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Hsimar21 N iştirnan 3 

DI TEVGERA KURDISTANE DE PIRSA RExiSTINIYE 0 LENERiNEK KURT 
Ll SER PARTIYA DEMOKRAT A KURDISTANA TIRKIVE (PDKT- KUK) 

KURDISTANA ROJAVAYA BAŞÜR (SÜRIYE) 

MirzePiran 

P i§ti peyman en bi diziyen di na va 
dewleten emperyalist u şere Ciltane ye 
yekeın; di sala 1923- an de, bi "Peyma
na Lozan@" Kurdistan bi awalô eşkere 
ô "fermi'' careke din hate perçe kirin. 
iranil perçe ku di bin deste we de bô, 
parası. Perçe herimezin ye Kordisıane 
ji Tirkiye re ma. Başôre Kordisıane 
kete bin destil Ingilistan ô rojavaya 
başôre Kordisıane ji, di bin nire Fran
sayil de ma. Di sala 1936- an de, bi 
damezirandina dewleta SUriye, roja
vayil baş ôre Kordisıane (Kurdistana 
SUriye) di na va siner on we dewlete de 
ma. 

Be guman, gele kurd li hemeri wan 
bôyer u kiryaren qiretibil deng nedima 
ô seri ji dijmin re neditewand. Çi beriya 
we Peynıane u çi ji pi§ti we be, ji bo 
bidestxisıina heqen xwe yen neteweyi 
tekOji'na xwe didomand ô serhildanen 
gele kurd li gelek navçeyen Kurdistan e 
berdewam bôn. U mixabin, ji her ku 
ew tevger u serhildanen kurdan ji re
xistinen ku bikaribin bi gelek awayi pe
şeugiya wan bikin bil par bôn ô ji her 
sedem (i mercen hundir ô derve, nedi
gibaşt armancen xwe u pire caran bi 
trajediyen mezin "dawi' dihaıin. 

Di wan rewşil weha dijwar ô traje
dik de, disa yen xwedi li gele kurd ô 
pilşengen wl yen leşkeri ô siyasi derdi
ketin, çiyayen Kordisıane ô gele kurd 
bi xwe bôn. Gava li perçalô Kurdistane 
serhildanek bi ser nediket u dişkest, ya 
ji gava zilm ô zoradariya dijmin li nav
çeyeke dijwartir dibô; disa yen sitari li 
gele kurd, rewşenbir ô peşengen wl 
dikir, perçiln Kordisıane yiln din bi'nı. 
Loma ji; bi taybeti gelek re~nbir ô 
pilşengen siyasi yen kordisıana Balrur 
ku ji neçari dev ji cı'Waren xwe berdi
dan, derbasi Kordisıana SUriye dibôn. 
Ji her we yeke ji; Kordisıana Sôriyeye 
di waren siyasi, zirnan u kulturi de, roj 
bi roj biltir dibô navçeyek zor giring u 
navendiyek siyasi. 
HEWILDANtN KONGREVA NFfE. 

WEYt 
Di Şere Cihane ye yekem de, gelek 
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pilşeng u endamen rexisıinen kurdan 
ku li Stanbole hatibôn damezirandin, li 
hemberi zilm ft zordariya dijmin xeba
ten xwe yen siyasi ô rexisıini dabôn 
rawestandin u derbasi SUriye bôbôn. 
Bi taybeti pişti bezin Huki'nneta Mus
tefa Kemal ku li hemberi Yftnaniyan bi 
ser ketin; terora xwe ya li ser bez ô 
rexisıinen ku li hemberi wan bftn, 
dijwartir kirin. Ji we zilm ô zordariye, 
rexisıinen kurdan u pilşengen wan jibil 
par nediman. Li gori agahdariyen ku 
Zinar Silopi dinivisine: ji her wan hoy 
u sedeman, "Komela Tevgireclaoa Ci
wki ya Kurd" (Kürt Teşkilaıt -i I eti
maiye Cemiyeti) civi'na xwe ya tali ci
vand ô giha§tin we baweriye ku edi li 
bajaren Stanbole ô lzmire i'mkanen xe
bata wan nemaye. Ji her we ji, biryar da 
ku hemu endamen wan yen Navendi 
herdu bajaran terk bikin. "Partiya Ne
teweye Kurd" (Kürt Millet Firkasi) ji, li 
gori "Komela Tevgiridaoa Clwki ya 
Kurd" dime§iya Ji xwe, "Komela Peş. 
ketina Kurdistan@" (Kôrdistan Teali 
Cemiyeti) xebata xwe ji bini de, rawe
standibô. 

Yek ji wan kesen siyasi ku di we 
deme de derketibu derveyiwelet, ber
pirsiyareki "Partiya Netweye Kurd" is
kender bô. iskender bi nave "Ligue 
Kurd", ji "Konferansa Neteweyen Bin
dest" (Les Natio Oprim) re ya Belçi
kayil civiyabô, gelek nivisandin §lllld u 
di wan nivisandinan de, balısa zilm ô 
zordariya li ser gele kurd ô doza 
serxwebôn ft heqe neteweyi dikir. 

Pi§ti §ikestina serhildana şex Said, 
iskender ji bo gotftbiljen li ser re~ nô 
ô çareserkirina pirsgireken li p&jiya 
tevgera rizgarixwaziya neteweyi, Dr. 
Mehmed Şukri Sekban, ihsan Nôri, Ci
hat, Rasinıil W ani, Xôrşile Hertftşi u 
binek ni§ttmanperweren din yen Kor
disıana Bakur dibine. Di netica wan 
hevdı'"tin u gotftbiljan de, neri'na civan
dina kongreyek gi§ti dikeve giraniye. 
iskender di wlwaride, tekilibi laye şex 
Said, Ali Riza re ji datine ô baweriyen 

wl yiln ku pi§tgiriya kongreyek weha 
dik e, digre. Ji dervi wan danôstendin ô 
peywendiyan İskender, ji serokeşire 
Beraziya Mustefa Şahln Beg ô binek 
serokeşiren din yen ku pişgiriya doza 
Kurdistane dikirin, soza beşdariya 
koııpeye bibin digre. Herweha tekiliy
en Iskender, bi Ermeniyan ji re hebô. 
Ji xwe hi'n di dema "Peymana Sevri" 
de, ji bona hevkari u pişgiriya doza 
kurdu ermem)an danlistendinen germ 
di nava nôneren wan Şerif Paşa ô No
bar Paşa de, çilbôbôn. 

Ji Ôona hemu bez, rexisıin u kesen 
navdar yen welatparez beşdari kongre 
bikin, dinava salen 1926 ô 1927- an de, 
xebat u hawildanek taybeti hate meşin
din. Beriya kongre gelek civi'nen nav
çeyi hate çilkirin ku wan bez u kesen 
nakoki ô dijiti di nava wan de hebôn, 
lihevhi'nin. Bi kurtayi, şert u mercen 
pekani'na civi'na gi§ti, di gele k waran de 
hatiblin stewandin u ni§tirnanperwe
ren kurdan bi bearami li benda civan
dina we kongre bôn (1). 

Di wl wari de, Garo Sasuni weha 
dibe: "Pişti şlkestina serbildana Şix 
Said, binek. ronakblr il p&jeng@n leş
keıi y@n kurd bl gelek tikıışeraıı ve 
ilticayl lraııe, Iraq@ u Sftriyey@ klri· 
bftn. Li wan ıleran binek şoı,.erin 
kurdan y@n jl beri de mablln, hebiln. 
Beri vi serhildan@, rixistinek. wan ya 
ji peywendly@ıı riııistini IM! par il bl 
oave "Liga Neteweyi ya Kurd" bebil •• ." 

"Hema pi§tt şlkestina Şix Said, &li 
damezirandlna rixistinek neteweyt u 
gl§ti ya kurdacil il pewlst bilbll. Binek 
navçey@n giring y@n kurdan hln ala 
serbildane dananibllıı; wan bi seri 
x- il ji peywendly@n bi hev re il ji 
enlyek gişti ya neteweyt IM! par, §erin 
x- didomandln •• ."(2). 

KONGREVA GIŞTIYANE'IEWEYl iJ 
DAMEZIRANDINA RtXISTINA 

XOYBÜNt 
Di dawiya wan tekili, hewildan ô 

gotôbejll!' u di flona 1927- an de, "Kon· 
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greya Gişti ya Neteweyi" li bajarekf 
biçilk ye Lubnane, li Bihaındune ci
viya. Kongre, di bin serokatiya Dr. 
Şukrf Mihemed de dibate meşandin. 
Li gel rexisıinen kurdan, binek seroke
şiren ji Kurdistana Tirkiye, K Iraqe ü 
K. Süriyeye, nüneren heremen ku ser
hildan le berdewambün ü ji binek we
leten derve ji, gelek rew.ıenbir ü ~ti
manperweren kurdan, di kongre de 
b"§dar bfıbün (3). 

Li gori Vedat Şadili, binek kesen 
navdar yen b"§dar!Kongreya Lubnane 
bübün ev in: eeladet Bedirxan, Kamu
ran Bedirxan, Mendüh Selime Wani, 
Şahinzade Mistefa, Mutesarife Melete 
Xalit Fehmi, Fehmiye Lice, Mehdi (bi
raye şex Said), Abdulkerime Silema
niye, Haco, Emine Ramani, serbaze 
bere ye Dewleta Osmanli XUI"§id ( 4). 

Her çiqasi beı;dariya Kongre ne 
hew ji per çi\ KurdistanaBakur ji bü, le 
di rastiya xwe de, Kongre di giraniya 
pS§engiya ronakbir fı pS§engen wi per
çi de, hatibü arnade kirin. Teva wi 
awayi ji, Kongre çi di ware şikil ü ber
firebiya beı;dariye de ü çi ji di ware 
biryar fı encamen xwe yen siyasi de be, 
civineke gelek giring ü bi serketi bil. 

Di we Kongre de; di 5- e İl ona 1927-
an de, biryara damezirandina rexisıina 
siyasi fı neteweyi "Xoybün", amadekiri
na armancen siyasi ü destüra we rexis
ıine fı "Peymana (silnda) Neteweyi " 
hate girtin. Bi wi awayi; rexistin fı be
ren siyasi, reW§enbir ü ~timanper
weren kurdan, di nava yek rexisıina 
siyasi ü neteweyi de, beı;dar dibün. 

Arınane ü mercen beı;dariya Xoy
büne, di "Desttlra giştl il Peymana Ne
teweyi' de, weha hatiye diyar kirin: 

ARMANC: 
1) Bi biryara Kongreya Kurdi ya 

yekem, ku di 5-e Çiriya Pfşln de civiya, 
bi nave Xoybfin rexistinek neteweyi 
hate damezirandin. 

2) Armanea Rexistine; rizgarklri
na kurd ô. Kurdistana di bin oM Tir
kiyeyil de il di nava siDortn xwertsti il 
neteweyi de, damezirandina dewletek 
serbixwe ya Kurdistane ye. 

3) Ji bo gibaştlna wil armand, Re
ıdstln wil hernil kurdan li dora xwe 
bicivine il li ser bingeh il çarçewa ber
jewendiyiln duali, bi her cfir aliyan re 
tekiliyan dine. 

MERCtN BEŞDARirt: 
4) Her kurdeki ku peymana (slin

da) Kurdi ya neteweyi fi fermanen ve 
destart bipejiriDe fi bicianiua piwis-

N ittiman 

tiyiln wil teahut bike, dikare be§dari 
nava Reıdstlna Xoybllnil hibe. 

Her kes, gava be§dari nava Rexis
üne hibe, dive heqeki be§dariyil blde il 
endametiyek mehil qebfil bike. 

5) Her keseki ku be§dari nava Re
ıdstine hibe, ji aliyil heyetek xwedi de
stfirve bl ve slinda lijilr, til silnd dan. 
Endamen wezifedar yen Rilıdstine ku 
bi sert xwe dikarin bi kart rtxlstlne re 
rabln, ve sünde wek teahntname bl 
wan kesen ku wil binin nava rtıdstine 
ılidin nlvisandin fi lmze kirin. 

" Ez li ser şeref fi namfisa xwe il bi 
xwede sfind dixwim, ku li ki dert dibe 
bila bi be fi seri miD jl til de bere, ez de 
hem& fermanen ku ji ali kes fi heyetiln 
xwedi selahiyetdar yen Reıdstine ben 
dan, eynen fi herf bi herf bi cl biDim; 
ez de ji bini de, dev Jl bir il baweriyilıı 
şexsl fi endametiya riıdstinen ku heta 
niha ez endamim, berdim fi ji bo bi
destxistina armandn neteweyl, hew 
bir fi baweriyiln Rexistina Xoybftne bl
pıırezım. 

Ez de sir a razen kn bi giştl wek 
endameki Rilxistine fibi taybeti bl riya 
wezifeyiln ku be dayln, pe bibisim, eş
kere neklm. Bi çi awayi dibe blla hibe, 
di ~n ~rlna sir fi razan fi 
biriDeanina fermanen Reıdstlne de, ez 
de bi her cezayil ku li miD be birin, 
razihim fi eger ferman be dayln, ez de 
bl xwe vi cezayili ser xwe bi cl binim." 

Li gori Garo Sasuni dinivisine; 
Kongre, Koroila Navendi ya Xoybüne 
hildibijere ü we Koroile wek "Hukilme
ta Neteweyi yn Kurdistane' ilan dike. 
Beri ku Kongre dawi were ji, di Kon
greye de, du belavok te arnade kirin. 
Belavokek ji wan ji bo raya gi§ti bi\ i\ ya 
din ji, ji bona p~~a Sosyalist 
Enlemasyonale bü. Belavoka yekem ji 
ali Garo Sasuni de, bi kortayi weha 
hatiye nivisandin: 

"1- Ji ber rel>ljll kurden di bin de
. spotiya sazilmanlya Tirk ku nayil te
ham u! kirin fi pekanina qirkirinen 
berfireh fi ji her daxwaza jiyanek ser
bixwe il azad yn Neteweya Kurıl, Kon
greya yekemin yn Kurd biryara rizgar· 
kirina Kurdistana Tirkiyil fi damezi
randina dewletek serbixwe daye. 

2- Kongre hilvidare, ku Ingiliz fi 
Hukfimeta lraqe piştgiriya daxwaza 
di nava lraqe de pekanina otonomiyek 
navçeyi yn knrd ku ji aliyil Koma Ne
teweynn ve batibfi pi§keş kirin, bikin. 

3- Kongre, ji bo bl dilsozl qebfil 
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kirina penabertn knrd yiln ku ji ber 
zordariya Tirkiyil neçar man ku koç 
bikin, mlnetdariyilıı xwe peşkfşl bnkil· 
metiln lngiiistan, Fransa, Sflriye, 1raq 
a Iranil dike. 

4- Kongre ji her kesl re dide ıliyar 
kirin, ku ji sednsalan fi vir de Kurd ü 
Ermeni li Kurdistan ll Ermenistane 
dijiD. Gava ew jl bo sexwebfina xwe 
dixebitin, ew hem{) serdesti il glrtdayl· 
nen biyani ku lıixwazin welatiln wan bi 
xwe ve giribidin, red dikln. Ji ber kn 
ew herdu welat, hew yen neteweyiln 
Kurd il Ermeniyan ne • (5). 

Li gori destüra rexisıine ü we bela
voke ji, ıliyar dibe; ku rexisıina Xoybu
ne wek esas i\ bingeh, arınanca serxwe
büna perçl\ Konüstana Tirkiye dahi\ 
peşiya xwe. Ji xwe; Rexisıina Xoybüne 
ji, li gori we stratejiye dest bi xebat fı 
te koşina xwe kir. Li Kurdistana Bakur 
ji serhildana şex Said i\ vir de li Çapak
çüre, Farqine, Sasüne ü Agri, teva ku 
ne navendi i\ xwedi tekiliyen rexisıini ji 
bün, §"ren heremi li hemberi Tirkan 
dom dikirin. Xoybi\n dixwest ku wan 
tifıken berxwedanl\, di ware tekuikf i\ 
rexisıini de di bin programeke bicivine 
i\ wan hezen jindar ji bo gihaştina ar
manren neteweyi ji ni\ de bihüne. 

DI SERHILDANAAGRI DE ROIA 
XOYBÜNt 

Gava Xoybün dest bi we xebate di
kir, serhildana Agri ji, roj bi roj gür i\ 
geı;tir dibi\. İhsan Nüri Pa§a ji Iraqe 
direve i\ pi§ti gelek asteng ü zabınetiy
an, xwe digihlne Çiyaye Agri. Pi§ti beı;
dariya İhsan Nüri Paşa, di ware tevgi
redan u disipllna leı;keri de, reW§D can
bezaren kurdan geleki baştir dibe. Di 
demek kin de, İhsan Nüri Pa§a xwe bi 
derdora xwe dide hezkirin i\ dıbe pe
§l'ngekf tevgera Agri. 

Hukümeta Tiriye, ji we re"'§€ gelek 
aciz dibü i\ xofek mezin ketihu dile 
dijınin. W an dixwest, ku beri ew tevger 
betir xurt ü berfireh hibe, we bi lez i\ 
bez ü bi tevayi vemrine. Loma ji, Tir
kan çend caran bi hezen giran erişi ser 
tevgera Agri kirin. u di wan erişan de 
bi ser nedikeıin. Gava Hukümeta Tir
kiye dı'"tin ku hew bi e~n leı;keri nika
rin we tevgere bitefine; di 19 e Helira
na 1927- an de u bi bejmara 1097-an 
zagonek taybeli ya sirgüne derxist. w e 
Zagone destür dida Hukünıete ku 'Ji 
ber sedemen leşkeri, idari a civakl fi ji 
navçeyn Rojhilal ya awarte fi wllayeta 
Beyazitil qasl 1400 kesan fi malbatiln 
wan, 80 malbatiln ast fi mabkilmen 
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cezııgiran koçi wilayetl!n Rojava bi· 
kin". Herwebali gori we Zagone, pe· 
wist bil dinava du mehan de ew kiryara 
bihata bi cianin (6). 

Di 13 flona 1927- an de, dijmin bi 
10 bezar leşker il çeken giran digre ser 
Agri il di nava leşkeren dijmin u bezen 
kurdan de, §er eki gelekimezin u dijwar 
dest pe dike. Ew §ere mezin, beta 20 e 
flona 1927- an dom dike. Di wi §eri de 
ji, canbezaren kurdan berxwedanek 
heja il merxasiyek mezin nl§aıı didin; 
bilzen dijmin dişkinin illeşkeren kolo
nyaüstan bi zeraren gelek mezin neçar 
dibin, ku paş de vek§in. 

Piştl we serketina mezin, pil§eogen 
tevgera Agr1 li çiyaye Agr1 komcivinek 
mezin çedikin. Di derbeqe we "Komct
vina Neteweyi ya Kord" de, rojname
van u oiviskar Emin Karaca weha dioi
visine: "Di we civine de hate diyar ki· 
rta, ku serxwebftn wek armanca binge· 
hi hatiye qebftl kirin. Vatiniya hireve
birlaa vi şere serxwebftne, elidin ser 
milen rhistine ft hale dikşioto ser gi
ıingiya hevkariya ku Kord hi Enna
niyaji re bl kin. Ev civio bft wek civinek 
ılaimi ft neteweyi; bft wek parlemen· 
toya Agıi ft hukftmetek neteweyi hllbi· 
jart. Du peşengen giring yen ji ve civi· 
ne, İbrahim Hnske Telli ılikin berpi· 
siyarl! blrevebirina siysasi, lhsan Nftıi 
ıı. jl ılikin fennandare glşti ye Ieş
keıi ye tevgera Agıi. Piştt we komcivi· 
ne bi demeke, Tevgera li çiyaye Agıi ji 
~ri nava rhisina Xoybftne ku li 
Lubnane hatit..ft ılamezirandin bii"." 
(7). 

