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TÜRKiYE'DEKi KÜRT MÜL TECiLERe

POLITIK ILTICA HAKK
VERIL ELIDIR!

O O O Kürt mültecilerin politik
iltica statüsü henüz karara bağ
lanmış değil.
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OOOTürkiye'deki kampları ziyaret eden İsveç Parlamento Heyeti, Kürt mültecilerinkabul edilemez şartlarda yaşadıklarını belirtti.
O O O Kamplar dikenli tellerle
çevrili ve makinalı tüfeklerle donatılmış askerler tarafından kont
rol ediliyor.
DDDMülteciler tamamlanmamış barakalarda, geceleri eksi 25
dereceye düşen soğuk altında yaşamak zorundalar.
OO OMültecilere yardım için
biriken 80 milyon dolar,Türk hükümetinin aksiliği yüzünden kul
lanılamıyor.
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Türkiye'nin, mültecilere yapılacak yardımları kabul
yalnızca para kabul ettiğini belirten
H.G.Frank, halen Birleşmiş Milletler Mülteci Komiserliğinde biriken 80 milyon doların da kullanılamadı

DDDAvrupa'dan giden heyetierin şaşkın
lık içinde izledikleri mülteci kamplarındaki
sefalet, Kürt sorununu bir kez daha uluslararası kuruluşlara getirdi!

etmediğini,

ğını vurguladı.
Kampları ziyaret

Geldikleri günden itibaren TC'nin anti-kürt politikasının kurbanları durumunda bulunan Kürt göçmenle-.
rin durumu, uluslararası kuruluşlarda yeniden tartışıl
maya başlandı.
,S~r İsveç parlamento heyetinin Türkiye'ye yaptığı gezının ortaya çıkardığı gerçekler, TC'nin uyguladığı in-
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sanlık dışı uygulamaları

bütün boyutları ile gözler önüne serdi. Basının
ve Kürt gruplarının ıs
rarla öne sürdüğü ve
yüzlerce resim vesair
belge ile kanıtladıkları
TC'nin insanlık dışı politikasını, çoğu zaman
kuşku ile karşılayan parlamenterler, gerçek durumla yüzyüze gelince
sarsıldılar. Bu çerçevede basma açıklama yapan Avukat H. Göran
Frank, Kürtlerin, kabul
edilelmez şartlarda yaşadık/arını belirtti.
H.Göran Frank, Kürtlerin yaşamak zorunda
bırakıldıkları
kampların,
Konsantrasyon
kampları
(Nazi Almanyası'nda, Yahudulerin imha edildikleri kamplar)
ile aynı nitelikte olduğunu vurgulayan H.G.Frank,
8000 mültecinin yaşadığı Muş kampının, kamplar
içinde en kötü durumda olduğunu söyledi. Bu kampta,
bitmemiş barakalarda kalan mültecilerin geceleri eksi

eden parlamenterler grubuna göre,
halen Türkiye'de 35 bin Kürt mülteci bulunuyor. Mültecilerin, Türkiye'ye, Irak'ın kimyevi gaz saldırısından
ötürü zorunlu olarak geçtiklerini ve içinde bulundukları durumun tümü ile politik iltica hakkını içerdiğini belirten parlamenterler, TC hükümetinin tavrının anlaşı
lamaz olduğunu da açıkladılar.
H.G.Frank, İsveç hükümetinin, Kızıl Haç ve Birleşmiş
Milletler ile beraber, Kürt
mültecilerin durumu ile daha
yakından ilgilenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Türkiye'nin anti-kürt politikasının kurbanları olarak çok
ağır şartlarda yaşayan Kürt
göçmenlerin durumu, bilindiği gibi Avrupa'da yoğun protestolara neden olmuştu. Ancak, ne bu protestolar ve ne de
demokratik ve insani kuruluş
ların baskıları, TC'nin tutumunu değiştirmesinde caydı
rıcı bir etki yapamamışiardı.
Kürt göçmenlerin durumunun
hergün biraz daha kötüye gittiği ise ~ütün çıplaklığı ile biliniyor. Içinden geçtiğimiz gün. .
lerde, Kürt göçmenlere politik
ıltıca hakkının verilmesi büyük önem taşıyor. Buna
bağlı olarak, Avrupa'daki Kürt örgütl~,rinin, uluslararası ~r_uluşlarl.a birlikte, KURT GOÇMENLERE
POLITIK ILTICA HAKKIverilmesi için geniş çaplı
çalışmalar başlataeakları beklenmekte!

Türki e'deki Kürt mültecilere
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iltica ·hakki
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·Daha aç1k, daha cesur

Hin vekiri, bin cesur

Türkiye'de Marksist Sol'un temel sorunu, siyasal iktidar sorunudur. Siyasal iktidarın devrimci fethi teorik temel olarak ortaya konulrpadığı sürece, pratik mücadeleyi yönlendiren politikaların somut hedefi her zaman alacakaranlıkta duracaktır.
1960'1ı yıliiarın sonlarında kitlesel boyutlara ulaşan "ulusal
bağımsızlık'' şiarına dayalı anti-emperyalizminin, son tahtilde burjuva demokratik perspektifiere takılıp kalmasının nedeni budur.
Burjuva demokratik anti-emperyalizm, arkasında izlenecek devrimci bir hat bırakmadan hafızalardan kaybolup giderken, mücadelenin ürünlerini 12 Mart müdehalesinden sonra CHP topladı.
Toplumsal kurtuluş açısından umutsuzluğun taşıyıcısı olan Ecevit
"Karaoğlan" imajı ile "Umudumuz Ecevit!" oldu.
1970'1i yıllarda ise inatla sürdürülen anti-faşist mücadelenin de,
hedeflerinden sapmasının temelinde, siyasal iktidar mücadelesinin
sulandıniması durur.
Bu dönemin ürünlerini de, katledilen ve zındanlarda çürüyen binlerce militana rağmen, burjuva partileri topluyor.
Siyasal iktidar mücadelesini temel ve vazgeçilmez bir hedef olarak önüne koymayan Marksist Sol, hiç bir zaman düzeni tehdit
eden boyutlara ulaşmıyor. Zikzaklar çiziyor. Bocalıyor. Sendeliyor. Uzlaşma zeminleri arıyor. Sonra dönüp, bu zikzaklar~ n, bocalamaların, uzlaşma noktalarının teorisini yapıyor.
1.
Türkiye'de Marksist Sol, önüne siyasal iktidarın devrimci fethini
koyamadığı için, kendi burjuvazisi ile sürekli bir dirsek teması içinde duruyor. Yer yer onun egemenlik şartlarını oluşturuyor. Yer yer,
bu egemenliği pekiştirici politikaların taşıyıcısı ve yayıcısı oluyor.
Bu kaosun içinden çıkamayan Marksist Sol, doğal olarak Kürt hareketine somut ve inandırıcı programlar da sunamıyor.
Açıktır ki, devrimci teori, pratiğin sorulara cevap veren teoridir.
Ne kadar doğru ifade edilmiş olursa olsun, pratiğin sorularına cevap vererneyen teori, sonuç olarak ölü formüller yığınından başka
bir şey değildir.
Nereden bakılırsa bakılsın, Kürt halkının bölgede önlenemez bir
mücadelesi var. Bu mücadele çok ağır şartlarda, dört tarafından
kuşatılmış olarak ve yoğun provakasyontarla iç içe büyüyor. Gerek
bölge burjuvazisinin ve gerekse emperyalist burjuvazinin bu mücadele karşısındaki tavrı aşağı yukarı açık. Somut. Ve uygulama içinde. Her ne kadar politik-diplomatik alanda açıkca görünmüyorsa
da, durumu yakından izleyen herkes biliyor ki, burjuvazi bu sorunu
genel çıkarları içinde eriterek, imha edecek. Sorun, Sol'un, esas
olarak da Marksist Sol'un sorunu.
Türkiye'de Marksist Sol, Kürt hareketi ile ilgili programını çok
açık çizgilerle ortaya koymak zorunda.
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25 derece soğuğa karşı mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Ayrıca, kampın tel örgülerle çevrili
olması ve makinalı tüfeklerle donatılmış askerler tarafından kontrol edilmesini, tepkiyle karşılayan parlamenterler durumu protesto edeceklerini belirttiler.

Li Tirklye gelşa bingehin a çepa marksist, gelşa standina iqtidara siyasi ye. Heta teoriya standina iqtidara siyasi zelal nebe, we bedefa politikayen tekoşina pratik her tim di tariye de
birnine. Lewra di dawiya salen 60'an de anti-emperyalizma
bi şi'ara "SerbixwebCma Netewf" ve girectayi, ket şewka perspektifen burjuwa demokratik.
Anti-emperyalizmiya burjuwa demokratik li du xwe tu miraseke şoreşgeri nehişt u winda bu. Partiya Gel a Cumhuriyete (CHP) pişti 12'e Adare herhemen tekoşina berhev kir. Hemale behevitiye Ecevit bi imaja ''Karaoğlan - Lawike Reş ''
bı1 "Hevfya me Ecevft ':
Di salen 70'an de ji, di bingeha windakirina perspektifen tekoşine de, şelukirina tekoşina standina iqtidara siyasi heye.
Tevi ku bi bezaran tekoşer hatin kuştin an girtin, le herhemen ve deme ji bun para partiyen burjuwa.
Heta çepa marksist stendina iqtidara siyasi wek arınancek
serelô u bingehin nedane peşiya xwe, nikare gef u tehdidan li
nizame bike. Lewra geh li vi ali, geh li aliye din çepa dide
xwe, dikulime, deste xwe direji nizame dike, paşe vedigere u
teoriyen li hevkirine peşkeş dike.
Ji ber ku çepa marksistali Turklye stendina iqtidare neklriye armanc, lewra her tim bi burjuwaziya xwe re riya lihevkirine di gere. Cama şerten desthilatiya we pek tine, cama dibe
hemale bihezxistina politikayen desbilata we. Çepa marksist
nikare ji nav ve kaose derkeve u ji ber ve yeke ji nikare programen berbiçav en pebawer di derheqe tevgera kurdi de peş
keş bike.
Be guman teoriya şoreşger ew teoriye ya ku bikare bersiva
pirsen pratike bide. Çiqas baş be ifadekirinji, ger bersiva pirsen pratike nede, ew teori komaka formulen be rih u miri ye.
Ji kljan ali bet nerin, we beditin ku tu hez nikarin li peş tekoşina gele kurd bibin asteng. Ev tekoşin di nav şerten giran
de, li diji erişen çar ali u provakasyonen mezin, ri ya peşveçu
ne ji xwe re vedike.
Li hember ve tekoşine tewren burjuwaziya hererne u yen
burjuwaziya emperyalist xuya ye, veklri ye u ten tetbiqkirin.
Eger di qada politik - diplomatik de pir ne zelal ji be kesen ku
ji nezik bi rewşe re eleqedar in, dizanin ku burjuwazi dixwaze
pirsa Kurd di nav berjewendiyen gişti de biheline u imha bike. Dive li Tirklye çepa marksist programa xwe ya li ser tevgera kurdi bi awayekl zelalu vekiri deyne hole.
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ruluşların koparacağı kı

lık, denenmiş, sınanmış,

yamet, Türkiye'yi sarsacak, sallayacak.
Türkiye, Kürt ul usuna
karşı sürdürdüğü red ve inkar politikasından geri adım atmaya zorlanacak.
Türkiye'nin, bu bilimdışı,
ilkel ve kanlı politikası,
Batı'dan gelen bir baskı
çemberi ile ağır ağır kuşa
tılıyor. Batı Avrupa ve ıs
kandinavya ülkeleri parlamcntolarında, basında, diğer demokratik kuruluş
larda TC'nin bu politikası
sorgulanıyor! Teşhir ediliyor! Diplomasi dilinde oldukça sert say ıl an kavramlarla e l eştiriliyo r.
TC, böy lesi bir ba s kı
çemberi ile ku şatıldığ ının
fa rkında . Daha s ı , bu kuş atma eyleminden ş iddetli
biçimde rah atsız . Bu nede nle, ya lnı zca i şbaş ın da
bulunan ANAP hükümeti
olarak d eğ il , tamıtamına
bir bütün . halinde, devlet
olarak teyakuz halinde.
Türk aydınları , san atçıla

zındandan zulumdan geçmiş siyasi liderleri ve militanları -bir takım siyasi hareketlerin zaaflarını kaşı

Ancak , bu faaliyetler, savunulan tezin ilkelliğini
pekiştirmekten başka işe
yaramadı. Derken, ağız
değiştirildi , Kürtlere bazı

dedikoduların, bayağılığın

ve esas itibariyle de sömürgeci devlet politikası
nın malzemesi haline getiriyor.
Tabii bunlar, çok boyutlu
ve inceden ineeye düşünü
lerek proğramlaştırılmış
politikalarla sürdürülüyor.
Bu politikaların temel hedefi ise, hiç kuşku yok ki,
Türkiye genelindeki devrimci-demokratik ve 1 veya sosyalist siyasal iktidar
mücadelesi ile Kürt ha lkı
nın bağ ım s ızlık ve özgürlük mücadelesidir.
Bunlara i şaret ettikten
sonra, tekrar konuya dönelim .
yükselen
Avrupa'dan
Kürt dostu muhalefetin temel felsefesi, Kürt ulusunun bir azınlık olarak kabul edilmesi, Kürt dili ve
kültürü üzerindeki yasakların kaldırılması ile sınır
lıdır. Bu bağlamda, Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi açısından Kürt
hareketine politik bir per-

spektif önermiyor. Hareket halindeki Avrupalı politikacının ya da aydının ,
Kürdistan'a bakışı ile, bir
Vietnam'ına ,
yada Filistin'e bakış açısı
arasında nitelik farkı var!

zamanların

w

kültürel hakların verilmesi gerektiği yolunda açık
lamalarda bulunuldu .
Şimdi uygun bir sürede
kaçınılmaz olarak kabul
edilecek olan politikalara
zemin hazırlamak için Kurdistan Press'in son sayılarında da vurgulandığı
gibi- Kürdistan'ı biçiyor!
Radikal güçleri, yüksek
sesle düşünenleri, devrimci-demokrat politikaların
yapıcılarını ve yayıcılarını
eziyor. Bunları birbirlerine kırdırıyor. Bir çok siyasi hareke~in beynine kadar
giren MIT görevlileri eli
ile pro~akasyonlar düzenliyor. Ulke içinde ve ülke
dışında tüm anti-sömürgeci güçlerin tek bir genel taarruz cephesinde birleş
melerini kıran müdahalelerde bulunuyor. Naylon
örgütlerin kurulmasını kış
kırtıyor. Zındanlarda teslim olmuş , mahkemelerde
günah çıkarmış ve nesnel
olarak Kürdistan ulusal
kurtulu ş mücadelesine bağı ş l anması mümkün ol-

Sokaklara dökülen Avrudemokrat 1960'lı yıl
larda ABD emperyalizminin Vietnam'dan çıkmasını
istiyordu. Filistin'in kendi
kaderini tayin hakkı ise,
hiç tavizsiz savunulmuş
tur. Ama, · henüz kimse,
TC sömürgeciliğinin, ordunun yarısından çoğunu
Kürdismevzilendirdiği
tan'dan defolup gitmesini
Kürdistan' ın
istemiyor.
zenginliklerini yağmala
yan , buna gücü yetmediği
zaman yakıp-yıkan TC
burjuvazisinin talanından
ve sömürüsünden söz eden
yok!
Batı'dan yükselen muhalefet güçleri tümü ile TC
devletinin rasyonelleri içinde, Kürt ulusal varlığı
nın tanınması ve bazı kültürel hakların verilmesini

palı

w

w

çekmiştir.

