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GER!C! BURJUVA M!LL!YETÇ!LER! VE SOL LAFAZA!TLARI TANIYALII1 

Uzun süreden beridir düzenli bir yayın organı çıkaramamış 
bulunuyoruz.Bu uzun dönem zarfında yayın olarak sizinle beraber 
olamamak elbette istenilir bir şey değildi.ne varki bazı sorunların 
açık olarak gündemleşmesi,bizi yayın olarak sizden uzaklaştırmış 
oldu.Ancak tüm bu olumsuzluklara ragmen,size yabancılaşmış,geri bir 
adım atmış değiliz.Al{sine bugün hergünden daha çok yakınınızdayız. 

Elinize geçen üç adet bildiri ile XEEAT'ın eleştirisinde de gö
rüldügü gibi,gerek düşünce gerekse öneekı yayınlardan farklı olarak 
dünyaya ve Kürdistan'a bakış açımız tam bir zıtlık teşkil etmekte~ 
dir.Yalınız esas meselenin ne olduğu,elinize olaşan bir iki yazıyla 
çok kısa olarak belirtilmiş olması yeterli değildir elbette. 

Kongre arifesinde hareketimizin önünde iki yol kalmıştı: 
1)-Çağın gerisine itilmeye mahkum burjuva-milliyetçi yol, 
2)-Çağın gereklerine ayak uyduran,çağın çarkını sınıfsız toplu-

ma dogru döndüren ve insanların insanları sömurmesine son verecek 
olan sosyalist yol. 

-Hareketimiz bu dönemeçte tercihini yapacaktır.!şte bu zor ve 
çeşitli canbazlıkların yapıldığı bu karmaşık dönemde hareketimiz 
burjuva-milliyetçi yolu redetmiş,uluslararası sosyalist harekete 
kararlı mücadelesiyle katkıda bulunabileceğini ispatlamıştır.Bu 

Kürdistan tarihinde önemli önemli bir dönemin başlangıç noktası 

olarak kalacaktır.Bu Kürdistan devriminin doğru bir yol izliyecegi
nin kanıtı,başarısının teminatı olacaktır.Bu dönemi iyi kavramak ve 
bunu daha da ileri götürmek için var gücümüzü sarfetmemiz gerekmek
tedir.Ancak bu bir başlangıçtır.Çünkü daha önümüzde proletaryanın 
sınıf örgütü gibi önemli meseleler var.Kürdistan'da sınıf temeline 
dayalı (proleterya sınıfına dayalı) bir ör~ütlenme yapisı egemen 
olmadıkça,işçi-köylü ittifakı gerçekleşip,geniş halk yığınlarını 
harekete geçirmedikçe kesin zafer olanaksızdır.Bunu gerçekleştirmek 
ve bu yönde hareket etmek,Partimizin olduG~ kadar,tüm sosyalistle
rin,tüm yurtseverlerin ve tüm demokratların görevidir. 

Yurtsever halkımız! size tüm bunları söylerken elbette bizden 
beklenen güvenceyi de sizlere sunmayı bugün için acil ve en önde 
gelen görev olarak biliyoruz ve bunun bilincindeyiz.Bugün için hal~ 
kımızla diyaloğun sıklaştırılması ve ileri boyutlara ulaçtırılması, 
elbette ki kitlelere güvencenin verilmesine bağlıdır.Ne varki biz 
"Buyrun size,biz marksistiz işte güvencemiz" şeklinde sapmalara 
girmiyeceğiz.Ayaklarımız havada soyut kavramlarla hareket edecek 
de~iliz.Biz uzun vadeli ve kararlı bir mücadelenin sonucunda,halkı
mızdan aldığımızı halkımıza vererek, bizzat halkımızla daha sıkı 
ilişkiler içinde olduıumuz zaman bu güvencenin tam sağlanabilece~
ne inanıyoruz.Tabi bütün bunlar belli bir süreci gerektirmektedir. 
Kısa sürede var olan sorunlar özüm etirmek kola de ildir uzun 
bir vadeye ihtiyaç vardır abc • 

Kongre sonrası,Partinin (Önderlik) marksistlerin eline geçmiş 
olması,burjuvazinin ve feodal ~ericilerin sözcülü~nü yapan gerici 
unsurların tepkisine yol açtı.(Do~al olarak bu tepkinin gösterilme
si de gerekiyordu).Bu gerici unsurlar çeşitli dolaplar çevirerek 
halkı fartiden so~utmaya,Partiden uzaklaştırmaya,burjuva ve feodal
leri tekrar Partiye hakim kılmaya çabaladılar.Ayrıca çeşitli dedi
kodularla Partiyi yıpratmaya çalıştılar.Fakat muvaffak olamadılar. 
Halkı Partiden,Partiyi de geniş halk kitlelerinden so~tmayı başa
ramadılar. 

Bunların yanı sıra,sol adına yola çıkan ve zaaflarının esiri, 
sol komünizm çocukluk hastalır;ına kayıılmış lafazanlarda devrimin 
agır yüküne dayanamıyarak hareketi sol adına vurarak yıkmaya çalış
tılar.Fakat bunlarında çabası bir netice vermedi.Ancak bazı genç 
unsurların kafalarını bulandırmaktan da geri kalmadılar.Fakat Par~ 
tiyi ele geçiren sosyalistlerin kararlı ve halka güvenç şiarı tüm 
bu engelleri aşmaya ve halkla diyalo~u sıklaştırmaya muvaffak oldu. 
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Sosyalistlerin Partiye e6emenli~inden bahsettik.Bu do~rudur. 
Ancak Farti bur;ünkü aşamada marksist-leninist bir Partimidir? Kuş
kusuz havır! Yalnız sınıf örgütlenmesi (marksist-leninist) için tüm 
gücünü sarf etmeye hazır,proletaryanın hizmetine girmeyi amaçlayan 
bir yapıdadır.Her ne kadar bazı tasfiyeler yapılmışsa da,daha da 
de,:;işik yapıda, de(~işik görüşlerde unsurlarıda barındırmaktadır. Ne 
varki biz bu yapıdan kuşku duymuyoruz. Şöyleki: Biz doğru bir siya
set izledikten,marksizmi-leninizmi canlı bir ~ekilde ülkemizin so
mutuna indirgedikten sonra ve de bu ug~rda yılınadan mücadele verdik
ten sonra,geri kalanların da yıkılaca~ına,tüm engellerin birer birer 
yok olaca~ına inanıyoruz.Yeterki marksizmc-leninizme inanalım.Yeter
ki halkımıza ve onun öz gücüne güvenelim. 

GER!C! BURJUVA-M!LL!YETÇİLİGİ M!,MARKS!ZM-LEN!N!ZM M! ? 

1917 Ekim devriminden sonra,ulusal sorun,ülkelerin iç sorunu ve 
burjuva demokratik devrirolerin bir parçası olmaktan çıkmış,sömürge
ler genel nesalesi ve sosyalist devrirolerin bir parçası haline gel
miştir. 

Genel olarak tüm ulusal hareketler özünde burjuva demokratiktir. 
Ancak çagımızda (1917 Ekim devriminden sonra) genel olarak ulusal 
sorun proleteryanın önderliginde gerçekleşti~i için,kapitalist olma
yan yolla sosyalizme varmakta ve bu şekilde ezilen uluslar ve halk
lar kurtuluşuna kavuşmaktadır.(örnek:Vietnam,Mo~olistan vb.) Bu yüz
den Lenin,milli demokratik devrim terimini kullanmaktansa,devrimc.i 
ulusal veya ilerici· demokratik devrim terimini tercih etmiştir.Vie
nam devrimcileri de,yeni demokratik devrim terimini kullanmayı uygun 
bulmuşlardır. 

Bundan şunu çıkarıyoruz.Burjuvazi harekete önderlik edebilme du
rumunu artık eskisi gibi muhafaza edememektedir.Şu veya bu şekilde 
emperyalizmle ilişkileri sürmektedir.Ancak bu şunu getirmez.Ulusal 
hareketleri yönetenler mutlaka marksistler olacaktır.Mümkündür ki 
herhangi bir hareketin önderli~i marksist olmıyabilir.O halde bu 
hareket gerici mi olur? Hayır. Bizim için kıstas hareketin emperya
lizmi zayıflatması ve kendi içinde sosyalistlerin örgütlenmesine 
imkan tanımasıdır.örnegin:Gine devrimi,Filistin devrimi vs. Yanlız, 
marksistler hareketlere önderlik etmek için mücadele ederler ve bu 
onların asıl görevidir.Ve esas olan da sosyalistlerin önderlik etme
sidir.Zira burjuvazi belli dönemlerde başarı sa~lasa ve belli bir 
dönem için anti-emperyalist olsa bile,neticede emperyalizmin kuca~ı
na düşmekten kendini kurtaramaz.Bu onun sınıfsal karekterinin gere
~idir.örnek olarak 1974-1975 Irak Kürdistan'ı ulusal direnme hareke
tini verebiliriz. 

Heseleyi Kürdistan somutuna indirgersak uzun yıllardan beri,Kür
distan'da bölgesel ve milli direniş hareketleri careyan etmiştir.Ve 
tümünde de görülen gerçek odurki,gerek feodallerin ~erekse burjuva
zinin önderlik etti~idir.Bugüne kadar Kürdistan'da (tüm parçalarda) 
başarının saclanmaması da bu _gerçekte yatmaktadır.Bu gerçek ortaday
kan hala da feodal-burjuva-aşiret reisleri ve şeyhleri örgütleyip 
önder kabul etmenin anlamı nedir? Ulusu kurtarmak mı? yoksa,Kürdis
tan hareketini emperyalistlere pe~keş çekmekmidir? Bizce ulusun kur
tuluşu,emneryalizmi,sömürgecili~i,feodalizmi ve her türlü gericili~i 
hedef almadan ve Qroletcryanın önderli:-::i almadan mümlnin def$ildir. Ne 
varki hereketimize karşı gericılerle bırleşe~ler de vardır.Ve yoğun 
bir çalışmanın içine girmi~lerdir.Bu gericileri ve işbirlikçileri 
teşhir etmek bizim vazifemizdir.Gericilerin bize k~rşı yürüttükleri 
anti-n~opacandayı halkımıza sunarsak Öyle sanıy~ruzki,mesele açık
lı3a kavuşmuş olacaktır.Gerici dedi~imiz kesim şu propa~andalarla 
Kürdistan devrimini saptırmaya çalışıyorlar.Propagandaları şu nokta
larda toplanmaktadır." ••• Parti'yi (TKDP) ele geçirenler komünistler
dir ••• Bunlar geçmişe küfür ediyorlar ••• Geçici Komite'ye karşıdırlar •• 

-2-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Din iman ve allah tanımazlar.Çünkü I1ateryalisttirler ••• Bu dinsiz
.lere bakın,hepside çocuk yaşta gençlerdir ••• Yayın hayatına geçemi
yorlar,6eçemezlerde.Çünkü biz yokuz.Biz olmadı~ımız zaman yayın da 
olamaz ••• " Şeklinde utanmazca dedikoduyu çirkef bir zihniyetle 
ınarksiz~-leninizmin Kürdistan'da kitleler arasında kök salmasını 
engelleme çabasını sürdürmektedirler.Geçenlerde yayınladıkları bir 
bildiriyide halkımıza sunarsak mesele daha iyi açıklanmış olacaktır 
kanısındayız.Yayınladıkları bildiride utanmadan Partinin ismini de 
kullanmışlarıdır.I~e varki halkımız çirkef yüzlerine tokat indirmeye 
devam etmektedir.Ve halkımız şunuda biliyorki Parti·bugtln için daha 
güçlü olarak ayaktadır.Ve bu sapıkları tecrit etmiştir.Parti ile 
ilişkisi olmayıp Partinin ismini kullanan her kim olursa olsun,on
lardan hesap sorulacaktır.Tecrit edilmiş gerici burjuva-milliyetçi
lerinin yayınladıkları bildiri şöyledirı "Biz Partinin(TKDP) halk 
tabanı olarak devre dışı bırakılmışız." Partiden(TKDP) ihraç edilmiş 
olan tam burjuva-milliyetçilerine(gerici) yakışan bir beyan do~rusu. 
Ki öyledir de.Demek ki Partinin "Halk tabanı 11 devre dışı bırakılmış
tı! "Halk tabanı" dedi~iniz kesim kimdir acaba sayın baylar? Yoksa 
marksist-leninist teorinin rürdistan'da kitleler arasında kök salma
sını engellemek için var güçlerini seferber edip,sosyalistlerin ça
lışmalarına silahlarıyla engel olmak istiyen bir kaç belirsiz kişi
yi mi kastediyorsunuz? 

Biz halk tabanının yerinde;marksizmin Kürdistan'ın somutuna in
dirgenmesi mücadelesini yılınadan sürdürdü~nün iddiasında ve pratik 
hayatın içinde olduğunu söyliyoruz.Ancak marksistlere engel olmaya 
çalışan,şeyhlerin,a~aların ve burjuvazinin örgütlenmesi için durma
dan didinen bur kaç sapık unsurun devre dışı bırakıldığı doğrudur. 
Ve gerekli olan da yapılmıştır.Bu sapıkları halk tabanı olarak sun
mak,sizi kurtaracağını iddia ediyorsanız yanılıyorsunuz baylar.Çün
kü halk tabanının kendisi sizi devre dışı bırakmıştır.Devam edelim ••• 
"Yönetim ••• duyduğumuza göre,bütün bölgelerde kendileri gibi düşün
meyen herkesi tecrit,ihraç vs. gibi sindirme hareketleriyle sustur
maktadır." 

"Duyduğumuza göre"deniyor peki sayın baylar duyduğunuz daha 
başka şeyler de yokmu? Bu kadar basit,bu kadar ciddiyetten uzak 
sözlerin sarf edilmesini sanat edinen bu gerici burjuva-milliyetçi
leri bütün söylediklerini ve iddia ettiklerini hep duyarak ileri 
sürmektedirler.Biz duyarak bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu ka
bul etmiyoruz.Biz pratik hayatın somutunda,bilimsel tahlillerin 
tesbiti ve marksist diyalekti~in ışı~ında herhangi bir olgunun ge
çerli veya geçersizliğinin tartışılabileceğine inanıyoruz.Yoksa 
duymak bir çözüm,bilimsel bir yaklaşım de~il,acizlik ve sorumsuzluk 
gericilerin,burjuva yardakçılarının kullanacakları yöntemin ta ken
disidir.Acizlik ve sorumsuzlu~u sanat edinen sayın baylarımız,birde 
utanmadan kendilerini halk tabanı olarak göstermeye çalışmaktadır
lar.Halk kitlelerine kendilerini masum gösterme çabaları,yazık ki 
onları daha da tecrite,daha da bunalımıara sürüklemiştir.Alıntıya 
devam edelim. " ••• çünkü bize,yeniden kaleme alındı~ı söylenen tüzük 
ve pro~ram gibi materyal ulaşmamaktadır.Biz bu materyalı Parti ile 
babımızın anahtarı sayıyoruz". 

