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Em Newroze Bikin 
Roja Tekoşine 

Ge~ me~ Kurdistan~! 
21 'e Adare, Newroz, cejna 

me Kurdan disa hat. U mixa
bin, isal ji em nikarin cejna 
xwe bi serbesti. bi dilşahi 
piroz bikin. Zilm fı zordesti li 
ser gele me berdewam e. Le
dan, girtin, kuştin, ango bi 
hezar rengi xirabi li ser gele 
me berdewam e. Birçiti fı bek
ari ji bere firehtir bfıye. 

Le li dinyaye guhertinen 
mezin pek ten. Di navbera du 
sisternan de edi nermi çedibe. 
Li gelek ciyan di sinoran de 
telen hesin rabfın. Diware 
Beriine hilweşi. Di nav gelan 
de çfın hatin rehet dibe. Li 
welaten Ewrfıpa Rojhilat. gel, 
bi dawxaza zetir heq fı azadi 
rabfın. Gelen ku welate wan 
ne di bin deste dijminan de 
ne, gelen ku dewleten wan 
hene, serbixwe ne. Le disa ji 
bo heq fı azadiyen zetir ra
bfın; dixwazin her te:xlit bend 
fı qeydan ji peş xwe paqiş bi
kin. Ew civateke zetir azad. 
zetir peçveçfıyi dixwazin. 

U di demek wiha de, ku em 
ji hemfı heq fı azadiyen mi-

rovi fı netewi bepar in, ku gel 
birçi fı bekar e: zordest dix
wazin hin li ser me giran bi-

kin. Ew, sinoran bi çek fı 
zinciren nu dişidinin. Dix· 
wazin sinor serbiser. bi 30 
kilometir firehi, ji gele me 
vala bikin. Gundan bi dare 
zore ra dikin. Li hin ciyan, bi 
xwe davejin ser gundan, jin fı 
zarakan dikujin fı pişt re di-

Li ser kovaren 
Kurdan roj bi roj 

kin ser kese din. 

Jln ii me~n Kurdistane! 
Xortlno! 
Hemii h~n wela~z! 
Heta kinge we ev rewşa me 

wiha birneşe! Heta kinge erne 
bindest bin? Heta kinge erne 
di welate xwe ye delal fı dew
lemend de birçi fı tazi bin, 
bekar bin, bemal bin? Heta 
kinge li ser me çoye xelke 
hebe, xwina me berijandin fı 
em zindanan tiji bikin? Heta 
king e zirnan e me. çanda me 
qedexe be. kiteben me ben şe
witandin, mekteben me tune 
bin fı em nikarbin bi zimane 
xwe kilaman bejin fı bi ser
besti govende bikişinin? 

Newroz heta kinge qedexe 
be? 
Xwişk fı biiano! Sala duhe

zari nezik dibe fı rewşa me 
wiha ye. Ev şerm e, rfıreşi ye 
bo geleki wek me. Dive em Ji 
zinciren zordestlye bişkinin 
fı welate xwe bigihinin ser
besti fı azadiye. 

DUmahile r.2 

tade ii eriş xurttir dibe 
Di diroka Komara Tirkiye 

de, her deme, birfıbaweriyen 
peşverfı, sosyalist fı welatpa
rez hatine qedexekirin. Bi 
taybeti ji, metingehkaren 
Tirk, Jiyana gele Kurd xistine 
zindane. Di ve zindane de, qe
dexe fı eriş, li ser mafe netewi 
demokratik yen gele Kurd 
xurttir fı beperwa bfın. Zirnan 
fı çanda Kurdi hate qedexe ki
rin. Gele Kurd hate inkar ki
rin fı wek baweriyeke hate go
Un ku gele Kurd "Tirk" e. Eger 
gelek be inkarkirin, her mu
amele. pişti ve rey fı baweriya 
qirej gelek gelek normal di
be. 

Encama ve reye, dema ku 
gele me Kurdi dipeyivi, li 
hemberi wi mafe mirovi fı 
tabii, ceze peran dan. Bi zirn
ane Kurdi kovar fı pirtfıken 
ku dihatin çapkirin bi lez fı 
pez dihatin qedexekirin, ber
pirsiyaren wan dlhatın zin
dankirin fı cezakirin. 

Ev bist salen dawiye Ji, li 

ser zirnan, çanda Kurdi izin 
nehate dayin. Bi taybeti ji 
pişti 12'e İlone rejirna kolon
yalist a faşist, hemfı birfıba
weriyen şoreşger. sosyalist fı 
welatparez qedexe kir; kome
len peşverfı. partiyen çep fı 
sendiqaya karkeran ya peş
verfı girt. Encama qedexeki
rina birfıbaweriyen şoreşger, 
welatparez fı sosyalist. hemfı 
kovar fı pirtfıken şoreşger, 
sosyalist fı welatparez hatin 
qedexekirin. Berpirsiyar fı 
xwediye van kovar fı pirtu
kan hatin girtın fı işkence li 
wan hat kirin fı di dawiye de 
hatin ceza kirin. Cezayen 
wan Ji gelek giran bfın. 

Di teda fı zilma rejirna 12'e 
İlone de, gele Kurd fı welat
parezen Kurd zedetir para 
xwe girtin. Di ve deme de, di 
destpeke de kovaren Kurdan 
Jina Nfı, Rizgari, Ala Rizgari, 
Roja Welat, Devrimci De
mokrat Gençlik(Xorten Şo
reşgeren Demokrat). Ozgur-

luk Yolu(Riya Azadi). Tırej fı 
Kawa hatin qedexekirin. 
Heta li ser van kovaran qe
dexe teda, beriya 12'e İlone, di 
şerten idara orfi de dest pe ki
ribfı fı dom dikir. 

Di şerten 12'e İlone de, de
mek dur fı direj. li ser çanda 
şoreşgeri, sosyalist qedexe 
dom kir. Ji bo ve ji. demeke 
kovaren ku birfıbaweriyen 
şoreşger, sosyalist fı welatpa
rez diparastin, çi li Tirkiye fı 
çi ji li Kurdistane qedexe bu n, 
le muxalefeta civaki, demeke 
dur fı direj tehamfıli van qe
dexan nekir, ji bo ku ev qe
dexe ji hole rabin, bi fedekari 
dest bi xebate kir. Roj bi roj. 
ji bo birfıbaweriyen şoreşger, 
sosyalist fı welatparez ben 
parasUn fı di nav gelen Tir
kiye de belav bibin, kovar fı 
pirtük hatin çapkirin. 

Di destpeka sala 1988'an de. 
kovara Medya Guneşi dest bi 
weşane kir. Ji bo ku Medya 
Guneşi bi tayebeti pirs fı pirs-
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Lis~iken dijmin 
li ser penaberen 

Kurd çi ne? 
Di 1'e Sibate de penaberen Kurd li kampa Diyarbekire hatin jehrki

rin. Li gel ve kampe, kampeke Kurdan nema ku, neye bi jehr kirine. 
Bere li kampa Müşe ü Kiziletepe ji ev tişt rü dabü ü bi hezran kes; jin 
zarok, xort ü pir di navbera mayin ü mirine de li berxwe dabün. 

Dijmin bi van tel ü telbaziyen xwe neticeke wernegirit ü ben~ xwe da 
kampa Diyarbekire ü xwest 13 hezar kesen ku di kampe de dijin bi 
jehre bikujin. Hejmara kuşti h in ne diyar e, le bele bi hezaran kes jahr
dadayi bOne ü bi dehan kes ji li ber mirine ne. 

Rejima xwinrej 
a Tirkiye mina 
caren bere, iro ji 
bi bahana xwe 
ya püç dixwaze ji 
bin we berpirsi
yariye bitilite. Li 
gor gotina wan 
ev tişt ji hevirtir
şe kevn çebO
ye. Ger bi gotina 
wana be, dive 
nive bajare Diy
arbekire bi jahre 
ketiba. Ji ber ku, 
ew nan li Firina 
Belediya Diyar
bekire çe dibe o 
li gelek hereman 
belav dibe. Ger 
dijitiya hevirtirş 
ne li hember pe-

Di nav jahrdadayiyan de hejmarek mezin zarok in. 
(Foto: Georg Jristionsen) Damahile r. 3 

gireken Kurdistane fı gele 
Kurd munaqeşe dikir, bala 
metingehkaran bi lezfıbez ki
şand. Hejmara yekemin hate 
qedexekirin. Pişti hejmara 
yekemin hemfı hejmaren 
Medya Guneşi hatin qedexe 
kirin. Xwediye Medya Guneşi 
hate zindankirin. Di demeke 
kurt de xwediye Medya Gu
neşi Cemal Ozçelik 3 sal fı 6 
meh ceza girt. Pişti hejmara 
5'an a Medya Guneşi Yakup 
Karademir bu berpirsiyare 
kovare. Wex:teki direj najot. 
Yakup Karademir fı 4 heva
len wi, yen ku di Medya Gu
neşi de dixebitin hatin gir
Un, li wan tade fı zilm hate 

kirin. Di ve dawiye de 6 sal fı 
3 meh cezaji boY. Karademir 
hate dayin. ü hin 15 mahke
men wiji.dom dikin. 

Cezakirina xwediye Medya 
Guneşi bi 3 sal fı 6 mehan ne
qediya. Di van rojen dawiye 
de, 12 sal fı 6 meh ceza girt. 

Wek te zanin kovaren Top
lumsal Diriliş fı Vatan Gune
şi ji hatin qedexekirin. 

Kovara Ozgür Gelecek ji, di 
destpeke de hate qedexekirin. 
Hejmara yekemin ya Ozgür 
Gelecek bi rtya DGM ya An
qere hat berevkirin. Pişti 
hejmara duyemin, xwediye 

Dümahikr. 3 
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Welatparez çi be ber 
deve witwe nikare binivise 
H. Dicle 

Di hejmara 79 (1-2) ya Kur
distan Press a 29. Ol. 1990'i 
de, Orhan Katan bi nave "Pir
sen Siyasi" nivisandinek ni
visand. W exte ku mirov li na
ve nivisandine dinere. nivi
sandineke gelek bi iddia xwi
ya dike. 

Orhan Katan di nivisandi
na xwe de. li ser pirsen tevge
ra Kurdistane yen beşen Kur
distanabakur fı a başur seki
niye. Le bi nerina xwe tabloy
eke gelek tari neqiş kiriye. Li 
gora O. Katan tevgera Kurdis
tane, ya bi tevayi ji hale ra
bfıye yan ji gelek be teqet fı be 
mecal e. Ez naxwazim, di ve 
nivisa xwe de, li ser hemfı tiş
ten ku O. Katan nivisandine 
bisekinim. Le ez dixwazim ku 
li ser reyen ku ji bo TEVGER'e 
hatine nivisanidin, bi kurti 
be ji çend tiştan li ser bej im. 

Wek gele me dibeje. O. Ko
tan, "Çi hatiye ber deve wi" ji 
bo TEVGER'e ji nivisandiye. 
Dema ku reyen xwe peşkeş 
kirine, serfıbini, rastfıçep. di
rejbfın fı kfırbfın ji nedaye b er 
çav, ji dervayi ve ji, ew tişten 
di ve nivisandina ::ıçwe de peş
keşi xwendevanen rojname 
kiriye bi tişten din yen ku di 
tarixen kevin de ji wi nivi
sandine nedaye ber hev. Go
tlye ku "çawa be diho diho bfı, 
iro ji iro ye" ya ji "xwendeva
nen min nezan in, ez çi bi
nivsinim ewe wisa qebfıl bi
kin fı di ser re ji bazdin". Bi 
rastiji. ev nerina, ji bo welat
pareze~i. ji bo sereke rojna
meke welatparez fı ji bo ke
seki, ku bana xwe dibeje ez 
sosyalist im, tişteki gelek xi
rab e. 

O. Katan di nivisandina 
xwe de li ciyeki j i bo TEV
GER'e dibeje ku: "TEVGER. li 
Kurdistana Bakur. hewilda
neke dawiye ya yekitiye bi 
desten gurfıbek rexistin e: ge
rek ideolojiki fı siyasi fı gerek 
ji rexistini terki rizandine 
bfıye. "Li gora van reyan xwi
ya ye ku pişti demeke, TEV
GER terki rizandine bfıye! Bi 
rasti ji gelek tişteki xerib e. 
Eger yekitiyek di destpeke de 
"miri" were dine. çawa dibe 
ku pişti demeke terki rizan
dine dibe?!. Xwiya ye ku O. 
Ko tan tişten ku di damezran
dina TEVGER'e de, di Kurdi
stan Press'e de hatibfın nivi
sandin jibir kirine. Baş te 
bira min fı bira herkesi, ku 
Kurdistan Presse, di destpeke 
de ji bo TEVGER'e nerineke 
negativ diyar kir fı got ku. 
'TEVGER. miri hate dine". We 
deme nehewce ye ku O. Katan 
iro li ser rizandina TEVGER'e 
raweste . Ya ji pewist e ku 
rasterast bibeje ku "me diho 
tişten şaş nivisandin. Da
mezra:ndina TEVGER'e ji bo 
tevgera Kurdis~ane pewist fı 
baş bfı. Gerek me mile xwe 
bida TEVGER'e, me je re dij
minati nekira". 

TEVGER, wek O. Katan di
beje ji. neriziyaye. Li gora 
şerten xwe kar fı baren xwe 
dom dike. Le dema ku mirov. 
bi nerina O. Katan li pirsan 
binere, beriya her kesi fı her 
rexistine: O. Katan fı rexisti
na wi hatine rizandin. 

O. Katan dom dike fı dibeje: 

'TEVGER li gor wext fı bi beş
darbfıne, afirandineke gelek 
keyfi bfı". Li wir ji nasekine fı 
dom dike: 'TEVGER bfı sedem 
fı asteng ku rexistineke mer
kezi fı yekgirti ku Tevgera 
Kurdistane hewceye we bfı, be 
damezrandin". 

Li gora O. Katan damezran
dina TEVGER'e be wext e yani 
di wexte de nebatiye damez
randin. · Di damezrandina 
TEVGER'e de hemfı rexistin ji 
nebatine gazikirin fı hemfı 

rexistin beşdari xebata we 
nebfıne. Wek herkes dizane, 
Rizgari fı hemfı rexistinen 
din yen iro li dervay i TEV
GER'e ji di destpeke de beşda
ri xebata damezrandina we 
bfın. Tu rexistineke Ji, be 
wextiya damezrandina TEV
GER'e peşva na-jot. We deme 
pewist e ku mirov ji rexistina 
ku O. Katan endam e fı beşda
ri damezrandina TEVGER'e 
bfıye bipirse ku reyen wan di 
we pirse de çi bfın. Pirsa duy
eminji ew e ku, wek O. Katan 
dibeje nine: di beşdarbfıyina 
damezrandina TEVGER'e de, 
PKK fı baskeki KUK'e xaric 
hemfı rexistin hatin gazi ki
rin. Rizgari'ye vekiri nebe ji. 
giredayi pirsa KUK'e dev ji ci
vinan berda. Le hezar mixa
bin, pişti damezrandina 
TEVGER'e ji nivisand, got ku 
ji bo program fı tarza xebate fı 
tişten din yen esasi ez beşda
ri xebata TEVGER'e nebfım! 
Ev tişteki gelek nebaş bfı. Pe
wist e ku mirovek, rexistinek 
rastiye bibeje. Tevgera welat
parez fı rexistinen peşverfı, 
welatparez fı sosyalist ji ras
tiye zirar na binin, le tişten 
tehrifi, zirare d ide .. 