Demek ki , Avrupa'dan
muhalefetin ,
yükselen
Kürt hareketi açısından
ikili bir değerlendirmesi
olacağı kesindir. Devrimci
- radikal güçlerin değer
lendirmeleri ile, reformisı
- uzlaş macı güçlerin değerlendirmesi ise kaçınıl
maz olarak birbirini dışta
layacaktır. Bu noktada,
reformisı-uzlaşmacı güçler, iradelerinin dışında,
isteseler de, istemeseler de
emperyalist burjuvazinin
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adım
politikacıları
rı ,
adım Avrupa'yı taradılar.

yarak- küfür ve iftira yaygarası ile boğmaya; basit
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Türkiye'ye 1985 yılında bir
gezi düzenleyen İsveç - İş
ad.amlannın sözcüsü meseleyi
böyle koyuyordu. Bu mant ı 
ğın sahibi olan Batı burjuvazisinin, resmi rakamlara göre
l2 milyon insan ın yaşadığı
Doğu Türkiye diye adlandırı
lan Kürdistan'ın zenginliklerine karşı tav ı rsız ka l ması düşü
nülebil ir mi?!
Kaldı ki, siyasal alanda istikrarlı bir TC'de, GAP projesinin hayata geçmesi ile beraber, bölge ekonomik açıdan
sayı l arla ifadesi mümkün olmayacak ölçüde zenginlikierin kaynağı .olacaktır. Buna
bağlı olarak Iran ve Irak'ı da
içine alan Ortadoğu ve Yakı
nasya pazarı, Batı burjuvazisi
için kılasik sömürgecilik dönemindeki çılgınlıkları da
göze alacağı bir yağma sofrası
görünümündedir.
Burj uvazi, nereden, ne zaman ge l eceğ i belli olmayan
saldırılarla her zaman tehdit
altında olan topraklara bıra
kın yatırım yapmayı , çerçileri ni bile göndermez.
Yakı n hedefi ülkeyi askeri iş 
galden a rınd ı rmak olan Kürdistan ulusal kurtulu ş mücadelesi, bu anlamda , batı burjuvazisi için kabul edilmesi
mümkün olmayan bir kabustur. Oysa, yalnızca Kürt dili
üzerindeki yasağın kalkmas ı
ile birlikte bir anda yüzbinlerce daktilo üretilebileceği ve
bu acil üretimin de kaşla göz
arasında tüketilebileceği gerçeği, burjuvazi için çok tatlı
bir hayaldir.

proğramının savunucuları

durumuna geleceklerdir.
Şimdi bunu irdeleyelim:
Avrupa'dan yükselen muhalefet soyut, tek başına siyasal bir olay değil. Bu
muhalefetin maddi temeli,
Batı burjuvazisinin ekono~ik proğramına dayalıdır.

Isveç burjuvazisi, 12 Eylül
darbesinden bir süre sonra, Türkiye'ye giden yolları açmaya başladığı zaman
sorunu şöyle fomüle etmişti: Türkiye, 50 milyon
nüfusu ile Avrupa 'nın en
büyük ülkesi. Zengin bir iç
pazarı var. Her alanda çalışılabilir. Türkiye'de ekonomi liberalize oldu. İhra
cat için çok ilginç bir ülke.
Biz, su ve tranvay yolu ile
özellikle ilgileniyoruz. Ayrıca, Türkiye'de gelişmiş
bir kalifiye işgücü ve şef
kadrosu var. Bunun yanın
da , ihraç için de zengin
olanaklar görülüyor ''

Sorumluluk
PKK merkezi Avrupa'da bas ı lıp daüzerinde denetim ve kontrol sağlayam ı 
yor. Veya tam tersi, PKK merkezi bilinçli olarak ikiyüzlü
bir politika izliyor.
PKK Genel Sekreteri, ilişki içinde bulunduğu bazı siyasi lideriere yapt ığı aç ı klamalarda, basma verdiği demeçlerde, bu güne kadar hiç bir pratik faa liyeti olmayan
YNK-PKK ittifalının yapıldığı dönemlerde vb. hedefi
küçültmek, dost güçleri çoğaltmak gerektiğine işaret
ediyordu. Ekmeğini ve silahını bölüşmeye hazır olduğu
nu, nesnel olarak Kürt hareketinin içinde olan hiçbir siyasi güçle alıp-veremediği bulunmadığını belirtiyordu.
Oysa, aynı PKK'nın yayın organları, hemeh hemen hiçbi r m antık değişmesi olmadan önüne gelene küfretmeyi
hüner saymaya, politik şizofreni n in iflah olmaz kafaları
ile genel siyasal ç ı kar l arı dinam itlemeye devam etmektedirler.
Tamıtanım an siyasi poli sin ifadesi ve mantı ğ ı ile sömürgeci TC'nin boy hedefi durumunda bulunan siyasi güçlere, lideriere ve kadrolara ağır ve kirli saldırılarda bulun-

A nl aşı ld ığı kada rı y l a
ğıtılan yayınlar

rg

yazarların;

istemektedirler.
Kürt hareketinin genel
çıkarları açısından elbette
bu çalışmaların önemi küçümsenemez. Ne var ki,
üzerinde ısrar edilen çerçeve, egemen bir görüş haline geldikçe, kaçınılmaz
olarak Kürdistan ulusal
mücadelesinde
kurtu l uş
radikal-devrimci güçlerle,
reformİst güçleri de ayrış
tıracaktır. Bu ayrışmanın,
ulusal kurtuluş hareketinin
gerçek hedeflerine ulaş
masını engelleyici fonksiyonlar taşıdığı ise kesindir.
Ve zaten, bu ayrışmanın
belirtileri de birer ikişer
ortaya çıkmaya başlamış
tır. Devrimci-radikal güçlere karşı düşmanca, haince politikalar üretilmekte,
onurlu, özgür ve kararlı
bir mücadelenin örgütleyicilerine, diş l e- tım akla yaratıl a n kurumlara ve değe rlere hay vanİ güdülerle
saldırı lmaktadır. Bu politikal arın yapıcıları ve yay ı
cı l arı , her şart al tında ve
ne pah asına olursa olsun
TC ile u z l aşm aya haz ırdır
lar. bunl arın iş birlikç i
kimlikleri , "yurtsever ' ;
''demokrat' ; ·' 'sosyal-demokrat '' vebenzeri siyasal
kavramların altında bu
gün belki fazlaca görünmemektedir. Ama, bunların i şbirlikçi kimlikleri ile,
Kemalistlerin suç ortağı
Kürt işbirlikçilerinin aynı
soydan geldiklerine şüphe
yoktur.
Bu gün yenilginin yarattı
ğı tahribat, yıllardır sürgün yerlerinde kemirile
kemirile yok edilen değer
ler, bütün heybeti ile ortaya ç ıkan ideolojik boşluk
ve entellektüel gerilik doğ
ruların ve gerçeklerin üzerinde bulanık sis örtüleri

i.o

sanatçıların,

demokratik ve insani ku-

mayan zararlar vererek
politkadan çekilmiş ekabir
zevat ı , yeniden ve safları
parçalayacak politikaların
savunucuları olarak piyasaya sürüyor. Buna karşı

maktad ı rlar.

İçi nde yaşadığım ız dönemde hayati önem taşıyan iş ve
güçbirl iklerinin zeminini pa rça l ay ı cı , ilişki l e r i bir daha
· düzeltilemez biçimde kırıc ı bu sorumsuzluklara, bu gün
a rtık , PKK 'dır, yapar eği lim i ile ba kıl am az . Tersine,
Kürdistan kan içinde iken, her alanda provakasyonlarla
yüzyüze kalınmı şken ve her ili ş ki biçiminin üzerine titrernek gerekirken hastalıklı kafaların histeri krizlerini gidermekten ba şka i şe yaramayan yayınla rla sayfa şişirme
nin bağışlanacak bir yanı kalmamı ştır. Bu tür sorumsuz
ve saygı s ız ifadelerin sahiplerini ulusal kurtulu ş hareketi
içinde var saymak ise mümkün değildir. Neresinden bakılırsa bakıl s ın , bu tür yaygaralar polisiye faali yetlerdir.
Türkiye'de MİT'in bilinçlice sürdürdüğü faaliyetlerdir.
Ve ne yazık ki, bu tür faaliyetlerin en hızlı savunuc uları,
birer ikişer itirafçı-muhbir apoletleri ile ortaya çıkmakta
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Avrupa'da kıyamet kopacak. Bu açık! Avrupa'da liberal, sosyal-demokrat.
komünist politikacıların,

Yukarıda altını çizdiğim tercihler, burada da kendini dayatacaktır. Radikal - devrimci
güçler, burjuvazinin kabusunu derinleştirirken, reformİst
- uzlaşmacı güçler burjuvazinin rüyasını zenginleştirecek
lerdir. Kürt hareketi kaçınıl
maz olarak temelde bu iki tercihle yüzyüze gelecektir. Ve
biz, Türk Yunan savaş ı süreçinde Kemalistlerle işbirliği
yapanlarla, günümüzdeki reformist - uzlaşmacı güçlerin
aynı kimliğe sahip olduklarını
ve aynı tahribatları yapacaklarını göreceğiz.

Süreç, Kurdistan'da ulusal
ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin teorik ve proğrama
tik hedeflerinin kararlılıkla
gerektiriyor.
savunulmasını
Avrupa'dan yükselen muhalefetin sorunu TC'nin rasyonelleri içinde çözme eğilimleri
nin titiz bir dikkatle izlenmesi, irdelenmesi gerekiyor.
Günlük gelişmelerin heyecanı
içinde, asıl ve temel hedefler
karartılmamalıdır. Ve de en
önemlisi, TC'nin mümkün ve
muhtemel politikalarının gönüllü savunuculuğuna aday
olunmamalıdır. Kürt hareketi
hangi biçim içinde ve nerede
olursa olsun, tüm faaliyetleri
· ulusal kurtuluş mücadelesine
bağ lı olarak ele almayı ve değerlendirmeyi öğrenmek zorundadır.

Öğrenmeyenlere, öğrenme

mektc ısrar edenlere karşı,
devrimin savunulmasının kaçınılmaz bir görev olacaktır.

dırlar.

PKK, ciddiyetini ve sorumluğunu , küfürbazlıkla ve
önüne gelene saldırarak ortaya koyamaz . Ciddiyet ve sorumluluk ideolojik mücadeleyi gerektirir. İdeolojik mücadele, ideolojik kavramlarla yapılır.
1989 yılında , dünyada bir örneği daha olmayan Diyarbekir zındanlarındaki vahşeti ve barbarlığı teşhir etmek
gibi temel ve ulusal bir görev dururken , sömürgeci burjuvazinin devrimcileri kişiliksiz , kimliksiz bırakmak için
uyguladığı yöntemleri sayıp dökerek, o zulum cehennemini ortak acılarla yaşamış insanlara küfretmek , olsa olsa sömürgeci burjuvazinin gönüllü savunucularının işi
olur. Di yarbekir zındanlarında iğ fal edildiği için bir kadı 
na orospu damgas ı vurmak , coplandığı için homoseksüel
saymak, gözünün önünde yakınlarına tecavüz edildiği
için pezevenk statüsünde görmek, içine işenmiş çayları
içmek zorunda bırakılanları, arkadaşına tecavüze zorlananları, ağzının içine tükürülenleri , canlı fare yutanları
ve nihayet bok yemeye mecbur edilenleri aşağılamak şu
dünyada yapılabilecek en bayağı , en kirli işlerden biridir.
Kaldı ki, bu gün Kürdistan'da çok çetin, çok kanlı bir
devlet terörü sürdürülüyor. Bu terörün başlıca hedeflerinden biri ise PKK. PKK ' nın politik dostluklara , destek
ve dayanışmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı
var. Bu ihtiyaç, imha tehdidi altında bulunan bir siyasi
gurubun yaşaması için zorunlu olmaktan çok, bir bütün
halinde Türkiye'deki Kürt hareketinin belini doğrulta
maz biçimde kötürümleştirilmesi eyleminin ihtiyacıdır.
Nesnel olarak TC sömürgeciliğine karşı mücadele eden
her kişi ve örgüt ile iş ve güç birliği ulusal bir görev olarak kendisini dayatmıştır. Durum böylesine açık ve hayati
iken, ilişki ve ittifakları bilerek ve isteyerek dinamitleyenler için tek bir değerlendirme yapılabilir. Bunlar TC
sömürgeciliğinin gönüllü hizmetkarlarıdırlar.

PKK merkezi , Avrupa'da basılıp dağıtılan yayınla
denetleyemecek kadar iktidarsız ise, inatla sürdürülen Mevlevi politikasından vazgeçmesini öğrenmelidir.
Binlerce insanın uğruna can verdiği ulusal kurtuluş alanı,
Avrupa'yı mesken seçen ve bir konsmatris rahatlığı ile o
siyasetin masas ından kalkıp, -bu siyasetin masas ına yılı
şan ha stalıklı kafaların histeri nöbetlerinden kurtarıl
Eğer

rını

malıdır.
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Rijemen faşist utuxumperist yen hukumdar li Kurdistane, bi girtin uledan ukuştin
u girkirina gele Kurd bi tene razi nabin, belki herkese li gel wan dost ji be, te ceza
kirin. Miroven peşveru u dimokrat ji nav Ereb u Fars u Tirk, gelek cara hevkariya
xwe ji bo gele Kurd xuya kirine upiştevaniya mafen wi kirine, ji bo azadiya gele Kurd
xebat ji kirine. Hurmeta Kurdan ji wan mirovan re pir zooe heye.

Nabil Janabi yek e ji wan dostan
cezaye dostaniya xwe, penc sal
zindan diye. Le ez bawer im ew ı1
miroven weke wi we berheme
dostaniya xwe li Kurdistane bixwun ı1 we Kurd li wan xwedi
der kevin.
ı1

Nabil bi xwe weha dibeje: "Li
roja Il'e Adare ez çum Musil ku
400 mfla sereyf Bexdaye ye, ji bo
ku başdariye di birhatina serxwebana Kurdistane de bikim. ''Herçend beri we bi çend rojan rijeme
şai'rek di bi nave Abdul Jabbar
Issa, xelke Besra kuştibı1 bi gunehe çapkirina şi'ira diji rijeme. Le
ev nebı1 asteng di riya Nabil de

w

ANK • Stockholm
Federasyona Komalen Kurdistaneli Swecte di roja 11-12.2.1989 an
de kongra xwe ya 9-em li Stockholme best.
Di Kongre da Komita Karger u Çavder raporen xwe xwendin . Li
gor raporan; Federasyona Kurd gelek xebaten hejaji bo civata Kurdan li Swecte li dar xistiye u hevkariya gele Kurdistane kiriye.
Di xebaten xwe da; şandina nameyen pirozbahi u protesto ji bo rexistinen Kurdi, Swecti, Sovyeti, Amerikayi u hwd . beşdariya civin
u konferansan, tekiliyen bi meqamen resmi yen Swecti re, xebaten
pratik: Meş, festival, debat, konferans u hwd, danustandin bi rexistin u komalen Kurdi ü Swecti yen civaki re, dan nişandan.
Bi şandina van nameyan re ye balkeş ew in kU; berpirsiyaren Swede wek wezire karübare derve Sten Andersson u serok wezir Ingvar
Carlsson bersiven nameyen Federasyona Kurd, bi avayeke dilgermi
u pozitif bersivandine.
Di aliye beşdariya ci vi n u Konferansa da, gelek civin bi rexistinen
Kurd re çekirine u beşdare Konferansen li ser rewşa Kurda bune.
Her weha bi meqamen Swecti re li ser mafe stendina programen
Kurdi di televizyone de, miracaeta salane u projen alikariye ji sazgehen Swecti wek Daira Biyaniyan u rexisıinen kulturi kirine u ber-
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Ve
''Hiç bir şey yapmam1ş
adam öldürmemiş
banka soymam1şlann
geri dönüş sorunu!"

