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ANK• Köln 

12 Eylül 'ün 8. Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Bildirgesi'nin 40. yıldönümü nede
niyle 12 Eylül rejimini yargılayan Uluslara
rası Mahkeme toplandı. 

16 kişilik jüri iki gün süren mahkeme sıra
sında 7 komisyon tarafından hazırlanmış 
olan raporları değerlendirip, tanık ve uz
manları dinledi . Mahkeme sonuçta 12 Eylül 

Avukat Şerafetlin Kaya'nm konuşmasi il
gi ile izlendi Foto; ANK 

rejminin Kürt ve Türk halkına karşı işlediği 
suçları şöyle sıraladı. 

D 12 Eylül rej im i yaklaşık 4 milyon kişiye 
maddi ve manevi zarar verdi . 

D 650 bin kişi tutuklanıp işkence gördü. 
D 50 kiş i idam edildi. 
D 210 bin kişinin yargılanmakta . .. 
D 30 bin kişi başka ülkelere iltica etti. 
D 14 bin kişi vatandaşlıktan atıldı. 
D 338 bin kişiye pasaport verilmiyor. 
D 22 kişinin işkence sonucu öldürüldüğü 

resmi olarak kabul edildi. 
D 23 667 demek, sendika, meslek odası ve 

birlik kapatıldı. 
D 219 kişinin infazı mecliste bekliyor. 
D 54 gazete ve dergi yasaklandı. 
D l milyon 650 bin kişi polis tarafından fiş 

lendi. 

Mahkeme, Kürt halkının kendi kaderini 
kendisinin tayin etmesini , politik tutuklular 
için Genel Af çıkarılmasını, Avrupa Parla
mentosu, Avrupa Konseyi , Birleşmiş Mil
letlerin , Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki re
jime, insan haklarının hayata geçirilmesi yö
nünde siyasi ve diplomatik baskı yapmala
rını , Türkiye'ye yaptıkları yardımları dur
durmalarını ve Türkiye'de ölüm cezasının 
kaldırılmasını istedi 

Mahkeme yayınladığı raporlarda l2 Eylül 
1980'den , Mayıs l988'e kadar basma yöne
lik yaklaşık 2 bin dava açıldığını , 3 bine ya
kın gazetecinin suçlandığını belirterek, 4 
gazete ve 20 dergide çalışan 32 basın men
subunun toplam 2500 yıl cezaya çarptırıl
dıklarını açıkladı 

Mahkeme raporuna göre, 12 Eylül 
1980'den bu yana 440 yabancı yayma Türki
ye'ye giri ş yasağ ı konulduğunu , bu yayınlar
dan 195'inin kitap, 106'sının dergi , 50 tane
sinin broşür, 22'sinin gazete ve diğer yayın
lar olduğunu belirtti. Yasaklanan 440 
yayının 267'sinin 1,7 Eylül yönetimi tarafın
dan , 173'ünün de Ozal hükümeti tarafından 
yasaklandığı belirtildi . 

Gece'den izienimler 

Aynı günün akşamı, Köln Üniversitesi'nde 
Uluslararası Mahkeme ile Dayanışma Ge
cesi yapıldı. Geceye katılım yığınsaldı. 

Gecede, Tehdit Altındaki Halklarla Daya
nışma Örgütü Başkanı, Tılman Zülch yaptı
ğı konuşmada, özellikle Kürt halkının üze
rindeki baskı ve insanlık qışı uygulamaları 
protesto etti. Bilim adamı Isınail Beşikçi ve 

Av. Şerafettİn Kaya'nın adını anarak, müca-

ı RUPEL 1 SAYFA 2 

12 Eylül rejimi 
varg11and1 

• 12 Eylül hukuku ortadan kaldırılmalı! 
• Genel af ilan edilmeli, idam cezası kaldırılmalı ve işkenceye 

son verilmeli! 
• Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkına saygı gösterilmeli, 

Mecburi iskan uygulaması kalkmalı! 
• Cunta üyeleri, demokratik ülkeler tarafından davet edilmerne 

l ·ı ı. 

• Türkiye'de insan hakları tam olarak gerçekleşmeden Avrupa 
Topluluğu üyeliğine kabul edilmemeli! 

• 12 Eylül rejimine ekonomik ve askeri yardım kesilmeli! 
• Biz Jüri üyeleri, tüm hükümetleri, uluslararası kuruluşları, de

mokrat insanları bu taleplerin yerine getirilmesi için, mücade
le etmeye çağırıyoruz . Federal Almanya Cumhuriyeti'nin 
Türkiye'ye yaptığı her türlü yardımı kesmesini istiyoruz. 

delelerinin saygıdeğer olduğunu belirten T. 
Zülch, tarihteki katliamlardan bahseder
ken , Stalin dönemine de işaret etti . 

T.Zülhc, Kürt halki üzerindeki baski ve 
uygulamalan protesto etti. Foto; K.Otto 

T. Zülch'ün konuşması çeşitli protostolara 
neden oldu. 

Gecenin sonunda sanatçı İlyas Salman'ın 
yaptığı konuşı:na Kürt izleyicilerin tepkisiy
le karşılaştı. Ilyas Salman, ulusal sorunun 
baş çelişki olmadığını , baş çelişkinin emek
sermaye çelişkisi olduğunu, buna göre mü
cadele edilmesi gerektiğini belirtti . Kürt iz
leyicilerin bir bölümü " Kahrolsun sosyal 
şövenizim! '; "Bımre koleti!, Bıji Kurdis
tan!' ; ''Halepçe unutulmasın!'' sloganları
nı attılar. İ. Salman'ın ' 'İstanbul 'da bir sürü 
alevi insanın açlıktan kıvrandığını , bir sürü 
Kürdün de milyarlar içinde yüzdüğünü ' ' be
li rtınesi üzerine de, salonun bir bölümün
den coşkulu alkışlar geldi. 

Sanatçı Ş ı van, yaptığı konuşmada ''Tıirk 
solunun daha enternasyonalist ve daha du
yarlı olmaları gerektiğini'' belirtti. 

Gecede Türkiye ve Kürdistan'daki açlık 
grevlerinin desteklenmesinin bir insanlık 
görevi olduğu belirtildi . Gece, cezaevlerin
deki direnişler ve baskı altında bulunan po
litik tutuklularla dayanışma dilekleriyle son 
buldu. D 

Goltlaçov~n öfkesi 
D "Onlar, siyah ceketli, be
yaz gömlekli, fötr şapkalı 
parazitler, hırsızlar, sahte
kadardır!" 
Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma ile 

geniş yığınların sempatisini kazanan Gorba
çov, Ermenistan'da meydana gelen büyük 
zelzele nedeni ile yaptığı gezide ilk kez 
Azeri-Ermeni çatışmasına değindi . Konuyu 
çok sert biçimde eleştİren Gorbaçov, Azeri
Ermeni çatışmasını körükleyenlenlerin bü
rokratlar olduğuna işaret etti ve toplumun 
parazİtleri olduklarını belirtti. 
Bilindiği gibi, Karabağ sorunu oldukça tra

jik bir çizgi üzerinde gelişti .. Camilerden ve 
Idiselerden çıkıp birbirini boğaziayan sovye
tik cumhuriyetin insanları, soy ~illiyetçi 
sloganlarla çatışmalara giriştiler. üzeilikle 
Azerilerin, 1915 Jenosidini anımsatan fanatik 
saldırıları , gerek Ermenistan'da ve gerekse 
dünyada sert eleştirilere neden oldu. Sorun, 
binlerce insanın göç etmesi ile sürerken; Er
menistan'ı yerlebir eden zelzele nedeni ile 
kısmen gündemden düşmüş durumda. D Gorbaçov, bürokratların hirsizfiğından şikayetçi 

YOl M 
Geçtiğimiz hafta Y. Arafat, Amerikalı 

Yahudilerle görüşmek üzere Stockholm'e 
gelip döndü. Y.Arafat'ın Stockholm seferi 
Isveç basınında beklen4iği üzere birinci 
haber olarak yer aldı. Isveç Başbakanı, 
Fransa'da sürmekte olan Sosyalist Enter
nasyonal'in uluslararası toplantısını yarı
da keserek Stockholm'e döndü. Arafat, 
bir dexlet adamı gibi ağırlandı. Bütün iliş
kileri Isveç Sosyaldemokratlarının lider
leri tarafından düzenlendi. 
Anlaşıldığı kadarıyla, uluslararası sos

yal d~mokrasi Filistin sorununun çözümü 
için Isveç_ sosyaldemokrasisini görevlen
dirmişti. Isveç sosyaldemokratları da so
runun en üst düzeyde, Başbakan ve Dışış
leri Bakanı düzeyinde sürdürme kararın
daydılar. 
Uluslararası sosyaldemokrasi bu girişi

mi ile ABD ve SSCB'ye karşı da etkili bir 
girişimde bulunmuş oluyordu. Hiç kuşku 
yok ki, sorunun bölgede şu ya da bu bi
çimde çözümü, barış açısından olağanüs
tü bir öneme ve değere sahip olacaktı. Bu 
arada, uluslararası silah piyasasını!l ve 
bunun en etkili kollarından biri olan Isveç 
silah sanayiinin ne tür manevralar gelişti
~ği ise tahmin edilebiliyordu. 
Ozetle usulararası sosyaldemokrasi, 

dünya politikasının saptanmasında hem 
söz sahibi olmak hem de politikasını ege
men kılmak için kolları sıvarnıştı. Kürt 
hareketi açısından da uluslararası sosyal
demokrasinin saptadığı planları uygula
maya geçireceği ise beklenen bir gerçek
likti . Bu bağlamda, Türkiyeli ve Kürdis
tanlı devrimcilerin konuyu daha yakından 
ve derinliğine irdelemeleri, yalnızca tak
tik açıdan değil, fakat aynı zamanda stra
tejik açıdan da gerekli görünmekte ... 
Bizim burada esas işaret edeceğimiz ko

nu ise şu : yıllardan beri Türk ve Kürt solu , 
esas itibariyle Arap burjuva milleyitçiliği
nin ideolojik kalkanı olana Anti
siyonizmin kayıtsız-koşulsuz savunuculu
ğunu üstlenmişti. Eğer yanlış hatırlamı
yorsak, Rızgari dışında hiçbir siyasi hare
ket, Anti-siyonizmin, bölgedeki devrimci 
harekete karşı işleyen mantığına işaret et
memişti. Oysa, Anti-siyonizm TC'nin 
resmi ideolojisi Kemalizm gibi, Ortado
ğu'da demokratik ve sosyalist potansiyel
leri imha eden bir niteliğe sahipti ve en ge
rici Arap devletleri tarafından da sürekli 
olar3k gündemde tutulmaktaydı. Türk ve 
Kürt solu da en ufak bir kuşkuya bile ge
rek görmeden bu ideolojik yapının gönül
lü taşıyıcısı ve yayıcısı idiler. Anti
siyonizm, ısrail devletinin imhasını önü
ne koyarken, ısrail emekçilerini, I srail'de
ki demokratik ve sosyalist güçleri hiç mi 
hiç hesaba katmıyordu. Türkiye'de Kürt 
ve Türk proletaryasının ortak örgütlenme
si için kıyameti koparanlar, Filistin ve Ya
hudi proletaryasının ortak örgütü üzerine 
hiç mi hiç bir şey söylemiyorlardı. Tam 
tersine, fanatik bir Arap milliyetçisinin 
kafa yapısı ile soy bir Anti-siyonİst mantı
ğın savunuculuğunu yapmak, devrimcili
ğ\n ölçütü sayılmakta idi . 
Işte, uluslaraqısı sosyaldemokrasinin 

denetiminde ve Isveç sosyaldemokrasisi
nin güvencesi altında Amerikalı Yahudi
lerle Stockholm'de pazarlığa oturan Ara
fat, bu çerçeveyi paramparça etti . Arafat, 
ilk kez, Bir Filistin devletinin yanında bir 
/srail devletinin de olabileceğini TV'den 
tüm dünyaya ilan etti. Bu Anti-siyonizmin 
mantığının da artık parçalandığını göste
riyordu. 
Türkiye'deki demokratik ve sosyalist si

yasal mücadele açısından olsun, bu müca
delenin ideolojik yapılanması açısından 
olsun, bu belirleme son derece önemlidir. 
Ve, Türkiye'deki marksist sol, sorunu ye
ni baştan kendi gerçekliği içinde ele alıp 
mutlaka yeniden değerlendirmeye tabi 
tutmal ıdır. 

Geçerken şu noktanın da altını çizmek 
gerekli: İran'da Şahın düşmesinden son
ra·, Fransa üzerinden Kürdistan'a dönüp 
kısa sürede etkili bir mücadelenin başını 
çeken Kasım-Lo'nun ilişkileri içinde 
Fransız sosyaldemokratları Kürt sorunu
nun doğrudan muhatabı durumuna geldi
ler. Süreç içinde bu ilgi azaldı, ancak, ha
len Kürt sorunu uluslararası soyaldemok
rasinin ilgi alınında bir numaralı yerde 
duruyor. 

N. B. 
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Misabaqa Folklore 

Koma Di/an listiken SemsOre peşkeş kir O bO yekemin 

D Di misabaqa folklore 
de 7 koman dilane beş
dar bun. Ji wan 3 kom 
ye zaroka bu. Koma Di
lan listiken Ediyamane 
(semsur) peşkeş kir Cı 
bu yekemin. Koma He
vi ya zarokan ji di nav 
koman zarokan de bu 
yekemin. 

ANK • Stockholm 
Di roja 10. 12. 1988 an de 

Federasyona Komelen Kur
distane misabaqa folklore li 
darxist. Di misabaqaye de 7 
komen dilane beşdar bO n. Ji 
wan se kom ye zaroka bO. 

Ji bo peşkeşkirina listiken 
her komeki 12 deqiqe wext 
hatibu tesbitkirin. Peşi ko
men zaroka, paşe ji komen 
mezinan listiken xwe peşkeş 
ki ri n. 

Koma Dilan listiken Adiye
mane (SemsOr) peşkeş kir. 
Li gor puanen juri dereca ye
kemin stand O xelata 5 hezar 
krone ji girt. Koma Govend 
listiken Elazize (Xarpet) peş
keş kir O dereca duyemin O 3 
hezar kron xelat girt. Gruba 
çoıemerg F dereca seyemin 
stand. 

Di komen zarokan de p Ko
ma Hevi bu yekemin, Nergiz 
duyemin O Koma Bi nevşan p 
bu seyemin. 

NOçegihanen ANK misa
baqa folklore teqibkirin. Bi 

temaşevanan re, bi anda
men juri re bi Seroke Fede
rasyonere peyivin. 

llUlnen Te~şevanan: 
M. Karayel, 60salf,ji Kurdsta
na Bakur: Ev misabaqa pirr 
xweş bu. Listiken Kurdi ku me 
bere li Kurdistane didit ı1 dile
yist li vir hi n kubartir ten listin . 
Ev tişte weha ji bo Swediyan 
pirr baş e. E w ji bi ve minase
bete folklor ı1 orf ı1 edeten me 
nas dikin. Ji bo me ji şahiyeke, 
em ten vir kefxweş di bin. Di ve 
em li welate xeribiye listik ı1 

edeten xwe ji bir nekin. Zedetir 
zaroken Kurd di ve welat ı1 ede
ten xwe ji bir nekin. 

Zaxoyf, ji Kurtlistana Başur; 

Welle şewqe tadeyek mezine li 
sere milete Kurd. Dive Koma 
Zembilfiroş şewqa ku Ataturk 
bi zore danibı1 sere Kurdan, ji 
sere xwe bavejin. Ev rı1şermi
yek mezin e ı1 cilen Kurdi xera 
dike. Em li vi azadiye ı1 xeribi
ye dive ku leystiken mintiqa 
Diyarbekire xera nekin ı1 nelet 
Ataturk binin ı1 şewqe ji sere 
xwe baven. 

