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D D D Sürekli operasyonlarla yüzlerce insan tutuklandı. Gerek metro-

pol merkezlerde ve gerekse Kürdistan'da sürdürülen operasyanlara
karşı herhangib ir protesto veya müdahalede bulunulmuyor!

DDD "Hedefa serxwebuna Kurdistane yekitiya erd
u milete Kurdistan e; dewleteki serbixwe bo hemu mi/ete Kurd, hedefek stratejik u piroz e!''

ku

sürdürüldüğü

iddia edilen operasyonlar, demokratik ve sosyalist muhalefetin tüm eylem alanlarını

DDD Genel ifadesi ile PKK'ya karşı

kapsıyor!

el koyma, her tutukluyakarşı uygulanan işkence genel bir saldırının başladığını gösteriyor!
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DDD Ev aramaları,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SAYFA 2

.a

rs
i

utuklular1n moralleri
olduk ayüksekti!

D D D Ankara Dev-Yol davasında mahkemeyi protesto eden Nikos
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Yanopulos; ''TC 'nin tutukluZara karşı sürdürdüğü politika amacına ulaşmış değil!'' • • • • • • • • • • • • • • • • • SAYFA s
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DOD "Dive em xebatek siyasi bikin, ku ew mileten
ku em pe re dijin qeneet bikin ku tekoşina milete Kurd
bo bi dest xistina mafen xwe yen tebii bi heq e!"
DDD "Dive em haleki maqul bibinin ku gele me bikaribe bigihije mafen xwe yen meşru u adil yen netewayeti."
Beşa duyemin a hevpeyvina M. Barzani
ı

RÜPEL 7

ı

politika • ekonomi • toplum
DDD TC militarizminin anti-kürt politikası son dönemlerde yeni biçimler içinde
yeniden bütün boyutları ile yürürlüğe sokuldu. Kürdistan'da Sömürge Valiliği 'nin
palaniayıp sürdürdüğü baskı ve sindirme
eylemleri 12 Eylül döneminin uygulamalarından daha vahşi ve kanlı boyutlara ulaştı.
Siyasi polis, operasyanlara gerekçe olarak sık sık itimuhbirleri devreye sokmakta ve özellikle legal ve
yasal kuruluşlardaki demokratlar ve sosyalistler sorgusuz sualsiz
tutklanarak işkenceye
maruz kalmaktadır. Büyük çapta operasyonların devam ettiği Kürdistan'ın özellikle Güney
kesimlerinde halk terörize edilmiş durumda.
Basından ve kamuoyundan gizlenen askeri operasyonlar da ise düpedüz insanlar katlediliyor. Genellikle çatışmada vuruldu, kaçarken
vuruldu .. gibi açıklamalarla geçiştirilen katliarnlara karşı politik ve
demokratik kuruluşlardan gerekli protestolar
gelmiyor. Tersine, gizli
bir uzlaşma platformu. nun kabullenildiği karşılıklı ilişkilerde, esasen, devlete ve düzeni tehdit eden
militan siyasetiere karşı sürdürülen imha ve ezme operasyonlarında devlet göreceli bir özerklik içinde hareket eder duruma gelmiş bulunuyor. Yaratılan PKK

doğrudan doğruya sömürgecilerle işbirliğine girişenler olduğu kadar, 250 kişinin tutuklanmasına neden
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imajını ustaca kullanan TC, bütün faaliyetlerinde aynı
imajı yeniden ve yeniden ortaya sürüyor. Buna ek olarak, geçtiğimiz ay Bekaa'dan kaçarak TC'nin Şam elçiliğine teslim olan PKK yöneticilerinden Gönül Atay gi-

Gündem 13 ı
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Son dönemlerde Avrupa'da Kürtlerle ilgili çalışmaların çapının
bir hayli genişlediği artık gorülebiliyor.
Bu çalışmalar doğal olarak bir dönem sonra ya kaybolup gider veya yöneleceği örgütsel yapılar arar. Bu örgütsel yapılar eğer Avrupa'daki çalışmaları Kürdistan'da sürdürülen ulusal kurtuluş mücadelesinin destek ögeleri haline getiremez ise, bu çalışmalar uluslararası pazarlıkların, suistimalierin merkezi haline gelirler.
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gösterilen -uzun süre Diyerbekir Askeri Cezaevinde
yattıktan sonra tahliye olan PKK'lı- Recep Tırıl gibilerinin bilgileri gerekçe gösterilerek PKK ile ilişkisi olsun olmasın yüzlerce insan tutuklanmakta ...
Bu arada mahkemelerde sürdürülen davalarda üst üste
verilen idam cezalarına da kamuoyun da olsun, demokratik kruluşlar da olsun gerekli biçimde karşı çı
kılınıyor. Zındanlarda ise, TC istediği biçimde hareket
etme serbestisine kavuşmuş durumda. Hapisaneler baş
lıbaşına birer imha merkezi durumunda.. Bu
arada, Irak'tan gelen
mültecilere karşı da
TC'nin politikası her
türlü insanlık dışı uygulamayı meşru gören bir
anlayış ile sürdürülüyor.
O kadar ki, geçtiğimiz
ll
günlerde Arnnesty TC'
nin bu insanlık dışı uygulamalarını
protesto
etme ihtiyacı duydu.
TC'nin Kürdistan'da sür
dürdüğü bu baskı ve imha politikası değişik biçimlerde metropol merkezlerde de sık sık uygulamaya sokuluyor. Bu
operasyonlarda da genellikle hedefe Kürtler
otuf!uluyor. Son günlerde Istanbul'da yapılan
bir operasyonda PKK
sempatizam suçlaması ile gözaltına alınanların sayısı
bilinmiyor. AT ile ilişkilerinin yeni biçimler almaya
başladığı bu dönemde TC, özellikle Kürdistan'daki terörünü bir hayli boyutlandırmış bulunuyor. D
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Öyleyse Kürt hareketi uluslararası düzeyde ortak bir ses, ortak bir
dil yaratma faliyetlerini gecikterimez! Bunu yaparken de, parçalarda mücadele veren politik güçlerin stratejik ve taktik sorunlarını
hesaba katmalıdır. Günün gecici çıkarları için büyük temel düşün
celer gözardı edilmemelidir. Bütün çalışmalar ulusal kurtuluş mücadelesinin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeylere getirilmelidir.
Keyfi ve gel-geç girişimlerden kaçınılmalıdır. ve de en önemlisi
herkes haddini ve sorumluluğunu bilmelidir.

Roiev 13 ı
Li Ewrupa xebaten ku di demen dawiye de ji bo Kurdan ten
kirin firehtir dibin.
Ev xebatana pişte demeld we yan winda bibin, yan jl ji xwe
re rexistineke bigerin. Ger ev rexistinana, xebaten ku li Ewrupa dibin, bi hez u rexİstinen ku li Kurdistanedi nav tekaşi
na rizgariya netewl de ne girenedin, we bibin navenda llstik
u bazariyen navnetewl.
Ji ber ve yeke tevgera Kurdl ni kare xebata gihiştina yek deng
ı1 yek zimanl li paş xl ne! Gava ev tişt jl be ki ri n, di ve pirsen
stratejik u taktlka hezen hemu parçen Kurdistane be ber çavan. Di ve ji bo berjewendiyen rojane dltinen bingehln neyen
xerckirin. Pewlste hemu rengen xebate bersiva ihtiyacen tekoşlna rizgariya netewl bide. Di ve dev ji Iş u karen rojane ben
berdan ı1 tişte kefi neye kirin. Ji van hemuyan giringtir; lazime herkes hed u berpirsiyariyen xwe bizane.
Te zanln ku navenda bala Awrupaye de Tirkiye disekine.
Mana ve jl eve, ji bo ku tevgera Kurdl bikaribe li platformen
politik en Ewrupl de clhe xwe bigre, di ve li KurdistanaBakur
(KT) bibe hezeld giring. Ger li KurdistanaBakur (KT) ji all
siyasi ve rexistinkirl nebi, hezeld eskeri ku meriv bikaribe li
derve pe bazari b ike tunebe, di platformen navnetewl de mana derxistina teşqele jl nine. Ev rastiye han pewist dike ku; di
navenda xebate de welet bisekine ı1 li welet hem u organizmayen bi rih dive ben organizekirin.

Görüldüğü kadarıyla Kürt hareketi henüz bu temel ve acil çalış
mayı proğramlamış değil. Proğramlamış ise bile hayata geçirmek

Tişte ku diyare, tevgera Kurdi hi n ji ve xebate bingehin a giring bi proxram nekiriye. Ger proxram kiribe jl, bo pekanina
ve erke nikare xebaten pewist bidomine. Li berevaji tekili ı1
pewendiyen Ewrupi hin girantir dixuye. Bo nimune niha li
welet hem u seheyen xebate vebuye, le tekoşeren me hin ji ji
xwe re di nav hewaye Ewrupaye de bi awald beredayi digerin.
Pewendiyen bi sedhezara kadroyen ciwan bi kadroyen xwedi tecrube re bi taye pembu ve hatiye giredan. Yani pir qels e.
Valatiya ideolojik firehtir dibe u girtixanaji alikarl u piştgiri
yen pewist beparin. E w xeten ideolojik ku dixwazin bere tevgera Kurdi bidin aliyen çewt bi hemu hez ı1 hebunen xwe di
piyase de ne.
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dikkat merkezinin Türkiye'de olduğu biliniyor. Bu da
olarak Avrupa'da Kürt hareketinin politik platformlarda yer
alabilmesi için, Türkiye'de maddi bir güç olarak kendisini ortaya
koyması gerektiğini açıklar. Türkiye'de yaygın ve etkin bir politik
örgütlenme yok ise, pazarlık edilebilecek bir askeri yapıya ulaşıl
mamış ise, uluslararası düzeyde şamata çıkarmanın getireceği fazla
bir yarar olduğu söylenemez. Bu gerçeklik bütün çalışmaların merkezinin ülkeye yönelik olmasını, ülkede kıpırdayan her canlı metabolizmayı örgütlemeyi gerekli kılıyor.

Avrupanın

açık

için yeterli ve gerekli çalışmaları sürdürme durumunda değil..
Tersine Avrupai ilişki ve bağlantılar daha ağır basıyor. Örneğin,
politik çalışmanın hemen hemen bütün alanları açıkken, daha hala
militanlar Avrupa'nın gri ve uyuşuk havasında başıbozuk bir biçimde dolanıp durmaktadırlar.
Türkiye'de sayıları yüzbinleri bulan genç kadrolar ile deney li politik güçlerin ilişkileri pamuk ipliğine bağlı. İdeolojk boşluk görünür ölçüde gelişiyor. Hapisaneler beklenen gerekli destek ve dayanışmadan yoksun. Kürt hareketini ters istikametlere götürecek ideolojik akımlar ise, bütün enerjileri ile meydandadırlar.

Gecikmiş müdahaleler genellikle boşa harcanmış emekten başka
bir şey değildir. Sorun zamanında ve yerinde hayata müdahale edebilecek esnekliğe ve ustalığa ulaşmaktır.D

Tu manaya midaxaleyen dereng ninin. Dive bigihijin hostetiya midaxaleyen bi wext u di clhe xwe de.

Orhan KOYAN
ı RUPEL 1 SAYFA 2
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Katliamdan kurtulabilen kürt ayFransa mandaterliğindeki
Suriye'ye sığındılar. Bunlar, Abdulhamid'in Kürdistan politikasının
ürünlerinden biri olan Aşiret Mekteb'inde eğitim görmüş Kürt egemen
sınıflarının çocuklarıydılar. Bir diğer ifade ile birinci kuşak Kürt burjuva milleyetçileriydiler.
Kürt tarihinin önemli politik örgütlerinden biri olan Hoybun bu dönemde kuruldu . Kürt dili ve kültürü
ile ilgili çalışmalar da ilk kalıcı Ürünlerini bu dönemde verdi.
Dışarıda oluşan politik örgütlenme. ayaklarını ülke zeminine basamadığı için de bir dönem sonra kaybolup gitti. Kültür çalışmaları ise
kuşaktan kuşağa aktanlamadı ve
kendisini yaratanlarla beraber, sesizliğe gömüldü.
Yıllar sonra, Ankara'da kurulan
Kornal yayınevi, bu sessizliği bir kenarından aralama çalışmalarını baş
lattı. Komal, yayınladığı belgelerle,
kürt hareketine, üzerinde yükseleceği bir tarihsel ve kültürel temel hazır
lamayı proğrarnlamıştı. Ne var ki,
dönemin politik ve ideolojik bilinci
henüz bu çalışmaları hazmedecek
olgunlukta değildi. Metropol merkezlerde sakat ' 'sosyalist' ' sloganlarla beslenen politik hareketlerin liderleri ve kadroları Kürdistan tarihinin köklerine ışık tutmaya çalışan
lara karşı ağır suçlamalarla saldırıya
geçtiler. 'Yapılan işinfeodallere hizmet ettiği, burjuva milliyetçiliği yapıldığı ' suçlamaların başlıcaları idi.
Bu suçlamaları esas alarak siyasal
partiler bile kuruldu . Binlerce militan soyut lafazanlıklara dayalı ''mark
sist'' mastürbasyonların etkisi altın
da kalarak bu politik partilerin militanlığını yaptılar. Sosyalizmin soyut
bir formüller yığını ve slogancılık
olarak algılandığı dönemin faturası
ise çok ağır ödendi . Suç işleyenler,
suçlarını kabul etmediler. Bir dönem
sonra da hiçbir şey olmamış gibi gene yollarına devam ettiler.
Kürt hareketinin kendi kaynakları
na yönelmesi için 12 Eylül yıkımının
gelmesi beklenecekti. 12 Eylül militarizminin zulmundan kaçıp Avrupa'ya doluşan Kuzey Kürdistan'daki
Kürt hareketinin kadroları tarih, dil
ve kültür çalışmaları ile daha yakın
dan ilgilenmeye başladılar. Başvuru
lan kaynakların başında da Kornal
yayınları geliyordu. Ne var ki Avrupa'da Kornal'ın kitaplarını bulmak,
hazine bulmak gibi bir şeydi . Doğal
olarak, kendi tarihini, kültür değer
lerini araştırmaya başlayan kadrolar,
temel kaynaklar olarak 1925 direnişinden sonra Suriye'ye sığınan Kürt
burjuva milliyetçilerinin ürünlerine
yöneldiler. Demek ki yarım yüzyıl
sonra sessizliğin kapısı bir daha aralanmış oldu.
Ve o dönemin kıyıda köşede kalmış
-ve TC 'nin 70 'li yıllarında sürekli küfo.r altında tutulmuş- ürünleri, birer
dınları

mayacağı açıktı.
Çürümüş, kokuşmuş Osmanlının,
sağına soluna tutuşturolan payanda-

larla ayakta durabilmesinin temel ge.
. rekçesi de buydu.
Marks'a göre Osmanlı Imparatorluğu 'nun sömürge pazarında payiaşı
labilmesinin önşartlarından biri,
Çarlık Rusyasının kendi karşıtma yani devrime dönüşmesiydi.
Olaylar Marksı doğruladı.
l917'de Bolşevikler Rusya'da siyasi
iktidarı ele geçirdiler. Ve bundan bir
kaç ay sonra da Mondros Müterakesi
ile Osmanlı İmparatorluğu'nun yağ
malanması başladı.

Mondros'u Sevr izledi.
Sevr'in özelliği, Kürt sorununun ilk
kez uluslararası bir belgede yer almasıydı.
XIX. Yüzyılın başlarından itibaren
çağdaş tarihin kapısını zorlayan Kürt

sorunu , artık politikanın gündemine
girmeye başlayacaktı. Yüzyılın son
çeyreğinde tarihe giren Ermeni sorunu, kan içinde ezilmişti. Ermenistan sorununu tarihin dışına iteleyen
emperyalist burjuvazi, sofraya Kürt
sorununu getirmeye hazırlanıyordu .
Mondros'u , Şeyh Mahmut Berzen

mışlardı.

