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(~EI(EFS/zC!E YA$ANAKTAN8A 
P/I(ENEI(E!f ÖtNE;f i,)) 
Sönii~, askeri-faşist dikta

törlük iktİda'a ~inin dördüncti 
yılım OOidunmk üzere. Bu ~ 
içinde, 'Ilirlciye ve Kii.rcmtan işçi 
sımfı ile mıekçi haldanmızın 

yaşarnnda çok öımii değişrre
ler <idtı IRrin bir yoodluk için
de dan fakir halkın soo lokma 
~e de göz kauıldu. Hayat 
çekilıreı: ın ııa aldı. Halldarı

nızın en ileri ögeleri dan dev
rimcilere karşı aımJl'iiZ bir savaş 
OOşlatddı. Bu ba;kı ve faşist te
rör tek taııflı ııüı:düıüldü; iman
Iarunz sokak <rlalannda, dağ 

OOşlarında, evlerinde, sımr boy
Iannda vahşice kadedıldiler. Kuş-
kusuz, bu süre Kiiıdfitn ve Thr
kiye &vıinri lmeketi için de 
çok şey değiştirdi. Sayılan yüz
binleri aşan ilerici-<Emokrat, sa;

ya&t ve yur1sever ~ s<mir
!JX'İ, ~keri-faşist diktatörlü~ 

. zındanlannda işkence ça-klann
dan ~diler. lman onlll1Dlm 
kal<haımyacağı, ancak faşisder
den ve egenet güçlerden bekle-

nir, haka-edere nmuz kaldılar. 

01J.arca devriınci rril.itan ıPz 
altında veya hapishamlerde işken
ce altınla kadedıldiler. Bir o ka
danna da, askeri-faşist rmhkenE
lerde idam liikrrii verildi ve bu 
hütiin infaz edıldi. Yü:zlerre dev
rimi, haldannda verilen idam 
kararlannın infazım bekliyorlar. 

Bu ağır ve insariık dışı baskı
larla s<mirgeci, askeri-faşist dik
tatörlük devrimilerden ne isti
y<r ? lU şeyden önce faşist 

diktatörlük, devrinri Jllli.tariann 
en OOyük dayanaldan olan irumç
lanm ellerinden alarak, oolan. 
uşaidaştınmk ve kendilerine ben
zetrrek istiyor. Bunu yaparken de 
çöziien, yılgı.nhğa kaı)Iaiı" . ve 
inançıı.ılaşan; cEvıiım sat1ara 
şu veya hı nedenden dolayı sı
ıabilrriş tortulan, televizym ek
raıiannda, boyalı bujuva bası
nı sayfalarurja halka ihet da
rak gösteriyor ve böylece işçi 

suufı ve eırekçi halklanmızm 

devrime olan inançlanm saısmıya 
Ç<iışıy<rdu. Sönügeci, ~keri-fiı
şist diktatörü: bu y<iu sonma 
kada- deJBti. Aım dŞirııtrk 
laıım ki, işkenrede çöziienler, 
tutuklanan devrimdlerin çek kü
çük bir aııri.ığım duştunıy<r

lar. Ezici, büy\k çoğtrid<: ise, 
sörriiıgeci, askeri-faşist diktatörlü
ğe karşı dinxlik başlanyla, inanç
la ve hiyük bir ka'arlılıla dire
niymar. Direrişler, mm askeri 
rezaevlerini etkisi altına alnış, 

özeDilde ll.yarOOkır, ~tris ve 
Maırnk'taki direnişler doruk n<ic
tasma Wışmştır. M<eri rezaev
leri birer direniş alanlan hali-

l ne, ınahkerrder ise sönmgeci, 
askeri-faşist diktatörlüğü yargılan

dığı ımJıkemıler haline döniiş

rriiştür. 

Bu soylu, deYrinriliğe yaraşır 
ve her şeyden öıre iıım onu
nmu faşist çimEler altınla çiğ
:rıetrreye karşı çıkan direnişierin 

en sm darak 3iJıdeme ~leni 
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ise Me1ris 'teki direniştir. Diyar
bakır askeri cemevindeki devriın
ci tutukluların; cezaevi koşulla

nmn Wzel tilınesi, avukat ve gö
ıüşnEcilerle göıüşıne saatlerinin 
uıatılİmiı ve göıüşıııelerde bıtikı 
uygWınmımıı, tek tip cezaeyj 

ell:isesi giyme kuralının kadınl
nmı, ıjiıiiik ıı;ızete-meanua vb. 
kitle halıerlışne lll"!'fll1ların 
serbest bırakılımsı vb. için ~
çekleştirdikleri açhk ~ de- · 
vaın ederken, diğer askeri cem
evlerinde de bu tiiıden eyiemer 
devanı ettiriliymlıı. Bımun so
nuw Wırak, birçok devriıncinin 
hayatına mıl olan bu eyiemler 
J:aşanyla siirdüriiWyor ve hemen 
hemen ön askeri rezııevlerini 

etkE ıi1ım alıymlu. 

Me1ris askeri cemevi bu dire
nişlerin en sarsıhnaz kalelerinden 
birisi mJine ~di. FaşW: dikta
törlüğlin cezaevlerindeki uygıı

lamılanıu p-otesto için oolarca 
devrimci açhk grevine başladı

lar. Açhk grevi, devrimdierin 
inançlannın bir aynıısı oldu. Ka
rarlılığuu, inanem ve direncin en 
şeretlisini giiiteren grevciler, daha 
smra eylemlerini ölim oruama 
dönüştüıdiiler. Bu koouda da ka
rarlı olduldarım, sadece sömir
goci., askeri-faşist diktatörliifJ' de
ğil, Un dünya kmnıoyuna kaut
ladılar. ölibn onırunda al b dev
rimi ıııilitan hayatlanın kaybetti
ler, birçok devrimci de koım 

halinde hastalıaneye kıidınldılar. 
Aynca bu lB"3da lzrrir-Bııca ce
zaevinde de bir devrimci jan
darma dipçiği ile hayabm kay
betti. IRvriınciler bı eylenieriy
le bir noktayı bize Imiili olarak 
gönderiyorlardı; "şerefsiz ölırek

teme, şeret1i bir şekilde direne
rek ölırek !... " 

N iştirnan 

tl .. 
Direnişin yankılan, km 2'3llllll-'~ kaybeden, bir am 'nın öfke. 

da tutuldu aitderi arasında du- sini diııdirmek ıriinküıııtl:üi ? 
yııldu ve bımlar arocılığıyla kaıru- Bu nefretin, diktatörlüğlin lEr 
oyıma yan51tıldı. 1\ıtuldu aitderi türlü bıskısım mıruz kalan ~ 
söıniııJri, askeri-faşist diktatörlii- ııiş eırekçi lıalk kesinieri için-
~ karşı olan ırfretlerini, ya- de yaygııı1aşımımsı düşünilebilir ' 
bana. ajaılilara verdilderi algiler- mi ? Elbetteki hayır. Ar1ık 
de açıkça dile ııetirdiler. Hatta ipin uru kopmıştıır. Ve .herkes 
bir tutuklu amesi, kendisine yö- te biliyor ki, korkunm ecele 
ndtilen 'iıeden 1liık basınına faydası kabmmş1ır. 
baş vunnııyıxsunıız da, yabana. 
basım Wgi veriyıxsunuz ve böy
lece lllrkiye'yi dışanya karşı 

zor durumda lmakıyıxsunıız" so
rusu üzerine şöyle cevap verd; 
''Biz bir defa, Tıirk basınına inan
my<r ve o'm ~orıız. i
kincm ise; 1llrkiye 'nin dışarda 

zor durumda kalacak başka bir hi-· ki'" yam~.-· ....... 
Göriildüğü gibi, Iıalklarımz ar1ık 

Tıirkiye ve Kürdistan'da korkmı
dan söıriirııeci- aslmıi-faşist dik
tatörlü~ karşı olan nefretlerini 
dile ııetiriy<rlar. Çocuğu, cezaev
lerindeki koşQiarın Wzeltilınesi 
için öliim onıcuııa giren ve lıaya-

Orum için yüreği yaralı anıia

nn, babalann ve ııenç ııeJinlerin 
seslerine kı.dak verip, oniann dert
lerine ortak olnmnz ııerekm!k
tedir. Tek yunrıık halinde, sö
ll"iiı'ııe<i, askeri-faşist diktatörlüğe 

karşı nilcadeleyi vıa- ~e 
yil<sel1ı1Biiz ııerekiyor. Bunun 
için yaklaşan 12 Eylül 1984 'te 
faşist diktatörlüğü çeşidi eyiem
lerle ve yoğun bir şekilde dün
ya ilerici kamuoyu ne7Ainde daha 
da teait etmık, önimiizde bek
leyen bir göıevdir. Biz kendi 
payıın23, üzerimize düşen lEr 
ıjireve lıamız. 
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N iştirnan 3 

Sd~e~ Oesa~etti AtfmıtaJI' · 
12 Eylül19&> simiıgeci, a<ike- ra "Dışırda, tekra-dan tD[ılrlanvetf.ktiJ1'4ftJJ1-' 1 

ri-faşist darbesi, iktidarı ga;p edi- mık üzere sorurılarırrazı tıır1ışı-

şinin 4. yılın doldmmk üzere. yoruz. Bu sauıılmmm baDetik-

Bu süre içinde, !Jlrek 1lirkiye ren sonra, daha ıjiçü bir şekil-

ve lJ'fekse Kiirımtan'b si~ de rriicadele alamna p 00. 

lıareke1ler l:iiyiik ooııxla mıl.ted nereğiz." şeklinde ınesığlar lletti-

hayat yaşadılar. Kendi !J'fçelde- ·ler. Aradan 3lçen zamın, ne 
rioden llllik bir şekilde, iikele- sonnılann çözülmesine yııraO., ne 
rinin devrim sonmlarım ta-tışmı- . de siyıfii örgüdeıoıderdı niiaı

ya koyuldular. Bu ta1ışmalar . dele Wııııııa !J'I'İ döıııtderiııi 

ıilrecinde, bir çU. öıpit içinde getirdi Bazı öqjiderin ülkeye 

öıerii OOmıuzluldar meydana . yöııelnıeleriyse çU. snurlı oldu 

wkti- Zanan zamın örgüdü yap- ve 1lızla yararlı olunamıdı. So-
larm va-lığını dahi Jelilikeye da- 'rmlann Jıitım;i beldenirken, balı 
bilerek ve sokan düzeydeki bu :siyasi hareke1ler bitti, yU. oldu. 

olllllliUlluklar' bir çok insanın 'Süreç ıriarı kerrirdi. Keııirrreye 
devrimci -~ satlardan ayrı- · devım ediyor. 
hp ımifleşın!leriı ve bazUrımn 
ise ıDicadeleyi yer yer rek ~ 
laıma sikdiıınt'lerin reratıeriııde 

3ltirdi. Elbetre ki, bu ayriını ve 
dağdmı tilrednin rrdeııleriııi araş-
1ınmda rek yariı bir tavır ob

jektiflilden çU. llllik olur. Biz 
bu sooınu rum önce NIŞIIMAN 

sayfalannda ta1ışınş ve ımıe

leyi kmdi açıınzdan dile IJ!
tiımişUk. &ırada sadece şımu 

Söyleyeatiriz ki, bu dağılmı 

9irecinde, 1ek 1ek kişilerin hatW 
tavırları yanında, öıpitlerin - ''par
illerin" sakat aıılayışları,ııın da 
payı biyüktiir. . 

Siyasi ii!!ii1le:nmier' böylesi o

lıımsıız bir süreci kııpıtmık, ıüek
li kanayan bir yaraya dörıiişeıı 

sonriannı sannak yerine, dar 

gurup anayışlarııu l:iiyiik oıanda 
del'am ettirdiler. Var olan !J'f· 
ÇEkleri ısrarla göııııenıezlikren 'Ç

lerek, keı:dlerinin bile tatnUı 

olmadıklan ve inammdıklan belir
kmıienle buluıııırak tııbanlaım 

tatnUı yolunu tmilı ettner. Onla-

Kısaca<ıı dört yılbk gıl:i, dev
riınci lıarel<et açıcmdaıt oldukça 
uzm sayılabilerek bir dönem 

içermde sonmlar JıaDedilenEdi. 
Topırlaıımı bışınlamıdı. Mlca
~e alamna geri döıüınedi. Bazı 
öf!lilder bu soımlann vatığıııdart 
bile bohietıu!den her şeyi p 
lik ıjilistanhk pterıneye çıU

. şn-larken, balılar,! da bu ımıe

leleri dile 1Jl1lrirken kendilerine 
göre balı ~ öne siiıttiL 

Şa1lann zoıtuğundan, mitediilc 
~ıilarıııdan. yeO!gi döneninin 
verdiği özdlilderden vb. balBıdil
di. Ellıetre ki, bu nedenler si

~ örgü1leıınderin yaplarmda 
~ p1eren ve bir çığ gibi 
Wytlyen bu SOliriann dağmı

sında öıerii birer etiren olrraış
lardır. 

