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T. C sörlliRGECİ DEVLETİ.l\jN ~IRAK IJEV:LET İ İLE iş_:~sİHLİGİ İÇİN"TIE Gü~ 

NEY KÜRDİSTAN 'A (IRAK KÜRDISTAN' INA) SALDIRISI VE KÜRDiSTAN 

DEVRİ~IİNİN TE!VJEL BAZ! POLİ'r İK PERSPEKT İfLERİ. 

Mart 197? tarihinde şu temel tespite varıyorduk; 

" •••. Ama bu kadarı_ bile, Türk errıekç ilerinin Kürdistan kamburun= 
dan kurtulmadan özgür olabilmelerinin ne kadar zor hatta olanaksız 
olduğunu ortaya koyabilmektedir.Yukarıdaki belirlemeler Kürdistan'ın 
her parçasında sömürge 9 sömürgeci ilişkilerinde belirleyici yan olan 
sömürgeci ülkelerin tümü iÇin geçerlidir.'rürk sömürgeciliği ;yerine~ 
Irak,Suriye,ya da İran otoritesini koyduğumuz zaman da belirlemele~· 

rin doğru olduğu inancındayız.Çünkü bir önceki bölümde değindi.ğimi~ 

gibi 1 Kürdistan' ın bir par:çasında tutuş?E.. .. _lı_:L~- kıy_:l;_lC_?:EJ4,§l_ğe~- Y..9......:Q<;:ıl-:-

.2.9:..-Yıda .. "".?Jlında etkilemekte ve h~F_§ö~__t_ __ sl_~.YJ.~i:i..g~ __ c:ı,yp._~ ___ bJ:_ç;_idı§g __ .E:?~J5:.t:. 
:t~me}cted_ir .Kürd istaı1.._konusu, bu dğ_!.'t d~v~eJ irı._ş_iJ_r§_~l:_i. __ ()_l_~rak ar& la·-· 

El::Edaki ÇE?lişme_:!:_~& bi:ı; _ _xal'!§t__i:l:lı2...!..~9-_bJ-Fl~1'___§-J: .. 11!_.?k iÇin __ ;yan yana gel
dikleri,anlaŞmalar yaptıkları bir konu olap:elmi:~:ti;,c.Kü;rdistan'da 
elli yıldan beri zulme ve zorbalığa karşJ verilen mticadelelere bak
tığımız zaman, her dört devletin işbirl iğinj_ aç ıkçe" c;örmek m~iır.kündür ~ 

Bu dört devletin belli oranda başarılı oldukları önemli bir konu 
daha vardır,bu da,Kürt halkının mücadelesinde,Kürt halkını özgül 
bir candamarından,yani hayati bir dosttan mahrum bırakınada göster~ 
dikleri Çabadır. 

"Bu can damarı, Kürt halkının doğal dostu egemen ulus devrj_mci 
hareketleridircKürt halkının ulusal demokratik mücadelesi egemen u, 

lus devrimci hareketlerinin yandaşlı~ına muhtaçtır.Ktirdistan'da boy 
verecek bir ulusal kurtuluş mücadelesi~Ttirk 9 Arap,Fars halklarının 

devrimci mücadeleleriyle olan organik yandaşlığını cündeme getirdi~ 
ği oranda ve gerçekleştirdiği oranda, özgül j_ttifakle"r siyasetini 
hayata geçirmeyi ve bu devletlere k:::ı.r~_ıı en g:enü~ muhalefetle~ en güç~. 
lü biÇimde mücadele etmeyi başarabilecektir.Bu özgül müttefj_klerj_r,-.. 

den birisinden bile mahrum olduğu takdirde zayıflayacak vıJ miicade~· 

le güçlesıecektir. Günümüze dek, bu organik ycınrla[.;:l.ıl': gerçek1eştiri~ 

lememiştir.Ve her dört sömürgeci otoriteııin KJrdist&n'ın her hangi 

bir parçasindaki ulusal hareket ile ilgili ;':;östercli~~leri hassast~r-2~ 

ti;Ttirk,Fars ve Arap devrimcileri gösterememi~lerdir~Tabii bu ara
da Kürt devrimcilerinin hatalı tuturr;Jarını da oelirtn.ek gere~;:ir. 

Onlarda ezen ulus devrimci hareketleriyle ciddi orsanik ili0kilerin 
içine girmek iÇin üstlerine düşeni yerine getirememişlerdir.Bu yan
daşlığın özgüllü[;ü bir yana, evrenselJ.iği 1üle :cı:ündenıe getirileme~· 
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miş ve örne~in bir Vietnam ulusal kurtuluş mücadelesine bildiriler-
1e,mitınglerle ve de~işik yöntemlerle gösterilen hassasiyet Irak'ta
k~~- K.,:ct ulusal hareketi konusunda gösterilememiştir, Irak Kürt ulu~ 
sEl hareketi yönetiminin agır hataları,Ktirdistan'ın Irak parÇasın
daki katliamları görmezlikten gelmek iÇin yeterli bir neden olamaz. 

11 0y:3a yukarıda deği:ndiğimiz ve T1 1.rk, İran, Irak ve Suriye somurge·· 
ci ct o::: i telerini önemli ölçüde güçlü kılan nedenler dolayısiyle, 
Tiı_ ;Arap ve Fars devrimci hareketleriyle KUrt devrimci hareketi
nin ittifak iÇinde olmaları zorunludur. 

iiKiirü j_stan' da duyulacak her devrimci ses, başta saydı[~ımız ne·
denlerden dolayı;Ttirk,Arap,Fars emekÇi yıgınlarının devrimci hare
.r~etlerj_nin attığ;ı bir adım olarak değerlenJ.irilmelidir. Çünkü e
gemen sınıfların bir yanında daldurulması olanaksız bi~ gedik açıl
nus-c ır. Bu gedikleri fazlala.;·t ırmak ve giderek sömürceci devlet 
·;arlnnın, bütün olarak o mekanizmanın tasfiye edilmesi? Kürdistan 
ulusal demokratik hareketiyle,Ttirk,Arap ve Fars emekçi yığınla
~ının devrimci hareketinin arasında kurulacak temel ittifakın 
sağlamlıfi;ına ve dayanaklılığına ba~lıdır. Ve buna giden yolda, Ör· 
zellikle Kürt halk yığınlarının, Türk, Arap ve Pars devrimci hareke··· 
tine dvyacağı güvenden geçer. 

ıı2.orun böyle konurken bu görevin sade ce Ttirk, I' ar s ve Arap 
proleter ievrincilerine düşen bir görev oldutu söylenmek isten
:;liyor. T-,rl:, Arap ve Far s ernekç i yığınlarında, Kürt halkının ant i~ 
sôm;j.rc:;ecj hareketine karşı olan burjuva--şoven yargıları kırmak 
gibi zor bir görev alan egemen ulus marksistlerinin bu Çabaları, 
are~~ P~tıen ulusun kurtuluş hareketinde yer alan proleter devrim
ciler.: ın bu doğrultudaki bitmez tükenmez Çabalarıyla birleşti
~':inde bir anlam kazanır. Ve bu zor görevden kaçan, bunu savsaklayan 
devrimcilerin -hem ezen ulus hemde ~zilen ulus devrimcileri- devrim~ 

•.:.~ n_ :Lk .~ ıü::ü J_ 
9 
bir ,y8.ftadan öteye gidemez. ır 

( RIZGARİ ı Hart 1978 9 Sayı; 5, s. 66~68, abç.) 

-'-ün~j_stan halkının ,2_ekled~f~i.- bir kez daha gerÇekleşti~ 25 rar· 
"IlS E12) gü~TE 1 rrc 1 elin sömürgeci-nmili tari st gt;çleri Güney Kürdis-~ 
tan ı"' sal lı::: ı ye" r:;c - t i ler. Kürdistan ııyen:i_den' 1 işgal edj_ld i, halkı
,J_Z yeni b~,r ke>tliam yaşadı. 11 BekleniJ.en gerçeklee;,ti 11 diyoruz;Çünlcii, 

i.m cyL;:rı., Kdrdistan halkına karşı gerçelde<::tirilen tarihteki ilk 
lcu c~e[:ildir, son eylemde olmayacaktır. Yeter ki tarihi bilimsel 

ole~ak t&hlile tabi tutalım:Kürdistan halkının tarihinde ve yaşa
iGnl~:: bunun e; i bi birÇok eylem yaşandı. Ama bugüne dek kendi s ine dev·-· 

j_r·,ci~ ;Jot::yalist ve komünist diyen güçler bu ::;erçe[si kavramadılar. 
3ı~ı:.C:can 1 olayıda, olanların karşısında ya sesiz kaldılar,ya da aji--· 

.. 
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yuruıadı, 

Tarihte ilk olmayan ve son olmayacak eyler;_ üeydi ~Ki;rc~is·t:;an ı ı. 

aralarında paylaşan devletlerin,Kürdistan haJ.!cın:uı ulu.s[:l kt-L:-tulu<~ 

mücadelesi karşısında;tek bEH3ların.s. aciz duruma dü~t"';Llderi ve ı..ı.h;_·

sal kurtuluş mücadelen~izin \5nünü ala.madı.l~lc.i.rı zc:ıı,:a:ı? birJi~-de l:ıiiyük 

saldırıya geÇmeleri(~ ir~ Bu sorun s 11 zs,ten cmJJeryal :-!_,;;tl er~ sCi:r:ürge cil er~ 
gericiler ve bilumum işbirlikÇi. ler ;devrimci~denıo_:.<.::~cc..t lıa:reLet~i_ere, 

ulusal kurtuluş mlicadelelerinc-~ ~sosyalizme ve cosyalj st ülkelere 
birlikte saldırır'ı beylik tes~ıtinin ötesinCe, öz n özellikleri 
,-lan; mücadele stratejimizi ve taktik Çizgiınızi derinden etkileyen 
ve beli.rleyen bir sorundur. T3u anlsmda, farklJ boyutları olan bu so-
runun ve bu farklı boyutların tartı~ıl8~sınıL kaÇınılm~zlı~ı daha 
y::;.:o;:ıcı bir sorun olarak orta yerdeeLir. 

T,. C sömürgecilerinin Güney E.\.'lrdistan ı::~ salclıı'ısı C·lc::>yı ~KJ.rdis

tan'ın yeniden paylaşılmasının te2el ip uçlarını vorcoktedir.Hels
ki bu saldırının;T.C sömürgeci ideologları~ın uzun yıllarCır 1 Lozan 
Andıaşmasının tekrardan tartışılması lizerine,fırtı1ıaların kopartıl 
dı[~ının ve kamuoyunun bu yönden oJ.uştu..rulır.a;)'·c:, Ç<:::.l.ı(:ıJ.ı~ıe.sı:nın ::ırka~ 

candan gündeme gelmesi ~KUrdistan' ın, ernpsryal:lz:ür: çıkc-~rıarı ve H~.~

peryal iz me ba~ımlı, KU.rdistan ı ı sömürgeleştiren üll:e ler in iÇ i.r.den 
geçtikleri Çıbnazların çöztirnlerrnesi merkezinde,ülkernizin yeniden 
payls.c,.ılmaya tabi tutulmak ısteı-ın;esj_cliroBı:ı_ deği:]j~clik 9 mevcut stetti·
konun kesinlil;::le devarn ettirilmesi çerçeve.s:Lıcie ·\<h::<JtU.lmel'- isten"·· ___ ... __ .. _ (.. 

me~;.:t echr. Ama bu durumun, Kti.rdists.n Le::. H::: ı~ Ki~.ı1 cı is·c2.n 1 1 sji~r[Lc0;e18 =;t i~ 
ren E lke halkları ve bölge nalklar ı EcÇ ı:.:: J.::ı.S2n / arc:ı.tr cnğı ylJ:TlilllL 
;\·öndeki geli~mıelerin hesabı foz1ece:,. y<'.pJ_:Lr~;ar:la.t-::·cscJ..ıT .flu k{)nuda gö·· 
rev ~En başta sosyalistler ollnak üzere! de"'TT ixcı~de:r,ol;.rat ve yurtse
vee g~üçlere düşer .. 

T.,C 1 nin Güney Kürd.istan'a saldırısJ.ııclcıı ;:-;:ınra,teslim etı'Ylek g~e-

olsa durdular,ciddi bir sıncvdan ceÇti~er.T,C Gdm~r~3cj~o~ini ve 
fe ş i st cunts.yı teşlü r et·c :Ller. 

y·eni adır;;l::.rla tamamlenmasıcnn ge.:.:'e}J.ili[:'i o:ct ·S_J_r, J3u ~~ dırdar: 

Bu sc.ldın_ ve iiJe;ulci e~:le:ıw bağl.ı ularal': ve daha do(i,rusv T.C'ıü~ 
'x:. S2ldır:t.Sl.nın aÇıkÇa gösterdil~j_ :~;erÇekl(~J:"i Ve duru.ı;:l2rı ifc;,&_ 

i 
' 6 'i / :. ' 
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lendirmek gerekmektedir. Yoksa, teşhirin ve üzüntülerin bj_r yararı 
olmayacaktır. Geçmiç,te ortaya çıkan yanlış perspektif'lerin ortc~ .. 
den kaldırılmasının yanında,ortaya çıkan,fakat derinle0tirileme
yen perspektifler üzerinde de~erlendirmelere girmek; ayrıca K~r
disten,Türkiye ve bölge devriffii açısından ortaya Çıkarılması ge
reken politik perspektifleri belirlemek görevi önümiize Çıkmış bu-· 
lunnıc:~~tadır. 

En başta sosyalistler olGak tizere~btitün devrimci-demokratik 
güçlerin ve yurtseverlerj_n tartlanmalardan arınmış bir s:ekilde 
bu cöreve soyunmaları gerek·,ıekcedir.J3izde kendi olana .lsrımız ve 
kapasiteniz ölçlistinde bu görevimizi yerine getirnıeye Çalışaca~ız. 

I. 

Dir ülke devriminde; str2:te j L.1i.r1 tayin edilıne,si, taid iklerin 
belirlenmesi; örg·t.ttlenme biçj_ulerinin tespit edilmesi ve müca~ 
dele biçi.,;i.;:ıin veya biÇimlerinin saptc:mması iÇin; o üll;:enin 
sosyo-ekonomilc, sosyo~pol it ilc yapısının bil imse ı olarak saptan~ 
ması gerekir. O ülkede:ü sınıf mlicadeles inin tarihinin orta.ya 
çıkarılması (bütün yönleri ve evreleriyle) gerekir.Bunun yanında, 
o ülkenin bulundugu bölgedeki yeri,iÇinde yaşadıgı bölgedeki 
ülkelerle ilişkileri,dünya ile baglantıları v.b. sorunlarıda 

o ülkenin devrimi aÇısından büyük ve hayati öneme sahip sorunlsr-· 
dır. 

Bir ülkenin devrimine ilişkin olarak sıraladıgımız bu sorun~ 
lar,yerli-yerine konulmadıgı yada oturtulmadı~ı zaman büyük yan~ 
lı:::;ls.rın yapılaca~ı, devrimci n{,} cadelerün önünün açılmıyacağı a~ 
çıldır. ~ürkiye ve KLirdis·c8.n devrimci mi.i.cadelesinde belli dönem-
lerde bu temel sorunlara önem verildi.Ama belli dönemlerde de bu 
sorunlara ya hiç önem verilmedi,ya da Çok az önem verildi.Fakat 
su qerce.c~i kaba Çizgileriyle gÖrmek gereJ~ir:l97t.'lerden sonra,Ttir-, '--' " ' c~ • d leri ' 
kiye ve K:irclistan devrimci lıare1 .. ct 1 bu sorunlarcı. ilişkin olarak 
ciddi tespitler yaptıl&r,ciddi araştırmalara girdiler.Bu çalış· 
malardan devri~ci hareYetin belli ölçtilerde yararlandı~ı; o ölçü
lerde de gelisim göaterdi~i; kendisini tanıttı~ı ve emekçi halk 
kitlelerine yaklaştıgıda görlılebilinir bir durıundur. 

Bunun yeterli olmadı&,ıd2. her yanıyla ortaya 
dır.Özellikle yapıları tespitierin Ç0~u;dtişlinsel 

çılunH} 

ı " -p <:JrlQa 

durumda-· 

kc:~ldJ_ ı iTlC.d-· 

dileştirilemedi~toplumsallaştırılamadı.Bir kısım tespitlerde,hiç 
yc:,pılma.mış gibi kabul eclild i, ona c; öre davranıç;lc.r belirlendi d3u 
da, temel olan sorunların kU.llenrııes ini~ göri.Umemes ini getirdi. :Sir" 
de buna, devrimci hare~;et in bünye s inde]/ i g·L.5 .. Çlerin; ;'bo.l]kalarıı:;_ı din~ 

o " • 1 o • 
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lememe ~ciddiye almama;başkalennd ~n .'(cl:CCJT.lc~-~'1n':: .. ·:<.l1 .~ıer <8Ti.l! kenC:Li.~ e:c:i. 
tarafından biliD.d.i[;i;d~;r guruı;ıC,r.ıluk." v ... !J. st<:J.ıJJ.;· .. rJ. e~:Lc::-ıj_yı_cc;, 

durum dahada olumsuz bir no>:; 2 gcld.t, Ye o:rnı:.:cr ,c~ö~·' lı;_ c,2~aç :r:' gi~ 

rülemedi, ya da ağaÇlarlıan o:n_ı.ı.ar. gör1. lme:n~:ye 
rimci sc:flarda bir kör döğ'v' 

se ~cimseyi görmez olCi.1J ~. 

bcşlEdı,l~ler kısırlPştı,darluştı,kJm-

İşte bundan dolayı., Ti_'~r ,;:j_~re ve I(;:rQ ista.n dev:cirnc i harekıJt inüı 

yaptı~ı bir kısım hayati lamc: eksikleri alan) tespit:ar y~ hiç cid~ 
diye alınmadı,ya da bu tespith;r ;ıeıeştj_rilmeJ( j_çLn eleştirildirı" 
Buda 9 yapılan tespi tl ere uy.~un d.evranış 1/8 c:;y1\:>m bl.:itiinl.iF.;5nü engel··· 
lediği gibi,o tespitlerin derinl2Ç>tiril::ıE;Si:ni de erıgelledL.~'c::.-:Ji J:i~ 

bu tür hayati te sp i tl erin yeniden y2.pıl:1Jc=·sını, bu t<::vır ı:he:"..ydi<ıay .. -
diıı engelledi. 

Bu anlayışın sorıı.1c1.: . ._ı .. :ce:J::tc, ·::.,rt<.:cyc:, ç ıkt ızımız gUr.ı.\S.e:r::. 'bu ;-,y; ... uıa 
nideo1ojik inÇaL.ınıı önemini kavraye.n ve bunun iÇinö.e idco1ojE: b:Le 
yapının açıga çıkarılması için R~rdistRn:ds çalıçma~ar yürüten VG 

egemen ulus devrimci hareketir~a: de cidcli önern-wlerde bulunan -~tc:.rc;~ 

ket im iz in; deği~ik dönerrılerde ole.ncı.lu.arJ_ aç ısırde.n ye:, pt ı tespj, t--
l erde ciddiye a1ınmadı. Ya ou tespitlt:or, '1e1eç.tirilmelc iç:Ln eJ:::::•,.ti·· 
rildiler. 11 Ya da hiÇ görülmck j_sterın.•Jc~ilc;r.Bu "G8VI'ly C:izel:J.ikle !Ji;ı'.\ 

Solu göstermekteydi.Ama bunun yanında,yapılan bu tespitl8ri knbul 
ederek derinleştirme r~örev i yeri.nco, bu tes::;ıi t vs tezleri s sc .. / ından~ 
solundan kemirerek güdc:ik1eı=:;:tire:ı:ücr o1du. BL:. t:ı7ırd.a 0ze1li..:de Kl.rt 
Solu' nun birçok gurup ve h:~'.reketüıde gör'iildi.i.Tabi ki" bu tü~ ters 
ve bilimsel olmayan yolL;:r o ilc; 9 ,_k;,.r_cimci·~demol<_::;:>aci.k~ yurtsc;ver gı~ç. 

ler arasında ortak paydcücı·ın ~)lu;::ııı2sını ~->at,ladı. i:\Jcc::t oluşan bu 
ortak paydalar,hasbelkader r)}nq.:::yı TIP;frl"'']!·r 'Jl.-:~:ı.[:i:_mc.'JXl f"'Zl"':. ,ı_-:fg;';_

lama alanJ. bu1 pp;:::: rj 1 .. r_:r'l,~,ul -:ı;nc;. alaın bu1du,l,U yer~Lerde de ı Ö2ıFmleneme~ 
diğinden ve kavranamadığından büyük ters ı ilcler oldu. 1'P2buç ters 
giyildi. 11 Buda, ucubelGrin o:ctc_ı.;ya çı;cma.Jırn sağlcı.dı. Burıunlad.s kr:~ 

lınmadı 9 tahrioatls.r en kötü biÇiı-:-:ds be:~ ç göstc:cdL 

YazımızJ.n başınd2 .. oelirlediği:ıiz giiJi,T.C söm'J.ri;;ecih;rif·in Gü~-

ney Kürdistan' e. saldJ.rı.sı:ı:ıde:ı.:ı1 sorı.ra, Türl,_ıye ı Ki..<:rc'.istan v,:; 1Jö1rr,c 
devrimci güçlerirün yenj_ bj_r Jcısıı;, ce:cs~::ıehtifleri tecrtı<~'mo1c::,rı :'.t:;-· 

rektiği inancındayız .Ama bunun yapı1-:ı.p~ye:rpı.1mr~.mc:crfıı öeVI'i,ı; . .:;j -Hç:.t_r.;-

rin sorumlululz anJayı.Pl "1-:c.:.na bağlJ dıT Burıun. ycınınde., 

kısım hayati tespit1erirıde öne Çıkc:,rılı:ıasındc:; J.:ırar vcr:.:ı.ı.r • .Gu_? lnr 
temel ve başlangıç no~cdas.ı olm c.~ l"D bo..;,Lımıncl;:~n öne nı taş ııı1c:.<t( dır" 
Çünkü ı bueünü yaratan ci ünün koşul rıG.ır. Dt~n \re bugi::n orgc.n:1.K ve 
diyalektik olarak biribirinB baglı süreÇl2r ve evr0Jerdir. 

T. C sömürc.ecıle:;:o:Ltıüıı :]üney Ki'rdistan; a s<:~ldırısı iize~cine tc::r·-
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tışmak istediğimiz politik perspektifiere ili~.kin olarak, daha ön~ 
ceki dönemlerde hareketi ;.j_z tarafından yapılmış bir kısım tespit-· 
leri aktarmal" ta yarar görüyoruz. B unlar uzun olacak. Ama, bunların 
yeniden gündeme getirilmesi günün sorunlarına yalclaşım açısından 
önemlidir. 

11 Ulusc:l kurtuluş mücadelelerine damgasını vuran~ hc:ü.Kların er~ 
geç kurtuluşu ve zaferini getirecek olan ve onls.rı mücadele metod
ları ile sc::vaş meydc:dıls.rında mevzilendiren olgu ı gg_:r;ç~k kurtulu-
.§ .. S:Lk:adq_:ı:;....§..::ıvaştır.Yani;mazlum hc:ükler artık yalnız kendi ulusal 
devletlerini kurma,dillerini ve kültürlerini asimilasyon ve bo-
yunduruk altındEm kurtsr2.iJilmek iÇin mücadeleyi yeterli görmüyor~· 
ler,aynı zamanda, ekonomik ba~ımsızlıkları içinde mücadele veri
yorla.r. 

''Böylece 9 mazlum halklar kendilerine metod olarak ulusal kur
tuluş devrimlerini proleter devrLıler1e tamamlama hedefilli seçmiş.,. 

lerdir.Bu 7 kovulan empery2list~sömlirgecilerin yeniden dönmeleri~ 
ni de engellemektedir." (RIZGARİ l 5 Mart 1976 7 s.3) 

ir c )Tarih iç inde i st ikrcrlı bir birlik göstererek 7 günümüze 
k:=:.dEtr gelen Kürt ulusu sömürge cli-·emper:yalist bölü::;;ümler sonucu 
biÇimsel ve suni sınırlarla birbirlerinden ayrılmış ve parçalan
mış durumdadır. Ancak, dinamik bir gerÇek olarak toprak, dil ve ki.i.l
tür birli~i iÇindedir. 

rr.Liutün c. değerleri elinden alıne:m ve ulusa.l demokratik hak
lc.rı c;aspedilen Kürt ulusu baskı ve sömürü o.l tırıda tutularak sö-· 
mUrgele~tirj_lmiştir. 

'' ... Ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkı d2rken; 
"~-Kürt halLının bc.~ı,·ısız örgütlenmesi ve bilinçlenmesi 7 

11 --Kerıdi kadro ve dinarniklerini ulusal~demoLratik mucadelesi 
için seferber etmesini anl2.mak gerekir." (agy,s.9) 

"13~Türkiye 'de yc;~nlış anlc:~::;;ılan ve teorik temellendirj_lmc::sir· 
rı i ileride detayları ile verecef,ia:iz i ttifaklc:1r sorununu kısaca 
da olsQ belirlemekte yarar vardır.Bu konuda iki düzey görmekte
yiz~ 

rr.Birincisi,Kürt halkı ile Türk emekçi sınıf ve tabakaları~·-dev-· 
rimeilerinin ittifakları.Yani,Kürt halkının ulusal demokratik kur
tuluş hare~eti ile Türk prolet2ryasının ittifakı. 

"İkinci s i 9 Kürt halkı:nın ulusal demokrat iL ınücadeles inde yer 
alan sosyalist ks.drolar ve örgütler ile 9 yurtsever··milliyetç i kad~ 
rolc:T ve örgütler arasındaki ittifak." (agy 9 s.ll) 
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tl Lozan emper ·c: list bölü[:;ıümünun Kürdistan tarihindeki önemi şu~ 

radan gelir: 

"1-·Lozan 1 da Kürdistan parçalanmıştır. Bu paylaşma İngiliz ve Fre::.n~ 

sız emperyalistleri,Anadoluıda milli kurtuluşçular ve dalaylı yol~ 

lar~an İran monarşisi arasında yapılmıştır. 
11 2~Kürdistan ı ı paylaşan bu güçler~ kendi egemenliklerüıe bıre.c

kılan Kürdistan arazisini ve Kürt ulusunu ayrı ayrı sömürgeleştir~ 

mişlerdir.Bölgeyi işgal ederek doğal kaynaklarına tamamen el koy~ 

muşlardır.Bu sömürgeci eylemi meşru gösterebilmek iÇin,Kürt ulusu

nun ulusal ve demokratik bütün haklarını, yani ,Kürt toplumu olrııa ö

zellikl.erini imha etıneye yönelmiçlerdir. Ve bir ulusun "namusu" bu 

sömürgec..iler tarafından 11haczedilmiştir." 

"3~Sömürgeciler birbirlerine daima destek ve dayanak olmuşlar-· 

dır._Emperyalistlerle_ gizli ve açık i ttifaklar kurarak varlıklarını 

gar2.nt ilemişlerdir. Çlinkü, Kttrdiste.n ı müşterek sömürgeleridir. 1 

"4--Bu emperys.list böli.işüme ve Kürt ulusunun sömürge düzeyine 

indirgenip köleleştirilmesine karşı Kürtler sürekli direnmişlerdir • 

••• 11 (agy,s.20) 

"Çağımızdc.-ı. art ık, dünyanın herhangi bir yerindeki ulusal kurtu

luş mücadelesini, makalelerde destele~.lemek kolaydır. Zor olan, kendi 

egemen sınıflarının çıkarlarına karşı Çıkmak,uygulanan sömürgeci 

bs.skıları teşhir ederekıprotesto etuıektir.Ayrıca,bunun yanı sıra, 

asıl zor ola.h, burjuvazinin suni olare;k empoze etmeğe Çalıştığı sı-· 

nırlar içindeki, ezilen halkın anti--sömürgeci mücadelesini destek

lemektjr."(RIZGARİ 2,Nisan l976,s.l2) 

11 Kürt halkının ulusal-·demoLratik mücadelesi Türk,Arap ve Fars 

halklarının devrimci mücadelesi ile çelişmez .Kürt l':ı.alkının ulusal 

demokratik talepleri bu halkların ulusal demokratik talepleri ilc 

çelişmez.Eakat Kürt ulusunun sömürge ve köle düzeyinde bırakılması 

ve bunll,n iÇin büyük bir gayret gösterilmesi bu halkların sınıfsal 

mücadelelerinin yoğunluk kazanmamasının baş nedenidi:::.-. :r ( agy ı s. 31) 

11 ••• Kürt sorunu gibi bir k?_rnby..J::.' çözümsilz bir biç i,,icl.e kc.ldıp;ı 

si"!.rece, Türkiye ı tieki 1 bağımsızlık--demokrasi~sosyalizm ı nrUcadelesi 

de celişernez. Türkiye ı nin 4&.!Y!.Qf\:.:f.0:.t~..?_li..!P.§:§J..Il.sb~ 9 bu sorunun ,9_ğ_z2;}ICı..te!t~· 

me_f?l.nl:. anlamak gerekir. 1
' (agy 9 S.32) 

ır •• ". Genel ol<:ı.rak Oıte,doe;u ı nun parçalc.runası ile özel olarak 

Kürciistan ı ın pc:.rçalo.nrne"sı birbiriüden de~,iç:iktir. Ö:nneğin Araplar 

bu .pt;rçc:ılB-nm2 sürecinden ayrı ayrı mE:rkczi devletler olarak çıkar-. 

1arken~ :-curdistan ]?_y._ .cli':YJ_E~.:t).§_r_Q_rıQY__ V~TlJ~;re~ ortade:~n .Laldırılmış~ 

tır.Aynı dunllG~Bash'lar 1 Makedon'larıBeluciler iÇin son de~ece önem· 

li bir özelliktir.Afrika~Latin Amerika,Kuzey Afrika iÇin böyle bir 

hayati par~alaıınıa birinci pl8ndc: değildir.Bu nedenle,Kürdistan 

•• Cl • 1 .. 
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1 ul.:B§_~_0.I:_B.E_El_S]:_,.}J_i]-, __ §._Öm~~e_ç}).:.~~-· Ve bu nesnel gerÇek, Ortadoğu' d cı 

devrimci mücadele ler in 19-li t . ...P...~O '9_l.~.I11i olduğu gibi, Kürdistan so~ 

runu'nunda .§.§:t~dam_§T~Q.! teşkil eder." (agy,s.48) 

"Kürdistmı toplumu uluslararası bir sömürge haline getiril

dikten sonra~Kü:ct toplumu kendi topluaıscıl yaşantısını ve toplum-· 

sal iliçkilerini sürdtiremedi.Bu eelişme dış~rdan ve en az dört 

yerden gelen müdahaleler ile durduruldu.Bu dış müdahaleler Kür~ 

di s tan' ın iÇ dinamiklerini parÇalamayı ~ Ill"l:l.J::ı.t_~D.1~)_RQt9n_E?_t..Y..E?1J..P-i 

yok etmeyi amaçladılar.Böylece Kürdistan'ın sosyo~ekonomik ve 

sosyo-politik yapısı ve değerleri;Ankara2Bağ;dat,Sam ve Tc..hrs.n 

tarafından kendi ekonomik ve politik ihtiyaçlarına göre şekil 

elmaya başl['"dı. 

"Bu dört otor i tenin kendi alanlarındEL bulunan Kürtler üze

rinde uygula.dıkls.rı poli tiLalar r;·üphesiz bir tal-nm değiçiklik~ 

ler gösterir. Ama değ,işmeyen öz~ Kürt toplumunun kişilik ho..k la ..... 

rını gasp etmek ve onu egemen ulus içinde eritmektir.:Su bakım~ 

dan; İriln 9 Kürtlerin Fars olduğunu ileri sürer. Irak ve Suriye •· 

günümt.zde bunu yapm2. in.~;:.s,nları kalmadı~·· Kürtlerin Arap olduğu~ 

nu ve Kürt diye bir kavim olnıad:Li;ını ,~Lrtçen~.n: ARapÇanın bir şi-" 

vesi olduğunu yaygınlaştı:.cırlar.Türkiye resmi ideolojisi ise~ 

Kürtlerin 1:'ürk olduğunu ı KU.rt diye bi ı' millet in bulunmadığını, 

Kürt diye bilinenlerin Oğuz boyundan geldiğini,Kiirtçe denilen 

dilin de 11 9-§.Lltl.=!-_~~'ü:çj<lerrı tarafından lmnuşulan Türkçenin bir şi~ 

ve s i oldu8:unu kc.nı tl arnayB çalışırlar. 
11 Bunlar bir yandan Kltrt toplurımJ1un en gerici sınıf ve taba~· 

kalarının temsilcilerini ayakta tutarlar,bir kısmını sürgüne 

gönderirken?aynı aileııin bir diğer ferdini milletvekili diye 

ülkenin en yüksek yasnma orgart1na alırlar.,. 

:ıDeğir;·me;en öz ise, J,ı_o_z_c.\~1_ emııer;y_aJ_i,_şı_t_ .9.qliJ_Ş~!f!.i~_ı::ı_e~.Ka_t_:~J:J:J2."_b_~Q··· 

.d.~ı:ı"J?.?LX. ;s.~J_8d}.~~~rJ:.rı K~~_rt__1_~E...E:!_Js.€cr_ş_~ __ QJ.f:..I]._de_ği_§J!L~...?.ı.._gji..§maı'?l-JJs_]..__s"\rı§ır:. 

Eu düşmanlıgı 'milli egoizm' ile besleyerek,iliklerine kadar sö~ 

mürc:t-U.kleri l;::endi halklc~rının da emekÇi sınıf ve tabakalarına~ pro~ 
' ·· letcrlerine ve proleterlerin sendü:al ve §1Y.~f2-~.l._<2_:ç_gjitl_~rine .• 

de bulaç.tırırlar. 11 (agy~s.50~51) 

rı, • • • J.ı.~g_ip.j.ypı _ _1? .. t~.2~.P.:f'Q];et~x.ci~~-P. ):"ı_i_ç_ 9.JJ:r~~A~llı .... ~iJJ~§)_ş_F_q_e._ .bJ: · 
ı e __ kt_t_l el g_rJ ___ 9.0.R~EllE:2-)~ ...... ?JE_s ~L .. §it:'Ş.::;]:ı_ç_~'!_~ __ bağım_E?.:t .. z ... Ş]-]f.f}_S i __ ey],._t;?_rp __ _9: i~ 

~-:_Gı-:t_ç_i_ il~_gonatabile ce.I . .JIEJ.Z i_j:5f>~retj._,y_Q.:r.~ Ulusal kurtuluş hareket .. 

lerinde proleter devrinıciler yönlGnc:.i.ı. i ci önc,er güç olm2:. ve bunu 

toplumun mücadelede yer alan sınıf ve ~rCctmanlarına kabul ettirme 9 

onları bu yönc:te L\.:nc::. etme görevi ile yüki.ünlüdürler. Bu 9 toplumda 

kenctini do.y&tc:.n Çeliç:menin tespitini~ bu Çeliçme kD.rE,;ısında oluşan · 

potansiyellerin nesnel konwnlarını,jttifaklar siyasetini titizlik-
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le sc- ptamccyı ve hayat2 t!,OÇ:! T"iiıck iç Lı kc-.. ~c:rl:. olme,y~- gerc:->:t ir ir. 
ııuıusc:cl kurtuluş harel·:.etlcrüıd.e işçi sı::ufı ile beraber 9 bc::·~şta 

bur' juvazi olme.k üzere diğer sınıf ve katmcınlc:.rda kendi talep ve öz~

ler.,lerinin ifade s i olan proe,ramlo.rını gerçekle t,::t in;ıek isterler. Bu 
programın gerÇehleşme ortamı bulundu~u zaman toplumsal devrimini 
gerçekle şt irrı:ek iç ü1 cad e; le eden i,~ çi_ s ınıfın2. ve onun temel müt~-
tefiki olan yoksul kö.~·lülü:~c enge ı olurlc::ı.r. Bu, proleter devrimcile
rin mücadele slirecinde yönlendirici önder güç olup olmamaları ile, 
direkt olarak ba~lı temel bir soru~dur.Ancak yönlendirici önder 
güç ole.n devriıiici proletc-<rya ve onun s iy::o.s i part is i 9 devrimci mtica~ 
deley-i temel Çelismenin çözüınüne ic::d,<::r" temel ve vaz.cı:eÇilmez aılan "' :1 (__, 

nihc:.i amo..cına l\adar st.rcl1J:cür.O:ı:ıun strc::.tejik kc,.rarlılığı ve taktik 
esnekliğ:iclir ki 9 ki_i;~r.i__ol~~~-lo.__.y_et ü~ji1e, nıev._g_ut dururnu genj._§_letme 
ge~_ici.liğindeı} baş çelişmelerin çözüınünden sonra ortaya çıkc:m çoş-·-· 

kunluğun rehavetinden kurtarobilir,nrli.cade:;leyi sonuca götürecek sü~ 
rekliligi sağlar. 

"Proleter devrirıicileri:n görevi, burjuva önöerliğin siyasal teş~-

hirini mticadelsnin her olc:wına gött~r:;;ektj_r.Bunun mc:~cldi te~nellerini 

kitlelere benimset,ı1el<..tir. Ulusun çıkc-.rları olsro . .k öne sürt.i.len çıJ~<:-cr 

ların,nslında burjuv&zinin çıkarları demek olduğunu 9 bütün dikk&ti~ 
ııi sefil bir toprak parçası üzerine dikmig olan köyltilti~e göster
mek9onları bu konuda bilgilendirmek 9 bilinÇlendirn,ek~örstitlemektir. 
Ve proleter devriQCilerin iŞi 9 sadece silr~ları ve üniformaları i
le, kırbaç !.arı ve z indc:-J:ıları ile zorbo. sömürge cileri yurdumuzdc:m at·~ 

mak de~il,mazlum halkımızı nihai kurtuluşa götürmek üzere üretim 
biÇiminin yenicien düzenlenrnosi için ç.artları yaratruaktır.Bu nokta~~ 
de:~., proleter devrinıcilerin görevi, ö::ıce sö•rıürge cileri kaval ım 9 sonra 
burjuvazi ile hesabE:ıızı görürüz doğruJ tusunda. işleyen ve l{aÇı-· 

nıln;nz olarak sosyaJ .. ~cvcEj_z:me 1Jcıt;cek olan.prc.ıgmo.tik kcı . .ypc:Jüik 
değily burjuvaz:Lnin .,t~Jus2l niteın,ıi burjınr;::ızüün- sömürgeetler 
Çel içme s ini t it :ı.z lik1 dcf)erlerı.dj I' ir, muhalefet odo.kl2rındc::. i tt i~ 
faklc::r olu:.turarak 9 mücc:.delemize proJe; te]~· dey]:'iırıci önC::.erliğ;in hege~ 

rnonyas ını ideolojik, s iye.sal, Ör[üt ::::;e;} önce; :cl :L().ni yccrc.tma karn.rlı-
lıtıdır. 11 

( RIZGARt 5 9 Fert l ?7E 9 s. ~51·- Y?) 

.2'~,' ı s 1 en barbo.r 
yöntemleri uygula~;cn, lr::'n, c>uriye; :~ ve· .:: sömirgeci cge.en sı-
nıflarının yerc:ltı ve yerüstü. zengirJ.J.j_];_Lri i, ucuz iş gücü ve pr::.~ 

zar .nrı ile Kürcij_stan gibi ~ir sömür de oluş~ca} olan ..• köklü 
talepler kc::.rşısında dahc:ı. az bariJc.r olc.cc:.lclo.r ı d2 beldene;nez. Çünkü 
Kürt halkının c-mti-·sörnurcccj_ mücadelesi. onln.rJ, sonlarına ycJdcıştı~ 
racak en önemli dnrbele~dEil biri ol Cc.ktır.Onlnraa bu durumun far
kınd2~dırlGr.ıı (agy,so42~43) 

1 
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11 Bu arc,da; .. o. bo.zı arJ..odz::.şlorın bilerek yo. da bilme rek (i-

Çine) düştükleri bir hatayı belirmektc yarar var: Şu an~a anti

söiııurr:eci, onti-emı')eryc:ılist, e.nti~feoc.ol devrimci ffi:;>.ce_tfreled.e somut 

I;_cdef (Kü.rdistr:.n 1 d2.) Tü'rk sömürg::ciliği ve onun kurunüc.rıdır di~ 

yoruz. Ve burada, Türk sözt~nU vurguluyoruz. ÇiJ.nkü i.Erk sömürge c ili~ 
@~i ye do. söml rgeci sisteı:;i demek, bu sömt.rgeci sisteı:ıin iÇinde fi~ 

ilen yer e:lc,n bazı Kürt kökenli kimsc1erin T~.rl<.:iye 'deki ulusal 

ve sınıfsol baskıya da fiilen katıldıklarını inhor etti~imiz ve 

bu kimseleri kollc;,dı{ımız c.nla.mınr. alınmomalıdır. Bu kim.seler; be~ 

lirlenen aşama içinde hedef alınan yapının iÇindedir1er.Ve bu kim

selerin Kürt kökenli ol1nnlc.rı sömürgeci sisteni Türk ve KUrt sö-· 

nılirgeci,gerici,ırkÇı sistemi durumuna cetiremez.ıı (agy,s.43--·44) 

11 Iü:Lrd is tan' de:', ul usr:l demo1crz.::t ü:: mlico.ö.slede i tt iL klr:.r siyase~· 

t ini; proletc.·.ryc:ı1ırı müc:::.dsl e örr~UttLrıLcl1 ı sömür::;e ci Türk devlet i ve 

KlirdiStQn'daki işbirlikÇilerine karşı uzun ve kısa vadeli olmak 

üzere,di~er sosyal sınıf ve tabakaların örgütleriyle kuraca~ı en 

geni;;; ~~-ş~ı.L .. c.§_phe siyo.seti ole.rc.,k tespit ediyoruz.Bu tesrütte, 

cE:pheye lmtılecak sınıf ve tcıb2,k2ların .§_ıl8_.:_.Jşbi];l~Jıin~L.2-. .e{:;i1 ı 

asgeri prof:Şr...:.: . .!:!Lb~_g._efleri <J.oğrutt~sunde Sil,Pta.ı:~ç~n ilkçler dilzey)..nde 

j_ tt~J.~)j:}_~ıAc:xı söze_d~rıız. Ve ulussl cqJheye:; örgüt. yle; kctılrm he:;r 

sınıf ve t~bnknnın,sınıfsnl çıkorlcrı geregi bu dostluga k~tlan

dığını 'lS k":.tloıırıcJc zorunde olacağını dc.c unutmuyoruz. Her sınıfın 

sömürgeci devlete ko.rf}J. sJ.:nıfsal çıLorları gere[l;i mi.ic2de:;leyc ko.~ 

11 • o, •• her pc:rÇo..sı düny:.~ konjoktlirc.n~ıdc ekonomik ve siyasc:ü o

lornk güçsUz devl2tlcr tcr~fırıd2n sömlirgeleGtirilmiş olan Kürdis

trn ı de,, günüuüziin ekonomik ı sosyc.l ve siyc,scıl koşullc.rı nedeniyle 

r:::·olcter dcvriiı1cilcrin k.~.rc(.rlı ö:ı:ıcül·ı.:.~,J.nCie olıi1aye.n ]n\)_cndelelc.r, 

1 ·; b i~, dU.z.c.,_1e ge1u ilcLc;;n soıır<''. bo[lulıne.y·. mahkUmdurler. Tespi it edilen 

bu olguyu gLiÇle;ndiren bir te:i:el b ge de ı KürcListo.n 1 ı söcrU.r[J,ele ştir-~ 

miş sö,nürc,e c i devletlerelen hiçbirisinin ne ekonomü;: ~ne de s iyasal 

olo.rc..k Kürdistan ı de..ki en ufak bir uluscü ve sosycl kıpırlic.rı;nc:.ya 

to.ho.mmi..:Llle1: irdn olrıısme s ıdır. ;ı ( c..' .. gy ı s. 5 9) 

11 Üzeri!:'ıde durmc.yo. de[,cr ol a:1. gerÇek, (Türkiye ı de) ir il i ufcıklı 

~Ji.itün siyc.setlerj_.rı sömürge KürcJ.istc:m tezi üzer:inclc yoğunl c.n dik

k2.th."rirJ ir. Bu ney ı kmu tl ar?. Bu, sömürrc:e KL!rd istcn olgusum.rn, berEı.

bE.:ri~:ıd,::: tsşıdı[~ı depremi kanı tlctr.DE.:pre:n, öylesine c.çıl;: bir m:'cldi 

olg-u<l uc ki ı dı. prer,ı c.~.lc~rıındc=cc et kil cnmer:;ek ınüı1l-,:1in de@,ild ir. Ve her dep-· 

.r-,:,;:~1 '~:i.bi~ bLd.min sil<~:.iılerı ilc donr:.tı1ınş yc:pıları de&;il, sırçn köt:k-
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"leri, ilkel yapıları 7 çürük-çarık sı@,ı:nc:üdarı Çatla.tır. Yerle bir 
eder. 