Gava Xoybiln dibihize, ku Ibsan 
Nur! Paşa b"§dar! nava serbildana 
Agr1 bilye; wi wek "Nftnere Leşkeıi ye 
Agıi ft Fermandare Gi§tl ye Tevgera 
Neteweyi" tayin dike. İhsan Nftri Paşa, 
li gel perwerdekirin il niljentiya bilzen 
leşker! yen neteweyi, bi i'nıkanen geleki 
kem dest bi we§'IDa rojnama "Agıi" di
ke. Di we rojname de, gelek oiv!sen 
heja li ser tekO§io ft xebata tevgera ne· 
teweyi, te W<Ş~Ddin. 

Çavkaniyek leşker! ye Dewleta Tir· 
kiye di ve derbeqe de weha dioiv!sioin: 
"Dema Rixistina Xoybftn (di llona sa
lal927- an li Lubnane, li navendiya 
Bihamdun hate ılamezirandin ft heta 
sala 1939- an hebftna xwe domandiye) 
dibihlze ku İhsan Niiıi gilıaştlye Agıi 
wi wek "Delegeye Leşkeıi ye Agıi ii 
Fermandare Glştt ye Tevgera Nete· 
weyl" tayin dike. Xoybfto ji bo alika· 
riya Tevgera li Agıi texstr nedikir: U 
gel çek ft cehilxaneyan, çapxaneyek 

N iştirnan 

kevn jl hate şandin. Bi ~na Ma
kine, bi naven • Agıi" ii "Gaziya Welat" 
du rojname weşandin ii pe propogan
da tevgera xwe kirin. Ji xeyıi we, bi 
sernivisa "Agıi Agir Dihaıine" bolte
n ek hate çap kirla ii armaneen serhil· 
dane tl! de weşandin. Ew hultena hem 
di nava welet ii hem ji li derveyi welet 
hate belav ldrin ku raya giştl ~bikin. 
Di ve navlıfııe de sistemek tıeteıe jt 
hate ava kirin" (8). 

U, Vedat Şadili bi zanebun 
agahdariya ku ji we çavkaoiye girtiye 
bineki diguher!ne il dixwaze bi wi 
awaye tevgera Agri wek pegirtiye i'ng
ilizan il dewleten emperyalist nl§aıı bi
de: "Xoybfto ~~ebekak telsize ft maki
Dak çapxane kıı ıı tnııillııın ajrtlhiin 
dlşlııin Çlyaye Agıi fl dixin bin destl!n 
İhsan Nftıi. Bl we makina çapxane li 
Çiyaye Agıi bi nave "Gazlya Welat" 
rojnameyeke derdlxine fl xwestine ku 
annaneen xwe ji xelke hererne re ıliyar 
bikin. U gel wan xebatan, Rexisiina 
Xoybiin hi nav@ "Agıi Agir Dibaıine" 
bulteneke diweşlııe fl darıvazt! ji dew
letl!n emperyalist dikin, ku pi§tgiriya 
wan bikin" (9). 

Di rastiya xwe de, tevgera Agri di 
we deme de ne xwediye tu makinen 
çapxane bftn ii ji bo we yeke j! rojna
meya "Agr!' bi desta dihate niv!sandin. 
İhsan Nftri Paşa di biraninen xwe de, 
bahsa derxistina rojnameya "Gazlya 
Welat" nake; le gava balısa rojnameya 
"Agrı~ dike, weha dibe: "Min li Agıi 
rojnameyek bl nave Agıi bi zlmane 
kurıli derdixisL Ji bona ve rojname 
kaxez bi qedere pewist oebii, ji ber ve 
kem derdikeL Çbn çapxane ji nebfl bl 
dest nivtsl, hinekjl bijelattnt ku li Agıi 
kelandibfln, sar kiribfln, min li ser wi 
çap dikir" (10). 

Gava Ihsan Nftri Paşa bahsa takttka 
§ere Agr! ji dike, xweş diyar dibe ku 
peywendi il bev!yen wan ji bo alikariye 
ji dewleten din tuoebiln. Herweba be
sab ii planen xwe li ser qewt il canbe
zariya xelke xwe kiribiln: "Qomanılare 
Kurd,ji biç cl fl oavçeye heviya yarme
tt ii pi§keş nebfl, silah nedidit erden 
eline blgire, cepheyek llreh e ~~er veke. 
Dlzanibfl ku li peşıya top fl liroke fl 
tank en ordiyen meşqditt yen tirk bi 
tiflng, ew ji gerek e ji destl!n neyar 
flşengen win blgirin, domani'n b@sa ni
ne. Ew baş dizanibfl ku çiyaye Agıi bl 
dest ve blgre, blllllrize, bi boy tl!ko§e
ren kord fl bi saya xwe bestldıina nlş
ttmant ya kurdan hezeu dewleta tirk li 
navçey4ln Kurdistane berebere biwes-

5 

ttne,jl beyn hibe ii bi ve takttke nalina 
bejaran ii best ii iradeya qayim a nete
weye kord ji bona bidestxistina aza· 
diya neteweyett ii ınirovatt bi guJıe ale· 
ıniya dhane de, nifrıza siyasi fl aboriya 
Tirkan bi lerzexe. Ev blzotina takttk li 
laye navenıla Xoybfto pesend kiribiin" 
(ll). 

Dema bilzen kolonyaüst yen Tirkan 
dı'ün ku bi §er ii zorılariya leşker! ıene 
nikarin tevgera Kurdi rawestinin, 
xwestin bi binek fen ii ffıtan pC§engen 
Tevgera Agr! bixapi'nin. Di na va Gula
na 1928- an de, delegasiyonek ji 12 
pariemelere Tirkiye, W aliye Karakili
se ii Fermandare Liqe ( tumena) 28- an 
peklıati, pil§neyara bevdı'üne ji pC§en· 
gen Agri re ti'nin. İhsan Nftri Paşa bi 60 
siwariyen xwe ve diçin civane hevdı"ti
ne. Heviya Tirkan ew bil, ku bi binek 
sozen taybet! fl efa giştl canbezaren 
Kurdan dev ji tekO§ioa xwe berdin. U 
ew plan il listiken dijmin, İhsan Nftri 
Paşa nexapand; wl di bersiva xwe de, 
carek din da diyar kirin ku bela leşke
ren Tirkiye ji Kordisıane paqij nekin il 
serxwebilna Kordisıane bi dest nexi
nin, de tekO§na wan ji berdewam be ... 

Agri, edi weke wilayetek Kordisıa
na serbixwe dihate idare kirin. İhsan 
NUri Paşa di ware birevebirina giştl il 
l"§keri de, bilnandin ek nil il taybetl pek 
anibil. Rexisıina Xoybilne j!, serekeşi
re Celali'yan Brahime Huske Telli bi 
payeya paşaliye kiribil W aliye Wilaye· 
ta Agr!. Ji bo binek memilre din j~ ew 
kesen li jeri'n hatibiln wezifedar kirin: 

Fermandare Cendirma ye Wllaye
ta Agri: Tamir Exa, Qaymiqame qeza 
Korhane: Mele Husen Efendi, Geri
neurleye (ıoidilre) nahiya Boti: Brahim 
Axa, Geri'nendeye nahiya Ortili: He
sen Efendi, Geri'nendeye nahiya Kori: 
Milsa Berkili Axa, Qayıoiqame qeza 
Koaxane: ümer Axa (12). 

Ew xebat ii tekO§ioa li Agri çBdibil, 
xof fl tirsek mezinxistibil dile Hukilme
ta Tirkiye. n bo ku ew tevger retir 
belav nebe, dijmin ketiM nava tatolek 
u haziriyek pir mezin. Ji beleke efen 
giştl li pe hev derdixist fl ji aliye din j~ 
haziriya ~kdar! dikir il danilstendin bi 
dewleta Irane, u Y ekitiya Sovyetan re 
ılatanl, ku bi altkariya wan agire li ser 
çiyaye Agr1 gilr dibfi,ji bin! de bitefine. 
Hejaye gotine ye, ku li dij! wan efen ku 
dewleta tirk derdixist il dixwest gele 
kord pe bixapine, tevgera Agr! di 
buodire welet de u rexisıina Xoybilne 
j! li derveyi welet, kampaoiyek mezin 
dest pe kiribiı. Li ser wan efan, gelek 
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belavok u bulten halin belav kirin u di 
wan weşanan de, duruti u derewen 

dewleta tir k ji xelke kur d re diliate di y
ar kirin. 

Hukfuneta Tirk, di bin serokatiya 
Salih P~ de, bi hezek ji 40 hezar leş
ker, 10 batarya top, 500 mitralyoz u 50 
belatirkan pekhatf, di ll Hezirana 
1930- an de erlşi ser hezen neteweyi 
yen kurdan dike. Di wan §eren ku di 
navbena ll ii 20 Hezirane de çedibin; 
hezen kurdan 5 belafirken Tirkiyeye 

dixinin u wek xenimet ji, 30 mitralyoz, 
bare 60 devan cebilxane, 500 çadir di

keve desten Kurdan. Di şere navbena 
20 e Hezirane ii 27 e Tfrmehe ji, Tirk 

bi ser nakevin; 800 leşkeren wan te 
kuştin, 2000 birindar dibin u 700 leşker 
esir te girtin. 

Ji her ku leşkeren Tirk, di wan §e
ren ku bi mehan ajot tu serketinen gi

ring bi dest nedixistin; bi nave "serast
kirina sinor" perçaki erde Wilayeta 

W ane ji irane re lıi§tin; Li hemberi wi 
tişti ji, alikariya İrane girlin ii bi wi 
awayi tekiliyen qahremanen Agri, ji 
her ali de hate birin. Teva ku tekoşren 
kurdan bi heftan tehamuli birçibtlne 
kirin ji, §ert u mercan domandina §er 

be imkan bubU. Ji bo malbat, zaroken 
birçi u perişan mabtln ji mirine xelas 
bikin; mixabin tekO§eren Kurdan ne
çar man, ku dev ji Agriberdin u ilticayi 
erden Hukfuneta İranebikin (13). 

Di wi wari de, İhsan NUri Paşa di 
biranine xwe de weha dibe: 

"Dewleta Tirki~ gelek caran bi 
b~ u qewta xwe hewil da ku Rizgarix
wıızEıı Kurdan ji Agiriye derxinln ll 

§01"\Şl Konlistane biteftne. Gava bi 
ser neket, muhataci alikariya den>e 

bil ••• Dewleta Tirkiyeye, xebat ll hewil
damln xwe yen siyasi ll diploınati zMe
tir klribll ll doste xwe ye bere, Dewleta 
Rlls bi derew ll propagandayen şaş 
ki§andibll aliye xwe. Hevditlnen di na
va Wezareta den>e ya Ankaraye Baly
ozxana lrane yen di derheqe Agri de, 
di zerara Kurdan de d om elikir ." 

"Yekitiya Sovyetan, gelek leşker li 
ser slnoren Agri ll lrane bi ci kiribll. 
Dewleta Iran@ ji, li navçeyn Makoyf 
idara awarteyi dimeşand .. ." (14). 

"Komunist Partiya Tirkiye' ji, li diji 
tevgera rizgarixwazi ya Agri, çi ji dest 
dihat texsir nedikir u di wi wari de 

nedixwest ku ji Burjuvaziyen xwe yen 
nijadperest u kolonyalist kem bimioe: 

"Ji ber ku di ware abori de, Wilaye
ta Roj bl Iate (deve wan nedigeriya, ku 
bilıijin Kurdistan. M.P.) paş de maye 

Nişdman 

ll senayi hema-heına tuneye, em diza· 
nin ku feqiren kurdan her gav di bin 

tesira xelifeparizi, paşverfitiye ll em
peryalizme de mane. İro ji feqtren 
Knrdan, ll dlji beıjewendiyeo (men
faeten) xwe rota maşa paşverfiyan di

lizin .. ." (15). 
"Kominist Partiya Tirkiye" wan ne

rinen xwe yen şovenist wek rapor pCş
keşi Komunist Enternasyonale ji dikir 
ii dixwast ku we tevgera neteweyi, pa

şveru nişan bi de u bi her awayi we tene 

bihele. Ji xwe gava mirov li nerineo 
Komunist Enternasyonale ji dinere; bi 
hesani te dilin, ku birUbaweriyen "Par
tiya Komunist ya Tirkiye" ii ''Komunist 
Entemasyonale" di wi wari de hevdu 

digrin: "Ew serhlldanen li Tirkiye,lra
ne ll li bakure Iraqe ll navçeyn Mosile 
ku bi meldariya §iara 'Azadiya Kurdi· 
s tane' te xuyane kirin,ji aliye tDgilizan 
te peş de ajotin, çekdar kirln ll finanse 

kirin. Armanc; di navbfna Tirkiy@, 
lrane, Iraqe ll Yekitiya Sovyetan de 

dewletek tampon ku bi her awayi di 
bin desten tDgilizan daınezirinin ll we 
ll hemberi Yekitiya Sovyetan wek na
vendiyek leşkeri bi kar binin" (16). 

Li ser rewşa dawi ya tevgera Agri, 
İhsan NUri Paşa raporeke peşkeşi Na

vendiya Xoybtlne dike ii daxwaza ali
kariye dike. Navendiya XoybUne ji, li 
ser we daxwaze u ii bo bare berxweda
na Agri sivik bike, biryar di de ku ji aliye 

başiir ve li hemberi hezen Tirkiye dest 
bi §er bikin. U mixabin, teva binek 

erişen biçlik ii hewildanan ji, ew plane 
Xoybfuıe bi awaki gişti ne gi1ıaşt ar
manca xwe u bi ser neket (17). 

Ihsan NUri Paşa, di biranin xwe de 
li ser tekiliyen dinava navçeyan ii §eren 

biçlik yen hereman, weha dinivisine: 
'Firehiya helsana neteweyi ya kurd 6 

penava Agri ta sinoren Iraqe ft Sllriye 
dikeşa. Ev raperin her mexsllse navçe 
ll dor ll bere Çiyaye Agri nebll. Tene 

hezen Agri ve navçeye ılagir kiri, lda· 
reyek azad a kureli çfkirlbll ft ala ser
blxoyi ya Korelistane daçikandibfi. Di 
navçeyfn Kurdistan@ yen din de de· 
steyen can~ blnedyen kurd çeş
ne çete dixebitin" (18). 

Ji wan daıruyinan ji diyar dibe, ku ji 

derveyi Agri u heta derecake der ii 
dora we, di navçeyen din yen Kurdista
n@ de tevgiredan ii rexistiniyek bi rek u 

pek ii xurt tunebu. Teva ku li binek 
navçeyen din binek §eren biçlik li diji 
kolonyalisten tirk berdewam ji btln; ji 
her lunebiina rexistiniyek gişti u bi rek 
ii pek li KurdistanaBakur ll ji her ter-
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nekirin ii hejariya danfistendinen di 
nava navçeyan de; ew §eren biçlik u 

berxwedanen li navçeyen din, nedibtln 
çeper u astengen giring li peşiya binek 
planen dewleta Tirkiye. Loma ji, dew
leta Tirk bi Msani dikarı"bu giraniya 
hezen xwe yen leşkeri li ser sere canbe
zarenAgrikom bike ii bi alikariya dew
leten ciran ve, we tevgere bitenebihele 
u izole bike. 

Pişti şikestina tevgera Agri ji, rtıds

ıina Xoybtln binek çalaki ii xebaten 
xwe da domandin. u her ku diçfi, ji we 
qewt ii heza xwe ya bere diket. Nako
kiyen di nava peşengen Xoybtlne ku ji 
malhalen mezin ii navdar dihatin, roj 

bi roj dijwartir dibtln. Ji xwe pCşengiya 
Xoybtlne ji destpeke de, di giraniya 
derebeg, xwedierd ii aristokraten kur
da de bU ii pişti demeke nakokiyen 
mezinatiye di na va wan de, ji nu de dest 
pe kiribfuı. Weke te zanin di wan rexis

ıine kurdan ku di destpeka salen 1900-
an de ii li Stenbole hatıbfin daıneziran

din ji; herberi ii nakokiyen weha di 
nava malhalen navdar ii derebegan de 
derketibtln. Di dema dawi de, Xoybtln 

edi ji rexistiniyek bi rek u pek wedetir, 
weke hawereke siyasi mahfi. Li gori 
agahdariye Ekrem Cemil Paşa dide; 
'DI sala 1946-an de, Kumara Mehaba· 
de te damezlrandin. Weke hemll rexıs
tinen kurdan rexıstina Xoybtlnji, ilti
halıi Komara Mehabadde dike" (19). 

U di wiwari de, binek agahdariyen 
ku Zinar Silopi (Kadri Cemil Paşa) 

dide, ciM ne: "Pi§ti Şere Cihan@ ye 
duyemin ku Dinya ıdstibfi nava xwe, 
heta ku guherandinen di rewp siyasi 
ya dewletan ll ihtiınala guherandina 
ne>§ll dinye zelal hibe, Xoybfin xeba· 
ten xwe da rawestandin. Di dawlya şer 
de, arnıanca rexisiina Xoybftne edi ne 
wek ya bere ku perçt!n Kurdistan@ ye 
di bin deste Hukllmeta Tirkiye de 
rlzgar bike; ihtimal ll daxwaza hemll 
perçt!n Kurdistan@ bikin yek ll jl bin 
desten biyaniyan deninin hebfi .. ." 

(20). Li gori çavkaniya leşkenya Dew
leta Tirkiye ku me bere nivislbu ji: 
'Xoybfin hebllna xwe heta sala 1939-
an doınandiye". 

Disa li gori agahdariyen Zinar Silo
pi dide; ew di 21- e fıona 1946- an de, 
li ser nave kurden SUriye ll wek ntlnere 
'Partiya Demokrat ya Kurden Sftriye' 

daxwaz u nerineo xwe bi nameyeke 
peşkeşi Qadi Mihemed dik e. Herweba 

Zinar Silopi di nameya ku pCşkCşi 
Konsulose Tebnze ye Y ekitiya Sovye
tan dike, xwe wek ntlnere "Partiya De-
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mokrat ya Sflriye u ~· ııi§an di
de. U gava ewbahsa çilna xwe ya Me
habade dike; li ser reW§a rexisıina Xoy
bône tu agahdariye nade (21). 

Ji derveyi agahdariyen ku Zinar Si
lopi diyar dike; ez bi xwe li tu çavkani 
ıl dokumenten din rast nehatim, ku di 
we deme de "Partiya Demokrat ya 
KurdenSUriye ll Tirkiye" batiyel hatine 
damezirandin. O asi ku ez dizanim; di 
we deme de bi wi na vi ne li Kurdistana 
SUriye ıl ne jf li Kurdistana Tirkiye tu 
rexistin nebatinin ava kirin. U dibe ku 
binek ronakbir il kadiren kurdan, di 
bin tesira damezirandinen Partiya De
mokrat ya Kurdistana frane il Kurdi
stana Iraqe il Komara Mehahade de 
mabin ll xwestibin li wan per <;en din jf, 
"Pariya Demokrat ya Kurdistane" da
mezirinin. Heger ti§teki weha hebe ji; 
ew di nava derdorek pir teng de maye 
ıl wek rexistin ci negirtiye. Ji xwe; di 
derheqe program, destılr ıl jiyana re
xistiniya we yaji wan partiyan de, Zinar 
Silopi bi xwe jf, tu agahdari nedaye. Li 
ser reW§a we deme, Dr. Heinz Gstrein 
weha dinvisine: "Gava Fransiyan di sa
la 1946- an ıle Sllriye bi tevayi vaia 
kirln, kurd be haziri bUn li rexistinbı 
wan yen siyasi tunebôn •• ." {22). 

DAMEZIRANDINA "PARI'IYA DE
MOKRAT YA KURDISTANA s(). 

