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Organa Komita Merkezi ya Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 

BUNUN HESABlNI VERECEKSiNiZ 
Batı dünyasının sahte demokratla

rı, faşist cuntanın suç ortakları "Tür
kiye adım adım demokrasiye dönü
yor" diyedursunlar, Evren-özal çete
si eski yolunda yürüyor. Bir yandan 
yeni yeni zamtarla halkın beli daha 
da büküldü. diğer yandan işkence zu
lüm çarkı varhızıyla çalışıyor. 

Çete şefi Evren, idamların durdu
rulması, politik tutuklu/ara af çıka
rılması istemlerine karşı ağzı salya
lı köpek gibi konuşuyor, "bunla
rı idam etmeyip de bes/eyelim mi?" 
sözlerini pervasızca tekrarlıyor. Beş 
yıla yakındır ülkeyi tam bir cehenne
me çeviren polis, jandarma, komando 
zulmünde en küçük bir azalma yok, 
belki artma var. Hitler'in toplama 
kamp/arını, gestapo bodrumlarını 
gölgede bırakan, insan sağlığını, ya
şamını, onurunu hiçe sayan sistem
li işkence bir tek gün bile durmadı. 
O her gün yeni yeni kurbanlar alıyor. 
Son olarak Fatsa eski belediye başka 
nı Fikri Sönmez ve Kürt yurtseveri A
dil Can kat/edildiler. 

Türk faşist cuntasının yaptıkları i
çin barbarlık sözü çok hafif kalır. 

Eruh ve Şemdinti olaylarını baha
ne ederek Kürt hakına karşı girişi
len yeni terör dalgası, kıyım ve zulüm 
devam ederken şimdi de sürgünler 
başlatıldı . Tek Parti dönemindeki 
"Mecburi İskan" veya "Tunceli Ka
nunu" uygulaması tekrar ediliyor. 

Faşist rejim, Irak , İran sınırlarını 
da mayınlamaya hazırlanıyor. Suri
ye sınırındaki mayınlı, telörgülü saha, 
boydan boya 500 metre eninde ge
nişletiliyor. Bu yüzden kimi köyler, 
kasabalar ortadan kaldırılacak, halkı 
başka yerlere sürgün edilecek. Nite
kim sınır kasabası Nusaybin 'de daha 
şimdiden 300 ev boşaltılmaya baş
landı bile. 

Ama sürgünler yalnız sınır boyla
rına özgü değil; o Kürdistan 'da boy
dan boya geçerli. Bunun için 12 Ey
lül "Anayasası "na hükümler kondu. 
Şimdi uygulaması yapılıyor. Aranan, 
yakalanamayan yurtseverlerin ailele
ri apar-topar Batı'ya gönderiliyor; 
orada otelde veya sokak ortasına bı
rakılıyor. Bu insanların hiç bir güven
cesi yok; onlar açlığa ve ölüme terk 
ediliyor/ar. 

Kitleler aç, işsiz , suskun. Onların 
eline, diline zincir vurulmuş. Ama 
holding sahipleri, vurguncu/ar, onla
rın uşak ve sözcüleri, özal takımı , fa
şist generaller özgür/er. Onlar har vu
rup harman savuruyor, ülkenin üstün
de tepiniyorlar. Hiçbir istekleri geri 
çevri/meyen Amerikalı efendileri de 
memnun/ar. 

Faşist çetenin en küçük bir eleşti
riye bile tahammülü yok. Evren al
çağı son günlerde bir kez daha teh
ditler sa vurdu, "hainleri görüyoruz" 
dedi. Ne var ki Evren özal ekibi ül
kenin görüp göreceği en hayasız , en 
alçak halk düşmanlarıdır. ihanet 
damgası kendi alınlarına kazınmıştır. 
Onu başka yerde aramaları , yurtse: 
ver ve demokrat insanlara kara çal
ma çabaları gülünç tür. 

Ve bu durum böyle devam etme-

yecek. Bunun da bir sonu vardır. 
Arjantin Cuntası'nın bir zamanki güç
lüleri şimdi zindandadır ve halkın ö
nünde hesap veriyorlar. Evren-özal 
ve benzeri alçakların sonu belki bun
dan da kötü olacak. 

Yaptıklarınız yanınıza kalmıya
cak bay/ar! Siz, Evren-özal a/çağı, 
sizin suç ortaklarınız, işkenceciler, 
halka zulmedenler, soyguncular, 
yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz! 

Halkın hesap sorması çetin olacak! 

KOMKAR 7. KURULTAYI 

Federal Almanya ve Batı Berlin Kürdistan işçi Dernekleri Federasyo
nu KOMKAR'ın 7. Kurultayı 18 - 19 Mayıs günlerinde Köln'de toplandı . 

Kurultaya, KOMKAR'a bağlı 22 kadar dernek ve komiteyi temsil eden 
delegelerin yanısıra çok sayıda yabancı ve Türkiye'li, Kürdistan'lı örgüt 
temsilcileri katıldı . Çok sayıda dayanışma mesajı iletildi. Kurultayı ay
rıca, KOMKAR üyelerinden, Kürdistan'lı yurtsever kesimlerden, Tür
kiyeli ve Alman demokrat, ilerici kişilerden oluşan kalabalık bir kitle 
izledi. 

7. Kurultay, KOMKAR'ın 1985 yılında başlattığı kampanyaya uygun 
olarak, "Kürt halkına karşı sürdürülen savaşa son", "Politik tutuklulara 
özgürlük", "Federal Alman Cumhuriyeti'nde Kürt çocuklarına anadilde 
ders", "Radyo ve televizyonda Kürtçe yayın", "yabancılara yerel seçim 
hakkı" sloganlarını öne çıkardı . KOMKAR Genel Başkanı Nuh Ateş açış 
konuşmasında bu istemler üzerinde durdu. Çeşitli konuk konuşmacılar 
da KOMKAR'ın istemleri üzerinde durdular ve onunla dayanışma içinde 
olduklarını belirttiler. 

Kurultay, SOL BiRLiK'in kuruluşunu, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 
sol güçlerinin birliği ve emperyalizme, faşizme karşı geniş demokrasi güç
lerinin biraraya getirilmesi yönünde ileri bir adım olarak selemladı . Kurul
tay'da sık sık ve gür sesle haykırılan sloganlar içinde "Yaşasın Sol Birlik", 
"Bıji Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye" ve "Yaşasın Enternasyonal 
Dayanışma" sloganları göze çarpıyordu. 

Genel Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nda Kürt ulusal hareketine i
lişkin olarak şöyle deniyor: 

"Ortadoğu'daki anti-emperyalist hareketin bir parçası olan Kürt Ulu
sal Hareketi, günümüzde önemli bir güce sahiptir. Ne var ki, kendi içinde 
bir dizi olumsuz! uğu da taşımaktadır. Yurtsever güçler arasındaki dağı
nıklık, zaman zaman silahlı çatışmalara varan iç çekişmeler, onun başa
nya ulaşması önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Halk yığınlarının güve
nini sarsıyor ve uluslararası etkin bir dayanışmanın sağlanmasını engelli
yor. 

"Kürdistan'ın her parçasında yurtsever güçlerin birliği sağlanmadıkça 
ve birliğin her ülkedeki anti-emperyalist ilerici hareketlerle ortak müca

(Devamı 9. sayfada) 
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Rupel 2 

BENi BULAMAYlNCA 
ll• ... 

YAŞLI BABAMI ALIP GOTURDULER 

12 Eylül faşist darbesin
den sonra çevremiz yoğun 
haskılara hedef oldu. Basıt
madık köy, aranmadık ev 
kalmadı. işkence, baskı, 
haksızlık düşünillebilen öl
çülerin üzerinde. 

Liseyi Diyarbakır'da bi
tirdim. O yıllarda DHKD i
çinde yer aldım. Bu dö
nem çalışmalarından do
layı adım polis listelerine 
geçti. 12 Eylül'den sonra 
epey arandım. Her kere
sinde korunmasını bildim. 
Uzun süre kırsal kesimde 
barın dım. 

Köylerde kaldığımda 
bazı arkadaşların da yardı
mıyla çevreyi kontrol edi
yor, tehlike anında paro
lamızı verip kayıplara ka
rışıyorduk. Gelen ekip de 
kimseyi ele geçiremeyince 
hıncını çocuk ve ihtiyar
lardan alıyordu. Yine böy
le bir baskından kurtul
muştuk. Ama müfrezenin 
faşist subayı yetmişlik ba
bamı ve liseli bir yakınımı 
falakaya yatırarak yerimi
zi soruyor ve teslim olma
mızı istiyordu. Bir kere
sinde de ani bir baskından 
raslantıyla kurtuldum. Be
ni gören jandarma eri sesi
ni çıkarmadı, saklanınama 
göz yumdu. 

Ama babamı alıp götür
düler. O günden sonra ba
bam, yaz-kış demeden her 
gün, iki saat uzaktaki ka
rakola gidip imza verme-
ye mecbur tutuldu. 

Barınma koşullarımız 
giderek zorlaşıyordu. Bazı 
köylere, yol ağızlarına, ge
çit ve köprülere karakol
lar kuruldu veya gece-gün
düz nöbetçiler kondu. 
Köyden tarlasına çalışma
ya giden, hayvanlarını ot
latmak için çıkan veya 
başka bir köye giden her
kes köydeki karakolu ha
berdar etmek, ''Filan yere 
gidiyorum, filan saatte dö
neceğim" demek zorunda. 
Fazla gecikmek yasak. 

Ayrıca köye misafir ge
lirse, ev sahibi karakola ha
ber vermek zorunda. Köy
de karakol yoksa da muh-

tara bildirmeli. Muhtar du
ruma göre-önemli bulursa
karakola iletmek zorunda. 

Baskınlar sıkiaşınca 
çevre değiştirdim, ...... gel
dim .. .... . işlerinde çalış
tım. Bir gün sokakta kolu
ma iki sivil polis girdi. 
Kim olduğumu, ne iş yap
tığımı, hangi örgüt adına 
çalıştığıını sordular. Son
ra karakola götürdüler. Bir
kaç gün sopalı-falakalı im
tihandan sonra serbest bı
raktılar. 

"Sakıncalılar Listesi" 

üniversite sınavıarına 
giriş için başvurmuştum. 
Ancak bir hafta kala bazı 
arkadaşların polis tarafın
dan "sakıncalılar listesi''ne 
dahil edildikleri için sınav
ıara giremiyeceklerini öğ
rendim. Birkaç gün sonra 
bana da, "sakıncalı" ol
maktan dolayı, sınava katı
lamıyacağımı bildiren bir 
yazı geldi. 

Benim durumumda bel
ki binlerce kişi var. Bun
ların çoğu da Kürdistanlı 
gençler. Faşizm böylece 
Kürt gençlerinin üniversi
telerde okumasını önleme
ye çalışıyor. 

Orman Kesimi Hız 

Kazandı, 

Sürgünler Başladı 

Dersim yöresinde çoğu 
köylerde keçi beslenmesi 
yasaklandı. Bu ormanı ko
rumak için değil. Çünkü o
nunla birlikte orman kesi
mi de hızlandı. Sömürgeci 
devlet, böylece, güya "ka
çakların saklanma yerlerini 
yok etmek istiyor. Aynı 
zamanda da köylüleri göçe 
zorluyor. 

Bunun yanısıra açık 
sürgünlere de başladılar. 
Çocukları solcu ve yurtse
ver olup da aranan aileler 
zorla Batı'ya gönderiliyor. 
Birçoklarına tebligat yapıl
dı. Riçik köyünden dört a
ileye, Hülüman'dan bir ai
leye (Mehmet Arslan aile-

Riya Azadi 

IŞKENCE SUÇ DEGiL.SÖZ ETMESi SUÇ-

Yoldaşlar, 
Faşist hükümet ve gerici 

basın son günlerde diline 
Bulgaristan "olayları" nı 
doladı. Amaçları pahalılık
tan, zulümden bıkan halk 
kitlelerinin dikkatini başka 
yana çekmek, aynı zaman
da sosyalizmi, sosyalist ül
keleri kötülemek. 

Bu ara aftan da çokça 
söz ediliyor. Ama bu af 
politik tutuklular için çık
mıyor. Onu, halkın sırtın
dan yüzmilyarları vuran 
hayali ihracatçılar için, 
silah tüccarları, babalar, 
katiller için çıkarıyorlar. 
Ama evinde sol kitap veya 
bir Kürtçe kaset bulundur
duğu için işkence çarkın
dan geçirilip örgüt üyesi 
diye ilan edilmiş insan 
lar içerde kalacak. 

İşkencenin hızında hiç 
bir azalma yok. Birkaç gün 
önce şu "pişmanlık" ya da 
ihbarcılık yasası TBMM'de 
görüşülürken milletvekili-

nin biri tutuklulara işken
ce yapıldığını, "Beyşehir 
ilçesinde polisin göz altına 
aldığı bir sanığın makatma 
cop soktuğunu" söylemesi 
üzerine, Bingöl milletvekili 
Hakkı Artukaslan söz ala
rak, "sayın başkan, bu 
sözler ayıptır, zabıttan çı
karılsın" diyor. Yani poli
sin öyle yapması ayıp değil 
de, bunun meclis zaptma 
geçmesi ayıp... Aslında 
Bay Artukaslan ve efendi
leri bu sözlerin dış basma 
yansımasından korkuyor
lar. 

Bu Artukaslan, Bin-
göl'de geniş toprakları, iş
yerleri, kitapçı dükkanları, 
lüks arabaları olan bir aile
den. Geçmişte gerici ve fa
şist hareketin içinde idi. 
Şimdi, bu hizmetlerine 
karşılık bir de parlamento 
üyesi yapıldı. Sömürgeciler 
onu Kürt halkına karşı i
kinci bir Kamuran İnan 
yapmak istiyorlar. 

