
Ji bo xebata muşterek a hezen 
demokrat en Tirkiye ii Kurdistane 

deına hilbijartine 
firsetek e 

Di 26'e Adare de ll Tirkiye hllbijartınen he
remi ji bo belediyan çedibin. Komita Birevebiri
ne ya Tevgera Rizgariya Kurdistan di Çlleye 
Peşin e 1988'an de, ll ser rewşa Tirklye ya hllbi
jartinan beyanek derxist. Em li jer beyane 
peşkeşi xwendevanan dikin: 

Ji bo raya gişti ya peşverfı u demokrat 
Ji bo gele me ye welatparez 
Roja 26'e Adara l989'an li Tirkiye hilbijarti

nen heremi çedibin. Helbet, wek yen bere, ev hil
bijartin ji di wareki demokratik de pek nayen. 

Li Tirkiye, di karektera rejima faşist de tu gu
hertin çe ne bfıye . Destura esasi ya l982'yan a ku 

Dilmahik r. 2 
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Di riya avakirina 
pCşerojede 

Bi annanca ku xebat, fikir, poli(ıka u daxwazen Tevge- ·/ 
ra Rizgariya Kurdistan bigihlne raya gişu u peywendiyen 
rexistini bi endam, mensub, allgir u dilxwazen we re peş 
de bixe, TEYGER wek organek merkezi dest bL weşııne 
dike. 

Tevgera Rizgariya Kurdistan di ri ya pekanina yckltiya 
me ya mill ya demokratik de gaveke muhlm e. Ev 
yekiu, di perçe welate me ye bin nlre Tirkiye de, di 
tekoşina şikandina nlre kolonyallzme u rizgarkirina gele 
me de, buye gavek ku bey! we nabe Cı dive neye 
paşdexistin. TEYGER di we bir u baweriye de ye ku 
di ve ev gav be xurtkirin ji alik! de bi beşdarkirina parti Cı 

rexİstinen welatparez u şoreşger en ku he ciye xwe di 
yekltiye de negirtine, ji aliye din jl bi ·qezenckirina h ezen 
geleri ji bo xebata rexistinl ku hln be rexistin in. Wek 
weşaneke TEYGER ji we bi ve baweriye gavan baveje. 
Di rupelen xwe de we hewl bide ku ji alikl de cih bide 
xebaten rexistini, we rewşa gele me ya dijwar, taday! u 
zordariyen hov en rejima faşist a kolanyalist raxe ber 
çave raya gişu, di vi wari de hişyariye zecte bike, ji aliye 
din de we hewl bide ku berslva pirsen yekgirtin, xurtbun 
u firehbuna muxalefeta civaki ya mili ya demokra(ık a 
gele Kurdistan bide ronlkirin. Di ve çarçeve de, bes we 
cih nede nivisen redaksiyone, yan ji yen rexistinen en
dam u mensuban, her wiha we clh bide xebaten hem u ro
nakblren me yen welatparez u peşveru. 

Di dinya me ya hemdemi de ku gelek tekilhev e u zu 
duguhere, pirsa ku milete Kurd e ji hem u mafen xwe yen 
demokra(ık bepar e u hebuna w:i ji te :inkarkirin dive big
ihije ware we rexistiniya netewl ku lazim e ji bo 
tekoşina netewi bidestxistina çarenusa xwe u pirsa avaki
rina wan muesese u dezgehen ku we wi bike mileteki 
azad, pirsini heyati ne. Ev biserhevhatina mill ya de
mokrauk ku me iro pek ani ye yan em di hewla pekanina 
we de ne, hew bi we yeke we bibe manedar ku em 
gihaştina qonaxa avakirina muesesen jorin jiblr nekin. 

Loma, munaqeşekirin u lekolin u peşniyarkirina hela 
problemen civandin u xwedan hezkirina muxale-feta mill 
ya demokrauk di wareki cidi Cı ilmi de gelek giring in. 
Le ji ve yeke ne kemtir giring e ku di ve mesele tene di 
ware munaqeşe de neye hiştin, gaven praklik ji ben ave
tin. Tevgera Rizgariya Kurdistan, ji encema bir u bawe
riyek wiha hatiye avakirin. 

Berpirsyariya avetina gaven praktik ji bo komkirin u 
seruberkirina muxalefeta mili ya demokratik, beşik ne 
teneli ser mile TEYGER'e yan mile endam u mensuben 
we ye, li ser mile her parti u rexistineke welatparez u 
şoreşger, her rewşenblreki Kurd, her welatparezeki Kurd 
e. E ger her yek ji me ji ali xwe ve xwe nede bin bare qo
naxa avakirine, ji ali xwe de kevireki daneyne ser, gelo 
erne çawa mala xwe ya muşterek ava bikin? Di ve em ji 
birnekin ku ye ku em ava dikin xaniye gele mc bi xwe 
ye u ne kesini din hezen gele me bi xwe we wi ava bi
kin. Yani dawiya dawi yen ku dcst u zenda hilkin em in. 
Nexwe, em li heviya ke u çi ne? 

TEVGER 
Bi Kurdi ii Tirkiji du meJ:ıan 

careke derdikev:e 
Navnişan: P. Box:-943 

114 21 Stockholm/Sweden 

Di bin deste dewleta xwinxwar de 

her rojeke milteciyan 
mirinek e 

Di jiyana gelan de ge
tek rojen diroki hene 
ku nayen jibirkirin. Di 
diroka jiyana gele me 
da ji roj en ku nayen ji
birkirin gelek in. Qet
liama Helebçe u barki
rina bi deh hezaran, di 
jiyana gele me de ji wan 
rojen diroki ne. 

Beguman di jiyana ge- . 
le me de zilm u zordari 
ciheki bi taybeti dadi
gre u di her deme de ji bi 
rengeki din xwe nişan 
daye. 

Di roja l6'e Adara 
l988'an de xwimnije 
Saddam, bi hemfı hez u 
giraniya xwe ve eriş bir 
ser Helepçe. Çeken ku li 
hemfı elliane hatine qe
dexekirin, ew bikar a
nin. Di demeke geleki 
kurt de li der 11 dora 
5000'an insane me yen 
heja can dan. Piraniya 
wan canan zarok bün, 
jiıı., kal Lı pir bün. Bi he
zaran canen teze ji ha
Un birindarkirin, seqet 
man. 
Pişti qetliama Helep

çe, ji elliane tu dengeki 
xurt demeket. Her çi
qas cih bi cih denghil
dan çebü u diktatari hat 
protestokirin ji, le ev, li 
hember kiryaran ne tu 

deng bu. Piraniya dew
letan bala xwe dabün 
ser şere navbera İran u 
Iraq e. 
Pişti Helepçe bi qeder

-ki, ji bo rawestandina 
_ ş~e- İran u Iraqe agir
b~rr~n hat rojeve, agir
pırrın bes di navbera 
Iran u Iraqe de pek hat. 
Le şer di navbera her du 
dewletan u gele Kurdis
tane de berdewam e. Tu 
keseki ii. ii bo af!irhir
rina n;avbera gele Kur-
distan ii her du dewle-

Parleınentoya SWede 
delegasyon~eke 

dişine Kurdi:stane 
Di Te Çileye Peşin a 

1988'an de, di rüniştina 
gişti ya parlementoya Swe
di de, delegasyonek ji ber
pirsyaren partiyen parle
mentoya pekhat ku ji bo 
multeciyen Kurd en Kur
distana lraqe herin Kur
distana Tirkiye. Delegas
yana ku seroktiya we Hans 
Göran Frank dike, ber bi 
dawiya meha Çileye Paşin 
we here. Seroke komisyo
na karlıbaran derva ya 
parlementoya Stig Alemyr 
di derheqa ve babete da 
weha got; "Delegasyon, di 
wan şerten heri giran en 
Tirkiye de ji bo lekolina şer
ten jiyana Kurdan, mua
mela ku bi van re ten kirin, 
tesbitkirina rewşa zivistani 
di konan de ku çawa dijin, 
we here Kurdistana Tirki
ye. Weki ku te zanin serkir
dayetiya Tirk bi qebülkirina 
bi deh hezaran Kurden 
lraqe manavreyek mezin 
kiriye. Le, iro di derheqa 
jiyana van insanan de en
dişe mezin in. Vanadi nav 

konan dıe ji serma can di
din. Ji bıer ve, em de weka 
parlementoya Swede van 
büyeran bi balkeşiyek pirr 
cidi taqib bikin". 

Pariementere VPK Sertil 
M~brink ji di axaftina xwe 
de weha: got; "Beri du ro
jan ez ji Kurdistana Tirkiye 
hatim. Ili Kurdistana Tirki
ye li zindana we ya meşhur 
a Diya ırbekire jiyanek ne 
insani te jiyan. Polise Tirk 
zilmek nediti li Kurda di-ke. 
Sücen van insan ew e ku 
dixwazin bi zimane xwe bi 
axifin Cı kultura xwe bijin. 
Ev maf, ew in ku di beyana 
navnetewi yen mafen in
sani de hatine diyarkirin . 
Lama em dixwazin ku ko
misyona kar Cı baren derve 
ya parlementoya piştgiriya 
xwe bi gele Kurd re diyar 
bike Cı ji bo daxwazen wan 
en jiyanek mirovati kar 
bike" 

Delegasyon, paşe, diti
nen xwe weka raporeka 
we paşkeşi parlementoya 
Swedi bike. 

tan u aşitiyeke durust 
daxwaz nekir. 
Pişti agirbirrine, we

ke bere ji dihat zanin, 
xwinrej e Saddam, bi 
hernfı hovitiya .x:we ve · 
eriş bir ser Kurdistana 
Baştır u gele me da ber 
tanq, top u çeken kim
yayı. 

Peşmergeyen qehre
man bi xurti li ber xwe 
dan u di demeke kurt de 
quweten kolanyalist 
hatin şikestin . Le gele 
Kurdistan e sivil, li 

hember çeken kimyayı 
bübü weke çüken basik 
şikesti. Re li insana ha
tibü girtin, beçare bün. 
Bes reyek ji bo wan ve-
klri mabfı; guhntina~--.,.r--o< 

cih. Barkirina Kurdis-
tana Bakur. Le gihiş-
tina Kurdistana Bakur 
ji wer bi reheti nedibü. 
Ji ber ku, dewleteke din, 
dewleteke ji dewleta Ir-
aqe hin har u hovtir li 
ber wan asteng bu. 

Dumahile r. 3 

Edaleta Tirkiye 
Li gor lekolineke Wezareta Edalete ya 

Tirkiye, ji her 100 kesen ku hatin girtin 
93'ye wan be siic derketin ii berat kirin. 

Lekolineke ku Weza
reta Edalete ya Tirkiye 
arnade kir, hat weşan
din. Li gor ve lekoline 
kesen ku di hefse da ne, 
ji %48'e wan he meh
küm nebüne le girti ne. 
Ji kesen girti, yen ku 
derdikevin hemberi 
mehkeme j i sed i 93 ke
sen wan be suc derdike
vin u berat dibin, ji sedi 
Te wan mehküm dibin. 

Rastiyek din a zinda
nen Tirkiye ji heye ku 

Wezareta Edalete ya 
Tirkiye dest nişan nek
iriye. Ew ji ew e ku ji 
sedi lOO'e kesen ku ten 
girtin işkence u ledane 
dixwin. Carna, heta ku 
xuya bike ku be suc in, 
bi salan di zindanan de 
diminin. Yani ji sedi 
93'ye ku berat dibin u ji 
sedi Te ku mehküm di
bin, her du ali ji di esase 
xwe de ezabe işkence u 
hefse dibinin. A ev e ed
aleta Tirkiye. www.a
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TEVGER 

Rapora Amnestye: 

Li Tirkiye işkence berde
wame 

Amnesty International(AI) di rapora xwe ya 
dawiy~ de ya ku n ser Tirkiy~ bi awaki sert ha
tlye nivisin di~je ku; 

''Li Tirkiy~. siic~n ku n hember mafen insani 
t~n ldrln, her berdewam In, her çiqas hukiime
ta w~. imza xwe avetiye bin peyman~n navne
tewi y~n ku işkenc~ qedexe kirlbiin". 

Hukfimeta Tirkiye ya ku dixwaze welate xwe texe nav 
Ci vaka Ewrfipl, ji bo xweşkirina rfiye welet, dezgeyek pro
pogandaye ya mezin li dar xistiye. Le piştl ku misewa, ro
jane raporen li ser lşkencen Tirkiye digehen AI, Ew digi
hlje we encame ku girliyen siyasi misewa ten lşkenceki
rin. Nlv sal beri nuha hukfimeta Tirkiye llstek ji AI girt 
ku nave 229 kesan tede bu ku ji 1980'yl vir de di hefse da 
miribfin. AI heta nuhali ser sedemen mirina 144 en ji wan 
tu agahdarl wemegirtiye. 

Ji ÇileyePeşin e 1980'yl heta ÇileyePeşin e 1988'an, li 
Tirkiye bi sedemen siyasi qasl nlv milyon kes hatin girtin. 
Li gor AI, piraniya wan a mezin ji Işkence hatin derbaski
rin. Ji 60 hezarl zedetir kes bi wan bahanan hatin mah
kfimkirin ku ne li gor normen mehkemen navnetewl ne. 
Re w ş ji 1 987'an vir de ku Idara Urfi hat rakiri n, ber bi 
çeylye de nehat guhertin. 

Amnesty International, dinivlse ku, her çiqas Tirkiye di 
1988'an de imze avet bin du peymanen li dijl Işkence jl, le 
berpirslyaren Tirk ji bo rakiri na rewşa dijwar a xerab xwe 
naxin tu hewlek piçfik jl. 

dema hilbijartine 
firsetek e 
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arınanca we rakirina 
maf ı1 azadiyen himi bu 
ı1 qanunen zordariye 
yen ku li gor we hatin 
derxistin hin hukme 
xwe dimeşinin. Qedexe-

........... .,.- _ tiya li ser sendiqan u 
mafen kirekaran yen 
din dam dikin. Ji bili 
mistek dewlemendan, 
piraniya mezin a civa
ke Ji mafe azadiya rex
ıstini u fikireşkereki
rine bepar e. Işkence, 
berdewam e di esase wa
re tehqiqat ı1 mehke
mande. 