"Sömürge Kürdistan olgusu, Kürelist en' da polemik düzeyini olduL·
Çe gerilerde bırakan bir olgudur.KürU.istan 'da devriLıcilcr, 'Kürd:Ls·-· 

tan sömürgemidir,degilmidir?' tartışmasını yapmıyorlar.Süreç,sömlır
ge KürCiistan' ın sosyo-ekonomik yapısının somut olarak ortayc::. çıl:r:

rı lması, maddi te me llerinin tart ışılması 9 s iynsal· -topl ums2.l ;ı ay,::_ t i.~ 

zerindeki etkilerinin tespit edilmesi sürecidir.Devrimcil~r,Kürdjs. 
tan'da proletaryanın evrensel mücadelesinin bir parçası olnn ul~-· 

sG.l kurtuluş savaşlerının perspektifi iÇinde, rarksizmin~ genel il·· 
keleri ve temel teorik muhtevası ÇerÇevesinde, Kürdistan' da siyc_s:-.1, 
ideolojik, örgütsel mücadelenin harcırıı kz- rmc.Ltadır1cı.r. Somut s iye-
si görevleri, somut çerçevesine oturt .. :.s.k için dişle tırnaklc:ı Çe.lı" 

~ılr1aktadır.Bundan ötürü, süreç~ bir diğer yanıyla,anti~sömürgeci u-
lusal demokratik mücadelenin ideolojisinin inşa stirecidir. 

"Esas kıycırıwt metropol merLczlerdc koprı1EıJctadır.r·-etropol merLez·
lerde-Kurtuluş Sosyalist Dergi'da ifadesini bulan siyasetin dışın
da- hemen hemen tüm siyasetler,sömürge Kurdistan gcrçe~ine saldır
mcJdadırle,r. 'Ayrılıkçı burjuvGzinin' tezlerj_nden, 'Bund 1 Çuluğ2,gi~ 

derek 'ihanet' e varc:m bir dizi suçlc.ma, bir dizi küfür ve karalaıra 
ile anti-sömtirgeci siyasal güçlere saldırıl~yor.Bu sal dırı ve in 
kar harekatının tozu dumanı içinde sosyal-~ovenizmin açık ya da 
gizli işleyen tehribcıtJ.arı gözardı ediliyor ve kimi yerde Kemalist 
milliyetçilik 'ça~daş'laştırılarnk diriltilmey2 çnlışılıyor.En ö
neml isi~ tek boyutlu bilgi ile~ doğmct iz me i telenen kadrolc"r -,özeJ, 
likle genÇlik kesimi~ 1 fanntik saldırganlıklara~idealizme bul~ştı
rılıyorls.r. O kadar ki, bütün bir yüzyıl boyunca yerden yere vuTulr'n, 
beyni,iskeleti parçalanan Kürclistan'da,devrimciler?bir yandan sö
mürzecilerle ~bir yendan feodal despotlur,_la ve her boydan r:o:cicD iJ;:_--· 

le ve bir dif.::er y:_:.ndan da inkar edilmi;~, bütün gerçekleri giz:ı t::mo'· 

rek karartılmış bir tarihin karanlıkları ile bogazlnşırlarksn,bir 
diğer yandan da proleter devrimci hc.re\.etin hizmetine sund:ıldc.rJ 

bilgilerden ötürü adeta afaroz ediliyorlc:>r, lo..ı-ı_et18niyorlc,r. Fe 'v~:J_' 

ki? bu ideolajik saldırılar aynı zann.nd;:.;., Kürt hcı.lkının do[5;o.l ve 
dolaysız rnüttefiki olc~n Türk emekÇilerini, onarılmD.sı olduJcça r:;üç, 
sakat de~erlerle şartlundırıyor.Ki altından kalkılsmaz olGn,hesGbı 
verilcrn.es olan da budur." (RIZC'-ARİ 6?Hazirc:m lJ70,s.6~-3) 

a •••••• Ç2.[_ıt;ıızdo. z2.ten çoktz·.n önderlik bc.rutu:rıu yi t:;j_ı>eniç ol:;;t 
burjuva. önderliğin Kürd.istr·n'daıKU.rt h::lkı ecçısındcn l<.:o.lıcı mcvzi·-
ler kazs.namıyacağı, emekçi yı{lınlecrın t~zun yıllar manevi cJe(er1E:r 
uğrunn se.vaşmnlarının Kürdistan' da ne1ere mc:.l oldu:~-u dn yine bu 
evrede görültiyordu.Bir porÇas~ndaki en küçük bir kıvılcımın anın
do. diğer parÇalarında büyük yankılara gebe olduğu Kürdistan'dc, 
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"emperyalistlerin savnş devcem ederken k;:;;ndilerini tt::rcih eden bur~ 
juvn milliyetçi önderliLleri bile nl ~~nd::Jd sör:rU.rgeci jmı.c~_,::'.~::mc:üarı 

:nC:i. fedfl ctti[,i de CcÇığ:c. Çı];.li1lŞtı.Özc8si; Kürdistc:.:.n 1 do. sczds bir 
bc,{:ımsızlık isteyenler açısındnn btle burjuvcı. siyasi c~ksiyonl<:'<r u· 
mut olmaktmı çıkıyordu. ·reni bir Ö~1c:ls:ı.·lj_k y<.:rct:iı.-:ıl-c c;elip da;y["ttrnştı. 
Bu önderlik ise, mıc2~~ Ç2.[~clc.ş yani proh;ter devrimci önderlik olc;." 
bilir. O güne 2G:::J.ar, sosyalizm E.;.dına yolc. Çıkıp kı sc bir sl.i_re son~ 
ra varolc,n öncie:::rli{~in ideolojik· politik·, örgüt sel egernsnl if?. inin sı· 
nırlnrı iÇinc:le kalen ve ~u veya bu şekilde imha edilo~lor ya da 
soEyalist olmayı sadece ege en ulus solu için~e görE.:nler~dolayısiy
le her iki hc:.lde ele Kürdistc::.n 1 d::-cki devrinıci muhalefeti burjuvc si,~ 
yasi orgo.niznsyonlc;.rına terked(]nlc::r mutlak::ı yerli-ycri:1e oturtulı;c~ 
l ıydı. Y c.:ni d·Unü ac ım:.:-::.s ız co. de~;e rlend i :c· ip buc;Uüi.i kc.vrccrı··~,··.k ve yc.'-rınc:. 

• 

önermc:ler IZGARİ Özel Sayı:l.Faziran l979.s.7) 
11 F'c.rs emekç ilcrLün ba{i:ıms J.~eılık~demok:cc~.s i··SO sy,· lizm m:'~ c ade le-· 

sine,T~rk egemen sınıflerı emperyclist dcyo.nışmn cere~i mtidchcle 
ettiideri h<.üde,K\rc!.j_stc:.:rı'dc~ki en ufC' .. cıL bir kı];ıırdc.nmc:.;yc 4 parÇo,~ 
nın sönrLı.rge ci u·üçleri 9 öze:·Li.l sorunl<1rı olc.rak müd.::::.hal8 e tt i ler 9 mLi.da·· 
hc:'olE: etrııcye dev~.un ed iyorl::.:r. İl1c b.s_~~ıştc:ı., KLtrdistan 1 ın İrm1. parÇa·~ 
sınc ekonomik~,poli tik müdrchcı..le etmez gört:inçn di[ser üç perçc:.nın bı .. 
r<J.kıldığı egbrıe::n sınıflar,bu süreç boyunco.,cünümü.zde olduğu gibi, 
KL~rd j_stc:·:~ı. 1 d:::~ld c:konomil-c~pol it ik··sosy-:c.l her kıpırdc:;mıı~:: do. k..:: nd i ül·~ 
kclerinin iç sorunu iınişçesine müdahale etmişlerdir.gtinümüzde de 
bu müdc;.halelerL,·ıi si.irdllrLyorl r. :Bu n.:;denledE.:, ilk elde sc 1 t re.rs 
egeıı,cn sınıflnrE12 ve Kı.crdistcm ı daki L{birlikçilE:;rine kc.rşı dire= 
nişi başlatan :Doğu Kurdistan 1 dr:.ki c:mti_,sönrLirgc;:ci güçler; kısa sU~ 
rede ko.rşılarında~Ttirk,Arnp ve Fars ecemen sınıflarını görmektedir
ler. Bu eger"çn sınıflc:L:cda, o direniş i ı kendi sınırl<:~rı iÇ inde}j_ bir 
direniş olc;.rak değerlendirip birlH~tc nıüd:J.hc::.le ederler. 

11 Güney Ktlrdistt?on 1 d<J.ki silahlı mücadeleye 9 Kuzey KLi.rLi.istc"c1 1 d~>.l--:.i 
tür;; nıüco.dele1cı,de ~Ağrı isyc.rnndn.Li ortcJ{ tc,v::ı.r en nçık örnektir~ 
oldufiu Ri bi. .dtnünrl.izde Do&iu Kc}rd ist.cuı ı deki c:.nt i~· sö:mirc·'W ci mü co.de1c>· (_ı ,__; , {,_....) "--' 

--' 

ye yine dört merkezi otorite birlj_Ltc müdalE.le etmişler ve ör:neğin 
ı: C 1 nin bo.şbo.k2.nı ;ı ortadoğu' rmn ho,rits.sı deEişe bilir" diyerek, kendi 
korkularını ve neden birlikte müdahale etme zorunlulugunu hissetik~ 
le:;riıün eereJ;.çesj_nj_ vurc;ulsmıs;tır." (agy,s.54··55) 

j_stcn d.c:vrLıindo vurw:;:c:m ve :..ı.es~-

j_zrn u1sruna sc:ıva~~ ve i d i[;ini iddi c: cd e rı unsurlc.~r şu veyo. bu bi-· 
e imhG- cu.iU.rJ-:çn; rıwtrOJJ011c::rcl~ buluü,~n ve sol içüıd.E:: yc:r ;=Ür· 

J l!Ki.Jfh bc:ı.şl<:'.y<·n Ki.irc:ist~cmlı :· .. yduılcr,K·:rc}istc:n deVI'Ünine egemen ur-ı 

lus devrirııcilerinin sosy2..l~çoven cözlü&c·L~:.ı.dcü bc:kJ./Or.L· rdı. 
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Bu bakışın ac~ı de~ sosyclizm olc=_;rak konmuştu.p_9_layıs~.Y).: ... e...ı. 

t\!:_I]L]Jıe_:t;_r_§]l.QJJy_~~~fl..._ .. va_~~A. _f?_i ç ~m~_i-~_e de Türkiy~ de ,Ji9.§_;yp_Jl.§_"t_,.9l:-.: 

.ma _ege~n _ _y.;L_u,_ş~ dt:vrimci .Q_a.:F_ejcej;J_i.S_~YS!..?_.!?U~ unme.k i]._e __ _çı_~q_~c:_-~_}!.j;}l-]._1:!

;ıordu. Genel olarak burjuva milliyetçi aksiyonunun (KDP 'nin) Kür·· 

distan 'dcJci egemenliğine tepki duy2"n raetropole gelmiş bulunun KUr~ 

distanlı aydınlar bu tepkilerini sosyal-şovenizmin egemenli~inde

ki egerncm ulus soll2crı iÇinde yer s.larak hayata geçiı·diler.Bu esna .. 

da,bu aksiyonların egemen ulus eoekçilerinin kurtuluşundaki yeri

ne bile bakılmadı~tabelasında sosy?listlik yazılı olan her hangi 

biri seQiliyordu ve böylece :;:.urclista:nlı aydınlar milliyetçi ot~ffi:k·· 

c·.rını " . .: .. nı tlamaya Çalışıyorlardı. O andc:~ki sosyc,list siyasi bilinç 

2. fo.zlasını yc.pinayo zo.ten yetmiyordu. Bu durumu ise, egemen ulus 

lu; 'işte bizde Kürd istDJ:J.' da örgütlondik' diyerek~ proıSrarnlarına 

aksız ın çoşkuylo. lı::erşılıyordu. 11 ( agy 9 s. 48~49) 

Yukarıya. aldıgımız tespitlcr; hayati ve temel ~itelikte tes

itlerdir. Bu tc: sp i tl er 9 detaylandırılmış sorunl<:"rın sonucu olarak, 

ılmış olo..n sentezler ve soyutla.m8.l2.rclır.Aynı zc.ıııc.ndc", bir veye. 

birkaç yılın geliçımelerinin ortayo. Çıkardığı soyutl<::Lı;alar ve tes

pitler degildir.Kürdistc.n'da ulus8.l kurtuluş mücedelemizin,bir bü-

. tün olarak sınıf mücadelesinin (yani ulusal ve toplums8.l kurtuluş 

mücadelesi sürE:cinin); T'li.rkiye,İran,Irak ve Suriye halklBrı:rıın G.ev· 

rimci mücadelesinin ve h2tta bu halkların kaderlerinin sıkı ~ir 
' ' 

şekilde bağlı olduğu Ortadoğu bölgesi halklo.rının ve işçi sı.nıfı~-
·\ 

nın,emekçilerin devrimci mtica~elesinin on yılları alan birikirnle~ 

rinin üzerinde yükse1c:.:n tespi tlordir • 

Özeesi :ho. deyince ortc.y::-.. Çıkan? zcüımet çekilmeden, belli düzey

lerde objektif ve subje~tif gelişmelerin ortaya çıkması g~rtilmeden 

ortaya çıkan tespitler degildir. 

Herekctiıniz bu tespitleri yapmış olmasına ro..ğmen,buna uygun 

yeterli ölçülerde işler ye pt ı dersek doC,ru olmc,z. Çünkü~ bazi hal~ 

erde buna uygun işler yapmak iÇin yeteri ~artlare sahip ol~madı. 

zı hallerde de şartlarını buldu~u halde bu işleri becerem~di 

2. da bu şa:.ctları yeterince değeı~lendirip ~ yc.i.pılo.nrıialar so.~)..pyama·-

dı. Bunun içinde, yargılnmamız en bc .. şta kendiiniz olmak üzere, Kürdis~ 

· tanlı türn devrimci~demokrc."':.tları, egemen ulus (lar) ın komünist leri·· 

i iç ine alrımktc,dır. Komünistlerin soruna sorurrıl u ca yakls.şmtüarı 

gerekmektedir.Ancak sorumlu ve bilimsel bir yaklaşımla gerekli Çö

zümlemelere varmek ve bu çözün1leı~'lelere uygun pratik~siyas2"l c~avrc . ..:.. 

nışle.r göstermaL ve yapılc..nnıalar sağ:laınak mümkün ol<'tC2.ktır . 

. . . 1 .. 
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b);~ürclL-·t;_-·n' ın pG.rÇ2lcntrıış ulu:::::lc.rorc:"sı bir sör.ı'Lirge olcırc-üq 

Kürd.istc,n, ::.:, ~uacıı uluslcvr ve bölge c evrLrcci ı{~~re}::etL:-ri iç in or~ 

tey~ ç~knrdıLı sorunları, 

c) :~·:i:-cc:.ütc. ı' d.cı ulusul kurtul u:': li1ÜC2C:l el C S j l.lclC 
);.·-

K-L~rt ve 

uluslcrın km:ünistlerinin görevlc.c>Lü, 

Q:ı \,·;,,.,,,:ı· "'t'·'~ ı d~ ulus"l kur·tul'''-.'_; 
) _~.lA-- ~-- ~:..> C,.:.l. Cı.. t_...., Vi.~~ Ci.ck ulu~ 

şsl l~vwkrc.:,i:~ :ıüc2delcye önderlL<: .eo.e1ı ··r:.cle:ıekscl egeırıe:n sınıf~ 
1':0 

( ~~ 

1[ .. rın ".onur:::_; rEel, h2.rekete önder ı iL yc:LlJ2mıy~.ccJdo.rı z~tf ers u~ ~; · 
,.~ ... 

1<: e,:t ır:. -ı :c c.!Üc:mınd2), bu sınıfloTı:rı u:·~c-:.şı;-ı:· cı olduklnrını, 

c) ı •. 'rci.t,c";· 'de ulusal kurtulu· ı;ı cndelcıilizcle prol0t.~ . .c·ymıın 

jd,"clu.i~,-~I-c:~icik-örgütsel önderli[i:nin. s ··~nm2sıLıü tck ::~lterl: 

ı:2tLC ,- .. ~:c -~~ı lurtulu$ yolu olduğu, 

dt:vriı:ıci hc-ı.rekGt i :le e12_c ,,cr_ ulus ler ın cmckçile-

.. , ı:ıc ic.d ·r hc:.y:::ti 

~iribirilerine bn~lı olG~ : r::ı ... ıı, 

,,-; .o,::_,,_ı,_,L::t.•. 1 • •.. rc' iŞÇi sınıfı hcırcl-._c;~~i ile ditc
0
CT :rıilliCi Sll'llf 

:ccktiğ;i, bunun 

( CL:~Jhc) ~ 

ger~ 

vri: i ün dun~ s. dL vrü.:i ilc ili""kilcrini, 

-ı"-- \Tr i ın i ilc.; böl : . ._.:V~'i, i c.retsınJ.c:Jci i1 işkileri 

t "" ·\..,ır. 

Öz c<~ s i ~ 1-~cre ı. ot iııj iz in id e o lo j ü~ po 1 i. til, ~ı ~'tt ı:ı.1ı j_ fe" d e ed en 7 

göstc r;_;n so:cunlc:cll.ır. Bu soru:ü :.rcl:1 nE:: '·-·1ClC'T bcı.ç;,~~rıl ı oldw~umuz 

ortc:. :yc.rc~edir. Bunc~ ilü,:l~iTl o" 
i 

geüliz"'-'-'· son yılL'rdc, ortc"y~~, ç ı!~qn somut s iyL-._se;.l geli Şi11elEr, alt
l,''· 1 

'Jst ol· J.c~r ·Lçinc.l.-" de[Serlc.rıdj .;''i.lmcc i re:Ljr. 
. . ; 1 

Bu"~LLL do,.<:~l soı-ıucu ol2rc:Jf~ft.c'nin Günsy Kl:rdistc,n'n y.·ptığı 
aclclıı·:J. :L.:l;;_;LiJ1.~ be' l:i. =rönlcriy1L bu tc:nıcl sorunlor üzerinde dur~ 

... / .. 

1 

1 
1 
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ı 970 1 lerde:c, soıu·c\ dünyc. çapındc~ ort.::~yo. ç ıl~~c.n gel i·~.;ı1eler "J.zerine 
çok şeylerin yazıldı~ı biliniyor.Bu gelişmelere bnglı olnrc:~,kc.rŞi·
devrim ve devrim cephesinin Lnz~ndıklc.rı~kcyb~ttikleri ve yine her 
iki cephenin sorunlnrı~ın neler oldugudn bilinmckte: genel ol2rnk 
söylenecek olursc.~İrc.n ve Afganistan'daki geli0melerden Ortc. Ameri
kc. 1 ya ( Nik~~rnguc., El-Sr:ü vc..dor ~ Eond_uro.s, Guetr:::.nır.~le.) ve Polonyc.. 1 ya ks.C.ar 
uzcmc.n bir diz i gel ü:meye d':..i.nyc~ halLları şahit oldulo.r. 

Dünyc:. ço.pındd::i geli (:.:lerin tE:m,;l bir ögesinide bölgemiz Orte-· 
do~u oluçtur~aktc.dır.Bölgemizde de son yıllc:rdo. hızlı gelişmeler ve 
de~işmeler oldu.Bu geliGmc ve de~işmeler gtinümtizde de hızını kaybct-· 
miş değildir. Özellilde c~e dünyecdrı. diklcc:clcri üzerine Çeken, o.çık ve 
kc:po.lı bir çok geli::--n:enin olduğu c.lcmlerınd:::::n bi:cini, bölgemiz tem
sil etmcktcdir.Gerçektan de son i~i~üç yılda bölgemizde ortaya çı~ 
kan E.elişme ve dee:işnwlcrin hızıJıın yüksekliCinduı dol2.yı, bu gE:liş-, 

melerin izlcrırıesi bile oldukça· zorlo.E;:ınır;> bulunıno.ktc,dır.Bir yeni ge
lişme ve olo.y bir di~erini hızla izlemekte.Gidcrsk yeni bir gelişme 
ve oloy,bir Qi~erini unuttu~JcktaGır.Öyleki,en gelj_~kin devrimci or
ganiz~syonl2.r bile,bir olay hakkında görüş ve tcvır belirlem0don bir 
dit!;er yeni bir e;clişrı1e ve olc.y kapıya dnycı.nmc.~dcı.. Son çılcc.n olcwın 

boyutlulu~u,di~er olayın ciddi boyutıuıuguıu unuturncek durumd~dır. 
Denilebilinir \::i, bu :hızlı gelL;meler bile, d,:;vriıı,ci orgo.nizc3yoı_,_,_c,:rın 

t ,-~ l;·t ı' lr ·çı' Z ·;·ı' C> ı' 'i"l ı' a" 1:::-. 0' ı' (C +-ı' ['·~'j n lr <":' "ı":'"J ,-, lll Z ı •":"\ .. 'd" C.: C ı' c'+ l "("0:~ ,c: "T i '-"j~J""8 t .", '."> lrt ~, ul ]• r c~.(- .n.. [-:> u ve_; :: v. ~~.ı.~ V \.. 9 (...,ı .. <-~·, '-- '-'b ~-,ı v---u·....,.)_ t.::;; ı ..ıw. ..- •. ~ ..... \.. .-..:; . ~ • 

Bu dunuii~e~aperyc.list~söml'Lrgeci,siyonist,gerici cephenin tc'.ktik c.n~· 
l :">il ır> ı ol'"'-~" lr ]J""C,Tl(! ı' '"ı' "1 J. o r-I-"' F .... kOiT''•l'"l, 'r~- ~ . .::ır: Çi·i nk1'·j o u' i r·:o. --ı ı' .. , rı "l d ır ı --•--l>.y 9 <... ... .l..~..... ... .r\.. _\.. ~ v u l . Lıc~v\11..... Jllı<-.L.Lc,\....l . _ ...,.. .-~ ü .. ç_,_ Qı_.ı.....L 

hc.lir~dedir. Özgün olo.rcJcto. bu tc-.J(tik~ İsro.il. siyohist1..::rinin tc;~ktiği 
olarcJı:: ort C\}" C Çıj mo.kt:J.dır. Çiüıkü' İsrail kendi pol it j_l,c·.sındc.; bir ec~ 
1i::;ımeyi di{Z.er öncaıli bir c;eli;,nıe ilc u:tıı.üturı;·ia ve kc.pst;na yolunu yıl
lcrJır izlcmektcGir~ ·.Bund~nda başarılı oldugu söylenebilinir. 

Bunc. k<C'cr.:;;ın, devriraci hurck~..:.tin bünyesindeki y2nlı .. ım.:· ve znc:f
lar,bu ~ eli~meler karşısındc devriwci h~rel~ctin hızla taktik degiş~ 
tirr::esini, olo.yl:'.,rı önccc1cn orf[O..nizcli kcc,rşılc:ı.me,sını ve gelişmelere 
örıclili . .'-1<.: etir; c.: üü, önünü <::Üi.fl~lCJ ını engc llemeldedir. 

T. C sö;;ıürgcci,lcrLı irı Güney KtLrdistc"n' n snldırısı üzerine göri5.Ş~· 

leri,;ıizi yoğuLlc.r;tırrrı.::iJ_::-,n ö.nce, bu §';e1i:.>nejün bc::ğlı olduğu dttğer ge
lişmelere "·-ısc.cc.. (son 2~·3 yıla ilir:;Jdn olr,:cc:~k) be~kr;ıcJ.dc. ycrar vc.-ı_r~ 
c"lır. 

12 Eylül l980'de Türl_iyc'de yönetim de~iGikligi y~pıldı.Fngist 
bir cunt:ct yönct irne geti :ı: il d i.l''aç i st cu;~~ tc., içerde; işÇi sınıfının ve 
em2kçilerin devrimci~de~okratik mücaGelcisini,sosy~list hareketi b2s~ 
tırGc.k iÇin elinden gelen herşeyi yaptı.Ktirdistnn hc..lkının u1usnl 

o •• 1 . . 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~16-

];urtuluş hnr8ketinin bGstırılm~sı iÇin gerekenler yapıldı. 
Onbinl2rce sosynlist,devrimci ve yurtsever tutukl~ndı.Bind~n faz
lu devrimci işkencehanelerde katledildi.Elliye varan insan idam 
cdild i. '::ızıerce devrime inin id:::;,m ce zrüarıda yc:;,rgı taya gitmiş d u
rumdc. Binlcrce d-svrimcinin de idr:.mı istenrnekte. 

:·acizmin 1-:urwdoştırılıiı:-.:.sı iÇin ve toplumun her yönden dene
tim oltır;.c:ı o.lınmo.sı için gerekli yc_sal ve toplumsc.l-siyes,:;.l, bürok· 
ratik ttLn de["işiLliklcr y:::,.pıldı~ Yc.ni devlet y2nidcn reorganize 
edilerek?yetkinlcştirildi.lşlcr hsle getirildi.ABD ve NATO ile 
ilişkilerin yeniden dU_zt::l tilm8si yolunn gidildi. ABD ve NA':'O ile 
ilişkiler dah~ sert ve aÇık kurallarn baglandı.Türkiye'ye Çevik 
Kuvvetler. ycrlGç:tirildi. Bu Çc:vik Kuvvetler özellikle Kürdistan 1 

da üstlendirildiler. KUrdist.~.n 'da yeni 2.skeri hava alc.nlc..rı aÇıl
dı.Eskida varolan askeri tis'ler genişletildi ve yenileri açıldı. 
Atom bD.Şlıklı füzelerin yerleştirilmesi kc,rcırı alındı. Kıs<::tcası ~ 
Türkiye Ortadoğu 1 de empcryc.l iZiilin il eri bir karcık ol u olması iç in, 
2. İsre.il normlarına kavuşturuldu. 

Irc,n ve Irak arasındn, emekçi hc:lklc:.rı birbirine kırdırnn ve 
haksız rıitelikli olanıemekçi halkların kurtuluşuna hiçbir yarar 
sc,e;lanı:··.yc:n savaş ı gündeme c;cldi. Bu sr:~vaş, İran ve Ir2k emr;;kÇ i ho.. lk-· 
lnrıno.. cem, mcl (ekonomik) sçıd2n flah2lıya mnl olduğu gibi ı bc::'cştc:, 
ABD oL:ıc.k üzere ompery2lizr::i.n bölgede rc,hc.tlıkla oyunlarını oyna
mn.sırw ve planlarını hc.yc.te. geçinılesine ciddi zemin hc:Lzırlc::.dı.İ~ 
ran ve Ir~k devletl~rinin hızın empery2lizmin ve gericili~in i
Çinde yerlerini cılmusınc. kcyn~lık etti. 

F'<:'.zir<_:n l982'de (yc.:~ıi ı ;~;ıl önce)~Israil'in Lübnan'a saldırı
sı gorçcJ<-:.lc;s;ti.Iıübnc.n' ın geniş toprd:lc.rı İsrail tc:rc;.fından işg2.l 
odildi.Dinlecce Filistinli ve L~ba2nlı kLtledildi.Sabrc.-Şatilla 
ke.tJ j_2::-:lc,rı yc.r2~t ı ldı. Iilist in ulusc:.l kurtul u ş hc.re ket i veL:ı.i.bnnn 
yurtsever hcrcketi btiytik darbeler yedi.rilistinlil~r yapılc.n pa
zc.rlıh.lcr sonucundc. Lübnan' ı boşn.ltmc:Jc ve birçok Aro..p ti.lkesine d.::: .. _, 
~ılmak zorunda knldılc.r.~ilistin hcrekctinin bnstırılması için, 
emperyalizmin yeı:ü plC.nları (Kovboy ve r.1ncernpe:rst REGAEN' ın PLA.~
NI) gündeme Geldi. Bu pl2.,ııın geç iril·ı:es i iÇin Ürdün~ Suudi ·Arabistc.n 
ve hatts Kuveyt devreye sokuldu.Filistin hareketinin birli~inin 
ps.rÇ<:~ı~'.nması için he:.... türlti. çe_ bt, sr'rfc:;c.lildi. çünkü }Jilj_stin hi'.re~
ketinin askeri yenilgisiııden sonrn,siynsal olarak yenilgisinin 
gurÇckleşrnesi Filj_stin b~n:Leti.nin Vç onun temsilcisi siyc:.siü ör-~ 
~-.'U t ~ li'Y~Ö 'nün birliğinin pc.rçc"lr.·xımc.sı ile nıiLdcün olc..cc Ltı. Günümüz~ 
dede bu durum~örgüt bünyt-;sir,deLi ve özullikle EL<f'ETİH bi.inycsin.de~ 
ki sorunlQrlc. birleşince bir ölçüde büyük bir tehli~cye girdi, 
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Lü bnrn 1 d n "Ortak GUvenlik Snğ;lnn;~" BirlD::lori 11 ol uc:;tu:culdı...:ı. ::::rün 
Cemc:yil yönetime getirilerek~her türlü destck sağlcndı.Lübno.n. ile İsrc:_il ,:i_rasındn uş:-klık b,,:;lgesi imznlcndı4İsrail rıso.vunıns_ ordusuıı ö~
zel ol::ıro.k güÇlC:nc1iril iyor. r:rısır ı de "E ği ti:n Birl ikle;ri" ol uşturul u~
yor, güçlendiriliyor. S. Ar~hriıstan 'da Ai'!ACS kontrol merkezinin g;üçlGrL
dirilmcsine çnlışılmckt2dır. 

Ilütün bunlorıı1 yo.:nında, erııpt;;ryclizm iÇin bölgede yeni ı g;üçl~L bir 
üsıün olu~turulmn~ı için,Kıbrısıın ilhnkının t~Aamlc:.n2rnk,sömürge-cı 
leştirilme slire/:ün güçlendirilmesine çc:üışılmnkta.Böylcce ı T·Urki~ 
yeıye sömürge ilişkileri ile ba~ımlı bir Türk Kıbrıs tisısü oluştu
rulmc.yc:. Çc:.lışılm2kto..Bu işin gerçek özünü gizlerrıek iÇLıd(:; ı refer[m-· 
du~ı ve uluslararası kuro.llcrın işletilrn~si iÇin~düz~nbczlıklar yn
lnlm. l',:tcdır. 

Son yıllo.rdc;. bölpemizdcki en ö~ı.crnli gelismelcrclen biri ~Kürt u-· 
lus::ü kurtul u ş hG.ri.;"' ct ini.i:ı y: ıJt ıt~ı ct ıl ıml~r, k2,Z<::tıdığı mevz il8r ve 
her yönüyle vardığı boyutl~.r~ır. 

İL::ri.d8 Uz..:.;rindc durııı.:-kl:. birlikte ı burcdc bir konuyu belirtelirn~. 
::ürdistnü pcTÇal2.nrn~ş (dört devlet tn.r<.fındcm) sömürge bir ülkedir. 
'~ ürdisto.::c 1 ı parço.ıc-~yı::n ve sömürgeleştiren d.evL::tlcrı kendi aralc.rı.n·· 
dn Çeli~meler olsc:l2r bile,Ktirdistnnıdaki ulusel demokrctik hereket 
knrşısınd2, leendi dev ı et ç ı:t;:c.rlc..rı (uzun vc.deli 9 s tr;-~ te jik ç ık".rlc:.rı) 
iÇin belli evreh;rde ı amc. ho.yati e.vrclerdc:' cnlc:ı.~~rı1ışlnrdır vr:..: ortek 
dc-:,vrc:.:::ıı ş göst erliıiŞlerd ir. 'I: c:.ri:ı.te hGp böylt.: olmuştur. Helkıınızın y;·· · 
le ın tc.rihindc de bu olny yc.şandı ~ 197 5 yıl ın.dn, İrn.n ve Irc.k merkez i 
sömürge ci otor i i/.L~ri, Cczo.yir ı du bir ·':'.rc:ı.yo gelerek, kendi c..ro,lc.rınd.:ı.-· 
ki bütün çıkc,r Çelişmelerini bir to.rafa bırc::Ctılcr.Karsı1ıklı (Ör· 
ZE..:llikle Irck) büyük ödünlerde bulunc,ro.k, Irc,k Kı5,rt uluso.l ho.reL.8ti-· 
ni be.st ırmc:. konusundc:. 2.ndlc"şmc:yc' vc:ı.rdılar .Kürt ulusc.l hnre}cGt inL1. 
önderli~inin;gerici,uzlc:.şmncı V8 İrnn Şc:.hlı~ı ile i~birli~i kc:.rck
teri:nin sonucu olaruktn,İran ve Irak merkezi sömürgcci otoriteleri~ 
nin kendi nrclnrındaki andl6~Qc rshctlıkln h2.yata geÇirildi. 

~:l..i.rt ulus cl hc .. r.:;;~,ct inin önd..:.:rl i ği, bu nndlo.şın2.dan hem e: n sonr2. si··· 
lc.h bır[:.kıE;n:.csını ilCcn etti. Sil,:::.lıl ı rıri.i.cadeleye son verdi. J3ununl:·, 
İrnn ve Irc:.k sömürgecilerinin çıknrl2rınc:.ıbinlerin ölümüne ro.~nen, 
mü c nde ledcn ::_·ç ıkço. vc:.zc;c çt iğ~ini göst cr di. Oy sc:., İrc:.n ve Ir c· k devlet·~ 
lerinin Ceze.yir ı de mıdl:;.şmc:.lc..rı ve IrcJ{ ı t::ki Kürt ulusc::ü ho.rc';.:etin..:: 
kc.rşı ortcJc dc:~vrc.nış e)östcrecekleri konusundo. tavır birli(i,i iÇine 
girrneleri; Kl.i_rt ul us::<.l h0rcl:ct inin önder ı i[:'L1in elindeld imk:~nlnrdmı. 
dolc.yı,hc.r8kctin son buli·nc:.sını imlc;;nsız kılrn:'.ktc.ydı ;Bunc .. rr:.ğinenı ön
derlik teslim oldu. 
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Bunun yc..nındo., IrcJc yönetL:inin bc,ştc. SovyctlE:r Birli[;i olmo.,k 

üzere sosyc.list ülkclcrlc ilişkiler iÇinde bulunmnsı ve hc"ttc. I~ 
rc.k 1 ın illco.-pi to.l i st olms.yc;.n yoldo.,n sosyc:.lizme geç iş ;ı inin mümkün, 

olc.bilirliğinin bcklE:nilmiş olmc"sıd2,K·L.~rt ulusc..l ho.reketinin bu 
şekilde ,lı:.::rı1de sc;siz~scdcı.sız ve te:pkisiz son bulmo.sını gündeme ge
tirdi.Irc;k1tr~~ K;irt ulus:l hc:.r\..:kcti (yc~ırıi Iro.,k işÇi sınıfı ve ei~2k·· 

ç ilc:rirı.in d(.:jvrimci-dcrrıokra t hc"rc~; et inin i tt ifo.kı h2rckl;t) bu şe~ 
kilck son bulurken, ıır~illi C'-.phe"de sosy.':'lizm o.dınn Irc.k KP 1 i yö~ 

nut im ye lJL1r.~:·c~ de:vc.i~1 '-:diyordu. 

Irc:k J~ürt ulusc~l hc.rekC:tinin bu :)cl:ildo büyük d~rbe: y..:-mesi ve 
,·c:.·:ı.ı'lryı'vc. u"r,y·•~oı t~r-;ı.,·ı--rı··:ı.cı· Fuzc•y (rnu·r·'··ı·ye) ve·, Dog~u (l.;..r...,n) J o:.;J. <.::. •.) c; L c."ll,< .. L>C> c.. -'--' -'~- \:_; ·' 8 'i.\. c; ..L L .. ' ._, 

Ktirdist~n 1 ındc:. do. durum fnzlc:. iÇ açıcı dcgildi ve sömürcecilcri 
ürküt-L:tcü. bir gcli~;me ve siy:: si durumda sözkonusu değildi. 

ICuz ey Kürc5. istc~ı 1 d2., 19 38 'le:rcL (Ders i ın E:::rck8t i) bnst ırılc.n 
uluscü hcrckı;;t; belli evrcl2rdeki siyr:.sc~l guru:plc:::_E;,L~c:.1c::r ı kr~ı türel 
Çc:.lış,:12.lc::.r ve dr:r siy~sr-ı örgütle::n;,·ıclcr .(DDKOıT-,·ICDJ?,TürLiye:: 1 c1e 

KDP) dışınd2 bir varlık gösterernemiş dtizeydcdir~yani sorunun tır-
mc.ndırılmnsı iÇin sınırlı bir siyo.,si ve örgLitlc:nırı8 ç::ılışme.sı söz 
konusudur. Ege.men ulus d8vrimci hc..reketi de, bu sorundo.. hc,bersiz 

d ' d 11 " TT"· - · t 1 d 1 O 6 .. n 1 1 d ururııcu::~ ır.Logu AUrdJ .. s an c., J o cr e 
en kötü bir biÇimde bo..s~ırıldıktcn sonra,İr~n KDP ve diger devrim
ci ç.::;vreler, çok gizli koşullrrdcı~ siyc.sc::.l ve; örgütsel .Ç2,lışmc:.l2.rl 
yürütmeye Çnlıçmışlnrdır.Bu çnlısmnların ::ıçıgn çıknrılmo..sı hnlin-- hcıpıslerc 
de yurtsever unsurler örntir boyu~o..rptırılmnktıydıl2r ve idcm edil- -
~ckteydiler.Örnc[in:İrnn KDP Merkez Komitesi üyelerinden bir kıs-
mı 25 yıl (~nh ikt idr~ııınn dt::ğiE;:ikl i gLk lc.do..r) hapis y:-~ti ,C'Jc zo-.. 
rundc:. k:-· lrrıL;;l2.rdır. Bir lo s~nıdc ic.[c;n ediLüş ve s2ko t bırnkılmışlc.r

dır. 

1975 Ceznyir Andlnşmc.sı ile birlikte;İrnn,Irek ve hnttn T.C 
dcvl(;ti, Kürt sorununu kökten hcıl e: tt iklcrirıi ~ Fi5.rt here:kı;;t inin bir 
kE:z ckJıe 11 bel ini cloğrul ternnyncc::.ğı" he.sa bını yepıyorıc~rdı .• li',J.\:2~t du .. 

rum onlnrın istedi~i rotoyı izlcmedi.Toplumsal yc.so..lnr egemenli~ 
ğini kurmay~ br lndılcr.l975 1 ten sonretKürt ulusel demökr~tik ha~ 
rekoti do.hc::~_ ciddi V8 hızlı gcllf::Jı:eler lu).ydettL 

197 5 'te bo.st ırılc.n Iro..k Kı~rt ulus el hc:.relc(;t i, kı so.. silred c yeni 
gelis:ıiıelc;r gösterdi, silc~hlı düzeyt:: çıktı. Güney Kürdisto..E 1 dn d,;_ndcn 
dc.hr güçlü Vtc': ni teliidi ör,c~ü.tlı:mıtcL:.:r gcrçeklcştirj_ldi, ortcy~' çık-~ 

tı. 

Kuzey Kürdistcn 1 d.:::. ciddj siy':~s2.l VE: ör{"·L·tscl geli ler oldu. 
Çok kı s~- sürede? T. C sömürgeciL;riJıir~ ve bölr,;u gurj_ci1crLıL1 dild;,.c,-· ~ 

t ini çc;::_c;:tı boyutlarr-e u1::: :ştı. 
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ğünü yı:l:CTC .. Sl • VU iktiO.::;,r değişikliğinin cerÇcklGŞlTICSi
,Kürt UlUSCÜ 

h:--.. rcb:.:tinudc büyük otkilerd8 bulundu.-Gerici Eurn-:;yni yönetiminiı~ 

v:i l'C"t' ı· c:• tr "~ ı ~ Ot Ol'' o ı·,., ı· tn r, ı"" r- --~cı~- S ı T'; i rt' h r, l1':· ı yı" 11 ] U S" l d erıwkrr t i 1;: ho.k~ 

_::,.~.,..-..__ Ü (_,.J..l L" ~ . .L :.... • ..;.i.. .!JlvllJ\_ .... ~.ı.-·-v~ \·" '- -.J.L., 1.-M •.-· 1 -".' •-

ıc~rı V8riıL.:mes i ~! ) ve bununlc:.dc kc..lms.yr.r:::;Jc ı Eylül 1979 ı de;, 1<::-L:ı.rd ist2..n 

hclkıno.. vo yurts(::Vcr örgi.itJerinc so..ldıı',,'l,-::-.. sı:i:1cl::c~ı sonrn, Doğu Kürdis~· 

tc:.n ı de. silo.hlı 111ÜCC~d0lG;Ür~ geliÇl1:8Si V8 geliŞtiri.lm\JSi elindeme 

gel d i. Doğu Ki5_rd istcncl2 ul us:;,l h eTe~.~.- t, kı sc~ suroc1c ki tlosı:.:lls şt i ve 

bO:..~tün di}_j_1YL kclmuoyunun ci1c};:c..tLü Çc~ti,tc .. rtı:;;ılc..n trO::mcl sorun olduo 

l975ıtc.::ı sonrcclci lns~: sürcde 9 ICürt ulusel dcmokrctik l'J.nretetin·

deki bu boyutlu gelişmclor,empcryclizcin ve işbirlikÇisi sömürge~ 

ci otori telı:_;;rin bekll:diği E:e:lişmelc.rr d8ğildi.l)u durur:ı, sıi-l·~ 

pcryc..listlcri ve sömtirgeci ~erkezi otoriteleri şcşkıno.. Çcvirdi.İrGn 

ve Doğu Kdrdistnn'dc..ki bu gelişmelerden en fczln r2hntsız olcnlnr, 

(ilk plô..ndc. ve duyc.rlılıklnruıc_:: n dolnyı) ~I'. C sömüre;ccil:;ri oldu. 

