
Helebçe di dile milet 
de ye naye jibirkirin 

Roja 16'e Adara 1989'
an. yekernin salvegera 
qetliama Helepçe ye. 
Beri saleke, bi peşketi
na şere qehrernani ye 
peşmerge, Helepçe ji bin 
deste dagirkeriya reji
rna diktatari ya Iraqe 
hat xelaskirin, leşkere 
dijrnin mecbur ma ba
jar bi cih bihele u paşde 
vekişe. Paşdevekişina 
dijrnin tehernul bike u 
daqurtine. u we Çi biki
ra. Nikaribu xwe li ber 
çalakiyen peşmerge big
ire. Loma ji serkeşen re
jirna hov u har biryar 
dan ku kerba xwe di se
re xelke sivil e Helebçe 
re derxin u ferman ki
rin ku Helebçe bi çeken 

kirnyayi be bornbeba
rankirin . Bi vekişina 
leşker, bi gurre gurra 
top u teyaran re rnij u 
durnanekjehrin girt ser 
esrnane şin u sayi ye He
lehçe, duv re wek tire
rnar xwe li kuçe u kola
nen bajer lefand, di deri 
u penceran re şuşi nav 
rnalan bu . Pere pere, bi 
sedan, bi bezaran insan 
beyi ku hay ji bave fele
ke hebin, wek çiviken 
serjekiri ketin erde u 
nerna rabun. Pişti çend 
deqan kuçe u kolan bi 
laşen zarok, rnezin, ci
wan u piren Helebçe ha
Un dagirtin. 

Tevi ve ji yen rnayi, 
xweziya xwe bi yen rniri 

dianin. Yen rniri, zu rni
riblın, ezab u işkenca -• 
jehre gelek nekeşabun. 
U yen rnayi j i b er birin, 
eş u ezabe jehre diqiri
yan. gazi u hewar diki
rin. 

Bornbebarana Helebçe 
bi çeken kirnyayi, şe
hidbuna 5000'an birin
dari, seqeti u penaberi
ya bi hezaran Kurd bi 
xwe re ani. Ji ber ku 
dinya bi pirani li hern
her qetliarna Helebçe be 
deng man, rejirna Sed
am ji ve yeke cesaret 
girt, pişt re li gelek ci
yen din en Kurdistane 
ev çeken jahrin bikar
ani. 

Dtimahik r.3 

Çend Kurden pariementer 
pirsa Kurda anin zirnan 

Di meha buhuri da 
(Sibat ı 989) çend Kur
den parlamenter, pirsa 
Kurd alliri zirnan. 

Ji wan parlarnenteran 
yek, Nureddin Yilmaz 
(ANAP) bu. Yilmaz, di 
rojnama Daily News de 
wiha digot: "Li Tirkiye 
mesela Kurda heye u ev 
mesel e. di derneke mu se
it de we li meclise (li 
parlarnentoya Tirkiye) 
be zirnan. .. " 

Li ser problernen Kur
da Mehmet Ali Eren 
(SHP) u Ferit Bora (DYP) 
ji ditinen xwe di rojna
ma Daily News da dan 
diyarkirin. M. Ali Eren 
u Ferit Bora. di daxuya
niya xwe de dan diyar
kirin ku ; "pewist e ku li 
Tirkiye (di ware resmi 
.de) hebuna gele Kurd be 

qebulkirin, rnafen wi 
yen zirnan u kulturi be 
dayin ... " 

Di wan rojan de Ah
met Turk (SHP) ji pirsa 
Kurda ani zirnan u got 
"ger erne li Tirkiye teko
şina demokrasiye bi
din, beri her tişti pewist 
e ku hebuna Kurda be 
qebulkirin. O bila neye 
jibirkirin ku, tu kes ni
kare rastiya (realita) 
Tirkiye biguherine". 

Be şik bahskirina pir
sa Kurda, di rewşa ku 

iro Tirkiye u Kurdistan 
te da ye, gaveke peş e u 
dibe ev mesele be mu
naq eşekiri n. 

Ji hernil welatparezen 
Kurd, ji hernil hez u in
sanen demokratik te 
xwestin u di vi wari de 
berpirsiyariyeke rnezin 
ji hatiye ser mile wan 
ku . pirsa Kurda binin 
ziman. munaqeşe bikin 
u b id in kirin. Mesel e. hi 
rengeki vekiri daxin ro 
jeve. 
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NEWROZ digrin u tene parastin. Ewana di 
bin arınane u nişana gellek doz u 
da-xwazan, di bin uşta vejandina 
heviya mafxwazan. 

~!!!!ll!! !llOO 

Herçend ku him u bingehe mese
lok, an ji çirçirokan, di zayin u 
destpeke de, li ser bilyeren rast ha
tiye avetin ji. naveroka wan li gor 
dem u rewşan tene şirovekirin, bi 
bilyerine din ve tene giredan, xwe
beja xwe diguherin, an ji bi avaki
rina bilyerine nu li ser bingehe 
xwe, di nav çanda gelan de ciye xwe 

Çawa ku hazane Kurd, Ehmed! 
X ani. berhema xwe ya be hem pa 
Mem ti Zin, ji rneseloka Mem! 
Alan standiye, gele Kurd ji meselo
ka Newroz! li ser bingebe cejna 
sersal u destpeka bihar! avaki-
ri ye. 

Dtimahik r.3 

Konferansa Aşti 
ya Welaten Derya Spi 

Di roj en 9-10 en Çile
ye Peşin de li Atina 
Konferansa Aşti ya Wel
aten Derya Spi ya nav
netewi civiya. TEVG ER 
ji beşdari konferanse 
bu. Babeta konferanse 
ya isal, li diji heblına 
bingehen (meqeren) bi
yani u hezen leşkeri yen 
biyani, bu. 

Di roja duyernin ya 
konferanse da, civin li 
ser salvegera 40 saliya 
Beyannama Mafen Mir
ovayi ya Netewen Yek
bfıyi u rnafen mirovayi 
bu. Li ser nave TEV
GER'e heval Xebat axaf
_tinek kir. D i axaftina 
xwe da, got ku "tahlu
keya bingehen leşkeri 
yen biyani ku li Kurdis
tane ne qasi ji bo gele 
Kurd, ew qas ji ji bo ge
len hererne u aştiya di
ne xeter in" . 

Li gel vi, heval li ser 
bedengiya li ser qetlia
rna Helepçe ku ji aliye 
diktatoriya serkirdaye
tiya Sedarn bi çeken 
kirnyayi hatibu kirin li 
ser rewşa hemwelatiyen 
me ku ji Kurdistana Ira
qe surguni Kurdistana 
Tirkiye bfıne, sekini. Di 
axaftine de got ku; Tir
kiye mafe rnultecitiya 
siyasi qebul nake, diji 
van insanan muamele
yen girtiyen şer dike, 
alikariyen ku ji hundir 
u ji derva ten kirin, qe
bul nake u re li ber me 
digire, em hangi we, 
hangi berpirsiyaren aş
tixwaz, dikin ku bedeng 
nerninin, zore bidin 
Tirkiye u Iraqe, rewşa 
gele Kurd binin civinen 
navnetewi ji bir mekin 
ku. tekoşina rizgariya 
netewi ya gele Kurd par-

çeyekji tevgera peşveru 
u aşti ya dille ye. 

Di biryara dawi ya 
Konferanse da, peşniya
riya TEVGER'e hat qe
bulkirin; qetliarna Ira
qe ya bi çeken kirnyayi 
li diji gele Kurd hat pro
testokirin, daxwaza qe
dexekirina bikaranina 
çeken kimya yi-biyolo
jik! hate qebulkirin. 
Peşniyar kete nav rapo
ra dawin a Konferanse. 

Di konferanse da, bi 
nuneran re yeko-yek 
guftugo hatin kirin, 
programa TEVGER'e bi 
zimanen cuda u broşura 
bi Yunani li ser qetli
ama Helepçe hat belav
kirin. 

Di roja ı ı 'e Çileye Pe
şin de ji, rneş u mitinga 
aştiye bu ku TEVGERji 
te de başdar bu. 

• 

"Rewşa Kurda Çetin e" 

Hans Goran Franck 
Parlamentere Sosyaldemokrata 

Ew heyeta ku ji endamen parlamentoya 
Swed fı Danimarka pekhatibfı fı çfıbfı 
Kurdlstane; vegeriya. Piş-u vegere daxuyaniya 
ewilln di tele-vlzyona Swede de bfı. Seroke 
heyete H.Goran Frank (SDP) fı Maria Lels
sner (FP) di programel TV. de li ser gera 
xwe berslven· li jer anin ziman: 

" Li Tirkiye kesen siyasi jl di nav de li 
herkesi Işkence dibe. Wexte girline (di binçav 
de) ewfıqat nikarin biçin cem girtiyan. Girti 
nema karin herin cem doktoren din fı xwe 
nişanl w an bi din." 

"Maf fı xebata sendlkan qedexe ye. Parti ya 

Marla Lefssne!' 
Parlamentera Partiya Gel 

Komunist fı partiyen Kurd qedexe ne. Ew zor
destiya li ser rojname, kovar fı masmediya hej 
berdewam e. Rewşenblr nikarin bi rehetl bili
vin. Ew kate ku em li we dere bfın jl 
ewfıqatek girtibfın fı işkence le kiribfın." 

" Li Tirkiye rewşa mafen mirovayetiye pir 
hessas e. Ji bo me wezife ye ku em veya bi
bin parlamentoya Ewrfıpa. Ew Danimarkiyen 
li gel me bfın; ku ev rewşa Tirkiye ditin, dig
otin ji bo ku Tirkiye negirin Bazara Ewrupa 
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Serihildana netewi ya 
şehiden -u -w e •• 

Jl -nayen 
Serihildana 1925 ku bi 

nave Serihildana Şex Seid 
te naskirin. Di meha Sibate 
de dest pe kiribü. isal di 
ser serihildane re 64 sal 
derbas bü. 

Wek te zanin pişti da
mezrandina Komara Tirkiye 
hemü daxwaz ü mafen ne
tewa Kurd hatin 
inkarkirin, li diji ge
le Kurd, li diji rexis
tin ü mueseyen 
wi, ziman, çand, 
dirok, edebiyat ü 
hemü hebünen wi 
şerek nediti hate 
ajotin. Di derhaqa 
serok, rewşenbir 

ü zanayen Kurdan 
de biryara girtin ü 
nefikirine hate 
derxistin; rojname, 
kovar, pirtük ü ni
visaren Kurdi ha
tin şewitandin. 

Politikaya 
şovenisti ya Ke
malizme hin dema 
tekoşina rizgariya 
mili ya Tirk da ji ali
ye destek tekaşer 
ü rewşenbiren 

Kurdan ve hatibü 
ditin ü evana keti
bün nav xebateke 
ji bo yekgirtin ü re
xistina gele Kurd . 

Pişti kar ü bareki 
giran bi daxwaza 
bicianina mafen 
netewi yen gele 
Kurd li Erzurume 
di bin serokatiya 
Xalide Cibri ü me
büse Bedlise Yu
suf Ziya ü bi beş

darbuna hinek ser 
bazen Kurd Cemi
yeta istiklale Kurd 
(Azadi) hate da
mezirandin. 

Li her devere 
Kurdistan, di nav 
Kurdan de ditinen welat
parezi geş dibü, şuura mili 
(zanina netewi) peşdedi 

çü. Rexistina Azadi di nav 
eşir ü şex, mela, leşker, 
eşraf ü rewşenbiren Kur
dan de kar dikirin ji bo pe
kanina yekitiya milet ü ali
kariya Simko Axa li Kurdis
tana irane ü Şex Mahmüde 
Serzenci li Kurdistana lra
qe ji bo çekdarkirina gel bi
ryar girtibün. 

Li gor programa xebate 
ya rexistina Azadi beri dest 
pekirina serihildana netewi 
baş ji bo şiyarkirina netewi 
ü yekiti ya netewi lazimbü. 

Serihildan ji ber xeleti
yeke irtibai beri wexta xwe 
li Bedlise destpekir. Li ser 
we , serokatiya rexistina 
Azadi hate girtin ü şerva

nen di bin komandariya ih
san Nüri mecbur man der
basi Kurdistana lraqe bi
bin. Di meha Sibata 1925'
an de Xalide Cibri , Yusuf 
Ziya bi 20 hevalen xwe ve 
hatin dardakirin. 

Amadekirina serihildane 
pişti dardakirina van ji aliye 
Şex Seid hate ajotin. Şex 

Seid li bajar ü gundan ge
riya , xwest ku serokeşir, 
şex ü eşrafen Kurd ikna bi
ke, yekitiyek di nav van de 
çeke. 

Roja 8.2.1925'an li Pira
ne be daxwaza tekoşeren 
Kurd hereket destpekir. Di 
navbera hezen Kurd ü 

leşkeren Tirka de şerek 
nediti destpekir. Jiyana si
yasi ya Tirkiye ket krizeke 
mezin. 

Di demek kurt de qismek 
mezin ji bajar ü gunden 
Kurdistane ketin deste he
zen Kurd . Di 14.2.1925'an 
de li Darahene wali ü me
müren Tirk hatin girtin ü li 
vir seroke Modan Feqi He
sen bü waliye Darahene. 
Darahene rola hukumeta 
Kurd ü merkeza serkirday
etiya serihildane didit. 

Seroken Kurd Hankirina 
serxwebüna Kurdistane 
hişti bün pi şti xelaskirina 
Diyarbekire. Le, şeren ji bo 
bidestxistina Diyarbekire 
gelek bi xwini bü, dewleta 
Tirk bi hemü hez ü manew
rayen xwe ve bi serket 

· Di şere Diyarbekire da bi 
sedan Kurd şeh id bün . 
Şex Seid te gihiştibCı ku 
hezen wan teri stendına 
Diyarbekire nakın 

Hezen Tirk dı 26 Adare 
de e rişek mezin bırın ser 
Diyarbekir, Eleziz ü Warto 
ye. Hukümeta Tırk bi all-ka
riya Fransiz ü ingilizan 

dest bi bicianina plana gir
tina hawirdor serihildane 
kirin , reyen Iraq ü Suriye 
hate girtin . 

Ji ber gelek sedemen 
hundiri ü derva serihildana 
Şex Seid hate vemirandin . 
Şex Seid ü hevalen wi ha
tin girtin. 

Rewşenbir ü welatpare
zen wek Kemal Fevzi, Ba
ve Tujo, Seyid Muhamed 
kure Seyid Ebd ilqadir , 
Ebuilah Saadi ü Heci Es
keri di roja 2Te Gulane de 
Şex Se id ü hevalen wi ji di 
roja 30'e Hezirane de hatin 
dardekirin. Weki din bi se
dan rewşenbir ü welatpar
ezen Kurd li Dersime , Ela
zize , Palo , Çebekçüre ü 
hwd. hatin dardekirin. 

!ı 

1925'an 
birki ri n 

Şex Seid li ber dardekiri 
ne weha got: Dawi li jiyana 
min tebii hat. Bi tu awayi 
ne poşman im ku , xwe di 
riya miletP. xwe de feda di
kim. Ji bo li peşeroje neviy
en me li ber dijmin şe rm na
kin". 

Pişt i ş i kestina serihilda
ne leşkeren 

dagirker en 
Ti rk bi sedan 
gund şew i 

tandin , mal 
xerabkirin , bi 
hezaran Kurd 
kuştin , birin
darkirin, nefi
kir in. Di de r
heqa hemü 
Kurden rew
şenbi r , zana 
ü welatpare 
zen Kurd de 
biryara kuşt i 

ne dan . Di 
"mahkeme n 
i stiklal " re bi 
hezaran Kurd 
derbasbün 
ceza xwa rin. 
Le, gele Kurd 
disa teslim 
,nebü . Kesen 
ku xwe ji girtin 
ü kuştina xi
laskirin bere 
xwe dan çiya
yen mezin ü 
derbasi par
çen Kurdista
ne yen d in 
bün, li bajaren 
Dersim, Ele
ziz , Agri ü 
hwd. di gelek 
ciyan de şere 
çekdari heya 
sala 1928'a ji 
domkir. Ta ku 
li ser çiyaye 
Agri ag iren 
serihildanek 
nü veket ya 

ku çirüsken we ji serhilda
na Şex Seid mabü. 