Tutuklular soyuluyor ve domaltılıyor. Yanan bir sigara filitreli tarafından anüslere sokuluyor. Yürümeleri
emrediliyor. Elleri dizlerinde eğik durumda yürüyorlar. ''Ne yapıyorsunuz'' diye bağırıyor yetkili. ''Sigara
içip volta atıyoruz komutanım'' diye yanıtlamak wrundalar.
Türkiye'ye ''kesin dönüş '' yapıp, vatandaşlıktan atıl
dığı için geri çevrilen bir siyasal mülteciye soruyor İs
veç TV'si: "Tıırkiye'de kalan arkadaşların için endişe
Li misin?" Evet diyor. "Amnesty raporlarına göre
Tıırkiye'de işkence var." .
. Hayır diye itiraz ediyor Istanbul! Raporlarda değil!
Işkence benim koltuklarımda, tabanımda ... Ankara:
Hayalarımda diyor. Çanakkale: Tırnakları çekilmiş ellerini uzatıyor. Bir ~uman yükseliyor Diyarbekir'den,
.
.
yanıket kokusu ... lnsag eti!
Bir afiş duvarlarda .. Uzerinde iki insan! Iki isim!..
Hiç bir ş.c:-Y yapmamış, adam öldürmemiş, banka soymamış! Ozgürlük isteniyor onlar için! Kocaman harflerle, kocaman bir istem olmuş özgürlük.
Bir istem dah~ var.. ''TUm'' başlığı ile köşesine büzülmüş afişi~. Istanbul, Çanakkale, Adana, Diyarbekir, Ankara, ızmir'dekiler ''Çok şey yapmış, adam öldürmüş, banka soymuşlar". Onlar için de bir not düşülmüş, bir ayrıntı olmuş özgürlük onlar için.
''Ben'' diyor bir ' 'kesin dönüşcü ''. Hiç bir şey yapmamış, adam öldürmemiş, banka soymamış. ''Beni çiçekler/e karşılayacaklar' '.
Dışarda delikanlı bir bahar. Çıkarıyorlar Recep'i hücüresinden, ''Kır gezmesine gidiyoruz'' diyorlar. Götürüyorlar kırlara. Boynuna bir ip geçirip ''Yat ''diyorlar, ': .yat dört ayağının üzerine ve yayıl ':
Ellerini yüzüne kapatıyor kır çiçekleri.
Başı dönüyor Recep'in.
Geri dönüyorlar.
Bu defa koğuşa bırakıyorlar, ağzında çiçek kokuları
Recep'in. Koltukluyorlar "Çok şey yapmış, adam öldürmüş, banka soymuş ''arkadaşları. Ve dağlarına bahar gelmiş memleketimin diyorlar.
Dönrnek ve "Bağımsız mahkemeler"de yargı önüne
çıkmak istiyor, hiç bir şey yapmamış, adam öldürmemiş, banka soymamışlar.
Ancak vakit erken!
Çok işi var "Bağımsız mahkemeler"in. Anayasanın
tebdil ve ilgası ile kurulmuş bu mahkemeler, ''çok şey
yapmış, adam öldürmüş, banka soymuşları" ve hatta
Anayasanın bir bölümünü ya da tamamını tebdil, tadil
ve ilgaya teşebbüs etmişlere idam kesmekle meşgul.
Türkiye'yi küçük düşürmeye kimsenin hakkı yok diyor sürgün aydınlar.
Bir yazar, geri dönrneyeceğim diyor.
''Bu bir protesto. O topraklara demokrasi gelene
kadar'' gitmeyecek.
Kıvranıyor Bedreddin.
O topraklar O'nun kendisi, yakılan yıkılan her kent
O! Irzına geçilen, soyulan, yağmalanan her kes O.
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Mehemed Haci
Serkani:Rojnamıı
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Nabil Janabi şairek Ereb e, penc
sal en xwe di zindanen rijema diktatoriya Iraqe de derbaz kiriye.
Gunehe wi ew bu ku di ahengeke
Kurdi de li Şengal başdari kiribı1.
Rijema şovini st a Iraqe hemi dema kar kiriye ji bo ku doza Kurdi
li peş çaven millete Iraqe wunda
bike. Dixwaze bide diyarkirin ku
şere Kurdan li diji Ereba ye, bi we
arınance ku jiye xwe direjtir b ike
ı1 doza Kurdi bi awayeki ne rewa
(adil) bide peş. Ji ber we yeke ji
çaxe yek Ereb bi xwest ı1 viyana
xwe dostaniya kurda dike, dive
be cezakirin.

sefera xwe berdewam kir, li gel
hevale xwe ye Kurd, bi nave Mattow. Pişti gehiştin Şengal, li rojavaya Mı1sil, wi di civata Kurdan
de şi'irek xwend. U çaxe vedigere Mı1sil , ekser bi deste Polise
Emne te girtin ı1 vekolin li gel te
kirin;
D Kare te çlye?
DO Reveber li wezareta sin'eti.
D Tu li vir, Li Musil çi dikl?
DO Ez hatimji bo ku di ahenga
Kurdan de li Şengal beşdari
bikim.
D Ma tu Kurd 1?
DONe.
D Nexo bo çi de şahiye biki ger tu
.
ne Kurd 1?
DO Ma çi xirabiya we heye?
''Evte we mane kuxayln 1. ''Ew
ji Nabil re dibeje.
Pişti ledan ı1 işkenca li gel wi ı1
hevale wi bikaranin, ji wi dixwazin şi'iraxweji wanremane bike.
Li ser işkence ji weha dibeje: ': ..
waylren elektirike, yek bi tiliya
herane yapiye min ve giredan a.
ya di bi hewece (organa cinsi)
min ve.''
Ya ji heji gotine ye, rijema Iraqe
di ware işkence ı1 ledane de ı1 bikaranina jehre diji mirovan pispor e. Eger ji van tiştan re xelata
Nobel hatiba dan hemı1 sala we
Iraqe ı1 seroke we Seddam xelat
bistanda.
Paş şeş meha, Nabil dan, ya ku
dibej ine, ''Dadgeha Şoreşe '' ı1
du deqiqa mehkeme pe kiriri ı1
penc sal ceza dane.

ı1

Eger mirov li girtixanen rijema
Iraqe yen teng ı1 tari bine re, be şi k
we gelek kesen ne Kurd , le dosten gele Kurd bibine ku bi salan di
zindane de runiştine. Hene ji hatine helawistin, beyi kes bizanibe
egera wan ya bingehin çi bı1ye.

nerede
ikamet eder?

Işkence
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Iraq Doslin Kurda Ji
Zindan Dike!
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siven baş ji wan girtine.
Xepata stendina ma fe radio ya Kurdi he berdewam e. Federasyon tekiliyan bi rojnamevanen Swecti ku li ser mesela
Kurd dinivisinin re çekiriye u agahdari u awayen hevkari ji
bo Helebçe ji bo wan dane nişandan.
Nuneren Federasyona Kurd xebaten xwe yen pratiki, weki
meş, beşdariya festivalan u h.d bi kurti weha gotin: Lidarxistina Newroza 88'an ku 2500 kes beşdar bibun, meşa li dij
bikaranina çeken kimyewi li Helebçe, ku ji bil i Kurdan, tev partiyen
siyasi yen Swecti re nezike 3000 kes beşdar bubün. Her weha Federasyon beşdari Hefta Dostani ya 1988'~n u Festivala Aştiye ji buye.
Panelele ji li ser peymana di navbera Iran u lraqe de çekiriye. Dr.
Ordixane Celil, bi amadekirina Federasyoneli ser "jiyana Kurdan
li Sovyete" serninerek daye. Her weha Federasyon Komiteyek pişt
giriya girtiyen di zindanen Tirkan de avakiriye u alikariya diravi ji
wan ra kom kiriye.
Li gor rapora abori ya 1988'an 1.214.501 (Yek milyon u dusedu
çardehezar u penc sed u yek Skr.) pere hatiye. Ji ve pereyi neziki
(Yek milyon kron) wek alikari ji dewleta Swed hatiye u dewlet we
berdewam be li ser alikariya xwe. Li gor rapore, masrafa sala

G.Aii
1988'an 1.190.000 kronen Swecti ye.
Hin nuneren Swectiji beşdari Kongre bun: Nunere PartiyaSosyal
demokrata, nunere Wezareta Biyaniyan, Rexisıina Pelrastina Zarakan, Parti ya Keskan (Miljö), Komelen Navnetewi, Komita S'Yectiji
bo Mafen Kurda, Federasyona Tirk, Yunan, Yugoslawi u !tali ji
beşdar bibun .
Di kongreye de li ser naven komelen endarıı 89 nuner beşdar bun.
Roja dawi hilbijartina organan çebu; Keya Izol , Ahmed Karamus,
Dicle, Şerko Bekes, Hasan Qazi, Hemid Newroz, Cemi! Elbaqi bo
endametiya Komita Karger hatin hilbijartin u kongre bi daxwaz u
peşniyaran qediya .
Şiyar Farqini
KURDISTAN PRESS • 16 SIBAT 1 ŞUBAT 1989 ı
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Her Alanda

Birliğe
Doğru
~ınlanmız!
Ağustos 198~'de Batı Berlin'de toplanan
Avrupa Kürt Oğrenci Demekleri Birlik
Kongresi ardından, Avrupa'nın diğer ülke-

D

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 260 kadının katıldı
ğı Göçmen Kadınlar Toplantısı 'nın ikincisi 28-29
Ocak günleri Almanya'nın
Duisburg şehrinde yapıl
dı. İngiltere , Belçika, İs
veç, İsviçre, Fransa , Hollanda , Almanya ve Türkiye'den katılan kadınlar,
daha önceden tespit edilen
gündem maddeleri üzerine tartışıp, düşüncelerini

başladılar.

D 28-29 Ocak günleri

rd

özgül

a) Feminizm nedir?
b) Sosyalizm - Femi
nizm ilişkileri.
2- Geleceğe yönelik öneriler ve perspektifler

iv

başlığı altında tespit edilen
gündem maddeleri toplantıda geniş bir şekilde tartışıldı.

rs

Her kesimden , örgütlü ve
örgütsüz kadınların katıl
dığı bu toplantıda, ' 'Kadm/ann Kurtuluşu ' 'na iliş
kin değişik görüşler ileri
sürüldü. Toplantıda, proleter kadın kurtuluşunu
tartışan grup çoğunluğu

w

.a

oluşturmaktaydı.

D 28-29 Ocak günleri arasında Almanya'nın Duisburg şehrin
de ikincisi düzenlenen Göçmen Kadınlar Toplantısı'nda, toplantıyı protesto edip terk eden Kürt kadınları, "Ulusal Kadın
Sorunu"nu tartışmak üzere yeni bir toplantı düzenlediler.

w

lanamadığını

vurguladı.

ayrıca

w

Türkiye'de
kadınların dayağa ve cinsel
tacize eylemlerle karşı
koyduklarını da belirtti .
Bu arada bir Kürt kadını
nın ''Türkiye'de, kendi vatan/arında tutsak gibi yaşamak zorunda bırakılan
ve ölüme mahkum edilen
binlerce Kürt çocuk ve kadınına yardım edip etmedikleri veya böyle bir şeyin
planlarında olup olmadı
ğı' 'na ilişkin sorusunu,
Sav ran; ''Onlar kendileri
örgüt/enip sorunlarını bize
iletsinler'' diye cevap lan-

ANK • Köln

Bilindiği üzere 1986 yılı içinde bir araya gelen Güney
Kürdistanlı siyasi örgütler Irak Kürdistan Cephesini
oluşturmuşlardı. Alandaki bu güçlerin siyasi ve askeri
birliği, yurtdışındaki demokratik kitle örgütlerinin de
birliğini gündeme getirdi.
Bu doğrultuda 20- 24 Ağustos 1988 tarihleri arasında
Batı Berlin'de toplanan KSSE, AKSA ve diğer Kürt öğ
renci dernekleri, Birlik Kongresi'ni yaptılar. Kurulduklarından bu yana değişik adlar ve ayrı siyasi örgütlere bağlı olarak faaliyet gösteren bu örgütlerin birliği,
oldukça uzun ve tartışmalı bir sürecin sonunda oluştu.
600 civarında delege ve misafırin katıldığı Birlik
Kongresin'de, Kongre'nin son saatlerinde anlaşmaya
varılarak Korne/e f Xwendikaranf Kurd Li Ewrupa adı
altında yeni bir Kürt öğrenci derneğinin kurulması karar altına alınmış oldu.
Berlin Kongresi ardından Avrupa'nın diğer ülklerinde
örgütlenmenin yerli yerine oturması için çalışmalara
başnalıdı. 28-29 Ocak günleri arasında Almanya'da
bulunan Kürt öğrenci dernekleri Köln'de toplanarak
birlik kongrelerini yaptılar. ISO'nin üzerinde delege,
35 örgüt temsilcisi ve çok sayıda misafırin katıldığı Almanya Birlik Kongresi canlı tartışmalara sahne oldu.

ak
u

lantıda:·

Savran,

arasında

Almanya?.
nın Köln şehrinde Almanya Kürt Oğrenci
Demekleri Birlik Kongresi Yapıldı.
D Yayınlanan yeni KSSE programında:
"Düşmanın bölme ve parçalama politikası
bize birlik ve birleşmeyi öğretiyor"

İlki 1988 yılı içinde
Bonn'da düzenlenen top-

Türkiye'den
toplantıya
katılan ve aynı zamanda
sosyalist feminist kadın
dergisi KAKTUS'ün yayın
kurulunda da bulunan
Gülnur Savran, 1980 sonrası feminist akım hakkın
da bilgiler verdi. Savran
konuşmasında, 1980 sonrası gruplaşmaların çok
olduğunu, fakat bu gruplar
arasında hiç bir koordinasyonun ve işbirliğinin sağa

i.o

lerinde örgütlenmenin yerli yerine oturması için Avrupa örgütleri yerel kongrelerine

açıkladılar.

1Feminizm
müdür?

rg

ANK • Osnabrück

dırdı.

Büyük tepkilere yol açan
Savran ' ın bu yanıtı, Kürt
kadınları tarafından sert
bir şekilde eleştiri idi. Kürt
kadınları,
"Biz sizden
merhamet ve yardım değil,
dayanışma bekliyoruz' 'diyerek tarışmayı kapattılar.
Daha sonra bir araya gelen Kürt kadınları, ulusal
kadın sorununu tartışmak
için ayrı bir toplantı yap-
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mayı kararlaştırdılar. Buna bağlı olarak Hollanda
ve Almanya'da teknik komiteler oluşturdular. Toplantının öneriler bölümünde, her kadının tartışma
olanağı bulabiieceği bir
yayın organının zorunluluğuna değinen Kürt kadın
ları, böyle bir yayının organize edilmesi yönünde
çalışmaların

te yandan, bölgede yerel
tartışma gruplarının oluş
turulması ,

bu grupların
somut öneri ve eylemlerle
gelecek toplantılara katıl
ması da öneriler arasında
yer aldı. Bunun yanısıra
daha birçok öneri de, yeni
kurulan komisyon tarafın
dan tartışmaya sunuldu.

yapılm~~ı

önerisinde bulundular. 0-

N. Berivan

. Kongreye temsilci veya mesaj gönderen Alman, Irak,.
Iran, Urdün, Filistin, Doğu, Güney ve Kuzey Kürdistanlı örgüt temsilcileri, Kongrenin başarı ile sonuçlanması dileklerini dile getiren konuşmalar yaptılar.
Kongre'nin birinci günü Berlin Genel Birlik Kongresi'nde onaylanan siyasi program okunarak, program
tartışıldı. Tartışmada Kürdistan'daki genel durum,
Kürdistan sorununa devletlerin yaklaşımı, dost ve düş
man güçler, Sovyetler Birliği'nin Kürdistan sorununa
bakış açısı ve Sovyetlerin eleştirisi tartışmaların ana
odak noktasını oluşturdu.
Kongrenin ikinci günü, KSSE Almanya örgütünün siyasi programı, faaliyet ve çalışma programı tartışıla
rak, programla ilgili delegeterin önerileri alındı. Daha
sonra seçimlere geçilerek 9 kişilik yönetim kurulu seçildi. Yönetime, KSSE (1-KDP)'den 2, AKSA
(YNK).'den 2, KSSJ::-PRAG (IKP)'den 2, Kürt Gençleri ve Oğrencileri Orgütü (PASOK)'dan 1, Kürdistan
Kurtuluş Partisi (Rızgari)'den I, KOMKAR'dan I kişi
olamak üzere Yönetim Kurulu seçildi.
Yönetim Kurulu'nun seçilmesi ardından, Dernek
Sekreterliğin hangi örgüte verilmesi yönünde uzun tartışmalar meydana geldi. Delegeterin divana yaptıkları
öneriler sonucu Sekreterliğin 3 kişilik kollefktifbir yapıdan oluşması karar altına alındı:.
Köln'de yapılan Almanya Kürt Oğrencileri Derneği
Kongeresi, gündemini demokratik bir şekilde tamamlıyarak Kongre kararlarını hayata geçirmek için EyRaqip marşını söyleyerek dağıldı.

Rojhat
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SOL PARTi KOMÜNiSTLER (VPK} ESKi GENEL BAŞKANI CARL HENRIK HERMANSSON

''Kürdistan'ln
özgürlük mücadelesini
destekleveceiiz!''
"Benim için konu çok açık
ben Kürdistan halkının ulusal birliği
için verdiği mücadeleyi destekliyorum."

rg

"Kürtlerin kendi ülkelerinde
ulusal devletlerini kurmaları
doğal bir haktır!"

ler faşizmi yine oluşsaydı
ve Sovyetler Birliği faşiz
mi yenmeseydi , acaba Avrupa nasıl olurdu bugün ,
diye soru sorabiliriz değil
mi?
D Tabi bu sorular yeni
perspektifler açıyor, değil
mi?. .. Gerçekten .. .
DD Bu bağlılık kırıldı biliyorsunuz . Bizim partimiz 1964'ten bu yana bu

rd

i.o

D D D isveç Parlamentosunda 21 milletvekili
ile temsil edilen Komünist Partinin eski genel
başkanı ve teorisyenlerinden Cari Henrik Hermansson ile yaptığımız
görüşmen i n ikinci ve
son bölümünü bu sayı~ızda yayın l ıyoruz .

•
D Size Stalin ve Stalinizm

ak
u

hakkında bir soru sormak
ı stı yoruz.
Sovyetlerdeki
son gelişmelerden sonra
Stalin, bir kez daha tartı-

eğilimi kı rdı.