Tadayi ı1 zilma be hed 
ı1 hudud a hezen nijad
peresten kolanyalist ku 
li Kurdistane bikar ti
nin, ber dewam e. Daw
iya girUna ser gundan, 
bindestkirin u işkencen 
kefi (be sebeb) ı1 qetli
ama naye. Eşqiyayen 

kolanyalist dev ji he
wildana derxistina gele 
me ji erde wi, wendaki
rina zirnan u kultura 
me, şexsiyeta me ya mi
li, bemadin. 

Hezen çep ı1 demokra
tik, welatparezen Kurd, 
di van hilbij artinan de 
ji ji wi mafi beparin ku 
di ware legal de xwe bi 
rekxin ı1 bi serbesti bir 
ı1 baweriyen xwe eşkere 
bikin. Lama ji hilbijar
tinen 26'e Adare Ji wek 
yen berewebibe meyda
na cirida partiyen bur
juwazi yen heyi. 

U bele ev hem u ji, gi
ringiya hilbijartinan u 
ya xebata dema hilbi
jartinan ji hale rana
kin. 

Beri her tişti hezen 
peşveru ı1 demokrat, ke
sen me yen welatper
wer, dikarın ji ve fede 
bigirin u pewendiyan bi 
gel re xurttir bikin, xeb
ata eşkerekirin rureşi
ya rej ima faşist a ko
lonyalist u ya propa
gandaye xurttir ı1 berfi-

rehtir bikin. Ev firsetek 
e ji bo eşkerekirina se
demen kriza abori, yen 
birçibun, belengazi u te
rore. Her wiha dema 
hilbijartine imkanek 
çetir dide ku hezen de
mokrat en Tirkiye ı1 

. Kurdistane werin nik 
hev, xebatek muşterek 
bikin. Em ji ve fede bi
kin. Li cihen ku imkan 
re didin, beri her tişti 
em namzeden muşterek 
en serbixwe peşkeş bi
kin. Eger ev imkan ni
ne, yan ji beıjewendiya 
tevgera welatparez a de
mokratik wiha dixwa
ze, em hewl bidin, ali
kari bikin ku namze
den peşverlı ı1 welatper
wer ben hilbijartin en 
ku çi serbixwe u çi di 
partiyan de bin. 

Em hilbijartinan bi
kin platforma xebata 
siyasi ya jindar u ya 
muşterek. 

Di oparasyonen Kurdistane de; 

helikopter ii piloten 
kirekiri 

Li diji gele Kurd ji bo 
bikaranina belikopte
ren "pewıst" ji aliye Mu
duryeta Gişti ya Ewlek
ariye, di Tınneha 1988'
an de ji Amerika , ji 
Fransa u j i Almanya 
Rojava, tevi pilotarı ha
tine kirekirin, van pi
lotana iştiraki operas
yanan kirine. 

Ev helikopter u pilo
ten ku ji bo 6 mehan ha
tine kirekirine, ji van ji 
bo yen .ku ji Amerikaye 
hatine kirekirine 700 
hezar dolar, yen Al
Il1anyaye bedela mehe 
75 hezar mark, ji bo yen 
Fransi mehe 680 hezar 
frank hatiye dayin. Ji 
ber ku di butçeya Weza
reta Karlıbaren Hunduri 
da hesabek weha ninbu, 
2, 5 milyar lira j i aliye 
Serokatiya İdara Peş
vabirin u Piştgiriya Sa-

nayiya Parastine (SA
GEB) hatiye dayin. 

Wezire Parastine Er
can Vuralhan di ve ba
bete da ji çapeniye ra tu 
izah neda. Pariemente
rek Tirk Önder Kırlı, 
pewist dit ku di vi wari 
da raya gişti agahdar 
b ibe ı1 weha got: " ... Ve 
rewşa han ew e , ku Tir
kiye li ser axa xwe di 
operasyanan de leşke
ren kirekiri bikar ti
ne" . 

Bikaranina piloten 
kirekiri di operasya
nan de munaqaşeyen 
nu tine nav jiyana si
yasi ya Tirkiye. 

Ev tişt carek din ji 
d ide xuy anikir in ku, 
serkirdayıetiya Tirkiye 
li hemher gele Kurd her 
metod ı1 malzemeyen 
mumkun, bikartine. 

• 
Erdhejin li Erme·nistane 

Di roja 7 Çileye Peşin de li Errnıenistane erdheji
nek çebu. Li gora agahdariyen resmi nezi 25 hezar 
kes mirin, neziki 15 hezar kes birindarblin ı1 qasi 
500 hezar kes ji malweran bun (be mal man). 

Rojen 9 ı1 ıo·e Çileye Peşin li Yekitiya Sovyete 
wek rojen şina netewi hate ilan,kirin. Ve felaketa 
han, tesirek gelek mezin li dine ji kir. Gelen cihane 
bi ve yeke gel ek xemgin b un ı1 sensaxi şandin ji gele 
Ermenistane re. Milete Kurd ji bi ve yeke dileşiya 
xwe diyardike ı1 sersaxiya gele Ermıeni dixwaze. 

Li gora agahdariyen ketine desıten me di nav 
miriyan de neziki 400 Kurd ji hene. 

Erdhejin tesira xwe li Kurdistana Tirkiye ji kir u 
li gora agahdariya resmi ya berpirsyaren Tirkiye 4 
kes ji li herema Qerse mirin. 

Tirsa wan bela 
sere wan e 

2 

Hukümeta Tirkiye nuha dixwaze hezeke din a çek
dar arnade bike. Ev heza çekdar bi "Parastina Teritor
yal" (Teritoryal Savunma) te binavkirin. Ango evana 
"Di wexte şer de, ji piştve ordiye we biparezin ü der
ban we li dijmin bixin . Di wexte aştiye de ji, ji bo dewle
te we istixbarate berhev bikin , muxbirye bikin". De
sthelatdaren dewlete sebebe amadekirina vana bi vi 
awayi didin xuyakirin . Tişteki din ji heye ku ev çek
daren ha wek leşkeren din, di ciyen diyar de (wek 
ordlgah, qişle , qereqol) ciwar nabin; her de di nav gel 
de birninin ü wezlfen xwe we di malen xwe de bi re ve 
b ibi n. 

Li cihane van salen dawiye di navbeyna herdü karn
pan de nermbüne dest pe kiriye. Bi taybeti hevditi
nen di navbeyna Yekitiya Sovyeti ü Amerika de, bo 
kemkirina çeken atomi ü çeken konvensiyonel; bi 
gişti ji bo daxistina hezen leşkeri, çend biryar hatin 
girtin ü di vi wari de ji gav hatin avetin. Van biryar ü li
hevhatinan, bi gişti li ser dewleten din ji neticeke 
pozitiv ani hole. Hemü dewlet (bi taybeti yen di nav 
peymanen NATO ü Warşova de) mesrefen xwe yen 
leşkeri bere bere kem dikin. 

Di nav van dewletan de Tirkiye misaleke balkeş e. 
Baş e dewleta Tirk çima dixwaze ordiyeke nü ya çek
dar arnade bike? 

Gelo ordiya wan tera parastina wan nake? Aya 
tehlüka herişeke derve heye? 

Mesela evya nine. Lewra, di nav ordiyen NATO'ye 
de, pişti leşkere DYA, bi hejmar ordiya heri mezin a 
Tirkiye ye. Bere wana digot "Sovyet we herişi me 
bike". Nuha ev derewa wan püç bü . Şereki wan ü Yu
nanistan ji ne di rojeve da ye. Şukur iro "hingivmeha 
Davos'e" berdewam e. Dinya alem ji dizane, ne Yu
nani, le her daim dewleta Tirka gef li wana xwarine ü 
xwestine di ser wan de bigrin. Ordiya wan ji bi her ali 
(deryayi, hewayi ü erdi) ji ya Yunaniyan bi heztir e. 
Şere i ran ü lraqe ji sekini. Yani li hidüden wan ye roj
hiiate ji nu ha arami heye. 
Baş e, ev tirs ü peletiya wan ji bo çi ye? Di nav ve "tu

nebun" ü deyndariye de, çima sazkirina ordiyeke nü? 
Qasi em neyaren xwe dinasin, tirsa wan di ci da ye. Çi 
qasl ditirsin ew qas ji barbar ü xwinrej dibin. Lewra zor
dar ü kolanyalist bo ku bixwazin problemen netewi ü 
civaki hel bikin hiç wexteke re ü rebazen aşii Cı ilmi 
naqerin. Nema karin rebazen aşti ü merivati ji qebül 
bikin. Va çendin sal e bi ordi, cendirme, polis, MIT, 
kontrgerilla, korucu ü bi hezen sivil yen faşist nema 
karin peşiya pela mixalefeta civaki bigrin. Nema karin 
tekoşlna rizgariya gele Kurd bidin sekinandin. Çendin 
cünta çekirin; parlamentoye xwe belav kirin, partiyen 
xwe dane girtin, zimane rojnaman je kirin . Bi sed 
hezeran meriv zindani kirin, zagon ü usülen nu ava ki
rin. Diktataren wan en faşist ji Mj li ser textiken xwe 
ne. Le ji aliye din ve pela mixalefeta gelan germ ü bi
lind dibe. A tirsa wana ji ber viya ye. Haziriya wan ji 
disan ji bo xwinrejiya gele Kurd, şoreşger ü zahmet
keşan e. 

Hukümeta Tirk bo ku raya gişti bixapine sebeben 
derve ji bo xwe dike hacet. A rasti, ew xwe bi qetliam 
ü şere daxili amede dike. MiT riswa büye. Edin bi zore 
be ji pir kes ji bo MiT'e naxebitin. Herkes dizane ku ji 
bo MIT'e xebitin be şerefi ü be rumeti ye. Muessesa 
korucuyan(a cahşan) ji nameşe, korucu çeken xwe ia
de dikin. Ji ber viya ji li se ransere Tirkiye di bin ferman
dariya Genelkurmay de we Mzen teritoryal arnade bi
kin. Evya ji wek qanün him we li ser herkesi ferz bikin; 
paşe ji di nav milet de we gorey xwe, kesan ji nav yen 
dilxwaz helbijerin. Bi vi awayi ciran dikare çavderi ü 
qontrola Girane xwe bike. Karker dikare li ser hevale li 
cem xwe muxbiriye bike ü hevale xwe destgir bike. 

Hezen demokrat, şoreşger ü welatparez li hember 
van haziri ü planen dewleta Tirk pewist e bedeng ne 
minin. Hej di seri de em ji ji bo parastina gele xwe ü ji 
bo püçkirina van herişen nu amede bin. 

A yekem, di nuha de, di nav raya gişti de, armanca 
Mzen teritoryal çi ye, ji bo çi te damezirandin. Pewist 
e evya baş ifşa bibe. 

Duwem, bo ku kes di nav van kiregirtiyan de ci ne
gre, lazim e gel be hişyarkirin ü kampanyek bi pirali be 
ajotin . 

Seyem, di tekoşina peşmergetiye de, heya iro li 
hember azadixwaz ü şoreşgeran pirani kesen libas
resmi şer dikirin. Ji iro peva Mzeke din ji- ku di nav 
gel de berbelav e- we derkeve peşiya wan. Evya ji 
pewistiya afirandina taktiken nü dertine rojeve .. . 
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TEVGER 

·Di bin des te dewleta xwinxwar de 
her rojeke milteciyan 

Dtimahı'Ka r. ı 'e 
Hin di destpeke de bi 

de han kes der b as bu
bün. Lebele dewleta fa
şist. ew welatparez gir
tibün ü bi rojan işkence 
bi wan dabü kirin ü düv 
re ji ew teslimi dikta
tare Iraqe kiribün. Ser 
vi hawi ji gel disa xwe
diye birayara xwe bu. 
Ewe xwe bidana ser xe
te. Ji ber ku weki din ne 
re u ne j i reçikek xwiya 
dikir. Icar ne bi dehan, 

ne ji bi sedan bün. Ewe 
bi hezaran, deh bezaran 
xwe bidana ser xeten 
mirine . . . 

Bila wer be zanin ku, 
dewleta xwinrej. ne bi 
kefa xwe, an ji neku bi 
rasti demokratik bu, ji 
ber ve yeke deri vekir ü 
gel ji ber agiren bi şewat 
xelaskir. Em dizanin 
ku, ji ber gelek sedemen 
din deri hatin vekirin ü 
gel hat qebülkirin. 
Pişti hatina Kurdista

na Bakur, dewleta ko
lonyalist programeke 
bi taybeti, programeke 
dür u direj. bi dek u dal
ab an dagirti da berxwe; 
di destpeke de gel xistin 
çend kampan ü ew ji 
gele Kurdistana Bakur 
bi dür xistin. tecrit ki
rin. Der ü dora kampan 
bi tela ve peçan u bi 
leşkeren hov ve çavdaxi 
dan. Bi bezaran esker ü 
ajan (resmi-sivil) di 
kampanda bi cih kirin 
ü dest danin ser terş ü 
hemü tişten wan. Bele, 
Kurd li kampan bi cih 
bübün. Le kamp, ne 
kampen ku te zanin, ji 
wan (kampan) bün. 
Kamp, weke kampen 
e sira u h in j i xira b tir 
bün. Di kampaı;ı de kon 
(çadir) u nivin kem bün. 
Xwarin ü vexwarin pirr 
xirab u ter nedikir. Pa
qiji tunebü. Hernam u 

mirinek e 
avdestxane bi care de 
tunebü. Di qirej ü nepa
kiye de gel hetikibü. Ne
xweşiyen nuh bi wan 
girtibü. Ev rewşa han, 
ira ji bi rengeki hin xi
rabtir berdewam e. 