(Devamı ll. sayfada) 

ÜNiVERSiTE GENÇLiCiNiN 

SORUNLARI ARTIYOR 

Beş yıllık faşizm dö
neminde üniversitelerdeki 
gençliğin sorunları daha da 
arttı. YöK'ün yasaları bir 
kılıç gibi öğrencilerin üs
tünde sallanmakta, yüzler
ce öğrenci atılmakta, on
binlercesi ise atılma kor
kusu içerisinde bulunmak
tadır. Çağdışı, gerici yasa 
ve uygulamalarla faşist 
cunta gençliğin beynini yı
kamaya çalışmaktadır. Bu 
konuda Ankara ünivesite
sinden bir arkadaş şunları 
yazıyor. 

Şimdi öyle bir durum
da okuyoruz ki anlatabil
mek gerçekten güç. Sizler 
yurtdışında birşeyler öğre-

si) yola çıkmaları bildiril
miş. Nazmiye, Kiği, Ho
zat, tüm yörelerden böy
le bir çok aile sürgün edi
liyor. 

Bu yeni sürgün halk a
rasında öfke yaratıyor. 

Çalışmalarınızda başarı
lar dilerim. 

Berxwedan - DERSİM 

niyor, bilginizi arttırıyor
sunuz. Bizler ise bildikle
rimizi de unutuyoruz. Her 
gün yeni bir kanun çıkar
tıyorlar. Tabii kanunlar 
bilinen ama,çlarla çıkarılı
yor. Şurası bir gerçektir 
ki Mussolini İtalyasının 
uygulamaları hüküm sür
mektedir üniversitelerde. 
Bu uygulamalarda mantık 
falan aramak hak getire. 
örneğin Ankara Hukuk 
Fakültesi bu tür faaliyet
lerin çok yoğun olduğu 
fakültelerden bir tanesidir. 
Beyin yıkama işi burada 
çok yoğun. 

Anlayacağınız daha 
şimdiden üniversitelerin 
birer tımarbaneden farkı 
yok. Kendimizi tanıyamaz 
duruma geldik. 

Ama bunlardan başka 
bir şey de beklemiyoruz. 
Hatta ileride daha kötüsüy
la karşılaşacağımızdan hiç 
şüphe etmiyorum. Acıdır 
ama bu da insana deneyim 
kazandırıyor. 

Xızan 1 F .Almanya 
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Riya Azadi Rfipel 3 

Kemal BURKA Y Yoldaş 'ın 
KOMKAR 7. Kurultayı 'nda Yaptığı Konuşma 

"ÖZGUR VE DEMOKRATiK 

KÜRDiSTAN'I KURMA YI BAŞARACAGIZ" 
De~erli arkadaşlar, 

Türkiye Kürdistanı Sosyalist Parti
si adına Kongrenizi, tüm delege arka
daşları ve KOMKAR'lı emekçileri iç
ten, sıcak duygulada selamlarım. 

Kuruluşundan bu yana geçen yedi 
yıl içinde KOMKAR'ın sürekli gelişip 
güçlendi~ini görmek bizi sevindiri
yor. Son 4,5 yıl içerisinde faşist reji
min baskılarını yalnız yurt içinde de
~il, yurtdışındaki işçi ve aydınlarımız 
üzerinde de yo~un biçimde estirdi~i 
göz önüne alınırsa, bu süre içinde 
KOMKAR' ın gücünü koruması ve ge
liştirmesi önem taşıyor. 

Bu herşeyden önce örgütünüzün 
izledi~i do~ru politikadan, KOM
KAR'lı emekçilerin fedakarca, mili
tanca çalışma anlayışından kaynak
lanıyor. 

KOMKAR buradaki işçi kitlemi
zin sorunlarına gereken önemi veri
yor, bu sorunların çözümü için çaba 
gösteriyor; işsizlige, yabancı düşman
lı~ına, savaş tehlikesine karşı Alman 
ve diğer ülkelerin işçileriyle omuz o
muza mücadele ediyor. 

Kuruldu~u günden bu yana 
KOMKAR, bölünmüş· ülkemizin çe
şitli parçalarında halkımızın kahra
manca yürüttüğü mücadeleye maddi 
ve moral destek sa~lamak, bu müca
deleyi komuoyuna duyurmak ve hal
kımızla dayanışmayı yükseltmek için 
yo~un çabalar gösterdi; Türkiye'deki 
faşist rejimin teşhir ve tecritinde ö
nemli görevler üstlendi. 

KOMKAR, çeşitli kültürel eylem
leriyle, a~ır baskılar altında olan hal
kımızın kültürünün gelişmesine de~er
li katkılarda bulundu ve bu çalışma
lan, kitlelerin örgütlenmesinde ve zul
me karşı mücadelede önemli bir araç 
olarak kullandı. 

Birli~in, örgütlü ve fedekarca ça
lışmanın ürünleri KOMKAR'ın müca
delesinde ve yaşamında somut olarak 
görülüyor. !nanıyorum ki bu aşama
dan sonra KOMKAR daha da gelişip 
kitleselleşecek, daha olumlu sonuç
lar alacaktır. 

Arkadaşlar, 
7. Kurultayınız, dünyamızda ve ül

kemizde önemli yıldönümleriyle aynı 
günlere rastlıyor. 

Daha 10 gün kadar önce dünya
mız, faşizm üzerindeki zaferin 40. 
yıldönümünü kutladı. Emperyalizmin 
bu en gerici ve saldırgan güçlerinin 
insanlı~a ne büyük acı ve kayıplara 
yol açtı~ı birkez daha gözler önüne 
serildi. 

Ne var ki bunu bilmek ve ondan 
söz etmek yetmez. Geçmişten yeteri 
kadar ders alabilmiş miyiz? Aynı acı
ların, ve belki de kat kat fazlasının 
tekrarlanmaması için yeterince çaba 
gösteriyor muyuz? önemli olan bu
dur. 

Hitler'i bir çılgın olarak nitelernek 
ve İkinci Dünya Savaşı'nın tüm güna
hını onunla çevresindeki bir avuç ki
şinin üstüne yüklemek bir bakıma ko
lay bir yoldur. Ama bu çılgın nasıl 
yüzbinleri örgütleyebildi ve milyonla
rı arkasından sürükleyebildi? Hitler'i 
yaratanın en başta Alman tekelci ka
pitalizmi oldu~unu herhalde unut
mamak gerekir. Ve o tekeller bugün 
de Amerika'da, Almanya'da, lngilte
re'de, Japonya'da vardırlar; daha da 
büyümüş, semirmişlerdir. Onlar bu
gün de halkların el eme~inin, alın te
rinin büyük bir bölümünü yıkıcı si
lahların yapımına harcıyor, hayatı 
ve insanlı~ı yokedebilecek bir nük
leer savaş tehlikesini canlı tutuyor
lar. 

Faşizmin yenilişinin 40. yıldönü
münde de onlar ve onların sözcüle
ri, en başta da Reagan, gerçekleri 
çarpıtmak, kitleleri yanıltmak, dün
yamızda gerilimi arttırmak için bü
yük çaba gösterdiler. Bu çevrelerin 
elinde güçlü propaganda araçlan var 
ve tehlikenin Sovyetler Birli~i'nden, 
sosyalist sistemden geldi~ine dair sü
rekli olarak kamuoyunu aldatmaya 
çalışıyorlar. 

Oysa Sovyetler Birli~i kuruldu~u 
günden bu yana sürekli ve samimi bir 
şekilde barışçı bir politika izledi ve 
bugün de yaptı~ı odur. Sovyetler Bir
li~i her türlü nükleer silalım yapımı
nın ve konumlandırılmasının durdu
rulmasını, bu silahların azaltılmasını 
ve giderek tümden ortadan kaldırıl
masını öneriyor. Sovyetler Birli~i, 
dünyamızda nükleer silahlardan arın
dırılmış bölgeler oluşturulmasını, Av
rupa ve Ortado~u 'nun da buna dahil 
edilmesini öneriyor. O, uzayın silah
landırılmamasını, ''yıldızlar savaşı'' 
girişimlerinin durdurulmasını istiyor. 
Bunlar çok açık, somut, barışçı öne
riler de~il mi? 

Ancak ABD emperyalistleri ve on
ların Batı dünyasındaki öteki yandaş
ları bu önerilere ve kitlelerin banş is
temine aldırmıyorlar. 

Reagan ve ötekiler, dünya kamuo
yunu aldatma çabalarına son verme
li ve Sovyetler Birli~i 'nin, sosyalist ül
kelerin somut barışçı önerilerine ce
vap vermelidirler. 

Ancak, ne yazık ki, bu çevrelerin 
kendili~inden böylesine olumlu bir 
tavrı benimsemiyeceklerini biliyoruz. 
Reagan ve benzerleri, halk oyuyla se
çilmiş olsalar bile, halkı de~il, tekel
leri temsil ediyorlar. Onların aşırı kar 
planiarına hizmet edivorlar. Durma
dan silah üretmelerinin, gerginliği art
tırmalarının nedeni budur. Barışı ve 
özgürlü~ü onlardan bekliyemeyiz. 

Barışı ancak kitlelerin mücadele
siyle kazanabiliriz. Savaş akbabaları
nın güçlü propaganda çarkının, yüz
lerce gazetenin, televizyon ve radyo 
vericisinin karşısına, uyanık, barışse
ver milyonların ordusunu dikmeliyiz. 
Reagan ve ötekilerinin kitleleri aldat
masına izin vermemeliyiz. 

Arkadaşlar, 
Geçtiğimiz günlerde önemli bir 

yıldönümü daha yaşadık. Vietnam 
halkı kurtuluşunun 10. yıldönümünü 
kutladı. Uzakdo~u'da, amansız bir 
emperyalist saldırıya karşı kazanılan 
bu zafer, Vietnam halkı için oldu~u 
kadar, dünyanın tüm halkları, barış, 
demokrasi ve ulusal kurtuluş güçle
ri için de önem taşıyordu. Diyebili
riz ki yi~it Vietnam halkı hepimiz 
için savaştı. 

Bu, ABD bakımından haksız, kir
li savaş, Amerikan halkına da bir hay
li acılara, kayıplara maloldu. Ne var
ki Amerikan emperyalistleri bu savaş
tan da gereken dersleri çıkarmadılar. 
Aradan çok geçmeden bu kez de 
Lübnan'da maceraya giriştiler. Ve a
çık Grenada zorbalığından sonra, 
şimdi de Nikaragua 'ya karşı böylesi
ne saldırgan ve maceracı bir tutum i
çindeler. 

Şili'deki faşist darbenin baş so
rumlusu ve Latin Amerika'daki öte
ki faşist ve gerici diktatörlüklerin 
-bizzat Nikaragua halkına uzun yıllar 
kan kusturan Samoza rejiminin- baş 
destekçisi olan ABD emperyalistleri, 
Nikaragua devrimine tahammül ede
miyor, hem de "özgürlük ve demok
rasi adına, bu halkın kendisine seçti
ği yönetimi devirmek, devrimi bo~
mak istiyorlar. Bu. Abraham Lin
koln 'u öldürten Güney li köle sahip
lerinin mantığıdır. 

Emperyalist çevrelerin bugün fa
şizme ilişkin söylediklerinde samimi 
olmadıkları, özgürlük ve demokrasi 
konusundaki sözlerinin tam bir iki
yüzlülük oldu~u, bizzat bizim ülke
mizdeki faşist rejime sağladıkları des
tekten bellidir. Bu kanlı rejim, en 
başta ABD emperyalistlerinin çaba
sıyla işbaşma geldi ve yine onların ve 

(Devamı 3. sayfada) 
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Rupel 4 Riya Azadi 

•• 
Halk1m1z1n Yak1n Tarihinden Onemli Bir Sayfa 

ŞEYH SAiT AY AKLANMASI 
Şeyh Sait ayaklanmasının üzerin

den 60 yıl geçti. Bu ayaklanmaya ka· 
tılmış savaşçilar arasında hala hayatta 
olanlar var. O dönemin çocukları ise 
bugünün yaşlıları. Bu ayaklanmanın iz
leri halkımız için hala tazedir. 

Sömürgeci güçler, halkımızın Cum
huriyet dönemindeki bu ilk ayaklan
masını da kan ve ateşle ezdiler. Ama bu 
Kürt halkının özgürlük tutkusunu, kur
tuluş kavgasını yok edemedi; aksine bu 
tutkuyu daha da biledi. Verilen kur
baniar, çekilen acılar halkımızın safla
nnda yeni ve daha gür mücadele to
humları ekti. Sömürgeci güçlerin o gün 
ve daha sonra, Kürt halkının direncini 
kırmak, onu köleleştirmek, ona dilini, 
kültürünü, tarihini unutturmak için 
başvurduğu tüm yol ve yöntemler para 
etmedi. Bugün de halkımız .. parçalan
mış olan ülkesinin her parçasında yi
ğitçe savaşıyor ve bu savaş zafere ka
dar devam edecek. 

Şeyh Sait Ayaklanması 
Hangi Koşullarda Patlak Verdi 

Türk sömürgecileri, uzun yıllar 
Şeyh Sait ayaklanmasına ilişkin ger
çekleri örtbas etmek, çarpıtmak için 
yoğun çabalar harcadılar. Bu ayaklan· 
mayı "Kemalist reformlar"a, ya da 
' devrimler' 'e karşı gerici bir hareket 
gibi sunmaya çalıştılar. Ayaklanmanın 
arkasında ' İngiliz parmağı'' gösterdi
ler. Ne var ki bu iddialann gerçeklerle 
bir ilişkisi yok. Bu, geniş halk yığınla
nnın katıldığı bir ulusal ayaklanma idi 
ve onu yaratan nedenler, daha Osman
lıların despot yönetimi altında başla
yıp, Cumhuriyetten sonra da devam 
eden, hatta daha da ağırlaşan baskı ve 
sömürü rejiminde yatmaktadır. 