Aını Wöin rrdeııler lııriaım:y
dı? . IlıMim:i - Siyasi örıjillen

ııderin bunda hiç l!iiJmHım yU.
. mıydıı? Sonmu bu yörMiyle ele 
1 alıp değrmendirdiğiırizde, ımde-
• nin hiçte bö}ie dmıdığm pe-

F aştit da-be önasi, kendilerini 
Wnyanın llB!rezi gibi gören, 
her şeyin kendileriyle başlayıp, 

kendileriyle bitereğini fanatik bir 
şekilde tabanianna dilde ettiren 
ve her ldlkarda "neydim ,_,, 

okbm" tekmeneiyle ülke devri
nİ iilerine alıkarn kesen örgüt-

. !erin, 1iim so:I'IIDanııın darbe sm
rası ~ !J!ldiğiııi lıallli alal
b insan söyliyebilirki? . Daha 
ÖR:e de sık sık lıelirttiğiııiz 

gibi, devrimci hareketin bu SOIIDI· 

lanmn kökleri darbe önasi aDa
yışiarında ve lu şeyden öneın
liside ideolqik - siyıl'ii tesbide
riııde ve briann bir miıD olan 
öııjl1lenıre yön1errierinde aranrm

lıdır. 

Yılgınlığın, kaa-sızbğın, pısifiz

ırin, teslirniyetin ve olııırsız

lukların teımi, işle bu belirti
ğimiz anlayış ve yön1enierde aran
mıiıdır. Böylece devrinrihareketin 
ağır bir yenlgi alması kaçııııl

mız olmuştur. Hırım lErneo lu 
·si~ ~t ve ıımıır bu veya 
şu düzeyde bu yenügiden nasib
leriııi almşlardır. ŞüPıesiz bu ye

nüginin beraberinde 3lürdiği en 
l:iiyiik SOliDI yaplardaki . çi'm1ıre 
dir. Sözkmusuçö2iilme, biryandan 

devrim;i saflaı:da, dönenİn özellik

lerinden kayrıaldanarak yer alan 
ve ufak bir ''tüz11'1f esişinıle dö
kilm. çihük yapaldann" ayıkla:n

ım;uu sağlarken, diğer yandan da, 

Kürdistan hılkımı <işiyle, tmla

ğıyla yetiştirdiği ve bu 3iJtde 
en 1lızla ihtiyacı dduğu değerli 

. kadroların ~1lü yaplar ılışma 

dişnderine neden olrraıştur. Aym 
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· zamında bu 1iir kadroların örgüt
yaplardan aynlmalan da, devrimci 
hareket için ayrı ve öneırii bir 

dıımıtı7luk olımştur. 

Siyasi örgütler yaplarında 

~ ıjisteren bu soıımlan çöz
meye(!) çalışularken kencfilerini 
bir anda Orta-OOGU pratiğiııre · 
lıuldöar.Kencilerini hiç WŞin- . 
melısizin, Orta-Doğu'daki siyasi 
ortamn içine salıverdiler. O si-

. ki devrimd hareket yası ortam • . 
içinre boy veren birçok hasta
lığın lemelini teşkil ediyocdıı. 

Bu aşamadan soma i<;e ıx1aya 

çıkan tablo korkunçtu. Çok teh
likeli ilişkiler içine girırekten, 

bir dizi ır.ığımtik ilişkiler 

kımmya kadar her türlü Wz.ey 
nUıah kabul edildi. Uişüıôen 

ve uğnna canların verildiği ina
nılan şeyler söylenmez ddu, rafa 
kııldınldı. Herkes ayrı düşiiriir 

ayrı yazar ddu. Artık sasyalit
liğiıı,revrimciliğin, mJimıelliğiııiii
riisdii. .. • fuW.diiliiğlln vb. öl-

gım ..:.:ı.... iliş-
çiitü bazı ıjjçlerle ...--· 
kilerde ararmıya başlandı. Salt 
darak hareketlerin kendilerini ü

~endiren konularda bile başka
lan karar verir ddu. 

Bu dııruıtiar, Kiirdi<ıtan siyasi 
hareketleri satlarında, dış Wrtü
ler sonucu duşturulan yapılıın
rrıılara kadar uzandı. Bu yapı-

. lammlar, siyasi pızaiığın her 

tiirliBiıüt yapıldığı böylesi bir 
ıianda, tüm olanaldar kuBam
larak meşrulaştırılmık i<ıtendi. 

Çe "tli 1aırmışık hesapann iirü-şı . 
nü dan bu çabalann bedeli 
darak ; Kiirdi<ıtan devrimci hare
ketinren, yıllardır liiyük bir öz

veri ve cesaretin en }ÜCt'Sinİ 

kı&ıamk elre ettiği me'I'Zilerden 
!Jlri adım atımlı i<ıteııdi. Bu ka-

zaııııriaruı peşkeş çeki1ınesi is
tendi. Ve sonuçta buda yerine 
~tirüdi.Bu dıırııın, ilişkilerin 

böylesi bir Wz.eyre revım etıre
sinin doğıj bir sonucuyılı. Ve 

"elini veren kulunu kaptırır"ör

neğinin sadece pratikleşmesiydi. 

Tıim bu dıımıtı7luklar; piya<;a
ya s~tlik , revrimcilik, en
ternasyoıüizın ve d<Jitluk adına 

riiriiliiyordu. Hala da siiıülınekte
dir. Halbuki, "ip çoktan ıma
ra çıknıştır" 

Hbette · ; ki, bu dl1111iUZ ortam 

içinde kendini kıruyan ve di· 
reneıı ıjiçlerde oldu. Ancak on
larda tiin çıbdarıııa rağmen, bu 
~ dU111iUZ havadan JBylan· 
m aldılar. y mz bu 1iir hare
ketlerin kaybetmedikleri bir şey
leri kaldı ki, o da, bağııriılık 

ilşkilerini red eren, bağıımz 

siyasal bir hat. Bu da aıımsa
ııacak bir dgu değildir. 

Ritün bmılar çok açık !İr 

şekilde cereyan ederken, Kür
ıistan'lı siyasi hareketlerin hala 
bu yariışlarda, eskinin sakat mın
tığında ve bu mıntığın 12 Ey
lül sootra!l 1ehlikeli uzan1ıSJnda 

mar etm.'.lerinin, revıimd hare
ketin smırılanııa çömn bulmık
taR çok uzak dduğu ~. gibi 
açıktır. EWc mıntığın, iilerİne 

titrenilen guıııı:&t dizeyi. konı

yacağı düşilriilllyoısa, hemen be-
6rteliın ki, mfile!. O zamın dö
nip ddaşıp, tekrardan aym soru

yu sonmk ~yor; bu derü 
ağır tahribatlara neden dan ve şu 
anda tam bir dmısuzluk talıi<JiU 
sunan bu süreci l18lli ve hangi· 
yöntenierle adatımk, sorımiara 

ne türden bir çöıiim bulmık 

gerekiyor? 

N iştirnan 

Kuşkusuz, bu süreci noktalamı· 
mn, var dan olıım;uz!uklardan 
sıyrılmuıın ydu, !fuece aktif 
ür şekilde rriidalıale etırekten 

~çer. Biz bu konuya NIŞTIMAN 
sayfalannda oldukça yoğm !İr 
şekilde yer verdik. Bundan böy
le de vereceğiz. Biz her şeyden 
önce sürece niidahale etmenin 
en etkili yolu darak ; şu anda 
~ siyasi öt-81deıımeler içinde 
~ bmılardan ayrılmş S<Ji· 

yalist-siyasal kalrolann rek bir 
öt-8ltsel çatı ıitında ve idedo
jik-siyasal birlik 1emEfinre bir 
araya gelmel.erini gösteı ıııiştik. 

Eğer gerçeldeşecek dmsa,lıala da 
en etkili yd budur. Ancak geçen 
!iire, böylesi bir birliğin oluşnu· 
sı için şardann dgunlaşmıdığını 
gösrerdi. Buıım nedeıieri başka 

platforniarda reğerlendirilecektir 
herlıalde. Bu bakımdau biz bura
da sorunun diğer yönlerine değin
meyeceğiz. 

Sürere nülahale etmek, elbette 
ki çok yöıiü ve çeşidi biçinier
de nünkiiııdir. Ancak şu anda 
elde kalan seçerekler reğerlen

dirildiğinde, en etkili niidahale 
biçini darak kendini dayatan 
yön1em, iikeye daha <iddi ve 
etkili ür biçimde yöıll'Jmıktir • 
Böylesi bir yördme , ülke şart

lannda örgütlermeyi hedef al
ımlıdır. Ne var ki, her sorunda 
olduğu gibi, bu çöziin ydu ö
nerisinde re zaiu yanlar çok
tur. Fakat nedenin bil.indııde 

daıiar, bu zorlukların iiıtesinden 

~ biiınek zorundadırlar. 
Siyasi öt-81tlenırder, kendi halk
lan içinde örgütlü !Pçler haline 
d~eri ııiiddetçe sorun
larm açınımıdan kolay kday 
kurtıılamıyacııldarar. Bu bakun
dan sorun üzerinde kafa yora
cak.lanna inamyoruz. 

(Devamı say. 18 'de) 
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N iştirnan 5 

OKUYUCU MEKTUBU 

"KORDISI'AN'U MGOIIERIN 1EMEL GöREVI tliJ<E IÇINDE DE.VR1MCI M0CADE1..EY1 

GEIJş11RMElERIDIR." 

~. iikerriz Küıdisfıin:l 
da 4. yılında Uin vahşi ve in
sanlık dışı eylemeriyle liikiin 
&1lren sörıüged,&'ikeıi-fa~t cunta 
ülkeırizi adeta m zindana çe
vimiştir. Küıdistaıı halklan üze. 
rindeki bu insariık ıişı, faş6t 
uygıı1aını1aruı lıikim !ilıdüğii m 
dönım de NIŞTIMAN'ın m 
yılı aş1an yaym ve Küıdistaıı 
dıııal demokratik IBk devri
ninin içinden !JlÇöği &ürece iliş
kin siy:Bıl 1Eslıi.deri kenci say
liılıırıma ta-1ışnmı beııre ıılwıiu 
ve desteldenıresi ~ ileriye 
atılınş m adımlır. Sizlere des
teğinİ bildirir ve ıDicadelenizde 
tuşarılar dieriın 

Arkaclaıjiar, Küıdistaıı'da fa
şist amtamı yap1ığı ııygWıını
larda siı1eri 1ıalıerda- elmi!k km· 
dim için bir (§)rev sayıyorum 

12 Eylül öncesi dönemıle Kür
distan'da ~ devrimci ım
hılefet Wyilc: boyudam vri. 
Bu dıınmı ABD.~ 
ve IDID oı:tıH1oğudaki ıışaklı
ğım yapan 1liık tekelci bıaju
vazisini tedirgin ediy<B: ve mu 
k<Xkutuymlu.Kiirdistan gıırek 
ymıl.1ı gıırek yeriBUl zenginlik 
kaynaklanyla ve Fekse ooğra
fik kınımmdaıı dulayı ma
doğu da Wyilc: önem arm1ımk
redir. Küıdistan'm bu kın1D111, 

hem ABD~ hem de. 
ımıiıgiıci 1liık tekelci bıırjuvıt
ıa için,tliyik bir önem teşkil 
e1ııEktedir. 

Kllıdistaıı'da wJişen devrimci 
ıılusal-deınıılcıııtik nUıalefete b
ŞI pıDğe kaplan ,tekelci lıuıjıı
vaıB,smınıı keo:li boşnıa bıl
edtmeyince im:ladı keo:li 
üvey 1:cıba!ı olan ABD emperya
lisderinden istemık zormda kal
dı. 

lllrldye ve Küıdistaıı'da IJ'
Iişen devrimci ıniıalefeti bas
tmnık ve sllıDiıı!eci 1liık Te-
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kelci &ıjırnızimn egeırenliğirıi 

kımıımk için, ABD eıqıerya

li<>tlerinin eliyle önoodeıı tezgııh

lanmş bir ffikeri darbeyle fa

şfit Evren ve çeresini iş ~ 

getiıdiler.lş OOşına getirilen ClDl

taJşOOşına gelişinden bu yıma 

1Urkiye ve ÖZEllikle Kürdistan 

halkına kan kııitwmakta ve in

sanlılda hiç m- ilişimi dımyan 

vıiışi ııygulaımlarıııı ~ ~ 

artırrnıktaıhr.lir yaOOa-ı ilılka 

işkence yapy<I" diğer yandan 

halktan zorla orduya yardım ve 

destek bııhaııesiyle lıalla adeta 

soyuyor. 