Tevgera Rizgariya Ku r
distan iro ıi her deme betir 
l ı ser şopa ü tevgera ne
tewi ya bere ye. Ew ji zanin 
ü tecrübeyen giranbiha 
werdigre Şeh iden serihi l
dane nehatine i·ibi rkiri n. 
Tevgera netewa Kurd iro ji 
her deme berf ireht ir e ü 
tekoşi n a Kurdistanek ser
bixwe Cı azad dide. 

Ji serketine re 
tekoşinek hostati dive 
Di riya xelasiya mill u çini ya gelan de, tekoşln ne xwe

dl rengekl beslt u yek-ali ye. Sederne ve yeke civak u jiya
na civakl bi xwe ye. Civak xwedl çin u tebeqe ye; jiyana 
maddi u manewl plr-alltiyeke didin civake. Li gor ve, teki
Iiyen serdestl u bindestiya çin u tebeqetl u ya mill cur be 
curl u tekilheviyeke di nav xwe de peyda dikin. Je peştir 
civak çi ji all çlnayetl u çi jl ji all mill de be, ne bi tiku
tenetiya xwe le di clhaneke mezin de bi civakendin re dijl. 
Ev bi xwe di civake de hi n tekili u aliyan derdixe hole. He
buna civate, her wiha girectayl ye bi bu yer u rudanen dema 
çuyl u niha ve. Ev him teslre li roja 'iro u him jl li rojen 
peş e civake dikin . 

Bi kurtl civak him ji all hebuna xwe ya mill u him jl ji 
all çin u tebeq'i, di bin tesira van buyer, rudan u tekiliyen 
jor de te srirandi n u reng u avayiya xwe rubiru dike. Loma 
jl tekoşln ji bo ku karibe biser keve, mecbur e ve rewşa 
pirall u tekilhev a civakl berçav bike u piralltiyeke di nav 
xwe de li dar xe. 

Meriv dikare beje ku piralltiya tekoş'ine di se xalen esasi 
de te lidarxistin: yek je di waren tckoşln~ de ye ku e w ware 
aborl, ye siyasi u ye Ideoloji ye. A duduyan di re u dirben 
tekoşlne de ye ku ew jl bi awaye xebata veşarti (llegal) u 
eşkere, ya awayen zore u aştiye; çekdari, senhildanen gele
n, meş u greven kitleyi yen daxwazen abor'i u siyasi, xeba
ten propoganda u ajitasyon u enformasiyonl, puçkirina si
yaseta dijmin, bilindkirina zanln u hişyariya civake, xeba
ten ri ya parlamenter), yen ware diplomasi u hwd. 

Xala sisiyan jl, dur u direjl u kurtiya dema xebate ye. 
Her tekoşlna xelas'i u avakirina civake, ji allki de armancen 
dur u direj en nihai didin ber xwe ku ev armancen stratejik) 
yen tekoşlne ne, ji aliye din jl li gor dem u rewşa rojane u 
peşveçGna civak'i ya demen nez'ik, armancen cur bi cur en 
demcn kurt dide ber xwe, ku ev jl armancen taktlkl ne. 

Bi pir-babetiya xwe, ev hersexalen esasi gava yeko-yeko 
G bi hev re, bi zaneti G hostatiyek bilind neyen bikaranln; 
cudau, wekhevl yan jilekiliya navbera wan bi cl u war u 
dem neye hesibandin, helbet tekoşln bi ser nakeve, tim we 
bilikume, bers'iva pirsgirekan di roja roj de nede. 

Di van demen dawiye de, tevgera rizgariya Kurdistana 
Tirkiye, bi gelek kcm G kurtl be jl li ser her du xalen pe
şin dikeve munaqeşan. Dltin u peşniyariyen cihe di van 
waran de ten kirin G li gor wan hin gav ji ten avetin. Le 
gelek mixabin ku hema hema tu hez G kes li ser xala daw
iye ranaweste, herçiqas di roja 'iroy'in de şirovekirin G bi
karan'ina we gelek zerfırl be j'i. 

Parti G rexistinen Kurdistane her yeke li gor xwe pro
gramek dur u direj dayeber xwe, armancen nihai yen stra
tejik! ji xwe re di yar kirine, le li ser rewşa nuha ya civake, 
buyer u rudanen 'iroyin en ku li ser mesela Kurd dibin, 
hema hema her kes(her çiqas car carinan tiştinan bibeje jl) 
be program e, tu arınane fı karen tespitkin nedaye ber xwe, 
di vi wari de hevsar di deste burjuwaziye dagirker e Tirk de 
ma ye, ew bere meselan bi kude dixwaze bi wir de dike. 

Naye blra me ku, em di tekoş'ine de li ser buyer u rudan 
u peşveçunen civakl yen dema 'iro, nebin xwedl ray, pro
gram fı xebatek li gor daxwaz, berjewend'i u riya xelasiya 
milct a esasi tespit nekin, di helkirina pirs u pirsgireken 
rojane u dema nez'ik denebin xwedl ray u rol, em nikarin 
tckoş'ina milet a dur u direj bi rexin, bere milet bidin 
tckoş'ina riya dur u direj u em nikarin, qeyd u bend u kevir 
u kuçiken ser riya rizgariya esasi hillnin u re li ber we ve
kin, xweş bikin. 

Dibe ku hinek bejin ku ev ji şoreşgeri u rad'ikaliya me 
te, le bi min ji nezanin, keslani u beseruberiye ye. Serketi
na U~koş'ine j'i ne nezan'i, keslani u be seruberiye, zanebun, 
çalakl fı hastatiye dixwaze. Ji bo serkeftine ne bes e kume
riv, xwed'i heq be, di ve meriv zanibe çewa hcqe xwe bistlne 
j'i . 

Pişt_giriya TEVGER'e bi 
"Ozgür Gelecek" re 

2 

Komita Birevebirina Merkezi ya TEVGER'e mesa
jek şand ji kovara "Özgür Gelecek" re u erişen ser 
we protesto kir piştgiriya xwe bi berpirsyar ü xe
batkaren we re da nişandan. 

Kovara "Özgür Gelecek" Li Tirkiye heta nuha 3 
hejmar derketine ü hatine komkirin, xwedi u ber
pirsyare we hatine girtin. Ü wek te zanin kovaren 
peşverü ü sosyalist en Kurd u Tirkan ku li Tirkiye 
ten çapkirin di bin zordestiyeke pirr mezin da ne. 
Kovara "Medya Güneşi" ji her ji ber eyni sebeban 
hejmaren we ten komkirin. Xwedi ü xebatkaren we 
di bin zordestiyek mezin da ne . 
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TEVGER Dt um 3 

Li derveyi welat b er bi 
avakirina 

,... 
mueseseyen 

Hejmara Kurden li derva-
, yi welat nehatiye tesbitki

rin. Li gora texminan bes li 
Almanya Federal 350.000 
ü li temami welaten Ewrü
pa Rojava ji qasi niv mil
yon Kurd hene. Ew ji ber 
sedemen cur be cur ji Kur
distane derketine. Di nav 
wan de xwendevan, karker 
ji bili wan ji multeciyen siya
si ü abori hene. Li gor im
kan ü hezen xwe komela ü 
rexistinen çandi, siyasi, il
mi ü demokratik ava kirine. 
iro, li welaten Ewrupa Roja
va bi dehan rexistin ü mu
eseseyen Kurd hene ku, 
xebat dikin ji bo helkirina 
problemen ekonomik, ci
vaki, çandi, siyasi, ji bo bi
destxistina mafen xwe yen 
tabii, ji bo nasandin ü pişt
giriya tevgera rizgariya Kur
distan. Be guman xebat ü 
karen rexistin ü muesesey
en Kurd, li Ewrupaye, di 
tevgera rizgarixwaza ne
tewi ya Kurdan de rolek 
muhim dileyizin. TEVGER, 

erne bixebitin. Peywist e em 
ji helveste xwe diyar bikin G 
heta wan bidin Dadgeha bi
lind ya EwrGpa." 

Seroke heyete Franck, li 
parlamena Swede ji qise kir G 
behsa rewşa laciyen Kurd en 
Ii Tirkiye kir. Franck di axaf
tina xwe de bi kurt! wiha got: 
"Laciyen Kurd di se kampan 
de hatine bicikirin. Di rewşe
ke çetin de jiyana xwe dido-· 
minin. Ew wek laciyen siyasi 
nayen qebGlkirin. Hukumeta 
Tirkiye daxwaza harikariya 
derve ya navnctewi ji, red 

Weke ku di meseleka 
me de tete gotin, beri 
260 ı salan, gele Kurd, 
tev gelen hevnijad, di 
Rojbilata Navin de, di 
bin nire zinatkariya 
Dahak (Ejdehak) de di
nali, li hawerdora welet 
şin u reşgiredan bu jiya
na rojane, iro ji di nav 
gelen Tirk, Ereb, Faris u 
hwd. de bi geleruperi u 
di nav gele Kurd de ji bi 
taybeti disa şin u reşgi
redan buye jiyana roja
ne. Kurdistan buye me
tingeh u parçe-parçe ye! 
Kuştin, xwinrejan u şe
landin bi desten zorda
ren nijadparez buye pa
ra gele Kurd! Edi disa 
"ker hatiye. li hesUyan 
sekiniye". Çawa ku le
henge meseleka me. Ka
waye Hesinkar nikari 
xwe bigre, bervanoka 
xwe kir al u hilda.. bi 
gele xwe ra horst di dest 
de. bi qir u hawar kete 
nav şeqem u kolanan. 
tev şeniye bajer. bi yek
desti eriş bir ser birca 
Dahake xwinmij u sere 
wi pelçiqand. de parti u 
rexistinen şoreş~er ji 
sere metinkar u zorda
ran bişkeninin u ~ele 
me ji ve rewşa kiret ü 

ji bo peşveçün ü bihezbü
na xebata van rexislinan 
pewist e ku destek ü ali
kar be. Çi ji bo peşveçün ü 
bihezbüna xebaten Kur
den li dervey-1 welat ü çi ji ji 
bo avakirina yekitiya ne
tewi ya Kurdan, wezifeyen 
li peş rexistin ü muesesey
en demokratik en Kurda 
ew in ku hez ü imkanen 
xwe bikin yek, xwe di çer
çewa mueseseyen netewi 
de bidin temsilkirin. Tene 
bi wl rengi mumkun e xiz
meten hem ji bo aktiftir ü bi 
heztir kirina kar ü baren 
xwe ü hem ji ji bo avakirina 
hemü lazimiyen civata ne
tewi ya Kurda bikin. 

Gaven giring yen ku di 
ware yekitiya siyasi ya gele 
Kurd da hatine avetin, tesi
ren xwe li yekitiya Kurden 
dervayi welat ji dike. Rexis
tin ü mueseseyen Kurda 
iro hin baştir pewistiya ne
zikbün, bi hevra karkirin ü 
yekbüne dibinin. 

iro, em hewcedare mue-

seseyen netewi ne. Her ci
vat, her milet hebün ü xe
baten xwe bes bi muese
seyen weha kare bidomi
ne ü peşda bibe. Gava 
menfaeta netewi li raste 
be, dive mirov karibe dev ji 
mentaeten korniki ü ixtira
sen şexsi berde. Kar ü ba
ren ku zerare dighinin yek
büna milete Kurd pewist e 
ew ben rakirin. Em bawer 
dikin ku, rewşa iroyin ya 
Kurda ji bo avakirina mue
seseyen weha her çiqas 
dijwar ji be, le, bi nezikbün 
ü yekbüna siyasi ya tevge
ra Kurdistan a welatparez, 
ew h in realtir dibe. 

Sedema hebüna TEV
GER'e bere her tişti, pe
wistiya bidestxistina avayi
yek weha ya hebün ü xe
baten milete me ye. 

TEVGER, kar ü baren he 
mü rexistin, komele, mu
esese ü şexsen welatpa
rez en ku perçeyen tevge
ra netewi ya Kurd in, heja 
dibine ü ji bo peşdebirina 

Dümahika Nivisan 
"Rewşa Kurda Çetin e" 

dike. Be icaze laci nikarin ji 
wan kampan derkevin derve. 
Derdare kampan bi tela raçan
dine G esker çavderiyc dikin. 
Laci-hlç kareki nakin. Ji bo 
zarakan mektep G ders tune
ne. Temiziya kampe beker e. 
Xaniyen wan li hember ser
maye vckiri ne. bi taybeli Ii 
kampa Muşe jiyan pir zchmct 
c. Pewist e ev kampa han be 
rakirin" 

"Laci naxwazin derkevin 
Ewrupa. Lewra ew we dere 
wek welate xwc dihesibinin. 
J i bo şerten jiyana xwe G ji 

Newroz 
bindestlye rizgar bikin 
u bigihinin azadi u ser
xwebune. 

Di diroka Kurdistan 
de. ta niha tekeşin u 
tevgerek wek iro neba
tiye ditin. Hişyari u 
xwenasi tu caran mina
ni iro. bi rengeki nujen 
di nav gel de ciwar u be
lav nebuye: Di nav gele 
me de tekoşina rezani, 
di girtigehan de kefte
lefta berxwedane u li ser 
çiyayen Kurdistane ji 
peşmergeyen leheng 
cenga germ u çekdar, 
diji miren zordar u me
tinkaran teye ajotin. 
Giyane welatparezi u 
şoreşgeriye her roj betir 
teye vejandin, gurr u 
şenkirin. Le wek tete 
zanin. reya tekoşina 

serxwebuna gelen bind
est dagirtiye ji gelek as
teng u dijwariyan. Ji bo 
serdesLiye gellek wf'<>l . 
kefteleft u tevat (sPhir) 
pewist e. Di ferhen~a xe
bata riz~ariye de ciye 
qelsi u kem!irxemiyan 
ı u neye. Gden bindes! 
dive her~iz heza xwe bi 
dost u neyeran birlin 
naskirin. Be ~ume1n. ça 
vika heza ~el ji hişyari. 
xwenasi Cı yekdesti ye. 

bo rojen ten xwcdi ditineke 
nin in. Helbel di ve mesele de, 
tesira hclwesta negativ a Tir
kiye rol dillze," 

W ek te zanin pirsa Kurd ji 
bere ve çendin caran di parla
mentoya Swede de hatiye mu
naqeşekirin, le zede li ser ne 
sekinine G daxwazen gele 
Kurd zede neinane zimen. U 
di destpeka 1989'dc pirsa 
Kurd li derdorcn parleman 
disan kete rojcvc. Bere korni
tek ava bG ku di nav de mcri
vcn ji hemG partiyen di par
lamene de ne, cl digrin. Di 

Bi tene kesen hişyar u 
xwenas dikarin dev ji 
berjewendiya xwekesi 
(şexsi) dev ji pivanen pi
çuk u tengdiUna parti u 
rexistinan berdin. Be
le. bi tene kesen xwenas 
dikarin serbixwe bili
vin, be bend u giredan di 
tevgera gele xwe de beş
darbin. Rewşa gele Kurd 
a dilşewat. belengaziya 
gelen ciran. serdestiya 
aşitixwazan di rezaniya 
cihani de u tengbuyina 
dorhelen zordar u me
tinkaran keyseke gele
ki herdar e ji bo tekoşer 
u şoreşgeren Kurdistan. 
İro ne dema we yek ku 
welatparez u rexistinen 
şoreşger zimandirejiye 
li ser kemukurtiyen hev 
bikin, bi vacayi dive em 
bi beŞdariya tevgera riz
gariye, wan kemaniyen 
hev ji nav rakin u bi 
yekdesti diji neyaren 
gele xwe rawestin. Hevi, 
doz u daxwaza gel ji ev 
e! 

Çawa ku iro Dahake 
hemdemin emperyalist 
u maren wi ji zordar u 
metinkar in, Kawaye 
nujen ji yekdesti u 
eniya niştimani ye. 

• 

netewi 
yekitiyek netewi li dervayi 
welat destek ü alikarl dide. 

Bi yekkirina imkan ü karü
baren xwe rewşa hez ü 
xebaten Kurden li dervayi 
welat we ji iro bi çend caran 
pirtir bi hez ü aktif bibe. 

Disa bi we armance li 
Stokholme Federasyona 
Komelen Kurdistan li Swe
de konferansek arnade kir. 
Berpirsyare TEVGER'e ye 
ku beşdare konferanse 
bü, dilinen xwe yen der
heqa yekbüna rexistinen 
Kurd, ani ziman. 