RM:· 
Di nava salen 1954 il58 an de, kar

bidesten SUriye çaven xwe heta dere
cake ji nerin ii birılbaweri goline ıl xe
bata "Partlya Korninist Ya Sôıiye" 
(PKS) re digirt. Gelek kadiren kurdan 
ji di nava we rexisıine de dixebitin ıl ne 
pir zede be ji, tesirek we li ser kurden 
Kurdistana SUriye hebıl. Xebata "Yeki
tlya Xorten Demokrat ya Kurdistans 
Sflriye" ji, di derdorek pir teng de dima 
ô hebônek berbiçav ııi§an nedida. Di 
we navbene de, tekiliyen tevgera Kur
distana lraqe il Hukiimeta Misre bi 
hevdu re <;ebılbii ıl li Misre radyoyek 
kurdl dest bi WC§ane kinbil. Misre dix
-:vası ku binek çaiakiyan li Tirkiye il 
Irane ji bike. Be guman ew neziki O 
"dostaniya" Misre, ne ji bo çaven rC§ 
yen Kurdan bU. Gava mirov li reW§a we 
deme ya Rojhilata Navin ô nakokiyen 
di nava dewleten Erehan u fsrail dine
re il dide her çavan, niyet ü armancen 
Misre ji retir derdikevin hole. 

Ew nezikiya ne ji dil ii "dostaniya" 
Misre, tesirek li ser Kurden Kurilista
na SUriye ji dikir. Parti ya Demokrat ya 
Kurdistana Iraqe ji dixwast ku li Kur-

Niştiman 

distana SUriye ii Tirkiye, "Parti" rete 
damezirandin. Ji bo we armance, di 
sala 1956- an de binek tekili di nava 
kesen siyasi yen Kurdistana SUriye de 
<;ebiibôn. Çend kadiren "Partiya De
mokrat ya Kurdistana Iraqe" (PDKI) 
ji, di we deme de li SUriye bôn. P€§ııey
ar ll nerineo wan yen di ware daınezi
randina rexistinek weha de, danüsten
dinen ku ji bo ava kirina "Pariya Demo
krat ya Kurdistana SUriye" germtir ii 
berfirehtir dikir. Di we deme de binek 
kadiren kurd yen navçeya "Kurdaxe" ji, 
ji "Partiya Komunist ya Suriye" (PKS) 
veqetiyabiin ii dixwastin bC§dari nava 
we xebate bibin. Di encame wan tekili 
u haziriyan de u bi he§dariyan wan 
kadiran, dl14-e Hezlrana 1957- an de 
"Partiya Demokrat ya Kordisıana Su
riye" (PDKS) bi nependl (dizi) hate 
damezirandin (23). Hinek damezreva
nen PDKS ew biin: Dr. Nurettin Zaza 
(Sekretere Giştıj, Osman Sebrf, He
mid Heci Derweş, RC§id Hemo, Şew
ket H enan ii Hemze Neweran, şex Mi
hemedfsa. 

PDKS bi şiara "Rizgıırl li yekitiya 
Kurdistanf" dest bi xebat u tekO§Ôla 
xwe ya siyasi kir. U dılre, nave Partiye 
hate guherandin il kirin "Partlya De
mokrat ya Kurd Li Sflriye". Ji derveyi 
gnherandina nave Partiye, nerineo 
Partiye yen siyasi ji hate guherandin. Ji 
şôna nerineo bere; armanca bi destxis
tina mafen kulturf, demokıatık il ida
reyek heremi ya sinorkiri hate qebill 
kirin. 

Li gel hebiina nerin u birilbaweriy
en çep, P"şengiya Partiye di giraniya 
halxwe§en Kurdan de bu il Partiye ji 
hemô çin ii tebaqan kesen niştiınan
perwer di navaxwe de civandibii. Teva 
ku PDKS xwe wek partiye k çep ô gele k 
endamen we xwe Marksist di di'! ji; le di 
rastiya xwe de ew partiyek neteweyi ii 
demokrat bu. Pişti damezirandina 
PDK ji, binek kadiren kurdan ku di 
nava "Partiya Kominist ya SUriye" de 
dixebitin, ji we veqetiyan il bC§dari na
va PDKS biin. 

Dema ku PDKS hate dameziran
din, PDK- İrane ne pir bi bez bil illi 
Kurdistana Tirkiye ji, bin Parti nebati
bil damezirandin. PDKI vatiniya ku 
alikart ii piştgiriya PDKf retir bi bez 
bike da ser milen xwe il Partiya Kurdi
stana SUriye jf, we ji bo damezirandina 
Partiya Demokrat ya Kurdistana Tir
kiye hewl bida. Ji bo we armance binek 
kadiren PDKS li Kurdistana Tirkiye, li 
binek cihen neziki "sinore" Kurdistana 
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SUriye dixebitin ii çend komiken da
nüstendine ava kiribôn. U ew xebat il 
haziri ne gilıaştibll we qonaxa damezi
randina "Partiya Demokrat ya Kurdi
stana Tirkiye". 

ERişA SER PKS () GIImNA ENDA
~PDKS 

Di sala 1958 an de, SUriye ü Misre 
bi na ve "Komara Yekbliyi ya Ere b" bll
bôn yek. E w yekitiya heta 28- e Ilona 
1961- e domand. Di despeke de, Nasir 
çave xwe binekiji "Komunist en Sılriye" 
re digirt ll PKS ji Nasir r"şverii il anti
emperyalist ııi§an dida. U pir derhas 
nebll, Nasir riiye xwe ye rasti derxist 
hole il di sala 1959- an de eri§ek dijwar 
ani ser Kominist Parti ya Sılriye il gele k 
endaınen we girtin. Li ser we kiryare, 
PDKS daxuyaniyeke hundiri di nava 
endamen xwe de belav kir ku endamen 
we li kesen KPS xwedl derkevin il wan 
biparezin. Herweha Parti li diji wan 
kiryaren Nasir derdiket, ew bi tundl 
rexne dikir ll bi dlktatoriye gunehkar 
dikir. Ji xwe, ji bo PDK rexistinek te
-kO§er dihate dilin ll di nava xelke Kur
distana SUriye de roj bi roj betir belav 
dibll, Hukiimete dixwest darbeyeke li 
PDK ji xine. Pi§ti alikariya kadiren 
KPS ii şerkirina li diji wan kiryaren 
Nasir, ji Hukilmete re kela mana tije 
bilbıl ii 13 Tebaxa 1960- i de, dest bi 
girtina kadiren pıSşeng, endamen Par
tiye ll niştiınanperweren kurdan kirin. 
Parti li hemberi erişek weha be haziri 
bil il tedbiren xwe xwC§ik negirtibll. Ji 
derveyi du endamen Lijna Navendlll 
endameki Polı'"t Broye hemll endamen 
Navendl u li derdora 100 endam ll ke
sen neziki Partiye, di demek pir kin de 
hatin girtin. Ji nava wan 32 kes şandin 
Şaıne il xistin zindana Meze. Hinek kes 
li derdora Helebe hatin girtin, pi§ti de
meke hatin berdan. Li navçeya "Cizire" 
ji gelek hatin girlin ü berdan (24). 

Ew girtina di diroka PDK de, bl\ 
qonaxek taybeti ii destpeka gılrbiina 
nakokiyan ii tove veqetandin ii <;ebllna 
grllban. Di zindana Meze de, di ware 
parastin u neparastina biriibaweriyen 
Partiye de ji dilbendı'ti ll nakoki hebiin. 
Pişti dadgebe; ji dervi endaınen Kom
ita Navendl il Heremf, piraniye girtiy
an hatin berdan. Kesen ku nehatin ber
dan, di navbena 11 meh il 1,5 salan de 
ceza xwarin. 

Di 8 e Tebaxa 1961- an de Sekrete
re Partiye Dr. Nilretin Zaza hate ber
dan ii xwe ji bona hilbijartina parle
mentoye ııi§an da. Ji bo ku di propo-
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ganda hilbijartine de bi kur di peyivibft, 
disa hate girtin. Teva ku di hilbijarine 
de hate hilbijartin ji, ji ber "wc sedeme" 
parlementeriya wi nehate qebill kirin 
(25). 

"KEMERA EREBi" 0 ARMANCtN 
wt 

Di sala 1961- an de, tevgera siyasi 
ya Kurdistana SUriye di ware kutlewi 
de geleki xurt bftbu u pôş ve diçu. Be 
guman di we xurtbftn ı1 pôşveçftne de, 
rola Şoreşa Kurdistana Iraqe ji hebft. 
Rojnameyen SUriye dinivisin, ku kurd 
dixwazin "li Cizir€ lsrailekduda" ç8bi
kin. W er xuyabu ku tirs u xofek tabeti 
ketibft dile karbidesten SUriye. Ji ber 
we yeke; Seroke Istqbarata SUriye Wi
layeta Heseke, Mulazim Muhemed 
Teleb Hilal di sala 1961- an de, li ser 
kurden li navçeya "Cizire" dest bi Ieko
linek pirali u herfire h kir. Encaınen we 
lekeüne u pôşneyaren xwe di 12 xalan 
de peşkeşi Hukftmete kir. Di nava wan 
pôşneyaren wi yen heri balkOş yek ji, 
pekanina "Kemera Erehi" bu. 

Di ve derheqe de; ji aliye "Knmela 
Xwendevanen Kord Ll Ewrftpa - Llqe 
Çekoslovakya" u bi nave "Ll ser l"eW§Il 

gele Knrd li Suriye" berhevokek hatiye 
belav kirin. Li gori we berhevoke, PÔ§· 

neyar u daxwazenMuhemed Teleb Hi
lal bi kurtayi weha bftn: 

• Dive Hukflmet kurdan ji clhe 
wan rakin fl li hundire Siltiye belav 
hikin. 

• Dibistan fl Universiteyen giring 
li Cizire neye ava kirin. 

• Ll Cizir€ deriye kar li ber kurdan 
be girtin. 

• Nifflsen kevn ji n(l de bete rast 
kirin; yen ji aliye Serokatiya Cumh(lıi 
nehatibin qebfll kirin, wek hemwelati 
neye qebfll kirin (1 be biryara Seroka
tiya Clmhflıi kes nikaribe hibe hem
welati. 

• Xweditiya erdanji desten kurdan 
be girtin. Ere b bene ku xweditiya waıı 
erdan bikin. 

• Propogandeyek berflreh di nav 
erehan de bete kirin, ku ruhe wan ye 
erebi geş hibe fl bikaribin di navçeyen 
kurdan de bi ciWar bibin. 

• Leqeben oliji desten kurdan bete 
girtin fl di §fina wan de §ÔXen Erehan 
bete şandin. 

• Nakokiyan dinava kurdan xinln, 
ku ew xwe bi xwe pevkevin. 

• Ereben nijadperest li ser sin or bi 
ciWar bikin, ku h eta em kurdan ji wan 
deran rakin, kontrole li ser kurdan 

Niştiman 

bikin. 
• Xeta Baknr ya Cizire em bikin 

navçeyek lqkeıi; erehan li wir ciWar 
bikin fl kurdan ji ft dere rakin. Ji bo 
pekanina wl ti§ti ji, tekoiin fl planek 
bete amade kirin. Ll ser ft xete, bi 
desten dewlete kooperatif@n erebl bete 
ava kirin. Ereben li wir bete bi çek 
kirin fl perwerde kirin. 

• Kesen ku bi ztmane erebi nizani· 
bin, dive beqen wan yen deııgdane fl 
hilbijartine tnne bin. 

• Dive em hemwelatiya Sflrlye ned
in wan kesen ku ne xuıi ereb bin u 
bixwazin li ft dm himinin (26). 

Di 5 e Tebaxa 1962- an de, jimarti
nek nifôse ya taybeli li Kurdistana Su
riye, li navçeya "Cizire" hate çekirin. Di 
encaıne we jimartine de, bemwelatiya 
li derdora 100 ()()() kurd ji dest hate 
girtin. Ew kesen ku bemwelatiya wan 
ya SUriye ji dest hatin girtin; li gel wan 
heqen ku ji hemwelatiyen SUriye re he
bftn wenda kirin u edinikaribftn bibana 
xwediye erd u avayiyan ji... 

VEQETANDINANAVAPAim\'t 0 
"KONGREYA YEKI'l1Yt" 

Nakoki u dijitiyen ku di zindana 
Meze de ru dabilıt, piş:iberdane ji dom 
dikir u roj bi roj gUrtir u dijwartir di
bftn. Pi§ti sala 1962- an, bingeha veqe
tandine hedi hedi diliate cianin u du 
meldari dinava PDKS de dihate dı"tin: 
"Baske çep u Baske rast". U heta sala 
1965- an ji, ew nakoki u basken hebftn 
di nava Partiye de mabftn u bin awaki 
fermi negirtibftn. 

Di sala 1965- an de, bi awaki e§kere 
veqetandin di nava "Partiya Demokrat 
ya Kurd li SUriye" (PDKS) de ç8bfl; 
"Baske Çep" bi sere xwe kongreya xwe 
çekir u bi nave "Partiya Demokrat ya 
Çepe Kurden Sflnye" rexisıina xwe cia
meziran din. 

Li geriSalah Bedrettin teza bingehi 
ya "Heza Çep" weha bft: "Di §Ol't'§ll 

Kurdistane de, pirsa neteweyl u çini 
ketinin nav hev fl ew herdn pirs bi 
bevgiredanek ku ji hevdu nave veqe
tandin bi hevdu ve gireda)iuln" (27). 
Disa li gori Salalı Bedrettin: Baske 
"çep" ji bo Kurden SUriye "netewe" di
gotin. Baskedinew "eqeliyet" dihesi
bandin. Baske ku bi "rastiye" dihate 
navkirin, li gel "parastina mafen hemu 
kurdan" bun. Le baske "çep", ji 
''bingehgirtina karker u gundiyen Kur
dan" bahs dikirin ... (28). 

PDKS ji, di sala 1966- an de !CDn
greya xwe ya yekem u di dawiya nona 
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1969- an de ji Kongra xwe ya dnyem 
çekil. Di Kongreya Duyem de proga
mek ji pôşgotineke (1 20 xalen pekhali 
te qebill kirin. Di we pôşgotine de; li 
ser re~ dine, pesne Şoreşa Oktobire 
u pi§giriya tevgeren neteweyen bin
des!, giringi u pewistiya kurdan di pôş
ketina Suriye de, giringiya biratiya 
kurd fl erehan u pewistiya hevkariya li 
diji emperyalizme te rawestandin; 
Partiya Demokrat ya Kurd, hevlya ne
teweya Kurd il garantiya bicfanina dax
wazen wi nf§an dide. Hinek nerineo 
bingehiye PDKS ji, di we programlı de 
weha hatinin diyar kirin: 

"1) Partiya DemokratyaKurdU 
Sflrlye, li ser bingehf geli ji gnndiyan, 
karkeran, ronakhiran fl kesfn din pek 
te fl partiyek demokrat, clvaki ll teko
şer e. Xebata xwe li ser bingebe geli u 
di bin roniya teoriya ilmi de dimeşine." 

"4) Parti ji borakirina hemfl tedbi
ren faşist, di wel@t de garantikirina 
meşandina sistema idereya navçe)i fl 
di navçeyen ku kord If dijin, bebflna 
wan ya neteweylli ser bingebe teva)iya 
neteweyl bete qebfll klrin, dixebite." 

"6) Parti, jl bo gihll§tina heqen ne
ıeweye kurd yen siyasi, civati fl kultnıi 
dixebite." 

"20) Parti, şerkirina li dijl her 
awayen emperyalizm@, nokeren wan 
yen başverfl, feodaUzmf fl kapitalizme 
dixwaze" (29). 

Di sala 1970- e de, hewldanek çilbu 
ku ew perçebftn ft dijitiya di nava tev
gera rexisıina Kurdistana Sflriye ji ho le 
rakin. Di we deme de, şoreşa Kurdista
na Iraqe geş bU u tesirek we ya taybeti 
li ser perçen din hebU. Partiya Demo
krat ya Kurdistana Iraqe dixwest ku li 
Kurdistana Iraqe kongreyek yekitiye 
di nava rexistin O. grflben Kurdistans 
SUriye çilbike u dijitiyen ku dinava wan 
de gftr bubftn çareser bike. Li ser gazi
kirina PDKI, di 26- e Tebaxa 1970 e de, 
li Kurdistana Iraqe "Knııgre Yekitiye" 
hate civandin u di we Kongreye de 
Komı"teyek Navendiya hevbe4hate hil
bijartin. u ew "yekitiya" ku di we civl
ne de çebflbft, di pratike de neme§iya 
Nakoki ı1 dijitiyen ku di nava tevgera 
rexistin u grflben Kurdistana Sflriye de 
hebftn çareser nebftn u peşiya nakoki u 
veqetandinen nfl nehate birin ... 

-( Çavlcanf O Tebin! di rOpela !O-an de ne). 
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Di van rojen ku em cejna Newroze 
piroz dikin, tevgera rizgaıixwaziya ne
teweyi ya Kurdistane bi gelek büyeren 
er8ni ft neyini ve, di pevajoyek zor gi
rôıg ü tayben de derbas dibe. 

Xebat ü tekO§ina gele me teva he
mü asteng ü e~n dijmin ji, li gel şere 
çekdari bi gelek awayi dom dike. Gele 
Kurd li Tirkiye, Iran, Iraq ü Suriye di 
bin şert ü mercen pir giran de diji ü 
tekoşiııa xwe di wan şerten giran de 
didomine. 

Kurdistans Baı;ür pi§n wan jan ü 
dijwariyan ü werankirina gund ü baja
ran, ditekoşe ku birinen xwe bipeçe ü 
welate xwe ji nü ve ava bike. Di vi per çe 
Kurdistane de, gele me di ware abori, 
siyasi ü civaki de di nava dijwariyek pir 
gir an de ye. U teva hemü dijwariyan ji, 
morale gele me li Kurdistana Baı;ür 
bilind e. Gele me xwe amade dike, ku 
di me ha Nisan e de gavek dir o ki baveje. 
Hilbijartioen Nisane, di diroka tekoııi
na neteweyi ya Kurdistane de, we hil
bijartioa yekemin ya "§kere, fermi ü 
demokratik be. Bi ve hilbijartioe, we 
xebat ü tekoşiııa gele me di ware nete
weyi ü naVııeteweyi de rewş ü statuyek 
nü bistioe. Hevi ü daxwazen me ew in, 
ku hezen ııiştirnaoperwer yen Kurdi
stana Baı; ür Hilbij artina Nisan e bi 
awaki demokratik, adil ü hevb"§ bike 
serketioek gele me ye Kurdistana Ba
şür. 

Ji Şere Xelic ü vir de, Saddam disa 
dixwaze hilza xwe ya l"§keri bicivôıe 
ser hevdu ü ji bo peşiya we hilbijartioe 
bigre, dinava haziriyen erişek nü de ye. 
Hilbijartioa Nisane ne he w Seddam di
tirsôıe, herweha xewa dewletio Kolo
oyalist yen din ji direvôıe. Bi tayben 
Dewleta Tirk, li hemberi wan büyeren 
ku li Kurdistana Baı;ür <;edibio, niyet ü 
armancen xwe yen eriıJ<er ü dagirker 
roj bi roj biltir derxioe hole. 

Li Kurdistana Bakur ji, tekoııôıa 
gele me bi awaki berfireh ü kutlewi di 
qonaxek nü de derbas dibe; Kurdistan 
di pevajoyeke ku şiyarbünek mezio ya 
neteweyi ü civaki de, diji. Bi peşketioa 
tekO§ina gele me ya neteweyi ft demo
kratik, dewleta kolonyalist ji plan ü 
provaksiyonen nü li dar dixôıe; ziiın ü 
zordariya li ser gele kurd dijwartir di-

Ni§timan 

NEWROZ PiROZ BE 

ke. U Dewleta Tirk we nikaribe bi 
Navçe ü Walıuya Awarteyi, Parezge
ren Gundan, Zagona Li Diji Terore ü 
bi kiryaren din yen taybeli ü qireti, 
tekO§ina gele me rawestioe. 