Kürdistan, despot Osmanlı rejimine 
karşı tüm 19. Yüzyıl boyunca bir biri 
ardı sıra patlak veren ayaklanmalara 
sahne oldu. Bunlar içinde geniş boyut
lu olan ve Osmanlılann ancak İran 'la 
va Batılı büyük sömürgeci devletlerle 
işbirliği ederek bastırabildikleri iki ta
nesi, Bedirhan Paşa ile Şeyh Ubeydul
lah ayaklanması ulusal bağımsızlığa 
yöneliktiler. 

Kürt ulusal hareketi 20. Yüzyılın 
başlarında daha örgütlü biçimler ka· 
zanmaya başladı. 1898 yılında Kahire'
de yayınlanan Kürdistan dergisi, Kürt 
halkının kültür değerleri ve tarihinin 
yanısıra, ulusal amaçlarını da ortaya 
koyuyordu. 1908 Meşrutiyet hareke
tinden sonra Osmanlı devletinde olu
şan nisbi demokratik ortamda Kürtler 
de çeşitli örgütler kurdular ve yayınlar 
çıkardılar. Bu yayınlarda dil, kültür, ta
rih sorunlan canlı biçimde tartışılıyor, 

ulusal hak ve istekler dile getiriliyordu. 
Osmanlı Devleti, Alman emperya

listlerinin güdümünde girdiği Birinci 
Dünya Savaşından yenik çıktı. Emper
yalistler 1916 yılında kendi aralarında 
yaptıklan Sykes Picot anlaşmasına uy
gun olarak Osmanlılann mirasını kendi 
aralannda bölüştüler, Arabistan'da 
kendi payianna düşen yerlerde kukla 
yönetimler oluşturdular. Kürdistan da 
birkez daha parçalandı. 

Rusya'da zafere ulaşan 1917 Büyük 
Ekim Devrimi, Çarlığa bağlı bir dizi 
halkı özgürlüğe kavuşturmuş ve sosya
lizm yoluna sokmuştu. Bu, ulusal bas· 
kı altındaki diğer Asya, Afrika, Ameri· 
ka halkları için de güçlü bir esin kay
nağı olmuş, ulusal kurtuluş mücadele
lerinin başlaması ve zaferi için uygun 
koşullar yaratmıştı. 

Savaş sonrasında galip devletlerle 
Osmanlılar arasında yapılan barış gö
rüşmelerine Kürtler de temsilcileri Şe
rif Paşa vasıtasıyla katıldılar. Sevr and
Iaşması ile Doğu 'da Ermenistan 'ın ya
nısıra bir Kürdistan devletinin de ku
rulması kabul edildi. Sözkonusu devlet 
Kürdistan 'ın tamamını değil, ancak bir 
parçasını kapsıyordu; buna rağmen, 
Kürtler bakımından önemli bir olaydı. 

Ancak olaylar başka türlü gelişti ve 
Sevr andiaşması da kağıt üzerinde kal
dı. Anadoluyu paylaşmak üzere dört 
bir yandan saldırıya geçen emperyalist 
güçlere karşı Türkler gibi Kürtler ve 
diğer azınlık halklar -örneğin Çerkez
ler- de çoğu yerde kendiliğinden dire
nişe geçtiler. Direniş hareketini birleş
tiren ve örgütlü bir öncülüğe kavuştu
ran Erzurum ve Sivas Kongreleri, Kürt 
nüfusun yoğun bulunduğu bu illerde 
toplandı ve Kürtler bu kongrelerde et
kin bir rol oynadılar. Mustafa Kemal 
ve arkadaşlan, "Saltanatın ve Halifeli
ğin" korunmasını temel slogan yaptılar 
ve tüm bu halkları birleştirebilecek is
lami bir cephe oluşturdular. 

Bu nedenledir ki daha kurtuluş sa
vaşı sırasında Diyarbakır'da, Malatya'
da, Dersim'de güçlü biçimde kendini 
gösteren ve hatta Sivas yöresinde Koç
giri 'de bir ayaklanmaya dönüşen Kürt 
ulusal hareketi, büyük ölçüde aynşıp 
bağımsız bir yol izlemedi ve Mustafa 
Kemal liderliğindeki mücadele ile bir
leşti. Mustafa Kemal, Kürtleri yatıştır
mak ve onlan ittifaka kazanmak için 
yoğun çabalar gösterdi. Osmanlı hü
kümetinin temsilcileriyle Heyeti Tem
siliye arasında Amasya'da yapılan gö
rüşmede Kürdistan'a özerklik verilme
si konusunda görüş birliğine varıldı ve 
bu "Kürdistan'a duyuruldu". Ankara'· 
da oluşturulan Millet Meclisi 'ne Kür
distan adına bir dizi Kürt aşiret reisi, 
eşrafı katıldı. 

Lozan Konferansı 'nda da Kürt so
runu yoğun biçimde tartışıldı. Türk 
temsilcisi İsmet Paşa'nın aynı zamanda 
Kürtleri temsil ettiğine dair Ankara 
Büyük Millet Meclisi'ndeki 72 Kürt 
milletvekiline teller çektirildi. İsmet 
Paşa konferansta Kürt halkını inkar 
etmedi, tersine ona övgüler yağdırdı. 

Ne var ki Lozan'dan hemen sonra, 
iktidarı elde tutan Türk burjuvazisi ve 
onun temsilcileri Kürtlere ilişkin vaat
leri çabuk unutular. 1924 'te çıkanlan 
anayasada devletin resmi dili Türkçe 
olarak benimsendi ve Kürt halkına en 
basit bir ulusal ve demokratik hak ta
nınmadı. Tersine, Kürt halkına yönelik 
ırkçı, şoven bir baskı politikası hızla 
yürürlüğe sokuldu. Bu baskı politikası
nın Kürt halkı içinde tepkiler yaratma
sı kaçınılmazdı ve çok geçmeden bu 
tepkiler görüldü. 

Ayaklanmanın Zamansız 

Başlaması 

Birkısım Kürt aydın ve yurtseverleri 
1922 yılında "Kürt İstiklal Cemiye
ti"ni (Azada örgütü) oluşturmuşlardı. 
Başkanlığını Cibranlı Miralay Halit 
Bey'in yaptığı bu gizli örgüt, kısa süre
de Kürdistan 'ın birçok yerinde şubeler 
açmıştı. üyeleri arasında milletvekille
ri, subaylar, doktorlar, din adamları 
vardı. Kürdistan'da son derece güçlü 
olan Nakşibendi tarikatının lideri 
Şeyh Sait de bunlar arasındaydı. 

Ankara hükümeti bu örgütten ha
berdardı, kitleler arasında gereği gibi 
örgütlenmeden, ayaklanma hazırlıkla
nnı tamamlamadan onu dağıtmak ve 
yurtsever hareketi bastırmak için fırsat 
kollamakta idi. 

Bitlis Milletvekili Ziya Bey'in 1924 
Haziranında, Kürdistan 'daki bir birlik
te subay olan kardeşine çektiği telgraf 
yanlış anlaşıldı ve ayaklanmanın başla
tılması için işaret sanıldı. Hakkari yö
resindeki Nesturilere karşı konumlan
dırılmış olan bir askeri birliğin başın
daki Kürt subayları, İhsan Nuri ve ar
kadaşlan, askerleriyle birlikte baş kal
dırdılar ve dağa çıktılar. Ancak bu za
mansız hareket çevreden ciddi bir des
tek görmedi ve subaylar bir süre sonra 
erieri terhis edip, kendileri de Suriye'· 
ye geçtiler. 

Ankara hükümeti bunu uygun bir fır
sat sayıp "Kürt İstiklal Cemiyeti "ne 
karşı tutuklamaları başlattı. Tutukla
nanlar arasında Miralay Halit Bey de 
vardı. Şeyh Sait sözkonusu günlerde 
Hınıs'ta bulunuyordu. Hükümet ma· 
kamlannca, tutuklanan kişilerle ilgili 
tanıklık yapmak üzere mahkemeye 
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Riya Azadi 

ça~nldı; ancak bunun bir tuzak oldu
~unu anlıyan Şeyh Sait ça~nya uy
madı ve Palu 'ya do~ru hareket etti. Bu 
yolculuk sırasında kendisine kalabalık 
bir kitle eşlik etti. Şubat başında Piran 
yöresine vardı~ında, bölgeye gelen bir 
jandarma birli~i, kafile içinde hakla
nnda tutuklama karan bulunan bazı 
kişiler oldu~nu ileri sürerek bunlann 
teslim edilmesini istedi. Bu istek red 
edilince jandarma zora başvurdu ve ça
tışma çıktı. Bu olayda jandarma bir
kaç kayıp verdi ve geri çekildi. 

Hükümet bu olayı bahane ederek 
Şeyh Sait üzerine askeri birlikler sevk 
etti ve o, ayaklanmayı başlatan kıvıl
cım oldu. Çevre ilçelerde hükümet bi
nası ve karakollar kısa sürede ele geçi
rildi, Daralıine (Genç) Kürdistan'ın ge
çici merkezi tayin edildi. 

Ayaklanmanın duyulması ile birlik
te Ankara hükümeti harekete geçti. 23 
Şubat'ta Genç, Muş, Ergani, Dersim, 
Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek, 
Siirt, Bitlis, Van, Hakkari ve Erzu
rum 'u kapsayan bölgede sıkıyönetim 
ilan edildi. Bölgeye asker ve malzeme 
sevkiyatı başladı. 

Yurtsever güçler kısa sürede Lice, 
Hani, Ergani, Maden ve Siverek'i işgal 
ettiler. V arto bölgesinde Türk birlikleri 
bozguna u~radı. 

Ankara Büyük Millet Meclisinile sert
lik taraftarlan harekete geçtiler. 3 
Mart'ta "Takriri Sükun" kanunu çıka
nldı ve İstiklal mahkemeleri kuruldu. 
Mustafa Kemal ve öteki yandaşlan, 
sözkonusu olaylan, muhalefet hareke
tini ve hoşlanna gitmeyen tüm sesleri 
bastırmak için uygun bir fırsat saydı
lar. İlk gün, İstanbul'da çıkan beş bü
yük gazete kapatıldı. Bir hafta içinde 
bu sayı dokuza çıktı. Bir grup gazete
ci tutuklanarak yargılanmak üzere Di
yarbakır ve Elazı~ İstiklal mahkemele
rine gönderildi. 

Şeyh Şerif ve Yado'nun komuta
sındaki güçler Elazı~'ı kolayca ele ge
çirdiler tutuklulan serbest bıraktılar. 
Elazı~ı korumakla görevli askeri birlik
ler Elazı~-Malatya arasındaki Kömür
han mevkiine çekildiler. Hasananlı 
Halit komutasındaki yurtsever güçler 
ı9 Mart'ta Malazgirt ve Muş'u ele ge
çirdiler. Aynı günlerde, Türk hükümeti
nin elinde esir olan Halit Bey ve Yusuf 
Ziya Bitlis'te idam edildiler. 

Yurtsever güçler üç koldan Diyarba
kır üzerine yürüdüler ve 2 Mart'ta ken
ti kuşattılar. Çatışmalar 22 Mart saba
hına kadar devam etti. Bir ara 60 kişi
lik bir grup kente sızınayı başardı. Ne 
var ki kenti ele geçiremediler ve bu ku
şatma yenilgiye u~radı. Yeni askeri 
birliklerin bölgeye ulaşması üzerine 
yurtsever güçler geri çekilmek zorunda 
kaldılar. 

Mart sonunda düşman saldınsı güç
lendi. Türk hükümeti Fransızlarla anla
şarak önemli askeri birlikleri Suriye'
den geçirerek Kürtleri Mardin ve Di
yarbakır yöresinde kuşattı. Düzenli 
biriikiere karşı tutunarnıyan halk güç-

leri Şerafeddin da~lanna do~ru çekil
diler. 8 Nisan'da Muş yeniden Türk 
birliklerinin eline geçti. Ayaklanmanın 
yenilgiye u~radı~ını gören Şeyh Sait, 
yanındakilerle birlikte İran' a geçmeyi 
düşünüyordu. Ancak yanındakilerden 
Binbaşı Kasım adında bir alça~ın ih
banyla Çarbuhur köprüsünde etrafı 
çevrildi ve yakalandı. 

"Amacınız Bagımsız Bir 
Kürdistan Kurmaktı" 

Şeyh Sait ve arkadaşlannın bir bö
lümü Mayıs sonunda Diyarbakır lstiklal 
Mahkemisinde yargılandılar, 27 Hazi
ran'da o ve 46 arkadaşı idama mah
kum edildiler ve ertesi gün idam edildi
ler. 

Sömürgeci Türk yönetimi, Şeyh 
Sait ayaklanmasının iç yüzünü dünya 
kamuoyundan saklamak, onu karala
mak ve gerici göstermek için, o günden 
bu yana birhayli propaganda yürüttü. 
Ancak bu yargılamanın kendisi onu 
yalanlıyor. 

Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nin 
savcısı, bu ayaklanmayı Bosna, Hersek, 
Arnavutluk, Suriye ve Filistin kurtuluş 
hareketlerine benzetiyor, "Kürt ihtila
li" olarak niteliyordu. Mahkeme baş
kanı ise karan açıklarken şöyle diyor
du: 'Aranızdan bazılan hükümetin ida
ri yolsuzluklannı isyan bahanesi yaptı
lar, di~erleri hilafetin müdafaasını se
bep olarak gösterdiler; fakat hepiniz 
bir noktada birleştiniz: Ba~ımsız bir 
Kürdistan yaratmak. ' ' 

Şeyh Sait ve arkadaşlan yargılama 
boyunca haklı amaçlar için savaştıkla
nnı söylediler ve baş e~mediler. İdam 
sehpası önünde Şeyh Sait, ''6 Milyon 
Kürt birgün sizlerden öcümüzü alacak
tır!" diye haykırdı. Dr. Fuat'ın son 
sözü: "Yaşasın Kürdistan!" oldu. 