O. Katan fı hevalen wi, we 
deme ji bo wexta yekitiye tiş
tek negotibfın. Xwiya ye ku 
ira dibejin. Li gor O. Katan ji 
ev dema ji bo yekitiye muna
sib e!. Yekiti ji bi deste TEV
GER'e fı hezen din yen li der
vayi TEVGER'e fı yen ku "ra
dikal" in we pek be! Ev ji ne 
tişteki xirab e, xwiya ye neta 
O. Katan fı hevalen wiji heye 
ku di pirsa yekitiye de gaveke 
bavejin! Rasti ji ev ji bo wan 
tişteki gelek giring e. Çimki 
di tarixa O. Katan fı rexistina 
wi de, pratikeke yekitiye, 
hevkariye fı alikariye tune
ye. Wan her deme. pişti da
mezrandina yekitiyan dija
yeti kirine fı rexne girtine. Bi 
kurti, riyeke gelek hesan fı be 
riziko girtine ser milen xwe .. 

O. Katan ji bo Kurdistana 
Bakur, hez fı rexistinen Kur
distane dike du beş: beşa re
formist fı beşa radikal. U di
beje ku gerek mirov ve pirse 
berva rast fı çep ji nekşine. 
Yani naxwaze ku li ser ji kes 
reyen xwe diyar bike fı ve pir
se şiroveke. Bi rasti ez di ve 
mentali:te nagihem. Bi kurti 
ez bibejim: ev pirsa pirseke 
giring e. Pewist e ku mirov li 
ser bisekine. Çimki refomıi
zm fı radikalizm, wek benişt 
ketiye deve herkesi fı herkes 
ji li gor kefa xwe dicu, le ras
terast mena wan gotinan ji 
nizane. Le ez baş dizanim ku 
beşkirina O. Katan nerast e. 
U eger O. Katan wisa dixwaze 
fı bi we tatmin dibe, ez Uşteki 

nabejim. 
Pewist e ku hemfı hezen 

Kurdistane di çerçova rexisti
neke netewi demokratik de 
yekitiya xwe s az bikin. TEV
GER ji, beşek ji ve xebate ye. 
Program fı destura TEVGER'e 
vekiri ye. U h ezen din ji, dik
arin peşniyaren xwe yen pro
gramatik fı rexistini (destfıri) 
ji reya gişti re vekin. TEVGER 
arnade ye ku van pirsan mu
naqeşe bike. W ek te zanin ji, 
pişti damezrandina TEV
GER'e, TEVGER'e gelek caran 
peşniyar ji rexistinen din re 
bir. Le rexistinen din bersive
ke vekiri nedan fı reyen zelal 
peşva najotin. Wek misal, 
Rizgari 'ye got ku ']i programa 
TEVGER'e re tişteki em bibe
jin tuneye. Le bi hatina me 
pirs bi gişti hal nabe. Pewist e 
ku rexistinen din ji ben di 
TEVGER'e de ci bigrtn". Bersi
va TEVGER'e ji vekiri bfı, got 
ku "hfın biçin rexistinen din 
qani bikin, em hazir in ku li 
ser pirse rawestin". Ji we roje 
heta roja ira ji Rizgariye tu 
bersiv nedaye TEVGER'e ... 

Ji bo yekitiye ji gelek riyen 
alternativ hene. Yek reyek ji 
ew e, ku ew hezen O. Katan di
bej e "radikal" in dikarin ben 
cem h ev. pirsen programatik 
fı rexistini hal bikin. Pişti ve 
ji. bi TEVGER'e re ten cem 
hevfıdu bi gişti pirsa yekitiye 
bi h ev re hal dikin. . Ez dibe
jim fermo, qada xebate ve
kiri ye ... 

Wek herkes dibine fı dixwi
ne. TEVGER. du meha careke 
rojnama xwe derdixe. Ji bo 
rojnameya TEVGER'e, heval
benden TEVGER'e ji xwediye 
rexne ne. Her welatparezek ji 
dikare rexne b ike fı O. Ko tan 
ji dikare rexne bike. Le heqe 
kesi tune ye ku kovaren li 
Tirkiye di bin tade u erişen 
metingehkaran de derdike
vin giredayi rexistinen di 
TEVGER'e de ci girtine, bide 
diyarkirin. Rasti ez baş fehm 
nakim, ku sereke Kurdistan 
Press çawa keteve şaşiye? Ez 
hevi dikim, ku giredayi van 
rayan ew kovar zirare nebi
nin. 

O. Katan pirsa PKK' e ji, ji bo 
yekitiye giring dibine. U re
yen xwe ji diyar nake. Ji rex
ıstinen din hevi dike ku ew ve 
pirse zelal bfkin. Elbet her 
rexistinek reyen wan hene. 
Reye TEVGER'e ji vekiri ne. 
U ya giringtir reya O. Katan 
e. Ew çi dibeje? 

Li ser yekitiya rexistini 
Mesela mil:i ya Kurd, li gor do, ira di peşdecunek berfirehtir de ye. 

Gele me ye ku bi sedsalan pergiye zulm u zore bUye, he bi zanat:l, şere 
heq u meşru ye vejine Q hebUne dide. 

Dewleten barbar en kolanyalist yen ku bi sedsalan e Kurdistane di 
bin deste xwe de dihelin, di ve qonaxa dawi ya sedsala 20'an de çaven 
xwe li buyer u guhertinen clhane digirin. Hebuna kolonyalistan Q 

efendiyen wan en xwedisermiyan, berjewendiyen wan dibe sederne bin
destkirina gelan u relibergirtina peşveçuna wan. U di diroke de dikta
toren heri zalim ji nikaribune ta ebedi gelan bindest bihe1in. Li hem
her berxwedanen bihez Q bi şeref en gelan rejimen diktator, mehkumi 
hilweşine bune. Bes ku hezen gel u hezen siyasi yen ku peşengiya 
wan dikin karibin bi hev re bin, bibin yek. Gele Kurdistane jana ke
masiya peşengiyek siyasi ya xurt a mili dikşine. 

Wek te zanin, pişti 12'e Ilone bi cihebunen nav rexİstinen Kurdis
tan! gelek rexisıinen nuh çebun·. ji hev durbunek pek hat. Ve cihebune 
hezen nuçebuyi xurt nekir u pe re ji hezen heyi zeif xist. Di xebaten 
nav gel qe pire caran bi problemen navxweyi hat mijQlbun. Ve rewşe 
bive neve zerare da tekoşine. 

Meriv dikare beje ku hin cihebun di rexisıinen Kurdistane de suni Q 

hissi bun. Gelek hez Q partiyen ku dikaribun di bin baneki de bighijin 
hev, her bi çi sebebi be ji hev tihe man Q bi naven cihe kar kirin. 
Beşik ne reallst e ku meriv karibe hem u rexistinen Kurdistanedi bin 

baneki de bigihine hev. U yen ku nezi hevin Q karin bigihijin hev, 
dive ew bigihen yekitiyeke, ev mecburiyetek e. Helbet dive yekiıi li 
ser esase baweriye Q rengeki siyasi Q ideolojik be. 

Yekitiyen siyasi yen bi vi awayi ben pekanin, helbet we karibin hej

maren hezan u belavbUyine kem bikin, hez Q dinarnizrnek xurt texin 
avabUna nuh. Her wiha kadro ji di bin avayiyek wiha de we hin betir 
bi ker ben herhemdar bin, misyonen aktif hildin ser milen xwe. Ava
bunen wiha di ve kadroyen bi baweri yen Ii dervayi rexİstinan ji bigrin 
nav xwe. 

Xelasiya gele me ji zindren esarete, bi peşengiyek xurt Q saxlem 
mumkun e. 

Tu zordari u zilma dijmin we nikaribe tekoşina gele me ya ji bo 
serxwebun u azadiye rawest:lne. 

Hemu planen kolonyalistan dikare bi yekitiyen siyasi yen bi hez ben 
pfıçkirin. 

Em Newroze bikin ... 
Destpek r. ı 

Dema em yek bin fı berxwe 
bidin, dikarin benden bin
destlye bişkinin. Diroke he
ya ira gelek caran ispat kir 
ku ji heza gelan mezintir hez 
tune. Bes em hişyar bin, yek 
bin fı berxwe bidin. 

Karkir u gundiy~n Kurdis
tan~! 

Hem u Kurd~n xwedi şeref u 
namiis! 

Welatparbno! 
Newroz nişana tezebuna ji

yane ye. Ew nişana sar fı ser
me, tengasiye fı destpekirina 
rojen germe fı heyiye ye. Ew, 
ji bo me Kurdan, her wiha ji 
nişana tekçfına zilm fı zor
destlye fı hati.na serbestiye 
ye. Ji bana ve yeke Newroz 
him roja şahiye, him ya te
koşine ye. 

Kawaye mezin, hezar salan 
bere ket peşiya gel, wan tae fı 

texte zordestan hilweşandin 
u gel ji sazfımana zilimkar 
xilaskirin. Kiryara wan dive 
ji me re re nişan de. 

Xwişk u birano! 
Derkevin kalan fı kuçan! 

Dest bidin hev, mil bi mil 
bimeşin. Agiren Newroze li 
geliyan fı ser çiyan, ligundan 
fı bajaran geş bikin. Daxwa
zen serbestiye bilindkin. 

Em bi hezaran in, em bi 
milyanan in, em gel in! Wex
ta em yek bin fı bimeşin, tu 
çek, tu leşker fı tu palisen 
zordest pere nakin. 

Em roja Newroze bikin roja 
tekoşine! 

Milete Kurd nemir fı na
mire! Duweroj fı serketin ya 
me ye! 

Bimre koleti, biji serbesti! 
Her biji Kurdistan, her biji 

Newroz! 

Nama Mesiid Barzani ji Tevgere re 
Ji bona Komita Gişti ya Tevgera Rizgari

ya Ku.rdistane (TEVGER) Berez 

Hevalcn heja 
Mc nameya wcyi le 13.11.1989, ji bona kongira 

mcyl elehem wcrgirt. Ew di nava kongire de hate 
xwcndin. Bi guhpedanek pir li bir Q baweriyen we 
hale guhclarkirin G peşewazi li wan hatin girtin. 

Hcvale heja, 
Kongira me di demeke pir giring de di mejuwa 

xebata me -gele Kurd- de di seranseri Kurdistane de 
hate girlin. Mc di kongire xwe de bi dur Cı direjl li ser 
rewş Cı zineta welate xwe date axiftin Q li ser wan 
halin rawestandin. 

Me pir biryariyen bi nerx li ser xebata gele Kurdis
ıanc, hererne Cı cihane da te wergirtin. Beramber bi xe-

bata gele Kurdistane me biryara xebata gele Kurd ji 
bona mafe çarenusa wl date berz Q balakirin. Her 
weha jl me biryareke pir giring ji bona pekanina 
berekl welatiyi giştl ji bona seranseri Kurdistane date 
wergirtin, pe re ji u li gel ji me biryareke ji bona 
demokratikirina pirsyariya Kurd date wergi[tiiı, da ku 
gele Kurd bi kurtirln dem Q kemtirin gori bi arınanca 
mafeye xweyi seruşti di serxwebUne de bete gihaştin. 

Ez hevidarim, ku di nava partiya me de Q di nava 
TEYGER de pcwcndiycn dostan"iye u biratiye roj bi 
roj bana geşbuna xebata milete me bete xurtkirin. 

Ez heviya xweşl, bextiyari Q peşketina we didim 
daxwazkirin, her usa, ji bona hatina sala taze 
serkeftin ji we ra daxwaz dikim. 

Binlye we 
Mesud Barzani 
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TEVGER 

LI AFRİKA BAŞUR 
REJİMA NIJADPEREST 
BER BI RUXANDINE DIÇE 

Di destpeka meha Sibate da, serokdewlete Afrika BaşGr a nijadperest Fre
drik de Klerk, di axaftina xwe ya vekirina parlamentoye da, da xuyan ku ji 
seroken Kongreya Netewi ya Afrika (ANC) N el son Mandela, ku heta dawiya 
ernre xwe hatibil cezakirin, we bete berdan. Dlsa di axaftina xwe da da xuyan 
ku, we ANC il Partiya Komunista Afrika Başilr, parti G rexİstinen demok
raCık en ku xebaten wan hatibGn qedexekirin serbest bi bin, ji bo kesen ku ji 
ber sedemen siyasi hatine girtin, dlsa kesen ku ji ber sedemen siyasi derke
tine dervayi welat efG bete derxistin, ji bo demeke we hukme dardakirine 
bete sekinandin il qedexeyen li ser çapkirin G weşanan bene rakirin. Piş(ı van 
daxuyaniyan, Nelson Mandela, ku 27 sal girtl ma, li dij nijadperestiye bG 
peşewaye sembola tekoşlne, be qeyd G şert hate berdan. Hernil ev peşketinen 
han di dinyaye da balek fireh kişand G di eyni wexte da bi dilpakiyeke bi 
tedbir hate temaşekirin. Ji dervayi zikzaken Ingiltere hema beje hemG wela
tan, dan xuyan ku ew e ambargoyen xwe yen ekonomik heta hilweşlna 
rejima "aparteid" e ku xwe dispere nijadperetlye bidin domandin. 

Kongreya Netewi ya Afrika -ANC jl, da xuyan ku zagoncn rejlma "apar
teid"e ku li gor nijadan hatine çekirin G ji sala 1948'an virda ten bikaranln, 
hej hemG di cihen xwe da ne, hukme eskeri G çespandina hale awerte dom 
dike, tekoşin we di hemG deveran da, heta hilweşandina rejlma nijadperest 
bete domandin. 

Meriv dikare di van nuqteyan da kurteçiroka bGyeren ku zor da rejlma ni
jadperest a Afrika Başilr fi bGn sederne stendina van biryaran bide xuyan: 
Peşketina yekem il bingehln, rekoşina rexislini G berxwedana bi biryar a 

reşik G bi gişti ya gele Afrika Başilr bG. Gele Afrika BaşGr li hemher ordl il 
poJesen çekdar G modemizekiri, Ii hemher erişen wan en hov, teroren ji aqi
lan dfir, girtlgehen eşkence il mirine, idam G kuştinen siyasi yen be dawl, bi 
merxasi şer kir il li hember hernil erişen bi xwin bi meranl di berxwe da. Bi 
tayben di vansalen dawi da, hema beje her roj li dij rejlma nijadperest xwe
peşandinen g~Ieri, grev, xebaten xwendekaran dom kir. Zindan bGn kelen 
berxwedane. lro tekoşin firehtir geleri ye; bi beşdariya dehhezaran, sedheza
ran, bi moreleke bilind tekoşin dom dike G ji bo serketineke rast mizglne 
di de. 
Peşketina duyem a giring a ku rejlma zordar paşva vekişand, tevgera nav

netewi ya demokra(ık, aşitixwaz G hezen li dij newekhevlya nijadi yen din
yaye bGn. Bi zordayina tevgera "Anti aparteid" di van salen dawi da hema 
beje hernil welatan ambargoya abori çespandin, aboriya Afrika Başfir di dere
ceke giring da hejandin G bGn sederne kurkirina tengaslya rejlma nijadperest. 