12 Eylül sonrası ile bu dönemin
benzerlikleri bir hayli fazla. 12 eylül
sonrası Avrupa'ya çıkan kadroların
çalışmalarının ağırlık merkezini de
dil ve kültür çalışmaları büyük ölçüde alırken, ülke dışında politik çalış
ma zorunluluğunun kaçınılmaz bir
sonucu olarak Avrupa'nın politik
merkezlerine umut bağlama eğilim
leri içine girilmiştir. Kürt hareketinin çözümünü diplomasi pazarında
arama sakatlığı, Avrupa'da yaşamayı
bir hayat anlaşyışı olarak benimseyenlerle birlikte, Kürdistan'da ulusal
ve toplumsal kurtuluş mücadelesi
verme iddiası taşıyan kadroları da etkisi altına almıştır.
Bu eğilimlerin Kürt hareketi için,
özellikle Türkiye'deki Kürt hareketi
için politik bir suikast olduğu tartış
ma götürmez.
Lozan'da Kürtlerin avukatlığını yapan emperyalist politikacıların, Kürdistan'daki jenosidler karşısında nasıl kılları kıpırdamadı ise, Kürdistan
için gözyaşı dökme durumunda
olanların Halepçe Jenosidi karşısın
da da dilleri birbirine dolaştı. Bundan ötürü de kimseyi suçlamak gerekmiyor. Çünkü, önce sen var olma
ve varlığını kabul ettirme durumundasın . Eğer, Kürt hareketi adına her .
önüne gelen her düzeyde ve her durumda ilişkiler kurup, demeçler verme hakkını kendisinde görüyorşa,
basit ve kişisel ilişkiler, sorumsuz ve
keyfi girişimler alıp başını gitmiş
ise, Kürdistan'da mücadele eden politik güçlere düşmanlık bir sapiantı
halinde gelişiyorsa, militan kadrolara ve lider ögelere karşı saygısız, seviyesiz tavırlar alkış topluyorsa ,
Kürdistan'da dövüşen güçlerin liderleri değil de, göçmen dernekleri dev- ·
Jet başkanlarına Kürt halkı adına
çağrılar gönderiyorsa , kültür çalış
maları yapması gereken kuruluşlar
uluslararası politikaya yön verme hevesine kapılmışlarsa ve bütün bunlarla birlikte Avrupa'nın politika batakhanelerinin önünde el pençe divan duruluyorsa, elbette ki Kürt
halkının açık ve vahşi imhasına karşı
gerekli ve tutarlı müdahaleler beklenemez.
1925'lerde Suriye'yi mesken seçen
birinci kuşak burjuva milliyetçi Kürt
aydınları Avrupa'daki en küçük bir
ilişki karşısında o kadar heyecanlanıyorlardı ki, neredeyse, bavullarını
hazırlayıp __ülkeye dönmeyi düşünü
yorlardı . Ote yandan yazdıkları meünlerde düpedüz Avrupa'ya gelin,
kürt hgreketini çözün! diyebiliyorlardı. ümürleri böyle geçti . Arkalarında izlenecek politik bir direniş
mirası bırakmadan bu dünyadan göçüp gittiler. Ve ancak, yarım asır
sonra isimleri bazı kültürel çalışma
lardan ötürü tekrar gün ışığına çıka
bildi. Günümüzün politik sorumluluğunu taşıyanlar da eğer ayaklarını
ülke zeminine basmak için gerekli
cesareti ve yürekliliği gösteremezler
ise, Avrupa bataldığında hep beraber
kaybolup gitmemizi engellemek
mümkün olmayacaktır.

w

.a

ci'nin direnişi izledi. Hareket, İngi
liz Kraliyet uçaklarının bombaları
ile ezildi. Kürtlerin varlık mücadelesine karşı alarma geçen İngiliz
emperyalizmi , Bağdat'a Haşimi monarş isi ' ni oturttu .
Ardından ulusal taleplerle Koçgiri 'de silahlar patladı. Osmanlı paşa
ları, bu ulusal tal~plerin emperyalizmin kışkırttığı bölücü faaliyetler ol-
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Tarihin
tekenürü!

ise besbelliydi. O kadar ki, Lozan'da
Kürtlerin avukatlığını yapanlar, Kürdistan l925'ten 38'e kadar kan içinde
boğulurken kıllarını bile kıpırdatma

duğu propagandasını yaygınlaştırdı

w
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ki , Osmanlının yerine geçen TC'nin
bütün tarihi daha sonra bu ideolojik
motif etrafında şekillenecekti.
Aynı dönemde Avrupa'da Kürtler
adına yüksek sesle konuşanların sair hayli fazlaydı. Lozan günyısı da b_
lerinde Ingiliz emperyalizminin mimarlarında L. George, Kürtlerin
avukatlığını üstlenmişti adeta. Musul'un paylaşılması tartışılırken,
bunlar kıyameti koparmaktaydılar.
Kürtlerin bu bölgede çoğunlukta olduklarını ve özerk olmaları gerektiğini bağıra çağıra savunanlar Avrupalı politikacılardı.

Dışardaki Kürt aydınl~rı bu faaliyetleri destekliyorlardı, Içerde, Türk
parlamentosunda milletvekili olan
Kürtler ise, uluslararası düzeyde
Kürtlerin haklarını savunan politikacılara ateş püskürüyorlardı.

Bunlar daha sonra Kürtçülük suçu
ile yargılandılar ve cezalandırıldılar.
Kürt hareketi 1925 direnişi ile ulusal bir nitelik kazandı, yaygınlaştı.

ikişer hasılınaya başladı.

*
Şimdi konuya girebiliriz.
Şeyh Said önderliğinde yürütülen
1925 direnişinden sonra ülke dışına
çıkanların hemen hemen tümü, ülke

dışında öldüler. Ülkede politik ve askeri bir örgütlenmeyi gerçekleştire
meyen bu kadrolar, çalışmalarının
ağırlık merkezini Kürt sorunu açı
sından Avrupa'da destek bulmaya ve
Avrupa'nın Türkiye'ye baskı yaparak
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rulmuştu.

nin Osmanlı mülkünü elegeçirmesine Çarlık Rusyası'nın asla göz yum-

kazanmalarına

di
.o

Imparatorluğu'nu hegemonyası altı
na alması gerektiğini belirtiyordu.
Marks, bunun mümkün olpıadığını
da vurguluyordu. Çünkü, Ingiltere~

haklarını

ur

yan Istanbul'u ele geçirmesi gerekir
~iyordu. Bir diğer ifade ile Osmanlı

Kürtlerin

yardımcı olmalarına ayırdı lar. Bu çalışmalardan bir sonuç alınamayacağı

ak

TC'nin yeni efendileri, 1925 direnişini acımasızca ezdiler. Devlet terörü yalnızca Kürtlere yönelmedi", fakat aynı zamanda Türkiye'deki genel
demokratik ve sosyalist muhalefet de
ezildi. Haziran'da Diyarbekir'e kurulan darağaçlarında 49 Kürt lideri
idam edildiği zaman, Türkiye bir uçtan bir uca kana bulanmış ve sustu-

Ma~ks "Doğu Sorunu"nu irdelerken, Ingiliz sömürgeciliğinin dünyanın etrafını bir güneş gibi dolanabilmesi. için, Avrupa'yı Asya'ya bağla

*

N. BORA

Da~larda
a~lar..
...onbinlerce mülteci Kürt
ailesinin trajik yaşamı!
KURDISTAN PRESS'te

43 salan

mara
Mehabad

000 Komara Kurdi yapeşi beriya 43 salan di 22'e
Çileye 1946 an de li Kurdistana Irane hatibı1 damezirandin. Le emre Komare pir kin bu.
Li Kurdistana Iranedi sala 1943 an de rexistinek welatparez bi nave Kome1e Jiyaneweyi Kurd hatibı1 damezirandin ı1 di sala 1945 an de bı1bı1 eşkere ı1 paşe gelek
şoreşger ı1 serek eşiren neteweperes t ketibı1n nav ve rexistine u li ser bingehe Komele, Parti Demakrata Kurdistan hatibı1 awakirin.
Tekoşina netewi di bin seroktiya Parti Demokrata
Kurdistane de d om kir ı1 di 22 'e Çileya 1946 an de Serok e Parti Qadi Mihemed li Meydana Çarçira Komara
Mehabade ilan kir ı1 ala kurdi ku bi rengen kesk ı1 sor
u sipi di nive we de roj pekhatibu bi deste xwe hilda.
Komara Mehabad di nav rewşa Şere duyemin a Cihanedeli ser weznen (denge-balan s) gelek hessas hatibı1
darnezirandi n. Iran bi alikariya Ingiltere u Amerika
erişi Komara Mehabad kir u Kornar ji alikariya Yekitiya Sovyet bepar ma u hat ruxandin.
Qadi Mihemed u seroken ditir ji ali lrane ve hatin girtİn ı1 di roja 31'e Adare 1947 an de li Meydana Çarçira
hatin idamkirin. U Seroke Hezen 1eşkeri ya Komare
Mele Mistefa Barzani bi hezen xwe teslimi Irane nebı1,
vegeriya Iraqe uji wir jiji nav sinoren Iraq, Iran u Tirkiye bi şerkirine derhas bU, bi nezike 500 tekoşeren
Kurd ve xwe gihand Yekitiya Sovyete.
Komara Mehabad di demeki kin de bubu minaka
dewleteki hemdem e Kurdi. Xelkje razibun. U mixabin wek hemi caran Komara Kurdı yapeşi ji di nav plan
u berjewendiy en kolanyalist u emperyalista n de tek çu.
Ji hezen sosyalist bi tayben ji Sovyet alikariya pewist
nedit.
iro ji hezen welatparez u demokraren kurdi li Kurdistana Irane bo destxistina mafen netewi tedikoşin. U
rejima islami bi her a~yi mafe milete Kurd red dike. D
RUPEL 1 SAYFA 3 ı
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Legalile üzerine

..

Govend: Ez penc ı1 nlv sali me, ez qet neçı1me Kurdistane, le mezin birn eze herim. Dagisa me xweş e.
Rojin: Ez ji Kurdistana Tirkiye me. Ez Kurdistane ji
pirtuk ı1 resma nas dikim . Eze bibim doktor ı1 herim
Kurdistane ...

Kendar: Ez li vir govenda digirim, strana dibejim .
Dagisa me pir xweş e.
De ı1 baven zarokan ji ve dagheme memnun bı1n.
Şandina zaroken xwe bo daghemekl kurdi wana kefxweş dikir. Nı1çevana ANK bi wan re jl xeber da;
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Zana: Ez ji Kurdistana Iraqe me. Şeş ı1 niv sali me.
Li vir gelektişte xweş ferdibim . Kurmand, sorani ı1
swecti strana dibejim ı1 mamosteye xwe ji hez dikim ...

iv

_

-Ev zarokxana kurdl di meha Gulana 1984 an de hat
damezirandin. Li vir niha 15 zarok hene ji bo wan 5
karmend dixebitin. Zaroken me pirani ji Kurdistana
Tirkiye ı1ji Kurdistana Iraqe ne. Emji zarok ı1 malhaten kurdan gelek dilxweşin. Navbeyna ve dagheme ı1
daghemen Swediyan de tu ferq tuneye. Le zarok li vir
hlnl tişten kurdl dibin. Ev jl ji bo zarokan Imkaneki
mezin e ı1 heqe wan e tabii ye.

Zaroken daghema kurdl bi dengen xwe yi nazik ji
me re çend stranen kurdl peşkeş kirin ı1 paşe dest bi
xeberdane kirin:

ur

*

Gava meriv dikeve hundire ve dagheme, dibeje qey
Kurdistane. Zarok tevl mamoste ı1 karmenden
Kurd re listiken kurdl dillzin, stranen kurdl di bej in ı1
govenda digirin. Di ve dagheme de zaroken 2 saliheta
6 sali hebı1n. Gelekji wana dikaribı1n govenden kurdl
jl bigirin. Karmenden Swedl jl zarokan re listiken
Swecte nlşan didan.
Yek ji karmenden Swectl Ulf Lundqvist, derheqa ve
dagheme u li ser xebata xwe, jimere weha got;
çı1ye

min xususiyeten zarok ı1 malbaten kurdi baş nas
kiriye.
Karmend ı1 mamosteyen Daghema Kurdl Mehmı1d
Lewendl ı1 Bonya li ser dagheme weha peyivln;
-Em bi çave mektebekl bilind li vi ra dineri n, ji bo ku
em dizanin zaroken me mihtace vi tiştl ne. Li vir zarok hemı1 lehcen kurdl, stran, çlrok ı1 tişten folklorllk
yen kurdl fer dibin . Me bere mamostetl kiribı1 ji ber
wl niha em dikarin bi hesani zarokan re mijul bin ı1
çanda kurdl bi wan bidin naskirin . Le ji all materyal
ı1 pirtukan de em hinkl zehmetl dikşlnin . Pirtuk h indikin ı1 pirani li gora zarokan nlnin . Ji ber vi em pirtuken swedl werdigerlnin kurdi wana bi kar tinin. Problemen me niha ji destpeke kemtir bı1ne. Zaroken me
jl jlrin çend zimana bi hev re fer dibin . Em ji wan
memnun in.
Rojname ı1 kovaren ku ji bona zarokan derten, em bi
zarokan didin naskirin ı1 ji zarokan re ten xwendin.
yani kem jl be em li vir materyal en kurdi bi kar tinin.

ak

ANK • Stockholm

Zarokxana Kurd , an bi gotinekl din "Daghemn
Kurdf" kuji bo zaroken kurd hatiye çekirin li taxeld
Stockholme ye. Balyozxana Tirkl li Swecte beriya
penc salan ji bo daxistina we xebitlbı1 le serneketibı1.
Li Swecte mafe her grubeki netewl heye ku bi zimane
xwe zarokxana vekin ı1 di dibistanan de zimane zikmakl ferbin. Kurdjl li Swede ji ve ma fe Istifade di kin.
Ev çend sal e li Swede zarokxana kurdl jl hene, zarok
li wir fert zirnan ı1 çanda xwe di bin. Herwiha di dibistanan de bi sedan zaroken kurd li ser zimane xwe dersa diblnin.
Daghema Kurdl li Tensta yani zarokxana kurdl di
nav Swede de deng daye. Ji ber ku hikumeta Tirk bi
awakl resmi ji Swecte daxwaz kir ku ve zarokxana be
girtin. Le meqamen Swectl li hemher ve daxwaziye
eceb mat man ı1 bersivekl qenc dan Tirkiye.
Nı1çevana ANKji bo nasandina ve zarokxana bi alikari ya mamosteye zarokxane Mehmı1d Lewendl, bi
zarok, karmend ı1 mamosteyen Kurdl ı1 Swedl re
peyivl.