D Söz 1964 'ten açılmışken
sormak istiyorum;
'Hermansson çizgisi' diye
adlandırı lan,
partideki
gelişmeler, yenileşme ve
modern leşme süreci ne
anlama geliyordu ?
ş unu

,
Stalin ve Stalinizm
konusunda iki kaba eğilim
var. Birinci eği lim; Stalin 'i usta , lider, kahraDD Benim çizgim deği l di
man, teorisyen ve öğretbu, parti çoğunluğ u n u n
~ en
olarak görürken ,
çizgisiydi. Ş u anlama geikinci eğilim; vahşi diktaliyordu yeni çizgimiz ; Bitör, saygısız ve katil olarincisi, Sovyetler Birlirak görüyor. Her iki eğili
ğinde o lu şan olumsuz eği
min de çıkış noktası marklimiere değişik tavır koysizmdir. Ta rihi gerçeklemak . Daha önce de Sovrin bu kadar basit olmayetlerdeki yan iı ş i ara i şa 
ması gerek , siz bu konuda
ret ediyorduk , ama bu
ne diyorsunuz?
el eş tir iy i
parti dış ın da
DO Stalin tarihinin büyapmamak koş u l u va rd ı.
yük bir bölümü ile SovAç ık e l eşt ir i yapm a nın sayetler Birli ği Komünist
dakat ile bağd aş m adı ğ ı
Partisi'nin tarihi bir çok
görü ş ü yayg ındı. Baz ı arnoktada birle ş i yor. Ay nı
kada ş larımız da iki dill i
'~rta manda Komünist Partisi
olduğumuzdan
ş ikaye t
ile antagonist olduğ u döedi yorl a rdı ve bunun imnemler de var. Bildiğiniz
kan s ızlığını
savunuyorgibi 1930'lardaki bir parti Cari Henrik Hermansson; "Komüntern feshedi/ineeye kadar, partimizin kendi proğramı bile yoktu."
lardı. Kızılderili halkın
Foto;ANK
kongresi tamamıyla likide
dediği gibi , tek dil konuşedildi . Stalin dönemi ,
mak gerekirdi . Madem
Stalin taraftarları tarafınSovyetlere eleştirimiz var
dan başka anlama gelir. Bu dönem- re, eğer Troçki iktidara gelseydi Sta- yük yanlış da bana göre kendi halkı timizin kendi proğramı bile yoktu , dı , bunu açıkça yapmamız gerekirde Sovyetler Birliği'nde üretici güç- lin 'in aynıs ını yapardı diyorlar, hat- nın somut şartlarında hareket etme- hepimizin proğramı Komüntern il- ~i. Bu 1964 çizgisinin bir ilkesiydi .
me olayıdır. Her politik parti kendi keleri idi . XR diye adlandırılan Ko- Ikincisi de, Avrupa'daki ve Isveç'te
lerin muazzam bir gelişimi oldu . ta daha kötüsünü varsayanlar var.
DDBöyle söylemek zordur bence. halkını ve toplumunu temel almalı,
müntern müfettişleri politikamızı oluşan toplumsal şartlar bizi çok
Beş yıllık kalkınma planı ile ekonomik politika uygulandı. Diğer yan- Troçki çok erken bir dönem de top- onun isteklerini proğramlaştırmalı denetlerneye geliyorlardı. Nasıl po- partili bir sistemi kabul etmeğe zordan Sovyetlerde Büyük Anavatan lumun ve sendikaların militaristleş dır. Başka ülkelerde gelişen prob- litika yapacağımıza dair emir veri- ladı. Artık açık bir şekilde insan
mesinden yana tavır koydu . Troçkic lemlere göre politika yapmak, ona yorlardı. XR'ler seksiyonun politi- haklarının geliştirilmesini savunSavunması diye adlandırılan , Hitler
·"faşizmine karşı büyük bir zafer kayi sık sık özgürlükçü düşünür ola- göre tavır belirlemek doğru olmaz . kasına müdahale ediyor ve yanlış maya başladık : Sınırlanmasından
rak görmek bence yanlıştır. Troçki Bu politik bir partinin temel çalış- yaptığımızı söylüyorlardı. Çin'e ve yana değildik. Iktidara geldiğimiz
zanılmıştır.
'Bunlar olduğu sırada Sovyetlerde yaşamının farklı dönemlerinde
de başka partilerin varlığını kabulleneceğimizi söyledik.
büyük birterör de sürmüştür. Terör, farklı düşünceler savunmuştur.
"Her politik parti kendi halkını ve toplumunu
sadece parti ve parti üyelerine karşı Bunda tatsız olan olay şudur; bence
Dİki ana ilkeye değindiniz. Üçündeğil halka karşı da uygulandı. Yüzcüsü de bildiğim kadarı ile partinin
1920 ve 30'larda Sovyetler Birliğic temel almalı, onun istekleriniproğramlajlınnalıdır.
binlerce insan imha edildi . Bu döne- nde özgür bir ideolojik tartışmamn
demokratikleşme sürecidir. Öyle
Bajka ülkelerde gelıjen problemlere göre
mi değerlendirirken, dönemin olum olmamasının sıkıntısını çekiyoruz .
değil mi?
lu yanları ve sosyalizme katkılarını Bütün kamuoyu benzerliğe yöneltilDD Doğrudur. Parti demokratik
politika
yapmak
belirtmek gerek . Tabi öte yandan iş di. Komünist Partisinin bir çok yömerkeziyetçiliği kabul etmişti. Anona göre tavır belirlemek doğru olmaz/''
cak demokratik merkeziyetçilik.,illenen suçlar da. Stalin ve Stalin adı neticisi mesela Buharin ve diğerle
na işlenen suçların üstüne gitmek ri , kıvrak zekalarma ve parlak Markesi çeşitli an.lamlara gelebilir. Orgerek . Yukarıda belirttiğim iki fak- xist görüşlere rağmen yurtdışına
neğin ; bütün Isveç kitle hareketleri
tör arasında denge sağlamak olduk- sürgün edildiler, öldürüldüler. Bunve örgütlerinin işlerliğinin demok·:ıça zor. Ayrıca Stalin iktidarı ele gelar kabul edilecek yöntemler de- maları için büyük malzeme de oluş başka ülkelere de gönderildiler bu ratik merkeziyetçiliğe dayandığı
komiserler. Delilikti bu bence ...
turamaz.
söyleniyor. Kongreler yönetimi seçirmeseydi nasıl bir gelişme olur- ğildir.
Dünya komünist hareketi bildiği
du? Stalin'in yerine başka bir insan D Stalin ve Troçki 'ye duygusal bağ
Komüntern'e üye olmamız bağım çer ve iki kongre arasında yönetim
lanmak, onların yanlış veya doğru miz gibi uzun bir dönem boyunca lılığı da beraberinde getiriyordu. kurulları sorumludur. Komünistler
olsaydı aynı şeyleri yapar mıydı şek
lindeki spekulasyonlara cevap ver- luklarını savunmak ve tartışmak,
Sovyetler Birliğine oldukça bağlı Ilişkimizin böyle olmasında Sovyet- o zamanda yanlış bir anlam çıkar
mek anlamsızdır. Tarihi yeniden sizce ayrı parti kurmaya sebep ola- idi. Hatta diyebilirim ki bunlar parti ler'in dünyada ilk ve tek sosyalist ül- ınışiardı demokratik merkeziyetçi
bile değildi . Komüntern'in bir sek- ke olmasının da rolü büyüktü . Onla- kavramdan . Tartışmaların olduğu
bilir mi ?
pro.ya edemeyiz fakat .. .
DD Hayır, pektabi hayır. Bana göre
siyonu idi bunlar. Bizim partinin rın varlığı radikal işçi sınıfı hareketi yerde, fraksiyonculuk suçlaması
D Ozür dilerim sayın Hermansson.
yanlıştır. Bu gibi partiler eninde soüyeliği 1943'e kadar devam etti. KoAraştırmacı ve tarihçiler bu dönemiçin çok büyük önem taşıyordu .
vardı. Parti öncülüğünün aldığı kale epey uğraşmı ş/ar, bazılarına gö- nunda antikleşirler. Buradaki en bü- müntern feshedilinceye kadar. .Par- Sovyetler Birliği olmasaydı ve Hit-
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arasında düzenli bir kültür akımı olmalı. Olmalı ki zenginlik olsun. Za-

ten oluyor da. Ticari amaçlarla zaten bugün Angio-Saks kültürünü
TV vasıtası ile yayıyorlar, insanlık
kültürüne düşman yoksul bir kültürdür bu. Fakat Amerika ve diğer ülkelerde başka bir kültür daha var tabi. 1920 ve 30'Iarda birçok insan
Jack London'un kitapları ile sosyalist bilinci edin'di, ondan ilham aldı.
Gorki'yi de unutmayalım.

si

va

O Son sorumuz da Kürtlerle ilgili: İs
veç 'te yeni kurulan Kürt Komitesi 'nin
kurucususunuz. Kürtler hakkında ne biliyorsunuz, bugüne kadar ne gibi ilişki
leriniz oldu?
OO Konuyu siz daha iyi biliyorsunuz.
Kürt sorunu büyük bir sorun . Benim
için konu çok açık ; ben Kürdistan halkı
nın ulusal birliği için verdiği mücadeleyi destekliyorum. Onların ulusal kurtuluşlarını destekliyorum . Kürtler' in kendi ülkelerinde ulusal devletlerini
kurmaları doğal bir haktır. Son dönemlerde Kürtlerin tarihi ile ilgilenmeye
başladım , öğrenmek istiyorum. Tabi
Kürt Komitesi'ne üye olmamın bunda
önemli bir rolü var. Amacımız, Kürtlere
destek vermek. Kürtlere yapılan baskı
ları protesto edip, dünyaya duyuracağız .
Kürdistan'ın özgürlük mücadelesi ve
Kürtlerin haklı taleplerini destekleyeceğiz . Kürt sorunu İsveç'te oldukça yeni,
genellikle İsveç'e mülteci gelen Kürtlerin vasıtası ile halk sorunlarınızı öğren
meye başladı. 1950'lerde bu konuda fazla bilgi yoktu. Kürtler 1960'larda İsveç'e
geldiler.
Şunu da belirtmek istiyorum, eskiden
İsveç halkı arasında uluslararası sorunlar eskiden öneml: bir yere sahip değil
di. 1930'lar da öğrenci iken Asya' yı, Afrika'yı bilmiyorduk, sadece coğrafya kitaplarından duymuştuk. Bizim için bu
kitaplar gerçek ve canlı bir gösterge teş
kil etmiyorlardı. Bu konuda uluslararası
basının rolünü unutmamak lazım. Şim
di ki gençler basın-yayın araçları vasıta
sıyla enternasyonalist bilgilenmeye kavuşmuş durumdalar. İsveç'e İkinci Dünya Savaşından sonra çeşitli halklardan
mülteci olarak gelenler oldu. Bunlar da
böylesi sorunları öne çıkardılar ve İsveç
kültürünü zenginleştirdiler. Karşılıklı
etkileşimi burada da açık görüyoruz.
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ra parti İsveç toplumu ile ilgili teorik ça!tşmalarını da yoğunlaştirdı .
Siz bu dönemde partiye öncülük ettiniz. Ekonomik tahliler, yeni politika/ann saptanması ve başka konular araştırılıyordu ...
DO Doğrudur. Partinin perspektifı
ni geliştirdik. Komşu ülkelerde sosyalist halk partileri oluşmuştu . Aynı
dönemde, hem Norveç, hem de Danimarka'da. Ülkemizde böyle eği
limler varsa onları da aramıza alabiliriz dedik . Parti mümkün olduğu
kadar geniş olacak ve böyle grupları
da kapsayacaktı. Bundan dolayı parti adımız Sol Parti Komünistleri oldu . (VpK) , eskiden adımız İsveç
Komünist Partisi (SKP) idi. Bu değişiklikten amaç kendi dışımızdaki
grupları da partiye kazanmaktı.
D Sayın Hermansson , yurtseverlik
ve komünizm konusuna geçmek istiyoruz. Daha önce yurtseverlikten
söz ettiniz. Size şunu sormak istiyorum: Komünizm ne kadar yurtsever
ve/ veya milliyetçi olabilir? İsveçce
mi, yoksa yabancı büyük bir dilde
mi, edebi eser/er, şiir, müzik ve benzeri etkinlikleri okumak ve dinlemeyi tercih ediyorsunuz?
DO Ben akılcı bir yurtseverlik, yani
bir anavatan duygusu ile sosyalizm
için mücadele arasında bir çelişki
görmüyorum. Yurtseverlik ve Enternasyonalizm arasında da çelişki
görmüyorum. Bunlar birbirini şart
koşuyor. Sosyalizm bugün ulusal bir
temelde etkinlik göstermeli, biçim
çılarak ulusal olmalı. Aynı zamanda
lsveç işçi sınıfı ile başka ülkelerin
işçi sınıfı arasında daşY,anışmayı da
unutmamak gerekli. Orneğin çok
uluslu şirketlere, emperyalizme
karşı mücadele etmek birlikteliği
gerektirir. Enternasyonalizm ve dayanışma duygularının bir anavatan
duygusu ile birleşmesinde zarar
görmüyorum. .
Dile gelince; lsveç'te yaşayan insanlar olarak dilimizi ve kültürümüzü korumamız gerekli. Bize bunu
başkası yapamaz. Ulusal mirasımı
zı yeni kuşaklara taşımak gerekli.
Bütün uluslar açısından da bu böyledir. Çeşitli ulusların dilleri ve kültürleri dünyanın zenginliklerini
oluşturuyor. Ulusal kültürler izole
olarak yaşamıyorlar, biribirlerinden karşılıklı olarak etkileniyorlar
tabi. Tarihsel olarak bu böyle olmuş, böyle olmaya devam edecek.
Haı:ıgi dili tercih ettiğime gelince;
tabi lsveçce okumak istiyorum, daha kolay oluyor. Ama bu okuduğum
eserin durumuna da baği. Mesela

DEvet Hermasson 70yaşını geçtiniz. 70
sonra Kürt tarihini öğrenmeye
başladını"t;, umudumuz sizin 100. yaşını
zı da kutlamanız. Başarılar.
DDBen teşekkür ederim. Biliyorsunuz
Kürtleri öğrenmenin zamanı gelmiş.
100 yaşıma geldiğimde o zaman yine gelin size Kürdistan hakkında daha güzel
01.02.1989
cevaplar vereceğim!.

yaşından

Şerefxan

Ciziri

sunsa dahi; bu durum bile, Danot'un aklıyamaz.
Çünkü Danton'un Danton olduğu kesitte (Fransız
burjuvazisinin 200 yıl sonra bugün bile hala ondan
nefret ettiği) Maximillien- François- M ari e- lsidore
de Robespierre gerçeği sözkonusudur.
Devrimin omurgasını teşkil eden geniş emekçi yı
ğınlarca "L'incorruptiple (yoldan çıkartılamaz, satın alınamaz) '' ünvanıyla anılan Robespierre, TiersEtat için milletvekili seçildiğinde 30, idam edildiğin
de ise, 35'indedir. Büyük devrimin gerçekleştiği süreçte, tarihi sokaklarda yaratan baldırıçıplakların
plebenciliğinden aldığı güç, bir burjuva devrimin sı
nırlarını da zorlayan Robespierre, her devrimin ülkülerinden vazgeçmeden süregen kılınmasının gerektiği ve koşullandırdığı bir önder tipidir.
Robespierre'de devrimin sürekli kılınmasına yönelik olarak bir çok önderde eşine ender rastlanır bir
moral gücü inanmışlık sözkonusudur. Büyük devrimin Toplumsal Kurtuluş Komiteleri çaplı bir terörü
gerçekleştirmekle "suç'1anan Robespierre'nin iki
yıllık iktidarı döneminde ölenlerin sayısı, Napolyon'un Moskova seferinde ölenlerin ondabiri kadar
değildir. Kaldı ki, Robespierre söz konusu dönemde
uygulamalarının yumuşaklığından ötürü (24 Mart
1794'de tasviye edilen) Hebert yanlılarınca 'sol'dan
bombardımaniara tutulması yanında, 15 Temmuz
1793'de Marat'ın öldürülmesine ve kendisinin de
Henri Admirat tarafından suikaste uğratılmasına kadar ki, yaygın bir karşı karşı-devrimci d irenişle karşı
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''Yurtseverlik ile enternasyonalizm arasında
bir çelişki görmüyorum.
Sosyalizm, bu gün biçim olarak ulusal olmalı!"