Dewra tekoşina gele Afrika Başur, ji all zulm uzardariyen ku iro derten 
peşberi wan ji bo gele Kurdistane, ku rewşa wan ji gele A.Başur ne kemtir 
e, ji bo Istifadekirine ceribandineke gelek giring e. Gel, li hember zordari u 
terora rejlma nijadperest, di rexistinen meslegl da, sendikayan da, di rexİsti
nen jin u ciwanan da, il bi taybeti jl di rexİstinen siyasi da bi clh bGn; ji 
fabrıkeyan heta xwendegehan, ji gundan h eta bajaran di hemG deveren jiyane 
da~tekoşlneke geleri il bi biryar dajon. 

Edi kuştinen bi eşkence, di xwepeşandinan da, di grevan da ji gulleyen 
polesan ra hedefbiln, idam, cezayen heta dawiya emir; ne dikare hezen ku ji 
bo demokrasi, azadi il jlyaneki Insani tekoşineke dijwar di din b ide tirsandin 
ne ji hezen ku dixwazin bi hemG cure barbariyan sazGmana xwe ya nijadper~ 
est u bi xwln bidominin dipareze. 

Li Kurdistane ji rojen weha, ji bo hilweşandina hukme kolonyalistan 
dema pela ku we ji bini were ne dfir e. 

Li ser kovaren Kurdan ... 
Destpek r. 1 

kovare Mehmet Bayrak u 
berpirsiyare kovare Bekir 
Kesen hatin zindankirin. Li 
gor maddeya ı42/3-6 u ya 3ı2 
ya qanuna cezayi hatin mah
kemekirin. Mahkema wan 
heta ira Ji dam dike . Sosyo
log Dr. ısmail Beçikçi, ji bo 
peşniyaren xwe yen ku di hej
mara yekemin de hatibün 
weşandin, hate girtin, mah
keme bu u berat kir. Ji bana 
hejmara tebax:e Celal Gul u 
Dr. Nuray Ozkan ji hatin gir
Un. 

Kovara Deng ji. di dawiya 
sala ı989'an de dest bi weşa
na xwe kir. U hezar mixabin, 
kovara Deng ji, ji eriş u qe
dexen metingehkaran xelas 
nebu. Ji bana kovara Dengji, 
qedexekirin bi hejmara ye
kemin dest pe kir. Pişt re hej
mara dl!_duyan ji hate qedex
ekirin. Eriş li ve sewiye ne
ma. xwediye kovare Hikmet 
Çetin u berpirsiyaren kovare 
Kamil Ermiş hatin girtin. İra 
ji. ew jiyana xwe di girtigehe 
de didominin u tade u zilm 
dibinin. Berpirsyare kovara 
Deng ye nu Sedat Karakaş ji 
hate girtin. 
Eriş u qedexen li ser kova

ren Kurdan, ji aliye abori ve 
ji wan dixe tengasiyen mezin. 
Rasti ji her qedexekirtna hej-

mareke kovaran, zirare-ke 
mezin dide wan. Dema ku be 
imkaniya kovaren me ji. em 
b id in b er çav. w e deme 
giringiya tade u erişen dijmi
nen gele me derdikeve hale. 

Karbidesten Tirkiye. dibe
jin ku demokrasi peş dikeve 
yan ji dibejin ku Tirkiye wel
ateki demokratik e. ji bo ve ji 
dixwazin bikevin Süka Miş
terek a Ewrüpe. Le ev tade u 
erişen li ser çand, zirnan u 
kovaren Kurdan bi sere xwe 
derdixe hole, ku di Tirkiye de 
demokrasi nine. diktarori
yeke metingelıkar u faşist 
h eye. 

Pewist e ku hemü şoreşger. 
sosyalist u welatparezen Kur
distan u Tirkiye li hemberi 
van yasax:an t1 erişan li ser 
kovaren Kurdi hene derke
vin. 

Disa pewist e ku her Kurdek 
t1 her welatparezeki Kurdis
tane. xwedi li kovar t1 weşa
nen xwe derkevin. Eger em li 
diji van eriş t1 qedexan der
nekevin. te we maneye ku em 
ji bo xwe welat teng dikin. 

Ji bo ku teda u erişen dijmi
nen gele me paşve bikeve 
imkan hene. Ya giring ew e 
ku em bizanibin tekoşineke 
ilmi u bi qerardari bidomi
nin. 

3 

.... 
Dr. Isınail Beşikçi: 

''Doza Kurdan 
ne doza eqaliyetan e'' 

İsmail Beşikçi 

Pirtüka sosyalage Tirk e bi 
navüdeng Dr, İsmail Beşikçi 
ya bi nave "Devletlerarası 

Sömürge Kurdistan"(Kurdi
stan; Koloniya nav Dewletan) 
di Sibata ı 990'i de çewa ku ji 
çape derket. pere pere ji hat 
qedexekirin t1 mahkeme di 
heqe Dr. İsmail Beşikçi de 
hat vekirin. Li gor qanunen 
Tirkiye cezaye ve çapkirina 
pirtuke kare bigihije ıo-ı5 
salan. Her weki te zanin Dr. 
İsmail Beşikçi ji ber pirtük t1 
makalen xwe yen ku li ser 
Kurdan hatine nivisin heta 
niha gelek caran cezaye hefse. 
~ariye . Di pişt inqilaba 12 
Ilona ı 980'i de ji ew hat hefs
kirin t1 beri du salan ji hefse 
derket. Ew alimeki demokrat 
e binaınus u merxas e u dos
teki heja ye gele Kurd e. Em li 
jer du peragraf ji we pirtuka 
wi dikin Kurdi u diweşinin 

ku nu derket t1 hat qedexeki
rin ji. 

Listiken 
Destpek r. 1 

naberen Kurd be, ji bo çi tene ew 
bi jahre dikevin? Gelo ev çi tesa
duf e ku li her 3 kampan ji eyni 
tişt dibe? 

Ji destpeka hatina penaberan 
heta ira gelek tişt bi ser wan de 
qewiml. Ciwarbüna wan bübü 
problemeke mezin. Xaniyen ku 
dabün wan , insan te de nikari
bün biminin . Ji serma ü ji mikro
ban nexweş dikevin . Bi dehan 
kes jiyana xwe wunda kirin. Pe
wendi li gel Kurden Kurdistana 
Tirkiye qedexe ye. Re li ber alika
riya ku Kurden Kurdistan Tirkiye 
dixwazin bidin hatiye girtin. Alika
riya ku ji weıaten Ewrüpa te, gir
line bin seytera xwe ü nagihinin 
penaberan. Re li ber Ewrüpiyen 
ku dixwazin raste-rast alikariya 
penaberan bikin hatiye girtin. ü 
heta nu ha statuya wan li gor çer
çewa penaberiye nehaiiye qe
bülkirin ü Mj di bin telen koletiye 
de, wek jiyana hepsiyan dijin. 

Li vir meriv dikare bipirse; ma
dem kolonyalist -ewqas astengi ü 
tade li wan dikin, ji bo çi ew qebül 
kirin? Gelo ji bo mirovperweri Cı 

• • • 
"Li vir, dive em 

teekid bikin ku 
Kurd ne eqaliyet 
in. Kurd, li Kur
distane, di erde 
bav u kalan de, di 
welaten xwe de 
dijin. Xelkeki 
nişteciye hererne 
ne u ji derek din 
nehatine vir. Her 
weki hatina Tir
kan a Anadole. 
pergiyi nive d u
duyan e sedsala 
ı ı 'an dibe. Kurd 
wek Ereb u Fari
san xelke ci ye 
rojhilata Navin 
in. Lebele Kurd. 

bi politikayen em
peryalist u kolanyalist ha
tine beşkirin, perçekirin t1 
parvekirin. Ev beşkirin u 
parvekirin helbet di nav hi
duden dewleten ku peywendi 
pe hene de nufusa Kurdan 
hindik nişan dide. Ya din e
qaliyetek bi ı5-20 milyanan 
nabe. "Eqaliyet" terirnek ci
hetir e. 

Di van demen dawiye de 
hin meriven siyasi yen Tirk 
en nijadperest u kolanyalist 
en wek Bulent Ecevit, dibejin 
ku Kurd ne eqaliyet in, wek 
Tirkan pirani ye k in ku da
mezreneren Cumhuriyeta 
Tirkiye ne. Lama ji dive Kurd 
daxwaza mafen demokratik 
u mili, en zirnan u kulture 
nekin. Ger mafen wiha bix
wazin u biparezin, te we ma
ne ku imtiyazan dixwazin u 
cudax:waziye dikin. Çimki 
Kurd ji wek Tirkan gelek in 
ku Cumhüriyeta Tirkiye ava 
kirine. Ji ali din li gor Bulent 

Ecevit, Tirk ne nave grubek 
etnik e. Pişti avabuna Cum
huriyeta Tirkiye, di nav hu
duden Misaka Mili(Peymana 
Mili) de ku Tirk. Kurd. Çer
kez, Ereb u hwd. man, aTirk 
nave wi mileti ye ku ji tekil
hevbuna van pek hatiye. 

Dive em ve xapandine bi 
şiddet red bikin. Çimki pira
niyek li ku hatiye ditin ku ne 
xwediye mafen eqaliyetan. 
her weki yen Ermeni, Rum u 
Yahudiyan e ji. Tirkiye, ji bo 
ku mafen mili u demokratik 
en Kurdan nasneke, bi peyva 
ku dibeje 'Tu miletek bi nave 
Kurd tuneye, herkes Tirk in" 
bere xwe dide riya inkarkiri
ne. Yani bi inkarkirina he
buna Kurdan u qebulkirina 
wana wek Tirkan. dixwaze 
bide ifadekirin ku ji bo mile
teki yan geleki ku tuneye heq 
nikare be xwestin. 

Hin meriven siyasi u ro
nakbiren Tirk en nijadperest 
t1 kolanyalist en wek Bulent 
Ecevit ji dibejin ku"Kurd ji 
xwe pirani ne" u bi ve, xeta 
inkarkirina mafen mili u de
mokratik didin ber xwe. Ev. 
du awe lfaden ideolojiya res
mi ne ku gelek ferqen piçuk 
di navbera wan de hene. O 
fikren wiha hew dikarin fe
kiyen we demokrasiye bin ku 
xas bi Tirkan ve ye li gor Tir
kan e u bi usluba Tirkan ava 
büye. Demokrasiyek ku bere 
(fekiye) zihniyetek nijadpe
rest. t1 kolanyalist be, hew di
kare ew qas be" 

Devletlerarası Sömürge 
Kurdistan 

Alan ,Yayıncılık, Şubat 
1990, Istanbul, bl Tirki riipel. 
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dijmin li ser _ penaberan ... 

parasıina penaberan bu? Na. Ji 
ber ku ruye xwe ye hov Cı kevne
perest veşerin Cı xwe wek huku
meteke demokrat (li hundur Cı li 
dervaye welat) bidin naskirine 
bu. Li hundur, denge muxalefe
te bibirin Cı li Kurdistana Bakur 
hukumeta ANAP'e xurttir bikin. 
We deme mesela Suka muşterek 
ya Ewrupa Cı yeRgirtina welaten 
Ewrüpa bi tu ndi di rojeve de bu Cı 

itlbara Tirkiye di ware demokra
siye de pir qelsblı (ira ji kem
zede weha ye). Ji ber ve yeke 
Tirkiye muhtace nokten gelek pi
çük bu ku di ware demokrasiye 
de bikar bine. Ji xwe ji heleke ve 
pirsa Kurd, ji heleke ve pirsa bi 
hezaran girtiyen siyasi Cı ji heleka 
din ve ji pirsa abori Cı politik Tir
kiye xistiblı bin berpirsiyariyeke 
mezin li hember welaten Ewrlıpa 
ü li hember rnuxalefete. 

Tirkiye li gel qeblılkirina wan 
penaberan "belake" li sere xwe 
vekir Cı nuha ji dixwaze ji we be
laye bi hesani xilas bibe. Şik nine 
ku armanc, derkirina wan e. Ji 
xwe, ji destpeke ve hukumeta 

Tirka penaber neşandiblın ira
ne? Ew kesen ku teslimi Iraqe 
bubun ji ber çi yeke bu? Ji bo çi 
Ozal digot "welaten ku dixwazin 
alikariya wan bikin, bila wan bibin 
welaten xwe"? 

Beguman Tirkiye mesela pena
beran çiqas diviyablı, ewqas bi 
kar ani Cı ira ji ji bo derkirina wan, 
li gel sucdare xwe (Iraq) ve çi 
mumkun bibe diceribine . Xen ji 
jahrdane Cı tişten ku li jor hate go
tin, reyen din ji bi kar tlnin. Heye
ten rejima xwinrej yen lraqe M ji 
diçin Cı ten. Waliye Dihoke ji bo 
iknakirin Cı teslimbuna penabe
ran, di gel nas Cı meriven penab
eran çlı Kurdistana Tirkiye. Di 
dema jahrdayina Kampa Kiziltepe 
de ji heyeta lraqe li wir.hazir bu. 

Ev durlıti Cı bebextiyen dijmin 
ne yen peşin ne ji yen dawin in. 
Ji ber ve yeke ji dive Mzen 
peşverlı Cı demokrat, hezen hu
maniter Cı ronakbir di vi wari de 
berpirsyariya xwe bi ci binin Cı 

listiken wan rejimen diktatar 
eşkere bikin. 
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TEVGER iillE 

Pewist e ku jinen Kurdistane 
S'e Adare piroz bikin 
U xwedi li pirse xwe derkevin 

Roja jinan ya nav
netewi 8'e Adare, 
rojeke gelek giran
biha ye. Pewist e ku 
jinen Kurdan ji li 
pirsen xwe xwedi 
derkevin, tevgereka 
jinen Kurd ava bi-
kin. 

Jin ku bi hejmara xwe nive 
civake ne di her deme de ji 
roleke gelek mezin listine. U 
her deme ji. pirsa jinan gelek 
caran bfıye pirseka sereki fı 
tevgeren peşverfı bi ve pirse 
re her deme ji tekoşin e. U 
pirsa jinan heta hemdema 
me ji, ji gelek aliyan ve bfı 
xwediye pirs fı pirsgirekan; 
nehate çareserkirin. İ ro , ji 
hewceyiya gelek mfınaqeşe 
ye. Di peşvaçfına diroka civa
kan de ji, jinan bi sere xwe, 
di bin tesira gelek sedeman 
de, tevgerek ji avakirine fı 
meşandine. 

Destpeka tevgera jinan ji 
bo mafen xwe, digihe Şoreşa 
Franse. Dema ku li Franse ji 
bo yekitiye fı azadiye buı:ju
wazi fı çinen din yen bindest 
ala tekoşine bilind kirin, ji
nen Franse ji. bi kitlewi ke
tin. sefha şoreşe. Rexistinen 
xwe pek anin, rojnameyen 
siyasi çap kirin fı belav ki
rin. Wek te zanin, qismek 
dirokzanen şoreşe ji. şoreşa 
Franse, wek şoreşeke jinan 
didin naskirin. 

Dema ku jin bi hejmareke 
gelek bilind ketin nav şoreşa 
Franse hezar mixabin pe
şengen şoreşe, ji aliye mafan 
ve yekitiya jin fı meran ne 
diparastin. Ji bana ve ji, di 
1793'an de, mafen rexistin 
avakirin ji bana jinan hate 
qedexekirin fı di eyni sale de, 
we kesa ku Danezana Mafen 
Jinan, di sala 1791 'e de ilivi
sandi bfı, hate girtin fı bi gi
yotine hate idamkirin. 

