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BiR AÇIKLAMA 

Siyasi bir hareket için düzenli bir yayın hayati 
oldukça önemlidir. Bunu başararnıyan örgütlü bir yapı, 
belli ki ciddi sorunlarla yüklüdür. Drgütlü bir 
yapıyı içten içe kemiren agır sorunlar olmaksızın, 
yayın hayatı kesintiye ugramaz.Hiç kuşkusuz bu durum, 
peryodik ve düzenli bir yayın hayatına sahip örgütlü 
yapıların sorunlarının almadığı anlaminda değildir. 
Bir yapı, eger düzenli bir yayın hayatına sahip 
değilse, o yapı, ya çok ciddi sorunlarla 
cebelleşmektedir, yada teknik ve kadrosal 
yetersizliklere sahiptir. 

Hareketimiz bakımından teknik ve kadrosal 
sorunlarımız olmakla birlikte, düzenli bir yayın 

yaşamını sürdürmemize engel teşkil etmiyordu. Ne 
varki, bir bütün olarak hereketimizi etkiliyen ve 
hatta kimi zaman adım atmamıza dahi olanak tanımıyan, 
son derece ciddi ve a~ır sorunlarimii vardı. Bu 
sorunlar nedeniyledirki, bir türlü düzenli bir yayın 
hayatına sahip olmadık, olamadık.. Xebat Ji bo 
Rizgariya Kürdistanın bu sayısinin (12. Sayı) elinize 
geç ulaşınasinin nedeni de, yakarıda ifade etmeye 
çalistığımız sorunlar nedeniyledir. 

Peki ama nedir busorunlarımız? 
Açıktır ki, sorunlarımızin tümünü bu kısa 

açıklamada orta yere sermemiz olanaklı değildir. 

Önümüzdeki dönemde, gerek sorunlarımızin irdelenmesi, 
bunların kaynağı, konreransta tartışılan konular, 
alınan kararların açılımı ve sürece ilişkin 

somut-pratik önerilerimizin neler olduğu, tek tek ele 
alanacaktır. Ancak, kısacada olsa, gerek yayın 

sorunu, gerekse de son dönemlerde hareketimiz 
bünyesinde ortaya çıkan ve devrimci kamu oyuna da 
yansıyan bir takını korsanca eylemiere değinmekte 

yarar görüyoruz. 

-1-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bilindigi gibi, son dönemlerde hareketimiz 
bünyesinde ilginç gelişmeler oldu. Bu gelşmelerin bir 
özelli~i de, bir bütün olarak Kürdistan devrimci 
hareketinin alışık olmadıgı yeni bir durum olarak 
belirmesiydi. Devrimci kamuoyununda şahit olduğı 
gibi, bundan kısa bir müddet önce, sorumsuz birkaç 
unsur, hareketimiz adına birtakım korsanca 
faaliyetlere yöneldiler. Bunlar, hereketimizi temsil 
ettiklerini, bu amaçla "konferans" yaptıklarını 
duyurdular. Konuya ilişkin bazı bildiriler dağıttılar 
ve merkezi yayın organımız Xebat ji bo rizgariya 
Kürdistan'ın ismini kullanarak, bir kaç sayı ebat) 
yayınladılar. Ayrıca K.U.K.adına bazı lere 
demeçler verdiler ve bazı siyasi platform! ılma 
cesaretini gösterdiler. 

Kaçak korsanlarımız, yuka~rla saydığı 
faaliyetlerle de yetinmedJ;ler. K.U.K 
çıkışından gunumuze kadar ~çen zaman 
hareket olarak dişimiz ve tırnağıınııla elde 
ve l<ürdistan devrimci hareketih.in ·kazanımlar 
olarak tellaki ettiğimiz devri~ci kazanımlarımızı da 
bir bir tahrib eden tavırlara girdiler. Kısa vadeli 
çıkarlar uğruna, devrimci ilkelerimizi bir bir 
pazarlık konusu yaptılar ve bizim için yaşamsal bir 
sorun olan bağımsız ve kişilikli politikanın altına 
dinarnit koyup, teslimiyeti ve uşakl~şmayı 
meşrulastırmanın çabasına yöneldiler. Hemde siysai 
hareketimiz K.U.K.un adını kullanarak! •• Tabii bütün 
bunları da, devrimcilik ve yurtseverlik adına, Kürd O 
Kürdistan adına yaptılar! Hala da, uşaklasmayı esas 
olan bu kişiliksiz korsanlıklarına devam ediyorlar. 

Uzlaşma temelinde soruna yaklaşınayı bir kurtuluş 
olarak gören bu mantık, meşruyetin de bu yolla 
sağlanabilece~inin kompleksine kapılmıştır. Oysa, 
uzlaşma temelinde soruna yaklasmanın, Kürt ulusal 
kurtuluş mücadelesini hangi barikatlarla karsı 
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karşıya bıraktıgının aaı örneklerini hep beraber 
yaşadık, yaşıyoruz. Bu gerçeği görmek istemeyenlere, 
tarihimizin acı dolu sayfalarını bir kez daha 
karıştırmalarını ve akıllarınıda başlarına 

toplamalarını tevsiye ederiz. 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi, ancak ve 

gerçekten bağımsız politik bir hat esas alınarak, 
kendi özgücüne güvenerek ve kendi devrimci kişilgine 
sahip çıkarak ve de her t• eslimiyete setler 
çekecek olan onurlu bir e başarılabilir. 
Teslimiyet ve uzlaşma şeyden Önce 
kişiliksizliktir ve peşi mü kabul etmek 
demektir. 
Korsanlarımız yukarıda belirtilen bu 

eylemleri, hiç kuşkusuz Kürdistan devrimci 
hareketinde oldukça kötü bir örnek teşkil etmiştir. 
Ne varki yaşanılan bunalımlı ortam ve dost bilinen 
kimi siyasi hareketlerin soruna ilişkin tavırları, 
korsanlarımızın eylemlerini devam ettirebilme yönünde 
onlara olanak tanımış, casaret vereci olmuştur. 

Bilinmelidir ki; pragmatizmin bir felsefe olarak 
temel alınması, devrimci hareketin sorunlarına yeni 
sorunlar eklemekten ve gelecekte bu türden sorunların 
boy vermesine neden olmaktan öteye hiç bir işe 

yaramaz. 
Biz, Küridstan devrimci hareketinde yer alan ve 

dost olarak de~erlendirdi~imiz tüm siyasi güçlerin, 
gerek korsanlarımızın eylemlerine ilişkin olsun, 
gerekse de devrimci hareketin diğer sorunlarında 

olsun, duyarlı olmalarını ve bir an bile olsa, 
sorunlar karşısında devrimci normların elden 
düşürülmemesi için çaba sarfedeceklerini ümid 
ediyoruz. 

Şuna da inaniyoruz ki, Kürdistan devrimci 
hareketinde devrimci bir anlayış egemen olmadıkça, ne 
Kürdistan devrimci hareketinin sorunlarına radikal 
çözümler bulunabilir ve ne de alternatif bir güce 
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dogru ciddi ve tutarlı adımlar atılabilir Uu 
nedenle, her sorund~ oldugu gibi, bu sorun karşısında 
da ortaya kon~~st gereken devrimci tavır, devrimci 
normların es&3 alinınası ve bunların pratiğe 
yansıtılmasıdır. Devrimci kamu oyu nezdinde bir kez 
daha belirtmekte yarar gÖrüyoruz; Hareketimizin adını 
kullanarak kendilerini pazara süren kaçak 
korsanlarımız, kisa bir müddet önce 
gerçekleştirdigirniz kongre niteligindeki 
II.Konferansırnız tarafı "girdikleri hizip 
faaliyetlerinden hesap vermekten 
kaçtıkları"gerekçesi hareketimizden 
atilmışlardır. Bunlar, larnda K.U.K.siyasi 
hareketimizin tüzel Jüşil ahip çıkamazlar ve 
hareketimiz adına faaliyet lar. 

Ayrıca, merkezi yayın ız Xeba._.t,.._ ji bo 
Rizgariya Kürdistan, bu dbuar,s~.v~!~.s~~$t._ .. 1ege-e,rl1 ı2· okuyucularımızın elinde ~-~ r~ 
sayısini (5 adetde özel ek olmak üzere)~ltl~uyor. 
Bunların dışı•da yayınlanan herhangi bir·sayı ile ne 
bir iliskimiz vardır ve ne de hiçbir düzeyde 
hareketimizi bağlar. 

Yine bu sayıda, "TKP, Kemalizm ve Kürt ulusal 
sorunu" adlı yazinın son bölümüne yer verilmiştir. 
Hatirlanacagı üzere,yazının önceki bölümleri, Xebat 
ji bo rızgariya Kürdistanın 9,10,11 sayılarında 
yayınlanmışbr. Ne varki Xebatin 10,11 sayilarında; 
-ki her iki sayı bir arada yayınlanmıstır- söz konusu 
yazı ile iligili olarak yazının devam edeceği 
belirtileceğin&, bittiği belirtmiştir. Oysa yazı 
bitmemiştir. Bunun böyle belirtilmesinin nedenini de, 
korsanlarimizin bir faaliyeti olarak belirtelim. 

Keza, siyasi birliklere ilişkin olsun, T.K.S.P ye 
cevap niteligi tasıyan yazılari olsun -ki bu yazılara 
ilişkin olarak ta korsanlarımız, yazıların sonlarına 
bitti diye eklerneyi ihmal etmemişlerdi-söz konusu 
yazılar da henüz devam ediyor ve önümüzdeki yayın 
döneminin konuları arasında yer alıyor. 
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TKP, KEMALiZM VE KÜRT ULUSAL SORUNU ( 3) 

TKP mevcut koşullarda, Ortadoguda, özellikle de 
Kürdistan'a ilişkin olarak statUkonun devamindan 
yanadır. O, Ortadoguda di~er bazı uluslar ve halklar 
için ön plana çıkardıgı sloganları, Kürdistan ve Kürt 
ulusu için öne sürememektedir. Aksine, Kürdistanın ve 
Kürt ulusunun parçalanmişliğinin devamını ve 
statükonun korunmesı gerekti~ini her vesile ile dile 
getiriyor. Bu yönde oldukça da bağnaz davranıyor. 
Tezlerini kanıtliyebilmek ıçın, gerekçeler bulmaya 
zorlanıyor. Konünist bir partiye yaraşır bir tarzda, 
n.L.evrensel tezlerine sarı •JI.ları, ülke 
gerçeklerine indirgiyeceğine " '" _ "·_ Kemalizme 
sarılıyor ve onun irkçı i ~~endine temel 
alıyor. Bunu yaparken de, kullanmaktan 
ve radikal(?) bir komünist vurgulamaktan 
geri kalmıyor. 