Di demen çüyi da rexis
tinen xwendevanen Kurd 
di bin nave KSSE, da bir
yara yekitiye standin, di 
welaten cuda cuda de kon
greyen yekitiye ten çeki
rin. Li Almanya Federal, di 
babeta pirsa yekitiye da, di 
navbera rexistinen Kurd da 
diyalogek baş ü danüstan
din destpekiriye. Ew ü ga
ven wek vana hin ne besin 
le heja ne ü muhtacı peş
debirine ne. 

25. 1 1989 de ji li ser pirsa 
Kurd pirsnamck dan Parla
mentoye. Ve pirsname ji her 
partiye yek kesl imzc kiriye. 

- -Di pirsname de cv daxwaz 
cl digrin: Hukumeta Iraqe di 
Netewen YekbGyi de bila be 
mchkGmkirin ; ji bo ku çeken 
kimyayi bi kar inaye. Pewist 
c cm harlkariya laciyen ku li 
Iran G Tirkiyc ne, bikin. Ü 
rcwşa wan ji bo NY be veki
rin . Pewist c di komisyona 
Nctcwen YckbGyi ya Mafen 
Miravayeti de ser rewşa gele 
Kurd be sekinin. 

Li gel viya, pi~ti cw heyc
ta ku çG Tirkiye G vegeriya, 
bi taybeli bcr bi wezareta der
ve ve li ser rewşa Kurdan pir
siyar zedelir bGn. Wek misal 
H.Goran ·Franck (ku bi xwe ji 
endame partiya di hukumete 
de ye) ji vez'irc dervc dipirse G 
bersiv dixwaze ku; Hukumeta 
Swede bo ku rewşa laciyen 
Kurd bcr bi başiye ve bibe, çi 
kiriye? Disan,Hukumeta Swe 
de bo ku Tirkiye Mafen mira
vayeliye nas bike G zulme ji 
ser Kurda rakc, çi kiriyc? 

Peşiya tevgera gele 
Kurd ronahi ye 

İro tevgera gele Kurd ya azadixwaz di hemu 
parçeyan da di rewşeke çetin da ye. 

Di Kurdistana Iraqe da şere çekdari, ku ji 
sala ı 976 vir da c ard in ge rm bu u gele k peşva 
çu, di payiza sala çuyi da şunda ket. Sederne ve 
şundaketine yek sekinina şere İran-Iraqe ye. 
Iraqe bihna xwe girt u bi hemu heza xwe ajot 
ser Kurdistane. Le sederne mezintir bikar
anina çeken kimyayi bu ji aliye dijmin. 

Sekinina şer, bibe nebe, tesira xwe li ser 
şoreşa Kurdistana İrane ji we nişande. Ev bu 
deh sal ku li vi parçeyi ji şere çekdan bi reva 
diçe. Şer iro ji berdewam e, le dawi çi be, ne 
xuyayi ye. Ango ku şer direj dibe, bezariyek ji 
çe dibe. 

Iraq u İran bin li hev ne hatine. Xuya ye ku 
j)işti lihevhatine rewşa Kurdan we zetir giran 
be. 

Di Kurdistana Tirkiye da, hişyarbun u 
rezbuna gele Kurd beri İl ona sala ı 980 gelek 
xurt bu . Le bi hatina hukma faşi ser hukim u 
zordestiyen ku bi deste wi hat kirin, tevger ge
lek şunda xist. İro ji erişen hukma zordest u 

, kevneperest xasima li ser Kurdistane gelek gi
ran e. 

Dema ku meriv li rewşa hane binihere, dibe 
ku bihnteng be. U ev tene rfıyeki we ye. Ruye 
dine bi awaki din e. 

Dema meriv li diroka tevgera gele Kurd bini
here, dikare baş fem bike, bere we ber bi ku ye. 

Bele, iro, di nezika dawiya sedsala 20'an da ji 
Kurd bin ne gihiştine azadi u rizgariye. U tev
gera wan sal bi sal şunda nakeve, peşva diçe. 
Ew di ware siyasi u çekdari da gelek caran 
şikestin, le her car disa pişta xwe rast kirin, 
her car ji bere xurttir derketin meydane. İro ji 
gele Kurd ji her demizetir hişyar e. Bir u bawe
riyen welatparezi di nav refen gel da bi xurti 
kok u riçal dane. Di hemu parçeyan da rexısti
nen welatparez u şoreşger bejn dane. Ev yek, 
peşveçuna heri mezin e di tevgere da. Miletek 
ku hişyar bu edi ji bindesqye razi nabe, zu an 
dereng ew we bighe azadiye. 

Di ware siyasi u diplomatik da ji pirsa Kurd 
roj bi roj xurt dibe. Li dineyeke ku ber bi riz
gari u aşitiye diçe, qet hezek ji nikare mileteki 
25 milyon di rewşa bindestlye da bihele. Şik 
tune, di ware navnetewi da dosten gele Kurd sal 
bi sal we zetir bin u ci li dijminen me her biçe 
we tengbe. 
Şere çekdari ji ger iro sist bikeve, sube disa , 

ji bere xurttir we dest pe bike. Li aliye din, şere 
beri mezin hişyariya gel e. Geleki hişyar di
kare bi gelek re u rengan ber xwe bide u zora 
dijmin bibe. 

Ji bo ve ye ku. iro li Kurdistana Tirkiye, li 
hemher ewqas zordesti ji. pirsa Kurd ji bere ze
tir te qisekirin. Li nav Tirkan ji gelek kesen 
birewer. edi dibejin ku, "bi riya zore pirsa 
Kurdi safi nabe, dibe je ra reyeke din be ditin." 

Bona ve yeke ye ku ji bihntengiye ra ci tune. 
Riya gele Kurd ber bi rizgariye direj dibe. Ev re 
gelek beıjor u beıjer be ji. gelek bi jan u eş be ji, 
dawi serketin e. 
Peşiya tevgera gele Kurd ronahi ye. 

Helebçe di dile milet de ye ... 
ı6'e Adare ne ji bo He

lebçeyiyan tene, ji bo 
hemu Kurdan bu rojek 
reş u tari ku we heta he
ta di nav rupelen diroka 
Kurdistane de ciye xwe 
bigire, we tu cari neye 
j ibirkirin. Di rupelen 
diroka cihane de ji, Qet
liama Helebçe wek Hi
roşima 2. an ci ye xwe 
girt. Di ve roje de hemu 
cihan bu şahide we yeke 
ku dijmine milete Kurd, 
çiqas xwinxwar u hov e, 
çiqas jf insaniyet u me
deniyete dur ketiye. 

Helbet Helebçe ne huy
erek e ku be jibirkirin. 
U ev 'bibiranin ji bo me 
Kurdaıı naye we mane 
ku di he.r biraninen we 

de em tekevin şine, big
rin u li xwe xin. Na, bir
anina Helebçe ew e ku 
em bizanibin u bidin 
zanin ku Helebçeyiji bo 
çi, di çi riye de şehid 
bun, kijan rewşa bind
esti u bexweditiye bu ku 
hişt dijmineki wiha 
xwinxwar cesareti ve 
hovitiye bike. 

Dersen ku em ji fela
keta Helebçe derxin ge
lek in u ji bo me Kurdan 
dersini tarixi ne. Dersa 
peşi,ji bo me ew e ku em 
wek mileteki heta di 
bin desta de bin, qedera 
me ne di deste me de be 
we gelek bajar u gunden 
me ber bi aqubeta He
lehçe de herin. 

Yeka din ji ew e ku di 
şere xwe ye rizgari de, 
em nikarin re ji xem
sari u ihmalkariye r e 
vekin. Dive di tu wari de 
em baweriye bi dijmin 
neynin, em zanibin ku 
çi Ji deste wi were we bi
ke. Loma ji em mecbur 
in hesabe xwe tedbir u 
tifaqa xwe li gor we bi
kin. 

Dersa ku em ji Helebçe 
derxin yekje ji ew e ku, 
heta em hebuna xwe, li 
ser dost u dijmine xwe 
ferz nekin, bi daxwaz, 
doz u quweta xwe wan 
mecbur nekin, dive em 
hevi nekin ku we hewa
rek xurt di gaziya me de 
were. 
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TEVGER 

TIRKiYE LI KURDiSTANE 
ÇEK ir LEŞKER KEM NAKE 

Di meha çuyi da (Çileye 
Paşin, ı989) li Viyane du 
elvinen navnetewi u giran
buha gihan dawiye. 

Yek Konferansa Ewrupe 
ya Emini fı Hevkariye bu. 
Ev civin di reça Konferan
sa Helsinkiye da pek ten. 
Weki te zanin, Konferansa 
Helsinkiye di sala ı975'an 
da giha peymaneke heja 
(Wesiqa Dawi). Ji Albaniye 
peve, hemu dewleten Ewrfı
pi fı her usa ji Dewleten 
Yekbuyi yen Amerika u Ka
nada ev peyman imza kirine. 
Nuneren van dewletan di sa
len bere da ji du caran li Bel
grad fı Madrite civiyan. Kon
feransa Helsinkiye him bo 
pekanina aşitiye him ji bici
anina heqen mirovi arman
cen gelek baş dane peş xwe. 
Civina Viyane ew firehtir kir 
u peşva bir. 

Peymana Helsinkiye bo ge
le Kurd ji gıranbuha ye. Ji ber 
ku dewleta Tirk ew imza ki
riye, le heqen mirovi dide bin 
lingan. Di peymane da, di 
benda 8'an da te gotin ku 
"hemfı gel xudi heq in u wek
hev in, dikarin qedera xwe bi 
serbesti tayin bikin; dive kes 
peşkari kare wan nebe u siya
seta xweyi der u hundur gora 
dile xwe bimeşinin, heqe wan 
e ku di ware peşveçuna abori, 
siyasi, civaki u çandi da riya 
xwe bi serbesti bibijerin". 
Tişten ku di peymane da 

hatine nivisandin gelek baş 
in, le ku di praktike da bi ci 
ne hatin, ji çi ra dibin. Dive 
terefen peymane bi gotin ne
minin, zore bidine hukumeta 
Tirk u xudi li heqen gele Kurd 
der kevin. 

Civina duwemin ji bo dax
istina çeken konvansiyonel 
u hezen leşkeri bu. Terefen ve 
civine 23 dewleten NATO'ye u 
peymana Warşowe bun. 

Ew civin ji giha biryaren 

Herema ku Tirkiye li der daxistine dihele: Kurdistan bi x:we ye. 

baş. Herdu ali li hev hatin ku 
hejmara leşkeren xwe u çe
ken konvansiyonel piçek 
kem bikin. Li ser heremen 
daxistine ji li hev hatin. 

Weki hemu hezen aşiti
xwaz, em ji bi ve yeke şa di
bin. U tişte ku bala me diki
şine ev e: Tirkiye, Kurdistan 
(parçe Kurdistane ku di dest 
da ye) bi tevayi li der hişt. 

Hin ku li Viyane li ser ve 
yeke bazari çe dibu, Tirkiye 
eş kere kir ku. "sinaren w e 
yen Rojbilata Başur u ev he
rem (ango Kurdistan) bi te
vayi di xetere da ye u ew ni
kare li vir leşker u çek kem 
bike" .. 

Nunere Amerike (DYA). 
Stephan Ledogar, piştgiriya 
Tirkiye kir u got: 

"Hemu gel ji dizanin ku go
Una Tirkiye li ci ye, rewşa we 
usa dixwaze ... " 

U bi rasti, ne tene Ameri
ka, hem u teref ji ji ve yeke ra 
razi bun. Bi vi awayi, sinaren 
ve hererne ku Turkiye li der 
daxistina çek u leşker hişt, 
usa hate nişandan: 

"Ev j i ciye ku paralela 39 
sinare Tirkiye dibire dest pe 
dike, rasterast ber bi Mura
diye dadikeve, ji we diçe Pat
nose, ji Patnose bi dar ji Qe
reyazi, Tekman, Kemaliye, 
Feke, Ceyhan, Doxanket der-

Alimen Yunan 

baz dibe u dighe Gozne u ji we 
ji dighe behre." 

Xuya ye, ev ci bi tevayi Kur
distan e. Tene, li ali Qers u 
Erzurume hin erde Kurdista
ne li der maye u li ali Edene u 
Mersine, şiritek teng tevle 
buye ku ew ji diji Qibrise ye .. 

Bi raya me, ev kemasi u ey
beke mezin e bo konferan
seke han ku, bi nave aşitiye u 
bo kemkirina çek u leşker 
kom dibe u bo hemu terefen 
ku te da ci girtine. Ji ber ku. 
ew hemu ji zanin ku ev der 
Kurdistan e. Dewleta Tirk 
500 hezar leşkere xwe ku bi 
çeken modem en NATO'ye 
çekdar kiriye, li Kurdistane 
bi ci kiriye u zulm u zordes
tiyeke mezin diji gele Kurd bi 
kar tine. Ew hemu bi ve bi
ryare. eşkere yan veşarti, ji 
ve yeke ra razi dibin. Pirsiya
riya xwe ya mirovi u ehlaqi u 
ya ku. beri her tişti, ji Pey
ınana Helsinkiye derte. nay
nin bira xwe. Ka heqen gele 
Kurd, yen derheqa revebirina 
kare xwe bi aliye abori. si ya
si u çandi, heqe tayinkirina 
qedera xwe li ku dimine? 

Dive gotin u kirin yek bin. 
Dive Ewrfıpi, derheqa zordes
tiya dewleta Tirk u derheqa 
maf u azadiyen gele Kurd da 
lal u ker nebin. 

• 

li diji ·çeken kimya yi d erketin 
Roja 23'e Çileye Paşin e 

ı989'an, li Atinaye, bi ama
dekirina 30 rexistin u Buraya 
Netewen Yekbuyi ya Yunane, 
bi na ve "Ko miteya Zanisti j i 
bo Qedexekirina Çeken Kim
yayi u Biyolojiki" çalaki ha
·tin pekanin. TEVGER di van 
çalaklyan da wek piştevan 
beşdar bu. 

Programa çalaklyan roj a 
23'e Çileye Paşin di avayi
yeke diroki "Kostis Palamas" 
ya Universiteya Atinaye de, 
bi raxistina weneyan li ser 
qetliama Helepçe ya ku TEV
GER'e amadekiribu, destpe
kir. Bi beşdarbuna kitleye~ 
mezin. berpirsyare Netewen 
Yekbuyi ye li Yunanistan u 
seroke Yekitiya Kimyageren 
Yunanistan axaftin. 

1V u çapemeni ci dan vekir
ine. Raxistina weneyan 8 ro
jan dam kir. TEVGER ji di 
van çalaklyan da te de beşdar 
bu. broşur u belava k hat in 
belavkirin. 

Endamen komite u Yekiti
ya Kimyageran her roj bi 
slaytan seminer dan. Raxis
tina weneyan ji aliye bi se
dan kes hate temaşekirin. Di 
nav van temaşevanan de 45 
dibistan u ı35 sinif ji hebun. 

Roja ı 'e Sibate civine li 

avayiya Yekitiya Avuqatan 
li Atina bi axaftina berpirs
yare Netewen Yekbuyi dest
pekir. Pişt re; 

- Vasilis Karonis: Mufetişe 
Gişti ye Kimyageran, 

- Lukas Margaritis: Profes
are hucre u biyolojiye li Uni
versita Atinaye u seroke Ko
melen Ilmen Biyolojiye. 

- Xritos Rozakis Profesore 
mafen navnetewi li Univer
sita Atina ye u en dam e Ko mi
ta Mafen Mirovi ya Ewrfıpa. 

- Dr. Vannis Souliotis: Pis
pore Wezareta Karubare Der
va. 

- Doç . Teofilos Rozenberg: 
Cerrah li Universila Atinaye 
u endame Yekitiya Doktoran 
li Diji Çeken Biyolojik u 

Nukleer panelenik, axaftin. 
Pişti van axaftevanan li ser 

nave TEVGER'e heval C. Xe
bat di axaftina xwe da spasi 
komite u her kesen ku keda 
wan di amadekirina van xe
batan de bubu, kir. Li gel ve, 
daxwaz kir ku. ji ber ve qetli
ama hov a diktatoriya Sad
dam u monopolen ku çekan 
difroşin we ben mehkumki
rin u tedbiren pewist ben gir
tın. 