Kürdistan'da TC sömürgecilerinin her an ulaşabileceği legalitede yaygın ve geniş örgütlenmeler yapıldı. 12 Eylül öncesi Kürdistan, bir baştan, diğer başa legal örgütlenmelerin
ardı ardına ortaya çıktığı bir alandı. Militan kadroların bütün
coşku ve enerjileri, sahip olunan değişik türde bütün olanaklar, bütün araç gereçler, legal alandaki örgütlenme ve çalış
malarda seferber edildi. Sıkıyönetimin kapılara kilit taktığı
güne kadar yüzbinlerce insan, başta dernekler olmak üzere,
legalitenin değişik düzeylerinde örgütlendirilip, harekete geçirildi. Bunlar yaşandı biliniyor.
· Kürdistan devriminin temel örgütlenme anlayışı olarak kabul edilen illegalite de ise tam tersi bir durum yaşandı, Bu
alanda yaşananlar kelimenin tam anlamıyla sefalet oldu. Ismi
dışında, çağdaş illegal örgütlenmelere hiç bir yanıyla benzemeyen örgütlenmelerle yetinildi. Bu alanda yapılan çalışma
ise, aydan aya yapılan bir nevi sohbet toplantılarından öteye
gidemedi. Her koşul altında savaşmayı başaran, kitlelere yol
gösteren, asgari ölçülerde olsa bile, illegalitenin gereklerine
uygun, profesyonel, polisin ulaşmakta zorlanacağı illegal örgütlenmeler yaratılmadı veya yaratılmak istenmedi.
Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin ''barış'' içinde yol aldığı bu dönemde, iliegalite ve legalitedeki burçarpık yapılan
manın taşıdığı riskler, genarellerin 12 Eylül'de iktidara el
koymasıyla ortaya çıkınca, ondan sonrası kendiliğinden
geldi.
Bu açık savaş ilanı daha uygulanmadan ( *), illegal örgütlenmelerin ard arda çöküşü, önce şaşkınlık daha sonra panik
ve ricata yol açtı. Yüzlerce kadro kısa bir zaman içinde, iç ve
dış mülteci durumuna düştü. Bir o kadarı işyerlerinden, evlerinden veya askerlikten alınarak cezaevlerine konuldu. Kadroların kendi ayakları ile gidip polise teslim olduğu nice dramatik olaylar da yaşandı.
Kısacası, bütün güç ve olanaklar legalitede seferber edilirken, illegal alanda profesyonel anlamda örgütlenmelere gidilmemesi, Kürdistan ulusal kurtuluş hareketini derin ve hala
onarılmamış tahribatları yaşamak zorunda bıraktı. Kürdistan
ulusal kurtuluş hareketi legalizme mahkum edildi. Böylelikle silahsız savunmasız bırakılan Kürdistan halkı, devrimci
kadro ve militanlar, 12 Eylül ile TC' nin başlattığı açık saldırı
lar karşısında ağır bir bedel ödemek zorunda bırakıldı.
Uzun ve sancılı bir süreçten sonra, legal alanda, 12 Eylül
öncesiyle kıyaslanmayacak zorluklara rağmen, örgütlenme
ve çalışmalara gidildiği günümüzde, yaşanmış bu yanılgının,
yeniden yaşanmasını engelleyecek tek şey, bu yanılgı ve nedenlerinin bilinmesidir. Eski kuşağın bunları yaşaması, bilmesi yetmiyor. Bu gün, Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin saflarında yerini almaya başlayan yeni kuşak var. Legal
ve yarı legal alanlardan geçerek, yarının profesyonel kadrolarını oluşturacak, bu yeni kuşağın da bunları bilmesi, dünün
deneyleri üzerine kurulmuş, bilinçten barikatiara sahip olması gerekiyor.
Kürdistan ulusal kurtuluş hareketini sadece legaljte ile sınır
layan anlayışlar dün olduğu gibi bu gün de vardır. Illigal alanda örgütlenmenin öne çıkardığı zorluklar, legaliteyi çekici
kılmakla kalmıyor, bu tür anlayışların yeniden hortlayacağı
bir ortamın oluşmasına da katkıda bulunuyor. Bu nedenle,
yeni kuşağın bilinçten barikatiara sahip olması, gereklilikten öte zorunluluktur.
kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi, illegaliteyi temel almak koşulu ile legal ve yarı legal alanlarda örgütlenir. ..

Zaroktm kurd di Zarokxana Kurdf de zirnan ü çanda xwe fer dibin.

w

Em karmenden swedl ji bo ku zaroken kurd ji civak
ı1 kultura Swede re xerlb neminin hintişten swectl ferl
wan di kin. Çawa em o rf ı1 adeten xwe tinin ci ı1 h in rojen taybetl plroz dikin, herwiha li ve dere yen kurda
jl em plroz dikin. Em her sal bi zarok, malbat ı1 karmendan tevayl newroze plroz dikin. Li vir zarok her
çar lehcen kurdl bi kurmand, soran), lurl ı1 dimili qise dikin .

XORW

Bave Geşa: Em dagheme zor giringe, bo mindalani
kurd . Bo ewe zirnani dayklyan li bir nekin. Em dagheme man hilbijarduwe, bo mindaleke man ferl zirnan ı1
kultura kurdi bin.

w

Diya Evin: Ji bo ku daghema kurdiye me zaroket
xwe ani ye vir. zaroken me li vir ziman, folklor ı1 çanda xwe fer dibin . Em ji ve dagheme zor memnun in.
keça min li vir stran ı1 helperke (govend) kurdi fer buXeyne xebaten me ye rojane, me proxramek daye · ye, lehca sorani dizane.
ber xwe erne di meha Gulane de bi awakl fireh 5 sali ya
damezirandina ve dagheme piroz bikin. Disa erne
Diya Kenar: Li ber ewe ku kurdiye me ev daghem
meha Gulane de peşangehekl vekin, dive peşangehe hilbijartiye. Zaroken me li vir zirnan ı1 folklori kurdi
de erne maketa su ren Diyarbekire digel resim ı1 wene- fer dibin. Di ve zaroken me bizanin ke cihekl kurdi ji
yen zarokan li Kitepxana Tenstaye raxin .
heye ...
Danastandinen me bi daghemen kurd re hene, li
Rinkeby ji daghemekl weha heye, eleqeta me bi wan
Diya Govend: Em ji ve dagheme zor memnunin.
re baş e.
Li Stockholme ji be zaroken kurd bi hejayiyen xwe
Balyozxana Tirki li Swecte bo daxistina daghema ye netewi mezin dibin .
kurdi xebitibı1, le edi dom nake. Wek hı1n ji dibinin
xebata me ji her all de peş de diçe. Min gava li vir dest
T. Berçem
bi kar kir zanabı1na min li ser kurdan kem bı1, le niha

* 12 Eylül darbecileri iç savaş luızır/ıklan ile iktidara el lwymuşlardı. Iç savaş plan-

lannı

uygulamak wrundıı kalmadılıır. Çünkü, bekledikleri iç savaş çıkmamıştı .

Musabaqa larokan
Kovara Federasyona Komelen Kurdistane BERBANG ji bo
zaroken kurd musabaqayeke helbest, çirok, resim, stran ı1
govende arnade dike. Di ve musabaqe de baştirin se hel best,
çirok ı1 resim we ben xelatkirine.
Musabaqa ji du beşan pek te:
1-Ji bo zaroken 7-12 sali, 2-Ji bo ciwanen 13-18 sali.
Kovara Berbange bi daxuyaniyek şerten musabaqeye ji weha rez dike; dive helbest, çirok ı1 resim beriya 15. Ol. 89 an
bikevin deste Berbange.
Herwisa Berbang bi munasebeta we musabaqe şeveld zarakan ji pek tine. Şev di roja 29.01.89 an de li Stockholme Folketshus di seet 15. 00 an de destp&like.

*

LIR_u_·P_E_~_I_~
__E_~_4____________________ ____________________ ____________________ ____________~KURD~TAN PRESS• 26 ÇI~EI ~K~89 I

-

,______________________ rezani • abori • civaki

'1utuklularln moralleri
olduk a yüksekti!''
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Savunma Haraketi ''nin
bir üyesiyim . Hareketimiz,
gerek Yunanistan da ve gerekse diğer ülkelerde uygulanan
militarizmeve polis baskısına
karşı mücadele vermekte. Enternasyonalist olduğumuz için
ülkemiz egemen sınıflarının
şövenizmini, savaşı ve silahlanınayı teşhir etmekteyiz.
Türk, Kürt ve Yunan işçileri
nin kapitalizme, emperyalizme ve militarizme karşı birleş
meleri için mücadele veriyoruz.
D Türkiye'ye neden gittiniz ve
Dev-Yol davasına katılmanızın
nedenine?
DO Türkiye'ye gitmemizin
nedeni; cezaevlerinde bulunan Türk ve Kürt siyasi tutuklularla fiilen dayanışmamızı
gösterll?_ekti. Aynı zamanda
Evren-Ozal yönetiminin liberalleşme ile ilgili açıklamala
rının ne kadar yalan olduğunu
açıklamak ve Yunan kamuoyuna ise, Türkiye'de H. Kutlu
ve N. Sargın'dan başka binlerce devrimci tutuklunun bulunduğunu göstermek için Türkiye'ye gittik.
Somut olarak Dev-Yol davasını seçmeınİzin nedeni ise,
bu örgütün Atina'da bulunan
üyelerinden davayı öğrenme
mizden ötürüdür. Bu eylernimiz hiç bir zaman Dev-Yol örgütüne özel bir tercih anlamı
na gelmiyor.
Askeri Mahkeme'de pankart
açmamız da, bütün sol örgütler ve siyasi tutuklularla dayanışmamızı gösteriyordu.
D Bütün ülkelerde mahkemeleri çalıştırmamak ve duruş
maları engellemek yasak sayılmaktadır. Bunu bildiğiniz
halde neden mahkemede pankart açtınız?
DO Kuşkusuz mahkemede
duruşmayı sabote etmenin yasak olduğunu biliyorduk. Fakat, bu eylemimizle militarizme karşı direnişimizi göstermek istedik. Ayrıca, bizlerin
-sizin gibi- burjuva ve faşist
yasalar çerçevesinde hareket
etmesi söz konusu olamaz.
D Türkiye cezaevleri ile ilgili
ne tür bilgilere sahipsiniz? Tu-

000 19 Ekim 1982'de
Ankara'da başlayan 723
sanıklı merkez Devrimci
Yol davası , 8 yıldır devam
ediyor.
Hazırlık soruşturması
yaklaşık 2 yıl süren davanın hazırlık soruşturması

rd

DO ' 'Sosyal ve Siyasal Hakları

ku

D Okuyucularımıza kendinizi
kısaca tanıtabilir misiniz?

Bu Kürdistanla ilgili bir targelmiyor mu? Kürdistan sorunu
ile ilgili görüşünüzü öğrenebi
lir miyiz?
DO Elbette Kürdistan'la ilgili
tartışmanın açılmasını istiyoruz . Senelerden beri Kürt halkının ve Kürt Solu'nun sosyalizm ve kendi kaderini tayin
etme yolundaki mücadelesini
destekliyoruz.
D Aziz Nesin 'e bir mektup
yazdınız. Bu mektupta "Türk
ve Yunan halkları arasındaki
dostuluktan" bahsediyorsunuz. Öte yandan Türkiye'de
Kürtler ve Kürdistan olayı da
var. Ayrıca Aziz N esin 'in Kür-.
distan ve Kürtlerle ilgili görüşü, Türk burjuvazisinin görü' şüne denk düşer. Aziz Nesin
Türkiye'de Yazarlar Kongresi 'nde İsmail Beşikçi için
"ajan" olduğunu söylemişti.
li> Beşikçi 'nin konuşmasına
müsade etmemişti. Bu konu
hakkında görüşünüz nedir?
Neden mektup göndermek için
Aziz N esin 'i seçtiniz?
DO Aziz Nesin'e mektup
yazdığımız zaman, Onun hakkında söylediğiniz şeyleri bilmiyorduk. Sadece, Yunanistan'da en çok tanınmış bir
Türk enttellektüeli olarak onu
seçtik. Dolayısıyla Nesin'e,
eylemimizin ' 'anti-türk' ' bir
eylem olmadığını, fakat antifaşist ve entemas"yonlasit bir
eylem olduğunu anlatmak
Nikos Yanopulos, Atina'daaçtlan "Türkiye Cezaevlerindeki Aç/tk Grevi
istedik.
Foto; ANK
ile Dayamşma" pankartt önünde
D Türkiye, bir yandan "demokrasi"den 'bahsederken,
D Türkiye'deki yaşam koşul öteyandan Kürdistan 'daki sötuklularla görüşebildiniz mi?
DO Türkiye cezaevleri karşı ları ve halkın durumu hakkın mürgeci uygulamalarını sürdürmekle. Sizce, Kürdistan
devrimci ve militarİst rejimin da bilgi edinebi/diniz mi?
uygulamalarını yansıtmakta.
DO Türkiye~~e halk genellik- sorunu çözüme kavuşmadıkça
Cezaevlerinde mahkumlar sa- le yoksul. Ozal'ın, Türkiye Türkiye'de gerçek bir demokdece hapis cezası ile yüz yüze halklarına sunduğu ''demok- rasiden sözedilebilinir mi?
rasi'' yoksulluk, işsizlik ve DO Elbette, Kürdistan halkı
değiller. Aynı zamanda deği
na militarİst baskılar yaparak,
şik biçimlerde uygulanan basaçlıktır. .. Buna paralel olarak,
polis baskısı, tatbikatlar kısa demokrasinin oluşmayacağı
kılarla, bedenen ve ruhen de
tahrip olmaktadırlar. Fakat ca devlet terörü Kürt ve Türk na inanıyoruz.' Ayrıca, Türk
proletaryasının kurtuluşunun
halklarının yaşam koşullarını
duyduğumuz ve gördüğümüz
daha da zorlaştırmaktadır. Kürt halkının kendi kaderini
kadarıyla, devlet amacına ulatayin için yaptığı mücadele ile
Militarİst rejim, emperyalistşamamakta. Tutukluların mücadele azmi ve morelleri çok lerin ve burjuvaların çıkarları direk bağlı olduğuna da inana hizmet etmekle halk kitle- nıyoruz.
yüksekti.
Ankara Cezaevi'nde bulun- lerine karşı ''neo-liberal'' sal- D Söyleşinden dolayı teşek
kürler Sayın Nikos.
dırısını meşrulaştırıyor. Böyle
duğumuz süre içinde tecrite
ce enfalsyonlu gelişim süreci DO Ben teşekkür ederim.
bulunduğumuz için diğer tu12.12.1988 •Atina
tuklularla görüşme olanakla- içinde, egemen sınıflar bir
yandan kar birikimi yaparken
rımız olmadı. Sadece bir ziyaFırat Arslan
ret esnasında Kutlu ve Sargın'a diğer yandan da kendi egemenliklerini pekiştirmekte *Koskotis olayı; Yunanistan 'ı son günlerrastladık. Ancak uzaktan birde meşgul eden milyarlık bir suistimal
birimizi görebildik ve birbiri- dirler.
olayı .. Olayın kahramanı olan Koskotis 'in
mizi zafer işareti ile se- D Serbest bırakılıp Yunanis- ABD 'ye kaçuğı ve orada tutuklandığı bitan'a döndüğünüzde şu açık- Liniyor.
lamladık .
tışma açmanız anlamına

va

*

dır."

ve sonraki aşamalarında
13 devrimci işkenceyle
öldürüldü. Sanıklar ilk
defa 19 Ekim 1982'de
mahkeme önüne çıkarıl
dılar. 420 klasör ve 7 bin
sayfayı bulan tutanaklada
açılan davada ilk başlarda
250 kişinin idamını isteyen Askeri Savcı, esas
hakkındaki mütalasında
74 kişinin idamını istedi.