Zamanı durdurmak 'olası değil. Bu olanaksızlık
içinde, dünyayı değiştirerek yep-yeni ve daha adil bir
yörüngeye oturtmanın, tutkulu ve coşku dolu kavgasını veren Jakoben'lerin büyük devrimi, devrimci
proletaryanın katıkçısı olduğu değerlerinden bir şey
yitirmeden, tastamamına 200 yaşına bastı.
Bastil'in düşürüldüğü 1789 yılının, geniş halk kitleleri arasında, ''özgürlüğün birinci yılı '' diye adiandınidığı bu çaplı tarihsel girişimin, düşmanlarıyla
12 yıl boğazlaştı. Bıraktığı çok boyutlu devrimci kalıtla da, yığınların ilk büyük devrimi diye anıldı. Bu
nitelemeye hak kazandı ...
"Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" sloganıyla ve de
Marseillaise'in devrimci savaş sancağı altında, Fransa'da olduğu gibi; bütün bir kara Avrupa'sındaki gerici statüko ve yapıları alt üst eden Jakoben'lerin 12
yıllık iktidarı "kimi '1erine göre "tarihin utanç"
sayfaları ya da ''ne yaptığını bilmeyen terör yılları ''
olarak nitelense de; Jakoben'ler kendi tarihsel gerçeklikleri ve koşulları içinde, bugün devrimci proleteryanın çekinmeden 'BİZİMDİR' diyerek sahip çı
kabileceği ve çıkması gereken, sokaklardaki tarihsel
yığın insiyatifinin hükümranlığıdır.
Devrimden 200 yıl sonra bugün, 'tarihsel bellek
kaymasından malül' olan büyük ihtilalin Fransa'daki
torunları (TV kanalı TF-I'in bir kamuoyu yoklamasında) % 75 gibi ezici bir çogunlukla, Kraliçe Marie
Antoinette'nin idamına karşı çıkarak ''Jakoben '/erin
devrimci fanatikliğini '' mahkum etme ayınazlığın ı
(artık pasta yiyebilen liberallerin şarlatanlığıyla) yaşayabilse de; devrimci proletaryanın tek kalaçısı olduğu karşı tarih, artık bu bakış açı lı hiç bir eleştiri
ya da 'tahsih 'girişimini ciddiye almamaktadır. Çünkü tarihbir kez yazılır. Ve de tarihbir kez onun muhatapları tarafindan yazıldıktan sonra da, o ya mahkum edilir ya da savunulur. İki/em çok açıktır. Bu
bağlamıyla da, 'tarihi tesih etmek' gibi, şartatanca
ki üçüncü bir yol yoktur.
Tarihte 'üçüncü bir yolu' hep kaypaklıklarıyla maruf olan ödle k li bareller aramıştır. Ve de büyük devrimin önemli ve de önde gelen isimlerinden biri olan
Georges- Jacques Danton'da bunlardan birisidir.
Mitterand iktidarının engin mali sübvansiyonlarıyla
desteklediği, Polonya' lı film yönetmeni Wajda'nın,
tarihsel kişiliğini 'estetize' ederek, ödlek liberalliği
kutsadığı Danton'u, yapıtlarından yararlanarak tanımlıyabilmek çok zor, hatta olanaksız. Geride parlak ve ajitasyon gücü yüksek söylevleri dışında bir
külliyat bırakamam ış Danton'un kiş.iliğinde , bir 1917
Rus Devrimi'nin Kerensk'sini ya da 1919 Alman
Devrimi'nin Noske'sinin (ana hatlarıyla) bulabiimeniz çok kolaydır.
Kimi tarihçilerin ' 'dahi bir oportünist ' 'diye niteledikleri Danton, yığın hareketinin öne çıkardığı bir
aktör ve söylem adamı. Entellektüel ya da sistamatize edilmiş proğramatik bir faaliyetten, her zaman
uzak duran Danton için, devrimin herşeyin üzerinde
olan çıkarları ve de devrim süreçlerinin devrimin
ilerletilmesinde başkaca ki hiç bir yasayı tanımazlığı,
(hiç bir nedenle) kabul edilebilir bir şey değildi. Bunun içindir ki, o devrimin en ön safında gibi görünmesine rağmen, durmadan ilerleyen devrim sürecinin önce gerisine, sonra da kaçınılmaz olarak dışına
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büyük bir çoğunluğu tartışmaların
zorunlu olduğunu söylüyordu. Hiç
bir parti üyesine öncülüğün görüş
leri zorla kabul ettirilemez. BelirleY..ici olan parti kongre kararlarıdır.
Uyeler parti proğramını ve tüzüğü
nü kabul etmeli tabi, zaten öyle olmasa herhangi bir partiye üye bile
olunmaz. Günlük sorunlarda ayrı
görüşlerin olabileceğini kabul etmek gerekli bence.
O dönemde parti içinde hemen tartışma alevlendi. Bazı arkadaşlar pasifıst bir düny~ görüşünü savunmaya
başladılar ve Isveç'in tek başına silahsızlanmasını ileri sürdüler. Diğer bazı arkadaşlar da bunun imkansızlığını ileri sürüp, İsveç'in bir
savunmaya ihtiyacı olduğunu ve tarafsız bir politika sürdürmesini savunuyorlardı. O dönemler bu tür
konular tartışılıyordu ve bence
iyiydi ...
DBu dönemle ilgili bir sorumuz daha var sayın Hermansson. Bildiği
miz kadarıyla 1964 çizgisinden son-

bazı durumlarda hakim olduğum
dilde eserler okumak istiyorum, örneğin Sheakspeer dramlarını ingilizce okumak isterim. İngilizce Sheaspeer'in kullandığı gibi çok detaylı
ve zengin bir dildir. Isveç dili ise bu
kadar gelişmiş değil. Çeviride bazı
kelimeler ve anlamlar kaybolabilir.
DBu soruyu sormarnın nedeni: Bazı
fanatik sol gruplar kendi kültürlerine yabancı/aşıyor/ar. Çin ve Sovyetler 'de olan edebiyat, kültür, tiyatro,
müzik hatta giysileri bile taklit etmek istiyorlar. Kendi ülkesini tanı
maz,fakat Sovyetler ve Çin 'deki tüm
yazarları, filozofları bilir. Kendi ülkesini küçük görür, başka ülkeleri
de büyütür ve benzeri ...
DOSöyle bir eğilim bence yanlış
tır. kendi kültürümüzü kendimiz yaratmalıyız. Böylesi bir eğilim olabilir. Ama biz kendi devrimci ve sosyalist kültürümüzü kendimiz yaratmalıyız. Sadece başka ülkelerin verileri ile yetinirsek kendi kültürümüzü de geliştiremeyiz. Fakat kültürler arasında kalın duvarlar inşa
etmemek gerekli. Halklar ve uluslar
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rarları bütün üyelerin uygulamak
zorunluluğu vardı. 1964 ise partini

düştü.

Ağustos

1792'de Marat ve Robespierre devrimi
konusunda ciddi bir ikilemi yaşarlarken, Danton, Cordelier Kulubü üyeleri ile, tarihte eşine ender rastlanılan bir özveri ve coşkuyla
ihtilale katılan Paris'en baldırıçıplaklarıyla ve taşra
dan gelen gönüllülerle, Bourbon hanedanına karşı
hareketin başına geçmesine geçti ama, o hiç bir zaman ihtilali anlayamadı. En iyimserinden çoşkula
rıyla duyumsadı. İşte tam da bu noktada, ihtilali anötürü de, 'neden ihtilalci
layamamasından
olduğunu' asla bilinç üstüne çıkaramamanın belirsizliği ile ''kimilerinin'' trajedi olarak nitelediği kaçınılmaz geleceğine kucak açmış oldu.
Küçümsenmemesi gereken bir hukuk ve edebiyat
öğreniminin kültürel zenginliklerine sahip olan
Danton'un, devrim sürecinde tutarlı ve net bir politik
çizgisi olmuyor. Aksine Danton galeyana gelmiş yı
ğınların kendiliğindenciliğine, gel gitleriyle bağlan
mış istikrarsız bir kişiliği simgeliyor. Karmaşık kişi
liğinin, büyük devrimin akıttığı kanla daha da dengesizleşmesiyledir ki, Danton, artık dışına düştüğü
devrimin önünde bir engel oluyor. Bunun için de, Jakoben'lerin düşmanlarıyla kendi aralarına koydukları ve de düşmanlarının ellerini sıkmak yerine, onlardan layık olduklarını esirgemeden kelelerini uçurdukları giyotin Danton'un da sonu oluyor.
Ulusal ölçekte anti-jakoben çevrelerle devrimin
ilerleyişine karşı tavrı ve engelleyiciliği 'ispat/ı,
şahit/i' olan Danton'un İngiiiz monarşisiyle de kimi
bağlantıları olduğu, bazı tarihçilerce altı özenle çizilen bir iddiadır. Jakoben'lerin elinden savunma hakkını almaları, tarihin tek tashihinden yana ki, kimi liberallerin "haklılık" marjı arayışlarına 'olanak'
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karışyaydı.

Şunu inkar etmemek gerekir: Devrimin çehresi kianlık koşullarca 'belirlenebilirek' dolu dizgince
aşırılaşabildi. Bu tür aşırılıklara rağmen bugün artık

mi

hiç kimsenin bu devrimi ve bu devrimdeki önderliğin rolünü tartışmak durumunda değildir. Çünkü , bu
terörü öncelikle ve özellikle Aristokrasİ provake etmiştir. Ve de kuşku yoktur ki, eski rejim layık olduğunu kendi elleriyle hazırlatmıştır.
Evet belki de, Robespierre'nin teorisindeki iyimserliği ve insancılığıyla (yine "kimi ' 1erine göre) uygulamalarının şiddeti arasındaki zıtlık 'garip bir paradoks'tur. Ama hayır! .. Ortada ne böyle bir paradoks ne de gariplik yoktur. Çünkü öneellikle sözünü
ettiğimiz tarihsel kesitteki eskimiş üst yapı, Aristokratları va Ruhbanlarıyla tarihsel ge lişmenin önündeki, ciddi bir ur ve ko kuşmuş bir asalaklık öreniğiydi.
24 milyonluk tüm Fransa nüfusunun % 1.5'una denk
düşen 350 bin kişilik aristokratlar tüm toprakların %
20'sini elinde tutarken , Ruhhanların elinde tuttuğu
toprak mülkiyeti ise, % 6 civarındaydı. . . Ve de aristokrasİ ve ruhhanlar gelişimin gerisinde kalan etkinliklerini ve ayrıcalıklarını her şeye rağmen (elbette
Avrupa monarşilerinin aktif desteğini de alarak) korumanın binbir varsiyonlu çabalarına girince, devrim Haziran 179l'den itibaren, iç ayrışmalarını da geçirmecisine iyimser ve insalcıl idealleri uğruna, ister istemez sertleşrnek zorunda kaldı.
Kim nasıl nitelerse nitelesin söz konusu girişim .
(defalarca yineledeğim gibi) yığınların aktif Katılı
mıyla taçlandırılmış siyasal bir devrimdi. Yeni bir
kamusal otorite, düşünüş, konsessus ve tüm bunların
toplamına denk düşen devrimin yeni insanlarını ( 'özgür yurttaş 1arı) yaratmayı hedefleyen söz konusu siyasal devrimin liberallerce anarşik bir kaosun dengesini yitirmiş terörizmi olarak niteleyebilmek kesinkez olası değildir. Çünkü, büyük devrimi
niteleyen eskiyi yıkıp yerine yeniyi kurmas ıdır. Yoksa bunu gerçeklerken çeşitli sınıfsal moral normları
nın değer yargılarıyla araçlarının farklı değerlendir

ve olmamalıdır da.
ki, gerçeklerneye kalkıştıkları burjuva devrimini, tabandaki pleibenci potansiyelin tercümanı
olan Jakobenlerce burjuva çerçevesini zorlaması,
Robespierre ve Jakobenlerin de sonunu getirdi. Çünkü, siyasal devrimin yıkıcılık postunu üzerinden atarak, zorunlusu olduğu toplumsal kuruluşa geçmesi
gerekliliği; devrimin burjuva karekıeri kişiliğinde ,
siyasal devrimin tahrip etme kavgasını verdiği herşeyle , özel mülkiyeıçi toplumsal kuruluşun birleşerek
yeni bir bütün oluşturmasını devreye soktu ki, bu da
Jakobenlerin sonunun i/anına yol açtı.
Ve de denilebilir ki, Rousseau, Voltaire, Robespierre ve Babeufun ülküleri çaplı radikaliliği ile ·genç
burjuvazi tarafından bile gerçekleştirilemedi. Aksine genç burjuvazi de, onun çağdaş ihtiyar torunları
da, bu radikal düşünce ve davranışların devrimci
özünü ya Rouseseau ve Voltaire'deki gibi boşaltarak;
onları hiç bir işlevsel radikalliği olmayan ''aziz '1er
mertebesine yükseltti. Ya da Robespierre ve Babeuf
gibi, 'terörist' ilen edip; tarihin derinliklerine görnere k unutturmayı yeğledi.
Lakin 200 yıl sonra da, hertürlü illüzyona ve manipülasyona rağmen hiç bir şey değişmed i. Jakobenler
tüm toplumsal başkaldırıların güçlü bir ilham kaynağı ve de, önemli bir kilometre taşı olarak, unutulma- _
Paris,31.01.89
dı ve unutturulamadı.
Temel Demirer
meleri
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D "Görünmez milli bağlarla yekdiğerine
olan Anadolu'nun çeşitli
memleketlerinde Kürdistan sürgünleri ,
sürgün yerlerinden kaçarak Kürdistan'da
yapılmakta olan Kurtuluş mücadelesine katılmak için birbirimizi teşvik etmekte ve cesaretlendirmekte idik .."
bağlanmakta

nıesaisi Kürtlerin hakl ı davas ı nı medeni dünyaya tan!tnıa
ğa ziyades i ile hizmet ettiğine şüph e yoktu r. Kahraman Ihsan
Nuri'nin h inırnetiyle kurulan medeni ve askeri teşki l atın Ağ
rı dağ ındaki nıağ lubiyet i, gerçekte bir zaferdir. Kürtlere hak
tanı nıayan bazı devletlerin al ey hd arlığı ve Türklere ve yard ı
mı o l masayd ı Ağrı 'daki bu Kürt siyasi teşki latının deva nıını
Türkler yasakl ayanıı yacakl ard ı.

ki

İhsan Nuri Ağrı'dan çekildiği zaman Türk gazeteleri Mustakil
(Beğımsız) Kürdistan burada medfondur (yaliyor) diye Kürt bayrağının üzerine kond uğu bir mezarla keyifle n iyo rla rdı. Kürt davası ile
ilgilenen kimseler ve teşki l atl ar, Hoybun Kürt Istiklalinin bir sem-
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Ondokuzuncu Bölüm Sayı 60; Sayfa 8'de
İki millet arasında hasıl olan anlaşmazlık sebebiyle
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uzun zamandan beri Ernıenilerin Kürtler aleyhine yaptıkları propaganda l arın durdurulması gerekliliğ i ni Ermeni delegesi kabul etti: Ermeniler sahip old u kları yayınlar aracılığı ile hangi nıenı l ekette olursa olsun Kürt
davasını savunacaklarını Avrupa'da, Amerika'da yaptık l arı aleyhdar propagandaların aksine olarak Kürtler
lehine propaganda da bulunmaya söz veriyorlardı. Sonra Ermenileri n çeşitli memleketlerde bulunan Kürtlerin
birbiriyle ilişkilerine Kürt örgütü kuruluncaya kadar
aracı olacaklardı. Kürdistan'ın büyük bir kısmını içine
alan hayali büyük Ermeni davasından vaz geçeceklerdi. ·
1927 senesinin Eylül ayında toplanan kongrede doktor
Şükrü Mehmet beyin riyaset ettiği kongre çalışmalarına
devanı ederek Hoybun ismiyle siyasi bir cemiyet kurulmasına, cemiyeti n tüzü ğü ile siyasi amacını gösteren bir
Kürt milli yenıi n i olu şturul mas ına karar verdi.