Tevgera jinan di dema şo
reşa 1830 fı 1848'an de disa 
xurt bu. Di sala 1848'an de ji. 
jinan ji tecrfıben şoreşa 
Franse istifade kirin, ji nfı ve 
"kulfıban reaksiyonen mezin 
kişandin ser xwe, le Kuluben 
Jinan. ji bo ku mafen xwe
helbijartin fı helbijartine qe
zenc bikin bi xurti tekoşin 
domandin. 

Di eyni deme de, Jinen A
merika di bin tesira tekoşina 
reşikan de, ji bana mafen 
xwe dest bi xebate kirin. Di 
sala 1848'an de cara yekemin 
konvansiyonala mafen ji
nan hate civandin. Di wir de, 
merkeza tekoşine ji bo jinan, 
mafen dengdayine teşkil kir. 
Li Amerika bizava mafen ji
nan, bi taybeti bi desten ji-

nen buı:juwazi hatin meşan
din fı tevgereka ku ji tevgera 
zehmetkeşanji dür bu. 

Li Engilistane destpeka te
koşina dengdana jinan, sala 
1867 e. Li Engilistane, wek li 
tu welatan pek nehatibu, ji
nan dem dem dest bi meto
den şiddete ji kirin. 

Sosyalist heta sala 1848'an 
bi gişti bi tekoşina yekiti fı 
wekheviya jinan re di nava 
alikariyeke de bfın . Le cara 
yekemin Proudhon, ji yek 
sosyallsten destpeke bu ku bi 
xurti li diji tekoşina rizga
riya jinan derket. Proudhon 
bi gişti digot ku: "Pirek pe
wist e ku li malen xwe runin, 
j i bo ku m er fı zarayen xwe 
kefxweş bikin xebat bikin. 
Ji xwe dema ku jinekji mal, 
mer u zarayen xwe re ciddi 
xebat bike fı irada xwe serf 
bike, ji bo derva wexit ji ji 
bana jinan namine". Le we 
deme gurubek jin u mer di 
kovara "Reyen Jinan" de. bi 
xurti li diji Proudhon derke
tin. Tevgera karker ya di bin 
tesira Lassal de bfı ji, ne dix
west ku jin di jiyana kar de 
ci bigrin. Le Liebknecht fı 
August Bebel, ji bo ku mafen 
jinan di programa "Partiya 
Karker a Sosyal Demokrat 
ya Gişti" de cih negirti bu, bi 
hişki rexne kirin. 

Cara yekemin wek prensib, 
ji bo jinan mafen dengdane. 
di sala 1907'an de li Stutt
gart'e di Kongra Enternasyo
nala Duyemin de hate qebfıl
kirin. Di eyni sale de, Kon
gra Jinen Sosyalist ya En
ternasyonal ya Yekemin, ji 
bo ~u Enternasyoneleke Ji
nan damezrine biryar girt u 
Clara Zetkin ji bfı seroke we 
rexistine. 

Di sala 19lO'an de , dema 
ku Enternasyonala Jinan ya 
Duyemin hate civandin, di 
kongra xwe de gelek birya
ren heja girtin. Ji wan birya
ran yekji ew bu ku: 8'e Adare 
roja jinan ya navnetewi be 
qebfılkirin . Ku, di sala 
l857'an da li New Yorke, 
karkeren jin yen terzixanan 
bi awayeki kitlewi çun greve 
u hezen burjuwazi yen leş
keri u polis eriş biribun ser 
jinan, bi sedan jin hatibun 
kuştin, birindarkirin u gir
tin. 

Di dawiya sedsala l9'an de, 
di nav tevgera karkeran de , 
bi taybeti qiymeteke gelek 
mezin hate dayin karkeren 
jin. Sosyalistan bi baweriy
eke xurt propoganda kirin, 
ku dema ku j in ne kevin nav 
şoreşe fı tekoşina civaki, ew 
şoreşa fı tekoşina tu cara 
naçe dawiye u bi ser nakeve. 
Seroken şoreşen sedsala his
tan ji, wek Lenin, Rosa Luk-

tewi re, zulma civakiji 
rabe. Li Kurdistane civ
akeke azad fı demokrat 
ya nfı ava bi-be. Di do
mandina teko-şina ne
tewi u civaki de. dema 
ku jinen Kurd xwe or
ganize bikin, x;wedi li 
mafen xwe derkevin fı di 
tekoşine de giraniya 
xwe nişan bidin, di da
mezrandina civaka nfı 
de, jinen Kurdistane bi 
reheti dibin xwediye 
mafen xwe. 

U pirsa j inan, ne bes 
pirsa jinen Kurdistane 
ye. Pirsa jinen Kurdis
tane, di eyni wexte de, bi 
gişti pirsa meren Kur
distane ye. Pewist e ku 
meren Kurdistane ji ira 
ve, birubaweriya de
mokratik u peşverfı bi
xuluqinin, ji bo ku ma
fen hemu insanan be 
parastin mentaliteyeke 
pek binin fı ji bo ku ew 
maf ci bi ci bibin fı peş
bikevin, rojen ben ji 
hale ranebin, pewist e 
ku di damezrandina 
dezgehen demokratik fı 
jinan de xwediye alika
riye bin. 

Zilma li ser jinen Kurd se qat e; him mili ye, him çini 
ye ı1 him ji cinsi ye. 

İra tevgera jinen Kur
distane ya xurt nine . 
Wek te zanin, beriya re
jima l2'e İlone, Jinen 
Kurd ji, ji bo ku di teko
şina netewi fı demok
ratik fı civaki de cih big
rin, xwestin ku xwe or
ganize bikin. Bi nave 
jinen Kurdistane rexis-

semburg fı kesen din ji, her 
deme girani dan s er ve pirse fı 
ji bo ku jin bi x urti bikevin 
nav tekoşina civaki fı ji bo ku 
mafen wan pek ben u tade fı 
zulm ji s er wan rabexebat ki
rin . 

Tevgera jinan pişti salen 
l960'i xurt bu u tevgereka nu 
ava bu . Ji we roje heta ira ji, 
pirsa jina n, gelek bi xurti te 
muneqeşekirin . Ev dema ro
jen ku em teda dijin, pirsa ji
nan giringiya xwe didomine . 
Ev rastiya ji bo Kurdis tane ye 
ji. 

Di roj a 8 'e Adare de , hemu 
jinen cihane, ji bo ku mafen 
xwe qezenc bikin u ji bo ku 
zulma çend qat a ku li ser 
wan heye ji hole rabe, mil di
din mile hev. Ev roja rojeke 
gelek giring e u piroz e. 

B' e Adare 
ft Jinen Kurdistane 

Li Kurdistane ji , wek hemu 
civaken din yen cihane, jin 
hezeka mezin u giring teşkil 
dike . Civaka Kurdistane, civ
akeke ku mer hukum dikin. 
Ev hegemonya u tadeyeke li 

ser j inan diyar d ike. Ev j i, 
tede u hegemonya meran e. 

Netewe Kurd ji, neteweki 
bindest e. Netewe Kurt bi 
he-mü çin fı tebeqeyen xwe 
ve, di bin tade u zulma me
tingehkar da ye. Jinen 
Kurd ji, ji netewe Kurd 
beşeki mezin fı giring in . 
Giredayi ve rastiye, li ser 
jinen Kurd tede fı zilma ne
tewi fı kolanyalist ji heye . 

Ev her ta de fı zulm ji tere 
nake . Tade fı zulma sey
emin ji heye: Ev ji tade u 
zilma çini ye. 

Wek hemfı cihan dizane 
di dema ku em te de dijin 
jiyan ji bo miroven Kur
distane u milete Kurd bi 
gişti cehennem e. U ji bo 
jina. ev cehennema du qat 
e. 

Xelasbuyina jinen Kur
distane, giredayi xelasbu
yina Kurdistane ya netewi 
fı civaki ye. Yani li Kurdis
tane, dema ku teda netewi 
ji ji hale rabe, jinen Kurd 
azad nabin. Pewist e ku li 
Kurdistane bi zulma ne-

tm ji ava bfın. U hezar 
mixabin, rejima kolanyalist 
u faşist tehemmule van rexıs
tinan ji nekir. Rexistinen ji
nen Kurd ji hatin girtin fı ber
pirsiyaren wan hatin cezaki-
rin. 

Niha bi gişti li Tirkiye tev
gera jinan bi peş dikeve. Ji
nen Kurd ji, di ve merhele de, 
dixwazin ku ciye xwe diyar 
bikin fı ji bo ve ji xebat dikin. 
Le heta nuha, jinen Kurd ni
karbune rexıstinen xwe ava 
bi kin. 

Li derveyi welat, jinen Kurd 
xwediye rexistinan in. Le ev 
rexistin ne xurt in. Hemfı ji
nen Kurd ji, li van rexıstinan 
xwedi dernakevin fı meren 
Kurd ji di ve pirse de ne xwe
diye alikariye ne. 

Hevi ew e ku di 8 'e Adare de 
j in fı m eren Kurdistan e van 
kemasiyen xwe nas bikin fı 
hewl bidin ku ji hale rabin. 

Bila 8'e Adare ji hemfı jinen 
Kurdistane fı cihane re piroz 
be. Jinen Kurdistane. 8'e Ada
re bikin roja tekoşina netewi 
u civaki. 
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N~VROZ'DA .DİRENİŞİ 
larının üstüne auyorlar. 

Kürdistan halkımız! 

Gençler! 
Tüm yurtsever güçler! 

YUKSELTELIM! Bu durum ne zaman kadar böyle 
sürecek? N.e zaman kadar tutsak, eli 
baglı kalacagız? Güzel ve zengin 
ülkemizde ne zamana kadar aç, çıp
lak, işsiz ve evsiz dolaşacağız? Zor
ba rejimin sopası dipçiği altında ne 
zamana kadar inleyecegiz, katledi
lecegiz ve zindanları dolduracağız? 
Daha ne zamana kadar dilmiz, kül
türümüz böyle yasak olacak, kitap
larımız yakılacak, okullarımız ol
mayacak, özgürce türkü söyleyip 
halay bile çekemiyecegiz? Ve Nev
roz daha ne zamana kadar böyle ya
sak olacak? 

Çilekeş Kürdistan halkımız! 
21 Mart, ulusal ve geleneksel 

bayramımız Nevroz yaklaşıyor. Ne 
yazık ki bu yıl da onu serbestçe, 
gönlümüzce kutlayamıyacagız. Ül
kemizde zulüm ve zorbalık çarkı a
mansızca işlemeye devam ediyor. 
Basın, tutuklama, hakaret, işkence, 
katliam ve sürgün, başka bir deyiş
le, zorbalıgın ve kötülügün binbir 

türlüsü günlük yaşamımız halinde. 
İşsizlik ve yoksulluk geçmişten çok 
daha yaygın. Ve sömürgeci güçler, 
her yıl olugu gibi bu yıl da, daha 
şimdiden, Nevroz ateşlerin i, şarkı ve 
halaylarımızı önlemek için güçlerini 
seferber ettiler. 

Dünyada ise, tam da şu dönemde 
büyük değişiklikler oluyor. İki sis
temin ilişkileri yumuşuyor. Orta 

Kon tr-Gerilla 
Atak ta 

Prof. Muhammer Aksoy'un öldürülmesi, Türkiye ka
muoyunda geniş tepki ve kaygılara yolaçtı. Cinayeti 
işleyenler yakalanmadı. Resmi yetkililer de bugüne ka
dar kamuoyuna herhangi bir ip ucu vermiş degiller. Ci
nayetin iki ayrı yasadışı islamcı örgütçe işlendigine 
ilişkin haberler basma netilmesine ragmen bir kanıt 
gösterilemedt 

Cinayetin radikal islamcı örgütlerce işlendigi kanısını 
taşıyanlar, ya da bu kanıyı yaygınlaştıranlar. iddia
!arına kanıt olarak Prof. Muammer Aksoy'un şeri
atçılıga karşı kemalizmi savunan görüşlerini. türbanın 
serbest bırakılmasna ve TCK'nin 163. maddesinin kal
dırılmasına karşı çıkan demeç ve yazılarını gös
teriyorlar. Fakat islamcı çevreler. cinayetin bu 
çevrelerce işlenmiş olabilecegini reddediyorlar. hatta 
bazıları, Türkiyeli komünist ve sol güçlerle ortak bir 
açıklama yaparak cinayeti kınayarak provakasyon ve 
tehlikelere dikkat çektiler. 

Cinayetin hemen ardından parlamentodaki üç buıjuva 
partisi yaptıkları ortak açıklamada cinayeti Tür
kiye 'nin demokratikleşmesine karşı çıkanların, de
mokratik süreci kesintiye ugratmak isteyenlerin 
üzerine atmaları ilginçtir. Gerçi parlamentodaki her üç 
buıjuva partisinin de demokrasi konusunda saglam bir 
sicile sahip olmadıkları, burjuva demokrasisinin 
yerleşmesi konusunda bile aldatmacaları esas aldıklan 
biliniyor ama bu açıklamalar~bile cinayetin devlet dışı 
yasal ya da yasadışı örgütlerce işlenmedigini göstermeye 
yetiyor. 

Geniş kamuoyunun kanısı da bu cinayetler, 12 Eylül 
öncesi gizli devlet odaklarının toplumda terör havasını 
egemen kılma faaliyetlerini yeniden başlattıg_ı yönün
dedir. Cinayetin Kontr-Gerilla olarak bilinen üzel Harp 
Dairesi adlı CIA finansmanlı yasa dışı devlet örgütünce 
yapıldıgı sonucuna varanlar az degil. Bunun oldukç·a ye
rinde bir sonuç oldugu vurgulanabilir. Türk devletinin 
12 Eylül öncesinde bile yasal örgütlenmeler (ordu, polis, 
MİT, hükümet. parlamento v.s.) yanında yasadışı gizli 
örgütlenmelere de gittigi, bunlardan birinin Kontr
Gerilla oldugu ve esas olarak devletin son tahlilde bu ve 
benzeri örgüt ve ilişkiler agıyla yönlendirdigi bir gerçek. 
Devlet içindeki militarist . ırkçı-faşist ve emperyalizmin 
işbirlikçisi güçler böylesi yasadışı korum ve ilişkiler 
agıyla, hesaplarına gelen dönemlerde toplumda terör or
tamı yarattıkları gibi, istediklerinde parlamentoyu. 
siyasal partileri, hükümetleri. yasal sivil kurumları 
tehdit ederek ya da yönetip denetleyerek arzularını ha
yata geçirdikleri biliniyoru. ı 2 Eylül öncesindeki ı 
Mayıs. Maraş ve diger yerlerde çıkarılan katliamlar. 
Ecevit'e suikast girişimi tanınmış aydın ve politi 
kacıların öldürülmesi, sıkıyönetimin ilan edilmesi. 
Kürdistan'da kaos ortamının yaratılması v .b. olaylar 
daha unutulmadı. Bu düzmece olaylarla ı2 Eylül 

(Devami 8. sayfada) 

Avrupa'da NATO ve Varşova 

Paku'na baglı ülkeler arasında diken
li teller kaldırılıyor. Berlin duvarı 
yıkıldı. Halklar arasında gidiş geliş 
kolaylaşu. Dogu Avrupa ülkelerinde 
halklar alanları doldurdular. O halk
lar ki ülkeleri yabancı işgali altında 
degii. O halklar ki kendi ulusal dev
letleri var ve bağımsızlar. Yine de 
bu halklar, daha fazla hak ve öz
gürlük için direnişe geçtiler. Onlar, 
kişinin ve halkın özgürlüğü bakı
mandan çağı dolmuş ve gereksiz 
hertürlü sınır ve engelin kaldırıl
masını istiyorlar. Onlar çok daha 
özgür ve gelişkin bir toplum is
tiyorlar. 