Geçim sorwnı hıik için ~ 

kendi bışııa m- sonııt<kır. Halk 

gııçim derdinde ,fiyat a-tışları . 

zaniar halkta tıkat brakımmş. 
Halkın Wyiic bir kesimi iş

siz, keııdme göre bir iş lıulan

da ,ikretler çok düşiiı: olduğım

dan eianek ımmı çıkır.ıımzken, . 

"orduya yardım""ordııya destek

ol "telıditleriyle onuda ellerinden 

:Dyor.En küçük rütbelisinden en 

Iliyük ı:iitbelisine kadar gö2ll aç 

birer soyguncu olmuŞar .Faşist 

cwıta halkın mılına ve camna 

gözkoymış. 

Genel operasyonları kısa aıa

bldarla biige ,bölge ve Wzmli 
bir şekilde siiıdiiıilyorlar. lh-. 
yem operasyw da halktan zmla · 

silalı ve ıııra ropuyorlar, bir. 

kaç defa ıma ve siWı vmreym • 
köylülere rastlaımk çok zor. · 

Köylerde kadın,erkek,çocuk, 

ve ya§h demeksizin lıerkesi köy,• 

Ino/danına toplııy<I" ve onları, 

sırayla dayaktan !JlÇiriy<I"Jste- i 
diklerini köylülere zorla yapn-i 

nyor.Anlayacağııuz işkence ve 

zuiOm lıaya1ın bir (III"Ça'il olmuş. 

IL,ilçe ve köylere yeni ata-

nan arrir eskinin yaptığı ıis

likleri aynen yaııvordu.Yeni ata

nan bir arrir ilılka"ben sizin 

anirinizim.Buraya yeni geldim, 

eniderini yerine getirımniz la

ımrlr. Benden önce gelen fa

lan lıeye bu kııd:r yardım yap

mşsımz. Bu d:Manışımz çok 

iyidir buna çok sevindim y al

mz baııada tu kadannı verııB1iz 
lıızım:lır ,beni iiıtlerime kll"şı nıalı

çup etıreyiniz, etınıyeceğinizi ~ 
biliyooım. Eyer beni nıalıçup 

edırseniz$izi evinizle !irlikte ya

kanm. Anladımzm"diyor. Halk 

korkudan ooım üim i'>teklerini 

mxburen yerine g;ıtiriyor. 

Halk içinde devardı olarak, 

'Tıiık ordusu kalınınm bir ordu

dıa". Kimıeye karşı baş eğmez, 

ooa kll"şı çıkan vmsa , taıyur

sım kedNni denESin.Tıiık ordusu

nun ka-şısında kimse duramız. 

Çok ıjiçliidir dünyanın en ~Iii 

üç ordusımdan biridir .Bunım bir 

örneğini Irakta yömtime karşı 

!J!len silahlı çetelere va-diği ders

te görc:Wiz.()rıjan teıtizleyip, 

tekrar ~ döndlk" diyorlar .Bu 

tehditleri halkın gözini k<I"kut

mak için yapyodar. ~ 

çekren Kalırımın(.!)lUrk ordusu 

çok kcdruy<I" .Irak Kiiıdi'>tamna 

sıldırdığından beri dalıada fazla 

k<I"kuy<I".Çiinkii "kalr.ıman

lannaz gerçeği kendi göıleriyle 

görWier.Aım şu anda Kuzey 

Kiiıdi'>tanda oolara böyle bir der

si verecek ~ ortada lıeriiz 

yok.Ama olacığı inanam samz

dur. 

Faşist Askeri--Qmtanm ikti

dın. gelmesindeo bu yana aradaı 

dört yıl gııçiyor bu ı;üre içinde 

~tlerin hıllda olan eski iliş

kileri lııı.!Jin hemen lıeımı. ke-

N iştirnan 

silmiş durıımladır.Hıılk yığınları 

bilinçıiz ve örgütıiiulir. Halk 

bir karaıı&ırlığa ~.Halk, 

"Bımlar( devıinıdler) {!iizel ıjinler

~ y.ıııımzdaycblar,zor ~ 

bizi brakıp kaçtılar. Avnıpıya 

gjdiyorlar yalmz keo:li lıaşlarımn 

ç.-esine bakıyorlar." diyor. 

Bu ı,jbi duruniar hiçte iç 
açıcı dı.runiar değildir. 

furrimciler, faşizıW1 iktidın. 

Idi". dönemde faşizme '·ge gı ' ""' ŞI 
daha l:öyiik bir kll"li"Wık ve da

ha l:öyiik bir azinie ıtiicadele 

etımidirler F aşizim, örgüdere W. 

yük d.-beler vıırmıış aım,onları 

tamıınyla ortadan kaldıranıaınş

tır.Ve kaldırarmzda.örı,;itlere dü

şen görev Vll" olan ıjiçlerini lir

leştirerek,yekWcut olarak ülkeye 

dönifı,yeni ıtiicadele yönteıde

riyle,faşizmı karşı daha ak1if ve 

ka-arlı bir şekil~ ıtiicadele 

etımidirler.Faşisırin yok olm3'!l 

anc:ıkdevriırie ııiimküıı olduğu 

gerçeğini kavraımb.dırlar. 

Bu Kiiıdi'>tanlı örgütlerin tend 

görevi; illke içerisiıı~ devriınci 

nfuıdeleyi ~tirmllidirler,. 

Çiiııkü tend nücadel.e alanı Kür
di'>tındır .Teım niicadele alanı ne 

Avnıpı,IE Afrika m ~ Aıre

rika ıhr.lir siyasi hareketin var
lığı,anc:ık ülke iç~ki örgüt

lüliik düzeyiyle lıelirlenir. 

Bunım için örgütleriniz, halk 

yığınları arasındaki yerlerini al-
ımlı halkla ... ,.,;,ı_,_,. ...... 

' UIJ"'"" ~ IIIWI.U.II.Jfl", 

Ancak böylesi sağlıklı ro- ça
lışmayla,Kiiıdi;tanm lıağıımzlık 

niiaK!elesi ıerilir.IRvrinıci seJam. 
lar. 

KKiirdstan'dan 

~ 
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N iştirnan 1 

It() ı• f) ll 'r 1\ .J 
Der~ siıiD de yakınlan takipetiğiııiz gibi,uzım tM OOııemden lıeridir, Kürdistan'da ~t"\\'i

yasal !Jiçlerin ideolojik$iyasal ve fu»itiel birliğinin gerekliliği üzerinde durımkta ve Kürdistan c:Jevıiııj

nin içinden ~ği ı;ürere denk düşen m- yayın pditikaııın irnkıinları oramnda devını ettirm!ğe çalış
ımktadır. 

Dergimiz ,bu sürecin aa yattığı sormlardan tM diğeri Wırak ta; hiç tM siyasi yap ile ilişkisi btiım

mıyan, ancak siyasi artmda Kiirdistaıı-Uıısal-!Rımkraôk ~leririn m- ımçası Wırak değerlendirdi

ği Bizin gibi kadrdara gitmeyiiıüıe hedef Wırak koymuş ve bu çıU~ya büyük öiBll ve özen gösrer

ırektedir. Bu nedenle dergimiz NIŞIIMAN; pkl:ürece ilişkin, ~ yaşanan tıumııım döneme iliş
kin değaii pişlerinizin Kürdistan Uıısal-lleıtd:raôk nfuıdelesine katlada buluııaaığı inanandadır. 

Şu anda hiç bir siyasi hareket, gmıp veya parti ile ilişkileriniz (fu»itsel anlam:la) yok.Uıı.m OOIBll 
bWrli tM yapıda yer aldnnz. 

!ize göre: 
1-Kilrdistan'da yaşanan süreç ve va-Wın buııımnn kaynağı nedir? . 
2-Va-Wın örıjitlü yaplan nasıl değerlendiriyıısımuz ve onlardan beklentileriniz nelerdir? . 

3-Bmıabın ve saı.ınlann ÇÖ2ÜITii için alternatif önerileriniz var ın? vımıa ıBerdir ? 

M.Ferzend Baran 

Sordannııı oowJ*ırıcirnıadan 
m teşekkür ettiğini relirtıtEk 

istiy1I11111. Tııtuımnuz oldukça o
Imin. Sonılanıuıı revapandım

cak kişinin ııemn ooıwııdan 

ddayı söylemiyoıı.nn bımu. Bu 
türden dialoglara ciddi biçimle 
ilıtiyaç alduğu ve bu konuda
ki çalıoların takdir edi1ıresi ~ 
rektiği ıçın söyliiy1I11111. 

1- Kürdistan'da yaşanan ıiire

cin ne olduğımu soruyıısımuz. 
Kürdistan'ın lıaııgi ımçası? :&
ımçala fiır1dı bir sürecin ya
şandığı bilirıiyoc. Parçalar bir 

~ m- trajedinin }miİ 
böliiııniişlül'fln üzerinde farklı 

micadele üeçlerini yaşamıkta
dırlar. Konmmz Kiirdistım'ın llir
ım.D oldu" .. ken--J~ (lll'ÇlS guna goı:e, 
dirrizi bu ımça ile sıııırlıııdrır
sak samıın uygun al..-. 

Kuzey Kürdistım'da ne 1iir bir 
siirecin yaşandığı kmtmıııda faz
la c.lüşim1iıye ~ yok. Yaşa-

nan süreç,yoğım bir çıVayı (aıı

lamık için ) ~tirea!k deıü 
ka-mışık değil. lbşey <rta yer
de. Çok ciddi,ç<k ağır bir yeril
giyi, daha doğrıw bir heziıneti 
yaşıyocuz. Böylesi ağır bir lıe.zi

ıretin ne 1iir sonuçlar va-eceği

de belli; dağılmı,ufalma, hare
ketsizlik, c:lemomli2ıtiyon ve ü
ıeteıımıe ... 

Sadece h<hem,.j'mııeetiti değil, bu so
nuçların kim yariann da yaşı
yocuz bugün. :&- ciddi döneıreç 
ya da değişiklik siyasal, tontwı
sıl sonuçlanın da kemisiyle bir
likte getiıiı. Sadece bu kada- da 
değil. Sonuçların iiıfrinde yeni 
bir reorganizasyrn sözkonusu al
dıığıma göre, yeni dıııumı iliş

kin tedbirler, kımı11ar, orgaıı1aı 

yığınıda va-. Yani sadece lıe.zi

ınet ve 1ıe.ziınetin srnuçlan ile 
değil, aynı zaıııanda sö2iiW etti
ğim bu yeni tedbirler, kmıl1ar 

ve (l')llriar yığınıy1a da 1ıoğıış-

NIŞ11MAN 

mık gerekmektedir. Bu yapimı· 

ı ıliiı,yaplamıdıi!J zamın sık şey 
biımş deırektii'. Bir yıgın şeye 
artık yeniden bışlamıkgreı:Ekıııek
tedir. 

Heziıııede, 1ıe.ziınetin sonuçlan 
ile ve yeni tedbirler, kuıaJ.laı, uy
gulaımlar yığınıyla ııfuıdele edil

. nmiğinde, edebilecek ~te olm
mıdığında uzım sürebilecek ciddi 
tM toıiıımıal, siyasal ve kültü
rel kriz yaşaıımığa başlam. 