Halkımıza karşı 
Barbarlık ve Soykırımı 

Galip düşman yeni bir barbarlık ör
ne~i verdi. Şark İstiklal Mahkemesi Ni
san ve Temmuz arasında Kürt yurtse
verlerine idam cezalan biçti ve yüzler
ce aydın ve yurtsever dara~açlarına 
gönderildiler. 

Halka karşı zulüm ve gaddarlık ise 

tüm ölçüleri aştı. Insanlar, ayaklanma
ya katılıp katılmadıkianna bakılmaksı
zın, çocuk, kadın ve yaşlı demeden 
soy kırımından geçirildiler, harmanlar
da, de~irmenlerde idam mangalarının 
kurşunlarıyla tarandılar veya toplu hal
de diri diri yakıldılar. İşkencenin türlü
sünü gördüler. İşe yarar herşey talan e
dildi, yiyecekler tahrip edildi. 

Bölgeyi tarayan askeri birlikler 
27.000 kişiyi yok ettiler. Bunun ardın
dan ise "Mecburi İskan" kanunu cıka
rıldı ve halkımızın Batı ya kitle halinde 
sürgünü başlatıldı. 

Rôpel 5 

Yenilginin Nedenleri 
ve Sonuçları 

Kürt halkı bu savaşta ne politik, 
ne de askeri bakımdan gere~i gibi ör
gütlü de~ildi. Ayaklanma, daha çok, 
a~ır zulüm ve sömürüye karşı kendili
~inden bir başkaldın niteli~i taşıyor
du. Liderler kitlelerin önüne, onlann 
temel çıkarlarını, ekonomik ve demok
ratik istemlerini içeren açık, net bir 
program koyamadıklan gibi, onlan, 
koşullara uygun bir direnme savaşının 
gereklerine göre de örgütliyemediler. 
Silah ve teknik bakımından üstün, iyi 
e~itilmiş bir düzenli orduya karşı, halk 
düzensiz biçimde ve daha çok moral 
gücüyle savaştı. İzlenen savaş taktikleri 
yanlıştı. ülkenin co~rafyasına, eldeki 
olanaklara uygun savaş taktikleri -ör
ne~in partizan savaşı- örgütlenemedi. 

Di~er yandan Kürdistan 'daki feodal 
yapı, mezhep ve aşiret çelişkileri tüm 
güçlerin birli~ini engelledi, düşman da 
bu çelişkileri, herzamanki gibi kullan
masını bildi. Kimi yerde, düşmanın 
vaatlerine kanan şefler tarafsız kalır
ken, kimi yerde, de bizzat düşmana 
destek oldular ve yurtsever güçleri arka
dan vurdular. öme~in Varto yöresinde 
Lolan ve Hormekan aşiretlerinin tu
tumu böyle oldu. 

Kürt ayaklanması uluslararası dü
zeyde de gerekli destek ve ilişkilere sa
hip de~ildi. 

Tüm bu nedenlerle ayaklanma ye
nilgiye u~radı. Ancak Kürt halkı, lider
lerinin yok edilmesine ra~men, yer 
yer, Çapakçur, Sason da~lannda oldu
ğu gibi kahramanca direndi ve bu dire
niş üç yıl kadar sonra Ağn yöresinde 
yeni bir ayaklanmaya yol açtı. 

Düşmanın zulmü, baskısı ve dök
tüğü kanlar ise Kürdistan' da yurtsever
lik ateşini yok edemedi, tersine bu 
ateşi alevlendirdi; o güne dek politi
kanın dışında olan geniş halk yı~ınla
nnı uyandırdı, ulusal duygulan güç
lendirdi. 

Di~er yandan, Ankara hükümeti, 
ülkedeki muhalefet güçlerini baskı al
tına almak, işçi sınıfından ve diğer 
toplum kesimlerinden gelen demokra
tik istemleri bastırmak için bu ayak
lanmayı bir bahane olarak kullandı. ı 7 
Kasım ı924'te Atatürk'ün onayı ile 
kurulmuş olan Terakkiperver Cumhu
riyet Fırkası kapatıldı. Çünkü o, Cum
hurbaşkanı 'nın siyasi partilerden ba
~ımsız olmasını, serbest seçimleri, yar
gının ba~ımsızlı~ını, basın özgürlüğünü 
ve benzer demokratik istemleri savu
nuyordu. Bunun yanısıra işçi hareketi 
daha sert bir baskı altına alındı, sendi
kalar kapatıldı ve ı Mayıs yasaklandı. 
ı Mayısın yeniden işçi bayramı olarak 
kutlanması, ancak ı976'da ve işçl sını
fının zorlu mücadelesiyle mümkün ola
caktı. 

Kemalist iktidar, Kürt halkının ye
nilgisiyle birlikte halkımızın tarihi ve 

(Arkası 8. sayfada) 
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Rupel 6 Riya Azadi 

D1 Sala 60 Da 

SERHILDANA 
Jı serhıldana Şex Sait vır da 60 sal 

derbaz b(ın. Dı destpe ka me ha Sıba
te, sala 1925, gele me dıji zılm fı zor
destiya Roma Reş seri hılda. Ew ser
lııldan bo azadiye bfı, bo avakırma 
Kurdıstaneke azad bfı. Dı nav çend 
rojan da Kurd lı gelek ciyan bı xur
ti rabfın, çawa agır bı giyaye hısk 
bıkeve. Le pır mıxabın zfı ji şıki
yan. Dıjmın xurt bfı, bı nizarn bfı 

fı Kurdan ne gora şereki dırej xwe 
rez (ı hazır kırıbfın. Şoreş dı xwin 
fı şewate da hat pelıxandın. 

Ku rdan disa wındakır, le tesira 
serhıldane lı ser gele Kurd xurt bfı. 

Bir fı baweriyen welatparezi bı fı

rehi fı kurahi dı nav gel da bıngeh 
gırt. Rojen serhıldane jı bira gele 
me neçfın. Gele k kese n ku ew roj 
ditın hin xweş ın. Çirok fı kılamen 

derheqa serhıldane iroj ji dı her male
ke Kurdda te ne gotın. 

Sederne Serhildane Çı bu n 

Hukumeta Tırk, lı derheqa serhıl
dana Şex Sait da propagandeyeke ge
lek mezın kır lı ser derewan, xwest 
şoreşa Kurd xeraw nişande jı xelke 
Tırkiye fı biyaniyan ra. We got ew 
serhıldana kewneperestan bfı ku dıji 
"reform" fı "şoreşen" Kemalistan 
derketın, xwestın disa Padişah fı Xeli
fe binın ser hukım. Disa gotın, dı paş 
ve serhıldane da tıliya ingilizan hebfı 
ku dıxwestın jı hukumeta Enqere ra 
sere şeke derxının da ku bıkarıbın 
pırsa Mu su le gora daxwazen xwe safi 
bıkın. Le ev gıli gotın ne rast ın; sede
me serhıldana Kurdan ne wek gotına 
hukumeta Tırka ye zordest e. 

Bele, serok e serhıldane Şex Sait 
bı xwe ehle din bfı, seroke teriqata 
Naqşibendi bfı ku lı Kurdıstane tesi
ra xwe gelek mezın bfı. Tevi wi hın 
şexen dın ji dı serhıldane da ci gır
tın. Herusa ji ewana dı dema serhıl .. 
dane da belısa din fı diyanete kırın, 
xwestın bı vi awayi gele Kurd bı xur
ti dıji bandfıra hukumeta Tırk derxı
nın. Le ew nişanen xuyayi ne bes ın 
ku merıv beje serhıldan bo arman
cen dini bfın fı Şex Sait fı hevalen wi 
dıxwestın Padişahi fı Xelifetiye car
dın avabıkın. 

Armanca Serhıldane 
Kurdistana Azad Bu 

Sederne serhıldane dı bıngehi da 
zulm fı zordestiya ser gele Kurd bfı. 
Hin 50-100 sali zetır bere ji Kurdan 
dıji Dewleta Osmani gelek caran seri 
hıldan fı xwestın Kurdıstane azad bı
kın. 

Dı sala 1806'da lı Sılemaniye Av-

dırehman Paşaye Baban bona ve ye
ke seri hılda. Dı 1820'da Zazayan se
ri hıldan. Dı salen 1829-1839'an lı 
Mıntıqa Rewandfıze, Çolemerge, Tur 
Abdin, Sincar fı Diyarbekre Kurd ge
le caran rabfın fı dewlata Osmani her
care leşkereki gelek gıran şande ser 
wan. Dı rabuna Rewandfıze navbera 
salen 1835 fı 1839 da, seroke serhıl
dane Mehmet Paşa jı Ezırbaycane he
ya Zaxoye lı Kurdıstana Iraqe xıste 
bın deste xwe, xwest dewleteki ser
bıxwe avake. Wi dıji Osmani fı İrani
ya lı du eniyan şer kır, dıjmın xurt bfı 
fı lı dawiye wındakır. 

Pışti, dı salen 1840'i da Bedırxan 
Beg rabfı. Pışti Bedırxan Beg Şex U
beydullah ... Arınanca wan herduwan 
ji avakırma dewleteke Kurdi bfı. Le 
Osmani fı İraniyan, bı alikariya dew
leten Xerbi yen kolonyalist zora wan 
ji bırın. 

Dı sala 1908'da "Jontırkan" şoreş 
çekırın fı dı dewleta Osmani da meş
rutiyet ilan bfı. Dı destpe ke da azadi 
fı serbestiyek fıreh hebfı. W ek gele ını
leten bın deste Osmanl.yan, Kurdan ji 
xwe ra komeleyen siyasi fı çandi ava
kırın, kovar fı rojname derxıstın. Dı 
van kovar fı rojnameyan da h ser zı
man, çand fı diroka Kurdan nıvisin fı 

armancen xwe yen milli nişan dan. 
Pır nebori hukumeta "Jontırkan"İt
tihat fı Terakki dawiya serbestiye a
ni, fı komele fı kovar-roJnameyen 
Ku rdi ji gırtın. 

Tırk bı dfı Elmana ketın Şere Ci
hane MP.zın a Peşin, xwestın heya 
Navçeye Esya bıçın fı imparatoriyek 
mezın avakın, roje n bere bı paş va 
binın... Le şer wındakırın fı dawiya 
Dewleta Osmani hat. 

Hin dı nav şer da, sala 1916, hın 
dewleten Rojava, bona parvekırına 

erde Osmaniyan dı nav xwe da hev
hatına Cykes Picot çekırın. Pışti şer 
dı sala 1920'da devlete n Rojava fı Os
mani Hevhatına Sevre imzakırın. Bı 

ve hevhatıne Devieta Osmani belav 
dıbfı, pıraniya erde we dı nav dewle
te n imperyalist da parva dıbfı, jı Tır
kan ra lı dora Enqere dewleteki pı
çfık sazdıbfı, h Rojhılat ji du dewle
ten nu, Ermenistan fı Kurdıstan da
hate avakırın. 

Kurd ji bı awayeki resmi dı Hev
hatına Sewre da amadebfın. Nunere 
wan Şerif Paşa bfı. Dewleta Kurdi 
ku gora ve hevhatıne çe dıbfı, tene 
beşeki Kurdıstane dıgırte nav sinoren 
xwe. Disa ji ew bo Kurdan gaveki me
zın bfı. Le bfıyer bı şıkleki dm pekha
tın fı Sewr ji lı ser kaxıze ma. 

İmperyalisten İngıliz, Fransız fı İ
talyan, bona destxıstına para xwe e
rişi ser Anadole fı Kurdıstane kırın; 

bereki va ji Yewnani kışkırın. Gelen 

Kurd, Tırk fı Çerkez h her dere rabfın 
dıji erişgeran şer kırın. Kurdan lı 
Ku rdıstana je ri dıji İngilızan fı lı Ru
ha fı Enteb fı Meraşe dıji Frasızan ca
meriyek mezın nişan dan ku leşge
ren Tırk lı meydane tune bfı .... 

Hınge Mıstefa Kemal derkete 
meydane bı nave xılaskırına Seltanat 
fı Xelifete, din fı dewleta Osmani, jı 
deste dewleten Rojava. 

Bı rasti, Mıstefa Kemal bı baqıli, 
bı hostati dest bı kar kır, bı nave am 
fı Xelifete cepheyeki İslami avakır fı 
hemfı gele n İslam gıhande hev ... Jı 

şe x fı axa fı b ege n Ku rdan ra gel ek na
me şandın fı te da got · 'iro roja yekı
tiye ye, da ku em bıkarıbın mal fı 

namusa xwe jı biyaniyan bıparezın". 
Disa jı Kurdan ra got ku heqen wan 
en milli hene fı jı wan ra xwemux
tari we be dayin ... 

Bona ve yeke bfı ku Kurdan riya 
xwe jı Tırkan veneqetandın, dı bın 

seroktiya Mıstefa Kemal da yekbfın. 
Kongreyen Erzurum fı Sevase dı van 
bajaran da kombfın ku pıraniya xel
ke wan Kurd bfın fı her usa ji, nune
ren Kurdan dı van Kongreyan da ci
yek fıreh gırtın. Disa ji, hin dı nav şer 
da, tevgera Kurdi bo serbestiye lı hın 
ciyan, h Meletye, Elazize, Sevas fı 

Diyerbekre xwe bı xurti nişan da. 
Pışti şer dı Konferansa Lozane da 

pırsa Kurdi disa bı xurti hat qısekırin. 
Le bı rasti, ve deme da Kurdan sısti 
nişan dan, bı pırsa xwera xudi der
neketın, baweriya xwe bı hukmeta 
Enqere anin. 72 mebfısen Kurd h 
Meclisa Enqere jı Konferanse ra tel 
kışandın ku İsmet Paşa çawa nune
re Tırkan e, her usa ji nenere Kur
dan e ... 