Bi Şere Xelice, Dewleta Tir k ne çar 
ma ku di ware "Pirsa Kurd" de binek 
gavan baveje. Armancan wan gavan ji, 
di rastiya xwe de ji bo t8koşiııa gele 
Kurd ku roj bi roj betir pi\ş de dihere, 
di nava sl'noren ku ew dixwazin tixüb 
bikio. u teva we yeke ji, ew gav8n ku 
di dema dawi de hatioe avetin, disa 
herhemen xebat ü tekoşiııa gele me bi 
xwe ne ü div8 he ta tali em ji wan istifa
de bikio. U dive em tu cari bi soz ü 
peymanen ku Hikümeta Tirk di ware 
pirsa Kurdi de didin, bawer nekin; ne
zikbüna Hikümete ya di wi wari de ü 
"polı""tika dewlete" tekil nekin. Çi di we 
derheqe de, çi ji di waren gelek pirsen 
giring de be, di rastiya xwe de ye birya
ren tali didin Ordiya Tirkiye ü Koma 
Parasıina Neteweyi (K.P.N.) ye. Di di
rejkirioa "Rewşa A warteyı~ de, ew ras
tiya careke din bi awaki "§kere hateber 
çavan. 

Di wan meben dawi de, dijmin bi 
awaki dijwartir eıişi ser tekoşiııa gele 
me dike ku bi riya zordari ü şiddete 
tevgera Kur d bitefôıe. H eta ji bo qetli
am ü qirkirioen nü bi awaki berfireh 
propoganda te kirio. Ji bo we biogeh ü 
merc tene amade kirio ü haziriyek me
zio ya IC§keri te kirio. Li gori daruya
niyen Serokkornar Turgut Özal, Sero
kil KPN Orgeneral Doan Güreş, Sero
kwezir Süleyman Demirel, Seroke fs
tikbarata Tirkiyeye ü ew berpirsiyaren 
dewlete yen din diyar dikin; Ji bo "Tev
gera Bihare", Ordiya Tirkiye dinava 
haziriyek mezio ü berfireh deye. Di 
nava meha Adare de cara duda ye, ku 
belafiren dewleta tirk eri§i ser erden 
perc;e Kurdistans Baı;ür dikin; Ew ji 
baı; dizanin, ku di ve demsale de ü bi 
wan erişan tu serketinin li gori dile xwe 
bi dest naxôıio. Armanca wan ew e, ku 
bi wan erişan reaksiyon ü dijitiya raya 
gişn ya li hundir (l derve bipMn. U di 
rastiya xwe de, OrdiyaTirk ji bo ~n 
berfireh, haziriyek pir mezio dike ü li 
benda mercen li gori wan lehati ü mi
nasib e. Dijmin sedem ü behanen wan 
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~n ku dilcin (i yen we bikio, hew 
tekO§ina PKK ııi§an didin. U di rastiya 
xwe de, armanc (l bedefa wanerişan, bi 
awaki gişti ü ji bini de vemirandina 
tevgera neteweyi ya gele Kurd ü Kur
distane ye. Sebeb ü behane çi dıbio bila 
bibi, dive hemü hezen ııiştônanperwer 
bi dijwari li hemberi wan eri§an rawes
tio. Hesab ü planen Dewleta Tirk ji 
bere de li ser Kerkôk u Müsile hene. 
Loma ji bedefa wan erişan ne hew bi 
Kurdistana Bakur ve sôıorkiri ye; her
weha armanca wan, dagirkirina erde 
Kurdistans Baı;ür (l bi awaki gi§ti u bi 
dare zore jihoterakirioa tevgera Nete
weyiya Kurdistane ye. Teva ku di der
heqe pirsa Kurd de binek gaven biçük 
ji hatioe avetio, le di biogeh ü rastiya 
xwe de, Politika Dewleta Tirkiyeye ya 
kevn nebatiye guherandin. Ew politika 
ku li ser esase zilm, zordari ü qirkirioa 
ü tefandina tevgera neteweyi ya Kurdi
stane hatiye ava kirio, iro ji berdewa
me. Li kijan perçeyi dibe bila bibe, her 
bihostek erde welate me, perçaki erde 
gişti ye KurdistanS ye. Li hemberi wan 
e~n dewleta Tirk, bi hevdu re tewir 
pi\şvebirio ü rawestandin, vatioi ü ber
pirsiyariya hemft hezen niştimanper
wer in. Dive em carek din diyar bikio; 
fro ji her deme betir pewist e, ku em li 
hemberi listik ü planen dijmin yen ku 
dixwazio rexistioen kurdan bera ber 
hevdü din, hayjixwe hebio ü li hemberi 
wan listik ü planan bi dijwari rawestio. 
Çawa ku do pi\wist bü; dive iro ji em bi 
hevdu re li diji politika dijmin ya li ser 
biogehe "perçe bike ü idare bike" ava
kiri, rawestio ü we politika wi püç ft 
stewr biMiin. 

Pi§ti belavbüna Yekitiya Sovyetan, 
li Dioye ü li navçeyan di ware milzina 
hezan de guherandinen mezio <;ebü
nin. Ji navçeya Rojbilata Navôı heta 
navendiya Asyaye ji, rewşek nft derke
tiye hole. Karbidesten Tirkan dixwazio 
ji ve rewşa nü istifade bikio ü ci bi ci 
wan niyeten xwe yen dagirkeri nişan 
didio. Dewleta Tirkiye, li gori niyet ü 
daxwaze çinen karbidesten xwe hewl 
dide ku we politika xwe ya dagirkeri ü 
kontroldanina li ser wan dewleten 
Tirk, texe jiyane. Di vi wari de, bi piş
giriya dewlete ideolojiya "Turantiye" ji 
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nıl de te vejandin. Ji bo ku Ermerusta
ne li ser riya dagirkeriya xwe ya Kafka
syaye ıl Asyaya Navin wek astengeke 
dibine, Dewleta Tirk li dijl ermeniyan 
dest bi kampaniyek mezin kiriye. Dew
leta Tir k dixwaze, ku di hundir de li ser 
bingeM dijminatiya Kurdan, "§ere 
Kurd ıl Tirka" gı1r bike ıl niha jl hewl 
dide, ku dijm:inatiya Ermeniyan germ 
bike. Bi kurtay!, Dewleta Tirk dixwaze 
we politika Osmaniyan ku gelberaber 
hevdu didan ıl milyon ıl nlvek ermeni 
kU§Iin, ji nu de binin rojeve. 

Loma jl; dive hemıl hezen pi:§verıl 

yen li Tirkiyi:, ji bere retir li dijl wan 
niyet, plan ii politika çinen karbidest 
yen Tir k rawestin ii ji bo wan arınane ii 
hedefan heber ii stewr hibelin xebat ii 
teko§lnek taybetl ii dijwar bime§inin. 
Di re%11 iro de ev, vatinyek her! giring 
ya hiôzen §Ore§ger ii demokraten Tirk 
e. Li aliye din, em dixwazin bala raya 
giştlya Dinye bik§inin ser we siyaseta 
dagirkerl ya Dewleta Tirk ii haziriyen 
we yen ji bo e~n nii li ser gele Kurd. 
Li dijl wan plan ii haziriyen dijmin, em 
gaz! hemii bilzen ni§t!manperweren 
Kurdan yen di nava welet ii li dervi 

welet dikin, ku bi haziri bin, bibin yek, 
mil bidin miJe hevdu. 

Meba Adare ku Cejna Newroze te 
de te piroz kirin, di dlroka neteweya 
Kur d de bi serketin ii §ayİyan ii bi biiye
ren trajedlk fi qirkirinen ku batine sere 
gele Kurd, xwedi cihekl taybetl ye. Di 
Adare de, li heleke em Cejna Nete
wey!, sembola rizgaıi ii azadiye Newro
re piroz dikin; li aliye din, em bi kin ii 
nefretek mezin, nalete li we wah§et ii 
qirkirina Halepçeye dibarinin. 

CE.JNA NETEWEYİ NEWROZ PİROZ BE! 

HALEPÇE NEHA11YEJI BİR KIRIN Ü NA\'tJI BİRKIRIN! 
BIJİ mKOŞİNA GEU ME YAJI BO SERXWEBÜN, DEMOKRASİ, YEKI'l1 Ü SOSYALİZMt! 

RIZGARİXWAZtN NETEWEYI \'tN KURDISTAN! 
(KUK/RNK) 
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ZAZAKi ZAZAKi ZAZAKi ZAZAKi 

MI ADlNİ DIJİ KEF KERD 
Koyo Berz 

Wexte di Bektaşiye beno. No şew 
u roj §imeno. Key ney u key milaya pe 
ki§t a beno. Çend finf miJa yeno ney 
bet~ ney re nesllıeti keno u vano: 

-Bektaşi efendi, şe rab u eraqi me
şimi, e berami ye. M eşli merg esto, o ki 
ninan bişimo riye ceneti nevineno. Ne 
şerab ll eraqi ra fek viradi, beri cami 
nemac biki, tewbe biki, Ellay ra e'fker
den a xo biwazi. Ella girdo, e ki tewbe 
kene u fina nekene inan e'f keno. 

Bektaşivano: 
-Çiye nebeno mila efendi, no ene 

ez yena cami u nemazde em ra dest pey 
kena. Ti qe xo meqahrini u meraq me 
ki. 

Mila vano: Ti soz dane ti do bire 
no ene ra dest bi nemac kere? 

Bektaşi vano: 
-Soz bo, soze merdimde veri bo, 

ez do bira u dest pey kera. Heta ewro 
çend finf to dıyo, ez sozde xo sero nil
vinderta u mi soze xo werdo u nıyardo 
ca. Mi beti soz soz o. 

Mila Vaııo: 
-İnşallah ti sozde xo ser o vindene 

u no ene yene dest pey kene. 

KoyoBerz 

Karwan e dewan Dirnede şewi ra 
barane xo barkeno ki şefaqe rew xo 
biresno sUki. Mezat u mewlexani ser 
reso, ~ bi§o mal u çiye xo biroşo. 

Eger erey bimane, şefaqe rew xo 
neresne s~ n(\şene mal u çiye xo bi
roşil, manene rojda bini. 

SUkiji beme şefeqe rew werzene 
u §ine cade çi berinene, ci re çiçi lazim 
bo wija di berinene. Qande ki dUkanan 
sero zafvayo. W ere dUkananji cire çiçi 
1azim bo, çiçi dUkande ci di kemi bo, 
şene hazar di berinene. Deweji beme 
çiye xo ane hazar di roşene. 

Roje karwane dewda Qetini ba
rane xo barkeno ki biyaro bazarde 
Sewregi di biroşo. 

Mıla dano piro şino. 
Beno roja eni, Bektaşi şefaq ra 

rew werzeno, şiişeye şerabe xo §imeno 
u wexte dihiri paweno. Ezane dihiri 
veyndano. Bektaşi §ino koşede cami di 
vindeno ki beme ınilleti zere kewo, o ji 
inan diıni zere kewo ki kes ci nevino. 
Milleti kewti zere !epey a, no ji dano 
piro §ino, postaJane xo keberi vero ve
ceno keno xo des! u hedi bedi, nerm 
nerm kewno cami zere. PostaJane xo 
cade postalan di ronano u §ino peyni 
da cemeati di roşeno. 

O sire di miJa ji texte wabzan sero 
wahzi dan o. W exto ki Bektaşi kewno 
zere mila efendi ney vineno u çiman 
bin ra wineyno ney ra. 

Bektaşironi§t tepey a, miJa efendi 
venge do berza wina vano: 

-Ey cemeat o muslinıiıı! Ş ima zane 
e ki na dini di şereb u araqi §imene do 
a dini di sebo inan u çiçi do biro inan 
sere di. O ki şerab u araqi §imeno, bela 
rojda mergde xo çend şiişey şimite, hi
re-çihar qate e ŞÔ§an do resenena gire
deye u a dini di berziye ey mil. Şew u 
roj do ey mil di be u ci mil ra nevijiye. 

E MI BİYA, E xo BERI 

Bektaşi, bediyena werzeno pay ll 
milay re vano: 

-Mila efendi, e şUşey do veng ci 
mil he yan ji pirr ci mil be? 

Mila efendi dişınişi beno, vano: 
"Ez vaja veng do pa be, wexto bare ci 
do şenik bo, gene ez vaja do pirr ci mil 
be, bare ci giran beno u bin di n(\şeno 
ray şiro." 

Mala vano: 
-"Heme do beta fek ra pirr ci mil 

be u o besab a do ci bin di §iro. 
Bektaşi fine ra çepiki dano piro, 

kef keno u bi kef do weş a vano: 
-Ti biji miJa efendı1 Ella u Pexen

ber to ra razibol Demek ki Ellay ez ji 
xo vir a nekerda u dişınişe mi ji biyo. Ez 

• do a dini di ji şerab u araqi bişinıa, tey 
asnawi bikera u roje xo roj k e ra Derdil 
vinayiş u beriDayişi ji nemaneno. Ti çi 
nevane a dini di ji mi kef kerd. ... 

Karwan dewi ra vijyeno yeno re- a? 
seno koy ser. Wexto ki reseno koy ser, 
newe mi ft vergiya pe ra yene sina
snayeni. Y ane hehe rojnayi beno. 

No vano: La oxil, ma çime to ko
riye? Qe ti ye nevinene, mi şaşey a 
berilnda şilwalande xo di, e Xezali ker
de xo pay. Qande coy ez o qijena ft 
veyndana. Ez o vana, e mi biya e xo beri 
~ kes fahm neker o, şena vajo, şalwa
lane mi bıya e xo beri. Wexto dewiji 
aşnawe, do mi estaniki kere ft çorşmey 
ra vi1a kere. Do mi qanik kere ll bicawe. 
Ez o wini vanu beno fahm bikero (1 e 

Karwani ra jew wineno ki çi bew
niro, berilnda şilwalande xo di e ciniy
erıla xo kerde xo pay. Şaşeyeda zaf 
girdi biya. Şilwalande cinekera ji n(\şe
no §iro sUki. Mecbilr do §iro bivirno. 
No vijyeno siyeda berzi ser, veyndano 
cimyerıla xo u vano: "Keyne, Xezal, 
Xezal! t mi blya ~ xo beri, ~ mi blya f 
xo beri! .. "' 

Enbaze ci ci ra pers keno, vano: 
-Qande çiçi ti ye wini xo dirnene, 

qijene u veyndane? Çiçi to xo vir a kerd 
o? E mi biya e xo beri çiçi yo, çi vaten 

mi biyaro e xo bero. 

*** 
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NEÇARA 

Neçara ez kewta üviııf 
Axinem reyna to veyni 

Ger ti biıi ez tu veyni 
Der u dor bidi ınizgini 

Berr u xaliyan 'erd rakiri 
Karik fı berxan terakeri 

Def fı zurna bidi pero 
Govend u dllan'd ez vero 

Go zınuston bibo wesar 
Pel akero ~naluw dar 

Koy wişki bibi zerguni 
Dewar boro çerew g1ini 

Kerm u kez! mar u muri 
Wa §abi teyr u turi 

Dinya bibo kesk fı sore 
Ti §erbete ewl bore 

Kes nemano 'ebd u kole 
Maldar nebo wayri cole 

WELA'ft MA KURDISTAN O 

Welate ma Kurdistan o. 
Key rnekane ma Kurdan o. 
Çiher letey bindestan o. 
Welate ma Kurdistan o. 

B ira werzi ti jf beri. 
Ewro kewto mi ji viri. 
Dinya mi ra biya tari. 
Be roj fı be ropıayt 

Welate ma zal§irin o. 
Dest fı üngan ma hernin o 
Ewro dİ§men ho wen o. 
Be gan u be guman mend o. 

Welate ma heme xopan o. 
Pero bostan u gfılistan o. 
Zeri da kuün re derman o. 
Çihar letey bindestan o. 
Welate ma Kurdistan o. 

Deste mi ci ra kewto dfıri. 
Ewro kewto mi ji vfri. 

Nişdman 

Ez nekona deste kes! 
Tewrl zerere qefesi 

Ling u destl renge h'eni 
Qey to heüyawa ez beni 

N allnem h' elnay zinnari 
Amntln, payiz u wesari 

Zerre tu di nekerd mefer 
Jiyani min §i sera ser 

Espar be biko rayu durbi 
Ger çem bero ezo pird bi 

Ger warun bo ez sivani· 
Qey xatire to meymani 

Gurrfne ünge estori 
Hayde bere ez bi gori 

Wexto beri fe ki beri 
Mal fı hal bi qurban keri 

Ti kerem ke bere zerre 
Ti meymani mi esmere 

Der u cirani bi tela§i 
Meyman kamo ye bi §a§i 

Deza werzi ti ji beri. 
Ma werze §ire 'erde goni. 

Welate ma baxçey gulan o. 
Zerida kuün re derman o. 
Key rnekane ma Kurdan o. 
Çeher letey bindestan o. 

VEYŞANA~A 

Ez Vey§aD<i, teY§liDa. 
Koke mewer a§ana. 

Erde stlri vef§aDa. 
Key di§meni WC§ana. 

Tirba sfıltanan pC§ana. 
Ser o pist denişna. 
Vay ver ciwen vaydana. 
Ser o sil.rik denişna. 
Key pa§ayan bipeJ§Da. 
Çaqmaqliyeri vef§IIDa. 

Balgi u do§ek tu ri runi 
Tafini beysfıs fı mumi 

Çay u qehve ikram keri 
Xwe bigori u heyran keri 

Kis fı qeltln tu ri deglıi 
Cew il. simer bidi berglıi 

Tu ri dekiri kaleke 
Kerem bike ti fedi meke 

Go roec §OTO bibo tari 
Ma go bikrf kef fı yari 

Wa biteqe fı cera §Ore 
Her çi dfıjmin fı neyari 

Roc vicyo bibo ropıahl 
Dinya bibo kef u §ahi 

Ez bi Kurdistan §ll biya 
Birine min derman biya 

Ez ser firaz fı ser berza 
Qey Pe§Dlergey Berzani ya 

ARiYAN/1991 

12 

FILAN MERDlM DO TO BIKIŞO 

Roje jew merdirn Hezretl Eli re 
van o: 

Filan merdirn do biro u to biki§o. 
Hezreti Eli a §eWİ heta §efaq dişmi

§ibeno. 

no: 
Şefaqe rew yeno, e merdimi re va-

O merdirno ki to vate mi neki§eno. 
Vano: Qande çiçl o to neki§eno? 
V ano: Ez zal dişmi§i biya. 
Ez ser o zal fikiriyaya. 
Wmya ya, mi ey re çCli nekerda ki, 
O merdirn biro u mi biki§o. 
Mi ey re rindey, çCliyey bikerdil, 
Beno o merdirn biyameye, 
O ez biki§te. 

KoyoBerz 
• •• 
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TÜRKDEVLErİKÜRDİSfAN'DA YENİPROVAKASYONlAR 
P~İNDEDİR 

TARİHİMiZDEN DERS ÇIKARMALMZ 

Bugün TC'nin Kürt halkına kar§ı 
izledigi politikanın ve Kürdistan'da 
meydana gelen bazı geli§ıııelerin yakın 
tarihimizde yaşanan k.imi olaylarla 
benzer yanlan vardır. Omeğin, 1920-
1940 yıllannı alalım. Bu yıllar Kürdi
stan'da kesintisiz ulusal ayaklanmaia
nn yaşandığı yıllardır. Bu yıllarda Kür
distan büyük ve küçük çok sayıda si
lahlı ulusal harekete sahne ulmU§tur. 
Türk devletinin bu hareketlere kaqı 
izlediği politika ilginç bir politikadır. 
Bu politikayı bir kez daha gözden ge
çirmek ve bundan günümüze şk tuta
cak bazı sonuçlar çıkarmak gerekmek
tedir. 

Tarih, ve kendi öz tarihimiz, ondan 
ders çıkarmasım bilenler için, zengin 
deneylerle doludur. 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
(1914-1918) Osmanlı İmparatorlugu 
bir çöküş sürecine girnıi§ti. Meydana 
gelen bO§luktan Kürtler' de yararlan
maya çalışyordu. İstanbul' da ve bıl§ta 
Diyarbakır olmak üzere Kürdistan' da 
çok sayıda Kürt politik ve kültürel ör
gütü kurulmll§ ve Kürtlerin ulusal hak
ları için çalı§ıııa yapıyordu. Bu çalı§
malann bir sonucu olarak, o günkü 
uluslararası koşullann da uygun düş
mesiyle, Sevr Antiaşması'nda Kürtlere 
"Bölgesel Özerklik" ve belli bir aradan 
sonra bağımsız bir devlete kadar gide
cek olan Kendi Kaderlerini Tayin 
Hakkı (Selfdetermination) sağlanmış
b. 