M. N,ji Tırkiye; Ez bi xwe Tirk 
im le ez ji folklore Kurdi hez di
kim . Ev misabaqe ji bo Kurda 
tişteki baş e. Kurd dikarin li 
ewrupa folklora xwe reheti bi
leyizin. Ye duyemin ı1 giring ji 
ev e ku pireka min di nav korne
ki de dileyize ı1 ez gelek bi he-

Koma Hevi ya zarakan di nav 3 koman de bO yekemin 
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Foto; Sebri. Şermixi 

yecanim ka we ki bibe yekem. 

Ş. Cizfrf, ji Kurtlistana bakur; 
Bi kurtay i bej im, juri qet ne baş 
bu. Pirraniya kesen ku di juriye 
de ne nizanin leystikek bileyi
zin ı1 ji folklora Kurdi fem na
kin. Hemı1 navçeyen Kurdista
ne nas nakin ı1 li ser leystike 
wan agahdar ninin. Federasyon 
xeletiyek mezin dike, ku meri
ven juri tim ji der do ra xwe hil
dibijere. Dive hemı1 komelen 
endame federasyone nav peşni
yar bikin ı1 endamen juri ji nav 
wan kesan ben hilbijartin .. . 

F. Gerdf, ji Kurtlistana Başur; 
Ev misabaqe gelek baş bu le 
koma ku stran ji mintiqa Sile
mani got, bi awazi kurdi nedi
got. Awaz Hindi bu •• dive ku 
tişten wisa çenebin. U disa ev 
kom hin helbesten Kurdi vege
rendin ev ji, ji bo stranen geleri 
ne baş e. Dive em wan negu
hurinin. 

Endamen juri; 
Me ji hemı1 endamen juri ve 

pirse kir: "Bi gişti li ser folklor 
ı1 bi taybeti li ser folklora (listi
ken geleri) Kurdi xebata we he
ye, ger hebi çi ye? 

Rojen Barnas, ser na ve juri, )i 
Kurdistana Bakur; Xebata min 
wek listikvan tOneye le wek te
maşekir heye. Di ve çerçeweye 
de wek berhevkirina folklore 
amatori çebı1ye. 

Foto; Azad Perwer 

D Me dft ku hinek kom na ve lfs
tiken navçeyekf anons dikir u 
dileyfst u hin listiken navçeyen 
din jf di.xistin nav. lurili ser vf 
çi dibeje? 
DO Ve musabaqa haneka Fe
derasyon tertip dike. Li Swede 
bi ditina min imkanaji her nav
çeyek Kurdistane komeke der
xistin, wan teşwiqe iştiraq kirin 
zehmet e. Em bejin grubeki ser 
Hekari derdikeve, grubeki ser 
Diyarbekire derdikeve, ev ge
tek zehmet e. Di misabaqeki 
ewa ki de çiqas grub li ser nav
çeyen zedetir hebin, behtir za
roken Kurd peş dixe, teşwiq d i
ke ı1 ji bona ku Kurden ve dere 
şewek xweş bi hev re derhas bi
kin, dibe wesileki . .. 

Em li şerte welat buna, lazim 
bu ku hilbijartin bi du dereca 
biba ... 
D İ şev lfstikvanen hinek koman 
bi du koman de listin, di misa
baqan de tişte weha çedibin? 
DO Niha di her tişti de dive 
meriv ve elastikiyeta hane bide 
ber çave xwe. Li ve dere Kurd 
di male xwe de ne. Ev ji bona 
wan derxistina derve ı1 dereki 
civandine kultura wan bi wan 
bide xweşkirinji. Ji ber vi çen
di wek juri heta niha em tişte 
wusa nefıkirine ... 

. j ,.,_ 

Ez listiken kurdi ji dizanim . . . 

Mehmud l.ewendf, )i Kurdista
na Bakur; Li ser govende ez ne 
pispor im. U ez bi govende mi
jul bu me. Min hin kovaran de li 
ser folklora Kurdi nivisiye, 
wek hemı1 Kurdan çawa ku ji 
her tişti mijul dibin . . . U ez go
vend girtin nizanim. Gotinek 
heyediben; "Eznizanimdolma 
çekim le ez dizani m kfjan do/me 
xweş e." Li ciki weka Ewrupa
ye ji vi tişti zedetir nikarin tişte
ki bikin. 

Cemal Xoce, li Kurtlistana ha
kur; Min di sala 1963 an de 
grubeki profesyonel de dest bi 
listikvani kiriye. Ez zedetir lis
tiken Bedlise dizanim. Koma 
ku min te de dilist gelek caran 
diket misabaqeyen ku li Tirkiye 
çedibı1n . Her weha misabage
yen navnetewi ji. 

Min li Tirkiye di juriya M isa
bageya folklore ya Liseyen Tir
kiye de endameti kiriye. Di vi 
misabaqe de listiken hin gru
banne xweş bu. Ditina min ev 
e, di ve listiken navçeyeke ji ali 
miroven we navçeye be listin. 
Ger weha nebi listik tema xwe 
wenda dike. Mamosteye folk
lore li derve ninin. Hin gruban 

Berivan, ji kurtlistana Bakur; 
Min li Swede dest bi leyistina 
folklora Kurdi kir. Di Koma 
folklore ya Komela Jinen Kurd 
de leyisti me. Pekanina juriye 
baş bı1ye. Ji salapar çetir e. 

Seroke Federasyone 
Me di derheqa misabaqa folk
lore de çend pirs ji, ji Seroke 
Federasyone tqr. Seroke Fede
rasyone Keya Izoli di vi misa
baqeye de di komeki de di
leyist. 

D Armanca ve misabaqeye çi 
b · ? u. 
DO Arınanca me ye yekemin 
ji bo peşveçı1n ı1 geşbı1na folk
lora Kurdi, ye duyemin ji, ji bo 
germiyeki baş di nav Kurden 
S wed de çebibe me ev misaba-

Endamen Juri "Li gor imkaniyeten dervaye welat ev misabaqe baş e" Foto; Azad Perwer 

Nedfm Xoce, li Kurtlistana Ba
kur; Li ser çanda Kurdi wek şe
xis xebate min çebı1ne. Bere 
min di nav komelen çandi de 
xebat kiribı1 . Ukolineke min 
bi awaki niviski li ser çanda 
Kurdi tı1neye, le xebat ı1 mina
qeşeyen min çebı1ne. 
D Hguren hin lfstikan guhurf
ne, li ser wf çi dibe) in? 
DO Bele raste. pewiste em tiş
te kareografik ı1 otantik ji hev 
cı1da bikin. Leyistiken ku wek 
xwe bimine, çawa ku li gundan 
te listin ew otantik e. kareografi 
wiya tine sehne ı1 şiideki nu di
de listike ı1 peşkeş dike. Di we 
deme de hin guhertin çedibin. 
Ger guhertin di naveroke de ne
be ne giring e .. . 

Eivor Underdal, Swedf; Ez 
Swedi me, ji Stockholme me. 
Ez mamosteye danse (listik
govend) me. listiken welaten 
Balqan baş dizanim. Min li 
Stockholme gruba Dahole de 6 
sal listiken Entap, Diyarbekir ı1 
Ediyernan listiye. 

Owe Ranström, Swedf; Ez et
nologe muzike me. Ez bi Ziya 
re xebiti me, ez bawerim hun 
wi nas dikin, işev li vir zime di
xist. Zanebuna min zedetir li 
ser mı1zika welaten Balqan e. 

de denge dahol ı1 zime ı1 figu
ren listikvanan li hev naye . 
Wek nimı1ne grubeki radibe lis
tike Elazize peşkeş dike, le lis
tik hewqas guheradine ku yeki 
Elazizi wan bibine qebı11 nake 
ku ew listiken Elazize ye .. . 

Kardo Behram, ji Kurdistana 
Başur; Min li sali 83 dest bi he
lperken kurdi kir. Dewr23 he
lperke Kurdi fer bum. paşe In
tereseye min çebı1 min xwe feri 
listiken geleri yen Swede, 
Franse, Yewnanistan, Yugos
lavya, Albanya ı1 Hongarya kir. 
Esta ziyatiri 60 helperken gele
ri dizanim. 

Umran E. )i Kurtlistana Bakur; 
Ji pişçı1kayi ve folklore mijı11 

dibim. Min di dibistane de 3 sa
la di gruba folklore de listiken 
Xarpete peşkeş kiriye. Di dema 
mamostetiye her sal min gube 
zarokan arnade dikir. Cara peşi 
endametiya juriye dikim. 

Gülay Güçlü, )i kurtlistana ha
kur; Min listiken gelek navçe
yenji hev cuda yen Kurdistane 
leyistiye. Mamosteyen ku ·ders 
didan me, di folklore de pispor 
bı1n. Cara peşi di misbageki de 
endametiyajuriye dikim. 

qe çekir. 
DO i hilbijanina komen fo ikio
re u pekanfnajuriye de pfvanen 
we çi bUn? 
DO Pivanen me bo gruban ev 
bu ; dive ku cile wan hebuya, 
hindiktirin çar leystik bileysta
na, yen ku miraceata misabaqe 
kirin hemu hatin qebı1lkirin . Ji 
bo pekanin juriye komite kar
ger biryar girt, kesen ku di wa
re folklor ı1 edebiyate de xwedi
ye zanebun in ji bo juriye we 
ben hilbijartin. 
DLi gor we endamenjuriye di 
ware folklora Kurtlf de xwediye 
zanebUne ne? 
DO Bi texmina min ev kesen 
han di folklora Kurdi de zana 
ne. Di juriye de 9 Kurd, 2 kes ji 
Şwedi hebı1n. Hemu ji di ware 
folklore de zana ne. · 
D Heqe bilet ne zede bU? Gelo 
çima fsal xelk h indi k hat i bU? 
DO Na. Heke em mesrefen 
hatin ı1 çuyin bidin ber hev şev 
bi zore xwe derdixe. 40 hezar 
kron hatiye, 45 hezar kron 
mesref çebuye. 

Rast e xelk hindik hatibu. Ji 
bo bihabı1na biletan hinek kes 
ı:ıehatibı1n. Pirraniya Kurden 
Iran ı1 Iraq ji nehatibun ... 

T. Berçem. 
Şiyar Farqini 
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Palme Cinayeti'nde MIT! 

6 ~~~·~z ç?~: 
çevreleri vurdu. 
Palme'nin varlığı 
bazı güçleri, bazı 
ülkeleri alabildi

ğine tedirgin ediyordu. Ça
ğımızın sayılı devlet adam
larından biri olan Palme, 
yanlız İsveç'e değil, dünya
da meydana gelen tüm olay
lara karşı büyük ilgi duyu
yordu. Çünkü O, barıştan 
yanaydı. O'nun varlığı, Oc 
nun sürdürdüğü mücadele 
çoğu çevrelere ters düşüyor 
du ... Bu ses mutlaka kesil
meliydi. 

Palme'yi öteden beri kara 
listeye alan bu ülkelerin 
içinde Türkiye de vardı. Ku
rulduğundan bügüne kadar 
yüzbinlerce yoksul Kürdün 
kanına girmiş olan ·bu sö-. 
mürgeci devlet, Palme'nin 
Kürt politikasını dehşetle 
izliyordu. Ankara'ya göre 
Palme, Türkiye'nin bütün
lüğü için son derece tehlike
liydi. Çünkü Pal me, Ankara 
için en hassas, en nazik ko
nulardan biri olan Kürt so
rununu dile getirmiş, bu ko
nuda görüş belirtmişti. 
"Tıirk varlığına" ve de 

''Toprak bütünlüğüne'' kar
şı gelen herkes mutlaka ce
zalandırılmalıydı. Kenan 
Evren, 12 Eylül'ün gerçek-

D "Devletimizi yıkmak isteyen yabancı kaynaklar ve onların aleti olmaya devam 
eden güçlere karşı çok dikkatli olmak ve yıkıcı propagandalarını etkisiz duruma ge
tirmek zorundayız'' 

D "Dost ve müttefik bildiğimiz bazı devletler, Türkiye'den kaçak teröristleri barındır-
maktadırlar. Bu ülkeler gaflet içindedirler." · 

leştirildiği günlerde Türk 
devletine karşı gelen tüm 
güçlerle savaşacağını açıkca 
belirtmişti. Bu tehlike kim
den ve nereden gelirse gel
sin cezasız kalmayacaktı. 
Tam bu anlamda Olof Pal
me, Evren'in ceza sahasına 
giriyordu ... 
Yukarıdaki söyledi~eri

mizi kanıtlamak için lsveçc 
te yaşayan Kürtlere tanınan 
bazı haklara göz atmak çok 
önemlidir. Çünkü bu haklar 
uğruna Türk ordusu Kürdis
tan'ı kana bulamıştır. Onlar, 
Kürt sorununu süngü ile 
çözmeye karar verdikleri. 
için, bu sorunun hiç bir yer
de ve hiç bir toprakta filiz
lenınesini istemezler ... 

Stockholm'ün bir semtin
de kurulan ilk Kürt Çocuk 
Yuvası'na bile tahammül 
edemeyen bu çağ dışı kafa
lar, elbette Palme'den inti
mak almak için çırpı~acak
lardı. Şimdi Türk MIT'nin 
neden bu cinayeme parma
ğının olabi.leceğini kanıtla
mak için Isveç'te Kürtlere 

Neden MiT? 

tanın haklara bir göz atalım: 
1- Kürt Çocuk Yuva/arı: Bu 

yuvalaf, tüm Batı Avrupa'da 
yanlız Isveç'te vardır. Bir ile 
beş yaşları arasındaki Kürt 
çocukları, Kürt öğretmen
lerinin denetiminde kendi 
dil ve kültürleriyle büyü- · 
yorlar. 
2- Kürtçe çocuk kitapları: 

Her yıl onlarca kürtçe c,:o
cuk kitabı yayınlanıyor. ls
veç çoçuk edebiyatının en 
güzel -örnekleri, devlet yar
dımıyla kürtçeye çevrilerek 
basılıyor. Ayrıca çeşitli Kürt 
yazarlarının yazdığı kitaplar 
da devletçe destek görüyor 
ve basımı için para verili-
yor. . 

3- Ders kitapları: Ilkokul
larda okurulmak üzere çe
şitli ders kitapları kürtçe 
olarak basılıp öğrencilere 
dağıtı}ıyor. 
4- lsveç'in 12 yardımcı 

ders kitabında Kürtlere ve 
Kürdistan'a ait bilgiler ve hi
kayeler yer alıyor. 

5- Yetişkinler için ki;irtçe 
kitaplar: Gene her yıl lsveç 

Kültür Bakanlığı yüzbinler
ce kron harcıyarak Kürt sa
natçılarının, roman, hikaye 
ve araştırma yapıtlarını 
kürtçe olarak basıyor. 

6- Kürt Yüksek Öğretmen 
Okulu: Bu okul Stockholm 
Üniversitesi'ne bağlıdır. Li
seden sonra 2.5 yıllık bir 
öğrenimden sonra, adaylar 
Kürt çocuklarının bulunu
ctuğu sınıflara öğretmen 
olarak atanıyorlar. Bu okul 
tüm Batı Avrupa'da tektir: 

7- Kürt tercüman/ar: ls
veç'te yaşayan Kürtler çeşitli 
sorunları bu pedagoglar yo
luyla çözmeye uğraşıyorlar. 
9- Kürt Federasyonu: Avru
pa'nın re~mi tek Kürt fede
rasyonu Isveç'tedir. Devlet 
bu kurumu, Kürt konsolos
luğu gibi kabul ediyor. Her 
yıl bütçesi devlet tarafından 
karşılanıyor. 