Li kampan, li hember 
biryar ü kiryaren dew
lete derketin, bi rojan 
işkence ye, zindan ü 
kuştin e. Gelek insane 
me yen heja. bi derketi
na li hember biryaran 
jiyana xwe dan ser. Ji 
aliyen eskeren barbar 

ve hatin kuşUn. Gele
kan ji işkence ditin u 
ketin zindanan. Ji wan 
bi dehan kes. di zinda
nan de büne perişan. 

Diktatoriya faşist. 
hale ku bi sere Kurda de 
hatiye, ji xwe ra kir 
malzeme u pe propogan
da Xwe geş kir. Li hemü 
cihane bela kir u da 
diyarkirin ku; dewleta 
Tirkiye ne dewleteke fa
şist e. Di mesela Kurdis
tane de ji. propoganda 
ku li diJi dewlete te ki
rin, ne rast e. Tirkiye 
dewleteke demokratik e 
u doste milete Kurd e!! 

Di ve mesele de, mix-
. alefeta li diji hukümeta 
Özal ji, bi hür u giren 
xwe ve, biryaren hukü
mete qebül kirin, de
stek dan ü parastin. Bi 
tevayi mesele, ji poli
tika roj ani ü partizani 
derxistin. Mesele, ji bo 
hemuyan bübü mese
leke tevayi ya dewlete. 
Le di aliyen din da ji, 
her yek ji aliye xwe ve 
xwestin ku ji ve mirata 
be xwedi pareke bi deste 
xwe bixin. 

Dema ku bi 10 beza
ran cane me bere xwe 
dan ber bi Kurdistana 
Bakur di we deme de li 
Tirkiye ji. ji bo guherti
na Destura Esasi ya Tir
kiye referandüm hebü. 
Di we deme de, bi tay-

beti di ware propoganda 
partiyan de, gele Kurd 
bübü xwediye roleke 
mezin. Ji serok wezire 
Tirkiye Özal, heta sero
ke mixalefete İnönü, ji 
Demirel, heta Ecevit ü 
serokpartiyen din an 
peşketiyen dewlete, ser
oke ordi u Mlt'e ... Yek bi 
yek, an bi heyetan bere 
xwe dan ber bi Kurdista
ne u seferen xas pek 
anin, bi gel re peyivin ü 
cih cih h evi dan gel!. .. 

Ji bo dewleta kolon
yalist gele Kurd bübü ge
leki bi qimet. U di ware 
din da ji kamp fı gel ji 
hev tecritkiri bfın. Pe
wendi, bes ji bo serok fı 
heyeten partiya. mazin 
fı ajansen dewlete fı yen 
ku destür girti bfın, ji 
wan re serbest bfı. Ji bo 
gele Kurdistana Bakur, 
ji bo organizasyon, ro
nakbir u rojname fı roj
namevanen demokra
tik qedexe bu. Ji bo or
ganizasyonen navnete
wi yen weke Xaça Sor fı 
yen. din qedexekiri bfı. 
Lekolinkirin ji bo çe
ken kimyayi ji qedexe 
bu. Ji bo lekolin a te
dawtya gel daxwaz he
mü be destür hiştin, re 
li wan girtin. 

Dewleta xwinmij, da 
diyarkirin ku; "birin
daren ku bi çeken kim
yayi hatine birindar
kirin, di nav milteci
yan de nebatine ditin. 
Propogandayen ku ten 
kirin ne rast in. J i 60 
bezaran betir insan ha
tine ba me, le ji wan ke
seki ji bi çeken kimyayi 
hatiye birindarkirin 
nin e! ... " Dewleta şove
nist, bi van kiryaren 
xwe yen qirej. alikari
yeke mezin dida nijad
pereste Saddam. 

Alikariya ku ji cihane 
fı ji gele Kurdistana Ba
kur hatibfı u hin ji te 
şandin, bi tevayi(bes) 
ket kise dewlete. Gele 
me je be par ma u dimi
ne. Bexweditiya gele Kur 
distane, di ve rrıesele de 
careke din xwe nişan da 

Pirsa dawiye ku em 
bejin; rewşa gele Kur
ctıstane ira di astengek 
geleki mezin fı xirab 
daye. Dewleten kolon
yalist li hemfı perçeyen 
Kurdistane. programen 
ku dane ber xwe; hedef-

girUna jiyana gele İne u 
wendakirina hebfına 
welate me ye. 

Program fı politikaya 
ku dewleta Tirkiye daye 
ber xwe ew e ku; bi çi ha
wi dibe bila bibe, pewist 
e ku peşi li Kurdistane
ke serbixwe be girtin. 
Bu çend salen dawiye ku 
dewlet, bi hemfı teşkila
ten xwe. bi dost fı heval
benden xwe u bi pispo
ren emperyalistan ve li 
ser mesela milete Kurd 
d ise kinin. Arrnanc: fet
is andina mesele di na
va çembereke geleki 
teng da fı dfırxistin ji 
helkirina bingehin e. 
Ev siyaseta han, bi si
yaseta Amerika Yekbfı
yi fı emperyalisten din 
ve ji giredayi ye. Di me
sela milteciyan de qe
bfılkirina hebüna Kur
da, di bingeha xwe de, 
perçek ji siyaseta wan a 
dür ü direj a li ser Kur
ctıstane ye. 

Bila neye jibirkirin 
ku, heta do, dewleta 
barbar digot ku; "Kurd 
nine. Yen ku ji xwe re 
dibejin em Kurd in, di 
esle xwe de ew Tirk in, 
Tirken çiyayi ne". Le 
ira. dewleta şovenist. 
weke ku tu cari ev di
tinana neparastin e fı 
dibeje ku "Milteciyen 
hatine Kurd in fı biray
en me ne. Le Tirkiye ji 
bi milyanan en ku Kur
di dipeyivin hene!. .. " 

Bila ev rastiya neye ji 
bir kirın ku, dewleteke 
bi sed salan zilm fı zor
ctari kiribe fı hebfına gel 
hedef girtibe, bi nişka 
ve ev mesele anina hale 
fı girtina roj eve ne nor
male fı ne ji (bi rasti) 
parastma Kurda ye. 

Di ve rewşa ku ira gele 
Kurdistane te da ye, 
mesfıliyeteke geleki me
zin ketiye ser mile parti 
fı rexıstinen siyasi, za
na fı pispor, ronakbir fı 
niviskar, bi kurti we
latperwer fı dilxwazen 
Kurdistane. Ji wan he
mfıyan te xwestin ku; ji 
bo . rizgari fı azadiya 
Kurdistane, ji bo Kirak
irina listik, dek fı dola
bcn ku li ser Kurdistane 
ten listikandin, wana 
bi tevayi bibine ü li 
hember tedbiren radi
kal bistıne. 

• 

Dijminaya TEVGER'e 
·ne re ye 
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Li Kurdistana Bakur mesela şoreşe ya esasi mesela 
rexistini ye . Li dervi mesela rexistini meriv kane bibe
je rewş baş ü gel ji bo rojen dijwar hedi hedi arnade 
dibe. Dijmin bi ternama hovitiya xwe, bi ternamazilm ü 
xwinrejiya xwe nikane peşiya tekoşina şoreşgera big
re, nikane gele Kurd bisekinine ü pirsa milete Kurd 
bincil bike. 

Le li hela rexistini rewş ne ew çend baş e. Yek yek 
rewşa rexistini ü pewendiyen nava rexistina bersiva 
rewşa mevcüd nade . Ji ber ve çende rexistinen şo
reşger ü welatparez bi du meselen giring rü bi rü ne ü 
dive ji van meselan re çareyeke bibinin. Ji van yek, 
dive her rexistin pirsen xwe yen rexistini çareser bike, 
xwe bişidine, saxlem bike ü ya diduwa, tekeşin bide 
kupewendiyen nava rexistinen şoreşger xweş bibin, 
peş bikevin ü yekitiyen pewist ben damezirandin. 
TEVGER di ve hele de gavek e ku hatiye avetin. Ga
vek li peş ü şoreşger e. TEVGER destkevtiyek bizava 
şoreşger ya Kurdistana Bakur bi tevayi ye. Wezifa 
şoreşgera ew e ku ve destkevtiye piparezin, xwedi 
bikin ü xurt bikin. 
Beşik TEVGER ne rexistinek di ser rexna re ye. Ka

ne be rexnekirin ü dive be rexnekirin. Ji bo TEV
GER'e rexneye n dirist ü şoreşger ewe bibe alikar ji bo 
kemasi ü xeleti bene ditin ü çareserkirin. Ev ji, ji TEV
GER'e re xizmetek mezin e. 

Le rexne ü dijminati tiştini cüda ne ü dive neyen li 
navhevxistin. Dive dijminati ü dijminatiyen di bin per
da rexnegirtine de dibin, bene eşkerekirin. Ji bo pa
rastin, paşkettin ü xurtbüna TEVGER'e ü ji bo eşke
rekirin ü mahkümkirina dijmindariyen bizava şoreşger 
ev şert e. 

TEVGER rexistinek nü ye. Teva ve ü teva jiyana 
TEVGER'e ya kurt li ser we gelek tişt hatin gotin. Dij
min li heleke, eşkere ye, pe ne xweş e ü dijminati 
dike. Ev te famkirin. Le hucüm ü dijminatiyen ji hinek 
der ü doren Kurd, ku ji xwe re dibejin şoreşger, bi 
rastibe mane ne. Hinek derdcr ji damezrandina TEV
GER'e ü heta iro dest pe kirine yasina dixwinin. Dibe
jin TEVGER mi ri çebüye ü pe kefa xwe tinin. Ji bo mi
ri na TEVGER'e çi ji w an te dikin. Ji bo çi? V ana ji paş
ketine heznakin. Kar ji wan naye le naxwazin li dervi 
wan ji kar bimeşe. Li heleke qala yekitiya, li hela din 
dijminatiya yekitiya dikin. Ewana durü ne ü ternama 
kare wan ew e ku toze bavejin çaven xelke. Dixwazin 
av şoli bibe, bekeriyen wan nayen ditin. 

TEVGER'e bi rexistinek Ewrüpi gunehbar dikin, ve
ya ji hucüm ü dijmintiyen xwe re wek sebeb nişan di
din. Ev neheqi ye. Ne neheqi tene , buxtan e. Hinek 
ji van heta li welet bün nebün "rexistin". Belki nedi
zaniiı yan ji ne diwerin. Heta hinek ji vana li dervi we
lat ü bi armanca siye bavejin ser TEVGER'e, bes bi ve 
armance, dixwazin "cepha" çebikin. Qala yekitiyen fi
reh le xebaten teng dikin . Em eşkere bibejin, di
ristbüyin baştir e ü bi nizimbüna tükesi kefa me naye. 

Em bawer in rewşa ku hereketa Kurdistana Bakur te 
de ye heq nade tu kesi ku xwe bibuxdine. Ji devla 
yen deri xwe şiret yan ji gunehbar bike, wezifa kes ü 
derüdoren cidi ew e, li rewşa xwe binere, ji ber çav 
derbaske ü nas bike. Xwiya ye herkes nikare veya 
bike. Em te dighen . Lakin xwenaskirin bi ehlaq ü mer
xasiya şoreşger qabile. Yen jipeşeroje be Mvi nika
nin ve merxasiye nişan bidin. 

Di tekoşina şoreşgeri de ciye be hevitiye tune ye. 
Sebeb ji tune ye, Dive em bi serkevin ü ji bo veya se
beb pir in. Em heq in ü bere me li peş e. Di tekoşine 
de şüna be Mvitiye sebir, inyat ü fedekari dive. Şe
wir ü tifaq dive. Di TEVGER'e de dest bi dest, mil bi 
mil. .. 

-- ' 
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TEVGER ii 

Biryara avakirina dewleta 
Filistin, di diroka gele 

Filistin de rllpeleke nU vekir 
Demek bere Urdine, ji bo 

axa Filistin ya ku di bin huk
me we de bu biryareka girt 
ku nedihate payin. Gora bi
ryara Urdine, wan dest ji 
axa Filistine kişand O dev ji 
"mafe xwe ye serdesti" 
berda. Ve biryare li Şeria 
Rojava valatiya idari, hiqü
qi u siyasi çe kir. Di nav hez 
O gele Filistin de minaqe
şeyek nu vekir. Bi taybeti 
ji, pewist bu RRF(Rexisti
na Rizgariya Filistin) bigihe 
biryareke. Ji bo ve F RRF'e 
Konseya Netewi ya Filistin 
civand. 

Konseye, 15'e Çiriya Pa
şin a 1988'an biryara Dew
leta Filistin ya serbixwe 
girt. 
Tekoşina gele Filistin, ji 

gelek merhela derbas bu, 
heta roja iro hat. Axa gele 
Filistin çawa ku perçe per
çe bu, gele Filistin ji wisa 
hat perçe kirin. Gele Filistin 
bu geleki mihacir (pena
ber); li welaten Ereban be
lav bu O di siyaseta wan 
dewletan de bu argümene 
berjewendiye . 

Sala 1982'an, ji bo gele 
Filistin bu saleke hin dra
matik. Hezen israil yen e
rişkar hicumi ser axa Libna
ne kirin o di wexteke kurt 
de gelek heremen Libna
ne dagirtin. Zor dan rexisti
nen Filistin, ku ew ji Libna
ne derkevin. Di encame de 
planen kevneperest O si
yonistan biserektin. Rexis
tinen Filistin mecbur bu n, ji 
axa Libnane derkevin. va 
derçüna rexistinen Filistin 
ji axa Libnane, belavbüyin 
O mihacereteke din ani. Bi
zava gele Filistin şikest 

xwar. Di nav rexistinen Fil
istin de perçebüyin O di
jayeti çebu u tesira RRF'e 
gelek kem bu. Ev rojen 
tari, heta destpeka sala 
1988'an hatin. 