Le pışti ku Mıstefa Kemal fı heva
len xwe, ango hukumeta Enqere, ka
re xwe bır seri, rfı jı Kurdan vege
rand, siyaseta bfırjfıwaziya Tırk fı şo
vın fı zordest da peş xwe. Bıngehen 
dewleta Tırkiye h ser nıjadparezye 
çe kır, tu muxtari fı heq neda Ku rdan. 
İja riya Kurdan fı dewleta nu disa cu
da bfı, Kurdan destpekırın lı riya rız
gariye geriyan. 

Ev e sederne bıngehin e serhıldana 
Şex Sait fı serhıldanen pışti we. 

Serhıldan Bewext Destpekır 

Hin dı sala 1922'da hın Kurden 
birewer fı welatparez "Komela Ser
xwebfına Kurdıstane" (Komela Aza
di) avakırıbfın. Seroke ve rexıstıne 
Miralay Xalıt Bege Cibran bfı. We bı 
veşarti kar dıkır fı dı demeke kurt da 
h gelek bajaren Kurdıstane b~şen re 
xıstıne avabfın. Dı nav endame n we 
da mebfıs, zabıt, toxtor fı her usa ji 
eşraf fı şex hebfın. Şex Sait ji bfı en-
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Riya Azadi 

SEX 
aame re xıstıne. 

Hukumeta Tırk hay jı ve komele 
hebu, bı reya casusen xwe bı du we 
bu u dıxwest re nede ku ew xwe baş 
çe bıke u bışıdine, rojki bere erışi 

ser we bıke u belav bıke. 
Dı havina sala 1924'a da Mebuse 

Bıtlıse Ziya Beg jı bıraye xwe ra 
telgırafek kışandı bu lı Kurdısta

ne zabıt bu. Wi ew te lgraf bı xeleti 
femkır, usa te gihışt ku ew nişana 
destpekırına serhıldane ye. Bona ve 
yeke, İhsan Nuri u çend hevalen xwe 
ku lı mıntıqa Bıtlise zabıt bun lı ser 
komek leşker, xwe ase kırın u der
ketın çiye, Le di tın ku jı xelke ra
bun-tışt tune ye, beçare leşker ter
his kırın u xwe ji derbazi Suri bun. 

Hukumeta Tırk ew buyer jı xwe 
ra kır mane u dest bı gırtına endamen 
Komela Azadi kır. Seroke rexıstıne 
Xalıt Beg ji hat gırtın. 

Hınge Şex Sait lı mıntıqa Xınıse 

bu. Hukumete je ra xeber şand ku be 
dı mehkeme da şadeti bıke. Şex te
gihışt ku ew dafeke bo wi u razi ne
bu, tevi hın ınıriden xwe jı Xınıse 

der ket, bere xwe da Paloye. 
Dı re da gelek kes tevle bun. De

ma ew gihaştın mıntıqa Piran, komek 
cendırmeye Tırk ji hat we. Cendırme 
nave çend kesan da u xwest ku wan 
bıgre bıbe. Şex razi nebu. Jı her ku 
cendırme xwest dare zore bıbe, mu
sademe çe bu u cEmdırme ha tın ku ş
tın. ü ev bu yer bu sederne destpe kı
rma serhıldane. 7'e Sıbate bu, sala 
1925. 

Hukumete jı vır u we leşker şan
de ser Şex Sait. Kurdan ji dest pe kı
rm, avetın ser qereqol u bajaran. 

Xane, Lice, Siverek, Darahene 
(Genç) dı demeke kurt da ket dest 
Kurdan. Darahene kırın payitexte 
Kurdıstane ye mıweqet. 

Kurdan Palo ji gırtın u dı bın se
rektiya Şex Şerif u Yado da eris bı
rm ser Xarpıte (Elazize ), Fırqa Elazi-
ze revi u bajar kete deste Ku rdan. 

Xebera serhıldane çawa giha En
qere, hukumet berna kombu u idara 
Orfi e lan kır u jı çarali leşkere gıran 
rekır ser Kurdıstane. Meclisa Enqere 
bı we ji nema, dı 3 'ye Adare da hu
kurnet hat guhartın, Fethi Okyar çu, 
İsmet Paşa (İnönü) bu kumeta nu saz
kır. İsmet, esle xwe Kurd bu, le jı ye 
dın hışktır bu. Şıkandın u qırkırına 
Kurdan bı deste wi hat çekırın. 

Dı 4'e Adare da Qanuna "Takriri 
Sukun" hat derxıstın, "İstiklal Mah
kemeleri'' hat sazkırın, gelek rojname 
lı Enqere u İstembole hatın gırtın 
u gelek rojnamevan ketın hepse. 

Dı 19'e Adare da Xalıt Beg u Ziya 
Beg lı Bıtlise Hatın dardakırın. Pışti 

SAiT 
we Kurde dora Muşe rabun u Muş 
u Mılazgir gırtın. Kurdan bı se qolan 
erişi ser Diyarbekre kırın, 2'ye Ada
re da dor·ıe gırtın. Qasi 60 kes jı wan 
jı bedene derbaz bun u ketın bajer ji. 
Le pır mıxabın dı vi şeri da bı ser ne
ketın, şıkiyan u 22'ye Adare da şun
da kışiyan. Dı dest dıjmın da top u 
makineli hebun u bedenen bajer ji as
tengek mezın bu bo Kurdan. 

Hukumeta Tırk, Franse razi kır u 
qısmek leşkere xwe jı Suri, bın xete 
ra derbaz kır u jı cenub lı mıntıqa 

Merdine-Ruhaye erişi ser Kurdan 
kır. Esker gıran bu u Kurd şunda kı
şiyan. 

Lı Elazize hın k e se n hov u n ez an 
dest bı talana bajer kırın. Bona ve 
yeke, xelke bajer ku destpeke da bı 
serhıldane ra bu, dıji we rabu u bajar 
gırte dest xwe, leşger vegeriya. 

Lı mıntıqa Wartoye eşiren Xor
mekan u Lolan pıştgıriya hukumete 
kırın u lı Kurdan xıstın. 

Şex Sait dit ku edi rewş guhari u 
dıjmın zora wan bır, xwest bı heva
len xwe ra derbazi irane be, Le Qa
sıme xayin bı dızi xeber gıhande 
dıjmın u lı pıra Çarbuhure gihıştın 
wan, ew gırtın. 

"We Dıxwest Kurdıstaneke 
Serbıxwe Cebıkın" 

Herçıqas hukumeta Tırk tım pro
pagande dıke ku serhıldana Şex Sait 
tevgereke kevneperest bu, dıxwest 
seltanat u Xelifetiye şunda bine, esa
sen şerieti serrast bıke, le bı rasti ne 
usa ye. Pırsa din dı ve tevgere da ne 
ya esli bu. Pırsa esli nzgariya Kurdan 
bu. Le rast e, dı we deme da gundi
yen Kurd dı aliye pırsa netewi de ne 
ewqas hışyar bun; Şex Sait u hın me
rıven reber wek wi, bı şiaren dini 
xwestın xelk bı fırehi bıkışinın nav 
re fe serhıldane. 

Ma Mıstefa Kemal bı xwe, dı dest
peka şere welatparezi da şiaren dini 
bı kar neanin? Yen ku belısa rızgar
kırına seltanat u Xelefetiye dıkırın 
ew bı xwe nebun? 

Wexta ku mudeymomiye mehke
ma Diyarbekre dı mehkeme da jı bo 
Şex Sait u hevalen wi ceza dıxwest, 
dıgot, ''Ew serhıldan ji wek şoreşa 
Bosna Herseke, ya Albaniye (Arna
vutluk), Suriye u ya Fılistine bu; ew 
şoreşeke Kurd bu". 

Seroke mehkeme ji wexta bıryara 
dawi xwend, got, "We hınan hın xı
rabiyen hukumete jı rabuna xwe ra 
kır mane, we hınan parastma Xelifete 
kır mane. le we hemuvan lı ser ar
manceki gotına xwe ye k kırıbu: Çe kı· 

Rôpel 7 

kırma Kurdıstaneke serbıxwe" ... 
Ev yek ji, bı deve hukumeta Tırk, 

sederne rabuna Kurdan dı sala 1925 
eşkere dıke u propagande wani derew 
puç dıke. 

Tıliya İngilızan dı Serhıldana Şex 
Sait da, ew ji derew u propagandeye
ke dın e. Heya nıha Hukumeta Tırk 
şop u delilek rast jı ve gotıne ra ni
şan ne daye. 

Mıletek bo xatıre xelke ranabe u 
şer nake. Kurdan dışere welatparezi
ye da (1919-1922) dıji emperyalistan 
şerkırın, u Ingiliz ji dı nav wan da 
bun. Le ya rasti ev e ku, dışere Şex 
Sait da ye ku jı imperyalisten alikarl 
gırt Devieta Tırk bı xwe bu. We bı 
alikariya Fransızan leşkere xwe jı 

Suriderbaz kır u para lı Kurdan xıst. 
Şex Sait u hevalen wi dı zindan u 

mehkeme da bı merani berxwedan. 
Dı 27'e Hızerane da bıryara kuştıne 
dan bo wan u ew u 46 hevale xwe ro
ja dıne sıbe şefaqe da lı her bedena 
Diyarbekre dardakırın. Şex Sait lı 

Rojhılat nıheri, got: "Xem nake, şeş 
milyon Kurd we hefa me bıstinın!" 

Dijmın Hovitiyek Mezın Kır 

Mehkema ku bo vi kari hatıbu saz
kırın (Şark İstiklal Mahkemesi) jı me
ha Nisane sala 1925 destpekır, heya 
sala dıne bo sedan merıven welatpa
rez fermana kuştıne da. Nave hın 
welatparezan u roja dardakırma wan 
lı jer e: 

16'e Nisane 1925 : Şex Eyup u 
Doktor Fuat 

23'e Gulane : Seyid Abdulqadır, 
Seyit Mehmet, Sadi, Xoce Eskeri, A
wuqat Haci Abdi 

28'e Hızerane : Şex Sait u 46 he
valen wi. 

5 'e Tırmexe : Hoce İbrahim E
fendi. 

18'e Tırmexe : Qesab Sıleman 
27'e Tırmexe : Mıhendiz Ali u he-

valen xwe. 
4 'e İlone : Zılfıqar u hevaleki xwe 
ll 'e Ilone :Nuri 
19'e tıone : Saite Paloye 
22'e Çırıya Paşin : Hesen Xayri 

(Mebuse Dersım e Bere) u Galip Beg 
28'e Çıleye Peşin : lbrahime Pa

loye 
13'e Çıleye Paşin 1926 : Şukriye 

Cu waxçlıri u ll kese dm 
6'e Tırmexe 1926 : Pir Ehmete 

Silvani u 12 kese dın 

Tevi we ji, leşkere Tırk kete mı nd 
u bajare n Ku rdıstane, bı bezaran in-

(Dawi dı rupel 8 da) 
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Riipel 8 

san, jın-zaro, kal u pirek ne got qırkır, 
kır xani u aşan bı jindari şewıtand. 
Ye ku nekuşt ji zulm u tedayek me
zın lı wan kır. Gund xeraw kırın, ta
lan kırın, pez u dewar telef kırın. 27 
hezar insan kuştın. 

Pışti we qanfımek derxıstın (Mec
buri İskan Kanunu) u gelek mal u e
şir jı ciye wan derxıstın şandın xer
be. Ew insanana dı reyan da u ciye 
ku çfın lı wır, perişan bun. 

Pışti şıkandına serhıldane ji, Kur
dan ci u ci bı merani ber xwe dan, ne 
ketın deste dıjmın. Dawiya ve ber
xwedane, pır ne bori, dı sala 1928'da 
lı mıntıqa Gıridaxe serhıldanek nu 
destpekır. 

Kurdan Çıma Wındakır 

Beri hernuya Kurd bı aliye siyasi 
baş rez ne bıbfın. Bajari1 gundi jı ida
ra Tırk ne razi bfın, le dı nav xwe da 
ji bı xurti organize ne bıb4n. Serhıl
dane be wext destpekır, hin hezen 
welatparez hazıriya xwe ne kırıbfın. 
Seroktiya şoreşe jı gel ra programek 
eşkere, ku daxwazen wani abori u 
demokratik te da ci bıgre, peşkeş 
ne kırıbfı. Ew ji kemasiyek mezın 
bu. 

Kurd bı aliye cıwaki ji şundamayi 
bun. Nizama Feodali, parçelılına gel 
bı rengeki eşirti, dubendiya mezhebi 
(alevi-sunni) u bendbuna gel bı sero
ken feodal-axa, beg, şex u seroke
şir- re ne dıda ku bir u baweriyen 
welatparezi bı xurti dı nav _gel da 
bejn bıde u gel dı tevgera rızgariye da 
bı fırehi ciye xwe bıgre. jı ber ve ye
ke bu ku lı hın ciyan şexan, seroke
şiran pe şengiya serhıldane kırın, le 
lı hın ciyan, kes an jı ciye xwe nelıvi, 
an ji alikariya hukumate kır u lı bıra
ye n xwe xıst. 

Bı aliye leşkeri ji kemasiya Kur
dan gelek bun. Dıjmın xudi leşkereki 
nizami bu, bı çek u sılahen modern 
u ter cepxane bu. Dı şer da streteji 
u taktike Kurdan xelet bu. Dıviya bu 
ew, destpe ke da nekevın şereki niza
mi, nejon ser bajaren mezın wek Ela
ziz ı1 Diyarbekre. Kurdan eger bıka
rıba şereki dırej, partizani, bıdana 
ber xwe çetır bu. Le rabfın nışkava u 
bı xwe u xwe çe bu, fırsend ne bu ku 
kesen zane, qe nebe hın zabıten ku 
dı nav tevgere da bfın, lı ser kare leş
keri bıfıkırın. 