Söıii edilen bunıılıııı saıımın bu 
türden bir buııalımdır. Qiçlü di
ııarrik, üretken ve belirgin olamı
mııun bımalnnıdır. Ne ki bu bu
nalım. yaşayan ilk kii1ler biz 
değiliz. Son }ÜZyı)1ık Kuzey Kür
distan tıribi başlı başım lımımı 

canlı ömeğidir. 
Taıilıiıri21e köklü bağlaııınz al

ımlı. Taıilıirrizi yaşımı1ı yaşat

ımlıyız. Belki 1ıöy1elikle, tarilıirri
zi yaşata:ak, triıiıriıiıı kim dö

ııenieıinıle yaşaı\klanıım yaşa-
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nnyız. Sm yiizyılhk ta:ihimiz bir 
bıkınıı ciddi bir buııalımn da ta
rihidir. Dikkatle bakılsın, bır m 
yılda bir ülkerrizde wnııt veri
ci·, aııı1ı ru kalıanm, yiikselıni!, 
bıiyutlamıı( çeşitli li. çimlerde) 
va-. Ve yine bır m yılda bir, 
kabamının ertesindı bir }el1il
gi, katıian ve dağıbna vı...ıu 

oll yılda bir 'tti bi inierde . çeşı ç 
illkeıriz için, ulusal deımkratik 
lıık!anmz için 1liık revteliyle 
1xığıışmışuz. Biz nnğlup olım
şuz. Kınlmşız, katledilnİşiz, gı. 

rillniişüı.Aıdındaı da yeıi ru 
kapışım için birbiıiırm (biz 1liık 

dıivle1ini, o da bizi ) kdlaımya • 
bıı;ılıımşız. Ama bir farkla; biz 
kırımlaı,yenilgiden artı kıWılar

ia ve çoğu şeye yeniden lııışla
)'aı'ak. 1liık cevteti de daha ~
Iii, daha bir ti.dik, ti.itüriük i
çinde .olarak. 
1lini bınları mnud.arı kırnnk i
çin söylerriyonun. Biz haklı bir 
ıriicadelenin içindeyiz. Işgal edil
nBŞ illkeıriz,g:tipOOilm ulıısal de
iıtıkratik haklarımz ve ayaklar 
altına alımnş onıınıınız için nü
cıdde ediyoruz. 

Qlzden yüz yıl önreki Wdele
ıiıf(tde bı nü:adeleyi verdiler' 
biitim S<Ra ~ecelder de bı 
ırilddeleyi verect'kler. 1liık dev
led her katliımdım S<Ra ''Mıı
hıiyYel Kiirdi!ıtın bırada ıref

tıınllıır" denişlerdir. yani ' 'bu 
işi ti.tirdik"deıreye !Jı1iımİşler
lir. Bu iş ti.trnez. Bu işin ti.t
mesi için ya tim bir halkın, 

illkenin yok edilrrıesi g.ırekm!lde 
yıı·. da o illkenin,o halkın ıılıısal 
~tik hakianna kavuşımsı 
j:eiekıııektedir. Ukeniz, halkıırlz 
y~erriyereğine göre, ''bu işin . 
!Iim!si "için ulıısal-deımkratik 

!ıiılilıınıma kavıışımmz g.ırek-

mıktedir. Bunm için de görev 
1lirk devletinin değil (çünkü o 
biç bir ti.çimle ulıısal-deımkra
tik haklanınıı verıriyeceğini yüz
lerce defa göstımiş1ir ). Kürt 
halkıımı sırtındadır. 

Bizim saıınmnızda burada; 
ımı) olacak? 
Tarihinize bımn için lıııldığınızda 
sürekli yaşadığıniz bu nümiıı 
kriıllı redeııi, pırçalannışhğımz, 

böliiıııriişliiğiiıüzWr. Burıalımn 
kayna- •• a'bliiflôı...;.,., ... ,. 

gı gııç~~-·-· 

TarilıiıDze lıaktığunızrla üim 

~. dirmııderin 
bölgf.sel olduğınu göreceğiz. Dım
ca yenilgi ve aadan soma g.ırçek
çi ve sağduyulu olnnk ~
yor; illkenin, halkın ti.ıtiğine yö
nelnıeden bu konuda ciddi şey
ler yapımdan,devlere ka'Ş1 . hal
kınm., illkerrizi 1emiil edeti.lecek 
ru ~ odağı yaratımdal, en a
mxbı bu konuda soımt çaba 
sarfetmıden başarı çok ~üir. 

Devleti sadece işgal ordum o
larak pnrk yaulıştır .'IIiık dev
letinin çok rrilitan, çok dinanik 
bir ideolojm var. Otınmış, di
siJDnli ve hızlı ti.çimle çalışan 
rrilymlan:a iıısann içinde çalış
tığı bir devlet kınunu va-. Ay
dınları aııalıj1Jyla ~tildiği 
siyasetleri, kiitiirii ve edeti.yatı 

VII'. (Tilrki)e'deki sol klllüir ve 
edeti.yat ellıetre bunm içinde 
değil ).ilıİWISİreltri var. 
Giçlii bir iiUIIHJıediası \'m. !0-
ıekli ~. ~lerıdinliği 
s(fi}'31 kıırııırian vıa-. Bin yıl

lık devlet yiinetmı ~meği 
var. 

1lini bunlara karŞI dımmk gp-e
kiyor. Bu da doğal olarak ne ki-

N iştirnan 

şfterin ne de küçük gı.ınıı:i3rın 
işidir. Ukenizi ve halkımızı reın
sil edeti.lenık bir ti.rlik, bir ıjiç 
odağı yanıtıinndan devletin bu 
çok yönlü saldırıianna karşa du
~ ve 1ıuııalıın aşabilmek 

olanaldı değil. 

2- Vll'olan öqjidii yapları m
sıl değerlenlinliğinıe !Jılince, ide
olojik, siyısıl öııgörilleri,yaklaşıın
ları bir yam, bmların ciddi bir 
şey yaJDti.lecelderi ne bu dıı

rıııriarıyla mnıt verici bir adım 
atıti.lecelderine inamınyonnn 

Bu konudaki kııramsarlı.ğım i<ı

JDtlayabilecek örnekler çok faz
la. Ancak sorw bu değil. Ben 
kişi olarak saırirriyetle belirte
yim, elimim !Jllime-ırensiıü 
olnnk koşuluyla--ml.am Yil'" 
dıma da olurum. En nilıa:ıet 

illkerrizin-şu yada bu ti.çimle
öğiıl.eridiıter. Oıların zayıf diş

nıesi bir aıılamla illkErnizin de 

2'llyıf~. 

Aooık sorun ne öqjitlerin ne de 
öqjitlerin dışında kalaniann sonı
nudır. Alışkın olciığınıuz üzere 
çeşitli yanlsanıılarla bu kmu 

da da bir kaşık suda fırtınalar 

kqmı.yoruz. Saım öqjitler ve 
bun1ann dışmda olııriar arasın

daki bir çatışnn gibi ~1erili
yor. Öyle değil. fi»itter addi 
ne yapmşlarki, ~tlii olımyan
lardan yığınla şey bekleniyor? 
Ya da soruyu rersinden sora
lım; öqjitlii olnnyaolar ne yap
mşlar ki, öqıiitlerden yığınla şey 
i<ıtiyodar. lh iki yanda mıdal
ymm yüzleridirler. lir ti.i1iiDiıı 

ımçalaııı:iı!ar. 

Kuzey Kiirdistın'da siyaset, ide-
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d<j, leori, külü ~ edelİyat üıe
tileniyor. Bir yığın tenEl kımıda 
diğft" oopuniardan çdc farldı d
duğumızu artık öğıeıuııek zonm
dayız. Ukeırizde ne suut1ann nii
cadele ~enekleri ne de bunlarm 
kmııdıın va:m. Ne taihle ciddi 
bağlar vımır ne de tüm ülkeyi 
~ ülkıııin yaşam Wınlaruıı 
kucaklayalıilerek <XpDik bir top
lımıal, siyaW çıDşım Vll"dır. Ye
ni bir kuşak km:liıinden önceki 
bir kuşağın deneylerinden tile 
yoksundur. 

Ckldi bir 1:ujuva sımfımz ve 
omm ıil&ll ıtiicadelesi omydı, 

sannmı bıgünkü dıırurnııuız bu 
o:mıma ızdmıp wrici dnıızd. En 
amıdan yaşayarak bıgünkü top
luımıl değerlerimizden dıhı iler
de bir bölün değerlere sahip <lı.-
duk. 

Bugün bir elizineden fa7la iX"
gıit, ne dduğu m-ede olduğu 
konuıunda ye1erli araştmnı ~ 
tilginin dmıdığı bir Kürt işçi 
gnıfmın öndi öqjitii dduğwıu 
idlia edyolar. Yme idda o ki, 
işçi gnıfmın ~UI çıUşacak, 
!Jiçlerıecek, diğa" suuf ve taba
kalan da }'ll1llll8 ıUrak rroğra
ITD"I gerçekleştirecek. 

Cierçtjı: ise ortada; siyaset üre
tileniyor, yeni döneıre uygını iş 
yaplamyor, halkın ilgisini çeke
tilerek şeylersöyleıeriyor ve 
hiç olnmı!a vırolıııiar araımla 
--arzWıııan--yakmlaşım sağla
naJTIYor. KOOaınç bir Wrgıın-
1~ sözkoouıu. Bir lıan
tıilık ve zihinıel. yii"gUIIlıık söz
kmuıu 

Uıwt VErici ör yakıriaşım, 
l:'ılik sağlamlıilseydi, belki m 

cıııılanmı ihöımlinöm sözetnıek 

nüridin dacaktı. aooık vıroan 
ortak zihniyeten dolayı bu da 
sağlanamıdı. Bu zihniyede sağ

laıınmı da nünkiiıı değil. 

Nasıl ör ortak zihniyet di
ye sorı.Uiıilir. !Aığer yargılarımz, 
toıiumıal yaldaşııDannız, sonn
ların çöziiıiinde kıöındığımz 
ınetodlar, balaş açnuz ve yine 
toıiunsıl. ııomiarımz ayın (ya
da çuk benzer ). Bwum nedeni 
de ortada; tilgi ve deney kay
ıııklıınmz ayın. Sözailiiğiim 
ettiğirriz iddiıuyla yırtuxb.ğımz 
lll11flann kıırıman ve ınicadele 
~enelderi ydc. Kendileri de 
kesin lıizirıte değil. 1lim bunlat 
tek boyutlu OOmk için ye1er 
de ~. Bilıteıı hangi sıııya

list ilke konusımda farldı w. 
şiinmlk farldı ür p-atık ~ top
lumıal eylem ıçinde OOmk de
ğildit. 

Farklılaşmı ciddi ör üretkenliği 
gerektiriyor. dımyan damten bu. 
Bu durın-lı aşınık !J'l"eldi. ör
gj.idErden de, ~erle birlikte 
dımyıırdardan da beldeıB!nm 

isleıınEsi ıımıken, dıhı canlı da
ha iiret:kım dınalandır. Bimn 
cın1ı m dialoga, canlı m til
gi ve deney alışverişiııe,dıiıa ak
tif bir zihinıel. uğraşa ve dıhı 
yakın, dıhı sanini. m ilişkiye 
ihtiyaarm:-. 

Bu dehşet VErici dmnııŞıık 
ve y021aşım, bu suskımluk kum
kıımm artık aşılabilndi. 

~ye hiç olnmı!a or
tak ör dili Iaılaııaıı ' dışarıya da 
ayın p.liiderle bakım ~er 
birlik için pkli şartlan ya
ra1ıımnlar? fıJır daha pşi 
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sağlanamyma niye btradan baş
Jaıumsuı? Böylesi yada daha de
ğişik ör birlik, ilk aduu dacak
tır. 

Unutmıyalun, ülkeıDzde heıüı 
kalıa ör siyasal OOteşıneııin ör
neği yoktur. Birleşnıek ~eneği
tniz yok. Bu kooudaki samimi 
m çabı ve göıle ~ıiiebilerek 
m OOşarı yeni ve çok jjizd m 
deneyin kamndırılıım dacaktır. 

Ve-g.ıçerken--bu konuda ha
yati önemde, 00mzsıı dımz m 
zonmlııluğıı da beliıtnıek isterim, 
ta1ıaımii1. Eğer 1ıirmimizi ımia
nık istiymak, yakınlaşmık, ör
ıeşınek istiymak taltm:m'ilii ve 
deırokı:ııtoımak zonmdayız. 

3- Bir şeyi artık iyice kafam
m sokalırn; biz birbiıinUe nnıh
taaz ve bzim kemi aı:ıınıızdaki 
prolılenier hiç m zaman bizim. 
le Wşmın aragruJa va-olanlar
dan fazla değildir. Çıkış nokta
sı bu dınsa, bu koouda samimi 
dımınsa belki m yere varıJa

lıilir. Kafanı.zı en fa7la uğraş

tırmıımz pken sorw; ülkerri
>i lıalkmm temsil edetilecek 
bir güç odağının yara1ılmmdır. 

Giıüıüzdeki durımı tek keli
ıneyle koıkımç. &-kes bölünrriiş, 
ımçWınmş. Herkes birbirine 
ka-şı döşımn. Herkesin birbiri -
ile hesabı var .&-kes~tme de 
i<ıteımıe de-tüm enerji<ıiııi bu du
nmı sarf etnıek zonn:la. Ala
tildiğine bir yılgıdık, ala bildiğine 
bir demoralizasym giderek yay
gınlaşıyor. 

