 
yaratmayacağını düşünüyorlarsa saldırsınlar, saldıralım 
biçiminde bir soruyu gündeme getirdim. Şöyle bir ger
çeklik var: boyalı basın bu sorunu tartışır ve burjuvazi 
bir şey demez buna. Ama, 12 Eylül sonrası ilk düşman 
ilan edilen, tümü ile yerlebir edilmek istenen ve en er
ken kapatılan kitle örgütü TÖB—DER’dir.

Bu hareketin tahribatlar sonucu geriye kalan unsurları
nın toparlanma sürecinde polisin daha çok baskısı altın
da, daha çok gözetimi altında olduğunu gözardı eden ar
kadaşlar var gibi geldi bana ve kurulma aşamasında res
mileşinceye kadar temkinli olma gereklerini göreme
diklerini düşündüğüm için bu soruna işaret ettim. Diğer 
yandan da boyalı basının tartışabildiği konularda suskun 
kalmaya işaret etmek istedim.
\HBu konudaki suskunluk, Türkiye'nin siyasal gerçekle
rinin getirdiği bir temkinlilik dışında da düşünülemez 
mi? Duyarsızlık olarak da ifade edelinebilir mi? 
□□Düşünülebilir. Yani buradaki arkadaşlarımızın, 
bizlerin, Türkiye’deki arkadaşların içinde bulundukları 
durumları görememe gibi bir durum da sözkonusu ola
bilir. Buradan daha kolay, daha rahat yaklaşıyoruz sa
nıyorum.
[ j  Burada daha rahat konuşabilmenin ötesinde, yabancı 
bir ülkede olmanın Kürtlerin Türkiye'deki sorunlarını 
daha derinden duymayı ve anlamayı getirdiği de söyle
nebilir mi?
□□Mutlaka. Yani sanayi toplumlannda. Başka bir top
lum içerisinde.. Her yönü ile dili, kültürel değerleriyle 
farklı bir toplum içerisindeki olumsuz etkilerini gördük-

“Kemalist ideolojinin etkisiyle, Kürt çocuklarının eğitiminde tamamen yasakçı; dili
ni yasaklama, kültürünü yasaklama ve onlara tamamen türkçe konuşan, türkçe 
dinleyen , türkçe duyan insanlar durumuna getirme noktasında ısrarlı çabalarımı 
hatırladıkça, geçmişimle hesaplaşmayı bir gün, bir yılla bitiremem”

çe, onu yaşayarak hissettikçe, kendi ülke
mizdeki azınlıkların ve Kürt ulusunun ne
ler çektiğini insan bizzat kendi yaşamın
dan çıkarıyor.
d  Cumhuriyet ile birlikte öğretmenlere 
yüklenen ve öğretmenlerin de ilericilik öl
çütü olarak benimsediği ‘ ‘Kemalist İdeo- 
lo ji”nin taşıyıcıları olma işlevini TÖB— 
DER ne ölçüde kırabilmiştir? 
□□Türkiye’de Kemalist ideoloji Cumhu
riyet ile yaşıt. Ve o ideoloji uzun süre ken
disini çok canlı tutabilmiştir. Türkiye’de 
bırakın Türkleri, Kürtler de bile önemli 
oranda etkisini göstermiş bir ideoloji.. 
Devlet bu ideolojiyi benimseyerek, bu ide
oloji çevresinde Türk ulusunun dışında di
ğer uluslara da bu ideoloji perspektifinden 
bakmıştır. Öğretmen hareketinde en fazla 
Kemalist ideolojinin etkilerini görmek 
mümkün. Bu federasyon döneminde, TÖS 
döneminde, etkili bir ideolojidir. TOB— 
DER döneminde de bunun izlerinin silin
diğini iddia etmek mümkün değildir. Her 
ne kadar bazı arkadaşlar TÖB—DER için
de yoktur dese de, vardır.
[JSizin, öğretmen hareketi içinde Kürdis
tan sorununun ve Kemalizm ’in tartışılma
sını istemenizin özel nedenleri mi var? 
□ □ B en  uzun süre Kemalist ideolojinin 
etkisini taşımış, bu etki altında öğretmen
lik yapmış bir insanım. İlk öğretmenlik 
yıllarımı hatırlıyorum. Kürdistan’day- 
dım.Orada Kemalist ideolojinin etkisi ile 
Kürt çocuklarının eğitiminde tamamen ya
sakçı, dilini yasaklama, kültürünü yasak
lama ve onlara tamamen türkçe konuşan, 
türkçe dinleyen, türkçe duyan insanlar du
rumuna getirme noktasında ısrarlı, baskıcı 
çabalarıma eğitimdeki öğretmenlik fonk
siyonumu o şekilde kullanmadaki yaptık

larımı ve çok yoğun, çok şiddetli, çok ileri 
boyutlara vardırılan o assimilasyon politi
kalarındaki yaptıklarımı yıllar sonra gör
dükçe, onun zararlarını sosyalist bilinç ile 
tanıştıktan sonra gördükçe, ulusal sorun ve 
ulusal değerlerin önemini kavradıkça, 
geçmişimle hesaplaşmayı bir güne, bir yı
la sığdıramam. Bunun ezikliği içinde, bir 
suçluluk duygusu altındayım. Öyle görü
yorum kendimi. Hele hele dilini anlamadı
ğım bir ülkeye geldikten sonra bir başka 
dili anlamayan bir insanın neler çektiğini 
yaşadıkça 1960’lardaki öğrencilerimi ha
tırladım... Onlara işkence yaptığımı, hak
sızlık ettiğimi gördüm. Bir başka yanı da 
var: Türk aydınları ulusal sorunda hassas 
olamamışlardır. Bu ciddi bir olaydır. Bu 
konuda cesur bir örnek, Beşikçi’dir.
□  Türkiye anti-demokratik uygulamalara 
karşı kamu oyu yaratma doğrultusunda 
yurt dışında da çaba gösteren TÖB—DER, 
Beşikçi konusunda hassas olabilmiş mi
dir?
□ □ T Ö B —DER Beşikçi’ye sahiplenmek 
durumunda olmamıştır. Belki bir bildiri, 
bir açıklama tarzında dahi görevini yerine 
getirmemiştir. Böyle olsa iyi olurdu. Ama, 
kendi aramızda, saflarımızda bu konu 
gündeme geldiğinde tüm arkadaşlarımız 
Beşikçi’yi takdirle anarlar. Onun mücade
lesini hayranlıkla, coşkuyla karşılarlar ve 
bunun Türk aydınları arasında çoğalması
nı, yoğunlaşmasını isterler. Ama bir çok 
destek veremediğimiz olaydan biri de bu- 
dur. Ki, Beşikçi olayı hiç de sıradan bir 
olay değildir.

Göçmen AHMET

Demokrasi vb.
Türkiye’deki genel seçimler henüz 5. ayı

na girerken kamuoyu araştırmalara 
ANAP’ın oy yüzdelerinin hızlı bir düşüş 
içerisinde olduğunun sinyalim veriyor. 
TBMM’de muhalefeti temsil eden partile
rin başkanları da partilerine seçime hazır 
olun talimatını veriyorlar.

Türkiye’nin gündemindeki aşılması gere
ken en önemli sorunun demokrasinin kaza
nılması olduğu konusunda tüm demokratik 
siyasi merkezler aşağı yukarı aynı düşünce
leri taşıyorlar.

Söylevlerinde önlerindeki en önemli gö
revlerin demokrasinin kazanılması olduğu
nu belirten TBMM’de, muhalefeti, ana mu
halefet adı altında temsil eden SHP’liler, 
demokrasiyi kazanacak güç olarak ta ken
dilerini önermekteler. Yığınlardan prog
ramlarına onay ve destek beklemektedirler. 
Böylesi bir misyonu taşıyacak gücü olduğu
nu iddia eden alternatif olduklarını söyle
yen SHP’lilerin, muhalif pratikleri ise son 
açılımlarda gözönüne alınınca bir hayli il
ginçtir.
Türkiye’nin gündeminde ara rejim tartış

malarının bulunduğu bir dönemde, kazana
cak tek güç olarak kendilerini gördükleri, 
içerik itibari ile ‘ *halkın katılımı ’' anlamına 
gelen demokrasiyi koruma görevini, hazır
ladıkları bir kanun tasalağı ile bugünkü 
anti-demokratik yapının mimarı generalle
re vermek istiyorlar.

Demokrasi burjuva anlamda da olsa kaza
nıldıktan sonra korunması gereken, hem de 
çok sıkı korunması gereken bir saftır. Hal
kın politik arenada yerini alması, yani de
mokrasiyi kazanması nasıl sınıfsal bir so
run ise, korunması da açıktır ki, sınıfsal bir 
sorundur.
Böylesi bir olguyu ait olduğu sınıftan alıp, 

bugüne kadar Türkiye’nin tarihinde her tür
lü anti-demokratik yaptırımların içinde öy
le ya da böyle var olmuş generallere yükle
mek olmuş ve olacak her türlü askeri darbe
ye yeşil ışık yakma mantığıdır.
Bu mantık ile demokrasinin kazanılma

sında nasıl alternatif olunur? Nasıl demok
rasi mücadelesi verildiği söylenebilir? Ya 
da sosyal-demokrat gibi bir kimlik nasıl ta
şınır? Bu sorulara SHP’lilerin ve SHP’ye 
umut bağlayanların cevap vermesinin ge
rekli olduğunu düşünüyorum.

Fakat, esas anlaşılmayan ve ilgi ile izlen
mesi gereken konu ise, ara rejim tartışmala
rının gündemde olduğu bir sırada askeri 
darbelere gerekçe gösterilen Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin İç Hizmet Kanunu’nun 35. 
Madde’sine demokrasiyi koruma bendi ek
lenerek, yeni darbelere mesaj mı gönderil
diğidir?! Yoksa bunun tam tersine bu ek ile 
askeri müdahaleler yasa dışı konuma mı 
düşürülmek isteniyor? Eğer böyle ise, artık 
ortaokullarda okuyan bir öğrencinin bile 
bildiği askeri müdahalelerin anti-demokra- 
tikliği, evelki müdahalelerin meşruluğu, 
haklılığı, yasallığı SHP’lilerce tekrar tekrar 
okunmalı, tekrar tekrar araştırılmalıdır. Ve 
sosyal-demokrat kimliği edinmenin, edin
dikten sonra taşıyabilmenin gereklerini ye
niden incelemeleri, bugünkü yığınların gü
venini kazanamayan sosyal-demokrat kim
liklerini sorgulamalıdırlar.

Uğur Kaynar
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Pasok’tan 
Gorbaçov’a
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Sovyetler Birliği Başkam Sayın Mikael Gorbaçov ve Sayın Merkez Komite Üyeleri

Büyük Sosyalist Ekim Devrımi’- 
nin 70. yıldönümünü kutladığınız 
şu günlerde, biz de yeni bir Hiro
şima’yı yaşıyoruz Kürdistan’da.

Bütün zorluklarla dolu yaşamı
mıza rağmen, sîzleri unutmadık. 
BİZ, 25 milyon Kürt sizin devrimi- 
nizi her zaman destekledik;

Fakat, üzülerek belirtmeliyiz ki 
siz ve sı®||osyalİp blokunuz, 
halkımıza karşı Irak rejiminin uy
guladığı bu vahşeti kınamadı. 
Sîzler bu vahşi katliamı ne kınadı
nız ve nede dünyayı ve kendi hal
kınızı bu konuda bilgilendirdiniz. 
Fakat Amerika -dünyada prob
lemler yaratan emperyalist odak- 
katliamı açıkça protesto etti. Bir 
çok insani kuruluş, çeşitli ülkeler 
katliamı şu ve bu şekilde protesto 
etti. Dünyanın gözleri önünde 
açıktan açığa cereyan eden Kürt 
halkını yok etme savaşını dilerdik 
ki, en başta siz, herkesden önce 
siz protesto edesiniz. Gerçekten 
bunu çok bekledik.

i 70 yıl boyunca Kürt halkı, sizin 
bir kez vermiş olduğunuz sözü 
gerçekleştirmenizi bekledi; M«r 
zaman bizler umutla, “Dünyanın 
tüm ezilen hakları ile dayanışma” 
prensibinizi uygulamanızı bekle
dik, 

i p i
Fakat siz, 27 yıldan beri, Ingilte

re’nin yarattığı Irak devletine silah

ve teknoloji taşıyorsunuz.
Sayın baylan Ekim güneşinin doğ

duğu günden beri, büyük bir umutla 
bu güneşin bizim parçalanmış ve 
sömürgeleştirilmiş ülkemiz Kürdis- 
tan’ı da aydınlatcağını bekledik. Ül- 
kemilfjjngiliz işgali altında olduğu 
günlerde, ingilizlere karşı savaşan 
büyük liderimiz Şeyh Mahmud, ö z i 
gürlük mücadelesini desteklemesi 
için Lenin’e başvurmuştu. O gün
den bu yana defalarca bizler Sov
yetler Birliği’nden yardım talep ettik.

Biz Sizin ezilen ve yoksul halkların 
dostu olduğunuzu sanıyoruz. Kürt 
halkı 27 yıldan beri Güney Kürdis-

SOÇI ve TOPOLIU marka savaş 
uçakları altında doğuyor, ölüyor.

27 yıl boyunca işçi sınıfının ülkesi, 
Kürdistan’ı yakıp-yıkan, kadınlarımı
zı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı öldü
ren teknolojiyi ihraç etti.

27 yıl boyunca sizin bir şeyler söy
lemenizi bekledik durduk.

27 yıl boyunca Kürdistan petrolleri, 
sizin, gerçek amaçlarınızı, prensip
lerinizi unutmanıza neden oldu.

U 27 yıi boyunca büyük bir sabır ve 
manevi bir saygıyla, düşmanlarınız 
sevinmesin diye, size karşı anti - 
propaganda yapmamaya özen gös
terdik. Bu gerekçeyle, diğer halklara 
yaptığınız yardımın binde birini bize 
yaparsınız diye yıllarca bekledik.

Yoldaşlar, “G/asnosf” gerçeği söy

leme, kendini eleştirme ve başka
larını dinleme anlamına geliyor. §f

Yoldaşlar, 27. Plenum raporu- 
Siuz da toplumu modernleştirece
ğinizi belirtiniz. Modernleştirme 
toplumu geriye yönelik adımlar
dan kurtarma anlamına geliyor.

Burada açıkça halkımız adına,
ll^ p İB ^ B İarti’sinin sü ıd illlil
ğü ve Hatepçe’de doruğa ulaşan 
savaşa karşı suskunluğunuzu e- 
leştirdiğimizi beyan ediyoruz. 'ŞSS 

Sizlerin sosyalist prensiplerini
zi hayata geçirmenizi ve uluslara
rası düzeyde faaliyet göstermeni
zi talep ediyoruz. Kürdistan’a kar
şı tavrınızda “Glasnost” talep 
ediyoruz. Açık ve net bir şekilde 
Kürdistan sorununa bakış tarzını
zı belirtmenizi talep ediyoruz. 
Gelecek günlerde bu savaşa kar
şı sessiz kalmamanızı talep edi-

Halkımıza yardım edin, enter- 
nasyonalist dayanışma prensibi
nizi hayata geçirin.

Saygıdolu selamlarımızla

S-r, PASOKİ I  
Kürt Sosyalist Partisi 
•Avrupa Seksiyonu-

‘

( GRAEL ) Regenbogen—Fraktion Milletvekilleri

Körfez’e Kimyasal madde ve silah ihracı derhal durdurulmalıdır!

A- Irak hükümetinin, Kürdistan1
Halepçe 1988

Duisburg*ANK
Regenbogen Fraksiyonu a- 

dına milletvekilleri Triden- 
te, Staes ve Telkamper, Kürt 
ulusunun imha ve katliamını 
Avrupa Parlemento*sunun 
64. maddesi gereğince gün
deme alınıp tartışılmasını 
önerdiler. Tartışma önerge
sinin yer aldığı Avrupa Par- 
lementosu ynun B2 - 102 /  88  
doküman nolu ve 6 Nisan 
1988 tarihli belgesinin al- 
mancadan çevrisini okuyu
cularımıza sunuyoruz.