Sedemek dıne ji ew bu ku tevge
ra Kurdi bı derva pevendiyen baş çi
nekırı bu, jı tu ci alikari nestand, tene 
u dor le gırti ma. 

Pışti Serhıldane Şovıniya 
Tırkan Bılınd Bu 

Mıstefa Kemal u hevalen xwe, ser
hıidana Kurdan kırın mane u lı Tır
kiye rejima diktatori şıdandın. Par
tiya Peşverfı (Terakkiperver Cumhu
riyet Fırkası) ku bı deste xwe çekırı-

bun disa gırtın. Jı ber ku ve partiye 
demokrati dıxwest, dıgo bıla hılbı

jartına tewayi (umumi) çe be, kovar u 
rojname dı kare xwe da serbest bın, 
mehkeme muxtar bın u hwd. 

Burjuwaziya Tırk erişek xurt bır 
ser karkeran u xebatkaran. Sendika
ten wan hatın gırtın, cejna Yeke Gu
lane qedexe bu. Bereki va kedxwari
ya ser xebatkaran zede bu, beşen gı
ran avetın ser karker u gu ndi yan, xe
bata zori (angarya) bı wan dane kırın, 
hereki va ji, zulma polez u cendırme 
lı ser wan gırantır bu. 

Hu ku mete n Tır k tım xebatkar u 
demokraten Tırk bı pırsa Kurdi dıtır
sinın u bı vi awayi heq u azadiyen 
wan jı dest wan dıstinın. Pırsa Kurdi 
yek jı sedem u maneye kevneperesti
ya hukumeta Tırk e u iro ji usa ye. 

Pışti şıkandına serhıldana Ku rdan, 
şovıniya Tırk bılınd bu. Kurd jı bıni 
va hatın inkarkırın u dewleta Tırk xe
batkır bı hemfı heza xwe ku zıman u 
çanda gele Kurd wında bıke, diroka 
me veşere u gele me bı dare zore, bı 
fend u şeytani bıke Tırk. 

Lı aliye dm ji kedxwariya ser ınıl
lete Kurd gıran bu. Dewleta Tırk he
yiyen welate me yen ser erde u bın 
erde talan dıke, dıkışine dıbe. Bona 
ve yeke ji welate me roj bı roj şu nda 
ma, gele me xızan bu. 

Le çı heye ku devieta Tırk bı ew
qas zordesti u zulm ji ne gihışt ar
mancen xwe. Mıllete me lı ber zor
destan sere xwe daneni. Dı sala 1928 
u 1930 u dı sala 1937 disa gele me ra
bu, bo azadişeren gıran kır. İroji gele 
me bı ze tır zanahi u hostati ber xwe 
dıde, şere azadi u rızgariye dımeşine, 
dı hemfı parçeyen welate xwe da. Dı 
welate me da dıjmınan ra tucar reheti 
tu ne. 

Zımane me, çanda me, diroka me 
wında nebfı u nabe. Ew rewşeke ew
qas dıjwar da ji bejn dıde, peşva dıçe. 

Mıllete me serhıldana Şex Sait, 
şere wan cameran jı bir nekır. Ew 
tım dı bira me da ne, dıle me dane. 
X w ina w ane ku lı ser axa Ku rdıstane 
rıjiya ajen teze avdan. Şere wan dı ri
ya azadiye da hez u qiret dıde me. 

Roj we be mıllete me welate xwe 
azad bıke u lı wır jiyanek serfıraz u 
peşketi avabıke. 

ŞEYH SAiT ... 
(Baş tarafı 5. sayfada) 

kültürel değerlerini yok etme, ona dili
ni unutturma ve Kürtleri zorla Türkleş
tirme çabalarına hız verdi. Şoven Türk 
milliyetçiliği pompalandı ve ırkçı teo
riler bizzat devlet eliyle, adına "bilim 
adamı" denen besleme kişilerce üreti
lip propaganda edildi. 

Halkımız 60 Yil öncesini 
Unutınadı 

Halkımız 60 yıl önce, özgürlük için 
girişilen ama kan ve ateşle ezilen bu 
ayaklanmayı ve verilen kurbanları 

Riya Azadi 

ÖZGÜR VE' DEMOKRATiK 
(Baş tarafı 3. sayfada) 

Batı Avrupa'daki dostlarının desteği 
ile ayakta duruyor. Daha kısa süre 
önce yapılan Avrupa Konseyi toplan
tısında, muhafazakar ve sözde "libe
ral" gruplar, bu barbar rejimi akla· 
mak için birhayli ter döktüler. 

Onlar, insan hak ve özgürlüklerini 
değil, NATO'nun çıkarlarını düşünü
yorlar. NATO'nun ise demokrasiyi, 
insan hak ve özgürlüklerini korumak 
için meydana getirilmiş bir pakt ol
madığını bundan daha iyi ne göste
rebilir? 

Arkadaşlar, 
Irak ve İran' daki gerici ve dik ta tör 

rejimler, bir yandan kendi aralarında 
yıkıcı, kanlı bir savaşı sürdürürken, 
diğer yandan herbiri, Kürdistan'da 
halkımızın özgürlük mücadelesini bas
tırmak için savaşıyor. Irak hükümeti 
soıı aylarda yeniden yüzlerce tutuk
lu Kürt yurtseverini idam etti, onlar
ca köyü yerle bir etti ve kitle halinde 
sürgünleri başlattı. Benzer bir sürgün 
eylemine Türkiye de başlamış bulu
nuyor. Kürdistan 'ın çeşitli yörelerin
den yurtsever aileleri zorla ülkenin 
Batısına gönderiyor. Kürdistan'ı ara
larında bölüşmüş her üç devlet de, 
20 milyonluk halkımızın direnişini 
kırmak, onun özgürlük mücadelesini 
bastırmak, halkımızı köleleştirmek, 
yok etmek için her türlü barbarlıktan 
çekinmiyorlar. 

Sömürgeci, faşist Türk yönetimine 
her türlü desteği sağlayan NATO baş
ları, bu konuda da susuyorlar. Ancak, 
Dünya demokratik kamuoyu bu vah
şet karşısında sessiz kalmamalı, halkı
mızı yalnız bırakmamalıdır. 

Bizim gerçek dostlarımız tüm ül
kelerin emekçileri, barışsever ve de
mokrat insanlardır. Bulunduğumuz 
ülkelerin işçilerini, sandikaları, siyasi 
partileri, yazarları ve gazetecileri, ile
rici ve demokrat insanları bu konuda 
bilgilendirmek, eyleme geçirmek, hal
kımızın mücadelesine destek sağla

mak için daha çok çaba harcamalı
yız. 

Arkadaşlar, 

1985 yılı, aynı zamanda, halkımı
zın ağır ulusal zulme ve sömürüye 
karşı giriştiği kitlesel ayaklanmalar-

unutmadı, unutmayacak. Şeyh Sait'i 
Altn, onu Dersim ayaklanması izledi. 
Bunlar yakın tarihimizden önemli ke
sitlerdir. Halkımızın tarihinde bu ~yak 
lanmaların onurlu bir yeri var. 

Dökülen kanlar, çekilen acılar boııa 
gitmemiştir. Bugün halkımız ülkesinin 
her parçasında daha da bilinçli, örgüt
lü bir savaş yürütüyor. Sömürgeci güç
lerin tüm çabalarının boşa olduğu or
tada; onlar kurtuluşumuzu geciktirebi
lir, ama asla önleyemezıer. 

Zafer ergeç halkımızın olacak ve 
Kürdistan'da özgür, çağdaş, ileri bir 
yaşam kurmayı başaracağız. 
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Riya Azadi 

dan birinin, Şeyh Sait Hareketi'nin 
60. yılıdır. 

Bu ayaklanma da ötekiler gibi kan 
ve ateşle bastırıldı, onbinlerce insanı
mız katiedildL Ama düşman amacına 
ulaşamadı. Halkımızın özgürlük tut
kusu ve direnci yok edilemedi. Biz o 
günleri ve ötekilerini unutmadık. 

Şeyh Sait ayaklanması halkımızın ya
kın tarihinden onurlu bir sayfadır ve 
biz, 60 yıl önce özgürlük uğ"runda ya
şamlannı yitiren insanlarımızı bir kez 
ctaha saygıyla anıyoruz. 

Arkadaşlar, 
Bildiğiniz gibi, Partimizin de için

de bulunduğu altı sol parti biraraya 
gelerek Türkiye ve Türkiye Kürdistanı 
Sol Birliği 'ni oluşturdular. Amacı

mız faşist rejimi bir an önce ülkenin 
başından uzaklaştırmak, ülkeye de
mokrasi getirmek ve halklarımızı u
lusal ve toplumsal kurtuluşa ulaştır
maktır. 

SOL BİRLİK tüm anti-faşist güç
lere demokratik bir program sundu. 
Biz, tüm demokrasi güçlerinin birli
ğinden yanayız ve bunun için çalışı
yoruz. 

Partimiz, kurulduğu günden bu 
yana, bir yandan Kürdistan yurtsever 
güçlerinin, diğ"er yandan Türkiye ve 
Türkiye Kürdistanı'nın tüm demokra
tik güçlerinin birliği için çaba göste
riyor. Bizce doğru olan yol budur. 
Sömürü ve zulmü ortadan kaldırmak 
için her iki halkın işçileri, tüm emek
çileri, demokratları elele vermeli, o
muz omuza savaşmalıdırlar. 

Biz yalnız aynı amaçlar için sa
vaştığımız Türk solcularına ve emek
çilerine değil, Türk aydın ve demok
ratlarına da sesleniyoruz: Zulmü ve 
sömürüyü ortadan kaldırmak için, de
mokratik bir ülkede özgürce yaşamak 
için güçlerimizi birleştirelim! Biz bir
likte yaşıyabiliriz. Ama bu birlik öz
gürlük, eşitlik temelinde olmalı ve bu 
biraz da size bağ"lı. Bunun için, bizi 
ortaklaşa ezip sömürenlerin yaydı

ğı şoven önyargılardan, anlamsız kor
kularetan kurtulmak gerek. 20 mil
yonluk Kürt halkının varlığını kabul 
etmek, onun hak ve özgürlüklerine 
saygılı olmak gerek. 

Halkımız özgürlüğü için yüzlerce 
yıldır savaşıyor. Biz zorbalığa boyun 
eğmedik, eğmiyeceğiz. Halkımızın 

eski bir tarihi, kendine özgü bir dili 
ve yüzlerce yıldır uygulanan onca 
zorbalığa karşı unutturulamıyan, yok 
edilemiyen zengin bir kültürü var. Hiç 
kuşku olmasın ki özgür ve demokra
tik Kürdistan 'ı kurmayı başaracağız. 

Bu uğurda harcanan hiçbir emek 
boşa gitmeyecek. Inanıyorum ki 
KOMKAR'lı emekçi kardeşlerimizin 
mücadelesi de ilerde saygıyla anıla

caktır. 

7. Kurultayımza ve bundan sonra
ki çalışmalarınıza başarılar dilerim. 

Rôpel9 

KOMKAR 7. KURULTAYI 

(Baş tarafı 1. sayfada) 

dele zemini bulunmadıkça, gerici ve faşist iktidarları yönetimden uzak

laştırmak, Kürt ulusunun her parçadaki özgül koşullara göre kendi kade

rini tayin etmesi zorlaşır, gecikir. 
"Halkımızın ergeç zafere ulaşacağından kuşkumuz yok. Bu zaferin te

mel güvencesi emekçi halk yığınlarıdır. Diğer taraftan Kürt halkının ulus

lararasi alanda güçlü desteğe ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle 

yurt dışındaki Kürdistan'lı yurtsever güçlere, demokratik işçi örgütlerine 

önemli görevler düşüyor". 
Çalışma raporunda, Türkiye'de "demokrasiye dönüş" sözlerinin bir al

datmaca olduğu belirtiliyor, demokrasiye geçişin yolunun faşist diktatör

lüğü yıkmaktan geçtiği vurgulanıyor ve şöyle deniyor: 

"6 Partinin güçlerini birleştirerek "Türkiye ve Türkiye Kürdistanı SOL 

BiRLiK"ini oluşturması ve demokratik güçbirliği platformuyla kitlelerin 

önüne çıkması yerinde ve ileri bir adımdır. Biz bu adımı coşkuyla selamlı

yoruz. Faşist diktatörlüğü yıkmak, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı halkla

rının ulusal ve sosyal kurtuluşunu elde etmek böylesi bir birlikle müm

kündür. SOL BiRLiK'i desteklemek, onun görüşlerini yaymak, daha ge

niş güçlerin desteğini sağlamak için çalışmayı kendimize görev sayıyo

ruz." 
Raporda uluslararası barış hareketiyle Kürt halkının kurtuluş mücade

lesi arasındaki bağ vurgulanıyor, Federal Alman Cumhuriyeti'ndeki ya

bancılar politikası eleştiriliyor ve şöyle deniyor: 

"Federal Almanya bir göçmen işçi ülkesidir. Yabancı işçiler bu ülke

deki işçi sınıfının bir parçasıdır. Onlar Alman vatandaşları ile aynı yü

kümlülükleri paylaştıkları halde, onların sahip olduğu sosyal ve politik 

haklardan yoksundurlar. Seçme ve seçilme, ailenin birliği, oturma ve ça

lışma müsaadesi, politik faaliyetlerde bulunma gibi hakları yasa ve yö

netmeliklerle sınırlandırılmıştır. 