Acil ~- bu gidişe dı.- diye
. tilnıek. Çalışarak, iirererek dur 
diyebilmek. (Devamı say. 18 'de) 
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lSVEÇ '1E B1R KtlRT YUR'ISEVERI KATI.EDlLDt ! 

rf~ :::ı:::~~~~~~:::::ı ~~:::::::~:::ı:::~~-""""""':::ı:::~~...... ~~:::::::~~ 

li 20/ 6 1 1984 tarihinde lsveç 'in Uppsala kentinde, şehir merkezinde bir cinayet işlendi. Enver Ata ~ 

~ (Ali) adındaki Batman doğumlu bir Kürt yurtseveri katledildi. Olay lsveç kamuoyunda büyük yankı- ~ 
~~ lara yolaçtı. Avrupa 'da ve özellikle lsveç 'te yaşayan Kürtler, olayı biiyük bir tedirgenlikle karşılaya- ~ 
k rak, ne{retlerinı' her vesileyle dile getirdiler. ~ 

~ ön=l~e~irA::d::·~r:~ş;;~~:rn;;:, ~~~:. ::~;:i;~:·d~:::eb:a~~n;; ;~;:~~~=~d/:~:~:: ~ 
Z luklar üstlenmişti. En son olarakta örgütünün lsveç 'te ki sorumlularından birisiydi. Kısa bir dönem ön- ~~ 