noktasın

dan öneminin takdir edilmesi gerekir.
Kürtlerle Ermeniler arasında an l aşmazlık
konusu olabilecek Kürdistan ve Ermenistan
hudutlarının halli meselesi istikbalde meydana gelecek Kürt ve Ermeni hükümetlerine
bırakılması taraflarcakabul edilmişti. Sonra
Ermeniler Kürt teşkilatının gelişmesi için
yapacakları yardım meselesi de, yine ileride
iki milletin hükümetleri tarafından göruleeekti.
Hakikaten ilk dönemlerde Ermenilerin
araçlarından çok yararlanıldı. Muhtelif
memleketlerdeki Kürt bölgeleri ile yapılan
ilişkilerin büyük bir kısmını onlar temin ettiler. Ağrı dağı mücahitleriyle, Hoybun merkezinin ilişkisini onlar temin ettiler. Ağrı dağı mücahitleriyle Hoybun merkezinin ilişkisi
onların aracılığı ile yapıldı. Avrupa'da Amerika'da yapılan Ermeni yayınları Kürtler
aleyhindeki fena fıkirlerin düzeltilmesine
çok yaradı. Ermeniler bu neşriyatlarıyla
hakkımızda bir zamanlar yaptıkları aleyhdar
propagandaları tekzip etmiş oluyorlardı.
Türk hükümetinin çeşitli aleyhdarlığına ve
bazı düşük ahlaklı kimselerin fesadına rağ
men Hoybun kuvvetli olarak yolunda yürüyordu . Anadolu'da sürgünde bulunduğumuz
zaman Kürdistan'da gittikçe şiddeti artan
milli faa!iyetlerin kuvvetlendiğini ve Ağrı
dağında Ihsan Nuri ve fbrahim Hesso Telli
ile arkadaşlarının durmadan yaptıkları milli
çalışmalara dair Türk gazetelerınin farkında
olmad ı kları yazılarla Holbun Cemiyetinin
teşekkü l üne ve Kürt mill i hareketine dair
açıkladıkları haberlerden Kürdistan'daki durumu öğrenerek büyük bir sevinç duymak-
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bolü olarak tanıd ığı gibi, yaptığı siyasi yayın
ile de Kürt davasın ın kazanı l ması yolunda
çok büyük hizmetlerde b ulunduğunu itiraf
etmektedirler.
Yu karıda izah ett iğimiz esaslar üzerinde
Ermenilerle Hoybun itt i fa kında bir zaruret
vardı. Mill i bir sesle iç ve d ı ş dünyada propaganda yap ıl masının gereği karşısında Kürt
milletinin elinde kendisini medeni aleme tanıtacak en küçük bir yayın aracı yoktu. Muhtelif Kürt mıntıkaları arasında ilişki kuracak
imkana sahip olamayan Hoybun'a yardım
edecek, dostluk gösterecek ne bir heyet, ne
de bir hükümet vardı. Bütün bu değerl endir
melere rağmen Ermenilerle dostluk kurmada bir fayda görü l müştü. Ermenilerin Kü rtler aleyhine yaptıkları propagandal arın , önü
alınarak lehte propaganda yaptırı lmasıda bir
işti. Bu anlaşmanın Def'i wrar celb'i menfa-
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Heybun 1925 i syanından beri Çabakçur Farki n, Satayd ı k.
Türk gazetelerinde Ağn hareketi. Zinar Silopi'nin notu şöyle: Kürdistan yaşwor ve
sun , Ağ rı dağ l a rındaki Türklerle mücadele etmekte
Görünmez milli bağl a rl a ye kdiğe rine bağ
yaşayacaktir.
(Doza Kurdistan Sayfa; 251)
lanmakta olan Anadolu'nun muhtelif memolan ku vvetli Kürt çetelerinin dağ ınık halde o lmalarını
leketlerinde Kürdistan sürgünleri , sürgün
teknik cihetinden bir progranı etra fınd a toplayarak bu
AGRİ
yerlerinden kaçarak Kürdistan'da yapılmakta
canlı Kürt kuvvetlerini milli amacın elde edilmesi yolunda
olan kurtuluş mücadelesine katılmak için birbirimizi teşfık ve cüfaydalı bir h~ le getirmeye çalış ıyordu .
retlendirmekteydik. Bazı arkadaşl a r fiilen harekete geçerek sürgün
Kahraman Ihsan Nuri ve arkadaş ları Rasinı ve Hurş id ' l e
bulundukl arı mahallerdenkaçarak Kürdistan'a girmi ş l erdi . Bunlarberaber Irak'tan kaçarak Ağrı 'da bulunan nıücahitlere katıl 
dan Lice'li Galip ağa Kürdistan sürgün yerlerinden kaçarak Kürdismak istemeleri ş üphes iz _ki büyük bir kahranıanlık eseridir.
Nevalen te tiji xwin bun tan'da yapılmakta olan kurtulu ş mücadelesine katılmak için içten
Kinı_liklerini gizleyerek Iran hükümeti s ınırlarından geçerXilxil tiji cendek bun içe kay naştıkl arını , yüzelliliklerden Halep'te bulunan Doğru Yol
ken Iran hükümeti tarafından varlıkları anlaş ıldığından peş
Raste bere agir tu bu gazetesi sahibi Celal Kadri'ye anl attığımda benim de ismimden
Agri agri tu agir bu
lerine takılan askerlerle yaptıkları çatı şmada , Rasinı şehit
lro agir lawe te bu bah setmiş olmas ı haberini Celal Kadri , Türk Kon solosluğuna bilNav dinyayeser bilind bu
dirmi ş olduğundan , Anadolu'daki sürgünlere, h~kümetin denetimi
düşnıü ştü . Bunun üzerine Hurşid Irak'a dönmüş, İhsan , azHelbe agri Helbe agri daha ziyade bir dikkatle artmı ştı . Bundan dolayı Izmir polis karakoLi Kurdistan tu çira bu
nıinden ge'ri kalmayarak tek başına bin bir zorluk ve tehlikelu tarafından fotoğ rafını çoğaltılarak Anadolu vilaxetlerine dağıtıl
Helbe agri Helbe agri
lere önem vernıeyip yoluna devamla Ağrı'ya gelmişti . Çok
Roja azadi ser te hilat dığı gibi beni s ıkı bir denetime tabi tuttular. Filhakika ben ve bır kı
iyi idaresi sayesinde az bir zaman zarfında _Ağrı'da bulunanRonika te da besra reşat s ım arkadaş l ar, bilhassa bu arkadaş lar aras ında merkezi KürdisRonahi direşand her deran
lar aras ında önemli bir mevki ye sahip olan Ihsan , yüksek kaNav milleta azadi çand tan'da çok büyük bir nufuz sahibi ve gerçekte şah s~n çok alicenap
Agir
di
rijand
ser
seran
biliyeti ve dirayeti ile savaşçılar aras ında yapmayı başardığı
Helbe agri Helbe agri temiz ahl aklı "M"isimli arkadaşta dahil olm as ıy la ızmir'den kaçaErd dihejand car caran
düzenl ı;:nıe ile Ağrı dağında bilinçli bir varlık vücuda getirrak Kürdistan'a gitmek tedbirini haz ırlamaktaydık . Aslen Di yarbaHelbe agri Helbe agri
mi şti . Ih san' ın Ağrı 'da bulunduğunu haber alan Hoybun
Ser singa te si girtiye kırlı olan ve İzmir'de yerleşmiş kayıkç ı Şevket'in istanbotu bizi bir
Rodos adas ına çıkaracaktı. En zoru Rodos adas ına geçebilmerkezi derhal kendisini Ağ rı askeri delegesi ve milli hareAla Kurd pel didiye gece
Ji hirsate !av revi bu
mekti . Oradan Suriye'ye ve Kürdistan'a gitmek kolay bir işti . Kürketin genel kumandanı olarak tayin etti .
Kurdan re tu Kabe buye distan'dan devamlı bizlere kadar yetişen muhtelif dağlardaki milli
Her kevire te çun agir bu
Helbe agri Helbe agri hareketlerin ümit ve emel verici haberleri göğsümüzü istikbale ait
We
çaxe
te
dizani
bu
İh şan Kürt milli kuvvetlerinin düzenleyicisi ve Ağrı teşki
hay ırlı ve nurlu duygularla dolduruyordu . Türk hükümeti senelerTuran neyare ari bu
l atının reisi s ıfatıyla genel merkezle irtibatını koruyarak alHelbe
agri
Helbe
Agri
den
beri kuvvet uygulayarak söndüremedi ğ i bu milli hareketleri ,
Helbe
agri
Helbe
agri
dı ğ ı talimatları göre ·çalışnıalarına devanı ediyordu. Her türJi sawa te Tirk digiri bermutad aldatmak yoluyla haletmeye giri şmi şti. Bir çok vaatlerle
lü vas ıladan mahrum o dağ baş ında Ağrı adında çıkardığı gaTe dit çawa rom revi savaşç ıları aldatmak istiyor, af edileceklerini söyleyerek kendilerini
Be şek disa hirsa te hat
zetede Kürt milli dava s ından bahseden yazılar yaznıaktaydı.
Helbe
agri Helbe agri hükümete itaatadavet ediyorlardı. Bu amaçla Ağrı kahramanı Ihsan
Ew agiran bune kelat
Nuri ve arkadaşlarının 1928 senesi Eylül ayında Beyazıt vilayet
Konı bun edi ser te civat
merkezine 30 ki . bir mesafede bulunan Şey hli köprüsünde hüküİh san zorunlu oturuma tabi olarak ş imdiye kadar Tahran'da
Ihsan
Nuri
ve
dolayısı
y
la
Helbe agri Helbe agri
met baş kanlarıyla yaptıkları toplantıda Kürtlerin bir kı smının emlabulunmaktadır. Bu ikanıeti sıras ında da boş durmayarak milHoybun Ağrı 'da kurduğu mil- kı müsadere edilerek Anadolu'da süründürülmekte oldukları duletinin temiz as lını ve geçirdiği tarihi devirleri bildiren Nejali ve medeni millet gibi hürri- rum devam ederken, yapılacak affın ciddiyetine nas ıl inanabilecekŞerq u Xerb basik girtiye
di Kürt isimli kıymetli bir tarih kitabı da çıkarmıştır.
yet
ve istiklal mücadelesinde lerini itiraz şeklinde söyleyerek bu sürgünlerin memleketlerine iade
Ser singa xwe !av girtiye
kabiliyetini isbat etmiştir. edilmelerini ve emlaklarının tekrar kendilerine verilmesini anlaş
Kurrnıanca ra sitar buye
Ağ rı gazetesinin bir nu s has ında Helbe Ağrı marşı çıkarıl 
Hoybun'un milli mücadelede maya esas şart olarak koyduklarından , Başbakan İsmet paşa Millet
Helbe agri Helbe agri
mı ştı. Bu marşı aynen aşağıya alıyorum .
· Devam edecek
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Di peşketin ı1 xurtlörina edebiyata welatekl de beguman ni viskaren wi welati ro leke esas i dileyizin. Jj ber ve jl di ve em qedr ı1
qimete nivlskaren xwe bigirin ı1
li wana xwedi derkevin. Le dive
em bizanibin ku bi veya tene ji
naqede! Di vi warl de gelek proeblemen me weki din hene. Ji bo
peşketin lı xurtkirina edebiyata
me di ve em hewl bidin xwe. van
probleman beri rojeke çareser
bi kin .
Eve rastiyeke ku di ware edebi
de miraseke me ya xurt ıuneye.
Digel ku iro nivlskaren me zecte
bı1ne ji. disa bi hejmarin. U ,
xwendevanen me iro behejmarin. Geleke wanji bi zimanen biyani dixwlnin. Ango xwendevanen Kurd in le. ne en kurdi ne!
Sederne veya ji bi kurdi tu ne buna literature ye.
Xwendevanen me bi zimane ku
bi sedsalan lı bi hezaran pirtlık pe
hatine nivisln xwendine lı dixwlnin. Le niviskaren me bi zirnaneki ku hejmarek · pirtlık pe hatiye
nivisin dinivisinin. Helbet we
niviskaren me nikaribin bersive
bidin daxwaz lı taleben xwendevanen iro.
Literaturek xurt mina ku xwendevanen kurdi zecte bike, ew de
zimane kurdi ji xurt lı dewlemendtir bike. Dewlemendiya zimaneki di karani na wl zirnan i de
ye. Dema ku bi zirnaneki bi .xurtl
hate nivisandin ı1 xwendin, ew
zirnan de peşkeve (ı zengin bi be.
Zimane me !ro di gelek aliyan
de peş neketiye, di )ler wari de
valahiyek te heye. Herweha. weke problemen literaturl, problemen kurdi en akademikiji gelekin. Problemen akademik! dive
netenedi sere akademisyenan de ·
hal dibin. Dema ku bejeyek an
tişteki nu li kurdizedebi be. di ve
eve bi xurti bikar be, li nav komen xwendevanan belav bibe. Ji
bo veya jl literaturek xurt dive.
Rojname ı1 kovaren ku der ten ve
valahiye danagirin.·
kemasiya mezin iro eve ku
xwendevanen kurdi kem in. Ji bo
zectekirina xwendevananji, dive
ji zimane kurdi re enteresc hebe.
Ji bo ve ji dive bi kurdl literaturek xurt hebe. Ji xwe tişte ku li
cem me kem lı xelaye jllro ev e.
Bi peşketina civak ı1 miletan
edebiyatjl peşketiye. gelek şax lı
ekolje veblıne. Nivisin lro bi gelek babetan dibe. Her babetekl
nivisine weke naveki xwe, prensiben xwe en taybetiji hene. Weke minak; roman, çirok, biyografi, tiyatro, rexne, bibliyografi,
fabl ı1hwd. babeten nivisinen
edebi ne. iro gelekji van babeten
nivisine di kurdl de tune ne, bikar nehatine. Di rewşa !ro de niviskaren Kurd bi tene nikarin ve
valahiye dagirin. Ji ber ve yeke jl
dive em deriye xwe ji edebiyata
dine re vekin, ji zimanen din
wergerlnin kurdi lı bi vi awayi
edebiyat ı1 literatura xwe dewlemend bikin.
Di ve baweriye de, Kurdistan
Press we rupelen xwe ji edebiyata d ine re veke. Di vi wari de ku
xebaten niviskar u ronakbiren
kurd hebin, (weke wergere, an
danasandina klasikek d ine an nivlskareki biyani uhwd.) em hevi
di kin de jimere bişinin; em de bi
rupelen Kurdistan
kefxweşl
Press'e de biweşlnin.
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taee
ronahiye me
Ez mem im. bejna ~el
ne ~irin~ e ji l<ujan navçe me
ji Amede. bajare nujen Diyarbel<r
ji seri ta bini birin ·
l<eliha min. diyariya biren min Ermeni?
tev Dicle dilol<an li hev di~erinin .
Ji Kermenşah. Kerl<ul< ü Rehaye
çend hezar sal temeni min heye.
Ji Mehabad. Merdin yan ji Zozanan
her yel< ji wan xwedi dirol<el< ren~n
~ula evine me weha nerm
ji axa sor e xwina min
Koçere çiya. sitrana azadiye me.
Min ev ware ha parast
ji çar hezar sal ü vir de
ez im xwediye dirol<e
dile min bi ala ren~ln ve şah!
ji Zina xwe re ~ovend dil<im
ü bi coyen ave re helbest dixwinim.
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firaxşuştine