★

ın Halepçe ilçesini Mart 1988 ta
rihinde kimyasal silahlarla bom
balaması üzerine sivil halktan 
5000 kişi ölmüştür. Buna rağmen 
Irak’ın tavrı şaşırtıcıdır.
B- Irak Hava Kuvvetleri 29 Mart 
30 Nisan 1988 tarihleri arasında, 
bu kez Karadağ bölgesini kimya
sal silahlarla bombalayarak 300 
400’e yakın insanın ölmesine ne
den olmuşdu.
C- Nisan 1987’den beri Irak Hü
kümeti, Kürt halkına karşı sis
temli bir biçimde kimyasal silah 
kullanmaktadır.

D- Irak Kürdistam’nda bulunan 
30 bin Kürt köyü, Irak askeri bir
liklerince yerle bir edilmiştir.
E- Irak Hükümeti 16 yaşına dahi 
basmayan Kürt çocuklarını idam 
etmektedir. Bu olay Af Örgütü’nü 
bile şaşırtmıştır.
F- Irak Hühükümeti’nin açıkça 
ve vahşi bir şekilde gerçekleştir
diği kurşuna dizme olayları nede
niyle sadece Aralık 1987 tarihin
de 44 Kürt hayatını kaybetmiştir. 
G- Irak hükümeti tarfından Kür
distan bölge valisi olarak atanan 
Saddam Hüseyin’in yeğeni Ali 
Haşan El-Mecid, 20 Temmuz

1987’de, çıkardığı SF 4008 sayılı 
yasanın 5. Madde’sine göre, böl
gede bulunan her kesin sorguya 
çekilmesi ve bilgi alındıktan son
ra 15-70 yaş arasındakilerin kur
şuna dizilmesini emretmiştir.
H- Mecburi İskan yasasının bir 
sonucu olarak bugün 1 milyon
dan fazla Kürt tecrit kamplarında 
yaşamaktadır.
I- Körfez savaşı şiddetlendiği öl
çüde, Irak hükümetinin Kürtlere 
karşı kimyasal silah kullanacağı 
açıktır.
K- Irak ve İran hükümetleri Kör
fez Savaşı’nı şiddetlendirerek,

büyük kentlere karşı roket kullanı
yorlar.

1- Irak’ın Kürt köylerine karşı ve 
son günlerde Halepçe’de kullandığı 
kimyasal silahlar devletlerarası hukuk 
prensiplerine aykırıdır. Bu açık bir jeno- 
siddir. Bu olayı yargılamalıyız.

2 -  Avrupa Topluluğu’na bağlı ülke
lerde körfez bölgesine yapılan kimyasal 
ve diğer silahların ihracını durdur
malıyız.

3 "  Bunları uygulayabilmek için, 
Avrupa Konseyi’nden gerekli yasalar çı
kartmalı ve pratikte uygulanmasını iste
meliyiz.

4 -  Avrupa Konseyi olarak tüm im
kanlar kullanılarak, Kürt halkına karşı 
uygulanan imha, göç, sürgün uygulama- 
lıran durdurmaya çalışalım.

5 -  Derhal bir delegasyonu Kürdis
tan’a göndermek için karar alalım. Kim
yasal silahların kullanıldığı bölgeleri 
görmek ve yeterli bilgi almak için bu zo
runludur.

6 "  Avrupa Konseyi Başkanı ve üye
lerinin bu doğrultuda adımlar atması 
için zorlayıcı olalım. UNO’nun Tem
muz 1987 tarihli kararı gereği, körfez 
savaşının durdurulmasını sağlayalım.

7 -  Delegasyon Bakanı’nı, Konsey1 
in, Komüsyon’un ve UNO’nun güvenlik 
kuvvetlerinin, alınan kararların derhal 
Irak ve İran hükümetlerine iletmek için 
görevlendirelim.
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rezanî • afoorî • civakî

Çi bazare têkirin 
li Kurdistan!

îro li Kurdistana bakûr di hundirê dewle- 
ta Türkiye de û liser hesabê gelê Kurd ge- 
lek bazar têne kirinê. Emperyalîstên me- 
zin hinek lîstikên siyasî wek yên beriya şe- 
rê Cîhanê yê yekem ku bûn sebebên 
çarperçe kirina Kurdistan bi corekî hêdî 
hêdî û fenbazî di binê cilê de dilîzin. Dax- 
waza wan ew e ku bi kevirekî du teyra bi- 
kujin. Hingê Kurdistan kirin çarperçe lê vê 
carê belkî hezar perçe.

Eger em li ser rewşa Kurdistana bakur 
(Türkiye) hinekî binêrin emê çend tiştên 
berbiçav bibînin. Ev tişt an jî qelsî ji dijmi- 
nên Kurdistan re dibin xurtî û rê didin van 
lîstikên xirab. Miho dikarê van bîst salên 
derbasbûyî bikê du beş û liser hûr bifikirê. 
Hingê miho wê bikaribê rewşa îro bêhtir û 
zelaltir bibînê. Beşê yekem heta sala hati- 
na cuntaya eskerî (1980) û paşî hatina cun- 
tayê. Eger em bi kurtî binivîsin wehaye:

Berî hatina cunta: Di wan salan de şiyari- 
yek bilez û hinek hêzên siyasî an jî komi- 
kên wek organîzasyon dihatin nasîn wek 
kumikan (kivarkan) di Kurdistan de peyda- 
bûn. Van komikan bi gelek başiyên xwe re 
gelek xerabî jî anîn Kurdistan û di demeke 
gelekî kurt de dest bi şerê kuştina hev kirin 
û tovê birakujiyê kirin nava Kurdan de. 
Wek ku min li jor jî got; lez û beza wan rê 
neda ku baş qewîn bibin, bibin wek partî û 
rêxistinên çak û pak. Dijmin wek hercar 
zîrektir derket û agirê navbera Kurdan 
xurttir kir alîkariya birakujiyê baş kir. Ma
zot û benzîna emperyalîzmê tev liser wan 
vala kir û agir û pêt li Kurdan xurt kir. Ji re- 
vê pêve tiştek di destê rêxistinan de nema. 
Bi hatina cuntayek eskerî û bi gelekî hesanî 
leşkerê xwînxwar bi cizmên xwe yê lewitî 
da ser dilê karker û gundiyên Kurd, xwen- 
de û zaneyê wan kirin zindanan de. Gel ke
te nava dudiliyê û li lawê xwe yê şoreşger 
jî êdî hew xwedî derket. Ew malxerabî ji 
cunta faşîst û paşmêrê wê re bû barsivkayî, 
dest bi dek û dolabên xwe yê kevnare ki
rin. Edî meydan meydana “kerxesêna” bû.

Paşî hatina cunta: Cunta nu bi dilê xwe û

bi alîkariya dewleta süper a emperyalist 
dest bi planên xwe yên liser Kurdistan ki
rin. Xwe bi Ewropa şêrîn kirin, dengdan 
(hilbijartin) çêkirin, partiyên nû dan da- 
mezirandin, rê dan hinek rojname û kovar 
ku liser Kurd û Kurdistan binivîsê, ji hinek 
kesên parlamenter re bêdeng man ji bo ku 
mesela Kurdistan bênin parlemen û hinek 
dek û dolabên din jî. Di van heşt salên çûyî 
de rêxistinên Kurdistana bakur roj bi roj 
qelstir bûn û piraniya wan perçe bûn û hi
nek ji wan jî neman yan jî dikin ji jiyanê 
dûr bikevin. Heşt salên qelsî û li mihaciri- 
yê hêzê Kurdistan pûç kir. Li aliyê din cun
ta faşîst; asîmîlasyonê bi xurtî didomînê, 
tovê dijminatiyê hê jî di nav Kurdan de di- 
çênê, milîs û bekçiyê tirek xurt dikê. Êdî 
meydan hê jî ya cunta faşîst e û li hemberê 
xwe tu hêz û partiyên organîze kirî nabînê. 
Qelsî berdewam dikê û pêjin ji kesî 
nayê!...

îro tê gotin ku dewleta süper ya emperya
list bi şewirdariya NATO planên 
‘ ‘otonomî ’ ’ji Kurdistana bakur re dihûnin. 
Ev cömerdi û “demokrasi” ne ji bo çavê 
Kurdan yê reş re ye. Tirsa emperyalîzmê û 
Ewropa ji dewleta islamî ya Iranê ye. Di- 
vin bi komek Kurdên birçî (sîstema bekçî, 
milîs), bi çend parlamenterên bi eslê xwe 
dewlemend û burjuwazî sînorekî yan jî dî- 
warekî bikin navbera xwe û dewleta isla
mî. Bi vî awayî partî û rêxistinên Kurd yên 
şêveder bi carekê ji jiyanê hilênin û bi xwe 
xwe di nav dewletên Ewropa de di nava ba- 
zara wan de cihê xwe ji bo bîst salên din jî 
xweş bikin. Hingê bila kurd kurd bikujê, 
ma kê çi jêye? Belkî di van bîst salên pêşiya 
me de partiyên me bikaribin çend cara 
“CEPHE”yên nû û li Ewropa dayninü
Kurda gotiye: ‘ ‘Kero nemre heta qîfar g i

bin”, heta cephe çêbin û komikên me ji 
xwe û meznahiya xwe daynin wê Kurdis
tan bibê hezar komik û perçeyên din.

25.01.1988-Swêd

Bareş Battê

I r a q

Madeyên kimyevî
« l i  T i r k i y e  ‘ d i s t i n e ’

□  Çekên kimyevî, ku Iraq li dijî Kurdan bi kar tîne, bi ser rêya Tirkiye 
bidestdixe.
□  Fîrmayên Tirk, maddeyên kimyevî ji fîrmayên Ewrupî distînin am- 
balajên wan digihurînin û difroşin Iraqê.
Bi karanîna çekên kimyevî li dij Kurdan li îraqê di salên dawiyê de li weşanên Ewrupî û raya giştî 

ya demokratik de bû sedema gifitûgoyê. Iraq van maddeyan çawa bidest dixist!?
Li Elmanya Rojava Sawciyê bajarê Darmstadê, di derheqa du fîrmayên Elmanî (KARL-KOLB 

û PİLOT PLANT) de tehqîqat vekir. Piştê wî Sawciyê Swîss jî di derheqa firmaya GAMSEN 
(S. S. E) ê de dest bi lêgerîna pêşî kir.
Ev pirs piştî jenosîda Helebçeyê di rojnameyên Tirkî de jî cîh girt. Van rojên davîn de, ji ber na- 

kokiya rojname Hürriyet û Özal ji alî Hürriyetâ nûçeyek hate weşandin. Hürriyet da xuyakirin, 
ku Iraq van maddeyên kimyevî ku li dijî Kurdan bikartîne li ser rêya Tirkiye bi dest dixe.
Li gor lêgerîna rojnama Hürriyet; hin fîrmayên (şîrketên) Tirk madeyên kimyevî ji welatên Ew- 

rupa distînin, piştê guhertina ambalajên van madeyan, ew difroşin Iraqê.
Li gor nûçeya rojnamê; “Fîrmaya PENTA Dış. Tlc. Ltd. Şti. ku navenda wê li Stenbolê, Elma

dağ Cumhuriyet Caddesi No. 8/1 ê de ye, yek ji wan şîrketan e, ku madeyên kimyevî difroşe Ira- 
qê. Di manifestoya vê fîrmayê de tê dîtin, ku fîrmaya Tlgre Produits Chimiques SA van madeyan 
difroşe. Ev fîrmaya Swîss’ê li bajarê Cinev (Geneve) di adresa 3 Place Isaal Mercier 1201 ê de 
ye. Ji vê fîrmaya Swîss’ê bo şandina Iraqê madeyên Polyol, Methylene, di-Isocyanate û Freon 
hatine kirin. Nêzîkê 500 ton made, ku ji alî PENTA hatine standin, ji lîmana Mersînê bi TIR’an 
ji Iraqê re hatiye şandin.

Di vir de xalekî eceb jî ev e; ji her sê kesên xwedî îmza yên ji xwediyên fîrmaya Swîss’ê, ku van 
madeyan difroşê, yek ji wan jî Tirk e. Navê wî Necdet Baysan e...”

Rojname Hürriyet di eynî nûçeyê xwe de dide xuyakirin, ku “Madeyên kimyevî, ku li Iraqê di 
çêkirina çekên kimyevî de tên bikaranîn li welatên Ewrupî; Swîss, Belçika û Elmanya Rojava tên 
afirandin; bi rêya deryayê tînin lîmana Mersînê. Van madeyên ku ambalajên wan ji aliyê fîrmayên 
Tirk ve dihatin guhertin, dîsa ji alî fîrmayên neqlî yên Tirk ve diçûn Iraqê. Ji vê karê bi rastî jî 
fîrmayên Tirk “pere biyanî-dowîz” qezenc dikirin... Wekî din fîrmayên ku bi şertê “îxrac” tişt 
“îtxal” dikirin, him ji hikûmeta Tirk, “teşwîq” didîtin û him jî “texsîsa pera biyanî” bidest 
dixistin”

Rojnameyên Ewrupî li ser vê yekê (fîrotina made û çekên kiyevî bo Iraqê) sekinîbûn, lê rojna- 
meyên Tirk cara pêşî dinivîsin. Ew dewleta Tirk, ku bi çend caran balafirên şerî şand ser Kurdis
tana başûr û navçeyên rizgarkirî bombebaran kir, wê çavê xwe qetlîamên Seddam’ê re jî bigirta 
û girt jî, di rojên jenosîda Helebçeyê de Özal li Bexda’yê bû.

□

•  •

Bi şeref û bê şerefiya Necdet Uruğ
Weke ku hemû xwendevan diza- 

nin, di rojên dawî de nivîsandin û 
meqale li ser “Rapora MÎT”ê ge
lek hatin nivîsandin. Lê, çîrok ji 
detpêkêde diyar bû, ku wê “ji bo 
mafên ‘millî’ û dewletî” “temir- 
temir” bête kirin. Yanî wê çîrok 
bête pûçkirin û veşartin. Ji ber ku 
Evren û hogirên xwe di meselê de 
bûn û hê jî girîngtir, “Ordiya Tirk 
î bişeref ’ lipey vî tiştî bû.

Li gor baweriyên Evren (ûyên 
weke wî) kesê ku leşkerê Tirk be 
“bişerefe” Çiqas diz û fenokerbe, 
kaçaxiya heroînê bike, îşkence- 
van û telankerbe jî dîsa “bişere
fe!”

Lê em jî û hemû mirovên dinya- 
yê dizanin ku ev tişt ne wilo ye. 
Kesên demokrat, sosyalist ku li 
walêt dijîn ji xwe nikarin dengê 
xwe bikin û rastiyê bêjin. Eger 
dengin weza (zeîf) derkevin jî di 
cî de tên perçiqandin û bêdengki- 
rin. Ji ber ku Evren eşkere dibê- 
je; “heçî van tiştan dibêje wê bên 
ciza kirin!” Em dibînin, ku piştî 
van tehdîdan hemû kesî dengê 
xwe biri û lingê xwe bi ser xwe de 
kişand. Cizayê Evren jî cizayeü 
Û tucaran henekan nake! Heta 
Serek Wezîr (Özal), rojnemevan 
û berpirsiyarên mezin di MÎT’ê 
de ziman guhertin û diyar kirin 
ku barê ‘cizayên Evren’ na 
ragirin.

Me dizanîbû, ku wê çend rojekî 
li ser vî tiştî baxwin û piştre bê te- 
mirandin. Bi vê yekê du tişt hatin 
pêk anîn: 1- Wextekî kurtbe jî se
re gelek mirovan bi vî tiştî meşxul

kirin û dinavre hinek tiştên ji 
wan re girîngtir kirin(weke qi- 
rarên aborî 24ê Sibatê) 2- Da- 
ne nîşandan ku Ordiya Tirkan 
efendiyê mestirinê û xwediyê 
qirara talî dîse ewin. Yanî çi- 
qas hûn bêjin ‘demokrasî’ he- 
ye, “lê em diser hemû tiştîre- 
ne!”