Destpeka sala 1988'an, li 
ser axa Filistin, berxweda
na zaroyan, pirekan O bi 
gişti ya gel xwe nişan da. 
Ve berxwedane tesireke 
mezin xiste dile Siyonis
tan. Dewleta israil hemü 
us lu ben zor u zordariye bi
kar ani O bi sedan kes kuşt 
u birindar kir: Le be le nikari 
bu, agire rizgari u azadiye 
bitemirine. Hemü aqilmen
den empertalistan ji qebül 
kirin ku ev berxwedana be
çek ji xwediye tesireke 
mezin e. 

Di nav van büyer O şertan 
de, Konseya Netewi ya Fil
istin, dewleta xwe da xwu
yakirin . Bi ve biryare, dos
ten gele Filistin şa bu n. Dij
minen wan aciziya xwe ge-

lek bi dijwari diyar kirin. 
Gele me ji, di Rojhilata 

Navin de geleki bindest O 
belengaz e. Ji dehan salan 
vir de ye ku di nav tekoşi
neke heq da ye. Em ji dix
wazin bigihin armanca 
dewleteke serbixwe O de
mokratik. Ji bo ve ji em 
baştir te digihin ku biryara 
gele Filistin te çi mane. Em 
bi dil O can piştgiriya biryara 
Konseya Filistin dikin. 

Konseya Filistin biryara 
xwe ji aliye huqüqi, li ser 
bingehe biryara Mileten 
Yekbuyi ya 181'e da, ku di 
29 Çiriya Paşin a 1947'an 
de hatibü girtin._ 

Daxuyaniya Konseye, ji 
dervayi ve biryare, behsa 
biryara Mileten Yekbuyi yi 

hejmara 242'yan ku di 
1967'an e hatibü girtin O 
behsa O hejmara 338'e 
dike ku di sala 1973'an de 
hatibu girtin. Le bele, bi 
şerteki ku israil O OYA ji 
dewleta Filistin a serbixwe 
qebül bikin. 

Biryara Konseye gavek e 
ji bona safibuna pirsa Fil
istin bi riyeki aşti. Ji niha 
şün va, emperyalist O he
valbenden wan, nikarin ji 
bo çareserkirina pirsa Fil
istin, bi hesani sedema 
diyarbikin. 

Wek te zanin, di anca
men pişti civina MY O ge
lek danustendinan de 
RRF'e vekiri israil naskir. 
DY A F li ser ve yeke biryar 
da ku, bi RRF re bide O 
bistine O bi riya balyozxana 
xwe ya Tunuse peywendi 
bi RRF re dani. israil bi ve 
biryare gelek aciz bu . 

Di ve pirse de tişte bin
gehin cibicikirina ve birya
re ye. Wek xuya ye, dagirk
eri ya israil dom dike. He
zen Filistin li ser axa xwe bi 
cih nebüne. 

Tirkiye ji biryara Konseya 
Filistin naskir. Nijadperest 
O şowenisten Tirkan tişteki 
bingeh di minaqeşe de 
anin zirnan O gotin: "Naski
rina Tirkiye te we mane ku 
rojen Peş va biryara ji bo 
Kurdan ji kare bibe birya
reka emsal". 

Ev ne rin ji, ji bo me 
giringiya biryara konseye 
derdixe hole. Gele Kurd u 
Filistin li Rojhilata Navin, 
du gelen bira ne O berje
wendiyen wan yek in. Du 
gelen bindest in. Axa wan 
di bin desten kolonyalistan 
da ye O mafen wan yen ne
tewi O demokratik ji wan bi 
zore hatiye stendin. Safi
buna pirsa gele Filistin li 
ser Tevgera Gele Kurd ji 
dikare tesirek baş bike. 

AnıenKa disan heriş bir ser Libyaye 
Di roja 4'e Çileye Paşin e 

1989'an de firoken şer (F-14) 
en Hezen Amerika yen De
ryayi 2 firoken Libyaye yen 
Mig 23 xistin. Wek te zanin 
sala 1986'an ji firoken DYA 
eriş birin ser paytexta Libyaye 
fı mala Seroke Libyaye M. Qed
dafi bomhebaran kirin. Ame
rika nuha ji ev çend meh in 
gefa li Libyaye dixwe fı iddia 
dike ku "Libya kargehen çeken 
kimyayi ava ıdike. Lazim e dev 
ji ve berde". Libya ji van goti
nan qebfıl nake fı ve iddiaye ji 
bo erişa Amerika wek sebebek 
derew nişan dide. 

Firoken Amerika j i filoya 
Amerika ya ku di Derya Spi de 
seyir dike rabfıbfın. Li gor 
nfıçeyan çend keştiyen şer ji 
ber bi Libyaye ve bi re ketine. 

Libya ji bo rfıreşkirina heri
şe mesele bir civina Konseya 
Ewlekari ya Milleten Yekbfıyi. 

• 
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Bi nexweşiya sorikan 
60 zarok nıirin 

Z&rok~n malek~ glşt bl nexweşin~ ketine 

Li gor nfiçeya kovara "2000'e Dogru" li Kurdistana Bakur; li 
bajare W ane fi gunden der fi dora we heya nuha 60 zarok bi ne
xweşiya sorikan mirin. W ek te zan'in nexweşiya sorikan bi aşi
kirine zfi te derbaskirin. Heger zfi le be mezekirin nesaxi derbas 
dibe. 

Li gor nfiçeya kovare li hernil qezayen W ane roje ji 20 heya 
70 zarokan ten nexweşxane ji bo dermankirina ve nexweşiye. 
U hatiye zanin ku doktoren dewlete ew aşiyen ku dane zarokan 
kevn bfine fi hiç tesireke ser nexweşiye nakin. 

Mesfilen nexweşxanan ji mirinen nu ditirsin. He ta nuha ji ali 
dewlete ve ji tu mudaxelen nu nehatine kirin. Ji ber zivistane 
heya nuha ji 240 gundan ji çu agahdari nehatiye girtin. 

Doktore nexweşxana Kixzi(Gürpınar)ye ku 30 km. ji merke
za Wane dfir e, weha dibeje: "Roja 25-30 nexweşen sorike ten, 
em reçete dinivisin fi wana dişinin. Do Xoşebe(Güzelsu) gundi 
hatın, gotin ku 3 zarok mirin e. Min du caran xwest ez biçim 
wi gundi le re girti bU" . 

Kolonyalist ji bo qirkirina gel bi buhaye milyonan helikop
ter fi pilotan kire dikin, le "nikarin" riya gundeki ku 40-50 km. 
ye vekin an jl hellkopterek pizişki verekin we dere. 

Bi şika qetla Olof Palme 
Swediyeki 41 sali 

hate girtin . 
Di meha ÇileyePeşin de (16. 12. 1988) li paytexta 

Swede li Stockholme bi şika kuşdare Olof Palme 
serokwezire kevn Swede, Swediyeki 41 sali hate 
girtin. Pireka Olof Palme Lisbet Palme fı du 
şahiden din, girti naskirine. Wi bere ji mirovek 
kuştiye, ketiye hefse fı di nexweşxana dinan de 
maye. Ev kes ji ali çapemeniya Swedi ''yeki esrar
keş, alkolist, kriminal" te nasandin. Rewşa girti 
ya "4 ı sali" dom dike. Dadgeha Swede di nezik de 
we biryara xwe ya dawiye bide. 
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TEVGER 
TEVGER 

Kürtçe-Türkçe olarak 
iki ayda bir yayınlanır 

Adres:P.Box:943 
114 21 Stockholm/Sweden 

Türkiye Kürt Sığınınacıları Kırıma Terkediyor 
• 

KAMUOYU BU TRAJEDIYE işkence, 
lrza Geçme, 

Kurşuna Dizme .. 

• 
SESSIZ KALMAMALI 

1988' in Eylül ayı başların· 
da halkımızdan yüzbin dola
yında kişi Irak'taki barbar re
jimin kimyasal silahlarından 

kaçıp Kürdistan'ı bölen sını

rın bir yanından öteki yanına 
(Türkiye Tarafına) geçtiğinde 
Türk hükümetinin görünürde
ki tutumu ilginçti. özal hü
kümeti bunu hem iç, hem 
dış politikada kullanmaya 
çalıştı. Türkiye'nin insani 
amaçlarla sınırlarını açtığı 

görünümünü vermek istedi. 
Böylece hem kendisini Kürt 
halkına şirin göstererek yak
laşan referandumda Kürt seç
menden destek almaya çalış
tı, hem de dış kamuoyunda 
Türkiye'nin kötü görüntüsünü 
silmeye, yumuşatmaya çaba
ladı. 

Ancak buna, yalnızca, 

Türk devletinin Kürtlere yö
nelik politikasının dününü ve 
hatta bugününü bilmeyen saf
lar inanabilirdi. Kendi sınırları 
içinde tuttuğu Kürdistan'ın 

en büyük parçasında halkımı
zı yok sayan, mücadelemizi 
ezmek, dil ve kültürümüzü u
nutturmak için her türlü zor
balığı yapan bu rejimin Irak 
Kürtlerine yumuşak ve insan
ca davranması için ne değiş
miştİ ki?. Daha kısa süre ön
ce, yurtsever güçleri ezmek 
için Irak Kürdistanı'na saldı

ran, bomba yağdıran o değil 
miydi? Bu rejim, ancak Irak' 
ın Kürtleri yoketmesinden se
vinç duyar, bunun için ona 
tüm gücüyle yardım da eder
di. 

TEVGER'den 
• 

Ama özal, hem sömürgeci 
rejimin tarihi tercübesine sa
hiptir, hem de ABD' li ünlü 
reklam ve propaganda uzman
larından dersler almıştır; iki
yüzlülükte, yalancılıkta usta
dır. 

Ne var ki yalancının mumu 
yatsıya kadar yanar. Türk 
devletinin Kürt mültecilere 
karşı tutumu da bugün or
tada. O, bu insanlara tam bir 
düşmanlıkla davranıyor. On
ları tutsak kamplarından daha 
beter durumdaki kamplarda 
tutuyor. Kampların çevresi 
telörgülerle,. asker ve polis 
kordonuyla çevrili. Aradan 

Geleceği Inşa Yolunda 
Tevgera Rızgariya Kurdıstan 'ın çalışmalarını, dü

şüncelerini, politika ve istemlerini kamuoyuna du
yurmak ve örgütün üye, mensub, taraftar ve sempa
tizanlarıyla bağlarını geliştirmek amacıyla 

TEYGER, merkezi yayın organı olarak yayın ha
yatına başlıyor. 

Tevgera Rızgariya Kurdistan, ülkemizin Türki
ye 'nin buyunduruğu altında olan parçasında sö
mürgeci boyunduruğu yıkarak halkımızı kurtuluşa 
götürme mücadelesinde, ertelenemez bir görev ve 
olmazsa olmaz koşul haline gelen ulusal demokra
tik birliğimizi sağlama yönünde atılan ciddi bir 
adımdır. TEYGER bu adımın, bir yandan birlik 
içinde yeralmamış devrimci, yurtsever parti ve ör
gütlerin katılımıyla diğer yandan örgütsüz halk 
kitlelerini örgütlü savaşıma kazanınayla sağlam

laştırma gereğinin derin bilinci içindedir. Yayın 
organı olarak TEYGER de bu bilinçte hareket 
edecek, bir yandan sayfalarında örgütün çalışma
larına, halkımızın içinde yaşadığı ağır koşullara, 
sömürgeci faşist rejimin baskı ve zorbalıkianna 

kamuoyunun dikkatini çekmeye, bu alanlarda du
yarlılığı arttırmaya çalışırken diğer yandan, Kür
distan halkının ulusal demokratik muhalefetinin 
toparlanması, yığınsaliaşması ve yüksek bir örgüt
lülük düzeyine ulaşması sorunlarını aydıntatmaya 
çalışacaktır. Bu anlamda, yalnız redaksiyonun, 
ya da üye örgüt ve mensuplarının değil, tüm ilerici 
yurtsever aydınlarımızın çalışmalarına, yazılarına 

sayfalarını açacak tır. 
Son derece karmaşıklaşan ve hızla değişen çağ

daş dünyamızda her türlü ulusal demokratik hak
larından yoksun, varlığı bile inkar edilen Kürt ulu

(Deuamı Sayfa 6'da) 

aylar geçti, ne yeterince ça
dır, ne battaniye, ne yiyecek
giyecek, ne de ilaç verdiler. 
20-30 kişi bir çadırda kalıyor. 
Dört kişi bir battaniyeyi pay
laşıyor. Kürdistan'ın bu par
çasındaki halkımızdan tümüy
le tecrit edilmişler. Ne iç, ne 
de dış yardımların ulaşmasına 
izin verilmiyor. Buna karşılık 
da bir yandan devlet kuruluş
ları, diğer yandan Kızılay i
çerden ve dışardan yardım is
tiyor ve topluyor. Anlaşılan, 
özal hükümeti, bir yandan 
Kürtleri esir kamplarında aç
lıktan, soğuktan, ilaçsızlıktan 

toplu kırıma terk ederken, 

diğer yandan, onların sırtın

dan döviz kazanmak istiyor. 
Yine , mültecilerin bir bö

lümü zorla İran'a gönderilir
ken, bir bölümü de cellatlara 
geri verildi. Sömürgeci Türk 
devleti onlardan kurtulmak 
için herşeyi yapıyor. 

Bastıran kış koşullarında 

ise durum çok daha korkunç
tur. Son günlere kadar, iki bin 
metre yüksekliğindeki Yük
sekova kampı bile tam olarak 

boşaltılmamıştı. Kaldı ki, kış 
mevsiminde Kürdistan'. 
ın hiçbir yerinde çadırlar

da barınmak mümkün değil. 

Bir bölüm mülteci, sözde 
Muş'taki "deprem konutları" 
na nakledildL Bu konutlar 
çoktan yapılmış, çürük ve bu 
yüzden de depremzadeler ta· 
şınmayı reddetmiş. Geçen 
zaman içinde daha da çürü· 
müşler. Altları batak. Burala
ra, 60 metrekarelik yerlere 
25-30 kişi konuyor. 