İşte böylesi büyük değişikliklerin 
olduğu bir dönemde, biz hertürlü 
ulusal ve insani hak ve özgürlükten 
yoksunuz; açız, işsisiz ve eşi az gö
rülen bir zulüm ve zorbalık altın
dayız. Üstelik, zorba rejim bununla 
da yetinmiyor, baskı çarkını daha da 
peldştirmeye çalışıyor. Mayınlı, tel
örgülü, panzerli sınırlar daha da tah
kim ediliyor. Sömürgeci rejrm şim
di, daha önce Irak'ın yaptığı gibi, 

ülkemizi ve halkımızı bölen sınır
lardan 30 ldlometre eninde bir kuşa
gı tümüyle insanlardan arındırmak 
için harekete geçmiş bulunuyor. 
Yıllardır Kürdistan'da, özellikle de 
sınır boylarında estirilen terörün bir 
amacı da budur. Ya köylerin halkı 
açık emirle ve süngü zoruyla dog
rudan sürgün ediliyor, ya da köylü
ler işkence, ölüm ve açlık tehdidiyle 
köylerini terke zorlanıyor. Bu ne
denle Kürdistan'dan batıya ve yurt 
dışına kitlesel bir sürgün yaşanıyor. 
Daha şimdiden yüzlerce köy ve 
pekçok kasaba ya tümden boşaltıldı 
ya nüfusu büyük ölçüde düştü. 

Bu, halkımıza karşı yeni bir kı
rım, yeni bir yok etme, bir jenosid 
olayıdır. Sömürgeci rejim, yıllardır 
bu uygulamanın ortamını yaratmak, 
iç ve dış kamuoyunu aldatmak için 
ülkemizde, gizli ve açık örgütleri 
eliyle olaylar yaratıyor, kışkırtıyor, 
yalan enformasyon yayıyor. Ko
mando, "özel tim", "korucu" ve 
benzer isimler altındaki devlet güç
leri köylülere, savunmasız insanla
ra, kadın ve çocuklara karşı kırım 

Bacılar, kardeşler! İki bin yılının 
yaklaştığı şu dönemde durumumuz 
işte böyledir. Bu bir halk için acı ve 
utanç verici, zor bir durumdur. Bu 
böyle sürüp gidemez. Kölelik zin
cirlerini kırmanın, halkımızı ve ül
kemizi bu kötü durumdan kutar-
manın zamanıdır. 

Bunun ise bir tek yolu var: 
Halkın tüm güçlerini birleştirmek 
ve direnmek. Tarih bugüne kadar 
pekçok kez kanıtiadı ki birleşen 

halkın gücünden daha büyük güç 
yoktur. Yeter ki o halk bu uyanık
lıgı ve direnci göstersin. 

Kürdistan'ın işçi ve köylüleri! 

düzenleyip sonra da bunu başka- (Devami 7. sayfada) 
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•• •• • 
SOMURGECI DEVLET 

' . . 
ŞOVENIZ MI 

•• •• •• 
KORUKLUYOK 

Sömürgeci faşist Türk devleti 
Sovyetler Birliği'nde meydana gelen 
son gelişmeleri bahane gederek şo
venizmi alabildiğince körüklüyor, 
Türklük şiarını daha bir yükseltİyor 
ve 150 milyonluk bir nüfusa sahip, 
sınırları Çin'den Avrupa'ya uzanan 
büyük bir imparatorluğun tartışıl

masına öncülük ediyor. 

Barbar devleti bu potikaya iten 
neden, hiç kuşkusuz onun girdiği 
ekonomik ve politik bunalım, daha 
da öteye varlık nedenini oluşturan 
ırkçılığa varan Türk şovenizmidir. 

· Faşist devlet, özellikle Azerbeycan 
olayları sırasında alabildiğince per
vasızca davrandı. Gerici-kukla 
ANAP iktidarı eliyle devletin tüm 
kurumlan devreye sokuldu. Mahale
fet (burjuva muhalefet) ve diğer 

birçok kesim de kutsal görevlerini 
yerine getirerek bir bütün halinde 
"Türklük ruhunu " şahlandırdılar!. 
Mitingler, yürüyüş ler , geceler , yar
dım kampanyaları, açlık grevleri 
v.b. eylem biçimleri organize edildi . 
Türkiye ve Kürdistan 'da anti-komü
nizm ve Sovyet düşmanlığı bir kez 
daha yüksek bir düzeye çıkarıldı. 
"Mehmetçik Bakü'ye" sloganı strate
jik bir hedef olarak belirlendi ! 

tiu eylemler Türkiye ve Kürdistan 

ile de sınırlı tutulmadı. Avrupa ve 
diğer birçok ülkede de gerçek
leştirildi. Türklük müslümanlık ile 
birleştirilerek müslüman ülkeler ve 
halklar arasında cihad çığlıklarının 
yükseltilmesine yönelik birlik arayı
şına gidildi. Amaç müslüman Türk 
Azeri kardeşlerine destek aramak, 
onları "Rus zulmünden" kurtarmak, 
Avrupa'dan Çin'e uzanan bölünmüş 
türklüğü bir bayrak altında topla
mak!. . 

Sömürgeci devlet elbetteki sadece 
Sovyetler'deki gelişmeleri bahane 
ederek şovenizınİ körüklemiyor. O, 
daha önce de olduğu gibi Bulgaristan 
ve Yunanistan'daki azınlık Türkleri 
de gündemde tutuyor. Onları da kul 
lanarak şovenizınİ körüklüyor. 

Kan dökücü devlet, şovenizınİ 

körüklerken son derece de alçakça 
davranıyor; gerçek kimliği ile ortaya 
çıkmıyor, demokrat ve insan hak
larına saygılı olduğunu söyliyecek 
kadar da ileri gidebiliyor. 

Demokrasi ve insan haklarını sav
unan bir gücün her şeyden önce ken
di sinin demokrasiye ve insan hak
larına saygılı olması , onu içine sin
dirmesi gerekir. Türk devleti gibi 
yaşamın düşmanı olan bir devletin 
insan haklarını ön plana çıkarması, 

onun ne derece iki yüzlü oldugunu 
göstermesi bakımından ibret verici
dir. Onun demokrasi ve insan hak
larına ilişkin barbarca tutumu do
guşundan günümüze uzanan tarihi 
süreçte- belgelerle sabittir. Sömür
geci devletin ulusların kendi kaderle
rini tayin hakkına ilişkin politikası 
ise, Kürt ulusu karşısındaki bar
barlıkları ile orta yerdedir. 

Sömürgeci faşist devlet," Azerbey
can'da haskılara son verilmeli ve 
Azeri ulusunun kendi kaderini tayin 
etme hakkına saygılı davranılma
lıdır" diyor. Ama öte yandan Kürt 
ulusunun bırakınız kaderini tayin 
hakkından bahsetmek, varlıgını bile 
tanımıyor. Türkiye nüfusunun yak
laşık 1/3'ünü oluşturan bir ulusu 
yok sayıyor, ona "dağlı Türkler" di
yor. 

Sorun özünde ulusların kendi ka
derlerini tayin hakkı sorunudur. 
Onun demokrasi ve insan hakları ile 
bağlantısı tartışı~maz. Ne var ki ge
rek ulusların kendi kaderlerini tayin 
hakkı, gerek demokrasi ve gerekse 
insan hakları ile ilgili olarak suçlu 
bir durumda bulunan faşist devletin 
hiçbir şekilde ağzını açmaya ve hiç 

(Devamı 7. sayfada) 
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TEVGER 

SÖMÜRGECİ YASALARLA 
KÜRT DİLİ YOK EDiLEMEZ 

Bundan bir süre önce, Kürt 
dilini yasaklayan 2932 sa
yılı yasanın kaldırılması yö
nünde verilen öneri, beklen
dlgi gibi TBMM Anayasa Ko
misyonu' nda görüşüldü ve 
rededilqi. 

Yasa önerisini Parlamen
toya sunan SHP idi. Dola
yısiyle bu partiye baglı parla
menterler sözkonusu Komisc 
yon'da tasarının gerçekleş
mesi yönünde oy kullan-

. dılar .Yine bagımsız parla
menterler M.Ali Eren ile 
Hüsnü Okçuoglu da aynı 
yönde görüş belirtir ve oy 
kullanırken, ANAP'lı çogun
luk buna karşı çıktı. Son 
yıllarqa koyunun olmadıgı 
yerlerde keçiye Abduralıman 
Çelebi derler örnegi, buıjuva 
cephesinde demokrasi hava
risi kesilmeye başlayan De
mirel'in Partisi ise kendisine 
yakışır bir ikiyüzlülükle "ta
rafsız" kaldı. Komisyon'a gö
rüş ileten Başbakan Yıldırım 
Akbulut. Fosası çıkmış Türk 
resmi tezini tekrarlayarak, 
Türkiye'de Lozan Antlaş
masıyla tanımlananların dı
şında azınlık bulunmadıgını 
belirtti ve tasarının rededil
mesi yönünde tavır takınıl
masını istedi. İşin en ilginç 
yanlarından biri ANAP'lı 
Komisyon üyelerinin, "Kürt
çe üzerindeki yasagın kalk
masından sonra arkasından 
başka şeyler gelir" demek 
suretiyle Küı:t halkının is
temlerinden duydukları kor
kuyu açıkça dile getirmele
riydi. 

Aslında Kürt dilinden 
duylulan korku, onu unuttur
maya ve yasaklamaya iliş
kin çabalar, 1980 sonrasının 
bir uygulaması degil. Bu. 
Türkiye Cumhuriyeti ile ya
şıt bir politikadır. Irkçı
şöven Türk devletinin halkı
mızın ulusal kimligini orta
dan kaldırma çabalarında, 
Kürt dil ve kültürüne yönelik 
saldırılar özel bir yer tutar. 
Bu nedenle de daha 1925'lerde 
kurulan özel komisyonların, 
Kürtçenin unutturulması ve 
Kürt halkının asimile edile
rek türkleştirilmesi dogrul
tusunda bir dizi kararlar 
aldıklarını görüyoruz. 

Örnegin, 8 Eylül 1925 gün 
ve 2536 Sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile İçişleri Ba
kanı Cemil (Uybadin), Adalet 
Bakanı Mahmut Esat Boz
kurt, Çankırı Milletvekili 
Mustafa Abdulhaluk ( Renda) 
ile Genelkurmay 2 . Başkanı 
Kazım (Karabekir)'den olu
şan "Şark Isiahat Kurulu" 
nun hazırladıgı ve o tarihten 
bu yana da devletin Kürt 
Halkına karşı izledigi politi
kanın temelini oluşturan 
"Şark Isiahat Planı"nda, bu 
konuda pek çok öneriye yer 
veriliyor. Bunlar arasında 
okullar açılarak Türkçe ög
retimine önem verilmesi, 
Dışarıdan Türk nüfus getiri
lip Kürdistan'a yerleşti
rilmesi, Kürtlerin toprak
larından zorla sürülerek 
uzaklaşktırılmaları, Kürtçe 
konuşma yasagına baş vurul
ması ve buna uymayanların 
cezalandırılması vb. en dik-

kate deger olanlarıdır. 

Ancak Cumhuriyet döne
mi boyunca sürdürelen tüm 
bu çabalara ragmen, sömür
geci rejim başanya ulaşa
madı. Gerçi süregelen yasak 
ve engeller, halkımızın kül
tür ve sanat yaşamına büyük 
darbe vurdu, Kürt dili serpi
lip gelişmeye fırsat bula
madı. Ne var ki Ortadogu'nun 
en eski ve köklü dillerinden 
biri olan Kürtçe, eriyip kay
bolmadı da. Halkımız ona 
sahip çıktı, onu korudu. 

12 Eylül 1980 darbesinden 
sonra ise nasıl ki genel ola
rak Kürt halkı üzerindeki 
baskılar yogunlaştırıldıysa, 
Kürt diline ve kültürüne yö
nelik haydutça saldırılar da 
öylesine arttırıldı. Kürtçe ko
nuşma yasakları ilan edildi, 
buna ilişkin sıkıyönetim e
mirnameleri yayınlandı, 
ilanlar, anonslar yapıldı. 
İnsanlarımız bu yüzden day
ak ve işkence dahil terörün 
her türlüsüyle yüz yüze gel
diler. Ama elbet Evren ve 
şürekasından oluşan çete, 
bununla da yetinemezdi. On
ların daha ileri önlemlere 
ihtiyaçları vardı. Bu amaçla 
da anayasaya hükümler koy
dular. 1982 anayasasının 26 
ve 28 . maddeleri buna iliş
kindir. 26.madde de şöyle de
niliyor: 

"Düşüncelerin açıklanma
sı ve yayılmasında kanunla 
yasaklanmış olan herhangi 
bir dil kullanılamaz. Bu ya
saya aykırı yazılı veya basılı 
kagıtıar, plaklar, ses ve 
görüntü bantları ile diger an
latım araç ve gereçleri usulü
ne göre verilmiş hakim ka
rarı üzerine veya gecikme
sinde sakınca bulunan hpl
lerde kanunla yetkili kılı
nan merci emriyle toplat
tırılır." 

28.maddede ise, " Kanunla 
yasaklanmış her hangi bir 
dilde yayın yapılamaz. " deni
liyor. 

Daha sonra, söz konusu 
anayasa maddelerinin hü
kümlerine uygun olarak bu 
kez 2932 sayılı yasa çıkar
tıldı. Bu yasada "Türkiye'nin 
tanıdıgı herhangi bir devle
tin birinci resmi dili olma
yan diller"de yayın yapıla
mıyacagı hükme baglanıyar 
ve yasaga uymayanylara ve
rilecek cezalar düzenleniyor. 

Ne var ki sömürgecilerin 
hesabı bu kez de tutma
dı.Onlar Kürt halkını sindir
meyi, onun ulusal kimligini 
yoketmeyi hesaplarken Kür
distan'da.Türkiye'de ve ulus
lararası planda sorun daha 
da güncelleşip büyüdü, çık
mazları derinleşti. 

İşte SHP'nin 2932 sayılı 
yasaya ilişkin degişiklik ö
nerisi bu ortamda günder:-ıe 
girdi. Kuşku yok ki ırkçı
şöven politika bakımından 
öteki burjuva partilerinden 
hiç te farklı yanı olmayan 
SHP, aslında bu konuda sa
mimi degil. Onun da en az 
ötekiler kadar Kürt dilinin, 
kültürünün yok olup gitme
sinden yana oldugu tartışma 
götürmez. Yerel seeimler 

sırasında Nusaybin'de, Kürt
çe üzerihdeki yasakların 
kalkmasını isteyen halka 
Erdal İnönü'nün verdigi ya
nıt "İktidara gelirsek size 
Türkçeyi kısa sürede ögre
tecegiz" tarzındaydı. Bunu 
unutmamak gerekir. Yani 
Paşa babasının oglu, Kürt 
halkının dilini özgürce kul
lanılmasını saglayıcı önlem
ler almak yerine, asimHas
yonu hızıandırma yoluna gi
deceklerini ilan ediyordu . 
Sanki halkımız türkce ög
renrnek zorundaymış gibi. 