10- Kürdistan Spor: Stock
holm liglerine katılan bu ta
kım Spor ve Gençlik Bakan
lığı'ndan gereken resmi yar
çiımı alıyor. Kurdistan Spor, 
Isveç'te adeta Kürtlerin 
''Milli Takım' 'ı olarak gaze
telerde yer alıyor. 

ll- Her yıl yapılan Federas
yon Kongeresi'ne Yabancı
lar Bakanı olmak üzere, 
mecliste grubu bulunan tüm 
partiler bi~er milletvekili 
yollayarak, Isveç'in Kürt so
rununa ilişkin görüşlerini 
dile getiriyorlar. 

12- Isveç Radyo ve Televiz
yon Kurumu, her yıl Kürt
lerle ilgili onlarca program 
yayınlıyor. . 

13- Kürt dili lsveç devleti 
tarafından resmen tanınıyor 

14- Kürdistan sorunu her 
yıl İsveç Parlamentosu'nda 
tartış.ılıyor. 

15- Isveç, Kürt mültecileri
ne karşı çok radikal dav
ranıyor. 

16- İsveç Devlet Göçmen 
Dairesi ile Sosyal Bakanlı
ğı, Kürtlerle ilgili iki kitap 
yayınladı. Her iki kitapta 
resmi olarak basılmıştır. 
Üstelik birisinin kapağında 
renkli Kürdistan bayrağı 
yardır., Bu, dünyada ilk kez 
Isveç devleti tarafından ger
çekleştirilen bir olaydır. 

17- İsveç hükümeti her ko
şulda Türk yetkililerine, 
Kürt sorununa ilişkin görüş 
ve kuşkularını belirtiyor. 

Yukarda kısaca değindiği
miz tüm bunlar Türkiye'de 

Bu isteklerle yola çıkan 
herkes ölüme mahkümdur. 

Türk devleti için tüm bun
lar atomdan da, kimyasal si
lahlardan da daha tehlikeli
dir. Kürt halkının bu masum 
istekleri her zaman ve her 
koşulda Türk ordusu tara
fından kanla boğulmuştur. 
İşte tüm bu kazanımlar, 

Olof Palme'nin ülkesinde 
Kürtlere tanınmıştır. Hem 
de bir damla Kürt kanı akı
tılmaksızın... Elbette sö
mürgeci kafalar, Kürt hal
kından nefret ettikleri ka
dar, Palme'den de nefret 
edeceklerdi ... 
İsveç'i saymazsak, Kürt 

halkı tüm Batı Avrupa'da bu 
haklardan yoksundur. Aıpa 
eğer Batı Avrupa ülkeleri ls
veç örneğinde olduğu gibi, 
Kürtlere bu hakları tanırsa, 
Türkiye o ülkelerde m~tlaka 
kargaşa çıkaracaktır, Isveçc 
te . çıkardığı gibi. . . Türk 
MIT'i Kürt halkını gözden 
düşürmek için bizleri terö
rist, ilkel, uyuşturucu mad
de kaçakcısı olarak o ülkele
re sunacaktır. Çünkü Anka
ra'nın görevi sadece Türki
ye'de, sadece Kürdistan top
rakları içinde değil, her yer
de ve her ülkede Kürt varlı
ğını ortadan kaldırmak, biz
leri zor durumda bırakmak
tır. 

Ne yazık ki çoğumuz bu 
gerçeği görmezlikten geli
yoruz. Kurulan tuzaklara 
pek aldırış ettiğimiz yok. 
Avrupa'nın ortasında küçük 
bir oltayla timsah avına çık
mışız. Çoğu kez tavrımız, 
düşünmeden attığımız adım 
lar canavariaşıp bizleri yu
tuyor. Palme Cinayeti ile il
gili, düşmanımızın başımı
za örmek istediği şey budur, 
işte ... 
Oysa 12 Eylül'den bu yana 

Kenan Evren ve işbirlikçile
rinin bizimle ilgili söyledik
lerini dikkatlice okuyup an
lasaydık, düşmanımızın ne
ler yapmak istediğini daha 
kolayca anlar ve bu denli ha
talara düşmezdik. 
Şimdi Evren ve generalle

rinin bizlerle ilgili zaman 
zaman savurdukları tehdit
lerden bir kaçını okuyarak 
yazımızı noktalıyalım: 

''Papa 'nın vurulması bey
neiminet terörizmin hangi 
boyutlara ulaştığını gayet 
iyi ve gayet açık olarak orta
ya koydu. Bizim de söyledi
ğimiz budur. O aklı hava
larda Avrupalı dostlarımı
nız herhalde bu olay karşı
sında biraz da olsa aklı seli
me ulaştığını zannederim. '' 

Evren; Bat1'y1 tehdid fX/iyordu Ulusu; mülteci/ere bask1 uygulansm istiyordu suçtur. · · 

(Evren, Cumhuriyet, 
15.6.1981) 

' 'Devletimizi yıkmak iste
yen yabancı kaynaklar ve 

Kürtlerle ilgili kitaplar dev
let taratmdan da bastltyor. 

onların aleti olmaya devam 
eden güçlere karşı çok dik
katli olmak ve yıkıcı propa
gandalarını etkisiz duruma 
getirmek zorundayız.' '(Ulu
su, Cumhuriyet, 19.4.1981) 
''GüÇ,lü olmak zorunda

yız. Ulkemizi parçalamak 
isteye_n iç ve dış güçler var
dır. lhanete uğradık.'' (Ev
ren, Hürriyet, 1.9.1982) 

''Dost ve müttefik bildiği
miz bazı devletler, Tıirkiye~ 
den kaçan teröristleri ba
rındırmaktadır/ar. Bu ülke
ler gaflet içindedirler.'' 
(Evren, Milliyet, 14.9.1981) 

''Fransa 'ya bir tim gönde
rildi. Görevi Avrupa 'da Tıir
kiye aleyhine çalışonlarla 
mücadele etmek." (Milli
yet, 19.1 .1981) 
''Eğer cinayetin PKK tara

findan işlendiği kesinleşir
se, İsveçli yöneticiler, gaze
teciler ve basın mensupları, 
12 Eylül'ün öncesinde Tıirk
iye'nin neler çektiğini daha 
iyi anlayacaklardır. Sanı
rım bundan böyle bölücü eş
kiya Stockholm sokakların
da keyfince at koşturamaya
caktır. '' (Zafer Atay, 
Tercümen, 11.3.1986) 

Mahmut BM<Sİ 

Gelecek Bölüm 
M. A. Yuta kimdir? 

Hürriyet ne istiyor? 
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------------------rezani • abori • civaki 

ANK • Stockholm 
Di navbera rojen 5-7 e meha Kanune li 

Swecte li bajare Malmö konferanseki navne
tewl li ser pirsen biyanl u penaberen siyasi 
civiya. 

Konferans ji all Komisyona Dijl Raslzm 
(ev komisyon bi deste hikı1meta Swect hatiye 
damezirandin u her penc partiyen Swecti ku 
li parlamentoye temsil dibin te de clh digi
rin), Enstlruya Etnolojl ya Universita Lun
de, Dalra Biyaniyan a Malmö. 

Di konferanse de gelek mirov u zanayen 
navnetewl dltinen xwe li ser pirsen penaber
tiye u pirsen biyaniyan anin ziman. Li seı: 
pirsen ji hev cuda beyan hatin peşkeşkirin. 

Ji welaten din u ser nave rexistinen navne
tewl ev kesen han beşdare konferanse bun; 
Ji Sudane Hesen Etiya Musa pispore Weza
reta Penaberan li Sudane, Ji Belçika Wen
censlas de Lobkowkz ser nave Civata Ew
rupl (AT-EG), Ji Franseye Marie Odile Wi
ederkehr ser nave Konseya Ewrupi, Jonas 
Widgren Koordinatore Pirsen Penaberan li 
Ewrupa u Bakure Amerika, Philip Rudge 
Sekretere ECRE (European Consultation 
on Refuge~s and Exiles, London), Jean 
Christoph Oberg Sefıre Swecte li Warşova, 
Sören Jessen Pedersen Berpirsiyare welaten 
Skandlnavya ya Komlta Biyaniyan a Koma 
Miletan u gelek pispor, lekollnger u berpir
siyaren resmi u siwll di vi konferanse de 
beşdar bun. 

Ji Swede jl, Wezire Karubaren Civaki 
Bengt Lindqvist, Parlamenter u Berwedar 
Hans Göran Frank, Berwedar Kjell Jöns
son, Profesora diroka Ekonomi Rolf Uls
son, Doktora Etnolojiye Gunnar Alsmark, 
rojnamevan Hans Lindqwist, Misteşare 

Konleransek 
navnelewi 

li ser hivanivan 
Wezlre Kar Bo Göranson u serok e Ko misyo
na li diji Raslzm u seroke Sendika Karkeren 
Metal a swede Leif Blomberg u hin kesen 
din beşdare ve konferanse bun. 

Di konferanse de pirsa esasi; ''Di peşeroja 
Ewrupaye de cfhe S wed wek welate bi yani u 
penaberan'' bu. seroke Komisyona Dijl Ra
sizme Leif Blomberg di axaftina xwe de li 
ser mafe bi yani u penaberan rawestiya u got; 
"Li ki dere rasfvn sere xwe hilde, di ve mi
rov bi awakf merxasi Li dij derkeve u rasfvne 
wek ideolojiyeke xirab mehkum bike. '' 

Blomberg, paşe di vi xebate de li ser gi
rlngbuna dibistanan u rola ramanen demok
rat, ramanen wekhevlye sekinl u got; ''Di ve 
nesle nu Li ser himekf demokrat be perwer
dekirin. '' Seroke Komisyone axaftina xwe 
weha domand; ''Pewiste Li Swede tevgerekf 
gele rf jipartiyen siyasf, sendika, der, korne
Leyen mesleki, komeleyen siwfl pek binin u Li 
dijf rasfvne tebikoşin. Dftina min şexsi ew e, 
dive rexistin u dftinen rasisti Li swede ben 
qedexekirin... Qanunen ku rasfvne qedexe 

kirine di nav qanunen Koma Miletan de jf 
hene. 

Di konferanse de Sekretere EKRE Philip 
Rudge li ser hevkariya navnetewl sekini u gi
rlngiya tevgeren siwll li dijl rasizme ani zi
man. Li gor wl, dive tevgeren diji raslzme u 
doste biyaniyan, ji dewletan serbixwe bin u 
di bin inslyatlfa gel de bin herweha prensi
ben mirovatiye biparezin. 

Rudge di axaftina xwe de weha got; ''Di ve 
xebate de probleme he ri girfng neteweperes
ti u şovenfvna Ewrupfya ye ku ji bav u kalan 
te, ew ji dikare bi be tehlukekf mezin. Rudge, 
di vi babete de misala xwe ani ser welate 
xwe İngilistane u weha dom kir; "rasizma 
kollektif ku Li Ewrupa heye bingeha xwe ji 
kolonyalfzm u emperyalfvne distfne. Ewrupf 
her gav xwe Li ser mileten din dftine. Ev psi
kolojiya qurretiye di rihe Ewrupiyan de cf
heki mezin digre ... " Ji ber ve yeke Rudge, 
behsa pewlstiya geşbuna tevgere siwll, ser
bixwe u geleri kir u parast. 

Rudge di dawiya axaftine xwe de behsa ge-

le Kurd u Kurdistana Başur kir. bi zirnaneki 
gelek ruj siyaseta dewleta Iraqe dijl Kurda 
mehkı1m kir. Rudge, jenoslda ku li hember 
Kurden Iraqe hatiye li darxistin bi jenoslda 
dijl cihuyan ku li Elmanya çebuye da ber 
hev. Behsa rewşa ınİhaciren Kurd ku derba
se Kurdistana Tirkiye bune kir. Li ser pe
wlstiya allkariya wah mihaciran sekinl. 
Rudge, daxwaz ji hemu welaten demokrat 
kir, ku li diji hikı1meta Iraqe denge xwe ~i
lind bikin. Di vi warl de tewra hikı1meta In
giltereye misal da. 
Misteşare Wezarete Kar Bo Göranson jl di 

axaftina xwe de, li ser problemen karkeren 
b iyani u rewşa mihaciran li dinyay e, Ewrupa 
u Swecte seki ni. Misteşar, Si yaseta dewletan 
a derve u bi yani u mihaciran bi hev ve girecta 
u li ·ser sebeben mihacirtiye sekinl. Li gor 
Göranson, sebebe rnihacirtiye ji feqirtl, 
çewsandine, problemen politik, mafen insa
na, pirsen netewi li clhane u gelek sedemen 
din dihat. 

Li gor Göranson siyaseta Swede ya ınİha-
ciran di çar xalan de kom dibe; 

1-Alikari ji ınİhaciren welaten din re, 
2-wergirtina mihaciran li Swecte, 
3-helkirina nakokiyen navnetewi, 
4-xebat ji bo parastina mafe mirovati li cl

hane. 
Bingeha siyaseta mihaciran li Swecte Göran
son bi çend peyve esasi ve gire da u got, ''di
ve siyaseta me hevkariye be, mirovatf be u 
aktiv be." 

Konferans ji all Wezlre Karubare Civakive 
di 7 e kanune de hate girtin. 

Nezlke 800 kes beşdare konferanse bubu. 
Şerefxan Ciıiri 

Erafat li Stockholme 
ANK • Stockholm 

Meha çuyi Rexİstina Rizgariya Filistlne (PLO) dewleta xwe Ilan kir. Di de
mek! pirr kurt de bi dehan dewlet dewleta Filistine nas ki ri n. Ev gaveke mezin 

buji bo gele Fitistln. 

Ji Swed d~ milleeiyen Tırk 
ıivirin welate xwe 

U Amerika u Israilli dijl ve dewlete derketin. Xasma hileuroeta Amerika di 
vi warl de denge xwe li diji Filistiniyan bilind kir u vize neda Erafat, ku heri 

New Yorke. Ev li diji destUra Koma M iletan bu. U Amerika guh neda protes
toyan u bi ya xwe kir. 

Gelek dewleten 
din wek Amerika 
nekirin . Biryareki 
standin ku civina 
Koma M iletan bibin 
Cenevre. Heftiya 
peşiya me, we Era
fat di ve civine de 
bipeyive. 

Hikumeta swect 
hefta çuyl roleki 
mezin list. Bi wesite 
Wezire Derveye 
Swect Sten Anders
son cara peşi hinek 
seroken Cihu u Era
fat hevdu li Stock
holme dltin . Di ve 
hevditine de Erafat 
xwuyani kir ky_, ge
le Filistin, ısrail 
wek dewleteke nas 
d ike. 

fierçiqas Hi kume
ta Israll hatina Ere
fat protesto kir jl, ev 
tişt ji bo aşiti u he· 
buna gele Filistin 
gaveke ber bi peş 

bu. Heta niha pira
niya Cihuyan PLO 

Erafat hebüna dewleta ısrail qebul kir, li Stockholme li 
gel serokan Cihü yen Amerika clit. 

wek rexistineke terorist diditin u ne dixwestin perebidin u bistinin. Di navçe
ye de aşitiki be dile PLO mumkin nlne. Gele filistin piştgiriya ve rexİstine 
dike. 

Swect dewleteki piçuk e, le ya rasti hincaran role mezin dileyize. Serokwezi

re S wed bo ditina Erafat ziyareta xwe ya Franse ZU qedand u vegeriya Swede 
u bi Erefat re peyivi. 

Li Stockholme Erafat wek seroke dewleteki hat qebfil kirin. Weziren Swecti 
çun peşiya wi u du roj radyo, televizyon u rojnameyen Swecti behsa Erafat 
kirin. 

Hatina Erafat teqabule destpekirina rojen serihildana (intifada) Filistiniyan 

dikir. Ev bu ye saleke gele Filistin bi kevir u çovan li hember ordi u dewleteki 
modem şer dike. 
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Pişte 12 Ilone 1980 bi hezaran Tirk u Kurd ha
tibun Swect. Piraniya wan xwendevan, ronak
bir u berpirsiyaren sendikan bun. Ew li Swede 
bun milted (penaber). 