Konuya ilişkin olarak TKP nin gö erinin özlü bir 
biçimde ifade edildiği parti programında şunlar 

yazilıdır: 

"Türkiye'nin 1974 yılındaki Kıbrıstan askerlerin 
geri çekileceği yolundaki sözlerini yerine 
getirmesi,Kıbrısın tüm yabancı askerlerden 
arındırılması adanın bağımsızlığı, toprak bütünlügü 
ve egemenliği ilkelerinin tanıması •• " 

"Ortadoguda tüm anti emperyalist güçlerle, başta 
Filistin halkıyla, F.K.Ö ile dayanışma,Filistin 
halkının kendi devletini kurma hakkının savunulması, 
ısrail'in işgal topraklardan çekilmesi, .. T.K.P 
programı sayfa:34, 

Görüldüğü gibi TKP, Türkiye'nin 1974 yılındaki 
Kıbrıstan askerlerini geri çekilmesi yolundaki 
sözlerini yerine getirmesini ve ısrailinde isgal 
ettigi topraklardan çekilmesini istiyor. Kıbrıs tüm 
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yabancı askerlerden arındırılması, adanın 
bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenlik 
ilkelerinin tanıması; Ortadoğuda tüm anti emperyalis~ 
güçlerle, başta da Filistin halkıyla ve F.K.O 
dayanışma, Filistin halkının kendi devletini kurma 
hakkinın savunulması gerektiğini ileri sürüyor. 

Kıbrıs tüm yabancı askerlerden, başta da barbar 
Türk ordusunun kanlı çizmelerinden arındırılması, 
adanin bağımsızlığı, toprak bütünlügü ve egemenlik 
ilkelerinin tanınması; Fili halkının başta devlet 
kurma haklari olmak usal ve demokratik 
haklarının tanınınasi ~:- ~erece haklı ve 
yerinde istemlerdi. Akl çbir insan bu 
haklı istemiere karşı krat olmanın 
asgari koşuluda bu haklı mlere destek 
olmaktır. 

Ne varki TKP, Kibrıs ve Filistin sorunun da 
gösterdigi duyarlilığı, Kürdistan sorunununda 
göstermiyor aksine adeta dilini yutuyor. Konuşamiyor. 
Kürdstanın yabancı askerlerden (basta Türk, Iran, Iak 
ve Suriye olmak üzere ABD ve Natonun askerlerinden 
emperyalistlerin vurucı gücü olan çevik kuvvetlerde 
arandırılması ile ilgili olarak bir tek söz bile 
söylemiyor. Kürdistanın bagımsızlıgı, toprak 
bütünlügü -dört parçanın birliği-, egemenlik 
haklarının tanınması ve bu hakların savunulması 
gerektigi yönünde ileri bir adım atamıyor. 

TKP Ortadoğuda anti emperyalist güçlerle başta da 
Filistin halkiyla ve F.K.Ö ile deyinışma diyor. Peki 
ama o neden, Kürt ulusu ve Kürdistan ulusal kurtulus 
güçleriyle dayanişınaya yanaşmıyor? Hangi hak v~ 
gerekçelerle Kürdistanın iç içlerine müdahaleye 
yelteniyor? O, Kürdistan'da isçi sınıfının 
örgütlenmesine karsı çıkıyor ve o yöndeki çabalarıda 
bölücülükle suçluyor! ' 
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TKP Kıbrısın yabancı askerlerden arındırılması ve 
ısrail'in işgal ettiği topraklar~an _çek~l~esi gerekir, diyor. Onun işgal altındakı somurge 
Kürdistan'a ilişkin görüşü nedir? . TKP, 60 yılı askın siyasal yaşamı olan bır partidir. Kürdistan'in en büyük parçası ise, 400 yıla 
askın bir süredir türk sömürgecileri tarafından ilhak edileeek, işgal altında tutulmaktadır. O, uzun siyasal yaşamı boyunca, Kürdistan'a ilişkin olarak hep resmi devlet ideolojisini savunmuştur. 
Kürdistan'in ilhaki ve işgalinin arnina ilişkin 
görüşler, onun değişmez plotikas tur. Barbar Türk ordusunun Kürdistan'daki an yıllar 
alkış tutan TKP, bir tek de "Işgalci türk ordusu, Kürdi çekil!" 
dememiştir.Diyememişttr. Bu gün 

Hiç kuşkusuz Türkiye'de belirgin . çarpan iki ana olgu kutsalı~ını koruyor. an biri devlettir, diğeri ise, ordudur. Her ik ·olgu da, öylesine kutsallaştırılmış ve beyinler o denli 
şartlandırılmıştırki, tamemiyle tartışmaların dışında 
tutulmaktadır. Ayni şartlanmışlıkla yoğrulan TKP, bu nedenle, burjuvaziyi kıskandıracak kadar aşırı bir sorumsuzlukla T.C.'yi ve barbar Türk ordusunu 
savunmaktadır. 

T.C.'nin hangi koşulların bir ürünü olarak tarih sahnesine çıktığını yazımızın oır önceki 
bölümlerinde, birkaç kez vurgulamıştık. Ikinci birkez 
tekrarlamakta yarar yoktur. Ancak, kan emici türk 
ordusunun nerede, ne zaman ve hangi amaç u~runa 
oluşturuldugunu kısacada olsa belirtmek gerekir. 
Konuya girmeden evvel, TKP'nin programına bir göz atmada yarar vardır. 

TKP'nin türk ordusuna yaklaşımı, parti programında 
şöyle dile getirilmiştir! 

" ••• Özell-ikle ordunun, faşistlerden, cuntacilardan, 
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emperyalizmin ajanlarından arındırılması .•.. Ordunın 
ulusal bagımsızlı§ı ve demokratik kazanımları 
korumakla görevlendirilmesi; ordunun iç yaşamının 
demokratikleştirilmesi •. " TKP.Programı Sayfa:36 

Son derece iliginç belirlemeler. Yukaridaki 
paragraf TKP'nin "Komünist anlayişını nede güzel 
sergiliyor. Dikkat edilirse, sömürgeci vahşetin kıyım 
makinasinin dağitılması ile ilgili en ufak bir 
belirleme yok. Bu ordunun d -itilması ile ilgili 
belirlemeye, onun daha modern bir tarzda 
güçlendirilmesi gerektiği tiyor. Ve ordunun 
faşistlerden, cunta kalint ve emperyalizmini 
ajanlarından arindır ç yaşamınin 
demokratikleştirlmesi ger 

Ne varki o, ulusal baği mokratik 
kazanımlerı korumakla rildiği Türk 
ordusunun hangi zeminde, nerede, ne zaman ve hangi 
amaç u~runa oluşturulduğu, üstlendiği kutsal 
görevının ne olduğu ve oluşumundan günümüze kadarki 
dönemlerde neler yaptı~ını ise, görmezlikten geliyor. 
Ona dokunmak bile istemiyor. 

Unutılmamalıdır ki Osmanli ordusunun mirasçisi ve 
takipçisi bu ordu, Balkanlarda, Ortadoguda ve ülkemiz 
Kürdistan da yüzlerce yil kan akıttı. Başta ülkemiz 
Kürdistan olamk üzere onlarca çok sayıda ülkeyi, tüm 
değerleri ile birlikte viraneye çevirdi. Tkp'nin 
bütün buları anlatmaya dili varmıyor. 

Osmanli sömürgeciliginin ve Turancilığın kutsal 
cihat aşki ile yagrulmuş "kahraman türk 
ordus.w",T.C'nin oluşumll ile birlikte bu kez, Kemalizm 
denen ırkçı ideolojinin zoraki uygulayıcısı oldu. O, 
sade ce Kürdistandaki yıkintılarin bas mimaRisi 
değildir elbette. Türkiye isçi sinıfi "ve ezilen 
Türkiye halklarının da baş düsmanılarından biridir. 
Türkiye isçi sınıfı ve Türkiye halklarının bugünkü 
geriliğinin temelinde, tek görece sat ı lık işbir 1 ~ 'Çi 
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sömürgeci türk burjuvazisi ve doymak bilmeyen 
emperyalistlere uşaklık etmek olan söm ürgeci, kan 
emıcı bölücü T.C.nin ve onun zor aracı olan türk 
ordusunun barbarlı§ı yatmaktadır. 

"Ordunun ulusal bağımsızlıgı ve demokratik 
kazanımları kavusmakla görevlendirilmesi •• " 

Hangi ulusun ·bağımsızlıgından bahsediyor TKP? D, 
T.C.nin çok uluslu bir devlet oldugunu ve onun bir 
zor eylemi olarak, başta ülkemiz Kürdistan olmak 
üzere, sömürgelerin bölüşülmesi temelinde Osmanlı 
devletinin enkazi üzerinde t .ih sahnesine çıkan bir 
devlet olduğunu unutmuşa hiç bir ölçü ve 
sınır tanımadan, Kürt u liyetlerin 
imhası temelinde yük 
şekillendirdiği bir u 
itibariyle Kemalizme-Meşru 
ulusu ve diger ayrılık m{ 
demokratik hakları gasp edilirken, bir 
baştan diğer başa sömürgeci, barbar ordusunun 
kanlı çizmeleri altında parsel-parsel işgal edilirken 
ve yoksul halkımız, her gün, her saat kan kusan 
kursunlara hedef olurken ulusun ve ülkenin tüm 
degerleri, en ileri, devrimci dinamikleri bir, bir 
dinamitlerken, TKP'nin ulusal bagimsızlık dediği şey 
nedir? Bir ulusu ezen başka bir ulus özgür olabil ir 
mi? Bir ulusun tüm degerierini ve devrimci 
dinamiklerini imhaya yönelen bir mantık ve o gerıcı 
mantığın sadık bekçiliğini yapan bir ordu demokratik 
kazanımıari nasıl nıçın ve ne adina koruyacaktir?? 
Kürdistan işgal ve ilhak edilecek sömürge bir halde 
elde tutulurken, ve de Kürdistan solunu kanayan bir 
yara olmaya devam edirken, ulusal bağımsizlık 
_TKP'nin ulusal bağımsızlık anlayı~ı-denen olgu, neyi 
ifade edebilir? 

Kürdistanin- dönem itibariyle ele alındığina -son 
ikiy~ (200) yıllık tarihinin her kesimde Osmanlı ve 
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Türk sömürgeciliğinin ve onların zor aygıtının kanlı 
somurüsu vardır. Milyonlarca Kürdistanlinin kanina 
giren, milyonlarca Ermeniyi imhadan geçiren bir zor 
aygıtı, ülkemizi adeta harabe haline sokmuştur. 
Sömürgeci, fasist T.C. devleti ve onun barbar ordusu, 
bugünde,-genellikle 12 eylül 1980 den sonra-Kürdistan 
da adı konmamış bir savaş yürütüyor. 