Presram ve tüzüttün kendilerine ulaşmadı~ını bu materyalın Parti 
ile kendileri arasındaki bair;ından bahsetmel~terlirlor. Ve de "Biz halk 
tabanı olarak devre dışı bırakılmışız." deniyor.Bir defa sayın bay
lar,sizin tüzük ve pro~ramdan habersiz olmanız olanak dışıdır.Ve 
sizler bu sözleri sarf ederken koca bir yalancı oldunuz.Çünkü kongre 
yapıldı~ı zamun,gerek tüzük gerekse proGram defalarca okundu ve siz
lerde defalarca alıp incelemeye ·tabi tuttunuz.Sonra da eösterdi~iniz 
burjuva-milliyetçi aday listenizin kaybetmesi,sizi çileden çıkarmış
tı.Bir de utanmadan ikiyüzlülükle şunu söylüyorsunuz "Biz bu matar
yalı Parti ile bağımızın anahtarı sayıyoruz. 11 Kongre de 11 aranızdaki 
ba~ın anahtarı'' dedit;iniz mataryal(tüzük-proıSram) defalarca tarafı
nızdan incelendi~i halde neden tercih edilmedi? Neden feodal,aşiret 
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reisieri ve şeyhlerin ve burjuvazinin istekleri do~rultusunda hare
ket ettiniz? Demek ki esas olan sizin için "anahtar" de(Sil iki yüz
lülükle acizli~inizi,gericiliğinizi kapatma çabasıdır.Sonra bizim 
geriellerle birlikte olmaya ve aranızda diyalo~u sağlamaya ihtiya
cımız yoktur.Ve olmayacaktır da.Ama ya6~a yok! Halkın vurduğu tokat 
gericileri sersemlikten kurtararnıyacak kadar a~ırdır.Devam edelim 
sayın"halk tabanı 11 baylar. 11 0ysa eylem beklerken yönetimin içine u
zanan yeni bölünme haberlerini yine parti dışı guruplardan almak 
üzere üst üste duyuyoruz".Hep 11 duyuyoruz" terimini alışkanlık haline 
getiren sayın baylarımız duymalarına devam etsinler bakalım.Çünkü 
ellerinde başka materyal ve dayanacakları hiç bir maddi temeli olma
yanlar hep duyarlar zaten. 

Sayın "halk tabanı" baylar,şunu çok iyi bilmelisiniz ki,Parti 
hiç bir dönemde bukadar bağlarını halkla sağlamlaştırmamıştır.Parti 
hiç bir dönemde bu kadar çelikleşmiş bir disipline kavuşmak kendini 
yenilemek;halkımızın ve işçi sınıfının gerçek öncüsü olmak !çin kit-
leleri ve kadrolarını seferber etmemiştir. · 

Elbetteki Kürdistan devriminin uzun ve tehlikeli yoluna yolculuk 
yapamıyanlar çıkacaktır.Sorumluluk his etmekten uzak korkaklar kaç
maya devam edeceklerdir.Z aten Partinin olsun,Kürdistan devriminin 
olsun böylelerine ihtiyacı da yoktur.Ancak mücadele alanını terk e
den veya Kürdistan'ın devrimci mücadelesini burjuvazinin saldırıla
rına karşı korumak istemiyen teslimiyetçi sol lafazanların Kürdistan 
halklarından tokatı yiyip tecrit olmaları bölünme değil,bilakis Kür
distan devriminin ciddi olarak emin adımlarla yürüdügünün kanıtıdır. 
Sayın 11 halk tabanı 11 baylar;bunu· böyle billniz ve bunu böyle duyımuz! 

SOL KOHÜN!ZM ÇOCUKLUK HAS'I'ALI<iiNA KAPILHIŞ LAFAZANLAR tlZER!NE 
Sol adına yola çıkıp halkımıza kendilerini 11 sosyalist11 gösterme

ye çalışan teslimiyetçilerin Partiyi suçluyarak,acizliklerini gizle
rneye çalışmaları onların ne kadar sosyalist! olduklarını göstermek
tedir.Şunu çok iyi bilmeniz gerekir ki sayın sözde sosyalist baylar, 
halkımız sizin gibi cambazların oyunlarına gelmemeye kararlıdır.Hal
kımız sizin gibi solculuk hastalı~ına kapılmış lafazanların yüzleri
ni teşhir etmeye her zaman hazırdır.Herşeyden önce sosyalistler 
acizliği red ederler.Sosyalistler bir ulusun kurtuluş mücadelesinde 
basit bir olumsuzluk yüzünden hareketi gericilerin saldırılarına 
11 saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde" terk etmezler.Marksist-leni
nistler her zaman ve her yerde kendi politik çizgilerinden taviz 
vermeksizin mücadelelerini sonuna kadar sürdürürler.Fakat bizim sol 
lafazan baylarımız mücadeleyi ciddi görünce kaçınakla kurtulacakları
nı sandılar.Kendi korkaklıklarını da gizlemek için dört sayfalık 
sözde eleştirilerinide ihmal etmediler.Fakat ne yazık ki eleştirile
rinde kendi çirkef yüzlerini açı~a çıkarmaktan da geri kalmamışlar
dır.Şöyle diyorlar söziim ona eleştirilerinde: 11 Kitlelere biç bir za-
man güvenmedik,eşkiyalar gibi dolaşıp durduk"(s.3) · 

Ne kadar da dogru bir ifade.Gerçekten de bu sol lafazanlar halka 
ve kitlelere hiç bir zaman güvenmediler.Hep midelerini ve hareketi 
terk edecek zamanı düşündüler.Ve gerçekten eşkiyalar gibi hareketi 
yerde kalmış bir mal misali talan edip sömürmeye başladılar.Ve bu 
yaptıklarının adına da "sosyalizm" dediler! Baylarımızın söyledikle
rine devam edelim."Kitlelerin daha aktif hale getirilmesi ve ilerle
mesine hiç önem vermiyorduk".(s.4) 

Kitlelere ve sosyalizme inanmayan,eüvenmiyen bir zihniyet,kitle
lerin ilerlemesi ve devrime hazırlanabilmesi için çalışabilir mi? 
Bunu başarıya götürebilir mi? Peki o halde bu baylarımıza ne demeli? 
Aslında bunlar eleştirilecek yapıda unsurlar de~iller.Ne varki hal
kımızı bu sol lafazanlara karşı uyanık tutmak sorumlulugu bizi bu 
tür eleştirilere itmektedir.Yoksa onların gerçekten sosyalist olduk
ları için de~il. 

11 !lerici köylüler bize ha bugün ha yarın mücadeleyi bırakıp gi
decekler gozuyle bakiyorlardı~,(s.3) Demek ki ilerici köylüler sözde 
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sosyalistlerimizin korkaklıklarını ve inançsızlıklarını daha önceden 

teşhis etmiş olacaklar ki bu hislerini bunlara (sol lafazanlara) 

karşı açı~a vurmuş ve bunları belirtir tavırlara girmişlerdir.Bizce 

bu çok önemli bir noktadır.Zira havadan sosyalist olunamaz.Ve de 

kahve köşelerinde oyun oynanarak,sa~da solda gevezelik yapılarak 

devrimci olunamaz.Devrimciliğin kıstası,somut şartların somut tah

lillerinden hareketle marksizm-leninizmden ödün vermeksizin halka 

gidebilmekten geçer.Halkına güven veremiyen hiç bir güç ve kuruluş 

muvaffak olamaz.Kaldı ki pratikte ters tepen her teori mutlaka bir 

eksiklik,bir yanlışlık taşımaktadır.Ve eğer bu eksiklik ve bu yan

lışlık fark edilmezse sapmalar birbirini kovalamaya devam ederler. 

Ancak yine de belirtelim ki önemli olan eksik veya yanlışlıkları gö

rüp dersler çıkartmak ve daha do~ruya yönelik çalışmaların içine 

girmektir.Yoksa acizligin içine gömülüp hareketi terk etmek,çözüm 

şekli de~ildir ve olamaz da. . 
Yurtsever halkımız! Bu sol lafazanların yazdıkları sözde eleşti

rileri bilimsellikten uzak oldu~ için fazlaca uzatılınası yararsız

dır kanısındayız.Ancak aldı~ımız alıntıları
n halkımıza sunulması 

halkımızın,sol lafazanların yanında oportünist,revizyonist,küçük. 

burjuva milliyetçisi ve maceracı akımların çıkardıkları dedikodula

rın gerçek yüzünü bilmesi açısından gerekli görüldü~ü için cevaplan

dırılmıştır.Biz her sosyalistim diyenierin .sosyalist oldu~a inan

mıyoruz.Ve biz sosyalizmin en iyisi bizdedir şeklinde sapıklı~a da 

girecek de~iliz.Ancak biz halkımızın güvenini kazanıp halkımıza gü

ven verdikten,ve··de sosyalizmi ülkemizin somut şartlarına indirge

dikten sonra,gerçekten vazifemizi yapmış ve marksizmden ödün verme

miş oluruz. 
Yurtsever Devrimci Sosyalist Yoldaşlarl , 
Gerici burjuva milliyetçilerinin ve solculuk hastalı~ına kapıl

mış korkakların kaskesini düşürelim.Kurtuluşu gerici burjuva milli

yetçi yolda gören veya korkarak kaçıp hareket alanını a~aların,şeyh

lerin,burjuvazinin ve gericilerin saldırısına terk eden sözde sosya

listler gerçekte sol lafazanlar devrimin gerçek dostu olamazlar.Son

ra bunlar bu tavırlarıyla burjuva milliyetçili~inin,revizyonizm1~ 2 . 

oportünizmin ve sömürgecilerin ekıneyine ya~ sürmüşlerdir.Biz Küraıs

tan'ın ve Kürdistan halklarının kurtuluş yolunun bilimsel sosyaliz

min dışında başka bir yol oldu~una inanmıyoruz.Kurtuluşun işçi-köylü 

temel ittifakına dayalı,geniş halk kitlelerin oluşturaca~ı bir ulu

sal cepheyle,uzun süreli halk savaşiyle olabilecegine inanıyoruz.Biz 

sınıf temeline dayalı marksist-leninist bir örgütlenmenin dışındaki 

bir oluşumun ç·özüm olabilece~ine inanmıyorus. . 

Biz gerici burjuva milliyetçilerinden,sol lafazanlardan ve di~er 

akımlardan gelen suçlamalara karşı cevap olarak şunları diyoruz. 

YAŞASIN MARKS!ZM-LENİNİZM. 

YAŞASIN KtlRDİSTAN HALKLARININ BAGIMSIZLIK,DEMOKRAS!~SOSYALİZM 

ve BİRLİK MÜCADELES!. 

YAŞASIN KORDİSTAN'LI İŞÇ!LER!N B!RL!G! ve HALKLARIN KARDEŞLİGİ. 

GÜNEY KtlRD!STAN'DAK! S!LAHLI KURTULUŞ HAREKETİYLE İLGİLİ BAZI 

BELGELER 
Görüşlerin bölük pörçük halka sunulduttu günümüzde,soyut kavram

larla hareket esas alınmış,sürekli olarak halk dıştalanmıştır.Bu 

neyi getirmiştir? Ve bu bize nasıl bir tablo sunmuştur? Halkımızın 

da çok yakından izledi~i ve şahit oldu~u gibi,oluşturulan sözde si

yasetler,kısa süre sonunda sürekli parçalanmaya,sürekli bölünmeye 

ve sürekli tecrite maruz kalmıştır. · 
Peki bu bölünmüşlük ve bu çeşitli gurupçuklar neden durmadan 

artmaktadır? Bizce nedeni gayet açık;halka dayanmayan,ülkenin somut 

şartlarından hareket etmeyen siyasetlerin tüm çabaları soyut olup, 

havada kalmaya ve sürekli bunalımları barındırmaya mahkumdur. 
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Şunu çok iyi bilmaliyiz ki,hayali hedef tesbitine gitmek,sürekli 
yanılgıları ve sürekli sapmaları beraberinde getirecektir.Marksizmleninizmin temel ilkelerinde-n biride "somut şartların somut tahlili 11 

değilmidir? Bu gerçek herkes tarafından ve her yerde,her zaman sakız gibi a~ızlarda çiğnendigi halde,neden gereği yerine getirilmiyor? Ve neden metropol merkezlerinde maddi temeli olmayan,somut şartların somut tahlilinden kaynaklanmayan,parlak sözler ve edebiyatı bol sayfalar dolusu süslü yazılar dolduran ve kendilerini dev aynasında gören,ona buna rastgele sataşan küçük burjuva entellektüelleri Kürdistan'a gelme zahmetine katlanmayıp,metropolden Kürdistan'a meval 
okuyorlar.Tıpkı kendilerininde belirttiği gibi,şayet Kürdistan'a ge-. lirlerse kerrat cetvelini ezberleyen çocuklar gibi çıkınaza girerler. Bunu anladıkları için hep dışardan Kürdistan'a bakmaya ve gözetlemeye yelteniyorlar. 

Ve neden "Kürdistan devrimi siyasi inşa sürecindedir",deniliyorda; metropollerden dört duvar arasında sınıfların tahlilleri ve hedeflerin belirlenmesi yapılıyor? Ve neden dış dinamikler stratejilerinde belirleyici olarak kendini gösteriyor? 
Bizce nedenlerin ortak yanı şudur: Marksizm-leninizmi do~ma kabul edep,idealizmden medet uromaktan öteye bir şey deyildir.Zira sosyalistler nerede ve ne zaman hareket edeceklerini bilmelidirler. 

Şartlarını hesaplamadan adım atmak kör bir insanın önündeki çukura 
düşmesine benzer.Bu anlamda oluşturulmuş teorik belirlemelerin büyük ço~unlu~ hayalidir,soyuttur,bilim dışıdır.örnekliyelim: G üney Kürdistan devrindeki son gelişmelerle ilgili olarak yorum yapmaya kalkan ve kendilerini "marks~st-leninistn olarak sunan s~ "metropol marksist"lerimizin yaptıkları hayali belirlemeleri bizi 
doğrular niteliktedir. 