İlk aşamalarda 420 tutuklunun olduğu davada, bugün tutuklu sayısı 49'a
indi .

rs
i

görüştüler.

lamayı yaptınız: "Yunanistan'da yanlızca Koskotis* olayı
yoktur. Aynı zamanda bir Kürdistan sorunu var. Kürtler büyük baskılarla karşı karşıya

.a

• Ankara Dev-Yol davasın
da mahkeme salonunda
pankart açarak yargılamayı
protesto eden ve daha sonra polis taraından gözaltına
alınıp serbest bırakılan Nikos Yancpulos ile Kurdistan
Press muhabirieri Atina'da
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Siyasi savunmayı
Oğuzhan Müftüoğlu
okudu
Thtukluların 800 sayfayı
savunması
Oğuzhan Müftüoğlu tarafından 10 Ağustos
1988'de okunınaya
başlandı.

bulan ortak

Melih Pekdemir ve ditutuklularca da okunan savunmanın 500 sayfalık bölümü siyasi sorunları içermekteydi. Siyasi
savunmaya ek olarak 12
Eylül öncesi faşist cinayetleri içeren 300 sayfalık
bir ek dosya da mahkemeye verildi. Esas hakkındaki mütalaasında askeri savcı 74 idam'ın yanı
sıra, 173 sanığın beraati
ve geri kalanların da 1-20
yıl arasında değişen hapis
ğer

cezalarına çarptırılmasını

istedi.
RUPEL 1 SAYFA 5 ı

...-

IRAK KURDiSTAN DEMOKRAT PARTiSi BAŞKANI MESUT BARZANi

-

''Sorunlar1m1z1 ·kom u
halklarla biriikti özebiliriz''
O Partinizin Türkiye'ye geçmek
zorunda kalan onbinlerce Kürde
mülteci statüsünün tanınması için
çalışmaları oldu mu?
DO Bu mültecilerin tümü Partinin , Kürt partilerinin sempatizanlarıdır. Ve bizim açımızdan halkı
mızın en değerli insanlarıdırlar.
Çünkü onlar gelecek günlerin örnekleriydiler. Onlar, yıllardır ken
dilerini kurtanimış bölgelerde savunurken, her türlü zorluğa karşı
direnmiş, düşmana boyun eğme
miş yurtsever vatandaşlarımızdır.
Eğer düşman kimyasal silahları
yaygın bir şekilde kullanmamış
olsaydı, bu insanlarımız Türkiyec
ye geçmek zorunda kalmayacaklardı. Yani onlar kendi istekleri
üzerine kurtanimış bölgeleri terk
etmediler. Şurası açıktır ki, kimyasal silahların kullanıldığı 25. 8. ·
88'den 30. 8. 88'e kadar aradan
geçen 5-6 günlük sürede Türkiye
hükümeti bunların geçişlerine
izin vermedi. O günlerde bu halk
kimyasal silahların bombardıma
nı altında idi.
Demek istediğim; insanlarımız
kendi istedikleri için değil, kimyasal silahların vahşetinden kurtulmak için Türkiye'ye geçmek
zorunda kaldılar. Kuşkusuz partimiz onlarla çeşitli düzeyde ilişki
lerini sürdürüyor.

''Kürdistan'ın bağıinsızlığı,
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Kürt milletinin ve Kürdistan 'ın birliği; Kürt milleti için bağımsız bir devlet amacı
stratejik ve kutlu bir amaçtır!"

• ANK, Irak saldırılarına karşı
50 günlük uzun ve zorlu bir direnişten sonra ilk kez ülke dışı
na çıkan Mesut Barzani ile
Şam'da görüştü.

w

Gazetemizin geçen sayısın
da birinci bölümü yayınlanan
röportajın bu bölüı:n'ünde M.
Barzani 1-KDP'nin Iran, Türkiye ilişkileri ve Kuzey Kürdistan'a bakış açısını cevaplan-

-

O Kuzey Kürdistan halkının mülteci/ere yardım girişimleri ve
TC'nin engellemeleri konusunda
bilginiz var mı?
DO Evet bizim bu konuda bilgilerimiz var. Biz Kuzey Kürdistanlı
kardeşlerimizden çok memnunuz. Onların mültecilere çok yardımcı olduklarını biliyoruz. Kuzeyli kardeşlerimizin bu dayanış
ma ve yardımlarını hiç bir zaman

ku

-

kümetinin mültecilere zorluklar
çıkarmamasıdır. Bunun dışında
ne bizim Türkiye'nin içinde bir
işimiz var, ne de onların bizimle.
Yani sorunlarımız farklı yerdedir.
Türkiye ile değildir. Ancak biz,
mülteciler için de bazı çalışmalar
yapmak zorundayız. Çünkü onlar
halkımızın bir parçası , onlarla ilgilenmek de bizim bir vazifemizdir.
Mültecilere karşı çıkarılacak her
zorluk ve olumsuzlukta onların
yanında yer almamız kadar doğal
bir olay yoktur.

dırıyor.

*
O Partinizin denetiediği kurtanibölgeler var mı? Bu bölgeleryaşayan halkın durumu nası/dır?
DO 50 günlük bir direnişten sonra, partizan savaşına geçme kararımızı uyguladık. Partizan savaşı,

mış

de

peşmergenin

belli bir bölgeye bağ
gerektiriyor. Bun-

lı kalmamasını

dan dolayı şu anda peşmergenin
sürekli ve sabit denetimi altında
olan kurtanimış bölgeler yok.
Kürdistan'ın her bölgesinde peş
merge güçlerimiz bulunuyor ve
eylemleri devam ediyor. Ancak
peşmerge belli bir bölgeyi savunmak zorunda değildir. Daha önce
belli bölgeleri savunmak zorundaydık, çünkü o bölgelerde halkı
mız yaşıyordu ve onları korumamız gerekiyordu. Şu anda bölge
boş olduğu için savunmak zorunda değiliz. Belli bir bölgeyi savunma durumunda kalınırsa, bir cephe savaşı ile karşı karşıya gel inebilir, bu da düşmanın işini kolaylaş
tırır. Fakat peşmergeler Irak Kürdistanı 'nda kentler de dahil her
yerde askeri operasyonlar düzenIeyebiliyor ve her yerde varlıkları
nı sürdürebiliyorlar. Bu taktiğin
en önemli amacı; Kürdistan' ı düş-

O Bu soruyla Partinin bu insanlara siyasi mülteci statüsü tanınma
sı için Türkiye nezdinde herhangi
bir girişiminin olup olmadığını
öğrenmek istemiştik.

DO Biz Türkiye'ye geçen vatandaşlarımızın Kızıl Haç ve BM
Mülteci Komiserliği gözetimi altı

alınması için büyük çabalar
harcadık. Aldığımız bilgilere gö-

na

re, bu konuda belli bir dereceye
kadar önemli adımlar atılmıştır.
Kızıl Haç ve Mülteciler Komiserliği'nin bu insanları gözetim ve
korumaya alması çok önemlidir.

O Mültecilerden dolayı Parti ile
Türkiye arasında herhangi bir
ilişki oldu mu? Olduysa bu ilişki
lerin düzeyi nedir?
DO Kesinlikle hayır. Hatta Türk
hükümeti mültecileri ziyaret edecek Parti Heyeti'nin gitmesine
izin vermedi. Bu konuda Türkiye
ile hiç bir ilişkimiz olmadı. Yani
biz, Partiyi temsilen bir heyetin
resmi olarak mültecileri ziyaret
etmesi için büyük çabalar hacadık, ancak Türk hükümeti buna
müsaade etmedi.
Bizim sorunumuz Türkiye ile
değildir. Dolayısıyla Türkiye ile
ilişkiye geçmemizi gereiçtiren bir
neden yok. Sadece mülteciler sorunu var. Biz Türkiye'nin Kızıl
Haç ve diğer uluslararası kuruluş
ların mültecilere yapmak istediği
yardımları engellememesini ümit
ediyoruz. Tek isteğimiz; Türk hü-

güçlendirmemiz gerekiyor. Biz,
Irak rejiminin Kürtler ile Araplar
arasındaki bütün köprüleri yık
masına müsaade etmeyeceğiz.
Suriye bu sorunda önemli bir rol
oynayabilir. Kışkırtılmak istenen
Kürt- Arap düşmanlığını önlemede bize yardımcı olabilir.
Ziyaretimizin ikinci amacı ise;
Irak Cephesi'nin kuruluş çalışma~
larına katılmak ve Iraklı muhalif
güçlerle görüşmeler yapmaktır.
Şu ana kadar Irak Cephesi'ni oluş
turma yönünde olumlu önadımlar
atılmış bulunuyor.
Cephenin önemli amaçları saptanmış durumda. Kısa bir süre
sonra yapacağımız kuruluş açık
lamasıyla bu işi sonuçlandıracağı
mızı umuyorum.

i.o

nüştürmektir.

rd

man için güvensiz bir alana dö-

rg

kazanması
D "Birlikte yaşadığımız halkları, Kürt halkının
inandırmalıyız!''
haklılığına
ve elde etmesi doğrultusunda yürüttüğü mücadelenin
D "Halkımızın adil ve meşru ulusal haklarına kavuşabilmesi için
uygun çözümler bulmalıyız!"

unutmayacağız.

D Sayın Barzani genel olarak
Kürdistan ve özellikle Güney Kürdistan hareketinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
DO Biz, Kürt milletinin doğal
hakkı olan birlik ve bağımsızlığını
elde edeceğine inanıyoruz. Bu
Kürdistan'ın dört parçası için geçerli. Biz bu hakkın sadece silah la
elde edileceğine inanmıyoruz. Yani şartlar olgunlaşmalı bu anlamda üzerimize büyük görevler düşüyor. Birlikte yaşadığımız halkları Kürt halkının doğal haklarına
kavuşması doğrultusunda, verdiği
haklılığına inandırmalıyız. Onların Kürtlere uy-

O Sayın Barzani İran ile ilişkileri
niz dünden bu güne nasıl bir geliş
me izledi?
DO İran ile ilişkilerimiz .. . Partimiz 9. Kongresinde İran ile ilişki
lere. iyi bir teşhis getirmişti. Parti
ile Iran arasındaki ilişkiler uzun
bir inceleme ve değerlen~irme
den sonra kuruldu. Elbette Iran ile
olan ilişkilerimiz başlangıçtan bu
güne kadar farklı aşamalardan
geçti. Ancak bu ilişkide biz her
zaman bağımsızlığımızı koruduk
ve kendi kararlarımızın sahibi olduk . Bu ilişkilerde karşılıklı saygının olması gerekir. Bu ilişki bizim görüşlerimize rağmen bize
dayatılan bir ilişki biçimi olamaz.
D İran 'da ne kadar Güney Kürmülteci bulunuyor?
DO Iran'da yaklaşık 200 bin mülteci bulunuyor.

distat:ılı

mücadelesinin

haksızlıklara karşı

durmalarını sağlamahyız . Bunun için
çok ciddi bir siyasi çalışma sürdürmek gerekiyor. Komşularımı
zı Kürt halkının doğal haklarını
elde etmesine ikna edebilmek için
her parçanın somut koşullarına
uygun ve kabul edilebilir çözümler bulmalıyız .
Kürdistanın bağıriısızlığı, Kürt
milletinin ve Kürdistanın birliği,
Kürt milleti için bağımsız bir devlet amacı stratejik ve aynı zamanda kutsal bir amaçtır.
Bu çerçevede Güney Kürdistan'a
baktığımızda; Kürt sorunu Irak
halkı ile birlikte çözülmelidir.
Irak demokrasiye, Kürt milleti de
meşru ulusal haklarına kavuşma
gulanan

lıdır.

Barzani Suriye'ye yaptı
bu ziyaretin amacı nedir?
DO Birinci amacımız; Başkan
Hafız Esad ve Suriye hükümet
yetkilileri ile görüşmek, Kürt sorununu onlara anlatıp, desteklerini sağlamaktır. Irak rejiminin
Kürtlerin mücadelesini haksız
göstermeye çalışması büyük bir
tehlikedir. Bizim buna karşı durmamız, Kürt-Arap kardeşliğini

O

Sayın

ğınız

O Sayın Barzani Kuzey Kürdistan 'ın durumunu nasıl görüyorsunuz?
DO Biz Türkiye Kürdistanı'nın
Kürt milleti için taşıdığı önemin
farkındayız. Türkiye Kürdistanı
Kürt nüfusunun ve Kürdistan topraklarının

yarısını

oluşturuyor.

Bu nedenden dolayı, Türkiye Kürdistanı'na saygı ile bakıyoruz. Biz
kardeşiz ve yüreğimiz onlarladır.
Türkiye Kürtlerinin objektif olmalarını ve birliklerini korumaları gerektiğini düşünüyoruz. Ortaya çıkacak demokratik dönemlerde Kürt milletinin meşru haklarını
elde etmeye çahşmahdırlar. Türkiye Kürdistanı ve diğer parçalarda
uygulama şartı olmayan fevri sloganlar düşüncemize göre harekete
zarar veriyor. Yani bizim belli koşullarda uygulanması mümkün olmayan sloganlar peşine takılma
mız doğru bir tavır olamaz. Türkiye Kürdistanlı güçler Türkiye
demokratik güçleri ile ilişkilerini,
ittifaklarını güçlendirmelidirler..
Gelecek sayıda; Irak'ın Kimyevi
silah kullanımı ile ilgili sorunlar,
uluslarası girişimler vb..

SEROKE PARTi DEMOKRATA KURDISTAN -IRAQ MESUD BARZANi

''Pirsin me·bi ciranan re
hal dibe''

D "Dive em xebatek siyasi bikin, ku ew mileten ku em pe re dijin qeneet bikin
milete Kurd bo bi dest xistina mafen xwe yen tebii bi heq e!"
D "Dive em haleki maqul bibinin ku gele me bikaribe bigihije mafen xwe yen
meşru u adil yen netewayeti!"
tekoşina

g
.o
r
di
ur

O Hun peşeroja tevgera Kurdi ya
çar parçen Kurdistane, bi ıaybeıi
Kurdistana Başur çawa dibinin?
DO Me baweriyek heye ku heqeki tebii ye ku milete Kurd yekiti u
serxwebuna xwe bidest binit. Ev
bi nisbet her çar parçen Kurdistane. Le me iman (baweri) heye ku
ev hedefe (armanc) nemumkine bi
şer bi bit. Yani di ve zurufben peş u
dive em xebatek pir mezin bikin.
Dive em xebatek siyasi bikin, ku
mileten ku em pe re dijin qenaate
bikin ku ev heqek tebii ye milete
Kurd e, da ku li peşberi milete
Kurd nerawestin. Ji bo ku em ciranen xwe bigihinin we merhale ku
mafen tebii ye milete Kurd hene,
pewiste emji her parçeyeki re çarçoveki bibinin ku milete Kurd bigihet mafen xwe, huquqen net~
wayeti yen rawa (adil) u meşru. U
di we çarçove de biji.
Annanca serxwebuna Kurdistane u yekitiya erd u milete Kurdistane u dewleteki serbixwe bo hemi
milete Kurd arınanceki (hedefeki)
stratejiye u arınancek piroz e. Bi
nisbet Kurdistana başur ji, em di
ve çarçove de le dinerin. Lazime
bi qediya milete Iraqere be belkirio. Dimoqratiyet ji Iraqe re, huquqen netewayeti u meşruji milete
Kurd re li Iraqe ben dan .

w

w
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O Parti bo wergirtina sıatuya penahendetiyeji bo deh hezaran kesen Kurd, ku derbasi Tırkiye bune, çi xebat kiriye?
D O E w penahende hemi dilsozen
parti u partiyen kurdi ne. Eziztirin kesin bi nisbeta me. Çunki ew
nuxwa milete Kurd in. Ewana bi
salan li heremen rizgarkiri u xwe
parastine, tehamula hemi nexweşiye kirine. Sere xwe bo dijmin
şor nekirine. Ger dijmin çeken
kimyewi bi we berfırehiye bikarneaniba, mumkin nebu ku ev miJet bere xwe bidete Tirkiye. Yani
ne li xweşiya xwe çune Tirkiye.
Tiştek diyare, ji roja 25'i meha
beştan wexte çeken kimyewi bikaranin, heta 30'e meha beştan yani
penc - şeş rojan hikumeta Tirkiye
re neda wan. Wan rojan ji disa ev
xelk di bin qeswa (bombebarana)
çeken kimyewi de bu. Helbet ev
miletji neçariye çuye, ne ji raxbeta xwe. Me peywendi bi wan re hene, le bi reken xas.