Uluslararası yasaları çiğniyen, kuduz bir köpek 
gibi Kürdistan'in diğer parçalarına da saldıran, 13 
yıldan beri, Kuzey Kıbrı _ 
di~er komşu ülkeleri d ristan, 
Suriye vd.)sürekli b tan bu 
saldırgan devletin _varlık 
koşulu, bağımsızlı · varlık 
koşulu bağımsızlığ . vletin 
ve ordusunun, bagimsı nerede 
görülmüştür? Dikkat alarına 
rağmen, gerçek yuzunu gizley Kemalizm denen 
irkçı ideolojiden, bir türlü arınamiYor. 

TKP'nin idialarinin aksine, türk ordusu, 600 yillık 
barbar bir geçmişe sahiptir. Bu ordu Osmanlı 
despotizminin ve sömürgeciliğinin bir ürünüdür. 1920 
lerdeki "anti emperyalist türk ordusu" ile, bugün 
ülkemizi işgal altında tutan ordu, 600 yillık Osmanli 
vahşetinin, günümüz dünyasındaki pratik 
uygulayicisidir. 

Komünst bir parti, herşeyden önce ideolojisi, 
politikası ve eylemiyle tuturlı olmak zorundadır. 
Oysa TKP, bırakinız komünist olmayı, tutarlı bir 
demokrat_~ alamıyor. Onun, şöven dugyularla nasıl da 
yüklü oldu~unu, attıgı her adımında fark etmek 
olanaklıdır. Örneğin o, Kürt ulusunin kaderini tayin 
hakkını savunduğunu iddia ediyor peki ama Kürt 
ulusunun kendi kaderini nasıl tayin edecektir? Bu 
konuda bir açılık yok. Sömürgeci ordunun üçte 
ikisinin bütün barbarligiyla Kürdistan'da üstlendi~i 
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bir durumda, işgalin en vahşice bir tarzda 
sürdürüldüğü bu günkü koşullarda, işgale karşı 
çıkmadan, kendi kaderini tayin hakkı, sadece kuru bir 
ajitasyondan ileri gidebilirmi? 

Kürt ulusunın kendi kaderini tayin etme hakkının 
Kürdistan pratiğindeki somut ifadesi "askeri işgale 
son, bağımsız Kürdistan" slogan& ile förmüle 
edilebilir. Bunun tartışılacak hiç bir yani yoktur. 
TKP, "askeri işgala son, bağımsız kürdistan" 
sloganını haykırmadan, başta türkiye isçi sınıfı 
olmak üzere, Türkeye halkları arasında bunun 
propagandasını yay madan, birlik 
Ayrıca böyle bir hakkıda ken~~·~~~~ 
ortamına atılacak ilk adimin, 
hareket oldugu unutulmamalıdır. 

TKP KüRDISTANDA IŞÇI 
KARŞI ÇIKIYOR 

Konu ile ilgili olarak 
"ululsal sorunun çözümü" 
yazılıdır: 

, güven 
klikten 

HAKKINA 

gramında 

şunlar 

"Halk eski ulusal sorunu çözecektir. ulusunun 
kendi kaderini tayin hakkı, yani ayrilma hakkı 
gerçekleşecektir. 

Eger Kürt halkı özgür iradesi ile TUrk halkı ile 
birlikte kalmaya karar verirse, ortak devlet, somut 
tarihsel koşullara uygun bir biçimde düzenlenecektir. 
Demokratik devletin anayasasında Kürt halkına ayrılma 
hakkı güvence alt ında olacaktir. 

Könünistler her zaman gönüllülük temelinde 
demokratik merkezi bir devletten yanadırlar ve ulusal 
sorunun çözümüne işçi sinifinin sosyalizm savaşımının 
çıkar lar ını başa alarak yaklaşır lar'' 

TKP, program sayfa:43 
"TKP. işçi sinifinin, 

-ll· 

Türk, Kürt ve tüm 
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azınlıkların işçilerinin öncü partisidir. TKP, Türk 
ve Kürt işçilerinin tek birişçi sınıfı partisinde ve 
sendikalarda en sağlam birliği için çalışır ve 
isçileri ulusal kökeniere göre ayrı örgütleme 
girişimlerine ilkesel karşı çıkar". 

TKP program. Sayfa:29 
Yukaridaki satırlar, TKP'nin kuruluşundan 60 

(altmış) küsür yıl sonra, partinin 5. konresinde 
kabul edilen programın da, ulusal sorun ve örgütleme 
sorunu ile ilgili olarak dökülen incilerdir. TKP 
nihayet 60 küsür olsa, Kürtlerin ulus 
oldugunun farkı . Doğrusu TKP açısından 
son derece iler r. Katedilmiş önemli 
bir mesafedir. a kutlamak gerekir! 
Ancak o, söy i di~ildir.Iki yüzlü 
davranıyor. i bir kaç paragrafla 
kapataca~inı s Oldukça kaba bir d~mogoji ile 
soruna yaklaşıyo 

TKP, "Halk erkı sorunu çözecektir. Kürt 
ulusunun kendi kaderini tayin hakkı, yani ayrılma 
hakkı gerçekleşecektir'' diyor. Ama nasıl? "Eger Kürt 
halkı özgür iredesi ile Türk halkı birlikte kalmqya 
karar verirse •••• demokratik devletin anayasasında 
Kürt halkının ayrılma hakkı güvence altında 
olacaktır" diyor. Peki ama bu güvencenin garantisi 
nedir ve Kürt halkı özgür iradesi ile nasıl karar 
vercektir? Besbelli ki tek karar merci TKP'dir ve 
onun insiyatifidir. 

Yukaridaki paragrafıara tekrar bir göz atalım. 
Yukarıdaki paragrafıardan birinde, TKP, Kürt halkının 
Türk halkı ile birlikte kalmasını, tümüyle Kürt 
halının sözde iradesine bırakmıştır. Ama ayrı bir 
paragrafta, özgürlük denen o yüce kavramı, nasıl da 
bir çirpida söküp attığı ve yok ettiğinin örneklerini 
sunuyor. "Işçileri ulusal kökeniere göre ayrı 
örgütleme girişimlerine ilkesel karşı çıkar". 

-ı:L-
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TKP'yi ve anlayışını daha iyi kavriyabilmek için 
ulus konusunun ne anlama geldiğini, ulus ve 
örgütlenme,isçi sınıfı ve örgütlenme ve çok uluslu 
bir devlette örgütlenme sorunlarını tek tek ve 
birlikte irdelememiz gerekiyor. 

Bilindi~i gibi uluslar, kapitalizmle birlikte 
ortaya çıktılar. Kapitalist uluslar bünyesinde temel 
belirleyici sınıflar,isçi sınıD ve burjuvazidir. Ulus 
bünyesindeki her hangi bir mücadelede, nesnel olarak 
bu sınıflardan birine hizmet eder. Ve onundamgasını 
taşır. Esas olarak ta, her iki sınıf -~arşılıkli 
egemenlik kurma temelinde gel 

Günümüzde ulusal kurtuluş 
"özelliklerinden biriside, 
karsışında alternatif 
ve eylemde önderlik misya Bu 
baglamda, ezilen ulusların, 
işgale, ilhaka, sömürgeelli 
günümüzdeki kaynagı emperyaliz ve 
ba~ımlılık ilişkilerine karşı, ba§imsızl 
kurtuluşa yönelmesi, onun (proletaryanı eylemi 
organize edebilecek bir düzeyde örgütlenmesini 
zorunlu kıliyor. Bu nesnel bir durumdur. Ve eger çok 
uluslu bir devlet söz konusu ise, burada da 
örgütlenme sorunu, esas olarak nesnel duruma; içinde 
bulunulan tarihi, sosyal ve ekonomik koşulara baglı 
olarak boy verecektir. 

Kural olarak, çok uluslu bir devlet yapısı 
içerisinde, o devletin temel alınması halinde, anılan 
devlet bünyesinde yer alan çeşitli milliyetlerden 
isçi sınıfının birliği temelinde bir örgütlenme 
düzeyi esas almakla birlikte, objektif koşulların 
dayatması sonucu, deği~ik milletiere bağlı işçi 
sınifının ayri örgütlenmesi (bu durumda uluslarla 
azınlıkları biribirindan ayırmak gerekir) ve esas 
olarv ta onun (işçi sınıfınin) ulusal ve toplumsal 
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kurtuluşa önderlik etmesi 
zaman işçi sınıfının genel 
bir yumruk gibi burjivazinin 
iktidara yönelmesine engel 
durumun, tarihi, sosyal ve 
sonucudur. 

olanaklıdır. Bu, hiçbir 
mücadelesine, birli§ine, 
karşısına dikilmesine ve 
de§ildir; ve önemli bir 
ekonomik koşulların bir 

TKP ve Türk solunun da büyük çogunlugu, zaman 
zaman, genel olarak ulusların kaderlerini tayin 
hakkını, özel olarak Kürt ulusunun kaderini tayin 
hakkını savunduğunu ileri sürüyor ve bazen de sayfalr 
dolusu yazılarla bunu kanıtlamaya çalışıyor. Ancak o, 
bir yandan Kürt ulusunun k rini tayin hakkını 
savunurken, öte yandan sıne, örgütleme 
hakına, bu hakkın prolete ından-zorunlu bir 
durumda bile kulanmasına ıkıyor. Yani,Kürt 
ulusunun kaderini tayin . _ ına evet, ama ulus 
adına proletaryanın ör lenme~i~. ~' örgütlenme 
hakkına hayır diyor! Acidirk~+ ~,~~ ._ uvazinin, ulus 
adına örgütlenmesinede evet dıyor.}~vet, TKP, Kürt 
burjuvasinin örgütlenmesini·~,9erekli ve zorunlu 
görüyor; Çünkü o, işçi sınıfıni\ örgütlenme görevinin 
kendisinde olduğu inancındadir. Bu nedenle o, ~ürt 
burjuva önderligi ile -Türk bujuva önderliginde 
olduğu gibi- ittifaki programlamıştır. Bu nedenlede 
ilişkide bulunduğu Kürdistanli örgütlenmeleri 
örgütleri ulusal demokratik örgütler olarak-işçi 
sınıfı örgütleri olacak değil- degerlendırıyor. Sol 
birlik bünyesinde yer alan PPKK ile TKPS'yi de bu 
gerekçe ile proletaryanın temsilcileri olarak kabul 
etmemektedir. 