Ez dixwazim di vê nivîsandi- 
na xwe de, hinekî behsa jiyana 
rojane û serpêhatiyên heçî ke- 
sên eskeriya Tirkan kiribe di 
Ordiya Tirkan de hindik jî be 
diyar bikim.

Heçî kesên ku Ordiya Tirkan 
nas dike, zane ku çîrok çiye... 
Hemû tiştên, ku komutan bêje 
“raste” ; “dijî vê naye ispat 
kirin” Biser ku tiştê komutan 
bêje derew û fen jî be dîsa 
“raste”... Ku emrekî jibo dizî 
û îşkence be, jibo karekî xwe- 
yî şexsî be, hema çi bête bîra 
wî û bêje jî dîsa “raste û divê 
bête kirin”

Di Ordiya Tirk de ji jorve 
berbixwar, tadarî û zilmek he- 
ye. Heçî kesê lijor, zordariyê 
li yên dibin xwe re dike ta ku 
dighe xwar. Lê tadarî û zilm 
çiqasbijêrde tê pirtir dibe. Lê- 
dan, sixêf û tadarî para nefera- 
ne. Disiplîn bi darê zorê û îş
kence tê pêkanîn. Ez karim

bêjim, îşkence ku Ordiya Tir
kan de tê kirin (hemû wextan) 
li tu cihê dinyayê û tu wextan 
nehatiye kirin. Xebera xweş! 
“eşşek oğlu eşşek” e. “Katık
sız hapis” gelek dizanin çiye. 
Bi hezaran mirov bi lêdanê tê- 
ne kuştin, ji aliyê subayên 
Tirk ve. Feleqa cizayê herî si- 
viktirîne di zilma eskeriyê de. 
Ev hemû tiştên min hijmartin 
“komutana bişeref’ dike. Yên 
hinekî mirovatî bi wan re hebe 
(komutan-subay) ne gelekî 
merxubin di Ordiyê de.

Diziya, ku Ordiya Tirkan de 
dibe, ez ne bawerim di tu ordi- 
yan de bibe. Subayên, ku di 
qentînan de kardikin nîvî li nî- 
vî dixin, yên “îaşe Subayı” ne 
di wextekî kurt de zengîn di
bin. Jixwe ne pêwiste ez behsa 
OYAK bikim. E w kombuneke 
mezin ya sermiyandariya leş- 
kerê Tirkaye.

Dinav vaqas tevlihev û buye- 
ran de nabe ku dijîtî nebe. Lê 
Kenan Evren dibêje “Hemû 
kesên di Ordiya Tirk de bihev- 
re yekin û dijatî dinavbera wan 
de tuneye” Yan diduwan “Mi- 
letê Tirk yek parçeye, hinek 
mirov dixwazin dijatiyê têxin 
navbera wan, weke ‘Sivil- 
Asker’ ”. Evren dive bêje ku tu

ferq dinavbera wan(Asker) û 
hikumet, parlemanto(Sivil) de 
tuneye. Ma ev gotin bi serê dî- 
nan jî dikeve? Ku çîroka Rapo
ra MÎT dijî mirovekî parle- 
menter buna wê Evren bi vî 
tewrî dij derketa û herkes teh- 
dîd bikira? Bê goman na. Lê ji 
ber ku Rapora meşhur dijî ye- 
kî Esker bû Evren gelekî aciz 
bû û li dij derket.

Tiştekî dî di Ordiya Tirk de 
heye, ki gelekî veşartî û nax- 
wazin kesek pê zanibe eve ku, 
di wextê şer de hemû Subay ci- 
hên xwe bihev di guherin. Ji- 
ber ku dizanin ku bi neferên 
xwe re herin şer wê ji aliyê 
wan ve bên kuştin. Zanin bê çi 
zilm û zor li wan kirine. Vê ye- 
kê di şerê dagirkirina Qibris 
de gelekî xwiyakir û gelek su
bay ên Tirk j i paşve hatin kuş
tin. Lê, hemû jî weke şehîdan 
nîşan dan û heqîqet ji çavan 
veşartin.

Ez bi vê nivîsandina xwe 
dixwazim, dengê xwe bighî- 
nim wan kesên ku eskeriya 
Tirkan kirine û serpêhatiyên 
wan hene ji Kurdistan Press re 
rêkin. Ev serpêhatî ji yên Be- 
nîhilaliyan jî pirtirin.

London /1.3.1988
Beşir Dönmez

Radyoya 
Kurdî

Nêzîkî 100 Kurd, li bajare 
Trolhâttan (Swêd), komelekî 
Kurdî bi ser navê Komela 
Çanda Kurdî sazkir. Beriya 
sê - çar meh, me ji bo vekiri- 
na programên Kurdî têkiliya
%m- İ»

5  danî. Ev d a x w ^  aie w f i t  
qebulkirin û di roja 1’êGuIa- 
nê, roja karkerên cîhanê de 
me programa xwe ya yeke
min çêkir û ew program bala 
hemû gundarên Kurd kişand. 
Me di programê xwe de stra- 
nên Birîndar û nivîsandinek 
li ser l’e Gulanê peşkeş kirin.
Radyoya Dengê Kurd, her 

hefte du car li ser FM 90,6 ve 
deıdikeve. Yekşem; se- 
at:l|.30a  Çarşem; seai:17.45

Silavên xwe yên şoreşgerî ji 
Kurdistan Press re dişinin

Komela Çanda Kurdî
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I  Li ser vê pirsê serlêda- 
nên serokê Partî Demok
rat! Kurdistan - Iraq, birêz 
Mesûd Barzanî bo Xaça 
Sor, Heyva Sor, Yekîtiya 
Miletan û rêxistinên din bê 
bersiv mane.

J Tê gotin ku gelek ji wan 
Kurdên windabûyî hatine 
kuştin, yên din jî di bajarê 
Saddamê xwinxwar de li 
Tekritê bi darê zorê didin şi- 
xulandin. Lê heya niha agah 
dariyekî fermî tune ye.

I  Li Iraqê di derheqa 8 
hezar Barzaniyên ku ji 4 
kampên Hewlerê 30ê Tîr- 
meha 1983 an de hati- 
bûn komkirin û biribûn 
ciyekî ne diyar, hê jî tu a- 
gahdarî nîne.

J l-KDP G enel Başkanı Me 
B arzan i’nin defalarca  
Haç, Kızılay, Birleşmiş Mill< 
ve diplom atik düzeyde çe 
ülkeler nezdinde bulunduğ  
rişimlerin tüm ü sonuçsuz

I  Yaşları 12 ila 80 arasında  
olan Kürtlerin çoğunun kat
ledildiği, geriye kalanlar ise 
S ad dam ’m kenti Tekriti’de  
bulunan toplam a kam pla
rında zor koşullar atında ça
lıştırıldıkları iddia ediliyor.

I  30  Tem m uz 1983 ’de, Hev- 
lerdeki toplam a kam pların
dan alınarak, Irak ’ın bilin
m eyen bölgelerinde m ec
buri iskana tabi tutulan  
8000  Barzanlı Kürt ile ilgili 
henüz bir açık lam a yok!

Stockholm»ANK 1975 an de hatî destpêkirin,
Rejima Seddam ji roja pêşi- 83 an pê de revvşa wan sirgu-

ve dixwaze xakên Kurdistanê nan nayê zanîn. Di nav saiên
bikeereb, lê hemû kiryarênwî dirêj yên sirgunê de, gelek ji
heya niha vala derketine. Ev wana jiyana xwe winda kirin,
rejim, xelkê bê guneh ji cîh û Serokê Partî DemokratîKur-
warên wan dike, yên ku nika- distan - Iraq Birêz Mesûd Bar-
re wan cih û warên wan bike zanî di derheqa 8 hezar Bar-
bi çekên kîmyewî wan meh- zaniyan de di hevpeyvina
kumê mirinê dike. Bi hezaran xwe de ya rojnama me re we-
kesên siwîl sirgunê sînorê Ur- ha digot;
dunê kirin, yên din jî li nêzikê “Hêrîşên dijmin bi nijadpe-
Bexdayê di kampên taybetî restî û bi hovîtîye. Dijmin 8 he-
de bi zorê didin şixulandin. zar kurdên ku li navça Barzarı

Mezintirin îskana tewayî di dijîn girtiye û sirgûne ciyên
meha Tirmahê 83 an de hat nexuya kiriye. Me heya niha ji
çêkirin. Hêzên leşkerî yên Ira- bo wan malbatên windabûyî
qê bi konvoyên mezin nêzîkê gelek cara serî li rêxistinên
8 hezar Kurdên herêma Bar- navnetewî daye, lê mixabin
zan b i zorê j i cîh û warên wan heya niha me çi bersiv werne-
dikirin, dişandin rêya sirgû- girtiye û tu agahdariyên me
nan li başûrê Iraqê. derheqa wan de nîne.

Kurdên Barzan ku ewên em- Ji bo helkirina vê pirsê me
re wan di navbêna 12 û 80 sa- du misteşarê Frensî -ji ber ku
lî, pêşî dianîn kampa komkiri- vê demê navbêna Iraq û
nê li Quştepe li nêzîkê Hewlê- Franse baş bû- dîl girt. Ji bo
rê; yên din jî dibirin kampên berdana esîran me ji Franse
Herîr, Behirkê û Diyala. Statu- daxwazkir da ku vê pirsê roh-
ya ev kesên bêdesthilat ne nî bikin. Papa, Kerensky û
girtiyên şer (dil) bun. 0  paşê George Marshilsozdan gotin
wansirgunêçolênbaşûrêlra- emê vê pirsê hel bikin û we
qê û kampên bajarê Seddam agahdar bikin. Me ji her du dîl
Tekrît dikirin. Ew Sirgûnê, ku serbest kirin, lê heya îro me çi

agahdarî ne girtiye.”
Wekê din Yekîtfya Miletan û 

rêxistinên navnetewî ji bersi- 
va serlêdanên ku derbareyê 
vê pirsê de hatine kirin neda 
ne.

Organa Polît Büroya PDK-I, 
Nûçeyên Kurdistan (Exbar 
Kurdistan), di derheqa van 
kesên windabûyî de hejma- 
rek taybetî derxist. Hervê hej- 
marê de suretên hin ji wan ke- 
sên wendabûyî jî cîh dıgre. 
Her wjsa di vê hejmarê de 
bang ji bo rêxistinên navnete- 
wî tê kirin, da ku vê pirsê bixin 
rojevê.

Wek tê zanîn di meha Adarê 
de li Londonê komîteyek bi 
navê Preparatory Committe 
hatibû pêkanîn û ev komîte bi 
îngîlîzî broşu rekî agahdariyê 
derxistibû. Di vê broşurê de 
navê 2280 Kurdên windabûyî 
cîh digre.

Piştî windabûna 8 hezar 
Kurdan 5 sal derbasbû, lê 
derheqa wan da heya niha tu 
agahdariyek fermî tune. Çi bi 
serê wan hat?! Li ku ne?! Dijîn 
an najîn?!

Nayê zanîn... -

Stockholm»ANK
Saddam rejimi, iktidar olduğu 

günden bu yana Kürdistan top
raklarını arapiaştırmak için elin
den gelen tüm uygulamaları de
nedi. Mecburi iskana tabi tutup 
halkı toprağından, anayurdun
dan söküp attı, sökemediğini ise 
kimyasal gazlar ile ölüme mah
kum etti. Binlerce savunmasız 
sivil, Ürdün sınırındaki toplama 
kamplarına sürülürken, geri ka
lanlar Bağdat yakınlarında kuru
lan özel çalışma kamplarında en 
ağır şartlarda çalıştırıldı, çalıştı
rılmaya devam ediliyor.
Toplu iskan uygulamalarından 

en büyüğü 1983’ün Temmuz’- 
unda gerçekleştirildi. Irak askeri 
birikleri büyük konvoylarla, sayı
ları 8000’e ulaşan Barzanlı kür
dü, yıllarca yaşadıkları, havasını 
soludukları Kürdistan toprakla
rından zorla söküyor ve sonu bi
linmez, acı ve ızdıraplarla dolu 
sürgün yollarından geçirerek 
güneye yerleştiriyordu.

Yaşları 12 ila 80 arasında deği
şen 8000’e yakın Barzanlı Kürt 
önce Erbii yakınlarında bulunan 
Kuştepe toplama kampına yer
leştiriliyor, geri kalanlar ise He- 
rir, Behirke ve Diyala’da bulunan 
diğer kamplara yerleştiriliyordu.

sini talep ettik. Fransa, Papa, 
Kerensky, George Marshil konu
ya çözüm getireceklerini ve en 
kısa sürede bizleri bilgilendire
ceklerini belirttiler. Biz de esirle
ri bıraktık. Fakat bugüne dek tek 
bir bilgi dahi almış değiliz...”

Öte yandan Birleşmiş Milletler 
ve diğer insani ve demokratik 
kuruluşlar nezdinde yapılan giri
şimler de sonuç vermedi. Bu
gün hala 8000 Kürdün akibeti 
meçhul.

Geçtiğimiz günlerde l-KDP ya
yın organı Kürdistan Haberleri, 
konuyla ilgili özel bir sayı çıkar
tarak, kaybolan kültlerden bir 
kısmının resimlerini yayınladı ve 
konuyu gündemde tutmak için 
tüm kuruluşlara ve örgütlere 
çağrıda bulundu.

Hatırlanacağı üzere konuyla il
gili, Mart ayı başlarında Londra’
da Preparatory Committe adı al
tında bir komite oluşturulmuş ve 
İngilizce geniş bir informasyon 
broşürü çıkartılmıştı. Adı geçen 
broşürde kaybolan 2280 kürdün 
ismi ve doğum yeri-tarihi bu
lunuyor.
Aradan geçen 5 yıla rağmen 

henüz bu kaybolan Kürt ailele
rinden bir tek iz yok! 8000 Bar- 
zan’lıya ne oldu? Bu insanlar 
nerede? Yaşıyorlar mı?

Bilinmiyor!...

Savaş esiri muamelesine dahi 
tabi tutulmayan bu savunmasız 
halk, daha sonra zoraki baskı ile 
Ürdün sınırındaki arap çöllerine 
ve Saddam’ın kenti olarak anı
lan Tekriti’de bulunan özel köle 
toplama kamplarına sürülüyor
lardı. 1975’de başlayan sürgün 
yıllarının 83’den sonraki dönemi 
bitinmiyor. Uzun ve zor sürgün 
yıllarında bir çoğunun hayatını 
kaybettiği gelen haberler a- 
rasında...
Geçtiğimiz yıl gazetemizle yap 

mış olduğu bir mülakatında I- 
KDP Genel Başkanı sayın Me
sut Barzani, 8000 Barzanlı olayı 
ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Düşmanın saldırıları ırkçı ve 
vahşicedir. Düşman bugüne ka
dar Barzan mıntıkasında yaşa
yan 8000 sivil ve savunmasız 
kürdü esir almış ve bilinmeyen 
yerlere sürmüştür. Bu ailelerle il
gili uluslararası düzeyde defa
larca yaptığımız girişimler so
nuç vermedi. Henüz bir bilgi 
yok.

Sorunun çözümü için Irak 'da 
çalışan iki fransız müşteşarını -o 
dönem Fransa, Irak arasında iyi 
ilişkiler olduğu için- esir aldık. 
Ve esirlere karşılık Fransa devle
tinin konuyu gündeme getirme-
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Türkiye’de 
Kültlerin Kınmı

3 Mahkeme KARARI

Sanık Dr. Fuad, Hacı İbrahim oğ
lu, Kurdistan meselesini siyasi ilke
leri ile benimsediği ve Türkiye'nin 
bütünlüğüne karşı ihtilal vücuda ge
tirmeye çalışanlarla işbirliği yaptığı 
için suçlu bulunmuştur. Bu suç ne
deni ile mahkeme Dr. Fuad'ı idama 
mahkum ediyor

Sanık, bu karan duyunca sarsıldı.