serxweş

ku

dhana

Gele

va

Bi xwe ezji wan kesen ku fıraxşuştine buna çima we li ve dere re derketina u
ji bozilaman ey b di d lt. Ma bi rast! jl ke çaven wan li derye xelke buna!'' Li gel
ev tişt li ser xwe qebul di kir? Ne tene zi- ku destpeka qlneta wan bi gotinen min
lam vi karl mi ku fe xwe nablne, heya pl- nehat ji, le dure gotinen me bi ber hev
rek bi xwe jl ve kemasiye nayne ser çun u dawiya ma dawi seniyeke xwlna
wan. Heger wiha biba ku we xwediye xwe xist çaven xwe u giyane xwe dani
male zendike xwe bilind kiriye u ketiye ser kefa deste xwe u ber bi min ve hat.
nav fıraxan, de we ji şerma deri li pey Heçl yen din bi çaven beloq u guhen bel
xwe bigirta u we nehişta ku çaven we li li rewşa hevala xwe nerin. Kate wan dlt
yen wl kevin. Paşl , di nav plrekan de, bi ku min ew ji çira şir paqijtir ji nav lepe
kurte pist! we bigota: "1#>/e, werin ve lin derket , hi nin dinji ceger birin x~e u
ece be. min fro des te cfrane me di jira- bi ali min ve hatin u ber bi jer bu n. U ji
xan de dit! Porkuma wi bi xwefirax di- we roje pe ve em li hev baniyan u dema
dihatin ber desten min sil av li min dikişuştin!' · Pireken li dore de bi awakl hln
rin ji bi li hinkan u bi çuna xwe xatir ji
rebene!''
''Pepuk
bigotina:
matmayltir
Ev heyame bere u li welat dihate go- min dixwestin . Tevl ku ez yek bum u ew
tin . Le niha , li derveyl welat gelo kes pir bun , min yeko-yeko ew ji hev derdiheye ku fıraxa ji bedela kevaniya xwe xistin u nasdikirin. Hln ji dur ve seniyen kese dewlemend je xwaribu, mina
naşo? Ez di we baweriye de me kuji bill
min, her kes pe radibe. Ere ez fıraxan li qaza ter bez tena tena u vaja-vaja dimemale naşom, tevl ku pewenyen min en şiyan. Seniyen dinji ji ber dipengizin u
ri nd bi clhana wan re heye u ez bi hosta- re li ber vedikirin. Min jl be herndi
yetl dikarİm wan paqij bikim. Dibe hun xwe, sere xwe bi şe lafı li ber diçemand,
bipirsin; ma clhana fıraxan heye? Ez di- xwarina mayl davet allkl u bi hemd min
ew dixist rnekina paqijkirine . Bi xwe ev
karİm bej im, ku ew ne tene xwedl clhaseni ji eel e ben en becir bu n. Le ye heri
derelbet
H
nin herweha xwedl jiyanin.
basbuna clhana fıraxşuştine ne wiha becir, yen ku faşistan ji wan xwaribun.
hesane. E w jl zanebunek je re di ve. Ü Wan wilo em be mirez dikirin, mina ku
bizanibin kuji biyaniyan pe ve tu kes vi
eze ni ha ri ya ve nehlne ji we re bej im.
Li Ewrupa ," mina li welat min digot karl nakin. Wan xwarin bi awakl kiret
eze ji bill kare xwe ye siyasi bikim u di fıraxan dihiştin u pire caran dibun
deste xwe nexim ava sar u germ . Lebele xwelldanke wan. Bi xwe ev celebe ku
silav li min nedikirin u bi pazbilindi u
pişti demek ne direj li ciye nuh , min
qezuzl li min dinerin.
naskir ku wek bere ji min re naçe seri.
Ya bi rasti,
Ji ber ve çendive merov
de ezji ketim
bibeje, ku fı
geryana karaxen hebun
reki. Min li
bi dostani
ku
gelek deridinemin
li
le
yan xist,
rin u heya
her ez be kar
wan bi xweji
mam . Herçl
bi
alikarl
kare ku hedikire
min
bu, ez pe qail
rin . Xwedinedibum u
wan
yen
ye ku min
xwendevan u
dixwest ,
belengaz
xwedibi min
bun. seniyen
qayil nediwilo
wan
bu. Dawiya
paqij
u
alasti
min
dawi
ma
bu n, heya be
pel payeti u
min
şuştin
pazbilindi ya
dikari ew bi
xwe kir u li
re bikrana.
xwaringeheBi xwe, ji
ke, desı bi
hevderxisti
kare fıraxna fıraxan ji
şuştine kir. Ji
hev, dihişt ez
bo ku ez ji
bi wexte u
çaven xwe
westandine
nekevim,
xwe bi xwe
evari
bere
heya
u
nehisim
kir:
di
xweş
gotinan
van
bi
min dile xwe
''Kar ne eybe, le eyb ewe ku merov xwe birninim u bipeyivim. Dibe ji ber ve .
muhtaci pfsan b ike.'' Li gel wiha ji di axavtina xwe bi xwe re, hevaJen kar di
despeke de, min ji nefsbilindiya xwe nav xwe de, bi kurte-pisti digotin :
"Hun dinaxwe nadinfilan , mfna dfna
nedixwest ku çaven min li yen karkeren
hawirdore bikevin. Le dure hedl-hedi bi xwe re dipeyive!" Min jl di ber xwe
ez ketim-kirase kar. ica em li hev hatin de, li wan vedigerand u digot: ''Heger
u me j i zimane hev fa m dik ir. Bi vi ha- hunji wek min biketina cfhanajirax an,
wayi kare min ber bi hesaniye çu u ez edi we ez ne dilomandim. '' De min çi j i
ketim clhana fıraxşuştine u me ji hev wan bu, her kes li gora aqile xwe pehez kir. Weku min got ev piştl demeke wendiyen xAwe bi xelke re daıine u teserufe dike. U debera ev gotin di nav me
bu, ı e peşl?
Helbet destpeke me li hev ne dikir u de bimlne, eze li xwe mikur birn u eze
ew wek canlka ku hin hogirl xwediye ya rastiye ji we re bibejim. Ji ber tasira
xwe nebibe, şemusi dikirin ; geh lotik vi kari hinin teben xwe yen li welatl,
min guhertin. Loma ji çi evara ku ez
didan u geh ji xwe ne didan deste min.
male, beri her tiştl ez bere xwe ditem
da
wan
bi
xwe
min
direj,
xirucirek
Piştl
neskirin u got: "Ez Kurdim uji Kurdis- dim malka fıraxan u çaven xwe li wan
digerinim. Kelika ez çend seniya netane me.' '
Bi gotinen ''Kurd'' u ''Kurdistan '' fı şuşti dibinim, ew ji pire caraye, ez qerl
rax seraser paşe-paşe bun, reelln, ketin jina xwe dikim u bi ser de radibim u dihev u dure li hev ketin. Şinge şinge bi bej im: "Keçe, bebave, ezjiraxenx elke
van golinan li ber guhe min ketin: "Kf- tev da dişom tu dixwazf ez yen te ji bijan perçeye Kurdistane?", "Kurdino şam!?"
Ere,jina min mina bereji min natirse,
teroristno." Ji bill van peyvan, ji min
dihate xwiya ki ri n ku peyven din ji di- le ew pere-pere deste xyve dixe nav fıra
halin gotin, lebele ew gotinen ha li ser xan u wan paqij dike. Edi ez bi xwe diyen din ketin u hemya bi h ev re mina çe- hisim ku hin ez lawe welatim, heyvane
llken hecheclkan deve xwe vekiribun u bav u kalan bi min maye u wekheviya jin
digotin: "Em teraristan naxwazin u ci- u meran li nik min, tene bi goline ye.
ye ku tu }e hatiye, vegeriye!"
Di ve rewşe de, tiştek di deste min de
nema, ji bill ku ez wan haj bikim u dilpakiya xwe ji wan re di yar bi kim u bejim: "Bavo, çi terorist çi hal! Hi> xweli
Bave Naze
li sere min kira, heger Kurd wilo bi sa w-

Ez niha reben mayi
bi miri ü şehiden xwe re tenha
le bi sitran ü helbesten şer
bi çiya ü çolen xwe re be dost
ü bi heviyen xwe re bi çalel<e l<ür de
pirr şerm e. pirr şerm dil<im ji zemin
wel<a çila be pirtil< di nav biren çul<an de
merxwasi tev rastiye di ~oma tari de
sere xwe tewandiye. bindesüye di~iri.
Ez im ev hez. ~ele serxweş
li ser her pele jine qeyda min heye
tace ronahiye. nişana berxwedane me.
Beli<! dem ü dewran dijmine min in
alll<ariya neyar dil<in li ser axa min
ew neyare evine. dijmine wel<heviye
le ez namirim. ez ev hebün im
ev deşt ü Zozan. ev çol ü çiya
ev derya ji ~oşte laşe min
ji xweliya hestiyen min in
ev erde delal erde min e hawirdor.

Derweş M.

Ferho
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AFGANISTAN
Iktidar mücadelesi
boyutlaniyor!

1

•

Çar Pine

Abdui-Haq:
Ahmed Mesud'dan sonra en büyük güce sahip olan Abdui-Haq
da 30 yaşlarında ve oldukça tanınmış bir başka rejim alternatifi.
Kabil ve çevresinde güçlü olan
Abdul-Haq, gençliğinden beri
gerilla mücadelesi içinde yer

hızlandı.

alıyor.

~ulbittin Hikınetyar;

Burhanettin Rabbani;

va

Iran'daki Ayetullahlar rejimine
yakınlığıyla tanına Hikmetyar da
gerilla birliklerine sahip. Oldukça fanatik bir yapıya sahip olan
Hikmetyar, Afganistan'da islami
bir rejim talep ediyor. Halk arasında gücünün ne kadar olduğu
b ilinmiyor.
Gulbittin Hikmetyar'in tam tersi
özelliklere sahip .. olan Rabbani,
daha önce Kabil U niversitesi'nde
profesörlük yap_ıyordu. Peşava~
daki Cemaat-ül Islam Partisi'nin
liderliğini yapan Rabbani, hem
Afganlılar ve hem de Afganistan'da bulunan azınlıklar tarafın
dan destekleniyor.
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Diplomatik çevreler ve politikacıların genel kanısı 6 büyük örgüt
liderinin Afganistan'ın geleceğini
tayin edeceği yolunda.
Bilindiği üzere şu an Afganistan'da iktidarı elinde tutan Necibullah , Sovyetler Birliği ' nin desteklediği bir lider. 1986 yılında
rejimin başına geçen Necibullah
44 yaşında. Aynı zamanda AKP
ve Demokratik Halk Partisi'nin

Necibullah'ı

devirmek isteyen
dini liderler.

liderliğini yapıyor.
Rejime karşı mücadele eden
tüm muhalefet gruplarının anlaş
tığı ortak nokta; Necibullah'ın

ği'nin Necibullah'ı korumayacağı

w

yolunda. Fakat bugüne değin,
Sovyetler Birliği Necibullah'a
karşı tavrında geri adım atmış
değil.

w

Necibullah rejiminin düşmesi
karşısında iktidara gelmesi beklenen diğer liderler ise şunlar;

Ahmed Şah Mesud:

30 yaşlarında bulunan A. Mesud, iyi fransızca biliyor. Mühendislik eğtimini tamamlayan Mesud, şu an Afganistan'da en büyük askeri gücü elinde bulunduran bir gerilla lideri.
Genellikle Hindu-kush ve Sovyet sınırında güçlü olan Ahmed
Mesud'a bağlı olan gerilla birlikleri geçtiğimiz günlerde stratejik
öneme sahip Kabil 'den Sovyetlere giden kara yolunu ele geçirmişlerdi.

Gulbittin Hikmetyar

Yunus Halis;

70 xaşlarında bulunan Yunus
Halis Islam Partisi'nin lideri. Celalabat ve Pakistan sınırında taraftarları bulunyor.

w

yq_k edilmesi .
Ote yandan barış içinde yaşayan
bir Afganistan altarnatifinin doğ
ması karşısında Sovyetler Birliği'nin şu an iktidarda bulunan
Necibullah yönetimine karşı nasıl bir tavır takınacağı merakla
bekleniyor. Diplomatik çevrelerde yaygın kanı, böylesi bir alternatif karşısında Sovyetler Birli-

Pineyek ji wana rizgar bu u weha got: "de lehin bav u
kale min, han ronahfya çave min!" Herseken di ji

Dr. Fendi
Burhanettin Rabbani

"Merhaba "dan, Türk Fedemsyonu 'na
isimli yav dilisinin 3. bölümünü
yer darlığı nedeni ile
gelecek sayımııda yayınlayacağız.

Seyid ~ed Gaylani;
Ulusal Islam Cephesi'nin lideri
olan Seyid Ahmed, Pakistan'da
bulunan 3 milyona yakın Afganlı
mülteci tarafından destekleniyor.
Diğer liderlerin tersine takım elbise ve kravatla dolaşan Seyid
Ahmed). batıya yakınlığıyla tanı
nıyor. üzeilikle Londra ve Waşington'da taraftarı bulunan Seyid
Ahmed'in Avrupa ve Amerika ile
y~kın ilişkileri var.
Iç içe geçmiş siyasi iktidar mücadelesi Afgan halkını kanlı bir iç
savaşa doğru götürmekte!

te...

yeko-yeko ji ve koleti u bindestlye xelas bun u birinen
wi jl xwe di we nave re ziiq kirin ...

Siphatullah Mücahidi;

Afganistan Ulusal Kurtuluş
Cephesi'nin liderliğini yapan
Mücahidi, teoloji dalında profesör. Cephe'de muhafazakar kanadı temsil ediyor. Kişisel olarak,
eski kral Zahir'in Afganistan'a
dönmesi ve ülkeyi yönetmesini
savunuyor.
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Afganistan'da yıllardır süren iç
tüm şiddetiyle devam ediyor. Sovyet ordusunun tüm askeri
gücünü 15 Şubat'ta geri çekeceği
ni açıklamasından sonra, iktidarı
ele geçirmek amacıyla faaliyet
gösteren örgütler arasında, iktidarı ele geçirme mücadelesi
savaş
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• • • 15 Şubat'ta Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan tümü ile çekilmesi ile beraber
Afganistan'da mücadele eden politik güçlerin iktidar ele geçirme mücadelesinin kan~
lı bir iç savaşa yol açacağı bekleniyor!
• • • Batı Avrupa, ABD ve İskandinav ülkeleri, Afganistan'da bulunan elçilik personelini geri çekmeye başladılar!
• • • Siyasi iktidarı ele geçirme mücadelesi, 6 siyasi gurup arasında cereyan
edecek!

Wi, hingi bo şerr u pevçune çok da bu erde, deveren
li ser enlşk u kaboken wl tenik bubun-dikirin biqetin,
bo ve jl wl ew der bi tayeke (dezlyeke) sor bi çar pineyan pine kir! bu. Edi li şuna wana, tadari Ii pineyan dibu. Wana tegihan ku di peş da we biqetin u keri tişteke
jl newin. Diviya bu xwe ji bin ve taluke derxistan.
Bess, keliyanjl ew hişke-hişk bi wan deran ve grti bun.
Wana gazi keliyen sor kirin u gotin:
-Bo çi hun me bi dre zıre digirin. Meze kin, renge me
keske u yen wana sor e. Em ji hev cudane. Keliyan jl:
-Kare me ewe ku webivan deran ve bigirin u hew. Qerr
u qalabalixa ve valeye!
-Ma hun pe nizanin, ku bi helandin u tenikbuna me hun
ji dihelin, tenik dibin u zeif dimenin! Ger weha birnine
dawiya me tevekan be!!
-Em li !ro dinerin u işe me bi duwaroje tı1neye. Denge
xwe derneyexin, ji ber ku befecteye.
Pineyan hineke xwe livandin (heiandin) u zor dane bine kellyan, bo ku ew leqe-peqo bibin , Le bele, heyaji
wana jl hat xwe ragirtin. Şerreke mj di nabena, pine,
keli, enişk u kabokan de dest pe kir.
Piştl çaxeke direj, her çar pineyan ji hev re weha gotin: "Ya her! qenç ewe ku her ye k ji me di himbara xwe
de xwereke (xwirreke) bexe di wan deveran de, da ku
hedarAu tebata Wl newe, u em ji ji ve bindestlye xelas bibin. U tevekan bo ve hevkariye sond xwarin.
Roj li pey rojan derhas dibun... O rojek hat ku
"Xwedipineyo" pe hesa ku enişka wi ya raste dixwere ... Got qey meşeke pe ve daye u ew hineke xwerand,
le piştl çend rojan ew xwer disa le vegera u zectetir ji
bu. Li şuna we peq-peqok çebun u duv re şii ji bu. Wi
ew der bi kincan peça u zendike xwe bi ser de berda bo
ku tı1 kes pe nezane.. .
'
Veeare pineyan qeweta xwe berdan li ser dorana xwe.
Hin bi hin keliyen sor nema dikarin mina bere wana bigirin. Pineyan gazi hev girin:
-Hema keliyeke tene vebe bess e! Ji wir u pe de hesaniye. Li aliye dinji. Ev xwerr le bubu birov u ava we di
kincan re dida der. Wi ev kinc li ser kincan diguhert-ve
yeke leqbuna keliyan hesanitir dikir-derman li ser dermanan te dida, le bel e tevek befecte bu. Xew nediket çave wi u bi xwere qet ji laşe xwe vedikir-ew mina komeke hesti wele zeifbubu .
Di dawiye de keliyeke hew kari xwe bigire u vebu. Pineye wi ali nefesa xwe bi serbest! kişand u gazi havalen
xwe kir: "Ya rasti, jiyana bi serbesti u sertirazi çiqase
xweş u şerine. De hayde ·hindik maye!". Hinekji keliyen dlji vebun. U, keliyen dawiye ji geleke li ber xwe
didan, ji ber ku tectigihan ku vaye dawlya wana bixwe

Ahmed Şah Mesud
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D D DRoja lro propega:ndek mezin li Yekltiya Sovyet li ser peşketin Cı hezkirina pewendiyen wan bi Amerika re, dibe. Ne dO re ji ber ve propegande,
hevwelatlyek sovyet! bi nave Saxarov, nave Mlxall (Li ser nave Gorbaçov) Cı
nave Ronald (Li ser nave Reagen) li her du kuren xwe yen cewl kirin.
Li jor wene her du biran me ji rojnama "Midisinskaya Gazeta" stenoiye
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Wergerandin ji tipen latini
Serbest Zaxoyi
NAVNIŞANA XWASTiNE
Rasheed M.Ab; Bergengatan 12, 2 Tr.
164 35 Kista • Sweden