"Ezici çoğunluğu on yılı aşkın bir süreden ben buraaa çaıışan ve ya· 

şıyan yabancı işçilere eşit sosyal ve politik haklar verilmelidir. Yerel 

seçim hakkının verilmesi bu yolda atılacak ilk adım olmalıdır. Eş ve ~p

cukların getirilmesine konan kısıtlamalar kaldırılmalı; yabancılar burada 

kalma ve geri dönme konusunda özgürce karar verebilmelidir." 

Kürdistanlı işçilerin kültürel ve sosyal hakları konusunda da rapor da 

şöyle deniyor: 
"Federal Almanya Cumhuriyeti'nde yaşıyan sayıları 250.000'i aşkın 

Kürdistanlı işçinin varlığı hükümet ve makamlarca dikkate alınmıyor, 

diğer uluslardan göçmen işçi azınlıklarının sahip olduğu sınırlı haklar, 

Kürt işçilerine tanınmıyor. 

"Örgütümüz KOMKAR, kuruluşundan buyana Kürdistanlı işçilerin 

kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek, Kürt çocuklarının okullarda 

kendi anadillerini ve kültürlerini öğrenmeleri, radyo ve televizyonda Kürt

çe yayın yapılması, sosyal danışmanlıkların Kürtler için de kurulması, 

Kürt yurtseverlerine sığınma hakkının verilmesi için yoğun çaba harcadı. 

"Bu yolda küçümsenmiyecek kazanımlar elde edildi... Bugün onbinler

ce Kürt işçi ve aydını bu haklar uğruna verilen mücadeleyi destekliyorsa, 

ona bizzat katılıyorsa, hükümetlerin ve yetkili makamların suskunluğuna 

karşı, Federal Almanya'da geniş kamuoyu ve demokrasi güçleri Kürt 

halkının mücadelesini destekliyorsa, göçmen işçilerimizin taleplerini hak

lı buluyorsa bunda yurt dışında yaptığımız bu çalışmaların payı büyük

tür. Ve biz bununla gurur duyuyoruz ... " 

"Radyoda Kürtçe yayın istemini içeren ve WDR radyosuna gönderil

mek üzere çıkarttığımız kartpostallardan yaklaşık 20.000'i imzalanıp 

gönderildi. Çok sayıda örgüt, kuruluş ve kişi bu istemlerimizi destekle

diklerini açıkladılar. Federal ve Hessen EyaJet Parlamentosu Yeşiller 

fraksiyonları konuya ilişkin olarak hükümetlere soru önergeleri vö-

nelttiler". (Devamı arka sayfada) 
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Rupel ıo 

Yurt Dışındaki işçilerimizin 
Önemli Bir İstemi : 

RADYO 

VE TELEVIZYONDA 

KÜRTÇE YA YlN 

Bugün Federal Almanya, Fransa, 
Hollanda, Avusturya, İsviçre, Dani
marka, İsveç, Norveç, Belçika, İn
giltere gibi Batı Avrupa ülkelerinde 
çalışan Türkiye Kürdistanı'ndan işçi
lerin sayısı 400-500 bin dolayında 
tahmin ediliyor. Kürdistan'ın diğer 
parçalarından gelen göçmenler, öğ
renciler de hesaba katıldığında bu sa
yı daha da yüksektir. Salt Federal 
Almanya ve Batı Berlin' deki Kürdis
tan 'lı işçilerin sayısı 300 bin dola
yında. 

Bu ülkelerde çalışan hemen tüm 
büyük yabancı işçi grupları -Türk
ler, İtalyanlar, Yugoslavlar,Yunan
lılar, İspanyollar- için kendi anadil
lerinde radyo ve televizyon yayın
ları yapılıyor; bunlar kendi anadil
lerinde eğitim olanaklarından, sos
yal danışmanlık vb. sosyal hizmetler
den yararlanıyorlar. 

Kürt işçileri ise yalnız kendi ana
yurtlarında değil, bulundukları bu ül
kelerde de bu haktan yararlanamıyor
lar. Oysa Kürt işçileri, sözkonusu 
haklardan yararlanan kimi yabancı iş
çi gruplarından daha kalabalık bir 
kitle oluşturuyorlar. örneğin Dani
marka'da en kalabalık yabancı işçi 
grubu onlar; İsveç'te Türklerin sayı
sı kadar Kürt de var. 

Eğer bugün Kürdistan dört devlet 
arasında parçalanmışsa, Kürt halkı 
özgür değilse, kendi anayurdunda sö
mürgeci ve faşist zulüm altında ise, 
dili ve kültürü yasaklanmışsa, aynı 
baskıların demokratik geçinen Ba
tı Avrupa ülkelerinde de uygulanması 
zorunlu mudur? Bu ülkelerin yöne
timleri, sömürgeci-faşist Türk devle
tine ayak uydurmak zorunda mıdır
lar? 

Başta sömürgeci -faşist Türk yöne
timi olmak üzere, Kürdistanı arala
rında bölüşmüş zorba devletler, bes
belli, insan haklarına, uluslararası hu
kuka aldırmıyorlar. Ama Kürtlerin 
Batı Avrupa ülkelerinde de bu e
şitsiz durumla karşılaşmaları, ulus
lararası hukukun, Helsinki ilkeleri
nin, insan temel hak ve özgürlükleri
nin bir başka çiğnenişidir. Kürt işçi
leri ve aydınları, bu haksızlığı gider
mek için mücadele etmelidirler. 
Bu nedenle, birkaç yıl önce Fe-

Riya Azadi 

Konuşmaciiar ve Mesajlar 

KOMKAR 7. Kurultayına katılan örgüt temsilcileri kendi örgütleri adı
na konuşmalar yaptılar. Konuşmacılar arasında Yeşiller (Die Gnünen) a
dına, bu hareketin önde gelen sözcüsü ve parlamenter Petra Kelli, DKP a
dına Yönetim Kurulu Üyesi Heinz Lang, Afrika Ulusal Konseyi adına 
Linda Khumalo, Partimizin Genel Sekreteri Kemal Burkay Yoldaş, iran 
Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtsever Birliği temsilcileri, 
beş demokratik işçi örgütü (FiDEF: DiBAF, Gerçek, Birlik Yolu, 
KKDK) adına FiDEF Genel Başkanı Hasan uzcan, TÖB-DER Genel Baş
kanı Gültekin Gazioğlu vardılar. 

Kurultaya çok sayıda destekleme mesajı gönderilmişti. Bunlar arasın
da Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Parlamento Grubunun, Nikara
gua Elçiliği'nin, Avustralya Sosyalist işçi Partisi'nin, Köln Belediye Baş
kanı'nın TSiP ve TiP'in, DiSK Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Daysal'ın 
mesajları vardı. 

Kültür Gecesi 

Kurultay'ın ilk günü gecesi bir şenlik düzenlendi. Gecede davul-zurna 
eşliğinde Kürdistan'ın çeşitli yörelerinden oyunlar sergilendi. Özellikle, 
çocuklardan oluşan folklor ekibi izleyicilerden coşkun bir ilgi gördü. 
Gecede KOMKAR'Iı sanatçı ismail'in, köy emekçilerinin ve işçilerin 
yaşamını dile getiren pandomimi büyük bir ilgiyle izlendi. Devrimci 
şiirler okundu. Sanatçılar Kamil, Kemal, Delal, Ş~xo, ayrıca ço
cuklardan oluşan koro halk türküleri, marşlar ve devrimci türküler
le geceye renk kattılar. 

Kurultay Kararları 

Kongrenin ikinci gününde Genel Yönetim Kurulu'nun raporu tartışı
larak onaylandı, öneriler dile getirildi ve yeni yönetim kurulu seçildi. 

Ayrıca, sömürgeci güçlerin halkımıza karşı üç parçada yürüttükleri 
savaşa, politik tutuklulara, barış konusuna, Federal Alman Cumhuriye
ti'ndeki yabancı işçilere ve özel olarak Kürt işçilerine, gençliğe ilişkin 
kararlar alındı. 

KOMKAR'ın 7. Kurultayı, Federal Almanya ve Batı Berlin'deki işçi
lerimizin örgütlülük düzeyinin, deneyimlerinin ve eylem gücünün yıldan 
yıla arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Her bakımdan coşkulu, 
disiplinli ve verimli geçen Kurultay, yurtsever ve demokrat güçleri sevin
dirir,emekçilerimizin moralini yükseltirken, sömürgeci güçleri de bir kez 
daha tedirgin edecektir. Yaşını başını almış bir emekçi kardeş, kültür 
gecesinin sonlarında, yalnız sahnede değil, salonun dört bir yanında dizi 
dizi govend tutan yüzlerce kadın ve erkeğe bakıp ~öyle dedi: 

"Dıve Evren jı me bıtırse, em edi hışyar bune!" (Evren bizden kork
malı, biz artık uyandık!) 

deral Almanya ve Batı Berlin Kürdis
tan işçi Dernekleri Federasyonu 
KOMKAR'ın, radyo ve televizyonda 
Kürtçe yayın yapılması, Kürt çocuk
larına ana dilde ders hakkı tanınma
sı için açtığı kampanya son derece 
olumlu olmuştu. KOMKAR bu yıl, 
bu kampanyayı, daha da geliştirerek 
yenilemiştir. 

Bu kampanya Federal Almanya ve 
Batı Berlin'de giderek daha geniş de
mokratik kesimlerden destek görü
yor ve kamuoyuna mal oluyor. Kürt 

emekçileri ve aydınları da ona sahip 
çıkıyorlar. Bu, sömürgeci-faşist reji
me ve onun Batı' daki destekçilerine 
karşı bir mücadeleye dönüşüyor. 

Partimiz, KOMKAR'ın açtığı 
kampanyayı destekliyor. Demokratik 
Kürt İşçi örgütleri ve yurt dışındaki 
emekçilerimiz, tüm yurtseverler bu 
istemleri desteklemeli ve bulundukla
rı başka ülkelerde de benzer kampan
yalar açmalı, kamuoyu yaratmalı ve 
bu istemierin gerçekleşmesi için 
çaba göstermelidirler. 
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Riya Azadi 

Zorba Saddam Rejimi Kürt Halkına 
Yönelik Saldırıları Arttırdı 

YENi SÜRGUNLER, 

iDAMLAR 

Bir yandan Irak-İran a
rasında 4.5 yıl kadar önce 
başlıyan kanlı savaş varhı

zıyla devam ederken, diğer 
yandan zorba Saddam reji
mi Kürt halkına yönelik 
saldırılarına hız verdi. Tu
tukevlerindeki 600 kadar 
Kürt yurtseverinin yok e
dildiği, 40 kadar köyün 
son dönemde yakılıp yı

kıldığı, yeni toplama 
kampları kurulduğu bildi
riliyor. 

Kürdistan Yurtsever 
Birliği adına Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreter
liğine, Kızılhaç'a ve Ulus
lararası Af örgütü'ne gön
derilen bir çağrıda şöyle 
deniyor: 

"Yetkililer, peşmerge 

saflarına katılmış yurtse
verlerin ailelerini uyararak 
oğullarının bir ay içinde 
yetkili makamlara teslim 
olmasını, aksi halde aile
nin tüm olarak Irak'ın 
güneyindeki toplama 
kamplarına sürgün edilece
ğini ve tüm mal varlığına 
da el konacağını bildirmiş
lerdir. 

"Bu uyarı yurt dışında
ki politik mültecilerin ai
lelerine de yapılmıştır. On
lar için verilen süre iki ay 
kadardır. 

"Bu, Irak Kürdistanı'

nın tüm halkını Irak'ın gü
neyindeki çöllük alanlara 
sürmeyi ve yerlerine Arap
ları yerleştirmeyi amaçla
mış geniş bir planın ön a
dımıdır. Uluslararası yasa
lara ve kurallara tümüyle 
aykırı bu eylemle, Irak, 
Kürt sorununa ilişkin ola
rak giriştiği tüm taahhüt
leri uluslararası kamuoyu 
önünde açıkça çiğniyor. 

"KYB ile merkezi hükü
metin güçleri arasında yer
alan son çatışmalarda, peş
merge güçleri binlerce gaz 
maskesi ele geçirdiler. Bu, 
kuşkuya yer bırakınıyacak 
şekilde gösteriyor ki, Irak 
hükümeti, Kürdistan halkı
na ve onun direniş güçleri
ne karşı zehirli gaz ve kim-

yasal silahlar kullanmayı 
planlamıştır. 

"15 Ocak 1985 'ten bu 
yana, Irak güçleri -bom
bardımanlar ya da buldo
zerlerle- Irak Kürdistanı'
nda 40 dolayında Kürt kö
yünü yerle bir ettiler ve bu 
köylerin halkını toplama 
kamplarına gönderdiler. 
(toplam nüfusları 20.000 
dolayında olan 29 köyün 
adlarını içeren bir liste ve
riliyor). 

''Uluslararası Af örgü
tünce de belirlendiği üze
re, politik tutuklu olan 
Kürtlerden 600'ü geçen 
yıldan bu yana kayıptır ve 
bunlara herhangi bir cezae
vinde rastlanmamaktadır. 

(Bunlardan 80 kişinin ad
larını kapsayan bir liste 
verilmiştir). 

Musul'da Tutuklu 
100 Yurtsever Kürt 

idam Edildi 

Kürdistan Demokratik 
Halk Partisi'nin yaptığı a
çıklamaya göre, kanlı Bağ
dat rejimi, geçtiğimiz Mart 
ayında Musul'da tutuklu 
bulunan 100 kadar Kürt 
yurtseverini idam etti. 
Bunlardan 13'ü KDHP'nin 
üyesi idiler ve bunlardan 
biri, bu partinin merkez 
komitesi üyesi olan lzzet 
Abdülaziz 'di. 

Sözkonusu katHarnın 
duyulması üzerine lsveç'te 
28 Nisan günü Kürt, Arap 
ve Türk yurtsever ve ilerici
lerinden oluşan bir kitle I
rak elçiliği önünde bir yü
rüyüş düzenliyerek cina
yetleri protesto etti. 