Başkan: Bağımsız bir Kurdistan 
kurma faaliyetine, hayatınızı, aklı
nızı adamışsınız. Siz ve bu fikirleri
niz bir çok masumun ölümüne neden 
oldunuz. Öyleyse akibetinize de kat
lanın.

15 Mayıs 1925

Kemal Fevzi bey’in 
DAVASI

Suç iddiası: Bitlisli Kemal Fevzi, 
semti meçhul, şimdi tutukevinde, 
Kürt Bağımsızlık Komitesi üyesi, ba
zı şeyhlerle ilişkisi olup Kurdistan ’ın 
bağımsızlığı için savaşmakla ve is
yanı sürekli kışkırtmakla suçlanıyor.

Mareşal Fevzi paşa 'nın gönderdiği 
rapor okundu.

Şöyle ki: Cephedeki Büyük Askeri 
Mahkeme, şu anda Trabzon 'da bulu
nan Bitlisli Kemal Fevzi fnin İstiklal 
Mahkemesine tutuklu olarak gön
derilmesini kararlaştırmıştır. Zaho 
Kürt Komitesi üyesi olup, Cizre Ko
mutanı tarafından da suçluluğunu 
ispatlayan deliller bulunduktan son
ra, Diyarbekir'e sevkedilmesi isten
di.
Daha sonra Hudut Komiseri Süley

man Sabri 'nin görderdiği rapor o- 
kundu.

Ordu Komutanlığından Kemal Fev
zi ’nin Kaya (?) ile Malazgirt köyle
rinden geçeceği ve İstanbul'dan ba
ğımsız bir Kurdistan Devleti kurul
ması için propaganda maksadı ile 
gönderildiği bildirili.

Kemal Fevzi Bey: Abdurrahman 
Ağa'ya, Halife'nin esir düştüğünü, 
Hanedan-ı Şerifin kirletildiğini ve 
herkesin yozlaştığını söyledim.
Başkan: Kurdistan vücuda getiril

mesinin gerekli olduğunu da söy
lediniz..
Kemal Fevzi bey:.........

19 Mayıs 1925

□  HOYBUN (XWEBUN) Örgütü, 1927 yılında Sürgündeki Kürt 
aydınlan tarafından Suriye’de kuruldu.
Bu sayıda üçüncü bölümünü yayınlayacağımız ve Şeyh Sait’in adı 

ile anılan 1925 direnmesini konu alan broşür, HOYBUN yayınlan 
arasında İngilizce basılmış bir broşürdür.̂

Broşür İngilizceden Türkçeye Bave BERÎVAN tarafından çevrildi.
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Orjinal baskının kapağı

Seyit Abdulkadir 
ve arkadaşlarının 

Davası

Kürt Cemiyeti'nin lis
tedeki üyelerinden han
gileri bağımsızlık taraf
tan, hangileri özerklik 
taraftan?
Seyit Mehmet (Abdul

kadir yin oğlu): Emin Ali 
Bedirhan, Halil Rahmi 
Bedirhan, Kamuran Be
dirhan, Mevlanazode Ri 
fat, Kemal Fevzi ve Şakir 
Mehmet bağımsızlık yan 
lısı, babam ve Said Şefik 
ise özerklik yanlısı...

Şark vilayetlerindeki 
Kürt Cemiyetleri için

için hazırlanan şifreleri 
kullanmadık. Şeyh Said1 
in oğlu Ali Rıza, 12 Aralık 
gecesi bize geldi, Ve ge
ceyi bizde geçirdi.
Bayrağı yaratan Zein El 

Abidin Cemiyeti 'nin sek
reteri idi. Osmanlı bayra
ğını kaldınp, Kürtlerinki- 
ni güneş kadar parlak 
yaptık deniyordu. Keha
net böyleydi. .

Emin Ali Bedirhan, Er
menilerle beraber devlet 
kurulacak diye isyanı kış
kırtıyordu.

25 Mayıs 1925
□

Urfa Mebusu 
Kürt Milliyetçiliği ile 

suçlanıyor!

Urfa Belediye Reisi olan 
ilginç şahit:
Müfit Bey (Üye): Yukan- 
da adı geçen Mustafa 
Efendi ve Urfa ve Suruç1 
tan arkadaştan Halepte 
bir toplantı yaptılar.
Bu toplantıda Künlerin 

ihtilal ve istilasından ve 
Zazalann katılımından 
bahsettiler. Sizi, Urfa Be
lediye Reisi, iyi bir vatan
sever sayarak bu konuda 
bildiklerinizi anlatmanızı 
rica ederim

Mustafa Kemal Efendi: 
Künlerin hareketini en
gellemek için elimden ge
leni yaptım. Ankara1ya 
gönderdiğim raporlar 
Kürt meselesi hakkınday
dı. Fakat bahsettiğiniz 
toplantıdan haberim yok.

Savcı: Kürt meselesi 
üzerine neler yazdınız, 
söyler misiniz?
Mustafa Kemal Efendi: 

Üzgünüm, fakat lider o- 
larak verdiğim ismi söyle
yemeyeceğim. Lütfen An
kara ya başvurun.
Ali Sait Bey:Niçin savcı

nın sorusuna cevap ver
mekte tereddüt edi

yorsunuz?
Mustafa Kemal Efendi: 

Korkuyorum.
Ali Said Bey: İstiklal 

Mahkemesi önünde gizli
lik ve korku olmaz. Bu 
mahkeme kanuni, siyasi 
ve millidir. Sadece Allah 
ve vijdanınızdan korkma
lısınız.
Mustafa Kemal Efendi: 
Uzun yıllardır Kürt milli
yetçiliği uğruna çalışan 
Uıfa Mebusu Siverekli 
Ali Efendi dir. Kün Milli 
Hareketini izlemekle ve 
liderleri hakkında Anka
ra'ya bilgi vermekle gö
revlendirilmiştim. Urfa1

da Kemalist Komite fyi kurdum. 
Uzun bir takipten sonra, Urfa Kün 
milliyetçilerinin liderinin Ali Efendi 
olduğunu öğrendik. Merkezi Komite 
üyeleri benimle birlikte raporu im
zaladılar. Ahmet Tevfik Bey'i de ih
bar etmiştik. İşf takip edilmedi. İki 
ay sonra açık Kün propagandasına 
başlandı. Onun için, Zaza hükümeti 
kurmak istiyor, diye, memleketten 
kovulmasını talep ettik. Mebus ola
rak seçilmesinden sonra ise kendini 
ele verdi. Seçim sırasında elinde lis
te tutarak, yalnızca Künlere oy veril
mesini istiyordu. “Künleri seçin ve 
bütün kudretinizle hükümeti elinizde 
tutun. Yakında Kün devleti kurula
cak. Tîirklere önem vermeyin" 
diyordu.

25 Mayıs 1925 

Diyarbekir Muhabirimizden

Bu gün uzun yıllardan beri ülkenin 
bölünmesi ve Kürdistan’ın kurulma
sı için kalleşçe uğraşan bazı macera
perestlerin davası başladı. Bunlar, 
memlekette yüksek yerlere varmayı 
başarmışlardı.

Savcı: Burada bulunan sanıklar, Se
yit Abdulkadir; oğlu Mehmet, Hoş- 
neve aşireti liderlerinden Nafiz, Ab
dullah Sadi Efendi ve Bitlisli Kemal 
Fevzi (Daha önce davası kısmen be- 
linilmişti) ülkenin parçalanmasını 
amaçlamak ve Şark vilayetlerinin 
emniyetini bozan isyanın kışkınıcı- 
lan olmakla suçlanıyorlar.
Seyit Abdulkadirfin son günlerde 

evinden pek çıkmadığı bir gerçektir. 
Fakat ihtilali sonuçlandırmak için 
oğlu ve Abdullah Sadi efendi5yi kul
lanarak bir dış ülkenin himayesini 
elde etmeye çalışmıştır. Nafiz Efendi 
ihtilalden bir ay önce İstanbul ya gel
miş ve onlara katılmıştı.

Şeyh Said9in oğlu Ali Rıza da İstan
bul'a gelişinde onlara katılmış ve 
ölüme sebebiyet verebilecek karar
lar almışlardır

31 Mayıs 1925

Seyit Abdulkadir 
ve arkadaşlannın 

idamlan

Kemal Fevzi, Muhammed Tevfik 
(Takma adı Hacı Ahdi), Seyit Abdul
kadir, Seyit Mehmet, H. Sadi ve Ho
ca Askeri, sabahın erken saatlerin
de asıldılar.

Sabaha karşı Hoca Askeri, yüksek 
sesle sabahı selamladı. Ötekiler ge

ceyi dua ederek geçir
diler.

İdam infaz edilirken 
Hacı Ahdi “Yaşasın 
Kurdistan, Yaşasın kürt 
Mefkuresi99 diye bağır
dı.

Halk, “Yaşasın Cum
huriyet99 diye karşılık 
verdi.
Seyit Abdulkadir, an

laşılması zor kelimeler 
telaffuz etti. Şöyle ki: 
“Beni idam etmekle 
Kürtleri kışkırtıyorsu
nuz”

31 Mayıs 1925 

Devam edecek
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TÜRKİYE’DE
GELİŞMELER

Türkiye’de bütün değer ve 
kavramlar öylesine hızlı bir 
değişime uğruyorki, insanlar, 
toplum ve kurumlar dolaysız 
sarsıntı sürecindeler. Daha 
düne kadar Türk burjuvazisi
nin uygulanan ekonomik poli
tikasını ince yöntemlerle des
tekleyen, uygulamasına alkış 
tutan yazar-çizer takımı bu
gün bir şaşkınlık ve korku 
içinde dün yazıp çizdiklerini 
unutmuş görünüyorlar.
Toplum, ekonomik, sosyal 

ve kültürel alanda çöküş eşi
ğine gelmiş, gazeteler hayat 
pahalılığından, yaşanan top
lumsal sefaletten, hastaneler
de rehin kalan ya da ölen in
sanların acılarını yansıtmak
ta. En önemlisi bu buhran ve 
çöküşün toplumsal kurumlar- 
daki boyutudur. Bu boyut ise, 
siyasal örgütler de olmakla 
birlikte esas olarak ideolojik
tir. Direkt T.C. devleti ile ilgi
lidir. MİT raporuyla günde
me gelen çekişme ve çatışma
ların kaynağında esas olarak 
12 Eylül rejiminin ve mimar
larının ne kadar Türk politik 
hayatının içinde ya da dışında 
olduğu gerçeğiydi. Bu olgu, 
Türkiye’nin yaşadığı süreç iti
bariyle -netleşmiş olmanın 
dışında- bir çok olguda oldu
ğu gibi ciddi siyasal sorunla
rın varlığının ve dışta gelişen 
stratejik nitelikli olayların et
kisi ile de, Türk burjuvazisi
nin iç politikada da ‘usta' bir 
devlet siyasetini her defasında 
sahneleyebildiğini ber defa 
daha gösterdi.

Dışta 12 Eylül darbesine ne
den olan en önemli sebepler
den İran-Irak savaşı bütün

vahşetiyle devam ederken, sa
vaşın yarattığı siyasal konjük- 
tür TC’yi zorladığı ve yeni po
litik yönelimlere girdiği böl
gedeki son gelişmelerden 
anlaşılıyor.
Yaşanan bunca toplumsal 

olay ve siyasal gelişmeler içe
risinde, elbetteki değerlerin 
ve kavramların değişmesinde 
yadırganacak bir şey olmadığı 
gibi, bu değişimin kendi man
tığındaki zorunlulukla uygun
luk arz ettiği, hayatın günde
mini her zaman meşgul ede
ceği açıktır. Çünkü 
Türkiye’de artık ‘mutlak’ bir 
çöküşe gitmenin çanları çal
maktadır. Dolayısıyla bu gidi
şata/çöküşe uygun değişme
lerdir Türkiye’de hayatın gün
demini dolduran tartışmalar..
Ancak Türkiye’de değişme

yen ve her zaman TC’nin eli
nin altında bulundurulan bir 
senaryo gibi uygulamaya so
kulan ve toplumun düşünme 
mekanizmasını dağıtan ve şo
ke eden, politik organizasyon 
geleneğidir. TC’nin yegane 
başarısı bu organizasyon yön
teminin sürekliliğini sağlama
sıdır. Bu süreklilik TC’nin 
Kürdistan politikasında çok 
boyutlu ve kompleks bir sö
mürgeci siyaseti oluşturuyor.
Bu politika tipik özellikleri 

ile en son kendisini bölge dü
zeyinde ve iç politikada geli
şen olaylarda gösterdi. 45 İs
lam Ülkesi Dışişleri Bakanla
rının Amman’da yaptıkları 17. 
zirve toplantısında Türkiye1 
nin geçmişteki gibi Orta-doğu 
sorunlarının hararetli alanla
rında ve özellikle Filistin so
rununda 1970 lerdeki politika

sına uygun davranış içine gir
mesi, Arap devletleri 
arasında Filistin sorunu için 
özel rol istemesi, bu konuda 
Batı ve ABD’de avukatlık ya
pacağını açıklaması, önemli 
bir politik yönelimdir.

Aslında olgu yeni değildir. 
Ama devlet politikasının 45 
İslam ülkesi bileşiminde açık
lanması, gerek bu yönelişin 
niteliği ve gerekse açıklandığı 
tarih itibarıyla anlamlıdır.

İç politikada duyulan ara re
jim söylentileri ve akabinde 
Metris Askeri Cezaevi’nden 
29 siyasi tutuklunun kaçışı, 
basının konu ile ilgili topluma 
korku ve güvensizlik yayan 
açıklamaları ister istemez 12 
Mart 71 tarihlerini hatırlatı
yordu. Kafalarda Türkiye’de 
bir şeyler mi oluyor diye soru
lar oluşuyordu.
Evet Türkiye’de bir şeyler 

oluyor. TC kendisine yönelik 
iç patlamalardan çekindiği 
için, İran-Irak savaşında <aktif 
tarafsızlık* politikasıyla Gü
ney Kürdistan kurtuluş hare
ketinin imha planlarını yap
maktadır. Bu plan uluslararası 
ölçekte ve çok boyutludur. 
Gerek Ankara’nın ve gerekse 
İran’ın çıkarlarının, çelişkile
rinin çakıştığı ve çatıştığı yer; 
savaşın Kürdistan bölgesi ve 
Musul-Kerkük petrol tesis
leridir.
Türkiye’nin bekle gör politi

kası uzun süre devam etmeye
ceğe benziyor. Son gelişmeler 
de TC’nin Irak’tan ziyade İran 
lehine bir politika izleyeceğini 
göstermektedir.

Karadan ilerleyen İran, ku
zeyin önemli stratejik bölge
lerine yaklaşmış bulunuyor. 
Bu cephenin genişlemesi TC 
ve NATO’nun siyasal ve aske
ri çıkarlarını tehdit edeceği 
bilinen bir gerçek. Aynı za
manda kürt hareketinin de ka
derinin belli olacağı bir dö
nem olacaktır. TC bunu şim
dilik gerek iç ve gerekse dış

nedenlerden dolayı karşıla
mak istememektedir. Ancak 
yine de ABD-Pentagon askeri 
stratejistleri savaşı dakika- 
dakika, adım-adım izleyip de
ğerlendirdikleri bir dö
nemdeyiz.

Aslında TC kendisi için teh
likeli olduğunu bildiği kadar, 
müdahalenin son çare oldu
ğunu da bilmektedir. Ama ge
rek Güney’deki Kürt hareketi
nin yarattığı potansiyel tehlike 
ve gerekse Musul-Kerkük 
petrol tesislerinin İran’ın eline 
geçme ihtimalinin olduğu bir 
dönemde çok geç kalınabile- 
ceği telaşından da dolayı, TC 
en üst düzeyde askeri erkanı 
alarma geçirmiş bulunmakta
dır. Birlikler batı’dan İran ve 
Irak ‘sınırına 9 yığdırılıyor.