Bi sala ne ku ev kesen politik ji ware xwe ji 
welate xwe dur in, nikarin paş de bizivirin. Ke
nan Evren u generalen Tirk gelekji wan pena
beran ji hemvelatiye avetin. 

Sala çuyi Seroke Partiya Kornuniste Yekgirti 
ya Tirkiye bi çend hevalen xwe re vegeriyan 
Tirkiye. Hikumet di cm de wan tefqif kir u avet 
zindane. Li ber çave dinya van kesan bi rojan 
işkence xwarin. Protestoyen dine, ye kesen bi 
nav u deng tesir li siyaseta hileuroeta Tirkiye 
nekir. 

Girtina seroke Partiya Komunist u hevalen 
wi, pirr kesanne tirsand. Di roja 10. 12. 1988 
an ~e ji Swecte Ekrem Aydin u Nuredin Yalçin 
Ci ji Ingillstane, ji Elmanya Rojava Ci Danmarke 
6 penaberen Tirk çun Tirkiye. U gava Ekrem 
Aydin Ci hevalen wl hatin Stenbole, poles 3 kes 
ji wan girt u penc kes ji paş ve şand. 

Ekrem Aydin Ci hevalen wi bo çuna xwe roja · 
çil sali ya belavbuna Deklerasyona Koma Mile
tan ji bo Parastina Mafe Mirovan bijarti bun. 
U Tirkiye bi girtin u paş de şandina penaberan 
da zanin ku Mafe Mirovi cem wan çiqas bi rı1-
mete! 

Bi Ekrem Aydin re du parlamenteren Swectl ji 
çubun Tirkiye, Poles li ber çave wan u yen din 
ku ji welaten din hatibun, 3 penaberan girt yen 
din ji bi zore paş de zivirand. Parlamentere 
Partiya Kornuniste Çep (VpK) Maggi Mikkels
son ıl Sosyal Demokrat Ulla B ri tt bi çaven xwe 
rniameleyen polese Tirk ditin. 

Protestoyen rnirov u rexistinen demokrat yen 
Ewrupi u protestoya rojnamevanen biyani fey
de nekir. Enqere guh neda kesi li ber çave dine 
mafe rnirovi xiste bin piye u perçiqand. 

Wezire Dervaye Swect Sten Andersson ve 
rewşe protesto kir u got; ''Demokrasiyeke rast 
u baş, di ve bihele ku her kes fikra xwe eş kere u 
vekiri bibeje. Di ve mirov di karabaren xwe yen 
siyasf de auıd be. Me van dftinen xwe bi hinek 
hikum_eıe~.Ewrupfre,ji hikumeta Tirkiye re be
yan kır. .. 

Ekrem Aydin dotira roje paş de ziviri hat 
Swed ... 

Nureddin Yalçin hat girtin ü Ekrem Aydin ji paş de hat 
zivirandin Foto; S.A.Nilsson 

Mafe mirov heye 
ku disa li netewa 

xwe vegere 
ANK • Moskova 

Di hejmara 6 e kanOne ya rojnama Pravdaye 
de ji aliye kornita Fonda Çandi ya Yekitiya Sov
yeteli ser hejmara kesen ji netewen piçuk nivi
sek derçu. 

Li gor istatistikan sala 1905 an li Yekitiya Sov
yet 194 netewe hebun. Sala 197'9 an hejınara ne
tewan ketiye 101 e. Li gor ve istatistike heya ni
ha 93 netewen piçtik di nav netewen mezin de 
asimile bône. Di rojname de naven netewen pi
çtik yen ku di nav netewen mezin de winda bi
btin, hatibti nivisin. Di nav we liste de, nete
wen ku li Azerbecane winda bôbtin ji hatibti ni
visin. Yekji wan netewan ji Kurd btin. 

Di derheqa ve meseleye de Gorbaçov dibeje; 
''Gunehluıriyeke mezin e, ku netewen piçUk li 
welate me winda bibin ... '' 

Bave Naze 
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Saddam rejiminin kimyevi silahlarla im h aya giriştiği Güney Kürdistan'dan Türkiye'ye göç eden sivil halkın, Türkiye'deki kamplarda esir ha
yatı devam ediyor. Kamplara giriş-çıkış yasak! Bölge halkı ile ilişkiler sıkı bir polis denetimi altında!! ANK muhabiri Miriam Bergen, ilk kez 
bu kamplardaki evlerin-çadırların içine girebilen birkaç gazeteciden biri. Aşağıda bu izlenimlerin birbölümünü sunuyoruz. -ESIR KAMPLARI! 

Bir odada 20 kişi barınmak zorunda .. Ka foriter yanmıyor. Battaniye yok!! 

"Bizler Sad
dam 'ın zulmün

den dolayı bura
dayız. Saddam 

halkımızı yok et
mek istiyor. Biz 
yaya olarak bu
raya kadar gel
dik. 3 gün tuttu 

buraya gelişi
miz. Ayakkabıla
nmız da yoktu. 
Burası soğuk, 

her gece üşüyo
rum. Kardeşim 

ile bir battaniye
yi paylaşıyoruz. 
Köyümüze döne

meyiz, önce Sad
dam gitmeli. 
Saddam bize 

karşı zehirli gaz 
kullanıyor, biz

ler zehirli gazla
ra karşı hiç bir 
şey yapamıyo-

ruz. '' 

Sad im, 11 yaşında, kampta her gece üşümekten yakınıyor! 

• "Bizi hayvanlar gibi bu dairelere soktular. 17- 20 kişiye 10 tane 
battaniye verdiler. Bir evde ise 45 kişi kalıyor. Gündüileri dışardayız, 
geceleri ise, kimsenin yatacak bir yeri yok. Hastayız uzanacak bir yer 
bulamıyoruz''. 

• "Bizler burada esi riz. Bugüne kadar yaklaşık 300 çocuğumuz öl
dü. Bu durum Türkiye'nin umurunda değil. Gençlerimizin bir çoğu 
Irak'ta okuyorlardı, şimdi ise gece gündüz kampta oturuyorlar. Bu gi
dişle bütün bir kışı kampta tutuklu olarak geçireceğiz. Suranın halkı 
bizim dilimizi konuşuyor, ama ilişki kurmamız engelleniyor". 

Güncel durum: Şu anda Türkiye'de bulu
nan mültecilerin sayısı 35 bine düşmüş bu
lunuyor. Bunların kamplara göre son dağı
lımları şöyle; 15 bin kişi Mardin 1 Kızıltepe 
kampında . ''Mardin 'de ikiimin ılıman ol
masından dolayı ''bu kışı çadırlarda geçir
meleri ön görülüyor. Yaklaşık 8 500 kişi 
Muş'taki '' Köykent'' konutlarına yerleşti
rilirken, 13 - 14 bin kişi de Diyarbekir'deki 
Afet Evlerine gönderildi. · 
Değişik kamplarda bulunan mülteciler 

kendi dururnlarını şöyle dile getirdiler. 

Diyarbekir, Emin: 
-Burada 13 bin kişiyiz. Burada Zaho, Ame
diye ve Dıhok'tan gelenler bulunuyor. Ara
mızda ülkede durumu oldukça iyi olan in
sanlar da vardı. Ama hepimiz şimdi yoksul 
düştük. Saddam'ın saldırısı olduğu zainan 
biz bütün paralarımızı kış zahiresi için har
camıştık . Belki bilirsiniz, bizim yaşadığı
mız bölgelerde kışın ulaşım yoktur. Birçok 
ihtiyacımızı yazın bol miktarda karşılama
mız gerekiyor. Kimyasal saldırılarla bera
ber biz bütün bu stoklarımızı kaybettik. 

Buraya geldikten sonra, bizi daha da fa
kirleştirmek için ellerinden geleni yaptılar. 
Biz cebimizdeki Dinarları kamp idaresinde 
bozdurmak zorundayız . Resmi kur 2000 
Tl. ·civarındayken, bize sadece bir Dinar 
karşılığında 200 Türk Lirası veriyorlar. 
Geldiğimizde Türkiye'ye şükrettik, ama 
artık şükredecek bir şey kalmadı. Biz hare
ketli insanlarız, hareket etmeğe, koşturma
ya alışığız. Şimdi kamptan dışarı çıkamıyo
ruz . Bizi hayvanlar gibi bu dairelere soktu
lar. 17- 20 kişiye 10 tane battaniye verdiler. 
Bir evde ise 45 kişi kalıyor. Gündüzleri dı
şardayız geceleyin ise, kimsenin yatacak 
bir yeri yok, hastay ız uzanacak yer bulamı
yoruz. Yetkililer, ''Biz onlara ev verdik' di
yorlar, ama gelin halimizi görün. 

Mardin, Ali: 
-Bizler burada esiriz. Bugüne kadar yakla
şık 300 çocuğumuz öldü. Bu durum Türki
ye'nin urourunda değil. Gençlerimizin bir
çoğu Irak'ta okuyorlardı, şimdi ise gece 
gündüz kampta oturuyorlar. Bu insanlar 
çalışmak, öğrenimlerine devam etmek isti
yorlar. Bu gidişle bütün bir kışı kampta tu
tuklu olarak geçireceğiz . Hiç bir şey yapa
mıyoruz, buranın halkı bizim dilimizi ko
nuşuyor ama ilişki kurmamız engelleniyor. 

Hiç bir şey yeterli düzeyde verilmiyor. 

Çoğu yaşlı insanlar omuzlarında battaniye
Ierle dolaşıyor lar. Onlara bir kazak bile ve
rilmedi . 

Mardin, Ayşe: 
-Biz daha önce Yüksekova'daki kamptay
dık. Ordaki soğuk dayanılabilecek gibi de
ğildi. Bizi daha iyi bir yere götüreceklerini 
söylediler. Buraya büyük umutlarla geldik. 
Ama durum yine aynı. Battaniye yok, ye
terli düzeyde yemek verilmiyor. Kışı n.~sıl 
geçirebiliriz. Benim 3 . çocuğum var. Uçü 
de her gün aç kalıyor. Kocam Saddam'a 
karşı savaşırken öldü . Biz, çıplak ayaklarla 
kalkıp buralara geldik. Hala çocuklarımı
zın ayaklarında doğru dürüst ayakabıları 
yok. 

Mardin, Sadim (ll yaşında): 
-Bizler Saddam'ın zulmünden dolayı bura
dayız. Saddam halkımızı yok etmek istiyor. 
Biz yaya olarak buraya geldik, 3 gün tuttu 
buraya gelişimiz, ayakkabılarımız da yok-, 
tu. Burası soğuk, her gece üşüyorum. Kar
deşim ile bir battaniyeyi paylaşıyoruz. Bu
rada kalmak zorundayız . Köyümüze döne
meyiz, önce Saddam gitmeli. Saddam bize 
karşı zehirli gaz kullanıyor, bizler zehirli 
gaziara karşı hiç bir şey yapamıyoruz. 

Kamplarda sağlık durumu; 

Dr. Kemal: (Mülteci olarak Mardin Kam 
pı 'nda bulunuyor) 
-Buraya geldiğimiz zaman, kimyasal silah 
bombardımanından kurtulmuş insanları
mız, özellikle çocuklarımız çok bitkin du
rumdaydılar. Sürekli olarak kusma ve ishal 
hali vardı. O kadar zayıf düştüler ki , en 
ufak bir üşütme ölümlerine sebeb olabili
yor. Kamptaki resmi görevli doktorlar has
talara iyi bakmıyorlar. Bazen hastaya hiç 
bir teşhis koymadan herhangi bir ilaç verip 
gönderiyorlar. Ayrıca benimle beraber ça
lışmayı da red ediyorlar. Onlara göre ben, 
yeterli eğitim görmemişim . Ben, savaş böl
gesinde halkıma destek olabildim. Burada 
ise yetersiz tedaviye ancak seyirci olabi-
liyorum. -

Mardin Kampı'nın resmi doktorları: 
-Burada görevli 4 doktor var. Durumum:uz 
çok iyi değilse de, çok kötü de sayılmaz. Iş
lerin altından kalkabiliyoruz. En büyük 

~--~.-------~ ~----------------------------------------------~ 

sorun, çocukların bünyelerinin zayıf 
olması. O da yaşadıkları hayat şart
larındaır kaynaklarran bir dtrrum. 
Buradaki şartlar daha da kötü olunca 
dirençleri daha da düşüyor. Bir baş
ka sorun ise, mültecilerin temizlikle 
aralarının iyi olmaması. Yıkanmı
yorlar, böylece hastalıklara daha ça
buk yakalanıyorlar. (Mardin Ka
mpı 'nda 1500 kişi için 90 adet duş 
var. Haftada iki gün sıcak su va
rilmekte). 

Dr. C.K Kızıltepe: 
-Mülteciler geldikleri zaman, ben 2 
arkadaşımla beraber kampa gittim. 
Gönüllü olarak orada çalışmak isti
yorduk. Bizlere ihtiyaçları olmadık
larını söylediler. Mültecilerle ko
nuşmamızı da engellediler. Şu an 
kampta çalışan doktorların hiç biri 
kürtçe bilmiyor, hastalarla konuşa
mıyorlar. Oysa biz, çok daha kolay 
ilişki kurabilirdik . 

•••••••••••••••• 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"Türkiye ile Irak 'ın ilişkisi hiç bir zaman 
zedelenmedi. Türkiye, yazın ilk gelen mül
tecileri zaten geri çevirdi. Ancak, onbinler
ce kişi kapılara dayanınca onları kabul et
mek zorunda kaldı . Gözlemcilerin bana 
anlattıklarına göre; başlangıçta her kampa 
Ira.klı ajanlar yerleştirildi. Onlar şimdi 
MIT ile beraber çalışıyorlar. Ayrıca, Sıcak 
Takip Anlaşması 'nın Bağdat ile Ankara 
arasında yeniden tartışmaya başlanacağı 
haberini aldık': 

Bu görüşleri dile getiren Mardin milletve
kili Ahmet Türk. Bugün, mültecilerin gel
mesinden 3 ay sonra, kamplardaki duruma 
bakarsak Ahmet Türk'e hak vermemek el
de değil . Gerçekten T.C, ''zorla kendi kapı
larına dayanan " bu sorunu, her iki ülke 
için en az zarar verici bir şekilde halletmek 
için elinden geleni yapıyor. 

Tıi.rkiye'ye gelen her yabancıya ta
nınan serbest dolaşım hakkından 
Kürtler yoksun. 

Türkiye'nin , halen 35 bin kişinin statüsü
nü belirtmemekte ısrar etmesi, bu insanları 
keyfi bir uygulamaya tabi tuttuğu anlamına 
geliyor. Türkiye'ye gelen her yabancı ya ta
nınan serbest dolaşım hakkından Kürtler 
yoksun. Kendileri ile görüşmek için gelen 
gazetecilerle bile konuşma imkanları çok 
sınırlı . Kamp idaresi)stediği zaman kampı 
basma kapatabilir. Orneğin ilk dönemler 
Yüksekova'da her iki günde bir operasyon 
yapılırken , kamp basma kapatıldı. Diyar
bakır Seyrantepe'de TRT, ' 'Sığınmacıların 

çadırdan eve geçişi ' 'ni filme aldı . Ama bir 
eve 45 kişi yerleştirildikten sonra, bu ev ler, 
' 'Aileleri rahatsız etmemek için' ' basma ka
patıldı. Yüksekova Kampı'nda çalışan ve 
isminin açıklanmasını istemeyen . bir kişi , 

yabancı basının ziyareti esnasında yabancı 
dil bilen Kürt mültecilerin bir odaya kapa
tıldıklarını ve basından uzak tutulduklarını 
anlatıyor. Böylesi durumlarda idare, kendi 
resmi tercümanlarını kullanıyor. Tercü
manlar ise, tercüme yapmaktan çok mülte
cilerle gazetecilerin konuştuklarını not al
makla meşgul. Uluslararas ı bir heyetin ter
cümanının başına gelenler, kaqıpataki 
koşulları daha iyi ortaya koyuyor. Ingiliz
ceden türkçeye çeviri yapan uluslararası 
heyetin tercümanına yerel kıyafetli iki ]s:.i ş i 

yanaşarak ; ''Siz ne zamandan beri teşkilat
ta çalışıyorsunuz?" diye sormaları , tercü
manın şaşırmasına neden oluyor. Daha 
sonra bu yerel kıyafetli ' 'peşmergeler '' pot 
kırdıklarının farkına vararak hemen uzak
laşıyorlar. 