Pişti axaftina TEVGER'e 
berpirsyare konsolosxane ye 
mezin e Iraqe. axaftinek kir. 
Li ser protestoyen TEVGER'e. 
Iraqi elvine terk kirin. 

3 Sibat 1989 
Komita TEVGER'e 

ya Yunanistane 

Li Yunanistane şeva TEVGER'e 
Di roja ı8. ı. ı989'a da li merkeza çandi ya Evganiya li Pire 

TEVGER'e qetliama Helepçe protesto kir u şevek li dar xist. 
Afişen ku bi merkeza çandi ra bi hev re hatibun derxistin, li 
bajer hate belavkirin. 

Di şeve de, raxistina wene, şitanda pirtuka, kaseten video 
bal kişandin. Şev bi axaftina seroke Komela Çandi vebu u pişt 
re li ser nave TEVGER'e heval Salih axaftinek li ser diroka 
Kurdistane u rewşa iroyin kir. Berpirsyare Komela Piştgiri bi 
Mafen Gelan re ji, axaftinek balkeş kir. 

Komita TEVGER'e ya Yunanistane 

Pewistiya J;ıevkariye 
bi perçen din re 

Perçebuna Kurdistane: ne tene li ser jiyana gele me ya 
abori, civaki u sosyal tesir daniye. Ew buye sebebe wiya 
ji, ku li her perçeyi xebatek siyasi ya ji hev cuda te 
meşandin. Perçebuna Kurdistane ne li ser daxwaz u raya 
gele Kurdistane buye. Ew bi dare zore bi deste biyaniyan 
ji hev hatiye veqetandin. Ji ber viya ji gele Kurd hiç wex
teki tixuben ku bi zore hatine kişandin qebul ne kiriye. 
U ev buyera hane ji buye sebeb ku di nav ve merhele da, 
li her perçeyi li gor neyare li ser singa xwe li ber xwe 
da ye . 
İra edin di hemu perçeyen Kurdistane de rexistin u par

tiyen wi perçeyi, ji bo ew perçeye ku le dixebitin xwedi 
daxwaz u program in. Eviya realita rewşa siyasi ya 
perçen Kurdistane ya iroyin e. Ev realita han du pirsen 
bingehin her tim di rojeva hezen siyasi yen Kurdistane 
de aniye hale. 

ı- Yekitiya gele Kurd u Kurdistane, 
2- Hevkari u piştevaniya di nav perçan de, 
Mesela yekem problemeki dur u direj e. Ev bi arınanca 

serketina destxistina mafe çarenivis ve giredayi ye. 
Disan, li ser ve mesele bir u baweriyen ji hev cihe hene. 
Diyar e ji bo veya hej pir munaqeşe u lekolin pewist in. 

U li ser pirsa duwemin, yani hevkari u piştevaniya di 
navbeyna perçan de, ji bo hemu terefan wek wezifek 
zar'ni u netewi hatiye qebulkirin u her teref bi awaki 
meze kiriye. U bele ger em çend buyeren istisna nejme
rin heya ira ev daxwaz ji be çerçeve u be bername 
meşiyaye. 

Tevgera Rizgariya Kurdistan (TEVGER) ji li ser hevkari 
ü be piştevaniya ji bo tekoşina perçen din pir bi diqat fı 
xwedi daxwaz e. Baweriya TEVGER'e ew e ku, hevkariya 
di nav perçan de him wezifek mili fı him ji di siyaseta tif
aqan de pirseke stratejik hunduri ye. Di vi wari de TEV
GER di bemama xwe ya siyasi de weha dibeje: 

"Sinoren ku li gor beıjewendiya emperyalizme fı dewle
ten zordar fı paşverfı yen hererne hatine kişandin u Kur
distan perçe kirine. sinare ne ne tabii fı zordesti ne .. .. 
Erne beıjewendiya gel fı rewşe bidin ber çavan fı li gor we 
ji bo yekitiya welet bixebitin ." "TEVGER. de piştgiriya 
tekoşina rizgariya neteweyi ya li perçen Kurdistane yen 
din bike, giredanek tekuz li gel hezen neteweyi demok
ratik bihene. de bixebite ku tevkari fı piştgiriyek li gor 
rewşe were hale". 

TEVGER li gor xalen ku di bemama xwe dediyar kirine 
we politika fı xebata xwe bidomine. İra em di we baweriye 
da ne ku heya hevkari fı piştgiriya di nav perçan de ren
geki xwedi prensib fı program negrin: bingeh u riya bi 
hev ra meşine neafirinin: lingeki tekoşina rizgariya gele 
Kurdistan we leng birnine. 

Helbet her perçeki pirsen xwe yen taybeti hene. A ve
kiri fı minaqeşe ji ew e ku (bi taybeti di praktike de) her 
parçe di tekoşina xwe de di merheleke din da ye. Di van 
danusitandinan de eger ev rewşa perçan bi şikleki ob
jektif be ditin fı rexne u peşnlyar -li ser himen dostaniya 
siyasi bene meşandin, zemine me ye hevkariye we xurt
tir fı firehtir bibe. Her wiha dive hiç aliyek bir fı baweriy
en xwe li ser aliyeki din ferz neke fı ji destdirejiya daxili 
a perçen din xwe bipareze. Ji bo we ji di elaqen wiha de 
demokrasi fı tolerans şert e. 

Li gor şerten roje. le bi durbiniya armancen esasi eger 
danüsitandin ben meşandin, ji bo bi hev ra nekarkirine 
tu sebeb tune ye. 

TEVGER di vi wari de ji ew watiniyen hildaye ser milen 
xwe li gor imkan u şerten xwe bi qerardari we bi cih bine. 

Hezen Kurd bi hev re 
Newroze piroz dikin 

4 

İsal cejna Newroze li welat u li derveyi welat ji ali gele me bi 
girseyi we be pirozkirin. 
Nişana tekoşine, azadi u şadiye Newroz isal ji ali hezen ne

tewi we bibe nişana yekitiyek berfirehtir ji. Newroz we 
yekitiya gele Kurd yekiti me ji we Newrozan bi heztir u şentir 
b ike. 

25'e Adareli bajare Hamburge (Almanya Federal) Newroz ji 
ali Komite~a Piştgiriya TEVGER'e, ya Eniya Kurdistana Iraqe 
ü ya PDK-Iran we be pirozkirin. Di programa şeve de Şivan, 
Aram, Baran. govend u dia hene. 

Ci u dema pirozkirine: 25'~ Adar~ 1989, seet: 18.30, Musik
halle, Dammtorwall46, Hamburg 36 
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SÖMÜRGECiLERiN KORKULU RÜYASI 
KÜRT SORUNU ve SÖMÜRGECi 

SiSTEMiN REORGANiZESi 
1989'da da T.C'nin iç güvenlik soru

nunun belirleyici alanını ve önemli 
sorunlardan bırini Kürdistan ve Kürt 
sorunu olll§turuyor. Sömürgeci siste
rnin ideologları ve kurumları da bu 
gerçeği ifade etmekten geri kalrıuy
orlar. Burjuva basını, yeni yılın başla
rından itibaren, «Güneydoğu» olarak 
ifade edilen Kürdistan'da güvenlik 
sorununu manşetiere çıkardılar. 

Bu gelişme ile de, «güneydoğu» ile 
neyin ve nerenin kastedildiği bir kez 
daha gün yüzüne çıktı. Onun için so
run, «arife tarıf yok» a.şamasını zor
layarak, kendisini daha yalın ve açık 
bir biçimde T.C'nin gündemine sok
mll§ durumdadır. 

Kürdistan'ın statüsü, Kürt halkının 
iradesina ra~men, emperyalist-sö
mürgeci politıkalarla tayın edilmiştir. 
Bu statü, ülkemizin parçalanmı.şlıgı
na, halkımızın inkarına, ulusal demo
kratik tüm hak ve özgürlüklerimizin 
yok sayılmasına, zora ve baskıya day
anmaktadır. Yine bu statü, halkımı
zın en küçük ulusal demokratik hak 
istemlerinin bile katliamlarla bastırıl
dığı, insanlığın en rezil manzaraların
dan birini teşkil etmektedir. 

Sömürgeci güçler, halkımızın ulusal 
uyanı.şı, örgütlenme ~ahası ve müça
dele düzeyinin nitelığine bağlı ola-
rak, her dönemde sıkı tedbirler ge
liştirmişlerdir. Her yeni koşul ve a.şa
mada da, devlet olmanın olanaklarını 
kullanarak bu tedbirleri yenilemek
ten de geri kalmarnışlardır. Yüzyıl
lardır, halkımızın ilişkilerini, iletişi-

mini engelleyen sun'i sınırlar, tel ör
güleri, mayın tarlalan, jandarma ku
leleri, Kürdistan'ın di~er parçaların
daki ulusal hareketimıze askeri mü
daheleler, alı.şılagelmiş tedbirlerdir. 

T.C için bu tedbirler de yetmez du
ruma gelmiştir. Mevcut devlet ku
rumları, Kürt halkının ulusal demo
kratik mücadelesi karşısında aciz kal
maya ba.şlamı.ştır. Bundan dolayıdır 
ki, 1980'lerden sonra yeniden kurum
la.şmalara gitmiştir. Bunun yanında, 
eski tedbirlerini yenilerneye ve değiş
tirmeye ba.şlamı.ştır. Kürdistan'daki 
işbirlikçilik konumunun yetersizliği 
görülerek; «köy koruculuğu» siste
miyle işbirlikçilik, sistemli ve milita
rİst bir yapılanmaya kaVU§turulmaya 
çalı.şı !mıştır. 

işkence, katletme, bireysel ve kitle
sel tutuklanma; yurtsevedere yüksek 
ceza verilmesi, her dönemin en sıra
dan tedbirleri olmaya devam etmiş
tir. 12 Eylül'den sonra, bu uygulama 
çok pervasız bir hale getirilerek, hal
kımızın yaşanunda her yanıyla hisse
dilir organik bir parça haline gelmiş
tir. 

Temmuz 1987'de, Kürdistan'ın ge
niş bir l?.ölüll}ünü kaps~rıuna alan 
OLAANUSTU HAL BOLGE VA- · 
LİLİGİ oluşturuldu. Yine aynı çerçe
vede JANDARMA ASAYIŞ KOM
UT ANLIGI da: 1987'nin sonlarında 
kuruldu. Bu kurumlaşma, sömürge 
statüsünün gerçekliğini Türkiye insa
nına ve dünya kamuoyuna gösterdiği 
gibi; sömürgecilerin, «Kürtler yok-

tur», «Kürtler dağlı türklerdir» tezle
rini de yerle bir etti. Sömürgecilerin 
bu örgütlenmesi; baskı, şiddet ve mi
litarist sistemin merkezileştirilmesi, 
güçlü ve etkin bir hale getirilmesi 
ıçindir. Oluşturulduğu günden itiba
ren de, niteliğine uygun uygulamala
rını yapmı.ştır. Halkımızın nefret et
tiği kurumların başında gelmektedir. 

Kürdistan'da, «Fiziki Güvenlik Sis
temi»nin oluşturulması çabalan yo
ğunla.şmı.ş durumda. Çeşitli bakanlık 
ve kuruluşların çalı.şmasını içine alan 
bu yapılanma, 1989 yılından geçerli 
olmak üzere, Içişleri Bakanlığının ya
tırım programının içine alındı. Gö
zctleme kulcleri, tel örgüleri, aydın
latma üniteleri, mayınlı alanlar, dev
riye yolu, iztarlası v.b. gibi tedbirleri 
içeren bu sistem, Nusaybin'deki sınır 
hattı'nın 16 kın'lik şerıtinde olU§tur
ulmU§ durumda. Nusaybin'den itiba
ren Doğu'da Hamam Bo~azı denilen 
yere kadar olan 192 km.lık hatta ise, 
devriye yolu, sınır aydınlatması ve gö
zetlcme kulelerinın tamamlandığı 
açıklanmı.ştır. Bu sistem için, Içişleri 
Bakanlıgı bütçesinden tam 4 milyar 
lira ayrıldıgı açıklanmı.ştır . Bu alan
daki örtülü ödemeler ise, sınırsız dü
zcy!erf.edir. 

TBMM'den geçen bir yasa ile, Kür
distan'da uzman jandarma birlikleri
nin görev yapmasına olanak sağlan
mı.ştır. Bu jandarmaların eğitimina 
Ankara'da ba.şlanmı.ştır. Emirdağ'da 
da açılacak iki jandarma okulunda 3-
4 yıl içinde 10 bin (Devamı 7. sayfada) 

TEVGER TÜRKiYE DEMOKRASi 
GÜÇLERiYLE SlKI 
DAYANIŞMADAN YANADIR 

Kürdistan'da ulusal kurtulll§ müca
delesi, acımasız sömürgeci ve zorba 
güçlere karşı çetin k~u.llarda yürü
yor. Zafere ulaşmak ıçın yurtsever 
güçlerin birliğini sağlamak ve s.a&lıklı 
bir doğrultuda tüm halk güçlerını se
ferber etmek gerekiyor. TEYGER 
bu yolda atılmı.ş bir ön adımdır. Bunu 
genişletip güçlendirmek, yığınlara 
maletmek önümüzdeki başlıca görev
lerden biridir. 

Diğer yandan Türkiye'de ve !ür
kiye Kürdistan'ında, demokrası ve 
devrim mücadelesi, bir bütün olarak 
zorlu koşullarda gelişiyor. Fabrika" 
larda, okullarda, köylerde, cezaevle
rinde, hayatın her alanında insanlan
rıuz, pervasızca işletilen sömürü ve 
baskı çarkına karşı 
dişle tımakla 
direniyorlar. Hayatın da gösterdiği 
gibi, sömürgeci ve gerici diktatö~lüğ~ 
karşı başanlar elde etmek ve nıhayı 
zafere doğru yol almak için Kür.t Vt: 
Türk halklannın yurtsever, devrımcı 
ve demokrat güçlerinin sıkı dayanı.ş
masına gerek var. Sömürü ve zorba
lık rejimine, bir başka deY,işle orta~ 
düşmana karşı elele vermeli, en genı.ş 
toplumsal güçleri örgütleyip eyleme 
geçirmeliyiz. 

Bunun bilincinde olan TEVGER, 
programının «Temel Siyasi Görüş
ler» bölümünde, sözkonusu dayanı.ş
ına ve ittifak politikasını şöyle dile 

getiriyor: . 
«TEVGER, Türkiye demokrası 

güçleriyle ortak {>aydalarda dayanı.ş
ma ve işbirliği İçınde olacak, empe
ryalizme, faşizme ve sömürgeci bur
juvazinin egemenliğine karşı, ay.rı 
bağımsız devlet kur'?a hak~. dalı~!, 
Kürt ulusunun kendı kaderını tayın 
hakkını içerecek bir ittifak ~üdecek; 
bu dayanı.şma, işbirliği ve i~tı.fa~ J?Oli
tikasının koşullara uygun bıçımını ya
ratmaya çalışacaktır>>. 

Görüldüğü gibi, bu dayanı.şm~_ve 
işbirliği, «ortak paydalarda>>, dıger 

. bir deyişle, ortak amaçlar için ve or
tak düşmana karşı olacaktır .. EmJ?e
ryalizm, f~izm ve sömürgecı burju
vazi her ikı halkın ortak düşmanları
dır ve onlara karşı mücadelede sıkı 
dayanı.şma içinde .. olmak her iki h~l
kın yarannadır. Orneğin zamlar, ış
sizlik, yoksulluk hem Türk, hem kürt 
halkının geniş emekçi kit~e_leri için 
yaşamı dayanılmaz hale getırıyor. Ka
rakollarda ve zindanlarda işkence 
çarkı her iki halkın yurtseverleri, ile
ricileri için de acımasızca işliyor. O 
halde, günümüz koşullarında, örneğ
in zamlara, hayat pahalılığına, işken
ceye karşı ve benzer acil ekonomik ve 
politik istemler için dayanı.şma ve iş
birligi gereklidir. 