Bu kötü koşullar nedeniyle 
daha şimdiden, çoğu çocuk 
olmak üzere 300 dolayında 
kişinin öldüğü belirtiliyor. Bu 

kötü koşullarda salgın hasta
lık, soğuk ve açlıktan çok 
daha büyük bir kırımın gelme
si şaşırtıcı olmaz. 

Sömürgeci-faşist rejim, 1-
rak'ın kimyasal silah kullandı
ğım bile gizlerneye çalıştı. 

Şimdi ise, tüm bu yaptıklarıy
la, kimyasal silahlardan kur
tulmuş bu insanları kendisi 
yoketmektedir. 

(Devamı sayfa 7'de) 

TEYGER'in Seçim Bildirisi: 

HEPSiNiN CEZASI 
lO AY! 

Yüzbaşı Ali Şahin de 12 
Eylül döneminin ünlü adların
dan biridir. Türk ordusunun · 
bu "şerefli" subayı, ününü iş
kence yapmaktan, ırza geç
mekten, insanları kurşuna 

dizrnekten yapmıştır. Kendi 
deyişi ile yürekten bir "Ata
türkçü", " vatan kurtarıcısı" 
olduğu için, "bölücü ve yı

kıcı mihraklar'' kendisine 
düşmandır. Adını çıkarmış
lardır .. 

Ama komutanları da ken
disiyle aynı görüşte oldukları 
için, tüm bu işkence, ırza geç
me, kurşuna dizme gibi olay
larını, ya önemsiz şeyler, ya 
da görevin bir parçası say
mışlar ve bu "şerefli Türk su
bayı"nı görev başında tutma
ya, hatta onurlandırınaya de
vam etmişlerdir. 

Yüzbaşi Ali Şahin, 12 Ey
lül'ün ilk dönemlerinde Muğla . 
yöresinde idi. Orada, bir olay 
nedeniyle hakkında soruş

turma açılan bir kişinin tüm 
ailesine (yaşlı ana-babaya, o
ğullarına, gelinlerine, 8 yaşın
daki kızlarına) 17 gün süreyle 
işkence etmiş, hatta baskı 

için 10 aylık bebeği bile aç 
bıraktırmıştır; onun teşviki 

ve ısrarıyla askerler tarafın

dan gelinin ırzına geçilmiş. 
üstelik bu aile ne solcu, ne 

"bölücü", ne "terörist". Aile
nin büyüğü Bayındır kasaba
sının ANAP ilçe Başkan Yar
dımcısı. Yani iktidar partisin
den, "güvenilir" bir yurttaş. 

Ama bu itibarlı yurttaş da 
uzun süre derdini kimseye an
latamadı. Sonunda Yüzbaşı 

Ali Şahin ve suç ortakları 

hakkında Muğla Ağır Ceza 
mahkemesi 'nde işkence yap
maktan ve ırza geçmekten do
layı dava açıldı. Dava devam 
ederken, sanık ne gözaltına a
lındı, ne tutuklandı, ne de gö
revinden oldu. Niye olsun ki? 
Ne solcu bir öğrenci, ne işçi
lerin hakkını arıyan bir sendi
kacı, ne barış derneği üyesi, 
ne bir Kürt aydını ve yurt
seven, ne iktidarın hoşuna 

gitmeyen yazılar yazan bir ga
zetecidir o! 

Yüzbaşı Şahin'i ·görevle 
Kürdistan'ın Bingöl kentine 
gönderdiler. Ve bu işgüzar 
subay yeteneklerini burada da 
kısa sürede gösterdi : Kurban
larından biri öğretmen Sıddık 
Bilgin'di. Ama bu olay örtbas 
edilemedi. Sıddık'ın ailesi so
runu basma duyurabildL So
nunda, terhis olan bazı erie
rin de ifadesiyle Yüzbaşı Şa
hin'in tüm cinayeti meydana 
çıktı. Şimdi bu olay nedeniy
le de Ankara Ağır Ceza Mah
kemesi'nde yargılanıyor. 

Ama bundan birşey çıkar 
mı? Çıkmıyacağı ortada. 
Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'· 
nin kararı Yargıtay'da kesin
leşti. Yüzbaşı Ali Şahin'e iş
kenceden 10 ay, emrindeki · 
işkencecilere ise ikişer ay ce
za verildi. Yani Yüzbaşı Şa
hin 4-5 ay yatıp çıkacak. 

Belki o bile olmayacak; ida
re edilecek .. O ve suç ortak
ları ırza geçmekten ise aklan
dılar (herhalde tanık bulun
mamıştır!). 

(Deuamııoyfa 6'da) 

SEÇiMLERi CANLI BiR EYLEM 
PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜRELiMI 

ilerici ve demokrat kamuoyuna, 
Yurtsever halkımıza, 
26 Mart 1989 günü Türkiye'de yerel 

seçimler yııpthyor. Elbette daha önceki 
ler gibi, bu seçimler de demokratik 
bir ortamda gerçekleşmiyor. 

Türkiye'de faşist rejimin karakte
rinde bir değişiklik yok. Temel hak ve 

. özgürlükleri ortadan kaldırmayı amaç
layan 1982 anayasası ile ona paralel 
olarak çıkartılmış diğer baskı yasala
rı yürürlüktedir. Sendikal ve diğer iş
çi hakları üzerindeki yasaklar devam 
ediyor. Bir avuç parababası dışında, 
toplumun ezici çoğunluğunun örgüt
lenme ve düşüncelerini açıklama öz
gürlüğü mevcut değil. işkence temel 
sorgulama biçimi olma özelliğini 
koruyor. 

Irkçı-sömürgeci güçlerin Kürdistan'
da sınır tanımaz baskı ve zulmü sürü
yor. Köy baskınlarının, keyfi tutukla
ma ve işkencelerin, katliamların ardı 

arkası kesilmiyor. Sömürgeci çeteler, 

halkımızı topraklarından sürme, dil ve 
kültürümüzü, ulusal kimliğimizi yok
etme çabalarını durdurmuş değiller. 

Sol ve demokratik güçler, Kürt 
yurtseverleri bu seçimlere de, legal 
palanda örgütlenme ve görüşlerini öz
gürce dile getirme haklarından yoksun 
olarak giriyorlar. Bu bakımdan 26 
Mart seçimleri bundan öncekilerde ol
duğu gibi yine mevcut burjuva parti
leri arasında bir yarış biçiminde ge
çecek. 

Ancak bütün bunlar yine de seçim
lerin ve seçim döneminde yapılacak 

çalışmaların önemini küçümserneyi ge
rektirmez. Her şeyden önce ilerici ve 
demokratik çevreler, yurtsever insanla
rımız, bundan vararianarak kitlelerle 

. daha iyi bağ kurabilir, faşist-sömür~eci 
rejimin içyüzünü açığa çıkarma ve pro
paganda faaliyetlerini hızlandırabilir

ler. Derin ekonomik bunalımın neden-

. lerini, açlığı, yoksullu~u ve terörü an
latmak için bu bir fırsattır. Yine se
çim dönemi Türkiye ve Kürdistanlı 

demokrasi güçlerinin biraraya g~lerek 
ortak çalışma yapmaları için. de daha 
iyi olanaklar sunuyor. Bundan yarar
lanalım. Koşulların elverdi~i yerlerde 
öncelikle ortak bağımsız adaylar gös
terelim. Eğer bu olanaklı değil veya 
yurtsever demokratik hareketin çi.kar
ları gerektiriyorsa, partili olup olma
masına bakmaksızın . ilerici, yurtsever 
ve demokrat adayların seçilmeleri için 
çaba harcayalım, onlara destek olalım .. 

Seçimleri canlı bir politik çalışma 
ve ortak eylem platformuna dönüştü
reJim. 

OCAK 1989 

Kürdistan Kurtuluş Hareketi 
TEVGER 
Yürütme Kurulu 
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R. Hetav · 
(PARHEZ) 

Direniş Merkezleri: Hapishanelin 
Kürdistan ulusal kurtuluşu uğruna savaşım veren Kürdis

tanlı yurtsever "tutsaklar" sömürgeci rejimin hapishaneleri
ni ve mahkemelerini tarihin derinliklerinden bugüne birer 
savaşım platformuna ve direniş merkezlerine çevirmişlerdir. 
Kuşkusuz bu Türkiyeli devrimci güçler bakımından da böy
ledir. 

özellikle 12 Eylül faşist darbesi sonrasında hapishane ve 
mahkemeler sadece ulusal çapta değil aynı zamanda uluslar
arası arenada da yankı uyandırmış ve bu özellikleri ile de 
ulusal kurtuluş savaşımında önemli ve ilerietki işlev gör
müşlerdir. 

" Yurtseverlerin hapishane direnişleri genellikle kendileri 
açısından yani hapishane iç koşullarının iyileştirilmesi ba
kımından pek kalıcı sonuçlar yaratmamış olsa da, gerek 
politik ideallerine ve gerekse ulusal savaşıma ivme kazandır
mışlardır. Elbette bu direnişler bedelsiz olmamış, direniş
çilerin canı pahasına gelişme göstermiştir. 

Bu direnişler hapishanelerin dört duvarına sığmazken 
dışardan da destek görmüş ve kimi zaman kendiliğinden, 
bazen de sistemli bir dayanışma temelinde başarılı sonuç
lar elde etmişlerdir. 

Ne var ki, Ekim 88 sonlarından başlayarak yaygınlaşan 
açlık grevleri ölüm orucu boyutuna yükselip hapisten ha
pise geniş bir destek ve dayanışma görürken aynı tonda 
dayanışmayı ulusal çapta görmedi. Buna bağlı olarak ulus
lararası alanda da geçmiş örnekler dikkate alındığında iste
nen ölçiide bir dayanı~a hareketi geliştirilmedi. Ve yine 
dikkat edilirse hükümet sözcüleri bir önceki direnişler kar
şısında çekildikleri geri konumların tersine sert ve sindirici 
bir tutum içinde oldular. Ulusal çapta gözlenen görece des
tek "tutuklu-hükümlü" yakınlarıyla sınırlı kalırken geniş 

halk kesimleri tarafından gelen destek de oldukça geri 
düzeyde kaldı. 

Kürdistan ve özellikle Türkiye aydın çevreleri, kimi sen
dika ve meslek kuruluşları da daha çok basın ilanları ve 
birkaç toplantı yoluyla dayanışma içine girdiler. Bu göre
ce pasif desteğe rağmen gelişmeyi olumlu karşılamak ge
rekir. SHP üst yönetimi hükümete güç katan bi( tutum 
takınırken taban örgütleri daha duyarlı davrandılar. "Sol
cu Milletvekilleri" ise, kendilerinden beklenen asgari des
tek ve tavrın hayli gerisinde kaldılar. Bu tablo karşısında 
bir de genel Kürt politik hareketinin gerçeğine bakalım: 
Kürt politik güçleri bir bütün olarak bu eylemler karşısında 
olunması gereken hareketliliğin çok uzağında kaldılar. Oy
sa politik güçlerin ülke zeminindeki sosyo-politik etkinlik
leri hangi düzeyde olursa olsun yapabilecekleri vardı ya da 
yaratılabilirdi. Uluslararası düzeyde de geçmişe oranla 
etkili ve caydırıcı bir baskı gücü yaratılamadı. Bu türden 
gelişmeler karşısında somut ve ivedi bir eylemlilik yarata
mayan Kürt politik hareketi bu zaafını aşmalıdır. 

Bugün Diyarbakır hapishanesi yalnız Kürdistan'da değil 
Türkiye'de de hapishane direniş hareketinin odağı, itici 
gücüdür. Diyarbakır'ın göbeğinde sömürgeci rejimin bu iş

kence merkezindeki gelişmelere karşı kayıtsız kalınmama
lıdır. 

Öte yandan Diyarbakır kenti de, tarihsel şanına yakış
mayan bir ölü sessizliği içinde olamaz. 1975'te faşist 
Türkeş'in şahsında faşist hareketi sınırdışı etmeyi başaran 
Diyarbakır halkının o antifaşist eylemi aydınlatıcı, yol gös
terici olmalıdır. 

Yurtseverler, birbuçuk aylık direnişleri sonunda bazı ka
zanımlar elde ettiler. · Ne ki bunların güvencesi yoktur. Bas
kıların süreceği kesindir. Genel Kürdistan politik hareketi, 
sömürgeci rejimin hapishaneterindeki bu insanlık dışı has
kılarına karşı bundan böyle etkili bir konum almalıdır. 

Savşım süreçleri zengin savaşım yöntemleriyle doludur. Gü
nün koşullarına uygun g{lliştirilebilecek demokratik bir yı
ğın hareketi veya hareketleri, ulusal ve uluslararası düzeyde 
destek bulacaktır. Bu konuda TEYGER ve diğer Kürt poli
tik güçleri ortak bir hareket birliği yaratabilirler, yaratma
lıdırlar. Bu gibi alaylarda tekil çalışmayı öne çıkarmak hem 
doğru değil ayrıca da sonuç alıcı olmuyor. Ortak değerleri
mize yönelen baskıların ortakça göğüslenmesi gerektiği 

öğrenilmelidir artık. Politik savunmalarını bile Kürtçe yap
mayı başlatan direnişçilerle "politik çizgi" ayrımı gözet-
meksizin dayanışılmalıdır. ' 

Savaşımiarı ve direnişleriyle ulusal savaşıma paha biçil
mez katkılarda bulunan yurtseverlerin direnişinin sathı 

genişletilip yükseltilmelidir. Şehit edilen yurtsever direniş
çiterin anısını sahiplenmek, yaşayanların sürdürdüğü direnişi 
destekleyip boyudandırmak yurtseverlik görevidir. 

Işkence .. 
Sıcfdık Bilgin olayından da 

bir kaç ayla kurtarması, hatta 
tamamen heraat etmesi şaşır
tıcı olmaz. Bakarsın, bu arada 
bir 12 Mart ya da Eylül daha 
olur, vatan bir daha kurtarılır 
ve Yüzbaşı Şahin'i general o
larak karşımızda görüveririz! 