Kamptan dışarı çıkan mülteciler genellik
le bir polis memuru ile beraber dışarı gide
biliyor. Bu esnada yoldan geçenler selam 
verip konuşurlarsa her zaman için _gözaltı~ 
na alınıp, sorguya ~ekilebilirler. Orneğin 

Diyarbakır'da bir mülteciyle konuşan şahıs 
bir hafta karakolda tutuldu . 
Diyarbakır cezaevinde bulunan 23 mülte

cinin durumu, Türk vatandaşı olan diğer 
tutuklulardan daha da kötü . Türk vatandaşı 
olan tutuklular açlık grevi sonrası aileleriy
le görüşebilirken , tutuklu olan mülteci! erin 
ailelerinin kamptan dışarı çıkmaları ve tu
tuklu yakınlarının ziyarc;te gitmeleri yasak. 
Diyarbakır DGM'nin 12 kişi hakkında gö
revsizlik kararı vermesi ve dosyalarını 

Hakkari sivil mahkemesine göndermesine 
_______rağmen. 12 kişi halen Diyarbakır Cezae

vinde tutulup duruşmalara gönderilme-
mektedirler. · 

o 

S on senelerde kendi içinde bulunduğu 
durumunu tartışmaya fırsat ve ortam 
bulamayan Diyarbakır, Siirt, Muş, 

Hakkari vs. halkı için Güney Kürdistan 
çok uzaktı. Gerçi oradaki mücadeleden ha
berleri vardı, ama bu çok fazla tartışma ko
nusu olmuyordu . 
Şimdi mülteciler arasıra kamplardan ka

çıp gizlice, Diyarbakır çarsında dolaşıyor
lar, çocuklarını doktora götürüyorlar. Kı
sacası günlük hayatın birer parçası olmuş
lar. Otobüs te, dolmuşta, kahvelerde ' 'peş

mergelerin'' durumu konuşuluyor, merak 
konusu oluyor. Artık ilk kar da yağdığın
dan, halk, "Bunlar nasıl idare ediyorlar 
acaba! " diye endişelerini dile getiriyor. 
" Saddam 'dan kurtuldukları için sevindik, 
şimdi soğuktan mı ölsünler!' '. Ölmemeleri 

için birşeyler yapmaya razılar, ama devle
tin uyguladığı tecrit politikasıyla bu yardım 
şimdiye kadar engellenebildi. 

Kamplara giriş ''halktan insanlara '' ya
sak. Muş ve Yüksekova kamplarında bulu
nan akrabalarıyla görüşme talebinde bulu
nan yakınlarının istekleri reddedildi. Bu
nun dışında, her üç kampın etrafındaki tel 
örgüler ve nöbetçi askerler, kampın yakın
larında tarlada çalışanlada mültecilerin bir 
iki laf etmesini bile imkansız kılıyorlar. 

Bu tecrit politikası fiili ilişkileri ne kadar 
engellerse engellesin, yerel halkın Güney 
Kürdistanlı mültecilere karşı tutumunu ve 
merakını ortadan kaldırmadı. Diyarbakır! 
da meslek odalarının ve siyasi partilerin 
dayattığı yardım kampanyasının yürütüle
bilmesi bunu en somut örneği idi . 

Kürdistan'da , hükümetin sağ kolu olarak 
her zaman için propaganda alanında göre
vini yerine getiren basının stratejisi de tut
madı. TC'nin ekonomik durumunu ört-bas 
eden Özal'ın , tozpembe perspektiflerinin 
yayınlayıcısı basın, yüzde lOO'ü aşmış olan 
enflasyon ve hayat pahalılığını bu sefer de 
mültecilerin üzerine yıkmaya çalışıyor. 
Hem de, ' 'Kendi halkımız açken, bir de 
bunlar geldi başımıza '' diyerek .. . 

"Devlet beslemesin, hiç de kanş
masın biz bu sorunu hallederiz. 
Kendi halkımızın insanianna biz 
bakanz.'' 

Türkiye'de bu tür ırkçı kışkırtmalar bek
lenen sonucu verirken, Kürtlerin bu konu
ya yaklaşımı ise çok farklı. Türkiye Kürdis
tanı halkı; ''Devlet beslemesin, hiç de ka
rışmasın biz bu sorunu hal/ederiz. Kendi 
halkımızın insaniarına biz bakarız' ' diyor
lar. Bu görüşü savunan insanların sayısı sü
rekli büyüyor. 1-2 sene önce korkusundan, 
"Ben Türküm" hele hele "Ben ANAP'lı
yım ' ' diyen kişiler bile, artık bu tür korku
lara taviz vermek istemiyorlar. Mültecile
rio gelmesiyle her alanda başlayan baskı ve 
zulüm 1 _ halkın sabrını taşıran son damla ol
muş. üzeilikle Diyarbakır'da yardım et
mek için kavga ediyorlar, tartışıyorlar, yar
dım etmekte ısrar ediyorlar. 

Türk basınının da özel gayretleriyle Hal
kın dilinde ''peşmerge '' olarak adlandırı
lan mülteciler, sadece yardıma muhtaç in
sanlar olarak görülmüyorlar. Diyarbakırlı 
bir işadamı Güney Kürdistanlı mültecilere 
bakış açısını şöyle dile getiriyor: 

''Onlar bize sıcak savaşı hatırlattı. 
Ve bu savaşın bizim de savaşımız 
olduğunu hatırlamaya başladık.'' 

' 'Onlar yıllardır savaşıyorlar. Biz burada 
otura otura bir hal olduk. Onlar bize sıcak 
savaşı hatırlattılar. ~ bu savaşın bizim de 
savaşımız olduğunu hatırlamaya başladık, 
korkmamak gerektiğini anladık.' ' 

Durumu kısaca özetlemek gerekirse, Di
yarbakır başta olmak üzere Kürdistan'ın bir 
çok yerinde kıpırdamalar başlıyor. Ancak 
bunların hepsinin istisnasız olarak ''terte
miz bir yurtseverlik "ten kaynaklandığına 
inanmak güç. Kürt sorunu son senelerde 
kendisini Türk kamuoyuna dayattı. M. Ali 
Birand: "Bu çocuğa bir ad koyalım, bizim 
ülkemizde-bir Kürt · 
rek, Türk basını açısından ''Kürt'' kelime
sinde tabu olmayan bir dönem başlattı. Bu 

. sene Güney Kürdistan'dan mültecilerin ge-
lişi ile, Türk basınında sık sık "Kürtler': 
"Kürtçe" diye kavramlar kullanılmaya 

başlandı. Bu tabularıo yıkılmasıyla bera
ber, bir takım politik, ticari hesapları olan 
insanlara da yeni bir alan açıldı. 
Kürtçülük artık sadece hapishane kariyeri 

ile elde edilmiyor. Bazı çevrelerde bulun
mayla da Kürtçülük Icariyeri edinilebiliyor. 
Yukarıda bahsetmiş olduğum halkın için
deki potansiyelin durumu bu tür bir kariye
ri teşkil etmektedir. Bu tür Icariyer hesapla
rı bir çok alanda kendini göstermeye başla
dı bile. Bir takım milletvekili ve belediye 
başkanı adaylarının sembolik olarak açlık 
grevierine katılmaları , basında bir takım 
bölgesel faaliyetlerinin yer almasına çalış
maları bu tür hesapların ürünüdür. 

Bu tür hareketeler ilk bakışta ne kadar 
olumlu gözüküyorsa da , şunu unutmamak 

Fotoğraflar; Miriam Bergen • ANK 
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Askerler, melticilerin, halkla ilişki kurmasm1 önlüyor! 

lazım : TC, Kürdistan sorununda taviz ver-
mez. Taviz vermiş gibi görünüyorsa da , bu 
daha büyük tavizleri engellemek içindir. 

Somut örneğe dönersek; TC mültecilere 
kapı açmak zorunda kaldı. TC, bu mülteci 
potansiyelinin kendisi için tehdit oluştur
maması için çalışacak. Bütün bu gelişme
ler henüz çok yeni, nereye gideceğini kes
tirrnek ise, şimdilik kolay değil. 

Kısacası mültecilerin -pardon sığınmacı
ların- şu anda içinde bulundukları durum 
ancak şöyle tanımlanabilir : Bunlar savaş 
esirleri. Irak ve Kürtler arasında devam 
eden bir savaşın esirleri. Bu esirleri 
kamplarda tutma görevini TC üstlenmiş 
durumda. Olaya bu açıdan bakarsak 
kamplardaki şartlar, TC'nin uyguladığı 

baskılar da bizi şaşırtmaz . Tel örgülerin 
arkasında uluslararası kuruluşlara ve 
yerel halka kapalı bir alanda Saddam'ın 
başlattığı uygulamalar sessiz sedasız de
vam ediyor. Çocukların ölmesi TC'nin 
um urunda değil. Hatta işlerine bile geliyor. 
Sansasyonel haberler yayınlarlıktan sonra 
ilgisi çabuk sönen dünya kamuoyuna bu 
kamplardaki uygulamalar kimyasal silah 
jenosidenden daha kolay satılabiliyor. TC 
ayrıca Saddam'a yaptığı bu kıyağı savaş 
sonrası piyasadan pay kapma yarışında da 
kullanıyor. 

Miriam Bergen 

~----------------------------------------------

Tercümanlarm esas görevi :ihbar!! 

Tenekelerin içinde yak1lan odunlarla 1s1mlmaya çalişıiiyor! 

Açlik, 
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D "Tahkikat heyeti, 'Irak hükümetini mi yoksa Türk h:ükümetini mi istiyorsunuz?' tarzında 
halktan soru soruyordu. Buna itiraz eden Baban Zade Izzet Bey, 'Sorunu bu iki hükümetten 
hangisini isteyip istemediğimize getiriyorsunuz, neden bir Kürt hükümeti isteyip istemediği
mizi sormuyorsunuz?' demişti." 

D "Tahkik heyeti, raporunda Güney Kürdistan'ın Irak'a ilhakım bildirerek, Kürtler için de, 
oturdukları yerlerde Kürt dilinin resmi dil olarak okullarda okutulması, idari, adli devlet da
irelerinde Kürt dilinin kullamlması gerektiğini bildirmişti 

BOLilM • 11 • 
Onunucu Bölüm Sayı 51; Sayfa S'de 

29 Temmuz 1919'da İngiliz mahkemesi Şeyh Mah
mud'a idam hükmü verdi ise de, bu hüküm ömürboyu 
hapis cezasına çevrildi ve şeyh, Hindistan'a sevk edildi. 

1922 senesinde Lozan'da toplanan Milletler Cemiye
tinde Türkler, Musul'un ekseriyetinin Türk olduğunu 
iddia ederek kendilerine bırakılınasını istemeye kalk
maları üzerine, İngilizler, Kürt davasını yeniden kurca
lamak istediklerinden milli bir sembol olarak tanınan 
Şeyh Mahmud'u sürgün yeri Hindistan'dan Süleymani
ye'ye gönderdiler. Şeyh Mahmut "Me/eki Kürdistan 
Mahmudi evvel - Kurdistan Kralı I. Mahmut -'' adı ile 
krallığını ilan ederek isimleri aşağıda yazılan kişilerden 
oluşan bir hükümet teşkil etti. 
Başbakan: Şeyh Kadir "Şeyh Mahmud'un kardeşi" 
Başkumandan: Hedif Şeyh Abdülkadir 
İçişleri Başkanı : Şeyh Muhammed Garip 
Maliye Bakanı : Abdülkerim Alke 

. .: . : : ~·· -~- •. ~~::? ;.:~ı:~~:l!~i\\:\~~\'!l\1!\\ .. ;~~ . 
·. 

: '<'>~-~> :·~·,-:~:: >~ 
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' ..... ·. 
Milli Eğitim Bakanı: Mustafa Paşa Yamliki 
Gümrük Bakanı: Ahmet Fettah bey 
Polis ve Zabitiye: Ahmet Berzenci 

Şeyh Mahmut "Kürdistan Kralı/. Mahmut" olarak krallığını ila'} etti.(Doza Kurdis

tan Sayfa 66) 

aralarında süratleanlaşıp birleştirmeyi 

başararak ekonomik, siyasi ilişkilerini 

sağlayacak sorumlu heyetlerini Britanya 
hükümetleri ile Irak hükümeti nezdine 
göndermelerini ümit ederler demişler
di. Bu aldatıcı sözlere kani olmayarak 
milli haklarının tamamen teminini iste
yen Gü.ney Kürdistan halkı ile her biri 
Musul'un kendisine ait olduğunu iddia 
eden İngiliz ve Türk hükümetlerinin ta
lebi üzerine 30 Eylül 1922 tarihinde 
Milletler Cemiyeti Konseyi Sabık Ma
car Başvekili Kont Teleki Belçikalı Ko
lonel A. Polis, İsveçli vezirlerden A. 
Anversin'den oluşan bir heyeti tahkikat 
yapmak üzere Musul 'a gönderdi. Tah ki k 
komisyonu yaptığı tahkikata müarazası 
yapılmakta olan arazi üzerinde ne Türk 
ve ne de Arapların bir hakkı olmadığını, 
ahalinin büyük bir ekseriyetinin Kürt ol
ması itibarı ile bu kıtanın müstakil Kür
distan devletine ait olması lazım gelece
ğini bildirdi . Bu arazi üzerinde yaşayan 
ahaliye kendi ırklarından kendi lisanları 
ile konuşan kendileri gibi Kürt olan Ye
zidiler de dahil edilirse ahalinin sekizde 
altısını Kürtlerin teşkil etmekte olduğu
nu raporlarında bildirmişlerdi. Çok sa
rih olarak Kürtlerin hakkını isbat eden 
tahkikat heyetinin raporu G.üney Kür
distan'a sahip olmak isteyen Ingilizlerle 
Türklerin hiç birini memnun etmedi. 
Tahkikat heyeti Irak hükümetini mi? 
Yoksa Türk hükümetini mi? istiyorsu
nuz tarzında ahaliden sual soruyordu . 
Buna itirazen Baban Zade İzzet Bey sua
linizi bu iki hükümetten hangisini istedi
ğinize hasrediyorsunuz, neden bir Kürt 
hükümeti isteyip istemediğimizi sormu
yorsunuz demişti . Tahkikat heyetinin ra
porundan memnun kalmayan İngiliz ve 
Türk mürahhaslarının istemesi üzerine 
Milletler Cemiyeti General Senderin 
başkanlığı altında ikinci bir tahkik heye- · 
ti tekrar gönderdi. Bu heyet raporunda 
Güney Kürdistan'ın Irak'a ilhakının ge
reğini bildirerek, Kürtler için de yaşa
dıkları yerlerde Kürt lisanının resmi li
san olarak okullarda okurulması idari, 

Milli Müdafaa: Salih Zeki Sahipkıran 
Adalet Bakanı: Hacı Molla Said 
Şeyh Mahmut hükümeti, devletin idaresini düzenlemeye 

çalışmakta iken, İngilizlerle aralarında çıkan aniaşınamaz
lık sebebiyle, Şeyh Mahmut ikinci defa olarak ingilizler 
aleyhin~ ayaklandı. Yapılan savaşlarda teyyarelerle takviye 
edilen Ingiliz ve Irak askeri kuvvetleri 19 Haziran 1924'de 
Süleymaniye'yi tekrar işgal ettiler. Şeyh Mahmut İngiliz ha
va kuvvetlerinin vahşiyane yaptıkları tahribattan kendilerini 
korumak için dağlara çekilmeye mecbur kalmıştı. Bir müd
det sonra İngiliz ve Irak hükümetleriyle yaptığı ittifakta kral
lıktan vazgeçerek, siyasetle uğraşmamak kaydıyla af edilen 
-Şeyh mahmud'un- emlakının kendisine iadesini kabul etti
ler. Bu ittifaktan ötürü Şeyh Mahmut hiç bir şeyle alakadar 
olmayarak yanlız emlakının idaresiyle meşgul iken, İngiliz
lerin Irak hükümetiyle 930 senesinde yaptığı anlaşma ile, 
Irak Milletler Cemiyetine bağımsız bir devlet olarak girdi
ğinde, Kürtler milli haklarının koybolduğunu gördüklerin
den Süleymaniye'de büyük bir nümayiş yaptılar. Halk valilik 
dairesine hücum etti. Hükümet kuvvetleriyle yapılan çatış
mada halktan 14 şehit ve yaralı, hükümet kuvvetlerinden ise 
ll ölü, bir o kadar da yaralı vardı. Bu olaydan yaklaşık bir ay 
sonra Şeyh Mahmut, İran'dan Süleymaniye sınırlarına gire
rek Irak hükümeti aleyhine isyan etti. 