Demek ki,siyasetler oluşturulurken hayali değil,maddi olmalıdır. Dört duvar arasına gizlenerek siyasetler oluşturulamaz.Siyasetler, 
halkın içinde halkla beraber,halkın ve ülkenin somut şartlarından hareketle tesbit edilebilir.Dış dinamiklerden değil,dış dinamikler hesaplanarak,iç dinarnizmin belirleyici olduğu gerçeğinden hareketle 
oluşacaktır siyasetler.Ve de siyasetler dünyadan soyut değil,dünyadaki yeriyle ve marksizmin diyalektik yöntemiyle tesbit edilecektir. 
Sorarız tüm siyasi yoğunluklara,gurup ve gurupcuklara;zahmet edip Kürdistan'da hangi araştırmanın içine ne zaman girdiler.Marksizmi 
ağızlarından düşürmeyenler halkın sorunlarını halka gitmeden de bi
liyorlarmı? Şayet biliyorlarsa onlara bir diyeceğimiz yok! Yurtsever Kürdistan HalklarıJ tüm dünyada olduğu gibi Kürdistan' dada marksizmin-leninizmin eylem klavuzluğu gelişmektedir.Ancak bunu kendilerine maske edinenierin oyunlarına.gelmiyelim.Halkımızın bun
ların maskesini düşüreceğinden kuşkumuz yoktur.Ne var ki duyarlı olmak her zaman ve her dönem için zorunlu olan bir gerçektir.Bu gerçe
ği kavrayalım ve ülkemizin somut şartlarından hareket edip,kendilerini halkımıza adayanları tanıyalım. 

26 I1ayıs 1978 tarihinde Güney Kürdistan direnişinin ikinci yıl dönümü ile ilgili olarak yayınladığımız bildiride,Geçici Komite'nin bir komplo ile karşı karşıya oldugunu belirtmiş,halkımızın özellikle duyarlı olması için,bazı açıklayıcı bilgiler sunmuştuk.Ve İran'da üstlenen 11 Yurtsever Birlik 11 adlı örgütünlsömürgeci güçlerle birleşerek Geçici Komite'ye saldırabileceklerin de vurgulamıştık.Bildiri gerçekten dogru bir tahlille yaklaşımını pratik olarak sunmuştu.Ve bugün için tartışma götürmez bir şekilde somuta indirgenmiş,halkımı
zın gösterdi~i duyarlılıkla da komplo başarısızlıkla sonuçlanmış 
bulunmaktadır.Konu ile ilgili olarak yayınladıgımız 26 Mayıs 1978 tarihli (Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları-K U K) imzalı bildiride 
şöyle deniyordu: 

11 KÜrdistan'ın tüm parçalarında,Güney Kürdistan silahlı direnişine karşı yoğun anti-propagandaya girişmiş olan CAHŞ'larımız,bir taraftan sosyalizmi kendilerine kılıf yaparlarken,di~er taraftan gerici Şah'ın borozanlı~ını yapmaktadırlar.Iran Şahı'nın kendilerine te-
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sis etti~i karargahlardan yönlendirilen bu ulusal hainler her konu -
da alıkarn kesilerek,kendilerinden başka marksist görmemektedirler. 
Fakat ya~ma yok! Çirkef yüzleri teşhir edilip bir balyoz gibi başla
rına marksizm-leninizm inecektir. 11 Yine bu bildiride Baas sömürgeci
leri ile gizli anlaşmalar yapıp kahraman peşmergelerimizi arkadan 
vurmaya çalışan 11 CAHŞ'ların 11 maskelerini düşürelim deniliyordu. 

Alıntıdan anlaşıldığı gibi,olayların yakından izlenmesi ve Kür
distan somutunun doğru tahlili neticesi,bir sonraki gelişmeler hak
kında da yargıya varmak için maddi bir temel olmaktadır.Biz hiç bir 
zaman Geçici Komite'nin olsun veya başka bir oluşu~un olsun,hayali 
propagandistleri.olamayız.Biz subjektif niyetlerimizle halkımıza i
hanet edemeyiz.Hissi davranmak marksistlerin görevi olamaz.Bu anlam
da ne olursa olsun GGeçici Komite haklıdır,şu veya bu kesim haksız
dır diyecek değiliz.Fakat gerçek olan ne ise,onun da savunulması ge
reklidir diyoruz. 
Biz marksızının hiç bir zaman ve hiç bir dönemde satılık bir mal ola
rak görülmesi gerekti~ine inanmıyoruz.Ve bizim marksizmin pazarlık 
konusu olamıyaca~ını söylememiz,bizim bu konuda ne kadar hassas ol
duğumuzu göstermesi bakımından önemlidir.Zira kendilerine marksizmi 
maske edinen,ancak marksizmden uzaktan yakından alakası olmayan ve 
ülkelerinin somut şartlarını hiç hesaba katmadan me~ropollerdeki 
dürbünlerle Kürdistan'ı izleyip yorum yapan sözde marksistlerin du
rumları gözler önündedir.Bu metropollerin sözde marksistleri,sırf 
bir kaç küçük burjuva pasifistini tatmin için kendi boylarını aşan 
yorumlara girmesi,onların acizliğinin çırpındıkça da bunalımlarının 
derinliğinde boğulmalarının ifadesidir. 

Yurtsever Kürdistan Halkları! bu yazımızda Güney Kürdistan'daki 
son gelişmelerle ilgili bazı belgeleri sunmaya çalışaca~ız,bu bel
geler son gelişmelerle ilgili olayların aydınlanması bakımından önem 
arz etmektedirler.Z aman sürecinde elimize yeni gelişmelerle ilgili 
olarak da,yeni kaynaklar ulaştıkça halkımıza sunmaya devam edeceğiz. 
Ancak biz bu yazımızda f azla bir yoruma gitmeden yalnızca belgeleri 
sunmakla yetinece~iz.Bilahare,yorumumuz~ve tavrımızın ne olduğunu 
halkımıza sunmaya çalışaca~ız. 

SAYI : 85 
TARİH ·.ı 21.3.19?8 

Kürdistan,Ağustos 19?8 

Türkiye ~urdistan Demokrat Partisi 

*** 
Kürdistan Ulusal Birli~i 

Polit Büro 

Kürdistan Halkçı Devrim Partisi'ndeki sayın arkadaşlar~ 
sıcak devrimci selamlarla ••• 

Sizlere ve kanalınızla mücadeleci partimizin kahraman arkadaşla
rına,ulusal Qayramımız Newrez dolayısiyle yürekten gelen tebrikleri
mizi sunarız.Demirci Kawe yönetiminde zalimlere karşı Kürdistan hal
kımızın ayaklanmasının sembolü olan Newrez'un devrimci kavgamızda, 
sizlere başarılar getirmesini dileriz. 

Bir süreden beri sizlerle gerekli haberleşmeyi sürdüremedik.Çün
kü eski rumuzlarla,KUB Genel Sekreteri arkadaçımız imzasıyla size 
bir mektup dahi göndermek fırsatını bulamadık.Dolayısiyle bu fırsatı 
değerlendirerek,uzun da olsa size aşa~ıdaki mektubu takdim ediyoruz. 

Birinci olarak; Durumlarımız: 
1- Devrimimizin durumu bir dereceye kadar iyileşmeye başlamış 

olup,partizanlarımızın sayısı nicel olarak artmaktadır.Peşmergelerin 
büyük bir kesiminin örgütlenmesi yeniden yapılmaktadır.örgütlenme 
çağdaş partizan savaşın öğretileri esasına dayanılarak iyileştiril
meye devam edilmektedir.Silahlı yiğitlerin devrim saflarına katılma-

-?-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ları devam etmektedir.Bu arada hükümete ve de Geçici Komite'ye ba~~ı 
bir kısım silahlı kişiler saf larımıza dönmektedirler.Bu yıl hükümet 
saflarından çok sayıda kiŞinin dönmesi yanı sıra!Geçici Komite'nin 
de saflarından 50 dolaylarında silahlı kişi birlıklerimize katılmış
lardır. 

2- Şehirsel ve kırsal alanlarda halkın devrime olan desteği bü
yüktür.Haddi yardımlar ard arda gelmekte ve devrime kitlesel destek 
ve yardım geniş bir şekilde devam etmektedir. 

3- KUB örgütleri,kent ve köylerde genişleyerek sağlam temellere 
dayatılmakta,çalışmalar örgütsel ve bilinçli olarak rayına oturmak
tadır.KUB'ni oluı:;turan guruplar arasındaki ilişkiler düzelmekte,ide
olojik ve politik yönden olgulaşmaları KUB'un saygınlığını arttır
makta,kitleler arasındaki değerini yüceltmektedir. 

4- Bizler,Harksist-Leninist Kitle'nin yöneticilerinden ve Polit 
Büro'muz üyesi Şahsuwar Celal Aram ile Kürdistan Sosyalist Hareketi 
yöneticilerinden,KUB Komuta Konseyi üyesi ve Erbil Bölgesi Peşmerge 
Kuvvetleri Komutanı Sadi Eziz'in şehit düşmeleriyle ağır darbeler 
yememize rağmen,morallerimiz oldukça yüksektir. 

!kinci Olarak; Kürdistan'ın Durumları: 
1- Irak hükümeti Kürt ulusunu yok etmeyi amaçlayan faşist poli

tikasını sürdürmekte ve Kürdistan'ı Kürt sakinlerinden tecrit etmeye 
devam etmektedir.Hükümet,şu anda Pişder 1 Nengur,~1ameş,Madet,Alan,Sorgiyo,Şiler,Hewraman ve Tewgozi bölgelerıni ahalilerinden boşaltmak 
üzere,evler yapmaya başlamıştır.Bu,çiftçi ailelerinden on binlerce
sinin göçertilmesi ve Irak-Iran sınırlarının Kürt yerlilerinden bo
şaltılması demektir.Bu olay,hükümetin bu yıl göçertıneye niyetlendiği 
Bıradost mıntıkasından,Irak-Türkiye sınırlarının boşaltılmasının ta
mamlanmasından sonra meydana gelmektedir. 

2- Kürt kitlelerin bu faşist politikaya olan luzgınlıkları art
makta ve yüzlerce vatandaş göçertıneye karşı koymak için,peşmergeler
le yardımlS.şmak üzere silahlanmaya hazır olduklarını bildirmektedir
ler. 

3- Kürt kentlerinde de faşist hükümete karşı tepkiler artmakta-
dır. . 

4- !ktidar ortağı Irak Komünist Partisi-Merkez Komitesi - ele
manlarının,özellikle Kürt olanların,kendi parti yönetimlerinin hükü
met yanlısı politikalarına karşı tepkiler artmakta ve birçoğu isti
fasını vermektedir.Kürt olan unsurlarının hemen hemen hepsi ise, 

Kürdistan'da patlak vermiş olan devrime karşı sempati duymaktadırlar. 
5- Hükümet,devrime karşı savaşınada Irak Silahlı Kuvvetlerine,ç~ 

ğunluğu Geçici Korniteye ba~lı olan CAŞ'ların oluşturduğu unsurlara, 
Eli Axa MengUr ve Rekan Seıd ailesi gibi sevilmeyen bazı çeteci ve 
kiralık unsurlara dayanmaktadır. · 

6- Kürdistan'ın,ekonomik durumu ve göçertma politikası hükümetin 
büyük bir uçuruma itilmesinde etkili roller oyuayacağı kuşkusuzdur. 
Çünkü verimli birçok tarım alanları,yerlilerinden boşaltılmış,meyve 
bahçelerinin ço~ kesilmiş ve birçok Kürt emekçisi ise çalışamaz ol
muştur. 

7- Hükümet çeşitli gurupların yöneticilerine,hain ve kiralıklara 
·maddi güç vererek onları kendi saf !arına satın almaya çalışmaktadır. 

8- Biradost ve Fişderi'leri göçertma politikasının,bu bölge aşi
retlerinin direnişiyle karşılaşması ihtimalini do~urmaktadır.Aynı · 
anda bö le bir direni in üzlerce aPiret silahlısının devrime katıl
masına neden olması da soz onusudur.Bunun aynı zamanda o um u ve 
olumsuz yanlarının oldUGu da do~aldır. 

9- Kürdistan o~u Irak'a ve Iran'a ka mı olan Ge ici·Komite'nin 
mensu larından temızlenme e bas arnı tır.Onlardan O dola larında 
kişı bize katılmış,bır bu kadarını da esir etmış bulunuyoruz.Onların 
Hewler,Silemanı ve .i\:erki.ik bolgelerınde hıçbır askeri varlıkları kal
madıeı gibi,hiçbir örgutsel varlıkları da yoktur. 
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üçüncü Olarak,Irak'ın Durumları: 
1- Irak'taki iktidarın politik ve ekonomik durumu kötüye gitmek

tedir.Irak'ın Libya,Cezayir,Suriye,Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti 
ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile aktif bir işbirliğinde bulunmayı red 
etmesiyle,Filistin'e sözde yardım politikasının iç yüzü açıga çıktı. 
Yurtsever ve ilerici gaçlere karşı terör ve idam politikası devam 
etmektedir.Ni tekim IKP-r-;erkez Komitesi kanadına bağlı 60 kadar kişi 
de idam edilmek veya müebbet hapis cezasına çarptırılmak üzere,terör 
ateşinin dalgelarına kurban edildiler.Bunun yanı sıra,onların eylem 
ve faaliyetleri de sınırlandırılmaktadır.Aynı anlaŞmazlıklar,eğemen 
partinin saflarında da artmaktadır.Buna örnek olarak,şu son olaylar 
verilebilinir.tlç Bakan büktimetten atılmış,40 kadar Baasçı sağcı avu
katların malıarına haciz konulmuş ve 160 dolayında Irak'lı subay, 
Irak Ordusundan atılmıştır. 

2-Ekonomik durum da kötüye gitmekte,kalkınma projeleri gevşek ve 
çoğu kez başarısız olmakta,kıtlık ve bazı temel geçim maddelerindeki 
fıyat artışları yükselmektedir. 

3- Irak-Sovyet ilişkileri ise,hiç de iyi değildir.Aynı zamanda 
Filistin,Eritre ve Somali konularında,aralarında önemli anlaşmazlık
lar ortaya çıkmıştır.Çünkü Irak'ın bu konulardaki tavrı,Amerika'nın 
tavrı ile birleşmektedir.Denildiğine göre,aralarında daha bir çok 
önemli anlaşmazlıklar da mevcuttur. 

