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İSVEÇ KÜLTÜR BAKANI BENOT OÖRANSSON 
KÜRTÇE RADYO—TV YAYINLARINI DESTEKLEYECEĞİNİ BELİRTTİ

• İsveç Radyo Telev
e rllp a ym  Ü re tm e n i

P.O. Johansson’a göre, Kürt-
ler kadm;êÖrtiflilitl.çözümle
yebilirlerse t t9Ö yitıı®aİİ€İ® 
p  ve TV’de kürtçe yayın 
programlanabilir.

F ^ohsm som  “Kârilerin yayııû 
lanmalı”

•  “ Üç yıl önce, türkçe Merhaba 
yayınlarında Kürtlerle ilgili olarak 
da haber verilmesini dÜşİnrfiSş- 
tük.”

SAYFA
'"î'0" ----

BELÇİKALI SENATÖR MAGDA AELVOETS

^  “AT ülkeleri insan haklarına zerre 
kadar saygı göstermemekle tanınan 
bir devleti üye olarak kabul etmeyi 
göze alamazlar

^  “Türkiye’de demokrasi yok! Kürt- 
ler üzerinde ulusal baskının uygu
landığı, binlerce siyasi tutuklu ha- 
pisanelerde baskı ve işkence altında 
ise, halklar duvarları olmayan bü
yük bir hapisanede tutuluyorsa, dü
şünce özgürlüğü sınırlı ise, orada 
demokrasiden söz etmek mümkün 
değil!”

İ İ Senatör Magda Aelvoets: ‘Türkiye'de demokrasi yok!

KAÇINILMAZ SONLARINA DOĞRU D T.DEMİRER 
HALEPÇE’NİN ARDINDAN D Ş. XECÊ 

KİMYASAL SİLAHLAR SORUNU BERN’İ  KARIŞTIRDI!
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politika * ekonomi • toplum
GAZETECİ M.ALİ BİRAND’IN  AÇIKLAMASINA GÖRE 

“PKK’NIN TÜRKİYE’DEN TOPRAK TALEBİ YOK!

ANK • Stockholm

Türk basın çevrelerindeki 
telaş büyüktü. Brüksel’deki 
pazarlıklar sonuçlanmış, 
“Ulusal Lider" ile görüş
me karara bağlanmıştı.

TİP ve TKP’nin “Sol 
Birlik” içindeki ortaklanın 
çelmeleyerek, birleştikleri
ni açıklamaları ile legalize 
olan senaryo, bölüm bölüm 
uygulanmaktaydı. TİP Ge
nel Başkanı Behice Boran’ın 
ölümü, sürece ivme kazan
dırmış, artık politik incelik
ler de bir yana bırakılarak 
paldır küldür faaliyete ge
çilmişti.

Ardı ardına gelen olayların 
sonuçlan ile yüzyüze gelen 
kitleler ve özellilde kadro
lar, ya literatürün tüm ağdalı 
kavramlannı kullanarak ola 
bildiğince sert eleştiriler 
yapmakta, ya da ruhsal du- 
rumlanna uyarlı olarak du
rumu rasyonelleştermek- 
teydiler.

Î2 Eylül rejimi, farklı bi
çimler alarak hedefine ulaş-

□ “Şiddet çözüm değil! Türkiye’den toprak talebimiz yok! Eşitlik istiyoruz!’ 
□  “Sovyetlerin şanına yaraşır bir Kürt politikası yok! TKP işbirlikçi!”

□  “Eylemler gelişmiş şeyler değildi!”
□  “Mesela bazı eylemleri tam kontrol edemedik!”

mış görünüyordu. Türkiye1 
deki militan sol birikim, şu
rasından burasından kırpı
larak uysallaştınlmış, alan, 
reformizmin ideolojik ege
menliğine terkedilmişti. Na
sıl olursa olsun ve ne paha
sına olursa olsun bir 
‘ ‘Demokrasi9 ’ söz konusuy
du. Bu panik içinde Mark
sist solun hâzinesinde ne 
varsa haraç mezat satlığa çı- 
kanlıp, pazarlanmıştı.

Umulanın tersine TİP ve 
TKP kadrolan ne yazık ki 
TBKP içinde sentezleşemi- 
yorlardı. TKP bölünüyor, 
TKP Demokratlan adına İs
tanbul’da yayınlanan bir bil
diride “Kutlu ve Sargın’ı

Kominizm ve işçi sınıfı hare
ketine ihanetle suçluyoruz” 
deniyordu.

TC, kendisine teslim edi
len iki Genel Sekreteri usu
lüne uygun biçimde karşılı
yor, 21. yüzyılın kıyısındaki 
bu ucube devlet, daha hava
alanında bütün hünerlerini 
gösteriyordu. Türk ve dünya 
basınının, parlamenterlerin 
ve kitlenin önünde, daha ha
vaalanında kendi nzaları ile 
Türkiye’ye gelen iki Genel 
Sekreterin gözlerininin bağ
lanması, ellerine kelepçe 
vurulması devlet mantığı
nın ibret verici örnekleriy
di.

Bu çirkinlik, Özal’ı Avru

pa önünde süklüm püklüm 
hale getiriyordu, ama, sol 
çevrelerin beklentisi olan 
Sovyetler’in tavn pek c}e iç 
açıcı değildi. TASS ajansı 
dünyaya Sovyederin tavnnı 
saklısız gizlisiz duyuruyor
du. Sovyetler Birliği TİP ve 
TKP Genel Sekreterleri ile 
ilgili davanın, Türkiye’nin 
bir iç sorunu olduğu kansın- 
daydı. Bu da, Sovyetlerin 
Özal Hükümeti ile dalaşma 
niyetinde olmadıklarının 
ifadesi idi. Esasen, Sovyet
ler Birliği 12 Eylül gibi vah
şi ve kanlı bir rejim döne
minde de, herhangi bir eleş
tirici ya da caydıncı tavır 
almamıştı. Tam tersine, dar

beci general Evren, örne
ğin, kapitalist Avrupa’da yer 
yerinden oynarken, Roman
ya’da ulusal kahraman ola
rak karşılanıyor, Bulgaris
tan’dan Çin’e kadar sosyalist 
ülkeler, TC’ye, kapılarını 
ardına kadar açıyorlardı. 
Ticaret heyetlerinin biri gi
diyor, biri geliyordu. Adri
yatik kıyılannın nazlı Ama- 
vutluk’u bile, Atatürk’ün do 
ğumunun 100. yıldönümü
nü devlet törenleri ile kutla
yarak, generallerin sırtının 
sıvazlanmasına katkıda bu
lunuyordu.

Ve zaten sosyalist ülkelerin 
dertleri başlanndan aşkın
dı. 70 yıllık proletarya dik

tatörlüğünün kanatları altın
da camilerden ve kiliseler
den taşan fanatik gruplar, 
milliyetçi hezeyanlarla bir-' 
birlerini doğramaktaydılar, 
n. Emperyalist Paylaşım 
Savaşı’ndan sonra Mehabat 
Kürt Cumhuriyeti ile bera
ber kurulan Azerbeycan 
Halk Cumhuriyeti’nin baş
kenti Tebriz sokaklarında 
katledilen onbinlerce ko
münistin kanı çoktan kuru
muştu, ama, Sovyetler Bir- 
liği’ne'katılan bölümünde 
Büyük Ekim Devrimi’nden 
70 yıl sonra Müslüman 
Türkler, “Allah Allah” na- 
ralanyla Ermenileri boğaz
lamak için sokaklara dökül
müşlerdi.

Durum neresinden bakı
lırsa bakılsın trajikti. Türki
ye’deki sol da, doğal olarak 
başının çaresine bakmak 
durumundaydı. Başının ça
resine bakarken de, ya kese
den yiyecek, ya da devrimci 
dinamikler yeni durumu be
lirleyici nitelikler kazana
caktı.

?!
Son dönemlerde politika şemsiyesi altında yapılanlan hayretle, 

daha doğrusu dehşetle izliyorum.
Önce Marksizmi bir yana koyalım. Burjuva demokratik ulusal 

kurtuluş açısından bile yapılanlar komiktir. Komik olmanın ötesin
de ayıptır. Ve bu ayıplar çoğala çoğala, halka karşı işlenmiş suçlar 
haline dönüşmektedirler.

Gerçek olan şu ki, özellikle Kuzey Kürdistan’da gericilik örgütle
rin tepesine yuvalanmış durumdadır. Hareketlerin merkez kadrola- 
n gericiliğin, tutuculuğun kaynağı durumundadırlar. Güçsüz ve ik
tidarsızdırlar. Daralmışlardır. Kendi kafalarını kemirmektedirler. 
Fırsat buldukça bölünüp parçalanmakta ve sonra garip isimler, siv
ri iddialarla birbirlerine yeniden yapışmaya çabalamaktadırlar.

Bu köşeden sık sık Kürt hareketinin içinde bulunduğu çetin şartla
ra işaret edildi. Devlet terörünün, maddi imhanın yanında esas so
runun ideolojik olduğuna işaret edildi. Stratejik tezlerini, ideolojik 
mevzilerini terkeden Kürt hareketlerinin kaypak bir zeminde poli
tik zikzaklar çizeceğinin kaçınılmaz olduğu sık sık vurgulandı. 
Ezen ulus solunun çarpık ideolojilerinin Kürt hareketini silahsız ve 
savunmasız bıraktığına dikkat çekildi.Böylece, Kürt hareketinin 
kendi sorunlarına yabancılaştığı, kendi varlığını, kendi tarihini in
kara yöneldiği gerçeklerine değinildi.

Bunların genel toplamı Kürt hareketini çok açık bir biçimde çık
maza götürmektedir. Ki, içinden geçtiğimiz süreçte bu çıkmaza 
hızla yuvarlanıldığı artık gözle görülebilir hale gelmiştir.

Devrim ustaları altını kalınca çizmişlerdi: örgütsüz proletarya bir 
hiçtir. Örgütsüz yığınlar da. Bir dergiyi, bir demeği yönetme konu
sunda ortaya çıkan acizlik, ulusal kurtuluşu örgütleme gibi büyük 
iddialarla ortadan kaldırılamaz ki.

Beceriksizlik kabul edilmeli ve yoldan çekilinmelidir. Yozlaşmış, 
çürümüş, kokuşmuş örgütlerin yapacaklan tek bir şey vardır: ken
dilerini inkar etmek. Ulsal kurtuluşun örgütlenmesi için, bu çürü
müşlük, ancak gübre olarak kullanılabilir. Her çırpınış, yeni bir ge
rici barikat oluşturmaktan başka anlama gelmiyor. Ulusal kurtulu
şa çare ararken çaresizliği bir yöntem olarak, bir hayat anlayrşı 
olarak kabullenenleyiz.

Kürt liderleri ayaklannı toprağa basmak zorundadrrlar.
Yaptıklan işe önce kendileri inanmalıdırlar. Kendilerinin bile 

inanmadıkları perspektiflerin ısrarla gündeme sürülmesi yanlızca 
zamanı hovardaca harcamakla kalmıyor fakat aynı zamanda Kürt 
halkının haklı ve meşru mücadelesini de tarihin çöp sepetine atıyor.

Bu suça talip olmamak gerekli.□
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Ew tiştên ku di demên dawiyê de, di bin şemsiyeya politikayê de 
tên kirin bi awakî ecebmayî û matmayî teqîp dikim.

Pêşî emê Marksîzmê deynin alîkî. Bi perspektîfa burjwa demok- 
ratiya rizgariya netewî ve jî tiştên ku tên kirin mostrene. Ji wêjî wê- 
detir şerm e. Û ev şermên wisa hino jêde dibin, dibin .surên dijî gel.

Rastîyek jî ewê, ku bi taybetî li Kurdistana Bakur paşverûtî di ser 
serê rêxistinan de hêlîn çekiliye. Kadroyên navendîyên tevgeran 
çavkaniya paşverûtiyê ne. Bê hêz û bê iqtîdar in. Piçûktir bûne û se
re hevûdû dixwin. Di her frrsendekî de ji hev vediqetin û paşê jî bi 
îddîayên tûj dixwazin ji nû ve bi hev dû re bizeliqin.

Di vê quncikê de gelek caran bal li ser rewşa tevgerên Kurd yên 
îroyîn hatiye kişandin. Hatiye gotin ku di gel terora dewletê û imha
ya maddî pirsa bingehîn îdeolojîk e. Gelek caran hate nîşandan ku 
devjêberdana têzên xwe yên stratejîk û mewziyên xwe yên îdeolo
jîk ve wê tevgerên Kurdî li ser zeminekî ne baş de zîkzakên polîtîk 
çêke. Bal hate kişandin û hate nivîsîn, ku îdeolojiyên tevlihev yên 
çepên netewa serdest tevgera Kurdî bê çek dihêle. Û bi vî awayî bal 
hate kişandin, ku tevgera Kurdî dûrê rastiyên xwe dikeve û ber bi 
înkarkirina hebûn û dîroka xwe diçe.

Bi giştî ev tiştên han bi avakî vekirî tevgera Kurdî dixe warekî ne- 
baş. Di vê pêvajoyê de bi avakî vekirî tê dîtin ku tevgerên Kurd bi 
suret berbi rêyek girtî ve digundire.

Hostayên şoreşê bi xetên stur gotibûn; proletaryayê bê rêxistin hîç 
e. Her wisa girseyên nç rêxistin kirî jî. Pirs û aciziyên ku dor rêve- 
birina komela kovarekî de derdikevin holê bi îddîaya rêxistina Riz
gariya Netewî ve jî ji holê ranabe.

Divê kêmehatin bê qebûlkirin û xwe ji rê bidin alîkî. Rêxistinên 
rizî, dejenere bûyî tenê dikarin tiştekî bikin: Divê xwe înkar bikin. 
Ji bo rêxistin kirina Rizgariya Netewî ev tiştên rizî tenê dikarin bi
bin (gûbrê) fişqî. Her xwetevdan tenê astengek paşverû pêk tîne.

Di peydakirina çare bo Rizgariya Netewî de em nikarin bêçaretiyê 
ji xwe re bikin metod û ehlaqa jîyanê

Divê serokên Kurd lingên xwe deynin erdê.
Divê pêşî bawerî bi kar û barên xwe bînin. Perspektîfên ku ew bi 

xwe pê bawer ninin û bi înadî diajon dibe sedema serfkirina wextên 
hêja û herweha dibe sedem, ku têkoşîna bi heq û meşru ya gelê 
Kurd jî ji zibilxaneya tarîxê re tê avêtin.

Divê kes li suck wisa xwedî derkeve.□
Orhan KOTAN
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rêzanî • aborî • civakî
Görüldüğü kadarıyla,Türk 

solu için keseden yemek 
eğilimi içindeydi. Mirasye
di kimliğini değiştirmeyi 
düşünmüyordu. Bunun do
ğal sonucu olarak da, ya 
çoktan Marksizmin antika 
arşivler bölümüne kaldırıl
mış tezler, tozları alınıp ye
niden piyasaya sürülüyor, ya 
da hatasıyla sevabıyla solun 
tarihine mal olmuş gençlik 
liderleri ve gençlik gövdeli 
hareketler yeni biçimler 
içinde pazarlanıyordu. Ge
ne gençlik liderleri koca
man laflar etmekteydiler. 
Bunlar, bir kaç ay sonra 
burnunun ucundan toz al
dırmayan ünlü teorisyenler, 
örgüt liderleri olmaya hazır- 
lanmaktaydılar. Ve gene, bir 
anda bir yığın dergi piyasayı 
tutmuştu. Dergilerin en ö- 
nemli özellikleri ise hepsi
nin “Yeni” sıfatını taşıma
larıydı . Eskiden ‘ ‘Kuru 
fasulya” idik. Şimdi “Yeni 
Kuru Fasulya ” olduk! Tek- 
keciler, tekkelerini koruma 
kararındaydılar.

Bu hay u huy içinde, Kürt 
hareketi de yapı içinde usu
lüne uygun biçimde yer al
malıydı. Kürt hareketinin 
çizilen çerçeveye oturtul
ması için kan-ter içinde ça
balayanların sayısı bir hayli 
fazlaydı.

...Özal ve Hiram 
Abas’ıtı Şam çı
kartması sorunu 
çözümlemiş, Şam 
yönetimi Fırat’ın 
sularından saniye
de 500 m3 alınması
na karşılık PKK 
tehdidini ehlileştir
meye rıza gös
termişti.

İçerde ve dışarda Kürt ha
reketi içeriğinden boşaltıla
rak iyice rasyonalleştirilir- 
ken, Türk basınının yoğun 
gayretleri, Palme Cinayeti 
ve Avrupa’daki diğer cina
yetler nedeni ile bir numa
ralı sorun haline getirilen 
PKK da, bu uygun adımlar
la yürüyen konvoya katılma 
durumundaydı. PKK’nın ha 
misi Suriye, bir yandan 
ABD uydusu Arap şeyhlik
leri ile Avrupa devletleri
nin, diğer yandan Doğu 
Bloku ülkelerinin yoğun 
baskıları ile programın içi
ne alınmıştı. Başbakan Özal 
ve MİT Müşteşar Yardımcı
sı Hiram Abas’ın Şam çı
kartması, sorunu, genel dü
zeyde çözüme bağlamış, 
Şam yönetimi Fırat’ın sula
rından saniyede 500 m3 
alınmasına karşılık, elinde
ki PKK tehdidini ehlileştir
meye rıza göstermişti. Du
rum, Doğu bloku ülkeleri
nin politikasına da denk 
düşmekte ve yolu açılmak 
istenen TBKP girişimi için
den PKK gürültüsü temiz
lenme operasyonuna alın
mıştı. Akla uygun olanı, 
Suriye ile ilişkileri iyi oldu
ğu bilinen YNK’nin devreye 
sokulmasıydı. Bekaa’dan,

Güney Kürdistan’ın iç böl
gelerine taşınması planla
nan PKK’nın orada yedek 
bir güç olarak bir dönem 
besiye çekilmesi gerekiyor
du. YNK-PKK ittifakı bu 
çerçeve içinde masaya sü
rüldü. Bununla beraber, 
PKK lideri A. Öcalan da, 
örgüt içinde bir temizlik ha
rekatı başlattı. PKK organ
larında * Aralık Konuşma
ları” başlığı altında yayın

...PKK lideri gele 
gele, “Türk ordusu 
güçlüdür. Onu ye- 
nemeyiz. Türkiye- 
den toprak talebi
miz yok.*’ gibi ken
dini inkarın son 
noktasına kadar 
gelecekti...

lanan yazılar müthişdi... 
PKK lideri, PKK’yı inkar 
ediyordu. Eylemler hemen 
hemen karşı-devrimci ola
rak suçlanıyor ve bu eylem
lerin suçları, örgüt içindeki 
muhalif bir kanada yükleni
yordu. PKK liderine göre, 
Türkiye’ye ve Avrupa’ya 
gönderilen gruplar, liderli
ğe soyunmuşlar, halka karşı 
TC’nin yöntemleri ile ey
lemlere girişmişlerdi. Bu 
bağlamda 87 Newroz’larm- 
daki cinayet ve saldırılar da, 
aynı muhalif ekibe yükleni
yordu. PKK lideri gele gele, 
“Türk ordusu güçlüdür; o- 
nu yenemeyiz, Türkiye'den 
toprak talebimiz yok” gibi 
kendini inkarın en son nok
tasına kadar gelecekti.

Kurdistan Press’de PKK- 
YNK ittifakının açıklanma
sı, pişmiş aşa su katmış olu
yordu. Telaşa kapılan PKK 
lideri, bilinen boşboğazlığı 
ve patavatsızlığı ile bu ittifa
kı reddediyor, Kurdistan 
Press’i ağır bir dille suçla
makla yetinmeyip, kısa bir 
süre sonra tükürdüğünü ya
lama durumunda kalacağını

...Bu gelişmeler 
sürerken ilişkilerin 
merkezinde hareket 
eden gazeteci M. 
Ali Birand da boş 
durmuyordu. Kın
lan potlan, bozulan 
birleşme zeminleri
ni yeniden oluştur
mak için Londra, 
Tahran, Ankara ve 
Brüksel arasında 
mekik dokuyordu.

bile bile YNK’yi de ulusal 
kurtuluşçu olmayan, emper 
yalist çevrelerin ajanı ol
makla suçluyordu. Ardın
dan Talabani Avrupa’ya 
uçuyor ve Kurdistan Press’e 
verdiği uzun mülakatta, 
PKK liderini ağır biçimde 
eleştiriyordu.

Bu gelişmeler sürerken, 
ilişkilerin merkezinde hare
ket eden gazeteci M. Ali Bi
rand da boş durmuyordu. 
Kırılan potlan, dağılan bir
leşme zeminlerini yeniden 
oluşturmak için Londra, 
Tahran, Ankara ve Brüksel 
arasında mekik dokuyordu. 
YNK’nin bir Türk mühen
disi kaçırması ile devreye 
giren M. Ali Brand, sık sık 
elindeki en önemli kozu 
masaya sürerek faaliyetleri
ni sürdürüyordu. Bu koz, 
AT ülkelerinin genel kanı
şıydı. Bu genel kam ABD ve 
SSCB tarafından da tasvip 
edilmiş sayılıyordu. Genel 
kanının özü ise, Türkiye'de, 
Kürt varlığının kabulü ile, 
Kürtlere göreceli kültürel 
hakların tanınmasını içeri
yordu. Çünkü, bütünü kur
tarmak için parçadan vaz
geçmek gerekliydi. Bütün 
Ortadoğu idi. Ortadoğu 
İran unsuru tarafından teh
dit altında idi. Kürtlerin 
desteği İran için büyük 
önem taşımaktaydı. Ve eğer 
İran, Irak’ı istila ederse, ar
tık Ortadoğu \da kıyamet 
kopmuş demekti. İran ’ın is
tilası , önlenemez bir dehşet 
içinde Körfez ülkelerine 
akacaktı. Kaldı ki, Homey- 
ni, “Kudüs’e giden yol Bağ
dat’tan geçer” demekteydi. 
Kudüs e girmek demek, 
Tahran, Bağdat, Şam üçge
ninde Islami Cumhuriyetin 
militan ve saldırgan bir cep
hesinin oluşması demekti. 
Gerek ABD ve SSCB ve ge

rekse AT ülkeleri için bu 
dehşet verici tablo karşısın
da, Türkiye'de Kürtlere bir 
takım kültürel hakların ve
rilmesi devede kulak kalır
dı. TC, devenin kulağından 
vazgeçmek zorundaydı. Bu 
nedenle dünya seferber ol
muştu. Kürt olgusunun po
litik merkezlerin bir numa
ralı sorunu olmasının arka
sında yatan gerçek buydu.

Gerçek, sivrilikleri yont
mayı ve “mütevazi” taleple
ri gündemleştirmeyi gerek
tirmekteydi. Görev, Türk 
politikacıları tarafından üst
lenilmiş ve Avrupa’ya akan 
tanınmış isimler konuyu de
rinliğine işlemeye başlamış
lardı. Ecevit bile, Kürtler 
vardır, Kürt dili serbest bı
rakılmalıdır diyebiliyor. 
Özal hükümeti, mahkum 
yakınlarının kürtçe konuş
ması için fetva çıkartıyordu.

YNK - PKK ittifakının 
edep dışı kavramlarla red
dedilmesini izleyen günler
de, Talabani, yayınladığı bir 
çağrıda Kürt örgütlerinin 
PKK ile barışmalarını isti
yordu. Ardından Birand 
Tahran’a uçuyor ve Milli- 
yet’e geçtiği bir haberde, 
Irak’la savaş halinde olan 
Kürt liderlerinin Türkiye’ye 
anlaşma mesajlarını manşe
te çıkarıyordu. Kurdistan

Press’in “Birand Açıklama
lıdır” sorusuna açık bir ce
vap vermeyen Birand, Tala
bani ile “Apo”nun anlaşma
sından sonra, Bekaa’ya gire
rek bu soruya dolaylı bir 
biçimde cevap vermiş olu
yordu.

Türkiye ile anlaşmak iste
yen Kürt liderleri kimlerdi? 
Hangi hak ve cesaretle, 
Türkiye’nin Kerkük ve Mu
sul’u istila etmesi karşısında 
tavır almayacaklarını, hatta 
ortak hareket edeceklerini 
açıklamaktaydılar? Bu li
derler, Türkiye ile beraber 
kime karşı gerilla mücade
lesi sürdüreceklerdi?

Bu sorular, Talabani’nin 
Şam’da alelacele PKK lideri 
Ocalan ile yaptığı bir ittifa
kın gürültülü açıklaması 
arasında cevapsız kalmak
taydı. Her nedense PKK or
ganları bu ittifakı boy boy 
resimlerle de donatarak 
açıklamakta bir hayli acele
ci davranmışlardı. Kabul et
mek, gerekir ki, Talabani, 
A. Öcalan’a tükürdüklerini 
teker teker yalatmış YNK’ 
nin devrimci bir güç oldu
ğunu resimlerle, protokol
lerle belgelemişti. Ve sonra, 
PKK’yı da arkasına alarak 
ABD’ye uçmuştu. Rahmetli 
Barzani için ABD’ye gitme
yi büyük suç sayan çevreler, 
Talabani için ‘ ‘Kürt hareke
tine ABD de yol açıyor9' di
yorlardı. Türk basınında ba
zı köşe yazarları ateş püskü- 
rüyorlardı. Nasıl olur da 
Türkiye’nin bu bir numaralı

dostu ABD, bir Kürt lideri
ne vize veriyordu. Hele hele 
bu Kürt lideri nasıl oluyor 
da ABD Dış İşleri Bakanlı
ğında Kürt sorunu ile ilgili 
konferanslar verebiliyordu? 
Tabi bütün bunlar olurken, 
Güney Kürdistan için büyük 
önem taşıyan ve Talabani1 
nin de içinde bulunduğu 
Kürdistan Cephesi ’nden ses 
çıkmıyordu.

TİP ve TKP’nin legale çık
ma faaliyetleri ile sahnele
nen senaryo Kürt hareketini 
hızlı bir alt-üst oluş içinde 
bu noktalara savurmuştu. 
Ve devam etmekteydi.

Tahran’dan seferinden dö
nen Birand, işi Brüksel’de 
bağladı. Anlaşmaya göre, 
PKK Türk gazetecilerine 
Bekaa’daki yüzünü açacak, 
“Ulusal Lider” Babı Ali 
basınının önünde arzı en
dam edecekti. İlk görüşme
lerde, Hürriyet, Milliyet ve 
Cumhuriyet’ten birer mu
habir ile basın toplantısı ya
pılması kararlaştırıldı. Bun
dan sonra, yazının girişinde 
sözünü ettiğimiz telaş başla
dı. Öyle ya, 12 Eylül’ün 
TV’lerde durmadan göste
rerek kendisine meşruiyet 
sağladığı vahşetin ve Türk 
basınının özellikle 84’den 
bu yana manşetlerden indir
mediği kanlı eylemlerin sa

hibi PKK’nın lideri ile görü
şülecek ve kampına girile
cekti. Sadece girilmekle 
kalınmayacağı ise elbette ki 
herkes tarafından bilin
mekteydi?!

...Kabul etmek ge
rekir ki, Talabani • •
A. Ocalan ’a tükür
düklerini teker te
ker yalatmış, YNK* 
nin devrimci bir 
güç olduğunu re
simlerle, protokol
lerle belgelemiştir.