Diger taraftan elbette SHP 
böyle bir önergeyi durup du
rurken de vermedi. Bunun 
başlıca nedenleri yurtsever 
Kürt kökenli parlamenterle
rine karşı takındıgı tutum ve 

·benzeri çabaları sounucu, 
Kürt halkı arasında kendi
sine karşı ortaya çıkan bü
yük tepkiyi gidermek veya en 
azından onu hafife indirmek 
ve Sosyalist Enternasyonal 
başta olmak üzere bazı ulus
lararası kuruluşlar nezdinde 
zevahiri kurtarmaktır. Yok
sa kurttan kizi olamıya
cagını biliyoruz. 

Ama yeri gelmişken şunu 
birkez daha belirtelim ki, 
sömürgeci burjuvazinin ça
baları beyhudedir. Onlar bü 
kez de boşuna kürek sal
ladıklarını çok geçmeden 
görüp anlayacaklar. Onyıl
lardır Kürt dilini ortadan 
kaldırmak için sarfettikleri 
onca çaba nasıl başanya 
ulaşamadıysa, bu sefer de 
öyle olacak. Asimilasyonun 
halkımız bakımından taşı
dıgı tehlikeyi, yara ttıgı tah
ribatı küçümsemiyoruz ama 
zorbalara başarı şansı da ta
nımıyoruz. "Güneş Dil Teori
si" tarihe gömüleli çok oldu. 
O, şimdi Anıtkabir'de, ya
ratıcısının yanıbaşında" e
bediyen istirahata çekilmiş" 
durumdadır.Artık sıra öteki 
"teori" ve yasalardadır. On
ları da birer birer tarihin 
çöplügüne atmak halkımızın 
boynunun borcudur. Kürt 
dili, binlerce yıllık gecmişi 
olan, Ortadogu'nun en eski ve 
köklü dillerinden biridir. 
Halkımız ise onu seviyor, 
ona sahip çıkıyor ve koruy
or. Hiç bir zorbalık türü. 
sömürgecilerin hiç bir yasası 
onun kaybolmasını saglıya
maz. O yasalar. onların sa
hipleri ve savunucuları fazla 
uzak olmayan bir gelecekte 
tüm alçaklıklarıyla birlikte 
tarihin çöplügüne gitmekten 
yakayı kurtaramıyacaklar. 

• SOSYALIST 
ÜLKELERDE .. 
(Baştarafı 7. sayfada) 

proplemlere- olumlu tavır alışlara rastlanıyor. 
Ama bunda da hala çift standardın izlerini bul
mak mümkündür. Örneğin bir Letonya bir 
Estonya veya Azerbaycan 'a karş ı tavır aynı 

değildir. Özellikle Errnenilerin talepleri konu
sunda ise tam tersi yaklaşımlar içinde oluna
biliniyor. Neyse bunlar· Türkiye sınırlan 

dışında geli şmelere yakla ş ım olarak değcr
lendirilebilinir. Ama son gelişmelerle birlikte 

• •• • • BIR TUKENIŞIN 
•• • 

GOSTERGELERI 

Dünyamızın hızlı bir degişme süreci içerisinde bulun
dugu tartışma götürmez.Hem tek tek ülkelerin kendi 
içlerinde ve hem de uluslararası alanda büyük degişik
likler, alt-üst oluşlar meydana geliyor. Soguk savaş 
dönemine özgü pek çok ilişki biçimi degişiyor veya hep
ten ortadan kalkıyor. Demokrasi ve insan hakları, 
kamuoyunun gündeminde en fazla yer alan konular ol
maya devam ediyorlar.Güney Afrika'nın kaşarlanmış 
ırkçı rejimi bile bu gelişmeler karşısında tutuna
mıyarak geri adım atmak zorunda kaldı ve 27 yıldır ha
piste tutulan ANC lideri Nelson Mandela serbest 
bırakıldı.Hiç sir gücün bundan böyle ırkçılıgın bu 
ülkede tamamen ortadan kaldırılmasını engeleyemi
yecegi açıktır. 

Diger taraftan, gelişmeler Kürdistan ve Türkiye'yi de 
alasildigine etkiliyor. Faşist-sömürgeci rejimin kendi
ni güvence altına almak amacıyla oluşturdugu onca ba
rikata ragmen, temel hak ve özgürlüklerin kazanılması 
dogrultusunda,_ eski dönemleri kat kat aşan ve toplu
mun geniş kesimlerini saran bir bilinçlenme ve hare
ketlenme dönemi yaşanıyor. 

Kürdistan'da İnsanlarımız, korku çemberiili esas itib
ariyle kırmış durumdalar. Yurtseverlik duyguları şim
diye kadar hiç bir dönemde görülmedik ölçüde yaygın
lık kazanmıştır. Özcesi, Kürt halkı özgürlüge susamıştır 
ve O, ona kavuşmak için bundan böyle de her türlü feda
karlıgı göstermeye hazırdır. 

Buna karşılık sömürgeci rejim ne yapıyor? O, dünya
daki gelişmelere ters yönde yol almayı sürdürüyor. Bu 
amaçla da elindeki tek silaha: baskı ve teröre daha faz
la sarılıyor, onu yogunlaştırıyor. Adına güvenlik güç
leri denilen çappulcu sürüleri Kürdistan'da yaş ve cin
siyet ayırımı yapmaksızın kan döküyor, toplu tutukla
ma v_e işkencelere girişiyorlar. Halk göçe zorlanıyor. 
Ülkemiz boydan boya bir yasaklar diyarı haline getiril
miştir. Basın ve özellikle de Kürt halkının haklarından 
bahseden veya dogrudan Kürtler tarafından çıkanlan 
yayınlara, en degme haydutlannkini gölgede bırakacak 
yöntemlerle haskılara devam ediliyor. En son, 6 parla
menterin dokunulmazlıklarının kaldırılmaya çalışıl
ması olayında da görüldügü gibi, sömi,irgeciler parla
mento üyelerinin bile görüşlerini açıklamalarına ta
hammül göstermek istemiyorlar. Onlar her kesten 
Kemalizmin kokuşmuş ırkçı kalıpları içerisinde dü
şünmesini istiyorlar. Tüm dünyada seyahat özgür
lügünün bir parçası olarak sınır engelleri azaltılır. 
Türkiye'nin üyesi olmaya çalıştıgı AET ülkeleri arasın
da ise bunların hepten kaldırılması yönünde adımlar 
atılırken: sömürgeci Türk devleti, Kürdistan'ın degişik 
parçalarında yaşayan halkımızın birbiriyle ilişkisini 
kesrnek için her türden çabaya başvurmaya, denetimle
ri arttırmaya özen göstermektedir. Daha da ötesi, Avru
pa ile birleşrnek için kapı kapı dolaşarak dilenen ırkçı
şöven çete, şimdi de Kürdistan'da 600 km. uzunlugu, 30 
km. genişligii bulunan insansız bir "tampon bölge" ya
ratmaya calışıyor. 

Fakat şunu unutmamalıyız ki düşman, tüm bu bar
bariıkiara güçlü oldugu için başvurmuyor. Tersine o, 
tüm dünyaya bu ölçüde ters düşüyor ve insanların ana
larından ögrendikleri dili konuşmalarını, onunla yaz
malarını bile yasaklıyacak kadar küçülüyorsa zayıf 
oldugundandır. Aslında bu durum da yalnız başına 
gösteriyor ki,sömürgeci rejimin işi bitiktir. Öyle ya bu 
ölçüde pervasız, bu ölçüde prestij yitirmiş, onursuz
laşmış aşagılık bir rejimi kaçınılmaz sondan kim, 
nasıl kurtarabilir? Onlar davayı çoktan kaybetmiş
lerdiL Yapılanlar,tükenmişligin göstergeleridir. Yeter 
ki Kürt yurtsever hareketi,hayatın her alanında en ge
niş birlikleri hayata geçtrebilsin ve eneıjisini düşma- . 
na karşı ortak bir kanalda akıtabilsin . Yeter ki daha 
bilinçli, enerjik ve kitlesel bir mücadele çizgisinin iz
lenmesi saglanabilsin. Y~_gınlar bizlerden dogru politi
ka ve öncülük bekliyor. Orgütlü yurtsever güçler bunu 
başarabildikleri ve Türk halkının ilerici ve demokra
tik güçleriyle en sıkı dayanışma ve işbirligini hayata 
geetrebildikleri taktirde daha yakın ve daha emin 
başarının yolu da açılmış olacaktır. 

Türkiye solu y~ni bir sınavla karşı 
karşıyadır. Türk sosyalistleri acaba Kürt har
eketi karşısındaki tutumlannı gö7Aien geçi
recekler mi? Özellikle de ayn örgütlenme ve 
ayn devlet olma hakkı konusunda tutum 
lannı değiştirecekler mi? Yalnız Türk sosya
listleri değil aynı zamanda Arap ve Fars sos-

yalistleri de tarihi bir sınavla kaqı 

karşıyadırlar. Bu yeni dönemeçte, yeni bir asra 
adım atarken tekrar kendi egemen sınıflarının 
yedek gücü mü, yoksa ezilen halkiann dostu 
mu olacaklar? Dileğimiz zor ama doğru 
olanın tercih edilmesidir. 
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• •• • • SOSYALIST ULKELERDEKI GELIŞMELER 
• ULUSAL SORUN VE SOSYALIST 

SORUMLULUK 

Uluslarm kendi kaderlerini tayin hakkı sos
yalistlerden önce ortaya aulan ve geliştirilen 
bir tezdir. Burjuva demokratik bir hak olan 
UKKTII'run 20. yüzyıldaki en totarlı savunu
culan ise sosyalistler oldu. Özellikle Avrupa 
sosyalist hareketi içinde sosyalizmin bir soru
nu olarak ele alınan ulusal sorun, sosyalistler 
tarafından çok yönlü olarak taruşıldı, sömür
ge ve ezilen uluslar sorunu biçiminde ifade 
edilen bu sorun için çeşitli tezler geliştirildi . 

Marx'ın "başka bir ulusu ezen ulus özgür ola
maz" özdegişini şiar edinen sosyalistler, gö
nüllü birlik, özgür aynlık temelleri üzerinde 
UKKTH'nı yorumlayarak oturtmaya çalışu
lar. Ulusal sorunlarm en yogun ve çapraşık 
oldugu bir alan olması nedeniyle de, bu tar
uşmarun en çok öne çıkugı alanlardan biri de 
Çarlık Rusyası imparatorlugu idi. Bir halklar 
hapishanesi durumunda olan Çarlık Rus
ya'sında Rus sosyalistlerinin çarlık otokrasi
sine karşı verdikleri mücadelede ulusal sorun 
hiç gündemden inmeyen bir sorun idi. Başta 
Lenin olmak üzere, degişik grup ve egi
limlerdeki Rus sosyalistleri ulusal sorun kon
usunda net bir programa sahip olmak için 
yogun tamşmalar içinde idi. 

Lenin tüm uluslardan emekçilerin birlikte 
örgütlenerek çarlıga karşı mücadeleyi önerir
ken, aynı, zamanda her isteyen ulusun özgür
ce kendi kaderini tayin etme ve aynlma hak
kını bu birlikteligin dışında ele almayan bir 
yaklaşım içinde idi. Nitekim 17 Ekim devri
mi sonrası Finlandiya'nın aynlma talebine 
karşı Lenin'in olumlu tavn, savunduklan 
görüşlere karşı ilkeli bir tutumun ifadesi ola
rak degerlendirilebilinir. Ekim devriminden 
sonra Sovyetler Birligi anayasasının en belir
gin özelliklerinden biri de federasyon içindeki 
uluslara, ulusal azınlıklara ve etnik gruplara 
tanınan siyasi ve kültürel hakiann çok açık 
biçimde belirlenmiş olmasıdır. Bolşevikler sa
dece Rusya 'daki uluslarm ve azınlıklarm so
runlanyla ilgilenmediler. Daha sonra yapılan 
çeşitli enternasyonal toplantılannda ve özel 
uluslararası konferanslada dünyadaki ezilen ve 
sömürge uluslarm problemlerini ele alarak 
degerlendirdiler. 20. yüzyılda ulusal problemi 
olan her ulus ve halk kendi mücadelesinde 
Sovyetler Birligi'ndeki bu degişme ve geliş
meleri izleyerek, örnek alarak veya yararlana
rak kendi sorunlanna çözüm getirmeye ça
lışu. Kürdistan halkı ve Oıta-dogu 'daki ezen 
ve ezilen uluslar açısından da sol kesim Sov
yetler Birligi ömegi esas alınarak sorunlara 
çözümler arasındı. 

Ekim devriminden yetmiş yıl sonra sosyal-

İst Sovyetler Birligi degişik sorunlarla karşı 
karşıya gelerek geçmişini yeniden deger
lendirme ve yeni bir yönelim içindedir. Bu so
runlar içinde en agır basanı ve en karmaşık 
olanı ulusal sorundur. Onlarca yıllık sessizlik
ten sonra ani bir patlamayla su yüzüne çıkan 
ulusal sorunlar SSCB"ni en çok ugraştıran pro
blemlerden biri durumundadır. Bugün Sovyetler 
Birligi'nde birçok hak ve ulus daha fazla 
özgürlük talebi ile ortaya çıkmış bulunuyor. 
Birçok federe cumhuriyet gerek ekonomik ve 
gerekse siyasi olarak merkezi hükümetten ba
gımsız olmayı talep etmektedir. Yetmiş yıldır 
bir parti çatısı alunda olan bazı komünist parti
leri SBKP'den bagımsızlıgını ilan ediyor ve 
ayn bir parti olarak kendi halkının problemle
rine çöıiimler getirmek istiyor. 

Bütün bu gelişmeler sosyalist dünyadaki alt
üst oluşla ilgili her konuda oldugu gibi ulusal 
sorunlar konusunda da yeni degerlendinneler ve 
yaklaşırnlar gerektiriyor. Şüphesiz ki bu deger
lendirmeler de öyle kısa ve kesip atılacak tür
den yaklaşımlarla olamaz. Ancak son birkaç 
yıldır bu ülkelerde yaşanan olaylar bazı konu
larda çok daha rahat davranmanın verilerini 
içinde taşıyor. Bunlvdan önemli iki noktanın 
altını çizmek istiyoruz: 

Birincisi : Her olay ve gelişmenin kendi so
mut şartlan içinde kendine özgü özelliklerleri 
ele alınarak degerlendirildiginde dogru sonuç ve 
önennelere vanlabilinir. 

İkincisi: Toplumsal ve sosyal olay ve 
gelişmelere karşı önceden hazır ve degişmez 
reçetelerle yaklaşımın dogru sonuç ve çöıiim
leri yaratmadıgıru aksine yeni çıkmazlara neden 
oldugunun kavranmasıdır. 

Kürt hareketi ve ezen ulus sosyalistleri 
arasında da yıllardan beri varolan bir tartış
manın bazı noktalannın açıklıga kavuşması 

açısından Sovyetler Birligi ve diger sosyalist 
ülkelerdeki gelişmeler açımlayıcıdır. 