Hem bu yüzbaşı Şahin gibi 
niceleri var. Bu bir zulüm çar
kıdır ki böyle binlerce zorba 

ve alçak yetiştiriyor. Bunların 
işledi~i melanetlerden kamu
oyuna ve mahkemelere yansı
yan yüzde birdir, binde bir
dir. 

Yalnız birşey unutulmaya: 
Bir de halkın mahkemesi var
dır. Y ata~ında rahat ölmek 
herkese nasip olmaz. Binbaşı 
Esat'ın hesabını nasıl verdi~i
ni gördille Ali Şahin ve onun 
gibiler bunu bir köşeye yaz
sınlar .. 

TEYGER'iN iLK ALTI AYLlK 
ÇALIŞMALARI 

TEVGERA RIZGARİY A KURDIS
TAN'IN KURULUŞUNUN üZERİN
DEN ALTI AY GEÇTİ. 22 HAZİRAN 
1988'DE İLAN EDİLEN TEVGER'
İN, BİR YILLIK ÇALIŞMA PROG
RAMI, öZELLiKLE KURULUŞ, 
öRGüTLENME VE TANITMA FA
ALİYETLERİNİ KAPSlYOR. GE
ÇEN ALTI AYLlK DöNEMDE TEY
GER'İN BU ALANDA YAPTIGI ÇA
LlŞMALARlN BİR KlSMlNIN Dö
KüMüNü OKUYUCULARIMIZA SU
NUYORUZ. 

TEYGER'in siyasi hedeflerinden bi
ri şudur: "Türk sömürgeciliğinin ve 
yerli işbirlikçilerin egemenli~ine son 
vermek ve bağımsız Kürdistan demok
ratik cumhuriyetini kurmak". Bu he
def uzun vadeli ve çok yönlü bir mü
cadelenin ürünü olarak ve yine köklü 
ve güçlü bir örgütlenme ile elde edile
cektir. TEYGER'in bu ve di~er hedef
lerine varmak için herşeyden önce 
i)rgütlülük ve kavga düzeyini epey ge
liştirmesi gerekti~i açıktır. Daha yeni 
kuruluş aşamasında olan TEYGER'in 
bu şartları yaratması için, önce kü
çük işleri başarması, giderek, önünde
ki basamakları aşıp mücadelesini yük
seltmesi ve yaygınlaştırması gerekir. 
Bunun ön koşulu da TEYGER'in 
kitleselleşmesi, aya~ının kendi top
ra~ına basmasıdır. Dış dünyada ise 
kendisine düşen görevleri başarması 
ve fonksiyonel olabilmesi için tanınıp 
bilinmesi gerekir. Bunun için TEY
GER yetkili organları bir yıllık çalışma 
programı ile bu faaliyetleri sürdürmeyi 
öngörmüşlerdir. 

Kanlı Saddam rejimine karşı bir protesto gösterisi, 13 Eylül, Cenevre 

Bu çalışma döneminin altı ayını 
aşmış bulunuyoruz. TEYGER 22 Ha
ziran 1988'de Belçikanın başkenti Bii
rüksel'de üç arkadaşımızın konuşmacı 
olarak katıldı~ı bir basın toplantısı ile 
kuruluşunu dünya kamuoyuna a
çıkladı. Birçok ülkeden basın mensu
bunun katıldı~ı toplantıda TEVGER' 
in program ve aı:naçları basma açıklan
dı. TEYGER ve Kürdistanla ilgili çe
şitli sorular cevaplandırıldı. 

Aynı günlerde Kürtçe ve Türkçe o
larak bastırılan kuruluş bildirimiz ile 
tanıtma afişimiz ülke içinde ve dışında 
da~ıtıldı. 

İngilizce, almanca, fransızca ve a
rapça dillerinde de basılan programı
mız kamuoyuna da~ıtıldı. 

1 Temmuzda üç kişilik bir delegas
yonumuz Avrupa parlamentosu yetki
lileri ile görüşerek kendilerine bir rapor 
sundu. Yine Türk devletinin Kürdis
tan'da yaptıkları ile ülkemizin bu
günkü durumunu anlatan bir mektup 
hazırlanarak çeşitli devlet ve hükümet 
başkanları ile bazı uluslararası kuruluş
lara gönderildi. 

.. Yin~ 'rEVGER adına Ortado~uya 
gondenlen bir arkadaşımız, burada çe
şitli ülkelerin ilerici devrimci örgütle
ri ile bir dizi temaslar yaptı. Bu örgüt 
ve kuruluşlara TEYGER'in amaçlan 
anlatıldı, ilişkiler sa~landı. 

Ülke dışında hem Kürdistan'ın du
rumunu anlatmak ve hem de TEY
GER'in amaç ve programının tanıtımı 
için bu dönemde çeşitli ülkelerde 
konferanslar düzenlemeyi öngördük. 
Şimdiye kadar Frankfurt, Kopenhag, 
Hamburg ve Stokhobn'de dört toplantı 
yapıldı. Bu konferansiara olan katı-

TEVGER 'in Köln gecesinden bir görünüş, 22 Ekim 

lım düzeyi, ilgi ve kitleden gelen so
rular, halkın TEVGER'e gösterdiği 
destek ve dayanışmayı açı~a vuru
yor. 

Kuruluşundan bir süre sonra TEY
GER bir delegasyonunu Kürdistan'ın 
di~er parçalarına gönderdi. Do~u ve 
Güney Kürdistan' da, bu parçalarda 
mücadele veren Kürdistanlı örgütlerle 
görüşmeler yapan delegasyonumuz iş
birli~i ve dayanışma konularını ele al
dılar. Ortado~u ve ülkemizdeki son 
gelişmeler de~erlendirilerek ortak iş
birli~i noktaları tesbit edildi. Aynı 
delegasyonumuz Ortado~u'daki di~er 
milliyetleı:den ilerici örgütlerle de te
maslarda bulundular. 

İran-Irak savaşının durması ve Irak 
Kürdistanı 'nda halkımıza karşı başla
tılan saldırı ve imha eylemlerine karşı 
TEYGER uluslararası platformlarda 
çeşitli girişimlerde bulundu. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreter.li~i 'ne yapılan 
çağrıda barış görüşmelerine Kürt hal
kının t.ıınsilcilarinin de katılma&~ tale
bi dile getirildi. Irak rejiminin halkımı
za karşı girişti~i soykırımın durdurul
ması ve Türkiye'ye gelen mültecllerin 
kabulü için TEVGER, gerek diploma
tik yollarla ve gerekse kamuoyu oluş
turma yönünde birçok ülkede yapılan 
çalışmalara aktif olarak katılımda bu
lundu. 

23 Ekim 1988'de Almanya'nın 
Köln kentinde TEYGER'le dayanışma 
gecesi düzenlendi. Toplantıya kalabalık 
bir kitle ve çok sayıda parti örgüt ve 
kuruluştan temsilciler katıldı. Gelen 
mesajlarda ve yapılan konuşmalarda 
TEYGER 'in kuruluşundan dolayı du
yulan memnuniyet ve dayanışma istek
leri dile getirildi. 

Bunlar dışında TEYGER gerek ül
kemizle ilgili ve gerekse uluslararası 
düzeyde yapılan di~er çeşitli etkinlik
lere katılma ve temsil edilme konu
sunda de~işik çalışmalarda bulundu. 
Türkiye diktatörü Kenan Evren 'in Al
manya'yı ziyereti sırasında gerek .ken
disi ve gerekse di~er örgütlerle birlik
te yapılan geniş kapsamlı protesto ve 
teşhir kampanyası bunlardan biridir. 

Geleceği.. ( Baştarafı sayfa 5 'te) 

sunun, kurtuluş mücadelesi ve kendi geleceğini öz
gürce belirlemesi gereklerine denk bir ulusal örgüt
lülüğe kavuşması ve onu özgür bir ulus haline geti
recek ulusal kurumlarını inşa etmesi sorunu, haya
ti bir sorundur. Bugün oluşturduğumuz ya da oluş
turmakta olduğumuz ulusal demokratik toparlan
ma ancak yukarıda belirttiğimiz düzeye varmayı 
gözardı etmediğinde anlam kazanacaktır. 

adımlar da atmaktır. Tevgera Rızgariya Kurdıstan 
böylesi bir inancın ürünü olarak inşa edilmiştir. 

Bu bakımdan ulusal demokratik muhalefeti to
parlama ve maddi bir güce d·önüştürme sorunlarını 

ciddi bilimsel düzeylerde tartışmak, araştırmak, çö
züm yolları önermek önemlidir. Ama hiç de daha 
az önemde olmayan bir şey daha var ki o da, soru
nu salt tartışmalar düzeyinde bırakrİıamak , pratik 

Kürt halkının ulusal demokratik muhalefetini 
topariama yönünde pratik adımlar atma görevi hiç 

. kuşkusuz salt TEYGER 'in ya da onun üye ve men-

suplarının değil, her devrimci yurtsever Kürt parti 
ve örgütünün, her Kürt aydını, her Kürt yurtseveri
nin de omuzlarındadır. İnşa sürecine her birimiz bir 
yandan sarılmadan, her birimiz bir yandan harcına 
katkıda bulunmadan ortak evimizi nasıl inşa ede
ceğiz ki? Unutmayalım ki inşa etmek istediğimiz, 
halkımızın kendi evidir ve bunu bize başkaları de
ğil bizzat halkımızın örgütlü güçleri inşa edecek
ler. Yani eninde sonunda kolları sıvayacak olan 
bizleriz. Öyleyse, kimi ve neyi bekliyoruz? 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Türk Ordusu Gurkalaşıyor 
ingiltere'de çıkan Jane's Defence 

Weekly adlı askeri derginin yayınladığı 
"NA TO'nun Elkitabı-1988/89 adlı ya
yında, ABD'nin Avrupa'daki askerle
rini azaltmakta kararlı olduğu, , ilk 
aşamada Federal Almanya toprakla
rında bulunan askerlerinin 16 binini 
geri çekmeyi planladığı, Akdeniz 
bölgesinde de asker sayısını azaltacağı
nı belirtiyor. 

Acaba bu, Gorbaçov'un, Sovyetler 
Birliği'nin tek yanlı olarak asker sayı
sında 500 bin kişilik bir indirim yapa
cağına ilişkin açıklamasına bir karşı
lık mı? Ama bunun, sözkonusu açık
lamayla bir ilgisi yok. ABD çoktan be
ridir ki Avrupa'daki asker sayısını in
dirmek, bu konudaki masraflarını a
zaltmak istiyor. Ama onun istediği 
NATO bakımından asker sayısında 
bir indirim değil. ABD, kendi çekeceği 
askerlerin yerini Batı Avrupalı NATO 
ülkelerinin tamamlamasını ve askeri 
masraflara onların daha fazla miktar
da katılmasını istiyor. Şimdi ise, dev
reye çok daha uygun bir müşteri gir
miştir: ABD'nin çekeceği askerlerin 
yaratacağı boşluğu Türk birlikleriy
le tamamlamak .. 

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'
nun silahlı kuvvetlerle ilgili komiteleri
ne sunulan Aralık 1988 tarihli ve 
"NATO-Varşova Paktı Konvansiyonel 
Kuvvetler Dengesi" adlı raporda da, 
Orta Avrupa'nın savunulmasında Türk 
ve italyan askerlerinden yararlanılabi
leceği ifade ediliyor. 

Tam da aynı günlerde ABD'de bu
lunan Türkiye BaŞbakanı Turgut Ö
zal'ın bu konuya ilişkin olarak yap-

NAMiBYA 

tığı açıklamalar ve Avrupa'nın sa
vunması için "Türk gençleri"ni ö
nermesi, bu yönde çoktan beri 
NA TO çevrelerinde hazırlıklar ya
pıldığını ortaya koyuyor. 

Tam bir tüccar kafasıyla hareket 
eden Özal'ın ve hükümetinin, Türki
ye'deki dev işsizler ordusuna iş ve 
ülkeye döviz kaynağı aradığı orta
da. Böylece onlar ülkenin gençliği

.ni kiralık askere dönüştürmeye ça
lışıyorlar. Ama bu çaba ilk değil ve 
salt Özal hükümetiyle de sınırlı değil. 
Türkiye'nin zengin batılı ülkeler için 
bir"ileri karakol" ve Türk ordusunun 
da ucuz ve kiralık bir savunma gücü 
oluşu, daha NATO'ya girildiği gün
den beri şekillenmiştir. Ama 12 Eylül 
döneminde bu orduyu ülke dışında da 
efendilerin hizmetine sokma sürecine 
girildi. Suudi Arabistan bile Türkiye'
den askeri uçaklarını kullanmak üzere 
pilotlar ve ayrıca komando birlikleri 
kiraladı. Çoktanberidir ki hükümet, bir 
yandan Batı Almanya'daki, Türkiye'
den{ve elbet Kürdistan'dan gelen} 
gençleri, Türkiye'ye ödenecek bir be
del karşılığında Alman ordusuna asker 
yapmaya çalışırken, diğer yandan da 
doğrudan Türk tümenlerini bu ülkeye 
kiralamak için yoğun ve açık çaba i
çindedir. Eğer bu iş şimdiye kadar 
gerçekleşmemişse, federal Almanya'
nın yabancılar politikasına ilişkin te
reddütleri ve pazarlıklar henüz sonuç
lanmadığı içindir. 