Te C 2Öiı~ürgcci dE:vlct i::.Lı en o .. Lıllı iclc:;;ologlc.rınd::-.n ol.::· n, 1'gülcr yi.,tz. · 

l ii_li ;;~,,.,Q~ cıl'; ''d"·l"'Ok'"I'' ~tıı l_"1nc•bnl'r~YJ B·'il '•11t Ec'---Vit 1rit1(-'l·c-r }r·--rşı"3ıJ>· 

'-" 9 .l...ı..ı.ı._.o<.....·-~ 9 vı1 (..,,., J.J<-.-uı:J '---~.._ ... .ı..:.. \...L_V_ V..._ '..ı.\.--- v l..~-- .... 1-. -

d::ki konuşm~lcrınCc v~ ycptıgı be
sın toplcntılnrındc,ken

di devlet

leri iç in . tchl ikcl i oı~·:.n bu gc1 işrnelere işcr._;t etiiüŞ va Ort::-.doğu ı 

do. hcritc .. değişilcliğinin ~sınır c18[işi
kliği ::::.nlc.çıılsı~1- gündeme gG~, 

lo bil~ cc{:.- ine i 'F~rb t 8l~Gre;k, Kürd isto..::-ı sorunu j_le dir::kt il işlcil i o-~ 

lr::n sömürgeci devı~_,tıcre ve C:Hlıf·.;ryr .. list ÇGvrclero dc,vot çıkarıyor~ 

du. V~Lık11 Ortc .. doğu 'dct. l::u:~ri tc:.nın ceğişikli~~i d'--irıok, mevcut st n tükonun 

doğiŞ7:1GS i VG son bulmc.sı dc;!i0ktir. Ortc:.do,E:;u ı de:. stc,t-L'~konun devrimci 

tc.rzdc·. dcgiştirilın0sj_nJ8n · {;_G en f::ı.zlc~ zorc.rlı Çık.:ıc~ıkln:rın, Xürdis·" 

ten ı ı pc:-.. rçcücımı~? ve sömürgE:lcştirıniç d8vl,;tlor ol:::ıcc.ğı de_:. nçıktır. 

İşte tc.. o günelun bu ;;t<::'.no.,Kdrt ulus;_·l dc:mokrc .. tik hc:.re~>:stiıün brs--

tırılmc sı iç in, sömürge c i merkez i otori ts ler kc·.rşılı};:lı il işkilc:r 

geliştirdi ler, ort ek plc,nlc..rın he yrı. tc~ geç i::cj_lmo s i iç in ÇC\.b~llcı.r gös·· 

tcrdilcr. 

Burrdc.. pecrc:ntı::::z nçc_rcJ;:, t2..rihi. geÇrııi:~tc olc.nle:.r,:::_ t:~.km,~l,_tc" ycu·::_c.r 

vc.rdır; 

11 Ki.~rtll:rin ArClplc .. rlr', dah2 sonro.. Türklerıo kc~rş ılC1şmc:.l2..rı 7 rü:ı:>

distrcJı tcrihinin eneml i od::Jclc.rıCLır. Kc .. srı Şirin nnl::'"Qnrc.sı ilc Os-. 

nı~:.nlı--İrc.n sınırırıın çizilmesi is~, KLi_ruistc.n ı ı~1 yckı::ı tc.ri[ıirü c·t~· 

lcilcyçn tc:,ııel noktc .. lc.rö.cm biridir ( 16 39). fı'2kot KıJr(:;_istc'rı ı ırı ç .(~c~:: .. ş 

sörrrLirgecili&in st2tükosuno .. girmesi Nonclros j\J.ütnr:~G.t;:esi ilc (1913) 

b2 şl<::.ın:u; ve Lozcn ompcryr.~l i st y;cylc.ç ımı j_lo ( 1923) sonuÇl",nrın,ştır, . 

"Dc:chc, öncede b,. 1 irlcdii~imiz gibi 9 rel;c.betç i kap i tc:l iz m ulus:-::.1 

kurtuluş hereketlerinin celi~mesine yol c..Çmış ve :~erkezi milli dev

letleriri ·kurulmc.sını yc:.ygınlc~f.~tıJ~"rı:ıştır. Birinci lJünyct S2..vo..şı 
1 nın 

GLı1;e:;ryc .. list bir pc .. ylaşım snvcşı olclugunu ve Çn;;ın un önt::ı·nli ol:::,yı-
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nın dr.~ 1917 Sovyet devrimi olduğunu gene yulmrıdn bclirluniştik •• 

"Sovyet devrimi, bur juv::z i t[_;,rc:fınd~"\n yozla~~t ırılcn 11 uluslcTın 

kendi kr2derlerini tctyin halekı rı ilkesinin mcrks ist yorumunu zet ir~ 
di.Ve sistemleştirdi.Ulusl~rın kendi kaderlerini tayin hakkı'nın 
mr'-rksist yorumu ezilen, sömürgele,'~'tiril8n hc.lkli...-T ·üzerinde derin 
yemkılar uy::nclırdı. Amerika Cur;ıhurbo.şkc::.nı Vilson 'un 14 rı1nddc üze
rDıde topladı~ı prensipleride demokrntik bir öz tnşıyordu ve ezi
len hclklc.:rııı liberc.lc·c1e:mokrat c.ydınlc:,rı tc.rr'.fından tnsvip görü-· 
yordu.Bu prensiplerin 12.maddesi Osmanlı İmparctorlu~u ile ilgi
liydi, buno. göre~ ııosli1.c.nlı impc!.rntorluğunun T:J.rk olc:,n kısımlarının 
egc~enli~i saglanacak,fnkat Türk olmayan milliyetlere muhtnr ge
lişms imkccnlc~.rı veril<::cek. rı 

"Lenin' in de olurnlu bulduğu bu prunsipler, emperyc.liznıin knrc_k
teri icabı,daha sonr~ demokratik nitelikleri yontularak işe ya
ramaz hale sokulaccktır. 

11 Öts yc.nclc.n, K1irdistcn sorunu ilk kez ulusLi.rc:.rc.sı plc.tformo. 
Sevr c.ndl<' şmc.sı ile girmektc..Ci.j_r ( 1920) .Ckrç i imz.alc.ndığı 2.11.d2.n 
i tibc.rsn geÇersiz olc.n S":vr, eiiTpcryo.list sc;.htek2-rlığın y::;cğmacılıc· 
ğı üzerine kurul2n bir c,nlaşmu.dır.Arı18.,KLirdistccı1lıls:r iÇin tc.şı~ 
dığı politik ön.;; m gözden uzc:.k tutulc.nıc' z. 

11 •••••• Dış et::~enlerin~Kürt toplumunun iç dinami~dc;ri ile bü~· 

tünleşmc s i~ c.dıno. ge:rıe 1 ol.:::ı.rak 11 Kürd.istnn Nil li Direnme I::o.rcket~ 

leri" diy8 bil(; ceginiz horekutlcri oluşturdu. Bu dönund e, i;npc.rr"tor~ 
ıugu olusturo.n di~er h2lklnrdn Arcplar,Arnnvutlar,Ernıcniler,Tlirk
ler v. b. nbc::cğımr·ız milli devlet 11 espiris i çerçevE- sinde ı::i..icc.ds le 
içi~ıde idiler. 

11 KL:rtlerj_:n ilk direııme h2.rckctlc.ri, Gü:ı.::.cy K·Urdistc.n' d;:;, ~eyh 
Nc:J1mut li0.8rliğinG.u bcşl.:::~dı .. , Bu dir<e;n;nc hnrcl..::et i, Irc:.k' t<:::. emyıer

ya1ist İ~1gil t~:::reo 'nin s ömür es e: otor i tes ine kc.r:,:;ıydı. İng il te re d2.h2 
XIX.yüzyılın ortc.lcrınd:::.n itibcı_ren Kdrdistan'c sızmış •.• ve Hin~· 
distnn'a gid8n omin yoll~r aramn çabGsıydı.Bu çaba,Osın~nlı ve İ
ren imparc.tor::i uklc~rı:cıı de~ ;ıtc.mam<::n söriıürgçs i h::ü inç; koyıar:.ki 1 cımn-· 

cını dn tasıvmrdu .• İn.cailizlur Bc~d~t'tn Do~u Eint Sirket'inin 3 0 J ~ ~ ~ 

bir şubesini :::.Çarak dah2. l806'lnrdn Ortadogu'ya ssrkmış ve Bas
r2.'yı kontrol c::.ltJ.nn o.lınıştı ..• 'I=ürdist~~.n 9 İngiltere pll:nlnms. dai~ 
roleri nezdinde,okonomik,politik,tic2.ri yönden ve İneiltere'nin 
sö;-nürgesi bulunan Einuj_stcm' o. ulaşım için en kısc., E:n uygun kccrc.· 
yolu o1ması b2.kımından büyük bir önem' to.şım:-:.ktc~ydı ••• 1837 'lc.rclsn 
sonra 'Do~u Mezopotc.mya 1 nın büyük bir kısmı,ingiliz subcy ve me~ 
murlnrı tc::.rofından sıkı bir kontrole t abi tutulmc.sı' bu hesop
lc.rın yc-:.pılrn2SJ. ile ilgilj_ydi. .. 
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11 Sovyo t dgv;ı;·:Lnı tncl•.ı&iı ao~!tr-.l~w:ıı•ı,lı! Kr·.:·:~,~~ ı.~r·ıl'i ~-ı; ii!~ 1~:s~ .._,, .ı.tıı~, •·\.ltı i•'\ ıU ~J t.J ıf 
özelli kle Bc.ku pc:;t:rollcrLün Sovyotli:;I' t . .:r- fınd:: ~1 dcnetlGrHn8 s i 7 

İngili.zlerin Kürdistnn üzerindeki hesc.plc~rındG dah.::_ do. hesc:pL:ışnic:.~ 

lcTını §?:8tirdi. 

ır İngiliz ,_çr bu döneı;ıdu İ ren üzeri .:.de vtkindiler ve Ircc.k '.:::_ yer~ 
l0Şmişlerdi.İngiliz-Fr~nsız gizli o.nl~şmo.ları sonucu (Syc~s~-Picot) 
Suriye Fr;.ns ızlc.rd: ydı. Böyle c<.:: h. üre~ istcJ:ı' ın üç pr.rÇ< ·B ı işg.::ıl r.l-" 
tınd~ tutuluyordu.St.::_ttisti henüz 'Osınnnlı Tebc:_usı' olo.ruk durcn Ku~ 
zey Kürdistccn 'do. ise ( örneğ.in Koçgiri) bağımsızlığo., yön;_;lcn s iL:Jı-
lı Kürt c~iı"enmell:)ri sürüyordu.Ank::::.rc.'nın Neclisi :i"Tebusr.nı 7 gcrçi, 
İnc;iliz işge,li cıltınd<:::. bulunc~n Güney KUrdistc:_n'ı Nisnkı ~hlli'nL1 
:G.,Y_fı lm~~___l?_i::ı:_.J2_QrÇ_c.::_s ı_ o lnrc.k de C, er lG nd iriyorcl u. Arnc:", IJO z o.n 'd~·:. bu d u~ 
rum (J!Iusul r:esolesj_) c:tskıyc. o.lınc.co.k, 1924 'de No..sturi olc.yı bc:.hc,nc 
edilerek İngilizlerin ımidc:.hnlE:si ile Çizilen 11 Brükscl Hc.ttı n' 1926 ı 
do resı:ıen kc:bul edilerek bu gü~1kü Ti.trk--Irc,k sınırı h~.line golecek-· 
tir.Eu sınır to.,ma~en,İngiliz empcryo.listlerinin istLk ve irQdclcri
J12 ::öre çiz::Lldi. GC:;rek Eo.şimi mo:n::~r:jj_si.nin ve {'erekse Ankc.rc. hükü~ 
mctin_in te'.vrı, bunu l:;:c.bul ctm"'ktc.n ve oncyl<~rnc·kton bc,şkcı.. bir şey 
deEilclir. 

1'I3öyl8ce fiili pcıyLışım son resmi ho.lini c~ımış olclu.Art_ık '_sı_·-· 

-nı:rl·-·rı 1J'--lli olr1~-r,-:ın f-:1--:t ıız··.,r~ .. ·-ıcl---· l(ıırtle:;rin v...,o,...,.:1ı?;ı ve .-,dınrı ::_~_,. ___ ~;;..:.. ........ :::. __________ :_;-,:.J_...:..:;. _____ .;-..:.:~.::·-- ..:::. ··"'-... ~- -~- -':' ___ ----=-·-- _._.,_,c._·;;..~ ~u .. :..:-. ____ :;;::-___ ::~~ 

~~ü.;r_~_j.sti:~P._ g_e_g_iJ~ll. .f:.l.~l.l..~.; İrc"n, Ir~::.k, TU:cLiye ve Suriye sınır;larıudc.-
.. 

ki dikenli tellur ve mc:::.yın tc,rlc.lc.rıyl.:ı mekcıük ol:::Tc:::k pG.rÇc.lo.n·-· 
'1. 

rnış oldu. 

11 Nondros mütnrekes ino.en sonrc, İ:1gil iz~~t.:::r Ir:::~k' ı i st il2.. e tt i~ 
ler.Arcp ~ericileri ile anlnş~rnk İngiliz mnndc id~rcsine yön2l
dilsr. Bu durum, 1931 'ler e kc:.dc.r dcvc.m c tt i.l~iırtlt.:::r ise, bu mc:J:ıdo.·~ 

terli.gi kcbul etmediler ve silcha s2rıldılnr (1919). 

"İngilizlGrin yılli'.rdır, Ortc.doğu 'd:-~~ ffdönen c.jc~n~gözlemcilc~ 
rj_ 'bc~e.ırnsız bir Kürt otoritesi 'nin İngiliz sömürge impc:~r.cı.torJu~

ğunc:. getir c:; c_eği pro blcmleri bil d iklerindcnı bu b2.ğırns ızlıkçı e-yl~Ô,;m~ 

lere şiddotle- b:rşı durdulc:r. Ve k:-::.nlı sc:.ldırılc.rl2. pc::.rçc.lc .. dıl.~.r. 
Aynı durumu Türkiye şc.rt1e:.rınd2. uygulc,ycı.n milli kurtulw;,çul:::r~~ de 
ses etmediler.KiQi yc .. r(_,ımcı oldu-

l~T. 

~~rihscl süreÇ içinde- gerek Osrn nlılcr ve gerekse İrcn are~ 
sındc., zc~mc~n zc:.mcm tercih yc..pmı, fo.k2t bu h2nedan devletlerin bün
yesi içind~ bulunm2kln berc:.ber otonom durumle'.rını ve kGndi top
r;.Js:lcrınclc. sc:;rbcstçc to.ssc,rruf hc~.klc.rını koruyem Kürtler, empcr-
yc~list sömürgecile:;:-in devreye girmesi ile: bernbc::r i<::_<_i_E_i_c_qn bu im~" 

tiy2zlGrı~dnn arındırılccr.klardır.Empcryclist s~mürgeciler yerli 
o.janlorının ve işbirlikçi htiktimGtlerindc destc:;~i ve fiili müde
hG.le lerj_y lo C'.rt ık Kürclistc.n' ın ist.(:.ls_t i_;:ıj:..~L.:P~- rç;-:.lç:}?.nc..s ıno.4 beyni-· 
;1J!l~:D:~.fe2.tnJn p2~_çckLnrncsınn yönc:ldilcr. !CU.rd ist2 .. n' ın Ortr..do[l·u 
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denge s i iç i nd u son dere ce önemli bir temel tc. ş ı~ bir k~J-i t __ p_:ı:::_ol?.~ 

1-2E1.~. y2rc:üc"cc.k olan paylc.şımının gerÇek güdümü ise, ekonomik sö-

~:ıürü9 Kürdistcm' ın yer 0.1 tı vç yer ds tü zenginliklorinin özellik

lede petrolünLin yağmc.lcmmo.sıdır." ( RIZGARİ 2, s~ 45, 46, 4 7) 

Böylece, Emperyc:.lizmin Çıkarlnrı ve plô.ı1lc.rının sonucu ol2.~ 

r::ck, 1926 'da ICürdistc.n 1 ın bugünkü statüsü to.yin edilmiş oldu. 

Bu Bu stc.tü tc.yini,nynı znwo.nda bölgemizin statUsünün teyinin

de de belirleyici oldu.Emperyalist güçler tarofından parçalc.n

mış ve:; sömürgeleştirj_lmiş Kürdistan, bö_lgedeki sömürgeci devlet--, 

lerc devr edilmiş oldu. Çünkii. emperycüist devletler o tcırilıten 

sonra~ emperyalist döne-min ge::ı-eklerinin bir sonucu olc.rc.k, ken~

di çıkarlarını ve bölgeddri sömürülerini işbirlikçi egemeiı sı

nıflar ve devletler vasıtasıylc. yürütmeyi daha uygun ve dahn 

kc.zc:mçlı görüyorl2.rdı. 

LıTıperyo.listlcrin bölüşümü sonucu, Kürdistcm' ı kendi bün;y·c

lerinde tutan merkezi otoriteler,emperyalizme bağımlı olarc.k 

ve em~oerynlist politikanın bir devamı olo,rnk kendilerine özgü 

sömt.rgeci poli tikalnrını oluşturmnyn ve sistemlaştirmeye b:::-:şln·-· 

dılr:r. GidEJre:k sömürge ci devletler bu konudn yetl-önleşmey_e ~du~ 

y2rlı olmaya bc.şladılar. 

Kürdiste:m 1 ı parÇc-.ıc:~ys.n ve sömürgeleştiren ülkeler, sömüreeci 

pol it iko.lCLrını Kürdistr;n 1 da devCLı:ıı e tt irmek, Kürt ulusal kurtu

luş (dt:vc:.m etm.d;:te oıc~n ve muhtemel gelişme gösterecek) ha.re~ 

lwtLıin ön.;tne geçmek 9 bc,stırmnlq kendi bünyelerindeki işçi sını~· 

fı hn.reketlerino ve bilumum ileici, devrimci-·demokrnt ik hareket

leri bc.stırr.;c.k; genel olarctk bölge devrimci hareketinin ve top

lumsccl gı:::li::;·.mE.::sinin önüne geçmek iÇin ittifaklnr geliştirdiler. 

Bu ittifaklerını belli tcrihi kr-şullnrda üst düzeydeki örgütlon~ 

Lıe18re sıçrcttılc.r. 

İngiliz emperynlistleriııin denetiminde,sözde müsltimnnlcrın 

içinde olduklerı (her ne hikmetse! müşlü.mo.n olmo.ycn İngilte:r~ 1 de 

vc..rdı) Bo.ğdat :FAKTI 1 nı cluf;.turdulcr.BAGDAT PAKTI~belli bir ,~ö-:ı0m, 

yuknrıdo.. sıraladığ,lirıız görevlerini y2rine getirdi. Fe.kot dnhc. son--
] - ı d ı t. b'' . , l . ı. ı , İ /ril,iz ra 7 _rc.K ev e ı unyesınae ~ı ge ışme er sonucunao. ve :ı:ır .,. ı·~:-rıp( :~ · 

yc:.lizıni ile Iro.k'ın direkt ilişkilerini koparmnsındnn sonr~, 

5c.ğdnt Paktı dagıldı:Irak pakt 1 tcn Çekildi. 

Ba€:cle:.t Pc.ktı 'nın dagılmasındcın sonra, emperyclistle:r vo sö r·

gcci merkezi otoriteler boş durmadılnr,yeni bir ittifok oluşt~r

c'ulr~r: CENTO 
fJ.:'C devlet i 9 irc:.n 9 Irc:.k, Po..kistc:::.n ve ingil ter e Cento'nun diro3kt 

o •• 1 o • 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~23-

üyeleriydi.ABD, Cento'nun E:ndirekt üyesiydi. 

Cento'det bölgçmizde ve Kürdistc.n'dn kendisine düşen görevleri 
yerine getirmeye Çnlıştı.Pnkat,cento'nun,bölgemizdeki toplumsnl
siynscü gel i: .. ;meler, nnt i-ernperycl i st ve emt i~sömürgeci uyanış, bilirı.ç-~ 
lenme ke:r[_;)ısınd::::,, fazlc::. bef;nrılı olm2dığı o.Çıhç.:::ı. kıs2 bir dönem son
re: görülebilinir bir durum olmrycı oo.şlal..ı~Ccnto bünycsindc:ki dev~ 
lutlvrdeki devriınci, ilerici geliŞm8lcrin boyutlr:nmr'"SJ. ve ÖZ8llik-
le İrc~n Ş'c"h diktc.törlüğünün (monc:~rşisinin) yıkılmnsındc.n sonra, CEN~ 
TO'nun yaşamı tümden tehlikLye girdi.İran'daki iktidar degişikli
ğinden sonr::~~ İrc:::.n Cent o' dem Çekildi. Böyl8C8 de, Ci.::nto d2~{'ılm~klo. 
k2,rŞı-kcrşıya kc.ldı.Çünkü CENTO'nun en öneı;;li iki üycsinc1sn (Tij_r~ 
kiy8 ve İrcn) birisi,İrnn çckiliyordu.üstelik,Cento'nun kuruluşun
dn bc:lirlsyici olan Kürdistan mcsE:lesinde S2.§~.J.nro.f_Q.Jan güÇlE.:~ 
rin Çoğunluğunun Pnkt 'ın dışındG kcclmc:,sı, C8nto 'yu fonksiyonsuz hr,"~· 
le getiriyordu. Bu de,, sömürge ci dGvlctl'-'r açısındc..:n büyük bir boş
luk yorc.tıyordu. 

CENTOc'nun,DAGILrl.ASI~ D ~ re.·· r .. d. t 'd ·ı , l .. ento nun a:o.gıir:1c~sıt ogu VE:: ,Tuney Aur- ıs cm a sı c~n ı mu.cn--
delenin boyutl:ndıgı ve Kuz~y Ktirdistan'dn ciddi siyaszl gLlişme
lvri:n ve örgütl'-'nmelcrin ortc~yo. Çıktığı koşullc:.rn rsstlıyordu. Bu
nun yanında, Suriyt: Kürdistnn' ının Kürdistc;n devrimci hereketine 
ciddi bir yedek oldugu dönvmdi.Bu durum,s~mürguci devl8tl'-'r için 
büyük bir tehlike_ tnşıyordu;Bu sorunun en başından bilincind~n o~ 
lanlnr,T.C sömtirgecil8ri idi.Zat0n bu duruma ilk tepki gösteren
ler ve bu sorunun çözüml0nmcsi (~n baştada Ktirdistan'ı sömtirgeleş
tir(:;n ülkeler ecre..sındc,ki sorunlGrın çözümlt:;n;ncsi) görevini T. C 
de:;vloti üzerine aldı.Ama T.C dcvlcti~bu görevi üzerine c.ldıgı zn
mc::.n~kendil0r'i ve Kürdistnn'ı sönrUrgclt:;çtir8n ülke:;lcr o.çısından he;m 
olumlu ve hurıdc olumsuz şc:~rtlar orto.yc.. ÇÜdnıştı. 

Irck'ın~Sovyetler Birli~i'nden ve bölgedeki nnti--emrcry~list 
güÇlGrden uzo.klnşnrek emperyc:üizmu yc.ld2 .. şnes1, Kürdistan' ı sömür-
gclc<.:;t ir'-'· n ~r. C ile Ire,k' ın o.nlc.şm<..:_sı iç in ve genel oln.rak _g)uı1Ll.L?-__ 
bir ş;:-:rtt ı. hıko..t İro.n 'do_; 1979 Şube t 'ınclaki ikt idc..r duğişikl i~.i, 
göreec olnr~k İran'ı emperynlizmd~n ve özellikle ABD'den uz~klaş
tırrnıştı.Bunun y2.nındo,,Eylül l980'de İr~~n VE:: Irck ;-;.rr:ı.sındn. iki :ıcv-· 
lct in çıLc·.:cl<:rı m(]rkez ind._;; so.vo.ş pc,tlc::<k v~,;;rr'J içti. Bu durumda, ol UDl"."'. 
suz bir şart idi. Çünkü bu durum,ge:ncldt:: T.C devleti ilc: İran 
dcvloti 2..rc"sında dcı gjj._:g._~_;:l__çelişni_~l(;:rin belirlenınesini sağlamış~ 
tır. 

Bölr;cdcki bu ve.; bunun gibi bii:ttl:n olumsuz crtlerc. r::::.ğmen 9 T. C 
devl ct i, kcndiltJrinin s ömür ge c i crnvllGri ve Ci11IH:.:ry.?.l izrrıin ç ıkc.rlc:ı
rı c:::.dınn yc:.pmc_sı gere~ ~..;:illcri .e.V:-.!:J11n_ :·,o.r_t1c.rıtı': uygun_ tcktikL.:rlr:; 
yi.J.rü tmt.-yc bc,.~~lc,dı. 
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iJ.k . bcı~;:L·.nf:J: çte., T. C cl._ıvl l:t i~ Kürci. iste n' ı s ör ı tı.re;cl ·~ ,c;-t irL.n d·._.:VJ.:et·· 
ler rı:c·csındcı bir "birliğin" olu.~turulnı::ısı iÇin, İrcn v>2 Irrlc ilc 
ikili ilişkiler geliştirm~yc bcşlcdı.~cık8t cı~vl~tl~r ~r2sınd~-

. ki Çc:.lif~;mclvrin güncellc;şıııcsi; İr2n d'-'vl..::ti il~ unı:::t.:r;ı: lizn1 V'c) ö-
zellikle ABD nrasınd2ki görece Çelişkilcrin çözümlcncmemesindcn 

· dolo..yı, bu birliğin gcrÇcldc::s·t irilnıvsini sc.Ll['..Y·:'.m~:.dı. Bunc~:. r:-1{_';;uca, 
ompcrycılizrn ve T. C de. vlct i bu stro.te j is indc.:n günümüzde; v:-:.zc;l:Ç-· 
miş de[,il, f2.kot ertell,)miş duruıııdcclır. 

Bunn kn.rr-:ılıkı günün mevcut koşullr·rıncla, böylv/Btfliğin oluŞ·· 
turulmcmnsı kcr~ısınde elini-kolunu bcglnmnsı diye bir politi·· 
kcsı olruGnzdı,yokturdn.Öyl8yse nl: ynpnbilirdi: Kendisi ilc İrcn 
ve Irnk crasındu ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni pl:'t
forL;lcrın yc"rc.tılrri::'Sı iÇin Çc.lır;nc::'.ktı.Netict..d8 bunu yc·.ptı.İki 
dcvl~tlc (hnttc üç cll:Vlctlc 1 yani Süriye'de dahil) ikili ilişki
lerini 6}::li;~;tirrıck ve; ort::.k çıkar platfornılnrı yr:.rc~tmc.k için, i-· 
·~i devletle kendi nrnsındn m0~ik dokudu.Bund~ndn bnşnrılı oldu: 
Gt:nümUzcls T. C' nin İr;-: n ilc Llconomih. V\: siycs<::.l ili:,.ll..ilcrinin i~ 

.y~i. o!.C:.ucu rçıktır.Yo[.'un ticari ili~·kilcri vc:rdır.l2 Eylül 'ün 
l>C;J;'_;L\ cll~t{CSınc1;-ı.,Ayetullchlc.rın yönetirfii CI'C 1 ye muhr.lofet eller 
·,,,..,-v ı:c=L:.-r içinC:.e olduk1c.~rı hc.lde, bugU.n scsl0:rini kt:smi:] clurumdc: .. -
(:ı::::-lr-r. TC' nin Irc:k 'la eleonomik, s i;y::s<: 1 vı.:_ :::::ske;ri j_li .~;ki le.: ri ol-

··dukçe. ileri bo;yutl:.:rd<:t(~ır. ııc 'nin Irc.k' ın ohc:.yı ilc;, Güney KU.rdis-
tt::n 'n s2.ldırısı bunur1 en somut örne{:',iciir. 

Eğı;;r Kl.irdistc.:n' ı sömürc·e;lc ~-"tir c: n d"'vle:th.:r c.r2 ::ı ınd~oc or-b' k 
bir birlik oluşturulmuş olsnydı,bu devletler ort~k t~hli~cyc kar-
ş ı (KUrdistan ulusel kurtul u.ş ho.r\:..kc t int.: ve dolr:.yısiyle böl§·G 
dLvrimci hc:.rs~etlerine kurçı) birlikt~ dc:.vrc:.n~cGklnrdı.Am~ bir
lik olmnyıncc:. 5 birlik ynpcbilcnler orta~ tehlikc;y(:; krrçı birlik~ 
cı:. c"'vrr.!EccıJclcrdı~N8ticede,25 J'~c:ı.yıs 1983'do iC'niıı Gün0y TTr
t.ıi•Jtc.n 'c:. sc:ldırısı bu orto..k cl2~vrz:nı::;;ın ve c:ncUr ~-:İc.nın bir sonucu~ 
:~r.r. r:undc.n uc., günümüzde en guıclde şöyle bir sonuç çıkc,rt:rıo.ktr·. r:ü~ 
rıocimlik ve yc::.nlı:ş olmc.z ~TC d.:::vlcti ile İrrm uevlcti f<ırLlı l::oçul
J. r~c:· ort e:.k tuhl ik~ye: };::::Lrçı ( Kürc.listo..n hr.lkıni.' knrşı) ort nk _g._sJ:o~ 
ri evlcm içint: pirebilirler. - ... -..-·--···~--- .~ 

I2C ik k.i, T. C s ömür c. e cileri, Irc~.l:.: ve İrnn Ö.cVl(;t i i ll:.: ikil i i-· 
liskJlt:rini Kürt ulus~l hereketini bastıTinnk mcrkezinue geliştir· ,,;.;; r,~ ::;: c.1 L., t ı~ Bu ç cı.l ı ;~ır c:~ ı e;.rı bd 1 l j_ b ir cl Ö!:1dii s onr:' o lgunl :~.ştı. Sı
r"~oı·t-:.y;,~ çıLn.n plc.nın hc'.~r::-:tc goÇiTj_lıncsinc f:"'li;yorc~u.13u plô.ilın 

];:c.rnuo;yunu yanıltıcı b-::-,zı gGr2kÇel"'ri hc.zırlo.mnü·rı gt::rdcti.Bu-· 
nun için· g8rLil~l i büt . n r; :·:rt lG.r h().Z ırL nmışt ı~ Gzcllilcle T. C dev-
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leti ve Ir.::ık cırnsıı:clc yıllc~rdc.n beri verolan (1975) ı ıısözlü:ı a:;::cclnŞ-· 

m2. hc.lincle olc:m, sınırın korunmasına il içkin c.nc[lc:v?m2 yGzılı düzeyE.:: 

ç ıL:nrıld ı ( x) • 

Bu ancn,~.:,ımo.yc:. göre ı T. C d~vlet i Kürüistnn ı do. 15 Km ı yi güvenlik 

şeriti haline getirecek ve bu bölgedeki Kürt köylerini boş2ltncak. 

Bunun yo.nındn~ TC mili tarist güçleri Irc:tk içinJe::: (:.ı:c:.biki Ki.irGistan 

topraklarında) 15·-20 Km.lik derinlikt0 askeri operasyonlQr geliş

tircbi1eci..:k v0 bu al:::.nC_c. T. C sömürgto'ci-~mili tcırist güçlerülin yap-· 

tı[ ı operc:~syonlcrın sonucu ı yapıl2n mCLsr::ıflarıüc:-. Ir2k d8vlet i kerşı--

lcy:::.cc.k.Böyl8 bir c_n~.ll,:·.şmc,, G.Fnycnın hiÇbir y8rincle gerÇekleştiri-

lebilinir bir cn~laşnıo degildir:Fem kendi topraklnrındn başka işgal

ci ve söm r;z_·eci gL'tÇlc:re he-ere ket hc:ı.kkı tc::mıyacaksını h-.;mcle buna k2.r~ 

ş ıl ık 2.Ç_}-k olaro.k bu güÇl<Jrin ın2srnflcırını karşılcıyacr·.ksın. Fakat 

Yür~tistc.n gibi ı bölgemizdeki özgün bir sorun (c~ört pcırçcıyn bölünmüş~ 

lüğü) c~.nco.k böyle bir uıcll:::ç;n:: yı ortc~yz:::. ç ıLc:.ro.bilir. D0vrimci hare

ketin soğırlıi;:t['.n kurtulmo.sı V<e kulc:.~d<:::.rını teG.o..vi ı::::t:,.esi gerek-· 

mGkt0dir. 

Bütün bu hukuki Vv mo.dc1i şe.rtlar:J.n h2.zırlcnmo.sınc~:·n sonrr- :'1983 

yılıı-un başlcı.rınd.8.n i tibc.rcnı T. C ve Irc..k heyetle-ri sınır boyler ın~ 
dc bummolı bir çalışma içine girCiler.Sınır boylnrındn gerekli güR· 

ven1 ik şerit i oluşturulmaya bcşlcmdı ~be ll i Kürt köyleri boşo,l tıl~ 

dı ve boşc:l tılm::ıyan köylt.:rdc hayvan v. b. ür&t iminin sınırl:.::ndırıl~ 

mc. sı yoluncı gic1 ilorek ı Kürt köylüsünün köylerini bo şcı..l tmr lc.rı iç in 

mc.J.C:.i zorunluluklar ynrcıtt ılcı.r. T. C devlet i sınır boylC'..rınt::. c.sl::Lr·· 
le: rini ( 30 bin oldu&_u tc:üır,;in eC.ilmt..kte), h8mde özel eğit ilmi ş kcı.rcı~ 

cı ve ho.vcıcı korncında -birliklerini yığ·mcy:::. bc..çlndılc.r.Resmi olnrc.k 

ye~ pt ıleları c.Çıklc.mc.dc.; ;ı eskimiş sınır to.şlnrını de[,işt irEJ ce i~ i~ "ele~ 

'~1ilcr. Amo. yc.pılcm işlerin fnrklı olduğu, her yanıyla ı yöre hnlkının 

ye şcyc..rnk şo.hi t olduğu şcylcrdi. 

Bu ::ı.rc.dcı nelc.:r yc.pılclı; T.C yetkilileri,Güney I{'J.r~~~istc.n'da bu~ 

lunc:.n ve Irc:tk 'c, kc.rşı m'L~cc,clel8 ed,-;n siyc.sal güÇlvrlo; özellikle Irak 

KDF ilt.:(xx) görüşerekıo bölgeyi boşnltmo.larını ve o bölgede oldu

ğunu il<Jri sürC~hleri Türkiye Xür~ist~nlı yurtseverlcri~sosyclist
lcri teslim ctıJesini istcdi.Bu isteklerinin yeriae getirilmemesi 

hc:l inde ı sc.lıJ. ıraccklc.rını bil d i re:. i ler. Görünen o ki ı cünüınüz ko şullo.~ 
rı:ncla T. C sömürge; cilGrinin istcL18ri yerine get irilnıcdi. ( xxx). 

----------------·-----
(x )--Bu konuda RIZGARP(A KURDlSTAj_ ı ın 14~15. sc.yısınn bc.kınız. 

(xx)-T.C so.ldırısının yapıldı~ı bölgede 2.ğırıı:1r Ir2k KDP va 

Ir.-:ık IT vc~ru ır. 

. .. 1 .. 
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1 imi sözkonusu olsc,ydı bil~, r:r::. C sö>nüre;c ci--mili tc.,~cist güçlE;ri yi~ 

ne Güney Kür\.: ist~'n 'c., girc cc1:1\;_,r v12 bölgccie peşmereı:c p;üçlcrinin 

terııizh:nrnt.:si iÇin "kn.rdc;şn ı :ııost" :,":Vltd;'J_e:ri olı:m ve Kürdistc:_n 

sorununc1:-- kcJl-:,rle:ri biri biriı1z; bo.@_lı ol~.:.n Ir :'ek devlut ine yardım 

yo.pc:.co.1~lc:_rtlı. ÇL:Lnkü Bc~e;c~nt r8 j imi; Irc:k 'tcıki Kürt ulusc~ı · .. emokra.~ 

tik hc:rc;keti? cl8vrimci~dE.:mokrc::.tik hardcet ve İrc.n sc.vaşındo.n do

lcyı yıkılına tehlikesi ile (!) kurşı~kGr~ıyo görliltiyordu .. 

Nih:::cyct snlJırı ve iş gel gün'li g2l ip Çz~tt ı: Aynı gi.ln1Gru.8 Aıık~· 

rikc.n Genel Kurmo.y B:,.şkc:.nı Türkiye: 'yi ziycrGt eJ.iyor ve sol,lırı 

günlf.;rinde NATO kuvvc;tlcrinin (Çevik KuvvetL:rle Birlj_kte) '--uzey 

T·Ltrc~ist.~n' de., SovyGtler Birliği sınırında :EJYPRES~83 Askeri Tn.tbi

kc .. tı gerÇe::klE:JŞtirilmeys çolışılıyorGu ve: s:~ldırıdc_rı iki gü.n E:ıoı:ı-· 

rc t~tbi~~t bcşlatıldı. 

S:::üı:..1ırı ve işe;o.l sylcmi 1 25 !"by ıs 1983 't8 gerçc:iclv.şti. cr:·. C 

. evl-:.:t i bu ü.gcü eyL,ininin c.clını, 11 sınırlı 2,Skeri bir opero.syon'' 

ol''-r:-J"= :lünyc:_ b:::.muoyunc: duyurdu. 

T. C :Cı ş İ:;;;l(:ri Bokc:nı bu saldırının gcreLçclcrini şöyle koy~ 

c~ u~ 11 Sınır boyl:.:TH1L1c'. clt::vlct iı.ij_z i tehL1i t eden bir takım gel i:;;>rne~ 

lvrin önünu c:•2Çrnek, kc:,çc:Jcçılıklc_ uğrcE,:;:ın ve sınır bölgesi hnlkı-· 

mızc br~skı yc.pc:n hc:.yllutli'cT Çetesini torc,fsızlc:.::tırrncJc. rı Bu ge~ 

rekçcl'--roıhsrL\:::Sin ve •lünyo kc~muoyunun gülüp g8Çtiği c~çıktır. 

Ayrıcoı bu ;;sınırlı op0r2syon"un Irck dev18ti:rıin on-::::..yı ile 

gerç ckls t ir·j_lC i[:l;i oç ı[,_]_, -I10.ı. IrLk \lvvl-vt ba.şlcanı Sc.(ldcm ~~Tü sc-· 

yin' ds tel c vizyond~" y(:pt ı ğı c ç ıklc.mcı.deı, bunlc .. rı kcıbul t.::tt i. 

(XXX) ( 25 S r; yf" ,:, "ll (' C•V"In) • Ir"k vnı::: ı n-i n s ı'lıf .-.n ı lr"ı ..,.,~ }rt <,,..ı· 
,.,.... • C....t. U.Ul._..ı, UC (_.ı, o C.:.. i\.JJ.l.. ...ı... J.. ~:)l... .iı....(_ .• L \ ~ JC ..... L 

ve sömürge ci~-c:mpcry2.listlcrle uzlc.şmccı yc,pı.sınLlrm cl.ol:-·yı ı Ir:-: k 

Kürdistc::m' ınn sığınc;.n Kürt yurtscvcr18rini ilü;kili olc1u@;u söcnti.r·· 

geci m0rkezi otoritclere teslim cttigi yc: dc: ilişkili oldu~u sö~ 

rrriirgeci Jcvlc'clcrin isteği sonucu ölc~i.irC::.ü[,ü ;:urC,istc::.n rnücı:;_d(.lc 

tc:.rihinin yr:zc.lığı V8 halkmızın şc:hi t olu uğu; söı;~ürgcci ülkelcrüı.-~ 

G.e çok iyi bile;_ iLieri gerÇc·Lle:rC:lir ~ c. )I-re:: lle Avnre ı .l\.bc·L ulloJı }~u i~· 

ni 1 Stilcymcn Muini ve İran KDP'li olcn diEcr birÇok yönetici ve 

milit~"n Ir::lrı ;:::"hıına teslün scliLrı.i:=;:lurL~ir.irrm Şc.h'ıcJ.c. onlrcrı 

öldlir0U~tür. b)Dr.Snit Kırmızı Toprnk (Türkiye'de KDr'nin Genel 

Sekreteri) ve Snit Elçi (T-~DP Genel Sekreteri)ıT.C'nin isteği 

L'ZE::rirıu IrcJc XIJ~-; tc.r~~·fın'-ic .. n pl.~nlc.ü::.n ~Jrovc:.kc:~syon sonucu ölC.üriH~ 

rnüşle;rd ir. c) Irak Kl'Lr~listc·.n' ı N·-L örgütünün yönet icilerj_nden ~-ey h 

2o.hr:·.p 9 Hr~mostc: C~J.fer ve Envc;r; Irc.k KDP ( Gıyc:,(e l'';uvcıkl:.~-t) tcrafın-

d::::.n üı-bc_r cc.l.i1c:r._:L; İı:·:~.n 'C. rı y:.k.::.l:_J1L1EÜc,rı sc.ğL ıırııış ve Irak' n te s1im 

uuilmü,l,:::r~Dc.hr. conrc. I:cc:Jc bu yurts~.C'hr10ri ü[c.m ct;~;i tir. cl)l98l ı 

L:en bu ye-ıK, lrsn gerici re j irııüıin istc.:l lGri iÇin, Do§;u KürcU.stc,.n' 

Jn Kürt yurtseverlc:rini öldti:cüyor.!,urLnrılmış bölge;lere saldırıyor •• 
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T. C sömürc:eci-mili tc.-rist güçle:rinin G.Kürdistc.n ı o. sr-:üclırı ve 
işgo.l eyL.:;ııinch::n sonrcCe; olo.yın Çcı.rpıtılması ve gerÇeklurin gizlen~
mesi için 9 ;:.:evlet tt:':.rc:dın2ı:::.n Qemagcjik propo.g~·.ı1clal:::-,r - cptırılclı. Bu 
propagcndaları 9 sömlirBccil2rin resffii yetkilileri k~nCi o.~ızl~rıııdan 
yc.pmcı.,tc-ı.klc.. birlikte, k.;;;ncl i bornP.ancılo.rı olc::m go.zetu cil er ve. go.zetc-~ 
ler vo.sıt2.sıylc ycıptırıyorLlu.:Bor~"'-Z:?..ncılo.rı sağ bc.sın~12 Eylül önce~ 
sinek Türkiye ve Kürclisto.n cJ.evrimci h-:Lr0J:etinde büyük yr:mlı;;lıklc.r 
yc~pcT2k, ho.lkın gU.vcnini s,·.rs.::ın ,;örgütL;ri" :::-.rgum::t:n ol2rc.k kullcmclı~ 
lo.r. Oy sc:: so.lC::.ırının ycrılclıi%ı cl2nclc::.~ bu örgü tl erin Çoğu~1un bul unrno.
Jıgını lıerkes bildigi gibi 9 T.C sömtirgeci devleticle çok iyi bilmek~ 
t0.:ycli. 