Bu dönemin eğemen sınıflan (Os
manlı idarecileri) Kürtlerin ulusal var
lığım ve haldanm tammak zorunda 
kalmışlardı. İstediklerinden dolayı 
değildi, iç ve dış koşullar onlan buna 
mecbur etmişti. 

Padişalı Sultan V abdettin'in izniyle 
Anadolu'ya geçen Mustafa KemAl i§
gal güçlerine kaqı bir savaş başlatb. 
Bir anti-işgal hareketinden öteye geç
meyen sözde "Kurtulll§ Savaşı" yıllann
da (1918-1923) MustafaKemAl Kürtle
rin varlığını inkar ebnek bir yana, aksi
ne onlarla ittifak yollanm arıyordu. Bu 
konuda Kürtlerden önemli bir destek 

sağladığım da belirbnek gerekir. O yıl
larda işlenen tema şuydu: Bn vatan 
Türklerle Küı11erin ortak vatanıdır. 
Kürtler "enasır-ilsaıaıııiyeııin ve ena
sır-1 mllliyenin" vazgeçilmez bir par· 
çasıdır. Kurnlacak olan yeni devlet iki 
milletin eşit ve ortak devleti olaeaktır. 
Kemalistler bu politikalanyla, Kürt 
halkuun, Kürdistan'da emperyalist i§
gal güçlerine kar§ı başlattıklan müca
deleyi dahi kendilerine tabi kılınayı ba
şarabildiler. 1923'te Cumhuriyet ilan 
edildiğinde bizatihi Mustafa Kemal'in 
Kürdistan'dan ağa, bey, aşiret reisi ve 
şeyhlerden atadığı mebuslar Anka
ra'da Kürtleri temsil ebneye memur 
kıbndılar. Milli layafetleriyle mecliste 
Kürtleri temsile memur edilen millet
vekillerinden, "Kürtterin Türklerden 
aynimak istemedikleri, TC'nin Tür
klerle-Kürtlerin ortak devleti ol
dugu."" yolunda teminatlar alındı, o 
sıralarda yapılan Lozan Antiaşması 
görüşmelerine protesto telgraflan 
çektirildi. Yine aym yıllarda Kürtler 
"Mahalli Muhtariyet' vaadleriyle oya
lamyordu. 

Bütün bunlar neden yapılıyordu, 
neden Kürtlere bol keseden vaadlerde 
bulunuluyordu, hatta neden Kürtler 
bazı şeylere teşvik ediliyordu? Gayet 
açıkbr ki Osmanlı yöneticileri ve daha 
sonra Kema!istler o dönem için güç
süzdüler; kendilerine güvenemiyorlar
dı ve buna mecburdulai, zaman kazan
mak istiyorlardı. Bu durum yeni kuru
lan TC'nin yerine oturmaya başlaması
na kadar sürdü. 

TC devleti kurulup, içerde ve dış
anda yerini sağlamlaştırdıktan sonra 
Kema!istler Kürtlere karşı yeni bir poi
litika izlemeye başladılar. Bu politika 
inkar, asinıilasyon, tedip, tenkil ve kat
liam politikasıydı. Verilen bütün vaad
ler unutuldu, Kürtlere ili§kin her şeye 
yasak konuldu. Türkiye "Misak-i Mil
li' sımrlarıyla bölönmez bir bütün, 
Türkler tek ve eğemen millet ilan edil
di. Kürdsitan'da Türk sömürgeciliği 
ekonomik, siyasi, askeri, idari ve kültü-

re! olarak yeniden sağlanılaşbnhp de
rinleştirilmeye başlandı. 

Kürt halkı verilen vaadierin yerine 
gelmemesi ve aksine Kürdistan'a yöne
lik baskı ve yasaldar politikasımn de
rinleştirilmesi kaqısında ulusal halda
nm elde etmek için yogun bir müca
deleye abldı. Kürt yurtseverleri Birinci 
Dünya Savaşı'nda yitirdiideri fırsab 
ı:eri getinnek istediler. Bu dönemde 
Istanbul'da oturan ve diplomatik gö
rüşmeler peşinde koşan, umutlanm 
ABD Cumhurbaşkanı Willson'ın 
prensiplerine ve Sevr Antiaşması'na 
bağlayan Kürt önderleri Kürdistan'da 
halkı yeterince örgütleyememi§ ve ala
m Mustafa Kemal ve arkadaşianna bı
rakınıştı. Cumhuriyetin kuruluşuyla ta
rihi bir fırsab kaçırdıklanm gören bu 
yurtseverler Kürt halkının gücüne gü
vemnekten başka yol olmadığım gör
düler. Bundan sonradır ki ve şartiann 
dayabnasıyla 1920-1940 yıllan arasın
da Kürdistan' da çok sayıda ulusal ha
reket peşpeşe örgütlendirildi. Silahlı 
diremne hareketine başvurmak Kürt 
halkı için kaçınılmaz bir yol olmuştu. 
Türk devleti barışçı ve demokratik tüm 
çözüro yoUarım kapatnll§, Kürt halkı
mn üzerine bugün oldugu gibi tankıyla, 
topuyla, mitralyözüyle, uç&gıyla yürü
yordu. O gün de sömürgeci devletin 
zor ve §iddeti Kürt halkını silahlı mü
cadeleye mecbur lcılııU§tı. 

Bu söylenenlerden günümüze l§lk 
tutacak bir kaç noktaya değinmek is
tiyoruz: 

Birincisi: Türk devleti güçsüz veya 
hazırlıksız oldugu dönemde Kürt hal
knun haklı taleplerini oyalayarak za
man kazamuaya çalışıyordu. Bunun 
için iki yüzlü bir politikayla Kürtlere 
şirin görümDek istiyordu, bazı vaadler
de bulunuyordu. Bunu, sömürgeci 
devlet (ler)in oyalanıa politikası!tak
tiği olarak taıumlamak gerekiyor. Bu
gün de, Körfez Savaşı'ndan bu yana 
Türk devleti, yine sahte bazı refonnlar 
adına böyle bir oyalama taktiğini izliy
or. Kürtlerle Türklerin kardeş olduğu, 
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mevcut devlet sınırlan içinde her kesin 
eşit oldugu/olacağı i§! eniyor. Yine bazı 
haklardan bahsediliyor ve vaadlerde 
bulunuluyor. 

İkincisi: Devlet, bir yandan Kürdi
stan'daki denetimini sağlaml"§!ırmaya 
çalşyor ve askeri alanda hazırlıklar 
yapıyor, diger yandan provakayoularla 
Kürt halkını vaktinden önce ayaklan
maya zorluyordu. Bu durumu, 1920-
1940 yıllan arasında meydana gelen 
ulusal hareketlerde görmek mümkün
dür, özellike en büyük iki Kürt ulusal 
hareketi olan Şeyh Sait ve Dersim ha
reketlerinde bunu daha bariz bir bi
çimde görüyoruz. Bunu da Türk devle
tinin provakasyon politikası olarak ta
nımlamak lazımdır. Bugün de Türk 
devleti ayın provakasyon politikasıyla 
Kürt halkını zamansız, örgütsüz ve ha
zırlıksız bir ayaklanmaya zorluyor. 
Newroz öncesinden ba§latılan hazırh
klar (Bahar Harekatı), Newroz'da ha
zırlanan "ayaklanma senaryosu" ve 
meydana gelen kanlı katliam bunu or
ta ya koyuyor. 

Üçüneüsü: Tüm Cumhuriyet dö
nemi boyunca ve bugün dahil TC'nin 
Kürt halkına yönelik politikasının te
melini ya zoraki boyun eğdirme, tesli
miyet ve ihanete zorlama veya zor ve 
şiddet uygulayarak, katliaınlarla soru
nu çözmek olll§turmll§tur. Bu politika 
Kürt halkını ya ihanete ya da isyana 
zorlayan bir politikaclır. Bir çok ulusal 
hareketin hazırlıgını tamanılamadan, 

vaktinden önce patlak vermesinin te
melinde devletin bu provokatif politi
kası yatıyor. Yine bugün de Türk dev
leti bir yandan Kürt halkuu sahte re
formlanyla oyalamak, kaderine boyun 
eğdirmek; diger yandan baskı ve katli
am politikasıyla sindirme k ve teslim al
mak istiyor. Bu iki taktiğe bir arada 
bll§VUI"Uyor. Baskı, zulüm ve katliam 
hazırhklan; demokrasi, insan haktan, 
"Kürt sorununun demokratik yollar
dan çözülmesi" propogandasıyla 
gizlenmeye çalşlıyor. 

Dördüneüsü: Türk devleti müca
deleyi saptırmak, Kürt halknun radikal 
kurtulll§ mücadelesini engellemek için 
önce vaad ettiği haklan belli bir süre 
sonra daima geri ıılııU§tır. Bunu hem 
de "cezalanclırnıa siyasetiyle" yapınııı
tır. Ömegiıı, TC'nin kurulll§U yıllann
da Kürtlere bir çok §eY vaad edilıni§ti. 
TBMM'sine sözde Kürtleri temsil et
mek için çok sayıda milletvekili(!) çaii
rılını§tı. Kürtlere Mahalli Muhtariyet 
sözü verilmi§ti. Diyap Ağa, Hasan 

N iştirnan 

HayriBey,Avnii>oganBey vb. unsur
lar Kürtleri temsilen(!) mecliste bulu
nuyorlardı. Lozan görii§melerinde 
Türk heyeti kar§I tarafa yeni kurulan 
TC' de "Kürtlerin her türlü haka sahip 
olacağını . ." söylüyordu. Kemalistler 
utanmadan bunu tüm dünyaya söylü
yorlardı. Ancak Kemiilistler, iktidarla
nnı sağlaı:nla§tırdıktan sonra, Kürdi
stan'a haçlı seferleri düzenlemeye, 
Kürt halkına yönelik provakasyon po
litikalannı uygulamaya koydular. Kürt 
ulusal hareketini kanlı katliamlarla 
bastırdılar. Ardından kurulan ls tildil 
Mahkemeleri'nde silahlı hareketlere 
katılmayan Diyap Ağa, Hasan Hayri 
Bey, Seyid Abdulkadir ve daha bir çok 
Kürt ileri gelenini de idam ettirdiler. 
Kürdistan ve Kürtlük adına ne varsa 
yasaklayıp, sorunu bu kez inkar ve asi
milasyon yoluyla çözmeye koyuldular. 

Tarih, ardarda sıralanınııı olaylar 
dizisi değilse, ondan ders çıkarmak zo
rundayız. Dünden bugüne dünyada 
çok §eY değişti, ama Türk devletinin bu 
Kürt politikası deği§ıııedi. Günümüz 
kO§ullannda da Türk devletinin Kürdi
stan'da yeni katliamlar yapmayacağı
nı/yapamayacağını dii§ünmek biraz saf 
olmak demektir. Kürt halkı kendi ka
derini ancak kendi eliyle çizebilir. 
Devletin vaadlerine kanmak, Kürtler 
için tarihi tekerür etiirmekten ba§ka 
bir §eY değildir. Kürt halknun kendi 
mücadelesiyle kazanclıgı haklar ancak 
kalıcı olabilir, kazanılan haklan koru
mak ve i§letınek ise en az onlan kazan
mak kadar önemlidir. Bir kez daha ta
rihinıize dönüp, ondan ders çıkarma
nuz gerekiyor. 

NEWKOZ KATLIAMI VE 
TC'NIN KÜRDISTAN'DAKI YENI 
PROVAKASYON POı..htKAsl 

Türk devleti bugün de Kürdi
stan'da yeni provakasyonlar peşinde
dir. Devlet, geçmİ§te oldugu gibi bu
gün de Kürt halkını zamansız ve ham
lıksız bir ayaklanmaya zorlamak ve 
katliamlarla Kürt ulusal hareketini 
bastırmak, Kürt halkuu sindirmek is
tiyor. Newroz olaylan ve devletin Şır
nak'ta giri§tiği son katliam bu politika
nın bugün de yürürlükte oldugunu gös
teruıi1ir. 

DYP-SHP koalisyon hükümeti, ku
ruldugu günden beri, "Güneydogu So
rununu" (Kürt Sorununu) çözmeyi 
önüne temel görev olarak koyıull§lur. 
Koalisyon hükümeti bu sorunu, Tür-
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kiye'nin bir nolu sorunu olarak gör
mÜ§, görmektedir. Türk devletinin 
gerçek karar merciierinin (Genelkur
may BaV:anbğı, MGK vb.) hükümete 
dayadığı temel görev, her ne suretle 
olursa olsun, hangi yoldan olursa ol
sun, bu sorunun bir an önce çözüme 
kavll§lurulmasıclır. 

Belirtmek gerekir ki geçıniı;ten be
ri, Kürt Sorununda gerçek karar merci 
hükümetler değil, Türk ordusudur, 
onun üstyönetimi olan GenelKurmay
baV:anlığı, MGK' dir. Bu konuda beiir
lenıniş bir devlet politikası varclır ve 
bugüne kadar hükümetlerin bu politi
kanın dşııa çıkması mümkün olına
ınıııtır. Hükümetler bu politikayı uygn
layan kukla yönetimler olmaktan öteye 
bir rol oynayamaDII§tır. 

DYP-SHP koalisyon hükümeti ku
ruldugundan bugüne Kürt sorununda 
ikili bir politika izliyor. Sonuç olarak 
bu ikili politika ile vanlmak istenen yer 
ayıuclır: Kürt ulusal hareketini tasfiye 
etınek, Kürt halkuu teslimiyete zorla
mak ve sorunu devletin belliiediği çer
çevede çözmek. 

DYP-SHP koalisyon hükümetinin 
Kürt Sorunu'ndaki politikası nedir? 
Bunu biraz daha açkta yarar varclır. 

Birincisi: Türk devleti, Kürt ulusal 
hareketinin yeni boyutlar kazandığının 
bilincine variDlljlır. Kürt sorunu içer
de, Ortadogu'da ve uluslararası düzey
de yeni bir aşamaya gelıni§tir. Soru
nun, bundan böyle ilgili devletlerin sı
nırlan içinde ele alınacak bir sorun ol
madığı da açıklık kazanınıııtır. Kürt 
halkının geli§en ulusal mücadelesi, 
bölgede ve dünyada Yll§aDlU1 son geli§
meler, Türk devletini yeni politika 
arayı§lanna, yeni bazı açıhmlara zorla
maktaclır. Bu nedenle 1980'li yıliann 
sonlanndan ba§layarak, somut olarak 
Körfez Savış ile birlikte, devlet gele
neksel şiddet politikasıyla birlikte, yeni 
politikalar sergilemektedir. Bu süreçte 
önce Kürtlerin varbğı kahul edildi ve 
ardından sözde "Kürtçe serbestisi' ge
tirildi. CumhurbaV:am Turgut Özal'ın 
diklesiyle ANAP iktidan döneminde 
başlatılan bu süreç DYP-SHP koalisy
on hükümetiyle devam ediyor. Yeni 
koalisyon hükümeti "Kürt Realitesi" ve 
sözde "Kürtçe yayın hakkı" ve gündem
de tuttugu diğer bazı "vaadler paketiy
le" bu sürecin çerçevesini doldurmaya 
çalı§ıyor. 

Peki, devletin politikasındaki bu 
yeni açılım neyi hedefliyor? Türk dev
letinin böyle kısa bir süre içinde 70 
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yılhk geleneksel baskı, zulüm, şiddet, 
inkAr ve asimilasyon politikasını ter
ketmesini beklemek ve bu zihniyetle 
yetişmiş yöneticlerden demokratik çö
zümler ummak açık bir saf dillik olur. 
Bundan öte gerçekliklere gözlerini 
yummak olur. Açıktır ki devlet, Kürt 
ulusal hareketini bir de bu yoldan tas
fiye etmek istiyor. Kürdistan'da gide
rek büyöyen ulusal kurtulii§ÇII potan
siyeli sahte reform vaadleriyle tasfiye 
etmek, radikal bir hareketin kan da
mar larını kesrnek istiyor. Kısacası 
amaç, devletten kopll§ içinde olan 
Kürt halkını oyalarnak, devrimci ulusal 
kurtuiU§ÇU güçleri tasfiye etmek ve 
sahte reformlarla Kürdistan'da sömür
ge sisteminin hayatuu uzatmaktır. Bu 
bir oyalama ve zaman kazanma politi
kasıdır. 

Burada bu politikaya alet olan 
HEP'in konumu ve oynadıgı. role değ
inmek gerekiyor. HEP'in kurulU§U, se
çimlerde SHP ile ittifaka girmesi ve 
ardından DYP-SHP koalisyon hükü
metine destek vermesi (ve hatta ortak 
olması) devletin istedigi ve onayladıgı. 
bir durumdur. Bazıları buna "devlet 
operasyonu' diyorlar. Son Newroz kat
Iianuna kadar HEP'in izledigi politika 
Kürt ulusal potansiyelini devletin 
çizdigi çerçeveye çeken bir politikadır. 
Bu kar§ılıklı bir taviz politikasıdır. 
HEP'in nasıl kuroldugu ve devletten 
nasıl tasvip gördügü bilinmeyen bir du
rum değildir. Devlet HEP'in kurulma
sına göz yumdu ve belli bir çerçevede 
hareket etmesi koııuluyla ona manevra 
alanı dahi hazırladı. Bu kar§ılıklı zımni 
anla§Ma son Newroz olayiarına kadar 
devam etti. HEP, koalisyon hükümeti
nin bir ayağı olarak devlete Kürdi
stan'da taze kan SağlaDU§tır, devletin 
Kürdistan'da nisbi olarak yeniden iti
bar bulmasına neden olınll§tur, halkı
mızın beklentileriyle oynaDII§tır. Bu 
konumoyla HEP, Kürdistan'daki son 
olayların da sorıuulularından biridir. 

Ikincisi. Türk devletinin Kürt ve 
Kürdistan sorınıondaki geleneksel po
litikası temelde degi§meıni§tir. Türk 
devleti hala sorunu esas olarak askeri 
yoldan çözınek peşindedir. Hiç kimse
nin Kürt halkına Türk devletine ili§kin 
yanlı§ imajlar t11§1111aya hakkı yoktur. 
Son Newroz. katliamı ve devam eden 
Bahar Harekatı bir kez daha devletin 
gerçek eğilimini ortaya koymll§tur. 
Türk devletinin iki yüzlü oyalanıa poli
tikasına umut bağlayan çevrelerin bun
dan ders çıkarması gerekiyor. Türk 

Niştinıan 

devletinin "Misak-i Milli" sınırlarının 
korunması için yapamayacagı bir §ey 

yoktur. Bu devlet makaniZIDası yok 
edilıneden, bu köhne mi§ zihniyetin kö
kü kazınmadan, TC' den gerçek anlam
da demokratik bir açılım beklemek 
mümkün değildir. 