4- Irak-Iran ilişkileri,so~uk ve kuşkulu bir dönem ta~amaktadır. 
Iran,Irak 1 ın askeri yonden guçlenerek Basra Korfezı 1 nea ım olma
sından korkmaktadır.Aynı şekilde Iran'ın Farslığını,Irak'ın ise 
Araplığını ileri sürdüğü ~örfezin güvenliği konusunda her iki ülke 
arasında önemli anlaşmazlıklar mevcuttur.Dolayısiyle ilişkilerinde 
bir boşluk bulunmaktadır.Iraklı yöneticilerin elinde İd·ris 'in Iran' a 
teslim olan Kürt unsurlara gönderdiği bir çok mektuptan derlenen çok 
sayıda delil ve belgeler birikmiştir.Söz konusu belgeler,Iran'ın 
Geçici Komite kanalıyla Irak'ın iç işlerine karışecağını ortaya çı
karmaktadır.öte yandan tran'ın elinde de Irak'ın kendi iç işlerine 
karışmak istedigina dair belgeler vardır. 

5- Irak nüfusunun çoğunlu~unu oluşturan Şiiler,sürekli gerginlik 
halindedirler.Saflarında hükümete karşı gelen ve düşmanlık eden kı
pırdamalar ortaya çıkmıştır. 

6- Irak Ordusu saflarındaki gerginlik artmaktadır.Çok sayıda 
subay,devrimimize karşı sempatilerini açıklamaktadırlar.Aynı subay
lar çeşitli münasebetlerle,bize karşı olan dostça tavırlarını dile 
getirmektedirler.Ayrıca Ordu saflarında huküiete karşı orgutlu bir 
hareket mevcuttur. 

7- İktidardaki Baas Partisi içerisinde,hükümetin Kürt ve Arap 
sorunları hakkındaki politikasını beyenmiyen komutan unsurlar ve 
savaşçı guruplar vardır. 

Değerli arkadaşlar! 

Devrim Behdinan'dan başka Irak Kürdistanı'nın her tarafında de
vam etmektedır.Hukümet,bahar ve yaz saldırılarına hazırlanarak dev
rımımızı bastırmak,Kürt halkımızı da yok etmek istemektedir.Biz, 
halktan partizanların kır ve şehir savaş yöntemlerine uygun olarak 
partizan savaşı,çağdaş ve modern ilkeler esasına göre genişletmeye 
hazırlanıyoruz. 

1- Bu nedenle,biz şimdi silah ve cephanelerin Irak-İran sınırla
rına taşınması ilin sizin voldaşça ynrdımlarınıza buyuk ıhtiyaç duy
maktayız.Çunkü b z onları her iki sınırdan da taşıvabilırız.Bunun 
için sizden mumkun olan en kısa zamanda olanaklarınızı ve durumları
nızı bize bildirmenizi rica ediyoruz. 

2- Nitekim bizler Behdinan bölgesini Geçici Komite'nin kalıntı
larından temizlemek ve buraya kendi kahraman partizan birliklerimizi 
yerleştırrnek amacıyla,Kurdistan'ın bu onemli bolr;esine ılkbaharda 
silahlı kuvvet canderrnek nivetındevız.Bız bu alanda sızlerın destek 
ve yardımlarınıza muhtacız.Şayet bu konudaki olanak ve durumlarınızı 
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Not: I•1etindeki bazı cümle ler, önemlerinden 
ötürü tarafımızdan altı çizilmiştir. 

*** 
KURD!STAU DZi·iOKRAT PART!S! 

-GEÇ!C! KOr·l!TE-

GENEL SEKRETER! 

MU HOR 
!MZA 

TALAEAll'! ÇETESlli:S BAGLI 1000 K!Ş!L!K CAŞLARIN, !LER!C! 
YURTSEVER DEVR!H1I1İZE Y.APTIGI SALDIRI ÜZERİNE PARÇALANIŞI 

Talabani çetesinin yönetici kesiminin politik uygulamaları,karek
teristibi itibarıyla tüm alanlarda stratejiden uzak taktik uygulama
lar olmasına ragmen,durum sadece bir alanda aynı de~ildir.O da halkı
mızın mücadeleci öncü birligi ve ilerici yurtsever devrimimizin yöne
ticisi olan KDP'mizi yok etme alanıdır.Zira kendileri bu alanda sü
rekli olarak stratejik bir hedef edinmişlerdir.Bu stratejinin kökleri 
ise 1964 yıllarına dayanmaktadır. 

Altmışlar dönemini bir kenara iterek,Kürdistan Ulusal Birli~i 
(Talabani Çetesinin yeni adı) diye anılan örgütün yayınıarına baka
cak olursak,şaibeli KUB'un kuruluşundan beri KDP'mize saldırmayan 
ve ittirada bulunmayan tek bir yazı bulamayız.Bu durum sözkonusu çe
telerin,Peşmergelerin ve Kürdistan kitlelerinin ayakları altına dü
şünceye kadar devam etti. 

Diger bir çok delillerin yanı sıra,onların devrimimize karşı gel
meleri ~artlandırıldıkları da,kesin bir delildir.Onları bu duruma 
iten etkenler onların kara kinleriyle Partimizin mücadelesinin simge
ledisi halkımızın ilerlemesine düşman olan hainlik ilişkileridir. 
Pratik gerçek bakımından Partimize karşı olan düşmanca tavırlarının, 
halk ve vatanımız hakkındal:i cinayet suçlarının tümünü burada işleme
ye olanak yoktur fakat biz bunlardan sadece eaşların son saldırıla
rıyla doGrudan do~ruya ilişkisi olan bazı olaylara kısaca dokunaca
ı1;ız. 

GİRİŞ: 
13.11.1977 ::;;ünü Ali Askeri Baf!;dat'a giderek "Devrim Komuta Kon

seyi11 Eaşkan Yardımcısı S<:1ddam HÜseyin Tikriti,Milli Savunma Bakanı 
Adnan Hayrullah ve Hilli Istihbarat Sorumlusu Devlet Bakanı Sadun 
Şakir Tikriti ile görüştükten sonra 16.11.1977 de Kürdistan'a geri 
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döndü.Bu art niyetli gezinin hemen ardından KUB Erbil,Süleymaniye ve 
Kerkük civarlarındaki devrim kuvvetlerinin tasviye edilmesi için bir 
karar aldı.Gerek Tikriti ve gerekse Talabani çetelerinin yöneticile
ri bu karar üzerinde canıgönülden ~~laşarak hemfikir olmuşlardı. Bu 
kararı Caşların SAVAJ!:.. arabaları ile l~OK.AU'a gidişleri izledi.I~itekim 
faşist cunta kuvvetlerinin önden sardıkları ~rtsever partizan bir
liklerini, kendileri de QALA:!:!IZ:S, ÇI':! ARTA ve P..::.HC\'I'!H bölgelerinde ar
kadan sararak vuruyorlardı.Bu sinsice ve hainane askeri operasyonda, 
adı geçen bölgelerde devrimin partizan birliklerin~ ağır kayıplar ve 
büyük zararlar verdiler. 

Geçen altı aylık dönemde yayınladı~mız bildirilerimizde de açık
ladığımız gibi,bu hain klik aynı zananda partizanlarımızın onlarca
sının de canıarına kıymıştı.Alçaklıklarını ispat eden ve suçlarını 
gün ışığına çıkaran yöneticilerin kendilerine ait bazı dayanak ve 
belgelerin elimize geçmesi nedeni ile bunların bazılarına işaret ede
ce~iz. 

Talabani çetesinin di6er suçları arasında,onların NOKMl'da(!ran 
Kürdistan'ında bir köy,haritaya bak) uluslar arası istihbarat teşki
latlarının hizmetkarlığı hususunda aynadıkları rollerdir.Bu çete kah 
SAVAK'la ilişki kuruyor,kah Askeri !stihbarat Teşkilatı Genel Nüdürü 
il.e buluşuyor,kah da Iraklı bazı yüksek rütbeli subaylarla görüşme
lerde bulunuyordu.Bunun için de biribirine karşı çevrelere ve biri
biriyle çelişen çıkarıara hizmeti gerektiren bir çok karışık vaatler
de bulunuyordu.Zaten bu çeteyi bütün bu çevrelerle birleştiren tek 
nokta,Kürt Milli Kurtuluş Hareketine karşı olan hüsümetleridir.Bu 
cambazlık,kiralıklara geçici bir kabarına ve güç verdiyse de,gerçekte 
sağlam ve doğal bir gelişmeden ziyade,sağlıksız ve ihtilatlı bir 
dert idi.Çete yöneticilerini bir kibirlenme ve gururlanma hastalı~ı 
tutunca,tüm davranıŞ ve düşüncelere bu atmosfer hakim olunca,ayakla
rının önünü bile göremez hale geldiler.Dolayısiyle kendilerine boyun 
eymeyen ve büyüklüklerini kabul et~eyen herkesi tutukluyor,cezalan
dırıyor,öldürüyor ve kendilerine akla gelmez zorluklar çıkarıyorlar
dı.Bunun yanı sıra,kendilerine birer ahım ve şahımlı titel(ünvan) 
dağıtınayı da unutmadılar.örneğin;Kürdistan Silahlı Kuvvetleri Genel 
Komutanı gibi ••• Yüklendikleri bazı görevler gereğince de,bir "Irak 
Devrimi 11 yönettiklerini beyan ederek,b~dan kuşku duyan herkesi sa
mimiyetsizlikle itharn ediyorlardı.Ne varki Tikriti cunta rejimine 
sunduğu ve yapaca~ını vaad etti~i işler belgesi herşeyi kapsadı~ 
halde,deyrimin bir "Irak Devrimi 11 olduğunu kapsamıyordu. 

BEliDINAN' DA DEVR!M! TASF!YE KARARI 
21 Mart 1978 de,yani New·roz günü,KUB Yönetim Kurulu özenle ve 

gizli olarak yaptığı bir toplantıda,Behdinan'a gitmeyi ve buradaki 
"Geçici Komite'nin kalırrtıların diye nitelendirdiği gücü tasfiye 
etmeyi karara bağladı. 

KUB'un elimize geçen tüm yöneticileri,elimize geçtikten sonra, 
hiçbir baskıya uğramadan,bunu kabul ettiler.Elimizde bunu ispatlayan 
birçok deliller vardır.Bunlardan biri,Talabani'nin kendi elyazısı 
ile yazılmış hem kendisinin ve hem de KUB kliğinin imza ve mühürünü 
taşıyan bir mektuptur.l"lel:tup,21 gart 1978 tarih ve 8~ sayı noludur. 
Kendileriyle işbirliGi yapan bir guruba özenle yazılmıştır.Talabani 
mektubunda gururla şunları yazmaktadır;"Kürdistan,çol?;u Irak'a ve 
Iran' a 1ı::açmış olan Geçici Komite' nin mensuplarından temizlenıneye 
başlamıştır.Onlardan 50 dolaylarında kişi b!ze ka~ılm~ş,bir buAkada
rını da esir etmiş bulunuyoruz .Onların He\·ller,Siler.ıo..nı ve Kerkük 
bölgelerinde hiçbir askeri varlıkları kalmadıtı gibi,hiçbir örgütsel 
varlıkları da yoktur ••• " 

Dit';er bir paragrafta ise şunları eklemektedir;"Devrim Behdinan' 
dan başka Irak Kürdistanı'nın her tarafında devam et~ektedir ••• Silah 
ve cephanelerin Irak ve !ran sınırlarına taşınması için sizin yol
dasça yardımlarınıza büyük ihtiyaç duymal:tayız.Çünkü biz onları her 
iki sınırdan da taşıyabiliriz ••• Behdinan bölgesini Geçici Komite'nin 
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kalıntılarından temizlemek ve buraya kendi kahraman partizan birlik
lerimizi yerleştirmek amacıyla,Kürdistan'ın bu önemli bölgesine ilk
baharda silahlı kuvvet göndermek niyetindeyiz ••• " 

Böylece Talabani,her üç ild~ki partizan birliklerimizin tasfiye 
edildiğini ileri sürmekte,50 dolayında kişinin tutsak edildi~ini i
tiraf etmekte ve ııBehdinan'ı Cl-eçici Komite'nın kalıntılarından te
mizlemek için bölgeye bir kuvvet gönderileceğinin vurgulamaktadır. 
Acaba bu 11 kalıntılarınn nefislerini savunma hakları yolanudur.Bu 
nkalıntılarrı ile lOOOkişilik Talabani eaşları arasında careyan eden 
olayları gözden geçirerek,gurur ve kibirlik hastalı~ına yakalanan 
ve de yıllardan beri Kürt hal~ının başına bela kesilen bu heritin 
şimdi ne di~ece~ini merakla bekleyelim. 

UYGULAMA 

Büyük bir hazırlıktan,ciddi girişimlerden,bir çok cambazlıklar
dan,ballandırılmış vaatlerden ve akla hayale gelmeyen yalanlardan 
sonra Caşlar,söz konusu kararı uygulamak üzere kuvvetlerini NOKAN'da 
toplayarak,lOOO kişiye yakın bir güçle,oradan Behdinan yönüne dotru 
harekete geçtiler.Tüm bu hazırlıklar,27.4.1978 günü,sözde nBehdinan'ı 
Geçici Komite'nin kalıntılarından temizlemek için11 yapıyorlardı.Kuv
vetin üçte biri veya daha f azlası silahsızlardan oluşuyordu.Silahlı 
veya silahsız,yeni silahlar,kazançlar,ganimetler,turnuvalar ve din
lenmeler,kısacası her ihtiyaç sahibinın ihtiyaçlarına çare bulunaca
~ına dair sözler verdiler.Bu girişime zihnen hasta,megalomanyak ki
şilerden başka kişilerin yeltenece~i olana~ı yoktur.Nitekim bu giri
şimi fiilen organize eden,gerçekten büyüklük ve kibirlik hastalıg~a 
kapılmış ne oldum delisi durumundadır.Ne varki bu girişim kendisin
den başka herkesin hayatı pahasına yapılıyordu.Çünkü kendfsi,adeti 
oldugu üzere,girişimin sıkıntıları içine dalmamıştır. 