Bu arada, Birand, meslek
taşlarım ustaca ekti ve söy
lentilere göre, Hüseyin Yıl
dırım ile yapılan bir anlaş
ma ile Bekaa’ya ilk giren o 
oldu. Bunun faturasının 1 
milyon Mark olduğu güna
hıyla sevabıyla Babı Ali’ye 
ait. Milliyet ise, tersine, 
Hürriyet’in Apo ile görüş
mek üzere Hüseyin Yıldı- 
nm’a 1,5 milyon mark teklif 
ettiğini iddia edermiş. Bile
meyiz. Bunlar, söylenti... 
Gerçek olan, Bekaa’nın ka
pılarının uluslararası düzey
deki bir planın gereğine uy
gun olarak ardına kadar 
açıldığıdır ve kulağı Suriye 
tarafından çekilen PKK li
deri, kıstırıldığı köşede an
cak emri yerine getirmekle 
görevlendirilmiştir. Görevi
ni ifa ederken de, kabul et
mek gerekir ki, hizmette 
kusur etmemiştir. Nasıl et
sin ki, Suriye Polis Örgütü 
Muhaberat’ın izniyle, Şam 
Havaalanından alınıp, Suri
ye topraklarından gene Mu- 
haberat’ın izniyle geçip Be
kaa’ya ulaşan gazeteciler
den gizlenecek fazla bir şey 
yoktu. Nitekim, bunların 
ardından, Suriye’nin Anka
ra Büyükelçisi Abdulaziz 
El-Rifaî Dışişleri Bakanlı
ğına çağrılarak, kendisin
den bilgi ve Suriye’nin kont
rolü altındaki topraklarda 
barınan A.Öcalan’ın iadesi 
istenmişti. Varsın, 8 yıldır 
Diyarbekir zindanlarında ö- 
lümle boğazlaşan militanlar 
Tapu memuru Galatasa
ray ’lı Apo ’nun Çubuk Bara
jında  o ağacın altını bir 
türlü unutamadığını da öğ- 
reniversinler. Esasa ilişkin 
değil. Esasa ilişkin olan, 
TKP’ye verilecek özgürlü
ğün, TC’ye demokrasinin 
gelmesine yetmeyeceğidir. 
Bunun hemen yanında 
Kürtlere de bir şeyler veril
mesi gerekli. Tapu memuru 
GalatasaraylI Apo, işte bu
nu da Bekaa Vadisi’nde, Bi- 
rand’la cilveleşerek çözüm
lemiş oluyor. Diyor ki: Türk 
ordusu güçlüdür, onu yene- 
meyiz. Zaten böyle bir dü
şüncemiz de yoktu. Türki
ye'den toprak talebimiz de 
yok. Bizim istediğimiz eşit
liktir.

Üç kulhuvallah bir elham.
Amin!

★

.. .Varsın 8 yıldır Diyarbakır 
zındanlannda ölümle 
boğazlaşan militanlar,

Tapu Memuru GalatasaraylI Apo’nun 
Çubuk Barajı ’nda o ağacın altını bir 
türlü unutamadığımda öğreniversinler

Durum bir hayli 
açık! Merkezinde 
Kürdistan’daki ba
ğımsızlık ve özgür
lük mücadelesinin 
boğulması duran 
uluslararası plan çok 
çeşitli biçimler için
de yürürlüğe konul
muş ve şiddet teme
linde örgütlenen 
PKK ile sağ kanat 
sosyalistleri ortak 
noktalarda buluş
muşlardır. Radikal 
solun tavn ise strate
jik tezlerde ve kaza
nılan ideolojik mev
zilerde inatla diren
meyi ve mevcut 
olanı dönüştürmeyi 
içeriyor. Önümüzde
ki günler saflaşmayı 
daha net olarak orta
ya koyacaktır elbet
te. Sorun, buıjuvazi- 
nin kitle iletişim 
araçlarım tüm im
kanları ile seferber 
ettiği bu mücadele
de, günlük olayların 
şaşırtıcı sonuçlanılın 
etkisi altında kala
rak, devrimci per
spektiflerden, değer 
ve inançlardan geri 
düşmemeyi gerek
tiriyor.

...sivri slogan
lar ve şiddet 

radikalizmi 
belirlemiyor. 
Radikalizmi 
belirleyen te
mel tavır bur
juva ideolojisi 
üe olan ilişki 

biçimidir!

Bir diğer gerçek 
daha ortaya çıkmış
tır: sivri sloganlar, 
silahlı şiddet vb., ra
dikal solu belirlemi
yor. Radikal solu be
lirleyen temel tavır, 
kişinin ya da örgü
tün burjuva ideoloji
si ile olan ilişki biçi
midir. Şüphesiz, 
burjuva ve küçük 
burjuva radikalizmi 
ile proleter devrimci 
radikalizmi burada 
kalın bir çizgi ile 
ayırmak gerekir. 
Burjuvazinin çizdiği 
sınırlar içinde, onun 
rasyonallerine uyarlı 
olarak alınan tavırla- 
nn teorisi de yapıla
bilir belki ama, bu 
bir devrimin örgüt
lenmesinin değil, 
imhasının teorisi 
olur.

Günlük dile geçen 
bir kavram duru
munda olan radika
lizmi, bu çerçevede 
anlam kazanır
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politika • ekonomi * toplum
BELÇİKALI SENATÖR MAGDA AELVOETS 

“KÜRTLER AZINLIKLARA SAĞLANAN TÜM HAKLARDAN YARARLANMALI99

□  “Tekrar ediyorum: Türkiye’de demokrasi yok! Kürtlere ulusal

düşünce özgürlüğü sınırlı ise, demokrasinin sözü mü olur?’
□  “Kürdistan’ın dört parçasından Kürtler, ortak strateji belirleme
li, geleceklerini kendileri tayin etmeli!”

Senatör Magda Aelvoets: “ İnsan haklarına saygı duymayan bir Türkiye’nin ATde yeri yok!”

göstermediği sürece, Türki-Türkiye AT’ye üye olmak 
istiyor. Belçika’daki siyasi 
partilere göre Türkiye’nin 
üyeliği ile ilgili nedenleri 
araştırdık. İlk sohbetimizi 
Magda Aelvoets, Senatör, 
AGALAV (Anders Gaan 
Leven) Senato ve Ulusla
rarası ilişkilerde parti söz
cüsüyle yaptık.

□  Türkiye AT üyesi olma 
peşinde. Tarihi jenosid ve 
assimilasyon eylemleri ile 
dolu olan ve halen hapisa- 
neleri siyasi mahkumlarla 
dolu bulunan, devlet terörü 
ve sistematik işkence yaptığı 
kanıtlanan bir devletin AT1 
de yeri var mı sizce?

□ □  Birincisi, AT’nin 
Türkiye’yi üyeliğe kabul et
mesi kolay olmayacak. Çe
şitli devlet başkanlarınm 
bugüne kadar ki tutumu 
olumsuzdur. Bu olumsuz 
tutumun çeşitli nedenleri 
vardır. Önemli nedenlerden 
birisi Yunanistan ile Türki

ye’nin ilişkilerinin bozuk ol
masıdır. Bu bozuk ilişkiler 
düzelmeden, Türkiye’nin, 
AT’ye alınması bence söz- 
konusu değil. İkincisi, AT 
hükümetlerinin tutumu da 
olumsuz. Türkiye‘nin sosyo
- ekonomik alanda zor bir 
dönem içinde olması, buna 
bir sebeb gösterilebilir. AT 
üyesi kuzey ve güney ülke
leri arasında zaten kritik bir 
durum var. Bu zor şartlar al
tında olan Avrupa Toplulu
ğu, daha zor ve çetin bir du
rumda olan bir devleti üye 
olarak kabul etmeyi göze 
alamaz. Üçüncüsü, AT ül
keleri kendi kitlelerine in
san haklarına zerre kadar 
saygi göstermemekle tanı
nan bir devleti üye olarak 
kabul etmeyi göze alamaz. 
Üyeliğe kabullerinden son
ra kendi haklarına ne diye
cekler? Kişisel görüşümü 
sorarsan, özellikle üçüncü 
sebeb önemli. Birey olarak 
insanın ve toplum olarak 
halkların haklarına saygı

ye, AT’na girmemeli. Ha
yır. Önce üyeliğe alınması, 
sonra insan haklarına ve 
halkların temel haklarına 
saygılı olması için baskı uy
gulanması normal değildir.

Türkiye AT’na girmek isti
yor. Bizim de isteğimiz, bu 
ülkenin ilk önce demokratik 
bir ülke olması. İnsan ve 
halkların haklarına saygılı 
olması. Bu olmadan, üyeli
ğe hayır prensibini savun
mak gerekiyor.
□  Fakat Türkiye'de “de
mokrasiye dönüş99 olduğu 
yaygarası var. Yaygaranın 
yanı başında Türk devleti 24 
milyonluk Kürt halkını in
kar etmiş ve ediyor. Sizce 
Türkiye'ye demokrasi hiç 
geldi mi ki, bugün veya ya
rın dönüşü olsun?

□ □  Türkiye’de demokrasi
nin geri geldiğini kimse id
dia edemez. Demokrasinin 
Türkiye’ye tam anlamıyla 
yerleşmesi uzun bir zaman

sonra olabilir. Ve bundandır 
ki, AT’na üyeliği düşünüle
mez. Demokrasinin geri 
geldiği bir devletde yurtdı- 
şından geri dönen TBKP 
Genel Sekreterleri nasıl 
olur da zindana atılırlar ve 
onlara işkence edilir. Yakın 
geçmişten bir örnek bu. Du
rum bugün azıcık da iyi ola
bilir. Ama, Türkiye’de işler 
bir demokrasinin olduğu 
anlamına gelmez. Önemli 
bir konu daha milyonlarca 
insanın inkar edildiği, her- 
türlü insani haklarından 
mahrum bırakılan bir halkı, 
yani Kürt halkını düşündük
çe Türkiye’ye demokartik 
bir devlet demek için büyük 
bir aptal olmak gerek. Bun
dan senelerce önce parti 
olarak Belçika Senatosu’na 
Kürdistan’da insan hakları
nın çiğnenmesi konusunda 
bir soru önergesi verdik. 
Belçika’nın devlet olarak, 
Türkiye ile bu konuda gö
rüşmesini ve konuya açıklık 
etirmesini, Kürdistan’daki 
askının son bulmasını iste

miştik. Önergede, Kürdis
tan sözünü de bilirek kul
landık. Daha o zaman hü
kümetten, Kürdistan’daki 
baskıyı Kürdistan’da incele
mek için bir komisyon ku
rulmasını önermiştik. Türk 
devletinin de insan ve hak
ların haklarına saygılı olma
sını istemiştik. Aksi takdir
de devlet olarak Türkiye ile 
ekonomik ilişkilerin azaltıl
ması gerekirse kesilmesi ve 
sorunun Birleşmiş Milletler 
nezninde görüşülmesi baskı 
aracı olarak kullanılabilece
ğini belirtmiştik. Tekrar 
ediyorum. Türkiye’de de
mokrasi yoktur. Kürtlere 
ulusal baskı uygulanıyorsa, 
binlerce siyasi tutuklu zin
danlarda işkence altında tu
tuluyorsa, halkların, duvarı 
olmayan bir kocaman hapis
hanede ise, düşünce özgür
lüğü sınırlıysa, demokrasi
den nasıl söz edilebilir?

□  Belçika 'nin Dışişleri Ba
kanı Leo Tındemans, Türki
ye'nin AT'na üyeliğine ta
raftardır. Bu konuda ne dü
şünüyorsunuz?
□ □  Dışişleri Bakanı Tin- 
demans’m taraftar olduğunu 
belirten herhangi bir açıkla
masını duymadım. Türkiye, 
demokrasiyi işleme
koymalı.
□  Kürdistan ve Kürt soru
nunu tümüyle ele alırsak, 
Türkiye, İran, Irak ve Suriye 
arasında paylaşılmış, par

çalanmış bir ülke...
□ □  Sovyetler’de de Kürt 
yok mu?
□  Var var... Lübnan 'da da 
hatta İsrail'de de var. Ve bu
gün Avrupa 'da da var. Kürt 
halkı her yerde tüm insani 
haklarından mahrum. Halk 
olarak varıyla yokuyla imha 
edilmek isteniyor. Toprağı 
zaten işgal altında zenginlik 
kaynaklan sömürülüyor, 
varlığı bile inkar ediliyor. 
Parti içinde mücadeleci bir 
kişi olarak tanınıyorsunuz, 
Kürt halkının son durumu 
hakkındaki görüşleriniz ne
lerdir?
□ □  Kişisel görüşümü söy
lüyorum. Parti bu konuda 
görüş belirmemiş daha. Çe
şidi ülkelerde, yani Kürdis- 
tan’m dört parçasından 
Kürtler, ortak bir strateji be
lirlemelidirler. Gelecekleri
ni kendileri tayin etmeli. 
Fakat, gördüğüm kadarıyla 
Kürtler arasında çeşitli gö
rüşler var. Özgür, bağımsız 
bir devlet isteyen Kürtler 
var, bulundukları devlet sı
nırları içinde kültürel hak
lar, yani otonomi isteyenler 
de var. Zor bir durum. Kült
lerin ortak bir isteği olma
dan bizim dışardan herhan
gi bir belirlememiz hatalı 
olur. Bunun yanında Birleş
miş Milletler zamanında bir 
Kürt devletinin kurulmasını 
karara bağlamıştı. Ama o 
karar lafta kaldı. İkinci bir 
görüş daha ileri sürebilirim. 
Her halkın mutlak bir ba
ğımsız devleti olmalı diye 
bir kural yok. Şu esnada 
birden çok halklar aynı dev
let sınırlan içinde zor kul
lanmadan yaşayabiliyorlar. 
Fakat, yine de tekrarlıya- 
yım. En son karar Kültle
rindir. Bize düşen görev, 
onların insani haklarını al
maları için destek ver
mektir.
□  Tüm Kürt siyasi hareket
lerinin nihai hedefi bağım
sız, özgür, birleşik bir Kür
distan'dır. Şu dönemde, bu
günkü şartlarda Kürt 
hareketleri taktik olarak de
ğişik biçimde strateji belir
ledikleri düşünülemez mi? 
Kürdistan'ın içinde bulun
duğu konum gözönüde tutu
lursa sorun daha net olmaz 
mı?
□ □  Sorun öyle karmaşık 
ki, tam anlamıyla kavradı
ğımı iddia edemem.. Fakat, 
her halükarda Kürt halkı 
haklı bir savaş içindedir.
□  Belçika \daki Kürtlere ge
lelim. Belçika 'da hemen he

men tüm göçmen topluluk
ların kültürel alanda devlet
çe temin edilmiş haklan var. 
Devletten kastım, Belçika 
devletidir. Aşağı yukan 10 
bin Kün Belçika gibi bir ül
kede bile her haktan mah
rumdur. Örneğin, haftada 
bir her milliyetin radyo ve 
televizyonda kendi dillerin
de programlan yayınlan
maktadır. Okullarda ana 
dilleri, kültür ve tarihleri 
için ders saatleri resmen ka
bul edilmiştir. Kürtler, çe
şitli mürecaatlarda bulun
dular. Ama aldıklan cevap 
hep olumsuz oldu. ..
□LU Kürtler de Belçika’da 
diğer milliyetler gibi her 
kültürel hakka sahip olmalı
dırlar. Neden olmasın. Ga
yet normal.. Diğer milliyet
lerin sahip oldukları haklara 
Kürtler de sahip olmalı
dırlar.
□  Ama, radyo ve televizyon 
idaresi, okullar ve bakan
lıklar, Türk devletinin işe 
burnunu sokmasından kor
kuyorlar. Üstelik Türk ve 
Araplara, Belçika devleti
nin kasasından 650'ye ya
kın memur maaşlı çalışıyor. 
150'ye yakın din görevlisi 
bulunmaktadır. Künler için 
böyle şeyler istenince fak
törler gözönüne alınarak 
Türk devletinin işe burnunu 
sokması hesaba alınıyor. 
800 kişi, Türk ve Arap göç
menleri için çalışabilir de 
Künlere sıra gelince bütçe 
mi iflas ediyor? İnsan hak
ları yanlız Kürtler için mi 
rafa kaldırılıyor? Göçmen 
işçiler konusunda Faninizin 
gayet düzenli bir çalışması 
var. Kürtleri de hiç hatırla
dınız mı?
□ □  Biz, muhalefet partisi
yiz. Söz sahibi değiliz, ka
rar alan ve uygulayan iktidar 
partileridir. Ama Belçika’da 
Kültlerin diğer milliyetler 
kadar insani haklardan ya
rarlanmasını tüm gücümüz 
ile destekleriz. Bu onların 
doğal hakkıdır. Muhalefet 
partisi olarak bu konuda si
zinle beraber devlet organ
larına başvurabiliriz. Türk 
ve Araplar gibi milliyetlerin 
devletleri var. Hertürlü im
kanlara devletçe sahiptirler. 
Burada da üst bir kademede 
görülmeleri, Kürtler gibi 
ezilmiş br halka hemen he
men hiç bir hakkın tanınma
ması normal deildir.
□  Teşekkür edirim.

Derwêş M. Ferho
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Geçen yılın Eylül ayın
da İsveç Göçmen Baka
nı ile, Kürtçe radyo yayını 
için kısa bir görüşme 
yapmıştım. Bakan beni 
Yabancılar Dairesi Baş- 
kanı’na yolladı. Yabancı
lar Dairesi Başkanı, ken
disinin bu konuda yetkili 
olmadığını, ancak, ken
disine sorulduğunda bu 
öneriyi destekleyeceğini 
söyledi bana. Ona göre, 
bu döğümün çözümü 
İsveç Kültür Bakanı 
Bengt Göranson’daydı. 
En iyisi Kültür Bakanı’nın 
kapısını çalmaktı. Elbette 
çalacaktım o kapıyı. Çal
dım da. Bakan önce be
ni İsveç işçi sınıfı marşıy
la karşıladı makamında. 
Beng Göranson, yalnız 
bakan değil, aynı za
manda bir kültür, bir da
va adamıdır da. Açtım 
teybimi, yöneltim sorula
rımı kendisine. Her ne
dense çoğu kez politika, 
kültürden daha öncelikli 
önem kazanıyor. İş hak 
istemeye, hukuk isteme
ye geldi mi artık orada 
kültür tartışması bitmiş 
demektir. Ortada olan 
politikadır. Bengt Göran
son politik bir dille, İsveç 
Radyo Televizyon Kuru- 
mu’nun bağımsız çalıştı
ğını, onların iç işlerine 
karışamayacağını, an
cak kendisinden sorul
duğunda, Kürtleri des
tekleyeceğini bir güzelce 
anlattı bana. Bakan yal
nızca anlatmakla da kal
madı. Ayrıca bana dört 
kodamanın adını da ver
di. Bir de selamlarını iletti 
onlara.

Neylersin... Bir kez 
düşmüşüz yollara. Gü
cümüz oranında dolaşa
cağız, ta ki gerçek so
rumluları buluncaya dek 
Bakanın bana verdiği 
şahıslardan birisini yaka
ladım radyoda. O birisi, 
beni başka birisine yolla
dı. O başka birisi de beni 
üçüncü birisine yolladı. 
Aylar akıp gidiyordu. İş- 
veç radyosunun dört du
varı arasında. Dört kişiyi 
yakalamak her nedense 
uzun zaman alıyordu. 
Sonuçta dördüncüsünü 
yakaladım. Tabi, bu kez 
yalnız değildim. Üç Kürt 
arkadaşımla beraberdik. 
Ben, yazar M. Uzun ve 
Avusturalya’dan Ş. Bekir. 
Bilindiği gibi, Şahin Bekir 
Avustralya radyosunun 
Kürtçe yayınlar bölü
münde çalışıyor. Görüş
meye bir de Kürdistan 
Press’ten bir arkadaş ka
tıldı. Her birimiz bir köşe- 
başını tuttuk. Artık o dör
düncü kişinin yakasını

ÖlBBu ülkede kürtçoçuklart içir» yuva, kürtçe öö retmenokulu, okullarda kürtçe 
anadffi eğitimi, tercümanlar; Kürt aileler içinpedagoglar var. Ayrıca her yıl İsveç 
Kültür Bakanlığı, yirmiye yakın kürtçe kitap yayını için ödenek ayırıyor. Araç ve
gereçler tümü ile kürtçe. Ama, tüm bunlara karşın, Kürtler, Olof Palme’nin ülke
sinde hala kürtçe nsflp lve  TV y a y ın if ilfc ^  ’

bırakmayı düşünmüyor
duk.

Bu dördüncü kodama
nın adı, P O. Johans- 
son’dur İsveç Radyo - 
Televizyon Genel Yayın 
Yönetmenidir kendisi... 
Bürokrasinin tepesinde 
oturan bu kişi, bizleri na
zik bir şekilde asansörün 
önünde karşıladı. Kürt 
sorunu ile ilgili epey bilgi
si vardı. Son iki yıldır, yani 
Olof Palme’nin öldürül
mesinden bu yana, Kürt 
halkını yakından tanıma 
olanağını elde etmişti. 
Onun için kendisine bu 
konu ile ilgili ne bir bilgi 
verdik ve ne de soru yö
nelttik. Amacımız Kürtçe 
yayınların ne zaman 
başlayacağıydı. Konuya 
hemen girdik;

O  Hangi azınlıkların di
linde yayınlar yapıyorsu
nuz? Bu yayınlar ne za
man başladı, sayın P O. 

Johans- 
son?
□  □  Yayınlarımıza deği
şik yıllarda başladık. Bu
gün İsveç Radyosu: Fin
ce, Samca, İspanyolca, 
Türkçe, Yunanca, Yu- 
goslavca, Polonyaca, Es 
tonyaca, Asurca - Sürya- 
nice, yani toplam 9 dilde 
yayın yapıyor.
O  Bir de İsveç Radyosu 
yabancı ülkelere yönelik 
yayın yapıyor değil mi?
□  □  Doğru. İngilizce, Al
manca, Rusça, Fransız
ca ve diğer başka diller
de de yayın yapıyoruz. 
O  Bu durumda sadece 
Kürtler bu yayınların dı
şında kalıyor galiba.
□  □  Bu senin konuyu 
nasıl yorumladığına bağ 
lı. İsveç’te bulunan bir 
çok halk grubu bu yayın
lardan yoksundur. Örne
ğin Kürdistan’dan, İran1 
dan, Irak’tan, Eritre’den, 
Güney Amerika’nın de
ğişik ülkkelerinden ge
len bir çok halk grubu 
da bu yayınlardan yok
sundur.
O  Bu yayınlar için hangi 
koşulları gözönünde bu

lunduruyorsunuz?
□  □  Değişik koşullar... 
Bu konuda İsveç Radyo 
Kurumu’nun yönetim 
kurulu karar veriyor.
O  Hangi kriterlere göre

bu kararlar alınıyor?
□  □  Bundan üç yıl önce 
şöyle bir kanaate varmış
tık. Türkçe “ Merhaba” 
yayınında, Kürtlerle ilgili 
haberlerin de yer alması. 
O  Kimseyi suçlamak is
temiyorum, sayın Jo- 
hansson. Ama, eğer siz 
türkçe bilen bir Kürt ol
saydınız ve “Merhaba1 
’nın kürtlerle ilgili yayınla
rını İzleseydiniz, böyle 

konuşmazdınız. 
“Merhaba” yayınları tıp
kı sömürgeci Türk devle
tinin Kürtlerle ilgili verdiği 
haberler gibi... Kürtleri

Türk olalım! Ama, bu 
Türklük her şeyde olsun. 
Örneğin, Kürtçe radyo 
hakkı istediğimizde bir
den Türk oluyoruz. Ama, 
Palme cinayetinde Kür- 
düz. Bu bir çelişki değil 
midir? Sayın Johansson, 
sizin başında bulundu
ğunuz kurum, her gün 
Kürtlere veryansın edi
yor. Umulmadık iftiralar, 
karalama kampanyaları 
gırla gidiyor. Hiç biriniz 
çıkıp da, ‘yahu bunlar 
Kürt değil, Türkdürler’ 
demediniz. Bizler milli
yetlere göre değil, pasa-

suçlama varsa?
□  □ O  zaman şikayet 
yolları açıktır Herkesin 
soruşturmaya başvurma 
hakkı vardır Bu hak kul
lanılmalıdır bence Bizler 
doğrudan doğruya ya
pılan programlara karı
şamıyoruz.
O  Ülkeniz garip bir ülke 
sayın Johansson. Örne
ğin, bu ülkede Kürtçe 
çocuk yuvaları, Kürtçe 
Öğretmen Okulu, Kürtçe 
sınıflar, tercümanlar, aile 
pedagogları vardır. Ayrı
ca, her yıl İsveç Kültür 
Bakanlığı, 20’ye yakın

yapacağız. Bakalım bu 
konuda kaç kişi çalıştıra
bileceğiz (...)

Yukarıdaki karşılıklı dia- 
log R O. Johansson ile 
yaptığımız uzun söyleşi
nin özetidir. Bu konuş
malardan çıkan sonuç; 
kanımca 1989’un sonla
rına doğru hem radyo ve 
hem de televizyonun 
“ Mozaik” bölümünde 
Kürtçe yayınlar başlaya
cak. R O. Johansson’un 
korkusu, kadro sorunu
dur. Yani, bu yayınlar için 
Kürtler arasında yeterin
ce kadronun olmaması
dır. Önerim şu; genç ve 
yetenekli Kürt arkadaşla
rın bir an evvel gazeteci
lik yüksek okullarına gir- 
milidirler. Bu konuda bir 
meslek edinmelidirler. 
Basını, yayını, radyosu 
olmayan bir halk, dilsiz
din sağırdır, sesini ve sö-

İsveç Radyo TV genel Müdürü RO. Johansson: “ Yayın için üzerinde çalıştığımız dillerden biri kürtçe...” Foto; ANK

terörist, bölücü, haydut 
gibi sunmaktadır. Bu 
kavramları kullanmakta
dır. “Merhaba”  yayınları 
Türk devletinin istemedi
ğ i haberleri kesinlikle 
vermez. Onlara, TRT’nin 
İsveç kolu denilebilir.
□  □  Radyo yönetim ku
rulunun görüşünü belirt
miştim. Türkçe yayınlar
da az da olsa Kültlerden 
bahsediliyor. Ayrıca biz
ler, milliyet esasına göre 
değil, vatandaşlık ölçüle
rine göre hareket ediyo
ruz. Bir de İsveç’teki 
Kürtlerin sayılarını tesbit 
etmek oldukça zordur 
D  Yani diyorsunuz ki, 
bizler Kürtleri de Türk 
olarak sayıyoruz. Olsun,

portlara göre insanları 
değerlendiriyoruz demi
yorsunuz. Bu ne biçim 
çifte standart?
□  □  Ben bunun çifte 
standart olup olmadığı 
konusunda görüş belirt
mek istemiyorum. Unut
ma ki, radyo genel kuru
lu da hükümet tarafın
dan tayin ediliyor. Gerçi 
bizdeki her kurum özerk 
tir. Palme cinayetinden 
ötürü meydana gelen 
olaylar, dikkatleri Kültler 
üzerine çekmiştir Ama, 
dediğim gibi her kurum 
kenisinden sorumludur. 
Biz, onların yapacakları 
programları etkileyenle
yiz.
O  Ya ortada haksız bir

Kürtçe kitabın basılabil- 
mesi için ödenek ayırı
yor. Araç ve gereçler 
tümden Kürtçe. Ama, 
tüm bunlara karşın Kürt
ler, O. Palme’nin ülkesin
de hala Kürtçe radyo ya
yınlarından yoksundur

lar.
□  □ Ş u  anda bir kaç dil 
üzerinde çalışıyoruz. 
Kürtçe bunlardan biridir. 
Olanaklarımızı araştırıyo
ruz. Bu konuda bir çok 
değişik faktörler var. Ör
neğin sizlerde okuma 
yazma oranı düşük. Bu 
grubun yayın ihtiyacını 
karşılamak gerek diye 
düşünüyoruz. Şu an da 
sana kesin bir söz vere
mem. Elimizden geleni

zünü dinletemez.

Mahmut BAKSİ

(*) Gazetemiz yaz/arlarından M. Baksi1 
nin İsveç Kültür Bakanı Bengt Göranson 
ile Kürt kültürüne ilişkin yaptığı röporta
jı sonbahar döneminde yayınlayacağız.

yayınına

kadar ara veriyor. 
ANK

Ilımı 11 IIII İlini i İlil m.'.m i l i .............. umu illim i
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politika • ekonomi * toplum
BRÜKSEL’DE YAPILAN BİR BASIN TOPLANTISINDA 8 KÜRT ÖRGÜTÜ 

“TEVGERA RİZGARIYA KURDİSTAN” ADI ALTINDABİRLEŞTİKLERİNİ AÇIKLADILAR
□  Sekiz Kürt örgütünün oluşturduğu Tevger Brüksel’de ya
pılan bir basın toplantısıyla kamuouyna duyuruldu.

□  “Tevger’in dışında kalan siyasi örgütlerle muhakakki bazı 
ayn görüşler var. Ayrı görüş sahibi olunduğu için Tevger’in 
dışında kalınmadı. İçinde bulunduğumuz şartlar bunu ge
rektirdi”.

□  “Tevger ile PKK arasında farklı görüş ve siyasi tavırlar 
olabilir. Bunlar doğaldır. Farklı görüşlere rağmen bir araya 
gelinebilir”.