Bir süredir Türk devleti ve ordusu 
Kürdistan'a ve Kürt halkına yönelik ye
ni bir askeri harekat hazırlıgı. içindey
di. Kürdistan'ı adeta yeniden i§gal et
menin hazırlıkları yapılıyordu. Bu kon
uda Türk yöneticilerinin üzerinde mu
tabakat sağladığı bir politika adım 
adım uygulamaya konulmaktadır. Ge
nİ§ çaplı yeni bir harekat ve yeni katli
amlar için zemin olll§turulmaktaydı ve 
halen bu hazırlıklar devam ediyor. 
Türk devletinin Kürdistan'a yönelik bi
linen provakasyon politikası yeniden 
gündemdedir. Türk devleti aylardır 
içerde ve dı§arda tüm kurum ve kuru
IU§larıyla, basın ve yayın organlarıyla, 
siyasi parti ve diğer kamu kurulU§larıy
la, Newroz'da Kürdistan'da 'ayaklan
ma" ola<:agını işlemekteydi. 1940'lar
dan bu yana Türkiye'de Kürt sorımu 
ilk kez bu düzeyde gündeme geliyor ve 
bu düzeyde ta:r1:ı§ılıyor. Türk devlet yö
neticileri de hiç bu kadar iki yüzlü dav
ranmaDII§tır. Türk devlet yöneticileri 
ve eğemen sınıflan hiç bu kadar k en et
lenmeıni§ti. Türk hakim sınıfları ve 
devlet yöneticileri Kürt sorımunda tam 
bir "Milli Mutabakat" içindedirler. 
Milli birlik ve beraberlik, devletin ve 
ülkenin bölünmezliği, üniter devlet 
kavramları, üzerinde tarb§llamaz kut
sal değerler olarak, her kesimin üze
rinde mutabakat sağladıgı. kavramlar
dır. Bu bağlamda devlet, Türk toplu
munda ırkçılığı ve §Övenizıni doruğuna 
tırmandırmaktadır, toplumda genİ§ 
kesimlerin desteğini olU§turmaktadır. 
Türkiye'de "Kilrt dllpıanlığı"oı köri
klemek ve bu temelde bir "Türk-Kürt 
çaıı,ma.sı" nın zeminini yaratmak için 
ırkçı, faşist ve gerici çevrelere ortam 
hazırlamaktadır, onları cesaretlendir
mekle ve te§vik etmektedir. Son dö
nemde yoğunlaşan Kont -Gerilla ey
lemleriyle olsun, bazı büyük kentlerde 
görülen karanlık eylemlerle olsun, 
Kürdistan'da artan baskılarla olsun vb. 
devlet Kürdistan' da gerçekle§tireceği 
provakasyonun zeminini hazırlamaya 
çalı§ıyordu. Newroz'da Şırnak, Cizre, 
Nuseybin ve diğer yerlerde yaşanan 
olayları devletin bu politikasının dşıı
da değerlendirmek mümkün değildir. 
Kürdistan'da her gün insanlar evlerin-

ıs 

de, i§ yerlerinde, sokak ortalarında, 
köylerde sorgusuz-sualsiz katiediliyor. 
Bu karanlık eylemlerin biç birinin fail
Ieri ortaya çıkmadı, çıkarılınadı ve 
doğrusu çıkmayacaktır da. İnsanlar ev
lerinden almarak günlerce sorgu ve İ§
kencelerden geçiriliyor, i§kencelerde 
katlediliyor. Sorguda insanlara §Öyle 
söyleniyor: 'Ya dağa çıkın ya da bu işi 
bırakın!.. Kürtçülük yapacaksanız 
devletin lıellrlecJiil sınırlar içinde ya
pm, bakın devlet zaten haklannızı ve
riyor! .. " 

Bundan amaçlanan nedir? Devlet 
yurtseverler~ halkı kurallarını kendis
inin saptadıgı. bir savaşa zorluyor; za
mansız, örgütsüz, hazırlıksız olarak 
dağa çıkmaya icbar ediyor. Bu olınazsa 
Türk devletinin dayattığı politikalara 
boyun eğmeye zorluyor. Bu koııullarda 
her iki durum da devletin hesabına ge
liyor. Açıkçası Türk devleti Kürt toplu
munu terörize etmek istiyor. Devletin 
bu konuda epey mesafe aldıgı.nı da be
lirtmek gerekir. Kürdistan'da yaşanan 
olaylar tesadüfi olaylar değildir. Dev
let gayet hesaph-kitaplı davranıyor. 

Bir kez daha belirtmek istiyoruz: 
Kürdistan ulusal hareketi önemli ve 
nazik bir dönemden geçiyor. Yaşanı
lan bu dönemde Kürdistan yurtsever 
güçlerine tarihi görev ve sorumluluklar 
dÜ§mektedir. Her kes görev ve sorum
luluklarını bilmek zorımdadır. Kürdi
stan'da yaşanansüreçtek tek tümyurt
sever hareketleri aşan bir süreçtir. Ku
zey Kürdistan yurtsever güçleri, biçimi 
ve düzeyi ne olursa olsun, kendi içinde 
birlik ve dayaııt§Dla içinde olmak zo
rımdadırlar. Diğer yandan dürt parça
dan Kürdistan yurtsever güçleri ortak 
dÜ§mana kat"§t ortak hedefler etrafın
da birlik ve daylllll§IWI içinde olınalı
dır. Sömürgeci devletlerin saldınlarını 
göğüslemek, dii§manın provakasyon
larını boııa çıkarmak, sömürgeci dev
letlerin Kürt yurtsever güçlerini birbi
rine kacy. kullanına politikalarını bO§a 
çıkarınak buna bağlıdır. Dü§mana kar
§1 en büyük ve onsuz olunamayacak 
olan silahımız birlik ve dayaıti§IDa için
de ohnamızdır. 

REDAKSİYON 
25 Nisan 1992 
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GÜNEYKÜRDİSfANVE 17MAYIS SEÇiMLERİ 

JOSEFERDEM 

Özgüriiigün Bedeli 

1930'lardan b"§§ayarak çeşitli arah
klar la süregelen ve g8.h şiddetlenen 
gah duraklayan uzun bir silahlı müca
deleinin ardından bugün Güney Kür
distan özgüriiigün şafagun yakalaınJ§ 
bulunuyor. Kürdistan daglan şimdi 
özgür, şehirleri serbest ve demokratik
tir. Kürt halkı özgürliigü ölüme, açlıga, 
sefalete tercih ederek başı dik ve onur
lu bir yaşamı yakalaınJ§ bulunuyor. Gü
ney Kürdistan, bir aşiret ayaklanma
sından çağdaş ulusal kurtuluş hareke
tine giden uzun ve aah bir yolun so
nunda bugiin yeni hir geleceğin inşası
na hazırlamyor. 

Kürdistan'da SaVli§Ul Sonuçtan: 

Güney Kürdistan' da yeni bir süre
cin başladığım her alanda görmek 
münıkündür. Irak ordusunun saldınla
nndan Türkiye'ye, İran'a ve dağ b"§§a
nna sığınan; yerini yurdunu terketmek 
zorunda kalan insanlar yavaş yavaş 
yerlerine dönerek yeleşme çabası için
dedirler. Hala kırsal nüfusun büyük 
çoğunluğu şehirlerde ve özel kamplar
da geçici olarak barınmaktadır. Bu in
sanlar köylerine dönmek için sabır
sızlık içindedir ve bunun fırsatnn any
orlar. Bugiine kadar Güney Kürdi
stan'da 4 binin üzerinde köy Irak Baas 
yönetimi tarafından yerle bir edilıni§
tir. Geriye kalan köyler ise bağ, bahçe, 
orman ve çevreleriyle birlikte milyon
larca mayınla mayınlanmış bolunuyor. 
Boralar yaşamlanıaz duruma getiril
ınİ§tir. Bu köylere dönen halktan bugü
ne kadar mayınlardan dolayı yüzlerce 
insan ölmüştür. Bu durumuyla asimda 
savaş bir bakıma devam etmektedir, 
halk bir yandan bu mayınlarla savaş
mak ve diğer yandan kendisi için yeni 
bir yaşam kurmak kavgası içindedir. 
İran-Irak savaşı, Saddam'ın Kürdi
stan'a kar§ı giriştiği yıkım ve son Kör
fez Savaşımn sonuçlan Güney Kürdi-

stan'da çok acı bir biçimde görülmek- lanıaktadır. Son dönemde ıığır da olsa 
tedir. Her yerde savaş artığı top mer- düzenli ordunun kurulmasına yönelik 
ınileri, terkedilmiş savaş malzemeleri, adımlar atılmaktadır. Peşmerge güçle
yıkılmış-yakılnuş köyler, harabeler ile ri, hava gücünü kullanmadığı taktirde, 
karşılaşıyorsunuz. Güney Kürdistan Irak ordusuna karşı kesinlikle başanh 
bu savaşlarda baştan başa harabeye bir savaş vereceğine inamyor ve bu 
çevrilınİ§tİr; yollar, köprüler, alt yapı konuda kendine güveniyor. Orada bu
tesisleri yıkılmış; bag-bahçe ve ekono- lunduğum sırada Hewler yakınlannda 
mik kaynaklar sistemli bir biçimde Kelek'te meydana gelen bir Irak saldı
tahrip edilmiştir. Kürdistan'da ekono- nsının Peşmerge güçleri tarafından üs
mik yaşam gerçekten felce uğratılıııış- tün bir moral ve başaoyla geri püskür
tır. Bir de buna Irak'ın sürmekte olan tüldüğüne tamk oldum. Kürdistanİ 
ekonomik ablukası eklenince duru- Cephe ve ona b~ Peşmerge güçleri 
mun vehametioi anlamak zor olmayac- şu anda Türkiye, Iran , Suriye ve Irak 
aktır. Güney Kürdistan halkı ülkesini sırurlarım kendi kontrolü altmda bu
inşa etmeye gerçekten sıfırdan b"§§a- lundurınaktadır. 
nuştır ve halk olarak bunun bilincinde-
dir de. Demokratik Bir Geleaje Doğru 

Gönüllü Seferberlik 

Ama her şeye ragmen Güney Kür
distan halkımn morali alabildiğine 
yüksektir. Özgürlük tutkusu her şey
den ıığır basıynr. Şimdi Kürdistan'ın 
her tarafında halkın gönüllü katılımıy
la bir seferberlik yaşaruyur. Belediye 
hizmetleri, okul, hastahane, nlaşım ve 
hayatm diğer alanlarmda halk ve Kür
distanİ Cephe görevlileri bir yıldan 
fazla bir zamandır ki fazla bir karşılık 
beklemeden gönüllüce bu seferberliğe 
katılmaktadır. 

Kürdistanİ Cephe askeri alanda ol
duğu gibi, siyasi, idari ve sosyal hayatm 
yeniden düzenlenmesinde denetimi 
elinde tutmaktadır. Güney Kürdi
stan'da gördiigüm manzara ana çizgi
leriyle şöyledir: Halkın 0/0SO'ni Küreli
stani Cephe ile beraberdir. Kürdistanİ 
Cephe 17 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 
kadar halkın temsilcisi durumundadır 
ve bunu kendine görev biliyor. Şu anda 
Cephe'ye baglı 200 binin üzerinde bir 
peşemerge ve Milis Gücü Kürdi
stan'da şehirsel alanda ve köylerde 
asayişi sağlamakta, giriş-çıkışları kont
rol etmekte ve halkın güvenliğini sag-

Ekonomik, sosyal, siyasal ve idari 
zorluklara rağmen şu anda Güney 
Kürdistan'da gerçek anlamda demo
kratik bir proses yaşanmaktadır. Çeşit
li görüş ayniıkianna rağmen cephe 
içinde yer alan parti ve örgütler arasın
da demokratik bir uyum vardır. Halkın 
tünı kesimleri ve hatta tek tek bireylere 
kadar her kes görüşlerini rahatlıkla di
le getirebilmekte, eleştiri hakını kula
nabilmekte ve geleceğe ilişkin görüş ve 
önerilerde bulunabilmektedir. Kürdi
stanİ Cephe halkın görüş, öneri ve eleş
tirilerine saygılı davranınakla ve so
runlan halkla birlikte tartışma anlayışı 
içindedir. Bu konuda her hangi hir yer
de halkın görüşlerine kısıtlama getiril
diğini görmedim. Siyasi alanda olsun, 
demokratik ve kültürel alanda olsun 
isteyen her kes görüşlerini yayabilmek 
için örgütlenebiliyor; gazete ve dergi 
çıkarabiliyor ve değişik etkinliklerde 
bulunabiliyor. Cephe ve onu oluşturan 
güçler de bu durumu saygıyla karşı
layarak demokratik bir tutum sergiliy
or. Dalıa şimdiden bir kaç Jokal TV 
istasyonu kurulmU§, gazete ve dergiler 
serbestçe yayınianmaktadır. Tüm halk 
kesimlerinde her konuda yoğun bir 
siyasi tartışma ortaını yaşamyor. Cep-
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he §ehir, kasaba ve köylerde örgütlen
me çabası içindedir. Aynca cephe ka
dın örgütleri, öğretmen örgütleri, mes
leki örgütler, kültürel örgütler vb .ile 
uyumlu bir şekilde çalışıyor. Güney 
Kürdistan' da görii§tügiim bir çok in
san, eger bu proses devam ederse, Gü
ney Kürdistan'da gerçek bir demokra· 
tik düzenin kurulacagma olan inancını 
dile getiriyordu. Celal Talabani, Sami 
Abdurralunan, Neçirvan Barzani gibi 
Kürt politikacılan çeşitli konulara ili
şkin sorulara verdikleri cevaplarda ge
lecek konusunda iyimser olduklannı 
ve Kürdistan'da gerçek bir demokratik 
düzen kurmaya kararlı olduklannı söy
lediler. 17 Mayıs Seçinıleri ardından 
halkın söz ve karar sabibi olacağını, 
Kürdistan'ın siyasi ve idari yönetimini 
halkın seçecegi Parlamentonun devra
lacağını söylediler. 

"Ben Bağımsız Bir Kürdistan'dan 
Yanayım!"' 

Güney Kürdis
tan'da halk büyük ço
ğunluğ uyla özgür ve 
bağımsız bir Kürdi
stan'dan yanadır. İran 
hudurluna yakın Ma
wat köyünde görüştü
ğümüz ilkokul çağın
daki çocuklardan 70 
yaşındaki iliyarına ka
dar her kes bağımsız 
bir Kürdistan' dan yana 
olduğunu açıklıkla 
söylüyordu. Hatta Ga
fur adında bir Mawat 
köylüsü şunu söylüyor
du: "Biz Irak lle birlik
te yaşamak istemiyo-
ruz. Bu bizim Için artık mümkün değ
ildir. Ben bağımsız bir Kürdistan'dan 
yanayım." Yine Süleymaniye'de halk
tan insaularla yaptığım raportajlarda 
büyük çogunluk Ö'llÜf ve bağımsız bir 
Kürdistan'dan yana olduğunu söylü
yordu. Gördüğüm şuydn: Kürt halkı
nın Irak'la birlikte yaşamaya ne güven
cesi ne de inana vardır. Halk her fır
satta bunu dile getiriyordu. 

Güney Kürdistan için "Otonomi 
mi", "federasyon mu' veya" özgUrlük ve 
bağımsızlık mı" (?) sorusunda Kürt 
siyasi örgütlerinin ve Kürt siyasi önder
lerinin net bir görü§e sabip olduklannı 
söylemek münıkün değildir. Örneğin 
C. Talabani ile Neçirvan Barzani'ye 

Nlştiman 

sorduğum: "Eğer Kürt halkı ~ıaBımsız 
bir Kürdistan'dan yana tavrını koyar
sa, sizin tavrmız ne olacaktır?" soru
suna şu cevaplan aldım. Hem C. Tala
bani, bem N .Barzani: "Halkın Istemle
ri dogrultusundn harelı. 1ecelderi
ni"." söylediler. Aslında 9 ...ııda Gü
ney Kürdistan fiilen zaten Ö'llÜfdür. 
Halk kendi kendini idare etmeye ba
şl~br. Irak yönetinıinin bu topra
klarda idari, siyasi ve askeri varlığı kal
mamışbr. 

"Kerkük Kürdistan'ın Kalbldir!"" 

Ancak Güney Kürdistan'ın kalbi 
petrol §ehri Kerkük ve Xaniqin'in ge
leceği bala belirsizdir. Kerkük ve Xa
niqin bala Saddam güçlerinin denetimi 
altındadır. Buralan terketmek zorun
da kalan yüzbinleri bulan Kürt mülte
cisi bala Süleymaniye ile Çemçemal 
arasında çadırlarda yaşamaktadır. Bu 

insaularuı kaderi Kerkük ve Xaniq
in'in kaderine bağlıdır. Ya Kerkük ve 
Xaniqin'in geleceği ne olacak? ... Celal 
Talabani: "Kerkük, Kürdistan'ın kal· 
bidir. Kerkük, Kürdistan' don ayn dü· 
şünülemez. Biz sorunu lıanıçıl yollar
dan çözmekten yanayız. Ama son 
tahlil de Kerkük için sonuna kadnr sa
vaşmaya kararlıyız!" • diyor. Diğer 
Kürt liderleri de her fırsatta aynı görü
şü dile getiriyorlar. Belirtınem gereken 
bir nokta daha vardır: Şu anda Güney 
Kürdistan' da Müttefik Güçler'in sade
ce 10 personeli bulunmaktadır. Bunlar 
da sadece gözlem için burada bulun
maktadırlar. 

Güney Kürdistan'da her yer Kürt 

17 

milli sembolleriyle donatılmışbr. Dalıa 
önce Kürdistan'ın her tarafında Sad
dam'ın heykel ve portlerinden geçile
ınediği söyleniyordu. Bizim gezdiği
miz ve gördüğümüz yerlerde Sad
dam'dan eser kalm~tı. Şimdi Kür
distan'ın §ehir ve kasabalannı, önemli 
yerleri Kürdistan bayrağı, Kürt Iiderle
rinin, §ehit peşmergelerin resimleri sü
slüyordu. Süleymaniye'nin girişinde 
Mustafa Barzani'nin, Süleymeniye §e
hir merkezinde Kadı Muhammed'in, 
Şeyh Malunut Serzenci'nin portrele
riyle karşlaşıyorsunuz. 

Evet, Güney Kürdistan yeni bir sü
reçtedir. Ama Güney Kürdistan'da 
halkımızın geleoege yönelik mücade
lesi de bir aulamda daha zorlu yeni bir 
sürece giriyor. Ülkenin yeniden inşası; 
siyasi, idari, ekonomik, sosyal düzenle
meler ve en önemlisi Güney Kürdistan 
topraklannın savunuhnası en önemli 

sorundur. Kürdistanİ 
Cephe'nin ve gelecekte 
kurulacak olan siyasi 
otoritenin işi gerçekten 
zordur, bütün bu so
runların altından kalk
nıası lazımdır. Ve bu 
koşullarda imkanları 
çok suıırh, fakat görev 
ve sorumlulukları 
büyüktür. Hatalar, yan
lışhklar yapılınadığını, 
eksikiiiderin olınadığı
m ve bundan sonra her 
çeyin düzgün yürüye
ceğini söylemiyorum. 
Bundan sonra da bun
lar olacaktır, ama bu 
parçada halkımız taribi 
bir fırsatı yakal~br 

ve bu fırsatı değerlendireceğine ina
myorum, önemli olan budur. Bu parça
da halkımızın tüm Kürt halkı ve onun 
örgütlerinden, dünya demokratik güç
lerinden yardım ve destek beklentileri 
vardır. Bu yardım ve destek maddi ol
duğu kadar, siyasi ve manevi alanda da 
olabilir. Bu konuda her Kürt yurtseve
rinin yapabileceği ve yapması gereken
ler §eyler vardır. Bugön özgürlüğe adı
mını atan Güney Kürdistan sadece bu 
parçada yaşayaular için değil, bir an
lamda tüm Kürt halkı için geleoege 
açılan bir umut penceresidir. Kürt hal
kı bu tarihi fırsatını bir kez daha kaçır
mamalıdır. Dünyada bir çok bumani
ter (insanal) ve demokratik kuruluş ve 
kişiler çeşitli yollardan Güney Kürdi-
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stan'a yardım ve dayanJ§Dla içindedir. 
Bundan çok daha fazlasını neden Kürt 
siyasi örgütleri ve Kürt yurtsever insan
lan yapmasınlar? Bu anlamda diger 
Kürdistan parçalanndan Kürt halkının 
başta gelen görevlerinden biri de ben
ce bu wr döneminde Güney Kürdistan 
halkımn yardımına kO§masıdır. 