Kiralıklar kafilesi,bir takım zorluklarla yol almaya başladı. 
Nokan'dan Behdinan'a gelen yolun,güllerle donatılmış bir yol olmadı
~ı açıktır.!şin en garip taratıfdaha başlarda bu bilinçli eaşların 
150 sinden fazlası kendilerini ranlı askeri birliklerin kucağına 
atarak,onlara katıldılar.Bazıları ise,tek tek veya topluluklar ha~. 
linde memleketlerine dönmek üzere,sağa sola kaçarak dağılmaya başla
dılar. 

Bu durum,KUB'un "Kürdistan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı" 
ünvanını verdiği saldırı yöneticisi Ali Askeri'yi 1 kaçmaları önlemek 
için,güvendiği kimselerden bir müf rezeyi kafilenın üç tarafına 
yerleştirmek zorunda bıraktı. 

Kafile iki kuvvete ayrıimıştı.Bunlardan biri Halit Sait yöneti
minde olup,250 eaştan oluşuyordu.Bunlar Kandil Dağından inerek Çoman 
yolunu aştılar.Oradan da Resti ve Biradost üzerinden Deli Xwakork'a 
vardılar.Halit Sait,buradan yakın bölgelerdeki partizan birliklere 
tehdit üzerine tehdit gönderiyordu.Keza komşu köylerin sakinlerini 
de,KDP'ye yardım etmelerinden dolayı mahf etmek,cezalandırmak ve 
başlarına büyük işler getirmekle korkutmaya başlamıştı. 

Ali Askeri yönetimindeki ana kuvvet ise,Nokan ve Xane arasındaki 
!ran topraklarına girerek,birkaç gün yürüyerek yol aldılar.Daha son
ra Kela Şin geçidinden Irak,!ran ve Türkiye üçgenindeki baz~ Irak 
köylerine geçtiler.Tüm bu olaylar,Cento Paktına üye ülkelerin askeri 
kuvvetlerinin bazı !ran-Türkiye sınır bölgelerinde tatbikat yaptığı -~ 
günlerde meydana geliyordu. "-----· 

Tam bu sıralarda vaatler boşa çıkmaya,problemler artmaya başla
mıştı.Nitekim kiralıklardan lOO'ü aşkın bir kitle,kendilerini faşist 
Tikriti yönetimine teslim etti.Bundan sonra,ikiye ayrılmış çete gu
rupları orada buluşarak, •rürkiye 1 nin Şerndinan kasabasına girdiler.21 
fl1ayıs gününün e.;ündüzü ortalarında kiralıklardan 600 • ü aşkın bir gu
rup,Şemdinan kasaba merkezi yakınlarındaki Nehru Köprüsünü aşıp,ade
ta kendi yönetimlerindeki üstlenme bölgesiymiş gibi,Şemdinan ve Ke
fer ilçelerine bağlı bazı köylerC.en geçtiler.Bu köylerden bazıları, 
Irak'ın Birav köyü yakınındaki bir karargahımıza yakın olan Bedaw, 
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Bimbo ve Bayir köyleridir.Fakat kahraman Peşmergelerden bir kuvvetin 
burada toplanması,eaşların bu karargaha saldırmaya cesaret etmeleri
ne engel oldu.Ancak eaşlar geçtikleri köylerde Partimize yakınlıgı 
ve sempatisiyle tanınan kişileri tutuklayıp cezalandırıyorlardı.Daha 
sonra,Türkiye sınırının iç bölgelerindeki Orman,Z1re ve Dola Xerbine 
köylerine giderek,tehditlerini yeniden başlattılar.örneğin;Ali Aske
ri,Halit Sait ve Şeyh Hüseyin imzalarını taşıyan bir KUB mektubu, 
partizan birliklerimizin birkaç sorumlu yöneticilerine gönderilerek, 
bulundukları karargahıarın derhal boşaltılmasını,aksi halde zor kul
lanarak bu karargahıarı ele geçireceklerini belirtiyorlardı.Ayrıca 
bu sorumlu yöneticiler,Partimiz yönetimine karşı ayaklanmaya çagırı
lıyordu.Tüm bunların yanı sıra,halk arasında da,böbürlenerek "Behdi
nan bölgesini Geçi'ci Komite'nin kalıntılarından temizlemeye" geldik
lerini söylüyorlardı. 

Bu sırada öncü Partimiz,bizleri vurmak için,en ufak noktamızı 
dahi araştırmaya koyulan kiralık KUB çeteleriyle karşılaşmak üzere 
kuvvetlerini taparlamaya başladı.Kısa bir zamanda,birliklerimiz böl
geye toparlanmış,silahları ise ulaşmış bulunuyordu. 

Hemen belirtelim ki,kan akıtmamak ve zaten çok olan halkımızın 
problemlerini arttırmamak amacıyla,Partimiz,iki Geçici Komite üyesi
nin imzasını taşıyan 25 Mayıs 1978 tarihli bir mektubu onlara gönde
rerek,şu iste~i dile getirdi."Faşist düzenin askeri kuvvetleri bizi 
sürekli olarak önden vurdukları bir sırada,sizin de gelip karargah
larımızı arkadan vurmanız,Kürt halkının çıkarlarına uygun düşmez. 
Sizleri geçmişin sayfalarını örtmeye ve aramızdaki anlaşmazlıklara 
en başarılı çözüm yolları yaratmak ümidiyle,bir araya gelip görüşme
ye ça~ırıyoruz." · 

Onlar o zaman Dola Xerbine ,.de idiler.Mektubu götürenler de henüz 
sa~dırlar.Fakat asi gurup,bu olumlu girişimi cevaplamayı dahi red 
etti.Bunun bir zayıflık veya korku ürünü oldu~nu sandılar. 

UNUTULI-JJ.AZ DARBE 

Nihayet ı Haziran günü Bazi köyünü çevreleyen da~larda,öncü 
Partimiz yönetimindeki yurtsever partizan birliklerimiz,saldırgan 
kiralıklarla çarpışmaya başladılar.Çarpışmaların detaylarına geçme
den önce,çiftçi kitlelerin hain kiralıklara karşı düşmanlıklarını 
ilan ettiklerini belirtıneden geçmeyece~iz.Bu kitleler,kiralıklara 
yiyecek vermeyi hatta satınayı bile red ederek,kendilerine açıkça 
düşmanlık ediyor ve herhangi bir konuda kendilerine yardım kesinlikle 
kabul etmiyorlardı.Bunun yanında PÔqmergelere sadece yiyecek ve yük 
hayvanları yardımında bulunmakla kalmayıp,kendilerino bizzat malzeme 
taşıyor,bununla da yetinmeyerek Partimize yardım için mal,silah,mul
zeme ve adam veriyorlardı·.Bu durumda eaşlar,her taraftan kendilerine 
ters bir antipati atmosferiyle çevrilmişlerdi.Kitlelere yönelik teh
dit ve saldırıları ise,kitlelerin direni!J p;iiçlerini nrttırıyordu.Çrır
pışma,sabah erken baçlo.dı vo ııô!;mergelorin,klı·alıkları Ba:t.l. ki}yi1ndcm 

ve di~er bir çok mevkilerden kısa bir zamanda kovmusıylo. goliqti.Çnr
pışmanın ilk gününde eaşların saflarında bir çok ölü ve yaralı kayoı 
meydana geldi.Çarpışma,ikinci günü de,yani 2 Haziran 1978 günü bo
yunca da devam etti.Kiralıklar,mevzilerini ard arda kaybediyorlardı. 
Aynı günün akşamı,kiralık kuvvetler yenilgiye u~rayarak,savaş meyda
nından kaçmak üzere toplandılar.Bu sırada bazıları kiralık yönetici
leri sorunun çözümü için Partimizle görüşmeye teşvike·koyuldular. 
Fakat bu istekler şiddetle red edildi.Çarpışmanın üçüncü günü sabahı, 
Peşmergeleri de büyük hayrete düşürecek bir şekilde,eaşların yenik 
askeri kafilesi,rezaletle savaş meydanından kaçmaya başladı.Bunun 
üzerine kuvvetlerimiz onları ezerek ikiye böldü.Bunlardan birinci 
gurup da~lık bölgelerde yürümeye devam ederken,ikinci grup ise,böl
geyi çevreleyen da~lara sindirildi.Partizan birliklerimiz onları iz
leyerek aralarında bir kaç yöneticinin de bulundu~ 200'ü aşkın ki
şiyi tutukladı.Birliklerimiz onların silah ve cephanelerini ganimet 
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olarak aldılar.Aralarında 20'ye yak~n kişi ise,henüz çarpışma başlamadan birliklerimize katılmışlardı.öte yandan,onlardan 80'nin üzerinde kişi de kaçarak kendilerini Rekan'daki_faşist Irak askeri birligine teslim ettiler.Bunlar arasında Ali Askeri'nin akrabası olan 
Şeyh Cevat da vardı.Cunta kuvvetleri,garnizonlarından çıkarak kendilerini kucakladılar.Peşmergeler bu çarpışmalarda,genel olarak,eşsiz bir kahramanlık gösterdiler.Çünkü kendilerine devrimin gelişme yo~ lunda en büyük engeli ortadan kaldırmakta oldukları bilinci egemendi. 

Tutuklananların içlerinden onlarcası,yemin ederek,şunları diyor
lardı."Yetkililerimiz,konuşmalarında Geçici Komite'ye ait Peşmerge 
sayısının sad~ce 18 oldugu,iki kişi de hasta olduğu için geriye yal
nız 16 kişinin kaldığını söylüyorlardı ••• " 

Kaçan ikinci grup ise,yürüyüşe devam ediyordu.Fakat bu kez hiç bir tehdit savrulmuyordu.Yalnız tehditler yerine çok büyük yalanlar 
uyduruyorlardı.Yanlarında hala 600'den fazla savaşçının bulunduğunu iddia ederek,Türkiye Kürdistanı topraklarında görültülerini arttırı
yorlardı.Ama aynı anda kendilerine kitlelerin saldırıları da artıyordu.O kadar ki,taşlardan ve ağaçlardan da korkarak her birisinin 
ardında bir düşmanın bulunduğunu sanıyorlardı.Daha sonra Peşmergeler kitlelerle birlikte,Deşta Merg denilen yerde kendilerini kuşattılar. Dört saat süren bir çarpışmadan sonra,20 ölü ve bir çok yaralı vererek teslim oldular.Bu olay 19 Haziran günü meydana geliyordu. 

Bazi çarpışmalarından sonra,soruna barışcı bir çözüm getirmek, masum insanların kanlarını boşuna ekıtmamak için,yöneticilerine Partimizce iki mektubun daha gönderildiğini biliyorduk.Bu sırada kendileri çok ümitsiz bir durumda idiler.Çarpışmalardan sonra,kendilerine, 
yakın dostları Hafız Kerafi vasıtasıyla gönderilen mektuplara· neden cevap vermedikleri sorulduğunda,yeminler içerek,bu mektuplardan hiç birisinin kendilerine kavuşmadıgını,adı geçen Hafız Kerafi'nin ise sürekli olarak anlaşmazlığı alevlendirenlerin başında geldiğini be
lirttiler.Ayrıca kendileri açısından feci olan bu girişime kalkışma
ların ve de kendilerine cesaret verenin bu şahsın olduğunu söyledi
ler.Kaldı ki o,tüm bunları karşılıksız da yapmadı.Karşılığında da 
onlarca yeni Kleşinkof teslim aldı.Ve böylece 1000 Caştan hiç biri, ulusumuz kitlelerinin tek ümit kaynağı olan devrimimizi yok etmek konusundaki çirkin emellerinde başarıya ulaşamadı. 

K!TLELER!N ROLÜ 
Partizan savaşın tüm askeri operasyonlarında kitlelerin tavrının büyük bir önem taşıması nedeniyle,partizanlarımız,birliklerinin temsil ettiği devrim kuvvetleri ile kiralıkların temsil ettiği karşı 

devrim kuvvetleri arasındaki ayırıcı son savaşta,kitlelerin rolü kaderi belirleyici bir hal aldı.Bu durum yalnız bir bölgede değil,fakat istisnasız bütün bölgelerde böyleydi.Kitleler Caşlara yardım etmeyi veya onları yiyecek ve diğer araç gereçlerle güçlendirmeyi red ettiler.Kendilerine karşı kesin ve açık,düşmanca bir tavır aldılar. 
Kitleler,aynı zamanda bu savaşı kendi savaşları kabul ederek,yalnız yiyecek sunmak,malzemeleri taşımak,kiralıkların yer ve güzargahları
nı göstermek ve bizlere informasy.on iletmekle yetinmeyip,bizzati si
lahlarını alarak,kendi cephanelikleriyle ve Peşmergelerle omuz omuza 
kiralıklaTla savaştılar. 

Bu konuda sadece bazılarına dokunacağız,fakat sayılmayacak kadar çok örnek ·vardır.örneğin;Halktan biri,bir ekmeği bir Caşa 1/4 Dinara(25 TL),başka biri,bir horozu 5 Dinara(500 TL) satmakta direnmiştir.Bir benzin istasyonu sahibi,Caşlara yakınlığı olan bir araba sahibine,benzin vermemiştir.Kadınlardan biri,evinin pencerelerini kır
dıktan sonra dahi bir Caşa ekmek vermeyi red edmiştir.l5 yaşındaki bir genci yakaladıklarından,genç onlara;"Ben emperyalizmden korkmazken,siz kiralıklardan nasıl korkacağım?" demiştir.Bir köyde ise,bir 
hanım iki Caşı silahsızlandırmış,başka bir yerde,bir çoban bir Caştan Diktaryof makinalı tüfeğini alarak,Peşmergelere getirmiştir.Başka bir yerde ise,komutanlarından biri kızgın kitlelerin eline geçmiş, 
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kitleler onu sopa ve taşlarla linç etmek isterlerken,bir Peşmerge 
müfrezesi yetişerek,kendisini kitlelerin pençesinden güç bela kur
tarmıştır. 

. Bu çarpışmalarda,Kürt kadınlarının oynadı~ı rol çok büyüktür. 
Örne~in;Bir köy,tüm erkeklerini savaşa gönderdi~i gibi,kadınlarının 
da bir bölümü hayvanların sırtında,di~er bir bölümü de sırtlarında 
savaş alanına yiyecek taşıyorlardı.Bir çok köyde ise,çocuklar,Peş
mergelere çiçekler sunarak sevgi gösterilerinde bulunuyorlardı.Ço~ 
kez kendi payıarına konuk düşmeyen çiftçiler,bu duruma alınıyorlar
dı.Bazi savaşı sırasında silahsız erkekler,kiralıkların yüre~ine 
daha f azla korku sarmak için geceleyin savaş alanı çevresindeki 
da~ların tepesine,crnlarca ateş yakarlardı.Kiralıkların kitlelerden 
olan korkusu öyle bir düzeye çıkmıştı ki,mevzilerini bize bildire
cekleri korkusuyla yolda karşılaştıkları yolcuları da,son günlerde 
tutuklamaya başlamışlardı. 