ANK • Brüksel

Sekiz Türkiye Kürdistanı hareketinin bir araya gelerek 
oluşturdukları Kürdistan Kurtuluş Hareketi (Tevger), 22 Ha
ziran 1988 günü Brüksel’de yapılan bir basın toplantısıyla 
kamuoyuna duyuruldu.

Aralarında Ala Rızgari, Kiirdisîan Ulusal Kurtuluşçulan - 
Sosyalist Eğlim (KUK-SE), Kürdistan Yurtsever Güç Partisi 
(PARHÊZ), Kürdistan Demokrat Partisi - Ulusal Örgütü 
(PDK-RN), Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK), Türkiye 
Kürdistanı Sosyalist Partisi (PSKT), Kürdistan Devrimcileri 
(ŞK), Yekitiya Sosyalist a Kürdistan (YSK) bulunan Türkiye 
Kürdistanı hareketleri, basın toplantısında Tevger’in kuruluş 
bildirgesini ve “Temel Siyasi Görüşler ve Program Hedef
leri” adı altında programını da kamuoyuna sundular.

Toplantıya katılan basm mensuplarının ve dinleyicilerin de 
sorularını yanıtlayan Tevger sözcüleri »toplantıyı izleyen ga
zeteci yazar Doğan Özgüden’in, PKK - YNK ittifakını ve Sol

Birlik içinde varlıklarını sürdüren güçlerin bu birlik içinde 
nasıl yer aldıklarını sorması üzerine basın sözcüleri şu ceva
bı verdiler:

‘ ‘Tevger ’in programında Kürdistan ’ın diğer parçalarındaki 
parti ve örgütler ile ilişkiler açıklanmıştır. Tevger; Kürdis
tan ’ın diğer parçalarındaki Kürdistanlı siyasal parti ve ör
gütlerle dayanışma ve işbirliği politikası güder... PKK - 
KYB arasındaki ittifakta , -basından izledik bu gelişmeleri- 
somutta esas olarak nasıl bir çerçevede olmuştur, neyi önüne 
koymuş somut olarak bir bilgimiz yok. Bu anlamda olumlu 
veya olumsuz herhangi bir önyargılı açıklama yapmak nor
mal değil. Esas olarak bunun olumlu veya olumsuz olacağı 
gelecekte pratik belirleyecek. Pratiği ile bu ittifak belli ola
cak. Peşinen bir önyargıda bulunmayı şimdilik uygun bul
muyorum. ..

PPKK, TKP ve TİP Genel Sekreterlerinin Türkiye'ye dö

nüşlerinden sonra, 88'in Mayıs ayında Sol Birlik’\ten ayrıldı. 
Şartlar bunu getirdi. 9 ’ cevabını verdiler.

Son zamanlarda Türk basınında Kürt sorunu ve röportajla
rıyla dikkati çeken M. Ali Brand ise; ‘‘Tevger ’in dışında ka
lan örgütler, mesela PKK, Rızgari, KUK vs. ile görüş ayrı
lıklarınız nelerdir? PKK’nin terörist eylemlerini nasıl görü
yorsunuz? PKK ile olan diğer ayn görüşleriniz nedir?” 
sorusuna basm sözcüsü şu cevabı verdi:

‘ ‘Şimdilik Tevger dışında kalan siyasi örgütlerle muhakakki 
bazı ayn görüşler var. Tevger 'in içinde yer alan örgütlerde 
bile görüş aynlıklan var. Bunlan şu sırada, basın konfera- 
sında sıralamak ne yerinde olur ne de zamanıdır. Gerek de 
yok. Ayn görüş sahibi olduğu için Tevger’in dışında kalın
madı. İçinde bulunduğumuz şartlar bunu gerektirdi...

PKK*nin eylemlerini kınamak, bu eylemlere karşı tavır koy
mak gibi bir şeyimiz yok. Bu eylemlerin esas sorumlusu, ül
kemizi işgal eden Türk Ordusudur. ’ ’ cevabını verirken, basm 
toplantısnda dikkati çeken PKK ağırlıklı soruların gelmesi 
idi. Bilindiği gibi,Tevger içinde yer alan örgütlerin daha ön
ce PKK’ye karşı sert tavır almaları şu an için ise, PKK’yi yu
muşak bir zeminde tutumak için daha önceki yapılan açıkla
maların tersine uzlaşmacı bir dil kullanmaya özen gösterme
leri dikkat çekiciydi.

Bu arada bir dinleyici tarafından yine PKK hakkında soru
lan bir soru üzerine/ ‘Tevger ile PKK arasında farklı görüş ve 
siyasi tavırlar olabilir. Bu doğaldır. Farklı görüşlere rağmen 
bir araya gelinebilir.9 ’ denildi.

Tevger’in hem Türkiye’de ve hem de Avrupa’da illegal oldu
ğunun açıklandığı toplantıda, Lider kadro siz misiniz? soru
su cevapsız bırakıldı, amblemle ilgili açıklama yapıldı ve ge
nel sekreterin gerektiği zaman açıklanabileceği belirtildi.

TEVGER’E KATILMAYAN ÖRGÜTLER NE DEDİLER?

TSK
Kürdistan’da ulusal demokratik 

devrim, anti-emperyalist, anti- 
sömürgeci tüm güçlerin oluştura
cakları ulusal demokratik cephe
nin eseri olacaktır. Böylesi bir 
cephenin zorunluluğuna inanıyo
ruz.
Kısa adı Tevger olarak ilan edi

len bu cephenin çalışmalarına kı
sa bir hareketimiz de katıldı. An
cak, TSK olarak toplantılara çağ
rıldığımız aşamada bazı tercihler 
yapılmış, ve özellikle Kürdistan1 
da mücadele yürüten çok sayıda 
radikal örgüt bu çalışmaların dı
şında tutulmuştu. B alece daha 
başından en geniş güçlerin birliği 
önüne engeller konmuştu.

İkincisi; Kuzey Kürdistanlı en 
geniş güçler henüz kendi arala
rında bölgesel düzeyde dahi güç 
ve eylem birliği oluyturamazken, 
direkt cephe programı ile yola çı
kılmıştı. Hiçbir alanda, ortak ça
lışma yapılmamış, tabanın kay
naşması doğrultusunda adım atıl
mamış, cephe için zemin hazır
lanmamıştı.

Yine cephe programı ile yola çı
kan örgüt ve grupların ülke zemi
ninde sağlıklı bir yapılanmaları 
ve çalışmaları gözlenmiyordu. 
Hala da görünürde dişe dokunur 
bir şey yok. Ayrıca, UDG, Hev- 
kari, Sol Birlik gibi bir çok bir
likteliklerin kurulup - yıkılmasın
dan yeterince ders çıkarılmamış
tı.

Kısacası; sıcak mücadele içinde 
oluşmayan, tabandan gelişmeyen 
ve çok sayıda radikal gücü dışta- 
layarak oluşan cephelerin Kürdis- 
tan’daki olaylara müdahale ede
bilme şansı yok denecek kadar 
azdır.

Tevgera Sosyalista Kürdistan 
(TSK)

Avrupa Temsilciliği

Birlik sorununun önemi ve değeri üzerine fazla 
bir şey söylemek gerekmiyor. Çünkü, somut ve 
maddi bir gerçekliktir.

Sorun, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi
ni gerçek hedeflerine ulaştırabilecek militan bir 
mücadele örgütüne ulaşma sorunudur.

Bu bağlamda Brüksel’de kamuoyuna duyuru
lan 8’linin bir adım olarak bile fazla önem taşıdı
ğı kanısında değiliz.

8’linin açıklamaları kabaca gözden geçirildi
ğinde; politik bir ihtiyaç üzerinde şekillenmedi
ğini görmek mümkün. Güdümlü bir şekillenme
dir. PKK ile ilgili belirlemelerine bakarsak eğer, 
güdümlü olmanın ötesinde bağımlı bir şekil
lenmedir.

İçinde yer almamamız ilişki biçiminden kay- 
naldandı. Süreç içinde muhtevaya ilişkin oldu.

Tevger diye adlandırılan birlik ölü doğmuştu. 
Törene gitmenin bir anlamı yoktu.

Açıkçası KUKM ile oyun oynamaktan vazgeç
mek gerekiyor. Ağır bir yenilgi ile savrulunan 
muhaceretin yarattığı ruhsal durumu deşifre et
mek için bu tür açıklamalar belki yararlı olabilir, 
ama üzerinde büyük oyunların oynandığı, Orta
doğu ve onun merkezinde duran Kürdistan Ulu
sal kurtuluş Mücadelesi adına bu tür gayrı ciddi 
gösterilerden kaçınmak gerekiyor. Tevger emek
ler mi, sürünür mü bilemeyiz. Ama yürüyemez!

Durumu yayın organlarımızda daha derinliğine 
tartışacağız.

Rêxistiria Rizgariya Kürdistan 
(RIZGARİ)

Avrupa Sekreterliği

KUK
“Tevgera Rizgariya Kürdistan” adlı yeni 
bir “birlik” daha, ortaya çıkmış durumda. 
12 Eylül sonrası hemen tüm Kürdistanlı si
yasi gücün gündeminden düşmeyen ve bu 
doğrultuda değişik düzeyde sürdürülen ça
lışmalara böylece bir yenisi daha eklenmiş 
oldu. Elbette ki, ortaya çıkan bu yeni ‘ ‘bir
lik ”m geçen dönemki birlik çalışmaların
dan ayn bazı özgülükleri vardır. Bu özgül
lükler ortaya çıkan “birlik”in ilan edilip 
“başarıyla99 sonuçlandırılmasında ne 
denli rol oynamışsa, geçmiş dönemki bir
liklerin oluşturulamamasındaki temel 
mantığı da yansıtmaktadır. O zaman soru
nuzu, yani “bu birliği nasıl görüyorsu
nuz” sorusunu yanıtlamak için bu özgül
lükleri sıralamak gerekir, 

a- Ortaya çıkan/çıkartılan “birlik”in za
man ayarlaması ve genelde Kürdistan ulu
sal kurtuluş hareketinin içinden geçtiği 
sancılarla dolu bu döneme tekabül etmesi, 
kanımızca bu özgüllüklerin başında geli
yor. Kürdistan ulusal kurtuluş haraketinin 
ulusalararası platformlarda yoğun bir şe
kilde tartışmaya sunulduğu bir dönemde 
Kürt haraketi bir taraf durumunda olama
mış ve sorunlarına sahip çıkamamıştır. 
Bunun nedenleri çok yönlüdür. Herşeyden 
önemlisi de Kürdistan devrimci hareketi
nin kendi sorunlarıyla ilgilidir. Ancak 
Kürt sorunun ortaya çıkarılması, açıktır ki 
Kürdistan devrimci hareketinin iradesi dı
şında; Ankara’dan Waşington’a ve buradan 
da diğer bazı merkezlere kadar uzanan bir 
planın parçası durumundadır. İşte bu plan 
çerçevesinde Kürt sorununun çözümüne 
taraf olabilecek sözde ‘ *Kürt 9 ’ taraflar ara
yışı uzun bir süreden beri devam edegel- 
mekteydi. Adı geçen bu ‘ ‘birlik 9 ’in tam da

bu arayışların yoğunlaştığı bir dönemde pi
yasaya sürülmesi tesadüfü değildir, 

b- “Birlik”in bileşeni ve bu bileşende yer 
alan ‘‘güçlerin9* oluşturdukları “program” 
(aslında program diye sunulan belge Hevkari 
döneminde hazırlanan programa bir iki ekle
me yapılmakla sınırlıdır) ‘ ‘birlik9 9 içinde yer 
alan bazı siyasetlerin varlık koşullarının in
kar edici düzeyde olmasıyla dikkat çekicidir. 
Geçmişte Kürdistan’m bağımsızlık sorununu 
birlik çalışmaları önünde en ciddi engel du
rumunda görenler, bu gün hiç “koşulsuz” 
olarak bağımsızlık talebinin altına imza atı
yorlarsa bu düşündürücüdür?!! 

c- Ortaya çıkartılan bu “birlik”, saymaya 
çalıştığımız bu nedenlerden dolayı Kürdistan 
deviminde bir sorumluluk üstelenemeyeceği 
gibi, misyonu gereği önümüzdeki dönemde 
ortaya çıkması zorunlu olan gürbüz birlikle
rin önünde ciddi engeller oluşturduğu için ve 
genel anlamda ulusal kurtuluş hareketimizin 
garantisi olan birlik ve cephe anlayışlarını 
tasfiye amaçlı oluduğu için de gericidir.

Sorunuzun ikinci bölümü yani, “birlik 
içinde niye yer almadınız? 9 9 sorusunun ceva
bı da aslında birinci sorunun yanıtlan içinde 
verilmiştir. Eklenmesi gerken şey, önümüz
deki süreçte birlik/cephe-ittifak çalışmaları
nın tüm engelleme ve tasfiye hareketine rağ
men, Kürdistan zemininde boy vereceği 
inancımızın, ortaya çıkartılan bu yeni “bir
lik9̂  daha bir kamçılanmış olmasıdır. Kür
distan devriminde sorumluluğun ne denli 
güç olduğunun bilincinde olan K.U.K dev
rimci hareketimiz, diğer Kürdistanlı radikal 
güçlerle birlikte, Kürdistan ulusal kurtuluş 
hareketi üzerinde yoğunlaşan kara bulutları 
dağıtmaya muktedir olduğunu önümüzdeki 
süreçte dosta ve düşmana kanıtlayacaktır. 
28.6.1988

Kürdistan Ulusal Kurtuluşçulan 
(K U K )

Merkez Komitesi

Kürdistan’da halkın büyük çı
karları, bütün devrimci, yurtse
ver ve sosyalist güçlerin birlik ve 
dayanışmalan, giderek cepheleş
meleri açık bir gerçektir. Biz KA- 
WA olarak, bunu öteden beri sa
vunuyoruz.
Fakat, şu da bir gerçektir ki, 

devrimci birlikler ya da cepheler, 
mücadelenin ürünü olmak, ve 
onu ilerletmek, onun ihtiyaçlan- 
na cevap vermek zorundadnrlar.
Kürdistan halkının çıkarlanm 

savunmak ve ilerletmek için :
1- Sömürgeci boyunduruğa kar

şı, bağımsız, birleşik ve demokratik Kürdistan’ı yaratmak;
2- Karşı-devrimci şiddete karşı, devrimci şiddeti öngörmek, bunu ör

gütlemek;
3- Bağımsızlığı sadece sözde değil, pratikte de uygulamak, bağımsız 

politika yapmak, bağımsız bir güç oluşturmayı öngörmek;
4- Cephe ya da birlikleri pratik devrimci mücadele içinde örgütlemek 

şarttır.
Bu noktalan, 8 örgüt adına Brüksel’de açıklanan Tevger’in özünde gör

müyoruz. Aslında, Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin yurtsever 
ve radikal devrimci güçlerin omuzlannda yükseldiğini görüyoruz. Ön
yargılardan değil, fakat bilimsel öngörülerden ve bilimsel olgulardan 
hareket ederek diyebiliriz ki, Tevger, bundan önce de oluşturdukları bir
lik veya güçbirlikleri gibi kağıt üzerinde kalacak ve pratik bir değer ifa
de etmeyecektir. Tevger, KUKM’ne önderlik yapacak kudret ve nitelikte 
değildir. Ama, KUKM ve Kürdistan ulusal kurtuluş cephesine yarar 
sağlayacak bir güç olabilir. Böyle değerlendiriyor ve böyle görmek is
tiyoruz.
Bağımsızlıkçı, radikal yurtsever ve sosyalist güçlerin önlerine, Tevger 

ve onun dışındaki güçleri de kapsayacak ulasal devrimci potansiyeli ku
caklayacak ve mücadeleyi zafere götürecek bir cephe oluşturmayı görev 
olarak koymalan gerekiyor.

KAWA
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rezanî • aborî • civakî
OZAL’IN ATINA GEZİSİ OLAYLI GEÇTİ
mm

□  Atina gezisi sıkı güvenlik önlemleri altında geçen Özal, Kürt, Türk, Er
meni, Kıbrıs ve Yunanlı devrimciler tarafından kapsamlı eylemlerlye pro
testo edildi.
□  Özal’ın Meçhul Asker anıtına çelenk koymasından bir saat sonra siyah 
elbiseleri ile yüzlerce kadın, kaybolan savaş esiri eşleri için anıta ikinci bir 
çelenk daha koydular.

Özal’ı protesto eden kitleler, polisin sert tedbirleri ile karşılaştılar Foto; Eleftherotipia

ANK • Atina
Davos ve Bürüksel görüşmeleri ardından ço

ğunluğu iş adamlarından oluşan yüzü aşkın 
bir grupla Yunanistan’a gelen T.C Başbakanı 
Turgut Özal’ın Yunanistan gezisi olaylı geçti.

İktidar partisi PASOK Merkez Komitesi için
den 9 kişi hükümetlerinin Türkiye ile olan diya- 
loğ görüşmlerini protesto ettiklerini açıkladı. 
Yunanistan’ın Lefkoşe Büyükelçisi Stoforpu- 
los da Özal’ın Atina’ya gelişinden utanç duydu
ğunu belirterek, “Irkçı Ankara hükümetine karşı 
savaşan Kürtlerle dayanışmanın yokluğunu ’ 'e- 
leştirdi.

Özal’ın Yunanistan gezisi boyunca (13 Haziran - 
15 Haziran) Atina ve Selanik’te çok sayıda protes
to gösterileri düzenlendi. Özal’ın gezisi boyunca 
Kıbrıs’ta klişe çanları hiç susmadı. Kıbrıslı ve Yu
nanlıların yoğun olarak katıldıkları bu gösterilere 
Türkiyeli, Kürdistanlı ve Ermeni politik örgütler 
de katıldılar. Türk bayraklarının yakıldığı gösteri
ler boyunca, Kürdistan, Kıbrıs ve Ermenistan’ın 
özgürlükleri lehinde sloganlar atıldı. Gösteriler 
sırasında yapılan konuşmalarda, halklar arasında
ki dostluğun, diktatörlük rejimleriyle değil, halk
ların kendi çabası ve ürünleriyle gerçekleşebilece
ği belirtilerek, Papandreou hükümetinin Türk hü
kümetiyle “dostluğu” protesto edildi. Ayrıca 
Kıbrıs’ta da Özal’ın Atina ziyareti protesto edile
rek, işgalci Türk ordusunun Kıbrıs’tan defolması 
istendi.

Daha önce Türk Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz1 
m ziyareti sırasında 17 Kasım Örgütü’nün Türk 
diplomatlarının arabalarına karşı giriştiği bombalı 
saldırılardan dolayı, Özal ve Türk heyeti için sıkı 
güvenlik önlemlerinin alındığı gözlemlendi. Fakat 
buna rağmen Özal’ı taşıyan makam otosu bir Yu
nanlının fırlattığı dometese hedef olmaktan kurtu
lamadı.

Özal’ı protesto için hiçbir girişimde bulunmayan 
Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Özal’ın geli
şinden bir gün önce H.Kutlu ve N.Sargm’ın ser
best bırakılmaları için bir gösteri düzenlendi. Bi
lindiği gibi 8 yıllık askeri diktatörlük boyunca Yu
nan Komünist Partisi, Türkiyeli ve Kürdistanlı 
politik tutuklularla dayanışma ve Türk cuntasını

protesto etmek için böylesi eylemler düzenle
memişti.

Politik gözlemcilere göre, Özal ve Plapandreu1 
nun 3 günlük görüşmeleri boyunca ilişkilerde kay
da değer bir ilerleme sağlanmadığı belirtilmekte. 
Ege ve Kıbrıs sorunlarının çözümü konusunda 
ilerleme sağlanmadığından dolayı bu konuların 
görüşülmesi daha sonraki görüşmelere ertelendi. 
Görüşmelerin sürdüğü günlerde Yunan basınının 
Anti-Davos tavır takındığı gözlemlendi. Türkiye1 
nin ekonomik alanda işbirliğinin geliştirilmesi ta
leplerine karşılık, Yunanistan; ekonomik ilişkile
rin geliştirilmesinin, politik ilişkilerin geliştiril
mesine ve aralarındaki güvenin inşa edelmesine 
paralel gitmesi talebini getirdi.

Görüşmeler sonucu ortak yayınlanan basın bildi
risinde; şu ana kadar yapılan görüşmelerin sırala
nıyor. Basın bildirisinde ayrıca Papanderou’nun 
önümüzdeki sonbahar’da Ankara’ya resmi ziyaret 
yapacağı da belirtilmekte. 14 Haziran günkü basın 
toplantısında Özal; Kıbns Cumuhurbaşkam Vasi- 
liou’yu Cumhurbaşkanı olarak tanımadığını ve 
onunla görüşmeyeceğini belirtti. Özal ayrıca Yu
nanistan’ın ilan ettiği 10 millik hava sahasını da ka
bullenmediklerini açıkladı.

Özal’ın, Yunanistan’ın da Türkiye gibi Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan geldiği sözlerine kamuoyun
dan sert tepkilerin gelmesi üzerine Özal, basın 
toplantısındaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Yu
nanistan’ın Türkiye’den önce “Osmanlı İmpara
torluğu ’ndan kurtulduğunu *’ belirtti.

Ozal’a suikast
□  Yunanistan’da alınan sıkı tedbirler için olduk
ça yoğun eleştiriler yapılmasının ardından, 
Ozal’a, ANAP Kongresi’nin açılış konuşmasını 
yaparken suikast girişiminde bulunuldu.

Kogre salonunda yaralı olarak ele geçirilen sui- 
kastçinin eski bir MHP militanı olduğu ve suç 
ortaklarının bulunduğu açıklandı.

Kongre’de Özal oy birliği ile yeniden Genel 
Başkanlığa seçildi.

Y U N A N  D E V L E T İ N İ N  

« :| I İ I Ş L İ T İ K A S I  i

iâkat daha çok Yunan kapitalist devletinin dış politikasıdır. Her şeyden ön-
İMÜ ne

minin üretimi ve yemden
Sonuçta Yunanistan’ın, dünya kapıtaliz-

;erekir. 
irdev-

, çünkü kapitalizm bir egemen sis- 
üte benzer ve sen ilk olarak şef değilsen so-

ı denizlerin
egemenliğine, dünya pala piyasasına ve ticaretine dayandı. İngiltere ile 
birlikte uzun yıllar boyunca, ta 1949’a kadar yeri orası idi.

neden aptalca Türk dostluğundan yana olduğunu anlayacaksınız. İngilte
re, Rusya yayılmacılığının yolunu kesmek ve kendisinin %km veOrta- 
Doğu’da ilerlemesi için Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünlüğünü istiyor- 

(§ ı. Bu bağlamda Yunan devletini Yunan Dostluğumssvmmmı
i^pM )rtad^|^pl|İ^.lİdaiESanK t^sal hareketin Girit Devrimi gibi bir 
çökkez Türk - Yunan taahhütüne sürüldüğünü, örneğin 1877 savaşını ko
ruyucumuz Büyük Britanya’nın sorunlarının çözümü için kaybetmeye
. . . V A. V -k - _ Af . M. -4*. W ^

du. Öyleki Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye; Amerikan’ın sahip olduğu ve 
1956’da Sovyetler Birliği’nin filosunu Akdeniz’e indirdiğinden itibaren

Kapitalist Yunanistan’da ulusal hükümetleri bekleyemeyiz. Kendimizi

Ve . ........... .
askeri Kıbns’dan çekilmediği sürece Türkiye ile görüşe

meyeceğini söylüyordu. Ve şimdi Türkiye için bal damlatıyor. Bunların,

ve hepsini sattı. Hangi ne
tin ölmeden önceki meşhur makalesi 

“Daha Az Daha İyi” de tahmin ettiği yere geldik. Makalenin sonunda 
şöyle diyor: ‘ 'İnsanlığın ve sosyalizmin geleceği karşı devrimci uygar batı

gelişmiş doğu arasındaki mücadele ile belirlenecek’ ’ İm,

ğm kilididir, ki bu güçlere doğal olarak Rusya da dahildir. Amaç; milyar
larca aça (insana) karşı birleşik cephenin kurulmasıdır. Bu an, bölgede,

alarak- 
rouB

ve hızla bu rolünü -karşılığım

‘Geliniz her birlikte dünya devrimini yapalım” diye bağırmakla, tüm 
bunlan çözeceklerini zanneden aşrı öznelciler yanılıyorlar. Bunlar ciddi 
şeyler değildir. Bugün tüm dünya sisteminin kurtuluşu ve çözümü Ulusla
rın Kendi Kaderlerini Tayin Etmeleri’nden geçmektedir. “Kıbns sorunu 

O ğ ^ ^ M ^ ılm  sormdm've biz Yunmistanw Türkiye olan& fobm V iç  
işlerine kanşmayız ’ ’ diyerek Bürüksel görüşmelerinde Kıbrıs'ta kaybetti- 

İ | i İ i l |§ f t  UlıısalSrii Kendi Kaderini Tİyin Hakkım I^bediyoruz. Yiına- 
nistan’da ve Kıbrıs'ta kiremitlerin kalkması gerekmez miydi? Hiç bir şey

mımızm sürekliliği güvence içinde etildir. Bir çok ulus söndü. Yunan 
ulusu da sönebilir. Kuşkusuz bunun Yunan buıjuvazisine yaran olmaya
cak. Bu pirzma çerçevesinde Davos ve Bürüksel görüşmelerine bakma- 
mız lazım. MünihİkinciDünya Şavaşı’m getirdi. Davos’un ve ‘ 'Türk- Bi
nan dostluğu”nun bize neyi getirebileceğini bilmiyoruz.

Nikos Psirukis

Not: Nikos Psirukis *İn “ Yunan Devletinin Dış Politikası ”  adlı makalesi Yunanistan'da ya-

için
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iÇI
Kürdistan Press bi vî hejmara xwe ve we- 

şana xwe ya sala duyêmîn jî diqedîne. 
Wek ku têt zanîn xebata me ya sala yeke
min di hejmara 20 an de qediyabû û xe- 
batkarên me çûbûn Kürdistan.

Di hejmara me ya yekemîn de berpirsi- 
yarê rojnama me weha dinivîsand; “Adet 
e. Weşanek nû bi şiklekî gelem periji bo çi 
derdikeve, daxwaza wê çi ye; bi pêşgoti- 
nekê dide zanîn. Min pêkanîna vê yekê di 
Kürdistan Press’ê de piştê çend hejma- 
ran çêtirdît...

Ez wezîfa qebûl dikim, ku rêz û siiavên 
kedkarên Kürdistan Press'ê; ji kesên, ku 
di sînoran de cesedên xwe yên perçekirî 
hiştin û ji nav me çûn, kesên, ku ii dijî lê- 
dan, azar, zil m ûzindanan li berxwe didin, 
ji pêşmergeyên qehraman, ku canê xwe 
di rêya şoreşê de feda dikin, ji jinên Kurd 
yên fedekar û jêhatî, ji dê û xwişkên me, ji 
însanên me, ku di bin zilma koledariyê de 
dinalin, ji militanê bê navnîşan û welat re 
pêşkêş dikin.

Ew kesên, ku di dilê me de qehrekî bê 
êşîn û di ronahiyên bîbokên çavên me de 
pêdikevin û vedimirin... Ger Kürdistan 
Press liberxwedana van însanên me ji bo 
nêrîna giştî re karibe bide zanîn, wê çaxê 
wezîfa xwe dê bi cîh bîne.”

Kürdistan Press û Ajansa Nûçeya Kurd 
(ANK) çima û çava pêk hat, çi kir û çi nekir, 
bi rêxistinên siyasî, demokratîk û navgî- 
nên weşan û çapên Kurdî û bi nivîskar û 
ronakbirên Kurd re çava peyvendî danî? 
Di xebata xwe de em rastî kijan zehmetî- 
yan hatin, em rastî kîjan êrîş hatin yên_ku 
di navenda wan de kolonyalîst hebûn. Êdî 
di hejmara xwe ya 40’î de divê em li ser 
van bûyeran bisekinin.

Wekî din, di nav Kurdan de 40; hejmare- 
kê bi hêja û girîng e. Ji bo gelek tiştan di- 
bêjin “Çilê wê derket” bo nimûne, tê go- 
tin “Çiliyêzarokêderket” Ger gotin li cîhê 
xwe be, çiliya Kürdistan Press jî derket... 
Di hejmara 40’î de emê dîsa vegerin 
destpêkê...