Bütün bunlar, dünyamızın son iki 
yılda girdiği yumuşama süreci ile çe
lişiyor. Dünya nükleer ve konvansi
yonel silahların, askeri birliklerin azal
tılması sürecine girmiştir. NATO ve 

'ir Sömürge Daha 
o zgürleşiyor 
Namibya sorununa ilişkin Yapılan anlaşmaya göre 

olarak bir süreden beri Ango- Küba da, Angola'daki 50 bin 
la, ırkçı Güney Afrika Cum- askerinin 3 binini ı Nisan 
huriyeti ve Küba arasında de- ı989'da, geriye kalanını ise 
vam etmekte olan görüşmeler ı Temmuz ı99ı'e kadar tü-
22 Aralık ı988 günü anlaş- müyle geri çekecek. Anlaş
mayla sonuçlandı . Buna göre, manın hayata geçmesi Bir
Namibya ı Nisan ı989'den leşmiş Milletler gücü tarafın
itibaren ba~ımsızlı~ına ka- dan denetlenecek. 
vuşacak. Bu tarihe kadar ırk- 1 Böylece uzun ve çetin bir 
çı Güney Afrika, Namibya'- mücadeleden sonra Afrika'da
dan işgal birliklerini tümüyle ki sömürge ülkelerden biri da
çekecek. ha ba~ımsızlı~ına kavuşmak-

Güney Batı Afrika olarak tadır. 
da adlandırılan ve eski bir UNİTA bu anlaşmayı tanı
~man sömürgesi olan Na- mıyor, o Angola'daki savaşı 
m_ı.bya, 7 3 .Yıl~an ?u yana da sürdürece~ini söylüyor. Güney 
Guney Afnka dakı ırkçı be- Afrika ise onu desteklerneyi 
yaz azınlık rejiminin işgali al- ' 
tında bulunmaktadır. Namib- sürdürece~ini belirtiyor. Bu 
ya halkı, yıllardır, kısa adı durumda, sözkonusu anlaş
"SWAPO" olan kurtuluş ör- mayla An~ola'ya iç banş he
gütünün önderli~inde işgal- men gelmiş olmayacak, en 
ci güçlere karşı savaşmaktay- azından geeikecek görünüyor. 
dı. Irkçı rejim, bilindi~i üzere, 
bununla da yetinmemekte, 
Angola'daki ilerici rejime kar- Adal t" 
ŞI savaşan karşı devrimci e }. • 
UNİTA 'yı da tüm gücüyle des- ( Baştarafı sayfa 8 'de) 

varşova Paktı'nın karşılıklı olarak Av
rupa'da askeri güçlerini azaltmalarına 
yönelik görüşmeler ilerliyor. Tartışma 
konularından biri de, NATO'nun doğu 
kanadındaki askeri güçlerin de . indiri
me tabi tutulmasıdır. Oysa Türkiye, as
keri birliklerde bir indirime yanaşmaz
ken, onları daha da arttırma, ülke dı
şında da lejyonlar oluşturma çabası 
içindedir. ABD'nin ve öteki NATO ül
kelerinin de işine yarıyor bu. Bu ülke
lerin çoğu nüfus durgunluğu, hatta 
azalması nedeniyle asker bulmakta 
güçlük çekiyorlar. Üstelik Türk birlik
leri onlar için ucuz askerdir. 

Türkiye, kimi diplomatik açıklama
lara karşılık, gerçekte, Doğu-Batı ara
sındaki yumuşama sürecinden hoşlan
mıyor. O, yıllardır ki stratejisini iki 
sistem arasındaki gerilim üzerine kur
muştur. "Hassas dengeler"den, "stra
tejik konumu"ndan yararlanıyor . Bu 
işin ticaretini yapıyor. Hatta bir o ta
rafa, bir bu tarafa şantaj yaparak kre
diler, yardımlar koparıyor. Yumuşama 
Türkiye'yi ekmeğinden eder! Bunun 
içindir ki dünya yumuşamaya gider
ken Türkiye daha çok militarize ol
manın ve ordusunu kiralık asker ha
line getirmenin çabası içindedir. Türk 
ordusu gurkalaşıyor. 

"Gurka" bazı dillerde salatalık an
lamına gelir. Ama yaygın olarak, Ne
pal'li paralı · askerlere verilen addır. Bu 
insanlar, sömürgecilik döneminde pa
ralı askerliği meslek olarak benimse
mişlerdir. Üstelik koşullara dayanıklı 
ve ucuz askerlerdir ve bununla ün sal
mışlardır. Bunlar parayı veren her e
fendi için dövüşürler. 
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teklemekte, hatta zaman za
man, Angola içlerine yönelik 
olarak bizzat kendi birlikle
riyle saldırıya geçmektedir. 
Ne var ki ırkçı rejim sonun
da Namibya halkının direnişi 
ve uluslararası kamuoyunun 
tepkileri karşısında geri çekil

mahkum olmuş, 230 bini ise 
sonuçta heraat etmiştir. Ne 
var ki tutukianma ile ceza za
ten peşin olarak infaz edilmiş 
bulunuyor. Yani ı2 Eylül 
"Adaleti"nin bile suçlu say
madı~ı bu insanlar ve yakın·
ları acı çekmiş, fizik ve moral 
olarak pekçok kayba u~ra
mışlardır. 

Kurdistan Liberation Movement 
le Mouvement de Liberation 

du Kurdistan 
Befreiungsbewegung Kurdistans 

(TE V GER) 

Tevgera Rlzgariya Kurdistan 
Kürdistan Kurtuluş Hareketi 

(TEVGER) 

mek zorunda kaldı. 
Namibya 823 bin kilomet

rekare büyüklü~ünde bir ülke. 
Nüfusu ise, ülkenin genişli~i
ne göre oldukça az, ı milyon 
200 bin kadar. Elmas, uran
yum, bakır. çinko, kurşun gi
bi madeni er, orman ve balık
çılık olanaklan bakımından 
zengin bir ülke. Aynca sebze 
ve mısır yetiştiriliyor. 

Ama yalnızca tutuklular 
mı? Bu dönemde, ço~u toplu 
politik davalardan gözaltına a
lınan insanlar aylarca işkence 
çarklarında ezilmediler mi? 
Ve ı2 Eylül döneminde göz
altına alınanların sayısı 800 
bin dolayındadır! 
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Program Program 
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Hemreş Reşo 
(PDK-UÖ) 

Eğer Ölü Olarak Doğmuşsa .. 
Eleştiriler, yerinde ve zamanında, somut verilere dayanı

larak yapıldıklarında, acı da olsalar, genellikle yapıcı, etkili 
ve yönlendiricidirler.. Çelişki ve olumsuzlukların ortadan 
kaldırılmasına, bilinçlenmeye yardımcı olabilirler: Eleştiri
len mevcut durum, tavır ve programlar, yapılan eleştiriler 
ışığında tekrar gözden geçirilme olanağına kavuşabilir, örgüt 
veya şahislar da çalışmalarında daha realist ve dengeli ol
maya itina gösterebilirler. Bu anlamda eleştiriler, ilerleme
nin ve demokratik bir toplum yaratmanın vazgeçilmez il
kelerinden birisidirler .. Bu metoda baş vurmak, toplum ya
rarını göze.ten her kesin hakkı olduğu kadar, vazifesidir de. 
Buna rağmen, yapılan eleştirileri hazm edip, göğüslemek 
her yiğidin karı olmadığı gibi, yapıcı eleştiri yapmak da her 
kese nasip olamamaktadır .. 

Son dönemlerde, TEYGER'in kuruluşundan rahatsızlık 
duyarcasına, onun yaşamamasını ve gelişmemesini istercesi
ne yapılan eleştirilerle karşılaşmamız bunun en belirgin 
göstergesidir. Eleştiriler, subjektif iddia ve tasavvurlara 
dayandınldığında çelişki ve olumsuzlukları. ortadan kaldır
maya, ilerlemeyi hızlandırmaya katkıda bulunamayacakları 
gibi, eleştiri niteliğini de kaybederler. Bunlar eleştiri olmak
tan öteye, dozu kaçırılmış, tatsız, olumsuz ve yıkıcı davra
nıslardır .. 

Daha programı açıklanmadan, pratikte de işlevi görülme
den, TEVGER'esataşmalarbaşladı! Işin üzücü ve de düşündü
rücü yanı, bu sataşmaların böylesi bir oluşumun veya birlik
teliğin en hararetli savunucuları olduklarını iddia eden örgüt 
veya mensupları tarafından yapılmış olmasıdır. 

Bilindiği gibi, her örgüt kendi programını hayata geçirme 
savaşımını verir. Hele bu örgüt bir parti ise, temsil ettiği 
iddiasında bulunduğu sınıfın iktidara gelmesi savaşımını 
vermek durumundadır. Bu savaşımı verirken de, herşeyden 
önce iktidara aday olabilme olanaklarını da yaratması gere
kir. Sömürgelerde, bu olanakların yaratılması, ancak bağım
sızlık savaşı verildikten ve sömürgeci güçler ülkeden atıldık
tan sonra mümkün olabilmektedir. Böylesi bir savaş, sö
mürge halkın, bağımsızlıktan yana tüm sınıf ve katmanların 
katılımı ile gerçekleşebileceğinden bu sınıf ve katımnları s;ı
vaş alanına çekmenin tek yolu olan ulusal-bağımsızlık sava
şını yürütebilecek, "GÜÇ VE EYLEMBiRLiGi" veya 
"CEPHEYi" örgütleyip, katılımı sağlayacak olan güçlere 
ters düşmeyecek, müşterek noktaları içerecek, ulusal
bağımsızlık savaşını yönlendirebilecek programların yaratı
lıp hayata geçirilmesi gerekmektedir. TEYGER'in de yap
tığı ve yapmaya çalıştığı budur. Sekiz parti ve örgütü bir 
araya getirebilen, yılların emeği olan böyle bir oluşum se
lamlanmayı veya en azından pratikteki işlevi görülünceye 
kadar sabırlı olmayı gerektirdiği halde, bu örgüte "ölü 
doğmayı" yakışıırmak hangi gerçekiere dayandırılmakta
dır? Bu sekiz parti ve örgüt de aynı ithamla karşılaşmış ol
muyorlar mı? Eğer "ölü doğmuşsa" bu taş atmaların 
nedeni açıklanabilir mi? 

"Meyve veren ağaca taş atılır" ata sözünü hatırlatırız. 

AÇIKLAMA 
Gazetemiz, TEYGER 'in programına, amacına ve 

tespit ettiği politikalara uygun bir çizgi izler; 
Geniş yurtsever kesimleri gözeten, onlan birliğe 

yakınlaştırmaya çalışan yapıcı bir anlayışla hareket 
eder; 

Genel olarak ulusal demokratik birliğe zarar ve
rici nitelikte olmayan, yurtsever unsurlardan ve 
kesimlerden gelen değişik görüşlere yer verir. Bu 
türden görüşlerin yapıcı ve . geliştirici eleştiriler 
çerçevesini aşınamasına dikkat edilmeli, özen 
gösterilmelidir; 

Örgütler ve kişiler adına yayınlanan yazılar 
TEYGER 'i değil, imza sahiplerini bağlar. 

Sı ğınmacılar .. 

(Baştarafı sayfa 5'te) 

Türk ve dünya ilerici ka
muoyu bu barbarlık karşısın
da sessiz kalmamalı, bu insan
ların durumunu düzeltmek i
çin bir an önce harekete geç
melidir. Kürdistan yurtsever 
güçleri, özellikle de yurt dı
şındaki Kürdistanlı yurtse
verler, dış kamuoyunun ha
rekete geçirilmesi için daha 
aktif olmalıdırlar. 

* Kürt kardeşlerimize bir
an önce mülteci statüsü tanın
sın; 

* Onlara, iç ve dış yar
dım kuruluşlarının yardım et
mesine engel olunmasın; 

* Kendilerine yeterince yi
yecek, giyecek, ilaç verilsin; 
tedavi olanaklan sa~lansın; 

* Telörgülü, kuşatmalı tut
sak kampı koşullarına son ve
rilsin; barınmaya elverişli ko
nutlar sa~lansın; 

* üzerlerindeki baskıya ve 
teröre son verilsin. 
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1988'i GERiDE BIRAKlRKEN 
Uluslararası düzeyde 1987 yılında 

başlayan yumuşama süreci 1988 yılın
da da devam etti. SSCB ve ABD ara
sında 1987 sonlarında varılan anlaşma
ya uygun olarak 500-5000 kilometre 
mesafeli kısa ve orta menzilli fıizeler 
karşılıklı olarak yokedildL Nükleer 
silahların yalnızca . bir bölümünü kap
samış olsa da, bu adım , savaş tedir
gini dünyamıza belli bir rahatlama ve 
güven ortamı getirdi. 1988 yılı içinde, 
uzun menzilli stratejik nükleer silah
ların azaltılması, konvansiyonel silah
larda ve asker sayısında bir sınırlamaya 
ve indirime gidilmesi için Doğu-Batı 
arasında yapılan görüşmeler ise sürdü. 
Bu çabalar henüz ürünlerini vermediy
se de yeni adımlar için ortam olgun
laşmaktadır. özellikle Sovyet lideri 
Mikhail Gorbaçof'un , geçtiğimiz Ara
lık ayında , Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Sov
yetler'in tek yanlı olarak asker sayı
sında 500 bin indirim yaptığını ve 
Doğu Avrupa ülkelerinden çok sayıda 
birliğini geri çekeceğini açıklaması , 
tüm dünyada olumlu yankılar yarattı , 

silahsızlanma yönündeki umutları güç
lendirdi. 

Sözkonusu yumuşama süreci dünya
mızın çeşitli bölgelerinde süregelmekte 
olan ve hem uluslararası durumu ger
ginleştiren, hem de insan yaşamı ve 
maddi bakımdan büyük kayıplara yol
açan bölgesel çatışma ve uyuşmazlık
Iann çözümü için de elverişli bir ortam 
ve yeni bir süreç başlatmış bulunuyor. 
Nitekim, 1988 yılı içinde Afganistan'la 
-banşı sağlamaya henüz yetmemiş olsa 
da-, Namibya, Kamboçya ve benzeri 
bir dizi sorunda, taraflar arasında gö
rüşmeler oldu, belli anlaşmalar sağlan
dı, ya da bu yönde adımlar atıldı. 