TC bu yığınakla esas olarak 
üç şeyi amaçlamış bulunuyor:

1-Savaşın statükoyu bozacak 
bir düzeye gelmesi halinde, 
birliklerinin stratejik alanlara 
yakın olmasını sağmlamak,

2-Güney’de Kürt hareketinin 
sıkışması halinde sınırı tutup, 
kültlerin imhasında İran ya da 
Irak birliklerine yardımcı ol
mak ve sınırda askeri bir kor
don oluşturmak,

3-İran’ın Habur köprüsü ci
varını bombalama girişimi 
TC’yi tavır almaya zorladı. 
İran’ın bu girişiminin altında 
yatabilecek muhtemel hesap
lara karşı ve İran’ın kuzeyde 
hızla ilerlemesinin yarattığı 
ortamdan dolayı TC’nin aske
ri psikolojik bir tavrıdır.
Tabii esas anlatılması gere

ken İran-Irak savaşının yarat
tığı objektif şartlarda, genel 
olarak Kürt hareketinin bölge 
düzeyindeki durumu ve yol 
arayışlarıdır. Bunu da gelecek 
yazılarımda işlemeye çalı
şacağım.
7.4.1988 / Almanya

Şipale Xecê

BİRLİK UMUDU
12 Eylül Darbesi’nden bu yana geçen 8 

yıl içinde Kürdistanlı siyasi hareketlerin 
en çok kullandıkları kavram, birlik. Ta
bi, birlik, güç birliğinden tutun da ör
gütsel birliğe kadar bütün birlikler- 
ittifaklar için kullanılan bir kavram du
rumunda.
Kürdistanlı bütün siyasi akımlar aynı 

derecede olmasa da, genelde güç birli
ği, cephe birliği ve parti birliği üzerinde 
çeşitli tartışmalar yaptılar. Hatta güç bir
likleri; (5 Kürt örgütünün oluşturduğu 
Hevkari -ki sadece yurt dışında bildiri 
yayınlıyordu), cephe; {Faşizmi yıkmak 
için çok hızlı bir biçimde kurulan yine 
aynı süratle dağılan FKBDQ, Türkiye1 
de burjuva demokrasisini amaçlıyan Sol 
Birlik; (Cephe mi, güçbirliği mi olduğu 
belli olmayan) son sekiz yılın güçbirliği 
cephe deneyimleri.

Sonuçta, ismi bile tartışma konusu 
olan Sol Birlik’ten -Kürdistan için tesli
miyeti ifade eden- başka bir birliğin adı 
piyasada yok.
Kuzey Kürdistan’ın gün geçtikçe bölü

nen, bölündükçe anlamsız hale gelen 
grupçukları ve siyasal - ideolojik - ör
gütsel bütünlüğü olan hareketlerinin tü
münün farklı gerekçelerle de olsa Ulu
sal Kurtuluş Mücadelesinde tek başları
na iddia sahibi olmadıkları açık. Bu da

zorunlu olarak, Kürt hareketleri ara
sında ittifakları, yani cepheyi gerek
tiriyor.
Kuzey Kürdistanlı bütün hareketle

rin, bu gün ülkenin kurtuluşu için bir 
mücadele cephesi oluşturmalarının 
objektif ve sübjektif koşulları var 
mıdır? sorusuna soyut olarak olumlu 
cevap vermek mümkün. Ancak, pra
tikte bu soruya olumlu cevap verebil
mek için; hareketlerin Kürdistan’ın 
Ulusal Kurtuluşu’unda ikna olup ol
madıklarını net koymaları gerekiyor. 
Kürdistan’da ulusal kurtuluş müca
delesinin ilk somut adımı, sömürge
ci askeri işgalin kırılması olduğuna 
göre; ulusal kurtuluşçu görünüp de, 
Kürdistan’ın mevcut sömürge statü
sünü ve askeri işgali onaylayan prog
ramlar - ilişkiler - ittifaklar içinde 
olan; veya bu anlayışla, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi arasın
da bocalayan yapıların kendilerini 
net olarak ortaya koymalarını bekle
mek mi gerekiyor? Yoksa bu yapılar 
ömrü billah “ne yardan ne serden ” 
olur misali, ulusal kurtuluş zeminin 
de görünüp; pratikte, sömürgeci 
burjuvazinin reformist çözümlerine 
malzeme olabilmenin pazarlıkları 
içinde mi kalacaklardır. İnsanın bu

konuda iyimser ya da kötümser olması 
son tahlilde sübjektif bir tavır, ama bu 
yapıların objektif durumları da pek 
iyimser olabileceğimizi göstermiyor.
Bu gün SSCB’nin, Avrupa ülkelerinin, 

ABD’nin Türkiye’de “burjuva demok
rasisinin gelişmesi, geliştirilmesi ko
nusunda nasıl bir tavır içinde oldukları 
biliniyor.

Kürt hareketine dayatılan da; oyunu 
uluslararası planda onaylanan, TC’nin 
koyduğu, koyacağı kurallar içinde oyna
maktır. Oynamayacak olanlara ise, za
ten kırmızı kart gösterilmiştir. Aynı du
rum reformist kanat dışındaki Türk sos
yalist hareketi için de geçerlidir.
Bu gün 12 Eylül öncesinde olduğu gibi 

Kürdistan Kurtuluş Hareketi önüne bin 
bir gayretle dikilen SBKP, ÇKP, AEP, 
kamplaşmasının sunî taraftarlığı sorunu 
artık yoktur. Yine Kürdistan’m güney 
parçasındaki ilişki ve çelişkilere göre (I- 
KDP,YNK) de yan yana gelememenin 
görünür gerekçeleri ortadan kalkmış 
bulunuyor.

Peki o halde Kuzey kürdistanlı bütün 
anti-sömürgeci siyasal güçlerin ulusal 
kurtuluş cephesi içinde yan yana gele
memelerinin önündeki engeller neler
dir? Devam edecek 

Kamîran BOTÎ

35. Madde
Telekslerden gelen haberlere göre, gözle

ri ışıl ışıl, ülkenin tek koruyucusu, bu mil
lete nice hizmetler vermiş kıpır kıpır paşa
ların, her on yılda bir ziyaretlerine maruz 
kalmayacakmışız. Ana muhalefet mi, an
neanne muhalefet mi olduğu henüz anlaşı
lamayan Sosyal-Demokrat Halkçı Parti’li 
bir milletvekilimiz, bir kaç arkadaşını da 
yanma alıp konuyu araştırmaya başlamış. 
Nedir bu Türkiye’de olanlar? Bu askerler 
her on yılda bir ne diye gelirler?! (Bir daha 
giderler mi orası biraz tartışmalı) Millet
vekilimizin görev süresinin bitimine 2 yıl- 
cık mı kaldı yoksa? Korkmak da, konuyu 
araştırmak da, ara rejim tartışmalarının 
gündemde olduğu bugünlerde haksız sa
yılmaz...

Araştırmaların bilimsel olması (!) nede
niyle, herhalde sonuç kısa zamanda elde 
edilivermiş. Bu sevimsiz ziyaretlerin suç
lusu 35. Madde imiş... Bu maddenin içeri
ğindeki bozukluk ise, askerlere demokra
siyi koruma görevinin verilmemiş olma
sında, diye tesbit edilmiş ve hemen 35. 
Madde’deki görevlere bir çağdaş görev da
ha eklenmesi çalışmalarına başlanmış...

Bu nihayi çözümden sonra bir hayli karı
şık olan kafalarımızdaki sorunlara bula
madığımız cevapları, şıp diye buluverdik. 
Allah bu anneanne muhalefetin dahi mil
letvekillerinden razı olsun. Bu milletvekil
lerinden beş on tane daha hemen seçelim.

Halbuki, tukaka muhalefet ne kadar yan
lış şeylerle uğraşıyormuş. Onlar bu sorunu 
emeperyalizmin bunalımları, IMF, 24 
Ocak Ekonomik Programı, Tekelci burju
vazinin atağı, çarpık gelişmiş kapitalizm; 
hatta İngiltere’de 1860 yıllarında Türkçe 
gazete çıkaran, rahmetli Ali Suavi’nin, bir 
pazartesi günü ingilizler anlasın diye İngi
lizce yazdığı baş yazısında, Türk toplu- 
munda olabilecek üç tür anlayıştan, “mer 
kezci” olanıyla falan açıklayıp, bizim ka
famızı ne çok karıştırmışlardı. Ama, so
run şimdi anlaşıldı. İç hizmet kanununun 
35. Madde’sindeki bir eksiklik bütün bu 
davetsiz ziyaretlerin sebebi! Paşalar de
mokrasiyi korumakla görevli olduklarını 
bilmiyorlardı. Nereden bilsin adamlar, iç 
hizmet kanununda yazmıyor ki!...

Yalnız, bu olayda yine biraz karışıklık var 
galiba. Bu paşacıklar, bir kez daha geldik
lerinde, tutup da ‘ ‘Sayın halkımız, iç hiz
met kanununun 35. Madde’sindeki demok
rasiyi koruma görevimiz vardır. Biz de bu 
görevi ifa ediyoruz ’ 9 derlerse, ne yapaca
ğız? “Getlan” “Yalansöyleme” diyebile
cek miyiz? Geçmişte ve bugün gördüğü
müz kadarıyla bu biraz zor. Bu millet için 
ne zor görevleri ifa etmiş (ne yaptıkları pek 
bilinmez -darbeler haricinde- ) paşacıkla- 
rımız, demokratiğiz, demokrasiyi koruyo
ruz diye tuttururlarsa ne yaparız?! Mesela 
80 darbesinde, Anayasa’yı tebdil-tayir su
çu diye bir sürümüzü yargıladılar, yargılı
yorlar. Ama, kendileri de oturup Anaya- 
sa’yı değiştirdiler. Anayasa’yı kimin koru
duğu pek anlaşılmadı. Demokrasi de böyle 
bir katakulliye gelmesin sakın.

Fakat, ne kötü fikirli adamlarız biz. Bo
yunu poşunu pek bilmem ama, koskoca
man vekillerimizden birisinin hatırını mı 
kıralım şimdi! Adamcağız zor-şer bir iki 
arkadaşını kandırmış, konuyu araştırmış, 
bir çözüm yolu bulmuş. “Yok olmaz dalga 
geçme” mi diyelim?. Peki hadi öyle olsun, 
içerik itibarı ile halkın katılımı anlamına 
gelen demokrasiyi koruma görevini de pa- 
şacıklara bırakalım. Kurda kuzu teslim et
mek gibi oldu ama, dedik ya işin ucunda 
koskoca vekilini üzmek var!...

Veli GÜNEŞ 
İsveç
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edebiyat sanat ve kültür

Gundî 
• 2 •

Xelîl xwendina xwe didomand. Piraniya rojan, yi dibistane der diket 
arikariya bavi xwe dikir. Hevalin m yen j i  dil nebûn. Ji wi tunebûna he- 
valan j î  ne ger, ne lîstik û ne tiştek nebû.
Jîna Xelîl bi awakî belengaz dibihurt. Hin caran j î  tişt bi sere wî dihatin 

ku meriv p i  bikenê.
Rojekê ew li ber dikana bavi xwe runiştibû. Bav çû bû karekî biki û ew 

li ber deri hiştibû. \Mji xwe re li xelkê dinert, ketibû nav xeyalên kûr de. 
Di nav van xeyalan de bi lebta tiştekî di nav pişta xwe de hesiya. Çaketi 
xwe j i  nav mili xwe deranî. Bi deranîni re çelîkekî mişka kete nav piyê 
wî. Bêxwedyê mişk j i  nav hêtê kevn çawa hate nav piştê! Ew veciniqî. Di 
ber xwe de: ‘ ‘heywanê nalet ’ ’ got. Bi gotina xwe j î  pilava xwe j i  linge xwe 
der kir ku mişk p i  bikûje. L i mişk bi lez baz da û hunda bû.

Hin caran j î  dile wî bi rewşa wî dişewitî. Dema hevalen wîji dibistane der 
dike tin, yan bi hev ra diçûn dilîstin û yan j î  ew diçûn mal, li nav malbati 
li ber sitara wan bûn. Di, bav, xwişk û bira li ba hev bûn. Ma ka tiştekî 
j i  vi xweştir. Le Xelîl, ew here ku? Bav bi derdi ticarete lebikîye, de li 
gund e. Kek û bira, xuşk li bale nînin.

Kurxalin wî j î  ku li bajerdiman ew qet ne diezimandin mali, ku hin ca
ran ew dilşad be. Loma, dema wî piçak germiya jinxal, keçxal û kurxal 
bidîta xwe j i  bîr dikir. L i mixabe. Ew j î  nebû.

Di aliye xwarini de j î  zahmet bû. Herçend e bav dikandare genim bû j î  
l i  belengaziyi xwe di her alî de dida xuya kirin.

Di hefti de ew pinc rojan tev bav û keke xwe li bajirbû û li wira nan dix- 
war. Di van her pinc rojan de xwarin û wexwarina wan ev bû: Nan-z<ebeş, 
nan-firengî, nan-petîx, nan-memj, nan-pîvaz, nan û zjelete û van tiştan 
xwe tekrar dikirin. Nan nani tenûreye û hefte bi hefte j i  aliye dayka ked- 
dar çedibû.

Hin caran j î  xwarina germ bi “bapor”i  dihat çekirin. Ew j î  yan hik, 
yan bacani qelandî, yan îsoti qelandî, yan basûqa qelandî û yan j î  çaye- 
ke sade bû. Tu caran du tişt bi hev re nedihatin qelandin Ew j i  wan re gi- 
ran bû. Çi bijin. Mala belengaziyi xira bibi?

Dema ew di dawiya heftan de, bi piranî bi bav û keki xwe re diçû gund 
j i  kifa difirî. Derd û kulin xwe yin  heftekê di wan her du rojan de j i  bîr 
dikir. Günde wî j i  re jîn bû. Dinya wîewcî bû. Hemî xweşiya jîn i di nav 
wan xaniyan keviri û rût, tingin zibil li ber malan, dengin se û azana me- 
l i  û naqosa deri bû. Hele li deri gund, çûkin beştik, tM û kulihin di nav 
qelaçen seramser pûş de û hacîreşkin belek! A heri xweş xwendina ke- 
wan bû. Bi piranî kewin mitirb û qeraçiyin li dora gund koni xwe veda 
bûn.

Di dema berfi de hel, kifa xweş. Dema wî li ber deri li zUamin ku xwe 
diberdane meydana gund û j i  wir bi hev ra diçûn h ili her tişti din li dora 
xwe j i  bîr dikir. Dema bav û kekin wî j î  li mal bûn bi hilvaniyan re der 
dikeün çiyi. Hin caran wan j î  kew bi xwe re dianîn mal.

Roja ku wan kewek bi xwe re dianîn mali cejn bû. Dayike bi goşti kew 
meraqe û savarek j î  di ber re dikeland û li ber wan didanî. Çiqasî xweş e. 
Goşt û savar!

Çawa bikin? Goşt yan weha j i  h ili, yan j i  neçîra tajiyan, yan j î  bi sede- 
ma nexweşiya lawirekî j i  nav yin  mali dihat xwarin.

Di jîna xwe de wî carek teni ta ’ma masiya kiri ye. Mala axe masîji xwe 
re j i  ber ava mezin anîbûn û qelandibûn. Jina axê seri wan neavitibûn. 
Ew dabûne dayka Xelîl. Wê j î  ew seri qelandibûn û danîbûne ber mali- 
yan. Tevan ew seriyin hemî hesû diqerqidandin. Ji wan re hewqasî xweş 
dihat ku wan j i  kifa nizanîbûn çi bikin. Belengazi ye. Şerm be ne şerm 
be ew e. Çare? Di rojin peş de xuya dibe.