Kürdistan Press û Ajansa Nûçeya Kurd çava 
pêkhat?

Her du navgînên weşanê yên girîng Kurdis- 
tan Press û ANK ji bo ku bikaribe dengê têko- 
şîna rizgariya netewayê Kurd bigihîjîne raya 
giştî ya Kurd û cîhanê pêk hat. Yanî ev her du 
navgîn berhemên pêwîst yên têkoşîna gelê 
me ne û ji ber vî yekê derketine holê.

Plana rojnamegelek kevn e. Minaqaşa vê ye- 
kê em li vê derê pêwîst nabînin. Êrîş û hovîtiya 
12’ê îlonê ket pêş vê û her weha gelek prog
ram têkçûn. Di wan de guhertin çêbûn. Yek ji 
wan guhartinan jî bi xebat û kedekê kollektîf 
pêkanîna navendekî weşanê, ku bi keda he- 
mû hêzên siyasî pêk bihata bû. Ji bo pêkanîna 
vê armanca ha Rêxistina Rizgariya Kürdistan 
(Rızgari) hinek endamên xwe ji bo awakirina 
navendiya weşanekê serbixwe amadekir.

Li Ewrupayê pêwîstiya navendiya weşanekê 
nedihat minaqaşekirin. Bi vê yekl re di nav- 
beyna 1980 -1983 an de pêwistiya gihandina 
nûçan plana weşanê re dibû sedemên berbi- 
çav. Ev pêşniyaz di nav kadroyên xwedî dîti- 
nên ji hev du cûda de hate minaqeşe kirin. Bi 
pêkanîna bûroya rojnamê, aletên teknîkî û bi 
fînansa madî ve pêşnîyaz hîn jî zelal bû.

DANÛSTANDINÊN ME Dİ GEL RÊXISTINÊN 
SİYASÎ

Di dema amadekirina rojnamê de pêşniyaz 
pêşîji KUK, KAWA, PSKT, PPKK, KİP, Tekoşîn, 
TSK Ala Rızgari ûhwd. re hat pêşkêşkirin. Her- 
weha bi PDK-I, PSK, PASOK, YNK, PDGK, 
Partî Demokrata Kurd Suriye, Hevgirtina Gel, 
Partî Çep a Kurdên Suriye, Partî Demokrat a 
Pêşverû Kurdên Suriye, KOMELA, paşê jî 
PDK-Î re hat axaftin. Ji çepê Tirkan Kurtu- 
luş(TKKKÖ), Devrîmcîîşçî, TKP-B, Halkın kur
tuluşu, TKP-Îşçînîn Sesî, TKP-ML(partîzan), 
TKP-ML Hareketi ûhwd. re pêşniyaz hat pêş- 
keşkirin. PKK, kadroyên, ku bi vî karê re rabû 
bûn, wan wekî; “ Destîkê faşîzma Evren û 
Özal’ ’ didît. Ji ber vê, ji wan re pêşniyaz nehat 
pêşkeşkirin.

Hema hema hemû hêzên siyasî yên Kurdis- 
tanî û hêzên siyasî yên din bi projeya rojname- 
kî 15 rojîn û ajansekê Kurdî re bi awakî pozîtîf 
bersiv dan.

Rêxistinên siyasî yên ku ji vî projê re “Erê”  
digotin ji wan ev tiştên jêrîn dihat xwestin:

Li gor hêzên xwe divê kadro bidin ji bo xebata 
ha, hilgirtina barê madî ya rojnamê, beşdar- 
bûn û alîkariya belavkirin û kampanya abone- 
tiyê, gihandina nûçeyên rêxistinaxwe ji bo roj- 
namê, ger hevalên wan yên nivîskar hebên, 
temînkirinanivîsandinawan,îstîfadekirinaîm- 
kaniyetên teknîkî yên rojnamê. Divê li ser vê 
navendiya weşanî îdîa xweditiyê tûne be û di 
demekî de ji kesên kadroyên nûgîhiştî re bêt 
teslîmkirin.

Ew hêzên siyasî yên ku bi wan re hat axaftin 
weha bersiv dan:
Rızgari; “ Çi ji destê men bêt û pêwist be em 
dê li gor hêz û imkanên xwe di vê xebta hêja de 
amade bin.”
KUK; “ Divê pêvajoyê de problemên me yên 
hundirê hene, heta ku problemê me hal nebin 
em nikarin bêşdarî vê xebatê bibin. Ew tiştekî 
baş e.”  digot û bi mesajekê xwe ve jî piştgiriya 
xwe dan xwiyakirin.
KAWA; “ Pêşniyarekî baş e. Emê li gor imka- 
nên xwe piştgiriyê bikin.”  digot û bi mesajekê 
ve piştgiriya xwe di anî ziman.
PSKT; “ Emê li ser pêşniyaza we di nav xwe de 
biaxifin.”  gotin û piştê bi du mehan “ dîtinekî 
baş e. Lê, em bawer nakin, ku bi serkeve. Ew 
dê dîtinên Rızgarî bide belavkirin. Bila çend 
hejmarên wê derkevin emê binêrin...”
PPKK; “ Pêşniyazekî baş e. Emê di nav xwe 
de li ser bisekînin.”  gotin û piştre “ Em di rewşa 
îroyên de nikarin piştgiriya xebatekê wisa bi
kin. Ji bo we serkeftin dixwazin” .
TSK; Dan xwiyakirin, ku xebatekê qenc e û dê 
piştgirîlê bikin.
Tekoşîn; “ Pêşniyazekîbaşe. Lê, divê metoda 
awakirina wê û bi rêvebirina wê bêt minaqaşe- 
kirin.”  Tekoşîn paşê xwe belav kir.
KÎP; “ Ew xebatekê baş e.”
Ala Rizgarî; “ Xebatekê başe. Serkeftîbin. Lê, 
em nikarin alîkar bin.”

PDK-I (Mesûd BARZANÎ); “  Projeyeke pir baş 
e. Em dê hevalên xwe yên li Ewrupa agahdar 
bikin, ku di belavkirin û abonetiyê de ji we re 
alîkar bin. Û hevalên meyên nivîskar dê binivî- 
sînin, nûçeyên Kurdistana Iraqê bişînin û he- 
valên me yên li Swêdê ji bo karên tercüme û 
pratîkê de alîkarê we bin.”  got û divê warî de 
biryara Partiyê jî derxistin.
PSK (Resûl MAMEND); “ Projeyekê baş e. 
Emê alîkar bin.”
PDGK (Samî RAHMAN); “ Xebatekê baş e. 
Emê çend hejmarên rojname bibînin û paşê 
biryar bidin. Lê, ernê hevalên xwe agahdar bi
kin, ku alîkarê we bin.”
PASOK; Wek mesajê xwe yê, ku rojname me 
re şandibû, piştgiriya xwe bi germî diyarkir. 
YNK; “ Emê pêşniyarê we pêşkêşî Polît Bûro 
ya xwe bikin.”  gotin û nêzîkê piştî salekî ber- 
birsiyarê peywendiyên derve yên YNK Dr. Ke
mal Xoşnav; “ Xebatekê hêja ye. Emê piştgiri
ya we bikin.”  Celal Talabanîjî; “ Hûn xebatekê 
hêja dikin. Daxwazên we çi bin, emê 
pêkbînin”  got.

PDKS (Partî Demokrata Kurd Li Suriye); Bi
ser navê sê rêxistinên PDKS, Hevgirtina Gel, 
Partiya Çep piştgiriya xwe dîyar kir.
PPDKS (Partiya Pêşverû); Piştgiriya xwe di
yar kir.

PDK-Î; Da xwiyakirin û gotin ku xebatekê hêja 
ye û em dê nûçeyên xwe bigihîjinin rojnamê. 
KOMELA-îran; “ Em di her hal û rewşê de pişt- 
girî lê bikin.”  got.

Hêzên çepên Tirk û Partiya Komînîst a Iraqê 
jî ew xebata ha gaveke baş dîtin. Û hin pêşni- 
yaran kirin.

DANÛSTANDINÊN ME Lİ GEL RÊXISTINÊN 
DEMOKRATÎK
Di dema amadekirina weşana rojnamê de 

hemû komelên Kurdî li Ewrupa, dezgahên 
çandî yên Kurdî, Enstîtûya Kurdî ûhwd. re na- 
meyek hat şandin û pêşniyaz û dîtinên wan li 
ser Kürdistan Press hate xwestin. Me da xwi- 
yakirin, ku ger nûçeyên kar û xebatên xwe bi- 
gîhîjînin Kürdistan Press û ANK dê bên be
lavkirin.

DANÛSTANDINÊN ME Lİ GEL WEŞAN Û 
WEŞANXANAN:

Ji nêzîkê 45 kovar, rojname, bülten û weşan- 
xanên niştimanperwer û demokrat ku bi kurdî 
û tirkî li Ewrupa tên weşandin re nameyek hat 
şandin. Di wê nameye de naverok û armancên 
Kürdistan Press û ANK hat dîyarkirin. Di na- 
sandina weşanê wan de alîkariya ku Kürdistan 
Press dikaribû bikî hat xwiyakirin. Alîkariya 
wan ji bo kampanya abonetiya Kürdistan 
press hat xwestin.

DANÛSTANDINÊN ME Lİ GEL 
ROJNAMEVAN, NİVÎSKAR Û 
RONAKBÎRAN:

Kürdistan Press dabû pêşiya xwe ku, xwe bi
gihîjîne hemû hêzên siyasîyên Kurdistanî ji bo 
vê yekê navê hevalê wan yên nivîskar ku der- 
ketibû pêş û nivîskarên Kurd yên ku li Kurdista- 
nê, Ewrupa û Yekîtiya Sovyet, nivîskarên çepê 
Tirkan û nivîskarên Ewrupiyan, ku li ser pirsa 
Kurdistanê mijûl dibûn re nameyek taybetî 
şand. Bi vî awayî 100 nivîskarê re bêtir têkilî 
hat danîn.
Ji wan nivîskaran nêzîkê 50 kesî bersiva na- 

meyê dan. Û dan xwiyakirin, ku dê ji bo rojna- 
mê binivîsînin. Beşek ji wan nivîskaran, ku 
bang ji wan re hatibû şandin, pêwîstiya bersiv- 
dayina name jî nehesiyan... Di destpêkê de 
Kürdistan Press bangî hemû nivîskarên Kurd 
kir, bê ku tu cûdayî(ferq) bixe navbeyna wan.

DESTPÊKIRINA WEŞANÊ
Piştî pêkanîna şertên derxistina rojnamekê 

15 rojîn û ajansekê, ku bikaribe bi kapasitekê 
biçûk bixebite, Kürdistan Press di îlona 1986 
an de dest bi weşanê xwe kir. Beriya, ku dest 
bi weşanê bêt kirin, dîtin, pêşniyaz û alîkariya 
hêzên siyasî, rêxistinên demokratîk, nivîskar 
û ronakbîran zelal bûbûn.

KÜRDİSTAN PRESS Çİ KIR?
Kürdistan Press; bi rêvebir û kadroyên xwe 

ve, ku xwedîîdeolojî û siyasetekê xwiya bû, da 
îspatkirin û bi giştî bû dengê hêzên welatparêz
- demokrat û sosyalîstên Kurdistanê.
Kürdistan Press; polîtîka weşanê ya mevcud 

şikênand. Bi afirandina peyvendiyeke nû ve li 
mirovan rê vekir ku dîtinên xwe, bîr û baweri- 
yên xwe bi awakî serbest binivîsînin.
Kürdistan Press; navçeyên rizgarkiri yên 

Kurdistanê, jiyana civakî ya wê derê, rewşa şe- 
rê û jiyana pêşmergan pêşkêşî rayagiştî kir.
Kürdistan Press; berxwedanên zindanan, tê- 

koşîna welatê me, çalakiyên piştgirî, ku li Ew- 
rupa pêk dihatin xebatên piştgiriyê gihand ra
yagiştî.
Kürdistan Press; di polîtîka weşanê de li 

hember afirandina nakokiyên di navbera hê- 
zên welatparêz - demokrat û sosyalîst de ra- 
westiya. Listîkên, ku ser têkoşîna me ya rizga
riya netewî dihat kirin, eşkere kir.
Kürdistan Press; ji bo pêşketina zimanê kur

dî, geşbûna edebiyata Kurdî di vî warî de der- 
ketina mirovên (nivîskarên) nû re xizmet kir. 
Zarokên Kurd ên li Ewrupa re peywendiyên 
yekser pêkanî.
Kürdistan Press; ew rêxistinên Kurdistanê û 

yên şoreşger yên Tirk nûçeyên, ku şandin bê 
kêmasî weşand.
Kürdistan Press; bi xebatên xwe ve rê vekir, 

pirsa Kurdî di weşana Tirkiyê de cîh girt. Bû 
sedemê kêmkirina nûçeyên sansasyonel yên 
li ser pirsa Kurdî.
Kürdistan Press; ew kesên, ku bi dil dîploma- 

tiyaTirkiyê li Ewrupayê dikirin, wan teşhîr kir û 
rûreşiya wan eşkere kir.
Kürdistan Press; îmkaniyetek wisa pêkanî, 

ku nivîskarên her çar parçeyên Kurdistanê, 
Kurdên Yekîtiya Sovyet û Ewrupa êdîdikarin di 
rojnamekê de dîtinên xwe pêşkişkirin.
Kürdistan Press; bi nasandina hûnermen- 

dên Kurd û berhemên wan re, xizmeteke hêja 
ji bo hunermendiya Kurdî kir.

Kürdistan Press; bi imkaniyetên kêm û di gel 
hemû provakasyon û tehdîdan dev ji prensî- 
bên xwe yên weşanî ya serbixwe û demokratîk 
berneda. Li ser pêşniyaz rêxneyên hêzên si
yasî, rêxîstînên demokratîk, nivîskar û xwen- 
danên xwe bi rengekî ciddî sekinî wan di xeba- 
tê xwe de li ber çav girt. Kürdistan Press ji alî 
girse (kitle) ve tê xwendin, bi meraq tê teqîpki- 
rin û îro bûye weşanekê netewî.
Kürdistan Press û ANK\ bi nûçeyên xwe yên 

rast ve, lêhûrbûnên xwe yên objektîf ve di warî 
navnetewî de bû çavkaniyekê girîng. Welatpa- 
rêz û şoreşgerên kurd bi serbilindî xwedî Kur-

distan Press derkevin.

KÜRDİSTAN PRESS Çİ NEKIR?
Kürdistan Press; pirsa belavkirina giştî, ku 

beriya weşanê hatibû fikirin nikarî bû çareser 
bike. Di vî warîde mezintirin asteng ji alîdewle- 
ta Tirk ve bi dîrekt û bi rêya weşanên Tirk ve 
pêşiya şêrketên belavkirinê hat derxistin.
Kürdistan Press; hejmarên îngîlîzê, ku di 

destpêkêde hatibû plankirin nikaribû derxine. 
Di vî warî de nebûna îmkana madî ji bo fînan- 
sekirina kadroyên profesyonel bû astengek.
Kürdistan Press; nikarîbû bi devako soranî û 

bi tîpên erebî weşanan bi rêk û pêk çêke. Di vî 
warî de nebûna kadroyên profesyonel û imka- 
niyetê teknîkî bûn astengên mezin.
Kürdistan Press; ew plan û armancên, ku da

bû pêş xwe û yên ku welatparêzên Kurdistanê 
jê dixwestin; ji ber bêîmkaniyên xwe nikarîbû 
bîne cîh. Kürdistan Press jiyana xwe ya çil hej- 
marê, îmkanên xwe yên aborî bi enerjiya xe- 
batkarên xwe, bi fedekariya nivîskar û nûçegî- 
han û xwendevanên xwe ve gihişte rojaîro. Ev 
mînakek fedekariyê ye.

Rêxistinên siyasî sazgehên demokratîk û pi- 
raniya nivîstaran ew sozên, ku di dema berê 
destpêkirinê de dabûn -ji ber ku şertên wan 
dest ne dida- ne anîn cîh.

Ew hêzên polîtîk yên ku ji bo xebatê hatin di- 
tîn û soz dabûn, ku dê alîkarî, piştgiriyê bikin 
piraniya wan sozên xwe bi cîh ne anîn.

REWŞA ABORIYA KÜRDİSTAN PRESS
Di dema destpêka xebata Kürdistan Press de 

hevalên me yên şoreşger kampanyekê alîkari- 
yê vekirin û wan bi Rêxistina Rizgariya Kurdis- 
tan -Rızgari- re 110 hezar krona Swêdî alîkari- 
yê kirin. Ew weha bû: 8 hezar Frankê Swîs, 12 
hezar markên Elman û 31 hezar kronên Swê- 
dî. Di nav 5 salan de ji bo komputurên rêzê, fo
toğraf û telefon-telex-telefaxê 700 hezar kro- 
nên Swêdê bû deyndar.
Masrafa Kürdistan Press di hejmara 39 an de 

(du salan de) gihişt 1 mîlvon û 600 hezar krona 
Swêdê. Ew pere qasî 600 hezar kronê ji abo- 
netî û firotina rojnamê hat. 350 hezar kron jî, ji, 
Weqfa Piştgiriya Welatên Sêyemîn ên Cîhanên 
hat wergirtin. Weqif, alîkariya xwe ji bo bi kara-î 
nîna teknîkî kir. 350 hezar kron jî ji kurdekê we- 
latparêz bê faîz ji bo demekê dirêj deyn hat 
stendin. Piştî deynên resmî dê ev deyn jî bêt 
dayîn. Alikariya Wezereta Kulturî ya Swêdî " 
305 hezar bû.
Ji deynên rojnamê 400 hezar kron dimîne dı- 

vê bê dayîn. Mesrefa(çûyina) rojname û ajans 
di mehekî de nêzikî 60 hezar kron e.

DAWÎ
Xebatkarên Kürdistan Press di hejmara 40’î 

de hêjabûnek di ber çav dibûhurînin û dîtina 
wan ev e, ku bi fedekarî û şehrezayiya xwe û 
piştgiriya gelê xwe yâ madî û manevî dikarin di 
vî karê de serkeftî bin û xwe serbilind dibînin. .

Ew alîkarî û piştgiriya, ku xebatkarên Kurdis- 
tan Press dixwestin ji hêzên siyasî û hêzên de
mokratîk, nivîskar û ronakbîran bibînin pêk ne
hat. Ew yekê ha wan êşand.

Divê baş bêt zanîn, ku gelek kes û derdorân 
bê berpirsiyar dixwestin Kürdistan Press bikşî- 
nin nav gengeşên bê sewiye. Ji bo neketina 
nav rewşekî weha me xwe re girt.

Ew merhela, ku îro kürdistan Press gihiştiye 
wâ, serkeftin û serfiraziyet gelek bilind e. Kur- 
distan Press ji bo weşanekê Kurdî yê profesyo
nel bûye bingehekâ.
Wek me di destpâkâ de jî gotibû, îro jî kesekê 

nikare li ser vê bingehâ mulkiyetekîîdîa bike 
tune ye. Ew kes an jî sazûmanên, ku bikaribin 
ser prensîbên bingehîn yân kürdistan Press 
xebata wâ bidomînin, dikarin beşdarê xebatê 
bin. Deriyê Kürdistan Press û arşîva wâ ji derî 
nameyân taybetî û navnîşanên weşartî ji her 
alî ve ji her kesên siyasî û xwendevanan re ve- 
kiriye. Her kesê siyasî, xwendevanê me di der--  ̂
barî rêkirin, amadekirin û hatin û çûyinan de 
dikare pirsan pirsbike, lêkolîn û lêgerîn pêk bî
ne, kare bûroya me ya navendî de îekole û lâbi- 
gere.

Nûnerên rêxistinên siyasî, nivîskar û lâkolîn- 
ger, karên her dem û di her warîde beşdarê xe- 
bata rojnamê bibin.
Ev nivîsa han, ji bo xwendevanên xwe, her 

wisa ji bo hêzên siyasî, dezgahên demokratîk, 
organên weşan û çapâ û nivîskar û hunermen- 
dên, ku di derketina Kürdistan Press’â de bi 
wan re têkilî hatine danîn, pêşkêş dikin. Dax- 
waza me ew e, ku hêzên siyasî yân Kurdistanî
li ser wan dîtinân me, bi awakî ciddî bifikirin -
Em di zanebûna berpirsiyariya parastina her 

mewziyên, ku di xizmeta rizgariya Kurdistanê 
de ne.

Heta meha îlonê bimînin di xweşiyê de
Kürdistan Press
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KIRKINCI
1] IKürdistan Press, bu sayısı ile II. çalışma 
önemini bitirmiş oluyor. I. çalışma döne- 

|ı|ni, bilindiği gibi 20. sayıda tamamlanmış 
re gazete çalışanları alanlara gitmişlerdi. 
Kürdistan Press’in 1. sayısına Genel Ya- 
rırı yönetmenimiz şunları yazmıştı: 
‘Adettir, yeni bir yayın genellikle niçin çık- 
jlnı, neler yapmayı planladığını bir ön 
azı ile açıklar. Ben Kurdistan Press’de 
unu bir kaç sayı sonra yapmayı yararlı 
ördüm.
Kurdistan Press, yeterli olmamakla be- 

ffaber genel olarak çıkışını, gerekçelerini 
]uyurabildi. Sonuçlarını pratik içinde hep 
eraber göreceğiz. Bununla beraber var 

Alma hakkına tecavüz edilen Kürt halkı- 
r ı/n var olma mücadelesinde küçük de ol
ta bir görevi yerine getireceği inan
cındayım.
Gazetenin ön çalışmalarına katılan, ba
ra destek ve moral veren bütün arkadaş- 

fpra şükran borçluyum. Kurdistan Press’- 
mların güvenini ve inancını sarsmaya

cağını umuyorum.
Gazetenin bu ilk sayısında bana verilen 
u küçük köşede, sınırboylarında parça- 
rkrıış cesetler bırakarak aramızdan ayrı- 
ânlara; işkenceyle, zulumla, zindanla bo- 

vuşa boğuşa direnenlere, döğüşenlere; 
jütün ömrünü ihtilale adayan yiğit, yürek- 

peşmergelere; üretken ve fedekar Kürt 
|ac iınlarına, analarımıza, bacılarımıza; 
pğun bir yoksulluğu, bitip tükenmeyen 
öıpürgeci zulmü yaşıyan insanlarımıza, 

ıtansız” ve adressiz militanlara Kur
uştan Press çalışanlarının saygılarını, se- 

larını da iletmeyi bir görev sayıyorum. 
Cpnjfar ki, bizim yüreğimizin içinde sancılı
i ir hüzün olarak duruyor, gözbebekleri- 
\\ıiqdeki öfkeli pırıltılarda da yanıp sönü- 

far. Kurdistan Press, eğer bu insanla
ştı mbizim insanlarımızın direnmesini - 

\adelesini geniş yığınlara, dünya 
arklarına duyurabilirse görevini yerine

tirmiş olacaktır.’

Kurdistan Press ve Ajansa Nuçeya Kurd, ne- 
en oluştu, nasıl oluştu, neleri yaptı, neleri ya- 

:amadı, siyasal örgütler, demokratik kuruluş- 
ar, Kürt basın-yayın kurumlan, Kürt yazar ve 
sydpnları ile nasıl ilişki kurdu. Çalışmalarımız
da hangi güçlüklerle karşılaştık. Merkezinde 
îfönîıürgecilerin durduğu hangi suçlama, kara- 

a ve saldırılarla karşılaştı.. Bütün bunları 
9|rtık gazetemizin 40. sayısında anlatmak 
gerek.

< urdistan Press ve ANK’nin oluşumu

Kurdistan Press ve ANK gibi önemli bir 
3asın-yayın aracı, sömürge Kürt ulusunun
i  ** ‘ * ....

t j
riuluş mücadelesini Kürt ve Dünya kamuo- 
nia iletme ihtiyacının zorunlu bir sonucu ola- 

ak ortaya çıktı.
Gazete planı oldukça eski. Bunu burada tar- 

ışniak gerekli değil. Araya 12 Eylül gibi bir 
phşet dönemi girdi. Bir çok program aksadı, 
eğişikliklere uğradı. Bu değişimlerden biri 

Dyle bir basın merkezinin, genel olarak 
fevrim saflarında yer olan tüm siyasal yapıla
rı örtak emeği üzerinde şekillenmesi ve ortak 
zrhet vermesi idi. Bu anlayıştan yola çıkan 
ızgari, bağımsız bir çalışma yapmak üzere 

iörevlendirdiği üyelerini, basın merkezi inşa
mın hizmetine verdi.
Avrupa’da bir basın merkezinin gerekliliği 
ırtfşılmazdı. Bunun yanında özellikle 1980 - 

p  yıllarında eksikliğini duyduğumuz haber- 
şıîıe sorunu, diğer sorunların yanında gaze- 
ı planının gerekliliğinin başlıca nedenlerin

i n  birini oluşturmaktaydı.
düşünce, değişik görüşlere sahip kadro- 

r içinde tartışıldıktan sonra, gazete bürosu- 
jn kurulması, teknik araçların temini ve ilk gi- 
şirhi finanse edecek maddi kaynak sağlana- 

ak öneri somutlaştırıldı.

Siyasi örgütlerle yapılan görüşmeler

Drleri ilk önce Kuzey Kürdistanlı siyasal güç- 
rden KUK, KAWA, TKSP, PPKK, KİP, Teko- 
n, TSK, AR gibi siyasal güçlere ve ardından 
<DP, l-KSP, PASOK, YNK, SKDP, Hevgirtina 
el, Suriye Kürtleri Sol Partisi, SKİDP, Komela 
an); süreç içinde İ-KDP ve Türk solundan 
<KKÖ, Devrimci-İşçi, TKP-B, HK, TKP- 
L(Partizan), TKP-ML Hareketi vb. gibi örgüt- 
re götürüldü. Kürdistanlı bütün politik örgüt- 
r istisnasız öneri çerçevesinde sunulan 15

günlük bir Kürtçe-Türkçe gazete ve Haber 
Ajansı’m olumlu karşıladılar. PKK, bu çalışma
yı yürüten kadroyu “Evren-Özal faşizminin 
işbirlikçileri”  olarak değerlendirdiği için doğal 
olarak öneri götürülmedi. Düşünceyi (projeyi) 
olumlu karşılıyan politik örgütlerden şu istek
lerde bulunuldu:
□  Bu çalışmaya gücü oranında kadro vermek, 
maddi yükünü omuzlamak, gazetenin dağıtım 
ve abone çalışmasına katkıda bulunmak, ör
gütüne ait haberleri gazeteye iletmek, varsa 
yazar arkaşlarının yazı yazmalarını sağlamak, 
gazetenin teknik imkanlarından yararlan
mak.. Üzerinde herhangibir mülkiyet iddiası 
bulunmayan bu basın merkezini, süreç içinde 
oluşacak kadrolara devretmek.
Görüşülen siyasal güçler ise, şu cevapları 

verdiler:
Rızgari; çalışmanın gerektirdiği bütün konu

larda gerekli katilarda bulunacağını belirtti.
KUK; “ Bu süreçte iç sorunlarımız olduğu 

için katkıda bulunamayız. Ancak olumlu bir 
düşüncedir. Sorunlarımızı çözdükten sonra 
katkıda bulunabiliriz.”  deyip, Gazetemize ilet
tiği bir mesajla da desteğini dile getirdi.

TKSP; “ Önerinizi görüşeceğiz”  deyip yak
laşık iki aylık bir süreden sonra “ Olumlu bir 
düşünce ama gerçekleşeceğine inanmıyo
ruz. Rızgari’nin görüşlerini yansıtacağı kana
atindeyiz. Hele bir kaç sayı çıksın değerlendi
relim...”  vb. dendi.
PPKK; “ Çok olumlu bir proje, kendi aramız

da görüşüp önerinizi cevaplandıracağız”  de
dikten sonra, “ Biz bugünkü koşullarda böyle 
bir çalışmaya destek olamayacağız. Sizlere 
başarılar dileriz.”
TSK; Olumlu bir çalışma olduğunu destekle

yeceklerini belirttiler.
Tekoşin; “ Olumlu bir düşünce ancak yöneti

mini birlikte üstlenmek gerekir” . Bu örgüt da
ha sonra kendisini feshetti.