D Nivisarem ku ten

Berpirsiyare Gişti
Genel va\'lll vönetmeni

Çapxane •

"Miştaxa Çiya Ji Gotin€m Peşiya" yekemin car
di sala 1979-an da wek pirtukekaji golinen peşi
ya bi şirovekirin hatiye çapkirin . Her weha eve
yekem car e ku bi latini te çapkirin.
Ev pirtOk ne tene berevokeka nimuneyen falkIara (zargotina) kurdiya rengin e, le her weha xezineyek dewlemend ya peyv Q deraniyen (idiom) kurdi ye. Ev ji bi saya peşiyen neteweye me
ne, ku çi nemaye ji me ra negotin el Hem u golinen wan serhati Q nimuney€m jiyana wan bu ne.
Ev nimQne weki kurtegolin çirok m ane Qdi hemu kar Q jiyana gele me da bOne şiret. Ev şiret .
di ware welatperweri. miletparezi, civaki. abori,
ziman , çand, tekili Qhelbijartine. dini Qhekimiye
ve ji derbaz dibe. Wek gotine:
"Ez çiya O tu çiya, kiji golik ra herit giya."
"Se be ji qewme xwe be!"
"Bila şer pişta mirov bişkenit, ne rOvi deve
mirov balisit."
"Sere xwe her bide diwaren kevin!"
"Bi la mirov dike rojke bit, ne mirişka sesala
bit!"
"Dare bide dornasa!"
"ŞOre qetle li deste te, rehma Xude li dile te"
Seydaye mezin M ele MehmOd Derşewi di ve
pirtOka xwe da piraniya getinan şi revekirine O
gelek ji wan bi çirokti O nimOne efrandine.
Yahe Seydaye Derşewi Yahe

u

Bekes HEVi
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We şeve razan, sere sibe zu
Kebaniya male çeleken xwe
dotin, xistine tevl naxire
gund. Paşe taş te dan i ber zilam Cı zar u xwesiya xwe. N lvro hindik ma bu, kure wane
neh sali ji kuça Ame huso bi
!ez ber bi mal dihat. Plro, plro
wane hatin çar erebe ne, diglriya Cı digot. Çeto, hiz kir u
derket, bele denge ereban ji
jerl gund dihat. Peya ji mala
derdiketin Cı hedl hedl ber bi
ereba diçCın. Qumando ji ereben xwe peya bubun u gundl
xistibun nava xwe. Ji wan ye ki
bang dida Cı digot: HernCı gundl lazim e di nava penc degan
da, beneber mala Keya. Peyayen ku ji xwe ber neyen erne
wana bi dare zore blnin.
Bere peyabuna qomando ji
ereben eskeri Keya ser gezema (heyat) xwe bu. Bi zuka tevi sola dest bi nimeje kiribu .
Tene şewq_a xwe paşve zivirandi bu. U diçu erde Cı radibu. Gundi hemi şaş mabun.
Mele bi xwe jl hedika digot.
Wexte nimeja sibe nine, bi
texmlna min ji nimeja nlvrore he çaryek-seet maye. Serokqomando pirsa Keya kir
bihist ku, w e nimej dike Keya
ye. Gelek wextderbas bu, Keyaye camer hukumdare ser
gundiyan nimeja wl xelas nedibu. Keyaye ku çoye wi li ser
gundiyan bu, cote xwe bi wan
dida kirine, peze xwe bi wan
dida çerandine, site (şeqam)
davete zaroye wan da ku terblye bistlnin. Gotina wi a baş
her dem Ii jor xwede, li jer hikCımeten hevale çawlş u zabltan, iro ji hemiyan paşve ma
bu. Seroke qomando denge
xwe ber bi Keya bilind kir u
got: Ker kure kere tu nimeja
mehani diki an çi? Zuka were
jer. Keya be i ku silava nimeje
b ide, şewqa xwe rast kir, c ilen
xwe duz kirin bi lez hate jer.
Edi qomando, gundi Cı Keya
hernCıyan ber repiken çoyan
derbaz kirin. Heya tera xwe li
wan dan.

w
w

Tirsek ketibu nava gunde biçuk. Ewe lro werin sibe an du
sibe. Qomandoyen tirkan
gunde darall xelas kiribun,
dor e bihata gunden biçuk.
Evare gundl hem! li mala Keya (muxtar) di mezela mevana
de civlyabun. Gelo we sibe
werin gund? Jimara wan çiqas
e? We peşl Ii ke xin? Li ber
mala Keya an li ser kaniya
gund we gundlyan kom bikin?
We çend seet ligund bimlnin?
Ev pirsana xeberdanen civata
gund bu n. Keya bire axe e mezin bu. Dest bl gotine kir: Dibejin ev Qomando ne e bajare
me ne. Yana j i ci hen dur hatine ez serokqomandar nasnakim ku demeki li bajare me
birnana min ne dihişt li we de.
İcar pirr li gundiyan didin, lazim e sere male çekeki peyda
b ike u b ide wana, ser sere male çekeki peyda nabe we ı li
minjl din. Sedem hu nin gundiyen be çek laz im e tevl zerara çeken ku ben standine bin.
Ev mesela gund gişti ye.
Pişti civate, gundl ber bi mala dikişiyan Çeto jl nava wan
da bu. Wexta gihlşt ber male
bi ewtlna sa, pireka wl deri
vekir. Law xorto tu i? Bi xwede zirave min getiyan. Min go
te gey sakbaven qo mandan in.
Çeto derbazi hundir bu ku diya wl Cı kure wan e neh sali he
şi yar in. Diya wl bi zuka gotiye kure min Axe u Keya çi
qerar-dane? We çilo çe bibe?
Çeto le zivirand: Leq-leqa
Axe Cı Keye ew ketine pirsa
xwe de, dixwazin hin pere ji
gundiyen be çek bistlnin. Gelo ewe werin? Çi ma Axe Cı Keya nebCın maniye hatina wan.
Daye de bes le sibe Axe ne
axeye , Keya jl ne Keya ye. Sibe ew jl fena me ne.
Lawo, lawo bere tişten wilo
tunebCın. Esker nedihate ser
gundan, zCı bi zCı nediglhaştin
van çiyayen me. Gundl hem)
yek biwana qet nediwera bCın
baven ser gund , le lro ev soxe
tornafilan derketine, nava seetek daji bajer tene nav gund.
Ser gotinen diya xwe Çeto he
tiştek ne goti bu. Jina wl got:

şandin

li xwediyan venagerin
D Gönderilen yazılar iade edilmez
D Redaksiyon dikare nivisaren ku ji
rüpelen xwendavanan ü Serbest
Kursi re ten şandin, li gor düzena rüpelan, kurttir bike.
D Serbest Kürsü ve Okuyucu Sayfası
için gelen yazılar, özüne dakunulmadan sayfa düzenine göre redaksiyon
!arafından lkısaltılabilir
D Eger xwediyen nivisaren kurdi tiş
tekitaybeti nebejin, redaksiyon dikare. li gor standardan zimane kurdi,
guhertinen pewist çeke
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Kürt sorunu
lsve parlamentosunda
us so

(m490)

av Inger Koch m.fl. (m,s,fp,c,vpk,mp)
kurdern;~ı

di

D İsveç Parlamentosu'na Kürdistan sorunu ile ilgili 3 ayrı önerge verildi.
D Önergeler, Muhafazakar Parti, Sol Parti Komünistler ve parlamentoda temsil edilen 6 parti tarafından hazırlanmış bulun!Jyor.
.
D Isveç Parlamentosu'na Ilk kez sağ ve sol partiler tarafından
Kürdistan sorunu ile ilgili ortak bir önerge verilmiş oluyor.
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Ortak önergeyi sağ ve sol kanattan altt parti imzaladt

*
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Kuzey Kürdistan'daki devlet terörü,
Halepçe jenosidi ve ardından onbinlerce Kürdün Türkiye'ye sığınmasıyla,
Kürdistan sorunu tekrar uluslararası
düzeyde tartışılmaY.a başlanmıştı.
25 Ocak 1989'da Isveç parlementosuna 6 parti temsilcisi tarafından sunulan
ve Kürt sorununu içeren önergenin altında şu imzalar var:
Muhafazakar Parti'den (M) Inger
Koch; Halk Partisi'nden (fp) Maria Leissner; Sosyal-demokratlardan (S)
Hans Göran Frank; Merkez Parti'den
(C) Karİn Söder; Sol Parti Komünist~
lerden (Vpk) Bertil Mabrink; Çevre
Parti'den (Mp) Ragnhild Pohanka.
Ortak önergede özetle şu görüşlere
yer veriliyor: "Kürdistan halkının
özgürlük ve insani hakları için mücadelesi yüzyıllardır devam ediyor. Os-

karşı zehirli gazlar kullanması, dünyada nefretle karşılandı. Gelen bilgilere ve güvenilir kaynaklara göre;
Irak, askeri . operasyonlarda Kürt
halkına kar:şı hala kimyasal gazlar
kullanıyor. Isveç, BM'de haklar hukukuna karşı işlenen bu suçu dikkatlice ele almalı ve mahkum etmelidir.
Türkiye'ye sığman Iraklı Kürt mülteciler, Irak ordusunun hucümlarmdan kaçtılar. Gelen bilgilere göre,
Kürt mülteciler kamplarda oldukça
~~r şartla.r altmda yaşamaktadırlar.
Orneğin lsveç Çocuk Esirgeme Kurumu'nun raporlarına göre, soğuk
tan, gıdasızlıktan ve hastalıktan her
gün çok sayıda çocuk ölmektedif.
Bütün bu nedenlerden dolayı, Iran
ve T~rkiye'de yaşayan Kürt mültecilere Isveç_ devleti yardım etmelidir.
BM'de, Isveç, Kürt mültecilerin yaşadıkları bu çetin şartları dile getirmeli ve a~il yardım yapmalıdır.
BM'in Insan Hakları Bildirgesi,
Kürt halkı için de geçerli olmalıdır.
· Kürtler kendi ülkelerinde özgür yaşamalıdır.
Yurtdışmda yaşamaya

miş

w
Yt;lr.

Iran ve Irak arasındaki
Kürt halkı büyük acılar
Irak'ın savunmasız Kürt

savaşta
yaşadı.
halkına

sürgün Kürtlere de

malıdır.

mecbur edilsaygı duyul-

İsveç, b~ yılın Ocak ayından itibaren BM Insan Hakları Komisyonu~
nda yerini alacak. Bu Komisyon'da
resmi olarak Kürt halkının durumu
ele alınmalı ve bu sorun üzerinde ciddi bir şekilde durulmalıdır.'' denere k, yapılması gereken somut önerilerle son bulmakta.
Aynı konuyla ilgili Sol Parti Komünistler (Vpk) ve Muhafazakar Parti (M)
de ayrı ayrı önergelerde de Kürt halkı
nın içinde bulundukları duruma işaret
edilerek, duruma acil müdahale edilmesi için parlamentonun karar alması
isteniyor.
25 Ocak tarihli, Gullan Lindbland ve
Eva Björne imzasını taşıyan Moderat
Parti önergesinde;
Kürtlerin bir halk olduğu, ortak bir
kültürel kimliğe, dile sahip olduğu vurgulanarak dört devlet içinde yaşayan
Kürtlerinde nüfusları ve karşılaştıkları
ağır baskılar ele alınıyor.
Önergede Irak'dan Türkiye'ye gelen
mülteci/erin durumu değerlendirile
rek, Türkiye'nin bu konuda şaşırtıcı bir
tavır takındığı belirti/ip şu görüş/ere
yer veriliyor:

w
w

manlı İmparatorluğu'nun çöküşün

den sonra Kürdistan ve Kürt halkı
korkunç trajediler yaşadı. Yüzbinlerce Kürt kendi ülkesinden zorla çı
karıldı, sürgünlere yollandı. Kürt
halkı, toplu tutuklamalara, jenositlere maruz kaldı.
Türkiye, İran ve Irak arasındaki sı
nır bölgelerinde, dağlık alanlarda
nüfusu 14 ile 20 milyon arasmda olan
Kürt halkı yaşamaktadır. Kürtlerin
nüfusunu tam olarak olarak tespit
etmek mümkün değil. Çünkü, Türk
devleti Kürtleri bir azınlık olarak değil, 'Dağlı Türkler' olarak tanımlı

. "Türkiye, bir yandan Kürt halkı
belirtirken diğer yandan Iraklı Kürtleri ülkelerine kabul
ediyor. Bu oldukça şaşırtıcı bir tavır
dır. Acaba, Türkiye Iraklı Kürtleri
kabul etmekle Avrupa'yı mı etkilernek istiyor? Avrupa'ya şirin mi görünmek isitiyor?"
nın olmadığını

Kürdistan'ın bugünkü aktuel durumunun ele alındığı önergede Kürt halkına
karşı son yıllarda biyolojik ve kimyasal
silahların kullanıldığı, bunun insanlık
suçu olduğu ve BM nezninde protesto
edilmesi öneriliyor.
Vpk önergesinde; Kürt mültecilerin
durumlarının dikkatlice ele alınması
gerektiğini vurgulanarak, İsveç'te yaşayan
Kürtlerin durumuna işaret
ediliyor.
5 parlarneoterin imzasını taşıyan
Vpk'nun önergesi şu somut önerilerle
son.buluyor:
-lsveç, K~rt sorununu bir bütün
olarak BM Insan Hakları Komisyonu'nda ciddi bir şekilde ele al-
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Gazetemizin daha önceki sayılarında
İsveç'te Kürt sorunu ile ilgili bir Komite'nin oluşturulduğunu ve Komit~ kurucularından Maj-Lis Lööw'ün Isveç
Göçmen Bakanlığı 'na getirildiğini duyurmuştuk. Bu gelişmelere parelel olarak geçtiğimiz günlerde, Kürt sorunu
ile ilgili parlamentoya 3 ayrı önerge
verildi.
Bu önergelerden biri Muhafazakar
Parti (M). ikincisi Sol Parti Komünistler (Yp k) tarafından verildi. Üçüncü
önerge ise pariementoda temsil edilen
altı parti tarafından ortaklaşa verilmiş
durumda.

Önerge uzun uzadıya Türk tarihi ve

Kürdistan'ın tarihsel olarak geçirdiği
aşamaları ele alarak Kürdistan 'ın büyük doğal zenginliklere sahip olduğll

nu,fakat bu zenginliklerden elde edilen
gelirin Kürdistan 'da kullanılmadığını,
başka bölgelere kanalize edildiğini, bu
nedenle Kürdistan 'ın bilinçli olarak geri bırakıldığını, hayat standartının son
derece düşük olduğunu tespit ederek
devamla şu görüşler belirtiliyor:
"Ortadoğu'da sağlam bir barışın
sürekli kılınması, sadece ve sadece
Kürt sorunun adil bir çözüme kavuş

malıdır.

-Irak'ın Kürtlere karşı biyolojik
ve kimyasal silahlarla sürdürürlüğü
savaş mahkum edilmelidir.
-Resmi olarak Irak ve Türkiye'de
yaşayan mültecilere yardım yapıl

turulmasıyla sağlanabilir.''

maladır.

Muhafazakar Parti'nin parlementoya
so nd uğu önerge şu somut taleplerle son
bull}yor:
-Iran ve Irak arasındaki barış görüşmelerinde İsveç hükümeti Kürt
sorununu dile getirmeli ve taraflarm
bu konuyu dikkate alınalarmı sağla

-Avrupa Konuseyi'nde Türk devletinin Kürt halkına karşı uyguladığı
baskılar protesto edilmeli ve gerekli
önlemlerin alınması istenmelidir.
-Hükümet İsveç'te bir Kürt Kültür Merkezi'nin oluşturulmasına
yardımcı olmadır.

malıdır.

-Kürtlerin teröristlikle suçlanma-Zor koşullar altmda yaşayan · sının nedenleri ve Belediyelerde tuKürt mültecilere acilen insani yar- tuklanan Kürtlerin durumları ile ilgili parlamentoya açık bilgi verildım yapılımladır.
.
-Uluslarası planda Iran, Irak ve
melidir.
Türkiye, Kürt halkının insani haklarına saygı duyması konusunda uyaKürt sorununun bir parlamentodaki
rılmalıdır.''
Yine 25 Ocak tarihinde Sol Parti Ko- tüm partiler tarafından tartışılmaya gemünistler de, Kürt sorunu ile ilgili par- tirilmesi siyasi çevrelerde olumlu bir
lamentoya yazılı bir önerge sundular. gelişme olarak değerlendirilirken,
Parti Başkanı Lars Werner, Parlemento özellikle Türkiye'de ANAP ve SHP'nin
Grup Başkanı Bertil Mabirnk, Lars kardeş partileri durumunda bulunan
Aver Hagberg, Margo Ingyardsson ve Muhafazakar ve Sosyal-Demokrat partilerin Kürtlerle ilgili görüş ve önerileDışilişkiler Komisyonu Uyesi Berit
Eriksson imzasını taşıyan 9nergede; rinin, ANAP ve SHP tarafından nasıl
Kürt sorunun bugüne kadar Isveç Par- karşılanacağı da merak konusu olmaya
lamentosu'nda defalarca gündeme gel- devam ediyor. Çünkü, Kürtlerin varlı
ğını red ve inkar eden TC' nin resmi idediği, fakat gerek hükümetin ve gerekse
diger siyasi partilerin bu konuda duyar- olojisinin tamamen tersine, Kürtlerin
demokratik ve insani haklarının tanın
sı.z davrandıkları eleştiriliyor.
Ilk önergenin 1978'de verildiğini ve ması talebi, Turk parlamentosunda sarher yıl parlamentoya Kürt Sorunu'nun sıntılar ya_ratmaktadır. Türkiye'yi ziyagetirildiğini vurgulayan Sol Parti Koret eden lsveç Parlamento Heyeti'nin
münist milletvekilleri, Kürt sorununun vereceği raporun da, önergelerin görüparlamentoda yeterince ciddiye alın şülmesinde etkileyici olacağı bekmadığını belirtiyorlar.
liniyor.

*