Derwêş M. Ferho

Kula D ilan
Ev çi qêrîn tên,

ev çi hawar in...
Denge giri, denge hejar, 

û dengê berxwedan....
Nalîna zaroban

rundibê dayikan, 
zewze, zewze menalên 

di pêçîban de tê...
Raşî û tan û mirin !
Can didin di bin bomben kîmyewî 
Azad û Ben van,

Şiyar û Zozan,
Helîn û Loran, 

û bi saden di zaroban —
law û keçen Mîdlyan...

Cîhan—deng nîne!
Cîhan—bersiv nine!!!

Cîhan—ma Mezepotamya tê bîra te, 
ya bu bingeha peşbevtina te danî...
U Mîdîya—ya bu dîroba te fereh bir... 

Kawayê hesinbar,
Şah Bedirxan,

Û Şêx Seîd, îhsan Nuri,
Û Seîd Rizo, Qadi Mihemed 
Û Barzanî
_ Û paşre jî Yilfnaz Güney,
Û helbestên Cigerxwîn tên guhên te... 

Netewab dijî mirine dimeşe, 
netewab dara azadiya xwe, 

bi xwîn av dide...
Ta bu rengen — sor û spî

besb û zer — 
û roja navîn, çiyan bi xemîlîne...

•
Çar mar û yeb bevob, 
çar stirî û yeb gül.
Çar birin û yeb leyla...
çar hêstir yên çavên hey ciwan...

•
Şeva tarî, spî dibe,

agir sermay germ dibe, 
bulîlb li Metîna gûl vedibin...
Roj nû dibin 

Newroz tên,
Newroz hat!

Pêşmerge li gel canê şehîdan,
Û Agirî, û Sîpana û Cudî 

bi roje re dîlan dileyizin...
Buhara te hat 

KURDİSTAN
Newroz’a te pîroz bê!!! 

2 Adar 1988/Bulgaria-Sofya

DeldarZANA

W ARÊ M E
B i kariyi cadeyin gundi nû yin p ir kirin j i  mirova, sib i heya nîva 

şevi çayxana gundî j i  çeq-reqa dengi p îlin  domîni b i  deng nabît, 
her hinekan kar û axavtinen xwe yin taybetî hene.. hinek serve- 
serve diçini û çi na rakin, hinek j î  kûr û dür beri xwe didin jiyani. 
L i hemiya yek xwezî û armanc heye.

Pîremereki rihspî û bi nav sal de çûyî, çavin vîyin  kûr bûn.. p îs ti 
lasi m  hemû y i  çirmisî. Ew y i  rûniştiye xwari li ber deri mali û 
ye ketiye di nav derya ya xem, hizr û bîrhatinin kevin de. Çend hiz- 
reki dikit y i  qurmeka mezin li qelûna xwe didet û tejî hinavin xwe 
dûkil diket. Nakile qelûna vvf j i  tûtini vala bibît. Deriyi hizr û bîr
hatinin kevin y i  li hemiyan vebûy, çonkî b i  kariye axivtin, hizr û 
xem yin p ir kirin.

Pîremiri li xaniyi xwe nirî, xanîyi vvf y i  b i  ser û ber e, vvf di d ili 
xwe de gut; ‘ ld ivi em kare xwe û zivistane bikîn! Eger ev xaniye d i  
bi seri zaroyin me de h it xwari, eri ma xaniyin me j î  wekî van xa- 
niyan bûn? Her yekî j i  me qesreka xwe hebû, raste riyin me di dur 
bûn, l i  bila me p i  xweş bû û me nedixwest em çi cara we bibînîn. 
Em gelekî bi wari xwe xweş bûn, çonkî ciyi j i  deykbûna me ye û em 
li w i deri mezin bûn e. Me zevî, çem, rez, dargûz û avin xweş he- 
bûn, l i  niha me çi heye? Me çi nîne, her wekî em j i  nû hatîne ser di
ni, li ser erdeki be dar û av. D ivi j i  nî dest bi jiyaneke nû bikin. Ew 
xaniyi min bi desti xwe ava kiri û bi xuha enîya xwe çikiri, yan ew 
zeviya çol û beyar, min bi destin xwe kiriye çem û rez û wan dargû- 
zin bilind çawa j i  bîr bikim? Ez nikarim van hemiyan j i  bîr bi- 
kim.Eger ez van hemîyan j i  bîr bikim, her wekî j i  nû de jiyana min 
dest p i  dike. Ne ez y i  mezin im û biçûk nabim, wari min j î  û günde 
min j î  çi cara j i  bîra min naçin. Ew dargûzin bilind û mezin yin me 
bi destin xwe çandin çi cara hişk nabin her d i  li hêvîya me bin. Ni
ha gûzin me gelek gûzin dane, l i  tiştekî naîne, hizreta zaroyin me 
niha gûzek e. ’ ’

Hûrik li gopale xwe nire, p a şi gut “ ev gopal e ne y i  yeke weka 
min e! L i ez çi bikim be xudaniya ware min ez p îr kirim û existim.

Di van hizr û bîran de bû, hinek histir bi ser rihin vvf yen dirij û 
sipî de hatin xwari. Dengek hate guhin vvf, seri xwe bilind kir, bere 
xwe dayi neviyi vvf y i  biçûk e.

-Babo, babo.
-Beli kuri min te xire?
-Babo ev demek bû ez bi te re diaxivtim, l i  te ageh j i  min ne bû.
-Kuri min, d ili min li vedere ne bû, ez di nav gûz û çem û reza de 

bûm.
-Babo, em çi dem j i  videri diçîn? Min neve ez vedere bimînim, ev 

gund e y i  nexweş e. Min d ivi em mala xwe j i  vî gundî bibîne gundi 
xwe y i  par sal, ew gundi gûz û s iv  l i  heyn, v ir i ya nexweş e çi tiştek 
l i  nîne, em xelki v ir i hemiya nas nakîn. Hinek cara zaroyin wan 
li min dixin, em nikarin j i  mal derkevîn. L i li gundi me ye kevin em 
hemû dema diçûyne nav rez û çema, me hemû tişt dixwarin.

-Rast e kuri min v ir i ya nexweş e! Ma em çi bikin? Çi desti me nî
ne!! D ivi em bihna xwefireh bikîn, hemû tişt bi bihnfirehî ç i dibin.

-Babo ma çi ye, eger em mala xwe bar kîn biçîn günde xwe y i ke
vin, bi şevi kes me nabînît.

-Kuri min tu xweş dibijî, l i  ma em çi bikîn ç i na bît. Tu bihna xwe 
fireh bike, dem i tu mezin dibîtu w i hemû tiştan bizanî û tu w i bizanî 
j i  ber çi ç i na bît.

-Babo ma heya ez mezin dibim, em her d i  li vî gundî bîn!? Ma em 
çi cara na çîne günde xwe y i  kevin?

-Beli kuri min tu d i  her çîye gundi xwe. Çonkî ew warê te ye û 
gundi te ye, v ir i ne gundi te ye!.

-Babo, paşî tu j î  d i  li gel me h i ye günde me. Em hemû tevde d i  
çîn?.

-Beli kuri min ez j î  d i  him, em hemû tevde de çîne gundi xwe bi 
demekî nizîk. Berfdi her barît e ser çiya, em berfin û w ar i  me Çiya 
ye.

Salime Casim

«»»«__şûjîn
Zîwan

Wîna, çend rojan heya êvarî mişarên medrebên bi
rine rast kir. Dûvre, av bi ser wana de berda; ew jî, ji 
mişarekî çû ser yekî din...
Paşê çend rojan, çeltok (tovê birine) weke hev lê re- 

şand... Wana jî, nemerdî nekirin di cîh de xwe “ noqî” 
avê kirin û çûne binî-gihane axê... Bi vîawayî, çend jî- 
yan gihane hev: çeltok, ax û av; hewa û tava xweş û 
germ...

Hinek hebên (libên) zîwanan jî ketin di nava vê avê 
de... Ew jî çûne binî û gihane axê...

Piştî demeke xweş, çeltok yeko yeko ji qaqilkê xwe 
derketin û zîl dan... Bi çavên xwe yên “ nûbişkurî” 
dest bi jîyana seraxîn kirin. Zîwanan jî eynî welê -ew 
jî saraxîn bûn...

Roj pey rojîn diborîn tevekan xwe hê bêhtir seraxîn 
dikirin û di dawîyê de seravîn jî bûn... Û wana “ bi hev 
re” hin bi hin mezin, gur û geş dibûn.
Piştre, çendek “gir-girêkekên” zîwanan gazî teve

kan kirin û gotin:
-Gelî hevalno, hûn tevek li virin, yan na? Ji pirên mi- 

şaran dengeke gur hat:
-Erê hûn qet mereqê nekin!
-We tevekan lingê xwe kûr êxistiye erdê, yan na?!
-Bo vê yekê, bila tirsa we ji binî nebe!
-Nexwe, her yekî ji we divê hay ji çirpozên (der- 

xên,tirhên) birine yên dorana xwe hebe! Tev, berê 
xwe bidin ava ku tê ser wana bila ewilê ew di bin kont- 
rola we re derbas bibe! Hê jî niha ve dest pê bikin he- 
bên xwe pir tahl çêkin, ku em wê şêrînîya wana di na
va xwe de winda bikin! Bo sala werê jî, hinek ji we li 
cihê xwe bimînin.
-Bila pişta we ji me rast be; emê ji heqên wana de 

derkevin! Û zîwanan devê xwe vekirin, êdî nedihiştin 
dilopek av bê wana bibore! çi xwarin-marinên ku pê 
re dihatin jê dibijartin û tevek gemar-memara xwe jî bi 
ser çirpozên birine de rêdikirin-bo ku pê “ jehrî” bıke- 
vin, zeîfok bimênin!
Çirpozan dîtin, ku rewş xirabe! Çiqasê gazî xwediyê 

xwe kirin; lê belê, dengê wana ne diçû wîna. Wî, li 
malê xwe li ser hestiyê piştê pal da bû -ne li minê, ne 
li teyê- hay ji ba yê felekê ne ma bûL.
Zîwanan, hin bi hin rehên xwe li dorana yên çirpo

zan werandî bûn, bêhna wana teng dikirin! Wana ta 
mişara dawiyê rewş kiribûn bin destê xwe de! Û çendî 
çax diborî, baqên wana stûr dibûn û yên birine jî zeîf 
diman!...
Çûk-mûkan jî nemerdî nedikirin, datînan ser darikê 

“ tirsonekê”, ku di nava mişarekî de hatî bû çikilan- 
din. Wana, êdî ne ji kum û ne jî, ji poz û simbêlên wîna 
ditirsiyan. Ji mêj ve dizanîn, ku ewtişteke “ neraste” 
û “ vale” ye. Hinekan, bê go fihêt bikin, bi kumê wîna 
de ewkê xwe jî dikirin -ew dilewitandin. Ji wê dê tema- 
şeyî birine dikirin, dixwestin bizanin li kûdê ew berti- 
re, ku rût û repût bikin! Wê gavê, zîwanan jî xwe li piş 
baqên birincan de vedişartin û çûkan jî êrîşî dikirin, 
çend hebên bi wana ve hatîn jî dirutikandin...
Wîna, çiqasê li teneke-menekan dixist; lê, wana 

ev“ req-reqa” he jî nas dikirin! Piştî kêlîkê dîsa ew xi- 
rabûna xwe berdewam kirin!
Çaxeke hat, ku roj bi roj birine zerdibûn! Wîjîhinekê 

av lê kêm kir, wê gavê zîwanan hê bêhtir av “ vexwa- 
rin!” Vê carê lê zêde kir, dîsa fêde nekir. Tegiha, ku ne 
ji avê ye! Çend rojan ew aşîv kir; bes, bi zîwanan re bi
rine jî dihatin hilkirin! Bo vê yekê jî neçare ma û dev 
ji aşîvkirinê berdaL.

Bû demê çinînê. Wî, ew çinî; gêre kir û pjştre dêra zî- 
wanan jî, bi çeltok re li ber ba yê ne çûn. Û ew jî bi wa- 
na re hatin destarkirin (gêrosekirin). Wî çend rojan 
paqijkirineke (çinîneke) “sere-sere” lê kir; lê belê, ne 
hebek û ne jî sed heb zîwan bûn!...
Dûvre, bo hûre-mûr û muhtaciyên mal û zarokan ba- 

reke bir ba dikandarê xwe; wîjî nimûneyekjê danî pê- 
şiya dikana xwe; bihayê wêna nivîsand û êxiste di 
nav de.
Çend roj derbas bûn û çû ku bizane, ka hatiye firo- 

tin, yan na! Lê belê dikandarê wîna bi dilkulî dest pê 
kir:
-Bi serê kirîvtiyê, dikim-nakim ta niha min nekariye 

wîna bifiroşim! Bo têr zîwanbûnê tu kes nakire! Çend 
caran min bihayê wîna jî daxist, lê dîsa bê fêde bû. Ji 
xwedê ve gunehe, ku em wîna hema “ bavêjin avê” 
Lê belê, kirîvê min yê hêja, ger te bivê birincê te bê fi- 
rotin, divê tu ewilê agir berdî wê şovê. Dûvre, çend 
caran wîna cot bike heya erd sero-bino bibej Tiştên li 
şûna wêna jî şîn bibin xweşik bişewitîne. Û vê carê 
gêsinê xwe kûr lê bixwe! Bi bêhnferehî çeltok jî 
zîwan-mîwanan bibijêre! Hê di destpêkê de wîna 
hêdî-hêdî bi sebir aşîv bike! Wê gavê tu bîne ba min 
ka wê bê firotin, yan na!?
Wî, barê xwe şûn de bar kir; bi dilekî kul û kezebşe- 

witî, lê ji aliyekê ve jî bi hêrs û xwedîhêvî berê xwe da 
malê...

Fendî
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edebiyat hüner û çand

MEM Û ZÎN’de ve Kürt Lavc’lannda Newroz

Em VE TOPRAĞIN uyanbI

□□□□ Halklann güneşe 
ve güneşin doğuşuna karşı 
tavn, onlann hayata ve ge
leceğe nasıl baktıklannın 
iyi bir kriteridir. Mem û Zfn 
de Kürtler güneşi, New- 
roz'un kutsal nuru, "Dogu 
Şehsüvan” olarak niteler
ler. Newroz, güneşin dolu
şu, devrimin doğuşu gibi
dir Mem û Zîn'de. Devrim 
ateşinin, tayin edici arena
yı zaptedişi gibidir. Zapte- 
dilen sadece bir arena da 
değildir, boca bir dünyadır.

Ateşten olan gürzünü
çıkardı
San renk saçan kılıcını da

çekince
Dünyayı heybetinden

sararttı
Dağların kılıçlarını ve 

kemerlerini paramparça
etti.

"Daglann kılıçlan ve ke
merleri” gökyüzüne doğ
ru yücelirken şöyle der: 
"Yeryüzünün kudreti ve e- 
gemeni benim” Ama.New 
roz güneşinin doğuşu bu 
iddiayı yerlebir eder. “Yeni 
gelin gibi parlayan güneş /  
Dokuz kubbeyi Cemşit ka
dehi gibi aydınlattığı” za
man, yeryüzü bir nevi aşk 
kesilir tepeden tırnağa. Ta
biat tüm yaratıklanyla zen
ginliğinin ve güzelliğinin 
zirvesine ulaşır.