KAWA; “ Olumlu bir öneri, imkanlarımız da
hilinde yardımcı olmaya çalışacağız” , diyor ve 
bir mesajla dayanışmasını dile getiriyordu.
Ala Rızgari; Olumlu bir çalışma olduğunu 

belirterek, başarı dileğinde bulundu. Ancak 
yardımcı olamayacaklarını belirtti.

KİP; “ Olumlu bir çalışma” .

Irak-KDP (Mesud Barzani); “ Olumlu bir 
proje, Avrupa’daki arkadaşlarımızın dağıtım 
ve abone kampanyasına katılmalarını, yazar 
arkaşlarımızın yazı yazmalarını, Güney Kür
distan haberlerini iletmeyi, İsveç’teki arkaşla- 
rımızın tercüme işlerinde yardımcı olmalarını 
sağlayacağız.”

Irak-KSP (Resul Mamend); “ Olumlu bir pro
je elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”

Irak-KDHP (Sami Rahman); ‘ ‘Olumlu bir dü
şünce, Gazete birkaç sayı yayın yaptıktan son
ra değerlendirebiliriz. Ancak, öneriniz çerçe- 
visinde arkadaşlarımızın yardımcı olmaları 
için kendilerine bilgi vereceğiz.”

PASOK; Gazetemize ilettiği mesajında da di
le getirdiği gibi, gazeteyi destekleyeceğini be
lirtti.

YNK; “ Önerinizi politik büromuza ileteceğiz’ 
dedikten yaklaşık bir yıl sonra kendisi ile görü
şülen YNK Dış İlişkiler sorumlusu K.Hoşnav, 
“ Olumlu bir çalışma elimizden gelen desteği 
vereceğiz” . C.Talabani: “ Çok olumlu bir çalış
ma, istekleriniz neyse yardım etmeye hazırız” 
dedi.
Suriye KDP; Olumlu bir çalışma olduğunu, 

(Demokratik İttifak içinde yer alan üç örgüt 
adına: SKDP, Hevgirtina.Gel, Suriye Kürtleri 
Sol Partisi) belirtti. SKİDP de çalışmaları 
olumlu karşıladığını belirtti. İran KDP ve KO
MELA da çalışmayı olumlu bulduklarını belir
terek haberlerini ileteceklerini söylediler.
Türk Solu’ndan, Kurtuluş (TKKKÖ), Devrimci

- İşçi, TKP-B, HK, TKP-ML (Partizan), TKP-ML 
Hareketi, TKP-İşçinin Sesi ile Irak Komünist 
Partisi olumlu bir çalışma olduğunu belirterek 
değişik önerilerde bulunup, desteklemeye ça
lışacaklarını dile getirdiler.

Demokratik Kuruluşlarla kurulan ilişkiler

Avrupa’da faaliyet gösteren bütün Kürt der
neklerine, kültürel kuruluşlarına, Kürt Enstitü
sü vb. Gazete hazırlık aşamasında iken gön
derilen bir mektupla önerileri istenerek, faali
yetlerine ilişkin haberlerine gazêtede yer 
verileceği, ANK aracılığı ile kamuoyuna ilet
meye çalışılacağı belirtildi.

İlişki kurulan yayın ve yayınevleri

Avrupa’da faaliyet gösteren 45 civarında 
yurtsever-demokrat nitelikli kürtçe-türkçe der
gi, gazete, bülten ve yayınevine gönderilen bir 
mektupla Kurdistan Press ve ANK’nın amaç 
ve nitelikleri anlatılarak, yayınlarını tanıtma 
önerisi ve abone kampanyasına destek sağla
maları talebinde bulunuldu.

Gazeteci, yazar, sanatçı ve edebiyatçılarla 
kurulan ilişkiler

Kürdistan’ın dört parçasındaki bütün siyasal 
güçlere ulaşmaya çalışan Kurdistan Press’in 
yayına hazırlık aşamasında Kürdistanlı bütün 
politik örgütlerin yazar olarak ismi öne çıkmış 
veya yazı yazan unsurlarını, Kürdistan’ın dört 
parçası, Avrupa ve SSCB’de yaşıyan Kürt ya
zarlarına, Türk solundan her politik eğilimdeki 
yazarlarla ve ilgi alanı Kürdistan olan AvrupalI 
yazarlara gönderilen özel bir mektupla yakla
şık 100’ün üzerinde yazarla ilişki kuruldu.

Kendisine mektup gönderilen yazarlardan 
50’ye yakını mektubu cevaplandırarak, Gaze
teye yazı yazacaklarını belirtirken, çağrı yapı
lan bir kısım yazarlar çağırıyı cevaplandırma 
gereği de duymadılar.

Yayına başlayış

15 günlük bir gazete ve düşük bir kapasite ile 
çalışan bir Ajans için gerekli öğelerin asgari 
düzeyde oluşması, siyasal güçlerin demokra
tik kuruluşların, yayınların, yazarların öneri 
eleştiri ve tavırları netleştikten sonra Kurdistan 
Press Eylül 86’da yayına başladı.

Kurdistan Press neleri yapabildi?

Kurdistan Press belli bir ideolojik ve siyasal 
düşünceye sahip olan yönetici ve çalışanları 
ile genel olarak yurtsever demokrat ve sosya
list siyasal güçlerin sesi olabileceğini kanıtla
dı.
Kurdistan Press, mevcut yayın anlayışını kı

rarak inşaların düşüncelerini serbestçe ve is
teyerek yazabildiği bir ilişki biçimi oluşturdu.
Kurdistan Press, Kürdistan’ın kurtarılmış böl

gelerini, peşmergeyi ve oradaki sosyal yaşa
mı, savaş koşullarını kamuoyuna aktarabildi.
Kurdistan Press, zindanlarda direnen ülkede 

mücadele eden, Avrupa’da Kürt halkı ile daya
nışma için yapılan eylemleri, çalışmaları ka
muoyuna duyurdu.
Kurdistan Press, yurtsever- demokrat ve sos

yalist güçler arasında çelişki yaratacak bir ya
yın politikasına karşı durarak, ulusul kurtuluş 
mücadelemiz üzerinde oyanan oyanlara işa
ret etti.
Kürdistan Press, Kürt dilinin gelişmesine 

edebiyatının iiermesine, bu alanda yeni ka
lemlerin ortaya çıkmasına hizmet etti. Avru
pa’da yaşayan Kürt çocukları ile canlı ve doğ
rudan ilişkiler kurmayı becerdi.
Kurdistan Press, Kürdistanlı ve Türkiyeli poli

tik örgütlerin yetkili organları tarafından ileti
len haberleri hemen hemen eksiksiz ya
yınladı.
Kürdistan Press, Kürt sorununun Türk Bası- 

nı’nda yer almasını ve Kürdistan’la ilgili san- 
sansoyenel haberlerin frenlenmesini sağladı.
Kurdistan Press, sömürgeci TC’nin Avrupa’

da yeni kılıflar altında piyasaya sürdüğü gö
nüllü diplomatlarını teşhir etti. Onların istedik
leri gibi at oynatmalarının artık mümkün olma
dığını gösterdi.
Kurdistan Press, dört parçadan Kürt yazarla

rı ile SSCB ve Avrupa’da yaşayan Kürt yazar
larının aynı gazetede düşüncelerini açmaları
na olanak hazırladı.
Kurdistan Press, Kürt sanatçılarını ve ürünle

rini tanıttı.
Kurdistan Press, bütün sınırlı imkanlarına 

engellemelere provaksoyonlara, tehditlere 
rağmen; bağımsız demokratik yayın ilkelerin
den taviz vermedi. Siyasal örgütlerden, de
mokratik kuruluşlardan yazar ve okurlardan 
gelen öneri ve eleştirileri ciddi bir şekilde de- 
ğerlendirirerek kitlenin okuduğu, aradığı, me
rakla beklediği ulusal bir yayın haline geldi.
Kürdistan Press ve ANK doğru haberciliği ve 

isabetli değerlendirmeleri ile uluslarararası 
planda aranan, kaynak olarak kullanılan ve 
Kürt yurtseverlerinin övünerek sahip çıkabil
dikleri bir gazete haline gelmeyi başarabildi.

Kurdistan Press neleri yapamadı?

Kurdistan Press, yayın öncesi planlanan da-
ıtım sorununu gerektiği biçimde çözemedi.
^ağıtım konusunda karşılaşılan en büyük en

gel, dağıtım tekellerine TC’nin direk ve Türk 
basını yolu ile yaptığı endirek baskılardı.
Kurdistan Press, çıkışında duyurduğu 4 veya 

6 sayıda bir yayınlanması planlanan İngilizce 
informasyon sayılarını yayınlıyamadı. Bu ko
nuda en büyük eksiklik İngilizce yazabilecek- 
çevirebilecek kadroya profesyonel çalışma 
düzeyinde maddi kaynak yaratılamamasıydı. 
Bununla beraber İngilizce program sorunu da 
teknik olarak çözülemedi.
Kurdistan Press, kürtçenin soranca lehçe

sinde Arap harfleri ile yayın yapamadı. Bu ko
nuda eksiklik yine profesyonel kadro istihdam 
edebilecek maddi koşullara sahip olamamak

tan kaynaklanıyordu.
. Kurdistan Press’in yapmayı amaçaladığı ve 
yurtsever kitlenin Kürdistan Press’ten bekle
diği çalışmaların yerine getirememesi, Kürdis
tan Press’in imkansızlıklarından kaynaklanı
yordu. Kürdistan Press, maddi olanaklarını, 
kadrolarının enerjisini ve Kürdistan Press’in 
karşılıksız çalışan yazar, muhabir ve dağıtıcıla
rının imkan ve enerjilerini son sınırına kadar 
kullanarak 40 sayıda ortaya çıkarabildiği ürün
leri sergiliyebildi.
Kurdistan Press’in hazırlık çalışmalarının 

sürdüğü dönemde, politik örgüt, demokratik 
kuruluş ve yazarların büyük bir bölümü Kur
distan Press’e verdikleri sözleri -içinde bulun
dukları şartlar elverişli olmadığı için- tuta
madılar.
Kurdistan Press’in çalışmalarına katılma 

esası üzerine görüşme yapılan politik güçlerin 
büyük bir bölümü taahhütlerini yerine getirme 
konusunda gerekli duyarlılığı göstermediler.

Kurdistan Press’in emkonomik durumu.

Kurdistan Press’in hazırlık çalışmaları dev
rimci arkadaşlarımızın başlattıkları bir. bağış 
kampanyası ve Kurdistan Kurtuluşu Örgütü 
(Rızgari)’nin olanakları ile ortaya konan 110 
bin kron civarında bir sermaye.ile başlatıldı. 
Bu paranın dökümü şöyle: 8000 İsviçre frangı, 
12.000 Batı Alman markı, 31.000 İsveç kronu
Kürdistan Press’in dizgi ve fotoğraf işleri ile 

haberleşme ve ulaşım araçları için 5 yıl içinde 
ödenmek koşulu ile 700.000 kron borçlanıldı.

Kürdistan Press’in 39. sayısında toplam tü
ketimi 1 Milyon 600 bin krona ulaştı.

Bu paranın yaklaşık 600 bin kronu gazetenin 
satış ve abone gelirlerinden sağlandı. 350 bin 
kron Üçüncü Dünya Ülkeleri İle Dayanışma 
Vakfı’ndan bağış olarak alındı. Ancak, Vakıf, 
bu bağış ile alınan ek teknik araçların kullanı
mını Kürdistan Press’e verdi. Kürdistan 
Press’in kapanması durumunda bu araçlar 
Vakıf’a iade edilecek.
350 bin kron ise, Kürdistan Press’in resmi 

borçları ödendikten sonra geri iade edilmek 
üzere uzun vadeli faizsiz borç olarak bir Kürt 
yurtseverinden temin edildi.

İsveç Kültür Bakanlığı’nın yardımı ise 305 bin 
krondu.

İlk borçlanmaların halen ödenmesi gereken 
bölümü 400 bin kron civarındadır. Kurdistan 
Press ve ANK’nın aylık gideri ise yaklaşık 60 
bin kron civarındadır.

Sonuç

Kurdistan Press’i 40. sayıda değerlendiren 
Kurdistan Press çalışanlarının kanısı; bu kad
ronun yeteneği fedakarlığı ve Kurdistan 
Press’i maddi ve manevi olarak destekleyen 
halkımızın katkıları ile böyle yayının gerçekle
şebileceğidir.

Yurtsever-demokratik, sosyalist siyasal güç
lerden, demkoratik kuruluşlardan, yazar ve 
aydınlarımızdan beklenen coşkulu ve verimli 
desteği görmemek üzücü olmuştur.

Belirtmek gerekir ki, Kurdistan Press, birçok 
sorumsuz çevre tarafından didişme ortamına 
çekilmeye çalışıldı. Bu didişmelere taraf olma
mak için gerekli titizliğin gösterildiğini vurgu
layalım.
Kürdistan Press’in bu gün ulaştığı nokta, ne

resinden bakılırsa bakılsın gurur vedicidir. 
Profesyonel Kürt basınının temeline, Kürdis
tan Press ile sağlam bir köşe ta$ı yerleştirilmiş 
oldu. Bu köşe taşı üzerinde başlangıçta oldu
ğu gibi bu gün de herhangibir özel mülkiyet id
diası yoktur. Kürdistan Press ve ANK üzerinde 
hareket edilen ilkeleri tahrip etmeden omuzla
yıp götürecek kişi ya da kuruluşlara her an bü
tün imkanları ile devredilebilir. Kürdistan 
Press arşivleri -özel mektuplar ve açık abone 
adresleri dışında- her okuyucuya, her siyasi 
harekete açıktır. Kürdistan Press’in nasıl ha- 
zınlandığını, nasıl dağıtıldığını, gelir giderleri
ni vb. her okuyucu, her siyasi öge her zaman 
araştırabilir, denetleyebilir. Merkez büromuz
da gerekli inceleme ve araştırmaları yapabilir.

Siyasi örgüt temsilcileri, yazarlar, araştırma
cılar Kürdistan Press’in tüm çalışmalarına her 
düzeyde her zaman katılabilirler.
Okuyuculmarımıza sunduğumuz bu değer

lendirme aynı zamanda Kurdistan Press’in ha
zırlık çalışmaları sürecinde ilişki kurduğumuz 
politik örgütlere, demokratik kuruluşlara, 
basın-yayın organlarına sanatçı ve yazarlara 
da sunulan bir değerlendirmedir. Kürdistanlı 
siyasal güçlerin bu değerlendirme üzerinde 
gerekli ciddiyetle düşünmeleri isteklerimiz 
arasındadır.

Kürdistan’ın kurtuluşu uğruna hizmet veren 
ve verebilecek olan her mevziyi koruma bilinci 
ile Eylül’de buluşabilmek umuduyla...

Hoşçakalın.
Kurdistan Press
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Özal, Atina ziyareti esnasında “Meçhul Asker Anıtı”na çelenk koymasından 1 saat sonra, 1974’de Türkiye tarafından esir alınan ve şu ana kadar haklarında 
bilgi edinilemeyen 1619 savaş esirinin eşlerinden bir kısmı, aynı yerde protesto gösterisi yaptılar. Foto;Eleftheretopia

Türk-Yunan ilişkileri alabildi
ğince devam etmekte, Belediye 
Başkanları, Dış İşleri Bakanı 
Mesut Yılmaz ve Bakanlar’ın 
Atina’yı ziyarati ile Türk Başba
kanı TÖzal’ın Yunanistan’a gel
mesine zemin hazırlanması, di- 
yaloğun daha somut bir alana 
girmesine yol açtı. Sömürgeci 
ırkçı Türk devleti, Yunanistan’
dan ne istediğini açıkladı.
Mesut Yılmaz’ın önerilerinden 

çoğu ABD ve NATO’ya hizmet 
etmektedir. Bu önerilerden ba
zıları Yunanistan’ın Ege deni
zindeki NATO tatbikatlarına ka
tılması, NATO tarafından Skiro 
adasına ve Çanakkale’de yapı
lacak olan alt yapı tesislerinin 
yatırımlar konusunda tartışılma
sı ve bu konuda ikili görüşmele
rin başlaması. Halbuki bu konu
ların NATO düzeyinde tartışıl
ması gerekmektedir. Büyük bir 
ihtimalle gelecekte, Midilli ada
sının silahlandırılması konusu 
da tartışılacaktır. Mesut Yılmaz 
tarafından kıta sahanlığı, hava 
sahası ve sular sahası, Batı 
Trakya azınlığı, teröre karşı iş
birliği (Kıbrıs meselesi hariç) 
tartışma konusu olması teklifin
de bulunuldu. Türk kesimi hem 
hava sahası, hem sular saha
sında Yunanistan’ın egemen 
haklarını red ederek 10 milden 6 
mile inmesine ısrar ederek, 
uluslararası Lahey Adalet Diva- 
m’na başvurulmasına karşı çık
makla yayılmacı emelleri bir da
ha ispat etmektedir. Yunan kesi
mi ise, kesinlikle azınlık 
konusunun tartışılmasına karşı 
çıktı.
Terör meselesine gelince; Yu

nan heyeti, işbirliği teklifine ce
vap olarak AET çerçevesinde 
hareket edeceğini açıklamakla 
yetindi. Fakat Türk devletinin en 
önemli sorunlarından biri olan 
Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketini 
terör olarak saymaktadır. Bun
dan amaçlananlardan biri, Kürt 
ulusal kurtuluş hareketini bas
tırmak ve Türkiye’nin AET’ye 
girmesi için Yunanistan’ı ikna 
edebilmek, diğer taraftan da ya
yılmacı taleplerinden hiç bir 
adım geri atmamak, Kuzey- 
Kürdistan’daki ulusal kurtuluş 
mücadelesini de Türk devleti
nin bir iç sorunu olarak göster
meye çalışmaktı.
Atina’da Papandreu-Özal gö

rüşmeleri ardından yapılan or
tak basın açıklamasında, Baş
bakan Papandreu, Yunan dış 
politikasının ilkelerinden şimdi
lik hiç bir taviz vermediğini söy
lemekte. Geçen yazımızda be- 
lirtiğimiz gibi, Davos’ta diyalo- 
ğun başlamasında iç ve dış 
dinamiklerin büyük bir rol oyna
dıklarını belirttik. O görüşme
den sonra, Yunan toplumunun 
içersinde ulusal ve yurtsever ni
telikli geniş bir kamuoyu yaratıl
dı. Yunan halkı ve aydın kesimi 
Türk-Yunan ilişkilerinin tarihsel 
süreçleri konusunda süratli bir 
şekilde bilgi edinmeye başladı
lar. Daha sonra Yunanistan’daki 
siyasi partiler de (YKP) hariç, bu 
ilişkilere karşı tavır almaya baş
ladılar. Hatta, Ankara ve Kıbrıs’- 
daki Yunan elçileri görevlerin
den alındılar. Bu demektir ki, 
Yunan toplumu dinamiktir ve o 
bakımdan Yunan burjuvazisi
nin politikasını etkiliyebilmiştir.
Turgut Özal’ın açıklamaların

da nazarı dikkati celp eden iki 
nokta vardır..
# Birincisi: “İki ülke de Osmanlı 
İmparatorluğumdan doğdular. 
Bunların arasında yanlız bir te
mel fark vardır, bir tanesi Os
manlI İmparatorluğu sürecinde 
doğdu, diğeri ise imparatorlu
ğun çüremesinden sonra kurul
du
Gerçekten Yunanistan devleti

nin çağdaş tarihi 1821’de Os
manlI İmparatorluğumun bo
yunduruğundan kendi ülkesi
nin topraklarının bir kısmını 
kurtardıktan sonra başlamakta. 
Ne yazık ki, diğer balkan devlet
leri gibi Yunanistan, toprakları
nın tümünü kurtaramadı.
1919-1922 yıllarında Türk- 

Yunan savaşında Yunanistan 
yeniden topraklarını elde ede
bilme fırsatını kaçırarak, Lozan 
Anlaşması’nın yabancı güçler 
tarafından kendisine zorla im- 
zalattırılmasından sonra, kendi 
ülkesinin topraklarını elde etme 
fikrini tamamiyle yitirmiş du
rumdadır. Özal, sanki, Yunan 
ulusunun bir tarihi yoktur ve kö
kenleri Osmanlı Türklerinden 
gelmedir gibi bir anlayışı ortaya 
koymaya çalıştı. Doğal olarak 
Yunan basın mensupları ve di
ğer çevreler bu açıklamayı 
kınadı.
Dikkatimi çeken ikinci nokta

şu basın toplantısında özellikle 
sorulan sorulardan birisi şöy- 
leydi: “Lozan anlaşmasına say
gılı mısınız ve bu anlaşmayı uy
guluyor musunuz? Uygulama 
konusunda, İmroz, Bozcaada, 
İstanbul ve Ege'de denetimli uy
gulama kabul edebilir misi
niz?”
Cevap olarak Özal, “Hüküme

timiz, Lozan anlaşmasını gerek
tiği biçimde İmroz, Bozcaada ve 
İstanbul'da uygulamaktadır”  
dedi.
Bilindiği gibi, Lozan anlaşma

sının şartları emperyalist güçler 
tarafından Türk-Yunan savaşı
nın bitiminden sonra zorla ka
bul ettirildi. Avrupa devletleri, 
ABD ve SSCB’nin onayladığı 
bir anlaşmaydı. Bununla bera
ber Türk devleti, Ermeni ve Kürt 
ulusuna hiçbir hak tanımadı.
Küçük Asya (Ege) ve Pontus 

Rumları kendi topraklarından 
sürüldü. 2.5 milyonluk halkın 
yalnızca 900 bini Yunanistan’a 
ulaşabildi. Diğerleri ya katledil
diler ya da türkleştirıldiler. Me- 
kadonya’dan ve bazı adalardan 
Türkler, Türkiye’ye göç ettirildi
ler. Nüfus bakımından, tahmini 
olarak, mübadelede Rumlar 
dörtte iki nispetinde fazlaydılar. 
Lozan Anlaşması’nın 14. mad
desi ile İmroz, Bozcaada Doğu 
Trakya ile beraber Türkiye’ye bı
rakıldı. İmroz ve Bozcaada’da 
Rum ulusuna muhtariyet tanın
dı. Ama, Türk devleti bu madde
ye hiçbir zaman saygılı davran
madı. Yerli nüfusun % 95’i za
ten Rum’du. TC, anlaşma 
maddelerini çiğneyerek, adala
rın demografik, kültürel, iktisadi 
ve doğal kaynaklarını ilhak ede
rek gasp etti. Ve yerli halkın 
mülkünü müsadere ederek, 
mecburi göçe tabi tuttu. .
Diğer konuya gelince, İstan

bullu Rumların, yalnızca İstan
bul’da kalmalarına karşılık, Batı 
Traka’daki Müslümanların da 
orada kalmaları kabul edildi. 
Böylece, iki taraf için de bir den
ge sağlanabildi. Bundan sonra 
TC, homojen bir yapı oluştura
bilmek için gerekli her çareye 
baş vurdu.
Anlaşma konusunda Yunanis

tan ile TC arasında yalnız ser
vetler konusunda tazminatlar 
askıda kalmıştı.
Lozan anlaşmasının 15. mad

desine göre 12 Adalar İtalyan 
egemenliğine bırakılmaktaydı. 
20. Maddesine göre Kıbrıs, İngi
liz sömürgeciliğinin egemenli
ğine terkedilmekteydi.
1930 döneminde Yunan Dış 

politikası açısından en önemli 
olgular, Vanizelos döneminde 
İsmet İnönü ve Mussolini anlaş
malarıdır.
10.06.1930’da Vanezelos Türk- 

Yunan anlaşması imzalanmış 
ve mal-mülk konularında anlaş
ma sağlanmıştı. Aynı dönemde 
Kuzey Kürdistan’da Ağrı isyanı 
ve Kıbrıs’ta ulusal kurtuluş mü
cadelesi veriliyordu. Vaneze- 
los’un o dönemdeki kaypak tav
rı bu nedenlerle ortaya çıkmak
tadır. Çünkü, Vanizelos bu 
anlaşma ile, kurtuluş mücade
lesi veren halklara sırtını çevir
miş oluyordu.
Bu “dostluk”  antlaşmalardan 

sonra TC Kürt halkına ve Rum 
azınlığına saldırılar ve katliam
lar düzenledi 1942’de Varlık 
Vergisi ile bütün Rum tüccarla
rını ıktisaden mahvetti. Borçları
nı ödeyemeyenleri güya silah 
altına alacağız diyerek Aşkale’- 
da toplama kamplarına sürdü. 
Eğer Hitler Almanyası savaşı 
kazansaydı tüm gayri
müslimleri Almanlarla birlikte fı
rınlara sokarak yok edecekler
di. Dolayısıyla ırkçı devletin 
planları suya düştü. 1955’te 6-7 
Eylül’de Rumlara karşı Türk 
devleti tarafından örgütlenen 
program başarıyla sonuçlandı.

İstanbul’lu Rumların büyük bir 
kısmı Yunanistan’a göç etmeye 
mecbur kaldı.
1964’den sonra mal ve mülkle

rine el konularak, Yunan uyruk
lu olanlar İstanbul’dan sürüldü. 
Bütün bunlara karşı Batı Avru
pa, Sovyetler ve özellikle Yunan 
hükümetleri sessiz kaldılar. Da
ha sonra, 1974’de işgalci Türk 
ordusu başından Karaoğlan 
(Gakko) Kuzey Kıbrıs’ı işgal etti.
Tüm bunları yazmamın nede

ni, bu sorunları bugüne dek ne 
Türk ve ne de Yunan şolu’nun 
tartışmamasıdır. Örneğin, 
TBKP - YKP ortak açıklamasın
da, bu sorunları tartışanları şo
venizm ile karaladı. Netice itiba
rıyla T.C’nin Yunanistan’ın öne 
sürdüğü talepler resmen Lozan 
Antlaşması’nın red edilmesi ve 
bu antlaşmanın ardından imza
lanan antlaşmaların (Örneğin 
Moutre 1936) da terk edilmesi 
anlamına geliyor. Böylece, Lo
zan’ın muhtevası boşaltılıyor ve 
soyut bir hale getiriliyor.
Rum azınlığın İstanbul’da kal

masını, baskılardan dolayı İm- 
ros ve Bozcaada’nın boşaltıl
masını ve bu tüm olgulardan 
dolayı devletlerin yeni bir ant
laşma imzalamalarının gerekli
liğini savunuyorum. Yunanis
tan’ın bu konuda avantaj sağlı- 
yabilmesi için yeni bir dış 
politika izlemesi gerekiyor.
Son duruma bakarsak, Türk - 

Yunan yaklaşamı 1930’ları ha
tırlatıyor. Yine, o dönemde oldu

ğu gibi Kıbrıs’ın % 38’i işgal al
tında ve Kuzey Kürdistan hızlı 
bir ulusal bilinçlenme aşama
sında bulunmaktadır. Güney 
Kürdistan’da ise, Kürt hareketi 
zafer ya da yenilği altarnetifi ile 
karsıkarşıyadır. Öte yandan 
Türkiye, bütün enerjisiyle AT’ye 
girmeye uğraşmaktadır. Türkiye 
bu sorunu çözebilmesi için ilk 
elde Yunanistan’ı ikna etmek 
zorundadır. Ayrıca, Kıbrıs’dan 
geri çekilmesi, Türkiye’de birta
kım reformların pratiğe geçme
si, legal bir komünist partsinin 
kurulması, Kürt sorununa bir 
“çözüm” bulması gerek
mektedir.
Yunanistan’a gelince. Bence, 

Yunan devletinin dış politiksın- 
da bir Kürdistan politikası var. 
Fakat, henüz olgunlaşmamış 
ve içinde bir dizi eksiklik taşıyan 
bir politikadır bu. Yunanistan, 
AT düzeyinde diplomatik bir şe
kilde Kürt ulusunun bir azınlık 
meselesi olduğunu savunuyor. 
Bu burujuva bir düzeydir. Bu
nun tercümesi şudur: Kürtlere 
otonomi ya da kültürel özerklik 
tanınması.

★

Sonuçta bütün bu olup biten
lere rağmen eğer Türkiye, yayıl
macı emellerinden vazgeçerse 
Yunan devleti Türkiye’ye AT yo
lunu açacaktır. Ve böylece Yu
nan toplumunun iç dengesi de 
belli olacaktır...
19.06.1988

Yorgo BACA

DİYARBAKIR

Oniversibfde Açlık M
Divarbal

Dicle Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesin’de çalışmakta olan 74 işçi hiç bir gerekçe gösterilmeksizin, 
Üniversite yönetimi tarafından işten çıkanlmışlardı. Haklarım alabilmek amacıyla, başlarında Sendika

I ...........................  .................... .