TEYGER bu tür bir işbirliğini, ya
kın döneme ilişkin eylem prograrıun
da şöyle somutlamı.ştır : 

«Türkiye'deki diktatörlük koşulları
na, işkenceye, idama, ekonomik, so
syal ve siyasal haskılara karşı, Kürt 
halkına yönelik izlenen ırkçı, şoven 
assimilasyoncu politikalara, sürgüo
lere ve köy koruculuğuna karşı 
kampanyaların açılması, Türk sol ve 
devrımcı örgütleriyle bu doğrultuda 
işbirliği yapılması>>. 

TEVGER, halkımızın ulusal kurtu
lU§ mücadelesi bakımından, Tür
kiye'nin demokrat, aydın, ilerici güç
lerinin desteğine ve bu nedenle, on
larla ilişkilere büyük önem vermekte
dir. Eylem progranunda buna ilişkin 
olarak da şöyle deniyor: 

<<Kürt halkının savaşırıuru aktif ve 
yaygın desteklemeleri için Türkiye'li 
aydınlarla, demokrat çevrelerle, siya
set adamlarıyla, basın-yayın çevrele
riyle yakın ilişkiye geçilmesi, onların 
destek ve dayanı.şmalarının alınması 
için çaba gösterilmesi>>. 

Türkiye devrimci ve demokratik 
güçleriyle ittifakın biçimi, elbet onun 
kapsarıuna ve koşullara bağlı olarak 
ortaya çıkacaktır. Uzun vadeli istem
leri, ortak bir programı içeren bir it
tifak sözkonusu ise, bunun biçimi de 
elbet farklı olacaktır. Ve böylesi bir 
ittifakın programı, ayrı bağımsız bir 
devlet kurma hakkı dahil, Kürt ulusu
nun kendi kaderini tayin hakkını 
içermelidir. 

Özetle TEVGER, her iki halkın 
yurtsever, devrimci ve demokratik 
güçleri arasında sıkı bir dayanı.şma
dan yanadır. Bu dayanı.şma ve işbir
liği güncel ve görece olarak basit is
temlerden ba.şlıyarak çok daha uzun 
vadeli ve önemli istemiere varabilir. 
Bu xolda somut adımlar atmak için 
her ıki halkın devrimci ve demokratik 
güçleri bakınundan da iyiniyetli ve 
sagduyulu bir yaklaşıma gerek var. 

TEVGER 
Kürtçe-Türkçe olarak 
iki ayda bir yayınlanır 

Adres: P. Box: 943 
141 21 Stockholm 

Postgiro: 56 13 18-7 Sweden 

KÜRDiSTAN'DA 
ZORBALIK VE işKENCE 

DORUKTA 

Yeşilyurt'lu kadın ve çocuklar da işkenceden paylarını aldılar. 

Türk sömürgecilerinin yıl- dört ili (Siirt, Mardin, Ha~
lardır kürt baBuna karşı uy- karİ, Bitlis) kapsayan genı.ş 
guladığı barbarizm, son ay- çaplı ba_skın .. ve .. t~tu~lama 
larda yeni bir şiddet dalgası eyl~mlerı?e do'?-U§turd~le-~. 
ile doruğa çıktı. Cızre'nın Yeşılyurt koyun-

Önce, Cizre'de kimliği ~e: deki işkencele~ sıras!n?_~ 
lirsiz kişilerce öldürülen ıkı köy!ü.le~e zor!~. ~nsan _yıslıgı 
polis memuru gerekçe gös- yedırıldı. Degı.ş!k yor~ler
terilerek çevre köylerde den 400'e yakın ınsan gozal
operasyonlara başlandı. tma alındı. Yeşilyurt köylü
Daha sonra ~galci ordu ve lerinin pislik yedirme olayını 
komando birlıkleri bu ope- şikayet konusu yapması ve 
rasyonlarını genişleterek üç (Devamı 6. sayfada) 

iLERiCi BASlN ÜZERiNDE 
BASKlLAR YOGUNLAŞIYOR 

ÖZGÜR GELECEK dergisi de, Aralık 1988'den itiba
ren basın alanında yerini aldı. Basın hayatına adım attığı 
ilk günden itibaren baskı ve saldırıtarla karşı karşıya kal
dı. Derginin ilk ve ikinci sayısı, «bölücülük>> ve <<halkı 
devlete karşı kışkırtma>> gerekçeleri~d~n do~a~ toplatıl
dı. Dergi yazarları sorgulandı, dergının sahıbı Mehmet 
BAYRAK ve yazı işleri müdürü Bekir KESEN tutuklan
dı Halen de tutuklulukları devam etmektedir. 

Ozgür .Gelecek d~rgisini~ k~rşıla.ştıgı so~uç,_ tüm ilerici, 
devrİmcı ve sosyalıst dergılerın karşıla.ştıgı bır sonuçtur. 
MEDYA GÜNEŞi ve diğer dergilere yönelik saldırıl~r 
da düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne saldırının bır 
pa~çası olarak kendısiı:ıi hissettir~ektcdir. .. 

TEYGER Yürütme Kurulu, O. GELECEK dergısıne 
gönderdiği bir yazı ile, der/Si yönetici ve çalışanlarına de
stekl~rini; ~ergi üzerİndekı. baskıla~a karşı da protestola
rını dıle gctırdı. O yazıda ş~yl_e ~enıl_mckte: 
<<Değerli arkadaşlar, dcrgınız uzerınde suregelen baskı

la rı biliyoruz. 1. ve 2. s~~l~rınız ~~kkında top.~atma ka!~rı 
vcrildj. Ardından dergınızın sahıbı ve yayın yone~menı ıle 
Yazı Iş l e ri M üdürünüz tutuklandılar. 3. sayınız ıse daha 
dağitınıa verilmeden polis tarafından matbaada elkonul
du. 

<< Bütün bunlar, en başta Türkiye'de düşünce ve basın 
özgürlüğünlin bulunnıadıgının, iı:s~n hakl_ar_ı~n perva
sızca çiğncndiğinin açık bir örneğıdır. Dergınızın sayfala
rında Kürt halkının durumuna, onun sorunlarına yer ver
nıeniz ise ü;.erinizdeki baskıların katınerleşmesine neden 
olmaktadır. Kürt halkının varlığını inkar eden, onu yoket
mek için her yola baş vuranlardan başka türlü bir davra
nış da zaten beklenczmczdi. 
«Kuşku yok ki bütün bunlar, ay~ı ~ama~d~ Türk.iye'rl.e 

ge~· erli olan rejimin zayıOığının bır ı.şaretıdır. F~ıst-so
nıürgeci güçler, duydukları korku ve tela!j nedenıyle ~u 
ölçüde saldırganlcı.şıyorlar. Ama çabaları boşunadır. Hıç
bir güç, egemen çevreleri saplandı~la~.ı ba~a~ta~ kurtar
maya yetmez. Zafer tüm demokrası guçlerınındır, halkı
ml!.ındır. 

<<Sizinle dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtir, ça
lışmalarınızda başarılar dileriz>> . 
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Gernas Jiyan-KD 

TEVGER'i~ QLUŞUMU ÖNEMLi 
BIR IHTIY AÇTI 

Halkınuz; yüzyıllar boyu baskı, sömürü, i§gal ve ilhaklara 
maruz kalmıştır. Sömür~ecilerin barbarlıkları karşısında Kür
distan halkı sayısızca dıreni§ler örgütlcmi§tir. Fakat tüm bu 
direnmeler bugüne dek bagımsız ve özgür bir Kürdistan'ı ya-
ratamamıştır. . .. .. 
Kuşkusuz bunun çok yönlü nedenlerı vardır. Ulkemızın ge

rek coğrafi konumu gerek dört parçaya bölünmüşlüğü, dört 
sömürgeci devletin tahakkümü, uluslararası ciddi destekten 
yoksun oluşu, farklı önderlikleriln varlığı, bölünmüşlük ve 
dağınıklık gibi nedenler olarak değerlendirilebilinir. Fakat 
asıl önemli ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken neden
lerden birisi, Kürdistan devrimci yurtsever güçlerinın 
dağınıklığı ve bugüne kadar düşmana karşı 
sağlam-kalıcı birliklerden yoksun oluşudur. 
Bilindiği gibi Kürdistan tarihinde bölünme v~ ayrılıklar, mü

cadelenin başanya ulaştırılmamasında önemlı bir rol oyna
mıştır. Geçmi§i irdelediğimizde bunun böyle olduğunu görü
rüz. 
. Bu dönemde Güney Kürdistan'da gerçekleşen birlik cephesi 
sevindiricidir. 

Bugün 20. yüzyılın sonlarına yaklaşırken, Kürt halkı halen 
Ortadoğu'da dört sömürgeci devlet tarafından parçalanmış, 
her türlü varlığı utanmazca ayaklar altına alınmış bir sömürge 
olarak yaşamını sürdürmektedir. 
Halkırruzı bu esaret zincirlerinden kurtarmak tüm devrimci, 

yurtsever ~üçler.e düşen vazgeçilmez bir g?rev~.ii~:.Bu bilinçte 
olan Partı ve Orgütler genış kapsamlı bır bırlıgın oluşumu 
için yoğun bir çaba içerisine girdiler. Geçmi§te yaratılan hap 
birliklerin gerek dar kapsamlı oluşları ve gerekse örgütlerın 
genelde hazır olmayışiarı bu birliklerin pratikte yaşam bul
madan sona ermelerine neden olmuştur. Onun için yeni bir 
birliğin oluşumunda geçmi§in başarısızlıklarını bir daha yaşa
mamak gerekiyordu. Bu anlayışta olan güçler geni§ kapsamlı 
bir birliğin temelini yaratmak için bir araya geldiler. 

Türkiye egemenliğindeki Kürdistan parçasında çağrıya 
olumlu yaklaşım gösteren on iki örgütle (bazıları belirli bir 
aşamadan sonra katıldılar) birlik çalışmalarının oturumiarına 
başlandı. Uzun çaba ve uğraşlar sonucunda bağımsız de~o
kratik bir Kürdistan'ı hedeflemi§ bulunan sekiz Parti ve Or
gülün katılırın ile Kürdistan Kurtuluş Hareketi TEYGER 
oluştu. TEYGER oluşumu ile birlik sürecinin tümden ta
mamlandığı söylenemez. TEYGER dışında kalmış diger örg
ütlerin Tevger'e katılmaları ile birlik bütünleşecektir. Kuşku
suz TEYGER'in oluşumu halkımızı ve dostlarını sevindirir
ken, düşmanlarımızda da korku ve panik yaratmıştır. 
Yıllardan beri halkınuzın özlemi olan birlik geçte olsa ger

çekleşmi§tir. Tabi birliğin oluşumu ile herşey bitmemi§tir. 
Bilakis, halkımızın kurtuluş mücadelesinde TEVGER, zor ve 
çetin bir mücadele dönemini başlatmıştır. Bu bilinçle yeni bir 
başlangıç yapmıştır . 

TEVGER'den, bugü~den yarına mucizeler yaratmasını be
klemek doğru olmaz. Onemli olan mücadelenin siyasi alt ya
pısını ve örgütlenmesini ülke zemininde yaratıp güçlendir
mektir. Bunun için de zamana gereksinme duyduğu bilinme
lidir. Mücadele süreci ve koşullarını örgütlerin özverili çaba
ları belirleyecektir. 
TEVGER, bağımsız demokratik bir Kürdistan'ı hedeflemi§ 

bir birliktir. TEVGER, sömürgeci düşmana karşı oluşturul-
muş bir birliktir. . 

O, ulusumuzun kurtuluşunu bağımsız, onurlu bir politikada 
gören bir birliktir. 

O, kendisi dışında bulunan Kürdistanlı diğer güçlere ve 
yurtsever insanlara her zaman kucak açmış bir birliktir. 

TEVGER, halkınuzın kurtuluşu yolunda geleceğin umudu 
olması için güçlendirilmesi gereken bir birliktir. 
Halkınuzın bugün dağılmalara, ayrılmalara değil, biriikiere 

gereksinim duyduğu tarihi bir gerçektir. 
TEYGER'in yaşayıp güçlenmesi ilc baskı ve zorluklar aşıla

bilir. 
TEVGER, Kürdistan kurtuluş mücadelesinde gerekli olan 

önemli bir aşamadır. Halkınuz üzerindeki sömürgeci zincirle
rin parçalanması, TEYGER'in güçlenip Kürdistan toprakla
rında mücadeleyi yükseltmesine bağlıdır. 

( Ba'itarafı 5. sayfada) 

olayın basma yansıması ile 
bir!ikte kamuoyunun dikkat
lerı bu operasyanlara yönel
di. Sömürgeci idareciler şe
klen de olsa «soruşturma>> 
açtırdıklannı beyan etmek 
zorunda kaldılar. 

Ve yine bu arada Siirt'in 
Kasaplar Deresi'ne atılmış 
cesetlere rastlandı. Siirt sa
vılığına suç duyurusunda 
bulunan bazı avukatlar 
sözkonusu derede gömülü 
en az 50 cesedin bulunabil
eceğini belirttiler. Sömürge 
valisi Kozakçıoğlu yaptıgı 
açıklamada «bu cesetler 
hakkında bilgi sahibi oldu
ğunu ve bunun 'teröristlere' 
ait olduğunu, ama yalnız 
sayılannın üç kişi olduğunu>> 
söyledi. ~ncak geli§meleri 
yakından ızleyenler ve yöre 
halkı uzun süreden beridir 
bu bölgelerde devlet güçle
riyle herhangi bir çatışmaya 
şahit olmadıklarını bildirıy
orlar. 
Sözkonusu cesetlerin, daha 

önceden yöreden toplatılan 
ve gözaltına alınıp kendile
rinden haber alınamayan in
sanlara ait oldugu söylen
mektedir. Siirt~in ordugah 
ve emniyet birimlerinde i§
kencede öldürülenlerin gö
türülüp bu dereye atıldığı 

kanısı halk arasında yaygın
dır. 
Şüphesizki, iki polis katilini 

arama, sadece - sıradan bir 
sebep gösterme idi. Yoksa 
yolu dahi Cizreden geçmey
en Siirt'in veya Hakkari'nın 
dağ köyündeki yaşlı genç, 
erkek, kadın herkesi i§ken
ceden ~eçirmek için dün ol
du~u gıbi bu gün de kendi
lerıne sebepler üretebilirler
di. Bu son saldırganlık ve 
operasyonların temel nede
nınin bu olmadıgını söyle
meye bile ~erek yoktur. Sö
mürgecilerın saldırganlıgı
nın asıl sebebi bunca tedbir 
ve baskıya karşın, durduru
lanuyan halkın uyanışı ve ge
l~en mücadele azınine olan 
kın ve korkudur. 

<<Kürtler Türkiyede azınlık 
değil, bir halktır. Kürt halkı
na kültürel özerklik verilme
lidir ... » 

SHP ve DEMOKRASi 

Yukarıdaki sözler, $HP 
Malatya Milletvekili Ihra
him Aksoy'a ait. Aksoy bu 
konuşmayı (Ocak 1989'da) 
Avrupa Parlamentosu Kar
ma Komisyonu toplantısın
d~ yaptı. 

Ihrahim Aksoy'un bu kon
uşması, 

konuşma, onun partiden 
(SHP'den) iki yıl ihraç edil
mesine neden oldu. 

İbrahim Aksoy'un anılan 
toplantıdaki kamışmasından 
hemen sonr(! SHP genel ba
şkanı Erdal Inönü'nl!n isteği 
üzerine parti MYK, Ihrahim 
Aksoy'u partiden ihraç tale
biyle Merkez Disiplin Kuru
luna sevketme kararı aldı. 

kitlelerin haklarının savu
nulması ve cezaevlerindeki 
direni§lcr karşısında göster
diği duyarsızlık ve sergile
diği gerici-teslimiyeıçi tu
tum da, onun gerçek nite
liğini göstermesi bakımın
dan yeteri ölçüde ipuçları 
vermektedir. 

katliam, asimilasyon yada 
benzeri yollarla yokedile
mez. Kürt halkı, nice badire
lerden, nice zorluk ve acılar
dan geçerek bugünlere var
mış bir halktır. 