Neden sömürge c i ler bu yol u scçt i ler?~ Doğruler ın gizlt::nrı1es i, 
vc-hşi sclclırı eyl..:.:min(:;. kc.rçı enkkÇi hc:lkl·.:-~rımızın vcrolc.n 11 doğc::.l 11 

tepkj_s inj_ kırmc:.k o •• Diğer 1.\evrinıci 9 clemoh:rs.t ve yurt sE:: vur örgütlerin 
isminin vsrilmesi 9 ho.lkın sempatisini kazc.nc::.cc.k ve gerÇeklerin ört
be s e:;(~ilmcs i eylemini engc lluy\1' C8~s.t i Ve sömür:~.t; ci 1:'. C' nin yo.lonla-~ 
rını açı~2 çık2raco.~tı. 

ErinE:mj_le:;rin örgüt·L:[ M~ALA 'nın isnünin kullc:.nılıı1c:.sülc. bilü1Çli~
i~'nd.e.. ~-.\e.f\\'l.M.\ ~Öru\:.\~'i~re"-

clir: T-,~rk emekç ilEJrinin/ ~-~' vc,rolan şovenizr;ıe 
ve sosy~~ı~c:;;overıizmEJ sı['ıac:ı:ı:-ck h:.:-,lkı yG.nın2 2.lııır.k içLı,~ir. 

Bütün bu demc.go j ilEJr ve gerçc:1 Çi ı E? ı propo,gc:.ndet.lt:.r ~ C:tüç:mc.üın snl~ 
GırısınQc:.ki büyük haLsızlı[ı vs d~şmcnın gtiçs~zlli~ünti cöst~r 
ı;ıe kt E:: c1 tr. 

runy~nın gözü önündeıuluslararası büttin kurc.llar çignenerek ger
Çckleştirilc:n bu salclırı ve katliam cyl8mine kc.rşı~ r::~unycdan cL1_J.i 
tupkilorclc olmeel ı. Demol\I'C!.Si sözünü dillerinden c!.üşttrmeyon güçle··· 
:cin 9 ulusl!i',rc i'c:ısı örgü tlerüı 9 d evle tL:: ri." ( ~ ) bu konuel c. c1erL1c~çn 

c1çrins clüşümnt::lGri gerekııLkte:chr.DEMOI\RNIIıiK? bu tür gelişmeLJr 
l:..c . .r.:..1ıs..:ı..n·l,oki . .:.t_ci_y_;ı.,_r_ç_;,_c.. J;_c;:.ı:ı_d..i..i?i.n.i somut ı t ı:cır 9 ortc:.yc koy2.r. Yokscı, 
:,x:,,.:x) ı u8n (~e-vcnı; e) Ir::-· k :<DI ı nin kdı:,i bünvcs inC:[e::1.:i ilerici·<levrimci . . u . 

ve r~cxıc..l oli:.r:'k §_(l_l_]ll_uhc.J,_çf~.!S- tc.h(;.mmiilsii.zlüğü(L::; ~:):iliYıl:n bir şey~ 
c~ir:Bu t:-ıl'lc.m .. ıülsi.ızlük 9 muhc.lufetG kcr~;ı kc.bc. kuvvetin uygulc:mmc.sı, 
zinL~::rüorc::. cctı:ı_rn;:,,::;ııPARAS'.LH:ıın gözetimi c:.ltınc:. alıninnsına v~:: ölc~,_;, .. 
rülrnesirk k2üc~.r vo.rc~.ıı:·ılıHır tır. f) IrG.k KDI' 1975 sonr:-ısıncln 9 Irak 
Küru.istuı' ıncıc~ .. birçoL ile:rici ı deınokr::-.t ve yurtsC:.:v.;;ri ölclür:ui.:ı.t~.tür: 
\T"q·.-. ı , , t , , ]_ • , El • T:'l ] ' D ''" ]_ • ,. r . "' P • • • -T-b l , ·"ı.·,_,_ nın yonc ıcı l:rınc.cn : ı J:!JSKt.:rı, .r • .,,c. ıclı~cyu nuscyını.L r2.:ıım 

Ez o? Foso.n··:,- oşnn.v v o d. ı leri bunun en sonıut örncJ,_1criL~j_r. 
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boş mcy~_~c:.nlr.:rdo vıc dc.nıf:ıLlı olr:r.::k he:r1ks istediğini söylemE:k~ 
te sE:rbesttir ve üstelikta kolo.yclır da. 

Bunun ynnındn, i·~.ür(~istcxı hc.lkının ve dünyc. hclklarının d.oğal 
:müttefiki ve dostlo.rı olnn sosyo.list ülkelerden de hiçbir ses 
çıkmQdı ~olaya tepki gösterilmedi. Üstelik, Bulgcıristo.n Devlet Boş~ 
kanı Tudor JİVKOV bu scldırı ve işgal eylemini onaylnr gibi,T.C' 
yi hemen saldırı Qrkasınüc, ziye,ret etti; Ziyaretinele, TC sömüre;e-~ 

ci Devlet Başkanı ile ciddi meseleler tartıştılar,dtinyada ba
rış ve silc:ıhsızlc.nma konulnrındc. görüş QlışMverişindc buluncluL:r. 
Bu konuları iÇeren bileliriler yayınladılar. 

Bu konu üzerinde cidc~iyctle durulmc:.lıdır: Çünkü, dünyc devrim··· 
ci-demokrc.t ve sosyalist cephesinin iÇinde bulunduCu clurum 1 emper
yc:üist-·sömürgeci ve gerici cephenin ycptıklarına knrşı U.uro.cc:k 
şc,rtlc:.rı ortu'L n LnlC:..ırı"ıı::.ktc,dır. Oy ss. uluslo.rarosı hiçbir kural~· 
lo. iz2.h edilmiye c<::: k bir ol:~ yda ( T. C seldırısı karı;;;ısında) sE: siz 
k:. lmcık büyük bir zanft ır. Bu tc.vır:...~oı1 düşr;,c.nlc:~.r i st i fa e tm elde~· 
ci. ir ler ı devrimci ccphoyi bölmddeü.irler. J3unlr::ırın önüne. c:.ncak dev_, 
rimci politikc. ile geÇilebilinir. 

T. C sömürgecileri Güney KLi.rdistc.n' 2. salc1ırıyo.. hazırl2nırlı::en, 

içerdede nnti~clomokrctik ve faşist uygulamalarını delıcı da yoğun
lcştırdı: "Demokrasiye geçiş rı ikiyüzlülü[~ünün o.rknsındc.n çıkc;.~ 

rılan, :ı Siyascl P::'.rt ilc:r Yo.so.sı", ııseç im Yo.s::ısı ıı ve seçme, s eç il~ 
me, parti kurmc:. ~-genel olc.rok siyo.sst y~.pma- hc:kkıno. getiriL:::n 
bütün anti-demokrc:.tik kısıtlamaler sonucu kurulen siyascl parti
ler knpatılmnyla kLrşı~kc..rşıya kc_ldı :Eski AP' lilerin ol us, turdu·· 
ğu ııBüyük Türkiye Pnrtisi" bunlo.rdo.n biriG.ir.Yeni kuıulan pc.rti··· 
lerin kurucusu olo.bilecek birÇok unsur üzerindeabaskılar" yoğun
l2ştırıldı.Bu baskılc.rın 11 sürdüriilemedit',i 11 yerlerdc,Milli Güven~ 
lik Konseyi 11 Veto Es.kkı 11 nı kulls.n<lı, kull2.nmc .. yc. devam ediyor. Sö
mürge ci c.skc;ri fo,şist cunto.~ bununle, Türkiye ve Kıirccistcm' c.'L:ıki 
burjuvs. muho.lefetlere bile müsc.c.de ~.;tmiyeceğini ( Ş?lısiyctli ve 
lcurellaro. uygun yürütülecek muhs.lefet) düny2.ya gösterdi. Çünkü 
faşist cuntnnın istegi,k~nG.ilerinin kurdunduğu ve resmi görüşle
rini bütünüyle sovunan pertilerin vc.rolcbilccc:~idir.Buda,nisb1 
ölçüde bile, cuntn.nın rç sm i görüşlerinin dışınc. düşen hiç kimse
ye, kurumc:t ve kuruluş c:., clcıvrc:mış2. müso.c.cle edilmiyeceğinin bir kez 
dcth2 emekÇi ho.lk ki tl e ll.:rinc, hc:.lklc,rımızc~ c;österilmif~ o linasıdır. 
Dünyc:.'cdc.ki sosycl~c.1cmoJ;:rnt Çc:vrelcr ve libcrc.l kesin:ler bu olz~yı 
ır ilcinci ıı ve 1'yeni" bir c un tc~ olo.rck c~eğerlen,lj_rclj_l8r. :ınemokras i
ye geçişi". beklEJyen bu Çuvre;l(:;r, Türkiye r.çısın·~>:.n sukütu hayc:le 
uğr2d ı lo.r. 
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A.ne,y~scyı yc.pnn;ıer \fe ~o:t'lt:, 1)c,.sk~ylg. ho.llG,~ one"ylcıta:rUar onlar; 
siyascl pnrtiler yaşnsı~i çı-aJ~nle~ onlar (yani fö~ist cuntn);pnr
tilerin na:rg~ ÇerÇ~ye{iE; kıırulacağını tayj_n edenler QlllC'"r; bütün pro
:pc:ı:g.EU}UD. aro.;Q,lnrı onların el inde; bütün baskı ve şiddst kurum ve güç,~ 
lE:Ji ( ord.ti',,~olis' jandtrma, kom::ndö b:i,.rlikleri' kont-gerilln? rİT V. b.\) '•. ,;_. f \ ' 

' 

onlo.riri emrinde Qld.ulçlc~rınc göre, iı seÇim uyunu"nwlc isteC,ildcri bi-, 
çiıudp oyn2.yacnklo.rc\ır. :Bunu tıAğmE;n, kehdi:lcrinin çizelikleri ynsc.lo.r 
çerçevesinde kurulacnlr siyns<.ü po.rtilerin faaliyetlerinc~en neden 
korkuyorlar? sorusu önem .tnş:ı.I)laktcclır. Çünkü kendilsri nÇisıtıüc:>n, bu 
soruya olumlu cevnp veremiyorlt,r. 

Fuşist cuntm bu soruya olumlu cevap veremiyo:r,çU:qkü: 
-Türkiye ve KürC is tan' cl,-:;. devrimci htıreket ini.ıi kökünü kurutacak ... 

larını ileri sürüyorlc:;rdı: Bunu beceremediler. Tersine, her gün yE;ni 
devrimci gelişmelere (içerde ve dışarda) ştı11it oluyorittr.Bu eltilrum, 
onları, fuzlasıyla ü;;rkiHüyor. 

~Cunt2,, yönetimi ele geÇj_rC.iği z~mo:n; ekotıörnik ve siyP,sc.l bunalıh 
rııı çözecegini progrcmlc.dığını ileri sürüyorl2-rdı: Ekonomik ve siya~ 
sp.J. b;l!.lı'lalımı b:ı-rakal+m ÇQzmey+; gün geçtikço bunalımın Glerinleştigi 
görüldü. Vfi cunto.yo. 1{arşı,yoksulluk teme:linde (yt.ni mcı·.:ldi tayin edi~ 
ci· t~meJ,.ue), bütün tc:-plumsnl kesinıl?I'c~orı ( ~şÇi.lcrQçn, q:ı;ta sınıf ye . ',. ·, •. ,, ·.· -~ .1 ' .; ...... · .. ,,~:. ,' ._:'"<··· ·. ,, ~'i'.<. .·:· .... ' . '·;~··· •. ~··:~··. .~,.ı .. ' . • •. "· •• ·:: _'- ·•··. -:~~{·" .... ;.1~ .. ~;1:· . . ~t'~Pft~\P,t.ıur~.qll;';*?:9.flBJ9.?t~.~ft), ~.~H~~:ı;L.~;;t;,*,n y~ıtk~~lclıg.f ~ça;kçı;·o gorule.bı~an:'!l·f' 12;*~ ·:l~tfı:·:~~ô:x·a'J':· .·. · , • . ·· · ·· : · . . ·.. · . · 

~ :J'ç. yı1:lilt tiygulamalnri·yJ.:a FdŞ.isf cu~ttmı:fl .ger~ek yüzU (h<:J:k 
've hcı.J,~il;:nrxn cT~fŞmbtlığ~) eÇ 1~2 ç,ile~·ı. Emek~~ kit:l~lB~ . ( tUr~iJe V~ ~ürd•rÜ:?tctn 'da) ·Ş.u vefit. 'bu mcrseJ..4d/~t_ vey:?t bu vestl$ ·i1G, ö~@tlü ve ~~~;:?t.emli oıınazs<:t otl$, fa~:Lst cuhtayı yô.±-gı;l:Lyor ~Emekçi kitlelerin 
kin Y.e he'fr~t·i derinleşiyor. 

-Uıuıslaraı:-dsi düzeyde~ cun-bunın niteli-gi he:U 'Ynnq_yle açı:ğa @:tk;~ ~ı. Darıt, önce hem <il ttc.n cttntayı cle$t e'ltley~n ~hemde gö:fbi{Lrc1e "d'enıoıt .... 
r<:\s.icilik oyunu" gereğı <?li:rck cuntay~ k~rşı ilurc:m gii.9+er ve cl.ş:vle$~ ı er; iki ul;t0 pls{t if1 e k~rş:~. ·. ltnrşiyc:~. küırM.ŞlatüıJ?c: Yn 'aÇifJt9n. ;!f:üŞ:~~f cıw~:~yı cı~~tekl.eyerek teşll:ir .ol:~t;~kltırG:ır.1r:ilıciy·et, "c'teıriokrtul;;ı.~.,i;J.±k o;Y.;Uri~rın~ oynayan birÇok güç böylece 'teşhir oldil, 

Yn cTfi açıkço. f2vşi~t cunto;§:ı k2,rşı alacaklı,Er; Ez lle n· heik:~tt:fın lcti±tıiluş hdreketlGri ve işçi sinifi haJieketleı;'l uiŞl::nc.ltı bU; k;~)açıJ:"e.ij;ii. 'J 

gpsteren güç yok gibi! 
·(!-

"rFa~işt•'.cıü;),il;h~ı:q,'; emekÇi. 11-dJ.ltl.Q,r:ınrizin,· i&_;r-.t\~.iu·Şuiıcln ·a:tt'Brna t if oihi~~~ca~3;j'.~~~ .. ~~~~ı.::.··t~i!1~·~~~~.rq1.e~ ...•. ·~~t:h~.:e~d·~·····.••c,·~·ıc~·ribtııi~ d'Bm?~Zl2.•r ~ yöksÜı---1uk ve me.cldi ;YiR:im};~Ühjektİ:f dÜ~c~e '-f}ekt\[lcnmcside '•büyük bir hlZ ':t· -·, -~ ~ ' ' ' . . ' ' . . ' . ; kazeunı'lt1~ cltirumd2-C.ır~Bucln eındr~i ht.lk kitlelerinin yeni bir 11 al ter·-
... 1 . . 
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nc:-~tifil arayışı iÇinde:: olüuklnrını Eösterm.:.-ktc._~ir ~Y.ör :;özler 
bile bunu görmek durwnunJcdır, cunta hcı.ycli~ho..ydi gör:·t:cktv~..~ ir. Ec-· 
leki bu alternatif arcyışın~d~vrimci hareketle btittinlcGtirilmc~ 
si ço.lışmc,l<:::.rıda yok edilcmerüşse, bu durumun f<ışist cuntt=:. ve T. C 
Jcvleti iÇin ns kadar tehlikeli olacagı açıktır. 

İşte, sömürge ci ~ske:ri faşist cunto. bu şc::rtl~:rda 9 ırsc:;Çima ve 
".J.emokr--.-sicilik oy'Iimurınu oync:ırnetk istiyor.Bunun nç k2dc.r tehlike~ 
li bir oyun oldu[unu dc;cuntc,cunt~nın uzmcnl2rı v0 en baştadn 
akıl hocaları emperyalizm Çok iyi bilmektedir. 

Bu "scçim 01 , ııparticilik 11 ve ;ıc~emokro.sicilik 11 oyunu ask(:ri 
fc::.şist cunt;:::. iÇin tchlüwlid.ir.Çl.ll1.kü~ 

-Seçim plctformu,ist~r ist0mcz (bütün kısıtlamclara r~gmcn, 
lKoskı ve zulme rcgr:ıt.::n) cr;ıe;lcç i halk ki tıclerini po li tikcı.ya Çeke~ 
cek; ÖYıeı;üi ve tC:: :ıcl mesclelcrj_n açık ve gizli; geniş vey2 ıl ar, kQ~· 
pnlı salonlarele ve geniş kitleler iÇinde tartışılmasını getire~ 
cektir.Bud2, f<ışist cunt:-:-,nın üç yıldır sist\,)mleç:tirr;ıcy,;; Ç<:::.lıştı~· 

ğı, 11 kitleleri polj_tiks.nın clı;;;ın~.'.a tutm2,k 11 , "c~ politE.lik süreci·
ni cttÇL::ndirrnek 11 eyle:ı!line bir darbe olncD.ktır. 

~-Seçim pl~üformu, Türkiye ve Kürdistcm' do. d8vrimci h.:-:ı.rek;;:;tin 

yc.rcttığı '1biriJ.örnlcrin 11 (he:;r çe şi tt en) c:_çığa çıkmc._sını scı.~lrı.yr-.·· 
cnk ve bilincin tnyin ettigi farklılaşmaların ve süreçlerin be
lirL:::ı.ımcs ini [~et i re cckt ir. Çünkü topl urnsc::..l şckillemnenin önüne; 
f2.şist yc,s.s.lc:.rın ve faşist yönctL lcrin geçemiyece§;i ve :()'8Çeı::c_<ljJc~ 

leride herkesin bilJiti,işÇi sınıfının ve emekçi hnlklnrın teri
hinin ynz2ı~ı bir gerçekliktir.Bunu en iyi cuntn gonçrnlleri bi
liyor:AmCv bunc::.. ragmen,fnşist generaller cuntası~bu tehlikeli O·· 

yunu oync..mcı.k ve; çılgınlığı uluslarara.sı scrı~ır:cyc ve Türk işbirliJr .. 
çi tekelci sermayesi iÇin y~pmak zorund~Jır. 

~Seçim p1c.tfornıu:cıJc, SQdecG burjuvL;. gctÇlt::r bulunmcL:y·c:.c<:.l;,l2r ve 
oyun sc~,:~c.ce o:r;l r nrc.GH1~lc. sc,hneleıuniyc:::cek.Ssçim pl<ltfornıun:::t~ fcı._. 

şist cunt::~:,un ve (C,crici egc;,,cn sınıflc:.rın korktuğu, ~~ev,;:'Lici güç . ., 
lerl.l"" ç ıko.c:-.ı.:lc·.r~ ır. Devri, ;ci e:üÇlcrin s eÇ im ~~Jlntforr;mn,:L:_:~; nnsıl, 

hangi t, 1::tH::l8ı~lc:::, hc,_ngi crcç ve gercçlurle yer .:·.l[::c klC',rı clcı.ha 

temel tir t~: rt ışmcı. konusu olc;<:ü.:lc~ birl iktc ~ C~i;_;vrj_ı~ıcj_L.:rclc ·'s eç iin 
pla tformunCcı. 11 yer <..'ı.lc"ccJ;J_<..i.r .. OnLr,~;::, oyunu kur~~.lJ.?rı j_ç inC.u oynn.-. 
yacc.kls.r•.tJ.r. Oynun kurc.llc.rı:nı, emekçi hc.l:;::larımızın V8 işçi sınıf-· 

lcı.rınlJ.zın, bilimscl sosyc.lizmin çık2.rl.cırı t::~yi 1 edici olrnalı;.::.ır, 

olc.cc.:.kt ırc~<=--. 

"JJemokrr~s i;yo r:;eç ü:; 11 t iy;•.trosunun oync.n!,;:~:.,_,rc c~ cv om \.;tt i0,i gün
lcr2.G 

5 i~;çilc:rin ekonomik denıoLrcctiL: h:::-Jdcı.rı:nı Li.c:üıc,dc. lasJ.tl;-'yr·.n 

... 1 . . 
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yc.snl~rın çıknrılmasın~ ~evnm e~ilCi:ticrutlar~~Li ~rtı0lnr,fi~t 

z:.rtışlc.rı kcı_r;5 ısınJc. gülünç rcJcc"ınlnrı buluyorl1tl. İşç:;_ı,~rin i.ş yc."i:::ı·-· 

deki hiÇbir dc,vrcmışına to.hc'.mrnül gö.sterilın(;;yC::rekı tutt~kl.::-ı;ıc~ı::n~ y~> 

pı1Jı. G-eıwl olc.rak ~'ürkiye ve KürJist.::-n 'do. opcrc.S;)'Ol'::.l:-:Tc-" ve tutul::.~ 

12~m.::.ılcıro. C.evo.m cc:il'~~i.Ecı.pishc.:ın.eler·:~e v:.:: hücrE;l-.;r(l0 işl::e::.-ıcc ve zı.~ L,, 

cksil1i"ıCC~i. Ynrgılc.rncüc.rın biÇLıscl olc:::rak ~cvc:.r;·; etırıcSÜ1G r;ayrst f:ÖS-

t irilcli; İJo.nüar biribirini izledi{) i gibi~ clcvri;r:cile:rc v;:; yTr'L30V .:.:r 

lcrc i2am cczo.lnrının verilmesine hız vcrildi.~ürkiye ve KlirJis

to.n' d n 4 3 kişiye iJ.nm ce z2.s ının vcrilnıo s i; iç t cr ör e:; yle "itı:i.n ~~c;v;:;;-n 

etti[i ve ~~C sömürgeci··militc..rist .~~üçlcrinin Güney K<r,~.ist.::.-c::-",'2 c:q:ı_-· 

Jırıyc hazırl~n~ı~ı koşullc.r2a ol~u.Du 

III. 

1-·'I • C 'nL1 s önn.cr.r:e c i k:·:c::•J;:, lı\,; :ri -- -~~------~ .. -·-···-· .... "'-''-- ·- _______ ., _____ -----··- . 

Bir ülku .ün (}evr ü;j_nC.e ve <:.h;vrünc i mt~cc,ckl:2 s Üli..~C: 7 c1::::\·Jct Lı ( l-;L.r 

ş ı nrlico..d.ele verilen Cc..:vle:tin) kc~roJctcrL~ıin S<' t.::-.J:ır,::_:.sı, tr:,yin eJile·-

cek strc.tc j i ve tGktikler .çizgisi nçısın\._l:::.n hc.yati b:i.r öıwmc hc.:.z~ 

d ir. Devlet in kc"rnkterinin. to..yin cc: ilm es i, G.evlet in, ıJüco.L1ele eel j_l,;•: 

gücün tc:mınmc.sı c._nle.mınc, gelir. Onun j_ÇinC.e, devletin rlcvrL:·ıci l:!CT'..:~ 

ket to.ro.fından çok iyi tcmınmc.sı :,u re kir. Çünki..i, işçi sınıfı l::i~'c -· 

ketL1in ve genel olc:.rnk devrirnci--L..eı:;okrc._t hc:.reketin hc;lefinc~c.: i....C 

men sınıflnrın ve egeinen sınıfl:ru-ı bcsl-n ve şiC(;I;)-':; c~rocı ol-'"''' 

devlet vnrdır.İççi sınıfı ve işçi sınıfı hrreketi; JevlGti l ~r

juvc. L.evleti) pc:_rçale,mayı ve yerine işçi sınıfı ~c,·ı.,::tü·:i ._t ·,-: 

sinich; inkc::r torııelinC.;,:; söncrek yok edecek) inş2. eti-:-ıcyi 

l'·ı~ı,.. "'or·ı·ı·r·"""c·ır Yol'8" o·erçnlz-1·"-tJ'--·J·ı·-·c···ır _,·~r-~-i···i'V\ (ı·~r>.; • l :. >.. Z; 0 .~h .. c· •. , c o \. Co 9 c~ - .._; \.. l.:; •) .l. - .._; <:;.n. ').C: V .i.. ~.!J,_ L'. ',- 'c:• ~ 

ö:ı·jüne kL;y-· 

sınıfı d(_v-· 

iŞÇi Dını·· 

fı ve ii?Çj_ sınıfı h:::.rcketi; burjuvc~zirıin btLt-L:Ln kurwiılo.rının kc .. r~ 

şısıni..~.c .. kendi r~ltçrı:c::~tifcl kururnlG.rını {!,elü<tirmcsi ve güçlen.~ir-· 

mcsi gerekir. 

Ulusc~l kurtulur? r::ücc:.delelerinc~c uc dururrı :~.ynıJır. Ç~LrJ5:L, ıJlusc::.l 

kurtul u ş mücc:.de le 1 erinde de c .. s ıl s ort;_n; dd ~-~~·~·T ~30I'l:nuc:L.ı::o .. l:~;:t i·~·.·-
.. lt ı , rı guvence c.. ınce o .. c~cs.::;: kurum ve kuruluçlc..rın 

len~irilmasilir.Bu genollemeı1in yanı~Jo..,ulusc..l kurtuluş mticc..Cele

lerincle ıh::::ne;i iktidc.r '!Borunu öncır: tc..şır"Bm-:.2.'-.LC:: clüny8. clcv~:'i;rı prcı.ti-

Ulusal kurtul uS;. hi~ .. rekct j_ işÇi sınıfının cncülü(t!l1L~C :~:crÇc]cJ c<':?· 
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mi f:?S8 9 ol uşr.ce:k ikti C.:_ 1.~, proletc"ryanın cliktntörlüğürr\ ... n biçimlerin··· 
Je;ı biri oJ;.1n Dcmckr··;t ik Fc"E:: ikt Ll:'·rıclır. Bu ikt L~:-:ır 9 proleter 
lc'::'r~- ·+c•rlı' sı·-~ı_ı_·~...,., Z tol·'lıı--:;Ul1 c~·Y•+l~r· ı111 Ol '::'Unlcıot.ırr;"--."T'" 8lVerı· Ş-
.t .... c.A, (... . ..L·.Vv ~ J..L (.)......., .) \...~1,4 .. f:st~·-"-V l.•• ~ -'-b c •••• ı..;; .lL-t.tJ'--" 

li bir jJdjcl r ı::ulıtcvc..sıc:n::·.Ju-y;ck ki, i:~:çi sınıfı öncülüt~ündelci 
ulusEel kurtulur;> mücc~dclcl~rj_:l<ll: olu~;c"c'cJ: devlettE: prolGter kcr 
r;:cktGrl i bir devlet oıc· c~'kt ır. 

Uluso.l kurtuluş m'"lcc:;.~elC:cirıin ·oErjuv::ı (r:ülli) ve küçli.k bur
juvo. ön·~1erliğinc~e yürV.tül;'1t.Si ve lı.(;'-1c::ft:: v-c\rJ_lmo.sı ( güı::d.5.müzde 
zc~yıf :)ir ihtiıııc.~lde: olsc,) h2.linc~v 
juva bir Jevl0t olo.ccktır. 

de,oluqturulac8k devlet bur-

Son yıllrırcJ.r~ bunun bilLr.cinG v::ır~::::-ıı CCL.J:.'Liye; ve KU.rc1istc;.n 
(' e:vriınc i ho.reketi, T. C cl evle; t i rıin ki tlc1e:r to.rc..fın.~c:n tanınıncısı 
v;,_; cluvlctin kCLrc.kterLlin c..çığ['. çıımrıLı:.1s1 iÇin öı'lE.rııli Çabc:üar 
iÇ ine; gir(_ilt;r • T. C devlet ini tc,nıı1ılo.ııısy.: çr::l ı ~ct ı ler. T. C C~8vle-· 
tinin knro.ktari konusunda yapılan tüm tGspitlç;rin nel~r oldu~u~ 
ı111 ::;.\_.'VI'}ir.ıci h2rc};~ct ~~_.ıilnlcl~te::~irı. Zr~ __ tcı1 bu y~~~-zı~1ıız s bu sc:,r.~to.Jjıalo_---. 

tini k;içEr,;:Jcycı".. :y·cni :;r~vJ.cti 1123 L.c-:sr tc.ınJ;;coy2. Ç2"1J.şcm eği-· 
lim.:Bu c~u:c·)~;i c"y:.n zc"ıcn.l~~ıe.~r.::;vrij·nci h .re. tin s,::flcr:uıG.~:::. bir si~ 

Ili[ier t(;•;:cl V8 beljrlc:yici cL,ilir.';~~C::'llc;ti Cvbcrtc.n ve Gevler• 
ti d(;vı·ünci t.:-.rzJc .. ( proL•,terc0) rç:-:,1:~Ji1-'~yı önüne koyıK:yan, dev~ 
lctin el dc~iştirmesinl. gönlil b~~1~ ~n;Cevletls bilerek veya 
t ilnG.;·erck uzlc~~,o.n, uz le: 
nizm .. 

:l'~:.r' iye; ve ICürc~istan ~~e:vrimci h::rC:: tüı\:;_8 bu iki tei,!Gl el;';i-
1 iıün e:c:,er::eı~ı ol'Y:r :'!El ı...~ c rı ::.o JJ~y ı 9 T. C ~ 0;vlct Lıin karr kt er Lle; ol~ 
du2u gibi c:çıga ~avuşturulmaJı;iJcolcjik Gartl~nm~larısosyal~ 
0ovenj.zm ve uzlc::;;mc~ ::nı.L-ıyı;;ı (cvl;_;tiı--: kc.rc-J::tcrini tc_yin et;neclc 
belirleyici rol oynaJılar. 
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işçi sınıfı bilinÇ18nCirilemedi~i için,sosy~l-şoven yepının devamı
ne. hizmot edildi. T. C Cevletinin sömt~rgcci S(:l2ır:•.lc:rı kt;.rşısında 
emekÇi ki tlelE::r Juyc.rsız kc~lc:.r:lk, kendi i?:;Glecc~;_lcrini kc..rnrtılar, kur
tuluŞ yollerını uz c .. tt ıl c-r. Bu durum vcl1im so:rıuçlc:,rc. yol s. çtı~ Örne
gin Kıbrıs'ın işgal edilmesi eylemin~ (1974);bırckalım bilinÇsiz 
kitleleri bir y~n~,sınıf bilinçli kesimle~ (DİSK y2ni aınıf bilinÇ
li kcsi~lGrin örgütü) bile clkış tuttulcr,T.C ordusuna yardım knm~ 
ı-ıcnyc,le-rı <:~Çtılr:ır.Kıbrıs sorunurıclc~ duy:".rsız olon omekçi kitlelerin, 
;yılle .. rc1.ır sosyc.l~şovenizrnlc; şc.rtL~.nc~ırılclıL.le-rı bir konucla (Kürdis
tcm lconusun ... 1s) duy<:-;_rlı olrno..lc_.rı mümJct.inrLUJür?; Elbetteki mt~m1cün de
ğildir. 

Türkiye ve Klirdistcn tarihinde bu '~uy( rsızlı@,ın onlarcc., yüz·· 
lcrce prat if; i yq,şc:nmışt ır. I

1
<:ürt Hill i Direnme hcırGl;:e tl erinin T. C tarafınaan bastırı ması 

devleti/k2rşısında,komtinistlerin sesiz kclmnlnrının ötesindc,Kemalist 
cU.kto.törlüğü cl e steklc;rnelcri 7 ICemcl i stlerjn yc.~Jt ıklG.rına c:ükıç tut~ 
mo..lc.-:.rı, işçi sınıfı r:1Üc2.d<:lesi t.:.rihirıc~e bir ko.ra leke olorc.k dur·
me.:kt2dır ~ Bu gerici gelenek kırılmalı, p~·rço.lo.::ır:mlı ve yedi k2t top·
rc[ın altın2 gömülmeli~ir.Ancc..k azamen sosy2l~şovenizm kamburu cid~ 
Jj bir ameliycttan geçirilmiş olur. 

Türkiye devrj.mci hn.rt::~<;:~,_,tinin sn.fl.::rı:::.ı.J.c.ki kenc~ilerine korni.i .. nist 
'-~iyen ço&;u hc:.rekct ve örgut,T.C dev1L::tüıin sömürgoci kc.rz-.J:;:terini 
gizlerneyi (bilerek veya bil~cyerok) ideolojik mücadele adına ynptı
l2r.Yıllc.rce T.C burjuv(lzisinin ve devletinin sömürgeci olmndıgını 
-)Y>Q ... ,...,,..,..-,1·':-ı ~rr··ltıl·>r v'·e\ ·ç· "rC''·f· ç~·ror-ıf' v~7- ~":C y··r,z·-ıl..-,r T.lu konuo.:ı,.., l-L _;_J~.:...-...;/_',~1 LLe ... J ~~- ... 1.~ f.._v ~ u ... 9c, ·~ u. s-'-·~-~- c} c .. _ . .:.. __ <:.__..... \ c;v l~ <.... ... .LJ 1

(.., 

büyük~ büyi.;ik t<Jzlf.i:r gelj_,~:tj_rC:i1~r 9 cJ;:ıJ. hocnlJ ğıno._ Jevccril ettiler. 
T.C 'nin sömürgcci ol~~u11unu ill'ri si}rcn c;-t:_çlcri ve unsurlccrı da; 
11 c:.yrı1ıkçı burjuvnzinin tansilcil~:;rirr ~ ii:Surv::.çu:;, ırprnnkici" ve ;ıihn~ 

net tnsmo._s ını boyunlo.rınc-" t.~'.l:c.nlc:ır :r olc .. rc'·: i thr:Tı e tt i ler. Bu duru
nımı dcvrifı,ci sz·fleı.rc1c. ve c;rndcçi ki tlclcr iÇj_nJe yc:.rc.ttı?!;ı ,}erin 
tc.hri bcıtlc:.r üzs:cinch:: clur;ııck gerc;];:ir. 

Türkiye c1evrimci hcırul~ctinin bl·in:\'~'.:sü;_,:..: '~l(J.ro1c .. n ve gelişen, ge~ 
liştirilen bu Jurum ırdUnyc .. nın hiç bir yc~:'L"~.:.~.' olm2,nnştır;'c1esek yc~n~~ 
lış olmaz.Çlinkti burjuvnzinin (~ürk burjuv~zisinin) sömtirgcci olup~ 
olmndı~ını Türkiye clcvrimcilerinir ve öz~ilik~~ sosy~listlcrinin; 
bu k2~dc.r Çeki.']tirmesi hckkınıl). Oliı1c..:::::..{~J.n1. iJ:: Liı;clcri ccrei,_irc~i. 

Yılü:rccı T.C clevleti1 "söm-i.;lrgt:ci '-~·::[ij_l? içgcüci ve ilht'}:::çıc~ır" 

dendi. Bu tıpkı burjuvc:.ziYün belli_ b~.! l\Q_!l:2:~ıi1D: ( ·ı::ıurjuv.'~. clemokrc.tik 
konumu,ki budc bir diktc..törltkttir)· knrşıc~iı~o.: nz vcyc:. çok bcskıcı 
old up unun veya olm.::ı.dı[.ının t2rt ış ılı:!r:.En.ıı.c. be nz ::.:r. Oy sn bur juv2.zinin 
c:.z vey~~. Çok lx.'..sJ,:ıcı olduğunu t:-crtJ_şm: k ,_ıi::r.::; 1-.:oı:ıünistlcrin bir so·-· 
runu yoktur. Sorun~ O u evlet nnsıl yücıJ_:~c:. l ~ıL hong i g;i..i.Çlerle ve 
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sınıflo.rlo. yıkılncc:.Ltır.ı\:csıl l::i, Kürt burjuv2.zisinin Qi[__e:;r millet" 

lerin bı...Irjuvc:zilerinde:;n olumlu olc~ut:unu/~ürt sosyc.listlerinj_n 

snvunmnsı gibi bir durum,ab8sle iştigr::-·lse .. 

Bunc!.an dolnyı, T. C cl evletinin mili tnrist ordusuyla Güney Kür

C.istan'a yaptığ,ı snldırıc.c~n sonrc..,T.cınin sömürgeci karo.kteri U

zerinde en ba§tn sosylllistler olm::::"k üzere, tüm devrimci-de,nol;:rc,t

lo.rın ve yurtseverlerin durması t?erekınekte(ir. Çünkt.ı.~ ;ıkeııc.!.isi y2-

rı-sömürge ol cm bir ülke sömürge ci o le::. ,c::,z" tezl2ri sorun2 açık~ 

lık getirenüyor.Du açıkl::ımcı en sığ bir açıLlc::me. oluyor ve hLyc,

tın gerçekleri lwrşısınC:.cı. tuzlc.~·buz oluyor 9 olmcı.y2, llevnrn ediyor. 

Eğer T.C'nin sömürgE::ci ko.rnkteri görülernezse;1'.C'nin yürüt

tüğü pol it ikc.nın öz günl d:leri görülrnez, T. C ı nin y2.pt ı ğı her şey 

ve her eylerrı; genel olo.r::Jc emperyGlist s istıcıne bc"ğlcmo.rcık işin 

içincL.::n çıkılmış olur.Ve bc.zı c;_urumlc>rda,rr·.c söm'Ltrgeci devleti·· 

nin uygulruilalGrının emperyc:lizmin başını Çeken AnDıden dc:ha ön

c~e, Jc:hcJ. yot-~~in ve bc.zen AB:C ı nin tc:onel plt\nının önüne ç ıkc:m du~ 

rumlarının sapt2nması zor olur.Eud2.,T~C devletinin gösterdiği 

dc:vranışlc.r karşısında 2.ciz kalmc:mızı getirir. 

Sonuç ol2.rnk: T. C c:evlet inin sömürge ci k2rc..kteri üzerinc[e c1u~ 

rulmc::.lı.T.C sömürgeci politikllsıEın;eirıpery:-:.list politiLanın u-

zc.ntısı ve bir parçası olarak özgün ycillc:.rının snptcnmc.sı gere

kir. 

KürJ.istan bütününün pc.rço.lo.nm2.yc. uğrc.me.sının tc.rjJü başlo.n· 

gıcı, 1514 ı te bo.şlllmış ve 16 39 ı de. nokto.lc.mr;ıştır. Bu parç;-~L nn:o., 

Osllicnlı İmparatorlugu ile İran İmparatorlu~u arasında gerçekleş

·-nı-c-·tı·r ~u p·•rÇ"l·-Yı·ı"'''" c'S"S ·ılın~··n IrAcı)I 0-1--RIIT ""''1d·l~c-ın~""ı ı·le'' 1L ·-~J e .L C...(. c...ı.. <.·.ı 11 c"'.J '--·~ \::; (,.~ <........ C•· \.11-ı....} \. ";j \J ı.:: ...... ..ı. L,"::_? c.. O f 

Osınanlı-Iran sınırı çizilmiştir.O t&rihlerden sonrc,Ortadoguınun 

-:_:i[~er 1-'ı:::.lkl::.:.rının yo.şaclığı bölgeler; ekonomik sömürü ve talo.n te-· 

melin~le gelişen işgalcj_,ilhGkÇı ve sömürc;eci Scüc~ırılcr sonucun-. 

do. nasıl ki~sürekli deLişiklikler göste~aiş~ her yeni sc.lclırı, 

t.~;lL~~1 ve işr,o.l, yeni s ınırJ.cır ç izrnişse 1 KürL1istan' ın pc::..rçc:ü;c~nmo.s J. 

ve sınırlarının degi~ikliklere u~rnması,l639ıdc. Kasr-ı ~irin o.nd~ 

leşması ile tayin edilen sınırlar ve ÇerÇeve ile sınırlı kalma~ 

mıştır. 

Ktirdisto.n,impc.rctorlub_lurın çıkar çatıçmalarının,bölgedeki 

nufnz sahipleriilin egemenlik u~runn nrtlc2.Jelelerinin merkezlerin~ 

den biri olmuştur.J3uclcı,Kürclistc:n toplumunun~hc:ükının vs ulusunun 

iÇ dinc.ııüLlerinin geliE?mesini engellerdş, üretici güçlerin e;eli·· 
şimine kcd vurrıiUŞ; toplumumuzun doğal diyc.lckt ik geli ı;, imi müdc.ha-
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lclerle kırılc.r:-::k, sersemleştir ilmi ş bir yc~pı yc:ratılmışt ır. Bu durum 9 

1926 yılınc Lc~,~,cr? sürer li U.eğişnl8lt::r vs· ste,tünü~ı sc"bi t olnıcm2sı şu:c~ 

linCe JcvoE eJsrek galmiçtir. 

lJ26 'c1e,
9 
Kür,.:;.istc~n' ın bugünkü stc.tüs"li, cmperyc.listlc:r vs sömürge~· 

ci d:c.:v:L-~tlc:r tc~r=:.fın~'-o: n Y~'pılc__:n c..n~,lc:;:rrıc.l:-rlc kesin :0ekline kcvuş-

mw,, tur. Böyle CG? parço.lnnmış ve her pc.rçc.sı bir merl\:ez i otor i tc (dev-~ 

lE.Jt) elinCe sömttrce 1\:.-:-:L::.nı ]J.l_:ı:ı§_~.f:~~c~rc:.sı bir,~ sön~~i-r,..e;_~ hc._line g(-::lmiş~. 

tir.GGrek bu tcrihl~rJen sonrc._ ve gerekse o tnrihlerJ0n önce 9 Ktirt 

ulusunlm 9 hc~lkının sürskli clireni~; göster~_~_i[;i bilinmd:tcC.ir.Bu h2"

rekctlcrin hnngi tarihlerte geli~tiği Çoğu kere yazıl0ııştır ve tek

rc.rlc.ı~ıc.Ltc yc.r.cı.r yoktur. Fc:.kc:.t şu gE.JrÇe{ in <ıl tını ç izcr0k belirtmak 

t:~erekir ki ;Bu ıuilLL c1ircnı,:E: h::::.rE:~cctlcrinü1 hiÇbiri .9_tjs;;.lc.t~J __ 2Q_1e,ııJ.~ 
L1c:_ K"l1r(~istc.n eenelini k":.ıJsc:.yan hc.rd,:ctlor olc,ıııarnır?t ır. Bu milli di·-· 

rsnmc hcıreketlcrinin guKlleşememesinin nedenle: ri; subjektif şs.rtlcı

rı:rı ötesinl-1e en önc!ı:lisi objeL::tif ;::;:'rtlcT(,ır~Yc:.nj~ Ku::c(:istc.~ı' ın pc::r"' 

Ç~'.L::ıır.a.şlı[ı vc uluslc:.rG:r'ası bir söm-Lirc::_e olınc~sıuır. 