17 Mayıs Seçimleri: Ortadogu'da 
Demokratik Bir Filizlenme. 

17 Mayıs Seçimleri Güney Kürdi
stan için yeni bir gelecegin önemli ki
lometre taşlanndan biri olacaktır. Bu 
seçimlerin bli§311S1 Kürt halkı için ülke 

içinde olsun, Ortadogu düzeyinde ol
sun, uluslararası alanda olsun yeni bir 
statü getirecektir. Her şeyden önce 
Kürt halkı bu parçada tarihininilkger
çek ve demokratik seçimleriyle irade
sini ortaya koyacak ve Ortadogu'nun 
belki de en demokratik toplumunu ya
ratacaktır. Bugünden Güney Kürdi
stan'da bunun verilerini görmek müm
kündür. Seçimlere Kürdistani Cep
he'den sekiz parti ve örgüt dışında 
(Asuri Demokratik Hareketi-Bey! 

Nlştiman 

Nehreyn'de cepheye dahildir) bagun
SIZ unsurlar da adaylıklannı koyabii
ecektir. Halkın Ö7giir ve demokratik 
bir ortamda bu seçimlerde iradesini 
ortaya koyarağına kU§kum yoktur. Bu 
seçim Kürt halkı için ayın zamanda 
hem bir sınav ve hem de bir deney 
olacaktır. Kürt halkı, kendi kendini 
idare etmeye yetenekli oldugunu, bu 
seçimlerde ortaya koyarağı iradesiyle 
dünyaya is bat edecektir. Seçimler ayın 
zamanda tüm demokratik ülkelerin, 
uluslararası demokratik kurum ve ku
rulU§lann gözlem ve denetimine de 
açıktır. D aba §imdiden dünyanın bir 
çok ülkesinden basın-yayın organlan-

mn temsilcileri ve 
gözlemciler Gü
ney Kürdistan'a 
gelmeye başla
mıştır bile. 
BM'ler bu seçime 
yakrn bir ilgi gös
teriyor. BM, Gü
ney Kürdistan se
çimleri için Kür
distani Cephe'ye 
2 milyon 400 bin 
seçim pusulası ha
zırlayıp gönder
nıiştir. Bu durum 
Güney Kürdi
stan'da seçimler
den sonra oluşa
cak olan yeni sta
tüDün uluslararası 
alanda da resmiy
et kazanınası bak-

Özetle, Güney 
Kürdistan özgür 
ve demokratik bir 
geleceğin şansım 
yakalamış bulu

_u••yu••.Bu bir tari
hi fırsattır. Büyük 
bir bedel ödener

ek elde edilen bu fırsatın değerlendi
rilmesi bu parçdaki halkımızın ve siyasi 
güçlerin bilinçli, kararlı ve sonunin tu
turularına bağlıdır. Bizlere düşen gö
rev ise bu olaganüstü dönemde maddi 
ve manevi olarak her alanda Güney 
Kürdistan halktrun yanında ohnaktır. 

*** 
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KÜRDİSTAN'~A ''DEVLET, KO~~-GERİL1A, 
IDZBULLAH"TERORU 

Kürdistan'da yoğunl"§an devlet 
terörü son aylarda Ç<l§itli biçimler al
tında giderek brmandınlmaktadır. Te
rör, Kürdistan'da devletle uzlaşmayan 
tüm yurt•ever kesim ve unsurlara yö
nelmiş bulunuyor. Kürdistan'da bir 
Özel SaV"§ uygulanmaktadır. Devletin 
gizli ve açık güçleri hedef seçtikleri 
yurtsever insanlan tek tek evlerinde, iş 
yerlerinde, yolda ve köylerinde imha 
etmeye b3§lanıı§tır. Kürdistan'da bir 
yurtseverin Konter-Gerilla'nın eylem
lerine hedef olması için çok aktif olma
sı gerekmiyor; bunun için yurtsever ol
mak, dün veya bugün siyasi bir örgütle 
ilişkisi bulunmak yetiyor. 

Devlet Kürdistan'ı terörize etmek 
istiyor. Amaç, Kürt halkını sindirmek, 
tek tek yurtseverleri yıldırmak ve dev· 
!ete yönelen siyasi çalışmanın kO§ulla
nm ortadan kaldırmakbr. Bir çok ci
nayet açıktan devlet güçleri tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bununla bir
likte son dönemde "Devlet-Konter
Gerilla-Hizbullah" üçgeninde yeni ba
zı olaylar Yll§amyor, terör brmandın
lıyor, siyasi cinayetler işleniyor. Kon
ter-Gerilla 1970'lerden beri siyasi çev
relerin yakından izledigi bir olgudur. 
Şimdi de "Hizbullah" diye gündeme ge
len yeni bir olgu geliştirilmektedir. 

Nedir, kirndir bu "Hizbullah" olgu
su? Bu sorunun yakında açık bir cevap 
bulacağına inanıyoruz. 

Dergimize ~bilgilere göre son 
dönemde devletin gizli ve açık güçleri
nin hedefi haline geleulerden biri de 
Kürdistan Ulusal KurtulU§çulan'mn 
(KUK) elemaulandır. Son üç ay içinde 
Konter-Gerilla veya "Hizbullah" deni
len karanlık güçler tarafından katledi
len KUK elemaulannın sayısı üçü bul
mO§tur. Bu degerli yurtseverler şunlar
dır: Zeynettin DEMİR, Metin ELiK
Çİ, Şehmus AKlNCI. 

Tüm Kürdistan şehitleriyle birlikte 
bu yeni şehitleriınizi saygıyla amyoruz. 
Onlann amsı Kürt halkının özgürlük ve 
bajymsızhk mücadelesinde Y"§ayacak
br. ... 

ZEYNETI1N DEMIR 

KUK'un bölgede degerli bir ele
manı olan Zeynettin DEMİR 19 Mart 
1992 günü Midyat'ta evinden işine gi
derken yolda kimliği tesbit edilemeyen 
bazı güçler tarafından silahlı bir saldı
rıda katledildi. Onu katiedenlerin 

Ko:nteır-Gerilla veya Hizbullah güçleri 
olduğu tahmin ediliyor. 

Zeynettin DEMİR 1960'ta Nusey
bin'in Kalecik (Kalehe) köyünde yok
sul bir köylü ailesinin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Aga baskısı ve ekono
mik nedenlerden dolayı ailesi Nusey
bin'e yerleşti. Zeynettin İlkokul, Or
taokul ve Lise'yi Nuseybin'de okudu. 
1977'de T -KOP saflarında siyasi mü
cadeleye örgütlü olarak b"§ladı. Daha 
sonra KUK içinde bölgede aktif bir 
eleman olarak çalışma yapU. Mardin 
Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi ve 1979'da 
Isparta'mn Y alvaç İlçesi Bağlarb"§ı 
köyünde iigretınenlik görevine atandı. 
Mar"§ Katlianu'nın yıldömünde, kat
lianu protesto ettigi gerekçesiyle öğ
retınenlikten uzakl"§urıldı. 

1982'de KUK'a yönelik operasyon
da O da yakalandı. Sorgulamada, iş
kencelerde ve hapishanede örnek bir 
devrimci tavır sergiledi. İki yılhk bir 
hapisten sonra KUK davasında taltliye 

edilen ilk 52 kişi içinde O da vardı. 
Şehmus AKlNCI hapisten çıkttk

tan sonra ailesiyle birlikte İdil'e yerleş
ti. İdil-Cizre arasında taksicilik yapa
rak geçimini sağlamaya b"§ladı. Daha 
sonra Midyat Nüfus Dairesi'nde me
murluğa b"§ladı. Sömürgeciler, işbir
likçi ve muhbir takuru burada da onun 
ve ailesinin peşini bırakmadı. Bir ihbar 
sonucu ve düzınece iddialarla babası 
iki yıl cezaevine kapauldı, kendisi kaç 
sefer soruşturmaya almdı. 

Zeynettin DEMİR halk arasında 
sevilen, dürüst, kararlı ve millitan bir 
yurtseverdi. En agır şartlarda örgütsel 
ilişkilerden kopmadı, halkına ve ülke
sine karşı görev ve sorumluluklannın 
bilinciyle hareket etti. Bu nedenle Zey
nettin sürekli izleniyordu. Onun öldü
rülınesi planlı ve hesaplı bir eylemdir. 
Cenaze törenine büyük bir halk kala
balıgı kauldı. Zeynettin DEMİR evli 
ve alu çocuk babasıydı. 

O, Kürdistan devriminin şehitlerin
den biri olarak arkad"§lanmn ve halkı
nın gönlünde Yll§ayacak, mücadelesi 
yeni kuşaklara örnek olacakur. 

*** 
ME1İN ELIKÇI 

Metin ELİKÇİ orta halli bir ailenin 
çocuğu olarak 1958'de Batman'da 
doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini 
Batman'da yapU. Kendisi de esnaf olan 
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Metin ELİKÇİ Batman'da esnaf ve 
yurtsever çevrelerde tamnan, sevilen 
bir yurtseverdi. 

Metin ELİKÇİ 1970 ortalannda 
Lise sıralarında yurtsever-devrimci 
düşünceler edinmeye b"§ladı. 1978'de 
KUK ile ili§kiye geçti. Dürüstlügii ve 
fedakarlıgı.yla sevilen bir KUK sempa
tizamydı. Açık görii§lü, millitan ve 
inançlarından taviz vermeyen bir yurt
severdi. 

Balman'da 10.2.1992 günü ak§anıı 
diikfuıını kapatıp evine giderken sopalı 
dört kişinin saldırısına ugrayan Metin 
ELİKÇİ ağır yaralandı. Diyarbakır 
Tıp Fakültesi'ne götürülürken yolda 
kan kaybından öldü. Metin ELİKÇİ 
evli ve üç çocuk babasıydı. 

Metin ELİKÇİ'nin "Hizbullah" 
çevreleri tarafından katledildigi güçlü 
bir olasılıktır. Kendisi dini bağnazlığa 
ve gericilige karşı olan, bu konuda ta
viz vermeyen, dinci-gerici çevrelere 
karşı mücadele eden bir insandı. Bilin
digi gibi Batman fanatik dinci çevrele
rin belli bir güce sahip olduğu yerler
den biridir. Metin, daha önce de bu 
çevrelerle tar!l§ma ve mücedele için
deydi. Hizbullahçılar daha önce b"§ka 
yerlerde de ayın yöntemlerle (sopalı 
saldırıyla) bir çok yurtsever insam kat
letmişlerdi. Metin'in öldürüldügii gün
lerde Hizbullaçılar Batman'da eylem
lerini tırmandırıııı§lardı, bir çok yurt
sever insam öldürmii§lerdi. 

Metin ELİKÇİ ve Onun gibi yurt
severler halkıııuıuı mücadelesinde ya
§llyacak, amları mücadelede ya§lltılac
aktır. 

*** 
ŞEHMUS AKlNCI 

Şehmus AKIN CI 19 tl' de Nusey
bin'in Girev,ıe köyünde doğdu. Yoksul 
bir ailenin çocuğuydu. Egitimini çok 
zor koşullar altında tamamladı. Konya 
Sağhk Koleji'nde okurken faşist baskı
lar altında çok zor günler geçirdi. Fa
şist ve gerici çevrelere kacy millilanca 
mücadele etti. Artan faşist baskılar so
nucu sürgün yoluyla V an Sağhk Kole
ii'ne naklini yaptırdı ve okulu burada 
bitirdi. Kürdistan'da sağlık memuru 
olarak bir çok yerde görev yaptı. En 
son olarak Silvan'da sağlık memuru 
olarak çalı§ıyordu. Diyarbakır'da Tüm 

N iştirnan 

Sağhk-Sen'nin kurulO§ çalı§ınalarında 
yer aldı ve bu kurulıııun üyesiydi. 

Şehmus AKlNCI kendini halkımn 
davasına adayan bir yurtseverdi. KUK 
içinde b"§layan örgütlü siyasal müca
delesini şehit olduğu güne kadar ta
vizsiz bir biçimde sürdürdü. KUK'un 
aktif bir elemamy dı. Görev yaptıgı yer
lerde fark gözetıneden tüm örgütlere 
yardım ediyordu. Meslegi gereği hal
kın sorımiarını yakından bilen ve her 
kesin yardımına koşan bir devrirnciydi. 
Fedakar, dürüst ve yiğit bir devrimci 
olarak 12 Eylül döneminin en zor gün
lerinde hafkın ve yurtsever çevrelerin 
güven duyduğu bir yurtseverdi. Bu zor 
dönemde örgütünde ve yurtsever çev
relerde cesareti, bilgisi ve atılganlıgı.yla 
her kese moral kaynağı oluyordu. Bir 
kaç kez tutuklandı ve ağır işkenceler 
gördü. En son olarak 1991' de Mart ay
ında İdil'de yakalandı ve işkenceyle ge
çen ağır bir sorgulamadan geçirildi. 

Şehmus AKINCI, Kürdistan'ın 
bagımsızlığı ve birliği için çalı§lln, bu 
hedefe Kürt halkının özgiiciine dayalı 
silahlı bir mücadeleyle vantaeağına 
inanan ve kendini buna hazırlayan ihti
lalci bir yurtseverdi. Onun bu özelliği 
dii§111anın ve i§birlikçilerinin de dikka
tini çekmişti. Şehmus polis tarafından 
sürekli izleniyordu. Konter-Geril
la_Hizbullah'tan tehditler alıyordu. 
Bu nedenle Onun katledilmesi sıradan 
bir olay değildir. O, önceden hedef 
seçilen bir devrirnciydi. 

Şehmus AKlNCI Bizbullah ve faa
liyetleri hakkında çok §ey biliyordu. 
Özellikle Nuseybin ve Silvan'da 
Bizbullah ve üyelerini iyi tamyordu. 
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Bizbullah o güne kadar sadece Nusey
bin' de 6 ki§i öldürmii§tü. Kendisi bu 
olaylar hakkında bilgi sahıbiydi. Zaten 
öldürüldügii gün Diyarbakır'a giderek 
Bizbullah hakkında IKIBINE DOG
RU degisine bilgi verecekti. 

Şehmus AKIN CI 27 Şubat 1992 gü
nü Silvan'da Bizbullahçı bir katil tara
fından öldürüldü. E§iyle birlikte yürür
ken sokak ortasında yüzü örtülü, mont 
deri giymi§ 25 y"§larında bir katil tara
fından arkadan kafasına tek bir kur§un 
sıkılarak öldürülmii§tü. Cenazesi Dic
le Ünivesitesi Tıp Fakültesi önünde ar
kad"§ları, Tüm Sağhk-Sen üyeleri, ög
renciler ve kalabalık bir yurtsever kit
lenin katıldığı büyük bir törenle morg
dan alınarak Nuseybin'e gönderildi. 
Nuseybin'de cenzesi binlerce insamn 
katıldığı görkemli bir kalabalıkla to
prağa verildi. 

Şehmus AKlNCI'nın amsı önünde 
saygıyla eğiliyor ve Onun §llhsında tüm 
§ehitlerimizi bir kez daha saygıyla 
anıyoruz. 
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Her hallan tarihinde önemli bir yer 
tutan, o hallan kaderini deği§!iren ve 
varlıgı üzerinde büyük etkilerde bulu
nan olayiann gerçekle§tigi belli günler 
vardır. Bu olaylar ulusal, sosyal, dinsel 
vb. özelliklere sahip olabilir. Ama ger
çek olan, halklar için birer dönüm nok
tası teşkil eden, onlann toplumsal di
namizınlerinde devindicici bir rol oy
nayan, sanat, edebiyat ve diger pek çok 
kültürel degerierin ve ruhsal varlıkla
nm etkileyen ve hatta üretken faaliyet
leri üzerinde de rol oynayan böylesi 
olaylan o halklar tarafından unutuhna
ması ve anılannda birer sembol, birer 
örnek değer olarak ya§lllınak amacıy
la, birer bayram günü olarak kutlaya
rak yüceltmeleridir. Kuşkusuz bu olay
lardan en önemli olanlar, bütün insan
lık için değer taşyan evrensel nitelige 
sahip olan sosyal olaylardır. Tarihsel 
süreç içinde gerçekleşni§ her evrensel 
nitelikli olay, her ne kadar bir veya bir 
kaç halk tarafından yaratılınışsa da, 
yahuz o halkiann bir degeri ve tarihle
rinin bir parçası olarak benimsenmez, 
aynı zamanda bütün insanlığın bir 
kazmını ve insanlık tarihinin bir parça
sı olarak kabul edilir. 1789 Fransız bu
juva devrimi tarihte önemli birer ör

. nektir. 
Uygarlıgın şafagında, işbölümü

nün henuz antik öğretim ilişkileriyle 
sınırlı bulundugu ve ilk köleci impara
torlukların ortaya çıktığı, Dicle ve Fı
rat havzasını kapsayan mezopota
mya'da Dahak isminde zalim bir hü
kümdar egemen olur. Halkiann toptn 
köleleştirilip tatana tabi tutulararak 
haraca bağlanrlıgı bu tarihsel dönem
de, Orta-Dogu halklaruu eğemeııligi 
altına alan, onlan köleleştirip her türlü 
zorbabğa tabi tntan, ellerindeki avuç
lanndaki tüm emek ürünlerine el koy
an Dehak ismindeki zalim bükfundara 
klU§I, orta-Dogu'daki bazı halkiannda 
desteğini alan Kürt halkı, Demici Ka
wa önderliginde b"§ kaldırnıııtır. 21 
Mart gününde Kawa, halkla beraber 
Dahak'm sarayına yürür çeligiyle Dalı
hak'ın kafasını ezerek sarayını ba§ma 
ytkar, irkçı ve köleci egemenligine son 
verir. Zorba Dahak eğemenliginin yı
kılı§ı, halklan sevinçe boğar. Halk bu 
mutlu zaferi daglardaki direnişçilere 
ve Orta-Dogu halklarına duyurmak 

N iştirnan 

NEWROZ 

için yüksek yerlerde ale§ yakarlar. 21 
mart gecesi Orta-Dogu'yn özgürlük 
ate§inin 1§1lda.riyla aydmlatırlar. 

Dahak zorbalıgının yıkılı§ı Kürt ve 
diger bazı Orta-Doğu halklanmn tari
hine damgasını vurmuş, onların sosyal, 
ekonomik, kültürel vb. varlıklanm de
rinden etkilemişıir. Bu halklar için ye
pyeni bir Ya§amm başlangıcı ve yepyeni 
bir gün olmuştur. Böylece bu güne 
kürtçede "Yeni gün" anlanuna gelen 
Newroz ismi verilmiş. Ogün bugündür 
Newroz, bu halkiann bellegine kazın
DU§ ve her yıl21 mart gününde bu hal
klar tarafından esarete ve ırkçılığa kar
§! ba§kaldın, özgürlük ve bağımsızlıkta 
ifadesini bulan bir bayram olarak kut
lanmakıadır. Kürt halkı tarafından ise, 
ayıu zamanda bir halk, bir nıilli bayram 
olarak sevinç ve gururla kutlanmakıa
dır. 

Newroz'un üstünde durmanıız ge
reken en önemli özeliklerinden biri de, 
uluslararası bir nitelige sahip olması
dır. bu nitelik, ona daha özel ve derin 
bir anlam kazandımuştır. Bu, özellikle 
Kürt hallonm diger halklarla her za
man dostluk, karde§lik ve dayaıuşma 
duygusu içinde olması gerekligini gös
teren örnek bir degerdir. Bu degere 
sahip çıkmak, hem Kürt halkı hemde 
diger halklar için ırkçılık, tntsakhk ve 
sömürüye karşı, halklar arasında eş.it
lik, banş ve dostlugu savunma ve sag
lamanın bir ifadesidir. 