Kürt sosyalistleri için de, dün savunduklan 
birçok konu ve tez için yeniden düşünüp deger
lendirme zaten wrunlu ve gereklidir, bu yapıl
İyor da. Ama bu gelişme ve degişmeler de Kürt 
sosyalistlerinin yıllardır savunduklan, ama 
ezen ulus sosyalistlerinin hep onlan "köşeye 
sıkışurdıklan" iki konu daha da net bir hale ge
liyor. Bizce bu gelişmeler Kürt sosyalistleri 
açısından olumlu aynı zamanda geliştiricidir. 

Kürt sosyalistleri kendi ülkelerinin özgün 
durumunu değerlendirdiklerinde: Kürdistan 'da 
var olan ulusal ve toplumsal sorunlara daha iyi 
çözüm getirmenin ayn örgütlenmeden geçtiği
ni tesbit ettiler ve bu tesbit dogrultusunda 
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SOMURGECI DEVLET 

(Baştarafı 5. sayfada) 

kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. 

Burada dikkati çeken diger ilginç 
bir durumda Türk aydınlannın Türk 
sol ve demokrat geçinen kimi çev: 
relerin tavonda ortaya çıkmak-tadır. 
Başta Sovyetler Birilgi olmak üzere, 
Bulgaristan ve Yunanistan'ı kına
yan, onlara karşı geliştirilen eylem
Iere katılan (kimi durumda da orga
nize eden ve yöneten), uluslararası 
kamuoyu oluşturma bakımından 

çeşitli düzeylerden girişimlerde bulu
nan bu sözü edilen çevre, Kürt soru
nu gündemleştiginde dut yemiş 
bülbüle dönmektedir. 

Sovyetler Birilgi, Bulgaristan ve 
Yunanistan'ı kınamak için ortaya 
konan eylemlerin meşruyeti hiç tar
tışılmazken, bırakınız tartışmayı , 

bizzat sömürge ci devlet tarafından 
teşvik edilip organize edilirken, sözü 
edilen çevreler şovenizm bayragı 
elde en ön saflarda kutsal davaya ka
tılmayı ve onun birer neferi olmayı 
ilereilik ve demokratlık görevi say
arlar! Ama Kürt ulusunun en ufak 
bir hak istemi kanla bastırılır, her 
türden barbarlık ömegi sergilenirk
en, bahsedilen kesim ve çevreler son 
Türk devletinin birligi ve bütünlügü 

sloganı etrafında hizaya geçebil
mektedirler. Bu iki yüzlülüktür. Bu
nun demokratlık ve de yurtseveriilde 
bir alakası yoktur. 

llerici geçinen, demokrat ya da 
solcu olduklannı söyleyen, demok
rasi ve insan haklarından yana ol
duklannı iddia eden ve bunu her du
rumda belirtmeyi bir alışkanlık 

haline getiren bu kesimlerin, Kürt 
ulusal sorunu karşısında başlarını 
kumdan çıkarıp gerçekleri görme, 
gördüklerini haykırma ve dava sa
hiplerinin haklı istemleri ugruna yü
rüttükleri mücadelelerine destek ver
melerinin zamanı daha gelmedi mi? 

Bilinmelidir ki Türk şovenizınİ 
çıkmazd.ır. Türk ulusu ve ezilen Tür
kiye halklarının da gelecegi ırk-çılık 
esasına dayalı kanlı Türk şoveniz
minin tehditi altındadır. 

Kurtuluş gerçek bir demokraside
dir. Onun bir yaşam biçimi olarak 
tercih edilmesindedir. 

Başta Kürt ulusunun kendi kaderi
ni tayin etme hakkı olmak üzere, 
Türkiye halklarının kurtuluş yolu 
bu tercihe baglıd.ır. 

İ. Delen 

örgütlenmeye çalıştılar. Yine kendi kaderini 
tayin hakkının mihenk taşı olan siyasi 
bagımsızlıgın hayata geçmesinin ön garantisi
nin yine ulusun kendi örgütlenmesinden 
geçtigini savundular. Bu iki noktada ezen ulus 
solu Kürt solunu hep milliyeıçilik ve 
aynlıkçılıkla suçladı. Bu suçlama dünkü gibi 
yüksek sesle degilse bile hala devam ediyor. 
O nedenle gereklik olmasına rağmen, ih
tiyaçlan olmasına ragmen örneğin Kürt ve 
Türk sol hareketi hiç bir zaman eşit 

koşullarda yan-yana gelme ortak iş yapma 
şaıtlannı yaratamadı. Bunda günahın büyük 
payi Türk sol hareketinindir. Çünkü onlar hiç 
bir zaman -birkaç istisna hariç- Kürt sosyalis
tlerinin bagımsız örgüt-lenme ve kendi 
halkının sorularına kendilerinin egilme talebi
ni dogru bir hak olarak degerlendirmediler. Bu 
konuda da en çarpıcı örnekleri de Sovyeıler 
Birligindeki çözümler idi. Varsa-yoksa dün
yada başanlnıış ve uygulanan bir "ulusal so
run çözümü" örenegi vardır herkeste ona uy
malıdır. (!) 

Peki şimdti devrim öncesi birlikıeliği say
mazsak yetmiş yıldır ayın çatı altında olan 
partilerin kendi bagımsızlıgıru ilan etmetirini 
nasıl izah edeceğiz? Anayasa ve kanunlarla 
teminat altına alınmış hakiann onyıllar sonra 
hala birçok çözümsüzlüğü içerdiğini hangi 
aynlıkçı noktalara dayandıracağız. Yıllardır or
tak bir ekonomik-politika ile idare edilen ve 
aralannda "iktisadi birlik" saglanmış federe 
cumhuriyetierin birbirlerine sınırlarını kapat
masını ve gümrük uygulamasına geçmesini 
nasıl yorurnlayacagız? 

Sovyetler Birligi'ndeki ulusal patlamalar 
gösteriyor ki, dogru şeyleri sadece kağıt 
üzerine aktarmakla çözüm degildir. Haklan 
anayasada teminat altına alınan Sovyet halk
lan pratikte bunun gereklerininin yapılmadıgı 
noktada kendi geleceklerini kendileri ellerine 
alma çabası içindedirler. Ve yine bu ülkeler
deki gelişmeler bir kere daha gösteriyor ki; bir 
ulusun sorunlannı yine ancak o ulusun kendi
si ele almadıkça problemierin üstesinden gel
mek çok wrdur. 

Bugün Sovyetler'deki halklarann UK
KTH'ın bir maddesini kendileri uygulamaya 
geçirmeye çalışıyor. Bu kendi bağ-ımsızlıgını 
kendi eline almanın yeni bir aşamasıdır. Ken
di kaderini tayin hakkı biçimi ne olursa olsun 
dakunalmaz bir hakıır ve desteklenmesi gere
kir. Onun için yönleri ve egilimleri hangi 
yönde olursa olsun -küçük devlet, kapitalist 
düzen, yeni sosyalist yapılanma- bu hak kirn
senin elinden alınmamalıdır. 

Bugün Türkiye solunda Sovyetler Bir
ligi'ndeki gelişmelere karşı -ulusal bazdaki 

(Devamı 6. sayfada) 

NEVROZ'DA 
DİRENİŞİ .. 
(Baştaraft 5. sayfada) 

Tüm onurlu, şerefli insanlarımız! 

Yurtseverlerı 

Nevroz ki yaşamın yenilenişinin 
bir simgesidir. O, giden karakışın, 
sogugun ve darlıkların, başlayan sı
cak günlerin ve umutların simgesi
dir. O biz Kürtler için~ bundan da ö
te, zulüm ve zorbalık çarkının çö
küşünün ve özgürlügün bir simges
idir. 

Bu nedenledir ki Nevroz yalnızca 
bir şenlik günü degil, müc-a(lele ve 
direniş günüdür. 

Halkımız binlerce yıl önce, bü
yük Kava'nın öncülügünde ayaklan
arak zorbalıkların tacını tahtını 

yıktı ve ülkeyi özgürlüge kavaş
turdu. Onların eylemi bize yol gös
termelidir. Biz de bugün güçlenınizi 
birleştirmeli, koşullara uygun yol 
ve yöntemlerle zorbalık rejimine 
karşı direnmeliyiz. Hak ve özgür
iüklerimizi kazanmanın ve bu kötü 

• • ''HARC BITTI AM ELE 
PAYDOS" 

Türk burjuva milliyetçiliginin en belirleyici özelliklerinden biri de 
onun elitist olması, halktan ve halk hareketinden -bırakalım uzak 
oluşunu- bir öcü gibi korkmasıdır. O, gerçekte hiçbir zaman demokra
siye inanmadıgı gibi demokratik hak ve özgürlükleri içine sindireme
di, bu yoldaki savaşıma hep kuşkuyla yanaştı, komplocu anlayışlarla 
ona düşmanlık etti. Bizzat kendisi demokrasiden, hak ve özgür
lüklerden dem vurmak zorunda kaldıgında ise, bunu toplumun bir ge
reksinimi gibi degil "son Türk devleti"ni yaşatmanın bir gösterisi ola
rak algılad.ı. 

Türk burjuva millyetçiliginin tarihine damgasını vuran bu kaba ge
rici özellik onun doguşundan beri beraberinde getirdigi bir özelliktir. 
O, Batı Avrupa'da oldugu gibi "eşitlik, özgürlük ve adalet" slogan
larıyla egemen feodal aristokrasiye karşı işçi ve köylülerin ezici 
çogunıugunu oluşturdugu halk hareketleriyle itifak süreci içinde 
dogup gelişmedi. Çok uluslu Osmanlı lmparatorlugu'nda ezen egemen 
milletin milliyetçiligi olarak dogdu. Milliyetçilikle dogrudan dogruya 
tanışması, imparatorluga başkaldıran uluslann, özellikle Balkan ulus
larının halkçı harek-etleri aracılıgıyla oldu. Bu ise onu ürküttü, halk 
hareketlerine düşmanlık temelinde devletine sanlmasına neden oldu. 
Milliyetçilik sloganlarını, lmparatorlugun dagılmasının önüne geç
mek için bir silah olarak kullanmayı benimsedi. Böyle olunca da Türk 
burjuva milliyetçiligi, gerçekte hiçbir zaman demokrasi ve özgürlük 
için içten savaşmadı, o hep Türk ulusunun egemenligindeki bir dev
leti kurtarmak ve yaşatmak için uluslara ve halklara, hatta kendi 
halkına karşı savaştı. Kemalizmin Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma 
mücadelesi de bu anlayışın bi devamı olarak biçimiendi ve bugünlere 
gelindi. 

Aynı özelliklerin günümüz Türkiye egemen sınıflannda, burjuva 
aydınlannda da sürdügü kuşku götürmez. Bugün de onlann agzındaki 
özgürlük ve demokrasi laflan gerçekte toplumun demokrasiye olan ge
reksinimine duyduklan inançtan gelmiyor. Onlar kendilerince bir yer
lere varmak istedikelrinde böylesi bir gösteriye gereksinim duyuyoe
larsa bunu bir malzeme olarak kullanıyorlar. Türkiye'nin Avrupa Top
lulugu'na girme başvurusunun görüşülmekle oldugu dönemde başta 
ANAP olmak üzere, diger burjuva partilerinin sahneledikleri demok
ratlık gösterileri ile başvurunun reddinden sonra ortaya çıkan diş bil
meler en son ve taze örneklerdir. 

Başvuru döneminde demokrasi nutuklan gırla gidiyordu. 141, 142 
ve 163. maddelerin kaldıolması an meselesiydi. Komünist Partisi 
önümüzdeki(belki de erken) seçimlerde seçime bile girebilecekti. Kürt
çeyi yasaklayan 2932 sayılı kanunun iptali ha bugün ha yarın 
gerçekleşecekti. Düşünce ve örgütlenme, basın özgürlügü v.s ilgili 
ceza yasalan yürürlükte oldugu için dava açınama olamazdı ama nasıl 
olsa kısa dönemde bunlar kaldınlacak diye davalar habire erteleniyor
du. Gösteriler böylece, Avrupa Toplulugu'nun başvuruyu reddetme
sine kadar sürdü. Bu noktadan beri gösterilere son verildigi, yüzseksen 
derecelik bir dönüşle rejimin keskin dişlerinin yeniden gösterildigi or
tada. 141, 142 ve 163 maddelerin kaldırılması olayı artık eli kulagında 
görünmüyor. 2932 sayılı yasanın iptalı neredeyse mili mutabakatla 
komsiyonda reddedildi. llerici dergi ve yayınlar ardarda toplaulıp 
yöneticileri sıcagı sıcagına cezaland.ınlıyor. Medya Güneşi, Vatan Gü
neşi ve Deng'in başına getirilenler, Kürt dergilerine hayat hakkı tanı
mamak için her çareye başvuruldugunu gösteriyor. Komünist partinin 
yasalaşması olayı habire geciktiriliyor, koguşturmalar aldı bunun ye
rini. Yani anlaşılan "harc bitti ameleye paydos" deniliyor. 

Böylece birkez daha demokrasi ve özgürlügün de Kürt halkının kur
tuluşunun da, Türkiye ve Kürdistan halkları örgütlü yıgınsal bir mü
cadeleye atılmadıkça ve bu mücadeleyi zafere götürmedikçe gerçekle
şemeyecegi gerçegi kafalara dank ediyor. 

durumdan kurtulmanın başka yolu 
yoktur. 

Bacılar, kardeşler! Alanlara, cad
delere çıkın, elele verin, omuz o
muza yürüyün, halkımızın istemle
rini yükseltin. Kentlerde ve kır

larda, vadilerde ve dagbaşlarında 
Nevroz ateşlerini yükseltin! 

Biz binleriz, İnilyonlarız; biz 
halkız! Güçlerimizi birleştirip yü
rüdügümüz zaman zorbalıgın hiçbir 
aracı, askeri-polisi, topu-tüfegi para 
etmeyecektir. 

Nevroz gününü direniş gününe 

çevirelim! 

Kürt halkı ölmedi ve ölmeyecek! 
yannlar bizimdir, zafer bizimdir! 

Kahrolsun sömürgecilik! 

Yaşasın halkımızın kurtuiuş mü
cadelesi! 

Yaşasın Kürdistan! yaşasın Nev
roz! 

Kürdistan Kurtuluş 
Hareketi 

(TE V GER) 
Mart 1990 
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TEVGER Basın Bildirisi 

KÜRDiSTAN'DA DEVLET TERÖRÜNE, . . -

''TAMPON BOLGE'' OLUŞTURMA 
GİRİŞiMLERiNE KARŞI SESİNİ YÜKSELT! 

Türkiye'de Kürt halkına karşı 
izlenmekte olan baskı ve terör 
politikasında herhangi bir degi
şiklik yok.Türk yönetimi bugün 
hala halkımızın varligını tanı
maya bile yanaşmıyor. Türkiye 
devlet sınırlan içerisinde yaşa
makta olan 15 milyon kürt, en 
küçük bir ulusal ve demokratik 
hakka sahip olmadıgı gibi, onun 
bu yöndeki her istemine öteden
beri kan ve terörle karşılık veri
liyor. 

Kürdistan' ın ll ilinde bugün 
hala farklı bir yönetim biçimi olan 
"Olaganüstü Hal Bölge Va
liligi ( Süper Valilik) hüküm 
sünnektedir.Super V ali, aslında 
sıkıyönetim komutanlannınkini 
de aşan yetkilerle donatılmıştır. 
Bu yüzdendir ki Kürdistan'da bu
gün durum, sıkıyönetimin uygu
landıgı dönemlerden daha iyi 
degil,hatta bir çok yönden daha 
da kötüdür. 