TKP özellikle örgütlenme sorununda oldukça dar 
birgörüşe sahiptir.Örgütlenmede, soruna 
dogru-devrimci bir tarzda yaklaşacağına, 
Marksist-Leninist bir yorum getirece§ine, nesnel 
gerçeklerden hareketle somut öneriler ve çözümler 
sunacağı yerde; o,önyargılı ve bir bütün olarak 
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Kürdistan ulusal demokratik güçlerine saldırıyor. 
8ağımsız, yada ayrı örgütlenmesinin 
"!"li ll i yetç il ik-bölücülük" oldu!1unu, bunu, burjuvazi ye 
hizmet olup "ayrilikçiliği" kürükledigini söylüyor. 
Hiçbir nesnel dayanı~ı olmadan. Sömürgeci bujuvazide 
Kürdistan ulusal demokratik güçlerini 
"bölücülükle-ayrılıkçılikla" suçluy 

Sorun nedir? Sorun salt b (ayrı) yada 
birlikte, ama birini mutlakla rgütlenme mi, 
yoksa Türkiye ve Kürdistan erçek 
temeldir? Uizce TKP, soru güde 
tartışıyor Proletaryanın genel nel 
koşulları göz ardı ederek k un, 
Kürdistan da bagımsız bir örgütl ye- ının 
örgütlenmesine-karşı çıkıtının temlinde yatan gerçek 
nedenler; bir türlü sıyrılamadığı kemalist 
ideolojinin şartlanmışlı~ı ve esas olarak 
şövenzmidir. TKP, genel olarak, Kürdistan konusunda 
henüz kendini şövenizmden arındıramamıştır. 
O,örgütlenme hakkını tümden inkar edip redettikten 
sonra, birlikte örgütlenmede israr ediyor. Onu, yani 
birlikte örgütlenmeyi multaklaştırıyor.Oysa 
f•larksizii:-Leninizm bu konuda oldukça net ve 
açıktır.Çünkü o (ML) mutlaklaştırmaya karşıdır. TKP 
ya olayı kavramıyor, yada kavramak istemiyor Bir 
şeyin hak olmasiyla, o şeyin tek taraflı kullanılması 
aynı şeyler değildir. Ulusların kaderlerini tayin 
etme hakkı; nasıl ki siyasal anlamda devlet kurma 
hakkıysa,ve nasıl ki bu hak, ayrılmayı yada 
birleşmeyi tek taraflı mutlak olarak getirmiyorsa, 
anynı sekilde örtülenme hakkı da bir haktır ve ayrı 
yada birlikte örgütlenmeyi her koşul altında mutlak 
olarak getirmez. 

Kürdistan'da işçi sınıfınin örgütlenme hakkı 
vardır, bu-tartışılamaz. Ancak bu hak, Kürdistan işçi 
sınıfının ne olursa olsun, Türkiye, Iran, Irak ve 
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Suriye proleteryasından mutlak olarak ayrı 
örgütlenmesi mı demektir? Elbetteki hayır. Ne varki 
TKP, bu gerçekleri görmesine ve bilmesine ragmen bir 
türlü kabullenemiyor. Özellikle Kürdistan işçi 
sınıfınin örgütlenmesıne, dayattan koşullar 
karşısında bile bu hakkını kullanmasına karşıdır. 
Türkiye'de bu hak, yani örgütlenme hakkı sadece ezen 
ulus işçi sınıfına mı özgüdür? Kim vermiş bu hakkı 
ona? Ezen ulus proleteryası olma özelliğinden dayalı 
bir imtiyaz olarak mi kendisine verilmiştır? 

Sömürgeciler de böyle haklarının bulundığunu ve bu 
hakkın sadece onlara ait oldu silleyle dile 
getiriyorlar."Egemenlik rtsız Türk 
ulusunundur!" ."'-_ ·-_ 

Ezilen bir ulusun işçi 1- ' akkını 
savunmayan,ona karşı · -r hakkın 

varlığını rededen bir ezen syalisti, gerçek 
anlamda sosyalist olabilir mi? O,yani ezen ulus 
sosyalisti, böylesi bir durumda, ulusların 

kaderlerini tayin hakkını (gerçek anlamda) nasıl 
kabullencek? Nesnel koşulların ayrılmayı gerektirdigi 
bir durumda bunun, yani, bu hakkın kullanılmasına, 
yani ayrılmayı nasıl onaylayacak? Buna tahamül 
edebilir mi? Sömürgecilerde Kürdistan'ın ayrılmasına 
tahamül edemiyorlar! •. 
TKP, hiçbir haklı gerekçeye, heçbir nesnel gerçeklige 
dayanmadan, birlikte örgütlenmeyi mutlaklaştırıyor. 
Çok uluslu bir devlette, çesitli milliyetlerden işçi 
sınıfının birliğini hedefleyen bir birliği kim 
yadsiyabilir? Ama sorun sadece bu kadarmıdır? 
Olaylara ve gelişmelere objektif yaklaşmak 
gerekir.Türkiye ve Kürdistan gerçeklerinden hareket 
etmeyen bir düşünce, nedenli güzel formule edilirse 
edilsin, pratikte kof bir ajitasyondan başka hiç bir 
anlam ifade etmez. Ve yokolmayada mahkumdur. 

Her şeyden önce, Kürdistan'ın objektif gerçekleri 
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gözönünde blundurulmalıdır. Dört parçaya bUlUnmUş ve 
her parçası ayri bır sömürgeci güç tarafından ilhak 
edilerek, işgal altında tutulan Dir ülke ve yok 
edilmeyle tehdit edilen bir ulus var ortada. filkenin 
Doğu ve Güney parçalarında fiili bir durum, sıcak bir 
savaş yaşanıyor. sömürgecilerin, dört parçadaki 
halkımızın kurtulu ezmek için birleştikleri, 
ortak müdahalede temi denedileri bir durumda, 
parçalardaki · arasındaki sıcaklığı ve 
ilişkileri ret önelik, yada parçalar arası 
ilişkileri, sadece syinlist ilişkiler düzeyine 
indirgerneye çalı P, bu sakat anlayışından 
vazgememesi, bir olsa gerçekleri görmesi 
gerekmektedir. e yok ki; TKP ıçın 
Kürdistan'ın diğer rı ile ilişkiler, Fillistin 
vb.ile olan ilişkile , ya enternasyonalist ilişkiler 
düzeyindedir. Ama bir kürdistanlİ için bu düzeyde ele 
alınablir mi? 

TKP, taşıdıgı sakat mantığı ile, Kürdistan'ın 
bölünmüşlügünü ebedileştire bilmenin çabası 
içerisinde. Bu yönde kendisini çok yoruyor. 
Halkımızın iradesi dışında onu tutsak eden, 

parçalıyan, her olanağını elinden alan ve gelişmesini 
engelleyen bu zor eyleminin meşruyetini, T.C. 
devletini ve onun misak-i milli denen sınırlarını 
meşru olarak tanınmasinı öneriyor. Acıdırki, 
Sömürgeci burjuvazi de ayrı anlayışla hareket ediyor. 
"Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür parçalanamaz" 
diyor 

Oysa bizim için o sınırlar, ölüm kokan, kan kusan, 
varlı~ımıza kast eden ateşten bir çemberdır. O devlet 
ve o sınırlar, bizim için ne meşru olarak görülebilir 
ve ne de çıkış noktası olarak temel alınamaz. 

Unutulammalıdırki, Türkiye isğalindeki ~uzey 
Kürdistan, ateş hattında bulunan bir bölgenin can 
damarını olusturan bir ülkenin sacece bir parçasıdır. 
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Değişik istemlere baglı güçlerın uzun vadeli 
hesaplarının ana nedeninini oluşturan bir ülkenin 
insanıari ulusal-demokratik güçleri olarak, elbetteki 
geleceğe yönelik çok yönlü ve oldukça da ciddi 
hesaplar yapmak zorundayız. Ama bunu, M.L.adına 
hareket ettiklerini iddia edenlerin ipoteklerine terk 
ederek degil! •••• 

TKP, Kürt ulusunun kendi 
haklarını savundu~unu iddia 

kaderini tayin etme 

kendi iradesi ile ayrılabı 
demokratik bir devlette bir 
Görünürde son derece doğru bi 
ulusunun, Kürt işçi sınıfı ile 
unutuyor. Bir anlık, Kürt ulus 
karar kıldıgını varsayalım. Bu 
sınıfının durumu ne olacaktır? 
bir parçası olması nedeniyle, zorun 
birlikte ayrılacaktır. 

O, Kürt ulusu 
k ulusu ile 
ılır, diyor. 

• Ama o, Kürt 
tün oldugunu 
.lma yönünde 
_ Kürt işçi 
ki, ulusun 

arak ulusla 

Demkki Kürt işçi sinıfınında, ulusu teşkil eden 
diğer sınıf ve katmanlar gibi, o bütünle birlikte 
ayrılma hakki vardır ve bu hak, TKP tarafindan kabul 
ediliyor! Çünkü o, Kürt ulusunun kaderinin tayin 
hakkını savundıgunu söylüyor. Peki ama, işçi 

sınıfının ayırılma hakki kabul edildigine göre, onun 
örgütlenme hakkına neden karşı çıkıyor? Böyle bir 
hakkının olamıyacagı iddia ediliyor? Büsbütün ayrılma 
hakkına sahip işçi sınıfının, örgütlenme hakkına 
sahip olmamasi nasıl izah edelecektir? Böyle bir şey 
düşünülebilirmi? Kaldi ki, yükarda da belirtildiği 
gibi, bir şeyın hak olmasi ile, o şeyin mutlak 
olacak, ama tek taraflı kullanılması aynı şeyler 
değildir. Bu bağlamda, Kürt ulusunun buna ba~lı 
olarak Kürt işçi sınifınin ayrilma hakkini 
savundugunu iddi eden TKP, Kürt işçi sınıfınin 
bağımsız örgütlenme hakkını da kabul etmelelidir. Bu 
yönde daha ciddi ve tutarlı adımlar atmalıdır. 
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Ş5venizmin dar kıskacı ile çemberlenmiş bu sakat 
anlayışından bir an önce vazgeçmeli, kendini ondnn 
kurtarmalıdir. 