Üzülerek belirtmek zorundayız ki, 
Newroz olayını gerçekleştigi günden 
bu yana Kürt ve OrtaJ>oğu halkiann 
sosyal, ekonomi, siyasal ve tarihsel 
konumlanm koşullanciıran nesnel ve 
somut gerçeklikleri, Newroz'un bırak
tığı mirasa denk dÜ§IIleıııiştir. Köleci, 
feodal ve kapitalist sistemler boyunca, 
mülkiyet ilişkilerine egeemen olan sö
mürgeci, istilacı, talancı ve işgalcı güç
ler ülkemize saldırnuş, halkımızı ege
menlikleri altına alarak, zenginliklerini 
gasp ve !alan etmiş iliklerine kadar sö
mürmii§tür. Bu yetmezmiş gibi halklan 
karşı karşıya getirip birbirine kırdırnııı 
aralanna kin, nefret ve dii§manhk to
humlanm ekmeye çalışınışlar. Öyleki, 
bazı halklar ulusal, kültürel, demokra
tik vb. bazı kısmi hakianna ııla§Mş;a 
da, Kürt, Belnci gibi bazı halklar yüzy
ıllarca pek çok temel hak ve özgürlük-
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!erin kırmtısına bile kavuşınanıışlardır. 
Bu durum da, Orta-Dogu'da sürekli 
dii§manlık, saVa§ ve katliamlara yolaç
nuştır. 

Newroz, Kürt halkının tarihinde 
çok özel bir yere sahip olmuştur. Kürt 
hallonm üzerinde yıl§arlıgı. topraklara, 
bir zamanlar Hint-Avrupa ticaretini 
sağlayan İpek yolu'nun geçtigi, yerüstü 
ve yeraltı zenginlikler bakınundan zen
gin olması, özellikle zengin petrol, kö
mür ve maden rezervlerine sahip ol
ması; jeopolitik ve jeostratejik açıdan 
çok önemli bir konumda olmasından 
dolayı, her dönemdeki talancı, istilacı 
ve işgalcı fatibierin iştalmu kabartDUŞ 
ve saidınianna hedef olmuştur. Asur
lardan Perslere, İskenderden Romalı
lara, Araplardan Mogollara, Sasani
lerden Bizanslara, Osınanhlardan Sa
fevi Hanedanlığına ve modem çagm 
emperyalist ve onlrm uşaklanna kadar 
pek çok istilacı, işgalcı ve sömürgeci 
güç tarihin her döneminde ülkemize 
saldırnuş, b3§tanb3§a yakıp yıkrmş, 
zenginliklerinıizi talan etmişlir. Bu sü
reçte halkınuz kölele§tirilnıiş, haraca 
ve agır vergilere bagJnuş, aç ve sefil 
bırakılııuştır. Bu saldırgan güçlere kar
şı ba§kaldınp direnen insanlannuz, 
onlar tarafından en acımasız cezalara 
çarptırılıııış, zindan, sürgün ve katli
anılara ugratılınıştır. Bunlar yetmiyor
muş gibi ulusal, tarihsel, kültürel var
Jıgınuz ve dilimiz inkar edilip yasaklan
nuş, tüm degerlerinıizi imha ve asinıi
lasyona tabi tutulmuştur. Bir toprak 
parçası üzerinde yaşayan ulusumuz su
ni sınırlarla, mayin tarlalariyla ve ınili
tarist güçlerle, akraba, anne-baba ve 
çocuklan, dede ve torunlan ve karde
şleri birbirinden kopararak, biribirini 
görmeyi bile ya yasaklımuş yada çok 
zor şartlara baglamıştır. Çok öz ve kı
saca belirttigiıniz bu koşullarla karşı 
karşıya bulunan Kürt halkı önünde iki 
seçenek vardı: Ya egemen güçlerin 
dayatgı bu koşullara boynn egecek, 
ulusa, tarihsel, kültürel ve ruhsal vb. 
varoluş değerlerini inkar ederek deje
nere, çürürnii§ ve diişkiiıı bir topluluk 
durumuna dii§üp eriyerek yeryüzün
den sifinecekti yada varlıgım korumak 
için dii§manlanna boyun egmeden her 
fırsatta ba§kaldırarak kurtuluşa kadar 
sözkonusu değerlerine sahip çıkıp ay-
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akta tutmaya çalı§acaktı. Tarihe gözat
tıgımız zaman ve bugünkü tablonun bi
re gösterdiği, halkımız her zaman b8§ 
kaldınp direniŞ seçerek varlığını ko
rumuştur. Halkımız bu ba§kaldın ve 
direni§lerde, yalnız özgür yaşıma iste
diğini değil, aynı zamanda özgürlüğü 
de y8§'UD1§11r. 

Newroz'un bu ba§kaldın ve dire
ni§lerde çok önemli bir etkisi olmuştur. 
Newroz, halkımıza özgür olmanın yo
lunu gösteroıi§Jir. Bundan dolayıdır ki, 
halkımız Newroz'a sarılnıl§, onu ulu
sal, kültürel ve sanatsal etkinliklerinin 
konusu yapDII§tır. Tarihin her döne
minde tutsaklık ve sömürüye kar§ı 
Kürt halkı, Newroz'un ba§kaldın ruhu
na sahip çıkını§, onu mücadele gele
neginde bir §iar, bir bayrak haline ge
tirıııi§tir. Kürt halkı için Newroz özgür
lükle özde§IC§mi§tir. Newroz ate§i, 
kurtulU§a giden yolda halkımızın önü
nü aydınlatan bir me§Cle olmll§tur. 

Halkımızın mücadelesine kar§ı 
egemen güçler, tarihin her döneminde 
çok acımasız ve barbarca davranmı
§lardır. Dii§manın her tür yıkıcılıgının 
yam sıra, halkımızı çoluk-çocuk, ka
dın-ihtiyar demeden büyük katliam ve 
toplu sürgünlere tabi tutınll§, bütün ya
§ama araçlannı imha ya gİri§mİ§tir. Bu 
tür örnekler tarihte o kadar çoktur ki, 
insan hangisini örnek verecegini §8§1-

nyor. Daha dün Hitler taslagı Sadam 
tarafından yüzbinlerce Kürt insam ço
luk-çocuguyla kimyasal silahlar ve to
plu infazlarla soykınmına ugratıiını§ ve 
onbinlercesini de zindan ve esir kamp
Ianna kapatDII§tır. Fakat gerçek olan 
§U ki; ne Saddam nede başka hiç bir 
zorba güç halkımızın kurtulU§ müca
delesini durdurmaya gücü yetmiyecek. 
Kürt halkmın bu acılanna, bu direnl§Çİ 
ruh ve gelenegine ragmen bugüne ka
dar özgür olmamasının pek çok neden
leri vardır. Ancak öz olarak §U kadanm 
söyliyebiliriz: Ülkemizin tarihinde, 
§imdiye kadar aulattıklannıızı gözö
nünde bulundurdugumuzda, Kürt to
plumunun öznel ve nesnel süreçlerini 
belirleyen yasalar, kendi dogal kO§ul
lan içinde ve iç dinamizmiyle geli§me
ınİ§, genellikle dı§ güçlerin geriletici ve 
tahrip edici müdahalelerine maruz 
kalDll§tır. Bu müdahaleler ülkemizi 
kurtulU§a götürecek toplumsal güçle
rin tutarlı ve saglıklı bir birlik, önderlik 
ve örgütlülügün olU§turması önünde 
ciddi bir engel olmuştur. Bu durum, 
insaularınıızın iradesinden bagımsız 
olarak gelİ§mi§ objektif bir gerçeklik
Jir. Halkımız için gerekli olan, sözko
nusu toplumsal yasalan kavramak ve 
tarihten dersler çıkararak, özgürlüğü
ne daha saglam ve emin adımlarla yür
ütmektir. 

N iştirnan 

Bugün Orta-Dogu'da ezilen ve sö
mürülen yalnız Kürt halkı değildir. Ay
m zamanda eren-uluslan halklan ve 
proleterleri de diger azınlıklarla bera
ber ezilip sömürülmekle ve özgürlük
lerinden yoksun bırakılını§ durumda
dırlar. KU§kusuz bütün bu halkiann ni
hai kurtulU§U ve gerçek özgürlüklerine 
kaVIl§ll1llS1, ancak proleter önderlikli 
devrimlerle gerçekle§ir. Fakat kapi
talizm kO§ullannda, eren ulus halklan
mn ekonomik -demokratik vb. temel 
hak ve özgürlüklerini elde etme açısın
dan ezilen ulus sorunu, onlann önünde 
büyük bir engel olarak durmaktadır. 
Orta-Dogu'da bu kadar yogun bir nü
fusla, böylesi genİ§ bir toprak parçası 
ürerinde yll§ayan bir ulus zor ve §idet 
yoluyla bölünüyorsa, bütün ulusal, kül
türel, demokratik vb. temel hak ve 
özgürlüklerinden yoksun bırakıhyorsa, 
eren ulus halklan da demokratik hak 
ve özgürlüklerine kaVU§malan dÜ§ü
nülemez. Bundan dolayı, bu halkiann 
çıkarlan içiçe geçmi§ ve kaderleri biri
birine baglanml§hr. Biri özgür olma
dan digerinin de özgürlüğü çok zor
dur. Daha öncede ifade ettigimiz gibi, 
Newroz'un halklar arasında birlik, 
dayam§ına ve karde§lik ruhunu, Kürt 
halkmın birlikte ya§lldıgı. halklarla ele
le verip ortak dÜ§maulanna kar§ı mü
cadele etmesini ögütlemektedir. 

Biz zindaulardaki her ulustan dev
rimci tutsaklar, her Newroz'da, onun 
aulam ve önemine uygun olarak birlik 
ve daYam§IDa içinde, çe§İtli etkinlikler
le Newroz'u kullamaktan kıvanç duyu
yoruz. Temennirniz, halkımızın diger 
halklarla beraber ya§lldıgı. her yerde, 
Newroz'u bu §ekilde kutlamalandır. 
Bunu yalmz, beraberce bir bayram ola
rak kutlamak yetersiz kalır; aynı za
manda halklarm ırkçılık ve emperya
lizme kar§~ birlik, dayam§ına ve karde
§lik giinü olarak da bakılması gerekir. 

Biz tutsaklar, dünyadaki ve ülke
mizdeki geli§melere kar§~ çok duyar
lıyrz. Ulusumuzun bugün içinde bulun
dugu onurlu, ama acılarla dolu duru
mu bizi derinden etkilemektedir. To
plumsal dÜ§ÜDen herkes agır bir so
rumluluk altındadır. Buna göre, toplu
mun her sorunu her birimizin sorunu
dur. O halde, sorunlann çöziirnönde 
her birimize dÜ§en görevleri yerine ge
Jirmek durumundayrz. Bu nedenle azı
cıkta olsa, sorumlulugumuzu yerine 
geıirme istegiDin bir ifadesi olarak bu 
mesajı yazıp iletmeyi bir görev saydık. 

Newroz Kutlu Olsun! 
lhdır Y"ığii/Davut Henar 
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Gaziantep Özel Dp Ozaeyjndeo Siyasi lbtşaklann Çağns: 

İNS~ VF; VİCDANi ~UYG~ TAŞlYAN HERİNSANTC'NİN KURDISI'AN'DAKI KATUMLARINADURDEMELİDİR! 
TC'nin Newroz ve somasında 

Kürdistan'da ~tigi kanlı katliamlar 
yurt içinde ve yurt dışında çe§itli ey
lemlerle protesto edildi. Kürdistan'da 
ve Türkiye' de çe§itli cezaevlerinde ya
tan siyasi tutuklular da bulundugu agır 
baskı kO§ullarına rağmen Kürdi
stan'daki kanlı baskmlan protesto etti
ler. Gaziantep Cezaevinde yatan dev
rimci tutsaklar bu eylemlerini ayrıca 
bir çağrıyla kamuoyuna duyurdular. 
Dergimize ulaşan bu çağrıyı okuyucu
lanımza sunuyoruz. 

Gittikçe geli§ en ve yeni bir döne
me giren Kürt halkının özgürlük müca
delesi karşısında şaşkına dönen TC, 
1992 Newrozu'nu iktidara ıılışna co
şlmsuyla görkemli seribıldanlarla kar
şılayan ve ulusal çapta bir ayaklanmaya 
adnnını atan Kürt halkuu, gözü dön
miişeesine bir katliama tabi tutmU§IUr. 

Cizre' de, Şırnak'ta, Nuseybin'de, 
Van' da, Yüksekova'da ulusal iradele
rini konll§luran ve günümüz Dehakla
nm ürküten, kadın, erkek, genç-yll§lı, 
çocuk onbinlerce Kürt insanının üzeri
ne kUI§uularla, bombalarla, roketlerle 
saldıran ve oularca insanımızı katleden 
TC, bu katliamlarla Kürt halkının yük
selen özgürlük mücadelesini durdura
c<ıgım sanmı§lır. Hunhar, katliamcı ve 
valı§i yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya 
koyan TC, çocukları, kadınları, yaşlıla
n kUI§uularken, ırkçı-§Öven duygulan 
şahlanan Türk basım buna alk!§ tut
MU§, katliamı gizlerneye çalı§mı§ ve de 
yeni katliamların yapılması için yol 
gösterıDiştir. 

Öte yandan, Kürt halkının kurtu
luş mücadelesine "terörizm" damgasım 
vuran ve başta ABD olmak üzere em
peryalist güçler de, kadın, çocuk, yaşlı 
demeden insanlan kUI§una dizen Kürt 
halkının katili, terörist TC'yi destekle
miş ve kendisine de büyük darbe vura
cak olan Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesini bağmak için, askeri ve 
siyasi, elinden gelen bütün yardımlan 
sunmU§IUr. Kısacası, emperyalizm ve 
tüm gerici güçler Kürt halkının m"§111 
mücadelesi kaeysında birlik olmll§lar
dır. 

Şurası açıktır ki, 1992 Newro
zu'nda Kürdistan'da haykınlan "Türk 
ve Kürt halklanmn kardeşliği" sloganı
na TC kUI§uularla kar§ılık verıni§tir. 

Ama, Türk halkının da buna her za
mankinden daha fazla bir cevabı olma
lıdır. Kürt halkının uzattığı kardeşlik 
elini tutınalı ve Kürdistan çocukları
mn, kadınlanmn, yaşlılanmn, gençleri
nin akıtılan kanianna her zamankin
den daha fazla sahip çıkmahdır. Gen
cecik evlatlan kan deryalarmda boğu
lan Kürt ve Türk analanmn acılı yüre
kleri, TC'nin Kürdistan'da yürüttüğü 
bu kirli savaşa "DUR" demelidir artık. 
Bilimnelidir ki, tüm ekonomik olana
klanm Kürdistan'da sürdürdüğü Özel 
Savaş'a göre ayarlayan TC, ekonomik 
açığının faturasım Türk halkına çıkar
maktadır. Böylelikle Türk halkı büyük 
bir sömürü ve açlıkla karşı karşıya kal
maktadır. Yine bilinmelidir ki bir za
manlar Vietnam'ı kan gölüne çeviren 
ABD emperyalizmine karşı, başta 
ABD halkı ve basım insan olmalanmn 
bilinciyle tepki göstermişlerdir. İşte 
bugün halklarınıız da, duyarlı olan her
kesten· bunu beklemektedir. İnsan ol
mamn erdemleri bunu emreder. İnsani 
ve vicdani duygulann açığa çıkmasımn 
zamanı geçiyor. Acılı analar haykırsını 
Türk çocuklanmn, delik-deşik edilmiş 
küçücük bedenleriyle kanlar içerisin' 
de yatan Kürt ve Türk kardeşleri öldü
rülmesin artık! Kürt çocuklanmn ve 
kadınlarının; Kürt halkının katili 
TC'ye nefretini kussun halkınuz! Ve 
insanlık onurunu yüreklerinin burçla
nnda dalgalandırsınlar! 

Kendisine "insanım" diyen herkes 
bu katliama sessiz kalmamalıdır. Unu
tulmamalıdır ki, Kürt halkının özgür
lük mücadelesi, Türk halkının da 
özgürlüğe ulaşmasına büyük bir katkı 
ve olanak sunmaktadır. Ve unutulma
malıdır ki, emperyalizm ve tüm gerici 
güçler halkımızın ortak düşmanlandır
lar. 

Biz, Antep Cezaevindeki Sol 
siyasi tutsaklar, Kürt halkına uygula
nan bu katliamı, buna destek sunan 
başta ABD olmak üzere, emperyalizmi 
ve Türk basımm protesto ediyor ve bu
na karşı sessiz kalmayacağırom belir
tiyoruz. 

GAZIANTEP ÖZEL TIP 
CEZAEVINDEKI 
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Tahılı .(a§ıdıjı;. cesaretiı! 
ve gerççğin yuVaJıınna. 
Yııt~ew~e· 
besiendiumut 
Ve yannın düıjü~·· 

Ka,a hayallerinde uçan 
yarasalann kanııtlılrı altında 
Astılar, kUI§ıınladılar kalleşçesiııe 
1'1 ar çiçeği gençli@mize 
Vmuda vey~di11üne 
Topun bile kAr edemeyeceğini 
bilmeden 

Alevi napalının 
Yüziim4e bınıktığı yına iz) erinde 
Hikayesi y;izihdırMedyıı.lıiıın 
günümiiZ(le 

Yirmi beş asıtlık özleritin kan 
akan dam.ıirlannda 
ve o kadar ~•öfkenin 
gerdigi • kasianyla 
Ellerim yakalayıp sııllıyor yaı"IJ)a 
!el tel süzüliirken ış8ın 
Ustünde .dalgaliındıtdığı. 
gök kuşağın 

Selam olSun size tokyannın 
Ve §el~erinde kana .kana 
öt.gürlük içen · 
Gürbüz Ç<Jı;uklan 
Mezopotamya'I!Ui! 
Se)aımıı1 onlar11 se.laıııuuz olsun 
Avuç aVI)Ç özgürlUkhediye 
ederek kucaklllyın 
Tüm ç6culdannn!ünyamn, .. 
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A 

XOYBUN 

DESTÜRA GIŞTİ (J PEYMANANETEWEYİ 

ARMANC: 

1) Bi biryara Kongreya Kurdi ya yekem, ku di 5- e Çiriya Peşin de civiya, bi 
nave Xoybôn rexistinek neteweyi hate damezirandin. 

2) Armanca Rexistine; rizgarkirina kord ô Kurdistana di bin nire Tirkiyeye 
de ô di nava sinoren xweresti ô neteweyi de, damezirandina dewletek serbixwe ya 
Kurdistane ye. 

3) Ji bo gihaştina we armance, Rexistin we hemô kurdan li dora xwe bicivine 
ô li ser bingeh ô çarçewa berjewendiyen duali, bi her côr aliyan re tekiliyan din e. 

MERC~N BEŞDARİYt: 

4) Her kurdeki ku peymana (sônda) Kurdiya neteweyiô fermanen ve destôre 
bipt;jirine ô bicianina pewistiyen we teahut bike, dikare beşiari nava Rexistina 
Xoybôn hibe. 

Her kes, gava beşiari nava Rexistine hibe, dive heqeki beşlariye bide ô 
endametiyek mehe qebôl bike. 

5) Her keseki ku beşiari na va Rexistine b ibe, ji aliye heyetek xwedi d estôr ve 
bi ve sônda li jer, te sônd dan. Endamen wezifedar yen Rexistine ku bi sere xwe 
dikarin bi kare rexistine re rabin, ve sônde wek teahutname bi wan kesen ku we 
binin nava rexistine didin nivisandin ô imze kirin. 

" Ez li ser şeref ô namôsa xwe ô bi xwede sônd dixwim, ku li ki dere dibe b ila 
hibe ô sere min ji te de here, ez de hemô fermanen ku ji ali kes ô heyeten xwedi 
selahiyetdar yen Rexistine ben dan, eynen ô herfbi herfbi ci binim; ez de ji bini 
de, dev ji bir ô baweriyen şexsi ô endametiya rexistinen ku heta niha ez endamim, 
berdim ô ji bo bidestxistina armancen neteweyi, hew bir ô baweriyen Rexistina 
Xoybône biparezim. 

Ez de sir ô razen ku bi gi§ti wek endameki Rexistine ô bi taybeti bi riya 
wezifeyen ku be dayin, pe bihisim, eşkere nekim. Bi çi awayi dibe bila hibe, di 
rewşen eşkerekirina sir ô razan ô bicineanina fermanen Rexistine de, ez de bi her 
cezaye ku li min be birin, razihim ô eger ferman be dayin, ez de bi xwe vi cezayi li 
ser xwe bi ci bini m." 

Werger: Mirze Piran 
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