O Xelke Kurdistana Bakur hewil
·dan ku alikariya wan bikin , le hikumeta Tirkiye nehişt. Hunji wan
agahdarin?
DO Me agahdari (melumat) heye
u emji birayen xwe yen Kurd Kurdistana Bakur pir memnunin u em
pe dizanİn ku ji wan penahendeyan re pir alikarl kirine. Em qet
alikarİ u biray.etiya wan ji bir
nakin.

ak

ya Parti de heremen rizgarkiri hene? Ger hebin , di wan hereman de
rewş çawane?
DO Pişti berxwedana (muqawemeta) 50 rojan me biryar da ku
erne şere partizani bikin. Li ber ve
h inde weku şe re partizani di ve em
bi erde ve neyen giredan. Ber ve
yeke niha mintiqa (herem) rizgarkiri nemaye. Le hemi mintiqan
peşmerge teda hen e. Tebii edi peş
merge ne mecbure berxwedane li
mintiqeyek mueyyen (kifş) bike.
Peşmerge wexteki mecbur bu ku
parastina mintiqeyen mueyyen bike, ji ber ku wl wexti milet teda
bu, cemahire milete Kurd teda bu.
Ji ber ku niha mintiqe xaliye (valaye), em ne mecburin parastine le
bi kin u tu şi şereki cepheyi bin. Şe
re cepheyi mesleheta dijmine. Le
seransere Kurdistane heta li bajaran ji peşmerge dikare emeliyatan
(operasyonan) le bike ule bimine.
Bila dijmin şuure neke ku ew di
Kurdistane de emin u serbeste.

iv
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O Di roja iro de di bin desthilati-

O Ji ber mesela penahendeyen
Kurd di navbera Parti u dewleta
Tırkiye de peywendi çeban yan çeneban? Ger peywendi hebe di kijan rewşi de ye?
DO Qet. Heta hikumeta Tirkiye
qebul nekir ku wefdek (heyetek)
parti biçe bo serdana wan penahendeyan. Di navbena me de hiç
peywendiyek nebuye. Yani me
muhaweleyek mezin kir, ku em
wefdek bi awaki resmi bişinin bo
serdana wan penahendeyan, le hikumeta Tirkiye re neda.
Weke din, muşkila me ne bi Tirkiye re ye. Ber ve yeke pewist nake ku me çi peywendi bi Tirkiye re
hebe. Tene muşkila (pirsa) wan
penahendeyan heye. Tabi umeda
me ewe ku Tirk muşkila ji penahendeyan redurist nekin . Reya gihandina alikariyen Xaça Sor u alikariyen din negrin, tene me ev
daxwaz heye ji hikumeta Tirkiye.
Weke di ne me kar di nav Tirkiye
de heye, ne ewan di nav me de. Yani qediya me cudaye, ne bi ya Tirkiye ve ye. Le em mecburin xebate
ber wan penahendeyan de bikin. Ji
ber ku em xwe berpirsiyar di binin
u ev tişt wacibe me ye. Di her ali
de her tiştek , nexoşiyek , muşkile
yek ji wan redurist bibe, erne difae di ber de bikin.
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• Pişti şereki 50 rojan Seroke
Parti Damokrata Kurdistana
lraqe Mesud Barzani cara peşi
derket derva. ANK bi M. Barzani re peyivi.
Beşe yekem a ve hevpeyvine
di hejmara çGyi de hatibG çapkirin. Di ve hejmare de M. Barzani bersiva danastandinen
Partiya xwe bi lrane, Tirkiye re
dide G ditina xwe !i ser KurdistanaBakur tine ziman.

.a
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0 Armanca me ji ve pirse ev bU,
yani parti ji bo wergirtina sıaıuya
penahendeti bo van kesan xebatek
kiriye yan na?
DO Me xebatek mezin kiriye, ku
ew penahende bikevin bin çavderiya Xaça Sor u Komisyona Penahendetiye ya Yekitiya Miletan. Li
gor agahdariyen ku gihane me,
hedek zor ew muwafaq bune ku
çavderiya penahendeyan bikin.
Yani xebaten Xaça Sor u rexistina
Yekitiya Miletan bo penahendeyen Kurd nisbet me giring e.

DBerez Barzani, armanca we bo

"Hedefa serxwebuna Kurdistane yekitiya erd u milete Kurdistane; dewleteki
serbixwe bo hemu milete Kurd, hedefek stratejik u piroz e!''

hatina Suriye çiye?
ji destpeke heya niha çawane?
DO Ya yeke, erne Serok Hafız
DO Danustandinen me bi Irane
Esed u mesulen Suri bibinin. Em
re ji netica lekolinek (dirasetek)
qediya Kurdi ji wan re şerh bibaş hate çekirin. Teşxisek baş hate
kin ... Rejima lraqe muhawele dikirin. Danustandinen me ji destke ku tekoşina Kurda neheq bike.
peke heya nihaji merabilen curbe
diji
Erne
e.
Ev xeterek pir mezin
cur dewmam kir. Le me serxwewe rawestin. Çunki dive em birabuna xwe parastiye u em xwedi qiyetiya Kurd u Erehan bi qewet biraren xwe bune. Di van danustankin . Di ve em renedin rejima Bexdinan de dive ihtirama mutebadil
da hemu piren di navbena Kurd u
· hebe. Ev danustandinek be ditina
Erehan biruxine. Tabi Suriye di vi
me li ser me hatibe ferzkirin nine
wari de dikare dewreki bi bine, aliu nabe ji.
kariya me bike.
Arınanca duwemin ew e, ku em
O Çend hezar penahendeyen Kurhemu muariza (İnuxalefeta) Iraqe
distana Başar li /rane hene?
bibinin u Bereyek Iraqi durist biDO Niha nezike 200 hezar penakin. Heta niha bo ve hinde pengali lrane hene.
hende
ven baş hatine avetin. Teqriben
pişka pitir ji arınanca cephe hatiye
O Rewşa Kurdistana Bakur çawa
duristkirin. Di van nezikan de bi
dibinin?
daxuyanikirina (ilankirina) cephe
DO Em dizanin qimeta Kurdistakare me diqede.
na Tirkiye çende ji bo milete
Kurd. Nive milete Kurd u erde
O Danastandinen we digel /rane

Kurdistan li Kurdistana Tirkiye
ye. Ji ber ve yeke em bi çaveki ihtiram le dineri n. Em bi ray e hev in u
dile me bi wan re ye. Di ve Kurden
Tirkiye zor waqi! (objektif) bin u
yekitiya xwe biparezin. Muhawele bikin di zimne wan ecwaen
(rewşen) dimoqrati de heqe meşru
ye milete Kurd bi dest binin . Ew
şiareten muteferid ku ne qabile
tehqiqe bin tesewura wan zerer dide qediya (doza-pirsa) Kurdi li
Kurdistana Tirkiye u di her parçen
din de. Yani ne maqule em li duw
şiarek bikevin di vi zurufi (rewşi)
da muqabile tehqiqe nebit. Hezen
Kurdistana Tirkiye di ve peywendi
dostaniyen xwe digel hezen demokrat! yen Tirki xurttir bikin,
baştir bikin... ·

v

Di hejmara be de: Bikaranfna çeken kimyewi u li diji we xebaten
navnelewi uhwd.

tarih •

dırok

•
D "... K~ndi~ine ~r~ı muhalif durumda olan Terakkipervercıler ıl~, ınatçı Ittihatçı kalıntılarını temizlemek için ele
fırsat. geçı.~e.~ ~~s~fa, ~emal paşa, isyanı Cumhuriyet
~e:yhı.ne bu~n Turkiy~ yı kapsayan dini bir İrtica hareketi
bıçımınde gostermek ısteyerek muhaliflerini temizlemek
için biri Diyarbekir'de ve diğeri Ankara'da olmak üzere
Sıkıyönetim yetkileri ile iki İstiklal Mahkemesi kurulmasını istiyordu."
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yunun çoğunluğu bu yeni partiyi onaylamaya başlaıruş olduklarından nüfuzu
gün be gün erimekte olan Mustafa Kemal paşa , şeyh isyanından istifade ederek kendini toplıyarak muhaliflerine
karşı kuvvet toplamaya fırsat buldu. İs
yan hareketi arnillerini cezalandırmak
ve aynı zamanda kendisine karşı muhalif du~mda olan Terakkiperver parti ile
inatçı Ittihatçı kalıntılarını temizlemek
için ele fırsat geçiren Mustafa Kemal
paşa , isyanı, cumhuriyet aleyhine bütün
Türkiye'yi kapsayan dini bir İrtica hareketi şeklinde göstermek isfiyerek muhaliflerini temzilemek için biri Diyarbekirde, diğeri Ankara'da olmak üzere sı
kıyönetim yetkileri ile iki istiklal
muhakemesinin kurulmasını istiyordu.
Başbakan Fethi Okyar, isyanın mahalli
bir Kürt hareketi olduğunu söyliyerek
Diyarbekir'de kurulacak muhakemenin
her. türlü uygulaması!la ediyor. Lakin
eski arkadaşları olan Ittihatçılar ile Terakki~rver~er. alyhine yapılacak uygulama ıle elımı kana boyayarnam diye
muvafakat etmiyordu. Gazi Mustafa Kemal paşa , Fethi bey le anlaşmayınca , İs
met paşayı Başbakanlığa getirerek, biri
Ankara'da diğeri Diyarbekir'de olmak
üzere geniş selahiyetle iki istiklal muhak~mesi teşkil ettirdi.
Isınet paşa ile Fethi bey arasında düş 
manlık derecesine varan rekabette Diyarbekir milletvekili Feyzi bey ve arkadaşları ıpillet vekilieri Fethi bey tarafını
tu~uş Isınet paşaya. düşmanlık gösterınışierdi . Bu yüzden Isınet Paşa kendilerinden dargındı. Senelerden beri Fethi
bey hükumetine dayanan Feyzi bey ve
arkadaşları Diyarbe\drde adeta bir Hegemonya kurmuşlardı. Ne idare ve nede
adalet daireleri bu zümrenin arzusu haOnaltıncı Bölüm Sayı 57· Sayfa S'de
ricinde bir iş yapmaz olmuştu . Hak ve
Yoksa gösterilen kahramanlıklar, katlanıla~ fedekarlık
adalet Feyzi beyin amcası oğlu Sıdkı belar hiç bi~ milletin yapınağa muktedir olmayacağı bir
yin dudaklarından çıkan söze bağlı kalderecede ın~an kuv~et!nin çok üstünde bir kudretle yamıştı. Hükümet memurları onun istepılmıştır. Nızam ve ıntızama bağlanmıyan başı bozukça
diklerini muhakak yerine getitirlerdi.
y~pılacak har~ketlerden bir fayda umulmayacağı bu tec~una riayet etmek .istemeyen memur yerubelerde sabıt olması bize ibret dersi olmalıdır. Her
fınde kalmazdı. Dıyarbekire gönderilen
halde isyan hareketi ne şekilde olursa olsun ister vaktinIstiklal mahkemesi heyeti hükumetin
den evvel zamansız yapılmış olsun veya olmasın Kürtledüzenini bozan ve rüşvet ve haksızlığa
re çok pahalıya mal olmuşsa da, Kürt milletinin bütün
dayanan bu kanunsuz işlere de bakmak
dünya milletleri gibi bir hayat hakkına sahip olduğunu
için lazım gelen talimatı almış olmalı
da aleme anlatmıştır.
dırlar ki mahkeme heyeti Feyzi bey
Şeyh Said efendi merhum aile fertlerinin rahat ve refah
adamlarınm yaptıkları cürürnleri sori~! nde yaşayışiarını bu uğurda feda etmek büyüklüğünü
makta ciddi davrandı. isyan hareketine
g?sterı:ıek!e Kürt milli mücadele tarihinde en büyük
~rş~ hükum~tin teşkil ettiği kuvvayi
hızmetı ınıiletme yapmış ve Kuzey Kürdistan binasını
mıllıyeye dahıl Feyzi bey nesuplarından
m~bare.k ces~di üzerine kurmuştur.Dünya durdukça
Surgeçi aşiret reisi Avinanlı Kamilin
Kurt mılletının rahmetle ve minnetle yadedeceği meryaptıkları kesesine kalır kanaatile aralahumun ve şehıd arkadaşlarının ruhlarına bizden hürrında mahalli ve şahsi düşmanlık bulumetler ve minnetler.. .
nan Baravili Hacı Hüseyin'e ait isyan saAzadi örgütü Bingöl temsilcisi Tayip Ali
(Doza Kurdistan Sayfa; 107)
hasından uzak Kogi köyü ile etrafındaki
8 Şubat 1925 Tarihinde Türk karakol erierinden bazı
.. .
.Yed! köyü yakarak mal ve eşyasını yağların~n Piran'da öldürüldüğünün haberini Diyarbekir'de
ma ettı ıdı. ~ac.ı H~seyın uğradığı zülme rağmen isyana kaışıttıgımızde b.~ hu~us~ bir şeyden haberi olmayan AZADi yetmiş kişilik bir kafile hapis edildikleri samanlıkta yakıl tılmayarak bı~kin bır halde gelip Diyarbekir ordu kumanmak
suretile
öldürülmüştü.
~ur~~~ş~ ıle gorevlı Dıyarbekir şubesi üyeleri bizler olayın
danlığına teslım qldu. Kamilin yapmış olduğu cinayetten şi
~ayılmay~cak kada~ envai türlü azap usullerinden birini
ıçe~ıgını. ve .neamaçla yapıldığını anlayamadık . Cemiyetin
kayette bulundu. Isyan hareketinin çok kızgın bir zamanında
z.~kretmek ınsaf v.e vıc?an sahibi kimselere bu yapılan züresı Halıt Cıbrı ve nufuslu azalarının tutuklu olması, örgüt
yapılan ?u c~nayeti~ olu~ biçimi araştırılamadığı gibi, bilakis
lumler hkkında bır fikir verrneğe kafidir.-.Sivan aşiret reisi
kuru.Iuşunun tamamlanm.aı:ıış olmasından ötürü, örgüt kaHacı H useyın tevkif edılerek yarı deli bir halde mevkuf olKası.m ağa Köse yaralı olarak Hani nahiyesinin şimalında
rarı ıle bu kıyam hareketının yapıldığını çok uzak görüyorduğumuz ~d~iye ~air~s.ine hap~e getirildi. Evi barkı yanmış,
duk. ~~yret ve tereddüt içinde idik. Gerçek durumu öğren Hazı ovasınınNeribağa mevkiinde müfreze kumandam Ali yağma edılmış; aılesını~ akbetmde~ habersiz
bir çılgın gibi
Haydar'ın eline düşmüştü . Ali Haydar ateşte kızartılıruş bir
me~k ıçın ol~y mahalline gönderdiğimiz adamın getireceği
araıruzda bulunan Hacı mn manevıyatını kuvvetlendirerek
dogru haberı beklerken, Kürtçü olarak tanınmış arkadaşlar demir çemberi zavallının boynuna yapıştımrak canını dağlı arkada~!arı~ teselli veri~i sözleri <;>lmasaydı muhakkak ki
la beraber tutuklandım. Bir bölük askerin koruması altında yo~du. Utanmadan da " Kaso. bu ne ha/dir, diye bir de alay ~acı Huseyın tımar~an~lık olurdu. Istiklal mahkeme heyeti,
adiiye ~ai resinde mahpus bulunan milliyetçi Kürtler, Diyar- edıyordu. Yapılan bu çok fecı muameleye bir ah bile deme- bılhassa azadan Alı ~aıb daha evvelden iyice
bildiği Feyzi
den kahramanca dayanan Kasım ağa çok merdane bir tavırla
b.ekır vıley~t me.rkezine yapılan hücumu ve patlayan tüfeklebey ve adamlarının hukumet nufuzunu araştırmada titiz dav' 'Bu erk.~kl~rin baş~nf! gelen bir h.aldir. Ne zulum yapabilirrın muhtelıf şekıllerdeki seslerini dinliyerek kendi kendimi~myorlardı. Bir avukat kadar konuşmasını bilen ve kendize yorumlayarak , neticenin lehimize olmasını merakla bek- sen yap dıye verdığı cevaple Alı Haydar'ın vahşi hislerini sınden daha fazla .cerbezeli, mevkuf Derikli Hacı Osman
dah~
çok
tahrik
ettiğinden
,
Ali
Haydar,
Kasım
ağayı
etrafın
liyorduk . Yirmi gün kadar devam eden bu hal Adana'dan
Re~o Ağanın oğlu Ilyas efendinin korkusuz olarak Pirinçcigelen kolordu kıtatının Diyarbekir'i kuşatan mucahidine ta- daki askerlerle taşl~tarak. öldürt~. 1924 senesinde takip lerın.~nuna aykırı olarak yapmış oldukları fena işlerine dair
alay
ku~andanı
Tah
ır
bey
ısyan
halınde
bulunan
Hoyitli
Nuh
arruza geçmesi~!e işin ren~i .d.e~işti . Artık m~hpus olduğu
n~ bılıyorlarsa söylemelerine fırsat verdiler. Hacı Hüseyi:
muz mahal?e~ tufek seslerını ışıtmez olduk .. Isyan hareketi beye yıyecek vermekle suçladığı Motikanın Torin köyü nın suçmlamasına dayanarak yapılan araştırma neticesinde
muhtarı
Çaçan
ile
oğullarının
kollarını
bağlatarak
büyük bir
bertaraf edıldıkten sonra uygulamanın bu derece vahşiyane
Feyzi. beyin ~cası oğlu Sıdkı ve Avinali Kamil derhal tevkif
denaatkarane olacağı hiç tahmin edilmezdi. Vicdansız baz; ?zan~a kaynatıl~n ka~nar suya birer birer batırarak haşladı edıldıler. Daıma Türk taraftarlıkları ile tanılınan bunlara
g~nı soyl~rken tuylerım ürpermektedir. Bazı zalim, vahşi
kumandanların yaptığı uygulama ne Holako ve ne de Neron
karşı gösterilen sert muamele Kürtçülük töhmetile tevkif
kımselerın yaptıkları bu denaatlara bakarak insanın insan~manında görülmemiştir. Hiç bir vicdan sahibi insanın
edilmiş olan bazı mevkuflara yapılan muamelenin şiddetini
lıktan
nefret edeceği geliyor.
ınanmay.acağı bu çok fec_i cinayetler ve mezalim, isyanın geg~vşetmiş oldu.
Şeyh S~i~ e~endinin kiyam hareketi Mustafa Kemal paşa
nel şeklı durdurulduktan sonra isyan ınıntıkasında takibat
Istiklal muhakemesi kendisini cezalandıracak esaslı hiç bir
yapmakta olan hunhar kumandan Ali Haydar ve Ali Barut ~ukumetını çokrnekten kurtardı. Yunan harbi muvafakiye- suç isn~t etmed.e~ ~ahkemede
sorgusu sırasında Zaza oldumufrezeleri tarafından yapılmış olduğuna inanınız. Mesela tınden sonra gururu pek çok kabaran Gazi Mustafa Kemal ğunu soylemesım ıdaıruna kafi derecede bir cürüm addedeLice ~sının ~erdi, Comelan, Enher, Derkan köylerinde Paşa artı.k mücahede arkadaşlarım önemsemiyordu. Başta rek ~okto.r Fuad'a idam hükmü vermişti. Bu hüküm çok ceele geçırı~en.ıhtı~arlar da dahil olduğu halde 150 kişi iplerle Karabekir Kazım paşa olduğu halde Hamidiye zırhlısı ku- ~ur,. ıdealıst, yüksek bir şahsiyet olan Kürt milliyetçilerinin
man~anı ~~ufbey, Fuad paş~, Refet paşa, Cafer Tayyar paşa
s~msıkı bırbırlerıne bağlanarak makinalı tüfeklerle işlenen
ve sa.ıre gıbı çok yakın ~skerı arkadaşları kendisine karşı Te- ılerı gel~n!.erınd~n ~~.ktor Fuad' ın hiç bir kılını kıpırdatmı
cınayetler ve mezalim , isyanın umumi şeklini anlatabilir. Beyarak yuzundeki gulumsemeyi silememişti. Tavırlarındaki
kira aşireti köylerinden Şilmo köyünde hareket kuvvetinden rakki perver fı~~ (partı) adı altında muhalif bir parti kur- vakarı ile de idam hükmünü hiçe saydığım göstermekte idi.
muşlardı.
Partının
kuruluşundan
az
bir
zaman
sonra
kamuomahrum ihtiyarlarla kadın , çoluk, çocuktan meydana gelen
Devam edecek
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edeb iyat • hune r ô çand
ten kurdi hekari - rawendi datine.ıı9ı Le Ii
gora M. B. Rudenko dibeje k~ Meh~ude
Beyazidi "Piraniya caran.nave xwe y~ ~u__
rist li bin nivfs a wergeren xwe nedınıvı
sand, da kupeyayen olf nexeyidin. ''Be gomande wana ne razibuna xwe je re, wek
musilman u mele, bidana xwiyakirin,ji b~r
ku wi kare xwe suxre ji merove ne musıl
man re dikir. Hinin ji destnivisen Mele
Mehmude Beyazidi bi nave Feqir Mehmud
Efendi u Heci Mehmud Efendi hatine
nivisin.1ıoı