Hanikin'den Zaho'ya kadar Kürt ınıntıkasında İngilizlerin 
denetimi altında bir Kürt hükümeti teşkilini istiyordu. Bu is
yan hareketi 1931 senesi ilkbahar'ına kadar devam etti. Irak 
ordusu İngiliz kuvvetleri ve uçaklarının yardımı ile yaptığı 
askeri taarruza mukavemet imkanı bulmayan Şeyh Mahmut 
kendisini teslime mecbur oldu. Reşit Ali Geylani'nin 1941 
senesinde yaptığı devrime kadar Irak'ın Güneyinde sürgün-
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de bulunan Şeyh Mahmut 20 Ocak 1923 senesinde Tebriz 
konsolosu vasıtası ile Sovyet hükümetine baş vurarak dost
luklarını ve yardımlarını istemişti. Yazdığı mektupta şöyle 
diyordu: 
"Bütün dünya 1917 Ekim Devriminin hürriyet sesini işit

ti. Milletinizin zalim ve müstebit bir idareden kur
tulduğuna bütün alem sevindi. Kürtler haklı olan 
davalannda muvaffak olmak azmi ile giriştikleri 
mücadelede ellerini size doğru uzatıyor. 

Bütün kalpleri ile ve samirniyetle sizinle arkadaşça ve 
kardeşçe beraber yaşamak arzusunu besliyorlar. 
Aramızda diplomasi, irtibat olmadığından ehvali
mize tefsilatile vakıf olmayan Sovyet hükümetine 
bu yazı ile her şeyi bildirrneğe imkan yoktur. 

Mazlum, esarette bulunan milletierin hamisi olan Sov
yet hükümetinin Kürt milletini de himaye edeceği
ne emin dir. Bütün Kürtler Sovyet hükümetine şar
kın hamisi nazan ile bakınaktadırlar. Kaderlerini 
Sovyet hükümetinin kaderine bağlamaya hazır 
olan Kürtler mürekabilen sizinle irtibat kurmayı 
sabırsızlıkla bekliyor.'' 

••• 
İngilizler Irak Mandater hükümeti sıfatı ile Bağdat hükümeti 
ile müştereken 22 Aralık'tan evvel 1922'de Milletler Cemi
yetine verdikleri bir müzakkerede Güney Kürdistan'da yaşa
yan Kürtlerin bir Kürt hükümeti tesisi hakkını tanıyan Bri
tanya hükümeti, Irak hükümeti çeşitli Kürt gruplarının kendi 

adli hükümet dairelerinde Kürt lisanının 
kullanılması zaruretini bildirmişti. Bu 

raporun üzerine İngilizler ahalinin fikrini sormadan Bağ
dat'a bağladılar. 

Bu tahkikat heyetlerinin Kürt milletinin mevcudiyetini tes
bit eden raporları ·birer vesika olarak .Milletler Meclisinin 
resmi evrakı arasında bulunmaktadır. Ingiliz Mandater hü
kümeti ve Irak hükümeti Kürtlerin kültür ve idare haklarına 
riayet edeceklerini Milletler Cemiyetine karşı teahhüt ettik
lerine rağmen, Kürdistan'ı çok sıkı bir merkezi idareye tabi 
tuttular. Kürtçe lisanın okullarda okurulması sınırlı şekilde 
yanlız Süleymaniye ile Erbil şehirlerinde ilkokullarda oku
tuluyordu. Diğer Kürt şehirlerinde adiiye lisanı eğitim ve 
öğretim her şey Arap lisanı ile yapılmaktaydı. Kür~istan'a 
zorla tatbik edilen bu haksız muamele hep mandater Ingiliz
Ierin muvafukati ile yapılıyordu. Kürdistan'ın ayrılmaz bir 
parçası olan Güney Kürdistan'ı artık İngilizler ve Iraklılar 
bir Arap arazisi gibi görüyorlardı. Kürtler milli haklarını el
de etmek amacıyla birçok defa kanlı isyanlar yaptılar. Bu is
yanlar sebebiyle şöven Irak hakimlerinin avukatlığını yapan 
ordudan emekli Mahmut Dürra tarihi gerçekleri bozarak 
Keziyei Kurdiye ismiyle yazdığı kitabın 242. sayfasında işa
ret ettiği suretle Irak'ta görülen siyasi birliğe uzun asırlardan 
beri Araplada Kürtlerin kaynaşmasından, kar ve zararda 
müşterek olarak beraberce yaşamış olmalanndan doğduğu
nu belirterek, bunların birbirinden siyasi olarak, coğrafi ola
rak, iktisadi olarak ayrılmalarına imkan olmadığını göster
mek istiyordu. Bununla Mahmut bey demek istiyorki; bu
gün Irak birliği içinde bulunan Kürdistan'ın Güney kısmı 
daima Irak'ın bir parçası halinde hukuku çiğneyerek benli
ğinden tecrit edilmiş bir vaziyette... Devam edecek 
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Mihemed Arife Cizlrl 

Du sal bere dile evindar Cı aşiqe strana 
Kurdi çilmisi. 

Hivel<a geş ji asimana Kurdistane xuruci. 
Di nav şeven tari de çilwili. Dile stranbeje 
mezin bedeng bCı. di seet heştCınive sibe 
de di roja çarşema reş 17. 12. 1986 an de. 
Axa Kurdistana piroz Arife me di nav he
navet xwe da hewand. 
Li gel nexoşi Cı tengaviyet zivistane. xel

l<e Kurdistane peşwaziya nexweşiyel<a 
mezintir Cı pir eş Cı jantir l<ir. ew ji Cıxirl<iri
na bilbile Kurdistane ye .. . M. Arife CizirL 
Hejel<iryen h un eri Cı strana Kurdi gel el< bi 
vi xeberi pereşan Cı xembar Cı dilteng 
b Cı n ... Ji bo çi? Çuni<I seydaye me ye hu
nermend gele!< ji mejwe Cı bi hem! viyan 
Cı şi yana xwe da b Cı xizmeta awaz Cı s tr ana 
Kurdi.. Ji ber h inde b Cı ye cihe işq Cı viyana 
ji dil cem hem! Kurda. zarol<. pir. l<eç Cı 
xorta. O disa seydaye mezin l<u hem! çi
net milete Kurd ji xwendevan. pal e Cı rew
şenbira h ez denge wl l<irin. Wf ji xwe re di 
dile Kurdan de he!Inei<I tiji evin awa l<ir. 

M. Arife C iz Iri serçave se bir Cı firavina xe
ma bCı . guman nine deme mirovi hest bi 
tengaviyel<e yan eşel<a nexweş l<iriba Cı 
mirovi guhe xwe da ba denge bilbile Kur
distane da yeRser xema mirovi sivil< dibit 
Cı behna mirovi pe derdil<et. Mirov bi den
ge wl xwe ji bir dil<ir. O dil<et nav xeyalan. 
Axaftin li ser l<utubxana strana Kurdi M. 

Arife Ciziri çi cara xilas na bit. çuni<I seyda
ye me ji hem! nivisinan mezintir e. 
Hunermende me M. Arife Ciziri. xell<e 

Cizira Botan e. Di sala 1912 an de li Tore 
hatiye dine. Di sala 1927 an de hatiye gir
tin Cı Retiye hepisxana Diyarbel<ire. Nezi
I<e çar sal Cı se me h di hepisxane de maye. 
DCıvre hatiye berdan. hevalen wl yen din 
hernCı hatine dardel<irin. Ji bo l<u emre wl 
piçCıl< b Cı. ew ji dardel<irine filiti. Pişte l<u ji 

hepse derl<et. derbase aliye Dihol<e bCı. Li 
wir dest bi l<ar l<ir. Di sala 1932 an de bi l<e
çel<a Çolemergl re zewici. du zarol<en wl 
çebCın. 

M. Arife Ciziri di sala 1933 an de dest bi 
s tranbejiye l<ir. Cara peşi li Dihol<e bi Mey
rem Xane re çar seli!< tomar l<irin. Ji sala 
1934 an tasala 1935 an li gel Meyrem Xane 
stran gotin. Li BeyrCıde. Şame Cı herweha 
li Kurdistana Irane li gel Meyrem Xane. 
H esen e Ciziri Cı Almas Xane l<onser li dar 
xistin. Di sala 1949 an de qesda Radyoya 
Kurdi li Bexdaye l<ir. 

Di nav çar salan de nezii<e 36 seli i< tomar 
l<ir. Ji ber hinde hate qedir girtin Cı gele!< 
caran xelat dane. 

333 stranen wili Radyoya KurdiCı 18 stra
nen wl di Televizyona Kurdi de li Kurdista
na BaşCır hene. Le gele!< l<aseten wi yen 
mCızii< Cı videoye hene. 

M. Arife Ciziri yel< ji w an miroven m ez in 
bCı . di nav dilen xell<e da. Wf bi deng Cı 
stranen xwe ve foll<lor. saman. rewişt. çi
rol<. dirol<. serhan Cı destanen milete me 
parastiye. Edi care!< din reya saxl<irin Cı xi
lasl<irina wl ji bizir bCıne nemaye. 

M. Arife Ciziri. bi deng Cı tembCıren xwe 
yi zelal s tr ana Kurdi ani peşçav. Her ji ber 
hinde bCı. l<u du !<aset ji denge wl di sala 
1979 an de hatin bijartin wei<I nimCınen 
strana Kurdi ji bo UNESCO'ye hatin peş
l<eşl<irin. 

Te piroz bit Dihol<a dasiniya ... · Ey axa 
Kurdistana plroz ev mevane sebera başe
rCıje bişi<Init da zarol<en vi çerxi bCıha Cı qi
meta te bizanin. 
Hezar silav li biranina M. Arife Ciziri. ew 

mirove l<u 50 sal di xizmeta s tran Cı l<ultu
ra Kurdi de bCı. 

Fexredin Gerdi 
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Ji birnekini 
Li jer nimCıneyel<e ji stranen M. Arife Ciziri 

Xirabo 

Xirabo bo çf ax hewqa xirabf bese lo 
Xirabf ber dile min rebena xude ye 
Şirfnf bo çf }i xude ~de me bf }i cihete 
Gunde me bf xirabtiro xirabo 
Xirabo xirabo bese lo 

li xorte f!Unde me bf lo lo xirabtiro xirabo 
Weka şfşeka şerhete li Çiyaye Ş ingare 
Rebeno dfno ber dile min keçke min lo lo 
~rfntirob~ewb~ewb~ew 

IVela dile min wek şfşeka şerabe şirfntiro 
Xirabe xelke bo çf eee xirabf xirabf xirabo 
Xweliya heft f!Unda xirabo li nav çava da 
Xirabe ye xirabe }i xwe xirabe 
Xirabe }i xwe xirabe mere min jf xirabe 

Keçik dibe}it 
Weka tenyase/e ye }i n1ke min 
Rebena xude tim a tim venabe 
Bese lo bese lo bese lo 
IVeka xirabe tenya se/e, duhne 
Gazeye xirabe }i n1ke min rebena xude 
sorf!Ulf tim venabe. bese lo 
Eman xirabf bela xwe }i min venakit 
Sere se şevane. se rojane }i min venabit 
Ax were were wekf bere 
Wela day e lawke min to/aze c ar df were 
Rebene dfne çav bi deve xirabe 
X ira bo xirabo xirabo bese lo ... 

Çavkani: 
1-Kaseta tarixa )i yana M. Arife Cizfrf. Bi xwe bahse )i yana xwe dike. 
2-Kaseten M. Arife Cizfrf 
3-Edebi Fo/k/orf Kurdi, izeddin Mistefa Resul, 1970 
4-Rojnama Hewkarf, Adar 1987 
5-M. Arife Cizfrf, Kewe Rebada nusfnf Segvan Hekim, çap sa/a 1986 
6-M. Arife Ciziri 50 sal di xizmeta strana Kurdi de, nusfni Fexredin Gerdi, Berbang 411987 (42) 
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Li Ermenistani bi deh 
bezaran kes mirin! 

ANK • Moskova 

Hefta çuyi li Ermenistana sov
yete zelzeleke (erdhejaneki) pirr 
dijwar çebı1, kevir li ser kevir ne
hişt. Zelzele tesira xwe li Kurdis
tana Tirkiye ji kir. 

Li gor daxwuyaniya Wezareta 
Dervaye Yekitiya Sovyete di zel
zeleye de 40-45 hezar kes mirine. 
12 hezar kes birindar bune. 500 
hezar kes ji be xani mane. 

Merkeza zelzele bajare Lenina
kan ı1 Kirovekan buye. Di tarixa 
Ermenistane de ev cara duyemin 
e, ku zelzeleki weha mezin rudi
de. Cara peşiye di sedsala ll an 
de zelzele rı1dabı1 ı1 paytexta wan 
Anna bi temami hilweşiya bu. 

Disa li gor daxwuyaniya Weza
reta Derve, ji bo awakirina xani ı1 
gund ı1 bajaren ku hilweşiyane, 
du sal wext di ve. 9 u lO e ve mehe 
li Yekitiya Sovyete şiniya netewi 
çebu. 

Gorbaçov ji çı1 Ermenistane. 
Xaça Sora gel ek welatan ji navçe 
zelzelere alikariye dişinin. Swect 
heta niha neze 6 milyon kron ali
karl şande Ermenistane, Xaça 
Sora Swecte dixwaze ve alikarl 
zede bibe. 

Em eş ı1 elema gele Ermeni wek 
e xwe dibinin. Dive em cinare 
xwe ya diroki ı1 dilsoz di roja tari 
de tene nehelin. Gele Ermeni ge
leki jehatiye, zef caran derb ı1 de
qen xedar xwariye. We di derhe
qa van ro jan ji derkeve. 