TKP'nin savunduğu ve desteklediğini iddia ettiği 
kürt burjuva örgütlenmesine gelince, Kürdistanda 
burjuva anlamda bir örgütlenmesinin gerekli, hatta 
zorunlu oldugunu savunan TKP, böyle bir örgütlenme 
ile cephe ittifaki gerçekleştirbileceğini 
programlamıştır. Yine, yukaridaki örnekte oludugu 
gibi, bir anlık böylesi bir örgütlenmesini 
güçlendiğini ve TKP ile bir cephe_~ttifakında yer 
olduğunu varsayalım. Türkiye'de ikti~n sözü edilen 
cephe tarafindan alındığını ve -~·-Kürt burjuva 
örgütlenmesininde ayrılmadan yana karar kıldığını 
düşünelım. Bu durumda TKP'nin tavrı ne olacaktır? 
Iyimser bir yaklaşımla ve genel ilkeye ba~lı olarak 
TKP'nin zorlık çıkarmadan, ayrılığı onayladıgını 
kabul edelim. Öyle ya, TKP ulusların kaderlerini 
tayın hakkını savunuyor ve birligin, ancak gönüllü 
bir birlik temlinde olabileceğini söylüyoruz! 8u ilke 
temelinde TKP istemese bile ayrılmaya onaylıyacnktır! 
Aksi durumda, Kürt halkına karşı yeni bir ha~lı 
seferini göze alması gerekır! Biz, bu ihtimali geriye 
atalım ve TKP'nin Kürt halkının iradesini gözeten 
tavrı esas aldiğı varsayimiyla hareket edelim. Evet, 
TKP'nin ayrilmak isteyen Kürt burjuva önderliğine 
zorluk çıkarmadan ayrılmayı on~yladıgını varsayalım. 
Bu durumda, TKP'nin o çok sevdiği, uğruna nice diller 
döktüğü, sayfalar dolusu inciler dizdigi, sesleri 
kıran nice sloganlar attıgı ve birlikte örgütlene 
bilemek için, o kadar çok ısrar ettiği Kürt işçi 
sınifının durumu ne olacaktır? Hiç kuşkusuz ulusun 
bir parçası olması nedeniyle, o da ayrılacaktır. 
Hemde Kürt burjuvazisinin insiyatifine terk edilecek. 
Bu durum, Kürt işçi sınifı için çok daha zorlu ve 
u7•·· t;ir mücadele sürecı demektır. 
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Görüldüğü gibi, Kürdistan proletaryasının 

örgütlenmesine, kendi ülkesinde iktidar almasına ve 
iktidar ile gerek Türkiye, gerekse de dünya 
proletaryasina (kendi cephesinden) katkida 
bulunmasına firsat tanimak istemiyen ve ona karşı 
çıkan TKP, "komünist" bir parti olacak Kürdistan işçi 
sınıfına karşı düsmanca bir tavir içerisindedir. Onun 
iki ateş arasinda zoraki bir tercihe zorlayan ona, ya 
bize -TKP'ye- teslimeiyeti kabulleneceksin, yada Kürt 
burjuvazinin insiyatifine gireceksin diyor. Başkaca 
dabir seçenek bırakmiyor. Devam edelim mi? sanırız bu 
kadaryeter. 

Sonuç olarak; Uluslarin kaderlerini tayin etme 
haklari, ulusun, ulus bünyesinde yer alan en kararlı 
ve en devrimci sinif olan işçi sinıfinın örgütlenme 
hakkı ile bir bütündür. Biri, diğerinden soyut yada 
bagımsiZ ele alinamaz. Ulluslarin kaderlerini tayin 
hakkinı özel olarak Kürt ulusunun kaderini tayin 
kakinı savunduğunu idda eden TKP, Kürt ulusunun ve 
Kürdistan işçi sınıfıni örgütlenme özgürlü~ünü 
örgütlenme hakkinide savnumalıdır. Bunu kabullenip 
savunmadan, başta Türkiye işçi sınıfı olmak üzere, 
Türkiye halkları arasinda bunun propagandasını 

yapmadan güven verici olamaz ve birlige giden yolu da 
böylece tıkamış, önüne engeller çikarmiş olur. 

Güvenin yaretılabilmesi için arrahtar, 
Marksizm-Leninizmin doğru devrimci bir tarzda yorumu 
ve onun evrensel gerçekliginin ülke somutundaki 
uygulanmasidir. 
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KÜRDiSTAN SORUNUNDA .KUTSAL iTTiFAKLAR• VE SÖMÜRGECi 

FAŞiST TÜRK ORDUSUNUN BiR SALDIRISI DAHA 

Dünya'da gerginligin artiğı, Kürdistan'in stratejik 
bir yer işgal ettiği, orta -doğunun adeta patlamaya 
hazır bir barut fıçısını andırdığı ve Iran-Irak 
savaşinin tüm şiddetiyle devam ettiği bir dönemde, 
sömürgeci-faşist Türk ordusu bir kez daha kürdistan 
halkına saldirarak, yeni bir barbarlık örne~i daha 
gösterdi. 4 mart 1987 sabahı sömürgeci-faşist Türk 
ordusuna bağlı 30 savaş uçağı Güney kürdistan'da 
peşmerge ve sivil yerleşim birimlerini bombaladı. 

Kürdistan halkı artik bu tür barbarliklara alıştı. 
Bunun ne ilk ve ne de son saldırı olacağını gayet iyi 
biliyor. Sömürgeci Türk devletinin gösterdi~i 

gerekçeler suni ve yaratilan saldirı zemini de bizzat 
kendileri tarafindan hazırlanmıştır. Mayıs 1983 
saldırısının "gerekçesi, dönemin diş isleri bakanı 
IH er Türmen'in açıklamasına göre "haydutların 3 
askeri şehit etmeleri ve şerefli vazifesini yaparken 
görev başindaki subayın yaralanması"ydı. Bu günkü 
saldirınin "gerekçesi"de , saldirıdan lO gün önce 
gerçekleşen "Taşdelen köyü baskının faillerinin 
takibi" dır. 

Elbete, Sömürgeci-Faşist Türk Devletinden 
daha"gerçekçi" bir gerekçe beklemek mümkün degil ve 
bu konudaki gerçek plan ve niyetierinide gizlerneye 
çalışacaktir. Buna rağmen, bu konuda bizzat 
Türkbasıninda ilginç haberler ve üzerinde durulmasi 
gereken noktalar vardir. 

Sömürgeci-fasist Türk devletinin akil hocalarindan 
Uğur Mumcu bir makalesinde şunları yazıyor! 
" Güney doğuda ayrımci örgütlerle savaşmak için 
silahli kuvvetlerden de güç ve destek alan bir birim 
kurulmalıdır. 
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"özel harp" dediğimiz yöntem böyle alanlarda gündeme 
gelir ••• Bir dış saldırı karşısında, sivil halk 
kesimleri içinde direniş örgütleri kurmak, bunları 
donatmak, egitmek ve gönetmek gerekir". (altını biz 
çizdik)(l) 

Sorun açık. Bu,sömürgeci faşist Türk Devletinin, 
Kürdistan hareketine karşı uzun vadeli alacağı 
tedbirler ve Kürdistan üzerındeki somurgeci 
çıkarlerının örnrunu uzatmak için gerekli gördüğü 
önlemler üzerınde titizlekle durmakta olduğunu, bu 
gün için, ikide bir direkt fasist Türk ordusunu 
harekete geçirmenin sakıncalarını gören, ancak bunun 
yerıne orduya baglı "özel birimleri" yetkinleştirme 
ve devreye koyma çalışmalarına ağırlık verilmesi 
gerekti§i üzerinde durdugunu gösteriyor. 

Sömürgeci Türk devletının öteden beri bu tür 
planlarının oldu~u, detaylı olmasada, bilinen 
şeylerdır. Ancak, u~ur Mumcu'yu (ya da daha do~rusu 
U§ur Mumcu a~ızıyla görüşlerinin bu şekilde 
açıLlamaya çalışan bir kesimi) rahatsız eden şey, 
uygulamaya çalışılan bu"yöntemlerin" gere~ince yerine 
getirilmemesidir. Bunu söylemeyi de"kutsal" bir görev 
bilen Mumcu, aynı makalesinde şöyle devam 
etmektedir: 
"özel harp yöntemleri bu yörede (yani Kürdistan'da 
B.N.) gereğince işlense, direnişçilerin kimlikleri 
belli olmaz •• " 
Demek ki, U~ur Mumcunun bu rahatsizlıgı yerindedir(!) 
Çükü; böylece ortaya çıkıyor ki, sömürgeci faşist 
türk Devleti,"özel harp yöntemlerini" yada diger bir 
degişle "kontr-gerila" yi geregınce kürdistan'da 
işletemediginden (Görünen o dur ki bu konuda 
eksiklikler yapılmaktadir), Sömürgeciler hesabina 
direnenlerin kimlikleri açiğa çıkmaktadır. 

Aynı günlerde,"Kürtçe öğrendiler" baslığı altında 
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şu haber basına yansıdı: 
"Emniyet genel müdürlüğü asayış Dairesi Baskenlığına 
bağli özel harekat timinin egitim sonu tatbikati 
Gölbaşı polis E§itim Merkezi'nde yapıldı. Özel 
harekat timi elemanlarının Günedoğu anadolu'ya 
gönderilecekleri bildirildi... Her türlü silah 
kullanmayı öğrenen özel harekat timi elemanlarının 
Kürtçe bildikleri ve her türlü arazı ve doğa 

koşullarında operasyon yapabilecek sekilde 
eğitildikleri bildirildi" (2 

Bir bütünselik içinde sor 
faşist Türk devletinin y · 
çıktığı gibi, Kürdistan'd 
uygulamalarıda açığa çikiyot. 

dıgında,sömürgeci 

gojileri ortaya 
sinsi plan ve 

8ugün bu çalışmalarını ag ir bölgesinde 
yoğunlastirmaktadir. Bununda !z sebepleri 
vardır. Her şeyden önce somurgeci faşist Türk 
devleti, bu mıntıkanın stratejik öneminin 
bilincindedir. Ve bu güne kadar bu ınıntıkada 

istenilen etkinlik ve otoriteyi sağliyamamıştır. Bu 
mıntıkanın önemi; bir yandan Kürdistanin diğer 

parçaları ile bitişikligi ve jeo-cografik yapısının 
son derece stratejik olmasindan, diğer yandan bu güne 
kader bu parçalarda verilen ulusal direniş 

mücadelelerinden ciddi bir şekilde etkilenmesi ve 
geniş bir yartsever potansiyele sahip olmasındandır. 

12 Eylül fasist darbesinden önce, genel olarak 
Türkiye ve özel olarak K.Kurdistan daki devrimci 
hareketin kitleseliği istenilen dÜzeyde örgütlü 
olmamasına rağmen hemen hemen her bölgede gelişim 
göstermesi,sömürgecilerin bu mıntikaya etkin 
müdahalelerde bulunmayı (fazla olmasada) 
engelliyordu. Buna ragmen, sömürgeci Türk devleti, 
öteden beri bu mintikanın stratejik önemının de 
farkındaydı ve istedigi düzeyde olmasada önlem ve 
tedbirler almaya çalişiyordu. 
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Ancak 12 Eylül Faşist darbesinden ve Kürdistan 
devrimci hareketinin azda olsa bu mintıkaya 
yönelmeleri ve içerde Faşist Cuntanın ciddi bir 
direniş ile karşılasmaması, Faşist Cuntaya bu 
mıntıkaya yüklenmek için daha elverişli bir ortam 
verdi. 

Denilebilir ki, o yöredeki etkinliginden dolayi, 
başta hareketimiz olmak üzere, genel olarak Kürdistan 
devrimci hareketi, dün oldu ·'bi ız Eylül'den 
sonrada bu sonderece str mıntıka'ya 
gereken önemi vermedi. O ılması gereken 
planli-programli bir ç içine girmedi. 
Dolayisiyla bu boşluktan sö Türk devleti iyi 
yararlandi. Buda, kuşku reket~bizzati 
durumlarından kaynaklaniyordu.. elbete bunun 
değerlendirilmesi Kürdistan devrimci hareketi için 
son derece önemli ve üzerinde durulmasi gereken bir 
konudur. Bu da, kendi ~aşına kapsamlı bir 
değerlendirmemeyi gerektirir. 