i.o

rg

Weku bere ha te gotin M ele Mehmude Beyazidi Iekolinen xwe yen ilmi yen peşi Ii bajare xwe nivisi du re li !ebrize dom kir. E':'
çi Iekolin bun, naskırına wan dıJware . Le
dibe ku ew mijuli diroku kultura _gele xwe
di bu beri ku A . D. Jaba nas bike. Ihtimale,
di pe'ıa naskirina bi qonsile Rusi re, wi r!nd
etnograf, folklor u diroka k~r?a~ nas kı;ı
bu u ev pir qenc ji hev derdıxıstın . Merıfa
(jehatibun) wi ya bilind ne tene je re hi.şt ku ,
ji A. D. Jaba re bibe alikar u reber bı danhevdana destenivisen kurdi yen rengorengo, her wihaji bi xwe bikaribe bi zirnane kurdi xebaten heja di ware dirok~. etnografya u zimane gele kurd binivise. Ihtimale, eger Mehmud Beyazidi bere mijuli wan
pirsan nebiba, de wi nikariba kel~ka ~as:
kirina bi A. D. Jaba re herhemen wıha ılını
bi kurmanci binivisanda u alikariji bo çekirina ferhenga, bi A. D. Jaba re bikira. , •
Rawestina li ser xebata Mele Mehmude
Beyazidi, dide xwiyakirin ew ho~aneki ?i
zanistiya xwe behr bu. Wi xweş zıman , dı
rok etnografya, literatura klasiki u folklore ~ilete xwe dizani. Hin dive ku Kurdnasiya Sovyet! li ser kar u barevi a.Iime biseki:
ne u ro la wi di di ro k u kultura gıyani ya gele
Kurd de, bide xwiyakirin.
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K. K. Kurdo

ew nas dikir, herwihaji bala hikumeta Osmani ji dikişand. Keli/w mayin a geriyana
wi li Erzrome, bi her awaye qedir je re hate
kirin. ''<6>
Ihtimalek heye ku hinin pewendiyen nehen! yen Mele Mehmude Beyazidi bi seroken serhildanen kurdan re hebun. Dibe ku
w i muhawila muhimen hi kumi ne ji bo berjewendiya Tur ki ya Osmani, I~ ji bo, berje~
wendiya serhildanen kurdan bı kar bıne. Dı
gotara , ser serhildana Bedir-xa~ Be~ a saIen (1846 - 1848-an) ~u , dı . r?Jnama
"Kurdistan " de belav bubu, dıbeJe ku :
"Sultan Mecfd, Mete Mehmude Beyazidiji
Stenbole hinart Cezfre nik Bedir-xan Bek,
da ku pe re li ser rawestandina serhilda'!~
bipeyive a wi bine Stenbole. Mele efend! u
Bedir-xan Bek ji mej ve bi hev re nas bun.
Dema ew gihişt Cezfre,ji Fermandare Leş
keren Osmani Osman Paşa re got: 'Ez diçim ba Bedir-xan Bek Hunkar (wiha di teksta rusi de, hatiye) ez hinarti me, da ku ew
agire serhi/dane li Kurdistane vemi~ine. T~
erişenebi ser Cezire, heya ez bersıveke Jı
Bedir-xan Bekji te re neyinim.' Vega wifermana Sadir -Alazem Reşid Paşa, şani Osman Paşa kir. Li ser vi tişti, di kiteba J.ermanen saltanare de heye. Osman Paşa dıxwest
bi Bedir-xan tekeve cenge u serkewtinek
mezin bi erişa xwe li ser Cezire li p~ xwe
xfne. Destpeke wf nehişt Mele efendı here
nik Bedir-xan Bek ew gfro kir. U be/e dure
ew berda. Beyf ku bersiveke ji Bedir-xan
Bek bigire, Osman Paşa eriş bir ser Cezfre ..
O kate leşkeren wi pergi berxwedanek bı
ser a ber, ji rex Kurden ser~i~dayi hat. »:f
biryar da ku M ele efendf nehenı amadekın
na erfşe ji wan re xwiya kiriye. M ele efendi
bersiv ji Bedir-xan Bek ani uji ber erfşa li
ser Cezire, nerazibunaxwe ji Osman Paşa
re di yar kir. Edi Osman Paşa ew girt .a d~
bin qeyd amerbete de ew ş~n.d Stenbole. Dı
nama kuji hunkar re şandıbu, Osman Paşa
nivisandiba: 'Ev merov hevalbende Bedirxan Bek e u xayine dewlete ye.-' Xunkar, Mele efendi sergune Uiıne kir.' 'm
Li ser gihiştina Mele Mehmude Beyazidi
li Wane A. D. Jaba vi tişti dinivise: "Piştf
demeke Xan-Mehmud li Xewace, ew ciye
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Li Mosko, sala 1986-an pirtukek bi nave:
''Tewarfx qedim Kurdistan'' ~ Me I. e ~eh
mude Beyazidi hatibu weşandın. Dı peşgo
tina pirtuke de bi fırehi li ser jiyan u xebata
Beyazidi rawistyane. Di vir de erne beşe peşi ji peşgotine, ji zimane rusi wergerinin
kurdi.
Berheme diroknivise kuı'd Şeref-xane
Bidiisi ''Şerefname'' destnivisa yektan~ye
Ii ser diroka Kurd u Kurdistane u her wıha
ji Ii ser diroka welaten ciran en serdema
sedsalen navin, a ku jimere nase. Ew dawiya sedsala 16-an bi zimane farisi hatibu
nivisandin. Wekjederek diroki u kulturi ya
giranbuhaji bo zimane tirk! , fıre.n~izi, er;bi u rusi hatibu wergerandın . Hının beşen
we bi elemani ji belav bubun . ıı ı Tene sala
1972-an · 'Şerefname ' 'bi zimane kurdi (zarave sorani) hatibu belavkirin. <ı ı
Bi saya xebata M. B. Rudenko ''Ravekirina destnivfsen kurdf yen berhevdana
Lenfngradf" me naskir ku li Beşe Desnivisan ye Bibliyoteka bi na;--e M. E. s.alt!k~v:
Şidrin, wergera berheme Şeref-xan~ Bıd!ısı
bo zimane kurdi (zarave kurmancı) hatıye
. .
.
parastin. nı
Ji peşgotina ji bo wergere, te xwıyakırın
ku rojhilatnasine bi nav u deng A. D. Jaba
. .
insiyatare we bu.
A. D. Jabadisalen 1848-1866-andebıdı
lema konsile rusi li Erzrome (Turkiya) radibu. Bi teklifa seroke terwendgeha Asiya
ekadimik B. A. Dorn, A. D. Jaba di we pele
de xwe hini zimane kurdi dike umateryalen
folklori, edebi, di ro ki u etnografi li ser kurdan dicivine. Di qunaxa mana xwe li Erzro:
me, naskirina wi bi kurden xwenda re çe
dibe. Di nav wan de, Mele Mehmude Beyazidi ye heribi nav u deng bu. Bi peşneyara
A. D. Jaba ew berheme Şeref-xane Bidlisi
ye Iijor bi navkiri werdigerine zimane k~r:
di. Di peşgotina wergera xwe ~e B~yazı~ı
dinivise: ''Pirtuka Şerefxanf kem pede dı
be ıl li Kurdistane hemıl du-se destnivis hene. Bi tekilfa misyo Jaba minji zimane farisf wergerandiye zimane kurmancf. "<4> Dure ew dinivise ku xebata xwe sala 1Z75 ye
hicri (1858-59) qedandiye.
Wergera Mele Mehmude Beyazidi j i xebata Şeref-xane Bidlisi di ware ilmi de geleki
balkeşe. Ji ber ku ev yekemin, heya niha ev
ji me nase, berheme diroki ~i z.ima~e ku~
diye. A duyemin , mextuta bıblıyoteka H!kumi ya Gişti.nivisa bi deste M.ele ~ehmu
di bi xwe ye u wergera kurdı Jı kare Şeref
xane Bidiisi dibe rengvedane xisusiyeta zimane kurdi ye literaturl ye klasiki. Di vi
wari de, weşandina wergera Beya~idi xw~
diye hinin berhemen din en ber bı çav, gı
' '
ringiyek we ~e bi _!aybeti heye.
Li gora malumaten A. D. Jaba, mehmude
Beyazidi, bi netewa xwe kurde u sala
1797-an li bajare Beyazide ji di ya xwe buye.
' · Wı tekolinen xwe yen peşi li bajare xe nivisfne ıl dure li Tibrfze jf xebata berdewam
kiriye. Di zaroktiya xwe de Quran ıl ede~ bi
zimane erebf,farisf ıl tirkf yen kuxweş dıza
nf, dixwend. Piştf geryana li welate faris ıl
Kurdistane, ew vegeriya Beyazfd ıl li vi ra bU
seroke medrese u seraser di nav xelken xwe
de deng da. Obi ketina Behlul Paşa ye ku
seroke dawf bU ku eş ira Beyazfd idare dikir,
Mete Mehmud li Erzrome runişt. Bi hatina
livira, wf dest bi mamosteyatiye kir u di nav
alimen welet de xwedi qedir u marifet
bU.' 'ısı Pewiste hin bete gotin ku M ele
Mehmude Beyazidi di nav peyayen mezin
en hi kumeta Tirkiya (Osmani) ji xwedi gotİn bu. Ew pire caranji peyayen Sultan muxewel dibu ku bi seroken serihildanen kurdi Ii her~men Botan u Hekari, rune. Wek
nimune, sala 1846-an Hafız Paşa ew muhimek (wezfeyek) leşkeri re kir nik Bedir-xan
Beke ku vega bi serhildane li Cezire diji
Bab-ı Ali (hikumeta Osmani), rabubu. Dure, bi saleki hakime Erzrome we çaxe Kamil Paşa, wi dişine nik serdare Kurden Hekarl Nurulah Bek e ku seri diji hikumeta
Osmani rakiri bu careke din arınanca muhima wi bi N urulah Bek re rune, da ku serhildane vemrine.
A. D. Jaba dibeje ku kate biraye Bedir-xan
Bek Xan-Mehmud hate Erzrome, teklifa
M ele Mehmfide Beyazidi bu ku wi bi bine u
bi re ke .• 'Vı seydaye mezin' ne tene kurdan
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Xwediyen nivise:
S. Musaeliyan

u }.