Deşta Merg savaşı,kitlesel fedakarlı~ın ve hareketin dorusu ol
duSU gibi,kitlelerin Partimizle dayanışmasının da en ileri safhasıy
dı.Çünkü onlar,Caşların yolunu keserek kendilerini kuşatarak savaşı
yorlardı.Öyle ki,Peşmergeler savaş alanına varıncaya kadar,kiralık
ların güçleri kırılınıştı bile. 

BU BAŞARISIZ G!R!Ş!M!N ETKEN VE NEDENLER! 
Saldırının kiralıklar açısından başarısız bir gırışım ve hatta 

bir felaket durumu aldıSı kuşkusuzdur.Bunun nedenleri ise pek çoktur. 
Herşeyden önce bu nedenlerden biri,Talabani çetesinin KDP'mize karşı 
olan.kara hüsumet ve stratejik kinleridir.Bu etkenlerin başlıcala
rından biri ise,Talabani'nin bizzat yakalanmış oldugu büyüklük deli
liSidir.Çünkü o,kendi kara tarihine raSmen kendisini Kürt halkının, 
kendine bir ders daha veren tüm Kürt ulusunun yegane lideri olarak 
görmekte ve bu u~rda çalışıp didinmektedir.Diger bir neden ise,ken
dilerini bir hayli zaman avutmuş olan uluslar arası cambazlık ve çe~ 
lişik oyunların onları rotalarından çıkarmalarıdır.Ayrıca su yüzüne 
çıkmış di~er bir etken de,Talabani çetesinin oluşturaugu toplulukta
ki çeşitli akimların,kanat ve teşkilatların içlerindeki iç çelişki
lerdir.Bu çelişkiler Polit Büro'dan istifa etmekten birbirlerini si~ 
lahla tehdit etme safhasına kadar vardı."Komutanlar",tüm bu çelişki~ 
leri çözmeye veya en azından Partimizi ortadan kaldırarak bol mik
tarda silah ve ganimetler elde etmek ümidiyle büyük bir patlagı er
telemeye çalıştılar.Bu girişim,Talabani'nin girişti~i ilk girişim 
deSildir.Hemen vurgulayalım ki,kendisi bizzat bu girişime katılma
mıştır.O yalnız kendisinden ba~ka herkesi bu girişime sokmuştur. 
Çünkü kendisi bu saldırıya eşlik etmemiş, gelebildiSi halde,savaş 
meydanına gelmemiştir.Yaptıgı tQk şey,uydularını düşürdü~ü çıkmazdan 
kurtarmaya çalışmasıdır.Bu çal:tşması da,Caşlarına mal ve silah vere
rek onlara komando elbiseleri pazırlamak şeklinde olmuştur.Fakat bu 
sembolik çabalar,kitlelerin kızgınlıSı ve çarpışmalarda savaş ala
nında bulunan tüm komutan ve ileri gelenlerini ele geçiren Partimi
zin kararlılı~ı karşısında,hiçbir yarar saSlamadı. 

SALDIRININ KOŞULLARI 
Talabani çetesi,seçtikleri belirli birtakım koşulların bu düşmanca 
saldırıya elverişli olduSunu sandılar.Faşist düzenin,Haziran ayının 
başlangıcını,yeni bir "sınır bölgelerinden" göçertme eyleminin tari
hi olarak kararlaştırdı~ı,herkesçe çok iyi bilinmektedir.Talabani 
çeteleri,partizan birliklerimizin üzerine yürümeyi,bu yen~ göçertma 
tarihine denk getirdiler.Bütün bunlara Biradost,Barzan,Amediye ve 
Zaxo mevzilerimize yapılan hükümet saldırıları eşlik ediyordu. Bu 
saldırılar sırasında Biradost bölgesine yapılan hava indirimi,l4-21 
Mayıs günlerinde yapıldı.Bundan başka 15 Haziran günü Awdil,Nawçele 
ve Bedar köylerine bir yandan hawadan indirim yapılıyor,diger yandan 
piyade birlikleri yöreye hücum ediyorlardı.Di~er bir hücum da yine 
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aynı gün Rekan bölgesine yapılıyordu.Hemen belirtelim ki,tüm bunlara 
ra~men,saldırıların hepsi başarısızlı~a u~ramış ve f~şist düşman 
kuvvetleri bu saldırılarda büyük kayıplar vermiştir. 

BELGELERİ SUÇLARINI AÇIGA VUlli1AKTADIR 
Yakalananlardan Münis Süleyman'ın not defterinde şunlar yer al

maktadır;"Partizan birliklerimizle omuz omuza bir Peşmerge gibi ça
lışan İran Kürtlerinden iki kahraman,Kerim Nistani ve Ahmet Nistani 
36 000 Dinar(3.240 000 TL) karşılıgında KUB sorumlularınca SAVAK'a 
teslim edildiler ••• " Sorumluların& bu gerçeği yöneltti~imizde,itiraf 
etmek zorunda kaldılar.Ayrıca yi~it Mecit Heybet ile beş arkadaşını, 
yi~it Fatih Şiwani'yi ise işkence altında öldürdüklerini de itiref 
ettiler. 

Başka bir belge ise,Halit Sait tarafından yakını olan Çete'ya 
gönderilen bir mektuptur.Bu mektupta !smail Mahmut Alka'nın da~lık 
bir bölgeye götürülüp,orda gizlice öldürülerek defnedilmesi istenil
mektedir. 

Çete'dan Dilsoz'a gönderilen bir mektupta,isimleri sıralanan ki
şilerden belirtilen miktarların,sebep belirtilmeden zorla alınması 
vurgulanmaktadır.Bu kişiler ve alınacak para miktarı şöyledir:Wista 
Kerim'den 1000 Dinar,Fettah Fi~ani'den 2500 Dinar,Muhammet Fiqyani' 
den 1000 Dinar ve Kerim Fiqyanı'den 1000 Dinar. 

Öte yandan sorumlulardan birinin üzerinde Geçici Komite yararına 
çalıştıkları gerekçesiyle öldürülmeleri gereken 32 kişinin adlarını 
kapsayan bir KUB listesi ele geçmiştir.Ayrıca Şeyh Cevat,Cebbar ve 
Biston tarafından imzalanan bir KUB kararında da,Peşmerge Cuma Mu
hammed Emin Fetalı'ın öldürülmesi istenmektedir. 

Bir başka belge ise,Ali Askeri'nin el yazısını ve imzasını havi 
bir mektuptur.Adı geçen mektup aynen şöyledir: 

11 Bilgi için: Şeşh Araz,Şeyh Ali şerkaweli'nin talebine binaen, 
Şeyh Celal Şerkaweli ve karısıyla kızının öldürülmesini uygun bulu
yorum.Çünkü adı geçen şahıs,kızını, bizim bilgimiz olmadan evlendir
miştir. İmza: Ali Askeri,25.4.1978" 

!şte bu çetelerin elebaşıları,halkımıza karşı,kendilerini Fira
vunlar yerine koyarak bir biçarenin ve karısıyla kızının öldürülme
sini emretmektedirler.Nedeni ise,Şeyh Celal'ın kızını Ali Askeri'nin 
bilgisi dışında,yakını olan Şeyh Araz ile de~il de başka birisiyle 
evlendirmiş olmasıdır. 

Partimiz üyesi olan yigit Hüseyin Feyli,bir müddet önce KUB çe
telerince tutuklanmıştı.Kendisine yapılan işkence sonucu,birkaç dişi 
kırılmıştır.üstelik fiziki durumu müsait olmadı~ı halde,sırtına agır 
bir yük yükletilerek,içinde bulundukları vaziyetle iftihar edercesi
ne beraberlerinde getirmişlerdir.Bimbo köyünde yaptıkları tüm kepa
zeliklerin yanısıra,Partimize yardım etti~i gerekçesiyle,bir vatan
daşı tutuklayarak kara gömmüşlerdir.Daha sonra KUB önderlerinden 
Şeyh Hüseyin,kara gömülü vatandaşın üzerine oturarak,onu sandalye 
olarak kullanmıştır.Kardan çıkarınca da,Kasrunihaye(Ba~dat'ta meşhur 
işkence zindanı) faşistlerini örnek alarak,Hüseyin Feyli'nin onu 
vurması emredilmiştir.Hüseyin bunu şiddetle red edince,bu kez kendi
leri Hüseyin '·i dövmüşlerdir.Adı geçen kiçinin Hüseyin 'i dövmesini, 
aksi taktirde kendisine işkence yapmaya devam edeceklerini söylemiş
lerdir.Bunun üzerine Hüseyin şöyle der:"Gel kardeşim 1 beni döv ki iş
kencen sona ersin ••• ıı Ne varki,kader,Hüseyin'in Partısine teslim 
olacakları saatin yaklaşmasını istedi.Bundan sonra,onlarca kişi Hü
seyin'in etrafına toplanarak,dostluğunu ve arabuluculuğunu istediler. 

Yakalananlar arasında Süleymaniye Emniyet Genel Müdürlüğünün 
11 Dokunulmazlık Belgesi 11 taşıyan kimseler olduğu gibi,bazılarının da 
üzerinde İran menşeli aynı tip belgeler bulunuyordu. 

PARTİMİZİN HAKLARINDAKİ MUAMELESİ 

Kiralıklara bağlı 400 den fazla kişi yakalanmıştır.Fakat Parti
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mızın insancıl ve yurtsever prensipleri gere~ince,hiçbirine kötülük 
veya işkence yapılmamıştır.Onurlarına dokunulmamıştır.Tam tersine 
ezici çoğunluk,Partimizin konukları kabul edilmiş,kendilerine Peş
mergelerin erzaklarına eşit oranda erzak temin edilmiş ve hemen 
yurtsever ve ilerici doğrultuda eğitimlerine başlanmıştır.Bu cina
yetlere sürekli olarak sebebiyet verenler,sayıları bir tek elin 
parmak sayısını aşmayan Talabani çetesidir.Bunlar,suçların başlıca 
kaynakl~rı qldukları gibi,imza ve ihtiraslarıyla yok etme,öldürme 
ve düşmanlık kinleri yayınlayarak,geçmiş yıllar boyunca Kürt milli 
kurtuluş hareketine büyük problemler yaratmışlardır.Devrimin ilerle
mesinde ve gelişmesinde,he~ yönden katı bir engel idiler.Çühkü. onlar, 
kutsal olmayari bir görevi üslemişlerdi.Bu görev,60'lardaki kendi ka
ra tarihlerini temizlemek için yurtsever ve yapıcı bir çaba içerisi
ne girecekleri yerde,KDP'mize ve onun komuta ettiği devrime karşı 
savaşma görevidir.Bu faaliyetlerine 3 yıldan beri başlayarak,bu süre 
zarfında birtakım gizli anlaşmalar yaparak,bazı istihbarat örgütle
rinin koruyuculuğu altında yer değiştirdiler.Aynı zamanda yalancılık~ 
hayaleilik ve de dolandırıcılık amaçlarına sığındılar.Rıyakarlığa, 
işkenceye ve adam öldürmeye kalkışma eyilimierinden de çekinmediler. 
Değişik çevrelerle olan çelişkili ilişkileri gereğince,çeşitli renk
lerdeki kılıflara girdiler.Halkımızın mukaddesatiyla alış-veriş yap
tılar.Ama bir halk atasözü,bizlere şunları söyler;"Hille ile yaşayan 
fakirlikle ölür." 

Üç yıl boyunca harcadıkları çirkin çabalarının ürünleri,bir mev
sim dalgalarının dağıttığı kumlar üzerine yapılan binalar gibi,bir 
kaç gün içinde yıkılıp yok oldu.Kürdistanlı kitlelerin kendilerini 
yargılamak ve yok etmek amacıyla en iyi şekilde karşı koyduğU bu asi 
zümreyi yok etmekle,Kürt ve Arap kurtuluş hareketlerine karşı gerici 
emperyalizmin ve siyonizmin kendi amaçları için kullandıkları karşı 
devrimci birliklerinden birinin tasviyesi tamamlanmış oldu. 

Bu hain kliğin,silahlı kuvvetini yok etmiş olması,Kürdistan top
lumunun politik yaşamda demokrasiye olan inancını arttırmanın yanı 
sıra,şimdiye dek halkımızı yok etmekle tehdit eden faşist düzene 
karşı tüm yurtsever-ilerici parti ve şahsiyetleri kapsayan bir Yurt
sever Kürdistan Cephesinin kurulması ve de demokratik ilişkiler için~ 
bizlere uygun bir ortam hazırlamıştır.Kitlelerin KDP'mizin Geçici 
Komitesi'ne eşi görülmemiş destekte bulunduğu,Kürt milli kurtuluş 
hareketinin hainliğe ve işbirlikçiliğe karşı kazandığı bu tarihi za
fer münasebetiyle,kitleleri;destek ve yardımlarını sürdürmeye,emper
yalizmin ve gericiliğin girişimlerine karşı çok uyanık ve tedbirli. 
olmaya çağırıyoruz. Eğer ortalıkta hala da Gelalilerin yalanlarına 
inananlar varsa,biz kendilerini esas yerlerine ve doğru yol olan 
yurtsever ilerici devrime hizmet yoluna davet ediyoruz.Zira devrimin 
kapsamı geniş olup,tüm iyi niyetlilerin çabasına ihtiyacı vardır. 
Aynı zamanda,başta Filistin devrimi olmak üzere,bölgedeki tüm kurtu
luş hareketlerini yok etmeyi amaçlayan emperyalist planlara karşı 
koymakta olan devrimimizi desteklemeye ve ilerici Iraklı ve de Arap 
güçlerle,bölge halklarının tümünü davet ediyoruz.Emperyalizm ve ge
ricilikle olan bağları gittikçe güçlenen faşist Tikriti diktataryayı 
yıkmak için,devrimci yürüyüşüroüze azim ve samirniyetle devam edeceği
mize,kendi yönümüzden birkez daha söz veriyoruz.Bu mücadelemizi,böl
genin tüm halklarıyla ,halkımızı heref alan emperyalist,siyonist 
girişimiere karşı sürdürüyoruz. 