Ulus olmc_nın önt:ııüi ş:~~.rtlurın{lGn (objektif :;I2.rt) olc.:n toproJe 

sorunu (yc:~rii toprele birliği) ;~hljSQ~~t.'f~~~J.Lirin oncı:y-ı ilc: sömürge ci 

,~ört llcvlç;t tnr~ fıı:L"cm bölüşL lıııtıştiir.Bu böl~i.nı:rLi.şlük,mckcrı:ıik bir bc5·

Lnmü . ı ük tür. Sömürge c i devletlerin .o .. r.t:~~.,-:_J~i':..~"...\\~'J0.r_ı~ -~}--~_ 9 s ı;_ıırlo.rı 

mil i teri st gtlçlcr ve mc . .yıJ:ılcTlo. kontrol alt ı m:: alınarak, Lü.rJiste.n 

hc.lkının toplums2l,siycscl ve ekonomik ilişkilsri zorlc:: engellen

ı~ı5.:::t ir. Eucle..? Kürd ist<cn iwlkırıırı kcncli toı;rcJcları üzerin~1e ro.hc.tlıkr· 

le hereket otoesini 9 kcndi geniŞ ve zsngin toprc::kle..rınle,n ynrc.rlcn~ 

mo.sını cngLllcmiştj_r. 

Aynı he llcın, r-:.ynı ulu sun bircyl~):cirün toplum sal, ekonomik ve ki..i l·w 

tl:rc:l ilü_kilcrinüı zorıc-~ cnc_E~lJenı:ıesj~nin yc,r;:de..cağı olurilsuzluklC',~ 

rı sırc.lc.mG.klc. biü;.:.:z.Bu (~urumun~ h~s:lı 1x::~ıl1cı ter;ıol ve büyük bir 

olu·,tsuzluk olc1u[:,unu ( ulus2l v0 toplu:.s.':l kurtuluz~ ve geli· irn eoçısın~ 

~_~c.n) 2.1 tını kc.lıncc.. çizerek belirtC:lim. 

:Demek kj_, Kürt ulusunun 9 ulus olm.s. ş· .rtlc~TJ.rı~~.; .. n biri olc~n ' 1 top~ 

rc.;k birlif~i 11 böylece \lo[~c:.l olıw::.y.c:.n bir ;;;çkiLl.c pc.rçcı.lc~nmı~? oluyor. 

Bu tsi,ıel scko.tlıklc:.r.:::.c.n birincisiCir. 

İkincisi~ 

Kürt ulusucmn iç clinc.ınffi}::lsri pc.rç::ı.lc,.nrn:;;: 9 iç cUn:'miLL.:rj~n !:Cl iş·-· 

r.-Lcsine hGr SÖiilürgeci Gt:vlet ke:ndi çık.:..'rlc .. rına uygun ii1i.t,:sh2lclE.Jr;Je 

bulunmuştur.Bu dC- 9 ekanonilc gelL;ii:dn ve üretici gti.çlcrin {';uli.')ü:inLı 

önüncle st:dler y2r2-tmı~:t ır. Bu Jurumc_~::::_ ı :;;:~~rt ulusun.un ır ekono::;ik ;)'''.şr,n· 

tı birliC,iırni zae,f!:ı uğro.tmıştır.Ekono;nik yc.f)c:.ntı tir1i[;üıin, bir 
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insan topluluğunun ulus olabilmesinin önemli objektif şartlar 
rından biri olduğu bilimscl,tnrihsel ve toplumsal olarc:.k sap~ 
tc_'nmış bir durum old.uğune, göre; 11 ekonomik yaşantı birliği: 1nin 
rııckcınik olcırc,k bütünlüt:.ünün (nicelik c:.nlnmc1ndn olsn) pnrçc.lan
mış olrmısının Kürdist~"'.n toplumuna verc~iği znrarların neler ola.
cagı açık.Ayrıca,ulus2l ve toplumsal Jevrim,bu nesnel teı~elden 
yükseleceğine göre, ilckonomik yc:.çc:ntı bir1iği 11 parÇnla:nmış, iÇ di
namikleri tahrip eclilrniş ve üretici e:,üçlerinin gelişimine mUda
hc"le edilen bir toplumun ulusc:ü ve toplumsal kurtuluş mücadele~ 
sinin zorlukları ve zaaflarının olnca~ınınJa bilinmesi gerekir. 

Üçüncü sU.~ 

Kürdistan 1 G.o. kültürel ilişkilerin ulus düzeyinde gelü,ti~ 
rilmesi sömürgeci devletler tarafınc::.~~.n t..;rıgelleruıüştir.Kürt kül
türü (ki,kültürel birlik ulus olınc.nın ön~..-ınli subjektif şc:.rtlo.~ 
rından biridir);farklı kültürel yapııcra (Ttirk,Arap,ro.rs) tabi 
kıl ınnmyı çc..lışılmış ve kL:.l türe: ı hiçbir ge 1 işıneye müs<:~aJe eclil
memişt ir. :Dolayısiyle, insa.nı insan ycıpc •. n ŞC'.rtlc"rdan birinin, kül··· 
tür olduğu aÇıktır. Bundc."'..n dolo..yıdo., f<:~rldı kültürel yc.:cpılarc gö~· 
re şekillenen kültürel yc.pının, KürJistc.n toplumundG. nasıl çc.r~ 
pık insan tiplerinin yaratıldığını görm2k zor de~ildir.Örneğin: 
Türkiye' c1e, Kürdistcm insanı Türk kül türüne tabi bir şekilde şe~ 
killenc.1irilmeye çnlışılmı.~;tır.İr<::n 1 c1C:. J:ı'ccrs kiiltürüne,Suriye ve 
Irc:::.k'ta Arc.p kültürüne göre şckillenc~irilmcye çalıc1 ılmıştır. 

Bu c1ururac1o., olumsuzlu@,un c.ğır ba;..:;tı~;ı tartıoma götri.rm0zdir. 
Bunun yanınc:l.G.~ halkımızın birlikte y:_;_şc dı C; ı fnrklı hc:ükla.rdo.n 
elele E:ttiği olumlu kazanımlardn v.:::.rdır. 

J::ördüncüsü~ 

Kürt ulusunun dili de, bu porçcı:ı:.~ıışlık-kc.rş.ı.sıncla, ulusal 
bütünlüğe kavuşmc:.mıştır.Kü-rt dili 'nin ulusc,l bütünlüğe kavuşma~ 
sının ve kc.vuşturulmasının öt0sinclc ;Kürc.hst~.:_n 1 ı sömürgelcşt irı::::n 
ülkelerin poli tikale"rı:ıın sonucu olc,rck 9 KLi.rt dilinin özümlenme~ 
si politikc,sı egemen politik.:.:. olmuqtur.:Bur~.:dı c1olayıd<..:.,Kürt di~ 
li cic1c.1i bir gelişme göstermemiş ve sist8iÜi bir y:.ızım (~j_li ha~ 
line gelmemiştir.Konuşm~ dilinind~ dcjenar3syonu açıktır:Dilimi~ 
zin Ttirkçe,Fnrsça ve Arcpça to.rafından n~sıl mel0z hc.le getiril
di~ide orta ycrdedir. 

:Dilin üretici güÇlerin gelişimi ti.zcrindcki e:tkisi bilimsel 
oln.rd{ so..pto.n;r.ış bir olnyd.ır. Yeni, dil ürotim ile direkt iliş~. 
kili"sınıflu.rüstü" ve üst yc.pı olmeyc:.n bir olguüur.Nelez dilin 
üretim üzerindeki ve üretici güçleri:ı. selişimi üzeri:nC.eki olum~
suz etkiside,geriliğin,Geri kalmışlı[ııı etkenlerinden biridir • 
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~lırC:istanlın Jotcl zenginlik ~nynckları (ycrnltı-yerüstü) ~ört 

s ömür gs ci clcvL:;t tc~rccfın(~c,.::ı tcılnn ~ yllğmc eC ilınişl8rdir. Kürcl.isto.n yE:r~ 

altı ve yerlistü do~~ı zencinlik kcyno~ıarı sçısınJcn zengin bir til· 

ke oliTınsıncı rc.@_iilen, Kürdistcn toplumuııun, insc,nının bunlrırc2c.n yete

rince yo.rc.· . .rlc..nn.asını bir t:-.rnfo. bırnk2.lırn 7 hiç yc;.rc.rlc.nmo..dığı gerÇe-

ği ortr.,de,uır. Bunun yc:mındo., KürC:istc.n 1 ı sömLi.r[eleşt irc:n ülkeler az 

ve orta gelişmişlikte ~evletler olcluklnrı~Jon teknik ve sanayi açı

sındcmdc, geric1irler. Bu c1urumdc· ~ Kürdistc.n ı do.ki zenginlik knync,:do.~ 

rının gelişi~güzcl tülct:tilmcsini;ynğma ve imhcı.yn Çevirı:ie:IdcJir.Ör-· 

ne~in:Kürdistnn'Jn birçok ycro.ltı zenginliklt:rinin koybolması için 

bilinÇli işlemler y2.pılm:.kt2dır.En büyük b2,rc..jlo.r KL.crJ.j st'·n ı da ol

::.1ukları hc:lde (Kebc .. n Barnjı,Karo.k2.y2. bar2.jı v.b.) In::.rdist::.n i:ı:ıso.nı 

elektrikten ve sulG.mauccn çok az miktr:.rds. yo.ro.rlcndırılmc.ktcuır. 

Al tı:cıcısı ~ 
• -··-- .... <'"•· .. "~·-··~--·· 

Ülkeıüz'in bu yepısın;::c:.ıı dolayı, sömürgecile:r ve yert:l gericiler 

tn.r,·;.fı:n_._,an "böl vç ;yönet a po li tiknsı, çok ro.ho.t bir :~;ekildt.,; hoyc.tc. 

gEJÇirile bil inıııcktec~dr; Aş iretler ara.s ı Ç<:.t ışrnalc:rın sıc<~~.klığını ko

rumc.sı ve geliştirilmesi için el~8n eelen her şey yopılm~ktodır.Yi

ne,suni Çeli~rne olorck vnrolnn ~ezhepler arnsı çetı~mnlcr her d~

l1bıı2.e ve özclliLle: sörrıürgeci ikticic:rl2T sıl{ıntıy2. girQjJ;,:leri zc:rrıc_n, 

yor;;tılmc:::kt."; bu çs.tH?mc:: .. lc:r sonucu binlsrce emekÇinin kstlcdilrnesi 

c;crÇc 'r,.L:oşt irilr:Ekt,;~~_ir. Pıu~1.un yc:.nınJc., toplurnso.l muhalefet in best ı-· 

rıı·,ı~-cı ı'cı·n .,.b,·p cro··st·-rı·--, ......... 'ır+e,··ı·r, Son yıllrır"·'~ ıvr.,r·•s El~zır,. sı· 
ı, <.-'.U ~ U C: \;; C· <_, ~-lHG >.U · '-c 0 .. <_., U. C', 9 .L.,c_, C.->0 ' C O~ ~-· 

vss,Çorum ketlic .. uüc:rı bunun en so:nut örnel,leric~ir. 

Yedincisi; ---·--··-··-----....__,_"_ 
:;:: eocl.c~ı pc . .rç c lc.nnrı ~-1 ı['ın dıev:::xn e tt irilL:E. s i iç in ı s ömlirgE: ci ü .. t i·

cl~: rlc.r ÖZ0 1 ye .. s::-.·lor işlctmi tir ı bu ~o. toplu.itS2.l ilerL;nı:i;;ı:ün önün~ 

de önemli sedler Çc:kti~i gibi~ulusel celi menin ve ulusal btitün

lü8e varıııs..nın önünJ.e G.e büyük engeller olu turmw:tur. · c .. kat, yc::ıi~ 

sömürgecilik ve yeni--sömüre;eciliğe bc:.&~lı ol:::tr::::.k T rl-ciyeıcl.e c,clj_şen 

tslc~Glci kc:pi to.lizm 9 bu engelleri t1::-.. nırnnynrak, kendi telişimi iÇin 

yol uns.. c1evr:~m t;tti. Bu c. e: ı i:., me, Kürd i st c:n' c: c~ de.,~ bü t:~_n ş i cd et i yle; et·· 

kisini göstererek kspit2lizmin gelişimine teınel olilluştur:YnpitaliGt 

gelişim, ICi.rdist, n ı d2" toplumsel ~ siyo.sc.l ciC.di oluşuml:o.rc:-.. ve Jr tt c .. 

söiTıttrge c i ikt il~o .. :r·lorı tehc;_j_t eden r:ıelismt:lere esis oliımstur. 
._..) -' "5 

Sekizincisi; ·-- --· -·--·-·..-.,_ ...... "" ·-- ... 

Söuı.ürr;c c j_ i.t. tiC ::~'1? r 7 lc.-;:ml j_ sömürülçrini rc:.hc.tl] kle., :.2evc.rr: c·t·

tj.rr.-,ck~ sörııürgeci y:::.pının I<ü.cclistcn' :~.:;v,::rı, ctnıcsi ve rchr:.t işle .. 

!·iıos i iÇin, kcnJ.is in~:; ) .. §]?.i.:ı::JJ!LS_i_ler: bulmu::,tur. Bunun yc..nınuc: s Kli.r\.lis~ 

tc:·n e en sınıfl·-rırııwlu.. onL rlc·. ilü:kilerinde e_konomik, siyc.sc..l 
1 
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çıko.rlnrı olcJ.u@unclc~n~ sömiirgsci i~;..t iclcrlarlcı bütünlc şıncleri zor 

olmamıştır. 

Dokuzuncusu; .... _ .... _ .... -------· 
Bu şartlara ho.iz bir toplurııun ulusal ve toplurıısal devrirr: mü~ 

cadelesinin ne hnclcır Z2aflı,zor ve çetin olac&gını biler~k yo

ln çıkmak, işleri yükleniıek gerekir .A-Lir2.istc:n ı cl2 ulusctl ve: top~ 

lums:::l C.evrim ı,·J.caC.elüsinin zorluğu, cli{:,er ·L:i.lkelercen özgttn öze;l

liklere schiptir. Bu:ı::ı.m::ı.lci. şunu deıııek istemeiyoruz ~ DiEer ülkelc:;r~ 

cleki ulusal ve toplurı1ss.l (,evrim mlicacelesi kolcıydır, bugün bc.şl.:ır 

ve ycrınd2. son bulur: Ame?Kür~listc:xı bir Angola,Mozambik ve Gine 

Bisseno'do de~ildir. 

Bunlcrı say:--.rken; Ttırkiye, =c rak, İrın ve Suriye c~ffimiyorı:iı.z. Çün~ 

lili 9 bu üll{cleriıı toplun1sc .. l c1evrirn.lcrini · zorlc.ştırQn ögenin 1\.ür,.., 

distcn oldu~unu bilincimize knzımışız. 

KLi.r"listcrnı ClCc ulus,-:ı.ı ve topluws2l c1evrirn mücc~delesine somut 

ola;I..;;Jf (bugün ve ynrın) müd:ıhc,le eJ8ce::k düşman (yani u'-vle::t) tek 

değilC.ir~ D ö rtı tür. 

Parç:;ılcmı.ıış ve uluslo.rarc,sı söm-Lirgc ni te liğinin KürC.istc.n 

aÇısınden doğurdugu sonuçlar genel hstlarıyla sıralnclıklarımız. 

Demek ki, p'rÇe.L~mıııs;.lığın ve uluslararası sömürge ni teliei~ 

nin devrimci hc.c.reket 2.Çısın~c: .. n ortayc. çıkarclığı bir çok ( ulusc.l, 

toplwııs!::cl 9 ulusl:ırorası, j_Qeoloj ik, s iyasol ve örgütsel) soru" mn 

olclu[,u aÇık.:i:'ako.t bugüns kcct:::r~Türkiye~Irr:.n,Irek ve Suriye .:ev-
rimci hGTE:;ketleri; en baştaüo, komünistler bu sorunl::ı.rı tc rtışme, 

düzeyine çıkarmndılar.Dolayısiyle,gerçkli tellbirleri de alamadı-· 
lc:r. KürQj_stcn ~evrimcilerinin onlc::r-Jc.n Çok~ çok ileri şeyler yap~ 

t ılcl~:.rını ı ileri sürrucktc do[.ru olrnc:'.Z. 

Yıllcr~ır,özellikl0 Türkiye'dsıKtirdistanıın sömliree olup

olm::ıc~ı~,ı tc.rt ış n; c;. konusu ya::;ıılm<~ktacür. Bun~:Jcc:.rç~ılık, Tc ı nin s ömür-· 
geci olup~-olmnc~ı§;ıua tr::.rtışılrno.ktc.clır. Znten J."-ürclistmıı ın pcrÇa

lonmışlıgı ve ıx~rçc.lc .. nıınfç:lı[iının \··arr.ttığı sonuçlc,r ve sorunlar; 

hı• Çbi r i'u" Z >Yor'l O C ı· u'" 'U1 ı· }>ı• ·c~ ' ." h·ı· lu··l ::-, t ~,r+ ı~:: ılm.-,ı·nı o tır • J.·\._u•. r ~ı' Qt "1'·1ı Oj.-, -- U 1.:0 ,Y U v ,J .i. '-' '-' .L.. 'V C. V -0 • ~,. , ',? e ~' \o· CoJ. '-• U 

iki-üç siy~si hareketi bunun 

ho.re .et bu sorunlo.rı tc:Ttışmo.rnır;;tır. 

Ayrıca,Ttirkiye Solu'nun büytik bir kesimi,Kürclistc:n 1 ın işg~l 

ve ilhak edilmiş bir r::L·:n olduğu ve Kürt ulusunun ezilen bir u
lus olduğu görüqüncledir.Bugün d8 bu görüc1ler clevc::.m etmekteclir. 
Ay"Dıcrı, bu görtişlerine C.evorıı r::tmelerinin 9 bunclc.:(:ı. böyle ı sorunları~· 
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mızı çözüp-çözmcmesi 2.Çısıw:::.c..n ele c:lınrnn.sı gerekir.En 2.zınG.arı 9 iş~ 
gal ve ilhck politikc.sının hasıl bir politika olduğunun tartışıl

ınası gerekir:Tnrtışmnnın ve bu konud2ki tespitierin ileri çekilme

si gerekir. Çünkü~ İşgcü ve ilhnk, emperynlist ve sömürge ci politika·~ 

nın bir sonucuCur .. 

Özeesi: Türkiye, Ir2.n 9 Irak ve Suriye Solu ( bo.ştg komünistler) 

Kürclistcm 1 ın sömürge ni teliğ_ini tartışm2.s.cclar bile, pnrçalcmnışlı~ 

ğını, parçnl2nmışlı[~ının G.oğurcluğu sonuçları y p2rÇalc.mnışlığın sorun

lnrını günümüzde dohec ciddi Vt; sorumluccı tc:~.rtıi.malnrı e:erekmekte·· 
elir. 

Çünkü, T·. C mili tarist··sömürgeci güçleri:ı:ıin Güney Kürdistcm 1 a sc.l

dırısı, KürG.isto..n 1 ın pc.rÇc:.lanmışlık ve ulusle..re.rs.sı sörnürge olme.sı-· 

nın sonuçl2rınclan biriCir.Eğer biz görmek isternezsek bile,hc.yat 
ve düşmcnlarımız bize göster8cekler~ir.Znten 9 TC devleti son eylemi 
ile~ dc::vriüıci h2re?ı.:et in yüzüne şunlcırı hc.ykırmr:~ktac~ır ~ ;ı Sizler k2r 

bul etmesenizde 9 K~.ı_r..:1ist<'n bizim .2_rt2;_~ mcılımızdır. Ortc..k rrı2lımızı, 
sorunsuz kul::u:.nr.ıck istiyoruz, şim~. iye kc::ds.r dc... böyle oldu .. .Dund.c:n 
böyle de,böyle olccsını istiyoruz.Eğer birileri Çıker da,bu ortak 
mcılımızı elimizd~n al~8k isterse (hangi al2.nda olursa olsun) ve biz~ 
lLC tck b2.şımıza bunmı üstE:sinclen gelemezsek, birlikte müdahale ecle~

rj.z. ıı Komünist1c;rin (türk~ kürt, fars, Arap ve bölge) bu sorunu elerin

den dcrine ele z lı.ıalc~rı gerekrrıcktecU.r. 

Bunun iÇinde:1omünistl2rin Lozan andlQŞm2sının gerçekleştigi 

dönemi;Lozan ancll~Gm~sının gerçekleşmesini snglayan bölgesel,ulu

scl ve uluslc:ıro.rası koşulL:~rı;Loz:-:~n OJ:ıJlc:.şmELsının kendisiili tshlil 
etmeleri ve c.,raS;tırnıc:~ları ger21;_n;e.ktedir. 

Bir ülkenin devriminde ~ hc:.ngi sınıfın ö.ndsrlik etti&.i sorunu, 
hc:,_yat i sorunlarclc:~n biridir. Bu sorunun lt.§ .. I ... ~'"".mıylc.'~ netleşnwsi ve 
ki tl eler iÇinele dü~;ünsel pl~.nC.n maddi güç hc~line gelmesi 9 devrimin 
bnşarıya ulaşmasında yarı-yarıya kazanmaktır.Çünkü önelerlik soru
nu, devrime he.nc i sınıfını ho.ngi sınıfın ideolojisinin ve örgütünLin 
emir ve kurncında cdece[,ic:tir. Yc::.ni -'-'>..j_min,hangi sınıfın devrimi güde~ 

cel~iclir. 

Bundo.n clol<:'~yı, KürJ w tan 1 da bu sorun her yo..nıylc:ı . .,çı["--:. ç ıkcrıl~ 
mo.lıdır. Çünkü b-~:.şc,rJ.nın şc~nsı ve işlerin çözümlenmesi bunc. bc:.ğlı

dır, Strctejiyi, t::.ktiklc~ri ve C.evrimin diğer bütün temel sorurılc.rı·~ 

nı tc:.yin edici ol~n olgu•b~dur• 

. DevriDin gerçeklvşmesi evresinelen ~nce,evresincle ve devrimin 
gerÇelde:r;;mesinclen sonr:., bu soruı:1 ( önuGrlik sorunu) ;her zcmcm y2.kı-
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cı ve temel bir mesele olmc-.ktc:.n devnın edecektir: Topl uınun inşc:.sı 

ol ~yının t~yin edici ögesi ol~cnktır. 

Kürc.~istc~n devrimci hc:.re~_tJtinde de, devrime hc.ngi sınıfın öncü·· 

lük edeceği sorununun nçığ2. kc~vuşturulm0.sı uzun bir uğrc..şı gerek~ 

tir d i. Çunkü Kurc1istnn C'.evrimci ho.,reket in( e, _Ç)nd,9rlik _ış_2_r_yg_unu.n Ö·

neminin :;::r"vrc,nmc;sı bile uzun bir zc.ıı'cn V8 Çecboyı c.ldı ~Uzun bir 

dönem !Atlli ç}_8y_:ı;-irrıe kiııı ye:ni 11 hc.ngi sınıf önderlik ederse et~ 

s in~ ö;·ıc:ml i değildir. Yct ::.-rki, Kürl:.istc.n G.evlet i kurul sun" denildi. 

Bu ::nlcyış ve tevır: objel-dif ve subjektif olc:rc..k Kürdistc.n dev

riminde ön~~erliğin burjuvc~ziye vrv diğer millici sınıf ve t2-bckn

lc.rc-v terl::j_ni geti:r.li.Bunun böyle:: olduğunu yn.şc.rrı t:,österdi, tc.rih 

y-::-.zuı. 

Gün geldi: KLi.:r~.-list."31 1 ın kurtuluşundc. devrimci önderliğin ge

rckl ili ği kc-: bul edile: i. IcJc':'.t dev:rünci önc:crliğin, nc..sıl gerçekle~ 

şe.ceE;i sorunu ve bu nokt::·c~r~ Kürdist2.n işçi sınıfının durumu (o b-· 

jdctif ve subjektif) oı··:r~:J;: t~~rtıs.m:::-.yc. geldi.Bu tc:.rtışmc:.lc.rdn 

dct iÇ rıçıcı tc~blol::~r Çizilr:ıedi: ııİşçi sınıf
ı nicel ol.-:.r2.k geliş

kin değil C:. ir, bundcrı U.oL:yı :..levrime; öncül·L:~k e<lemez, devrimci kü~ 

çuk burjuvczi clevrime öncU.lü.k 0debilir 11 dendi. İkincisi, 11 iŞÇi sı-· 

nıfı ni c el ol::.rr:k güçlti. G.eğildir, devrime iueolo jik, politik VG 

ör g-L'.. tse 1 olc:.rr:.k öncühLh: e ele bilir. 11 

Bu gö.rüşt e, K·ürdistrn' d:::c iŞÇi sınıfının ,~i.tcünü iyi hesc-.p G•n 

clemeyens§..~::LıJ c.~~..zri_J;cjJ.iği yerine;sınıfı
n id0olojik~politik dev

rimciliğin~:; geÇiTon bir ~nı~.yıştı. 

ÜÇün cüsü,"i.şci sınıfı~sınıf oL-::c.rr'ck 1\:UrJist:-~.n'do. güçlü bir 

sınıf ·~,.eğil~.-~ ir. Kiir,list."'Cn d8vrimi cl-:;~ ul us:~l dcvrirncdr. DunJr~n do~· 

l:~:yı, o-:;\ti.::.n sınıf ve t-::.bC'k2..lc.rın sorunur.iur. :Devrimci önderlü.li 

'co ph(.; tipi' bir örgi.:lt:Lcnii'k vey':'. llc:.rti, Kür._:ist:-':.n cL evrimine önı:..'i.C:r·

lik e.l8bilj_ra v. b ... ,;ı,örüşlcri; önc.~c:rlik sorunu üzerine,t:·~.rtış~ 

m~·: :. ü:n;:orninc gelıfri. Bu .sorunl:~~rın nctleı;ımcdiği c.Çık. Netleşmesi-

ı-:ü1 her zr·r;ırnlünı:..!.~_,n ct~.hr fc.zlr. gerc1;lilitli)yenilgi koşullo.rınJo. 

bin kez Cl~h:·. ort2.yc~ çı~.;;nş cJ.urumcl:·.C.ır. 

İçinilen geÇti[imiz yenilgi koşullnrınclc,Ktirclistnn clevrimin

cle işÇi sınıfının önG.~..-rli(:i sorunu,r~çıhç:·.sı işçi sınıfının dev

rimin ön~.-1ori olc.mıyc:.cc.['ı sorunu rcsrni ve r~Çık bir ;c;ckilue oln• 

mc.zsncln cı~rinclen Jorin0 işl~:;ycn,t~rtışıl~n ve k~bul ettirilme-

ye Ç."'.lışılc-.n bir sorun olm.r'y:'.. b:::-.şl~nııştır.Bu uurum, işçi sınıfı~ 

nın önJ.url i ği yerine, genel olc.r:~k 11 hc:.lkı ;ı y2.ni şe Ll i-· ç;em··'.li 

belli olmc~yc~n, içinclG h;;;:r yurts(Jver sınıf vu tc.h::'~kc.nın (h~:'.tt~--.. yurt·

s~::ov8r olm 'y::-.:nl2.rın), unsuru:ı:1 bul uıkuğu 11 V·': . .rl ıQ,ın" ön.lorliği 

öncrilmskte.Tnbi hrlkın ön2crli~i sunulunc2 2.rkc.sıdc gelmekte: 
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Eelkın ideolojisi,h::-ükın politik:::sı,hc.lkın p:-.. rtj_si v. b .. Bu c1uruL;.~ 

nıf .lcvriıı!ciliği yerine hr~lkın devrirnciliğini geÇirrr:iş olr.c,. 

';-:J· 

• 

Ilun,ı:::n c1o12.yı,c:.ltını kc.lın ç±z~rek bclirtelim~ KürcHst: · .-.:ı::~. 

mine işçi sınıfının önCcrlik edecegi objektif ve subjektif şcrtl -~ 

(ulus~l ve uluslararası pl&ndn) mevcuttur,bunun tersini t:::rtışm~ 

ye getirmek y~nlıştır. 

T(.:.bi ki, Kürdistan devriminC.e işçi sınıfının öıı<.lcrl ik y.~p:- c~:cc;J.·-· 

nın k:-:-~bul edilmesi de yete:;rli JeğilG.ir. Çünkü 2.sıl bu noktc;,d."., t;:.r

tışm2.lc.rın yoğmılc.ştırıl:-.rc-_k~ işçi sınıfının önderlifsine iliş]cin ~

c~eolojik~ politik ve örgütsel sorunlc.rının çözümlu:nnıcsi gerckmeJd,. 

c: ir. Bu 9 hem Kr~ı"'ltist.:'n komünistleri ve hc;mde Türkiye 9 İren, Irc:.k ve 

Suriye kçımUnistll;ri c.çısın(::::.n ertelenemez bir sorundur. 
. . 

Geçrnişte(:8 s Kl~rdist--;,n ve Kürcistan 1 ı ec;emunliği :::.1 tınc~ .::::.1:::.n u-

lusun koın~inistlcri,Kürc.l.istrm ([evriminde işçi sınıfının ön:..h;rli,~~i-· 

:ni sr·vunc1ul--:ır(!). :I:'r~.kc·t sorunu yerli~ye:cine koy;:;.m!J.dılc.r. 

Kt..ı.rdist.~.n komUnistleri sorunu çözc;;rnedilcr: Çünkü, işçi: sınıfı·~ 

nın ideolojisinin~politilcc.sını:n ve örgütünün güçlü yc.pısıriı ort·~

ye:. çıko.rc:crnr;,Jılc~r.Bu terı1el konulo..~;:do. şekilsiz bir yq:n ort~.yc. ÇJ.k·· 

tı.BirC:.en f.::::.zlr~ çeşitten ~omünj_zm ve işçi sınıfı .:: .. nlc.yışı f':c.J\:5.1·· 

· len<.li. Buüa 9 Kürdistcm 1 ele_ uluscı.l demokrc.tik müccı.J.elcd.e işçi ;:ı ı Tı..~ 

c1ışındcJ;:i sınıf ve tc.bc.k::ücrın t,iJçlenmesini getirri1içtir. GürıtL;t:zCu 

de bu durum c.ynen ucvc..m etrnsktodir. Bunclnn dol~:.yı, ~~:ürdistcı.n l~.a-.-rj_._ 

mincl;;:; işçi sınıfızun önderlii?;i meselesinin bütün sorunlo.rını::-: : ·c,,~~'J

le bir şekilde çözümleruac::sinin yc.pılmc.sı bir zorunluluktur~ 

Türkiye, İ:-co.n, Ir:-·k vc; Suriye komitnistleride (genel j_ff'.,_~c: s iyl c 

sollnrı); kl..lıcli :ıülkelc::rindG 11 '.levrime i9Çi sınıfının önL1er1ik y 

p8.bilmesinin objektif ve subjoktif. koşull'2-rının muvcut olc:u:~::urıu 

(uzun tf'.rt ışmc.lo.rllc:.n sonrC'..) k<-bul c tt i ler ve sovunuulor. F'c.k~ t) lLl 

önl2crli;2,in ncsıl sc.[(lcnr::.cn[ı,ı, önc:'-::rliğ,in tenkl sorunlorı v':: z;~rcd.s 

tf'.1l ulusel kurtuluşundo. işçi sınıfının nasıl. önc.h;r olc:.cc.ğı so:rm'·

l~rını çözumedihlerinucn~ilginç iQcolojilor,politiko.lo.r ve ör0!t 

c.nl~.'.yı~:lc .. rı (bu örgüt ccı1lo.yışlr:.rıno. bo.(slı olc.rr:.k 7 örgütler) ortc_:y~. 

çıktı. Bu (.~urum sr:.de; co TErk işçi sınıfı ::ıç ısındo..n de[,il ~Küre~ iste n 

işÇi sınıfı o..Çısındr:.n de. büyük ko.yıplc,rc, yol c~Çtı :K'iı"'rli q+,~ 

rimin ön~wrliği iŞÇi sınıfı dışınGC'..ki yurtsever sınıf ve tnb~~n1~ 

re~ :l;erke,lilcli.Burjuvo. nülliyetçiliği n.::;snçl olc~rr~k gi:,çlen'. jr:i.l:. i 

Bir d ono m· sonrc:~da, subjektif olc:.r:Jd:-:-, burjuvC'. rnil1iyete;il i (;i çı:; ·j·

c1irildi. Dol:::.yısiyle, Kürdistan hc.lkını kurtuluş::-:~ götürenüyecek oJ.· 

uluscıl kurtuluşu clevrimci çizgide çözcmiyccek olc:.n işçi sınıfı 
dışınd:::.ki yurtscvGr sınıf ve tabc_kclcro. (bczcn gerici~uzlc_şm~cı 
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golen~..-ksel ee:cmcn sınıflr'.r:~.) öncLrlil;: t~..::rkoclilcli. r'Icvcut dururnet 

toslim olune,r:::k~gericilik güçlundirildi. 

Bu sorunu Türkiye, İrc:.n, Irc~k~ Suriye ve Kürc..list8.n komü:::üstleri~ 

nin c_şm::::.sı zorunludur.Çünkü; 

-KürJistc:m hc..lkının kurtuluşu işçi sınıfının öncülü[;L.:n,.::_8 cer~ 

ç.::;kloşecdctir.Bu, bilims0l sosynlizm c~çısındc:.n tc,rtışılmc'z bir 

sorı..m(~ur. Bunun yo.nınclc:., Kürelist c~,__ ı de. ulusc:l devrimin b.::;.şc:.rıyc. u~ 

lC'..Şmc.sı ve gerÇekleşmesiele; c:.:::1cc"k ve c_ııcc:.k işçi sınıfının ön.cü

lüğüı-ıcle. ole:.ccktır.Bu:1un dışınc.:c.ki bütün ihtimc:.ller guÇici ve zc,~ 

gere götürücü olmryc.n iht imr:llcrdir. ( BunL:c~n işçi sınıfı dışındc~ 

diğ:t.:r sınıf. ve t2.bc~kc~lo.rın yurtscvt:cr olc~mıyc.c.:-:kl:-~rı sonucu Çı

kc.rılmc:.sııı). 

Biri:1cisi, çc~ğımızı:n özc;lliği ve gli.nü,:.üzün ortc.yc~ çıl<.::.~.rc1ığı 

ulusr'.l ve ulusl2rc.rnsı koşullc.rJ işçi sırııfı dışındü.ki sınıf ve. 

tcbc..b:lc.rın ulus2..l devrimi bcı.şo.,rıyc. uln.çtırmO.:\i'C..Cc:.klc:.rı :".Çıktır. 

İkinci s i, Kürdisto.,n ı cl:-:, "c1enonmiş 11 , tE.:kr.::ı.r ve tckr~"..r c1enenmokte

dir. Yc.ni Kürdistr::.n ulusel d~::vriminclc:: bir cı..sırc:. yc.kın bir zn.mcm~ 

dır,işçi sınıfı dışındc:.ki sınıf ve tc..bakclc:.r ulusnl devrime ön

derlik y2pmc:.yc.. Çclışıyorlc:.r.Fc..kc:.t bir ttirllı ulusc..l devrimi gcrQDk

leşt iremiyorlc~r. Bunun n..;-.::.cn böyle oluuğunun c.rn~~;tırılnK' . .sı ve bun~· 

clc~n sonuçlc~r2. vnrılmc.sı ortr.. yereledir. Çünkü 't dünyc:.nı:rı be., ş kc~ c.lc.n~ 

lc.,rınJ.Cc,l917 Ekim devrimindç;n sonrc:. yüzlerce ulus,işCi sınıfı 

dışındr..ki yurtseVE.Or sınıf ve tc.bc.,kc.lo.rın öncülti.&'~ün:Jc ulusel clev~ 

rirrılerini gerÇekld?tirdiklGri hc.lde, Kürc:isto.n ı de:. bu gerçekleşrnc~ 

eli :Ki.trclist.:ı.n 1 dr~ ulusel u8vrimc öncülük eJen ögelerin dünyc.nın 

c1iğe:r ülkeh;rimlckil~_;rJç;n fGrkı neydi?: Sorun, s.r~dece Kürdistc~n' 

clrki işçi sınıfı dıçındo.ki yurtsever sınıf ve to.bo.kc.lc.rın becerik

sizliği de,sildir elbette •• Bunun obj ckt if neL~enleri vc.rc1ır :Kür~ 

clist:-:ı.n ı ın p:::rço.1c-,nmış ve uluslc.rc_rc:sı bir sömürge oluşu, burju

vc,zinin (helcki,Kürt burjuvczisinin) ulus:::l birliğe öncülük e~ 

decGk özelliklerini J:cecybcd;:rıe ile k::_:rşı kc.rşıyc.. kc,lmc.sıdır.Bunun 

yo.nındc.,uluslo.rc.,rc.sı ve bölcesGl nedenleri vr..r. 

Onun iç in, "c~cnonmişi denememek" ili: es i, bize klc:wuz olmc.lıdLr. 

Bu kenuyc. sc'.:.::1ece sosyc.listl::.;r değil, tut2.rlı ve ülkosinin gerÇek~ 

te~1 ulusel kurtuluşunu isteyen KdÇük burjuvc. yurtseverlericle ken~ 

dilerini iknc. etmeleri gerekir,İknc.Jo.n sonrc.:İşçi sınıfınin öncü

lüğü etr:ı.fındr;., yurtsever sınıf ve tc..bc.kc~lc;,rın merkez ile ş mos ini 

so.ğl::nrıcck, örgütluı.mek için Çr..bc:. scrfedilmeliuir. 

. •. 1 . . 

• 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 

-Kürdist~n_ı ele,, işçi sınıfı dıçınclc" hiÇbir yurtsever sınıf ve tc.-. 

bck:-:. (rc..clik::ü,sol küçük burjuv~.ziclo d.:-hil) Kürt· ulusunun,hrlkının 

birliğini srğlc"y:::.cr:.k eiiç ve yctE.Jnckte cloğilC.ir.Çürıkü, işçi sınıfı 

clışındcki sınıf ve tcb~kclc..r sınıfsel c..nlc..yışlcrının ~eregi olcrc..k; 

ICürc1istc.n 1 ın iç inde bulunc.~uğu pc.rçr.lc.nıT,ı,şlık koşullc..rınd2., ho. lk ın 

birliğinden yc.nc-. olc.mc~z. İkincisi, bu işe: gücü ve tckt'.t i ye tmcz. Üçün

cüsü,işÇi sınıfı dışınd~ki hiç bir sınıf hclkın birli~inden ycnc 

OlClilC'.Z • 

İşçi sınıfı dışındo.ki yurtsGvcr sınıf ve t:::~b:-~kc.lc.,r; Kürdist.:ın 

hc:lkının birliğinelun y:::.nc~ olmr-~dığınc., görs; hcükımızın, Türl~, f.ro..p, . 

Fn.rs ve c1iğer bölge ht~lklc.rıylc. birl i[inc hc..ydi~h<~yd i karşı olur. 

Çi}.nkü, birluşilcn v0 birlik y':'.lJll,~n ec;emc·n ulusun ögEJsi, o ulusun 

burjuvr'l:.rı dc[il, işçi sınıfı, cr:wkçiler vo onl-:::.rın clcvrin:ci~-ucmok

rntik, sosy:-:list güçl:c.:riı.:'ir.Bu bj_rliğin y2.rc.tc~cc.&~ı gl.:0-Il.lu vo ;,·ü<t._l'Li 

~~rtlcrın~kcndi ~lcyhlcrinc olc..ccğını,onl rdc,çok iyi bilmüktcdir

l<c:r. Öyl""'ys2, if;iÇ i sınıfı dış ınc1::.ki yurtsever ,sınıf ve tc:.b::knlc,r; rıbir

lik"t8n yen.:: tcvır koy'"'r··.k, onun j_Çin ç::lış:::.r::--~k, 0 kr:zo.rt'." gerç"-'klcşM 

tirerek, kc;:ı•J i boynunc:. öl~,m ·i pin i :":'.. tC:.m'.::,Z. 

Sonuç olr:.rc.k: :Fc.rç; 1:-:-:.nmış ve ul usl::crc"r:::.sı söraü:rge olc'.n Kürc1istccn ı 

de.~ sömürge; ci G.evL::tL.:rin k:rçısınd:·. c.1ur~·.bilml;k~ .]..;vrimi doğru Çizgi~ 

do gelis;tiriııt.:k, b:'.Şc.rıyc. ulc.s;tırm:-:-k;Kürdist~n ve Kti.rJ.istt.n ı ı sömür~ 

goleştircn ülk~lcrin h~l~_lcrıyl~,böltc hclkl~rıylc birli~in s~gı~n~ 

m~sı;düny~ d0vrim ·sur~ciııin ÖGeleriyle :::.t-b~şı GClişm"-'lurin s~g

lc-ı.nmc.s ı iç in; Ki..~ruist:::.n devriminele işçi sınıfının önJ.crl i ği sorunu, 

teorikr··ideolo jik, pr~.t ik~ s iy:-·s::l vo örf;~'ttscl ol:-~r-~k çözt~m8 vr.rCırJ.l~ 

mf'.lıdır. 

4-Kürc.~i§_tr~n 1 ın vç Kti.r~:ist::-..n h:~lkının birlifi,i sorunu: 

Do.hc.. önce i bölürnl,-'r'.::.o belirttik: ~':ürc~j_st.~ .. n pr:.rç:::.l:::.nnnş ve; u~ 

1 usl--::r: .. :r:::--sı sömürge bir L:q_ı_~_;;_c1_tı.-~.· Ulus ol erek 9 IGirt ulusu, ulus olm:--.~

sını tcyin oJcn ögelerinin objektif ol~nlcrı (Toprrk birli~i,İkti-

sc:.Ji yc-.şr:.ntı birliği ) m.c;Jcf'.nik ol::.rc:k bÇ)lünmc...lcınc.. u[_:trr:ıınştır. 

Y::::.ni Kürc~istc.n ülke vv ulus oı:::-~r::.k ı;::.rç:::.ı~~nı:ııc"tır. Tiört marlcozi o~ 

to ri tenin C.0lk t imi V<v lx sk ıs ı ::.lt ınl~C". ~·.ır. Bu. c1urunıun y-·.r:::-.ttığı so~ 

runl~rc ve Qoeurdu~u sonuçl~r~ iş~rct attik.Ayrıc~,sömerguci dev-

1"-'tl~rin ve ccncl ol~r~k cınpory~lizmin bu uurumd~n n~sıl y~rcrlcn~ 

C.ı~ınc dc.. b~lli boyutlcrıyl[' cçıkl~mc: gutir~ik. 

Dorıı:_;k l::i,Kürc~j_st:-~n i ın böl1.iny-,ı1:Lşlü{sünün t:cyin cclici objoktif ş~~.r·-· 

tl ·''l'r ·, (t-- ~ ··•~ ·)- ~ çr·]_~""--' S Ol"'"S ·'ır r:·-·r··ı·st"n· 1 111 sı' Ll 1·.0111.:'1. upr ... L..ı.c.rınll1. jJc.r . . tllııl~. ll!c.. l'~c o.ı.\.U.. ·~c ... Cc ·~ 

yc.si olc.rcJ;;: böli.üımü~lü{d,ijılli.ı1 n-:J,_1i tomeli ;Kürt ulusunun pc.rç["_lc.nmış 

olEı::-~sıdır • 
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Bune kcrşılık ne yopılmclı~ır?: 

Kürl:ist['_n ı ın, Kürt ulusunun Vü h:--,lkının birliği iÇin çc.lışıl~ 
mcüıclır. 