" Kanunda bir işyerinde işçi çıkarıldıktan 6 ay sonra, yeni işçi alınır. Ama, Üniversite yönetimi bu kanu
nu çiğneyerek çıkardığı işçilerin yerine hemen yeni işçiler almaya kalktı. İşçilerimizin, zamlı ikramiyeleri 
verilmedi. Sorunlarımızı bölge ve il valiliklerine götüreceğiz. Eger bir çözüm yolu bulunmazsa tekrar aç
lık grevine başlayacağız.. ü U□
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Sn. Gültekin Gazioğlu’na

KISA BİR AÇIKLAMA
Kurdistan Press’te kendisiyle yaptığımız bir ro- 

pörtaja ilişkin, Gültekin Gazioğlu’ndan, gazete 
aracılığı ile gönderilen bir mektup aldım. Röportaj
la birlikte yayınlanan yorum yazımdaki usluba iliş
kin dostça uyarıların yapıldığı mektubu kişisel ol
duğu için yayınlamak uygun düşmezdi. Ancak, 
sayın Gültekin Gazioğlu’nun muhtemel yanlış an
laşılmalara yolaçabileceği olasılığına işaret etmiş 
olması nedeniyle, Kurdistan Press okurları için bir 
açıklama yapmayı zorunlu gördüm.

Röportaj hiç bir ekleme ve çıkarma olmaksızın 
teypte olduğu gibi..basıma sokulmuştur. Ancak, 
sayın Gazioğlu “TÖB-DER kongresinde bir prog
ram taslağı kabul edildi, biz onu uyguladık” sözle
rinin başlığa çıkarılmasının, başkaları tarafından 
yapılan programın, onlar tartından uygulanması 
gibi bir anlama yolaçabileceği kaygısını ifade edi
yor. “Programın daha taslak haline gelmesinden, 
uygulanışına kadar göz nuru ve emeği olanlardan 
biri" olduğunu söylüyor, kişisel mektubunda Gazi
oğlu. Buna tanıklık edebilecek insanlardan bah
sedip, onlarla konuşabileceğimi belirtiyor.

Her şeyden önce bunu tartışma konusu yapma 
gibi bir niyetim olmadığını söylemeliyim. Eğer sa
yın Gazioğlu böyle olmuştur diyorsa, böyledir. Ay
rıca, sorun sayın Gazioğlu’nun belirttiği gibi kor
kaklık sorunuda değil. Özellikle, Türkiyeli aydınlar 
Kürt sorunu hakkında konuşmaktan korkmadıkla
rını söylüyorlar. Doğrudur. Bence, olaya başka bir 
açıdan yaklaşmak gerekir. Ben, çerçeve yazımda 
bunun böyle olmadığının özellikle altını çizdim.

İnsanların düşünceleri nedeniyle her türlü eziyet

ve ölümü göze aldıkları bir ülkede Kürt sorununa 
ilişkin ilgisizliklerini korkaklıkla izah edilemeyece
ğini yazdım. Bu bütünüyle bir yaklaşım, bir kavra
yış sorunudur. Ve hayat göstermektedir ki, sadece 
Türkiye’de değil bütün dünyada, ulusal soruna ilgi 
ezen ulus devrimcileri için sorunun merkezinden 
uzaklaştıkça artmaktadır. Nasıl ki, bir Türk devrim
cisi olarak ben bunu “141 - 142’nin olmadığı, 
1988’in Stockholm’ünde keskinliğin” nedeniyle 
söylemiyorum; bu hayatla doğrulanan bir gerçek
se, bu gerçeğin teslim etmemenin nedeninin, kor
kaklıkla ilgisinin olmadığı da bir o kadar gerçektir.

Yazıda kullandığım usluba ilişkin sayın Gazioğ’- 
lunun dostça uyarılarını elbette dikkate alacağım. 
Ancak, orada belirtilen düşüncelere ilişkin bir ya
zıyı bizzat basılmak üzere gazeteye yollaması da
ha faydalı olurdu sanırım. O zaman, sadece üslu
buma ilişkin değerli uyarılar almamım yanında, ik
na edici bir bakışla düşüncelerimi de gözden 
geçirme fırsatım olurdu. Her türlü tartışmaya açık 
bir yayın politikası olan Kurdistan Press’de ifade 
ettiğim düşünceleri eleştiren bir yazının memnuni
yetle yayınlanacağına inanıyorum.

Bir de, sayın Gazioğlu, “İsmini vermeden bah
settiğim devrimciyle kendisini karıştırmamaları 
için önlem” almam gerektiğini söylüyor. Eğer, Yu
nan iç savaşında, Yunan ulusunun kurtuluşu için 
dağlara çıkmakta tereddüt etmeyen bu devrimciy
le, Gazioğlu karıştırılmışsa, bu yanlış anlaşılmaya 
yol açtığım için özür dilerim... 
22.Haziran.1988/Stockholm

Göçmen AHMED

Be deng neminin
Berêz Kurdistan Press!
Bi daxwaziya pêşkeftina xe- 

batê, dixwazim dest bi nama 
xwe bikim.

Di jimara Kurdistan Press 
15.06.1988 ya paşîn de, ku we 
bersiva Sekreterê YNK da- 
bûn, li ser vê beyan û helwîsta 
weya baş dixwazim spasiya 
we bikim. Wek Rızgari jî, di 
bersiva xwe da dabû diyarkirin 
ku Sekreterê YNK, Celal Tala- 
banî îrada rêxistinên Kurdî da- 
ye ber lingan. Her çend ev ber- 
siv dereng jî bû lê cardin li ba 
min tiştek baş û girîng e. Divîya 
ev bersiv ji mêjve bihatana da- 
yîn. Ne bes Rızgari belkû ge- 
lek rêxistinên Kurdî. Ji ber ku 
wezîfe ne tenê ya rêxistina 
Rizgarî an yeka dî bi tenê ye. 
Lê, cardin mirov dikare bêje ku 
Rızgari pêşiyê ji tevgerên (he- 
rekên) dî stand û rêya rexne 
vekir. Li gora fikra min, ez dibê- 
jim heta îro kesî netirsî(cesur) 
nekir ku di vî warî de rêxne li 
YNK bigirtana.

YNK di van heyamên paşîyê 
de dixwaze wek mezinê malê 
serdestiyê li hemû herekên 
Kurdî bike. Nama Sekreterê 
YNKwekşîretek, ku li herêkên 
Kurdî bike. Bi vî rengê şiyandi- 
bû ku, goya tevgerên kurdî di- 
vê nexweşiyên nava xwe bidin 
rexek ü bibin yek. Elbet ev ga- 
ziya wî ji bo PKK bû. Vêja em

herekên Kurdistana Tirkiyê Apoci- 
yan baş nasdikin ku Apocî çine û 
xizmetê ji kî re dikin. Heta îro PKK bi 
sedan şoreşger kuştine û xwîn rijan- 
dine. Gelo hereketek weha guneh- 
bar bê rêxnelixwegirtin û bê hesap 
mirov dê çava pê re rûne û îttîfaqan 
çêke! Ma gelo berê vê gaziya Celal 
Talabanî ya rast ne ew bû ku Celal 
berî bi hereketên dî re rûniştibana û 
ditînên wan nas bikrana.

Gelo ma YNK, Apociyan nas dike? 
Ez bawer im, ku YNK bi kêmasîqasî 
herekên Kurdistana Tirkiyê PKK 
baş nas dike. Vêja ez nizanim ka ge
lo bo çi YNK dilşewatî vê meyleyê, 
ku herekên Kurdî bi Apociyan re ye- 
kitiyê çêkin?

Heta berê îttîfaqa YNK - PKK tiştên 
ku ji hev re nedigotin tûnebû. Heta, 
hevdû bi dûvalenkên (xulam) 
emperyalîzmê gunehbar dikirin.

Herçend felsefa herdû hereketan jî 
gelek berfirehe. Heta îro PKK çi kes 
nemaye ku pê re îttîfaq nekiriye. Çi 
îttîfaqên eşkere û çi jî yân dizî. YNK 
jî ji vî qasî kêmtir nemaye. Dibê ku 
hinek bêjin çava? Bo nimûne: Heta 
berî Gulana 83 an YNK rejîma BE- 
ES a Iraqê faşîst didan û digotin, “bi 
hîç rengekî mirov nikare bi rêjima 
Seddam reîttîfaqan çêbike.” Lê piş
te Gulana 83 an siyaseta xwe gu- 
hart, BEES ji faşîzmê hatin xwarê- 
bûn dîktator. Paşê jî şerê IKP enda- 
mên CUD’ê kir. Li ser navê 
parastina welat bi Iraqê re îttîfaq kir 
û li dij îranê şer kir. Pişte ku YNK di

vê siyaseta xwe da serfiraz ne- 
bû dîsa siyaset bedii kir. Li dij 
Seddam bû dijmin û peywendî 
bi Xumeynî re girêda. Seddam 
ji berê vê heta îro her Sedamê 
berê, faşîst bû. Çi guhertin tâ 
de çânebû. Lâ, siyaseta YNK 
wâ stratejiya wâ tektikân roja- 
ne her hate guhertin.

Hejâ gotinâye ku mirov bâje 
di van heyamên dawiyê de. 
Peyvendiyân YNK di gel here- 
kân Kurdistana Iraqê xweş bû- 
ye. Bereyek Kurdî hatiye da- 
mezrandin. Ev tiştê ha di ber- 
jevendiya (feyde) miletê Kurd 
de ye û bi vê çendê kêfa me tê. 
Divê mirov vê jî ji bîr neke.

Lê, mirov divî warî de jî hinek 
piştkule, ku ev yekîtiya YNK di 
gel herekên kurdî pir dirêj na- 
jo. Ji ber ku dîrok nîşanê me di- 
de, bo demeke kurt YNK gelek 
siyaset û stratejiyê guhert û 
hejta berdewam e. Nemaze 
derketina wî ya derve û tura wî 
ya Ewrupa û Emerîka sinyalên 
îttîfaqa xerab dide mirov. Ne
maze di van heyamên paşiyê 
de îttîfaqa PKK û YNK û ropor- 
tajên M. Alî Bîrand bi Apo re û 
çûne Celal ya Emerîka bala 
gelek mirovên kişandiye.

Ez bawer im, ku îttîfaqa YNK 
û PKK dê dirêj najo. Ji ber ku ît- 
tîfaqa her dû hereketan bi kâfa 
gelek herekên Kurdî nîne. Çi ji 
Kurdistana Tirkiyê û çi ji ya

r E c i i c r İ

Pey% “Bêedebî’VlîhinhêlênKurdistanê maneke pir

de tiliyên xwe di pozê xwe kin, bi destan fış bikin, 
xwarinê bi çelpeçelpî bixwin, vexwarinê bi firinî vex- 
win. li hevalên xwe guhdari nek 
tiştên xerab, nebaş û kirêt dikin, ji wan re ' 
tê goto. P ^ p e d e b ,,jt erebîtê. Yani “edebiyat”. Lê 

?iyat. îro ne t

ra-

Edebıyate di her dem û cıvatan 
eyistî ye. Dema er
İ^^f^pseji^bO; weke kurd, ku bi 

lestî û stem-
rciekehînmestir

XWENDINA EDEBIYATÊ 
LI NIK ME KURDAN

■ <fi- Hİ^'kı^iiia'de- st^^iâlcâ «flUSoe;,

wînin. Hewesa xwendina edebiyatê li nik me kurdan 
pir Jcirn İ f  İm  roman, çîrcİ^ helbest Û piyesan pir 

. kiril v î j t  im  ji tiştin kulturî pir

.yııdûr dikevin. «Çıiyîna sinema, tiyatro û konserên
musîkê li nik me kurdan pir kêm e. Hîn ji pir kesan 
,peye, ki|^İİjtatTjt» sînetaa, tiyatro u koıiseiantolaz 
û pêxwas in. Ev yeka han rojekê bi serê min de hat. 
Êvarekê li sûkê ez li hevalek! rast hatim. Wekeher car 
me silavdihev da, destên xwe da hev û li rew§ û karen 
hev pirsin. Dû re hevêl ji min pirsî:
-Ma tu ê bi ku de herî, lo!
-Ezê îşev herime tiyatroyê, ma Uı jî nayê?
-Tiyatro? tu dê herî tiyatroyê çi?
-Wele îşev piyesek xweş e, ji romana dostoyevski ya 

bi navê şûc û ceze çêkirme.
Hevalê min milê min kişand û got:
-De haydê lo, em herin ji xwe re bîskê li çayxanê rû- 

niıt û bipeyivin. TU dİ herî tiyatroya# çtf 
İB.hfeılŞ e p a y# hevalî deşir tişt radizan. M  xwe 

zane, hişyar û bîrewer didît. Ez jî di wê deqîqê de to- 
laz û pêxwas didîtim. Xwest ku alîkariye bi min bike 
û min jİ ser riya çewt vegeritıe.

Lê min destûr jê xwest û got:
;'-Ö^|̂ 8re, divê eşz piyesê nerevînim. Ezışev bi

Hevalê min keniya, serê xwe kil kir û got:
-Hinan ji min re digot, ku tu diharî sinema û tiyatro- 

yan min bawer nedikir, lê bi rastî jî wilo ye ha!.. 
-Irê wele, wilo ye, ez çi bikim?

• faj:S;iy|Şitf^:şiwe vemeşiyam.
Ev e, bêedebî, bêkulturi ye jî. Lê divê em ne bêedeb, 

n£|f p ia ilp r bimînin. Divê ku em bixwînin.

Dr. P O L O Ç O

Iraq û Iranê. Ji xwe Riz
garî jî di bersiva xwe da 
dabû diyarkirin ku nav- 
bera PDK-I, IKP û Apo
ciyan nexweş e. Ev me
sele jî wê bibe problem 
di navbera YNK û en- 
damên cepha nû ya 
Kurdî li Kurdistana 
Iraqê.

Hewîdar im ku, ditî- 
nên min di derbareyên 
YNK û bereya Kurdî de 
xeletbin û ev tiştên ha 
nekevin kiryarê û yekîtî 
û îttîfaqa wan her ber- 
dewam be ta rûxandi- 
na rijêma Iraqê û riz-

garkirina gelê kurd li 
kurdistana Iraqê.
? Bi dûmahikî cardin 
sipasiya Rizgarî dikim, 
ku heluvîstek weha dî- 
yarkirin û bersiva Sek
retere YNK, Celal Tala
banî da. Hevîdarim, ku 
rexna Rızgari wê bibe 
sedemek ji bo gelek 
hereketên Kurdî, ku di 
rewşên weha de bê 
deng nemînin û wezifa 
xwe bi cîh bînin.

Bi hevîya pêşkeftinê 
di gel silavên şoreşge- 
rî...

22.06.1988

Rower ŞAREZOR
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politika • ekonomi • toplum
Kürdistan’daki bağım

sızlık ve özgürlük müca
delesi açısından, Güney 
kürdistan’daki mücadele
nin başarıya ulaşması bü
yük bir önem taşıyor: Bu
nun doğuracağı politik ve 
psikolojik güç yalnızca 
Kürtler açısından değil, 
aynı zamanda, bölgedeki 
devrimci ivmenin hız ka
zanması için de son dere
ce önemlidir.

Lübnan’ın iki katı kadar 
büyüklükte bir kurtarılmış 
bölgeye sahip olması, yıl
ların deneyleri ile olgunla
şarak politik bir askeri güç 
haline gelen peşmerge 
örgütlenmesiyle, kitleler 
dayanan gücü ile Güney 
kürdistan’daki mücadele 
gerek Batı’yı ve gerekse 
bölge devletlerini tedirgin 
etmektedir. Orta-doğucla 
keskinleşen çelişme ve 
çatışmaların kaynağında 
yatan gerçeklerden biri 
de hiç kuşku yok ki Kürt 
sorunudur.

Şah’ın düşmesinden 
sonra ABD’nın kışkırtma
sı ile başlayan İran Irak 
savaşında, bölge, ABD’- 
nin çıkarlarına göre yeni
den biçimlendirilmek is
tenmişti. Silah geri tepti. 
Gerek mevcut rejimler, 
gerek bu rejimlerin uygu
ladıkları batı patentli 
ekonomi-politikaları ve 
gerekse hepsi işbaşında 
olan askeri cuntaların 
“toplumu terbiye etme” 
anlayışlarının ürünü olan 
baskı ve şiddetin yarattığı 
sorunlarla bölge iyice is
tikrarsız bir duruma geldi. 
Açık olan şu ki, Orta
doğu’daki devletlerin sı
nırları bölge halklarının 
iradesine ve çıkarlarına 
uyarlı olarak çizilmemişti. 
Bu da tarih içinde sürekli 
sarsıntıların başlıca ne
denlerinden biri olarak 
halen bölgeyi karıştırma
ya devam etmektedir.

Bölgede çıkarları olan 
güçlerin politik, askeri ve 
ekonomik çıkarları, toplu
mun dokusunda hızlı de
ğişiklikler yaratmıştır. Bu 
karmaşa içinde gözlerini 
dünyaya açan Kürdistan 
köylülüğünün, ulusal kur
tuluş bayrağı etrafında 
ekmek ve özgürlük için 
kenetlenmesi de hız
lanıyor.

Fakat, özgürlük eylemi
ne karşı Halepçe’de atılan 
zehirli gazlarla ölen, daha 
belki oyuncaklarla oyna
mamış çocukların ortada 
serilmiş cesetlerinde pat
layan batının flaşları, bel- 
kide yine batının üretmiş 
olduğu kimyasal madde
lerin, insanları kaç daki
kada ve nasıl öldürdüğü
nün araştırmaları ve he
sapları için kullanılacaktır. 
Her alanda imha ile karşı 
karşıya olan halkımızın 
düşmanlarına bu denli 
yardım eden batı, yaptığı 
işin sorumlusu olmadığı
nın yollarımda bulmuştur. 
Örneğin Federal Alman
ya, İsviçre, Belçika ve 
Hollanda başta olmak 
üzere, batının değişik ül
kelerinde üretilen kimya
sal zehirli maddeler, nay
lon ihracat ve ithalat şirket 
isimleriyle, Türkiye’de ye

niden ambarlanarak 
Irak’a sevk edilmektedir.

Pilot Plant und Kölb adlı 
Alman firmalarının geçen 
dönem içinde kimyasal 
silah üretebilen bir fabrika 
kurduğu son çıkan haber
ler arasında.
Ayrıca merkezi Ham

burg’da bulunan Water 
Engineering Trading adlı 
bir başka Alman şirketi
nin, aynı amaçla kimyasal 
silah üretimi için malze
me ve aygıtları 1986 yılı 
içinde Münih’te bulunan 
Merkür adlı bir nakliye fir
masının aracılığıyla Türki
ye üzerinden Irak’a ulaş
tırdığı söyleniyor (Stern 
dergisi).

Daha önce merkezi İs
tanbul’da bulunan PEN- 
TA Dış Ticaret Ltd. şirketi 
aracılığıyla, Avrupa’dan 
Mersin Limam’na indiri
len zehirli maddelerin 
Irak’a ulaştırıldığı biliniyor. 
PEJNJTA şirketi kimyasal 
maddeleri İsviçre’de bu
lunan TIGRE PRODUITS 
CHIMIQUES SA firma
sından alıyor. PENTA’nın 
Irak’a ulaştırmak üzere al
dığı kimyasal maddelerin 
(polyol, methylene di 
isocyahate ve Freon) 500 
tonu aştığı söyleniyor.

Bu durumda Kürt halkı
nın gerçek dostlarından 
dayanışma ve maddi mo
ral güçlerinden yoksun
dur. Kürdistan mücadele
si her ne kadar belirli anti- 
Amerikan devletler tara
fından destekleniyorsa 
da, bu destek ve dayanış
manın oranı sınırsız ve 
yüksek, değildir. (Libya, 
Suriye, İran) Kürt hareketi 
esas olarak, Ortadoğu’
nun nazik ve ne olacağı 
belli olmayan dengeleri 
arasında yol almaya çalı
şıyor. Oysa, yüzbinlerin 
örgütlü olduğu ve savaştı
ğı bir halk dünyaya ancak 
bu “dost” güçler aracılğı 
ile ulaşabiliyor. (Halepçe 
katliamında, katliamın İR- 
NA üzerinden verilmesi 
ve İran’ın bunu kendi dip
lomasisi için kullanması 
gibi)

Bu anlamda Kürt hare
ketinin mücadelesi, so
runları olduğu kadar, zor- 
luklarıda bir o kadar çok 
olan bir mücadeledir. Yıl
larca desteksiz ve teknik 
olarak geri araç ve dona
nıma rağmen ayakta kal
mış bir halkın kurtuluşu 
nasıl olurda bu denli yan- 
lız bırakılır?

Bunu anlamak o kadar 
zor olma sa gerek.

SSCB’de 1924’lerde 
hızla sosyalizmden ve 
proleter enternasyonaliz
minden uzaklaşan politi
kaları ve bugün yeni bir 
çehrede olsa, geçmişin 
politik zemininden henüz 
kopmamış Gorbaçov’un 
reformları, Sovyet devlet 
ve bürokrasisinin çıkarla
rına uyarlı denge siyaseti, 
Ortadoğu’da savaşan 
yüzbinlerce insanın sesi
ne sağır sultan davranışı 
içindeler. Bunun iz düşü
mü olan resmi bölge ko
münist partilerinin tavırla
rı da aynıdır. Bu partiler 
senelerce kendi sosyal- 
şoven politikalarından

ötürü, Kürt hareketine ta
vır alırken, kendi ülkele
rinde başları sıkıştığında, 
devletin terörü kendileri
ne yöneldiğinde, her za
man soluğu Kürdistan’da
ki kurtarılmış alanlarda al
mışlar ve Kürt hareketi 
onları barındırmış, ola
naklar sağlamaştır. (İran 
ve Irak Komünist Par- 
ti’leri)

SSCB Ortadoğu’nun 
statükosunun devamın
dan yanadır ve bölge dev
letleriyle giriştiği ilişkide 
kendi devlet çıkarları açı
sından olaya bakmakta
dır. O’nun bu tavrı 
SSCB’nin geçmişten beri 
izlediği politikaya denk 
düşmektedir.

Irak’ı askeri ve teknik 
araçlarla eskiden beri 
destekleyen Sovyetler, 
yukarıda anlattığımız ne
denlerden dolayı, yenil
miş bir Irak’ı isteme
mektedir.

Yanı başında bulunan, 
istikrarlı bir Türkiye olma
sını her defasında Türk 
kamuoyuna ileten Sov
yetler, Türkiye ile ilişkile
rinde, NATO kuşatmasını, 
boğazlar sorununu ve 
kendi içindeki islami ve 
etnik toplumların sorunla
rını göz önünde tutarak 
olaya yanaşmaktadır.

Kürdistan kurtuluş mü
cadelesi haklı ve doğru
dur temelinde, ilke olarak 
tavrını hiç bir zaman orta
ya koymamıştır.

ABD ile Sovyetler’in Or
tadoğu konusunda politi
kaları çakışmaktadır. Af
ganistan üzerinde anla
şan ABD ve Sovyetler, 
Iran ve Irak konusunda da 
anlaşıp, savaşın statüko 
değişikliğine girmesini 
engellemeye yönelecek
leri açıktır. Neki, savaşın 
nasıl bir yörüngeye otur
tularak çözüme kavuştu
rulacağı henüz belli değil.

İran, gerek iç ve gerekse 
dış sorunlardan dolayı sa
vaşı kazanıp, Irak’ta ken
dine uyarlı bir iktidarı ba
şa geçirmeden uzaklaş
tıkça, savaş İran’ın 
aleyhine döneceğinden 
dolayı, İran her vasıtaya 
başvurarak, savaşı ka
zanmak . mücadelesini 
vermekte. İran’ın Irak’taki 
Kürt hareketini destekle
mesinin sebebi budur. 
Ancak, Irak cephesinde, 
sadece Irak’ın savaşma
dığını anlayan İran’ın önü
müzdeki dönemde nasıl 
bir politika takip edeceği
ni belirlemek henüz er- 
kendir.

Türkiye ise savaşın ken
disini tehdit edebilecek 
boyutlara ulaşmasını iste
memektedir. İran’ın ku
zeyden peşmerge gücün
den dolayı ilerlemesi, 
Türkiye’yi heyecanlı bir 
duruma itti. Çünkü, Türki
ye’yi can damarlarından 
ikisi bu bölgededir. Musul 
ve Kerkük boru hattı ve 
Türkiye’nin Ortadoğu’ya 
açılan tek transit karayolu 
olan Habur gümrük kapı
sının tehlikeye düşmesi, 
Türkiye’nin buna seyirci 
kalmayacağını ortaya 
koyuyor.
ABD ve Batı’nın NATO 

çerçevesinde Türkiye’yi 
savaşa müdahale etme 
rolüne itmeleri ve bunun 
planları hazırdır. Türkiye 
ise kendi içindeki ekono
mik ve sosyal krizden ve 
Kürt hareketinin varlığın
dan ve müdahalenin so
nuçlarının, Kıbrıs müda
halesinde olduğu gibi so
nuçlanmayacağı tesbitin- 
den dolayı, müdahaleden 
çekinmektedir. Yani cep
he gerisindeki sosyal ve 
ulusal patlamalardan çe
kinen Türkiye, şimdilik sa
dece “kendi” sınırlarını 
ve statükonun koruması 
düzeyiyle kendisini sınır
lamaktadır. Ancak, İran - 
Irak savaşının Kuzey 
Irak’ta mümkün ve olası 
bir otonom Kürt bölgesi 
şeklinde sonuçlanması
na, Türkiye’nin kendi için
deki Kürt nüfusta yarata
cağı moral güç ve uzun 
vadeli bölgede Kürt hare
ketinin aktif ve fiili bir teh
dit olma hesaplarından 
dolayı karşı çıkacağı 
kesin.
Görünen odur ki, İran 

savaşı ancak kuzey cep
hesinde bitirilebilir. Sava
şın kuzey cephesinde bi
timine yönelme demek, 
Türkiye, NATO ve Batı’nın 
çıkarlarıyla belirli bir he
saplaşmaya düşmek de
mektir. Bunun doğuraca
ğı siyasal sorunları İran 
göğüsleyememektedir.

Bundan dolayı savaşın 
bir çürümeye terkedildiği 
de söylenebilir.

Her halükarda ister sa
vaş temelinde olsun, ister 
barış temelinde, bölgede
ki herhangi bir statüko de
ğişikliği Kürt hareketinin 
merkezileşmesi demektir. 
Kürt hareketinin kendi 
düşmanlarını daha iyi gö
rebilmesini doğuracaktır 
ve yönelimi merkezileşti- 
recektir.
. Şah’ın düşmesi ve Irak- 
İran savaşnın doğurmuş

olduğu politik istikrarsız
lık, petrolün kaderinin bel
li olmayan bir sürece gir
mesi, NATO’nun güney 
kanadının tehlike altında 
olması, ABD’nin bölgede
ki çıkarlarına gölge düşür
müş durumdadır. NATO 
ve ABD stratejistleri bölge 
için yeni senaryolar hazır
lamakta, ABD ve NATO 
çıkarlarının garantiye alın
ma yönünde yoğun politik 
ve diplomatik çalışmalar 
içinde bulunmaktalar. 
Schultz’un en son 
‘başarısız’ Ortadoğu ge
zisi bunun en somut 
örneği.

Bu çerçevede Kürt soru
nu için öngörülen senar
yolar ve planlar hiç şüp
hesiz Türk devletini rahat
sız etmekle beraber, Türk 
devleti içinde ve dışındaki 
Kürt sorununda, belirli bir 
politika arayışı içinde ol
duğu açıktır.