1989 yılında, devlet eliyle halka 
karşı uygulanan baskı ve terör 
olayları tümüyle degilse bile 
kısmen basma da yansıdı, de
mokrat ve insan haklanndan yana 
çevrelerin tepkisine neden oldu. 

Örnegin yıl sonlarına dogru 
Kürdistan"da insan haklan .üze
rine ayrı ayrı birer rapor hazır
layan "İnsan Haklar~ Derne
gi" Diyarbakır ve ls tan bul 
şubeleri de bu vahim durumu 
bütün çıplaklıgı ile göz önüne ser
diler ve devlet eliyle gerçek
leştirilmiş bir çok katliam,sürgün 
ve öteki türden terör eylemine 
örnekler verdiler. 

İnsari Haklan Dernegi Diyar
bakır Şubesi,Olaganüstü Hal Böl
ge VaHiig1 uygulamasına ilişkin 
olarak şu tesbiti yapıyor: 

" ... Her şeyden önce bölge 
halkına potansiyel suçlu, 
'muhtemel anarşist' gözüyle 
bakılmakta,bölge halkı ikin
ci sınıf vatandaş olarak gö
rülmek istenmekdir. Bölge
de, köyleri tümüyle boşalt
ma,köylülerin köy cıvarına 
çıkışını yasaklama,yerleşim 
yerini terke zolma, istenil
diginde operasyonlara iti
razsız katılmaya zorlama 
süregelen uygulamalardır. 
Aksine hareket veya diren
metoplu dayak, işkence, 
alıkoyma, öldürme, ceset
yakma için yeterli neden 
sayılır olmuştur. Dahası,bu 
tip yasadışı hareketlere kar
şı çıkmak,basına duyur
mak,ilgililere şikayete kal
kışmak bile çok riskli olup 
yakınıcının ileride nelerle 
karşılaşacagı bilinmezlerle 
doludur." 

İnsan Haklan Dernegi İstanbul 
Şubesi ise aynı konuya ilişkin ol
arak şunlan söylüyor: 

"Kürtlerin yogun olarak 
yaşadıkları bölgelerde yaşa
ma hakkına yönelik saldı
rıların vahim boyutta oldu
gu, yaşamın her gün,her 
saat tehdit altında oldugu 
gözlendi.Bu nedenle rapor
da agırlıklı olarak yaşama 
hakkı,işkence,sürgün gibi 
ihlaliere agırlık tanınmış 

anadilde egitim,kültürel ge
lişim hakkı vs.haklara degi
nilmemiştir." 

17 Eylüll989 günü Siirt'in Silo
pi ilçesine baglı Gireçole ( Dere
başı) köyünden 6 köylünün de 
aralannda bulundugu 9 suçsuz 
kişinin Türk güvenlik güçlerince 
kurşuna dizilmelcrinden sonra, 
bölgeye giden Sosyal Demorat 
Halkçı Parti parlamenterle
rinden Adnan Ekmen, "Dev
let terörü dorukta. Gazete
ciler bile dövülerek,göz al
tına alınarak susturulmaya 
çalışılıyorsa.. durum va
himdir" diyordu.Yine aynı olay 
nedeniyle bölgede bulunan aynı 
partinin bir başka parlamenteri 
Ekin Dikmen ,devletin halka 
"Kürttür suçludur" gözüyle 
bakugını söylerken,bir başka par
lamenter Tevfik Koçak ise 
" .. V aliler ve kaymakam
lar,bulundukları yerleri 
kendileri idare etmiyorlar. 
Bölgeyi karanlık güçler ida
re ediyor" diyordu. 

1989 yılının son günlerinde dev
letten silah alarak 11 köy koru
cusu 11 olmayı redettikleri için 
agır baskılarla yüzyüze gelen 
Hakkari'nin Çukurca ilçesine 
baglı Ormanlı,Çimenli ve 
Keletanlı köyleri tamamen ; 
Köprü, Kavaklı, Cevizli, 
Kazandere, Ziyaniş, Bele
can, Serani, Heşete, Maru
ta, Zavite, Tuxip, Narlı, 
Talısa, Belate, Şılıka, Ce
landa, Şifeza, Ereş, ve 
Irkaç köyleri ise geride birer 
ikişer hane bırakarak; bir bölümü 
Kürdistan'ın değişik kent ve 
ilçelerine,bir bölümü ise Akdeniz 
kıyısındaki Mersin'e göçettiler. 
Köylüler, başlanndan geçenleri 
haftalık 2000'e Dogru dergisinde, 
" 13 yaşındaki çocuktan 
80'1ik ihtiyara kadar herke
si işkenceden geçirdiler. 
Operasyonlarda her 20 ki
şiden birini gözaltına al
dılar." sözleriyle dile getiriyor
lardı. 

10 Ocak 1990 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde Celal Başlagıç'ın ver
digi haberin başlıgı ise şöyle," 
Kayadibinde yaşayanlar ' 
Erzak yasagı'na dayana
madı.Köylüler Irak'a sıgın
dı." Gazeteci daha sonra, "Köy 
korucusu" olmayı kabul etme
mcleri üzerine, güvenlik güçle
rince bu köyün kuşatma altına 
alındıgı, yiyecek girişinin bile ya
saklandıgı ve bu duruma daya
narnıyan halkın kısa bir süre önce 
çareyi, göç edip Irak'a gitmekte 
buldugumi anlatıyor. Aynı şekil
de yasaklı köylerden biri olan 
Taşdelen halkı ise, kendilerini 
ziyarete giden SHP'li parlamen
terlere, " Bugün gelmeseydi
niz,bu köyü yarın terk ede
cektik" diyor.İşin daha da ilgin
ci, köye giriş çıkışlan denetleyen 
askerler, parlamenterleri dahi 
uzun süre beklettikten sonra, özel 
izinle köylülcrle görüşmelerine 
izin veriyorlar. Gördüklerinden 
ileri derecede rahatsızlık duyan 
parlamenterlerin askeri birligir1 
komuqmına,köy halkını kastede
rek " Oldürün o zaman bun
ların hepsini" demeleri üzeri-

ne,komutanın verdigi yanıt, dev
letin halka bakış açısını çok daha 
açık biçimde ortaya koyuyor.
Şöyle diyor komutan; 11 Zaten 
hava karardıktan sonra so
kaga çıkma yasagı var. Bir 
kıpırtı oldu mu basıyoruz 
mermiyi. Bir gecede onbin 
mermi yakıyoruz." diyor. 

Yine aynı gazeteci," Yasaklı 
Yaşam" başlıgı altında, uygula
nan yasaklan ise şöyle özetliyor: 

"Köye girmek,köyden çık
mak,tarlaya gitmek, hayvan 
otlatmak,hava karardıktan 
sonra evden dışarı çıkmak, 
geceleri tuvalete gitmek, 
kayıtsız erzak getirmek." 

Yukarıda verdigirniz örnekler, 
son günlerde meydana gelen 
olaylardan rastgele seçilmiş bazı
larıdır. Bunlar bir istisnayı teşkil 
etmiyor. Bunlar, Türk devletinin 
Kürt halkına sundugu yaşamı ka
rakterize eden olaylardır. Bugün 
binlerce Kürt köyünde yaşam, 
bundan farklı degil. Türkiye'yi 
yönetenler,Kürdistan'ı barınıla
maz bir yer haline getirmeyi 
önlerine hedef olarak koy
muşlardır ve planlarını başanya 
uluştırabilmek için de tüm 
güçleriyle çaba harcıyorlar. Amaç 
halkı sindinnek , onu, binlerce 
yıldır üzerinde yaşadıgı toprak
larını terketmeye zorlamaktır. 
Aslında Türk hükümeti şu anda 
yüzyılımızın en büyük sürgün 
planlanndan birini Kürt halkına 
karşı uyguluyor. Ne yazık ki o, 
bu konuda hayli de başarılı olmuş 
durumdadır. Sırf 1980 yılında 
gerçekleştirilen askeri darbeden 
bu yana,süregelen sınırsız devlet 
terörü nedeniyle yerlerini bıra
karak göçetmek zorunda kalan in
sanlarımızın sayısı milyonlara 
vannış bulunuyor. Bugüne kadar 
yüzlerce Kürt köyü tamamen 
boşaldı. Binlerce köyde ise 
çogunlukla yaşlılardan oluşan az 
sayıda insan yaşıyor. Devlet 
eliyle, bilinçli ve sistemli bir 
biçimde sürdürülen açlık, yoksul
luk ve terör politikası sonucu, in
sanlar çareyi, Kürdistan kentle
rinden kaçmakta buluyorlar. 

İnsan haklarını koruma alanında 
yaptıgı çalışmalardan dolayı, 1989 
yılının Agustos ayında yaşamakta 
oldugu Siirt ilinden sürgüne 
gönderilen Av. Zübeyir Ay
dar, Kürdistan'dan göçün var
dıgı boyutu şu cümlelerle ifade 
ediyor: 

" ... Özellikle 1980'den bu 
yana bu uygulamalardan do
layı bölge nüfusunun yarı
sından fazlası göç etmek 
zorunda kalmıştır. Bu ne
denle bir çok yerleşim biri
mi harabe görünümündedir. 
Çogu zaman onlarca kilo
metre yol gidip, tek bir in
sana rastlanmadıgı bile 
oluyor." 

Ancak Türk yönetimi bütün 
bunları yine de yeterli görmüyor. 
O, geçmişte defalarca yaptıgı 
gibi, yine Kürdistan ' ın belli 
bölgelerini tamamen boşaltmak ve 
insansız " tampon bölgeler" 
(no man lands) yaratmak için 
de çaba harcıyor. 1980 yılından 

bu yana Türkiye"nin İran,Irak ve 
Suriye ile olan sınır bölgelerinde 
- Kürdıstan'ı bölen sınırlar- çok 
sayıda Kürt köyü boşaltıldı. 
Geçtigirniz yıl bu alanda yeni bazı 
adımlar atıldı. Bu yıl ise aynı 
sınırlarda, halihazırda oluş
turulmuş bulunan · SOO 
km.den fazla mayınlı alan
larla ve öteki engellerle ye
tinilmeyerek 600 km. uzun
lugu ve 30 km. genişligi 
olan bir bölgenin tamamen 
boşaltılması planlanıyor. 9 

Ocak 1990 tarihli Hürriyet 
gazetesinin verdigi habere 

göre bu amaçla yıl içeri
sinde toplam olarak 112 
köyün boşaltılması plan
lanıyor. Uygulamaya, ilk 
elde Hakkari ilinin Irak ve 
İran sınırı üzerindeki 32 
köyünden başlanacak. "As
keri Yasak Bölgeler ve Gü
venlik Bölgeleri" yasasına 
göre yapılacak boşaltma 
işini Kara Kuvvetleri Ko
mutanlıgı gerçekleştinnektedir. 
İnsansız hale getirilmesi düşü
nülen 18.000 kilometrekare
lik alanın, askeri birlikler ta
rafından "atış alanı" olarak 
kulllanılacagı da yine verilen ha
berler arasındadır. 

Kürt halkına karşı tüm bu bar
barlıkları sergiley~n Türkiye,- , 
Birleşmiş Milletler Orgütü ile Av
rupa Konseyi'ne üye ve Helsinki 
Nihayi Belgesini imazala-yan 
devletlerden biridir. Avrupa Eko
nomik Topluluguna üyelik için de 
başvunnmuş bulunuyor. Ancak 
Türkiye'nin tüm bu kuruluşların 
amaçlarına ve insan haklanyla il
gili olarak imzaladıgı uluslararası 
antlaşmalara aykırı hareket ettigi 
de açıktır. İnsan haklan üzerine 
çokça konuşulan bir dünyada 
Türk devleti, izledigi ırkçı-şöven 
politika ile Ortadogu'nun en eski 
halklarından birini yoketmeye 

çabalıyor,bu amaçla her türden 
insanlıkdışı yol ve yönteme baş 
vurmaktan geri kalmıyor. Bir 
yandan sınırlan kaldınnaya ça
lışan Avrupa'nın bir parçası ol
maya çaba harcarken, bir yandan 
da insanların birbirleriyle her 
türden ekonomik, sosysal ve 
kültürel ilişkisini kopannak için 
Kürdistan'ı bölen sınırlar-üzerin
de aşılmaz engeller oluştunnaya 
ve insansız tampon bölgeler ya
ratmaya çabalıyor. Bütün bu 
gelişmele~9e, başta Birleşmiş 
Milletler Orgütü olmak üzere,
olan-bitene seyirci kalan ve adeta 
Türk yönetimine insan haklarını 
çigneme, Kürt halkını yoketme 
imtiyazı tanıyan uluslararası kuru
luşlarla, tek tek devletlerin; ona 
ekonomik, politik ve askeri yön
den destek verenlerin de sorumlu
luk sahibi olduklan açıktır. 

Kürdistan Kurtuluş Hareketi 
(TEVGER), sömürgeci Türk dev
letinin terörüne,onun halkımızı 
topraklarından sünne girişimle
rine karşı elden gelen tüm çabayı 
harcayarak mücadele yürütecek. 
Demokrasiye ve irisan haklarına 
inanan,bunların gerçekleşmesini 
isteyen ve bu yolda çaba harcayan 
herkese bu konuda büyük görev
ler düştü gü inancındayız. 

İnsanlıgın 2000 yılını karşıla
maya hazırlandıgı bir dönemde, 
Türk yönetiminin Kürt halkına 
karşı izledigi politika,tüm insanlık 
için bir yüz karası dır. Uygar dün
ya, kendisine karşı suç teşkil 
eden bu barbarlıga daha uzun 
süre izin vermemelidir. 

Kürdistan'da süregelmekte olan 
devlet terörünün her türlüsüne, 
Kürt halkını topraklanndan sgre
rek insansız "TAMPON BOL
GE" oluştunna çabalarına karşı 
sessiz kalmayalım. Bunun önün~ 
geçmek için zaman yitinneksizin 
harekete geçelim. ' 

• 
KONTR-GERILLA 

ATAKTA 
(Baştarqfı 5. sayfada) 

faşizmine gidep. yolun adım adım döşendigi bilini
yor. Son yıllarda Kürdistan'da estirilen savaşın, 
işlenen cinayetierin içinde ordu, polis ve köy korucu
larının yanı sıra Kontr-Gerillanın da rol aldıgı defa
larca açıga çıkarıldı. Devletin bu gizli odaklarının, 
istemedikleri konuları parlamentodan çıkarttır
madıklan, hükümetlerin kararlarını yönlendir
dikleri de artık gizlenemez boyutlarda seyrediyor. 
Bütün burjuva partiler. Kürtçeyi yasaklayan 2932 
sayılı yasayı kaldıracagız demelerine ragmen ya
sanın kaldırılmasının parlamento adalet komisyo
nunda rededilmesini de sadece burjuva partilerinin 
ikiyüzlügüne baglamak mümkün degil. 

Böyle olunca. Türkiye'de demokrasi ve devrim 
mücadelesinin yönelmesi gereken odak ve kurum
ların boyutları da daha iyi ortaya çıkıyor . Demokra
tikleşme dogrultusunda yürüyebilmenin, demokra
siyi darbeci ve komplocu tehlikelerden uzak
laştırabilmenin başlıca yollarından birinin de devle
tin sözkonusu odaklarının açıga çıkarılması, tasfiye 
edilmesi ve aktörlerinden hesap sorulması oldugu 

. açıktır. 
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