Bu clurum,özclliklc,mcvcut objektif koşullerın cidl:.i clcğor~ 
lvnclirilmcsinin tvmelin\l0;subjcktif koşull-:_rın olgunlc.ştırıl~ 
m['_ s ı, c ü:cl i örgü ts~.; 1 J.üzeylure; ç ıkcrılm['_s ı C_ ır. Bu, c.nc:--,k ~ Kürcl is~ 
tr:.n ve Türkiye, Ir.-:;.k, İrc;n, Suriye vo bölge korı:ti.nistlcrinin ÖZVt;ri
li ÇnlıŞınnlnrı,bilirnscl sosyc.lizmc [Öre görüŞlLr Olu~turmclnrı, 
ıurıt~mt:.;spi t i yr.pm2 .. lc.rı ve one.' uygun prc t ikler yo.rr:.tmc:.lc.,rı ile 
~ııürrıkün o ı e c 2Jct ır • 

Bunu komünistler nesıl clu nlmc:.k zorundc.Jırlcr?.Şimdi Jc kı~ 
s2c2. one. bC'JcC'.lım. 

Gcçi-ı1i::_;tc, 11KUr~astsn' ın birliğ.i rı, ırKurt ulus unun birliği rı ve 
"KL~rdistr-.n hn.lkıınn birli&;i 1

' dc:cül'-~iğ~i zc.i·iınn, en b:>..ştc. sosy::.list 
unsurı,~.r vo güçler kr.rşı çıkrn~.ktnyc1ıl -:-.r.Bu görüşün, "ütopik 11 bir 
gör-;,;~ ş olc.1uğunu ileri süri.~yorl"..rch. f'cJcr~t c..hi.şmc·nı~;r, t.:--;rihin eLI
di r..1önerı:~_;Çlerimlc, sosy.--:.listlcrirnizin bu görüşlerini yı::.ınlışc; çı
knrır g0l j.şmGlvr ortr'.yc: çıktı ve; son, T. C ı nin Güney Klirc:istt:'-llı n 
sclı::lırısıd2. bu görüçu ycmlışlc.yC'.n bir cyL;mui. Öylcys'-' ı bu görü
şün ciG1i bir şokilden GözGcn geçirilmesi gcrokir.Yokse cıogru 
tc:Jdildcr izlem2k mümkün olmez .Bu t :~'-tiklcre uygun t<o.Jdbirlcr 
~,·,lmn.k mümkU.n olmn.z.KitlE:lcr c:ot,ru bir Çizgide bilinÇlcn._:,irilip, 
duyc·rlı kılınnmc.zl,"..r vs örgi ... tl'-.mJ.irilcmi..::Zler. 

Bu görüş ütopik bir cörliş Je&iluir= 

-Bu görüşün cL~.c1i nF'.Q..(_~-~. t~.;mcllcri v:.rc.~ır ~ Klird.ist:::--.n pc:_rÇc.som: r,çre lt:nrnış ve uluslcrc-.r"sı /Dir: :i.Thc,_:.ir.Kürt ulusunun birli[i mckC'.nik 
yoll::-~rl0,zor ve zulürnl-.::1sömürgeci politik-: ilc pc"rçcüc.nmıştır. 

-Bu ı:;örüşün, ütopik olrnr:.J.ığını c_öst0r011 tcorihi, s iyc-.sc.l, sosy ... ,l 
gclişm~lcrin her uÖl10illd0,gclişcrek,giJcr~k btittinl0Şmo sürecini 
izlı;.;c.:.iğini görru..:;k ~lurumunJc.yız. 

-Tiüşr;;."..n;~C ·rdist~.n' ın birliği ve bütı.J.nlüğUnv uygun str.:::teji~ 
nin m~rk~zin~utkenui erslC'rınd.e ilişkiler c~liçtirmcktc,ÇQlışma
lc.r yürütiıkktc ve nslce;;ri, siy:'.s2l tc~.lbirlcr ~.lmc.kt:-,::..ır. 

Kür~:istc::.n'ın,Kürt ulusunun ve KUr(istC'J.1 h.':'.lkının birliğinin 
s.:--.i~lr:-·.:nn2sı ol,~.yının uzun v:..:.ckli ulusr',l kurtuluş müccı..dclcsi ile. 

üstelik 9 bu uı.11.§sl kurtulu_§ scv2;_§]:. işçi sınıfının öncülüği.~nc1en 
yüriHülmed.e:n, bu ::-Jnr~cc .. vc-_rı,·iC'.nın ıııün:Uin olm.:--.. Gığını (mevcut s tr.. tü~ 
ko koşullnrınJn) J2 Çok iyi bilmek gerekir. 

. .. / .. 
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KürJ_ist;n 1 ın, Kürt ulusunun ve: Kür'-1isto..n ~'lc~lkının birliğinin 

gcrÇt;klcştirilmc·si, "uzun vc<cli V.;; iççi sınıfının önc1Uü{,L;~n~~e yün 

rtitülocck ~ir ulus~l kurtuluş mücc..Q2lasinc bn~lı~ır'' demekte yote:r

li doğilchr.Bur::y:~. vcvrmr-k iÇin, ı;b~.;kle;nıc:k 11 t'-' çözüm yolu cl;ıı.~C.ığınr-. 

göre;; KC~r<list-::.n 1 ın, E3irJ istr-.n 1 ı sörnürr~:clt: c:~t iren ülkcL:rin, bölgcııüz in 

vu dünyc;.nın iÇ inJcn g~._;Çt if; i ko şull;".r~~ V \c: v0rili c~ıırur:1c:. göre ne y::'vlh 

m0.k gor0~cir? sorusunun c..çıklıtc~ kc..vu;şturub; sı iÇin Çc:.lışJ_lrıı2.1ıclır. 

Bu yC'.zımızdc.ı sınırlı bir biçimC_o bu sorunun belli y"nlc.rı tiz~:;rin~ 

>dr~~ istr-.. rı' u"- komtı_nistll.-rin birl i~i ı h"m K ür _j_ st;n' ın lı cr po.,r

çc.sının v..:; hLPll~"' Kürc1ist~.n büt~,nlü[;Uni.:i_:1 t'-'Lı~.ı bir sorunu-lur. Onun 

için':; V~;;rili c~urumc-~ bc~ğlı olr-.rc.kı el'-' r:.lLı.~lığı zcxı1r-:.n, zor ve Çeti:ı. 

lJir ol.:-.yc~ır. Zor vu Çe/cin ol·-~u&;u kr· .r, 11 gözL;ri korkut~-n 11 ve t;or

ç"'l~lc ~t j_:;: :i 1n:"' s i zc·r cörün<Jn bir ol·-y -~ır. Yol·::'-y~Ko12y hiç:Jir 11 b---:.b:-.~ 

yi(i~in;•uo göz_ nl~mıyccc..gı bir sorun.Amr-:. çetinli~inc rnğmon;eli

ciz i o ğur;_; tur~· c:~.k ı ~)"'klcye: C '-c. k ilc:~- il is. Lcvcut şc.rtl:'.._,_ C. c., h,::;r komünist 

bu kc· n u( c-- ksn'-1 is ine c~üşcni yc.pmc';: zorunl:c.clır. En bt:~':tc..c1:::-, komüniz~.n 

o[:ilic,,le:rin v;2 örgütl~rin 1Ju c.:ğır V...; Çetin gört:Vi yüklc:nmcsi ger, 

Kür~~ist:':~ı 1 ın her pc-~rç.~sınC::c:.. komünistl'--'rin clcoCınıklık iÇinde ol~ 

Guklcrı (bczı perçel rJc Jcgınıklı~ın ötmsinJe z~yff bir örgütlen

meye ~Jilc sc:.hip oluıc<~ıklrrı) kör cözl"'rin gör(;ceği k~.c'~r :--:_çık bir 

sorun~_~ ur .1ü . .:r pr.rçcC.z:;.ki kcr;ıt..lni stlc::rüı; komU_niZ 0 l1 e{il i u ve; örgütlc

rins koi-:-:rünistl<.::rin birliğinin gerÇ<.:klc-Şııksi iÇin f_:;n __ J,,:;.;yı_ş birliıf;in~-

vcrmrlcrı en b~ştr gerekli ve zoru~lu bir ş~rttır.Eu cnl~yış hir~ 

li~,inin s::-:.f_l"1.nmc..sL1rv~ komünistl~.;rin birli[ inin so.ğlc:.nLlC'.Sl iÇj ı-ı. yctc~>· 

li C.c&.ilL~ ir. Komiinj_stlcrin birliğinin, rırocr~jn.~.t ik v"' tüzı.1 kS·._: 1 yr:pJ_r, 
ı_,_ 

Lrının c~çı@;c çık::..rılrı1r.sı iÇin Çr .. lış'mr~lı ve: birliC,i S2-Cl:-.yr- c::'J;. ,~o·-

kulr:rın tespiti ilo birlikte, birliğe gil!.ecck ycll:::-vrı n.Çrcrk yön--· 

tcmle;ri s~.'.pt::~,,-;~lc.rı için, soyunmc..lc.rı gcr\:.lGTkkto;.1ir. 

Korı1ünis t ler in ;Jirl ii~ i s-~[i,lc-nınc;~_r,n, komünist h-·~ruL.;t in ve: cL: erek 

işçi sınıfı hereketinin ve hclk h~rc~\c:tinin ~irliginin sc~l~nm0sı 

rııümkl.'n ~1c:]2:ih1 ir. Bunun iÇ irıc.1c:, Ktirc~ist:::n' ele:. vo özelli:V~le; Kuz.c;y Lür~ 

Jist~n'dc bunun için oıv~rişli,olwnlu ve cvc:ntcjlı [Llişmelcrin Qtin-

:on bu ycnc: vcroluügunu cörmc:k ve durumu özvarili şokilJ.._; 

c!.ircrdc ciu\~~i örgüts0l c~üzGyll:rv Çıkc-rmc--..k e;crckm~.:ktcC:~ir. 

Kür-:cist::.n bütü~1ün~~ e:orilünistl"'rin birliği c.~c; 7>oruj_1lu.__:ur ~ Çünk!i, 

2)İ~çi sınıfının v~ g8niş h~lk hcrvk~tinin birliei bunc b~ğlıJır. 

b) ~(om;.inist h~.rek\Jt in pro bloml~__;riıün -~sg~~riy;::, in:.irgl-YllıLS i iÇ in 

•• ll 1 . . 
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ger.ckliCcir. c)Komünist hc,,rekutin mcrk8Zileşmesi için [;orcklL:ir. 

Fr~kn.t ~ Xürd.ist:-ın bü.tünü.n,12, komünistlerin birliğinin gerçek~ 

leşmC:.:siıhcr pn.rÇccdo.ki c~urumc~c"n J2h2~ f::::_rklı ve c1r::.he, zor olcc:-:kinr. 

IcEişik Ccliz8ylcr:on ve evrclcr~cn geçerek orcyo. vnrılnc~ktır. 

Puleki?dc~işik merkezi oteritelerin ekonomik-politikclnrınc,top-

1 urns:-:-~1 ilişkilt::rins ve 1'\ü.l turh::rine göre şı;:;killcmrıiç ol= n~ hnsts.

lıldc~rc. ( onvr:i~·tlir) tutulmuş yr"pıl<:.:.r~c:.n orcwn vo.rmr:k cl bctteki 

·~~r.-J'lc. c~r: zor· ol::;_ccJct ır. Aınrı r crÇt:.·k kurtul lış; için burıun bir zorun--
luluk olJu~unudn görm~k gerekir. 

K~;r<~ist,:-..n' ın bütün!:_i_n:.::.c:: komünistl~rin birliğinin sn üst o.şo.

ınr:sırıı '>~T~t..::rke;z i Komünist p.rrt is i ır ol Wj)turr:.cc.kt ır. Amcı f!f0rkez i Ko~ 

~inist Pnrtisi'nin oluçturulme,sı evresine kc.do.r,lılke~izin koşul~ 

l:>rınr. ve sınıf rı:üc:::L . ..:L::sinü--ı L1üzcyin2 uygunluk nr2; e:;L:.cm ilişki 

biçünl~:;rinin ve örgüt biçirnl0rinin tc~yirı eC::.ilnıe:si gerekir. rrİliş~ 

ki ve örG:t..i. t biç imler i ıı el be tt eki en gencl k:=-.vrcml:::.r .. ır. Bunlr:.rın 

somutl~~.nmns ı bir zorunluluktur. 

Bunun iÇinJ~...., konıiJ.nistle;rin önL:rm\..lcri ıin olırır~sı gerd~mek:te~ 

Jir. r"utl ;knlLc. bunu J.üşi.mU"1 komünistlcrin bu somutl:~_me,yr V2"rm['..-· 

sı için ycpncnklo.rı öncrmeler olnc:-ktır.Fo.kn.t hopsindt;n önce, 

KlirC.ist.nn bütünlüğünJ.G konn;~nistlcrin birliği sorununclc;. ['..nlc:yış 

birliğiı10 VC'TYlJ.2.k ["erekir. Gcri.si gL.lir ye_ c~-~ gelmek zorun(,r::.J.ır •• 

l~ü:r·(~istc--.. n' ın ht:r J?~:'.rÇc .. sınLlcı. ve Kür·~ist~m b1:türrLi.nclc; komünist-. 

ler in birli,[,i:ni.n S('.ğlc.nmas ı 9 yuknrıC:.('.clc .. bel irtt iğiıniz gibi~ işçi 

sınıfı h2.rckotinin ve h~lk h~rckcti:nin bütünlüğü /siycsc.ll('.şmn~ 

sı/ cçısınLl:.'..n önc..:ılli Ve.; zorunlu bir ~;;c:rttır.Bunun yc.nınl:.n,Ki;rdis~· 

t:-:.ı:ı' ;_~.~,h:i scsyr.list h,---:rekc th.: işçi sınıfı h:~:rckc:ti arasın'-lc .. or~ 

ik birli,Cj,ir;. 

bLci.::ir. 

rc,h\..r ulkcGc.; işçi sınıfı h~rt;kc.;ti ila sosy~list 

hCl'\:.:1-Cl:t ~:.yrı <"'.yrı ZC",,Yıli~:tılc:,r,.::_r. VC cyrı nyrı 1\.cyno.l-;_lr . .r;__:c:n rc.liŞip, 

bLttllnl~;;ÇDk yolunu izL.rlcr. Y:-_:. ~c::. biribirinC0n r:.yrı Çiz[;iL.;;r iz~ 

lcycrck,uz~kle,şm~ yolunn. ~irc.;rlcr.İşçi sınıfı hnrck~:;ti ile sos

y:-·.list hn.rcketi biribiriyle birlcşirs\.. güçlcnir ve burjuva ikti·~ 

rlc:r kc:r· şısınd:::;, siynscl, toplums.::-;.1 ciC.di bir nltcrno.tif y~.pı oluş~ 

turur. İktL~c.r müc2,~l8lcsi:nin clo[~ru Çizgide yolunun 2.Çılm"sını 

s2ğlcr.AQn işçi sınıfı hcr~kcti ilc sosy2.list hereket biribirin

:1c.m uzc.Llc,şırsc,yozlc:.s;ır ve; sosy:-::.list hc..rLket bünycsinLi.c cillJi 

s~pmnlcrın ortnyc. çıkmasın:::. knynnklık cdar;işÇi sınıfı hnrck~....ti~ 

ıün si.yc:.sr:.llc.çmnsını e:ngcll0r; iktLle,r yolunu uz::::.tır ve işçi sı~ 

nı:.Cı h:::ı.rckctinin burjuvc,zinin yl:mi olmc..sını scc{:;lr:r. 
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Fşçi ho.reketine işçiL.;r~ sosy::.:List-J.:..:vrimci h.-.rckvte ele burju
vc. ve küçül~ burjuv:-:ı.. ~y,~ıalo..r yol c~çc.r. Bun~~.::ı.n dolc.yı, o..y:nı 2.yrı ycr
lçr~.1cn ve; kc:.yncı.kl:: . .rC.c.n çıktığı objektif bir olguL~ur ve. birlcşmemc·

leri· ho.linde soysuzlc~mcl~rı mü~künJtir.HGr ülkeQe d~ böyle olmuş~ 
tur. 

Bütün Avru:pc. ülk'"'L..rin,~;.; vo 'I'i.:Lrkiyc ı J.e oldut:u gibi, Kürc~ist.".n' 
d:-::. Lvnin ı in bu (;emel doğrusunu Joğrulc.mıştır. Işçi sınıfı hc.rçkoti 
ilc scs.'{(list-devrimci horvket c.yrı c.yrı kc.ync.kl, r.:..1c.n ve :--"yrı ;_:_y-· 

rı zo.mc~nıc.r•:.c. çıkmışlnrC.ır. Y2..şc.nc.n trc.jec~i, işçi sınıfı hcrck<::ti i~ 

le sosyc.list hr.rckutin bütünlc;şernen18sinc~c yc..tm~~ktndır.Bu c.lc., sosyo,~ 
list h~rcketin nsıl sınıfn yani işçi sınıfına gitme siynsc.l prcti
ğini güçlü bir çdcilil2 c;östcromcmcsıh v"' biler..;k~ bilmcyursk işçi sı
nıfını küçür:ısciTıe;s inJon lc:::.yn:~Ll- n.i"ı1::-,kto.J.ır. As ıl sınıf,_; gi·l ilme:yince, 
elbetteki dig~r hr.lkçı sınıf ve. t~bnknlnra giJ.ilocckti:GidilJi de. 
0;.1un iÇ inle, örgü tl""l1i!1Cclc J.ckı~-.sc /ürct im c.1ışı/ unsurlc.rın örgüt~· 

ll;nmc:s i 12 22':.ırlık veriL~ i~ komü~1ist cnır~yışın el bu tt 0ki 11 tüzük ku~ 
r::-.llcrı n nı bu unsurl::-.rc. kc. bul c tt i rm e:; k müml:ün olmc.dıt{..Lndo.n, konıü

nist ol<n::<y<.n örgüt bj_ÇilıilL"ri ortr.y:' çı:ctı. 

Bütün bu t~;:;mc;l aks·- klıklc.rın v0 yc.nlışl·~ rın ortr~'-~:-:.ı1 knldırıl

mc.sınGn,komtinistlcrin birli~i sorununun y~rli~ycrino oturtulmnsı 
ve giderek gcrÇekloştirilm~si bir pnnzchir olcc~ktır. 

Kür·~~istc.n ı de. e::mpq;yclizmc, sörııürn:ciliğa ve; feo,~1cüizmç kc.r:::ı --------·---- ·-- - ~ '----.ı...-o..;;_....;...."--o~..;...;..;.;...;;;;.;;.;.~..;;.... . .;;;.;;.;:.;;.;;;;.. ...... ~~ 

olcın bütün sınıf Vü t:'. b::'.k21 r~rın (bu S ınıflrcrın muhr"lefet inin -----------------··---- _____ .,.. ___ ... ._._,..._______ .........._..._ _ 
_§omut ifc:.des i ol:=:.n ul usc:.l C.emo~~r::_:-_'t_ilc_ ,c;üçlcr_~_D--ul l.l§.fÜ lç.ırtuluş 

@S}_cr_~1:0:r:l.JJ;_ü_c_c.;_vlc.;_şj~~1-lı.~ıı..:.:1E-::.:'r::.;~::::.·c.:::.<.;;~Z.:;;i:.::l::.:c::.:ş~t;;..-.;;;;i.:::.r.:;;i:.::l;.;.[;.;.;·k:;.;·s:;;;..;;;.i__;;b;..;;i;.;:.r=-....;z;;;..o=r.;;.u;;;;n;.;:.l:.;;:uluk
t~.F..!.»..1lnun iç in çc,J ı_ç ılmc:.l ı C~ ır: 

Kur.._1istmı toplumu pc:.rçclci1mış, ulusL:.rn.rc.sı sömi..i.rr::e ni tcli[tincle:: 
o le n, k2pi t~.lizrııin gcl·i~;tiği ve; kc.pi trüist toplumun c:ckusunrı. uyr:un 
sınıf f.':'rklıl:n.Şm<'suıın ortc:.y2. ç ıktı&ı bir toplum lur~ Y<'"ni ı k:::-.pi tc:.~ 
ı i st torıh-,rildc"ki moC.crn sınıfler ın ş.;:;Lillcncliği bir toplum C: ur. Bur-· 
juvnzinin ve prolet~rycnın Şckli-şcm~li bütün yönleriyle nçıgc:. çık

mış,bu sınıfl~rın toplumJnki siynsc.l ve toplumsnl roıı~ri (il~ri
ci,gorici,Jcvrimci,knrGı-devrimci);kiıProlct~ryc ilc;ricili[i vo 
Ct:vritııcil if:i, bur juv:>z i ,r;oricil i [i; i V8 --·.rş ı~ lc:vriınciliği (he.: ll i k<J-· 
siml~ri yurtscvorli~i) temsil utmLkte~ir.Bu etiÇler topluLıumuzdn 
b'"'lli bir c.ğırlı&;ı t,;rşkil cbiuktc ... ~j_rler. 

Yino, l)urjuvc~zi vc prolat:>ryc. cr:'.sıı1'-l.::>.ki c:.r2 sınıf ve t.~.bo.kD.-

1:-rın (ort< sınıfl-:.rın) toplun:umuz;::.c: 2-[,ırlıklı olö.ül,:~rı ve; top·~ 
l umso..l~s iy:- s::::l fonk s iyonlc.rLnn; Ur ot im il ü~l;::ilc;ri:nin gelü;mes i, u-. ~ . . 
lusnl ve tuplums2l mticc.J~lcnin boyutlc:rı vc ~iiz~yleri ornnınQn 
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fonksiyonlc.rıJc" bt.:lirgin hr:.lv gclmL:kt~clir. 

Sosy~list hnreketin bu sınıf ilişkilerini 7 toplwas-l ynpıyı 

ifc"\lç;L.:n~irı:ıesi görGvi vcırc_'.ır. Bur:::: .... ~~ bu sorunun bütün yönlvrini 

ele: r:.lmc.yncc:.t;ız: SccC:ece üretici güÇlerin u~liçimindGn y:.:ncı. oh-:n, 

ulusc,l ve toplums~ .. ı c.lL:vrimJ.~ çıkcrle,rı olc.n, bunun iÇine_~(.; uluse:l 

vs toplumsr.·ı kurtuluş nıücc._(:elesine şu vc:;yc_ bu c.şc:.mc:lln kc-"tllmn c1u~· 

rur.ıundc. alen sını:i'l:::ırın crc:.sHL~::.~"ki, toplumsc:l muhc.lcfet güçleri 

c:::_rns ınJ.nki il if:kilGr üzerin(~o durmnyn çrüıŞQcc.ğız. BuJr.. Kürc.1liıs~ 

tc,n' ın, K r.~_isten ulusunun V8 hc.'..lkının birlici mGrkE::z in--le ele C.\~ 

lıric.ccktır. 

Ynşr:Jns::-:,1 şu gsnel kuro.l unutulmctmC'..lh~ır: Ulusnl ,::.evrim, Ulu~ 

s ~ı damokrntik Jcvrim c_şcmcısındc olsun 7 toplumscl devrim (sosyclist 

c1cvriııı) r~şc~mc•.sJ.nci~:. olsunr ulusr:l ve; toplums.~.ı C:~cvriu (le çıkc.rlc~ 

rı olc:.n bütün sınıf ve tc:bc~k:-üc.,rın; toplurrısc"l muhnlefet cı;üÇlcri~ 

nin bL:lli bir pro[rc~ı,tüzük,strctcji ve tcktik Çerçevede (yn do 

Çizgide) birleştirilmesi zorunluCur.Ycni:Hor toplums~l 2önemde 

(sınıflı toplurnlcrun) muhcle;fet güÇl<.:riJ:ıin c.znmi ölçülle, kurc;,l-· 

lc.~rıno.. uygun birl'"'::-;tirilınesi y'·ni örgütlc:n,.irilmesi kc.Çınılmc.,z 

t8Ii1L:l bir {,Ör0V<--~ir. Aynı zc..mc.n-Je, ~ ulus:::-.1 VG topl ums::..l kurtuluşun 

11 olmc-.z sc-" olmc.z n şcTtlcrındcn biridir. 

Bu kurc:::_l bizim Li.lkemti:z ve hc~lkımızın kurtuluşu iÇinele geÇer

lhlir. Bu kurc.lı :toplumumuzc~ uygul-~'.nsckdİlkuıüz sömürge bir ülke~ 

Ci.ir.Ec'.lJ;;:ırrıız ,sömürge ve ezilen bir hc.lktır.Toplumumuz ulusc~l 

derı101{rc.tik '-lcvriiiün srncılc;,rınJ. çekm,:Jdcdir. Ülkemizde ulusel 

clcmokrf'.tik dGvrim s":.2JStırt_1d1.mc,~..::'.n, sosyc,list c~cvrimo vc gic~crek sı~ 

nıfsız toplumc. eeÇmek mümkün cleğilr~ir J)yleyse ~Devrimi, uluscü 

uemokrc:..tü.: clGVrirıı SÜrecin;:.lc olc.n bir ülkuc1e, ezilenler, SC:.C~.8<:!8 

işçi sınıfı c.leğil.:ir~ulus;'1 ve sınıfsc~l bc.skı :::•.ltınuc. olcm köylü~ 

lvr(~ir vo bütün c.rc. sınıf ve to..bc.k::::lc.r<lır:Yc"ni ortc sınıflcr.:-~ır. 

~-;iğer ogeınt.:n sınıflcT~~ır.Bütün bu sınıfl:::.2ın, ulusc,l ~:8ınokrr~tik 

c18vrirm~c ç ık~'.rl:::_rJ. olc1ukL_:rı gibi, k8n2is ini e:zen ve sömüren s is-

tcuıc ( sömLi.rg,.;ciliğe, fco:..l::::.lizmc, kc.pi t:-:·,lizrııe:) kc.rşı objektif tc,·~ 

vırl~rı (çelişm~luri) ve gi~erck şekillenmokte olc.n subjektif 

tc"vırl~1rı (hc.rc:;:ct,örei.it,pcrti ve hr,ttc-_ bireysel olcrnk) vo.r,_.::.ır. 

Bütün bu gLtÇlcrin yc,ni muhc.lı.::fet g-iiÇlerinin ulusel clemokrc,tik Jev~ 

rim hcll8fin·-~c ;ıx:_çkc bir ,~eyiiiüc__; 0·mpcryc:.liz;ne, sörnürgeciliğe, fnşiz-· 

mo, fe; o cl:' lizme, kqü t:- lizmi..;, ırkçılı,~r:. Vü şovonizrnc k:-:ı.rşı birleş~ 

tir ilm.::: lerini sc:,ğl.cm:::-_~ctır ~ sosy~-::.1 istlcrin rw~rifet i; bu mcrJ:\:ezi, iş~ 

çi sınıfının öncül'lt(;iin~~c ve l'"J,_,rsp'-"kt ifin.~lv ccrÇcl·::lL; şt irmc·:lcn ce-

_ç cr o •• 
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Bunuc'n Joı.~.yı: f':-'._rklı st.reÇll:r izlcycn, f:::urklı L~ön'-:rııler y:.şcyr'-.n 

ve fc.rklı sömLrgeci mc.rkezi otor i telere göre Ş8killenmeler içinde 

ol['..n~Kürc~j_st.::-~n' ın her pc.rçc~sınCr..ki ulusrJ_ ·-.:1emcLrctik güçlerin bir~ 

lcştirilinssi gerckir.Bunun cm üst örgütl"'nme .:.1üzeyinin cephe oldu~ 

ğu e:.ç ıkt ır. F2-k:.:~t, cepheye v2-rrın::. kc-~cr, bu c;Uçlcrin ve s ırııflc-.rın 

c.ynı mcrkL;z,ıe birlE.::~.:tj_riLncsini sc-.ğlcwo.cc-_k fe:.rkxlı örgüt v0 ilişki 

biÇimlurinin bulunmLsı m mlümdür. 

Her p:::.rÇ2C~:l 1llUSC'.l l~emokrat ik cüÇlcrin. birlikleri (Cephe~ Gti.Ç 

ve Eylem Birlikleri v. b.) yeterli L1Gğil.~~ir.Aynı zcm:::n~:':'.~Ki;~rl:.j_stc_n 

ht::.tunlüğl.~nc1e ul usc.l t...1C;mckrc.t ik• yurtsever cüçlc.rüL birl j_kte 1 iklc:rinin 

sc:ğlonmcsı, güÇle:rinin mC;r:;:ezilc;çtiriln:esi ve KtlrJisto..n. h~i.tünlüJ;;i .. i.--· 

nü temsil c/e cek, cC. e bile cc; k ıruıuscı.l Demokrc.t ik-Devrime i Otor it ... ı~ nin 

gerÇekleştirilmesi zorunludur. 

Bu soruJ.1,12 iki y· nlıç cnl.::::.yışc.. (.lokunm·ktc yc.rr..r v-:--r,:ır: 

t ı::ı 1 I'''.,.' ,, 1 l, ı t·' "l · t yıŞ ır.DU C'l1 ~yıŞ, uır~ıS~Cl1 LQ U US:-'._ ~emo~rQ ı~ sıÇ erın,yur Se-

ver sınıf ve tubckr..lcrın Ulusel Kurtuluş Bnreketiillizde merkezileş

mc:silıG ŞU veycbu Şekilce kcrc;a clurcın c.nlc..yı,c;;tır. -Şükür (!) gelinen 

r..şr..muGu,Klir~istcın 2cvrimci.hnrcketi iÇineo yer nlr..n hiÇ bir hcreket~ 

örgüt,p:·rti vu h::tt:.::. unsur ittif:-kl':rın olm~:.ması görüşün8 so..hip 

Gegil~ir.Afun,pr~tik~siycsnl tcvır olnrnk ittifnklc.rın gerÇekleşme

sinin önü:ı:ı:Le iki tomül engel çıkc:ı.rılmc:.kt::ı~ 

Engellcr~~en rJ iri, Komünizn;e? hiÇ'Jir c;kıı~ıın, prol0t::--rT~-YC- hiÇbir 

sınıfın bul2şmcmcsı,buln~tırılm~m~sı iÇin ittifcklcrın ccrÇcklcş

tirilmesi kc:.rşısın~-~c~ L~urc.n tc"vırc~ır:1.c.m bir çocukluk pc.stc:.lı,f1;ı. 

Proletc:.ryc,yı vc,rl ık ş:-:~rtln:cınll:-:~n soyutl:'yr:.n; proletcryc. hc:-:.re:~Gt ini, 

ye şerL1iği. ko şull"'.r~.c .c scyutlcyc..ı1 2.nl::.yış. Aşırı uç 11 komünizrıı n e prc-

leto.ry:::mın i ttifckL'.rının fçc.l_c. eC ilmesi. Yc.ni c10vrirni ge cü t ix-;1;ok 

ve y2nil giye evet Comek .• 3ng8ll~r~cn ikincisi,ittifcklcrın ccr~ 

ÇekleşmesinJa şurtl:rı ve Jöncml~ri fetişlc~tiren cnlo..yıştır:Bu·ln 

son tnhlilJe ittifc:.klcrın gerÇ8hleşmcıacsine,uluscl a~mc~rctik ~liÇ-

l ,·ri':1 rn·rı--·zı'l· r·r·1~sı'ı:1' lr'rŞı Cl1 urr''Y" 0 olr·-·yıı -lı'y·nn "nl"yı~-1-ı-- .... ırr't V ~·-.i. ! c; -;.,.(:) V ı.: j \:.) ..ı.. t.) \..,. ~ .lh .', ·-~ :\..ı....;; l.....i.. v_. '" t~~ ı? lı 1. e .... 

tif:: .. ldcr şu c1önemCe olur.Çu l1üerırııC.e olnE'-Z.~u ç;:-rtL.rcb_ olur,şu şc.rt·· 

1.:-r'-~'-: olm:-~z :ı c.nlo..yışı y nlış bir : nlc~yışt ır. İ tt ifc.klcT 1 geniş bir 

ilişkilcr,sınıf ili~kilori cğıCır.Ecr ç~rt ve kcşul2n şu veyc bu 

biÇirr.dc; şu veyc. bu· kr-.pS"Ji:~~c. c;orçeLle:ştirilc:bilinir bir olgul1ur.rı:cr 

. r;:c.rttcı. i tt ifr~klcrın ~JiÇ L leri bulumn:-üı ve bul unnbilinir. 

İkincisi~Birlik P.nl:-.yışımızc:. c:öre 5 önceliLle Kür.ist'n'clc. ulu~ 

s:'.l '--~çmo>::r~~tL~~ t_ı:üÇlGrL.1 'bj_rlil!,i v::; su:r:r~- TJr;.:iyc genolinc:e Devrim~, 

ci -Demokrctik zQÇl~rin birli~i konusun:n yc.pılcn ç~lışm~l~rı 
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11 p8.zc.rlık 11 c:, bc.[L·y.--,n o.nıc~yı ştır. Bu c nlc:.yı ş? sosy.--:,l~şovenizm~~cn 

~.::.:·he. tccıı-ı c.rınmc.mış bir :::-~nıc.yıştır. ( Tr'JJJ. o..rınmcxnış cl iyoruz. ÇürJcü, 

12 Eylül 1980 ı ler,_:l)n so:vırr", Türl::iye SolunC.o. Kür~~mstr..n lı::onusum.1o.. 

ortr..yo. çıko..n olumlu ve subjektif c~lişmcll)ri tespit etti~iwiz 

iÇin~~ir.Ihlei:.~imiz ilurlcsin •• ) .Dc..hc: C.oğrusu,Kür,listC\.n meselesine 

1·1r..rks istçe bc:,ko.mo.mo.nın ürünü bir o..nlo:.yıştır. 

Bu anlc:,yış, gizli ve c. Çık olc.r~:k so.vunulc:,n bir c-ı.nlecyıştır. 

Özellikle~'Iaşizme KGrç.ı BirlG~Jik Direniş Ceph8si 11 nJ.e resmi düze-

ye çıkc.rılo.n ve yc:.zılo.n bir mılcyış o LI u. :Gu o.nlc-ı.yışın ele tu~ 

tul ur bir ymunın olmc.;lığını, Kür·.~istc.n sorununc"; TürkiyG, :trc,n, 

Irnk, Suriye ve gü~erek bölge ço..pın.~o.. yc,klc..,şo.bilen~ orıun sorunlt'.~ 

rı nı şc:.rts ız ve m0rks istçe bilince çıkcrc:.n horkes göre bilnı;~kte··· 

(1ir.Amc. h:-·lkın geÇerli bir sözü vnr(1ır~ açoğu zo.rııc.n,kişi brışln::.~ 

lc.rıylc~ LLt,ili söylE<iklcri ilo,en iyi l:e:;:ı~_isini c.nlo:.tmış olur. 11 

'Dile[imiz O·;_ur ki, bu sözlorle en iyi k0t1c.-:isi:ni,Ft~.BDC o.nl.~.tınış 

o ı m::::s ın • • 

Sonuç olc.ro..k~Tcınin Güney ICL-lr,:ist.~rı'c~ so.l~lırısın,~o.n sonrc., 

sosyc.listlerin, ~~:cv:cimci---,_euokr:· tl2crın VL yurtscverlurin; KürC.is

tcln ı ın? K·Urt ulusunun vt.: hc.lkı,:nn birliği sorunu üzerinCe cil~·li

yctle c.lurm:~.lo.rı, bu m:::.;:.:C:~i temelin C:oi~urc~~uğu sorunlnrı tahlile 

tc: bi tutup, Çözünılcmeleri c;erek :ll:ldGc~ir. Dc~.hc önce u e be1irtt iği

miz eibi,Kürt burjuvc.zisi ülkenıizin, ulusumuzun ve ulusal kurtu

luş mUco.C.e lun iz in bj_rl iğin-~,c;n y'·~nc: olır;c.c.1ı, olc:mc-.zJ.c .• Bu[_:;üne CL ek, 

birliğe kc:rşı tutuıı!.lccr burjuv.::.. kc~ync-.klı ve o cericj_ r:;elenekten 

kc.yrır-J,lc:n.c .n tc,vırL::ıtdı. :SunC.:cn dolc.yı, sürc..h::l i r~yrılıkç ı tutum 

öne çıkc.rıldı. Sosyc.listlerin bum::. kc.rşı durm:- lerı ve bütün sınıf 

( ·.Ii§l,er) e€,ilimlerj_nC8n (c·hc f::.zl:-:ı., L:.oğnu .:..~E::vri, .. ci ç izgi(~e J:ı_:L~

çi _olmc.lcrı gerekmektec.1ir. 

5-Ktir~istRn hc:lkının ulusal kurtuluç mtico.JelLsinin·e~emen u~ -··-' ... ~,~--.~-.-· .......... ~-,.""" .... ,._.._,.,_.,.,,.__,., __ ._...--·------ ____ .... __ -.. -~ ... _._... ___ ..... _,..._ -.. --~-~--~,-- .. -.--.. -··· 

1..Y-_::?}-_zı:ç}-_:g. _ _ıı_ro l~_ti:gyp vs emekçi 1 cr ( u e vrLı c i:_-- C: e m o lfEl tj.~J ho.-· 

rck,eiJ:y]-c,.J?_irlj._ğj__j.S_t_r.ı_l]._~r_._z,_nnı_c_..nkind.erJ. daly ü::z;lc.:... ve_ J-S.:t9.D: 

,9Cclı_§}:J.m~:l h1ır. ı 

YuknrıJo uc:ı bC:.:lirtti[i;imiz gibi, her ülke :2e ve her -:.~önem·:_';_e Ccv

rimcci:: hereket butün toplums.:_:l ve sınıfsc.l rnuho.lefet güÇlt:Tini to

po.rlcırıck ve örgütl..:.:mek e;örevin~cdir~ Yoksc vorılm~k istuıe:n lle~· 

dcfe vo.rılmo..sı ya d2c yıkılm2k istenen hed0fin yıkılmosı ye. çok 

zor olur (istismli olore,k) ,ye~ ·1c, ım.: ı,J:<;:i.'n olmoz.Bu bcsit gerÇek 

uzun bir C önem ı:eürkiye <.lG11riL1ci hc:rek\::::ti t<::lro.fınll.2"n kc-,vrc,nnmo.'--:ı. 

Aynı c.1urum ;:.le(,iç ik biç iıı'ılt.:r,.~G iren, Irak ve Suriy\:::: c_:evrim±ci hc::.re~· 
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Türkiye J.evrin.ci hnre.~ .et i ş uzun tcrih~. bi ı• ,::.e::ı.,:m, ~'t:.:J':k~.yc; a :uu.ıt•··ı 
lc.rı iÇinde Kürt ulusunun VE: Lli~er ezilsn uluslnrın. 9 C'Zınlıklc:n·ın 
ken.:.~ilinin2enci vey.s:. ört:,iJtlLt r;ml1:_--:lE:.fe;t potc,nsiye;lini c:örrı.c:C.i y2c dn 
bilersk görrııek istemedi. Uzun hr:iı.r ~önc;a,I~ürt ulusu vc C.iğcr ii!illi~ 
yetle:r sorunud.~ JevrLi.ci, sosyr.list lr.rE:k8t tc:r::Lfırıc~:~.1~ E:f<C>ıı<:-n sınıf

lc-rın ve sömürge ci r,üçlcrin ç izgis inle s [ı:r~cüri.ilC.ii; Bu,1un y: ~~n n:~ c::., iş
çi sınıfı hc;re .etinL1 ye'-~e[:i ol:ncyc.cc:.k c;'L:Çl8rle hc,şir~neş~r olundu: 
bu güçl0r üzerine u::rÇek olriıc~y::.n, Türkiye hc:.lkl2crıııın ç ıl<:c>rlc..rınc. 
z0rr0 k0;_lccr fc:.ydc.sı olr::.::.~yc.n ( t\..:rsinc zc,rc~rı ol:ın) :ıtecr.n:ı.ler"~tezlsrtt 
ynr~tı~nyn ç~lıştıl2r,yc:rnttıl2r.Kemnlizill sorunu bunun en nçık ör~ 
neğL1ir.JJc.hc" sonr.~.ki t::-:.rjJüerC.eı CEP ve Bülent Ecevit iÇin y::-.r::.tılr:n 

tczlcrC.e ccbcsına ... 

Ancc:.k 1960 1 ler:~eıı sonrr, Tİr' nj_n kuruırn,-:sı:n~~c:n 1klli ~Jir L1ö:ncm 
so:nr<' T.C sı:nırlr.:rı iÇüı.lt: Lür:listi:-.:n,I~t~.rt ulus serunu v0 Jiğer e-, 
zilen milliyctleri:n sorunu ~iye bir sorulıun;bu ~uctin ~e,işçi sını-

fının yc~1t:k cü oL·u~u (i ttif·~J;:çısı cL1u2,u) k::-:vr.:.n:,cyc. vv to.rtışıl·· 
m~yr lx:.f?lrnc1ı. Fc.k-:·t ,~~-;V2'L ci s·-.fl r >-·, sosy~·~ı~.şoveıüz o lc".~;·r cüç
lE i:~i ki~ l;::en,.isine sosyc:.listim 2-iJen biçbir [;li.Ç ve JX~.rti i~Lı.rksist

çe bu sorurı.r :'!.'lLl c ş ~~:n:ı-.: ılr:.r. Mc: se le lll. p oı .. :u:~;uncL n be- E;;k;• cöst erilnic:., 
ye? olJ.u[;unc~.::.m bc;.~~kc. t:·.rtır;,;J.lıı;-·y~-~ ve:; yi:ne serunu çözniu kc1üliyetirı(~e 
olııı··y:::-n;T,,r~:j_~·e hc::_lklcrı r:::rr:ısLı-~~::- .. ctcvc::-ıin ve; birli{,in S<~~~.lcnmc~sın;\ 

hizmet e2t;cck hiç bir tez ve C. !
0 I, ii oı·~..ı: -I--U1"1 ılı·· q ,lı Ilıu lrn·ı-ıı·ı/1 ;ı I<"~; I'"'r" ı' "'= _, , ... __ ) t.:.V _ı.., .. ıı,,\..L • .ı.~'--'--t...-.A-.-"' :ı..,_._'-''· u 

ten yurtseverlt::ri:nin ve soay~ıl i st lc::.ci:ün söyh:. .:~ilcL.r·i. ne, y-.z.::.ıl.l:J.rı·

n:.:, bıre:.kc.lım ı kul.::.ı..k verıl18:J' i; _or::ll~~~~ıı~:....-~.9Y.+.c:ı:·ıig_~~d.i.:I'J:. _.f__c_C ..• t0.IL.Y2.:-: 
:t~-rli olJ.u.Bu ,K;;,r~~ist:-n Vt; Tür iys -::ı:- Ld'J.rJ. r~rc.sııı~~c .. objektif ve 
subjektif olnrc:.k z~ten vc.rol~n 6livensizlik ve çelişkiyi,onı~rın 

Çel ü:;kiyt.: c:önüşti.ircl'Lı..l3u ol u:;suz ~~urumun ,1önüştü:r1Hnie s i ve ,1e ğj_şt i~ 
rilmesinin Jt: ne ~cr zor olJuSunu bilebilir duru~~cyız.Gerçu1ten 
C~ s zor ol·-~u ~Ec.le::ı bu olumsuzluK ort.··,J.n lc.lkın~:> ~~c()_l. 