Çünkü, düne kadar Türk 
devletinin geleneksel 
“Kürt politikasr olan in
kar ve Kürtleri yok sayma 
politikası iflas etmiş, Batı 
Avrupa ile giriştiği ekono
mik birlik ve politik ilişkiler 
çerçevesinde, Batı, kendi 
çıkarlarından dolayı, istik
rarın sağlandığı bir Türki
ye’nin ancak geleneksel 
politikalarından vazgeç
meyle olabileceğini, 1980 
sonrası her defasında 
Türk yetkililerine iletti. 
Bundan dolayı TC, bizzat 
kendisi “Kürt problemi” 
konusunda politika üret
mekte, “Birlik ve 
beraberliğini” bozmayan 
çözümlere doğru, ılımlı bir 
davranış sergilemektedir. 
Oysa, gerek bölgede Kürt 
hareketinin ulaştığı boyut 
ve gerek Kuzey kürdis
tan’da Kürt hareketinin 
potansiyel varlığı, 12 Ey- 
lül’e kadar sürdürülen ça
lışmalar ve hapisanelerde 
susturulamayan Kürt ulu
sal kurtuluşçularının bin- 
lercesinin varlığı ve dış et
kenler, Türk devletinin bu 
yeni politik sahtekarlığa it
miştir.

Düne kadar, Kürt ulusu
nun varlığının kabul edil
mediği türkiye’de, bugün 
kürtçenin serbestçe ko
nuşulması için Meclis’e 
önergeler veriliyor. Bunun 
amacı ise, ulusal bağım
sızlık potansiyelinin talep
lerini terbiye etmek ve Ba- 
tı’nın öngördüğü düzeyde 
belirli bir istikrara kavuş
maktır. Ancak, bu tartış
malara kendi çerçevesin
de izin verirken, TC, şark 
kurnazlığını da elinden bı
rakmamaktadır. En son, 
Diyarbekir Askeri Cezae- 
vi’ndeki direnişten sonra, 
kabul edilen taleplerin ba
şında gelen “Ziyaretçile
rin yakınları ile kürtçe 
konuşma” talebi, direni
şin bitimiyle beraber orta
dan kaldırılmaya çalışıldı. 
Askeri cezaevi, bir yasa 
ile sivil cezaevine dönüş
türüldü. Hükümlülerin bir 
bölümü batıya sürüldü. 
Bu uygulamalar TC’nin 
gerçek yüzünü ortaya çı
karmaktadır. Çünkü, bü
yük bir bölümü köylü kö
kenli olan mahkumların 
batıya sürülmeleri, onla

rın aileleri ile ilişkilerini or
tadan kaldıracaktır. Maddi 
durumu bozuk olan aile
ler, yakınlarını görmek 
için kilometrelerce uzak
taki hapisanelere gide
meyecekler, bu da nem 
kürtçe konuşma hakkını 
işlemez hale getirecek ve 
hem de mahkemeler aile
lerin destek ve dayanış
masından mahrum ola
caklar! Bunun yanında 
TC, avrupa’ya “Görüyor
sunuz işte, kürtçeyi de 
serbest bıraktık” diyebile
cek. Zira, Türkiye, Avru- 
ya’ya açılırken, önündeki 
en önemli engellerden bi
rinin Kürt sorunu olduğu
nu bilmekte ve bunu ken
di çıkarlarına göre bir çö
züme ulaştırmaya çalış
maktadır.

★

Kürt hareketi bu gün çözüm 
olanaklarının artacağı boyut
lara ulaşabilir. Ne var ki, Kürt 
hareketi yeni stratejiler de 
üretmek zorunda.. Gerek 
Batı’nın ve dolayısıyla Türki
ye’nin ve gerekse gerici Arap 
devletlerinin politik çıkarları 
arasında yeni manevralar 
yaratabilen bir Kürt hareketi, 
sonuç alıcı dönüşümler ya
ratabilir. Bağımsızlık ve öz
gürlük mücadelesini 
merkezileştirebi
lir.
Somut olarak bakarsak, sa

vaşan Kürt gruplarının içinde 
bulundukları bağımlılık ilişki
leri, mevcut statükoyu değiş
tirmekten oldukça uzaktır. 
Bir Suriye, Kuzey Kürdistan’
da harekete geçirdiği bir Kürt 
gücünü, Türkiye olan pazar
lıklarından ötürü destekle
mektedir. Örneğin bir Hatay 
sorunu, bir Fırat’ın suları so
runu... Suriye’nin verdiği 
destek, ilke olarak mücade
lenin tavsip edilmesinden 
ötürü verilmiş bir destek ol
saydı eğer, o zaman Suriye, 
kendi sınırları içindeki Kültle
rin haklarını verirdi. Olan bu 
değil! Dolayısıyla, taktik dü
zeyde ele alınması gerekli 
sorunların ve ilişkilerin, stra
tejik düzeylere ulaşması Kürt 
hareketinin temel zaafıdır. 
Bu nedenle de ancak gerçek 
anlamda bağımsızlıkçı bir 
yapı ve yeni stratejik yöne
limler ve yöntemler Kürt ha
reketinin çehresini değişti
rebilir.
Bu sorunlar, elbette, Kürt 

hareketinin tartıştığı sorun
lardır. Ve Kürt hareketi elbet
te ki homojen bir yapıya sa
hip değildir, her ulusal kurtu
luş hareketinde olduğu gibi.. 
Dolayısıyla, Kürt haraketi, 
yeni yönelimleri de içinde ta
şımaktadır.

Son olarak İngiltere Başba
kanı M. Thatcher’in Türkiye 
ziyaretinden sonra söyledik
leri ile ilgili bir konuya değin
mek istiyoruz. Bu konu yal
nızca Türkiye açısından de
ğil, Avrupa solu için de 
oldukça büyük bir öneme 
sahiptir.

İngiliz başbakanı şunları 
söylüyor: “Avrupa artık, Bo
ğaz içinde bitmiyor; Türkiye’
nin Sovyet Ermenistan’ı, İran 
ve Irak ile olan sınırlarında 
bitiyor.”

18 Nisan 1988
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rezanî • afoorî • civakî

Di 13 ê Hezîranê de di Tele
vizyona Swêdê de li ser serokê 
Komara Iraqê di bûyerên roja- 
ne de ji wideofîlmê beşek nîşan 
dan. Di çend rojnamên Swêdî 
de jî li ser vê wideofîlmê hat ni- 
vîsandin.

Ew wideofîlma di civînek 
Partiya BAAS ya nehênî(dizî) 
de hatiye kişandin. Serokê Ko
mara Iraqê Seddam Hûsên bi 
xwe endamên partiyê ji partiyê 
û ji civînê davê û wan wuha teh- 
dîd dike; “Ez bi navê Xwedê 
sond dixwim, geryekji we van 
tiştana bigihîşîne guhê hemwe- 
latiyek Iraqê, ezê bi van destên 
xwe (destên xwe nîşan dike) la- 
şê wî kesî bikim çarperçe ”

Di aliyê hinek kesan de bi ne- 
hênî(dizî) ji ber wê Wideofîlmê 
kopîyeyek hatiye girtin û der- 
xistine dervayê Iraqê. Di aliyê 
wan kesan de jî kopîya wideo- 
filmê gihîştî ye destê Rêxistina 
Parastina Mafê Mirovan ya 
Navnetewî.

Ev wideofîlma di sala 1985 an 
de civîna Partiya BAAS de ku 
îro li ser nire hatiye kişandin. 
Di vê filmê de nîşan didin ku 
çawa Seddam Hûsên bi xwe te- 
nê endaman ji partiyê davê û ci- 
vînê jî belav dike. Divêt ku ev 
fılma tû li cîhekî ne hatina ni
şandan û wek sirê dewletê bête 
weşartin.

Li gor agahdariyên gihîştiye 
me, ew endamên ji P&rtiyê û ji 
civînê hatine avêtin, negihişti- 
ne malên xwe û hîn jî nayê za- 
nîn çi hatiye serê wan... Lê be
lâ, “Qesabê Bexdayê” Seddam 
Hûsên dizane çi hatiye serê 
wan...

Em bi çavên xwe rûreşî û ho- 
vitiya Seddam di vê filmê de di
binin. Wextekê dihat gotin ku 
ewê rojekî Seddam Hûsên bibe

SEDDAM HUSEN 
HARBÛYEB

serokê cîhana Ereban û bi he- 
bûna dewlemendiya neftê jî 
ewê bibe pêşengê miletekî 
dewlemend.

Di vê wîdeofilmê de Serokê 
Komara Iraqê Seddam Hûsên 
bi kincên fermî, bi orîn qîre-qîr 
zirtekiya xwe eşkere diyar dike. 
Rejîma vî kesî hanê li dijî mu- 
xalefeta xwe li hundir û dervayê 
Iraqê bi kirinên hov bi deng û 
nave. Kesên ji muxalefeta wî di 
terefê mêrkûj û çavsorên wî de 
tên kuştin letekirin, jahrkirin û 
windalarin. Bi taybetî li dijî 
welatperwerên ji kurdistana jê- 
rîn, parastina hukumeta Iraqê 
bi her awayî mêrkûjî û çavsori- 
ya xwe diyar kiriye. Parastina 
hukumeta Iraqê yek ji wan pa- 
rastinên dijwar û xetere ku em 
Kurd xwe jê diparêzin. Ji ber 
ku çend hemwelatiyên me li 
dervayî welêt jî di terefê mêr- 
kûjên Seddam de hatin şehîtki- 
rin. Çavsorên hukumeta Iraqê 
bi rêxistinek têkuz “rêkûpek” 
gelek caran di bin navên diplo
mat, xwendevan, bazîrgan 
hwd. karên xwe û kûştinên xwe 
didomînin.

Di sala 1978 an de balyozxana 
hukumeta Iraqê li swêd bi tev- 
kariya serek polîsê Swêd Malîn

agahdariyên gelek girîng li ser 
bextxwazên Kurdan bi peran 
standin.

Di sala 1985 an de bi alîkariya 
çend xwefiroşên Kurd û çend 
doxtorên Iraqî li bajarê Uppsa- 
layê li Swêd li ser muxalefeta 
Kurdan ağandan berhev dikirin 
û liqek ji parastina Hukumeta 
Iraqê çêkirî bûn. Lê ew hatin 
eşkere kirin û çend kes ji wan ji 
welatê Swêdê hatin avêtin. Lê, 
çi mixabin hin jî parastina hu
kumeta Iraqê bi wasita çend ba- 
zirganên xwefiroş vî karê xwe 
didomînin.

Di sala 1985 an de li bajarê 
Stockholmê xortek bi navê 
Azad ji Kurdistana jêrîn di tere- 
fê destên tarî hat kuştin.

Mecîd Huseyîn xwe berê di 
parastina hukumeta Iraqê de 
karkirî bû. Di sala 1985 an de 

Jıatibû Swêd û bextxwazî ji hu
kumeta Swêdê xwestî bû, paş 
çend mehan laşê wî lete - lete li 
bajarê Stockholmê hate ditîn. 
Mêrkûjê Mecîd Huseyîn hin jî 
ne hatiye ditîn. Lê, hemû kes 
dizanin ku ew kirinên wisa ka- 
rûbarê çavsorên hukumeta 
Bexdayê ye.

Di 30’ê meha Gulanê 1986 an 
de li bajarê Eskilstuna -Swêd-

du bextxwazên Kurd Ibrrahîm 
Fetah û jina wî û bûkînî Berfîn 
Fetah di terefê mêrkûjên pi- 
spor(expert) bi awayekî hovîtî 
hatin şehîtkirin. Mêrkûjên vê 
cînayetê jî eşkere nebûne.

Parastina Hukumeta Iraqê di 
bin navê diplomat, xwendevan 
û bazirganan de li çend welatên 
Ewropayê ku bi taybetî Kurd li 
rûniştvanin bi têkûzî xwe rêkû- 
pêk kirin e. Li dijî muxalefeta 
Kurdperweran bi her awayî 
çavsorî û tawanbariyê dikin. Di 
vê nivîsê de ne mümküne hemû 
kirinên parastina hukumeta 
Iraqê bête nivîsandin. Lê, di 
pêşeroj de divê em li ser paras- 
tinên dewletên zordest, Tirki- 
yê, îran û Suriyê jî binivîsin. 
Ev wetaniyê me ye, divê em 
wan baş nasbikin.

Ew kesê ku ev wideofilma gi- 
hîştandî ye destê Rêxistina Ma- 
fên Mirovan ya Navnetewî wi- 
ha dibê; “Ez dizanim ku niha 
jiyana min di xeterê de ye. Le, 
eşkere kirina hovîtiya hüküme
te Iraqê ji jiyana min piştir ti  û 
piwistir e.”

Di vê civînê Partiya BAAS de 
Seddam Hûsên ji endamên par- 
tiyê dixwaz dike, ku kîjan en
dam bi dilxwaziya xwe diçin

şerê li dijî îranê û kîjan endam 
jî nexwazin biçin vî şerî. Sed
dam Hûsên ji endaman tika(rî- 
ca) dike ku ew endamên nex- 
wazin biçin şer bila li destê ras- 
tê û ew endamên dixwazin 
biçin şer jî bila destê çepê rû- 
nin. Paş ku endamên naxwazin 
biçin şerê li dijî îranê li cihê 
xwe rûniştin. Seddam, bi den- 
gekî bilind li wan endamên ku, 
nexwazin biçin şerê îranê 
diqirê:

-Hûn hemû derkevîn derva! 
Biçin malin xwe! Hûn hemû ji  
partiyi hatine avitin! Hadî yal
lah derkevinü

Qîre - qîrek û tevliheviyek çê- 
dibe. Hinek ji wan endaman ti- 
ka û lavên xwe pêşkeşî serokê 
xwe dikin. Lê, serok diqîre û 
orîna wî berdewam dike:

-Ez naxwazim li gel gotubej 
bikim. Ew kesin naxwazin bi
çin şer bila zû derkevin der! 
Nobedar! Ewi naxwazin derke
vin der li wan bidin, wan derxî- 
nin der!!

Nobedar bi lêz û bêz tên hun
dir û bi lêdanê wan bi ber bi 
dergeha derve dibin. Hema li bi 
dû we di filmê de em dîsan orîn 
û qirîna Seddam dibîhîsin:

Nûha hûni ji  v i dem derke

vin. Hûn ji  Partiye hatine avi
tin. Ez bi navi Xwedi sond dix- 
wim, ger yek ji  we vf tişta bigi
hîşîne guhi hemwelatiyekî 
Iraqî, ezi bi van destin xwe la- 
ş i wî kesî bikim çarperçe. Hadî 
yallah zû derkevin der!

Ew kesa Seddam Hûsên bix- 
we bû ku di 16’ê Adarê de li ser 
bajarê Helebçê û gundên Kur- 
distanê gazên jahrê barandibû. 
5000 mirovên Kurd, piraniya 
wanjin, zarok û pîrên me şehît 
ketin. Navbina 4000 û 6000 bi- 
rîndarên giran ji bêderman û bê 
nêrîn di ber rewşa mirinê da ne. 
Ew kesa bixwe bû ku dixwast 
‘ ‘Cîhan bila mefam bike. 9 9 Be
lâ ewê rojekî Gîhanê we baş nas 
bike...

Lê, çi heyfe ku ji bo muxalefe- 
ta Iraqê ne hêsan bû ku vê bû- 
yerê bi tevayî bigihîşîne derva. 
Serokê Komara Iraqê Seddam 
Hûsên bi nav û dengê xwe yê 
xirab û bi zordestiya xwe têt na- 
sîn. Gelek kes ji rewşa wî ya rû- 
hî (nefeî) ditirsin. Di van salên 
paşîn de jî gelek vekirî têt gotin 
ku, ‘ ‘Seddam Hûsin har bûye 9 9 
dîn e û eşkere nexweş e . Lê, çi 
mixabin, ku zilm û zordestiya 
Seddam bi dewlemendiya neftê 
têt veşartin... Lê, niha ew film 
û agahdariyên ku gîhiştiye der
va dikarê bibe pêşgavek ji pro- 
paxandeyek xurt li dijî zilm ho
vîtiya BAAS’ên feşîst.

Divê em welatperwerên Kurd 
bi her awayî û bi her rêgahî ho
vîtî û zordestiya neyarên gelê 
Kurd eşekere bikin. Teknik û 
weşanên nûjen bikar bînin. 
Wek tê gotin; enformasyon 
(agahdarî) çekê hêztirîn e. Wê- 
neyek an jî filmek carcaran ji 
çekên nûjen pirrtir bi tesîr e. 
19.06.1988/Uopsala *

Şoreş ZIREK

İsviçre hükümetinin Irak hükümetine karşı, 
Irak Kürdistanı’ndaki soykırımlardan sonra dip
lomatik ilişkilerini tekrar gözden geçirmesi gere
kiyor. Federal Hükümet’e bu konuda gönderilen 
5600 imzalı ortak başvuruda bu konu gündeme 
getirildi. Bu ortak başvuruyu örgütleyen İsviçre 
Kürdistan Demeği ve İsviçre Özgürlük ve De
mokratik Hareketi bu konuda kamuoyunun daya
nışmasını istedi.

Sözkonusu girişimi örgütleyen bir yetkili Fede
ral Konsey üyesi Rene Felber’e bu konuda detaylı 
bir rapor sundu. Raporda dış ülkelere kimyasal 
silah satımının kontrolü istenirken, bu konuda 
anayasa’nm savaş halindeki ülkelere silah satımı
nı yasaklıyan maddesine uyulması istendi. Ayrı
ca bu isteme bağıntılı olarak İsviçre ile Basra 
Körfezi ülkelerinin silah satımını denetleyecek 
bir komisyonun oluşturulması istendi.

Federal Konsey Başkanlığı binası önünde topla
nan ve içinde Kürtlerin de bulunduğu 20 kişilik 
bir heyet üzerinde kimyasal silahların ve soykı
rımlarının Kürt ulusunun özgürlük için verdiği 
mücadeleyi durduramaz ’ yazısı bulunan pankart
ları binaya astılar.

İsviçre Hükümeti’ne iki demokratik demeğin insiyatifiyle 
gönderilen 5600 imzalı bildiride Irak Hükümetinin 

Kürdistan’daki soykırımlarında binlerce kişiyi katletmesinin 
İsviçre Hükümeti tarafından kınanması istendi.

ACILI BİR TARİH
Bu gösterinin yapıldığı günden iki ay önce Irak 

Kürdistam’ndaki Halepçe’de beş bin sivil masum 
insan kimyasal silahlarla katledilmiş ve binlerce 
insan da yaralanmıştı.

Kanımız odur ki, kimyasal silahların dünyanın 
neresinde olursa olsun kullanımı ve üretimi mut
laka mahkum edilmesi gereken bir olgudur. Çün
kü, kimyasal silah kullanımının yıkıcı sonuçları
na biz de yarın tanık ve taraf olabiliriz. Eğer hü
kümet Irak’ın bu tutumuna karşı tavır almazsa, 
bu suça ortak olmuş olacaktır.

Ayrıca Federal Konsey önünde gösteri düzenle

yen girişim İsviçre Hükümeti’nden Irak ve İran 
rejimleri ile her türlü illegal ticari ilişkilerin dur
durulması ve açığa çıkartılıp, cezalandırılması ta
lebini de dile getirirken kamuoyunun dikkatlerini 
önemli bir konuya da çekiyordu.

GİRİŞİMCİLER FEDERAL KONSEY ÜYESİ 
FELBER TARAFINDAN KABUL EDİLDİ 
5600 İmzayı toplayan girişimin Federal Konsey 

üyesi Felber’e sunduğu raporda, İsviçre hüküme
tinin Basra körfezi ülkelerinin yaşadığı sorunlar
da ve Kürt ulusuna karşı girişilen katliamlarda 
payının olduğuna dikkatler çekildi. Aynı raporun

bir örneği Felber’ce îederal Hükümetin Dış İliş
kiler Komisyonuna da iletildi.

İLLEGAL TİCARİ İLİŞKİLERE  
BULAŞAN FİRMALAR

5600 imzalı ortak bildiri girişimini örgütleyen 
insiyatifın Konseye sunduğu raporda Irak’a Pla- 
tos uçakları, İran’a ise askeri radar ve gözlemle
me araçlarının İsveç kanalı ile E.M.S-Patwag 
S. A firmasınca satıldığı; ALUSUİSSE Firması
nın ise İran ve Irak’a kimyasal madde ihraç ettiği; 
bunlardan başka bir diğer İsviçre firmasının ise 
Irak Hükümetiyle ortaklaşa sivil sığınak üretimi
ne bulaştığı belirtildi.

Girişim ayrıca Türkiye’ye ve Orta-Doğu’da sa
vaş halinde olan tüm ülkelere silah satılmasının 
resmi olarak yasaklanıp, durdurulmasının acil ve 
gündemdeki bir sorun olduğuna, gerçekten de 
haklı olarak tüm İsviçrelilerin dikkatlerini 
çekiyor.

İsviçre’de yayınlanan gündelik ‘Tribüne de 
geneve’ gazetesinin 17 Mayıs 1988 tarihli nüsha
sından tercüme edilmiştir.□

□Federal Konsey dış ülkelere 
silah satımı uygulamalarının 
değiştirilmesi ve kontrolünden 
yana değil. Koseydeki üç parle- 
menterin bu konudaki soruları
nı yanıtlayan ‘Amold Koller” 
Federal Konseyin bu konuda 
daha önce almış olduğu karar
lardan bir değişikliğin sözko
nusu olmadığını dile getirdi.

Federal Konseyin bütçe gö
rüşmeleri oturumu sonuçları
nın yayınlandığı raporda, İsviç
re’nin 1987’de 578,3 milyon İs
viçre Frangı tutarında silah 
sattığı ortaya çıktı. Bu silah sa
tımının 4’de 3’ünün sipariş üze
re Suudi Arabistan’a satıldığı 
belirtildi.

YABANCI ÜLKELERE SİLAH SATIŞINDA 
DEĞİŞTİRİLEMEYEN KARARLAR

YASANIN DEĞİŞMESİ
GEREKİYOR

İki sosyalist ve bir bağımsız 
parlementer mevcut yasanın 
değiştirilmesinden yana giri
şimleri gündeme getirdi. De
ğiştirilmesi istenen yasalar ve 
yasa maddeleri şunlardır: Bir, 
yabancı ülkelerde bulunan İs
viçreli firmaların silah üretme
si maddesinin lağv edilmesi. 
İki, seveş içinde olmayan ülke
lerin aracılığıyla savaş içinde 
olan ülkelere endirek silah ih
racatının suç sayılması. Üç, İs

viçre sınırları içinde bir diğer 
ülkeyle ortak ticari silah yatı
rımlarının dondurularak dur
durulması ve tasfiyesi. Dört, 
İsviçre’de sivil ‘amaç’larla üre
tilen daha sonra ufak tadilatlar
la askeri amaçlarla kulanılan 
araç üretiminin durdurulması.

Bu talepler karşısında “Ar- 
nold Koller”, yasaların asla de
ğiştirilmeyeceğim, çünkü İs
viçre yasalarının dış ülkeler 
için geçerli olmadığını ifade et
ti. Sivil amaçlarla üretilen araç 
ve gereçlerin askeri amaçlarla 
değiştirilerek kullanılmasında

bir sımr olmadığını ve bunu İs
viçre’nin belirleyebilme şansı 
olmadığını belirtti.

YASAK KİMYEVİ MADDE

Daha önceden savaş içinde 
olan ülkelere satılan kimyevi 
maddelerin içinden 8’nin ihra
catı İsviçre hükümetince ya
saklanmıştı. Ama bu sınırlama 
kapsamı dışında olan diğer 
kimyevi maddelerin nasıl de
ğiştirilerek kimyasal silahlar 
üretiminde kullanıldığının bili
nemediğinde sözeden “Rene

Felber” Fedaral Hükümet’in 
bu konudaki tavrının samimi 
olmadığnı belirtti.

Bu iidialara ve gündemdeki 
gerçeklere rağmen parlemen- 
toya üç parlementerce sunulan 
önerge, yapılan oylama sonu
cunda 47’ye karşı reddedildi.

İsviçre’de yayınlanan günde
lik ‘La Suisse’ gazetesinin 
10.06.1988 tarihli fransızca nüs
hasında tercüme eden:□
Metinler, fransızcadan türkçeye T. 
Demirer arkadaşımız tarafından 
çevrildi

Agahdaıf
Kurdistan Press
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INILMAZ
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8 yıllık bir zaman dilimini 
kapsayan, 1980’den 2000’e 12 
kaldığı bugünlere, (o da bir 
hayli yüksek diyeti, herşeye 
rağmen ödenerek) hiçte kolay 
ulaşılmadığı herkesin ma
lumudur.

Artık gerçeğin sivri mızrağı
12 Eylül’cülerin çuvalına sığ
mıyor. Eylül Rejimi kaçınıl
maz sonuna doğru ilerliyor. Pb- 
litik yaşam ve eylemlilik, do
ğurgan zemini üzerinde 
rengarenk ve engin olasılıkla
rıyla, yeni bir ufka doğru 
ilerliyor.

Yaşam Türkiye ve Kuzey-Batı 
Kürdistan’da ihtilalci sol’un 
maıjinal yetmezliğine aldırma
dan Eylül Rejimi’ni ciddi bir 
sarsıntının eşiğine doğru itiyor.

Ekonomik tablo en iyimser 
bakış açılarına göre bile, ‘ 'cid
di sorunlarla karşıkarşıya 9 \ 
Türkiye’deki monetarist dışa 
açık büyüme perspektifinin, 
ihracata yönelik sanayileşme 
modelinin tekelci-kapitalist 
sermayi birikimi: Eş-zamanlı 
bir süreçte hızlı bir enflasyonla 
iç-içe geçmiş, duraklıyan (ve 
de kaçınılmaz olarak geriliyen) 
üretimle birlikte, azalan istih
damı devreye sokarken; işsiz
ler ordusunu ve mutlak yoksul
laşma gerçeğini en devasa bo
yutlarıyla karşımıza dikmiştir.

Bu noktada ise: tekelci kapiti- 
lasit sermayenin, mutlak süper- 
kar amacıyla belirlediği ekono
mik yapı ve işleyiş, bir avuç te
kelci oligark dışındaki tüm ke
simler için ülkeyi bir cehenne
me çevirmiştir. Maliyet 
artışlarını besleyen yüksek enf
lasyon, kitlelerin iç pazardaki 
alım ve tüketim gücünü *sıfır- 
larken, üretimin düşmesini, 
yatırımların engellenmez bir 
biçimde duraklamasını, ve de 
<derdine derman bulunama

yan 9 bir işsizliği üretmiştir.
Şu çok açıktır: Türkiye sürek

li bunalımlar içinde yaşayan bir 
ülkedir. Bu ülke de, bir alt dü
zeyli istikrarsızlıklardan, stabi- 
lizazyoncu tedbirlerin askeri 
müdehaleleri ile ulaşılan bir üst 
düzeyli yeni istikrarsızlıkların 
kısır salınmaları yaşanmakta
dır. Bu durum Türkiye’deki ka
pitalist yapının temel özelliği
dir. Stabilizasyon çığlıklarıyla 
devreye giren askeri müdehale- 
lerin yarattığı ‘ ‘itaat 99 ortamla
rı, kendini üretmekten aciz 
olan bunalım çocuğu (siz piç’i- 
de okuyabilirsiniz!) modelleri 
yaratırken, kapitalizminde 
ekonomik ve politik rezevlerini 
de tüketmektedir. Yani özetle 
bir istikrarsızlık salmımından 
diğerine ulaşıldığında kapiti- 
lazmin vitirini değişse de, tez
gahı yine aynı kalmaktadır. Bu 
da Türkiye kapitalizminin yapı

sal çözümsüzlüğünden kaynak
lanmaktadır.

Ekonomik ve politik yanıyla 
kendilerini ilgilendiren bu du
rumdan, büyük sermaye çevre
leri cidden çok rahatsızdır. (1) 
Onun içindir ki, artık büyük 
sermaye çevrelerinden ve onun 
sözcülerinden de ANAP’ına 
karşı (şimdilik ölçülü de olsa)
* ser t9 çıkışlar gözlemlenebil- 
mektedir... Hatta ve hatta Ev
ren bile, enflasyonun % 75’leri 
aştığı bu koşullarda hükümete 
“bu enflasyon ne zaman ine
cek?99 diye sorabilmektedir. (2) 

Dış borçlarında artık ‘es 
geçilmez * bir noktaya tırmandı
ğı bu sorunlar yumağında, 
Ozal’m AET’ci kesilmesinin 
önüne; kendi siyasal rejiminin 
bizatihi kendisi yanında, dev 
bir Kürt sorunu ile, Kıbrıs’ın iş
gali engelleri dikilirken; sınır 
komşularından (Irak hariç) he
men hepsini düşman ilan eden 
Türkiye içler acısı bir yalnızlığı 
yaşamaktadır.