YAŞASIN KDP'MİZ KOMUTASINDAKİ YURTSEVER lLERİCİ 26 MAYIS DEVRİM!! 

YAŞASIN KÜRT ARAP KARDEŞLİGİl 

YAŞASIN BARIŞ,ÖZGÜRLÜK ve SOSYALİZM İÇİN HALKLARIN DAYANIŞMASI! 

RISVAKARLIK ve KEPAZELİK HAİNLERİN ve İŞBİRLİKÇİLERİNDİR! 

ART NİYETLİ FAŞİST DİKTATÖR TİKRİTİ DÜZENİ YIKILACAKTIR! 
ŞEREF ve ÖLÜMSÜZLÜK DEGERLİ ŞEHİTLERİMİZİNDİR! 

KÜRDİSTAN KÜRDİSTAN DEMOKRAT PARTİSİ 

28.6.1978 * * * GEÇİCİ KOMİTE -17-
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K'JRD!STA:: DU:OKRAT PART!M!Z!N CELALİLER!N HA!N G!R!Ş!MLER!YLE 
!LG!L! BİRKAÇ G~RÇEKLER! AÇIGA ÇIKARAN B!LD!R!S! 

Ey mücadeleci Kürdistanlı kitleler! 
Ey ulusal ve ilerici güçler! 
Etkinlikleri uzun sürmeyen bazı yan güçlerle,66 cahşlarından 

oluşturulan ve aslının tıpkı kopyası olan "Kürdistan Ulusal Birli~i" 
diye adlandırılan örgüt,hain 6 Mart antlaşmasının bir halkasından 
ve Kürt kurtuluş hareketine karşı dikte edilen gerici ve faşist 
gj~lerin ve de emperyalizmin ortak planının bir parçasından başka 
bir şey değildir.Amaç hareketin yenilgiden sonraki devrimci gelişi
mine karşı koymak ve Cezayir girişiminin yıka~adığını yıkmaktır. 
ÇünkÜ ABD emperyalizmiyle !ran gericiliği ve faşist Tikriti düzeni
nin güctürnündeki düşmanlar,kurtuluş hareketleri ve devrirolere karşı 
yaptıkları mücadeledeki uzun tecrubelerinin bir gereği olarak,kendi 
hesapları arasına,haksızlık ve zülme karşı savaştaki Kürt ulusunun 
mücadeleci tavırlarını da taklit etmeye de alışmışlardır.Aynı zaman
da,kendilerini,uzun mücadeleci mazisi olan Kürdistanlı topluluğun 
derinliklerine kök salan, 1/3 yüzyıla yakın bir süre ulusal as,illiği
ni ispatlayan,haykımızın haklarını pazarlık konusu yapmayan KDP ye
rine koymayı da hesapladılar.Ayrıca hesaplarının kapsamına,Eylül 
devriminin Kürdistanlı kitlelerin saflarında, KDP' miz e ba~l-ı kişile
rin geliştirdiği devrimci yöntemlerle bilinçlenmeyi de almak iste
diler.O KDP de,yenilgi boyunca,Eylül devriminin dersleriyle silah
lanmış olarak bu girişimle mücadele etmesi gereken KDP dir. 

Yenilgiyi izleyen iki senelik süre içerisinde Partimiz,Celaliler 
gurubunun işbirlikçiliğinin iç yüzünü ortaya çıkarmayı kendine temel 
hedef seçmeyi ihmal etmişse,bunun nedeni,Kürt hareketinin ve kritik 
durumunun geçmekte olduğu aşamanın özelliği ve bu gurubun kendi ken
dini deşifre edeceğine olan inancıydı.Bu deşifre oluş;söz konusu 
gurubun içinde,doğduğu hıza benzer bir güçle,gerçekleşecekti.Bu olgu, 
onun bölge devletleriyle diğer devletlerin istihbarat organlarına 
adet haline getiren yönetiminin tabiatına ve özüne dayanıyordu.Başka 
bir neden ise,Fartimizin bir takım yan savaş alanlarıyla uğraşınamaya 
büyük önem vermesidir. 

Nitekim karşı devrimin,bir birliğin niteliğinde ortaya çıkmak 
suretiyle yaptıklarıyla,kendi iç yüzlerini açığa çıkardılar.Hem de 
zayıflatıcı yardımcıların birlikleri olarak amaçları,devrimin iç ve 
dış düşmanlarıyle işbirliği yaparak,ulusal ilerici Mayıs devrimini 
ve Partisini çembere almaktı.Ve en sonunda,Tikriti cuntasıyla daya
nışması ve gerici !ran otokrasisiyle yapılan ittifakla,kamufle et
tikleri kirli emellerinin üzerindeki maskeyi kaldırdılar.Partimiz, 
28.12.1977 tarihli bildirisinde,bu girişimin cambazlık-iplerinin bir 
kısmını açıklamıştı.Şimdi yine halkımız kitlelerini,ulusal ve ileri
ci güçlerle,partileri ve Kürt sorununa önem veren Arap ve dünya kamu 
oyunu,bu zümrenin rolü ile girişimlerinin boyutları hakkında aydın
latmak amacıyla,önlerine söz konusu gurubu tüm çıplaklığıyla ortaya 
koyup cezalandıran ve ak ile kara arasındaki çelişkiden farksız çe
lişkili tavırlarını açığa vuran yeni bir gerçekler dizisi ortaya 
koyuyoruz. 

Şöyle ki: 8.12.1977 tarihinde,bu guruba bağlı bir güç,ünlü ajan 
Şeyh Kewkes aracılığıyla,Türk istihbaratı(M!T) ile kendi ~önetimi 
arasında yapılan birçok görüşmeden sonra Türkiye'nin Şemdınan yöre
lerinden geçerek,Zive,Şino ve Xane bölgeleri üzerinden !rana varıp, 
bu ülkenin Serdeşt mıntıkasının Irak'taki Qeladize'ye paralel Nokan 
kasabasına yerleşti.Bütün bunlar !ranlı yetkilile~ce duyulmakta ve 
görülmektcydi.Zaten olup bitenler ister Iran'da ve Qeledize'deki 
Iranlı irtibat subayları,ister Ali Askeri'nin 10.11.1977 de KerkUk 
ve Bağdat'a. yaptığı yolculuk neticesinde olsun ve isterse girişim 
hakkında son temaslarını yapmak üzere 22.10.1977 de bir hükümet he
yetiyle birlikte Rewanduz'dan Sedekan nahiyesindeki Xuwakurk'e gelen 
bir tuğayın gelişinden sonra olsun,Irak faşist düzeni ile gerici 
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!ran düzeni arasındaki işbirli~i tamamlandıktan sonra gerçekleşiyor
du.Bu nedenledirki,Sedat'ın !sraile ziyaretinden sonra,gurubun eski 
dostu olan Irak Devlet Başkanı Yardımcısı,İranla işbirliğini tamam
lamak üzere Tahrana yolculuk etti. 

İkinci kafile ise,l6-17 Aralık 1977 gecesi geçti.Bu kafilenin 
içinde Talabani,Ali Askeri,Mahmut Osman,Şemsettin Mıfti ve zümrenin 
diğer bazı yönetim elemanları vardı.Bu geçiş,içlerinde 60 ve 82 mm. 
lik toplarında bulundu~ ve SAVAK'ın tabut nakil vasıtaları aracı
lığıyla sağlanan silah nakli gibi,bütün kolaylıkların hazırlanması 
tamamlandıktan sonra oluyordu.Zaten SAVK,yakın dostlarının gelişin
den duyduğu memnuniyeti belirtmek zorundaydı.Bu sembolük karşılama 
ve nezaket-kabulunun görüntüleri ise,geçici bazı günlük kolaylıkla
rın yanında,portakal elma ve !ran votkası vs. sunmaktı.Mam Celal 
ilericiliğinden bir şey kaybetmiş görünmek için,bu kez İran'dan 
kendine yeni bir isim edindi.Bu isim Mam VEYS dir. 

O tarihten beri,göstermelik ilerici Kürdistan Ulusal Birliği'nin 
(KUB) merkezi Nokan'dadır.İşte,cambazlıkta ve kitleleri kandırmakta 
ne kadar maharetli olurlarsa olsunlar bu gerçeği inkar etmeye güçle
ri yetemez. 

Gelaliler gurubunun bu apaçık tutumuna paralel olarak ve hatta 
kiralık rollerini yerine getirdiklerini ispatlamak için,kahraman 
yardımcı birliklerimize bir dizi azgınlı-klar ve tecavüzler yöne ı t
mişlerdir.Nitekim suçlu elleri,geçen sonbaharda Biradost bölgesinde 
silahsız 7 Peşmergemize uzanmıştır.Bunlardan biri işkenceyle şehit 
edilmiş,beşi de Xuwakllrk'ta İran'a geçmeden önce,kurşunlanarak öldü-. 
rülmüşlerdir.Adı A.Haluk Sorani olan ?.ci peşmerge ise,arkadaşları 
kurşunlanmadan önce kaçınayı başarmıştır.8.12.1977 t~rihinde Ahme~ 
Hasan ·Safi adlı peşmergeyi öldürmüş,peşmerge Ahmet Koyxa Resuli de 
yaralamışlardır.Bu yılın Ocak ayı başlarında ise,Qeladize bölgesin
den iki peşmergeyi kaçırmışlardır.Akibetleri henüz bilinmemektedir. 
21.9.1977 tarihinde !ranlı yurtsever Kürtlerden Ahmet Nıstani ve 
Kerim Nıstani'yi SAVAK'a teslim ettiklerini tekrar hatırlatmak iste
riz.Geçen Mart ayındada dördü Koysıncaq kasabasına bağlı Kanibi'den 
olan Muhamed Şerif Maruf,Ömer Şerif Maruf,Hemid Kerim Ahmet ve Sül
ware Ömer adlı peşmergeleri öldürdüklerini de hatırlatmak isteriz. 

Ayrıca 13.10.1977 tarihinde,birliklerimizden bir guruba pusu 
kurmaları sonucu,dört peşmerge hayatını kaybetmiştir.Işaret edilmesi 
gereken bir husus da şudurki;bu zümre İranlı ve Iraklı yetkililerin 
gözleri önünde ve kulakları dibinde çirkin eylemlerini sürdürmek i
çin,kiralık askerlerini İran'ın Nokan mıntıkasından Qeladize milltı
kasına göndermekte ve onların tutumuna hiç kimse karışmamaktadır. 

Ey ulusal güçler! Ey dünyanın özgür insanları! 
Şüphesiz Kürt kurtuluş hareketiyle Arap kurtuluş hareketine aynı 
anda hedef olan emperyalizm,Tikriti-Şahınşahlık girişimi içerisinde
ki çirkin rolünü yerine getirmekteki faaliyetleri ve taktik değiş
tirmeleri,halkımız kitlelerinden gizlenemez.Böylelikle bu gurup 
karşıt birliklerin rolünü aynarken aynı zamanda İran'ın Kürt soru
nuyla ilişkisi oldu~nu ileri süren Irak Tikriti cuntasının bu iddi
asında dayandığı dayanaktır.Cunta bu sayede askerlerini vatani gö~ 
revlerine göndermekle iftihar etmektedir.Bu ise Filistin devrimine, 
Arap kurtuluş hareketine ve tüm bölge halklarının çıkarlarına karşı 
yürütülen siyonist,gerici ve emperyalist girişimin bir parçasıdır. 
Bu zümrenin yenilgiden sonraki gidişi,geçici bir süre için gizlenme-· 
ye çalışıldıysa bile,onun mazisine gerçek uzantısıdır.Bu gidişat,bu 
gurupla Tikriti cuntası arasındaki sıcak ilişkileri geliştirmektedir. 
Geçmişte faşist cunta ile olan ~lişkilerini gizlerneye veya yamalama
ya çalışırlarkan ki bunu; Ömer Dababeyi İbrahim Ahmet ve 'ralabani 'ye 
1976 Haziranında özel olarak gönderme~,KUB'un 11.3.1977 tarihinde 
Tikriti Saddama bir mektup göndermek ve Ali Askeri'nin aynı ay içe
risinde düzenin bazı zebanileriyle görüşmesi suretiyle olmuştur.Bu
günlerde artık bu ilişkileri açıkça yürütmektedirler.Nitekim Beyrut
taki "İltel Emman" dergisi,6 Ocak 1978 tarih ve 597 nolu sayısında, 

-19-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kendilerince faşist diktaya iletilen bir yaz~şmadan baz~ pasajlar 
yay~nland~.Söz konusu yaz~şmada şöyle deniliyor: 

"Kuşkusuz KUB ile yönetim aras~ndaki anlaşmazl~klar konusunun 
gerçe~i itibariyle~ardeşler ve dostlar aras~ndaki anlaşmazl~klardır." 
Bu şu demektir ki; Bu anlaşmazlıklar~n çözüm yolu,ancak yapıc~ diya~ 
loglar kurmak,konuyu do~rudan do~ruya ele alıp de~erlendirmek,inan
dırmak ve inanmak,kardeşçe çalışmalar için sürekli çaba sarf etmek, 
ideolojik ve politik alandaki bar~şcıl mücadeledir.Yaz~şmaya buna 
ek olarak şöyle devam edilir; 

"Bu anlaşmazl~klar~ büyük çelişkilere dönüştürmek büyük yanlış
l~kt~r.Nitekim biz bütün Arap güçleriyle kardeşçe anlaşma için ara
lıks~z çabalar sarf etmiş bulunuyoruz.üzerinde anlaşmaya vardı~~mız 
bu görüşlerden biri de gerek güçlü gerek zayıf ve gerekse yönetimi 
ele ald~ktan sonra olsun,sizin partinizdir.Ilişkilerimizin tutanak
ları,size karşı tak~ndı~ımız onurlu kardeşçe ~utumlarımız~ belgele
mektedir~ Bu yüzdendir ki 77 Cahşlar~nın yaz~şması,problemin de ge
rekçesi ile,faşist diktadan mevcut şartlar alt~nda yönetim ile Kürt 
halk~ kitleleri arasındaki eski güveni geri getirmek,özerk yönetim 
ve s~nırları korumanın sorumlulu~nu bazı silahlı birliklerin deste
~i ile sözde ilerici Kürt güçlerine bırakmak ve KDP yönetimindeki 
Kürt devrimini vurmada bu güçleri desteklemek hususunda çalışmasını 
istemektedir.Bu iste~in KDP'yi kendileri gibi Cahşlardan başka hiç 
kimseye yakışmayan çirkin niteliklerle nitelendirdikten sonra be
lirtmişlerdir. 