l#rger: Bave Naze

meqere ku hikumeta Osmani dabılye u bi
Çavkanf:
deh seetan duri Wane bu, seri hi/da. "< sı
1-Li ser wergeren "Şer~f-~~meye" li peş:
Vega nuneren hikumeta Tir ki go~in, k~ ti.liy~ gotina E. /. Vasfleva dı kıteba Şeref-xane
wi di serhildane de heye. Beyazıd ı gırtın u Bidlisi binerin. Cilde I Mosko sala 1967
av etin zindane. Le pişti penc rojan bi inzare Rupel 20-23
wi berdan. Ev tişt bu destpeka guherina ji- 2-Şerefnameyf Şeref-xane Bidlfsf Hejar
yana Mele Mehmudi.
Kirduwe bi kurdi, Çapxaneyi Nexman ,
Dure A . D. Jaba dide xwiyakirin ku
1972
WMele Mehmud di şere navbera Rusya u 3-M. B. Rudenko,.Ravekirina Desınivfsen
~we
biraye
Turkiya ye dawi de (ye Qirim)
Kurdf yen berhevdanen Leningrade , Mosye je re di bu alikar w inda kir. Di dema şıke
sala 1961, R. ll5.
ko
nandi na Turkiya ye de, rewşa ku ren wi yen
resen , R. I, Mele Mehmude Beya4-Teksta
bi bazirganiye mijul dibun, ber bi ketine
peşgotina xwe wiha nivisiye : "Şe
di
zidi
muhdi
çu. ' 'Rebene Mehmud ne ma dikare
qewf di n_adir f!i de st dikeve; B~lku
taciye de biji, ji ber ve yeke ew bi niyete ve- refname
Kurdıstane de du yan se nusxe
cumlaye
di
gere Kurdistane, pişıe hatina minji ErzroBi istida u .. .. h~meta. Misyo la~
.
dibin
peda
me. " Wiha dinivisine A. D. Jaba. <9>
Jrisi eynen bı ztmane kurmancı
zimane
ji
ba
Li gora ku A. D. Jaba dibeje: "Ji nav nihatiye tercumekirin. ''
ye
efendi
Mehmud
tene
Erzrome,
viskaren
5-A. D. Jaba, Racueil de notices et recits
ku redakteriya herhemen farisf a wergera
kourdes, SPb., 1860, v. VIII -IX.
Piştf
kiriye.
wan ji bo zimane turti a kurdf
jeder, v. IX.
6-Eyni
sala 1856-an, ew bu mamoste, reber aaifKurdistan", 1898, Nr. 13, R. 3-4
7-Rojnama
kar ji bo ku ez ziman, dfrok a çanda gele
kurdi)
zimane
(bi
Kurdfer anas bibim. "ııoı Bi.yi rengi A. D. 8-A. D. Jaba, Recuil de notices, R. IX.
Jaba muhima ku B. A. DornJı bo berhevda9-Eynijeder, R. X.
na materyalan bizimane kurdi, kelifandib~
10-Eynijeder, R. IX-X.
bi cih diani. Bi alikariya kurden xwende u
ll-P. I. Lerx, Ukolin li ser KurdenIrane u
BeMehmude
Mele
alikariya
bi
taybeti
bi
Xalidiyen Bakur, Kn. ll, SPb.,
Baviken
yazidi, A. D. Jaba nisbiyen hejmaren pir ji
1-5.
R.
1857,
dest nivisen kurdi peyda dikir u dişand
Beyazidi. Exlaq u AdeMehmude
12-Me1e
Akademiya Zanistiye li Petersburge.1ııı
peşgotin u not e yen M.
werger,
Kurdan,
ten
Hinin ji destnivisen hinarti, yen peni~i~a
sala 1963-an.
Mosko,
ne.
Rudenko
B.
Mele Mehmude Beyazidi ne. Ev destnıvıs
B. Rudenko, Ravekirina Destnivisen
13-M.
li ser di ro k, etnografya u folklore gele Kur- Kurdf yen Berhevdanen Leningrade,R.
de. Bi peşniyara A. D. Jaba, Mele Mehmu105-107.
de Beyazidi pirtuka ~'Exlaq u ~ete'!
14-Eyni jeder, R. ll5.
Kurdan'' dinivisine.1ı2ı U gramera z ı mane
15-Eyni jeder.
kurdi ji datine <ıJı u her wiha ji ji ziı:ıa~e ~a:
16-E. I. Vasileva, NivisekNenas li ser Dirorisi cilde peşiji berheme Şeref-xane Bıdlısı
Kurdistane, Destnivis u problemen dika
"Kiteba Dfroka Kurdistan a Kevnare"<ı4>
çanda gelen rojhilat, Mosko, 1967, R.
roka
Ü ji zimanen tirki u farisi herhemen edebi 8-10.
u folklori ji bo zimane kurdi werdigeri17-Beşe Leningrade ye Arşiva AN YS, f.
ne.(ı;ı Wilo ji wi pirtukek li ser diroka KurA. D. Jaba, op. 4, N7-10.
776,
distane ya nujen (1785-1858) nivisand.<ı6ı
Dictıonnaire kurde-français,
18-A.D.Jaba,
literatura
ser
li
A. D. Jaba malumaten peşi
1879.
SPb.,
kurdi ya klasiki j i Mehmude Beyazidi disti19-Destnivisen LO IV AN YS, Şifr D 448.
ne u bi alikariya wi ji ferhenge fransizi - 20-M. B. Rudenko, Ravekirina Destnivfsen
kurdi Q7ı u kurdi - fransizi yen peşi çedi- Lenfngrade, R. 4.0
ke.1ısı U herweha ji ew ferhengen diyalekR UPEL 1 SAYFA 9 ı
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Türkiye'de Kürt SORlDU

rojname
rojnamevan

gazete
gazeteci
gazetecilik
dergi
haftalık dergi

roınamevanl

kovar
kovara hefteyl

fotoğrafcı

wene
çin, neqş

hertürlü resim
resim
desinatör

neqişkeş

sernOçe, manşet
kiriyar, abone
kiriyari, abaneyi
çapemeni
çap

ma n şet

abone
abonman
basın

bası n, baskı

weşan

yayın

çapxane

matbaa

weşah xane

yayınevi

pirtOk
namilke
bulten
belava k
reze
reze-film
weneçirok

ingilizi

journal
journaliste

newspaper
journalist

ıournalisme

kovara mehane,
aylık dergi
mehname
kovara semehl
üçaylık dergi
kovara salane, salname
yıllık dergi
kovara nlvmehl
15 Günlük gazete
redaktor
redaktör
nOçegihan
muhabir
nivis
yazı
nivlsar
metin
ben d
makale
nivlskar, nivlsevan
yazar
nivlsandin
yazı yazmak
nOçe
haber
berpirsiyar
sorumlu
berpirsiyarl
sorumluluk
nivlskl
yazılı
ni visyar
katip
nivlsgeh
yazı adası
destnivls
elyazması
destxet
elyazısı
rastnivlsin
imla kuralları
sernivis
başl ık
sernivisar
başyazı
serniviskar
başyazar
roportaj
röportaj
foto
fotoğraf

fotokeş

Fransizi

kitap
broşür

.a
r

bülten
bildiri
dizi
dizi film
çizgi-roman

revue
revue hebdomadire,
hebdomadaire
revuemensuelle,
mensuel
revuetrimestrielle
revueannuelle
revuebimensuelle,
redacteur
correspondant
ecrit
ecrit, texte
article
ecrivain
ecriture, ecrire
nouvelle
responsabi e
responsabi lite
ecrit, parecrit
scribe, secretaire
bureau
manuscrit
ecritu re
orthografhe
titre
editorial
editorialiste
reportage
ph oto
photographe
image, peinture
dessin
dessinateur
manchette
abonne
abonnement
presse
im pressian
publication
imprimerie
maison d'edition
livre
brochure, opuscule
bu iletin
tract
seri e
feuileton
bande dessinee

ıournalism

journal,
weekly

review

monthly
quarterly
annualjournal
bimonthly
redactor
correspontent
writi ng ,writenwork
text
article, paper
writer
writing, to write
news
responsible
responsibility
written, inwriting
secretary, seribe
of ice
manuscri pt
handwriting
orthografhy
title
editorial,
editorial writer
report
ph oto
photograph
image, painting
drawing
drawer
headline
subscriber
subscription
press
printing
publishing
printing hous
publishing house
book
brochure, booklet
bu iletin
tract
series
serial
strip cartoon
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OSayın prof Soysal, sorumuz
Kürt 'ler üstüne. Kürt meselesi
hakkında ne düşünüyorsunuz?
OOBenim düşüneerne göre bu
sorun ne kadar uzun sürerse o~
dar yapay bir problem oluştura
cak. Çünkü eskiden böyle bir
problem yoktu . Eskiden bu konu
bir ayrımcılık problemi yaratmamıştı. Bugün olay gelişip büyümekte. Şimdi hukukçu olarak konuşuyorum , ' 'millet '' anlayışı ve
" halk " anlayışı arasındaki ayı
rım büyümekte. Türk milleti çeşitli halklardan oluşmakta. biz
Amerikalı

rinde getirmektedir. Türkiye, bir
milliyet oldukça, çeşitli halklara
kültürlerini ve dillerini geliştir
melerine izin de verecektir. Bu,
milliyetin birliğini boşlama anlamına da gelmez. Milliyet ve
Cumhuriyet bir ve bölünmez bir
şekilde kalmakta. Ama kültürel
haklar uzun süre içinde tanına
cak. Ve bir hukukçu olarak tanın
ması gerektiği düşüncesindeyim

de. Ama bu meseleyi güçleştiren ,
dış güçlerin Kürt problemiyle uğ
raşmalandır.

i.o

Tirki

si
va
ku
rd

kurdi

nmcılık değil , bazı kültürel hakların verilmemesi problemidir.
Eğer probleme bu şekilde bakı
lırsa , problem çözümünü berabe-

rg

Belçika'da yayınlanan haftadergisi Prof. ~.Soy
sal ile Türk anayasası, Insan
Haklan, Kürtler ve Türkiye!
nin ortak pazara girişi hakkın
da bir ropörtaj yaptı. yapılan
ropörtajm Kürtlerle ilişkin bölümünü yayınlıyoruz.
lık K.nak

Kürt probleminin ortaya çıkma
petrol somunun builintildir. Bu nedenle
Kerkük ve Musul İngilizlere ve
daha sonra lrak'a bırakılmak zorunda kalındı. Bu nedenle " insanlar sadeceinsaninedenlerden
sı , bölgede
lunması ile

lardan daha .
çok karı ş ık
bir halkız .
Bütün ırklar
Anadoludan

geçm işl er.

Hiç bir Türk
merkezi Asyada ki Türklerden direkt
olarak kaynaklandığı nı

söyleyemez.
Ama bütün
bu
halklar
bir millet ol u ştu rmakta. Bizim
anayasamıza göre de Türkiye'de
yaşama katılab ilen herkes, kökenine bakılmadan , devlet işlerin
den yararlanmakta. Her Kürt erkeği veya kadını bu milleti ol u ştu
ran unsurlar arasındadır. Bizim
Cumhuriyetimizde ve hatta Osınanlıla r döneminden dolayı -ve
bazen dinlerinden dolayı- hiç
kimse halka sunulan hizmetlerden men edilmemişlerd ir.
Cumhuriyetin kuruluşunu n baş
langıcında Türk milletini ol u ştur
maya özenle uğraşılmıştır. Bu uğ
raşta kültürel problemlerle karşı
laşılmıştır. Dil birl iği ne dayanı 
larak bir millet oluştu rul maya çalışılmıştır.
Burada Türkiye'de
anadili Türkçe olmayan hal kların
olduğuna dikkat edilmemiştir. Bu
halklar bazen Lozan'da, dinleri
ayrı olduğu için dini azınlı k olarak kabul edilen ve hakl arı verilen Yunanlılar Ermeniler ve Yahudilerdir. Bunlar İslam halkların elde edemediği bazı kültürel
haklara sahiptirler. Anayasa tarafından onların kendi dillerini konuşması korunmamıştır. Bunlar
"yasak dil " olarak kabul edilmekteler.
Kürt problemi de etnik bir ay-

GÖZ
38-Biri
39-Palike çav e jorin
40-palike çav e jerln
41-bijang
42-reşika çav, iris
43-bibik
44-masOikeyen çav
45-gOza çav
46-spika çav
47-perdeya çav, gilene
48-niske
49-tora çav, retina
50-piniya kor
51-reha binahiye

kaş
üstgözkapağı
altgözkapağı

kirpik
iris
gözbebeği
göz kasları

gözkOresi
gözakı

saydam tabaka
göz merceğ i
ağ tabaka
kör nokta
görme siniri

dolayı Kürt meselesiyle uğraşsa 
lar bile'' her Türkün kafas ında
"bunlar yine bir oyun oynayacaklar "dü şüncesi doğmakta . Bu,
bizim bu probleme çözüm bulmamızı zorlaştırıyor. Eğer kültürel haklar verilirse (Bir tehlike
oluşturmadıklanndan , bir süre
içinde bence bu hak verilmelidir
de), bölgede başlatılan ekonomik
ve sosyal ge l işmelerle oralarda
Cumhuriyetin bir halkı olarak
bulunan Kürtler devletin onların
hakları nı garentilediği için memnun olacaklar. Türkiye'deki demokratik rnekanİzınada da bu
Kürt problemi için en iyi çözüm
olacak.
Artı k demokrasiye dönüş başla
dığ ından ve askerler yavaş yavaş
kı şl alarına çekilmeye başlad ığ ın 
dan beri gü neydoğu bölgelerinde
politika daha çok hal kı n eline
geçmekte. Son senelerde kaybolan tolerans geri gelirse bence bu
problem çözümüne yakl aşmış
durumda ve çözülmekte. Bu da
Kürtler için dı ş ülkeler tarafından
baskı altına alınan bir sözde bağımsız Kürdistan'da yaşamaktan
daha iyi.

Çeviri; Nergiw Tori
CE IL

EYE

sourcil
eyebrow
paupiere superieure uppereyelid
p.inferieure
lower eyelid
cil
eyelash
iris
iris
pupille
pupil
muscel occulomoteur o.muscles
globe oculaire
eyebali
corps vitre
vitrous body
cornee
cornea
cristallin
lens
retine
retina
papille
blind spot
nerf optique
optic nerve
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Baz1 düşünceler

Peki tüm bunlar olurken başta
Kürt ve Türk devrimci demokratları
olmak üzere o adı çok edilen, herkesin pek güvendiği İsveç demokratları neredeydi? Kürt Federasyonu
hemen yaptığı bir basın açıklama
sında kendilerinin bu örgütle hiç bir
ilişkilerinin olmadığını , çocukları
nı sokağa çıkmaktan utandıklarını ,

w

w

RDISTA

ro nama hc:he i :._

hafıalıl..

attıt

Kurdi - Tirki
Kürtçe - Türkçe
Rojnama Hefteyi • Haftalık Gazete
Hejmar- Sayı; 58 (4) • Hefte 4
26 Çile • Ocak 1989

000 Batı Berlin Halkevi İşçi Tiyatrosu'nda, ALPAGUT işçilerinin direnişi oynaOyun, 1969 yılında Türkiye'de Alpagut maden ocağında meydana olayları konu ediniyor. Alpagut maden işçileri, gerek çalışma şartlarının olurolsuzluğu ve gerekse üç ay boyunca maaşlarını alarnamaları nedeni ile işvereni kapı dışarı ederek
maden ocağının yönetimine el koymuşlardı. Eylemden 35 gün sonra, hükümetin
müdahalesi ile, olay kanlı bir biçimde sindirilmişti.