Zorba Irak rejimi yal
nızca kan, terör ve cina
yet üstünde ayakta du
ruyor. Gerek İran'la giriş
tiği savaşta, gerekse Kür
distan 'a karşı yürüttüğü 

savaşta yıprandıkça da gi
derek azgınlaşıyor. Yıllar

dır halkımıza ve bizzat I
rak Arap halkına kan kus
turan bu zorba rejimin so
nu da elbet gelecektir. 

Riipel ll 

PARTi HEYETiMIZ 
DKP iLE GÖR0ŞT0 

Genel Sekreter Kemal Surkay Yoldaş başkanlığın

daki bir Parti heyetimiz 6.5.1985 günü Alman Komü

nist Partisi (DKP)'nin Düseldorf'taki genel merkezini 

ziyaret ederek DKP Başkanlık Divanı ve Parti Sekre

teryası üyesi Karl Heinz Schröder başkanlığındaki bir 

heyetle görüştü. 
Görüşmede her iki partiyi ilgilendiren çeşitli sorun

lar ele alındı, özellikle barış sorunu, Federal hüküme

tin Türkiye'deki faşist rejime sağladığı politik, askeri 

ve ekonomik destek, Federal Almanya'daki Türkiye'li 

ve Kürdistanlı göçmen işçilerin sorunları ele alındı. He

yetimiz Türkiye ve Kürdistan'daki durum, partimizin ve 

halkımızın mücadelesi konusunda bilgi verdi. 
Alman yoldaşlar, Kohl hükümetinin Evren-özal eki

bine sağladıği politik, askeri ve ekonomik desteğin, 

Türkiye demokrasi güçlerine değil, faşist rejime yaradı

ğını, onun ömrünü uzattığını dile getirdiler, Türkiye ve 

Türkiye Kürdistanı Sol Birliği'nin ortaya çıkışını mem

nuniyetle karşıladıklarını belirttiler. 
Her iki heyet arasında, barış için mücadelede işbir

liğinin önemi, göçmen işçilerin sorunlarının çözümü 

konusunda dayanışmanın gereği ve benzer bir dizi ko
nuda görüş birliğine varıldı. ve örgütlerimiz arasındaki 

iyi ilişkilerin geliştirilmesi dileği vurgulandı. 
DKP'nin günlük yayın organı Unzere Zeit ( Çağımız) 

gazetesi, 23.5.1985 günkü nüshasında bu görüşmeyi ko

nu edinen bir yazı yayınladı. 

iŞKENCE SUÇ DEGiL.. 

(Baş tarafı 2. sayfada) 

Sömürgecilerin parla-
mentosunda bu tür tartış
malar yapılırken işkence 

çarklarında yeni insanlar 
katlediliyordu. Son olarak 
9 aydan beri tutuklu bulu
nan, Tunceli 'nin Hülüman 
nüfusuna kayıtlı Adil Can 
adındaki Kürt yurtseveri 
içerde katıedilerek ölüsü a
ilesine verildi. Yine Fat
sa'nın ilerici, eski belediye 
başkanı Fikri Sönmez iş

kence sonucu katledildi. 

Faşist cuntanın baskı ve 
zulüm çarkında bir deği

şiklik yok. Kürdistan'da 
mayınsız olan Irak-İran 
sınırlarını da mayınlamaya 
hazırlanıyorlar. Biryandan 
da Kürdistan'dan Batı'ya 

birçok aile sürgün ediliyor. 
Elbet halkımız birgün 

bütün bunların hesabını so
racaktır. 

Devrimci selamlar. 

Çeko-BiNGÖL 

BA Tl AVRUPA üLKELERINDEKi 

IŞÇiLERIMIZ IÇIN 

Radyo ve Televizyonda Kürtçe Yayın! 

Kürt Çocuklarına Anadilde Ders Hakkı ! 

Sosyal Danışmanlık ! 
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Rupel 12 Riya Azadi 

REAGAN'IN AVRUPA GEZiSi FiYASKOYLA SONUÇLANDI 

Yedi kapitalist ülkenin Mayıs baş· 
larında Bonn'da yapılan zirve toplan· 
tısına (Zenginler Zirvesi) katılan ABD 
Başkanı Reagan, bu toplantıyı ve ge· 
nel olarak Avrupa gezisini tam bir 
anti-komünist gösteriye dönüştür· 
rnek istedi. Toplantının, Alman fa· 
şizminin yenilişinin 40. yıldönümü· 
ne rastlaması ve Bonn'da yapılması 
bir rastlantı de~ildi. Reagan, Kohl ve 
ötekiler, böylesine önemli bir yıl 
dönümünde dünya barış ve demokrasi 
güçlerinin yükselen anti-faşist kinini, 
barışçı duygularını başka yönlere ka· 
nalize etmek ve Sovyetler Birli~i'nin 
Alman faşizminin yenilgisindeki be· 
lirleyici rölünü gizlemek için yo~un 
çaba gösterdiler. Bay Reagan, bir kez 
daha sahte demokrasi havarisi rolü 
oynadı. 

O, aynı zamanda, yarattığı du· 
manlı havada, ''yıldızlar savaşı'' pro· 
jesi için görüşbirli~i oluşturmaya ça· 
lıştı. 

Ne var ki, bu iş ve propaganda ge
zisi amacına ulaşamadı. Zirve, ABD 
ve özellikle de Reagan bakımından 
tam bir Fiyasko oldu. 

"Yıldızlar Savaşı" Projesinde 
Birlik Sağlanamadı 

Reagan, yüzmilyarları gerektiren 
"yıldızlar savaşı" projesi için zengin· 
ler kulübünün di~er üyelerinin de o· 
nayını almak ve katkılarını sa~lamak 
için büyük çaba gösterdi. Ancak, gö· 
rüş birli~i sa~lanamadı. özellikle 
Fransa bu projeye katılmayı çıkar· 
!arına uygun bulmuyor. 

Diğer yandan, Reagan'ın saldırgan 
ve maceracı politikası di~er birkısım 
emperyalist müttefiklerini bile ürkü· 
tüyor. Bu, sorumsuz, insanlı~a fela· 
ket getirebilecek bir politikadır. 

Sahte Demokrasi Havarisi 

Reagan ve ev sahibi Kohl, bu geziyi 
güçlü bir anti-komünist gösteriye dö· 
nüştürmek için yo~un çabalar harca· 
dılar. İkisi de sözde faşizme karşıydı· 
lar. Ama faşizmi yaratan gerici top· 
lumsal güçleri, tekelleri, onların dün· 
ya pazarlarını bölüşüm kavgasını giz· 
!emek, hatta faşistlere itibarlarını ia· 
de etmek için de elden geleni yaptı· 
lar. Reagan'a ziyaret yeri olarak 
48 SS askerinin gömülü oldu~u Bit· 
burg mezarlı~ı seçildi. 

Kohl, gösterilen tepkilere karşılık, 
"bu genç insanlar da faşizmin kur
banlarıdır" diyerek, SS'leri temize çı· 
karmaya çalıştı. Oysa Bitburg mezar· 
h~ında gömülü SS'ler binlerce yahu· 
diyi ve anti-faşisti yok etmiş bir bir· 
likten idiler. 

Kohl, Sovyetler Birli~i'nin, Hit· 
ler faşizminin yenilişindeki rolün· 

den ve Sovyet halkının verdi~i 20 
milyon kurbandan hiç söz etmiyor ve 
şöyle diyordu: "Avrupa'yı ve Alman
ları Hitler tiranlığından kurtarırken 
ölen Amerikalı askerleri saygıyla anı· 
yorum". 

Böylece, Reagan ve Kohl. Avru
pa'yı demokrasiyi, özgürlükleri kurta· 
ran kahramanların Amerikalılar ol· 
duğunu bir kez daha bolca propagan· 
da ettiler. Reagan gittiği her yerde, 
bir barış ve demokrasi havarisi gö
rüntüsü yaratmaya çalıştı, Sovyetler 
Birliği'ni demokrasi ve insan hakla· 
rına düşman ve saldırgan göstermek 
için attı tuttu. 

Ne var ki, radyo vericilerinden, 
televizyonlardan, tekellerin elindeki 
yüksek tirajlı gazetelerden yapılan 
yoğun bombardıman yine de inan
dırıcı olamadı. Reagan güçlü protes
tolarla karşılaştı. 

"Açlık, Silah Yarışı ve 
Sömürü · iste Zirve" 

Reagan ve zirve en başta Federal 
Almanya'da yoğun tepkilerle karşı
laştı. Bonn, Köln, Hamburg ve 
Frankfurt'ta onbinlerce kişi protesto 
gösterileri yaptı. Bonn'da, Yediler 
zirvesine karşı yapılan gösteride şu 
pankart göze çarpıyordu: "Açlık, si
lah yarışı ve sömürü · işte zirve" .. 
Bu pankart onun gerçek niteliğini ö
zetliyordu. 

Reagan'ın, Bitburg'daki, SS'lerin 
gömülü olduğu askeri mezarlığa ya
pacağı ziyarete karşı Yahudilerden, 
2. Dünya Savaşı 'ında N azilere karşı 
savaşmış Amerikalı askerlerden ve 
anti-faşist çevrelerden sert tepkiler 
geldi. ABD Temsilciler Meclisi'nin 
257 üyesi de bu ziyaretin iptalini 
Kohl 'dan istediler. 

Ne var ki Kohl ve Reagan Ka· 
muoyunun tepkilerine aldırmadılar. 
SS'lere karşı bu iyi niyet jestinin a· 
macı açıktır. Reagan ve Kohl gibileri 
Hitler faşizminin yaptıklarını unut
turmaya, geçmişin üstüne sünger çek
meye çalışıyorlar. Onların düşmanı 
dünya sosyalizm ve demokrasi güçle
ridir. 

Bitburg ziyareti, Federal Alman· 
ya'nın yanısıra, diğer ülkelerde ve A· 
merika'da da yoğun protestolara ne
den oldu. Newyork'ta 250 bin göste
rici Reagan'ı yuhaladı. 

Reagan bu gezi sırasında gittiği İs
panya'da ise çok daha kitlesel göste
rilerle karşılaştı. Madrid ve Barselo
na'da 600 binin üstünde bir kitle 
ABD emperyalizmini sert şekilde 
protesto etti. "Adolf Reagan" yazı
lı pankartlar taşındı ve ABD bayra
ğı yakıldı. İspanyol halkının büyük 
çoğunluğu ülkenin NATO'dan çık
masını istiyor. Yapılan kamuoyu 

yoklamaları halkın dörtte üçünün 
ABD'ye karşı olduğunu ortaya koyu
yor. 

Reagan'ın Avrupa Şovu 
Tutmadı 

Reagan'ın Avrupa gezisi hakkında 
kimi gazeteler haklı olarak şu başlı· 
ğı kullandılar. Bu gezi gerçekten de 
Reagan yönetimi için tam bir fiyas
ko oldu. O, ne zirvede ne de propa
ganda alanında umduklarını bulama· 
dı. Tersine, Avrupa'da da kitlelerin, 
çirkin amerikan politikasına karşı ar
tan nefretiyle yüzyüze geldi. 

Reagan geçen yılki seçimlerde 
"Büyük Amerika", "güçlü Amerika", 
"h ür Amerika" gibi sloganları bolca 
kullanarak, Amerikan toplumunun 
''büyüklük'' duygularını gıdıklayarak, 
şovenizınİ körükleyerek önemli bir 
başarı sağladı. Ne var ki onun izledi· 
ği politika Amerikan halkının ezici 
çoğunluğunun çıkarlarına terstir. 
Reagan sosyal yardım fonlarından, 
emekçilerden kısarak savunma harca
malarını görülmemiş biçimde yüksel
tiyor; dışta saldırgan bir politika izli
yor. "Yıldızlar Savaşı" macerasıyla 
hem büyük ekonomik kaynakları si
lahlanma alanına aktarıyor, hem de 
savaş tehlikesini arttırıyor. 

Çılgınca yürütülen bu politikanın 
Hitler'inkinden farkı ne? Reagan, Al· 
manya'da eskiden Hitler'e ait, şimdi 
ise evlatlığına kalmış olan şatoda ko
nuk edildi. SS'lere saygı duruşunda 
bulundu. Kimbilir belki de onlara, 
"merak etmeyin, yarım bıraktığınız 
eseri ben tamamlıyacağım" demiştir. 

Evet, Hitler'in atom silahları yok
tu; o dünyayı tümüyle yıkamadı ve 
ancak 50 milyon kişinin ölümüne yol 
açtı .. Oysa Reagan gibilerin çılgınlığı 
çok daha pahalıya öctenebilir. 

Böyle bir politikanın bizzat 
ABD'nde de giderek ciddi tepkiler 
yaratması kaçınılmazdır. Bu tepki, 
çok güçlü biçimde olmasa bile, şim
diden, şu veya bu biçimde kendini 
açığa vuruyor; kitle gösterilerinin 
yanısıra, bizzat Kongre'nin tutumun
da da göze çarpıyor. 

Kongre, Nikaragua karşı-devrimci
lerine yapılmak istenen 14 milyon 
dolarlık askeri yardımı kabul etmedi. 
Reagan'ın, bütçeyi denkleştirrnek i· 
çin sosyal harcamalardan kısıntı ya
pılması isteğini de red etti. Reagan, 
emeklilere sağlanan geçim kolaylık· 
ları fonundan 22,7 milyar kısılma
sını önermekteydi. Ne var ki Ame
rikan toplumu güçlü silah tekelleri 
tarafından bugün de güçlü biçimde 
denetieniyor ve gösterilen tepkiler 
sözkonusu meceracı politikayı tüm
den frenlemeye yetmiyor. 
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