ı
~~~ cesine kadar örgütünün önemli mevkilerinde yer almış olan Enver, örgütü ile görüş ayrılıkları olduğu· ~ 

nu bildirmiş ve artık Apo'cularla çalışmayacağını açıklamıştı. Enver, böylece Apo'culardan ayrılmış » 

1 
ve bir döem önce yine Apo'culardan ayrılan bir gurup ile birlikte muhalefet çalışmalarına katılmıştır. ~ 

Herşey Enver'in muhalefetle birlikte çalışmasıyla değişmiş Ve Enver bu tavrını hayatıyla ödemiş- ~ 

tir. 

~İ Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağız. Ancak konuya ilişkin, şu ana kadar çıkan biri, ~ 
!ı Kürdistanlı beş siyasi örgutün bir diğerı de Türkiye ve Kurdistan/ı bazı demokrotik örgiJtler tarafın· ~ 

11 
dançıkarılan iki bildiriyi okuyucularımıza sonuyoruz. NI ŞTlMAN l 

~~!"(;~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J' 

Kürdistan halkına 
karşı gireyüen pravakasyonu 
k1namak yurtseverlik borcudur 

20 Haziran 1984 günü lsveç

in Uppsala şehrinde, Kürdistan 

halkına, o'nun yurtsever hareke

tine karşı girişilen düşmanca bir 

provakasyonda, Batman doğumlu 

Enver ATA(ALI) adındaki Kürt 

yurtseveri katiedildL Elini Kürt 

yurtseverinin kanına bulayan <ani 

lsveç polisi tarafından yakalandı, 
suçunu itiraf. Cani, PKK(AP o. 
CULAR)militanı olduğunu, par-· 

tisinin hain ilan ederek verdi

ği emir üzerine, Enver ATA'yı 

öldürdüğünü belitti. 

Enver ATA, 1977'den beri Apo

cusaflarda yeralmıştı. Yurt dışı

na çıktığından sonra da çeşit

li yetkili düzeylerde onları tem· 

sil etti. 1984 yılına gelindiğinde, 

lsveç'te yayınlanan ''Berxwedan'' 

adlı Kürtçe derginın editörlüğünü 

yapıyordu. 1984 Ocak'ında, Apo

cu yöneticilerin, hareket içindeki 

görüş ayrılıklarında muhaliflerine 

ve hareket dışındaki devrimcı 

yurtseverlere karşı şiddet kullan

malarına karşı çıktığı için Apo

culardan ayrıldı. 

Enver ATA, sömürgeci Türk 

cuntasının ajanı, polisi olmadığı 

gibi, bir hain de değildi. Apocu 

harekete inanmış dürüst bir yurt

severdi. Hatta 12 EylUl'den altı 

ay önce Türk polisi tarafından 

yakalanmış, Diyarbakır'da üç ay 

işkence görmüştü. Polis, kendisi-

ni konuşturamadığı için ölesiye 

işkence etmiş, bacaklarından ve 

karnından ağır şekilde yaralamış, 

hatta öldüğünü zannederek, giz· 

lice Diyarbakır genel çöplüğüne 

atmıştı. Orada, Belediye temiz· 

lik işçileri tarafından bulunup 

hastahaneye kaldırıimıştı. Daha 

tam iyileşmeden hastahaneden 

kaçmış ve yurtdışına çıkmıştı. 

Işte Enver ATA, devrimciliği, 
inançlılığı ve yiğitliği böylesine 

kanıtlanmış bir Kürt yurtseveriy

di Apocu yöneticilerin, O'nun 

hakkında ölüm kararı almalarının 

tek nedeni, düşüncelerine, yaptık· 

larına inanmadığı, tasvip etmediği 

için kendilerinden ayrılmasıydı. 

Evet, O Apocu'lardan ayrıldığı 
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Niştiman 

için katiedildL 

Parti ve örgütlerimiz, Enver 

ATA 'ya sıkılan kurşunların, ger· 

çekte Kürdistan halkına, O'nun 

yurtsever hareketine sıkıldığı inan· 

cındadır. özellikle Avrupa 'da, 

sömürgeci Türk cuntasının cina

yet ve barbartıklarını teşhir et· 

meye, Kürdistan halkının müca

delesiyle uluslararası dayanışmayı 

yükselımeye en çok ihtiyaç duy

duğumuz böylesi bir dönemde, 

gerçekleşen bu çirkin saldırı, 

açıkça sömürgeci Türk cuntasına 

hizmet etmiş, Türkiye ve Kür· 

distan halklannın dişe diş ver· 

dikleri mücadelenin saygınlığına 

büyük gölge düşürmüştür. Türk 

sömürgecilerinden ve bilerek ya 
da bilmeyerek onlara hizmet eden· 

lerden başka hiç kimseyi sevindir· 

meyen bu korkunç cinayeti, en 

derin nefretimiıle kınıyor, Türki· 

ye ve Kürkistan'ın her dört parça· 

sondaki tüm devrimci, yurtsever, 

demokrat örgüt ve kişileri de 

seslerini yükseltmeye, derin nef

retlerini dile getirmeye çağırı 

yoruz. 

Enver ATA 'nın katledilmesi o~, 

yı; ne tesadüfi meydana gelmiş 

tekil bir kaza ne de yerel düzey· 

deki basit bir sürtüşmenin üzü· 
cü bir ölümle sonuçlanması ola· 

yıdır. O, serbest iradeye, ör

güt içi demokrasiye ve düşünce

lerin serbestçe tartışılma ortamı 

bulmasına inanmayan, düşünce 

ayrılıklarını ve kendi dışındaki 

örgüt ve kişilerle varolan ideolo· 

jik mücadeleyi baskı, şiddet ve 

terörle ortadan kaldırmayı, gerek· 

tiğlnde, devrimci de yurtsever de 

olsa muhaliflerini yada kendisi 

gibi düşünmeyenleri imha etmek 

için hiç bir şeyden kaçınmayan, 

despotik, fanatik bir örgütün, 

yıllardan beridir sistemleştirerek 

getirdiği düşmanca bir saldırı ve 

yoketme mantığının en son ürünü· 

dür. Enver ATA cinayeti ne 

ilktir, önü alınarnazsa, suskunluk 

ve hoşgörüyle geçiştirilirse· ne de 

son olacaktır 

Her kesin malumudur: 12 Eylül 

Darbesi'nden sonra ağırlaşan ge· 

ricilik döneminde, Türkiye ve Kür· 

distan'lı çoğu parti ve örgütler· 

de olduğu gibi Apocular arasın· 

da da sorunlar su yüzüne vurdu, 

·görüş ayrılıkları ortaya çıktı. 

PKK'nin geçmişte yaptıkları, için· 

de yaşanan koşullarda izlediği 

politika konusunda yöneticiler 

gibi düşünmeyenler, hatta yöneti· 

eller arasında birbirlerinden fark· 

lı düşünenler çıktı. Kimileri örgüt· 

ten ayrılmayı çare olarak görür· 
!erken, kimileride örgüt içinde 

düşüncelerini savunmayı; örgütün 

kendilerince yanlış buldukları po

litika ve eylemlerini düzelirnek 

için çaba gösterıneyi tercih etti· 

ler. Hiç bir örgüt ya da parti, 

görüş ayrılıkları, yılgınlık, şu 

ya da bu nedenlerle ayrılanlara 

ve diğer örgüdere karşı Apo· 

cu'ların başvurduğu yöntemlere 

başvurmadolar, vurmuyorlar. 

Apocu yöneticiler, örgüt içinde 

farklı düşünen, eleştiri yöneiten 

her kesi, baskı ve tehditle sustur

ma yoluna gidiyor, bunu başa· 

· ramayınca fiziksel imha ya yöne

liyoı1ar. Hele hele Apocu yöne

ticilere göre, PKK'den ayrılma 

diye bir şey yok. Ayrılan her 

kes "davadan dönmüştür", hain· 

dir, ajandır, mutlaka öldürülmeli, 

ortadan kaldırılmalıdır. 12 Eylül 

öncesinde, bu tehlikeli fanatik 

mantıkla nice insanı zoı1a sustur· 

ı ı 

dular, kendileriyle beraber her 

emre uyarak çalışmaya zorladı

lar, bunu başaramadıkları zaman 

da nice insanı ajan, hain diye 
öldürdüler. 

12 Eylül'den sonra, içlerinde 

görüş ayrılıkları çıktığından bu 

yana da sayısız örnek görüldü: 

Apocu yöneticilerle görüş ayrı· 

lığı içindedir diye, iki yıldır 

MK üyesi Resul ve aralarında 

dördü bayan olan(bunlardan biri· 

nin Diyarbakır'daki ölüm orucun~ 

da komaya giren Hamili Yıldı· 

rım' ın eşi olduğu söyleniyor) 

diğer bazı örgüt üyeleri tutsak· 

tırlar. Hem Resul'e hem de 

diğer tutsaklara cu n ta zindanla · 

rındaki tutuklulara yapılanlardan 

hiç de farklı olmayan baskı ve iş· 

koneelerin yapıldığını artık duy

mayan kalmadı. Bunların arasın· 

da çıldıranları, akli dengesini 

yitirenlerin olduğu, hatta son 

zamanlarda Resul 'ün öldürüldüğü 

yönünde yaygın bir söylenti var. 

Daha önceleri, proleterya en· 

ternasyonalizminin en yiğit tem· 

silcilerinden biri gibi tanıtolan MK 

üyesi Baki Karer ve yirmiye 

yakın örgüt üyesi, ayrı düşünü· 

yorlar diye aylardır başka bir 

yerde tutsaktırlar(Baki Karer'in de 

öldürüldüğü söyleniyor). Onların 

da aynı kötü koşullarda tutul

dukları biliniyor. 

Federal Almanya'da, Resul'ü 

· bıraksonlar diya bazı girişimlerde 

bulunan Resul'ün akrabaları ölüm

ile tehdit edidiler, kardeşi M. 

1

. Sıddık AL TINOK, uğradığı saldı· 
nda bıçakla yaralahdı. 

Batı Berlin'de, kendilerinden 
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ayrılan başka birini bıçakla ağır 

yaraladılar. 

Mainz'de, kendilerinden ayrılan 

Mehmet BINGÖL 'ii silah zoruyla,. 
öldürmek üzere kaçırdılar. Ancak 

anayolda bazı Alman şoförleri· 

nin de yardımıyla, M. Bingöl 
ellerinden kaçıp ölümden kurtul-; 
du. 

Fransa ve Hollanda'da kendi

lerinden ayrılanları tehdit ediyor

lar. lsveç'te ayrılanların evlerine, 
telefon ederek onları ve yakın-' 
larını ölümle tehdit ediyorlar. 
En son olarak da 20 Haziran · 

günü Enver ATA'yı katlattiler. 

Tüm bu saldırı, baskı ve imha 
politikasının Apocu yöneticilerin 
kararlarıyla yürürlüğe sokulmuş 

planlı gelişmeler olduğu hiç bir 
kuşkuya yer bırakmıyacak derece
de açıktır. Son bir kaç aydır 

Apocu yayınlar, ayrılanlara, eleş-i 

!iri getirenlere karşı bilinçli ve· 
sistemli bir propaganda yürütü

yor. Bugüne kadar, devrimci ka
muoyunu ikr.a edebilecek hiç 
bir somut kanıt göstermedi k leri 
halde bir yığın kaba demagoji: 

ile onların ajan ve hain olduk
larını, yokedilmeleri gerektiğini 

işliyor. Hem planladıkları saldı

rılarımeşru göstermek, hem de 
Apocu saflarda yer almış dü
rüst, samimi insanları ayrılanlara 

"ve diğer hareketlere karşı düş

manca şartlanmaların içine sok
mak için kaba bir propaganday

la ardı arkası gelmiyen saldırı

lara girişiyorlar. Ayrılan her kese 
hain diyorlar, ama katiettikleri . 

Enver ATA 'nın hain olmadığı

nın, aksine Türk işkencehane

lerinden öldüresiye işkencelere 

rağmen direnerek çıkan bir yurt·! 

sever olduğunun kanıt, belge ve 
fotoğrafları var. Bu bile, onla

rın demagojilerinin ne kadar yala
na dayandığnlr apaçık gösteriyor. 

Bu gerçeklerden hareketle, par

ti ve örgütlerimiz, Apocu hare
ketin, kendi siyasal yapısının ve 
fanatik mantığının ürünü olarak 

sistemleştirdiği bu, devrimci ve 
yurtseverlikle hiç bir alakası olma

yan, gerçekte Kürdistan halkının 
mücadelesine yönelen, sömürgeci 
burjuvaziye, onun bugün işbaşın
daki kanlı diktatörlüğüne yara
yan eylemler sürdükçe, sonu 

olmayan yoldan dönüp devrimci 

yurtsever harekete asgari güveni 

verecek bir konuma dönmedikçe 

ne siyasal ya da demokratik 
düzeyde ne de merkezi ya da 
yerel düzeyde onlarla hiçbir şe

kilde ortak iş yapılmamasına, 

her türlü ilişkinin kesilerek teş

hir ve tecrit edilmesi gerekti
ğine inanıyor. Parti ve örgüt

lerimiz, söz konusu inancın tüm 
gereklerini yerine getireceklerdir. 

Türkiye, Kürdistan'ın diğer par

çalarındaki ve Orta Doğu'daki 

devrimci, yurtsever örgüilere ses
leniyoruz. Apocu hareketin bu· 
yanlış ve tehlikeli mantığını meş' 
rulaştırmaktan, O'na cesaret ver
mekten başka hiç bir işe yara
mayan destek, işbirliği ve ·kar

şılıklı dayanışma temelindeki di
yaloglarınızı kesmelisiniz. Kürdis
tan halkının mücadelesine ve böl

gede genel olarak yurtsever ve 

demokratik güçlerin çıkarına hiz
met edecek tutum budur. 

Yurt içinde ve dışındaki tümı 

Türkiye ve Kürdistanı ı işçi, emek

çi ve gençlere; tüm halk kitle
lerine sesleniyoruz. Apocu yöneti

cilerin bu tehlikeli girişimlerine: 

Nıştirnr Ii 

sessiz ve tavırsız kalmayın. Unut
mayın, Apocuların bu provakas

yon mantığından en çok cunta 

y~rarlanabllir. Hatta bu tür ey
lemleri fırsat bilerek cuntanın 

kendisi de aç ık ya da örtülü, 

kendi adına ya da böylesi man
tığa sahibolanların adına terör 
eylemlerine girişebilir. Unutma
yın, böylesi eylemler, Avrupa'da 

bizim mücadelemizin saygınlığına 
gölge düşürüyor. Cuntacılar da 
yurt dışına kaçanlar teröristler
dir diyordu. Şimdi bu yönde 
Avrupa kamuoyunu daha kolay 

aldatabilir. Bu olay, aynı zaman
da, Avrupa 'da yabancılara, Türk 

ve Kürtlere karşı varolan düş

manlığı daha dakörükleyecektir. 

Bunun önüne geçmek için sesi
niziyükseltin, yapılanları açıkça 

kınayı n. 

Apocu hareketin içinde yer 
almış insanlara sesleniyoruz. Siz

ler, büyük çoğunluğun uz, dü
rüst, samimi devrimci ve yurt
sever duygularla bu harekete katıl

dınız. Halkımızın mücadelesine 
katkıda bulunacağınıza inandığı-

nı> iç in de orada yer alıyor