Bave Naze 
Li gor daxuyaniya Wezareta Derva Yekitiya Sovyetan di zelzeley~ de dor 40- 45 hezar kes mi ri ne, 12 hezar kes birindar bOne Cı SOO hezar 
kes ]i be xani mane. Foto; Reuter 

Sosyalişi "hükümet"çe davet 
edilen Ozal Fransa'yı ziyaret 
etti . Büyük ~klentilerle Fran
sa'ya gelen Ozal'a, en büyük 
' 'ilgi' 'yi politik mülteciler gös
terdiler. .. Gösterilen yakın ilgi
ni_ı;ı dökümü kısaca şu: 
Ozal'ın ziyareti öncesi; Paris 

Halkevi, Avrupa'da DEV -
GENÇ, Birlik Yolu, Direniş 
Hareketi Paris Sempatizanları, 
Işçi gerçeği , MLSPB Fransa 
Sempatizanları , Sosyalist ve 
THKP-C (Acil)'den oluşan ll 
Türkiyeli grup, örgüt ve kuru
luş büyük boy renkli bir afiş çı
kartıp, Paris'in dört bir yanını 
boydan boya donattılar. 
Afişte kendini yakan ananın 

resmi ile birlikte şunJar x~ı
yordu : Işte Türkiye! Işte Ozal 
'ın Demokrasisi!.. . 12 Eylül 
1980 'den beri: 650 000 kişi 
gözaltına alındı! .. 210 000 dava 
dosyası açıldı! . . 177 kişi işken
ce altında öldürüldü! .. 2 000 
kişi güvenlik güçlerince öldü
rüldü! .. 48 kişi idam edildi! .. 
216 kişinin idam dosyası parla
mentonun onayını bekliyor! .. 
55 kişi cezaevlerinde öldürül
dü! .. Bugün: 388 000 kişiye 
pasaport yasağı var!.-:-Cezaev
lerindeki 2 000 kişi 40 gündür 
açlık grevleri nde! .. Cezaevle
rindeki tutukluların aileleri beş 
kentte dayanışma için açlık 
grevleri yapıyor!.. 40 politik 
tutuklu hastahaneye kaldırıldı! 
Aynı ll grup geniş çaplı bir 

(Fransızca ve Türkçe ) bildiri 
dağıtırın yaptı . .. 

Yine aynı günlerde , Ozal'ın 
ziyaretine ilişkin olarak 
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Ozal'n Fransa ziyaretinden izienimler Özal'a suikast(!?) yapacakları 
iddiasıyla Fransız sivil polisin
ce gözaltına alındılar. 

Tüm bu olaylar TV, Radyo ve 
basma Ç<J.k gen!ş bir biçimde 
yansıdı. Ozetle Ozal Fransa zi
yareti sırasında Paris'teki Kürt 
ve Türk göçmenlı;rce gereken 
ilgi ve alakadan mahrum 
edilmedi. 

A.D.T.T Derneği, Partizan ta
raftarları, T.H.K.P-C Acilci
ler'de bildiriler çıkartıp da-
ğıttılar. .. 

Bu süreçte Ozal'ın ziyaretini 
protesto platfomılarına dahi 
alınmayan ve bu girişimden de 
dışıalanan T. B. K. P' Iiierin ken
dilerine özgü bürokratik ilişki
lerini devreye soktukları bir 
'ortak girişim', 25 Kasım 1988 
'de 20 Fransız kuruluşunun im
zalarını taşıyan 'ortak bir çağrı ' 
yayınladı. Sözkonusu 20 kuru
luşun ortak çağrısındaki talep
ler ise şunlardı: I-Düşünce öz
gürlüğünün üzerindeki tüm 
baskı ve engellerin kaldınlma
sı; 2- TUm düşünce suçlutanna 
genel af; 3- Siyasal Mülteci/ere 
ülkelerine geri dönüş hakkı; 4-
Bütün yazarların ceza/andml
masına son; 5- Ölüm cezalan-
nın iptali.. . .. 

28 Kasım 1988 'de Ozal geldi. 
Daha önce ll grup tarafından 
platform dışı bırakılan 
T.B.K.P' liler, polisten saat 
10:00 ila 22;00 arasında Traca
dero 'da Yağcı ve Sargın'a daya
nışma masası açmak için izin 
aldılar. Masalarını açtılar, 8 ki
şiydiler. Ve de tüm gün boyun
ca, çevrelerindeki polis kordo
nu · altında gelenden geçenden 
imza topladılar. Ta ki saat 
l~;OO'e değin ... 
Ozal'ın geldiği günün akşamı 

saat 18:00'de ll grup ve bağım-

sız devrimcilerden oluşan 350 
kişilik bir grup Trocadero'da 
toplandı. Aynı alanın bir diğer 
ucunda da TKP-ML, T.D.K.P, 
DEV-YOL, DEV-SOL, KA
WA, PARTİZAN (D.A.B.), 
D.H.B'den oluşan 400 kişilik -
bir grup toplandı. Bu iki grup _ 
P.Oiisin tehditlerine rağmen, 
Ozal karşıtı sloganlar atıp, poli
sin 500 kişilik çemberini çatış
malarla yararak, Tracadero'dan 
Chanselize'ye kadar trafiği ke
serek yürüdü. Olaylarda 4 polis 
yaralandı. Dört polisin yara
lanmasına yol açan olaylar sıra
sında ise, T.B.K.P'Jiler özenle 
olayların dışında kalarak, poli
se 'biz bunlarclan değiliz ' dedi
ler ... Polisin engelleme çabala
rına ve saldırganlıklarına rağ
men bir buçuk saat süren bu 
'izin'siz yürüyüşün ardından; 
750 kişiyi aş~_ın kitle saat 20 su
larında yine Ozal'ın Chirac'i zi
yaret edeceği Hotel de Ville'de 
buluşarak gösterilerine devam 
etti . 
Fransız polisi hotel de Ville!

ye bu kez Tracadero'dakinden 
daha yüksek bir sayıyla ve gaz 
bombalarıyla geldi . ~.itle elle
rindeki meşaleler ve Ozal'ı kı
nayan sloganlarla, polisin en
gellemelerine rağmen Hotel de 
Ville'den Opera'ya kadar trafiği 
kapatarak yürüdü. .. 

29. ll. 1988 sabahı Ozal'ın bir 
röportaj için TV'nin ikinci ka-

nalına geleceg'i öğrenildi . 
Türkiyeliler sabah saat 7 sula
rında TV-2'nin önünde toplan
dılar. Çeşitli gruplardan oluşan 
100 kişilik kitle, saat 7. 45 sula
rında TV' nin önüne gelen Özal 
y_e heyetini TV'ye sokmadılar. 
Ozal TV'ye ancak arka kapıdan 
ve polis yardımıyla girebildL 
TV'nin önünde bir saati aşkın 
gösteri .. yapan göstericiler, 
TV'de Ozal ile görüşme yapan 
yapımcı ile 3 kişilik bir heyetle 
görüşüp, Fransız kamuoyuna 
alternatif görüşlerini ilettiler. 
Ve TV-2 göstericilerin tal~ple
rini Fransız kamuoyuna, Ozal~ 
ın programı ile birlikte iletti. 
Göstericiler Fransız kolluk 

güçlerinin denetimi altında 
olay yerinden ayrıldılar. Aynı 
gün Concorde meydanında 
Ozal'a karşı yapılacak gösteri 
mürncaatı polis tarafından red
dedildi . 

Göstericiler buna rağmen 30. 
ll. 1988'de 150 kişilik bir kit
leyle saat 10 sularmda Concor
de meydanındaki Ozal'ın kaldı
ğı otel önünde toplandılar. 
Göstericiler, polisin ard arda 
yaptığı 4 saldırıya karşı kadını 
erkeğiyle direnerek, eylemleri
ni sürdürdüler. Bu sırada pro
testo eyleminde bulunan kadın
ların polise karşı gösterdikleri 
kararlı direniş dikatieri çekti. 
Polis 5. kez saldırdı yaklaşık 
yarım saat süren çatışmalar so-

nucu 64 protestocu yakalana
rak içine göz yaşartıcı gaz sıkıl
mış polis arabalarında saatler
ce tutuldular. tutuklananların 
elleri kelepçelendi . Kadın er
kek ayrımı yapılmadan gösteri
ciler yerlerde sürüklendi. 6'sı 
ağır olmak üzere 18 polis yara
landı. Göstericilerden ise, 4'ü 
ağır olmak üzere 8 kişi yaralan
dı. Bu olanlar, 'çok demokratik 
sivil toplumlu yapı 1arda da po
lisin her yerde polis oldğunu 
bir kez daha kanıtladı. 
Tutuklananlar Courcelles po

lisliğinde garaja kapatıldı. Gün 
boyu tehdit ve polise özgü muac 
melelere muhatap kılındı. Ak
şam saat 20 sularında ise 59'u 
salınırken, 5'i "polise karşı 
mukavemet ve izinsiz gösteri 
yasasını ihlal "den I' i kadın ol
mak üzere, 5 kişi gözaltına 
alındı. 

Concorde'da polisin saldırı
sından kurtulan kitle daha son
ra toplanıp Ajans France 
Press'e gitti. Orayı işgal edip 
taleplerini, eylemin amaçlarını 
ve Türkiye'deki sorunları Fran
sızlara ileten bir bildiriyi defa-
larca yayınlattılar. . 
Aynı gün övlenden sonra, 

Partizan (D.A.B)'dan 16 kişi 
THY'nı işgal etti. Polisin saldı
rısı sırasında iki -~şi yakalandı. 

Bundan başka Ozal'ın ziyareti 
sırasında THKP-C (Acilci
Jer)'den kimi önder kadrolar, 

04.12.1988 • Paris 
T. DEMİRER 

LATURQUIE 1 
, .. 

Yayınlanan Afiş 

KURDISTAN PRESS • 15 KANUN 1 ARALIK 1988 ı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



M.Kemal "Piç" mi 
va da ideolojik 

mücadele üzerine 

Biraz daha tolerans! 

M 
ustafa Kemal piç mi? Bu, beni hiç ilgilen
dirmiyor. Kişinin babasının .l?elli olup ol
maması önemli değil... Onemli olan 
olumlu ya da olumsuz topluma damgasını 

vurmuş kişilerin düşünceleri ve icraatıdır. Mustafa 
Kemal'in bizi ilgilendiren yanı da budur. 

Tüm bunların Kurdistan Press' in bir ~ç sayı önce 
dinci bir akımın yayın organı olan "UMMET"ten 
yaptığı bir belgesel alıntı üzerindeki polemilderden 
dolayı belirtiyorum. .. 

15 Eylül 1988 tarihli " U MMET'' dergisinin kapa
ğındaki yayma göre ; "M. Kemal 'in annesi Zübey
de 'nin genelevde çalıştığı, Yenişehirli kabadayılar
dan Abduş tarafindan odalık olarak genelevden çı
karıldığı , M. Kemal'in Abduş 'un oğlu olduğunun 
kanıt/anamadığı ve bu yüzden Abduş 'tan miras is
teğinin reddedildiği ... '' belirtiliyor. 

UMMET'"in anılan sayısının ikinci sayfasında 
da, Rıza Nur'un ''Hayat ve Hatıratım' 'adlı eserine 
dayanılarak ; Resmi Türk Tarihi'nin Mustafa Ke
mal'in babası olarak gösterdiği "Gümrük Kolcusu 
Rıza Efendi 'nin , M. Kemal'in üvey babası olduğu, 
okula başladıktan sonra annesinin Rıza Efendi ile 
evlendiği ' ' açıklanıyor. 

Kurdistan Press' in dinci bir dergiden belgesel 
alıntılar yapması , dogrudan kişiiiidere baglı bu tür 
olayları teşhir etmesi tartışılıp eleştiriliyor. 

Olaya düz mantıkla bakıldığında bu eleştirilere 
hak vermemek elde değil. .. 
Fahişelik s ınıflı toplumun yani sömürünün ortaya 

çıkış ı ile başlamıştır. Ta köleci toplumdan günümü
ze kadar varlığını sürdürmüştür. Kapitalist toplum
da ise büyük bir yaygınlık ve yoğunluga erişmiştir. 
Sınıflı toplumla ortaya çıkan , sömürünün bir sonu
cu olan fahişelik olayında fahişeler kınanamaz . 
Dolay ıs iyle Zübeyde'nin genelevde çalışması da 
ay!planamaz 

Ote yandan, tarih boyunca milyonlarca babasız 
çocuk dünyaya gelmiştir. Günümüzde d~ milyon
larca kişiyi etkilerneye devam eden Hz . lsa'nın da 
babası belli değildir. Yine bilinir ki , savaşlar, istila
lar, kıtlıklar ardından bir sürü problem gibi yüzbin
lerce babası belli olmayan çocuk bırakır. Mustafa 
Kemal de bunlardan biri olabilir . .. 

Olaylara sosyalist mantıkla yanaşanların bu genel 
düşüncelere itiraz ı olamaz. Benim de olmadığı gi
bi .. Ancak, ben olaya tek boyutlu · bakmıyorum . 

Mustafa Kernel'in babasının belli olmayışının ve 
kendisine resmi Türk Tarihi açısından ' 'ideal bir 
baba" bulunuşundaki tarih sahtekarlığına önem 
veriyorum. Bizim iddiarn ız ; Resmi Türk Tarihi'nin 
baştan sona yalan ve satekarlıklarla dolu olduğu
dur. Bu yalan ve sahtekarlık, yok olmasıyla sonuç
lanan Ermeni Katliamı' nı inkara kadar vardırıl
mıştır. 

TC'nin resmi ideolojisinin putlaştır~ığı , eli Kürt 
halkının kanına defalarca bulaşmış, UMET'in de
yimiyle "ırz düşmanı, ayaş, komplocu ... " bir dik
tatörün , aile ve kişilik yapısı, Resmi Türk Tarihi~ 
nin yalancılığını kanıtlamak açısından teşhirinde 
hiç bir ideolojik sapma yoktur. Ayrıca, resmi ideo
lojinin Türk halkında yarattığı sahte moral değerle
re saldırmak bir gün sahte moral değerlerden arın
malarına yardımcı olmak, ideolojik mücadelenin 
önümüze koyduğu görevlerden biridir. 

Kurdistan Press' in söz konusu yayını bu amaçla 
yaptığı söı;_ götürmez . Ben yayını böyle değerlendi
riyorum. Ustelik resmi tat:ih sahtekarlığını kanıtla
yan belgelerin kaynağında, Lozan Antiaşması'nın 

müzakerelerine delege olarak katılan , bir zamanlar 

M. Kemal'in çok yakınında bulunmuş TBMM'nin 
ilk milletvekillerinden birinin bulunuşu özel bir 
önem arzetmektedir. 
Eleşteri yapanlardan bazılarının kafası da dinci 

bir yayından alıntı yapılmış olmasına takılmış. Bu 
eleştirinin de temeli yoktur. Nesnel gerçeklerde 
"mülkiyet" aranmaz. Gerçek gerçektir .. . Amacı
na hizmet ettiği taktirde; nerede bulursan alıp kul
l~nırsın . Kaynak seni ilgilendirmez. 

Ideolojik mücadele soyut görüşlerin ardı ardına 
sıralanması değildir. 70'li yıllarda Kürt ve Türk so
lu açısından revaçta olan bu durum, artık çekicili
ğini yitirmiştir. Ideolojik mücadele somut şeyler 
üzerine oturtulmalıdır. O zaman bizi ilerleten so
nuçlar almak mümkündür. Bunu somut bir olayla 
örneklemek istiyorum. 

Kurdistan Press'in devamlı okuyu~ularının hatır
Iayacağı üzere; Kurdistan Press'te Islami Cemaat
ler Birliği Başkanı Cemalettin Kaplan (Hocaoğ
lu)'na iki tane açık mektup yayınlandı. Birinci açık 
mektupta, ''Kürt sorununa karşı tavrından ötürü 
C. Kaplan örtülü kemalistlik yapmakla" suçlan
mıştı. Ikincisinde ise, kasetiere kaydedilen propa
ganda amacıyla dağıtılan vaazlarında ileri sürdüğü 
düşüncelerden çıkılarak, ''sömürgeci baskılar kar
şısında imha ve zulüm/e karşı karşıya bulunan Kürt 
halkının haklı ulusal kurtuluş mücadelesine karşı 
suskun kalmakta , zalimlerden yana oldukları" 
suçlaması yapılmıştı. 