SHP, parti olarak demo
krasiye sarılacağına, demo
kratik hak ve özgürlükler 
için mücadele vereceğine, 
Kürt ulusal sorununa daha 
demokratik, daha ciddi ve 
tutarlı yaklaşacagına, bir bü
tün olarak Türkıye ve Kür
distan h'alklarının çözüm be
kleyen sorunlarını irdeliye
ceğine, irdeleyip çözümler 
arıyacağına ve bu yönde 
daha tutarlı politikalar üre
teceğine; o, bır bütün olarak 
demokrasi mücadelesini. 
lesi vermek istiyorsa, herşey-
rafa kaldırmayı, bir avuç 
sermayedarı tatmin edebil
mek ve i§galci, barbar türk 
ordusunu gücendirmemek 
için şovenizm silalıma sarı
lıyor. 

?on~ç olarak, SHP yöneti
~ı eger gerçekten Tür
kıye'de demokrasi mücade
den önce - aklını başına to
plamalıdır. Şovenizmden 
arınmalı, Kürt ulusal ger
çekligini kabullenmelidir. 
Kürt ulusunun kendi ulusal 
ve demokratik hakları uğru
na yürüttüğü haklı müca
deleye -hiç bir koşul ileri 
sürmeden- destek olmalı 
çozum önerileri üzerind~ 
kafa yormalı, tezler geli§tir
melidir. 

Unutulmaması gereken en 
hayati nokta, Kürt ulusal 
varlığının inkar temelinde 
demokrasi mücadelesinin 
v::rilemeyeceği gerçeğidir. 
Başka bir ifade ile, Türkiye 
koşullarında demokrasinin 
yada demokrat olabilmenin 
asgari koşulu; Kürt ulusal 
varlığını kabul etmek, ulusal 
ve demokratik haklarını ta
nımak, bu uğurda verilen sa
vaşıma destek olmalıdır. 

SHP Merkez Disiplin Ku
rulu'nun 7 Şubat 1989 tarihli 
~!urumunda oy ÇQğunlugu 
ıle alınan bu karar, Inönü ve 
parti MYK'nin isteği doğ
rultusunda oldu.lbrahim 
Aksoy «Kürtler, Türkiye'de 
azınlık değil, bir halktır. 
Kürt halkına kültürel özer
klik verilmelidir ... » sözleri
nin bedelini {'artiden ihraç 
edilerek vermıştir. 

_Daha 1920'lç:rde, sömürge
cı Osmanlı Imparatorluğu
nun İ§gal altında tuttuğu to
prakların bir kısmı üzerinde 
ulusal bir devlet olarak beli
ren T.C. (Osmanlı toprakla
rına sahiplik temelinde) ta
rihte eşine ender rastlanan 
barbarlık örnekleri sergile
di. Kemalist diktatörlük dö
neminde kuzey Kürdi
stan'da yıllarca oluk oluk 
kan akıtıldı. Katliamlar, sür
günler, mecburi iskanlar, zo
raki asimilasyon ve daha 
nice İbret verici vahşet örne
kleri sergilendi. Bütün bun
lar yetmiyormuş gibi, Kürt 
dili ve kültürü de yasaklan
dı. Kürtlerin varolmadığı 
propagandası yaygın I aştırıl- ·-r~=;=:=::::;==;;;==;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;::=~ 
dı ve bunu da sözde bilimsel 
tezieric kanıtlama yoluna gi
dildi. Bütün bu barbarlıklar, 
özellikle de SHP'nin miras
çısı olduğu) CHP'nin iktidar 
oldugu dönemlerde gerçek

Hiç kuşkusuz SHP bu ka
rarı ile kendisinden bekle
neni vermi§tir. Bu nedenle 
Parti Merkez Disiplin Kuru
lunun kararı, hiçte şaşırtıcı 
olmamıştır. SHP, parti ola
rak bu kararı ile demokrasi 
anlayışını bir kez daha orta 
yere sermi§tir. 

SHP yönetiminin sergile
diği bu mantık hiçbir demo
krasi anlayışı ile bağdaşma
maktadır. Insan hak ve 
özgürlükleri ile de uzaktan· 
yakından bir ili§kisi yoktur. 
Insan onurunu çiğncmckten 
öteye bir anlam ifade etmiy
or. Irkçılığa varan şove
nizmin dar kıskacı ile çeper
lenmi§ kemalizmin buram 
buram. koktuğu bu mantık, 
SHP'nın gerçek yüzünü orta 
yere sermesi bakımından da 
son derece öğreticidir. 

SHP yönetiminin Kürt ulu
sal sorunu karşısınqaki şo
ven tutumu, sadece Ihrahim 
Aksoy olayı ilc ilgili olarak 
ortaya çıkmadı. Daha kısa 
bir süre önce, aynı sorundan 
dolayı 7 il örgütü görevden 
alınmıştı. 7 il örgütünün gö
revden alınması olayı da, 
özü itibariyle SHP'de ege
men olan şoven ve tasfiyeci 
mantığın pratikteki bir yan
sımasıydı. SHP'nin bir bütün 
olarak; başta i§çi sınıfı ol
mak üzere, ezilen emekçi 

lcştirıldi. 
Bugün de benzeri uygula

malar, faşist diktatörlük ko
şullarında -yeni yöntemler
le- devam ettirilmektedir. 
Ve ana muhalefet partisi 
olarak demokrasi mücadele
si verdiğini iddia eden SHP, 
uygulamal~ra alkışlarla ka
tılmakta, Ihrahim Aksoyu 
«Kürtler, Türkiye de azınlık 
değil, bir halktır, Kürt halkı
na özerklik verilmelidir ... >> 
gibi Kürt halkının gerçek ta
lep ve istemlerinin çok geri
sinde bir istem yüzünden 
ihraçla cezalandırılmakta
dır. 21. Yüzyıla bir adım 
mesafede, Türkiye nüfusu
nun yaklaşık üçte birini te
şkil eden Kürt ulusunun var
lığını inkar etmek, en basit 
ulusal ve demokratik tale
plerini bir balyoz darbesi ile 
ezilmesi gerektiğini savun
mak ve bunu programlamak, 
olsa olsa taşizan ıçgüdülerin 
dışa yansımasıdır. yoksa, 
koca bir ulusu inkar edebil
mek için deli, yada ırkçı ol
mak gerekir. SHP yönetimi 
şunu unutmasın ki; Kürt 
ulusu inkar edilmekle, de
nenmi§ yöntemlerle; kitlesel 

Ikincisi, onlar, yıllardır 
Kürdistan'da teyakuz duru
munda tuttukları kontrgeril
la ve askeri birliklerine hep 
canlı hedef gösterme tatbı
katıdır. Bu canlı hedef, ihtiy
ar bir dede veya hamile bir 
köylü kadını olsa bile onlar 
için «nihayetinde bir 
kürt'tür>> ve üzerinde i§ken
ce uygulaması yappıa «hak
kına>> sahiptirler. Uçüncüsü, 
önümüzdeki aylarda malıali 
seçimler vardır. Her seçim 
dönemi a~ zamanda kitle
lerin polıtİkaya ilgi duyma 
ve sorunları daha fazla tar
tışma dönemidir. Sömürge
cilerin korku ve planlannda 
biri de bununla ilgilidir. Se
çim öncesi bir kere daha kit
le taraması yapıp kitleleri 
sindirrnek istiyorlar. Bazı 
yörelerde yurtsever insanla
rın seçimlere katılma ihti
mallerini gözönüne alarak 
şimdiden hem onları sustur
mak, hem de kitlelerin yurt
severler yönünde tercih yap
masını engellemek istiyorlar. 

TEVGER'i 
güçlendirmek 
o o 

ıçın 

görev başına 
Kürt halkının Ulusal ve 

Toplumsal kurtuluş müca
delesinin deneyim ve kaza
nımları sonucunda yakın bir 
tarihte Tevger oluşturuldu. 
Tevger düşmana kurşun, 
Kürt halkının elinde bir si
lahtır. Kürt halkımn ulusal 
ve Toplumsal kurtuluşu her 
Y?r.tseverin hem fikir olduğu 
gıbı, Ulusal Demokratik 
güçlerin örgütlü birliginden 
geçer. Onun için Tevger'i 
güçlendirmek, Tevger'le her 
yönüyle dayanışmada bulun
mak, Tevger'i halkınuzıri bir 
umudu haline getirebilmek 
her devrimci, demokrat, 
yurtsever parti, örgüt ve ki-

TEVGER 'in Atina 'da açtığı Halepçe katliamına ilişkin sergi. 

şiierin omuzunda onurlu bir Unutmayalım ki inşa et
görcvdir. Görevin büyüklü- rnek istediğimiz, halkınuzın 
güne küçüklügüne bakılma- kendi evidir. Bunu bize ha
dan kimileri maddi dayanış- şkaları dcgil, bizzat halkımı
ınada bulunurken, kimileri 
yazı ve haberlc güçlendirir
ken, kimileri dergi, bildiri 
dagıtımı yaparken, kimileri 
Tcvger'in önüne koyduğu 
haklı hedefi uğruna silahı 
alıp dağlarda savaşırken, ki
mileri onun politik öncülü
ğünü yaparken, her ne olur
sa olsun yapılan ve verilen 
her görevle onur duymalıdır. 
Çünkü haklı bir dava uğruna 
verilen bir dayanışmadır. Bu 
onurlu görevi bir oigu haline 
getiren ve belirleyici rol oy
nıyan elbetteki '1 .:vgcr'i 
oluşturan parti ve örgütler
dir. 

Tcvger'i oluşturan pat i ve 
örgütler çi l ekcş halkımızın 
bagrıodan çıkıp süreçle ol
gunlaşıp bugün halkımızın 
birer politik tcmsilcilcridir. 
Onun için görev hepimizin
dir. Tevger'in 1. sayısı, 6. 
sayfasında da bclirttigi gibi 
Kürt halkının Ulusal Demo
kratik muhalefetini toparia
ma yiinündcn pratik adımlar 
atma giircvi hiç kuşkusuz 
salt Tcvger'in yada onun üye 
ve n?cn~uplarının değil, her 
t~cvrımcı yurtsever Kürt par
ll ve örgütünün, her kürt ay
dınının, her kü~t yurtsevcnn 
omuwndadır. Inşa sürecine 
her birimiz bir yandan sarıl
madan, harcı na kat k ıda bu
lunmadan ortak evimizi na
sıl in!ia cdcccgiz ki? 

zın örgütlü süçleri inşa ede
cekler. Yanı eninde sonun
da kolları sıvayacak olan 
bizleriz. Öyleyse kimi ve 
neyi bekliyoruz? 

Bu soru çoktan bize soru
luyor. Bugün de bizden so
ruluyor. Yarın da sorulacak. 
Biz bağımsız Demokratik 
bir Kürdistan'a kavuşmadık
ça bu sorular sürekli karşı
mıza çıkacaktır. 

Kendi halkınuz için kalbi 
çarpan ~er devrimci, yurtse
v~r !?artı ve örgüt, her dev
rımcı demokrat yurtsever, 
ax~ın Tevger'inde belirttiği 
ısıbı bunları yerine getirirse 
ışte bunlara karşı büyük bir 
cevaptır. Dün bunu başara
madık diye bugün de başa
ramayız anlayışına kapılma
mak lazım. Bu anlayış bizleri 
tcslimiyetçiliğc götürür. 
Onun içiln sağdan soldan 
gelen sesiere kulak asmadan 
başta bu ağır yükü omuzla
rında taşıyan Tevger'i oluş
luran parti ve örgütlerdir. 
Oylcyse Tcvger'i güçlendir
mek için görev başına! 

- H er şçy B'!ğımsız Demo
kratik KURDISTAN için. 
-Yaşasın TEYGER 

Rohat Tirej 
Ham burg!Federal 
Almanya 
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TEVGER 

Göz ardı edilnıeyecek bazı sorunlar 
ATIL HALDEKi BÜ'(Ü~ BiR GÜÇ: 

H. Baran-YSK 

Kürdistan kurtuluş hareketinin 
önemli sorunlarından birisi de şüp
hesiz ki birlik sorunudur. On yılı 
aşkın bir süre boyunca, kimlerle ve 
nasıl bir birlik sorunu, Kürdistan ulu
sal hareketinin birinci gündem mad
desi oldu. Bu dönem süresinde, çeşit
li birlik görüşmeleri yapıldı ve birli
kler oluşturuldu. Bu birlik girişimle
rinin başında şüphesiz UDG ve Hev
kari deneyimlerı gelmektedir. 

Üç hareket tarafından yaratılan 
UDG nin bir eksiği, daha başından 
beri kendini dar tutmuş olması idi. 
Bu haklı eleştiri ve tepkilere neden 
oldu. Ama eğer UDG yaşatılabilin
seydi, mutlaka bu eksiklilk giderile
cekti. Ama maalesef UDG uzun 
ömürlü olamadı. 

Hevkari ise yıllar süren birlik görüş
melerinden sonra, ilan edilerneden 
dağıldı ve taraflar arasında ~a.rşılı~lı 
elştirilere neden oldu. Bu bırlık go
rüşmeleri, belki bilgi, deney ve tecrü
belerin yaratılmasına, değişik güçle
rin ilk kez ortak bir program etrafın
da bir araya gelmesin_e xoı a_çtıysa da 
uzun ömürlü, kalıcı bırlıklerın yaratı
lamaınış olması, halkta çok olumsuz, 
moral bozucu eğilimlerin peyda ol
masına da sebep oldu. Bu başarısız 
deneyler sonucu, yeniden birlik gö
rüşmeleri söz konusu olduğunda 
veya yeni birlikler ya!atma çabfiları 
yoğunlaştığında «~u ışle:rd~n. bır~e:Y 
çıkmaz>> anlayışı ıle yenı bırlık gırı
şimlerini herkes merakla ~<~ca~~ ne 
zaman dağılır? >> beklentısı ıçınde 
oldu. 

22 Haziran 1988'de kuruluşunu ilan 
eden TEYGER bu olumsuz koşullar
da oluştu. «Sütten ağzı yanan, yoğur
du üfleyerek yer>> ınısalı TEVGER'e 
karşı, Kürt kamuoyunda ve TEY
GER'de yer almayan diğer örgütler
de, bir bekle-gör politikası izlenmek
te. Geçmiş birlik çalışmalarının kalıcı 
biriikiere dönüşememesinin yarattığı 
bu olumsuz havayı anlayışla karşı)a
malı, var olan kuşkuların giderilme-
sinde sabırlı, ama güveni, sürekliliği 
hedefleyen çalışmalara ağırlık veril
melidir. 

Kürt hareketinde, ne zaman birlik 
çalışmaları gündeme gelse, onı_ın~a 
birlikte Kürt kitlesinde neden bırlık 
sorusu da gündeme gelir. Kürt yurt
sever çevrelerinde süren tartışmalara 
kulakları tıkamazsak, birlikler kon
usunda ileri sürülen görüşleri şöyle 
tesbit edebiliriz; Birincisi; 12 Eylül 

darbesi sonucu, ülke toprağında var
lık gösteremeyen örgütlerin bu döne-
mi atiatmak birbirlerinin sırtında bir 
yerlqe var~ak için yaptıkl~rı birli
kler. Ikincisi; 12 Eylül darbesrsonucu 
dağılan örgütün toparlanmasından 
~9nraya bırakılmak istenen birlikler. 
Uçüncüsü; ulusal kurtuluşu tek başı
na götüremer~c~ğini ~abul edenlerin 
oluşturdugu uırlıklerdır. . . .. 

Tevger Kürt kamuoyunda ılerı su
rülen bu' yaklaşımları açık seçik tar
tışmak ve bunlara doyurucu yanıtl~r 
vermekle yükümlüdür. Hele özellı
kle birinci ve ikinci gruptaki düşün
cel~ri paylaşanlarla, kendisi arasın
daki farkı koymada Tevger zama_n 
kaybetmemelidir. Bu görüşte olan bır 
dizi dürüst samimi yurtsever de var
dır. Ancak ben geçerken şunu belirt
me gere[ti de duymaktayım: 12 Ey!~! 
darbesinın üstünden koskoca sekız 
yıl geçti. Bu süre boyunca dağılan, 
parçalanan örgütünü top~rlayıp ona 
çeki düzen veremeyenlerın, b~nda~ 
sonra örgütünü toparlayabılecegı 
konusundaki garantisi nedir? 

Halkımızın kalıcı güçlü geniş birli
kiere ihtiyacı . büyüktür. Dilimizden 
düşürmediğimiz, ulusal otorite yarat
ma uğraşına, taş taş üstüne koya_r~k 
örme çalışmasına katılmamak ıçın 
haklı bir sebep artık yoktur. 