sun uz. Yöneticilerinizin, onlann 

şartlandırdıkları arkadaşlarınızın 

yaptıkları her açıklamaya gözü 

kapalı "evet 11 demeden önce sa

kince biraz durun, düşünün. 

Görüş ayrılığı olanları da, ayrı

lanları da dinleyin. Onların de

dikleri doğru ya da yanlış ola

bilir. Ikna olursunuz ya da ol
mazsınız. Ama unutmayın, eleş

tiri getirenierin ya da ayrılanla

rın hepsi ajan veya hain olamaz. 
PKK demek Kürt halkı demek 
değil. PKK 1i olmadığı halde bu 
halkın mücadelesini kendilerince 
omuziayan örgütler, insanlar var. 
Dışımızdaki her kese, ayrılan ya 
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da ayrı düşünen herkese, ajan, 

hain, burjuvazinin uşakları deyip 

işin içinden çıkarsak, işte o 
zaman gerçek ajan ve hainleri 

bulamaz hatta gizlemiş oluruz. 
Kendimiz dışındaki her kese hain 
diyorsak, onlar arasında gizlenen 

gerçek hainleri bulup çıkarama· 

yız. 

Ayrıca unutmayın, insanları zor
la bir örgütün içinde tutamayız. 

Devrimci örgütte yer alma nasıl 

serbest iradeye dayanıyorsa, ay· 
rılma da serbest iradeye dayan· 

malıdır. Aksine bize inanmayan, 
bizim gibi düşünmeyen bir in· 

sanı zorla içimizde tutmaya ça· 
lışmak çok daha zararlıdır. Unut· 
mayın, geçmişte, Suruc'da, Hil· 
van'da, Siverek'te PKK 'yle çalış· 

maya zorlanan ve yanlış eylem· 
!erin ciddi zararlarını gören halk 

kitleleri gerçek düşman olan 12 
Eylül darbecilerini davul zurnay· 
la karşılar hale geldiler. Çok 
daha kötü bir yere gittiler ve 

cunta, bunu devrimcileri karala· 
mak için geniş biçimde kullan· 
dı.Cunta karlı çıktı, Kürt halkı, 

O'nun devrimci yurtsever örgü

leri büyük zararlar gördüler. 

Bu nedenle, yöneticilerinizin, 
yayın organlarınızın açıklama ve 

yaptıklarını onaylamadan, körü 
körüne doğrulamadan önce, sağ· 
lıklı bir kafayla araştırın. Ve en Ö· 

nemlisi, örgütün bu sakat ve 
tehlikeli anlayışına cesaretle karşı 

çıkın. 

24 Haziran 1984 

KUK....PPKK-RIZGARI-TKSP

TEKOŞIN' 
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ÇAGRI 

DEVRIMCI DEMOKRAT KAMUOYUNA 

Enver Ata(Aii) 20 Haziran 1984 çarşamba günü lsveç 'in Upsa· 
la kentinde PKK adındaki cinayet şebekesi tarafından canice katle· 

dildi. 
Enver Ata (Ali) 1977 yılında bu örgüte girdi ve çeşitli düzey· 

lerde sorumlu görevler aldı. Cuntadan 6·7 ay önce tutuklanarak 
3 ay işkenceden geçirildi. Polis tarafından ölü diye Diyarbakır çöp· 
lüğüne atıldı. Diyarbakır belediye temizlik işçileri tarafından bulu· 

narak hayatı kurtarıldı. Yurtdışında, Almanya ve lsveç'te bu örgüt· 
tün sorumluluğunu yürüttü. Uzun bir dönemden beri bu örgütte baş 
gösteren görüş ayrılıkları sonucu oda bir çokları gibi örgütle olan bağ· 
larını kopardı. PKK adındaki Apo'cu örgüt çöküşünü engellemek 

Örgüte muhalefet olan herkesi susturmak için kaba kuwete ve zora 
baş vurdu. Serbxebun'un sayfalarında herkesi tehdit eden yazılar 

yayınlandı. Bilindiği gibi örgütle görüş ayrılıkları olan MK üyesi 

Resul ve dört bayan uzun bir dönemden beri bu örgütün zoraki 
'misafırleridirler'. Baki Karer ve 20 arkadaşı başka bir bölgede yi· 

ne aynı şekildebu örgüt tarafı.ndan tutukludurlar. Bu insanların ha· 

yatta olup olmadıkları bile bninememektedir. 
Resulu kurtarmak isteyen akrabaları Almanya 'da tehdit edilmek· 

tedirler.Örgütten ayrılan Mehmet Bingöl, 29 Mayısta Mainz'de kaçı· 
rılarak öldürülmek istendi, ancak ellerinden tesadüfen kurtarılabil· 

di. PKK adındaki bu karanlık örgüt tarafından işlenen bu cinayet ve 
kaba tehditler yeni değildir. Onlar ülkede de aynı yöntemleri dev· 
rimci ve yurtseveri ere karşı kullanıyorlardı ,şimdide aynı yöntemleri 

örgüt içi muhalefeti ve görüş ayrılıklarını gidermek için kullanmak· 
tadır. Bu tutum ve davranışlar hiçte nedensiz değildir. Onlar yok 
oluşlarını önlemek için ellerinden ne geliyorsa yapmaktadırlar. Kaba 

kuwet ve cinayet ellerinde kalan son silahdır. Bu örgüt düşünce ay· 
rolıkiarını 'davadan döneni vur!' misali terörle önlemek istiyor. Bu 
devrimci bir örgütün yöntemi olamaz. Devrimcilerin örgütsel birliği 

gönüllü bir birliktir. Ve bu zorla oluşturulamaz. Bir örgüte insanlar 
nasıl özgür iradeleriyle giriyorlarsa,öylede ayrılabilmelidirler. Bun· 
dan daha uygar bir şeyde olamaz. 

Bugün PKK adlı Apu'cu örgütten ayrıldığı için tutuklu olan ve 
olmayan,Ayrılmak isteyen bir çok insanın yaşamı tehlikededir. 

Bu tür yöntemlerin devrimcilik,yurseverlik ve demokratlıkla uzak· 
tan yakından bir ilişkisi yoktur. Olsa olsa bu cuntanın ve onun gizli 

servislerinin karanlık amaçlarına hizmet eder. Devrimci ve yurtseve· 
leri'terörist'ilan eden cuntacıların ekmeği ne yağ sürer. 

Biz aşağıda imzası bulunan örgütler ,tüm demokratları ve yurt· 
severleri ve halklarımızı PKK adlı bu cinayet örgütüne karşı aktif 

bir tutum takınmaya onların yurtsever kanı dökrnelerine karşı çık· 
maya,insanlıkla bağdaşmayan bu yöntemleri uygulayan bu cinayet 

: (Devamı say. 19 'da) 
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Geçtiğiniz ıjö.erde, "Türkiye'· 
de dendratik Wıene ilişkin ıfll.
lem ve istenier" başlığını tışı
yan; ınlaımda çok sayıda taııın
mş yazar, gazereci, tilim adam, 
!inerm ve ses saııatçıJarııuı da bıı
lımduğıı 1256 ayWıın imlala
<Wın bir diekçe, UııDıı.ııtıaş
kıriığı ve 1lirkiye lüyük Mllet 
MedE. ~ğına verilli. 'Ilir
kiye ve dünya kamoyunda "ay· 
rum dilekçeıi" olarak bilinm, 
!iinügeci, aslreri..fıışiıt diktatilr
lüğe karşı indiıilniş ağa- bir 
ygmık 1eıiri yarattı. 

Faşist ~er çeıesi, her o
layda dduğu ~. bu OOıyda da 
htmen kdlan sıvamŞar ve dilek· 
çeyi imlalayanlar hakkında ~ 
smıştunm IIÇIR§tardır. F3Şiit· 
asireri sım:ılar derhal harekete 
geçerek, dilekçeyi iııdıyanla
nn, suç iı,iedilderiııi açıklamş
lar ve bundan ddayı dilekçeye 
imla atıriardan birçoğu sıkıyö
netim lcoıuıtıriıklan askai sav
alıkiarına çağıılarak ifııdderi a
hınnştır. Buıiardan bazWı hak· 
lama i;e hiliıti. Jıaps wz.ıDı 
istemreldedir. Fn ufak "bir~
ratik hak isteııüıe dahi tahaın
niileriııin dmıdığını açık "bir 
şekilde beyan eden faşist dik· 
tatörllk, bu da yetmymııış gi
bi, imla atan um aydııUn "ca
hil" olımkla sııçlamş ve oolara 
"'lllrk l:ıalkıııııı düşnmıı" yakış
tınnı&nı yapnşlıırW. Aım, bu 
tiir deımgojlere kimıenin kını· 
cak lıali kalımınştır. hiın:la, 
llirki.ye ve Kürdistan işçi Slllfı 
ile, enEkçi halklarıııva kıqı 
dört yıla yalan "bir süredir kalıııa
mk Imkılan uygulayıp, onlann 

N iştirnan 
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öz eotladan dan yiiılinlerce dev
ritıriyi faşist mıdııdarda işken
re ~ geçiren, mJar.. 
ca ııaımılu devıimci ırilitanı ca
nice idım eden, sayıg:ııı bilerre
diğiniz bir çok devıimciyi de 
kahpece vuran, kısacası; lıalkla· 
rımmı yaşaınna kast eden ve 
her J!jin oolaıa kım kıEtmın sö
ııilqJe<i, aslreri..fıışiıt diktatildük, 
'lllrk ve Kürt halklarmm ı;ııırçek 
ı~Şnımdır. 

SöırüıJıd, askai-fıışist ılkta
törlük her OOıyda dduğu gibi, 
dilekçe dayında da; ~ dilek
çeyi imııılayıriara p dağı -
nde ve ~ topumın har
hangi bir kı9ıDnde baş giisleı:e
oek böylesi "bir OOıya kıqı §im
diden önlem almık açımıdaıı, 
lBkı yöııJmieriııi uygulayacağı 
ve en sert tedtideri ıinıak is
teyereği açıktır. Bu, diktatilrlii
ğlin keıxli ömiül ıııatalıilımıi
niıı vatık kıışulı.Dır. Ancak, 
• .. . askai-"-'"t diktatör-~. ~ 

lik, bu isleı:ıılerine kWıy kday 
ı;ııırçeldeştiremlyecektir. lira, ge
rek Kiirdistan'da, ~ 11irkiye'
de ve pkse Avrupı'da bu 
kanlı diktatöıfü8e kıqı p:otes
to selieri gittikçe yiiısdınekte
dir. Drlıa Wıı, Diyarlıakır. r.t.t
ris, Mamk ve ıiğft' asireri ceza. 
evlerindeki devıinderin yiğitçe 
direniı,ieri faşist lJftl'31lerin SU· 

ratında bir şamar gibi pıtlamş
tır. Yıne tutuldu ailelerinin çe
şidi eylenieri; faşist diktatilrlii
ğlin sönüü ve ~ 
na karşı ~ "bir kin duyan 
enEkçi IDldarıımın p:otesto ses
leri ile lıideşniş ve Wyiic "bir 
yankı yaratnıştır. 

• • 
J)JJJ~I{(~I~SI 

' Ayın şekilde, lnğiltere, lsveç, 
Dı1ıiımrka, Frıııı;a, Yımanistan: 

Avımtırya, Poctekiz, Norveç, JH. 
landa, Federal Alımııya, l!elçika 
ve ABD'de de sayılan iki 1ıiııi aşrn 
1ıiliın adam, ıxıJitikııa, din admn, 
hukukçu, ~ ve yamm 
aydııUr dilekçesini destekledik
lerine dair "bir açıklaımyı 26 
Haıiran 'da yayııılamılan faşist 

~nernller çetesini can evinden 
vunnııştur. Amıpı ve ABD'li 
bu ay<lnlıırın yayııQlıldan du
ymıda llirki.ye'deki baskılar kı
namııktadır Ayı1ca lıikliride, 11ir
kiye'den; keo:li;ininde imla attı
ğı, insan lıaldan bildirgesi ve Av· 
rupı insan lıaldan sMeşıııesiııe, 
uyınısı yalın "bir dille isteıınıekt.e
dir. 

Geçerken, "bir kmııya daha de
ğintilin Tliıkiye'de aydınlar dilek· 
çesi diye 1ıiliııeıı dilekçeniıı içe
rik bakıımıdaıı öneıııli eksiklik
leri dduğu tar1ışım götiimıl2: 
"bir şekilde açıktır. Tım ılinya· 
da dduğu gibi, 1lirkiye'de de 
aydın dalıilıııenin belirli ölçüt
leri vardır. OOekçede bu ölçüt· 
!erin timiıiiıı yerine ~tirildiği 
söylenemez. Ancak, ~tirildiği ka
dar da duııılu bir ~ ddu· 
ğu ve desteldenıneıi ~
ni de belirtelim. Diğer taraftan, 
faşist diktatildüğün dört yıla 
yakııDr uyguladığı um lBkı ve 
insanlık ıhşı uygWımılara kıqı 
liiyük bir 1ıirikirn sab'lıi dan 
11irkiye'deki ayıhıılann şimliye 

blar sessiz kıUnalan affedile
cek "bir hata değidir .. Bu duıım, 
tmı duımuz sonuçlann J!jindeıre 
Flnıesiııde öneıııli bir rd oyna
mştır. Fakat, her şeye rağının, 

(Devamı say. 17'de) 
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/Jii 
Jl BO çt DIGRI KUREMIN ? 

Ji bo çi digri kure min? 

Dile min, 
Cane min, 

Ronahiya çave min, 

Hiviya arnıanca min, 

Bo çi digrl ; 
Ev çi tariye ? 

Ma ş eva reş da ketiyr.? 

Ma roj hatiye girtin? 

Bo çi wext bi xwe ve girliye ? 

Ji bo çi ezman xwin dibarUıe ? ... 

Ji bo çi digri kure min ? 

Tire ia si be, 

Tİreja heft reng; 

Kesk, 

Sor, 

Zer .... 

Ma tu na bini? 

Bange, 
Denge Kewan, 

Çukan, 
Bilbilan, 

Ma tu na bihizi ? 

Ji bo çi digri Ku re min? 

Delali min, 
Bennaliyi min, 

Hatine min, 
jiyane min .... 

Bo çi digrl? 

Ev çi puke? 

Şirqiniya bruskan, 

Tozana berfii.. ... 
Ev çi bın tengiye ? 

Çi ewren gir an in ? 
Çi qerin e? 

Ev çi talazok e ? 

Ketiye ser cane te ye teze, 

Canebi can! 

Bo çi digri? 

Megre kuri! min ! 
Hesira mebarine ! 

Tu yibedew, 

Tu yi çeleng, 

Hesreta dilan, 

Gelan .... 

Helbest 
EZIM! 

Tu ji min dipirsi 

Dibe ii' tu ki yi'? 
Ma qey tu min nanasi ? 

Ez im, ez ·ı 

Agire sere çiyan ; 

Agire Ararate, 

Sipan, 
Cil o, 
Nemıiid, 

Agire çiyaye reş im. 

Ez im! 

Xuşlna kaniyan ; 

Xuşina Ferate, 

Dijle, 

Mi rat, 
Minzur, 

Xuşina Zapii me. 

Ez im! 

Birin im, 
Xwin im, 

Keç im; 
Bedew im, 
Xorte çeleng im, 

Hivime, 

Ez im! 
Evln im, 

Jin im ..... . 

Evindar im, 

Evine dila ..... . 

Dilkewin im, 

Dilxwaz im, 
Dilsoz im ..... 

Ez im! 
Şev im, 

Şeva tari, 

Bei deng ! .... 
Bi çirusk im, 

Bihar im, 
Berbang im, 

Du eani ..... 

ARAS 

ıs 
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I{URDISTAN.SPOR 

1983 futbol sezonunda, lsveç 'te kendi gurubunda birçok güçlü rakiplerini geride bırakan Kürdistan-spor 
futbol takımı şampiyonluitu elde etmeyi başardı. Bu başarı ile ilgili olarak Kürdistan Genı,;lik ve Spor Der
neli Yönetim Kurulu ile yap~ımız bir Röportajı okuyucularımıza sunmayı yararlı görüyoruz. Bu röpor
tqj uzun bir dönemden beri elimizde olmasına rağmen. bazı teknik imkansızlıklar yüzünden .şimdiye kadar 
yayınlanamadı. Okuyucularımızın anlayışla karşılllyacak larını umarız. 

NIŞTIMAN 

SORULAR 