ı 960 'lerı n ortc.L"'.rJ_"1'~~r~n sonrn, K ür ~i st ·~m ve C i[;cr ez ll ı:.:: n i,;j_ll i·· 
J'' .. tlc.rin sorunL:,rı tc.rt ıç;ıLı::;,y ..::. :Y~ .. c;;1: nı.:.:. ı. Oz.;;;1l ikiL.: K•h~. _ ist~'cn so~ 
runun1J_c- ilk 11 r"-'sıııj 11 V10 toplt~,::s:--1 c:.uz0y~TIJ?'nin 4.:8-Lyı.i..l;:: KonL~resi tlc 
ort".Y" çıktı.Ne yc .. zılc ki,4.Lc:nc;rv'-le c:.lıric.n ke'cr:'.rl:-rı~TİP yöncti·-· 
cilcri,An::-:yC'.SO.. JvJchkvDl:Si (P~~rtinin 1<::.-::.pn:.tıl. :-k j_stu:tıon ~~::-:v[c.sın;~.'.) 
ve Sıkı Yönetü·: r chkc;.:c1e::ri krrc,ısın.~.~~ sc:.vunnıc~~~ılcr,çok geri çtz 

,_;_ı; 

Aynı tca"'i;,ı~,:;rL~C 1Y ~:k:~~ __ ....;·vrL c i' j_lcri c i sol c~uru.:J1-.rın .... 1:~: r-· 
L1ist::m me-selesine bı::.:lli yc·LLışı_;;l:·rı oL1.u; Du trırihl~:J:r·.~Gl;:i ~JUtün 
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y:J;::lc:.şıwlc.rL_c::, 7 sosy,~ı-şoveniznı G[:enı:;:;n,~ir.KürJ.istnn sorunun:::. yc:klc:.~ 

i_,;ıc, sö:·rL~r;:cci sist-::Li zorlc.ü;c;.y:··n Çizgille y~ıcıc:şıLiletr olmuştur. 

Bu C: urum, 197 4 'le ro koC2,r ._:~._;v:cü1 ·e·Jip gele_: i. 

12 M[rt 1970'lcr~cn scnr~,Jevrihlci hareketin belli bir sınır-

lılıkt:-~ hcscpl::c.ç;rııc.sı zün.~.C:ıii0 r~ell~i.Bu hçs2.plo.şmcmın en ci:...~di so~ 

runlc.rLı·:~':n· biri Kur{~iston sorunu olınuç:tur.Hemen hemen her h:::~ 

rekt::t,her Ör[?)üt ve p:,rti (sol nitCJlikli) bu sorunuc:. lk:lli bir 

JE.:Z:-erlcn..'~irıııe iÇinE.: isiruiler.Bunlc.rJ·.n bir kısmı,soru~··mn e,şıl·~ 

nv_,sı iÇin ci.-~.~i c: .• -ııdrr :::,ttıL:r~KURTULUÇ; gurubunun bu konuc.Lc:. nt-· 

tı~ı ndım niteliksel bir n~ımJı.Bir kısmı:Sosycl~şovenizmin bc:.

tr•klı{:i,ınc~2JJ çıkc~mc:.U.ıl2..r, sc~pır·.nn;::.;y-~ b::~C;:lo.c.~ılo.r. Ci:~er"'k Türk ırk~ 

çı milliyetÇili~inin yeJegi hnlinc gelJiler.Bir kısmı:Sosye,l

;;;ov8ıÜZiiii11 sınırlo.rını zorl:-yr·.n, fc,kr:.t c:şcJnr;yc:.n ynklaşımlcır ve tc.~ 

vırlcr göstLr~ilcr. 

Özetle ~bu clöner;:in hoJ,j_ın kc.rc::~:f;_tcri, sosyc.l~-şovenizmin kırılmc·

sı Joğrul tusunC.cı. yc.Ll:::cşımlcrın ve t:~ vırlr'rın ortC'.yo. ç ıkmcı.sıdır. 

J\m:J. Sorun·~,2o yct8rl i~ k:::-psc rdı ÇerÇevenin bel ir J.enElV~~~ği, he. tt::::. Ci~ 

Jcrck sc::,vrukluklc:.rın ortnyc çıktı~ı bir dönem olJu. 

::ine bu döm.:rn,KU.r·,:istcn Sol e;;uruplrırımı:;., 11 Bunc:çulı..~k 11 , ;ı:r_:rc.kici·· 

lik", ıı:.yrılıkçılık", a'-1c.r burjuva milliystçiliği" v. b. suÇl2.,r;.::ı.ln~ 

rının .~cvc.iu 8ttiği bir L1öneıi: ele.~ u. F::k::-~t bu suçlc.rnc.lc.rın hiÇbiri~ 

sL1.in rı,.:-:'-~~~ i tcınçll"-':n:..1irilrı!esi yc,pılmc:.dı, ort2.yo. çıkc.n her ci,L!.i 

ge lif r;w bu görLi.Şl8ri yc.nlı lc.rncyc. ve ki tlcl~vr~:en soyutl:-~illo..yr, 

bc:.şlc.ctrı.hih.: .. ye::t bir Cost c;ücün iÇtcnliklG belirttiği t,ibi~ 11 Kür

'-:istcm Solu v0 yurt sev0r [UÇ leri ,~c~yc.tt ı ğı iç in" Türkiye Sol u to.~ 

rc-:.fı:rı.~cn bir kısıııı t2mel sorunlr·,r c;orulıne:;ye lx.:.çlc.ndı.Amo. herkes 

ve özellikle:; P~rksistlcr bilir kj~Mcrksistler ~en2yci JegilJirler. 

Önce'-:en görL;rlcr (yc.ni tespit EJ~Le:rler), tahli1o tnbi tuturlcr (yn-· 

ni yoruınlc.rlor) ve onunlcı..:c kr.lmeczıc,r~ O'nu (yecni tnnıiülr"Ln:-~n nes~ 

neyi) C.e~Ei~ıtir;::uy0 çc-üıç:ırl.:-cr.I'c:.kc.t Ti.:irkiyc Solu, birçok ınese18l:e 

cı,_:uğu gibi,Kür.:.istr-.i.n meselesinde uc ~.eneyci olJuı '-:encyci olm:::cyo. 

"1evc:.m e;.:ece[;inin ,,e cidC:~i emerelerine re stlr;,nılm:::-~ktc .• ( Günürnüz ~e 

bu kcn~lisini 11 birlikler 11 sorunun .. c.:. ~'ÖStcrme~;:te·:.:.ir) .Bun-:.1;-~:n vc.z::e~ - _, ______ . '-' ~-, 

Çilir,yetkinleşilinirs0,bu sorunn dcha ciddi ycklnşımlc.rın,çözüm~ 

leyice yccklaşurılo.rın belirgin hale gelmesi ınü;d;:·L:t:rı cl:;cc:.:kt ır, öyle 

olmnlıc.1ırclo.. 

Bu söylenenler krTşısı:n'-.c, Kt.tr:~istc.n Solu' nun herşe:yiylc.: o.k ·· 

lı-bo.~ınJc ol~u2unu,Jeneyci olmc:.Jıgını ve Jc:.r görüşlll olmcuı2ı

nı sö __ ;/lc;uıek istemiyoruz. CC ersine, Kürt Solu' nun he:stc:.lıi·ı:lc.rıJJın 

Jchcda bolcn olJu~u orta ycr~c2ir. 
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Bu ci.uruü -~.c~n clolc.yı, Türkiye ve Kürdistc.n Solu ı nun her tm:ıel me~ 

seleC:.e oL~ uğu :=;ibi, Kür.: istı::n sorunundn de., c.~nr görUşlülükten kurtul~ 

mc·sı, ş.rırtlc;.nmışlıkl::-.rı bir tcı.rc~fc. bıro.kmcı.sı gereknıekteci.ir.Gelinen 

aşamc., ve 12 Eylül sonrc.sı yenilgi ~öne~!inin bize emrettigi en önem

li kurcıllc.rclcn biri buc.1ur.Bunun iÇin Çnlışılmnlı ve ileriye nc.i.ımlc.r 

<:',t ılmc.,lıci.ır • 

İ0te gelinen noktc.i...i.C :Kürt, Türk h~'.lkırı.ın ve \_;_iğer ezilen milli

yctlcrin mücc.,:.ele birliği,bu müccı.c~elelerin somut ife:.1lesi ol~n bütün 

millc:tlerl:.en ~evrimci~~i.uınokrcı.tik, yurt,s8vcr ve sosynlist c;üçlerin 

birli~i sorununc.. clünC::.en Jc..hc. f:::~rklı (bilimsel) yo.klo.şımlc-.rın (Çözüm~ 

leyici ycJclc.şLcılc.rın) verili c~urum ketrşısın\.~2.. belirle:;nmcsi gerekmek~ 

t€Jir. Anc~~~k bu tcvı_r, Türkiye Solu ı nu sosyc.l-şovenizm h::--"str.lığınucm 

kurt~rnbilecektir.İrnn,Ir~k ve Suriye devrimci hareketini rotnsın~ 

oturtc.cakt ır. 

Genel önE:orrrıe ve ispc;tl~nmış bir olgu olcı._rc.k: İşçi sınıfi hc.ro··· 

ketinin en öneınli yedeklerinden biri,ezilen ulusların ve milliyet

lerin ulusel denokratik hClrekctlerL,ir.Bu h8rkcs tarc..fın.".r~n. bilinc.:n 

bLs it bir gerçeld ikt ir~ E ep t2kr:-;rL::.nci.ı ve tekrc.rlcmrn':'.yc. G.evc,.m ec.1i~ 

leccktir.Amn,öncmli olnn,bu ittifakın yc.ni işçi sınıfı h~roketi i

lo ezile:n uluslc:.rın uluscl c1emokrr.tik müco.,.::.elesinin nr:;_~-L. birlilc 

sc €;,l;:'.yc.cck1r.rı;_1ır. Ön c cl i kle bu sorunun çözümlcmrnes i 9 ~~oğru bir r'.nlc ~-

yı ş:::;. c.1cı.yc.nır. Dnhe'o sonrc:., bu iki hc.rekc,t in ·ilişkilbrinin s.:-::.pt2nmc.oın~ 

C.c" özr:.iin nitc:lH:~crin ve y~nlc·.rın S""'pt~ .. nmcsı e,erekir.Bunc 1:>2ğlı o·~ 

L·rdc, bu iki hnrekE:tin birliğinin örgüt bj.ÇiJüc:ri (Mücc.;:~ele Birlik~ 

leri,Cephe,Ort:.:::k D:<.ynnısiwn Örgütü v.b.) bulunmc.lı.:lır. 

GünümüzE: :lek; IJ.:urkiye, İrcm, Irc.k ve Suriye devrimci hc.rckctlEJri 

(dchc sornut ifc.,:~8l0riyle işçi sınıfı ho.reketi) ;bu sorun.~ yo. ciG.l~i 

yc:::.klc.şırn göst0rr.1c:"~iler,yc. clo. t~C;k boyutlu V'C soru~1u köktoll.ci bir 

ÇÖZÜm~.:. VG.r:.ırcı.c:-:.k ycklC);?ımlc::.r cöstcrilıii8"~i.Hele bu ııülkelerin 11 

bunyelcrin.-,e; pc,.rçc,lc.nmış V8 uluslc.ro.rı::ı.sı ni t8likl i ~Jir sömürge o~ 

lcm Kürclistcn, bu sorunu (~nh<iG.n zorl::ı.r~tırmı::,:tır.Bunun ycn:ınJn, bu 

ülkelerJe bcğımsız pruL.:ter sınıf mücc.::.elesinin V\:; komünist hc~re~ 

ketj.n tcJıı bir şekj.lcJ.e şckillenmemeside söz konusu oluncc., işler Jchrı 

ele:. zorlc şıinştır. Buclc:., s ömürl3.cülcre kcr.? ı vrırolmı temel potc.ns iyell0-· 

rin o.ynı kr.n<:üo., h~lklcrıuızın kurtuluşu k?nnlınc. oJcı tılm2csını en-

gellemiştir. 

Türkiye, İrc:.n, Irck ve Suriyt:; c.~evrimci hereket i, Kt~r~~istnn h:- lk ı 

ile birlik sorununu "eski boyu tl u 11 , açıcı o1mc~y2.n birlik y:~J:::l2.ş ı~ 

mın~cn uzck olcrrık ele clmalı~ır.Bunun için, iki te~el ·boyutt2 so

run~ ycklcşılmclı~ır: 

B~rinci .J?_Q.Yutuİsmi f,eÇ8n ülkc::lt::rue, Jevrimci~c.~drıokrr':.t hc:.relc;~Gti:rı, 

komünist, hc.reket in, Kür.~istan 1 c.:c.ki bur jUVG u8i11Ckr.~.t h:·.rcketle i tt i~· 
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fetk €·tmesi ve müco.Jele })irliği sorunuJ.ur.Z·acen egemen ulusun ko~ 

ıırilnistlc;ri ile Kür~~ist2.n' G.c.ki burjuvc. ;_~emokr':',tlo.r ('yemi küçük 

burjuvn,burjuvn yurtssverler) ile birlik uiye (örgütsel nnlcmdn) 

bir sorunletrı olecrrıcız. Çi.:~nkü ·işçi sınıfı hc.rE.:lwt i bütün burjuva 

2.kıml2rın~:o.n bc~ğımsız geliştirilrıK:k zorunc.~c.::1ır.Bugüne Jek, bu so

run yc.ni Kürt ulusul h~Tekctiyle birlik sorunu;istcnilen ölçüler-

C.e: c~çıG:;cı. çılwrılmc.(ıickln. birlikte ı bu nçc"mc.\...1nn sonrn, bu sorun üze

rinde fc.zlc•. tcrtışnu.:l:~rın, scrunlrcrın Çıko..cc.ğını ( c:.nlo.yış bir

ligi ~çısın.c.n) beklem0k yc.nlış olccc.ktır. 

İkinc_i boyut~ Türkiye? Irc.k, İrc,n ve Suriy'-' komünist lE. rinin, 

Kür·~~j_st~J.n korııünistl"':;.:'i ile birlik sorunu:~ur.Bu sorun, c.sıl c::.nln~ 

ş ılrı:c.yr:n ve Y':.rl i··ye:;rinc oturtulnıc,y::-:.n; birçok suçlc.mc:.lcı.rı geti·

rGn bmr sorun(~ur.Hep soruna tdc boyutın y::.;.klcı.şılc.1ı ~ rıBütün ulus

lc·.rın komünistı.eri .".ynı örgütto-ıJ'J.rt:lC.e~ yer e,lmc.lcchrılc:.r 11 ye, 

dn "bütün millc;tlc.r,].on elı1GkÇiL:r c~ynı mz;r1wzi proletnryo.. pnrti

sin'-~8 yer n.lrn::üıc1ırlccr." Bu yakleşımı c:.slın(.~8 istenilen ve ger~ 

çe kleşit ir ilmeye Çc.llŞJ;.lcm bir hec.h;ft ir. li\:::Jcnt, bu sorundcc fc:.rk-· 

lı boyutlnrın,f2rklı temcller~en ve mccJC.i koşullcrCccn kc.ynnklcc

nr.:rc.k ortc.yc:. çıLtığı ger Çe:: ini gör,;wk gerekir. Bunu, görnıemezlik~ 

ten r:elerd{ yol umuzt:ı.. dcvc:lr,-, et,,icnin, hc~lklc.rıilııza bir yo.rc,rı yok

tur ve olmnyc.cc..ktır·~~a. 

Es~s ol~n:KomUnist hareketin merkezileştirilrnesiJir.Bunun 

hc:.ngj_ 'ivc,sı tc~ıc.r 11 ve ııbiçimlGr\..i.e ;r olc..cnğını sıortlc.r tc:yin siler. 

BiitEY~ ulusl[;.rın komünistlerinin VG cmEJkÇilcrinin "tek örgütte-: 

tck p~rtiJe 11 birleçmesi tez~,kcnilinistlerin yn dn komünist hare

ketin ırıerkuzile:jmesini c.;erçck10::;;tiremiyorsc,, bn::;ıko~ ve,sı t2.lc:ı..rın? 

biÇüılcırin ve ÖZ{,Ün örc;üt1-:;rin S('~ptcmm.::::.sı eerekir. T,:~rkiye, İrcm, 

Irr'.-k Vl: Suriye, K:U.rc1istmı komLmistleri bt;yı.::; bir sorurıln kc.rşı~ 

kc rs' ıyc .. :~ırlcr. 

Bi1inm81Li.j_r ki~ ö~_[@t;vc~Tılm.:ck ist"'nen hedefe vcrnıcktC".t. 

( Proletr~ry c. clikt~:tt örl LG~_;_, U1us:<1 :Jemokr.::::.tik Devrim 9 koınünist top~ 

lum) Gn ciCLci.i ögeler .c:nı biri <j_r.Eğur örgüt veyc:l örgütler, V<J.rc:ı..cc::.~ 

gımız hedefe h~zmct etmiyorlnrsn,onlnrın ortn~rn knl~ırılması 

ve yerirıe yeni s inin ik::'rnes i yolunc. ,:_i.~ilmes i, korkulntr'nıc.s ı gere~ 

ken bir sorun2ur. 

Kürc:~j_stc~n sorununun, birlik v. b. sorunlc,rı ::'vÇısın:~cn ortnya 

getirJiği meseleler~en biride ya Jn sonuçı~rJnn biri de:Türki

ye, Suriye, Iro.l( ve İr cm ;:.1evrir:ıc i hc.reLotlerinin biri 'biri,leriyle 

ilişkileri sorununun ÖZGÜLIJJX to. ş ım.::::.sıJır. Bu sorurıun'-:c::. t "Tt H;: ıl~ 

mc.sı gerekir. Er_:; emen ulusun egcın8n sınıflc.rı, ht::.sılki; KLi.r,~istc.n 
.• 
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gibi _S?rt:-::.~;: s_?!2J..P.l9-r];._y.f~E.· V 2 bu ort:::~k sorunl-'lrı c;eref1i ~ n.nlc.şmc:üc.r 

yc.pmc.ktc.lc;,r, iliŞkiler celiçt ir~"ekt Gh.:r ~i tt ifcı,klc•r olu:;;turmr:.kt<:üc:::.r Ve 

üst c1üzeyC.e örgütlenm~:; ler e ( Bc.&;Jc:.t P;---ktı y CENT O v. b.) gitmektel~:.:rse; 

egemen ulusun Jevrin•ci h['..reketleri~inJe özgün ili~kil~r eeliştirme~ 

leri, ortc.k proğrrcmlc'._r oluE: turm2.lo.rı ve hctt::: ortcJ;: örgi.ltlcı'l:nelere 

gitmeleri bir zorunluluktur:tlzerinle ciC~iy~tle ~urulmc.lıdır. 

6-~ i st C:l~ he.) k~_r_,_~]l_}:l_l_u_şi;_;]._lg_J:...rt 1.3:..~ u~- mü c :::d el e s in in 2 Bö ].rı: c :.':_9 v:ı:i m

ci ~..:rekc~J.._sy_jylG ili::':k~runu~ 

D ::ılın önceJe belirttiğimiz {2:i bi, 1\:U-rLlist::.o,n; böl{:;emiz in stc.tüs'LJnün 

tayin edilmesinde belirleyici öseler~en biri olmuştur:Dolc:::.yısiyle 

KürC::.istcm ı ın porçalnnmışlığ:ı ve uluslnrc.sı sömürge kn.rnkte:;ri S2L~ece 

Ktir~istc:::.n hclkı ve C::.evri~ci hcre~eti iÇin bir olwjsuzluk Je~ildir. 

Aynı zcuıcJ:ıC.a 9 böle;e h:-·,lklc_rı ve J0vrL:ci ho.rel\etlc:.:ri cçısın_~cm'-:c. bU~ 

yük bj_r ol w: suzl uk ol uç:tu.r<·i~-.ktc ~~ır. Zc:,t"'n bu ol umsuzl uğun, TLi.rl:iye ~ 

İ r2n,Ir~k ve Suriye hcl~lnrı cçısın~cn olu~suzluğu direkt ve belir

gin bir ~urum:ur. 

Bu olurnsuzlu&,un en öne:·. li yc:nl:-1rıc.L"'"c.n biri, bölgcmiz,le emperya

lizmin "böl V8 yönet" poli tik.:-·sının v2 provdc:::syonlc.rının yc,ratıl

m:-:~sındo.. KLtrclistc.n cılcmının ve bc:,ğL nt ıle-rının öneıd i c,.vmıtr. j lar sağ~ 

lsmc.sıuır.Bu ua,devriffici hareketlerjn ntıl kc:::.lmnsını sa~lnmnktndır. 

Bunun için,Kürdj_stc,n ulus.::;l kurtuluç ecdslesi bölfe halkln~ 

rının devrimci hareketleriyle sıkı ili kiler geliştinaek zorund~Jmr. 

Bunun ynnın"~ç:_, bölge hc~lklc.rının Jevriııci hrı.reketl0rL~e bölgmi;izrJ.e 

ö:tK:mli bir sorun olc:m Kci.rclistr:n sorununu ı l::j_tleL;rin bilincine çı}cc.rt~ 

mc:::.lc:,rı gerekmckteJir:Bu dn,bölge uevriffici hareketlerinin Ktiruist~n 

sorununu profi,rui·ı C.üzcyine çık;::rmC:lnrın:-ı ve kech.::i hc:,lklcırının KLir

C::istc.n h2lkının J:.-vriıiıci hr::rer..etiyle 8c.ğl:-:-ntılnrını belircin h;;le 

getirip;bunun c.jitnsyon ve propng~ndnlcrını yapmr:.lnrınJnn ~eÇer. 

7 -.sqn:ı.i:t.rE_E?_cj _ _.Q.evJ~':Ltlcrin 2 Ki.~~rclıi.stcJ1. ulusal kurtulu:3 mücc~Jc l8s i kcr~ 

ş ı s ınc~?l~J,-- tey_~ r 1 c-,r ~.D:.Ç~ kc ro ı c"®~ .cr 1]-l._:ı:}c_ _ _y_~J.?.O ğ:r;-c ml ~l.J-§~1 ev r _:t~~· 

ci pnreketin görevidir: 

r, .. k' r· I k S . ~ur ıyeı ren, rn ve urıye (::_cvrirnci hore.:Letleri eçısın'-:cm öne 

çıkc:,rılmc:::.sı gereken ve üzerinde ~krul2~sı gereken sorunlarJ::::,n biri; 

Kt~rJistc:n ı ı 8f<C:mcnli)dc::ri ::::,1 tınc. c~l.:'.n C.evlctll.:rin belli tarihi clönem·· 

lerele; Kür,:,::_ i st o,n ı ~...1c ulus~-:_1 lmrtul w:: mlica:~cle:s inin ve cl o layı s iyle 

elir • 
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Pc::.rÇC' lr:.nmış ve uluslc.rar::"sı ;:ıi te:likte}.d Aur.::.istc.n '2ır. Yc.ni bu 

c.levl 8tlç;rin Q..:t;!o"k ~~ere..;. j_? ort.~ h. f.c"vrr:ı:.:!-.~.§1:. .. 81'i!].,8 tıı:.s:J~~te~:. ~.E. Bu orto.k 
L.avrcmış, direkt bir şekillle er:ıpc::rrüizm~~t;n ko.ync~klc:.ndığı, cmper

yc.lizmin pl~n ve pro~rnmlnrı sonucun2o. gerçekleştigi gibi~sö

mFrgeci C::.evletlerin özgün hos2plcrının sonucuncJ.c"Jo. gerÇekleşti~ 

ri le bilinir. Amn, sonuçt.:::. empE.::ry:"'.l iZflJ:J hizıı,e;t e:..i.er. 

Bn Jo.vr2.nış, cniJen ve tes<.c.lü[en ortcy:· çıko.n '-lc::.vli±c.:nışl:::~r 

~ilJir.Emperyclist~sömtir~eci sistemin çıkarlcrınc.lan k2ync.kla

n~n ve Ktirıistan'ın sönilirlilmesi ve psrç~lc.nmış halde knlmc::sı 

merkez inCe, i st ikro.rlı bir tc"rihi çizgi olu:;:turrı1cı.ktcı.(..~ır & Bu ortcik 

c.lcvrQnış,l926 Lozan nndlo.şmasınJnn sonra sistemli hale gelen 

bir ~~ururnl.1ur.Bu ortak (1cwrc.nış,örc;titleme c:Uzcyint:,hemcle böle;e 

Çapın;lc:. üst ,i.üzeyc1t: örrjitlt:nnıeyç çıkc .. rılmıC:tır~B2~'-Lcıt P2ktı ve 

CENT O bunun en somut örncklerj_.~ ir. 

Bu artok ~o.vrcnıs;ın heöefi ;l'~ürclist.:::-":n ulusc:.l kurtuluş mücc.l.~c~ 

lcsini 1x:.stırmr~ktı:ı2.Bunc bcc,lı olr:ırd':?KLirl~istcn'ı söınürgele0ti~ 

reE ülk(;l-.;rin :l8vrirı;ct h·:reketJ..erini (h·~lk h~"ı.rc::lcetlerini) b:>.stır

m:-ı;:tır. 

Kur;listc.n' ı sömürc;GL .. C:,~t jr e n ülke L.,rin? 1920 'ler~[en sonrc? 

Ki..i.r,1istsn hc.reketüün ·~;eli~ıti~i ve bölgeele emperyc.lizıT:in c:üeyhi

ne geli9ınelerin gün~cme csl2.i[.i~ cL~C.i :-~ı t-Ust olw;;un ortctyn Çık

tıgı şcrtlarJa ortr~ Jcvrcnışlar ~eli~tir~ikleri tarihin ve emek

çi hnlkları~ızın kanlı bir şekilele şahit olGukl2rı bir 2urum2ur: 

l93l'lerGe Agrı Milli Direnişi~in bc.stırılrncsı iÇin,İran ve TUr~ 

kiye sörntirgeci merkezi otoriteleri ~iribirilcrine toprakta ve

rerek ort2k hr:reket etrnif:;;ler,_,ir. 1963 yılın'-~a, Suriye askeri kuv

vetleri~Irak yönetimine yar2ırncı olRmak (zaten o zcmcn iki yö~ 

nffit im birlik j_çinleyc1 i)," Ar sp' topr:-ldcrını 'Kürt kurtuluşçulc.rı

nın hogemonys.sHı:..~:: n kurtc:~rmc.krı (!),"Kürt kurtuluşçu güçlerinin 
Arc.p halkı üzerinc~elö zulmüne son Vcruıck(!) 11

, "Yeni ~ir İsrc:.j_l 

devletinin kurulu~:unu engelernek (!)ır için, Irc::.k KürLhstc:m' ınc .. 

scL1ır-:.~ı ~Bu sc~l:..1ırı, KUrt kurtul w;çu c.üç1eri tc"rr :fınC.~:n kırıl(..1ı 

(x)o1975'Je IrCtk't~ Kürt ulusal hc.reketinin bastırılmo.sı için, 
1 rc~n ve Irc..k ortr l~. c:.n,-~Jr::.::,;nıc, yc:.pıp ( Cezc~yir AnC.l.c.şmc.sı) hareke-

----·· ·----
(x.)-~Amc, ToC'::ıin 25 ]\lfc;y::.ı.s l983'tc bc:;;:ıc~.yan sr.l2.ırısınc" knr-

Şl9Irec.k Yurtsever Ce:l;hesi (CUD) v:; CUD içirh~.cki {;üçleri"sc:.vc.şmc:ır 

ceı,ekçc l" ri? Jchc C UB [;üçleri t:::ıror 

.. ~ 1 . • 
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25 Mnyıs 1983 'de T. C 'nin~ Günl;y KürC.ist<~n 'o. yc.:pt ı ğı 11 Ee,çlı So·
feri" bu ortr::) .. '-l::::.vrr_'nışın yc:-kın örnd::lcrhı~:en ;JirLlir.Bu s.:-lJ.ırı 
son se,l~ırı J.e, olmny2cnktır.BunJcn böyle J.e,Kur~ist8n :cvrimci hore
ketinin ve Türk, İr:-:-.n, Ire,k hc.lk hc.rckctlc;rüıin bcı.stırılnır'.sı iÇin~l.e 
bu devletlerin ortc.k çnbcı.lorı C.cvom e:eccktir. 

Bunun kr\rşısınC::.c. '-ı~~, ,:cvrL:ıc i hc..re~>.:etilierirniz in tc.vırlr:.rınıı:ı ne 
olccc.ğı sorunu ciJ.Ji ~::ıir tc~rtışnv:::,yı zormnlu kılmc.kt<:: .. ..:lır.:IJUşmc.nın 
sorııut ve öze:ün dr' .. vrc~ıı.ışınC:. karşı, Jevriiiıci hr:ı.rcketleri .ıizin ıe ortc}~ 
J.c.vrc.nıf?lc:.rını bütün yönler~ten geliçctirnwlcrinin yolu~yo:r:Jc.mı ·iizc-~ 
rine gerekli nçılıml2rın ynpılmnsı gerekmekteJ.ir. 

IV. 

Ei.~.FJ.Ls .-t.;~p ___ ~l_~·'~l ... Jfl:l..:ı;'_t ulu§. hc]:'_~l'&.:l!J.Y.:l s d iJ.fl::ir:. :::~..Yx.~m s üre c i o,:; c-.. 
Jcrinin ilişkisi: 

Düny::-· ~ıevrj_o sürE:cini olw;:turc.n üç t(:;;;;c;l öe:e sözkonusu'-:ur: 

cı.)Sosy::ılist ülL..~ler. 

b)Emp0rynlist~k2pit~list ülkelerin prolet2:.ry~ hc.reketi ve ~ir 
bUttLn ol2.ro.k ulusl2ro.rc:s ı prol etcry<~·- h2.rt:ket i. 

··c) Ez ilen h· lklcTııı ve ul uslo.rın ul us.··.l ku:r·tulu;; h::--..r8ketlcri. 

Düny<: J.evrim sürecini olu; tur.:::n bu ·öc:elc.-r? 1Jiribiriıü or{:?_:<::nik~ 
d iyc.l c.-kt ik olcrr.k tr~rııc.mlc:-,mr:.ktc -~ırlc.r, t J.ı cıı:,lcuııc Jc z oru~ı~:~o..'.ırlr;.r. Ilu 
ögelerin hspsicle, l:ünyanın ht.Jrlıt::.ngi :::ıir C.'.1C.l11L1·~~c.ki i§Çi sınıfının 
ve ezilen hc.lkl~rın uevrim için müccJelesinin Joenl mütt~fiklcri 
y::'ni dostl::~rı·~~ır.Dünycı.nın herlı:'n::_i :Jir 2.lc.nın\.~2ki işçi sınıfı~cmcl~·· 
Çilerin ve ezilen h~ükl::-.rın devriuıci mücu.._~elcsi bu ögelerlt:: uyu;nh: 
yürüuüğü (yeni Çel:lşmec~iüi) ı bu ögelerle lıütünlc~ti[\i ( iH::cli ve p·-
roe;rc;::,nc:.tik bir biç imclc) orr.nc~t.. b2.ş:>rı şc·nsı fr.zln.:.lır ı ~~c.hrn:i:ol;:.y:: 
bir şE.c;kilc.le hE:<lt:fine v2rıııası mümkün olur. Bunun içinJe, bd;r V lk dün 
i(Çi sınıfı v~ya ulusol Jemokrctik devri[ıinue bu öcel~rlc.- bLt~~l~-

bc·ü cc.: .. ,; __ i,lc .. yc.cak subJ'ektif şc.rtlnrın tr:tvin Sl~ilruesi ist''·'il 0::1 1-ıir .~,p~ıı;.-, .. - ..; ~"-"·-ne" _, __ .... 
Jur:Bu ustnlıgı. cerektirir ve krrşılıklı nnl~yış birli[Vve uyum
lulu~n Jnynnır .. Amn bczı h~llerde bir ülke devrioin~.E oluş:n sub
jektif koşullC:.r ve başl~tıl~n cktif mticc~cl~ süreci bu örrelerlc ve 
özellikle sosyr.list ülkelerle Çelişcbilir.Bunun birÇok örneLlerilc 
y~şanmı0tır.Bu JurumJ2: n)Bu brşlntılun sUrecin hrksızlı~ına VE: 
1 C-'VI'J. : :O ı· o·· -1 ''fl""' ,.ı ı;~ ı~1~ k;, r·- r ·v·e-' rr·T' .,_ı-- 1 ~U o" D'_· '-"yı· ( 11 p~- rÇ r• 'ilrı ;ı) P'O .. Z ,-ı '-"l:l Çı· · lt. -~'· <..... •• lCu\....l b .... c.. c, C" v_._ "-'L~) "-' t:.ı'-'• (.._, -·•i!f C.' ~'C 

L·:rrr.c.k gerekmez.Bu öc~clz::r ,-rc.~nrh:c.1ci Çeli kilcrü1 ort::~".c.n ~(C.L~ırı1· 
mr- s ı iç in uğrc: ş !;öst ,__::ı._~rıkl'-1 s iyo.sc:.l Çc:.l ıc:?rnc.l<:.r J~'pın.,::'.k; Ll..:;ol oj ik mt.c~-'--· 
c1 uleyi yoğunl ,..., : __ t ırrı,.'J.k ve il içki i (; 1 iç}t j_n:"-'k cereki:''"'lct~.:JC:ir. b) Bu 
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ıı- lC::.c 9 sırc:.lo.uığımız dünyeL clE:vrLni süre c inin ögeleri c1oğ2,l ( ob

jektif) C~ost ve müttefik olmr_.kten çıkmc.zıc-r. 

Dany~nın büttin h2lkl~rı gibi,dünyc devrim sürecini oluştu

rr·n ögeler Kür._cist2,n halkıi.ıındc, onun uluscıl ve toplumsc.l kurtu

luş mticaCelesinin de dogal müttefiki ve lostudurl2r.Bunun kabul 

edilmesi için herhcne:i bir tnrtışms.nın yürütülmesini (bu süre

cinin ögelerinin sorunlerının en genişligine ve Jerin}i~ine tnr

tH;;ılmc.sı en bc:.ştc~ sosyalistlerin görevi,lir) l.iünyn E::,erÇcğine ve 

dünyc.Llo.ki gelü;imin belirlcyi ci yöntinG ( sosyı:üizmc) aykırı gör

mcktc_;yiz. Bunun iÇ inde, Kürc1i.st:::~.n uluso.l kurtul u ş sc.vnşının llünya 

C.evriminin bu ögeleriyle ;ıuyumlu" sürc1ürülmesi;he.lefe vc.r~_lms.-· 

sın:n ve baçnrıyn ulaşılmasında önemli bir etkcn2ir:Bu teorik 

bir önerme2ir.Bu önermenin hayete nasıl geÇirilecegi asıl t:::r

tışrnc, konusu olanll.ır. 

Bu sorunun tc.rtışılm2sında, sc.ptc.nmnsınc~2c ve ye::rli-yerine 

konul:nr:.sında be:lirleyici olcn, t::::rcf oL-n sc,_~EJco Kitr .. ~istc~n he:.l~ 

kı;.L~..Er ~istcn ht:' .. lkının kurtuluş müc2.delcsinCeki öncü sosyc-~li.st 

ve yurtsever güçleri degildir.Bu cörev aynı z~nandn:Düny2 dev

rim sürecini olutturo.n ögelerede cltişm~ktedir.Ve csıl olcrak,bu 

ögelerin en ma2di si ve belirleyicisi alen sosyclist ülkelerin 

orr::uzl:::·rJ_Il·~-Ccı::lır.KLirc.istnn 1 ın jeo~poli tik konumu ve için,ıe yc_şo.c1ı

ğı bölge, kcnılisine komşu olmc.sı bcıkınıın.Ccm hc,ynti bir cvlc .. n ol

ıııcsın~:c.n doleıyı, Sovyetler Bir i ği 1 n s c~Uşııwkt edir. 

Özeesi :KürC.istc~n 1 Ge:. ulus:::ü ve toplwns:-_1 1curtulu.ş mücc>~ele-

1 

• 

• 

si -lünyn. :~0vrü:ci sürecini belirlc;;yon ör:;elerle 1;_u)urnluil bir çiz~ • 

gi izle .el i~ onunln 11 bütünle§mc li 11 , derinliğ;ine yürütülınelL' ir. 

F'ckc.t j,~tr-ii.stc:n hc:.lJ:.,_ının ulus.::.l kurtuluş mLca,~E:lesin;_~s bu 

durum hiÇbir zc:;rıen 2:erçekle şt irilemcmi ş, Küı<~j st rm ulus,-:ü kurt u~ 

luş hareketiyle ve öz0lliLle sosyclist ülLelcr, Sovyc:tlcr :Sirli·

gi LrcısınJn Çelişme (kısn bir evre hariç) Jevam eclezelmiştir.Bu 

c1a, kc.rçılıklı suçlc,,·,ıc.lcrın devc~.m etınes ini getjriiiŞtir ~ Sosyo.list 

ülkelsr,Kür:_jstnn hetre: e:;tine kuşkuylc. bokrns;lar, o hc..reketler 

içj_n\Le s-tLrc:kli em:1:ısryc:.lizmin p::::rwa[ını c.ro.rnıç:l~~r .. _ır.Kür .. :ist;"..n 

ulusnl kurtuluş n1üca'-1elosine öncülük eclen f~üçler (ki, iJurjuv-=' ~~üÇ·

lur) lLe s-,_~reLli olnrc,k, sosy;'.l i st ülke le:rin Jost olm::-ı.Jı( ını, 

sosy<::..li st ülkelerin ABD 1 \-.en fc.rkLnn olıı.c:c:ıcını ileri SLi.rmüŞ·-

ler '_ir.Bu cla,Kürt ulusc~l hetrE: .. etL1in l:ır~şc:.rısını kırmış, bunun yn~ 

rcırıc:.c:, ~~ünyc: ... levrim. cephes üıin güÇldlijJCS inin ötesi:..ı,:,e, zc:..:yıflc,,.;, 

masını eetirmiştir •.• Eer iki bc:.kış c:.Çısının yc:.nlıçlığının ortn~ 

Cc. cl::u[;u c;:_çıı,_tır. Çi_ı.nkü ~ Susyr:.list 1Hkclcr h:_~lkımızın :~cğul '-lost-

1:-'rL~_ı::::'. ICirt ulus:-,1 hareketleri(~ e meşru, h~klı ve empcryel izrı1i 

v ::__ sönıüre;o c ili ği za;yıflc_to.n hcreksth;r olmuçlc.rc~ır .. 

. . . 1 . . 
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Bir ez ele:_ t;::;,rihs göz :::ı.t::· lım~ Kurt milli hc.rek,;tlerinin t2rihi ~eski
dir.İlk şekilli idlli ;_~ir,-:;nne h:-:r,.:: tl·-.:ri (be:lli ölçüle:I<~c J\TEI-·1-ı.İ 
C::. irenişini l::ıir <nce bırc.~nrs.::~k), 1917 Büyük ]~kim ~evri,:ıiı1~.~cn sonr2. 
ortccyn çıkmışlcr~ır.Aslın~~,Kürt milli kurtuluşu ve b~tün C::.tinyn mil
letierinin kurtulu~ hnre tlcri nçısınJcn olgun ş~rtl~rın orteye 
Çıktığı clt~nyc .. ve bölge; koç:ulL:-.rırE1r'.,ICclr.:~ist:::n'c.:D. bir ;Jo_y·~:::m ~u;~er 
1Joy:--· .. milli ~:irı:;mTıe hc.,rekc:;tleri yeş,.:;rnıeye lJc.,,~~l:>.dı. 

Koçciri ve ~eyh Snicl hilli Dirsnme liccreketi,TXP'nin sosyc.l-şo
ven kcrc.:::.~,:tcri:cL~en c.:ol::-.yı i :ı irt ice. hc~reLctlcri 11

, ıı emperyc:ü i zmL~L c:liy·· 
• ls Çıl<~c.rılnn h2crcketler, or2:r:,:rıizc; ec~ilt:rı hcreL8tlerıı olc.r~'.k ı:ıc.hkum 

• 

• 

• 

eci.ilL:e:.:e üün yc,ıuncln., Sovyetler ::Jirl i[ i ile Çel j :-;ırı1e iç ine gir~ i. :\o .. 
mintern ile hccreket ~ir çeli~me iÇifte gir~i.Dersim ve Agrı milli C::.i·· 
rz_ı~me h.-:;re';_ctlorü~e bu .::.kı lx::tte1'. kurtul::~ <' .. :ılc.r. Irc.k Kür·,i.istc~n' ın~ 

Kür~istcn'ın2n Sovyetler Eirli:i'nin böl 
bir (L·L.izoyin ortc'·Y'· Çık,·:nsı ve f-:.''rtl r·ı:rnn olgurıL . .şmc-·.sJ_nın sonucunCe 
~·kho. ,:.::_ Kt:,rt Cumhuriyeti 1946 '..::.c-~ kuru.l·.~u~ :C::::.k~ü Öirtrü kıs:::ı_ cl::..~u.Altı 
: y l; onr:-:, ı c!~ ~Jery~ li st lu. i n ve s oı,:ijri~,s c j ı,~ ri n s.'-:'~~~ ırıln.rı i Sovyet L;r 
Eirli[i'nin ort~y2 çı~~n ~ vç bölec kos;ulL~:.rı1ıc> .. n ·~olc:yı Kürt 

i.i.retici cüçlc;riü ve Cc:vrim 2ill:>J,.ik1c::rL:ı.in p0rÇc .. lc:.nnıo.sı bun:...~::.·~ bclir~· 
lcyici clclu • 

1960 1 lccr.J.cT1 sonr<' Irc•k KU.r .~i st mı' ınc.~c, 1mŞh".ynn ve ll H:::.rt 1976 
D~;r·ler<~s~. onu i lo otoiıomiyG k.:wuçcm 1 I' c'": r~t Ir,J.k s ömür e~_; ci yöneti ~j,.:ii.1 

otonaminin yr:ı_sc~ıo.rını. h-:::.y:· tr ('eÇ ir(ıerLss Ln, __ (.:;n CoL~yJ_ ~·cc:;~ r:·ı,~>n s i-· 
ıc~hlı '-~üzcyc1e Nc:.rt 1)74'ts :r::,l:-.y-h ve l\I;:-rt 1975 'to,Irc:k vt:o İr-11. 
sörı1ürc:eci c~evlctlcrüün Cezc-.yir 1 ci e ::~L~L.:.~,ın~·.sıyL. si.l ı bır':l;:,;ı:::~k 
zcrunclc. l;::-.1 ~n bur juv.'.·~·fev .. : c:.l ön'-~crl L ı i KU.rt ulus eel lKı.r~; · , t ic.lo, .~ün-· 

elen ö lcritLGrL Sosyc.list üJ.Jcclcr ö st jlc; ve Scv";re-~1c:;r }):irli~~i 'ni:: 
politiknsı il~ Çelişir jir çizr.i izl(:;mcxtc~ir. 

tilln~l'-'rle:,politi:;: uyumlu :Jir geli 
iç tnc.:u olrııu.c;;tuı· • 

ç if;t e:: vc tLnm: üzJe sosyalist 
cöstermiş ve politik Çelişmo 

. Bu 2urum,sürc~li bir ~oLilJo;I~rt ulus~l hereketlerinin sınıfs~l 
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knrnkteri,bir bütün olnrnk politik dokusu,ilişkilcri ve önC.er~ 

liklerinin kc:-,rkkterleri ile nÇıklc:nC.ı: "ÖnC.erlikleri devrimci 

önderlikler cleC,ilc1ir, clünycı devrimci sti.reci ile çclişiiwli bir 

yetpıdaclır" denilc1i.Bu izc:h. tc~rzının yet2rli clmc..c.1ığının hc..yc.~ 

tın çıkc•.rdığı bir sonuçtur.En c..zın2.:::ı.:1 bu izr.~h tc.rzının çözümle~ 

yi c i olmndıe,ı ve eksik oluuğu görülmelielir ~Öyleyse durum nce. ir, 

nec1cn ks.yncklc:mrı1c.ktc.c~ır? :Bunun cevc..bını iki yönlü verrnek müE:kün~ 

dür. 