Dolayisiyla; sömürgeci faşist Türk cuntasi, ız 
Eylül darbesinden sonra yavaş yavaş bu ınıntıkaya 
a§ırlıginı vererek, Mıntıka'daki dinamikleri imha ve 
etkinliklerini pekiştirrnek içinde yoğun ve çok 
boyutlu bir uğraş içine girdi. 
Bunu yaparken, var olan eksiklik ve zaaflarına rağmen 
belli bir gelişme gösteren Güney Kürdistan direniş 
hareketin ide törpüleme görevinide üstlendi. Zira, 
Iran-Irak savaşından dolayi Irak sömürgecileri, 
G.Kürdistan ulusal direniş mücadelesini bastırmada 
yetersiz kalıyordu. Ayrıca, Kürdistan üzerine 
göndereceği askeri gücünü de böylece Iran cephesine 
karşı kullana bilme avantajına sahip olabiliyordu. 

Bu mintıkaya bu şekilde yüklenmenin nedenleri, 
sadece yukarda bellirti~imiz ve Türk sömürgecileri 
için son derce hayati olan bu sebepler de de~ildir. 
Bunlarin yanısıra bir diger neden de,Orta-dogu da 
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meydana gelen son gelişmeler den sonra, ABD'nin 
bölgedeki etkinligini artırmak ıçın hayata geçirmeye 
çalıstığı "Çevik kuvvet" için de bu mıntıkanın 

"uygunluğu 11 dır. 

Bilindiği üzere;Iran'da şah iktidarının yıkılmasından 
sonra, AOD önemli bir kalesini yitirdi. Böylece 
ABD'nin bölgedeki "güvenlik üçgeni" (Iran,Israil ve 
Suudi Arabistan üçgeni) yıkıldı. !srail, körfezdeki 
dengeyi kurmak ıçın uygun değildir. Suudu 
Arabistan'da bu görevi kendi basina yerine getiremez. 
Oysa körfez, ABD için son derece stratejik ve önemli 
bir alandir. ABD'nin petrol ihtiyacinin %30 u,Batılı 
Avrupa ülkelerinin %60'tan ço~unu, japonya'nin ise 
%75, kürfez denilen bölgede sa~laniyor. 

Dolayısiyle, ABD ıçın, "Körfez güvenliği" ve 
bölgede muhtemel gelişmelere karşı müdahale etmek 
ıçın "tek" çare, "alan dışı güvenlik" kavramını 

NATO'ya ilke olarak kabul ettirmek ve"Çevik kuvvet" 
vasitasiyla "alandışı" bölgeye O;Jerrasyon yapmak 
kalıyordu. Bunun için de, en uygun alan Türkiye ve 
özellikle "Türkiye"nin dogusu" (Yani Kürdistan) 
üzerinde duruldu. Ve 200.000 kişilik "çevik kuvvet" 
askerinin yerleştirilmesi için uygun alt yapı 

çalısmalarına başlanildı. 

Ancak; bu konuda kendileri için bir engel 
çikıyordu. Bu mıntıkanın, Kürdistan ulusal 
güçlerinden"ternizlenmesi" gerekiyordu. 
Demek ki sorun, tek boyutlu değil,çok yönlü ve ortak 
çıkar ve faydalardan dolayi kürdistan hareketini uzun 
vadede "tasfiye" ve "ortadan kaldirrna" sorunudur. 
Kürdistan tarihi irdelendiğinde, buna benzer "kutsal 
ittifaklar" a hemen hemen her gelişen ulusal direniş 
mücadelesinde rastlamamak mümkün değildir. 187U-8U 
Seyh übeydullah hareketi giderek gelişme kayd etmesi 
ve gelişmesi üzerine, iran ve Osmanlİlar hareketi 
ba~~ırmak için anlaştilar. Rus çari ve ingilzlerin de 
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yardımi ıle bu hareket bastırıldı. 
1925 Şeyh Sait direniş hareketinde Türk 

Sömürgecilerinin bir çok yerde yenilgi alması ve 
hareketi yalnız başların .bastırmakta yetersiz 
kalmaları üzerine,Fransi ryalistleri ile 
anlaşarak,Hatay'i Faransı · erk etti. Buna 
karşılık, fransızlar, s Türk devletine, 
askerlerini Suriye toprakl tren yoluyla 
geçirmesine izin ve~i. Böylece eti arkadan 
kuşatıldı. 

1927 Ağri hareketi ve Iran 
Sömürgecilerin ortaklaşa stırıldı. 
Türk sömürgecileri yetersiz 
kalınca, Iran ile "Teshihi leşmasını 
imzaladı. Bu anlaşma ile Van vi layetirlin önemli bir 
toprak parçası iran'a verek, karş1lığında Ağri 
dağının Iran tarafında kalan kismı Türkiye'ye 
birakıldı. Böylece hareketin tüm baglantıları 
kesilerek, abluka altına alınmış oldu. Yine, 8 Temmuz 
1937'de Türkiye, Iran, Irak ve Afganistan devletleri 
arasında Kürdistan ulusal hareketi ile bölgede 
muhtemel diger gelşrnelere karşı "Saadabad pakti 11 

denilen bir aniasma irnzalandi. Bunu di§er ikili 
anlaşmalar takip etti. 

24 Şubat 1955'te de Türkiye ve Irak"Bağdat paktı 11 

anlaşmasını aynı amaçlar ıçın imzaldi. Daha sonra 
Ingiltere ve Pakistan'da Bagdat paktı'ına 
katıldılar. 
1963 yazında Irak kürdistan'nida giderek boyutlanan 
hareketi bastırmak için Türkiye,Iran, Irak ve Suriye 
Sömürgeci devletleri arasında gizli "Panter" anlşması 
irnzalandi. Bunun üzerine, Sovyetler birliği 4 ülkete 
ultimatom verdi ve Baku yöresinde geniş boyutlu bir 
askeri tatbikata başladı. Mogolistan'da Kürt sorunu 
"Birleşmiş milletler" e götürdü. Ancak Abdul Nasır ve 
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10 Arab ülkesinin Kürt meselesini barışçıl yollarla 
hal etme çabası göstereceklerini" bellirtrnesi 
üzerine, moğolistan önerisini geri aldı. 
Ardından Haziran 1963'te bu sefer Suriye ile 
Irak,"Ordunun birligi" adı altında bir anlaşma 

i•zaladılar. Bu gerekçeyle Suriye Ordusi,Irak Ordusu 
ile birlikte,Irak Kürdistani hareketine saldırdı. 

Bu konuda çarpıcı diğer bir örnekde, 1975 te 
Cezayirde Iran ve Irak devletlerinin Türkiye'ninde 
yardımıyla imzaladıkları "Cezayir antlaşmasıdır." iju 
antıasma ile Irak, Basra körfezinde stratejik önemi 
olan · bir parça arazıyı Iran'a verdi. Uunun 
karşılığında ise Iran, Irak Kürt Hareketine sağladığı 
desteği kesti. Böylece iç dinamikleriyle ayakta 
durabilecek konumunu yitirmiş olan Irak Kürt 
hareketi, Iranın verdiği destek kesilince,(l5 yıla 
yakın verilen mücadele) hezamete uğradı. 

Demek ki bunda çıkarabileceğimiz sonuç şudur:Ne 
zaman Kürdistan hareketi her hangi bir parçada ileri 
mevziler kazansa ve ge~şirse,büyük bir ihtimalle, 
Kürdistani oralarında paylaşan sömürgeci devletler, 
aralarında var olan çelişkileri bir tara~ bırakarak, 
bu hareketi bastırmak için bir araya geleceklerdir. 

Bunun en son örneğide, Iran-Irak savaşından dolayi, 
Irak Sömürgecilerin yapmakta yetersiz olduğu 

"görevlerin", Faşist Türk sömürgecilerine 
devretmesidir. 1981 Ilkbaharında biraraya gelen iki 
devlet, kendi aralarında bir anlaşma imazaldilar. 
Imzalanan bu anlaşmaya göre: 
"1) Her iki taraf tatbikatlarda karşılıklı olarak 
yaklaşık 17 km hudutların ıçıne girebilecek ve 
gerektiğinde ortak operesyonlar yapabilecektir •• 
2) Iki devlet arasında 331 km olan hudut taşları 
yeniden işaretlenecektir." 

Aslındebu anlaşmanın amacı açıkti.Irak sömürgeci 
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devleti, kürt hareketini bastırmada yetersiz kalıyor. 
Bundan dolayıda, "toprak bagışını" da içeren böyle 
bir cınlşma ile bu"mukades" görevını, "kardeşi" 
sömürgeci faşist Türk devletine veriyordu. 

Faşist cuntanın başı Kenan Evran "Temmuz 1983'te 
Hakkaride yaptığı gezide şunları söylüyordu~ 
11 Ama hiç bir şey kesin degildir. Türkiye'nin 
niyeti ise, gerkli tedbirleri almaktır. Sınırdaki 
emniyet tedbirleri güçlendirmekte, karakolların 
durumu takviye edilmektedır. Ayrica, sınırımızdaki o 
mantıksız çizimin düzeltilmesi için Irak'la müzakere 
yapılmaktadır. sınırın tümüyle en yüksek noktalardan 
-"Hatt-i Bala' dan-geçirilmesini ~.rşılı 
ile sağlamak güç olması gerekir~zi 
fedekarlık ederiz, bazi yerler_ ~Ira 
yapar ve dengeli, adaletli ve ·. nl 
düzenleme yapılabılır. ~~ . ---.~ ·: 
geçiktirilmemelidr." (3) 

Ne kadarda "Fedakar" milletler ve 
varmış ta, haberimiz yoktu(!) Kürdistan topraklarinı 
pazarlık konusu yapmak, elbette sömürgeellerimizin 
mantığına ve karekterıne denk düşen bir durumdur. 
Bunda yadırganacak bir durum yoktur. Önemli olan, 
sömürgecilerimizin Kürdistan konusunda aralarında 
varolan sorunlarıni rahatlıkla "unutabilmeleri" ve 
karşılıklı "fedakarlıklar" da buluna bilmelerini, bir 
an olsun unutmamaktır. 

Sömürgeci Faşist 
saldırıların amacı 
değildir. Bu amaçların 
ıçın diğer bazı 
mümkündür• 

Türk devleti açısından bu 
sadece bunlarlada sınırlı 

yanı sıra, Fasist Türk devleti 
amaçlarıda söyle özetlemek 

* Petrol ihtiyacinin önemli bir kesimini sağladıgı, 
Irak-Türkiye arasında ki boru hatının güvenligini 
sa~lamak. 