Halkımızın ve yurtsever güçlerin 
birliği bir takım hesaplar - en azın
dan grupsal dar hesaplar- sonucu ol
madığı gibi, 12 Eylül darbesinin ya
rattığı tahribatları ve örgütsel dağını
klığı giderme hesapları hiç olmaz. 
Ama söylemek gerekirse, bir hesabı
mız var: Halkımızı yüzyılların baskı
sından, zülmünden kurtarmak, onun 
ülke topraklarında, başı dik, alnı açık 
yaşilmasım sağlamak. 

Işte tor.yekun kurtuluşun böylesi 
güçlü birlıklerden geçtiğine inandığı
mız için omuz omuza vermeli, halkı
mızı ve ülkemizi sömürgeci boyundu
ruğundan kurtarmalıyız. 

Tevger, yurtsever kesimlerde geç
miş deneyler sonucu oluşmuş, tahri
batı, kuşku ve güvensizliği giderme
de, Kürt kamuoyuna «bu işlerden 
çok şey çıkar>> anlayışını yeniden ege
men kılmaya çalışmalıdır. Bu bakım
dan Tevger Kürt kitlesinden tek tek 
yurtseverlere, -programında olduğu 
gibi -onları kazanma, Tevgeri, 
onların da örgütü yapma çabalarını 
yoğunlaştırarak, herkesle, her çevre 
ile olumlu dialoglar yaratmalıdır. 

B. Hevidar 

KADlN GUCU 
Kürdistan'da, son yıllarda, ulusal hareketin demokratik ve 

çağdaş bir içerik kazanma sürecine girmesi ve Bilimsel sosya
lizmden derinden etkilenmesiyle birlikte, toplumumuzun po
tansiyel güçlerinin bilimsel değerlendirilmesi de ciddi bir 
boyut kazanmaya başlaınıştır. Bunun, kendisiyle gerekli de
rinlcştirilmeyi, açılmayı ve serpilmeyi sağladığını söylemek de 
zordur. Bundan dolayıdır ki, bu gelişimle birlikte gündeme 
gelen ve genel hatlarıyla tanıma kavuşturulan sorunların de
rinliğine çözümlenmesi önemli bir nı;ıktada ?urma_ktfidır. 

Kürdistan sorunu, ulusal demokratık devrımle bırlıkte, kap
samlı bir toplumsal İnşayı içeren bir sorundur. Bu anlamıyla, 
toplumsal inşayı sağlayacak, toplumun değişim ve dönüşü
mün de itici karaktere sahip olan toplumsal kategorilerin ve 
sınıfsal güçlerinin sıhhatlı bir şekilde saptanması: bunların 
demokratik içerikle bilinçlendirilip, örgütlendirilmesi ve ha
rekete geçirilmesi (ya da geçmesi) sorunu da hayati nite~ikte 
bir öneme sahiptir. Bu bağlam da, kadın gücü ve potansıyelİ 
bizim ülkemizde de büyük bir önem taşımaktadır. 

Ulusal Demokratik Hareketimizin, günümüze dek, kadın 
gücünü ve potansiyelini yeterince değedendirebiidiğini söy
leyebilmek zor olduğu gibi, ka~ı.n s~runu_~ d_a, derin~ğ~ne sılı
lıatlı çözümlemeler de yapılabılınmış degı!dı_r. :'3u sıglı&ın. do
ğal sonucu olarakta, kadın sorunun da belırsızlıklerle bırlı~te, 
bir yığın anti-demokratik ve sakat anlayışların yeşermesıne 
de olanak hazırlanmaktadır. Diğer yandan, ulusal demokra
tik hareketimiz, çeşitli evrelerde yenilgiler yaşaınıştır. B_u ye
nilgilerin sebepleri saptanırken, çok hayatı noktalara ışaret 
edılmektc olunmasına rağmen; bu yenilgilerde, kadın gücü
nün demokratik bir içerikle ulusal harekete katılamamasının 
yenilgi sebeplerinden biri olarak tespit edilernemesi de sığlığ
ın ve yetersızliğin işaretlerinden biri olduğu düşüncesindeyiz. 
Bundan dolayıdır ki, kadın sorunu, ulusal hareketin öncü ve 
örgüt unsurundan daha büyük öneme sahip olan sorunların 
başında geliyor. 

Gelinen aşamada, temel sorunlar sıralamasında kadın soru
nu önemli bir yeri işgal eder duruma gelmiştir. Bu noktada 
bilinç ögesine büyük görev düşmektedir. Toplumumuzun 
büyük sayısal-nitelıksel bir gücünü de kadınların oluşturd~u 
tartışmasız bir sorundur. Kadınlarımız üçlü bir baskı düzenınİ 
yaşamaktadırlar. Bir yanda, sömürgeci siste!TI}n _u~usal ~as~: 
sı; diğer yanda, sınıfsal baskı ve bu baskı bıçımının getırdıgı 
değer körelmesi; diğer bir yanda da, erkek baskısı. Kadınları: 
mız ev işleriyle uğraşmak, çocukları büyütmek ve erkeklerı 
memnun etmek gibi «tarihsel» ve <<kutsal>> görevlerini yerine 
getirmekle meşgullar! 

Kadınlarımızın bu durumu değişmediği-değiştirilmediği za
man, toplumsal değişim ve dönüşümü demokrat~k. ve çagdaş 
düzeylerde sağlayabilmek olanaksızdır. Bunun ıçın gelme~ 
aşamada, bu soruna önem verilmeli ve sorunun güncelleşmesı 
için sistemli teorik ve pratik çaba yoğunluğu sağlanmalıdır. 
Bu çabaların yoğunlaştırılması oranında, kadınlar_ıi!ll~ın mü
cadeleye katılmasını sağlamak olanakları yaratılabılınır. Ayrı
ca, mücadelemizin bu sürecinde, bilinçlendirme, çözümleme · 
ve örgütlenme sürecine aktifçe ve bilinçlice katılabilecek ka
dınlarımızın sayısının da azırnsanınıyacak bir düzeyde olduğu 
gerçeği de orta yerdedir. 

TEYGER programında, «kadınlar üzerindeki her türlü ba
skıya son vermek; kadın ve erkek hak eşi~l~ğini sağlamak» 
gibi temel bir tespit sözkonusudur. Bu tespıt_ın toplumsal ve 
siyasal büyük önemi yadsınamaz. Elbettekı bundan daha 
önemlisi, bu tespite uygun adımlar atmaktır. TEVGER, bu 

--~---------------------------:-----:----------------1 sorunla da ilgili olarak adım atış, programlar yaratmak, yapı-

I, SKAN. DI.NAV PARLAMENTO GRUBU TUR.. KİYE'Yİ uıaşımı kolaylaştırmak ıçın, helikop- ıanmaya gitmek konusunda belirli bir ideolojik, siyasaı, sosyaı 
ter fılolarının alınmasına başlanınış ve kültürel birikime de sahiptir. . _ 

O durumda. Bütün bunların yanında, TEYGER'in kadın konusunda programatık olarak yaptıgı · SUÇLUY R Daha sonra heyet başkanı Franck, geceye hükmetmek ve gecelerde de bu tespit aynı zamanda toplumsal inşa sorunumuzun can alı-
İsveç parlamenterlerinden oluşan 

insan hakları ve Kürt mültecilerinin du
rumunu incelemek için, Türkiye'ye 
giden heyet döndü. Dönüşten sonra 
kamuoyuna ulaşan ilk açıklamayı 
İsveç TV'nda heyet başkanı Hans 
Göran Franck(SDP) ile Maria 
Leissner(FP) yaptı. Bir programın 
konukları olarak gelip sorulan so
rulara karşılık verdikleri cevaplar 
kısaca şöyle: 

"Türkiye'de politikacıların ya-
nısıra herkese işkence yapılmaktadır. 
Tutuklama zamanında avukatın ha
zır bulunması kabul edilmemekte
dir. Tutuklular bağımsız olarak dok
tordakontrol olamamaktadırlar. 

"Sendikal hak ve özgürlükler yasak
tır. Komünist ve Kürt partileri ya
saktır. Basın ve yayın üzerinde bas
kılar devam ettiğinden dolayı ya
saklar açıkça basında eleştirilemi
yor. Aydınlar rahat hareket edeme
mektedirler. Hatta biz ordayken bir a
vukat yakalanmış ve işkence görmüştü. 

"Türkiye'de insan hakları açısından 
durum ciddidir. Avrupa'da bizim gö
revimiz bu sorunlarla uğraşmak ve 
hatta Avrupa Parlamentosu'na so
runu götürmemiz gerekmektedir. 
Türkiye'yi bu haliyle gören Dani
markalılar, T.C'nin AET'ye kabul 
edilmemesi için, kesinlikle çalışa
caklarını söylediler. Bizimde bu ko
nuda tavır almamız gerekir. Gerekirse 
Avrupa Yüksek Mahkemesi'ne şikayet 
etmeliyiz". 

Kürt mültecilerin durumuna ilişkin rahat operasyon yapabilmek için, ter- cı alanıa'rından-halkalarından birini oluşturuyor. Bu alanın 
İsveç parlamentosunda özetle şunları mina! ka mera sistemli hava gözetle- döşenmesi, olgunlaştırılması, kanaviçe gib~ örülmesi;. ka~ıı~la-
söyledi: "üç kampta toplatılan Kürt me aracı kullanılmak için harekete rımızın ulusal demokratik mücadeleye yogunluklu bır bıçım-
mülteciler çok güç şartlar altında ya- geçilmiş durumda. Ayrıca, yaygın tel- de katılmalarıyla; kadının içsel estetiği ve yaklaşım.~arıyla, 
şamaktadırlar. Siyasi mülteci olarak siz sisteminin oluşturulmasına da ça- duygu ve hisleriyle mümkün olacak; sapmalara karşı guvence 
kabul edilmemektedirler. Uluslararası lışılmaktadır. olabilecektir. 
yardım talepleri ise Türkiye Hük'lmeti Sömürgeci devlet, Kürdistan'da bu Kadınlarımızia el-ele, omuz-omuza mantığıyla sorunun çö-
tarafından reddedilmektedir. Mültecile· tedbirleri geliştirirken, Batı'da da zümüne çalışalım. 
rin hareket serbestliklerinin son derece boş durmuyor. Türk işçi sınıfı, emek-
sınırlı olduğunu gördük. Dikenli teller çileri ve devrimci demokratları üze-
ile çevrili, askeri gözetim altındaki rinde baskı sistemini devam ettirmek 
kamplar ancak izin alarak terkedile- için, atbaşı bir uygulama yapıyor. 
biliyor. Hatta izin istemleri bile belli Elbetteki geliştirilen bu tedbirler 
istisnalar haricinde geri çevrilmektedir. boşuna değildir, bir gerçeğin yansı-
Mülteciler hiç bir iş yapamamaktadır- masıdır. Bu gerçekte, ulusal demo-
lar. Çocuklara eğitim verilmemektedir. kratik hareketimizin kazandığı boyut 
Temizlik yetersizdir. Mülteci evleri so- ve düşmanımızın bu olgudan duy-
ğuğa karşı dayanıksızdır. özellikle duğu _korkt;~dur. Varlığımızın bütün 
Muş ' taki kampta yaşam dayanılmaz yönlerıyle cıddıye alınmasıdır. 
boyuttadır. Bu kamp kapatılmalıdır. Devletin geliştireceği hiçbir tedbir, 

"Avrupaya çıkma istemleri yok, halkımızın bağımsızlık ve özgürlük 
çünkü arasını kendi ülkeleri olarak mücadelesini bastıramıyacaktır. Bağ-
görmektedirler. Yaşam şartları ve ge- ımsız Demokratik Kürdistan dünden 
lecekle ilgili hiç bir fikre sahip değil- daha reel bir sorun konumundadır. 
ler. Buda Türk Hükümeti'nin olumsuz Sömürgeci güçlerin geliştirdiği ted-
tavrından kaynaklanıyor". birierin altedilmesi ve tesirsiz hale 

SöMüRGEClLERlN .. 

(Baştarafı 5. sayfada) 

uzman jandarma yetiştirilmesi ~aç
lanmaktadır. Bu modelin ıtalya, 
Fransa ve İspanya'dan alındiğıda ya
pılan açıklamalar arasındadır. Kom
ando birlikleri yeniden organize edi
lerek özel timler oluşturulmuştur. 

Operasyon bölgelerinde havadan 

getirilmesi için, Kürdistanlı yu~tse: 
verierin ve Türkiyeli tüm devrımcı 
demokratların güçlerini birleştirme
leri; metotlu ve örgütlü çalışma ~o
runludur. TEVGER, bu konuda cıd
di bir olanak oluşturmaktadır. Sahip 
çıkılarak, güçlendirilmesi, halka mal 
edilmesi gerekir. Bu da döneme uy
gun tesp~t edeceği politikala~, ata
cağı pratık adımlar ve gerekli yapı
lanmalara gitmekle mümkün olabil
ecektir. 

Gazetemizin İlk Sayısını 
Sevinerek Aldım 

Gazetemizin ilk sayısını se
vinerek aldım. 

Sekiz Kürt örgütünün çı
kardığı bir gazete olması 
açısından ve hele ilk defa 
Kürt örgütlerinin ortaklaşa 
çıkardıkları bir yayın olması 
nedeni ile bunu önemli bir 
kazanım olarak değerlendi
riyorum. 

Kürt ulusunun kitle iletişim 
araçlarına ihtiyacının büyük 
olduğu kuşkusuzdur. Bu 
ihtiyaca cevap verebilmek, 
TEYGER'in önünde duran 
büyük bir görevdir. TEY
GER gazetesinin yayın 
hayatına başlaması ilc bu 
doğrultuda ilk adım atıldı 
denilebilir. Ancak 8 Kürt ör
gütünün çıkarmış olduğu bir 
yayın organı olan TEYGER 
gazetesinin iki ayda bir sekiz 
sayfa üzerinde yayın yapma-

sı, sözkonusu ihtiyaca yanıt 
alamıyor. 

Hele gazetenin haberleri
nin ve bazı yorumlarının ak
tualitesini kaybettiği rahatlı
kla görülebilir. Kanımca 
TEYGER olanaklarını zor
layarak daha kapsamlı, zen
gin içerikli ve günün gerek
sinimlerini karşılayabilecek 
bir yayın çıkarabilmelidir. 
Bu bakımdan sizlere önerim 
şu olacaktır; 

TEYGER gazetesinin 
şimdilik ayda bir defa çıka
rılması, sayfa adetinin en az 
12 olmasıdır. Bu konuda ge
reken yardım ve desteği, 
Kürt yurtseverlerinin TEY
GER'den esirgemeyeceği 
kanısındayım. 

Çalışmalarınızda başarılar 
diler, dostça selamlarımla. 

M.Zozan. 

' 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Sona Eren AGİK Toplantısman Düşündürdükleri 

İLKELER GÜZEL, AMA HAYATA 

4 Kasım 1986 tarihinden bu yana 
Viyana:da süregelen Avrupa Güven
lik ve Işbirliği Konferası'nın devarnı 
niteliğindeki toplantılar, taraflar ara
sında süregelen görüş ayrılıklarının 
giderilmesiyle 15 Ocak 1989 günü 
sona erdi ve bir bildirge imzalandı. 
. Bilindiği gibi Avrupa .Güvenlik ve 
Işbirli~i Konferansı (AGIK) Helsinki 
Nihayı belgesi 1975 yılında imzalan
mıştı. Belge, 33 avrupa devleti ile bir
likte ABD ve Kanada'nın da bulun
duğu 35 devlet tarafından imzalan
lillŞ bulunuyor. Sözkonusu Bel~e'nin 
doğu§unu izleyen yıllarda değ~ık ta
rih ve yerlerde devam niteliğinde 
yeni toplantılar düzenlendi. Bunlar 
Belgrad (Kasım 1977), Madrid (ll 
Kasım 1980- 9 Eylül 1983) ve sonun
cusu olan Viyana ( 4 Kasım 1986 - 19 
Ocak 1989) toplantılarıdır. 