Bu açık mektuplar ile Çemalettin Kaplan' ın ce
vapları, Kürt sorununun Islami Cemaatler Birliği 
üye ve taraftarları arasında geniş tartışmalara ne
den olmuştu. Sonuçta dini bir aksiyqn olan ve lider
liğini Cemalettin Kaplan'ın yaptığı Islami Cemaat
ler Birliği 17 Eylül 1988 günü Köln'de " Saddam 
Zulmünü Tel 'in Mitingi" yaptı. Güney Kürdistan~ 
daki Kürt katliamını protesto için miting yapılması, 
kendi içlerinde büyük tartışmalara neden olmuşsa 
da, sonuçta gerçeldeştirilmiş bir eylemdir. Bu ey
lemde Kurdistan Press'te yayınlanan ve somut olay
lardan yükselen bir ideolojik mücadeleyi içeren 
açık mektupların etkisi gözardı edilemez. Böylesi 
bir eylem, bu dini aksiyonun muhtevasından gelen 
bir olay değil; aksine, Kurdistan Press'teki ideolo
jik mücadelenin sonucudur. 

Kürdistan devrimi, bizlerden somut politikalar 
üretmemizi istiyor. Devrimin somut sorunlarına 
cevap vermeyen, kitleleri harekete geçiremeyen, 
aynı somut şeylerin etrafında dönüp dotaşma bize 
bir şey kazandırmıyor. Içinde bulunduğumuz sü
reç, yeni gelişmelere cevap verebilen, kitleleri yön
lendirebilen yoğun bir edeolgjik ve siyasal müca
deleye ihtiyaç gösteriyor. Ozellikle, sömürgeci 
düşmanın milyarlar harcayıp, yaptığı tanıtım , oluş

turduğu lobiler, daha üç yıl öncesine kadar başları
na bomba yağdırdığı insanları bugün mülteci ola
rak kabul zorunda kalışını ''insancıl '' bir tavır ola
rak sunup, dünyayı aldatmaya çalışması , adı 

solcuya çıkmış ve beyinleri Türk şövenizminin ha
muru ile yoğrulmuş bazı entellektüelleri kültür el
çileri olarak dünya piyasasına sürüşü vb . . yoğun bir 
ideolojik mücadele görevini önümüze koymakta
dır. 
Geçmişin ideolojik mücadele kalıplarını yıkma

nın zamanı geldi ve çoktan geçti bile ... 

İbrahim Çeto 

19.11.1988 

D TKSP Merkez Yayın Organı Riya Azadi~ 
nin 122. sayısında F. Cotkar irrızalı yazıda 
Kurdistan Press ile ilgili bazı belirlemeler 
var. Şöyle yazıyor yazar; ''Stokholm 'de ya
yınlanan 'Kürdistan Press' adlı gazetede, 
başından bu yana, zaman zamaiı Partimize 
ve TEYGER'in kuruluşu ile ona yönelen sa
taşma ve çamur atma/ara &ıy Taner Akçam 
da katıldı . Her soydan ve boydan 'fikir' sa
hibinin, yazarlı~a özenenierin ve kendileri
ni yazar sananiann, şuna buna öfkeyle dolu 
olaniann a~Lama duvarına dönüşen bu ga
zeteye bu güne kadar cevap verme gere~ini 
duymadık. '' 

F. Cotkar'ı biz tanımayız, bilmeyiz. Zın
dandan, zulumdan geçmiş sıkı bir devrim
ci, ünlü bir yazar olabilir. Ama, sosyalist ol
dugunu iddia eden bir partinin merkez yayın 
organının sayfalarını daha dikkatli, daha ti
tiz kullanmasını bilmek zorunda. F. Cotkar, 
Taner Akçam'ı eleştiriyor. Bu onun sorunu. 
Bu arada Kurdistan Press'le ilgili de yukar
daki belirlemeleri yapıyor. 

F. Cotkar'ın yazısını okuduktan sonra, 
Kurdistan Press'in eski sayılarını yeniden 
gözden geçirdik. F. Cotkar'ın iddiasının ak
sine, ne partisine ve ne de Tevger'e yönelen 
sataşma ve çamur atmaları bulamadık. 
F.Cotkar'ın partisi ile ilgili gazelemizi 

baglayıcı üç kez yayın yapılmış. Biri, K~r
distan Press'nin yayınlanmasından sonra Is
viçre'de PKK sempatizanlarının, Kurdistan 
Press dağıtıcısına engel olmaları ile ilgili. 
Aynı dönemde, - bu gün artık adı anıl
mayan- Sol Birlik'in düzenlediği bir gecede 
de TKSP taraftarları Kurdistan Press'in da
ğıtılmasına engel olmuşlar. Sol Birlik'in di
ğer ortağı PPKK'lıların ise KP'nin dagıtıl
masından yana tavır koydukları biliniyor. 

TKSP ile ilgili ilk yazı bu olay ile ilgili. 
Diger iki yazı ise şu olaylarla ilgi i i: Güney 

Kürdistan'da KDP ile YNK arasında kuru
Jan bir ilişki nedeni ile gazete olarak, bütün 
siyasetlerden bir değerlendirme yazısı iste
mişiz. TKSP. bu değerlendirmeyi yapma
mış. Bir de TIP ile TKP, TBKP adı altında 
birleştilderinde, Kurdistan Press, bu konu 
ile ilgili olarak ta bütün siyasetlerden oldu
gu gibi TKSP'den de bir değerlendirme is
temiş. TKSP, bu degerlendirmeyi de yap
mamış. Gazetede bu iki konu yalnızca bilgi 
olarak veriliyor. Sataşma ve çamur atma bi
çiminde değil. 

Tevger'e gelince, Tevger'in kuruluşunu 
ilan eden basın toplantısı hemen hemen yo
rumsuz ve genişce verilmiş, aynı sayıda bir 
de Tevger içinde yer almayan siyasetlerin 
degerlendirmeleri yayınlanmış. Bu siyaset
lerin degerlendirmelerinin sataşma veya ça
mur atma olup olmadığı F. Cotkar'ın kendi 
değerlendirmesine bağlı. Kurdistan Press, 
siyasi hareketlerin değerlendirmelerini ek
siksiz yayınlamayı bir prensip sorunu saydı
ğı için, yayınlamış. 
Bunların dışında gazetede irrızalı yazılar 

var. Baş yazılar da dahil olmak üzere irrızalı 
yazıların sorumluluğu yazarına aittir. F. 
Cotkar, bu yazarlarta eşit şartlarda Kurdis
tan Press sayfalarında tartışabilir. F. Cot
kar'ın yazıları da Kurdistan Press de sansür
süz yayınlanır. Ve zaten kitle gazetesinin es
babı müdbesi de budur. 

F. Cotkar, partisinin zor şartlarda yayınla
dığı ve her sayfasının dikkatlice kullanılma
sı gereken merkez yayın organında "Bu 
gazeıeye" -Kurdistan Press- cevap verme 
gereği rluymaması olumlu. Çünkü , yapma
sı gereken bir kitle gazetesine ikide bir ce
vap verme değil , bu kitle gazetesini kendi 

Berpirsiyare Gişti 
Genel yayın yönetmeni 

D Nivisaren ku ten şandin li xwedi-

siyasal ve ideolojik görüşlerini kitlelere ile
tecek bir kürsü olarak değerlendirmektir. 
Kitle gazeteleri monolitik değildir ki, mu
hatap alınıp cevap verilsin. F. Cotkar'ın ifa
desi ile "her soydan ve boydan fikir 
sahbininin '' sesini duyurabileceği demok
ratik bir platformdur. F. Cotkar, sıradan in
sanların fikirlerini fikir sayınayıp tırnak içi
ne alabilir, bu onun sosyalist bilinci ve ahla
kı ile ilgili. Ama, bize göre insanlar, 
düşüncelerini, fikirlerini baskı altına alma
dan, açıklayabilmeli, yayabilmelidirler. 
Geçerken F. Cotkar'a şu kısa bilgiyi de ve
relim: Kürdistan Press ne TKSP'ye ve ne de 
Tevger'e karşı bir politika üzerinde değildir. 
Ve zaten bu nedenle Kurdistan Press'in ku
ruluş dönernlerinde TKSP MK üyesi M.A. 
ile iki kez görüşülmüş, eşit şartlarda Gazete 
ve Ajans içinde yer alabilecekleri bildiril
mişti. Ayrıca, yazarlarının redaksiyanda da 
görev alabilecekleri söylenmişti. Bunların 
hiçbiri yapılamaz ise bile, gazetenin her sa
yısının ana manşetlerinin saptanmasında 
bir parti görevlisinin bulunabileceği de bil
dirilmişti . Tüm bu öneriler kibarca redde
dilmiş ve hiçbir katkıda bulunulamayacağı 
resmi olarak açıklanmıştı. Kaldı ki Sn . Ke
mal Burkay da, kendisine yazılan çağrı 
mektubuna cevap bile vermek nezaketini 
göstermemişti. Ve bu gün 52. sayısı yayın
lanan K. Press'e bir kez olsun uğrama zah
metine katlanılmamıştır. Haftalık yayının 
gerçeldeştirildiği şu süreçte bile en küçük 
bir destek ve moral verme gereği duyulma
mıştır. 

Tevger'e gelince, bu arkadaşlara Kurdistan 
Press'in bütün imkanlarını kullanabilecek
leri defalarca bildirilmiştir. Kuruluşundan 

hemen sonra talep edilen görüşme talebi
miz henüz yerine getirilmiş degil. "Yazılı 
soru sorun, cevaplayalım" gibi son derece 
katı bir tavır içine girilmiştir. Hemen belir
telim ki, F. Cotkar'ın yazı yazdığı Ri ya Aza
di'den ögrendigimize göre Tevger GYK'si 
toplantı yapıp bildiri yayınlam ış . Biz bir kit
le gazetesi, bir ajans olarak bu bildiriden 
henüz haberdar olmadığımızı söylersek, bi
Iemeyiz, Tevger'in Kurdistan Press ile olan 
ilişkilerindeki yetersizliğini açıklar mı? 
Kaldı ki, Kürdistan'ı kurtarma iddiası taşı
yan bir siyasi kuruluşun her aracı en verimli 
bir biçimde kullanması onun varlığı ile ilgili 
bir sorundur. Tevger, hiç olmazsa düşünce
lerini -F. Cotkar için alay konusu olsa bile
Kürdistan Press okuyucularına da duyur
ması gerekmez mi idi? 

Bu arada, bir kez daha belirtelim, Kurdis
tan Press'in sayfaları F. Cotkar'a da, partisi 
TKSP'ye de, Tevger'e de sonuna kadar açık
tır. Ama F. Cotkar bir şeyi hiçbir zaman 
unutmamalı: Kurdistan Press, TKSP veya 
Tevger'e karşı eleştirici olan güçlere ve ya
zarlara da sayfalarını eşit şartlarda açma 
prensibine sahiptir. F. Cotkar bu demokra
tik perspektifi anlamak, kavramak ve haz
metmek zorunda. 

Bitirirken kamuoyu önünde F. Cotkar'a 
soruyoruz: Kurdistan Press Kürdistan'da 
süren ulusal ve toplumsal kurtuluş mücade
lemiz için gerekli bir araç mıdır- değil mi
dir? Yararlı mıdır - zararlı mıdır? F. Cotkar 
kısa da olsa bu konudaki düşüncelerini Kür
distan Press'e iletme nezaketini gösterebi
lirse seviniriz. 

Kurdistan Press 

F.Cotkar 'ın yazısma temel aldığı konu , Taner Akçam 'm 
Kurdistan Press 'in 43. s ayıs"ında yayınlanan ''Gelenek
sel Politika 'da sarsılma .. ana başlıklı yazıdır. 
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XELATEN NOBEL A 1988'AN HAT BELAVKIRIN 

NOBEL 
Xwediyen xelata Nobel a sala 1988 an xelaten xwe di 10 e Kahüne de li 
Stockholme di salona Konserthuset de standin. Nave wan ji aliye çepe, 
xwediyen Xelata Rzlk Leon Lederman, Melvin Schwartz O Jack Steinber
ger, Kimya Johann Deisendorfer, Robert Huber O Hartmut Michel, Tip Ja
mes Black, Gertrude Elion O George Hitchings, Ekonomi Maurice Allais. 

cejna Nobele çebu 
Roja yekşeme Cejna Nobele çebu. Xwediyen 

xelata Nobel e yeko yeko xelata zerinji deste Qra
le S wed Gustav girtin. Televizyona Swede ve cej
na bi heytehol nişan da. Bi sedan mevan fı entel
lektuel di vi cejnl de beşdar bfın. 
Xwediye Xelata Edebiyate, niviskare Misre 

Mehffız di cejne de tfınebu. Bo ku Mehft1z kaleke 
77 sallye, tixtoren wl izin nedane ku ji Misre we
re Swed. Siheta wi ne li ciye. 
Le Mehft1z kursiya xwe vala nehişt. Di ci ye xwe 

de du k eçen xwe şand. Fa tma ı1 Om Kalsoru vala
hiya baven xwe tiji kirin. Ji deste Qrale S wed xe
lata bi rfımet girtin. Herdu keçik ji bi c ilen xwe 
yen milli fı bi kultura Erebi beşdar bfın. Sitrana 
dengbeja nemird ya Misre, Üm Kalsoum gohe 
mevanan tiji evin kir. Ev denge delal u xweşik, 
gele S wed ber bi Pirarniden diroki ve bir ... 

Le herdu keç ji pirr şermoke bUn. Li gor tora 
xwe meşiyan u hewçend deng dernexistin. Ew 
keç bun. E w Mi sri bu n. Li Mis re mafe jinan, ma
fe keçan bedengiye. Quweta wan nedigihişt diro
ka Misre. 

Denge Mehffız di telefone de gurr bu. Le kaliti 
pişta wl şikandibu. Peleka xayln pişte hefte salan 
ji re keniyabu. Le ev ken keneke dereng, keneke 
bewext bu. 

Nivlskare bi nav u deng weha digot: 
-Be şi k ez pirr dilxweş im. U çawa hun jf dibi

nin ez edi pir a kal j m. M ale dine ciwaniya min 
paş de nayne. Leqetne bezara zeçen min we jiya
neke baş derbaz biktn. 

Gava min bihist ku Xeleta Nobele dane min, ez . 
şaş mam. Min bawer nekir. Le xew a xeyale min 
rast derket. Ev Xelat nişan dide ku, edebiyafa 
Mis re nujen e, xurt e ... 

İsa! Xelaten Nobele di beşen fizik, kimya, tip, 
ekonomi ı1 aşitiye de weha hatin belavkirin; Fizik 
Leon Lederman, Melvin Schwartz ı1 Jack Stein
berg. Kimya, Johann Deisendorfer, Robert Hu
ber u Hartmut Michel. Tip, James Black, Gertm
de Elionu George Hitchings. Ekonomi, Maurice 
Allais~ 

Xelata Nobel a Aştiye jl Sekretere Koma Mile
tan Javier Peı:ez de Cuellar ı1 Hzene Aşti yaKoma 
Miletan girt. Ve xelat li Osloye te dayin. 

* 

Foto; ON 

Xwediye Xelata Edebiyate Neclb Mehfüz ji Aber nexweşiye nikaribO werl Stockholm, ji 
dewsa wl her du keçen N. Mehfüz Fatme O Um Kalsum ji bo girtina xelat O beşdarbOna 
torena (hefle) xelate hatin Stockholme O bi televlzyone bi Sekretere Akademiya Swede 
Sture Alien silav ji Neclb Mehfüz re şandin. Foto; Jan Collsiöö 
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