Kemalizmin barbar ve büyük 
Türk şovenisti irrasyonalizmi- 
nin jenositçi ve asimilasyoncu 
‘devekuşu politikası9 da (güneşi 
balçıkla sıvama gayretkeşliği
nin inkarcılığına rağmen!) artık 
Kürt sorunun da tutmamakta
dır. Kürt sorunu artık, klasik 
‘devekuşu9 politikasıyla öylesi
ne bir engellenmezlik noktası
na ulaşmıştır ki, SHP’li Erdal 
İnönü’sü ya da DSP’li Bülent 
Ecevit’i bile “Kürtçü9 V?) Ke
silmişlerdir. Kürt sorununu 
Mehmet Ali Birand’ın açtığı 
yoldan ilerleyerek, bir “ulusal 
kültürel özerklik" güİmecesine 
indirgeyerek gemleme yanlısı 
olan bu baylarımız(3); bu nok
taya elbette kendi gönül rızala
rıyla ulaşmamışlardır. Orta 
yerde sömürge bir ulusun dire
niş gerçeği yatmaktadır. (4) 

Tüm bunların ötesinde ege
men sınıf koalisyonu içindeki 
dalaşmalar da, siyasal tabloya 
ilginç görüngüler katmaktadır. 
(MİT Raporu tartışmaları, 
MHP’li Adıgüzel’in yine 
MHP’li avukatınca ortalık yer
de tavuk gibi boğazlanması 
vb.’leri gibi) Hemen bunun ya- 
nıbaşında ise, klasik düzen par
tileri hızlandırılmış bir iç evri
min ayrışmalarını yaşamakta 
ve kitleler nezdinde inandırıcı
lıklarını ve prestijlerini yitir
mektedirler. (DYP içinde ‘eski
yeni kavgası9 diye sunulan 
Demirel-Cindoruk sorununun 
açığa çıkması. Menderes’in oğ
lunun bir sağ parti kurmaya so
yunması. ANAP’taki gerileyen 
‘liberal Terle, dalaşan ‘Hare
ket 'çilerin engellenmez yükse
lişlerinin sarsıcı sancıları(5). 
sonra bir de SHP’deki kayna
yan cadı kazanı(6)...) Orta yer
de ekonomik tabanı ve gerçek
leri çok açık olan bir politik 
krizin derinleşerek, yığınları 
sarıp, sarmalaması söz ko
nusudur.

Aynı eş-zamanlı süreçte ken
diliğinden ekonomik demokra
tik talepleriyle olsa da, dene
yimli ve görmüş geçirmiş kav
gacılığıyla işçi sınıfı grev 
okullarındaki üretken işi başın
dadır. Devrimci gençlik 
68’lerden yâdigar kalan başkal- 
dırıcılığının ‘Dev-Genç Tilik 
ruhu ile kollarını sıvamaktadır. 
Demokratik kavganın safların
da artık ‘ana 1ar ve ‘kendi9 kav
galarıyla kadınlar da vardır.

Evet, evet tam da işte bu nok
tada, 1980’lerde çok büyük bir 
yara alan ihtilalci sol ise, hala 
yaralarını sarmamışlığıyla 
marjinaldir. Ama (bir yanıyla 
da radikal bir dinciliğe şans ta
nıyan) verili koşullar ve de gi
dişatı ise, ihtilalci sola da zen
gin olanaklar ve değerlendiri
lebilir olasılıklar sunarak 
gülümsemektedir.

Elbette bu noktada, hızla yak
laşılan bir topyekün kavganın 
alt üst oluşunda; hızlı hareket 
edebilen, olayların gidişatını 
örgütlülüğüyle şekillendirebi- 
len bilge bir kavgacılık ve ka
zanmaya cesaret eden cürret’in 
belirleyiciliği yaşamsal ola
caktır.

İşte bunun içindir ki, kuram
sal ve deneysel kanıtlar boylu 
boyunca ortadayken, karamsar 
senaryolar üretmekten de, bun
lara aldırmaktan da özellikle 
uzakta durmak gerekiyor. Ka
ramsar senaryolarda, bu senar
yoların maliyeti hiç de pahalı 
olmayan ( “bilgiç9 ?!) ucuz 
‘kahraman Tıkları da dünyanın 
en kolay işidir. İşte “sivil top- 
/wra”cular; işte “ T(Ö). B.(E). 
K. P. 9Tiler !!! Umutsuzluk ve 
karamsarlık deccallığına so
yunmanın artık hiç bir anlamı 
yoktur. Görünen odur ki, nur-u 
pâk "demokratik9’ giysileri 
içinde, ‘ ‘sosyal demokratik 
söylemli kurtarıcı Mihri’ler de 
gelmeyecekler. Öyle ise?... Bu 
karamsar senaryolar ya da yeni 
bir askeri darbe mi geliyor?... 
Kuşkuculukları da niyedir?

Politik karamsarlıklar, top
lumsal ütopyaların eylemli ra
dikalizmi ile boğazlanmalıdır. 
Bu yapılması gerekenler yolun
da, işin ‘olmazsa olmaz ’ ba
ğımlı ‘elif b e9sidir. Bubecerile- 
mez ise, şu egemen “altema- 
tifsizlik" mitleri ve efsaneleri 
de, onun pasifikasyonları da 
aşılacağa benzemez...

Yeri gelmişken şunu ifade 
edeyim: İhtilalci sol kuramsal 
açıdan elbette, biricik düzen- 
dışı alternatiftir. Bu alternatifin 
teorik ve pratik açıdan somut
lanması noktasında ise, yaşam
la aşılabilecek bir yetmezlik so
rununu yaşamaktadır. Sorun 
bir gordiyom düğümünü andır
maktadır. Bu düğümün çözüle
bilmesi ise, elbette İskenderce 
olacaktır... Ve de onların kaçı
nılmaz sonuna doğru ilerlenir
ken, unutulmaması ve durma
dan anımsanması gereken nok
ta da işte tam burasıdır.
Paris /  Haziran •1988

Temel Demirer

NOTLAR;
1) Büyük sermaye çevreleri 4 
Şubat Kararları ile yükseltilen 
mevduat faizlerinin kredi mali
yetlerini yükselttiğine dikkatle
ri çekerek, yüksek faiz uygula
masının ve nakit para darlığı
nın ‘iş alem ini9 büyük bir kriz 
içine soktuğundan dert yanı
yorlar. Özal ise, ‘ ‘Kimseyi kur
taramam. Alınan kararlar ta
vizsiz uygulanacak9 9 diyor. 
Çünkü en ufak gerekçesi ile, 
“han-ı yağm a" kılınan ülke 
ekonomisinin bu yıl (1988) öde
mesi gereken dış borçların 
(Ana para +  faiz) toplamı 7.3 
milyar dolan aşıyor.
2) Örneğin ANAP Genel Baş
kan Yardımcısı Güneş Taner, 
Milliyet gazetesine verdiği bir 
demeçte Evren9i “siyasete bu
laşmakla 9 \ ‘ ‘Tarafsızlığı bir 
yana itmekle ve ihlalle", 
“1989 9da yeniden seçilebilmek 
için yatınm yapmakla9 9, ‘ ‘Hü
kümetin icra yetkisine kanş- 
mak ve bazı konularda bağlayı
cı mesaj vermekle, “İktidan 
eleştiren bir havada konuş
makla 9 9 eleştirerek suçla
dı. (Milliyet 12.06.1988/s9)
3)Hasan Cemal 9in Cumhuriyet 
gazetesinde
‘ ‘Güneydoğu 9dan9 9 başlıklı 4 
bölümlük bir dizi köşe yazısı 
yayınlandı. Dizi okunmaya ‘de
ğer ! Verdiği mesaj ise şu: ‘ ‘Do
ğu ve Güneydoğuca yaşanan 
sorunun kültürel boyutu kesin
likle gözjardı edilmemelidir. So
runun adı konmalıdır. ‘ ‘Kürt9 9 
telefuz edilmelidir. İnsanlar 
kendi ana dillerini, yani Kürt- 
çeyi serbestçe konuşabilmeli, 
yazabilmeli ve okuyabilmelidir. 
(....)Bunun gibi çok sesli uyu
mu içeren ulusal birliğin ve ül
kemizin bütünlüğünün ancak 
demokrasi potasında korunup 
güçleneceğine de inanmakta
yız . Bu çizgiye aykırı yaklaşım
lar son tahlilde, en istemediği
miz odakların değirmenine su 
taşıyacaktır. Bu noktayı aklı
mızdan hiç çıkarmayalım. 
(Cumhuriyet, 04.06.1988)
Kemalizmin Kürt sorununda

ki yeni versiyonuna dikkat edi
niz. Kendinikemalistlere, kanı, 
canı ve kavgasıyla dayatan 
Kürt sorunu ‘liberal demokra
tik9 maskeli bir söylemle yine 
“ I C c i  bir ulusal birlik"ci- 
lik(!?) sınırlarındaki ‘ ‘ulusal 
kültürel özerklik" illüzyonları
nın ırkçılığıyla (evet evet ırkçı
lığıyla) sunulmaktadır.

Bu ‘sunu ynun \bilimsel kılıfı9 
ise, Or. Prof. E. Akurgal şöyle 
sunulmaktadır “Kürt sorunu, 
akılcı ve bilimsel yöntemlerle 
ele alınmalıdır. (...) Kürtler 
(....) tarihin değişik dönemle
rinde A sya9ya ve Anadolu'ya 
göç etmiş Hind-Avrupa dili ko
nuşan topluluklardan biri
dir. (...) Turkler Anadolu 9ya 
geldikten sonra aradan geçen 
bin yıla yakınki zaman içinde 
bu ülkenin eski halkları ile ka
rışmışlardır. Böylece Kürtler ve 
Turkler aynı halk topluluklarını 
torunları ya da kardeş çocukla

rı olmuşlardır. (...) Özel bir et
nik tip göstermelerine karşın 
Kürtler kesin anlamı ile bütün 
Anadolu ya özgü olan kültürün 
içinde yer alırlar. (...) Öbür 
kültür alanları ve din de hesaba 
katılırsa Kürtlerin Türklerden 
ayrı bir özelliği olmadığı söyle
nebilir. (...) Kürtler (...) ayrı 
dilden ayrı cinsten bir topluluk 
olmalarına karşın yukarıda an
latmaya çalıştığım gibi onlarda 
kültür bakımından Türkiye 9nin 
aynlmaz bir parçasıdırlar. Bir 
çok Kürt kökenli vatandaşımız 
da böyle düşünmektedir. (...) 
Yabancı devletler hiç merak et
mesinler, Turkler mert ve asil 
ruhlu Kürt kardeşlerinin değe
rini onlardan çok daha, hem de 
candan ve gönülden bilmekte
dirler. 9 9 (Cumhuriyet, 08.06. 
1988)
4) Kuzey-batı Kürdistan9ın di
rengen geleneği yakın tarihte 
19219lerin Koçgiri 9lerinden 
başlar ve de Eylül Rejimi 9nin 
Diyarbekir zindanlarına kadar 
uzanır. Bunu bilmeyen yoktur. 
Bunlann diğer bir artışı da, 
‘süper9 (diyorlar ama siz sö
mürge) Genel Valisi Hayri Ko- 
zakçıoğlu 9nun verdiği şu resmi 
rakamlardır. 15 Ağustos 1984- 
9den bu yana Kuzey-batı Kür
distan 9da toplam 980 olay vu
kua geldi.

1985 9de 80 silahlı saldırı, sö
mürgecilere 6 pusu kurulmuş
tur.

19869da 60 silahlı saldırı, sö
mürgecilere 10 pusu kurulmuş
tur.

19879de 41 silahlı saldırı, sö
mürgecilere 5 pusu kurulmuş
tur.

1988’de 8 silahlı saldırı ger
çekleştirilmiştir.

Kuşkusuzdur ki, gerçekteki 
rakamlar ‘resm i9 verilerin çok 
ötesindedir. Çünkü, geçmişte 
5774 olan köy korucusu çetele
rin sayısının, bugün 11971’e çı
kartılması durduk yere değil
dir.
5) Örneğin ANAP Genel Baş
kan Yardımcısı Mehmet Keçeci
ler şunu istemiye istemiye açık
ça söylemektedir: “Bugün 
(Haziran 1988y.n) seçim yapıl
sa pek istemediğimiz gibi 
sonuçlanmayabilir" (Cumhu
riyet, 06.06.1988)
6) SHP cidden kırk yamalı bir 
bohça olmanın da ötesinde bir 
cadı kazanını andırmaktadır. 
Bir hayli traji-komik görüngü
lerin sergilendiği işçi kenti İs
tanbul ’da yapılan son SHP İs
tanbul İl Kongresi’nde İsmail 
Cem, “Sermayenin en küçük 
bir temsilcisi dahi olsa işçisini 
işten çıkartmayı göze alan, iş
çiye karşı tavır alan bir kişi ile 
ben bir araya gelmem, çünkü 
ben işten çıkartanla değil, işten 
çıkartılanla beraberim" der
ken; Baykal ise, emperyalizme 
ve faşiz/nin kurşunlarına karşı 
göğüsünü geren direnişlerden9 9 
sözediyordu. Aynı Kongrede 
Gürkan ise, “Biz iktidara oli- 
garişiyi aldatarak, ya da ona 
güven vererek gelemeyiz” di
yordu. Şimdi burada durup, 
SHP9li bu sözde “sol"culuğun 
nedeni işçi sınıfının basıncın
dan değil de neden?... Deme
den edemiyorum !
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Okuyucularla ♦  Bi xwendevanan re

Pêşmerge tenê bû rabû ser pîyan 
Hêla rastên çiyan çepên çiyan 
Rakir alarengîn bi bîriyan 
Deng veda, deng veda, deng veda... 
Naliya! naliya! gihîşt geliyan 
Gundî. karker, pala û zanan 
Bang dikin bav û keç û diyan 
Hemû bûn yel? deng 
Ref bi ref rêz bi rêz 
Çon çon li duh pêşmerge yek bû 
Belê niha sed. hezar, sed hezar 
Zar û keç xwe tavên dest û çiyan 
li hember faşî û nijadperestan 
Hemî bûne wek dîwar 
Metirsin, metirsen êdî ceng nabît sar 
Herin herin cîh be cîhê Kurdistan 
Welatê kurdan rizgarbikin ji destan 
Pîroz be pîroz be ji te re pêşmerge...

15.06.1988 /Berlîna Rojava

SIMKO

XEW
Bi hesreta xewême
Xewa piştî civatê û ber perengê berû
Di şevê zivistanê dirêj da li welatê xwe

Bi hesreta xewême 
Jê têr nebûm tûcar bi destim nediket 
Bi jiyana dijwar ji ser çavê min piçû 
Xewa serê sibhê bûhara welatê min

Bi hesreta xewême 
Xewa şevê havînî li ser bana 
Hijmartina stêrikê azmana 
Bi tupişk û maran re bi mêranî

Bi hesreta xewême 
Xewa li ber kûrikê rezan 
Li ser axa tî û dirîyayî 
Li benda dizê payîzê

îro ji her çar wextê dûr
Bi hesreta şiyarbûna ji xewa mezinim
Bi hesreta tevger û rizgariya welatê xwe...

1988 / Suudî Arabistan

DARA ŞÎN
Ez darek şîn û kevnarim 
Mi rayê xwe berdan axa Kurdistanê 
Çend hezar şax ji min çûn, kes nizane 
Giham çar anîşkê cîhanê 
Çend car hatim birîn,

Lê her dem şîndibûm xurt dibûm 
Piştî vê avdanê

Dijmin dixwest xwe naskim da 
Zimanê min çanda min dîroka min 
windabe
Kurm diberdan qurmêmi
Lê hişk nedibûm tûcar digel demê reş
Bixwe dihatim piştî her kolanê

1988 / Suudi Arabistan
SERŞIV

“Gülüm benim gülümse blrazf
Yazıya başlamadan evvel Kurdistan Press’e emeği geçen 
tüm arkadaşlara selam eder, bize yazışma imkanı yarattığı 
için teşekkür ederim.

Beni yazıyı yazmama iten neden, yurtdışına çıkmış bazı 
unsurların konumudur. Bilindiği gibi 12 Eylül darbesi ile ( X 
) hareketten bazı insanlar zorunlu olarak yurtdışına çıktı, 
(tabi geçici olarak) Yurtdışına çıkıştan kısa bir süre sonra 
hareket deprasyon geçirerek ayrışmaya uğradı. Depras- 
yondan sonra değişik kanatlarda yer alan unsurlar biribiri- 
ne karşı haçlı seferlerini başlattılar. Seminerlerin, toplantıla
rın ardı arkası gelmiyordu. Bu hareketli ortamda bana dave
tiye gönderilip, faşizm konulu seminere katılmam 
isteniyordu. Ben de gönderilen davetiye üzerine trene binip 
seminerin yapıldığı yere geldim. Semineri verenler yazıma 
konu olan kahramanlardır. Bir darbeden sonra yurtdışına çı
kan X’in Yönetim Kurulu Üyesi, diğeri yurtdışındaki X hare
ketinin yöneticisi. Seminer, ateşli tartışmalardan sonra fa
şizm vardır neticesiyle noktalandı. Ben, trene atlayıp geldi- 
gim yere döndüm. Uzun bir aralıktan sonra, bir gün onlarla 
hareket eden ve X’in Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşa tele
fon ettim, (semineri verenlerin dışındaki üye)
-Keko durum nasıl? Ne var ne yok?
-Ne olacak, İbrahim Tatlısesin yeni kurduğu BAYER’in tem
silciliğini yapıyorlar..
-Nasıl olur bu?
-Ne bileyim oluyor işte...

Ve telefonu kapattım.
Bu ara ben izine gittim. İzinden döndükten 

sonra, telefon ettiğim arkadaşa uğradım. Fakat 
arkadaşda bir değişiklik varmış gibi bana geldi.
Kısa hoşbeşden sonra;
-Burada ne var ne yok Kekom...
-Vallahi ne olacak. Durumlar hep aynı... Ha! Az

.“ T e le f o n la r a  b i l e

m ü d a h a le  e d i y o ı l a r ”
□  Değerli Kürdistan Press çalışanları;
Önce size kendimi tanıştırayım. Ben Fransa 'da işçi ola

rak çalışan Kürdistanlı bir yurtseverim. Ve yurtseverliğin 
bir şartı olarak gazetemize bir haber göndermek istedim, 
umarım yayınlarsınız.

7 Haziran tarihinde, Fransa saatiyle 2 ’de, Fransa ’nin 
Bollen şehrinden ülkem olan Kürdistan ’ın Maraş iline te
lefon açtım. Ailem Maraş 'a bağlı Elbistan kazasının,......
köyünde kalıyor. Amacım, anne ve babamla biraz hasret 
gidermekti.

Ne annem ve ne de babam bir kelime bir türkçe bilmiyor, 
bu nedenele görüşmeyi doğal olarak kendi dilim olan Kürt
çe ile yaptık. Görüşmemiz devam ederken aniden telefon 
kesildi ve Elbistan'daki santralde çalışmakta olana sömür
gecilerin uşaklarından biri devreye girdi. Bana neden 
türkçe konuşmadığımızı sordu ve daha bana cevap verme 
fırsatı bile tanımadan, ağza alınmayacak küfürler etti. Yi
ne küfürlerini tamamlar tamamlamaz bana bir kelime bile 
söyletmeden telefonu kesti.
Ailem ’le irtibat kurmak istedimse de olmadı. Saatlerce 

evi aradım, fakat telefon bir türlü cevap vermedi.
İşte bu sömürgecilerin ne kadar vahşi, en ufak şeylere bi

le tahamül etmediğin göstergesi. Dilimize kilit vurdular, 
türkülerimizi yasakladılar, katlettiler, sürgünlere yolladı
lar ve şimdi telefon görüşmelerimize Avrupa'da bile olsak 
müdahale ediyorlar. Ama, gün gelir elbet biz de sorarız 
bütün bunların hesabını...

En içten selamlarımla.
Bıji Kurdistan.

Haziran • 1988 / Fransa
K. HACI
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daha unutuyordum. Arkadaşlar Frankfurt’ta bir konser or
ganize ettiler.
-Kimin konseriydi!?
-Yaho! Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, 
Mahmut Tuncer...
-Ya öyle mi?!
-Bir görecektin. Allah vardı yahu! Adamlar bir müzik yapıyor 
aklın hayalin durur. Bizimkilerin yaptıkları müzik de müzik 
midir yani?! İbo’yu görecektin... Fırlatma, kızlar, kadınlar 
nerdeyse adamı yiyiceklerdi. Konserden sonra onları kal
dıkları otele götürdüm. Tabi en son İbo’yu. Allahsız sarhoş, 
zom. Otele getirmişim, ediyorum etmiyorum inmiyor. Tuttur
muş “viski isterim”. Tamam Abi dedim. Sen çık yukarıya, 
alıp, geliyorum. Saat 2-3 her taraf kapanmış. Vallahi tam bir 
saat aradım. Neyse en sonunda bir benzlikten tedarik ettim. 
Ya bir Bülent’i görecektin. Kim demiş karı değil, hem de ka
rının freyştahı. Onu otele götürüyorum, niye yanlışlıkla ete
ğine basdım. Kıyamet kopardı başıma. Elimi kaldırdım vura
caktım, arkadaşlar bırakmadı. Yaho! Hem adamlara hizmet 
yap, hem de sana bozuk atsınlar, olur mu be birader. Ama 
neyse sonucu tatlıya bağladık. Tabi BMW’nin hayrına. Bu
ranın dağıtımını bana verdiler. Şimdi işim iş benim.
Ve arkadaş kalkıp İbo’nun kasetini teyipe koydu. Bir yan

dan İbo, bir yandan bizim Keko(?!) “Gülüm benim gülümse 
biraz”...

13.6.1988 
Hêvîyê Bismilê

7 8 9

amadekaf: DILOVAN

ÇEPERAST ★ ★★ ★ ★ ★  ★
1- Bo daxwiyaniyê ku tê belavkirin
2-Weke(berevajî)... Kesê ku li ber behra 
reş dijîn 3- Navekî mêran(berewajî)... 
Kesê ku nikare bi peyive 4- Navê kova- 
rekê Kurdî(berewajî) 5- Hevalê zir- 
ne(berevajî)... li herkesiyê(berewajî) 
6-Du tip(berewajî)... mirov ji hev re rê 
dike 7- Devereke taluke di avê de... Bo 
avêye(berewajî) 8-Daçe yeke kurdî... 
Ne nêr 9-Dîrokzanek Bedlîsî nivîsandi- 
ye 10- A ne kevin(berewajî)... Dijî nişu- 
vî, ervazî.

SEREJER ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
1- Cihê ku fıroke jê radibin 2- Ji yekbûna 
hezên siyasî çedibe, ne ême(berewajî)... 
Bi serê mirov ve ye 3- Pîvana bi beh-

rê(berewajî)... Ne sivik 4- Tûne(bere- 
wajî)... dijî an erê(berewajî) 5- Kesê ku 
mâla wan li hember hev 6- Dîn... stiri- 
yanr jî şînahîyek(berewajî) 7-Kesên ixti- 
yar... Cihek ji rûyê mirov(berevajî)... 
Fêdî kirin(berewajî) 8-Kesê ku dizane... 
ger, xweşanedan 9-Navê stranbejek 
Kurd(berewajî).

BERSIVÊN XAÇERÊZA
DIHEJMARA 38 AN DE 

ÇEPERAST: 1-naxfereŞ 2-War.. Mûş 3-Ka.. 
Rê 4-Xalî.. Rî 5-ariB.. îsaM 6-naD.. Anû 
7-oN.. Bar.. îS 8-Pêsîr 9-Dar.. Sîr 10-Dor.. 
Çêbûn.__________________________ _
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The Kurdish News Agency

AJANc5>A
NÛÇEYA

KUE2D

Ajansa Nûçeya 
Kurd, çav, guh û 
zimanê tevgera 

rizgariya netewî û 
civakiya welatê 

me ye. 
Tiştên te bihîst û 

dîtin bigihîne 
ANK. 

Lekolînan li ser 
serpêhatiyan 

çêbike. 
Sûretan bikşîne. 
Rêçeşop bibîne. 
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. 

Zanyariyên 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.

KÜE2T
HADEI2
AJANcS.1

Kürt Haber Ajan
sı ülkemizdeki 
ulusal ve toplum
sal kurtuluş mü
cadelesinin 
gözü, kulacı, 
dilidir.
Duyduğunu, gör
düğünü ANK’ya 
ilet.
Olayları araştır. 
Resim çek.
Belge bul.
Ulusal ve Top
lumsal Kurtuluş 
Mücadelemizin 
dünya halklarına 
duyurulmasına 
katkıda bulun. 
Avrupa Parle- 
mentolarını, de
mokratik kitle ör
gütlerini, basını 
izle.
Edindiğin bilgile
ri, kürtçe ya da 
türkçeye çevire
rek belgeleri ile 
beraber ANK’ya 
gönder.
Toplantıları, semi
nerleri izle. 
Ülkeyle kurdu
ğun ilişkileri de
rinleştir.
A N K ’ya  h a b e r ve  
b e lg e  g ö n d eril
m esini sağ la . 
Ü lkeye g id ip  - 
g e len  işçilere  
A N K ’nın te lefo 
nunu ve adresin i 
ver.
ANK ile ilişki kur. 
Gönüllü muhabir 
ağının bir üyesi 
ol.

ANK dünyada ilk 
Kürt Haber Mer
kezi’d ir.

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

ANK h e p im i
zindir.

Tel: 08-984743 □ Fax: 08-295056 
Telex: 131 42 ANK S

‘İdamlar 
in ve Kuzdy Kürdim 

Fak tanımlanmakta
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London • ANK

K enan Evren’in 12 -15 Temmuz tarihleri 
arasında yapacağı İngiltere gezisini 
engellemek için Türkiyeli ve Kürdis- 

tanlı örgütler protesto çalışmlarına başladılar, 
rotesto Komitesi’nin basına verdiği bültende 

şu görüşlere yer verildi.
‘Londra 16 Haziran, Kenan,Evren’in 12 - 1£ 

ıuz tarihleri arasındaki İngiltere gezisini 
illemek isteyen Türkiye solu bir kampan; 
birleşti. Kampanyanın düzenlendiği da 
la ve protesto gecesi ve yürüyüşe çağrı 
ı bildirilerde ayrıca kampanyayı destekleyen 

ir\, sendikacılar, dernekler, yazarlar 
latçılardan oluşan bir isim listesinin de yer

sıra şu örgütler de katılmakta. Anadolu Kültü 
Derneği, Avrupa Türkiyeli İşçiler Federasyonu 
(ATİF), Devrimci Sol, Devrimci Yol, Enternasyo
nal, Halkevi, İngiltere Türkiyeli İşçiler Birliği 
(İTIBJ, Ingiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasy 

(ITÖF), Kürdistan İşçi Derneği, Rızgari, Sol 
Türkiye Dayanışma Ka

mpanyası, TDKP sempatizanları, Türkiye ve 
’ Kürdistan Kurtuluş Örgütü Sempatizan

ın, Vatan ı tısı.
Kampanyaca dağıtılan bildirilerde Evren in 
Bzisi; ‘İngiletere Başbakanı M.Thatcher’in Ni- 

Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret veayında 
T.C Devlet

3i zr
Ji görüldü.

yren’in gezisiyle ilgili protc 
^ayrıca 25 Haziran gecesi 

kll’de dayanışma ve protesto \ 
ıuz Cumartesi saat 2 delHyde 

yacak protesto yürüyüşü 
mpanyaya Türkiyeli aydın vl

:ası topla- 
'editch Town 

:esi ile 2 Tem- 
"ark’dan başla- 

:ağrı yapan ka- 
:arlarının yanı-

red 
yur 
onur 
saygın 
adım' 
işkencel 
pan ve

aşkanı Kenân Evren’in gerçekleşti- 
J-et, Türkiye’ni» uluslararası kamuo- 

rı kötü ünüftü unutturmaya ve 
le ihtiyaç duyduğu insan haklarına 

ajını güçlendirmeye yönelik bir 
eğerlendirmekte ve ‘idamlar ve 
mürü düzeninin bekçiliğini ya- 

Ku26Würdistan’da katliamlar cweenle-
yen katilolarak 1 ıımlan maktadır.” 
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