1988 yılında Ortadoğu da önemli 
gelişmelere sahne oldu. 1987'nin son 
günlerinde Filistin'de İsrail işgal yöne
timine karşı başlayan ve tüm sivil 
halkın başkaldırısına dönüşen direniş, 
1988'de bütün yıl sürdü. 

Sözkonusu direniş, Filistin soru
nunda yeni ve önemli bir adımın atıl
ması için de şartlan olgunlaştırdı. Ka
sım ayında Cezayir'de toplanan Filis
tin Ulusal Konseyi bağımsız Filistin 
devletini ilan etti. Bağımsız Filistin 
daha şimdiden pekçok ülke tarafından 
tanınmış bulunuyor. Bu ·Ve bunu izle
yen gelişmelerle, Filistin sorununda 
banşçı bir çözüm için yol açılmıştır. 

Bölgedeki diğer önemli gelişme 
Irak-İran arasında sekiz yıldır süren sa
vaşta ateşkes sağlanması ve banş gö
rüşmelerine başlanması oldu. Yıllar sü
ren ve bir milyonu aşkın can kaybına, 
iki ülkenin yıkımına, büyük ekonomik 
kayıplara yolaçan bu savaşın durması 
olumludur. Ne var ki bu savaşta en 
büyük zararı, her iki ülke arasında 
yeralan Kürdistan ve Kürt halkı görür
ken, sözkonusu ateşkes Kürdistan'da
ki durumu etkilemiyor. Irak rejimi hal
kımıza karşı tam bir soykırım savaşı 
izledi. Partizan güçleriyle başa çıkma
yan bu zorba rejim, işi geniş çapta 
kimyasal silah kullanmaya vardırdı. 
Nitekim, 1988 yılı Mart ayında Ha
lepçe kasabasına karşı kimyasal silah
larla girişilen saldırıda 5000 dolayında 
insanımız yaşamını yitirdi, binlereesi 
ise bu silahlardan ağır biçimde yara
landı ve sakat kaldı. Bu yalnız Kürdis
tan tarihi bakımından değil, dünya 
ölçüsünde de, Hroşima ve Nagazaki 
benzeri büyük bir katliamdır. Bu in
sanlık suçu karşısında dünya kamu
oyunun tepkileri i~e ne yazık ki çok 

Halepçe , Mart 1988. Yalnızca 1988 'in en büyük katliamı değil, Hiroşima ve 
Nagazaki'den bu yana en büyük toplu katliam. 

zayıf kaldı. Bu, yeni saldırılara giriş·
mek için Irak'ın kanlı rejimine cesaret 
verdi. Ve Irak-İran arasında silahla
rın susmasına karşılık, Saddam rejimi, 
bundan da yararlanıP, tüm gücüyle 
Kürdistan'a yöneldL Binlerce köy ve 
kasaba yerle bir edilirken, kimyasal 
silahlardan korunmak isteyen yüzbini · 
aşkın kişi sınırları aşarak Türkiye ve 
İran 'a sığındı. 

Şu anda da barış görüşmelerinde 

Kürt halkı temsil edilmiyor ve Kürdis
tan'da savaş devam ediyor. Bu durum
da adil ve kalıcı bir banşa varmak ola
naksızdır. 

1988 yılında da Kuzey Kürdistan'da 
sıkıyönetim koşullarını aratmayan te
rör ve genel olarak Türkiye'nin ve Kür
distan'ın dörtbir yanında işkence çar
kı, polis terörü devam edip geldi. Ceza
evlerinde yoğunlaşan haskılara karşı 
binlerce kişinin katıldığı açlık grevleri 
patlak verdi. Hem iç , hem dış kamuo
yunda önemli bir dayanışma hareketi
ne yolaçan bu direniş hala yer yer de
vam ediyor. Ekonomik durum ise, se
kiz yıllık acımasız kemer sıkma politi
kasına rağmen yeni dar boğazlara gir
miştir. Enflasyon 1988 yılı sonunda 
yüzde yüze tırmandı. Emekçiler için 
bıçak kemiğe dayanmıştır ve 12 Ey
lül'ün oluşturduğu tüm engel ve set-

!ere rağmen işçi sınıfının direnişleri 

yaygınlaşıyor. 
Halkımıza yönelik terör politikası 

gün geçtikçe toplumun daha geniş ke
simlerinde tepki yaratıyor ve tartışma 
gündemine giriyor. Kürt sorunu açı

sından 1988'in diğer bir özelliği , dış 
kamuoyunun artan ilgisi oldu. Kürt 
halkına yönelik kimyasal silah kulla
nımı ve bunun yarattığı kitlesel ilti
calar, Kürt sorununun dış kamuoyun
da güncelleşmesinde rol oynadı . Bir
çok ülke ve uluslararası kuruluş Kürt 
sorununu gündemine aldı ve belli poli
tikalar oluşturup dile getirdi. Bu, mü
cadelemiz açısından olumlu bir geliş
medir. Kürt sorunu için adil ve demok
ratik bir çözüm ihtiyacı bugün herza
mankinden daha büyük ölçüde dayatı
cı olmuştur. Bu da halkımızın kendi 
kaderini özgürce belirlemesi demek 
olacaktır. 

Halkımız bakımından 1988'de yera
lan önemli gelişmelerden biri de Kür
distan 'ın iki parçasında yurtsever güç
lerin geniş birliğinin, Irak Kürdistanı 
Cephesi ile Kürdistan Kurtuluş örgü
tü'nün (TEVGER) oluşmasıdır. 

1989'un dünyamız ve halkımız için 
banş, baskı ve sömürüden kurtuluş 
yolunda verimli olmasını diliyoruz. 

Sömürgeci-faşist Rejimin 
''Adaleti'' 

Türkiye 'de Adalet Bakanlı
ğı 'nca yapılan bir araştırma
da, ortaya ilginç bir tablo çık
tı: Buna göre, tutuklanan her 
yüz kişiden 93'ünün heraat 
ettiği anlaşıldı. Yine bu araş
tırmaya göre Türkiye cezaev
lerinde bulunanların yüzde 
48'i tutukludur. 

yapılan bu araştırma, demok• 
ratik çevrelerin öteden beri 
dile getirdiği çarpıcı bir ger
çeği birkez daha kanıtlıyor: 

çoğu sonradan, hem de , hiç
bir güvencenin bulunmadığı 
12 Eylül rejimi koşullarında 

ve yukardan · gelen emirlere 
göre malıkurniyet kararları 

biçen 12 Eylül mahkemeleri 
tarafından bile suçlu buluna
mayıp heraat ettiriliyor. 

daha da fazlasını yatıp çıkı 
yorlar. üstelik işkence ve bas
kının binbir türlüsünün, sevk 
zincirinin, tek tip elbisenin ol
duğu; yiyeceğin, havalandır
manın , görüşün , gazetenin ise 
olmadığı, bu yüzden de insan
ların sık sık, canları pahasına 
direnişe geçtikleri cezaevi ko
şullarında .. 

12 Eylül döneminde 250 
bin dolayında insanımızın 
tutuklandığı gözönüne alınır
sa Türkiye'de adaletin nasıl 
işlemiş olduğu anlaşılır. De
mek ki bu insanların yaklaşık 
18-20 bini çeşitli cezalara 

Başka herhangi bir kurıım 
tarafından değil , bizzat TC 
Adalet Bakanlığı tarafından 

Bu ülkede insanlar çok kolay
ca, haklarında ciddi bir kanıt 
bulunmadan gözaltına alını

yor ve tutuklanıyorlar. Mah
kemeler geç açılıyor, davalar 
uzun suruyor. Böylece zin
danlarda, çok ağır koşullar al
tında yıllarını veren insanların 

İyi ama bu heraatlar ne işe 
yarar kL Çoğuzaman insanlar, 
suçlu bulunmaları halinde ala
bilecekleri ceza kadar, hatta 

KISA-KISA .. 

ABD, FKÖ'NÜ RESMEN TANIDI 

Filistin Kurtuluş Örgütü'nü "terörist" diye niteleyen ve 
onunla şimdiye dek görüşmeyi reddeden ABD, bağımsız 
Filistin devletinin ilanından bu yana ortaya çıkan bir dizi 
gelişmeden sonra tutum değiştirerek Tunus elçisi vasıta

sıyla FKÖ'nün temsilcisi ile görüştü ve böylece FKÖ'nü 
resmen tanımış oldu. 

ABD, bunun ,· bağımsız Filistin devleti temsilcileriyle de
ğil, FKÖ ile olduğunu özellikle belirtiyor. 

ABD, Kasım'dan bu yana izlediği uzlaşmaz politika ile 
israil'le birlikte tam bir yalnızlığa düşmüş ve barış sürecine 
açıkça ters bir konuma girmişti. Şimdi o, özellikle isveç'in 
aracılığı ve perde gerisinde yürüyen bir dizi pazarlık sonucu, 
Arafat'ın son BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını ve onu 
izleyen basın açıklamasını gerekçe göstererek tutumunu yu
muşatmış ve FKÖ ile diyalog sürecini başlatmış oluyor. 

Son gelişmeler olumludur. Filistin sorununda barışçı bir 
çözüm için olanaklar daha da artmıştır. 

israil yönetimi ise bu diyalogu "üzüntü" ve "yas"la kar
şıladı. Oysa barış , Filistin halkı kadar israil halkına da 
gereklidir. 

PALME CiNAYETiYLE iLGiLi YENi GELiŞME 

iki yıla yıkın süredir, katil oydu buydu derken, tam bir 
arap saçına dönüşen Palme alayında, insanların artık ka
tilin bulunmasından umudu ~estikleri bir sırada, yeni bir 
gelişme oldu. Bi~ süre önce lsveç polisi katil zanlısı diye 
41 yaşında bir lsveçliyi yakaladı. Savcılar ilk kez elde 
güçlü kanıtlar bulunduğunu belirtiyorlar ve mahkeme de bu 
kişiyi tutukladı. 

Bu kişi eski bir sabıkalı ve alkolik. Aynı zamanda ırkçı 
ve sağcı bir örgütün üyesiymiş. 

Ancak araştırma henüz sürüyor ve bu kez de sonuca varı
l ıp varılmıyacağı bilinemiyor. Katil bulunsa bile, bu cinaye
tin ardındaki karanlık güçlerin ortaya çıkarılması kolay 
olmayacak. 

HAKKARi'YE IRAK SALDIRISI 

Geçtiğimiz Kasım ayı içinde Irak helikopterleri birkez 
daha sınırı geçerek Şemdinli köylerine ateş açtılar. Bunun 
soııucu Bedav köyünden Hıdır Erik, Mecit öztürk ve Nihat 
Uzun, Üzümkıran köyünden ise Enver Fırat ve Ahmet Fı
rat yaşamlarını yitirdiler. Birçok kişinin de yaralandığı be
lirtiliyor. Ayrıca, sınırı geçen Irak askerleri evleri ve kavak 
ağaçlarını ateşe verdiler ve bazı köylüleri kaçırdılar. 

Olay SHP Hakkari Milletvekili Cumhur Keskin tarafından 
Meclis'e getirildi. 

TÜRKiYE'DE DEMOKRASi VAR SANAN ÇOCUK .. 

Şu sıra izmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 15 yaşın
da bir çocuk yargılanıyor. Adı Melih Çalayoğlu, suçu "ko
münizm propagandası" .. 

Uzun yıllar Almanya'da kalmış. Türkiye'ye yeni dön
müş. Karataş Lisesi'nde okuyormuş. Şimdi Buca Cezaevi'
nde .. 

Arkadaşlarına Mahir Çayan'dan, Deniz Gezmiş'ten söz
etmiş. Hakime de, "Ben burnarm 5UÇ olduğunu bilmiyor
dum. Almanya'da bu tür şeyleri hep konuşurduk; Türki
ye'de demokrasi var sanıyordum" .. demiş. 

Hakimin uyarısı ise sert: 
"Nasıl, Türkiye'de demokrasi olmadığını mı söylüyorsun 

sen?!" 
O çocuk ne demiş , bilemiyoruz. Ama cevabını biz vere

lim: 
"Var, var, Bay yargıç, var! Sen de demokratsın, mahke

men de, baban da, devletin de!.. Bu, 15 yaşındaki çocuğu 
birkaç söz yüzünden zindana attığınızdan ve 5-1 O yıl ceza 
tehdidi ile yargıladığınızdan bellidir .. " 

"BiRAZ DA SENiN YÜZÜNDEN .. " 

izmit'te Seka işçilerinin grevi yüz günü geçti. Fabrika, 
grev nedeniyle daha şimdiden, işçilerin istediği ücret ar
tışının kat kat üzerinde zarara girdi. 3000 işçi, çoluk ço
cuklarıyla birlikte 15-20 bin insan aç ve perişan. lzmit 
esnafı bile grevden kötü etkileniyor. Ama özal hükümeti 
aldırmıyor bile. Neden acaba? 

Birkaç nedeni var: Birincisi, devlet çok zarara da girse 
işçi isteklerine evet demek istemiyor. Öteki işçilere kötü 
örnek olur! Yol açılmamalı .. ikincisi, basma ceza veriyor. 
Basın Özal'ı, aile saltanatını, hükümetini eleşttrmemeli, 
yolsuzlukların üzerine gitmemeli. Kağıt fıyatl-arını kat be 
kat arttırarak ders veriyor basma. Üçüncüsü, Özal'a yakın 
bazı ithalatçılar, kağıt ithalatından vurgun vuruyorlar. Yı
ğınla döviz dışarı gidiyor, ülke zarar ediyor; ama Özal'a 
ne? O ve adamları köşeyi dönüyorlar ya .. 

Mustafa Ekmekçi diyor ki, bu Seka işçileri bile çoğun
lukla sağcı iktidariara ve ANAP'a oy verirmiş .. ilginç de
ğil mi? insan Nazım'ın ünlü şiirini hatırlıyor: 

"Üzüm gibi sıkılıyorsak 
Biraz da senin yüzünden be kardeşim!" 
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