Birincisi,Kürt uluso.,l hCLroleetlerinin yc.pılc..rı ve ön:lorli(;i~· 

nin sınıfss.l karakteri buna enc;clc1ir.Bunun üzcri.nC.e C.urulrrı2lı,::'cır. 

Bunun yanınJG,KürG.istc:cn'ın iÇinele bulunduğu ko::;:ullar bu tür r:e~ 

lişmelere kGynaklık etmekteC.ir. İkincisi,Jtnyn devriminin en 

maC.disi olan sosyclist ülkelerin politikcısı buna engclC.ir.Dahs. 

doğrusu hakim ol:-:~rc.k politi.kasızlığı,özel olar.:·.k polm-cmk yc.n-

lış c.nlc..yır,lo.rı sözkcnusu~1ur. Ç:.)nkü, böl;-r,crııizclc ve Sosys.list til~ 

kclerin önemli ögelerin~on 1ıiri olan Sovyetler Birliği'nin 

"kulc.ğının Ll i i:ıin-le", büyük önem8 sc.hi.p olc:n; böl;~emiz st;:üüsünün 

tc.yj:n el:j_lmç,sinue belirleyici l:ür yeri. clet:n Kürdistcm ve Kürt 

ulus sorununun sosyc.li.st ülkelerin sistemleştirilmif;?, pro[~rctml.:ış~ 

tırılmış,dogru ilkelere ~ayallan;dostun ve dtişmo.nın c..Çıkç~ bil

diği bir politikc..sı ve anlc:yışı ortc ycrC.e yoktur. 

O hc.lue ne yctpılmc.lı,ıır ve t:,.:rtıE;ılınc.sı gerelcen sor1;ın ne,lir? 

Bu sorunun cevc:_bı kc:.ps:'.mlı 1ür yor,_~e du:r(.lugu gibi, c;enel 

bir cevabı gerekli kılmckt~dır.Bundcn ~olc..yı,lilkeıniz sosy2list

leri:nüı, bölcem iz sosyc:,listleri:rün bu sorunun ~JL1tün yullc:.rını, 

şartsız ve geliçtirici bir cnlc:.ınC2, {ô.tnC~cmc c;etirmeluri c;crek

m<::Jct e u ir. 

v. 

:f.~~-nin G.iiE.§.Y __ KU.rfj_ş_~,.;~n 'n_ sq.lQ];_:t:~::t__şı_jJ~jj1C 9rt_szc. çıkc.n 12..9:~~ 

zı lel;';erle::nC~irJiiGler ve tc.vırlcr üzeri.ne kısa bir cle~g 

l)T.C sömc.iru:-:;ci·-rnilitrtrist c:liÇlerüıin~Giinuy Kür2ist2.n 1 :::t ye.p~ 

t ı ğı sc:hlırının, "enrperyalj_ zmin bölr-.e::ıni z.J.e vc:.rolc.n r;enol p.lC.nlr.r 

rı 11 ile cıç ıklrnmc.,s ı, ycpılc~n '-:c~,crL:cn.~iE,elt;r le:n biri·.~i r. Bu de~ 

ğcrlen_~irıne eksik ve y-:::~kc'l~nı<ıc.sı gereb:::n e.nc::_ h.::::_.~~!'J-11; ynketlm1~ 

mc,.sı için yeterli oln!:c,yr .. n iJir ,1e("~erlt:nc~irt~e·_:ir:I•1eselenin tetrihi, 

s iyo.s i öze;lin boyutlc;rıüın sc::tmıin::.s ı 9 c.l ınc:.cetk te cl birle;r ve izle~ 

ycceğimiz mticetCelç çizgisi b~kımın(nn bilyük bir öneme B2hiptir.Oysc:., 

yc.pıl:'.n bu c.leğerlen,Jirınç bUtün 1Ju yc.nl:: . .r.len ve 2.crinlilctcn uzc"k~ 

tır. 

• 

• 

• 

• 
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T.C sömürgecilerinin s~lC.ırJıgı ~öne~:0 5 G~pery~lizmin 

h<'Ylt';i pl2nlrır içinG.e olduğunu kısc:cc: bLc kr:z d~~hc. bolirtYı1ek ister~ 

suk~ 

~Türkiye' nin emperyc.lizm iÇin ~:::-~lle" cLçl1: ı.-,ir üs hctline getiril~ 

mesi ve bölgcınizin Türkiye te,rc.fınC.cm kc~ıtrul e('tilmesi iÇin nskeri 

ve eskeri teknik C-ÇlL~c.n güçlen:~ir ilmesi iç i.n yo ':un çc:.l ışmEü,~r vc.r ~ 

Çevi.k Kuvvetler ycrl;.>' tiri.lmssi, o.tc:m 'xqlıldı füz~lerin yerleştiril

mesi, yeni h:.:-t.VD. cü::-nln.rının c.;.ç ıl m:-. s ı ı r;~evcut · skr- ri rv:.vc. c:.lc;nle.rının 

e:·eniı;:lotj.lmcsi v. b. Bunun yc,nın'-1c~ ' 1 ,lc:n(~l<:r"s:lcLLik", :rseÇim" ve"par

lamentcrcilik" oyunlcrının, AmerikG 'nın J.,-:mcl~rcsi :Jlcnın2. göre gü:tl~· 

deme c;eL~iği, f2ko..t burjuvo. muhc"lefet2 bile tc.h2.mmül e~..1ilrneyerek, on

ların siyasal pertilerinin kc:.patıl~ı~ı, 

~Hazi.rc.n 1982 snvc.şın~~c.n sonr2..,J_,üiJ~1:-~n ~ ıı:--~ i::;cc.li ve filistin hn~ 

reketinin eskeri dnrbe yemesinin crknsı'0·n,~ilistin hareketi üze

rincle yeni siycı.sel oyunlc.rın ~._1öndüğü ve \.. cry~list pl&nlnrın zün~ 

C. c:: me es ı~~ i E;; i 9 

-Suriye ve İsrn.il ercsınde, yeni bir s~vr ın pl~nl2rının ycpıl-

clığı, 

~K ür_, istnn ulusc~ı ho.re:'-c:tlc:rinin :x: st J.rı ~-ıı;c;.sı iç in, gerici p1.$.n-~ 

lnrı~ yo[unlcştıgı, 

:-eri·~ ( __ , . 

cilik lel:.1i.n~e son bulmasının (;;u.rtL:rıınn o1~"UJ:ı1·::s·tırılmo.,,rr· ço.lışıl

,_::_ıe;ı' Ir::::.k' ta Sa2.c~ccm yönl:t iulinin ekoncıt1ik 9 s iy.::::.s~~ı ve asksri clc:~roJc 

::::.ciz C.urUliiG. c.1üştüğ;ü; İr::.n gerici yörıstj ı.j_Jün? !ilcriciliğin;son kırın= 

tılarını ele. tesfiye et;ııek iÇin S/~l(ırıyi. ' çtiği,TUDEI-J'e,Ee.lkın 

Fodfuileri (Çogunluk)nc sc.ldırılc:rını ·~~ yöncltti~i v.b •• 

l .. içt ir: Bu "~o __ ru1 r r:ın ~örülmomd:s i mümkün 

G.cğ,ilcli.r. J!'ekat bunun y::->.n1nC.c., }Üc.nın öz ;ı ~· 

ccrckir~Bunu ,:::_~ yc.zımız·,:a V0rme:y\c: ÇP.lı:-t,_:c. 

2-T.C sömtirgeci-militarist eUçl0rin~n 

2rının JQ cörtilmesi 

rısı döne:minde,İran ve Irak'ta muho.lcfet UçlGri ~rQsındn ç::::.tışmn

l2.r ( es\:crj ve s iycsc·"ı oLTnk) tc~svip c< i _;z? Cjluı.:suz boyut1(\r kD.·~ 

zn.nmıştı.Özellj_kle Irs~klı r;mhnlefet c:i.lÇl ·:ı::: inin iJu çc .. tı:)nw.ların so

nucui'luo. suÇlc:JmGl8.rı devcJu ecliyor(~u.Ayrıc:·., CUD r:~üçleri,:CYJ3' c: yeni 

bir sr.·.lc1ırı yc~po.c2.kl<2.rıne, :.1c~i.r prop2E:: .. J. ~:· 1 ·-:rLn her yer•_.s ve yoğun 

bir ::;: ckilC.c surd'Li.rL[yorl::::r;_.ı. 

T.C'nin sclJırısın .. ~;:;n sonra, bu .mÇlC' :-J· r, ni boyutlc:.r kc:.za~, 

n;:.-·.rcJc, i~;ılcrin ve crt~~~;nn clc:ıhc:. c2. k~.r;ıJi~~::J::L:: tırılmc..sını petirc1i. 

Bir kesime ~örc 9 Ji&orleri TC ile ::::.~le 1~~i~:c~ir (Cirekt vey~ 

., · kt ) -~ ' ., 1 , k - r~ C ' · ' ' -'- · t · T' • k 
en ,:.,ı.rc ;_:__,unc,:-ın cc ~'yıu:-L c usı.ı.ı ~. ·yJ .,:vc·c cG:,:ı.ç ır •. uır e~ 
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sime göre de,di&erleri ile T.C arasında nndleçmn var~ır:Bu sal

dırı dcmı~ıklı hc:~zırıc~nım.ştır •• 

Bu cle,':erl8n'-:irme, IrcJ;:lı fÜÇleri:iı c:eğerlcn-~irmesi olii1<: ktc:n 

öteye r~eç;ı;çcli. Bu cleğ,erl0n~in:eue, subj ekti vizmi.n ve ks.r~.; ıl ık lı 

öfkenin nğır bastığı; bundan uolc,yıcln, ı:.loğruluğunun isp;~tL~.nmnsı 

zor olan, verili sornutlc.şmay::-n ve en c:,zıncl.c.n erken olan bir de·

ğerlenJ.irmeuir. Cl betteki verilerin ort2,yc~ çıkilm sı h~-~ı ine~ e 

söylcnnwsi gereken rnutlc.kn söylen,_;cektir ve söylenrr;.alidir de •• 

Bu cle[erlchuirme:Dikkatleri asıl nokta ve meseleCen yani 

T.C'nin sc::üdırısı ve T.C ile Irak merkezi otoritesinin ittifn~ 

L:ınclo.n baçkc.. yere: Çeken, sal:lırı kc.rşısını:.le, ortc..k c.1c.vronmr:.yı ( c..s-· 

ksri ol2.ro..k m"Lünkün clt:ğil::1i, hiÇ olmo,zso s iyc..sc.l olarak ve c:cyrı 

ayrı c.lc nl2.i'Ja) engelleyen bir C:e[erlcn::_:irrıie olmu~~tur. Oysa T. C 

sörrıürc;.::::cilGrinin Iro.k il0 ittifnkı sonucunJ.c: çü.:..an sc..lJırırnn 

g-Ltn::emG gel(i[i,i kof::ı.ü1rrl.lc:ı, Ir::::klı v0 Ir:::J':: KürJistc.n ':nın muha.lo·

fet ç:üçlc:riıün kc:rıl.li Çel i ~;'m<2lcrini bir tc-r::fc:. bır<:'cl;:c~rak, saldı~ 

Bunun yc.nınt...:c~Biribirine muhnlif giiÇlGrLı, biribiri1c;rini e

lcctirilcrinde ~c ciJcli ve bilimsel olmalc..rı geret.ir.Ayrıca 

bu kcnu hC:::r :;.Gy ,ç:;n do.hc:: Lızl;::, ci · iyct ister, "sv_çlc.nmk iÇin 

suÇlcrnc:Jc 11 hiÇbi.r güce ve emekÇi 1'-ı".lJl::-ırımıze, bir ;·;e:y :tcc::.zc"nclırn,~. 

m:::~z. 

J3u yapılr:.ıı.adı. Suçlc:ı;:o.lc:.r biri birini izledi.. 

Ircklı muhnlefe;t e;üÇl8ri arasın~.?Jd çc.~tJ_~ri1c.lcırın ve bUyük 

siyc:.sc.l olumsuzlul;::lcrın, uzlc:,~-ımco politü;:rwının;T. C ve Irr.k SÖ·-· 

mürgccilsri.nin ortc.k pl.~nının hc.y2tC:. geçirjlmesi o.çısı:l~:,_,.n ko~· 

lnyl ık sc.ğlc:r.lı~;ı açıktır .l'c:.lcr:t iJu ;:;u c.nlamc r~·elmvz ~ "Çc.t ı ç:mc,lcı.r 

önce c:n Çıkc:.rtıldı ki, bu pls,n rcı.lntlıklc::~ hcı.y::: .. tc:.l geçirilebilin-· 

s in. 11 En c.z ın;lc:m biz i.m bu sonuc o. vc..crmamız iç in 9 yuk<ırıc.1c,c..1co ~.:;~:;lirt-· 

ti~imiz cibi; zsman erken ve somut veriler ortn~n yoktur. 

Heleki bu suçlcmoJ.&rın V8 c1e[;erlc.m·:~i.rmeıllierin c:k2binde, IrcJc ı ın 

hLi.yi..ik bir güÇle (askeri komc:cn~.ol::::.r, uçoJclo.r ~hel ikopterlsr viJ. i-· 

le) K;'_r ~istr-.n Yurts~;.;ver Birliği' nin e eeL; en oı,:uf~u; İrc:.n ve Irnk 

K"L:ı<~ist:::~·~ııı sınırınC.c:c olc::~n,strc,tejik önc;m~;.; sc~hip ;ı~'lç:ı_nıtmCi c,l2.~ 

nınc'n sc:l:hrısı ve KYB':;ün kc,rı::;ı koyuşu biluı (x:), bu tür suçl::::.~

ınr=:.lcr iÇim:c oL ... nlo.rın :...1-:.;rinlGn dü:,i_mm08ini günc1eme [;ctj_rı'nckte-· 

c:ir.Ayrıcn, İrcm c,s:.;_c.;rj_ rr~.Çlçrinin? Irc~Jı:: KDr ilc: ~.Jirlikto ;KYB ı e 
o o 1 . . 

--~---···-------··----- ------
· · ' AL~ RIZWR+' . ıçınLe, ~ ~A ı ~ın aç ıklc.n··.ııi;;tır. 
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ve İrc:ın Kür·~:j stc~n' ınc~akm yurt s s ver güçlere ( İr,~n Konwla, İran KJJP) 
snlCırmnsıJe: işin tuzu bi~eri. 

3-Resmi ve örc:ütsel hiÇbir ci~,\..~i rapor ve bigilcre _:o.yo.:J.mo.do.n; 
ix~zı i:CÜÇlc:rin kcrl'l i püzıccl ç ıke:.rlc..rı ve sc'_!'uınsuz cc. (bir kısmı bil~ 
mcycrek bu çizciye Jbştti) ortcyc- stir~likl(:;ri,oldugun2cn Çok-Çok fnz~ 
lo 2"~J2.rt ılc-~n; btmwı ymıınJcı, s ıro.Je,n hc.lktcm unsurlc~rın v<:::r,:~j_kleri 2>~ 

h:::rt ılnııç bilt,ilvri .:;se, s nlcırD>k 9 ygJ,p~l2~n c:e::.erlcm·;-~i.r .:sl erde; o.e;ırl ık~ 
tn olc-Jı c:;,eğorle;n.l irmclEJr,1ir. ::::u he:;ııKn herııen cl ı şc:ır(Tc-.. ( Avrupc. v. b. ycc;r--· 
lcrJe) çıkan blittin yayınl~.rJn eecmen olan bir egilim olJu • 

Eu ~d[crlenCirmelerin;nbcrtılmıç bilgilere clnynlı 2.jitasyon ve 
prop:~r:"n~~,ı~,J.n; :~~::vrirnci J::,.:::re:;,_:"tin T:_a .. l-:::iye vG K·Urdist-~~n' c.1n kolunun
kc..nc<~ının kırıldı@;ı, 12 Eylül ,.,;y_en_i.;.1.2J-s inc._çn sonrr:, Lı ş i st cuntc.nın 
bütün -">1c.nl::~rJc e(~E: ><::nli:';ini 11 kur(,_~u2;u 1 ' bir i..~önemc.le; clevrintci h:~.reke~ 
tin ,9_Q}c yönlü_ hc.zırlık sorununun olduf;u bir c::vrec1e ne kc-c:·:,-ır ZC!.rc.rlı 

ol::ı~cc&,ı ccÇ ıkt ır. 

Geçr:ıiştE::, '2evrinıci hcrel~ct bu scruncJ..:'. ol:.lu~un~:-~n f,~~zlc. y~nlı~ 

yc:ptı ve bu ycnlı~}lnrının on:nınclc kendi s ine, z,-.:"rc:r ver\~ i, ki tl eler 
iÇint.'.~e güvenin sc..rsılmc>sınc: yol ;::_çtı:Bu c.lışkc:nlü;:to,n c~cv~L'imci hcı.~ 

reketleri.LiZ in vcızceçmosi re:kir. 

11 Sc:cc1cce~ bu sorunJ.2, mı, c:)c.rtılnıış ~Jilt;ile:r ve hc.TKrlero J.rwcınc,n 

ujit2syon ve propc.ecn~c: ynpıldı? 1 ' diye haklı olnrek sorulubilinir: 
·' 

C8vco!Jımız olumsuzdur. BirÇo}c neselcc~8 bu yc:.nll.'Ş yc,pılclı, y::.~pılr:ıc,yc: 

deVCJn eC. il di • C:8hi t O lnlC'l'Jıkl::::rı VO Öl\lüriilmG (:ik le ri h; lde:, C'd j_şleri 
y<::pılcn ve pro~l:..ı.t:;o~n\2:~ :;elif?tirilon olc.ylcr d2h2 bellcklc;rLJiz,,~e(;ir •. 

"Dışccn1C'c 11 ycLZCork\:;n~~e, iÇcr_,c ( ülkc~,~c) bu ycczıl.~nlc.rın Çc.lışmo .. -
lcrını yaiJc.cc,kların cL~ul:::l2~rını, sorur.ılcTı 2~~o.rtc~r2.k ·VEe; c.~cvrim\ıi hn~ 

rcketi oldu~unJ2n bc.çk~ gUÇte: gösterorck;J.evrimci h2r~ ti ve dev-
rimci~Ccmokr2t,yurtsover unsurları h~Jef cösternıe ysnlışınn drlşme

moliyiz. 

4~·E:ü tolılik\;li C:e rl0n ,ırmc ve; ı:::Ç~ilime coliricc ~ Bu de, T. C 'nin 
Sc~L~ırısıno. i.li r .. in hczırlı.ldcTın, 0üt.~n c:: Çler tarr:.fın~>n S2pt-.-:"l'lii18.~ 

sı ovresinc~e ~bunu sc>de:ce tc.:s~ıi t cc:-:::r t~vrı için~,e oü:m ve lnı sc:l-
clırıyo. kcı.rşı koycc;::J;: cücü hiç mi hiç cllı1c:clığı hc-:.l(le, J.stelik Tdrki= 
ye ve KürJ i.stc:c:tı devriıi ci. h2creket i.nin ccçt i,;i evre yi hes.:-:.p etmeyE:-· 
relqsorums-uz bir şekj_lc~o,scdt:ce isrı:ini '::J.uyc;.r::nc,k için,kcncli prc•pc.·~ 

e~c.'Jıcl::cs ını yqJmllk iÇ in sc~vaş ç ıp;ırtkcı .. nl ı i.~: yaps_n, kitleler iç in~..~ e cL C; 

z2mnnsız tchriklere ~iren e[ilinıGir;Bu o~ilim,Apocu ctilimJir • 
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Apocuların bu tc.cvrı ı b:lşlccl2rının sırtındr:.n efendilik y.~:pm2"~ 
ya benziyor.Kendileri s~ldırının yapıldı~ı nlanda,sndec0 bulunrnek iÇin bulundukları hnlde,snyısal olnrnkta 9 ynpılun saldırıyı 
bırc."knlım göğüslemeyi, bir snut,yarım so.o.,t direnecek s::-xısc"l e~J.ç~ te clm::::.c1ı&~ı hc-üC.e bu Çı 1{ı;ırtk2.nlık yc..;,pılıyor ~Tom bir sorumsuzluk 
örne~)i •• Gerçi ı "Apo cu 1 lc~r:...~nn b:::·.şkcsını beklemek abesle işt ic;<ü
'"~ir", :_~enilebilinir.Bir nnlr.:rnC.c. doğ.ru. F'cıkat bir diğer yc..nd2.ndo", bu nrkr:.~..~<:ışlo.,rın bu yr:"nlıslc:-.rın._:cm v2.zgeçmeleri iÇin Çnlışmc:ı.k 
lıcrks s in, her c:ticün ve hepimiz in r~örsvi.lir. 

J3u ,:;~-ı~:~ırı·.lc.m sonrc:C.c.,, Apocuların~ ou s:<.vc:.ş çıcırtJ,_c__nlı~zlCcrı; kC'n ve 1J<:ırut Iwkr:.n Çıt~.ırtk-·nl ıklc.rı; c:.b.":'rt ılıin ş bi lgileri yo.y~ 
gınlc.·, tırma eğilimleri 9 dcstlc.;.rı Irak K:DP tcro.fınCın de,. güÇlen~ 
C. iri lrli. Sc:.l\..1ırının olclu[;u L',lc:cn,lc:ı oraC.aki c:c:tÇlerin ( Irc:.k K:DP, IKP)) 
C:ircnip~cliremTıed5 kle ri ve 110 öl Çu\..1e c1ir~;:;n,lilderi konusu C.c..Jı.2.. 2.~ 
çı]dıf!,c_ ko.vu~:mc"c.1ı[,ı cl öneme: e -·ki 9 C:c:::Jıc sonrn or2"'-~2ki güÇlcri.n, CU.:C 1un direnrneme kc;,rc.rı c .. lc.1ığı biliniyor~~o c.l<:ınc1c" büyük ço"tışma~ 
le.rın olmt.:ı.yc.co.ğı r;erÇeğini görmel{ gere1,irC~i. Bunun böyle olduğunu gösteren asıl ve belirleyici veri:oradaki güçlerin stratejik ve tcJctik görüşlc:rL~ir.O alancia (Behclinc..n c.lo.nınc:cı.) bulunm1 rçüç~ ler, T. C' nin sr:~.lclırılcı.rıno. k::rş ı c1i;ranmeyc h2.z ır"J.ıklı clıır-::c~ıkl::'.~ 
rı gibi,böyle bir anlayışlarıJa yoktur:Çtinkli,T.C v.b. Jevletlcrin (yo,ni KiJ.r,:~istc,n 1 ı bölüşmüş clevL:tlerin) müclc.h.:üesi karı;ıısin,::_,~ 
s:Jvc:ıŞın2" stre.tejisj,ni benimseyen r.:;tiÇlcr Je[:il-::.ir .• Ay:cıccı t:>J;:tik o.sl:eri plan~c:.,bu so.ldırının ve heleki bu salQırı sürekli kılı
nırsu,bu B~çlerin listcsin~en gelemiyccckleri açıktır .. Tabi ki 
i~ımıl<:Tc, vc'r.rı:ı'J.k iÇinC.e 9 Kürclistnn 1 ı ve Ki.irdistcm 1 da mücadele; eden siyc:.sc,l E;üçleri ve örgütleri iyi tanımc~k ('erekir. 

Ayrı cc, CUD güçlcr:irJ . .::.e:n biri olc:n Ir2k K:DP, CU:D 1 un ır se.ldırıyr::_ 
kr.rç:ı c .. ktif -~:urrncma, geri çelcilr:J.e ve T. C silcıhlı c;üçleri ile çn
tışmaoa11 ·kcrarının olQugunu en iyi kenCisi bildi~i ve c karar 
altın~o. imzası olclu~u hrlde 9 bu dem&gojik ve yalana ~ayalı prope.~ e;~ı1<~'. yc;,pc.rcc.k; hc,lkinıız ı~ lı ölge ho.1klc:.rı,:,ız ı; cl·(j_nyc-, il eric i, ci evrim~ ci, c.1enıokratik güçleri.ni yo.nıl tmc:.ya çr:::,lışıyorctu. Çünkü, Ircık K:DP ve 
C.cstlcrı Apocuların pc.rsc;, topL:wıo.yc. her ZC'm:=m olc1u[~u ::,ibi, bu c."lö·
n.c:..:ııh:.e Cc iht iye Çları vo,r-~_ır ~Halk h0"roket inin };:(j__rşı-kr_•.r:;ııy8. lmla:ı... 
cc"ğı sorunl2rın 9 n0..s ıl olsa onlc:ır iç in önc:rıü yoktur •• 

Türkiye ve KUrJistc..n devrimci hcrekctinin;yenilgi Jönemini 
nşmcık için ç::::~balo.r cöstercLi8i 9 örgütlenmeye 1J2E;,l2.dıt,ı;ysrc:.lcrını s:.ı.rmcı..yc, Çal ıs:tı~;ı; bölgemizele empcrynl iz min ~Jin~· bir türl·ü pltm~ 
lc:-,rının günC~emc1e olc1u~;u bir evrocle; c.lx::.rtılrnış :Jj.lc;ilere, zerÇc:?e l:c!yanmc"ynn ve yc.lc:mlara '":ayalı nj it asyon vo propc.g.:aıc1a\..1<:m v::;~zı:_>;o-
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... 

L ·r'-:;:.:;ti clc:u[':un~~c:m bc.şko. gösteren, c.bc::rtc.n oğilim olC.uğu görüJme= 
, ... ~.·-:·-..-;~·::ı ı-ıı-ı.-· .... r-,v·-ıv.-:• ,::ı_.-·,vr-1-,.cı" r,.::.('<ı--.... nı"···ı --ll";(....,"•;ı ....... n~ hr)r c(~rtt" b,·,r!:ıf r:·o'"n 

L Ld. J . .1.. .,., .: ... )U.t :.) . .tl ,y U . .Jl .LJ.· ..... u .... ~) ... L .,__: _._lll (:_0 U.. ':5' t.... 1. l . ~.:_:{..~~~----~_,- ;tı..:, c... ..LC: U V <~; ; .. Jt:= 

:;,._ e.~zL·ı~c.n, iJu S<.'r:tt~;n scnr::." Apoculc.rı olc:.nlc:.r·-~c:m c:ers Çıkc:.r 

--,~Jı·~ı"nl"r "I.htı..·l.,ll~ "'"'''"''1···-.-,z 11 " .Apccul'""r vıll··r'ır ı'n' tJ'.lrı.-llü '-y~ i!.i( ... Lr. J.. ...__ .... • c __ \.,;' U,j lL .. .d .. !.lc!.- • o .ci ' t_ U ·__.~ '-.t. -" v V 

J"'.nyor_;_c.r.Amc:, bu için 9 rıc:.~~·:x;: ;;ibiıı nc~sıl yc-.pılncc::ğınıdcı hiÇbir zaman 

.~üçün;;ı.-:;c1iı.C:r! llv_ scrurrısuzluktcın ve ncsnc)l provak2"tif tc.vır'-~-an vc;,z

zeç jJ_r,cl i:, ir o 

1-BölGeQiz~e,emperyrılizxin yeni planıcra dayanan oyunlerı son 

bulmuş ci_eği.lc1ir. Emperyalizm; bölc;emi zde gUÇle:nme~-c ve işbirl ikç il ert~ 

"'Ü ( clcvletleri, hLi.k~~metleri, ege1·:en s ınıfları) ays.kta tvtc\l)i lı:ıek, 0~1" 

ları daha da militaristleştirmek iÇin,varlı~ını bütün y2nlatıyla 

ortaya koymuş bulunmaktadır.Yap~ıyncagı çılgınlık ve macera yoktur. 

Ka,rr_,c: ~ j_lerleyen, r,eli şen ve '='ünya çc.pındc, egemen olncc:k fÜÇle; cl ünya

da çür::tyen, cı,salaklnş<:m ve çöküşe giden güç arasır;,daki ka'~l!o?C.ır. :2u 

k--ıvt:·D.nın, ne ka'"~c:T çetia ve kurs.llc:,ro. sı[,ma~racc,isı açı~,_tıı,, 

JJünyu ve bölgeıııiz clevrL;;ci, ulusal kurtulu::;çu ve sosyc.list güç-~ 

leri~in bu duruma k2r~ı duyarlı olnaları yetmez:Yapılması gereken~ 

ls I 2 yz- pmn"l2rı.., bunun j_ç ın öre:ü tlenme leri ve techizctlc:m•iıaları c;e~ 

reLn~ek~c c:: d .iı_1 • Zc.ı.,ı::ın lco.yb., emekÇi l1o,lL1arıııııza ve dünya devrimine zc;_~ 

rr:~:c" verecekti.rzllevrii-1ci,yu:r1;sever ve sosyalist herkes 9 her e;üç ve 

or,-: j_ t :.ce di s ine düşeni yc~prııc~lıc~ır. 

2-·I" C sömürge ci.~ mili tsrist güçleri:::1in Güney K-Ltrdistan 'c" salc1ı

ı·:ıEn ~:;;ç-;;'J::<~ -,st-=~~1' ~- ;::;rcılarındc:. bölüçen rrıerkezi otori telerin;ne ilk 

ey1e;~ı1ei ı,: ir ve: nr::; c~2 serı cyle,üeri olscaktır~Kürt ulusu t<'.rihin~ 

de bunun o:i.r ÇC;~C ci:::'ll(:'.~l0ri ycc;:;:.::n~J.; I'c::kat ülkemi.zi ecemcnliği altı~

~J.C~ .':.l2Jl JevletJer:.J.eki cevrin ci hc:ı.reketin cuyar;3ı:::lJ..C,ı sonu:;unclcı, 

':.::ı.:;. sor:;ınl..'::.r c_;eçici ol2r8.k tarihe e;öı~n:il,~ü! Amn clüçmc:uı :Jizi sürekli 

r;;y::-'fl'Lh tııtmc.y;: Ç2lL;<ıyor.( 11 Su uyur cE'şme.YJ. t::.yur:ısz 11 .).Çünkii düşrr.mı.ın 

çr:<l L-ırı.:: s:_ lJur:>~ ~c:.n L'~lmc:l<.te~h r ~Bir y2cndcm~ clüfJr(lCJlln kendisi büyük 

iF z:- nıri;:·::::n :: 1J;ız 2n küç:) k lw.zanır) , krı.ybett irc1 if,'~.· ine cl<.:: :;kezE·.n:3.ır2.ık·-

2.:' .ı .. t::: ~lr:ı'::.k :.I zere, bölge c evrim c i hareJ< etler :i.: K·:.trd istrm 1 üı bd·~ 

l ·ı Ç li,,_, ~n-:_::_:1 G.evrL c i r·arel~ct imi.z c~Ç' lSHJ.GC:~n c~oğ,Ur\:~ U{~ U sonuÇl2r ~i·· 

lc.r ::c<3J)J +:; c;t ·t_;:: ve:; ClUşm~:mc_ ka:cs:ı 1JG.rikatls.rıtı (ideolojik~ siy.ss:::ıl, 

torl~ms: l.J~~ı-tcrc1,2sker2) oluçturulmssı yoluna git~ek zorundadır •• 
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T. C 'nin G.Kürdistan 1 2c ye:-~ pt ı ğı ;; sınırlı 11 saldırı eylemi, bu 
noktadc~ durmayacs.l-ctır:Bu so.ldırı, c~ahn büyük soldırılar için y8r 
pılmış bir provaydı •. T.C devleti yeni saldırılar iÇin hazırlan
mc ktn~dır. Ve İran~ Irak savc:cşının kaznndıl;,ı yeni boyut lmrşısın~ 
dcı,T.C devletinin daha boyutlu;nçıkça,sadece Kürt hnlkını de= 
gil,bütün bölge halklarını direkt ve tehlikeli bir şekilde il~ 

gilendirecek bi.i_yük ve kesin....J:.§_galçi bir müd;:,-:_haleye hazırlcnmo..k~ 

tadır .. 

3-Bu yazımızın basıma girdi~i gtinlerQe,bölgemizde daha te
mel gelir>meler gündeme gelc~i. Bu cı;elişmelerin en önemlilerüıclen 
biri: İrcın 1 ın, Irak Kürdistnn 1 ına ve Irak Kt_trc~ista:ı.ı' ı yurtsever 
güçlerine se"ldırıyn geçmesi;KürclistEm 1 ın belli bir alanına. (Hcı~ 

cı Umran) (x), işgal etrııesicliroEu yazırrıızcle,, bu konu üzerinde 
derinlemesine clurmamız mümkün degil.Fakat,bu sorunla ilgili o
ls.r<"'kl birkaç noktaya dokunmc:ck, eelecek günlerdeki cle];erlendir--
me <:;.Çı s ındc_~n yc:::.rc~rlı olaccl:t ır. 

Bj_rincisi~Bu durum beklenmekteydi.Dc.ha. önceki tarihlerde, 
bu sonuca ilişkin tespitler yapmıştık. 

İkincisi :Bu durum, tr.J.n=Irak so.vnşının yeni bir boyut kazan~ 
ması olayıdır.Denilebilinir ki,zaten İran ve Irak arasında sa
vc.ş '-1evn.m ediyorC:~u. Yine t3_ev.cm ec~jyor. İrc.m, scı.vaf] kanunlarının 

sonucu olr.r~:"k,Ir~\.k topraklarına girmiştir~Bu da,do['-'ru.Ama kaba 
bir ycıklcçım.Ç~Lnkü:İran'ın girditS,i toprcJ:_lar,KürJistc::m kurtu
l uççule"rının 11 ikt id ::ır ır yc.prna:y·o. C'/.:.~ ay ol~__~ uklc"rı, ya da iJct icls.r et~ 
t ikleri topr,",klerJır. İran 1 ın bu eylemi~ geı,Çek mılc:mdc:ı Kureli st e.~ 
n 1 ın yeni C::. en po.yle,c; ılr::Eı s ı olayıdır. Kc:v,go", Kıirclistc:ın' ı egemenli-, 
[i altında tutan iki devletjn knvgası.Bunun ynnında:İran'ın o 
alana snlGırması,o alanı işgal etmesinin başka özel bir c:ımncı

dc V8.r:G.K0.rl~istan'ın yurtsever güçleri (KYB) ile,Doğu nJr~ 

dist~n yurtsever ~lçleri (İran Komela,İrun KDP,Şeyh İzsttin 
taraftarları) arc:ısındaki ilişkilerin kırılm2k iste~aasidir: 

İran S<~-ldırgc_nle~rı sömürgeciler, bu işi "bece=<~iklerini 11 de dün~ 

ya kumuoyuna açıkladılar. Yo.nılacc:ıl-\.larını göreceklerC~ ir~ Çünkü, 

Pcırtizc.;.n, Gerillo. ve Peşmerge so"vc:ışının kurs"llc:::rı, düzenli sava·~ 

şın kurallarına benzernez.Peşmerg5,Pnrtizo.n ve Gerilla mutlakcı 

(x) :Eaı.c:ı:. 1mr:.ın~ 1975 'den örıce,Ir2.k Kürt ulusal hareketinin 
Merkezi K2.rc:ırg8hının bulundugu yerlerden 
biriyel i. 
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kendisine barıac:~cak yerler,ili.']ki kure.cc.,ğı yollar bulacc::Ltır.Bunun yc::_~. 

nı nda: düşıncna du.rbe vuracak olcnc,.kları ve Ç2ortlc:_rı v. b. yecratacrı:c~ 

tır. 

üçüncüsü:Bu s&ldırının ve işeelin kolaylıkla gerçekleşmesinde 

Irak KDP'nin btiyitk rolü olmuştur:İran'ın resmi açıklamalarında ol

duğu gibi,Iru.k KDP'nin taraft2rı ve dostlarının da açık propacan

d;::.larında ds. kabul edilen bir durumdur: 'I'esl im e tr:: c::: k gereJ·:.i.r ki, 

Irs.k KDP, geÇDi;;;ine, sınıfsc,l yc:pısına ve şon·~Şerefine uyr:;un is ler· 

ycpıyor. ~aşkınlığn gerek yok, Sac.~ e ce bu sorunun bir kez L1nhn, ~J'~ti.i.n 

ilerici, devrimci güçler tarr.:.fındc:ın kri tiğe tc:bi tutulması gerekir. 

Dünyc.da kendisine ulusal ve yurtsever sıf2.tını lcyık gören ~J~.r 

güclin,bu kadar aÇıkça ynpmıyacağı,yapamıyacağı şey nedir?:Irnk 

KDP 'nin bütün gücüyle, gönlüyle, İrcn sömürgecileri.ne öncül·~U: e lcr·r::k, 

ııkurtc.rılmo.sını 11 istediği ülkesine (S.erçi,Irak KDP'nin özellilde 

bir dönem~en sonrn böyle derdi olmc::dı:Ülkesini kurtaraco.ktı diye 9 

lcenc.~isine hc::.ksızlık e:~iliyor) ;başka işgr:lci cücü (üstelik kenc.'li 

hclkının L1irekt clüşms.nı ol2.n bir gücü) ülkesine do.vc::t. etmesi ve 

onun yerleşmesi iÇin,elinden gelen herşeyi yapmasıdır. 

Gerçi o.ynı söınürgec i güçle 9 h2.lkıınz ın Doğu Kürdisten' deki Y'J"rt-

S8Ver güçlerine ve hc.lkımızcı., yıllsrC.ır snlc1ırnıakta, 11 kurtnrılmu; 11 

bölgeleri düşmanımızs teslim etmeldeelir. Heleki, Iro.k KDP 'nin bu yurt~ 

sever ol;:-1ayc.n ve sömürgecilerle i.~birJ.ikÇilik eyle.nini:KYB'ne d.s.r~· 

be vurrrıc.k iÇin y:::.ptığını ileri sürınesi, zaten köttilüklr.=;rin en büyü~ 

.ı ğüdür.Çünkü: kendisine yurtsever ve ulusal diyen bir gücün,helkı.~ 

mızın düşmc:nı güçlerle cuala~:aro.k, diğer yurtsever 1Jir g~tcü tasfiye 

etme h<:ıkkının olmo.dığını, ama hiÇ olmc:.dığını bilmemiz gerel:.:iro Yok"' 

sa 8.c1 ı m ız : ih&net e Ç ık2"r o o 

... • 

Irak KDP diinde bunlc.rı ya.pıyorc.lu, bur:;ün de yaptı· larına c~eveJrı 

ediyor.Öyleyse önemli olan nedir,devrimci,yurtsever ve sosyaJıst 

c·üçler, örgütler ve unsurlar ne ye..pm2clıdırl2.r?: 

a)Bu eylemin ve bu kareJeterin bütün bağlc.ntılarıylcq cluvri:~ıc.'L 9 
ilerici, demokrG.t ve yurtsever güçler to.rofınc~c.}.n teşhir e~i.lmesj_ 

c;ereki.r. Ve bu eyleme ve b::crs.kt ere; kr.rş ı bil irı~sel yöntemlerle ı~rL-:.c: .. ·· 

dele edilm~lidir.Bu eylemin yurtsever bir eylem olRadı~ı~ı,~2rŞı

c1evrir,ici bir ey1em olduğunu kitlelere ve Irak KD? 'nin 9 hc.'1kır~ı..n 

kurtuluşunci.an yc::.n2c olc:.n tcro.ftc-:ı.rlo.rınG kc.vrectıi''rıkt ır • 

. . . 1. ,. 
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b)Irnk KDP 'nin iÇinde buhmJuğu Cephe ~çlerinin:Irnk 

KP'nin,Iro.k Kürdistc.n'ı SP'nin ve PASOK'un bu geli;,;meler 

karşısındo. açık politikc.lnrını belirlemeleri gerekmektedir. 

Bu güçlerin, Irc.k KDP 'nin bu eylemlerini teşhir etmeleri, h:-:.1~ 

kımızın bu zor günlerinde en büyük hizrnet olı-.cnktır.Ayrıcc., 

CUD iÇinele vo.rolcm güçlerin, Irak KDP 'nin bu kc:.ı .. rşı~c~evriıı;ci 

eylemi karşısınu2"ki tavırlarını ve politikalarını belirle

Lıemeleri, onlarla ilişkilerini gözcle:·1 geçirrneme leri~ yeni 

ilL)ci düzeylerini belirleıi1efrıeleri ho.linde, Irak KDP 'nin 

suÇlE'.rınc, ve ,zv.nc.hlc.rım;, ortc..k olc..cnkl<~rdır.Bunun bilim~

rek hereket edilmesi gerekir •. 

JJörc1üncl·_sü~ İre.n' ın, Ir.r~k LDP 'nin rehberliğ:i.nc~e (tabi 

D.sıl reb1;er A.Eum(::yniclir), ICür:1istcm' ı yenilion işgal etme

sJ -T.C SÖlılt5rzeci devl8tinc,yeni müd2.hnleler iÇin davetiye 

çıkcrmc. anlr~mınc gelıiıc:l;:teclir.Bunun 'böyle oL.luğunu:T.C'nin 

izlec~iği pro::ı~·-gc.ndc~ ç ize; is i göstermiyormu. Wnya c:üemde bu

nu biliyor.Çünkü,T,C devleti~Iro.k'ın Kürclistcm bölgesinde 

hck sahibi olCuğunu, bu toprc.:darın kendilerine nit olduğu

nu nçıkçc. propcgc->nda yaıJtırıyor.Bunun içi:nde,İran'ın o top~ 

rr:kları ( G. Kürdistan' ı) yeniden işgale girişmesi, T. C iÇ in 

güçlü gerekçeler hc;zırlc.mo.ktc.dır. 

Bunu bile·~ bile, Iro.k KDP 'nin İran sömürgecilerine re h·, 

borlik ve bekÇilik yc:.pmc.sınn ne demek gerekir •• Bu her u ev~ 
rime i 9 yurtsever t:,iicün ve unsurun düşi.tnmesi gere:wn bir so

rundurı.BütiJ.n etiçler sorumsuzca soruna yc.klaşıp, eylemin is-

mini ko;ymo.zl::::.rscL, tarih eylemin ismini koynccJc ve me,hki.tm 

eJ.ecsktir .. 
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