Irmaklar ejderha kesilir. 
Özellikle Fırat, Dicle, Bü
yük Zap ve Botan, yelesi 
kabarmış, kükremiş bir kıs
rak gibi uğuldayarak, Kür- 
distan toprağını uykudan 
uyandmr. Eski Rus mujik
leri baharda inleyen Vol- 
ga'ya ekmek ve tuz sunar
lardı. Kürtler ise çıldıran Fı
rat’la Dicle'ye, bu iki büyük 
Kurdistan bereketine klam 
larla, "Lêcanê. lêcanê/De- 
lalê, ha - delalê ’ ’ avazlarıyla 
içli sevda selamlan su
narlar.
Ve çiğdem çiçekleri kıl 

çadırlannı kuşattığı, Kürtle- 
rin gökkuşağı daglann öte
sinde gülümsediği zaman, 
Kürt delikanlısı, Kürt Lavc- 
ında şöyle şakmaya başlar:

Hay leyli, hay leyli
Pireler ortalığı istila etmiş 

Geçen yıl çok küçüktü 
Yarimin memeleri 

Bu yıl tam dişlenecek 
vakte erişmiş

Kürt çobanı, koyun postu 
kulküsünü giyer, keçesini 
yüklenir, mavzerinin fişek
liğini boynundan asar, şeş 
agirê (altı patlar) tabancası
nı kuşağına sokar, karlı do
ruklara tırmanarak kuzu 
meleyişleri ve sisler içinde 
kaybolur. Onun yerini sa
dece uçurumlarda yankı
lanan içli klamı belli eder:

Muzaffer O RUÇO Ğ LU

Heri leyli, heri leyli 
Başındaki altırılar 

Ak alnına bir tente gibi 
Düşen yarim

Ehmedê Xanî, güneşi “Pak 
etekli bir gelin”e benzetir. Bu 
şuh, göz alıcı gelin, yüzünü 
gösterince, yeryüzü, “Sevgiyle 
gül rengine çevrilir”. “Karanlık 
gamı aydınlıklayokedilir”. Bu, 
Kürt edebiyatında kadının eş
siz bir tarzda yüceltilmesidir. 
Ehmedê Xanfye göre New- 
roz, iştah, canlanış ve saldın 
demektir. Cemre kıvılcımının 
toprağa düşüşü, etin uyanışı
dır, Kürtlerin aşkının kırlara 
egemen oluşudur. Ki, New- 
roz, dirilişi ve aşkı başlatan 
mavi ateştir. Bu ateşin mesa
jıyla birlikte,

Halk kırlan ve
çimenlikleri mesken edinir 

Ovalan ve tarlalan
gülşene çevirir

Çünkü kıra çıkmaktan 
maksatlan

Ovaya inmekten maksatlan 
Şuydu ki; gerek isteyen.

gerekse istenenler 
Yani sevenler ve sevilenler 

Birbirini görsün 
Ve seçsin her biri kendi dengini.

Kendi dengini seçenler, kü
pe ve hançer üstüne söz ke
serler. Biri güzelliğin, diğeri ise 
yiğitliğin simgesidir. Güzellik 
ve yiğitlik, dağlarda yan yana 
toprağa uzanır, gökyüzünü 
seyrederler, nikahlan kıyılın- 
caya kadar, sevdalılar uyu- 
duklan zaman aralanna han
çer ya da tabanca korlar. Ca- 
navann Newroz'da Kürt yiği
dini yemesi hayli çetin iştir. 
Uykuya dalmış Kürt delikanlı
sına doğru yaklaşan tehlikeyi 
Kürt kızı haber verir. Delikan
lısını, yanağa düşürdüğü bir 
damla gözyaşı ile uyanr. Bu, 
aşkın düşmana karşı direnişe 
dönüşmesidir. Gücünü, “Yıl
dızlar kafilesinin baş komuta
nı "güneş babadan alan bir di
reniştir. “Dördüncü çarkın tah 
tının sultanı /  Doğudan doğ
duğu zaman” gökyüzünde 
benzeri bir direnişe girer:

Satranç oynayan ay ve
yıldızlar ordusunun 

Hepsini yeşil sergi üzerinde 
Işık paytakı ile mat eyler

Hepsini kendi ağzında gizler.

Koskoca karanlık gökyüzü
nü ve zulmete batmış gibi su
san karanlık bir dünyayı, ayva 
büyüklüğünde bir nur parça
sının birdenbire aydınlığa bog 
ması, hezimete uğratması, 
Kürtleri sevinç ve hayranlık 
cinnetine sokuyor. Tüm gü
zellikler mayasını bu “Dağ 
Şehsırvan ’ ’ndan almıştır. Fı
rat’ın köpüklü parlak öfkesi, 
kayadan fışkıran yeşillik, cey- 
lanlann çeneleri altındaki 
misk kesesi ve bakışlanndaki 
güzellik, kanncanın harikası, 
hançerin hışmı hep onun ya- 
digandır. Onun gülümseyişi

sayesindedir ki, yazın Kür- 
distan’ın daglannda ve 
ovalannda:

Her gül Tur ateşi misali 
Kusursuz çok ışıklı

bir meşale gibiydi

Ses çıkaran her ağaç her an 
Musa’nın ağacı gibi

“Ben Allah”ırn derdi.

Kürt halkı, zirvesi her da
im dumanlı bir dağın ku
zey yamacında filizlenip 
boy alan ve güneşi kor
kunç özleyen poyraz çiçe
ğine benziyor. Şafağın do
ğuşunu hiç bir zaman sey- 
redememiş ve güneşin ilk 
ışığını hiç bir zaman iştahla 
tadıp özümleyememiş bir 
poyraz çiçeğine... Gölgede 
ayaz ve poyrazla büyüyen, 
kutup yıldızını ve uçurum- 
lan seyreden bu çiçek, 
uğultularla akan ırmakla- 
nn şafağa kavuşmak aşkıy
la çırpındığını düşünür. 
Uçurumlardaki kar çıglan- 
nı şafak ışınlannın yarattığı 
kanısındadır. O çığlar gibi 
Fırat’a düşüp, dalga ve kö
pük haleleri içinde şafağa 
doğru akmak ister.
Ordular, Kürdistan dagla- 

nna baharda, yani etin ve 
toprağın uyandığı bir çağ
da çıkarlar. Dar boğazlar
da, koyaklarda ya da sisler 
arasında silahlar karşılıklı 
olarak hesaplaşırlar. Kürt 
silahı, düşman güçlü geldi
ği için genellikle firaridir. 
Sislere dalmayı, düşmanı 
daglann zulasından ya da 
zirvesinden kollamayı ter
cih eder. Hasmının tepesi
ne, en gevşek en zayıf a- 
nında, kurnaz ve şeytani 
bir şiddetle iner. Ve anında 
kaybolur. Efsaneye göre 
Kürtler, Hz. Süleyman’ın 
kovduğu odalıklarla Şey
tan Casad’ın torunlandır. 
Araplar, Kürtleri horlamak 
için bunu uydurmuşlardır. 
Ama. bu uydurmanın or
taya çıkmasında, Kürtlerin 
Araplara karşı uyguladıkla- 
n usta savaş taktiklerinin 
de payı vardır.
Bazı yıllar baharda Kur

distan toprağı kan kokar. 
Toprak, tomurcuk ve kan 
kokusu, bir Newroz buğu
su olarak, nehir kıyılann- 
dan yüksek yaylalara doğ
ru yükselir. Ezgilerdeki iç 
çekiş ve acı dayanılmaz bir 
hal alır.

Hay can, hay canê.
hey canê 
Hey can hey can,

hey canê Rihanê.

Newroz’a, aşka ve ölüme 
aynı derecede aşinadır. 
Hiç bir zaman hakkını elde 
edemiyecekmiş gibi konu
şur, yann elde edecekmiş 
gibi de dögüşür. Asırlar bo
yu dögüşüp de haklannı 
elde edemeyen halklar, 
doğaya karşı son derece

duyarlı, güneşe tutkun, düş
mana karşı ise gayet mahir
dirler. Onlann direnişi, duyar
lılığı ve merhameti gayet de
rin ama şiddeti kahredici bir 
direniştir. Kürtlerin duyarlığı
nı, acısını ve tutkusunu anla
mak isteyen Kürt halk müziği
ni özümlemelidir.
Kürlerle savaşanlar, en çok 

Newroz mevsiminin gelişin
den korkuyorlar. Etin ve top
rağın uyanışı, namlulann hor- 
lanışını beraberinde getiriyor. 
Halkın tepeden tırnağa taze- 
lenişi, elini toprağa basarak 
yekinişidir bu. Büyük kahre- 
dicılik ve büyük merhamet, 
ikiz kardeşler gibi dimdik ve 
yanyanadır bu mevsimde. 
Newroz acaba altın çağın 
müjdecisi, ilk görkemli kapısı 
mıdıı? Kürt proletaryasının 
bakışlanndan toprağa, sulara, 
namlulara ve goncalara vu
ran ışık mıdıı?

Kartal gölgesidir 

Güvercin şafağında 

Dağlara vurur 

Zahit tan eylemez onu 

A canım.

Tohumdur 

Thvlı toprakta 

Namlusunu doldurur 

Demiri delidir 

Örsü inatçı 

Çekici öfkelidir.

Ve ince bir sızıdır 

Yürekte

Ooooooooooof 

A canım 

Anlatamam 

Bin yıllık kökten 

Yürüyen sudur.

Newroz soluğu 

Dehak ın korkusudur

Muzaffer Oruçoglu 
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JÎR, Box 70 80. 17*2 07 &undbyber,e'-<5WEDEN

NEAWE^IYÊN DIÇÛK 
TÊN SERHEV 

DIBIN NEAWE(ŞIYÊN MEZIN
Nivî&andin; Yilmaz Guney • Vergerandin; Bêkes

-â)

Lawik got:
“ Ez li aliyê erîka me”
Dê hêrs bû û got;
“ Sûcyêteye...te, lawikrûşustîkiriye... Lişûnaku 

tu lew-lewê bike, bigire hembêza xwe em wî bibin. 
Bela bigirî” V;
Lawik dest bi girî kir û got:
“ Ez naçim textor!”
Bav got ku;
“ Bese, negirî. Li min guhdar bibe. Tu zarokî biçû- 

kî. Ez û diyate mezin in. Em bixwazin karin bi herdu 
piyên te bigirin û bibin textor. Qewetate, têra li berx- 
wedanê nake. Tiştên ji bo te, bi zor pêkanîn ne 
xweş e. Ma ne wehaye? Ez dixwazim tu ji me bawer 
bî... Baweriya xwe bi çûna ser textor bîne û bi dilê 
xwe em tev de biçin textor.”

Lawik got; “ Ez naçim” 
Bav ji ken, nikarîbû xwe 

bigire;
Lawikgot “ Çimatu kenî 

bavo?” Bav got ku;
“ Hinek mirov hene, bê 

tu çawa ji textor ditirsî, ew 
ji wilo şoreşê ditirsin. Di 
gel ku ew di bin zilm û

zordariyê de dikin hawar û pir hêjar in jî. Lê dîsa jî 
ewana ji şoreşa rizgarbûnê ditirsin. Ez, ji ber vî 
awayî dikenim.”

Lawik got; t
“ Şoreş çiye?!”
Bav demekî kurt fikirî;
“ Gerezkaribimtirsatextorjidilêtederxim, biser- 

kevim te bibim textor, ev ji bo te şoreş e!”
Lawik bi dengekî gur 

dest bi girî kir û got:
“ EZ ŞOREŞA NAX- 

VVAZİM! EZ ERÎKA 
DIXWAZiM!...”

Bêxal Sêfin •  6 salı •  SWÊD

i

V, f  “

Ayşe •  5 salı •  Avusturya

01  j \  /< 0ftîv5< ı\X

H e l b e s t  û  a w a z  : R .  C A N

• 8 •

KEWA P ÎR E
i

ra bû (o> rê VeA ce<kirfeûloî> ^  4̂
Qaqibo, qaqibo, pir pir 

pir, p ir .... pir, pir(weka kewa tê xwendin)
Î A A i| A . APire gıhışt we gundı 

Wê j ’durva lokmanek dî 
Ji kêfa ber xû ne dî 
Bilez çû nekir hêdî 

(Wek Kewa)
Pîrê pêşikand di nav çal 
Lokman pirsî ev çi hal?

Pîrê j ’bîrkir kewa kal 
Bê ziman ket ker û lal
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Okuyucularla •  Bi xwendevanan re

Kurdên
Mehmetçik

□ □ □ □  Ev nivîs li ser rewşa Kurdên, ku ji Kur- 
distana Bakur in hatiye nivîsandin.

Beri helbesta jêrîn dixwazim  çend gotinan li ser 
rewşa me (Kurdên ji Kurdistana Bakur) binivisî- 
nim. Gelek ji me dibejin, dijmin welatê me talan 
dike, roj tune, ku ew ji me çend kesan dikuje yan 
jî dike girtîgehan û hw d... Lê, ji ber ku yekıtiyek 
têkuz di nav me da tune, em  xeynî hinek nivisan- 
dinan, bi gotinan rojên xwe derbas dikin û ji qale- 
qalê pêştir karekî bi hêz nakin.

Hevalno, H ogirno!...
Dîtin û baweriyên me bi çi cûreyî dibin, bila bi

bin, gelo em Kurdên li dervayê welat li dijî Tirki- 
ya faşîst û qolonyalîst çi bikin? Ma şoreşa Kurdis
tana Bakur dest pê kiri ya yan na? Kengê dest pê 
kiri ye? Kengê wê dest pê bike?; yan şoreş dom di
ke. Dema şoreşê hatiyê yan na? Kengê ew dem wê 
bê? yan dem hatiye û hêdî-hêdî ber bi derbasbûnê 
diçeü!

Em, gelek caran li ser van pirsên jorîn diponijin 
û difıkirin, lê tu reyek zelal û pak nikarin ji xwe ra 
bibînin. Lêbelê divê em rastı ya Kurdistanê bibi
nin. Şoreş dom dike. Li derveyê welat, em nika
rin bi çekdarî piştgiriya şoreşa Kurdistanê bikin. 
Ji ber vê yekê ji bo qels kirina dijmin ji aliyê abo- 
rî, bi kêmanî em karin;
1- Bi pere eskerî ya Tirkiyê nekin.
2- Tiştên ku ji Tirkiyê tên, nekirin. Wan tiştên 
boyqot bikin û vê boyqotê bi qampaniyek zanistî 
bidin dom kirin. Ji bo, ku boyqota me bi serkeve; 
barekî giran dikeve ser m ilên hemû welatparê- 
zên, kom eleyên û federasyonên Kurdan li dervayê 
welat.

Hemû xwendevanên vê nivîsê, ji bo qampani- 
yek bi hêz, bimînin di xw eşiyê de.

Bi perê xwe eskeriya Tirkiyê neke!
Tiştên Tirkiyê boyqot bike!

Deza
Fransa

Vê helbestê ji şehidên Doza Kurdistan ra 
pêşkêş dikim:

KÜRDEN MEHMETÇİK

Şehidên doza min, 
her şev tên xewnên min.
Dibejin,
"Binivisîne heval Deza.
Bila bistrê Hozan Şivan 
û beje;
Êra dijmin ji we ra dibe
Bijîn bijîn bijîn Tirkên Mehmetçîk.
Lê dilên me dibe,
Bila bimrin bimrin bimrin 
Kürden Mehmetçîk 
Êra ew in, ku li dervayî welat 
Ji xwe ra dibên,
Em şoreşger û welatparêzin 
Êra ew in, ku tercumanî 
û mamostetî ya kurdî dikin.
Êra ew in, ku dibên 
Em doza Kurda pêşva dibin.
Ji bo Kurdistanek,
Aza û serxwebû şer dikin.
Lê, ji aliye din, 
ji dijmin re alîkar in.
Êra dijmin ji we ra dibe,
Bijîn bijîn bijîn Tirken Mehmetçîk.
Lê dilên me dibe,
Bila bimrin bimrin bimrin 
Kürden Mehmetçîk.
Ku Kurdistan nebe jîn 
Tune ji bo m e tu jiyan 
Divê em baş zanibin 
Em hemû gele Kurdan.
Rojek bê ewê bêjin,
Me xeletî kiriye.
Li gor rewşa wê rojê,
Me postê xwe xelaskir e.
Lê em dibên ne xeletî,
Bi tevayî xayîntiye.
Hun Kurdên Mehmetçîk 
Baş zanibin,
Rojek
Peşmergeyên Kurdistan 
Wê doza me bi serxînin 
Peşmergeyên Kurdistan 
Wê heyfa me hilînin.
Peşmergeyên Kurdistan 
Wê çavên we derinin.”