* Elverişli bir ortam dogdugunda,öteden 2eri 
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ı 

1 

hayallerinde yaşatıklar ı Kerkük ve Husulu''missaki 
l'·'lilli hudutları"içine almak. 

*1:3u bölgeye "çevik kuvvet" askerlerini 
yerleştirerek, genelde bölge ve körfez, özelde 
kürdistan'ın diğer parçalarındaki Kürt hareketleri 
için bir tehdit merkezini oluşturmak ..• 

Sömürgeci, Faşist Türk devleti belli bir süreden 
ittibaren bu amaç ve planlarını hayata geçirmek için 
yo~un bir ugraş içindedir: 

13 f-lart 1981 
hükümündeki karar 
sınır bölgesi b 
"emniyet bölgesi" 

sömürgeci Türk 
kararnameye ilavet 
çıkardı • Böylece göçe 
bölgesiylede sınırlı 

genişletmeye çalışıyor. 

8/2543 sayıli kanun 
H y'dan Kars'abütün 

işligindeki alan 

kanun hükmündeki 
azı karar ve yasalar 

lama meselesini salt sınır 
tutmayarak, bunun alanını 

6831 sayılı orman Konu ile anayasanın 17U. 
maddesine göre, Kürdistanın bir çok Vilayetlerini 
(Adiyaman, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, 
Erzurum,Gazianteip, Kars, Malatya, Tunceli) içeren 
geniş bir göç planı hazırlığı yapılıyor. Uu güne 
kadar, sadece Tunceli (Dersim) vilayetine baglı 234 
köye "göç tebligati" yapıldı. 

Dikkat edilirse, bu iki kanun bir birini tamamlayan 
ve kürdistan genelini kapsayan geniş birgöç planını 
içermektedir. Sömürgeci Türk devleti bununlada 
yetinmiyerek,l983 Haziranında yeni biryasa daha 
çıkardı. Milli Güvenlik Kurulunun kabul ettiGi bu 
yasaya göre;nSıkıyönetim komutanları genel güvenlik 
ve kamu düzenine zararlı kişilerin bazı yerlere 
girmeleri ve yerleşimlerini yasaklayabilirler; 
Gerektiğinde bölge dışına çıkarabilirler. Bölge 
dışına çıkarılacak kişiler, içişleri bakanlığının 

belirleyeceği yerleşim bölgesinden en az 5 yıl içinde 
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ayrılmayacaklardır." (4) 
Dikkat edilirse, sorun son derece ciddi ve çok 

yönlü ve böylesi bir makalenin çerçevesinde tüm 
noktaları detaylarıyla ele almak zordur. Bundan 
dolayı, temel bazı noktaları özetleyerek, bu tür plan 
ve oyunlara karşı kürdistan devrimci hareketinin 
görevleri ve yapabileceği önlemler üzerinde duralım: 

1) Kürdistan ulusal Kurtuluş hareketi, hangi 
parçada olursa olsun gelişip ve sömürgeciler için bir 
tehdit unsuru haline gelirse, buna karşı "kutsal 
ittifakların" oluşabilecegini bir an olsun dahi, 
gözden uzak tutmamak gereki 

2) Düşman, K.Kürdistan h zayif durumundan 
yararlanarak, bu kadar ve pervazsızca, 
Kürdistanin diğer parçalarına ırabiliyor. 

3) ABD, Türkiye'yi orta a ilerici-devrimci 
gelşmeleri bastırmak ıçın, i ir karakol haline 
getirmektedir. Türkiye v llikle Kuzey 
Kürdistan"a"çevik kuvvet"le yerleştiretek, 
Türkiyeyi ulasal kurtuluş reketleri ve 
emperyalizmin çıkarına denk düşmeyen tüm gelişmeler 
için bir tehdit unsuru yapmaya çalışmaktadır. 

4) Kürdistan ulusal Kurtuluş mücadelesi, sadece 
sömürgeci devletlere karşı degil, direkt Nato'yu da 
hesaba katarak, mücadeleye hazırlanmalıdır. 
Unutulmarnalidir ki, "çevik kuvvet"lerin Kürdistanda 
yerleştirilmesinin temel bir amacıda, Kürdistan 
hareketine karşıdır. 

Tüm bunlara karsi, Kürdistan devrici hareketi ne 
yapmalı? • 

a) Düşmanın yararlanacağı hatalaları berteraf 
etmeye çalışılmadır. Düşmarnlar arasındaki 
çeliskilerden yararlanırken, onların kucağına 
düşmemeye ve Kürdistan devrimci hareketinin genel 
çıkarlarıyle ters düşmemeye azami ölçüde dikkat 
edilmelidir. 
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b) KUrdistan kurtuluş mUcadelesi son derece zor ve 
engebelli yollardan geçecektir. . Dolayisiyla, 
Kürdistan devrimci hareketi bu ciddiyete örgUtlenmek 
zorundadır. Yoksa; Ülkenin bagımsızlığı, ulusun 
kurtuluşu ve halkın özgUrlügü "kutsal" hedefler, 
slogan olarak kalmaktan öte bir anlam ifade 
edemiyecektir. Bunun içinde, bu günkü somut 
koşullarda her parça, kendi özg ullarına göre 
örgütlenirken, di~er parçalar ve dünya 
devrimci hareketi ile i tti f ··çlendirmek 
zorundadır. 

Devrim niyet ve istemlerle Birsanat 
işidir, beceri ve ustalik oşullara 
göre örgütlenmeyen, dönemlere uy k hedefi 
daraltıp ittifaklar polit~sini g tamayan, 
düşman gUçler arasındaki ~elişkilerden akılcı bir 
şekilde yararlanamayan, bunu yaparken düşmana yem 
olmayan, kişilikli ve bagımsız bir politika gütmeyen, 
geniş halk kesiminin gUvenını kazanarak onları 
peşinde götürmeyen bir örgüt, devrimi zaferle 
taçlandıramaz. 

Orta-doğu yeni gelişmelere gebe. KUrdistan devrimci 
hareketi, muhtemel gelşmelere hazırlıklı olmalıdır. 
Elverisli kosullar ve tarihi firsatlar her zaman 
gelmez: Bun~ hazırlıklı olmak içinde, KUrdistan 
devrimci hareketinin yukarda özet olarak vurgulanan 
koşulları yerine getirmesi gerekır. 
-----------------------------------------------------
(1) Cumhuriyet 18 Mart 87 
( 2) " 5 f~art 87 
(3) Milliyet 5 Temmuz 83 
(4)03.06.83 tarihli TRT haber bUlteni. 
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ZORUNLU BiR AÇIKLAMA 
23.02.1987 tarihinde K.U.K Avrupa Temsilciliği 

tarafından Kürdistan Prsse'e tekzib yazısı 
gönderildi. Ancak, aradan geçen bunca zamana rağmen, 
Kürdistan Press, anılan yaziyı yayınlamadı. Devrimci 
kamuoyuna sunulmak üzere, yazıyı olduğu gibi 
yayınliyoruz. 
• Kürdistan Press Redaktör lüğüne, 

Kürdistan Devrimci Hareketi alabildigine zor günler 
yaşıyor. Onu, içtçn içe kemiren sarsıntılar devam 
ediyor. Devrimci .. ~ ;, hareketin bu sarsıntılardan 
kurtılması, derlenip~oparlanması ve azgın düşmana 
karşı alternatif bir güce dönüşmesi, hayati bir sorun 
olarak beklentilerin~JIIpgında duruyor. Bu yolda 
atı lacak her adım, ~skusuz devrimci hareketin 
sorunlarını çözmede bir~ taşi oluşturacaktır. 

Gazetiniz Kürdistan~ss, Kürdistan devrimci 
hareketinin böylesine ağir sorunlarla yüklü oldugu ve 
bir çıkış yolunun aralandığı bir dönemde yayın 
hayatına girdi. Bu hassas dönem, siz Kürdistan Press 
çalışanlarını ve sorumlularını da büyük 
sorumluluklarla karşı karşıya bırakmıştır. 

Acıdır ki, dönemin sizlere yüklediği bu 
sorumlulukların bilinciyle hareket edeceğinize, son 
derece büyük bir sorumsuzlukla hareket etmeyi tercihe 
yöneldiniz. Kürdistan devrimci hareketinin 
sorunlarını irdeleyece~inize, bu sorunların çözümüne 
ilişkin olarak daha ciddi ve yerinde bir çaba sarf 
edeceginize, kimi hareketlerın iç işlerine müdahale 
etmekle işe giriştiniz. Bu eyleminizle, Kürdistan 
devrimci hareketi bünyesinde ilk defa görülen ve 
oldukça da tehlikeli bir mantıgın urunu olarak 
beliren bir takım korsanca faaliyetlere kanat 
gerdiniz. Bunun neticesi olarak Kürdistan press'in 
sayfaları,korsanca yayınlanmış bildiri, afiş ve 
demeçlerle süslendi. 
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Kürdistan Press'in bu faaliyetleri, herşeyden önce 
onun demokratik(!) anlayışı ile çelişen bir durumdur. 
O, çıkış amacına da ters düşmüştür. Devrimci hareket 
bünyesinde zühur eden anarşiye, kısa vadeli çıkarlar 
uğruna vize vermiştir. Unutulmamalidir ki, Kürdistan 
Press'in bu türden davranışları, herkesten önce 
kendisine zarar vermiştir. 

Yukarıda sözü edilen korsan 
demeçler, gazetenizin Deneme, 
K.U.K. siyasi hareketimizin adına 

bildiri, afiş ve 

Devrimci kamuoyu önünde şunu 

yarar görüyoruz;Siyasi hareket 
Press aracılığı ile bugüne kadar ne 
bildiri ve ne de bir afişin yayı 
herhangi bir talebimiz olmamıştır. 
söz konusu sayılarında yayınlanan 

sayılarında 

ıştır. 

lirtmekte 

ess'in 
imza li 

bildiri, demeç ve afişlerin, -siyasi 
hareketimizle bir ilişkisi yoktur ve hiçbir düzeyde 
de harektimizi bağlamamaktadır. 

Ayrıca, son dönemlerde K.Y.B ve IKDP aradında, 
ortak bir bildiride ifadesini buldugu iddia edilen 
yakınıaşmaya ilişkin olarak da hareketimizin 
Kürdistan Press'le ne bir röportaji sözkonunsu 
olmuştur ve nede hareketimiz adına herhangi bir demeç 
verilmemiştir. Konuya ilişkin olarak Kürdistan 
Press'in hareketimiz adına kiminle ilişki ~urduğu da 
tarafimizdan bilinmemektedir. 