1- 1983 futlıd sezoowda, kendi grulıuııuzda şaıqiyoo oldımuz. Bazı sorWmınzı yamtlaımdan ön:e, 
v''-"-"'"-"'-'ım ı..-~""·"--• •-L edeı · · · ? AUI.U.fh.ııu...-uı-- re 231lBD.-~II.Uıu I.UIII ii&illZ , 
ı- Kiiıı:üıtan-Spor'ım kmııluş anııçianın m.e mtırnwıınız ? 
3- Kiiıı:üıtan-Spor'u oluşlma'km ne tilr mduklada karşılaştmız, bu mdııldarı aşım yötôıde ne tiinlen 
çabıUmıız ınevwttıır ? 
4- 1983 fudıol sezoowda, gı:uhıııuzda lııilDHI birçok &üçlü rakiperinizi jpide bıraka-ak, şaıqiyoo ol.ım-
11121 neye borçlıımnuz ? 
5- Soo olarak, yayın IX'gii1I1IIZ NIŞIIMAN :nahğıyla okııyucı.jarımıa ilebre k iliediğiniz bir llESij vır m? 

Bi2leri ' Kiiıı:üıtan-Spor'ım kııni
.Iuşwda, dewmnda ve başan
sında yaıüz l:uakmıyan, değedi 
Yurtsever Kürt arkadaşlara, 1e
şekkilr tirsan verdiği için, NIŞ. 
1IMAN'a Kllrdiıtın-Spor Wırak 
sayl!Jianmı.ı suııınz. 

fswç Kürt Federasyoo'ımım 
1982 yılında yaplan ikinci genel. . 
Koopıinde bir öıei üıerine, 
Kiiıı:üıtıın-Spo.-'ı.ııı kınılım!iı ka
bd edildi kveç Kürt Feder.&
yoo'ımwı yardımyla remi. Jruru. 
Iuşmu kısa bir ıaınında tamıJn. 
layıımk 1983 yıbnda lswç lig
lerine kaJılım lıakkmı elde etti. 

Kiiıı:üıtan-Spa'ım kıııı.iuş amı
a, Kllrdiıtan'ın dö1 pırçasından 
(llirkiye, Irak, Iran ve &niye) 
lswç'e lJllen Kürt pçierini bir 
ır.ıya topayarak, spır yoluyla 
kayııaşmılarım sağlaımk, m1an 
lıec tüdü kötü alışlaıöıldardan 
korumak ve kıırtanmk ve de 
lizce en iiıteıımi, söıriiıı!e 
olan likmıiz Kllrdiıtan'm p-o
~ yap.p, tımtmıklır. 1 

ı 

fşelıaşladığımzdabirıiiıü:aır
luklarla karşılaş1ık. Kiiıı:üıtan 'ın 
dQ1 pırçaıındın lJllen !J91Çieri 
bir arada toJjaımk kolay olım-

dı. fşe başlaınık kolayd. Fakat 
devam etliııı~ netice almak 
bir hayli zmlu. 

Kllrdiıtıın-Spa'ım foımısı, Kiir
diıtın bayrağmm renklerinden o
luşmış1ıı. Oıtiin:le Kiiıı:üıtın adı 
ve bayrağının aııtienİ vım. 
Aynca lsveç baıııi; ''Kllrdiıtın 
Milli Takıım fswç 'Je kı.mdu" 
diye diye epey )1ll' Wl'lrişti. <Dm 
için üllrenizi işg;ıl eden dıMet
la- bından bir hayli rahatsız 

oldöar samnz. Çlinkii onlar da 
I:Aiiyoılardı ki, Kiiıı:üıtın'm dö1 
ııarçasmda ııiy:m wJişıre le bi-
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KORDISTAN-SPOR FUTBOL TAKIMI BIR MAC ONCESI 

linçleınıeıiıı neticesiyili Kiirdis
~- Bu nıdeııle Kiirdistan
Spor'wı lxışıırıy.ı ulaşmırmil ve 
w an evvd c.lağılıım için, legal 
ve iDegal pmakasyriıra giriş
tiler. Aım ~lai yelmıdi. KilP
distan 'ın dört pırçaruıda, lıilinç
IEI111E ve örgiltE1111E süıtiikçe, 

Kiirdistan-Spor ooa pmılel OOırak 
başandan başanya kı:şıcak, ID
yüyecek ve ııelişecektir. Bwıını 

netiCfsidir ki, keıd gıııbınım 

şarıpyoou ddıı Kiirdistan-Bpa 
l983'te. 

Bizim grııhıımzda bizdm çdc 
daha iyi futbd oynayan tııkım

lar vardı. lizler onlan ıiuoıal 
bilinç ve aıiırie, 1:iiyiik: dayarnş
mı ve lmsla yennııyi başararak 

nutlu smı ıiaşlık:. Ayrıca Stock
hdm'da otunın Kürt yııı1sel'a" 
aileltri çdıık çocuklarıyla Kiir
distan-Bpor'wı ımçlarım w!eftk 
ooım şarıpyoo duşmda epıyi 
rol oynaılılar. 

Azim, hırs ve biinan öıürilz
deki senelerde yetıneyeceğini lili
ymız. Orımı için gerek *-'laıik. 
!J1id<se taktik ve kondisyoo yö
niinılen kendiıDzi seliştirerelı;:,ırü

cadeleırize devım edeceğiz. 

Biz yaptığıımı OOyiilıDiymız. 
Spoda da ülkeıriıiıı kurtıılımy.ı
cağnn ve Kürdistan niicadele
sirulı delizden w daıria oldu
ğımu liliymız. Eliırizden p 
se en küçük dıma da dsa, oou 
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tanı, aını tam yapırak Kürdis
tan deri7jııe a1ııcağız. Ve ~ 
lalar bir l!iiD o deniıi doldın
caktır .. Biz buna iııanıycroz. 

Saygılanmıla. 

KüRDisTAN GENÇLIK VE 
SPOR DERNEGI. 

STQ(]{8()LM- 23.1 ı. 1983 

AYDlNLAR .... 

( 14. tuıyfanın devamı) 

ayclrılann gdımıli de dsa, sö
ıWıpıd. aıkni-4iıŞııt diktatöditğ
karşı 00 ~ küçük te dsa 
w boı;iuğu dcidııımııştıır. 
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18 N ış tirnan 

ilçıklama: 
Değerli Niştiman okurları, 

Daha önce de çeşitli vesilelerle sık sık belirttiğimiz gibi, bir yayın organının uzun ömürlü olabilmesi için, 

her şeyden önce okuyucularının desteğine gereksinimi vardır. Bu destek iki yönliidür. Birincisi, yazılan 4 
yazılarta ilgili olarak, her türlü eleştiri, öneri vb. zamanında göndennek ve bulunduğumuz bölgelerdeki 

gelişmeleri, önem derecesine bakmaksızın peryodik bir şekilde yollamak. önem derecesine bakmaksuın 

diyoruz, çünkü; öyle olaylar oluyor ki, tek başlarına ele alındıklarında gerçekten fazla bir önem arzet-

miyorlar. Ancak unutmamak gerekir ki, bazen fazla önemi olmayan bu haberler birleştirildiğinde çok 

önemli bir takım sonuçlar elde ediliyor. Ikincisi, bir yayının sürekliliğini korumak için, .ekonomik Qlana-

ğa olan gereksinim her kes tarafından bilinir. Bunu için de yayın dakıtmını üstlenen arkadaşların, yay m 

paralarını geciktirmeden yayın hesap numarasına göndermeleri gerekmektedir. Göz önünde bulundurmak 

gerekir ki, para göndermedeki bir gecikme, aynı zamanda yayınıngecikmesine de neden oluyor. 

BiitiJrı ~unların dışında, NIŞTIMAN burıdarı sonraki yayın ııürecinde, okuyucularından özellikle Kiirt 

dili ue edebiyatı ile kültürel konulara da yayın sayfalarında yer verecektir. Gönderilen yazilar, göndere

nin imzasıyla (isteniJen hallerde) ve hiç bir değişikilke uğramadan yayınlanDcaktır. 

ROPORTAJ ..... 

(9. sayfanın devamı) 

Flbetre arzDaınalda, ii1eınılde 
birlik, 3iç odağı kumık danak
h değil. Ancak oı taımu, atm:ı;
ferini, şartlarını hamiayarak 
mımkiiıdir bu. Glç odağına va
ral:ıilırek için ·~ g.ıreken 

tir yol -· Soıtriarı ta1ışımk 
ve kidelerin ilgisini çekeölmek 
için siyB ı;içbin ve görev ala
bilerek inmarın katılıınyla 

ortak demokıatik siym, kül
türel, ak1iid yayın ~ 
işe OOşlııııaımz m.? Yme sonın
lan tıırtışmak için, hiç tir an
~ımııa giımıden ortak km
feraııılar c:lil.erienerre ni.? Zi
Iıiıısel dıa'gıınluğıı eillJ'IIenrk için 
si2in yapuğmız gım, dergjlerde, 
gpetelerde çeşitli kmıEra iliş-
kin soruştııımılar ,ta1ışımlar 
-"~-· ., ......,.ue:neıtEZ ın. 

Çeşidi ifulerde-lsveç 'le ol
duğu gibi- ortak tir demokıa
tik öı:ıjit1e çıDşılaımz m.? 

Buıılan çoptınık ııüddBı. 
öneııii alan SÖ2Üiil ettiğim yak
la§uda bir yerden başlaııaık w 
ülkenizi, lıaUammı birliğini 1eJn. 
sil edelıilecek yıa1seYer. demok
rat tir !liiç odağına vııralıilnEk. 
Sağalıuı. 

SVREÇ, .... 

(4. sayfanın devamı) 

Bu soruna değinırişken tir 
kınuyu daha rekraıtayalun; bu 
@n !J!rek 'Iliıkiye'de, ~ 
Kiiılmtan'da devıimı:i çalış
mamn danaldarı her ne kııdm' 

kısıtlanm.Ş'ill da bu alamldar 
tilıniyle ortııdaıı kaldırılıunııuş-

NIŞTIMAN 

tır. SöııılrıJıd, askeri-liışist dik
tatöılüğlıı her alandaki in!iaoJ.ık 

ılşı ııygularnılarına ka'şı. 1liıld
ye w Kiiıdiıtan işçi sııufı ile 
emekçi hııl1danm.z selierini yik
seltm.ıldEdirlfl'. Bu seslerin kısa 

1:ir dönem sonra toıiuımıl tir 
~ haline ~ kaçJDimız
dır. Gelişea'k m.ılıalefeti, öıpitlii 

1:ir gjre döriiştiinııek iıe saıyıı

liıt siyasal !iiiçlerin görevi... Bu 
görev sımıaklıındığı taktirde, bur
juvazi bu ınulıalefere sahip çı

kacaktır. Şindden btmun belir
tilerini görıtdl. ıriitıkiDilir. 'Ilir
kiye'deki soo !J!Iişmelfl', siyasi 
sorıııılann her alanda tırtşıldığı
m kaıntlar ınahiyettedir. Öyleyse 
bu görevleri yerine ~ ve 
Iıalklanmızıı ka'Ş1 duyduğmıız 

soıı.ıniüuğıı ır.ıtikte kamdımık 
için hep lıirlik1e niicadelerin esas 
~ yönelelim !. 
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• 

• 

Nı ştirnan 

DIBISTAN .... 

(Destpek di rup. 20) 

tim li ser Kurdistane dipeyivin. 
Jiyana zaroken li KurdYstane, 
çanda kurdan u gelek tişten 

kut li Kurdistane hene, ji zaro· 
kan re gora sali n wan te ne 
gotin. Bi vi awayi zarok ji çan
da xwe dfu na kevin. E w bi hem u 
awayi nezikô jiyana welatô xw~ 
dibin. 

Her wekô din ]ı, xebata heja 
yen zarokan jİ benin. Du biriln 
(gunıp) koro u du biriln govend 
u kome k şano ye (Tiyatro) he
nin. Ew, gora salön xwe hilner· 
mendiye k pir mezin pekttnin. 

Bire n govend il sırane n zaro
kô n dibistana roja şerniye xeba
ten pir heja kirine u he jİ dikin. 
Ew di piraniya şev@: n Kurdi 
de arnade dibin U bi sertirazi 

hlinennendiyi!n xwe nişan di· 
din. Ew bi navi zaroken Kur
distane di gelek şoven Swedi 
u Latin-Amerikani de if arnade 
bune. Govend u stranen Kurdl 
ji wan re bi xweşi peşkeş kir
rine. Aliye din de jİ, zaroki n 
dibistana roja şerniye gele k mih
ricanen navnetewayi yen ku li 
Swed hatine çekirin arnade bu
ne u folklor u stranl!n kurdi 
bi nave zaroken Kurdistane peş
keş kirine. Zarokan, kasetek st
ranen geleri yen kurdi ji bona 
zarokô n Kurdlstane dagirtine. 

Zarokan bi xebata xwe bala 
her kesi kişandine li ser xwe u 
dibistana xwe. Rojnameyen Swe-

19 

ÇAGRI.. .. 

( 13. sayfa~ın devamı) 

örgütüyle tÜ;;;~i-n_sa_n~i~il7iş~k~il-er-:in-:i-:d7a":'h7i 7k":'o:'pa~r=m:a:7y:a":ç:':a:>:ğ::ır:::ıy:":o::r-;;uz;'.-----
Yeni cinayetierin önlenmesi,tutuklu insanların kurtarılması 

için bu örgüte üye olan dürüst ve iyi niyetli insanlara, se":'patizan
lara, bu örgütle bağlarını koparmış insanları ve tüm devrimcı demok
ratik .muoyunu devrimci ve yurtsever güçlere zarar veren bu ttir 
cinayetlere karşı aktif tavır takınmaya çağırıyoruz. 

Upsala Türk ve Kq_ı-t halkıyla Dayanışma Kom. 

!ST! B, 

Dayanışma Dertıeği , 

Stockholm Kürt Derneği, 

lsveç Kür:llan Dernekleri Federasyonu 

K urdıstan Kul~ur Center, 

di pir li ser xebata zarokô n 
Kurdan sekinine u awaki hôja 
qala w an kirine. 

Dawiya dibistanô de zarokan 
şevekô bi nave "Şeva dawlııa
tina Dibistana Roja Şerniye" 

çekirin. Di vô şevô de gelek kes 
beşdar oon. Programa şevô bi 
tevayi ji aliye zarokan ve hate 
peşkeş kirin. Wan, di şeve de 
pir cUrôn stran u govenüen kur
di ji mevanan re peşkeş kirin. 
Cih bi cih mevan ji geşbllna 
dili xwe rablin U bi zarakan ve 
gov e nd glrtin. Bi kurt i w an 
şevekô pir genn pi!kanın. Ca
ra p~şine ku, zaroki! n Kurdan 

li derveyi Welat şevek well! be
ja pektİn in. 

Zarokan hernü: xebaten xwe 
bi alikariya Mamosteyen xwe 
yen heja, Mamoste Litfi Baksl 
u Mamoste M eki ve kirin. Ev 
her du Mamoste li her zarokan 
de bi rasti pir westiyan. Ew hemu 
tişt, bi sebrelıi mezin il bi behn
firehi şanS zarakan kirine U za
rok glhandine. 
Em, ji ber ve xebata wan ya hô
ja, zarokô n dibistana Roja Şerni
ye u Mamosteyen wan ji dil pi
roz dik in u di xebata wan ya pi!
şeroje de ji wan re serfirazi U 
serketin dixwezin. 
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;pıBISTANA ROJA 

Li Swe d, bajare Stockhohne, li ser zirnan u çanda xwe d ix e
li taxa Spongaye dibistanek heye. bitin. 1982'an de li ve dibistane 
Ji ve dibistane re dibejin "Di- de beşek ji bona zaroken Kurda 
bistana Roja Şemiye" . ( Lördag- ji hate vekirin. Di despeke de 
skolan). Ji ber ku, ev dibistan nezlke 10 zarok u mamostekl 
bi tene roja şerniye vekiriye u wan hebu. İro nezlke 50 zaro
tene di ve roje de kar dike . kken Kurd li ve dibistane de 

Dibistana Roja Şerniye ji bo 
zaroken biyaniyan e, ku li Swed 
dijin. Zarok di ve dibistane de 

çebu ne u du Marnosteyen ~an 
he ne. 

Zaroken ji penc sali heta 16 

A 

ŞEMIYE 

sali dikarin herin dibistana roja 
şerniye. Zarok gora sale n xwe 
hatine bir kirin. Zarok di di
bistane de bi zimane xwe di
xwlnin. Hin ji van zarokan, ku 
kurdi nizanin, li vir len zimane 
xwe dibin. u ew leri nivisandin 
u xwendina zimane xwe dibin. 
Marnosteye n w an ji w an re 
diroka Kurdan dibejin, u tim u 

(Dumahik di rup. 19 'an de) 
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