Deza
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BIZDEKI
GELENEK

Şehrimizin af örgütü temsilcisi dostum bana, ‘ ‘Sizdeki 
bu gelenek ne zaman son bulacak? Ülkede olduğu gibi 
Avrupa ’da da devam ettiriyorsunuz. Biz, sizin dostları
nız ne zaman gerçekten sevineceğiz? Halkınızın acıları
nı paylaştığımız gibi mutluluğunu ne zaman paylaşaca
ğız ’’ diye yutkunarak sordu.

Neydi bizdeki bu gelenek? Bu kıymetli dostumuzu 
üzen ve biraz da isyan ettiren? Şüphesiz ki bu geleneği
miz birleşmemek, güçbirliği yapmamak ve gerçekten 
halkımızın kurtuluşu için, bazı istem ve arzularımızda 
samimi davranmamaktır. Çünkü Kürdistan’da onlarca 
örgüt ve partiye bölündüğümüz gibi, İsveç’in ufak bir 
kentinde, iki ayrı Kürt derneği kurmuşuz ve her dernek 
kendi keyfine göre iş yapıyor. Birisi bir gece düzenler
ken, iki hafta sonra diğeri yeni bir gece düzenliyor. Biri 
dost kazanmaya çalışırken, diğeri kaybettiriyor. Yani si
yasi parti ve örgütler gibi biri düşmana vururken, diğeri 
sana vuruyor. Bir veya birkaçı Ulusal Cephe yaratmaya 
çalışırken, bir diğeri sabote ediyor.

Dostum, dostumuz bu olayı,(durumu) bir İsveçli ola
rak kavramış ve bize kaygılarını dile getirirken, Kürdis- 
tanlı parti ve örgütler bunu bilmiyorlar mı? Şüphesizki 
biliyorlar ancak, kimse benim ayranım ekşidir diyebil
me samimiyetini göstermiyor. Kariyer ve dargrupçu an
layış bizde herşeyin üstünde ve önünde gelir. Dostum 
bunu bana sorarken, kendisine iyimser tablolar çizmeye 
çalıştım. Ancak, kesin ve somut cevap veremedim ve 
vermem de mümkün de değildi. Ve sonuç olarak bende 
Kürdistan parti ve örgütlerine soruyorum. Ne zaman bu 
yıllar boyu süregelen “geleneğimize” son vereceğiz? 
Ve ne zaman halkımızın ve gerçek dostlarımızın yüzünü 
güldüreceğiz? Umarım cevabım kendisini somut olay 
ve gelişmelerde bulur.

Dersimli Ahmet (İsveç)
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ÇEPERAST ★★★★★★★
1-Navê şêx û qehramanekî Kurdan ku di 
sala 1880’î de doza serxwebûna Kurdis
tanek yekbûyî dikir û ev qehreman di sa
la 1883 an de li Mekke çû ser heqiya xwe
2- Çaxa meriv dibê “ev aîdî kê ye”(bere- 
wajî)... Elba pîçûk(berewajî) 3- Navê 
mehekê(berwajî)... Du tîp... Ji kesê lal 
re tê gotin(berewajî) 4-Navê sebzekî... 
Navê jin an keçekê... Mêrê bûkê 5- Tiş
tekî teqandinê... Tiştê ku em ji bo wê şer 
dikin... Li hinek ciyan ji kesên “kubar, 
qapan” re dibêjin(berewajî) 6- Du tîp... 
Kesê ku li zirnê dixe... Notayek 
7-Cûrekî pera... Qehramanê stranek 
kurdî(berewajî) 8- Cî nade, destur na- 
de(berewajî)... Notayek(beerwajî)... 
Kesk û sor û zer e(berewajî) 9- Reş, qe- 
mer... Name, mektup 10- Wexwari- 
nek... Darkên zirav an jî pûş(berewa- 
jî)... Du tîp 11- Feodalizm... Du tîp 12- 
Du tîp... Navê mêrekî... Navê eşîrek 
Kurd ku li dora Mêrdînê dijîn 13- Kesê 
ku rîha wî sor be... Navê padîşahekî 
Kurdan.

SEREJÊR ★★★★★★★★
1- Lawê Şêxubeydullahê, ku di sala 1925 
an de li Diyarbekir bi Şêx Seîd re hat 
darvekirin. 2- Ev tac a kêye?(berewa- 
jî)... Zimanek 3- Navê cemekî Kurdis- 
tanê... Biryar(bi erebî) 4- Çaxa gur 
deng derdixe(berewajî) Navek 5- Navê 
cûrekî çûkan... Tiştê ku meriv pê di- 
çû ... Kevir 6- Tewaş... Hejmarek 7- Xa- 
înek, ku xwarziyê Mîr Bedirxane 8- Bo- 
rî... Navê mêrekî 9- Kesemînê due- 
mîn(berewajî)... Ne wî, lê(.. .) ... Du tîp 
10- Guhdarî mêvanan be 11- Du tîp... 
Next(berwajî)... Du tîp 12- Tevlîhevı... 
Tiştê ku aîdî me ye 13- Xwarinek şê- 
rîn... Paytaxtê Sûrî(berewajî) 14- Ava ku 
ji silka çêdibe... Du tîp 15- Büirkî dibê- 
jin “eylem” an jî aktîvîte... Êl, qebîle.

BERSIVÊN XAÇERÊZA
DIHEJMARA 35 AN DE 

ÇEPER AST; 1- rustemêzal, bûkê 2- yara- 
min, ut 3- mandû, nişadir 4- bawirnê, ta 5- 
şerbet, işaben 6- emer, bimir 7- natiwanim, 
mirêk 8- he 9- radrak, rbat, mû 10- dara, mir- 
dar, tûr 11- êbar, amedî 12- tûl, mad, nisêbîn.
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Sınır Tanımayan Doktorlar Birliği (AZG): K U R D I S T A N İ

adres • navnişan; Box 70 80, 172'07 Sbb,- Sweden
MEDECINS SANS FRONTIERES 

ARTSEN ZONDER GRENZEN

Halepçe 1988

nnOBelçika’da faaliyet göste
ren ve Sınırsız Doktorlar(AZG) di
ye adlandırılan Doktorlar Birliği 
geçtiğimiz günlerde Halepçe böl 
gesinde yaptıkları incelemeleri 
ve Kürdistan ile İran için hazırla
dıkları yardım projelerini basına 
açıkladılar. Açıklamanın tam met 
nini okuyucularımıza sunuyoruz.

a) TEMEL NEDEN

Belçika - Holanda’nın Sınırsız 
Doktorlar Birliği’nden ve Gent 
Üniversitesi Profesörü A. Heind- 
ricx’in toxikoloji bölümünde gö
rev yapan doktorlardan oluştu
rulmuş bir grup olay (Halepçe) 
yerini tanıma amacı ile gerekli in
celemelerde bulunmuşlardır.
Oluşturulan grupta; Dr. Regi- 

nald Moreels (Başkan) -Belçika 
AZG grubu-, Dr. Jacques De Mi
lano (Sekreter) -Holanda AZG 
grubu-, Dhr. Dirk Dons (Toxsiko- 
loji asistanı) -RUG- yer almıştır. 
Bugüne dek İnsanî yardım için 
yapılan çağrıya şu kuruluşlar ce
vap verdi: PUK (Kürdistan Yurt
severler Birliği) Holanda’nın 
AZG ’sine (Artsen Zonder Gren- 
zen / Snırsız Doktorlar Birliği) ve 
İran Elçiliği’de Belçika AZG’sine 
ve RUG toksikoloji (Prof. A. He- 
indrickx) bölümüne yardım et
mişlerdir.
Bu yardımlar Kürdistan’ın sivil 

halkı için insanlık adına istenilen 
bir yardımdır. Kürt sivil halkı geç
tiğimiz günlerde yeniden savaş 
gazlarıyla saldırıya uğramıştır. 
Bu bölgeye yardım ulaştıran tek 
yabancı kuruluş AZG’dir.

b) AMAÇ

1- Tıbbi ve insani durumun de
ğerlendirilmesi,

- İran / Irak (Kürdistan) savaş 
bölgesinde incelemeler,
- Hastalara bakım yapılan Tah

ran Hastahane’şinin yerinde in
celenmesi.
2- Savaş gazlarının kullanımı ve 

bunların yarattığı tıbbi ve toksiko- 
lojik bakımdan durumları.
3- Bu kazazedelerin tıbbi ihti

yaçlarının belirlenmesi
4- AZG -Belçika ve Hollanda-’ 

nin yapacağı tıbbi yardıma olan 
ihtiyaç...

c) ARAŞTIRMALAR

-Tahran’daki özel, geliştirilmiş has- 
tahanelere

- Savaş alanı ve Irak-İran sınırlarına 
(Halepçe ve Anab köyü)

- PUK’un temsilciliklerine, Belçika 
ve Holanda Büyükelçiliklerine , 
Uluslarası Kızıl Haç’a, İran Kızılay’ı
na ziyaretler yapılmış bilgi alışveri
şinde bulunulmuştur. Ayrıca Irak ile 
diplomatik ilişkiler çerçevesinde gi
rişimlerde bulunulmuş, tüm görüş
meler olumlu geçmiştir.

d) TESBİTLER

-Bilimsel Tesbitler
1-Halepçe ve Anab’ta
- Bu bölgede yaşayan halkın ceset

leri her tarafa yayılmıştır.
- Klasik silahların yol açtığı hiç bir 

yara izine rastlanmamıştır.
- Halkın bir bölümü çok kısa bir za

man dilimi içinde ölmüş, geri kalan
lar ise toksitlenmiş ve yaşam müca
delesi vermektedirler.
2-Tahran ve Behtaran Hastahane’- 

lerinde grubumuz ağırlık dereceleri
ne göre gruplandırılmış 400 hastaya 
rastlamıştır.
- Bu hastalarda görülen izler İperit 

gazının bıraktığı tipik özelliklerdir.
- Derilerinde yanık izleri,
- Gözlerinde iltihaplanmalar,
- Nefes alma zorlukları vardır.

- Hematolojik belirlemeler,
- Toksikolojik belirlemeler (Tıbbi bu
luntuların kanıtlanması)
a) Bölgede araştırılacak gazlar;
- İperit gazı
- Siyanid gazı
- Sinir gazı
b) Dağılmış sınır bölgelerindeki 

objeler;
- Su, kum, taşlar, ölü kuşlar vs.
c) Bir hafta içinde incelemelerin 

sonuçları, Prof. A. Heindrickx ve 
Dhr. D. Dons tarafından bir rapor ha
linde Birleşmiş Milletler ve Tıb orga
nizasyonlarına gönderilecektir.

0) YARALILARIN TEDAVİ
METODLARININ TESBİTI

Grubumuz olay yerindeki doktorla
rın tıbbi muamelelerinin çok derin 
etkisi altında kalmıştır. Ne yazık ki, 
bu doktorlar 1984’ten itibaren toksit- 
ler ve gazlarla ilgilenebildiler. Şimdi
ye kadar hiç bir şekilde ve bu kadar

büyük ölçüde sivil yaralıyla karşı
laşmamışlardı.

f) TIBBİ İHTİYAÇLAR
Grubumuzun yaptığı inceleme

lere göre, hastahanelerde 2500 - 
3000 civarında hasta ile karşıla
şılmıştır.

Hastahaneye kaldırılan yaralı
ların %95’i B ve C guruplarında- 
dır. Hastaların %5’i ise A katego- 
risindedir. Bu belirlemelere da
yanarak, Belçika ve Hollanda 
AZG’si Iran ve Kürdistan’a acil 
tıbbi yardımını yapılması yönün
de aktif çaba gösterme kararın
dadır. Belçika resmi makamları
na talibimizi iletmiş bulunuyo
ruz.

g) SONUÇ
1- İncelemelerimiz sonucunda, 

bölgede, Kürtlerin Kemotoksit 
gazı ile öldürüldüğünü tesbit 
ettik.
2- Savaşın her türlüsüne karşı

yız. Bu dehşet veren tablodan 
sonra, kimyasal silahların yasak
lanması için elimizden gelen her 
türlü çabayı sarfedeceğiz.
3- Eğer her hangi bir savaş olur

sa, her zaman olduğu gibi, o za
man da yaralı halka yardım ede
ceğiz, ilaç göndereceğiz.
4- Son olarak açık bir çağırımız 

var. Belçika halkı bizi destekle
melidir.

Bilindiği üzere bizlerin herhan
gi bir politik amacı yoktur. Yaralı
lara yardım tek amacımızdır. Bi
zim için en önemli şey, terör kur
banlarına yardım edebilmektir.
Şu an bölgede bulunan bu ça

resiz insanlara yardım etmek isti
yoruz. En acil ihtiyaç şu an için 
ilaçtır. Bu ilaçları temin edebil
memiz için ekonomik yardıma ih
tiyacımız var.

Umarız yardımlarınızı eksik et
mezsiniz.
Yardımlar için aşağıdaki konto- 

yu kullanabilirsiniz:

The Kurdish News Agency

A J A N c S A
N Û Ç E Y A

K U Î 2 D

Ajansa Nûçeya 
Kurd, çav, guh û 
zimanê tevgera 

rizgarîya netewî û 
civakiya welatê 

m e ye. 
Tiştên te bihîst û 

dîtin bigihîne 
ANK. 

Lêkolînan li ser 
serpêhatiyan 

çêbike. 
Sûretan bikşîne. 
Rêçeşop bibine. 
Alîkariya tevgera 

rizgariya me ya 
netewî û civakî 

bike û dengê wê 
bigihîne gelên 

cîhanê. 
Parlementoyên 
Ewrûpa, rêxisti- 
nên civakî yên 

demokrat û we- 
şanan taqîp bike. 

Zanyartyên ku 
dikevin 

destê te, werge- 
rîn kurdî û tirkî li 

gel rêçeşop ji 
ANK re birêke. 
Di civîn û semî- 

neran da amade 
bibe, binêre. 

Pewendiyên xwe 
bi welat re kûr 

bike.
Kar bike, ku rêçe- 
şop û nûçe bigi- 

hin ANK. 
Navnîşan û tele
fona ANK bide 

karkerên ku diçin 
welat û tên. 

Pêwendiyan bi 
ANK re deyne. 

Ji dil û can bibe 
endamek ji yên 

nûçevanên ANK.
ANK care yeke- 

mîne ku bûye na- 
venda nûçeya 

Kurda. 
ANK sazûmanekî 
ji ya têkoşîna riz

gariya netewî û 
civakiya me ye. 
ANK ya me he- 

mûya ye.

K Ü O T
H A B E Q
A < JA N cE > I

Kürt H a b e r A jan 
sı ü lkem izdeki 
ulusal ve top 
lum sal kurtu luş  
m ü cad eles in in  
gözü , ku lağı, 
dilidir.
D uyduğunu , gör
düğünü  A N K ’ya  
ilet.
O layları araştır. 
R esim  çek.
B e lge  bul.
U lusal ve Top
lum sal Kurtuluş  
M ü cad e le m iz in  
dünya ha lk ların a  
d uyuru lm asın a  
katkıda bulun. 
A vrupa Parle- 
m ento larım , d e 
m okratik  kitle ör
gütlerin i, basını 
izle.
Edindiğin bilgile
ri, kürtçe ya da 
türkçeye çevire
rek belgeleri ile 
beraber ANK’ya 
gönder.
Toplantıları, se 
m inerleri izle. 
Ü lkeyle  kurdu
ğun ilişkileri d e 
rinleştir.
A N K ’ya h ab er  
ve be lge  g ö n d e
rilm esini sağ la . 
Ü lkeye gid ip  - 
g elen  işçilere  
A N K ’nın te le fo 
nunu ve adresin i 
ver.
A N K  ile ilişki kur. 
G önüllü  m u hab ir 
ağının  bir üyesi 
ol.
A N K  d ü n yad a  ilk 
Kürt H a b e r M e r
ke z i’d ir.

A N K , ulusal ve  
toplum sal kurtu
luş m ü c a d e lem i
zin bir ku
ru mudur.

A N K  h ep im i
zindir.

Tel: 08-984743
Telex:

P  Fax: 08-295056 
131 42 ANK S

ANK

www.a
rs

iva
ku

rd
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rg