Kürdistan Press'in çıkış amacına uygun olarak, 
taşıdığı sorumluluğunun da bilinciyle hareket 
etmesini diliyor, bundan böyle sayfalarını da bu 
türden korsanlıklara kapatmasını ümid 
ediyoruz.03.02.1987 

Saygılarımızla 

K.U.K Avrupa Temsilciligi 
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CEJNA N EWROZ 
Di jiyana gelan de bOyeren gelek mezin di pevajoye 

de gelek tesiren gran li ser qarakteren wan dikin, 
gelek car ev bOyeranan ne bi tene · n gelen ku 
bOyer bi seren wan de hatinin, di nin le bele 
tesireke mezin li rewşa gelen ha dikin. Bi 
hezaren salan nexşen van buyaran k awayi di 
jiyana gelen serpehatide xOya dikin. 

Be guman, gava mirov li ser hin bOyeren mezin O 
gırıng radiıvesti, ne bi tene bi awaye çiroki le 
vedineri, le bele sedemen pekhatina wan, rewşa 
pekhatina wan, a ji bo peşeroje bi ker hatinen wan çi 
nin ji, divet be zanin. 

Newrez di direka gele kurd O her wiha di direka 
gelen Irani de ciheki giring digre. Newroz, rojeke 
nOye sersale, mizginiya hatina buhare ye O nişana li 
ber rabOna zordestiye O xwinmijiyi ye. 

Hersale du caran şev O roj wek hev direj dibin. 
Careke payizi O cara di di bihare de. Di 21 e adare 
de şev o roj wek hev direjin le je a pe ve hergo di 
her e roj direjtirdibin O dinya germtir dibe, germa 
bihare gul Q daran di bişkivine. Zivistana tari O sar 
O direj dawi te. Xwin di klasan de xwe nO dike. 
Jiyan, wek destpekeke nO, xwe bi her awayi nOjen 
dik e. 

Wek gele kurd, gelen Irani Jı (BelOci, Faris, 
Afgani O hin yen Hinde) hersal 21 adare ve cejna heja 
pirozdikin. Bi taybeti gele Kurd bi awayeki berbiçav 
O betir xweditiye li pirozkirina cejna Newroz dike. 
Sedemen ve yeke gelek vekirine, yekemin; di nav gel 
de wek diroki, Cejna Newroze cejna gele Kurd bi xwe 
ye (-wek;-xorten ku mejiyen wan dermane kul o birinen 
Dehak bOn ew kurd bi xwe bOn) ya duhemin; !ro ji wek 
dema kO direka Newroze xemili, gele Kurd disan di bin 
nire 7ordestiyeke mezin de diji O birçiye bi rO 
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xistina xwinmiji ye ye ( j i we deme be tir). Ya se hernin 
ji ev e ku gele me (gele Kurd) naverokeke siyasi daye 
Newroze u Newroz kirine nişana şere azadi u 
serbixwebuna xwe •••• 

Le beriya her tişti pewiste ku em li ser direka 
Newroze bi kurtebiri tiştna binivisinin; 

Diroka Newroze direji çend hezar salan beri nuha 
dibe. Mirov di kare beje ber· · 2600 (2599) 
sal e di nav gelande bi gelek e ser zirnan 
a di nav civatan da çiroka li e bi gelek 
devokan hatiye gotin. Ji ber ten ku bi 
nezikayi di her awayen gotinan hatiye 
nivisandin, ev e~ 

Xudkare hov G dirinde yeke be 
derman ketiye, kul u birin di a le na 
bin. Ji bo kulen cane Dehak, meji cil·Jan, 
wek derman te ditin, le sahyare (wezire) welet 
FeridOn, miroveki dile wi bi ser xortan veye, dizane, 
ev mejiyen ciwan, peşrojen gel bixwe ne. Feridun, her 
xorten ku ten anin bi nepeni (dizi) dişine asegeheke, 
yan çiye u di şuna mejiyen wan de yen lawireke (berx, 
mi •• ) di birinen xwin xware Dehak dide pe çaven wi 
giredi de, heta ku dar te ser law€ Kawa. Kawa, 
hesinker e, u di be ku bi Feridun re di reya 
rexistini de tekiliyen wan hene. Kawa, mirkute xwe ye 
hesini bi xwe re hiltine G dixwaze ku Kure xwe bi 
desten xwe (!) peşkeşi seroke xwe (!)bi ke. Bi vi 
awayi Kawa xwe dighine Dehak, G gava ku mefere di 
bine, bi mirkute xwe yen ku bi deste xwe çekiriye, li 
nav sere zalim e xwinmij di de, mejiye wi bera ber wi 
di de. Welat G gel bi vi awayi ji Dehak azad di be. 

Şayi dikeve nav welet, li çiyan, li asegehan a li 
her dere welet agir te dadan. Ew mizginiya azad 
buyina gel O welat ji xwinmijiye heta ira di 21 adare 
di bi gelek navan bi Jı, te piroz kirin. (Cejna 
Buhare, Cejna Kulilkan, hvd ••• ) 
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Belki ira, di nav neyaran de, yeki nav~ wi Dehak tu 
ne, 1~ Dehak~n ira gelekin G ne kemi Dehak~ yekemin 
xwinxwarin, ira gel~ Kurd ne di as~geha bi ten§ de 
ye, 1@ di mala xwe de ji di bin nire zordestiye ji 
dema bere b~tir di nale ••• 

lro, Newrozeke din bi şGn de di mine 1~ bele di hin 
herem~n Kurdistan~ de h~ na ji beleki ne ketiye 
berfe, kulilk O hevi he ji qeşa girtine. Dijmin ji bo 
sewikirina heviyan, tu tixOban nas nakin. Eriş talan, 
girtin, kuştin li hawirdor berdewame. !ro di naw 
eriş@n dijminen ku Kurdistan parvekirine gelek xal@n 
strateji yan navteweyi e di te de kar dike hesab hin 
kurtir G dijwartir dibe. Dost O dijmin roj bi roj 
zelal tir dibin... Emperyalizm sererast elma 
rojhilata navin O timayen te di dike. Bo v~ ji 
piştgiriya erişen li ser kurdistane direkt di deftera 
hesaben Nato'ya re derbas dibe. 

Mirov larnan ji dijmin na ke. Dijmin her kare xwe di 
ke; le di kirasen dostary~e, bi renge hevaltiye, di 
nav hezen li hernber .~inin, du bare, çewti O 
zexeliyen ku pek ten, tu ~r~n giran ji dijmin re na 
helin. ~Jeki holika zardkftr; her ku du-se kes ji 
rexistineke ve diqetin ~~ rexistine bi perwa di 
dizin li ser şexsiyeta rexıstinan bi zane bGn sidane 
vedigrin Ji bo hesaben bi çOk hin ji rexistinan ji 
çaven xwe ji bo van awan di karin bigrin le em wa 
bawerin ku rojeke ne gelek dur dawiya tişten vala we 
be ••• Me, bicibOna adeteke wiha di xebata şoresgeri 
de ne xwestiye O me nave bi ci ji bibe. 

Newrez tene piroz kirin le erişen tari li derviya 
welat ji tene ser piroz kirina Newrez e. Bi nave 
kurda (!) Newroz li Kurda te qedexe kirin. O gelek 
xalen gırıng ku bejna nivisandineke li ser Newroze 
derbas dikedi roje ve de ci girtine ••• 

Di cihane de 21 e adare, wek, "Roja li diji 
nijad~erestiye ji hatiye qebul kirin. Li gelek 
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her~min cihanS, li rojhilata nnvin O li wel~t (li 
kurdistan~) rewş di delaveki gelek giring re di 
buhur!. 

Li cihan~, her tekoşin~n piçeki li h~la gel de, bi 
ser dikevin, di bin nişana derben emperyalizme O li 
diji her destketin~n qenc, damezrandine~ li dij te 
hale. Ji Emerike di karin b~n li Bingazi, herin li 
Granada diwar O malan bi ser jin O zarayanda 
hilweşinin •••. li rojhilata navin a tevliheviye 
bi piqulkSn mezin di kelin ••• 

Di welat de li Tirkiy~ Jı 

malweran kirin di rojeva Tirki 
me bere ji got; li her aliy 
hawir ser, O ledan O girtin O kuştin 
~ di tu tixGban nasnake; 

barkir in, 
·ye. ~-Jek 

li çar 
e ye O 

Cunta fasist a leskeri li Tirkiye bi tilama "li 
gunehkaran ·gerin ~"!(!) erısan dibe ser perçen 
Kurdistan~ y~ndin. Bi zixtki~ina kevneperestiye O 
xewn~n li ser petrole KerkOk e O ji bo cavtirsandine 
di Tirkiye de, biryaren xwe, yen hov disan bi kar ti 
ne. Ji bo van erişan, wek t~ zanin hay~ rejima li 
Bexde je çe dike. Ji xwe hevkariya rejim~n ku 
kurdistan parvekirine li ser pirsa Kurdistan~ her gav 
li darixistiye. Pirsgireka Kurdistane di deste 
emperyalizme a di dest~ kevneperestiyede, li hember 
van reJıman pozdaxiyeke mezin e. O pirsa Kurdistan~ 
yan ji pirsen bi pirsa Kurdistan~ ve giredayi, 
sereketiye pirsen nav Tirkiye, Iran, Irak O Suriye de 
hene, dike. 

Bi kurtebiri cav legerandinek li ser diro~a 

kurdistan~ gelek şopen hevkari O pişt9iriya herçar 
rejiman yan çend r~jiman ji van, xwes diyar dike 
wek; 

Qesra şerın,sex Ubedullah, Sex Mahmud~ Berzenci O 
1923 Çarpar kirina Kurdistane, ji bo bi rO xistinan 
Serrabuna Ararate 1930-31 bi irane re "Tashihi hudud 
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Kanunu" Zagana Ser rast kirina hudut; li r-·Jehabade 
1975 li Cezayire Q ya dawi 19U3 bi rejima li Bexde re 
"Hudut Taşlarini yenidan düzeltme anlaşmasi" Bi ci 
kirina keviren hudut, minaken gele~ berbi çavin yen 
kurdi navbera rejimen kurdistan parvekirine, pekten. 
Eriş O kiryaren ira, gelek bOyeren diroki tine bira 
mirovi. 

Ira, NeırJrozeke din biti.On de ma le, h in 
ciyen l<urdistane, wek me ~::ji li jor diyar kiribO, 
a ji girani ya zivistani~-. vedinuhure. O agıre 
Newraze ira, ji her deme b~·tir li cihane belav ~uyi 
ye. Di welate me de kOra agire Newroze sar ne bGye. 
Bizaten agiren welet biçira O çirOsken belav buyi ve 
gOr tir dibin. Pevxistina agiren Newroze yen belav 
buyi O yen li çar hawiri Welet, we petiyan gelek 
bilind hil de. 

Em bawerin we gave naveroka Newroze berkel dibe O 
rankaya agiren pevketi e we gelek qunciken tari, roni 
bike. 
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