Böylece büyük bir güÇ ve maharetle,sanki hiç kimse hiç bir şeyi 
hatırlamıyormuş gibi,bu hain gurubunun şaşali,gösterişli ve başkaca 
çelişkiler,Kürdistan'l~ kitlelerle faşist dikta arasındaki mücadele 
ve uzun süreli demokratik Irak kurtuluş savaşı ile Tikriti cuntası
nın düşürülüşü arasındaki anlaşmazlıklara dönüştü.O anlaşmazlıklar 
ki;(kendi deyimleriyle)"çözüm yolu,ancak yapıcı diyalog kurmak,konu
yu do~rudan do~ruya ele alıp de~erlendirmek,inand~rmak ve inanmak, 
kardeşçe çalışmalar için sürekli çaba sarfetmek,ideolojik ve politik 
alanlardaki barışçı mücadele olup,bu -sözde basit- anlaşmazlıkları 
önemli şekillere dönüştürmek hata olur~ Hiç utanmadan Tikriti cunta
sıyla olan ilişkilerine dair belgelerle nasıl iftihar ettiklerine 
bakın.!şaret ettikleri onurlar belgesi hangi belgedir? Bu belge,ken
di halklarının çıkarlarına karşı silah kuşanma belgesidir.Bu belge, 
büyüklerini hoşnut etmek için Bekreco'da Peşmergelere işkence etme 
belgesidir.Bu belge uzun seneler boyuncu Cahşlaştırma belgesidir.Bu, 
daha önce onunla sözde hiç bir ilişkileri olmadır,ını yalanlayan bir 
gcrekçeli belgedir.Onlar tekrar o belgeye dÖnccckler,o belgenin ken
dileri için gücünü yitirmeyen bir yardımc~,nerede olurlarsa olsunlar 
yaptıkları işbirlikçileriyle faQist düzenin kendilerine duydu~u gü
venin güçlü temeli oldu(:f:unu biliyorlur.dır.Hu ioo,dovrimcilik tanta
nalarının zirvesinde duhi ödün vormcdiklori büyük bir ihanctin ka
lıntısıd~r.Geçmişte Partimiz bu gurubun faşist dikta ile ilişkileri 
oldu~unu söylemişti.Bunda tereddüt eden varsa,işte şimdi bu ilişki
leri bizzat kendileri,hemde inkar ettikleri bir güçle itiraf etmek
tedirler. 

"Kuşkusuz,biz kendi tarafımızdan tüm ilerici Arap güçleriyle 
kardeşçe anlaşmak için aralıksız çabalar sarf etmiş bulunuyoruz.Bun
lardan biri de Partinizdir." Bu durum da pek do~al olarak,daha önce 
faşis~ dedikleri kimseler büyük bir kolayl~kla ve hiç bir sakınca 
görmeden -kendilerince-ilerici oldular. 

Okuyucuyu,bunların arnellerini iyi düşünmeye ça~ırıyoruz.Kuşkusuz 
onlar diktadan,Kürt devrimiyle savaşma görevini kendilerine vermesi
ni ve kendilerini silahlandırmasını istem~ktedirler.Onlar,bir kez 
daha açıkça Cahşlaşmak için çirpınmaktadırlar.Bu seferki Cahşlaşma 
"sınır Cahşları• ad~ altında olmaktadır.O halde durum nasıl de~işti 
ve de~işen nedir? Bize göre degişen tek şey,kendilerine verilen rol
dur.Tikriti ve Şahınşahlık rejimleri,tüm bölge halklarıyla bizzat 
Kürt kurtuluş hareketine karşı yürüttükleri çı~ırdan saptırma opa
rasyonlarında,büyük nefret kazanmışlardır.Çünkü bu iki rejim,bu hain 
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gurubu,tüm Kürt hareketinin bir yedek parçası gibi göstermeye çalış
mışlardı.Hal böyle olunca,bu gurubun yavaş yavaş oyunlarına dolanma
ya başlıyan çok sayıda ipler üzerinde yürüttükleri oyunlar,halkçı 
kitlelerce açıkça görülmektedir.Böylece hiç kimse hat boyunca bütün 
insanları kandıramaz.Bir yandan bu nedenlerle,öte yandan da daglar
daki yaşam zorlu~unu kendilerini usandırması nedeniyle öyle görülü
yorki.bu gurubunileri gelenlerine göre uzun süreli savaşın amacı, 
yalnızca bir kaç ay komşu ülkelerin sınırları içinde tur atabilmek
tir.Bu nedenle büyüklerine giderek kendilerine dikte edilen rolün 
degişik bir şekilde verilmesini istediler.Ne varki büyükleri "karşıt 
güçlertı şeklindeki rollerine devam etmelerinde direnmektedirler.Fa
kat bu kez !ran gericili~ince verilen daha büyük bir destek ve nisbi 
kolaylıklar altında yapılmaktadır.Şehirlere dönmenin ve ödüllendir
menin ise,KDP yönetiminde Kürt devrimi tasfiye edilineeye kadar er
telenmesi gerekir.Fakat onlar nerede,bu iş nered! . . 

Bu kez yapılan vaatler ise,"sınır Caşları"adı altında dört tabu
run teşkil edilmesidir.Bunl~ın da,söz~e ilerici Caş~~d~ ~l~ştu
rulmasıydı.Bu durum geçen ikı yıllık sure zarfında goruldu~ uzere, 
hatn gurubun askeri gücünün yetersiz oluşundan ileri gelmekte
dir.Celaliler gurubunun karekteri itibarıyla,çizdi~i ratayı çeşitli 
şekillerde yorumlamak olanaklıdır.Şöyleki:bu gurup aralıksız olarak 
emniyet ve istihbarat organlarının ziyafet sofraları üzerinde besle
nen ve büyüyen küçük burjuva unsurlardan oluşmuştur.Onlara tıpatıp 
uyan bu karakterdirki;kendilerini sürekli olarak gurupsal çıkarlar~ 
nı garantilemek,özgürlük yolunda mücadele eden herkesi saf dışı bı
rakmak ve dar çarçeveli bireysel kazançlarının sa~lanması,hainlerle 
her türlü pazarlık yapmaya hazırlıklı olduklarını bildirmek için 
her yola baş vurmaya itmektedir.Seneler boyunca bu alanda hayli tea~ 
rube kazanmış bulunuyorlar.Böylece bu gurubun ulusalcılı~ı,ona şahai 
kazanç sa~ladıgı alandadır.Devrimciligin pratikteki gerçek yüzünü 
örttügü ve yamaladı~ı orandadır.Dirençli~i,gurupsal avantajlarının 
bunu gerektirdi~i orandadır. 

Ey onurlu Irak halkımızın kitleleri! Ey mücadeleci Kürdistanlı 
kitleler! 

İşbirlikçilikte kök salan bu gurl!pla, onun faşist ve gerici bü
yükleri bilmelidirler ki;bugün aziz Kürdistan'ımızın şahit oldu~ 
mücadele yardımcı birliklerimizin yaptı~ı en onurlu ve en güçlü mü
cadeledir.Bu birliklerimiz,kesin zaferin gerçekleşmesi tamamlanınca
ya dek yüce Mayıs devriminin yolu üzerinde güçlü ve azi~li adımlarla 
yürümeye kararlı olduklarını pekiştirmektedirler.Keza kiralık hain-· 
lerle,halkımızın ve tüm ulusumuzun düşmanları olan büyüklerine karşı 
çarpışacaklarına dair kitlelerimize,ulusal ve ilerici güçlere ver
dikleri sözü yenileyerek,onların çirkin girişimlerini yok edecekler

dir.Tarih ve halk,ulusal hainlerin harflerini yazmıyacaklarını ke
sinlikle ifade etmektedir. 

YAŞASIN KDP'M!Z!N YÖNETİMİNDEK! !LERİC! MAYIS DEVRİM! 

YAŞASIN KÜRT ARAP KARDEŞL!G! ve GERİCİ FAŞ!ST G!R!Ş!M İLE HA!N 
!şB!RLİKÇ!LERİ YOK ETMEYİ AMAÇLAYAN,BARIŞ,ÖZGÜRLÜK ve SOSYALİZM 
İÇİN HALKLARIN DAYANIŞMASI! 

ONUR ve ÖLÜMSÜZLÜK DEGERL! ŞEH!TLERİMİZİND!R! 

KÜRDİSTAN 1978 Şubat başlarında 
KDP GEÇİCİ KOM!TESI 
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IRAK MARKSİST-LENİNİST PARTİSİ 'HİN GEÇİCİ KOi'ıİTE !LE CELALİLERLE !LG İLİ YORUMU 

IRAKLI DEVRİMC!,!LERİCİ ULUSAL GÜÇLER;KüRT SAGCI GÜÇLER! İLE 
FAŞİST CUNTA ARASINDAKİ ARD NİYETLİ PAZARLIGA KARŞI GÜÇLERİNİ KULLANMAYA DAVET EDİYORUZ 

Ey Kürt halkının mücadeleci kitleleri! 
Ey Iraktaki derimci ve ilerici ulusal güçlert 
Sagcı ve meşbuh bazı Kürt güçleri,politika alanına çıktıklarından bu yana,aktif bir şekilde ulusal ilerici Kürt hareketi içindeki yurtsever birligi bozmayı prensip haline getirmiştir.Bir çok güç ve 

çalışmaların dagıtılmasına neden olmuşlar.Meşru ulusal haklarına 
ulaşmak için,Kürt halkının yapılan mücadelesi önüne engeller koy
muştur.Saptırmak istemişler ve bir çok kere mücadeleyi bölgede emperyalist ve işbirlikçi güçlerle işbirligi yapma kaygahlıklarına 
itmişlerdir.6 Mart 1975·hain Cezayir antıaşması ardından silahlı Kürt hareketinin sona ermesi üzerine,bu güçler kendilerini eski hareket yönetiminin yerine koymak için ortaya çıkarak,o anda sözde ulusal Kürt hareketindeki boşlu~ doldurmak için ugraşmışlardır.Bunu yaparken bazı sol sloganlar kullanmışlar ve Harksist-leninist dev~ rimci kılıfa bürünmüşlerdir.Bu girişimi gelecekteki olaylar dalgasına binrnek için yapmışlardır.O zamandan beri söz konusu güçler,yurtsever Irak hareketinin safları içinde bölücü ve kuşkulu bir yol izledikleri gibi,olaylar ve eldeki delillerde bu göçlerin bölgedeki gerici ve işbirlikçi bir devletin istihbarat örgütüyle olan ilişkilerini defalarca göstermiştir.Karışık geçmişlerine göz yumulsa bile, 
İran ve Türk istihbarat örgütleriyle işbirligi yapmaları ve saglam 
ilişkilerle mevcut rejimin yönetici sembolleri ile kurdukları birligin içindeki unsurların birbirleriyle olan apaçık irtibatları artık gizli bir iş olmaktan çıkmıştır. 

Bütün bunlar cunta ile sansüre tabi tutulan basının,söz konusu 
sagcı güçlerin sembolik şahsiyetlerini açıga vurmaya çalıştıgı bir sırada oluyordu.Öyle bir şekildeki bu şahsiyetlerin başında kendine güvenilir bir rol oynayıp oynamadıkları konusunda,istifham ve kuşku 
uyandırıyordu.!şte bu sırada sağ güçler,KDP Geçici Komite birliklerine karşı silahlı ve kanlı olaylar çıkarmak için harekete geçtiler. 
Ayrıca emperyalist,siyonist saldırının ulusal kurtuluş hareketiyle Arap halklarının ulusal çıkarları üzerinde yepyeni bir boyut kazan
dığı bir sırada,sagcı kesimin şöven cunta ile olan dayanışması,kendisininde o saldırıda bir parça olduğunu ve onunla sıkı irtibatı bulundugunu pekiştirmeye yaradı. 

Girişimin kökleri ve boyutları ne olursa olsun,söz konusu güçlerin gericiligi,onları egemen rejimle olan ortak noktalara getirmiş ve açık bir pazarlık şekline girmek üzere,egoist dar bireysel çıkar
ları,Irak'ta halkımız emekçilerinin özlemlerine düşman olan cuntanın 
çıkarlarıyla birleşmiş bulunmaktadır.öz kaynaklarından alınan haberlerin yoğunluğu,söz konusu pazarlığın pişkinliğinin,ulusal ilerici Kürt hareketiyle tüm Irak yurtsever hareketini şimdilik tehlikeye maruz bıraktığını pe_kiştirmektedir. 

Adı geçen güçlerin silahları ile cunta kuvvetleri arasındaki si
lahlı eylemlerin durmasına ek olarak,yurt dışındaki binlerce Kürdü ezmek ve tasviyesine bir hazırlık olarak KDP birliklerine enformasyon ve askeri sansür uygulamak amacıyla,"Iraklı ınültecilere af kara
rı" gcldi.Ayrıca hainlere yakınlığı olan şüpheli bazı kimselere .Irak'a dönme ve rejim cephesine katılma fırsatının vcriimesi,cuntayla yapılan görüşmelerin ve pazarlı~ın uygulanmasının çıkınaza girdiGini açıklayan iddiaların yalan olduğunu pekiştiren delillerden biridir.Gerçekten pazarlıkçılar,kendilerinden önceki düzen işbirlikçisi unsurlara ve kliklerin yerini alırken,sadece kendi çıkarlarını tatmin etmek ve "Otonomi Bölgesine" 11 yasama ve yürütme" adlarıyla bilinen iki meclisi temel alan kısa vadeli bazı reformlar getirmek 
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için çalışmışlardır.Onlar bu hareketleriyle cuntanın,Kürdistan'ın 
ulusal statüsünü öldürmek girişiminde,Kürtler hakkında izlediği gö
çe~tme projesinin en büyük hizmeti sunmuş oluyorlar.Ve Kürt halkının 
ulusal ve sosyal hedefleri hakkında besledikleri kötü ve açık seçik 
hayalleri ve ihaneti açıklamış oluyorlar.Ayrıca faşist cuntayı düŞü
rerek,yerine Irak'ta halkçı demokratik bir düzen getirmeye çalışan 
Iraklı emekçilerle tüm devrimci ve ilerici güçlerin hedefini balta
lamaktadırlar.Bir de,tüm uluslarıyla Irak halkının çıkarlarına düş
man olan ericı re·ımin ordusu ı erısınde kıralık asker sıfatı la 
onun bırlı erıyle yan yana mevzılenere , yı ında ı 
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