Son toplantının ardından kabul edi
len ve çe§itli politik çevrelerce Avru
pa'da yeni bir dönemin başlangıcı 
diY.e nıtelendirilen bildirge ekono
mık, siyasal, kültürel ve insan hakları
nın korunması alanlarında önemli 
hükümlçr getiriyor. Örneğin, «Eko
nomik Işbirliği» bölümünde ekono
mi, bilim ve çevrenin korunması dal
larında ortak çalışmalar öngörülüyor. 
«Avrupa 'da Güvenlik» başlığı altın
da yer alan bölümde ise taraf devlet
ler arasında çıkabilecek anlaşmazlı
kların çözümünde zora başvurmama, 
sorunları ba~çıl çabalarla aşma yö
nünde hükümlere yer veriliyor. Yıne 
insan haklarının korunması ve gel~ti
rilmesiyle ilgili olarak da belge bir 
dizi önemli ilke ihtiva ediyor. Orneğ
in, taraf devletler «ırk, cins, dil veya 
din farkı gözetmeksizin» temel insan 
hak ve özgürlüklerine saygılı davra
nacaklarını vurguluyorlar. 
Aynı bölümün daha sonraki bölüm

lerinde şunlar var: 
«Taraf devletler, kendi toprakları 

üzerinde yaşayan ulusal azınlıkların 
etnik, kültürel, dil ve dinsel benlikle
rini korur ve bunların gel~mesi için 
gerekli önlemleri alır. Onlar (taraf 
devletler kastediliyor BN) sözkonusu 
azınlık mensuplarının bu hakları 
özgürce kullanmasına saygı gösterir 
ve ötekilerle e§it düzeye gelmesi için 
çaba harcar .. 

«Taraf devletler, bireylerin özgürce 
seyahat etme ve ülke sınırlan dahilin-

• 

GEÇMELJ ... 
de oturma yerini kendileri belirleme, 
bulundukları ülkeyi terk etme - kendi 
ülkesi de dahil -, veya ülkesine geri 
dönme hakkına hiç bir kısıtlama ge
tirmeksizin saygı gösterirler .. 

«Taraf devletler, keyfi olarak kimse
nin tutuklanmamasını, tutuklu kalma
masını veya ülke dışına çıkanlmama
sını sağlamayı taahhüt eder .. Göz al
tına alınanlara, tutukevinde olanlara 
karşı insanca davranınayı ve insanlık 
onuruna saygılı olmayı güvence altına 
alır .. 

«Taraf devletler, ~kence ve benzeri 
insanlık dışı, aşağılayıcı tavırları ve 
böylesi cezalandırma yöntemlerini 
yasaklar ve buna karşı yasal, idari ve 
hukuki çerçevede ve öteki alanlarda 
önlemler alır .. 

«Bilgilendirme ve Kültür» arabaş
lıgı altındaki bölümde ise taraf dev
letlerin, topraklan üzerinde yaşayan 
ulusal azınlık ve farklı bölgesel kül
türlere saygılı davranacaklan, bu kül
türlerin gel~mesi için çaba harcaya
cakları ve bunların okullarda ders 
programiarına alınması yönünde 
adım atacakları belirlemesine yer ve
riliyor. 

Sözü daha fazla uzatmaya gerek 
yok. Bildirge'de pek çok önemli 
konuya parmak basıldığı ve onun, 
taraf durumundaki devletleri yüküm
lülük altına soktuğu açık olan bir şey. 

Ancak şu da bir gerçek ki bu tür an
laşmaların imzalanmasıyla onlara uy
ulması aynı şeyler değil. Günümüzde 
bir çok ülke, üyesi bulunduğu ulusla
rarası kuruluşun ilkelerine, altına 
imza attıgı bu nitelikteki anlaşmalara 
uymamakta, onları paspas gibi çi~ne
mekte kendini oldukça özgür hısse
diyor. Yeri geldiğinde demokrasi ve 
insan haklan üzerine man-galda kül 
bırakma-yanlar bu duruma se-yirci 
kalmaktan, hatta onlara yardımcı ol
maktan geri durmuyorlar. Günü
müzde faşist diktatörlükleri ~başına 
getiren, onları ayakta tutan, çıkarlan 
g~rektirdiğinde ırkçılığa, sömü~geci
lige omuz veren en başta bu ınsan 
hakları <<savunucusu>~ emperyalist 
çevreler değil mi? Orneğin, daha 
bundan bir yıl önce Irak Kürdistanı 
halkımıza karşı kimyasal silah kulla
narak kitlesel katliamlar gerçekle§ti
ren kanlı Saddam diktatörlüğüne 
karşı, en başta şu Viyana Bildirgesini 

kabul eden devletler ne yaptılar? Ki
myasal silah kullanmayı yasaklayan 
1925 Cenevre Sözle§mesi'ni çiğnediği 
için Baas yönetimine hesap soran 
oldu mu? 

Yine Helsinki Nihayi Bel~esi'nin al
tına imza koyan Türkiye'nın durumu 
da öyle. Faşist-sömürgeci rejim bıra
kalım Türkiye'de yaşayan ulusal azın
lıkların haklarına saygı göstermeyi, 
15 milyonluk Kürt ulusunun varlığını 
bile kabule yanaşmıyor, onu yoket
mek için elinden gelen her yola baş 
vuruyor. Yoksul halkımıza karşı, H it
lerinkine taş çıkartacak düzeyde !?a
skı ve terör yöntemleri uyguluyor. In
sanlarımıza dilini konuşmayı, türkü
lerini söylemeyi bile yasaklıyor. Ama 
Türkiye yine de Birle§m~ Milletler 
Orgütü'nün, Avrupa Konseyi'nin, 
Avrupa Parlamentosu'nun <<saygın» 
~i; üyesidir. Şimdi de AET'ye &irmek 
ıçın çaba harcıyor. Açıktır kı eğer 
uluslararası hukuk kuralları uygula
nabilseydi, Türkiye'nin tüm bu kuru
luşlara üye olması şöyle dursun, kapı
sına yanaşması bile mümkün ol
mazdı. 

Bu gerçeğe rağmen yine de böylesi 
uluslararası anlaşmalann hepten ya
rarsız oldukları söylenemez. Bir çok 
devletin yöneticileri bugün çe§itli 
alanlarda adım atarken uluslararası 
kamuoyunun tepkisini, imzaladıkları 
anlaşlmaların getirdiği yükümlülükle
r! gözardı edemiyorlar. Türkiye ise 
kabul et.tiği bu bildir~eyle istemese 
de kendı durumunu bıraz daha güç
le§tirecek bir adım atmış oluyor. 
Türk yönetimi şimdi onu başkalarına 
karşı kullanmaya çalışıyor. Bunu ya
parken de anlaşıldıgı kadarıyla şansı
nın yine yaver gideceğini hesap ediy
or. Ama belli olmaz. Unutmamak ge
rekir ki papaz her zaman pilav ye
mez. Şu bir gerçektir ki Türk yöneti
mi uluslararası alanda artık eskisi ka
dar rahat değil. Hatta diken üstünde
dir. Faşist-sömürgeci rejimin maskesi 
düşmüş, ~erçek çehresi açığa çıkmış
tır. Türkıyeli demokrasi güçlerine ve 
Kürt yurtsever hareketine düşen onu 
bu alanda daha da köşeye sıkıştır
mak, hakettigi yere oturtulmasına 
sağlamaya çalışmaktır. 

BREMEN 
PARLAMENTOSU 

rumluta rın a k a rşı dava açıl
m as ı korkusuyla yaşamak ta
dır. Özellikle Kürt sorunu 
eskiden olduğu gibi, şimdi 
de ağır cezaları içerebilen 
bir tahu durumunda bırak ıl
mıştır. 

• 
HEYETI 
TÜRKİYE'Yİ 
SORGULUYOR 

<< Resmi makamların söyle-" 
diklerinin tersine, Türkiye 
bugün insan haklarını ger
çekleştirmekten çok uzaktır. 
Bu, özellikle siyasi nedenler
le tutuklananlar ve Kürtlerin 
çogunlukta bulunduğu böl
gelerdeki Kürt halkı için ge
çerlidir . 

<< Kürt sözcüğü 1937'den 
beri Türkiye'de tabu duru
mundadır. Doğu illerinde 
milyonlarca Kürt yaşaması 
na rağmen, Kürtçe _konuşma 
yasağı sürmektcdır . 1982 
Anayasasının b~güne kat!a r 
ki anayasalar ıçınde, Kurt 
sorunun da en serti olduğu
nu bilmekteyiz. Hatta savun-
masını kürtçe yapmak is~~y
en Diyarbakır eski belediye 
başkanı Mehdi ZANA hak
kında ek bir dava bile açıl-
mıştır . . .. 

<< Kürdistanın şehır ve koy-

SHP'ye Protesto, 
Aksoy'a Destek 

İbrahim,AKSOY Avrupa Parlamentosu Karma Kom
isyonunda Kürt halkı ilc ilgili Y.aptığı konuşmadan dolayı, 
SHP içinde büyük bir tepki ıle karşılaştı. SHP Merkez 
Yürütme Kurulu zaman geçirmeden AKSQY'u disiplin 
kuruluna gönderdi. Parti Disiplin Kurulu, I. AKSOY'u 
iki yıl partiden ihraç etti. Bu karar, Kürdistanlı yurtsever 
çevrelerde ciddi bir yankı buldu. TEYGER Y4rütme 
Kurulu bu gelişme karşısında tutumunu belirl(_!di,.l. AK
SOY'a destekleme ve SHP Genel Başkanı E. INONU'ye 
protesto telgrafı gönderdi. . 

TEYGER Yürütme Kurulu'nun I. AKSOY'a gönder
diği telgrafta şöyle denilmektedir: 

<<19 Ocak 1989 günü Avrupa Parlamentosu Karma 
Komisyonunda yaptığınız konuşmada Kürt halkının du
rumuna ve onun sorunlarına değinmeniz bahane edile
rek, SHP yönetimi tarafından 2 yıl süreyle partiden uzak
laştırıldığınızı öğrcnm~ bulunuyoruz. Bu beklenmeyen 
bir gel~me değil. 
<<Herşeyden önce böylesi bir platformda Kürt sorununa 

dcğinm~ olmanızı yüreklice bir tutum olarak değerlendi
riyor, sizi kutluyoruz. Kuşku yok ki bu tutumunuz Kürt 
halkı, ilerici ve demokratik çevreler tarafından sevinçle 
karşılanmaktadır. SHP yönetiminin sizi cezalandırma yo
luna başvurması ise onun kendi parlamenterlerinin dahi 
görüşlerini özgürce dile getirmeye taraftar olmadıkları
nın bir ~ö~tergcsidir. Bu tutumlarıyla onlar, yüzlerindeki 
maskeyı bır kez daha düşürerek, ırkçı-şöven çelırcierini 
gösterdiler. Yine bu tutumun emekçi halklarırnızın, SHP 
tabanının ezici çoğunluğunun istem ve çıkarlarıyla bağ
daşmadıgı da ortadadır. 

<<Sizi nle dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtir, ba
şarılar dileriz>> . 

E.İNÖNÜ'yc gönderilen telgrafta da aşağıdaki görüşle-
re yer veriliyor. . 

<<Partiniz milletvekili l.AKSOY'un 19 Ocak 1989 günü 
Avrupa Parlamentosu Karma Komisyonunda yaptığı 
konuşmada Kürt halkının varlığından bahsetmesi ve 
onun Y.üzyüze bulundugu sorunlara değinmesi gerekçe 
gösterılcrck iki yıl partıden ihraç cezasıyla cezalandırıl
dığını ögrenmiş bulunuyoruz. 

<<Parti yönetiminin ve k~i olarak sizin bu tutumunuz, 
partili parlamenterlere dahi görüşlerini özgürce dile ge
tirme olanağı tanımak istemediğiniz, demokrasi ve insan 
haklar~ üzerine söylcdiklerinizde samimi olmadı~nızın 
açık bır kanıtıdır. Bu, aynı zamanda SHP yönetıminin 
Kürt halkına karşı i7-lcnen düşmanca tutumun, onun var
lığını ortadan kaldırma politikasının izleyicisi olduğunun 
da göstergesidir. Kuşku yok ki bu politika sırf Kürt halkı
nın değil, aynı zamanda Türk halkının da çıkarlarına ters 
düşüyor. Son uygulamadan ötürü sizleri kamuoyu önün
de protesto ediyoruz. 

<<Yeri gelm~kcn şunu bir kez daha bilmenizi isteriz ki, 
kuruluşundan bu yana Türk devletinin Kürt halkını yo
kctmek için başvurdugu ırkçı-şöven politika, baskı ve zu
lüm bu güne kadar nasıl boşa çıktıysa, bundan sonra da 
öyle olacaktır. Kendi toprakları üzerinde özgürce yaşa
ma, kendi kaderini belirleme doğrultusunda halkımızın 
verdiği mücadelenin zafere ermesini kimse engelleye
mez. Biz, kardeş Türk halkının ilerici ve demokratik güç
lerinin bu kavgacia yanımızda olduklarını ve bundan son
ra da olacaklarını biliyoruz. Zafer tüm demokrasi güçle
rinin ve Kürt halkının olacaktır>>. 

Bremen parlamentosunun, 
üç parlamenter (SDP ve Ye
şiiler milletvekilleri), bir 
doktor, üç öğretim görevlisi, 
bir hukuk uzmanından olu
şan heyeti Ocak ayında Tür
~iye'ye gitti. Türkiye'de 
IHD temsilcileri, bakanlık 
yetkilileri, milletvekilleri ve 
bilim adamlarıyla görüştü
ler. Kürdistan'a 4 günlük bir 
gezi düzenleyerek, gözlem 
ve tespitler de bulundular. 

<< Devlet makamları dcmo
kratikle§mC sürecini çok 
hızlı bir şekilde ileriettikleri
ni söylüyorlar. Ancak söyle
nenin tersine, 1983'te yürür
lüğe giren parlamenter ya
şamın demokratik unsurları, 
askeri yöneticiler ve onların 
anayasal organları tarafın
dan denetlenen bir iktidar 
çe rçevesi içinde ele alın
makt adır. Her yayıncı, yay
ıniarına cikonulması ve so-

lerinde, fiziksel ve ruhsal 
açıdan ezici bir çoğunlukta 
polis ve jandarmayla kar~ı
laştık. Şu sıralarda 500 bın 
civarında asker orada to
planmış bulunmaktadır . ~u 
durum PKK'nin safdışı edıl
mcsinin çok üzerinde bir an
lam taşımaktadır» . 

Yeşilyurt Koyu i/kokulu. Şimdi işkencehane oldu. 

Heyet, Türkiye dönüşünde, 
bir rapor hazırladı. Jhpor, 
<<Türkıye Get.isi Uzerine 
KJsa bır Rapor>> ismini taşı
maktadır . Raporda Tür
kiye'de insan hakl a rı , demo
kratikleşme ve Kürt halkına 
il~kin saplamala rın ya pıl
dığı bölüm de şöyle denil
mektedir: 

Raporda Türkiye'de ~ken: 
ceye ilişkin olarakta haya~ı 
tespitler yapılıyor, <<genellı
kle, yıllarca süren tutukl?luk 
süresinde cezaevlerınde 
keyfi ~kcncc yapıldıi?;ı» dile 

getirilerek şöyle devam edi- şekil~e uygulanmaktad~r. paralel ve yer yer onları 
liyor. Turkıye geçen yıl A~rupa ış- a~an tespit ler, gç:çen ay Tür-

<<Türkiye'de işkence nor- kence anlaşmasına ımzasını kiye'ye giden Isveç Parla-
maldır. Bu korkunç sözle atmıştır. Dolayısıyle 89'dan nıcnto Gurubu tarafından 
birço~ kere karşılaştık, duy- itibaren anlaşmanın öne sür- da dünyaya açıldı. Türkiye 
duk . Işkence Türkiye'de ka- düğü sorumlulukların uygu- büyük bir suçlama ile karşı 
nunen yasak olmasına rağ- lanırlıgını denetleyecek ku- karşıya bırakıldı : 
men, soruşturmalar sırasın- ruluşlara kapılarıru açmak Bütün bu gelişmeler, Tür-
da, kişileri konuşturmak zorundadır>>. kiyc Cumhuriyeti'nin gerçek 
için, sürekli ve sistematik bir Bilindiği gibi, bu tespitiere yüzünü açığa çıkarmaktadır. 
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