Bazı Kürt partileri; Nato'ya evet
diyen AT'ye girmekte SHP'den daha gönüllü davranan, günümüzde
görevlerimizi yerine getirmek, sınıf
karşıtiarımızla da bağlaşıklık kurmamızı gerektirir, diyebilen Türk
partileriyle Sol-Birliği oluşturur
ken, ki bu birliğin Türk partilerinin
için
yasallaşmak
legalleşmek,
Türkiye burjuvazisine diyeılerin
den biri de Kürdistan'dı, PKK Kürdistan için tek geçerli yol olan silahlı mücadele yolunu, kendi yöntemlerince sürdürmekteydi. PKK'nın
Kürdistan'da böylesine ciddi güç olmasında diğer Kürt örgütlerinin bu
türden tutumlarının payı büyüktür.
Ve aynı nedenden dolayı bu antidemokratik saldırılar karşısında bu
kadar yanlız bırakılmıştır.

ur

nıyor.

Bu satırların yazarı bir Türk devrimci demokratıdır ve PKK' nın gerek kendi dışındaki solu ''işbirlikçi
hain'' diye niteliyerek onlara karşı
adam öldürmeye kadar varan saldır
gan yöntemlerine, gerekse görüşle
rine karşıdır. PKK' nın Türkiye'nin
Kamboçya'sı ve Pol-Pot'u olacağına
dair ciddi endişeleri vardır. Aynı zamanda silahlı mücadele yönteminin
-Kürt ve Türk devrimcilerinin yoldaşça dayanışmasıyla- Kürdistan'ın
kurtuluşunun biricik yolu olduğuna
inanmaktadır.
Saygılarımla,

Tel; 030-2588 6644

Adres; Ballhaus Naunynstr. 27

Siyonizm ve Kemalizm

Kad1nlar1n
Kurlu

Kürdistan Press'in 15-12-88 tarihli sayısında; NB imzası ile yayınlanan yazıda ''anti-sinyonizm İsrail devletinin imhasını önüne
koyarken İsrail emekçi/erini, lsrail'deki demokratik ve sosyalist
güçleri hiç mi hiç hesaba katmıyordu ''. Bu arkadaşa sormak gerekir. Siyonizm bir halk mı, yoksa bir ideoloji mi? Eğer bir halksa
o zaman sizden bunu öğrenmiş olacağız. Eğer bir ideolojiyse ele
alınıp incelenmesi gerekirdi. Bu incelemenin tek sonuca var~cağı
da açıktır. Siyonizm eşittir emperyalizm. Ayrıca siyonizm ısrail
emekçilerinin, sosyalistlerin ve demokratların sorunların da çözümleyicidir. Bugün anti-kemalist düşüncenin de savunucusu
olan Kürdistanlı örgütler. Tüm Türkiye'nin imhasını mı istemektedirler. Yazıda devamla Türk ve Kürt solu ''Arap milliyetciliğinin
kafa yapısıyla soy bir anti-sinyonisı mantığın savunuculuğunu
yapmak' 'tadır denilmekte. Türkiye'de Türk ve Kürt solunun antikemalist düşüncede olmaları yine anti-kemalist düşüneeye sahip
aşırı dinci gruplarla aynı kefeye koymak olmuyor mu?
Yazıda ': . .Sosyal demokrasi dünya politikasının saptanmasında
hem söz sahibi olmak, hem de politikasını egemen kılmak için kolları sıvamıştı "denmekte. Evet sosyal demokraside bir hızlanma
olduğu doğrudur. Bunu taktik açıdan ele alınıp incelenmesini gerektiğini , stratejik açıdan hiç bir zaman değerlendiri\emiyeceğini
düşünüyorum. Arkadaşında yazısında belirttiği gibi lsveç' in s.ilah
piyasasında hatırı sayılır ~ir yeri vardır. Ayrıca Fransa'nın , Iran
Kürdistan'ındaki mücadeleyle olan iyi ilişkilerinden bahsedilmektedir. Aynı Fransa' nın Güney Kürdistan'daki halkımıza karşı
kullanıl a n ve 5000 kişinin ölümüne neden olan kimyasal s ilahları
faşist Irak yönetimine satınayı ihmal etmemesi dikkat çekicidir.
Emperyalizmin yaması olan sosyal demokratların bugün piyasaya çıkıp çalışmalarına hızlılık kazandırmaları emperyalist sistemin ulusal kurtuluş hareketleri karşısında girdikleri çözümsüzlüğün ifadesidir. Bizim ele almamız gereken yamacıların nasıl bir
hareketlilik karşısında piyasada öne çıkarılmalarıdır.
12.01.1989
Devrimci selamlar.
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Yanlız gerçek olan şudur ki: bugün
biz istesek de istemesek de, beğen
sek de beğenmesek de PKK, Türkiye Kürdistan'ında ciddiye alınacak
tek güç haline gelmiştir.

di
.o

bu dönemde her zamankinden daha
çok belirtmeye özen gösterdiler.

w

kendilerinin Palme'yi ne kadar çok
sevdiklerini anlata anlata bitiremedi. Türk Federasyonu ise katil zanlı
sının bir Kürt olmasından duyduğu
ferahlığı yansıtır biçimde sadece
üzüntülerini belirtmekle yetindi.
Federasyonu n dışında tüm devrimci
Türk örgütlerinden de yaklaşık
açıklamalar geldi. Kimsenin ne eli
ne de dili varıp ta: "PKK'ya karşı

ayrılık noktalarının bulunduğunu,

ak

Pal me cinayetini11 hemen ardından
PKK , Holmer ve Isveç basını tarafından zanlılar listesine sokuldu.
Giderek listedeki birinci sırayı aldı.
Ve üç yıldır bu sırasını hiç kaybetmedi . Açık olan şudur ki , cinayeti
kimin ya da kimlerin işlediği, işlet
~irdiği ortaya çıksa dahi, üç yıldır
Isveç'te ve bağlı olarak Avrupa'da
PKK hakkında oluşturulan kamu
oyu , bir daha geri gitmemecesine
beliekiere yerleştirildi. Sosyal Demokrasinin kalesi, burjuva demokrasisinin şampiyonu, gidip de Türkiye'ye alınmadan geri yollanan bir
mültecimizin aynısını va~nda uygulamak istediği meşryur Isveç demokrasisinde, PKK'lı yada sempatizanlarının evleri arandı. Defalarca
hiçbir gerekçe göstermeksizin gözaltına alındı, telofonları dinlendi,
haklarında sahte deliller düzenlendi, maddi manevi işkenceye uğratıl
dı. Elde tek bir ciddi kanıt olmaksı
zın, İsveç polisinin ve Hans Holmer'in beceriksizliğinin ceremesini
çekerek yaşamları alt üst edildi.

Özellikle ezilen ulus komplekslerine sahip Kürtler PKK'ya ne kadar
düşman olduklarını, ne kadar fazla

iv

bir karar vermekle karşı karşıya. ipliği pazara
dökülen Ebbe Carlsson olayı, istifa
etmek zorunda kalan Hans Holmer
ve Anna Greta Lejon'la bile dinmeyen PKK'ya saldırı biraz yavaşlamış
durumda. Ama PKK hala beraat
etmedi!

rs

yaşındaki'' hakkında

uygulanan bu anti-demokratik tavrı
kınar, görüşlerine katılmasak da,
eylemlerini benimsemeyip eleştir
sek de demokratlığımızın askari ölçütü olarak bu kanıtı olmayan saldırının karşısında PKK'nın yanın
da yer alıyoruz'' di yemedi.

.a

Kısa bir süre sonra Olof Palme öl~ürüleli 3 yıl olacak. Şu sıralarda
lsveç yargı organları, katil zanlısı
olarak göz altında tutulan ' '41

"Son sözümüzü henüz söylememiş olmam1z
onu hiç söylemeyeceğiz anlamina gelmez!''
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Li gor peymana lihevhatine weberi ya I'e Nisana 1989 an Kuba 3 hezar leşkere n xwe j i Ango la bikşine . Kesen ku di civina xatirxwastine
de axaftin hurmeten xwe ji bo ked ı1 serkewtina
ş~re , li diji dagirkeren Afriqa B aştir anin

leşkeri yen

Kuba ji sala 1975'an ve li Angola bO n

iv

Hezen

ak

ur

di
.o

Kuba roja seşeme dest bi kişandina leşkeren
xwe ji Angola kir. Neze 50 hezar leşkeren
Kuba li Angola bı1n . Ji bo paşdekeş ana leşke
ren Kuba li Angola şahiyek hat çekirin . Ji bo
birina l eş keren Kubi 3 balafıren mezin hatibı1n paytexta Angola.
Paşdekeş ana leşkeren Kuba di bin çavderiya
Komisyona Yekitiya M iletan de pek hat. Paş
dekeşana leşkeren Kuba li gor lihevhatina
peymana aşitiye di navbera Kuba , Angola ı1
Afriqa baştir pekhat Li gor lihevhatine di ve
Kuba leşkeren xwe heya nive sala 1991 ji Ango la bi ternameti bikşine ı1 Namibya ku di bin
gerandina (idara) Afriqa Ba ştir de ye bibe
serbixwe.
Seroke dewleta Angola Jose Eduard dos
Santos, di şahiya çı1na leşkeren Kubaye de
axaftinek kir ı1 got: ''Ez dixwazim sipasiyen
gele Angola ji Kubaye re peşkeş bikim. •·
Leşkeren Kuba ı1 beşdaren şahiye ji bo biraninaleşkeren Kubaye ku li Angolajiyana xwe
wenda kiribı1n deqiqeyek rawestiyan . Lebele
bere niha Kuba tu wexte ne gotibı1 ku kesen
wan li Angola di şere Afriqa Baştir ı1 UNITN
ye de hatiye kuşti n . U hi nekan texmin dikirio ku di nav 13 salen şeri de bi hezaran eskeren Kuba li Angola hatine kuştin .
Ji bo şehiden Kuba Seroke Angola weha peyi vi; " Ew kesen fı'.ubaye ku bi merdf xwfna
xwe li ser axa Angola rijandine, naven xwe
heta axrete di dile gele Angolaye de nivfsandine. Ew nayen ji bfrkirine. ''

rg

kerin Kuba vediger·n
welati xwe
zım a n.

Hezen Angola bi alikariya leş keren Kubaye li
diji Afriqa Baş tir di sala 1988 an de gelek se r~
kewtinen mezin bi dest xistibı1 ı1 di dawiye de
hezen Afriqa Baştir neçar man ı1 dev ji Baş fire
Angola berdan.

Fermandare hezen Kubaye General Albelerdo
Colome lbarra di derheqa şeren ku di nav sala
1988'e qewimi bu weha peyivi: " Ev şe ren ha
bCme parçekji d froka me ya bi şeref Hezen Kuba bi yen Angola re zora wan şe ren ku kaxeta
çebUne, birin. "

Hezen Kubaye ala ku heza wan e peşi di sala
1975 an de bi xwe re a nibı1 birin . Hezen Kubaye
ji bo piştgiriya gerilayen MPLA ı1 parasıina Angolaye ji xetera kolonyalizma Portekiz ı1 tehdida
dagirkeriya Afriqa Baştir di sala 1975 an de hatibı1n Angola.
Berpirsiyare Yekitiya M iletan generale Brazili
Pericles Ferreira Gomes di balafırgeh a Luandaye de paşde vegera leşkeren Kubaye kontrol
kir ı1 tesdiq kir.

*
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Li Swidi Sqandaleki nô Li lsrane Pan1
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Keçiken piçuk bi narkotiki ten
xapandin.Doktor u polise narkatike ve sqandala mezin derxistin
hole. Xasma artisten bi navudeng bi vi kari radibin u keçiken
piçuk bi kokaine dixapinin. Pişt
re bi wan re radikevin.
Tixtor Odd Greitz,berpirsiyare
Maria Klinik ve rewşe waha tine
zman:
-Gava mirov hine kokaine dibe,
mirov edi nikare dev je berde.
Xasma kesen ciwan u xort pe re
pe re dibin mubtelaye ve jehre.
Ev tişt ji bi xwe re hinek tişten
din peyda dike: Pirraniya keçen
piçuk, ji bona bikaribin ji xwe re
kokain peyda bikin, xwe

Beri çend sala, girama kokaine
li S wed di navbera 800-900 Krona bU. Le vega edi erzane. Mirov
dikare giramek kokain bi 350
krona bikire. Ev erzani dibe
dema kişandina kokain. B u li
Swede vexwar-inen al e pirr
giran e. Mesela bi giramek kokain çar-penc kes dikare sere xwe
bine.

w

Li gorya pisporan kokain tişteki
pirr tehlukeye. Pirr caran li ser
heywanan kokain hatiye ceribandin. Pirraniya wan heywanan.
mirine.

difroşin .

Iro bi hezaran keçen weha ciwan ketine ve rewşe . Ev tişt dibe
sedema nexweşiyen sosyal u psikolojik. De ı1 bav di ve wari de
pirr beçare ne.
Komser Lars Nenander ku li
ser narkotike dixebite weha
dibeje:
-Bi bir u baweriya min , tu klup
ı1 tu meyxane tune ku, narkotik
nafroşe. Her der heta ser dev tijl
ko kal ne.
Çawa te gotin , kokain edi ve kiri
li ser re, kuçe u meyxanan te
peyda kirin . Hinek kes iddia di

kin ku kişandina kokiane ji bo insana ne tehlukeye.

Di bin ticareta kokaine de şebe
ken mezin hene. S wed nikare peşiya van şebekan bigre.

Tehdida made tewizandine mezin dibe

Ji aliye din , artisten bi navudeng mixabin bune aleta ve rewşa rureş . E w naven xwe ji bo kef
u sefa xwe pek tinin. Ji bo wan ya
giring kefa dile wan e. Mirina
keçiken piçuk, hestirken de u bavan wan hewqas aleqedar nake.
Le rexİstinen insani imkanen
xwe seferber kirine. Belki bi alikariya van rexİstinan ev rewşa
xirab ı1 tehluke be gorandin.

Pişti damezirandina hikumeta Filistin! di sirgune de, nakokiki mezin ket nevbera partiyen
ısrail. Gele ısrail bu du bend. Xasma partiyen
ısrail yen neteweperest ji ve rewşe pir bi neihetin.
Li gor partiyen neteweperest yen ısraili, sosyaldemokraten ısrail
hebun u yekitiya ısraile dixin nav tehlukaki gelek mezin. Wezire
Bergiriye, sosyal demokrat ıshaq Rabin çar şert peşkeşe Filistiniyan kir:
1-Dive di nav şeş mehan de Filistlni li diji ısrail dernekevin u rehet bisekinin.
2-Li Şeria Rojawa ı1 Xezze dive hilbijartin çebe. Di hilbijartine
de we Rexistina Rizgariya Filistin (PLO) ji cih bigre.
3-Pişti hilbijartine li gor peymana Camp David-1978, w e Filistin!
xwe Idare bikin.
4-Ciye işxalkiri wek federasyonek ya bi Urdine yanji bi ısrail ve
be giredan.
Le ev plana han ji aliye piraniya seroken Filistlni hat redkirin.
Waliye Til Kerim li Şeria Rojawa Hilmi Henun ditinen xwe weha
tine ziman :
-Em hilbijartine qebUI nakin . Serok u idara me kifşeye. Em dixwezin qedera xwe bi deste xwe tayin bikin.
Pisporeki Filistlni ku li Qudse rudine, bi nave Dawud Kutap ji bo
van peşneyaran wiha dibeje:
-Gele Filistin geleki serbixwe ye. Ev plan dixwaze me beali bike.
Em ne yen li ldarakirine ne. Doza me Filistineke serbixwe ye.
Ji aliye din ve partiyen neteweperest bi çaveki pirr şuphe li van
peşniyaren dinerin. Bi baweriya wan ji niha ve Seroke Parti ya Likud ıshaq Şamir, Wezlre Derwe Moşe Aren ı1 ıshaq Rab'in li hev
hatine u dixwazin bi hev re ve planebi cih blnin .
Le piraniya cihuyen Amerika piştgiriya ve plane dikin.

