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BAGİMSIZ BİRLEŞİK DEMOKRATİK KÜRDİSTAN VE SOSY ALİZM İÇİN 

TC'NiN KANLI 
RöRüNE KARŞI 

PROV AKASYONU VE TE
YüKSELEN SERDiLDAN ! 

KÜRDiSTAN'DA "ÖZEL 
SA V AŞ" A NUMUNE YOK! 

Kürdistan, Newrez'un 
şavkının halkımızı aydıntatmaya 
yöneldiği bir dönemde, bir kez daha 
vuruldu. Tarihinde hiçte yabancı 
olarak karşılaşmadığı katliamlar 
hançeri ile bir kez daha yaralandı. 
Ulusal Kurtuluş Devrimimizin 
Bağımsızlığa ve Sosyalizme uzanan 
sürecini gözlemlediğimizde; alınan 
yarayı ekonomik ve politik-toplum
sal boyutlarıyla, neden ve sonuç 
bağlantılarıyla iyi irdelemek 
durumundayız. 

Faşist ve sömürgeci TC, özel 
savaşını , Newtoz'da yeni aşarnalara 
tırmandırarak, Cizre ve Şırnak mer
kez olmak üzere, Kuzey Kürdis
tan'ın tümü boyunca önemli 
şehirlerde ve yerleşim bölgelerinde 
katliamlar gerçekleştirdi. Bu katli
amlarda, 100 dolayında insanımız 
şehit edilirken, yüzlerce insanımız 
yaralandı, binlereesi tutuklandı ve 
işkencelerden geçirildi. Kürdis
tan'da kelimenin ifadede yetersiz 
kaldığı, eşi görülmemiş bir sömür
geci devlet terörü estirildi. Halkımız 
üzerinde gerçekleştirilen bu terör, 
TC'nin yıllardan beri Kürdistan'da 
yürüttüğü sömürgeci politika ve 
savaşın devamı ve onun bir 
parçasıdır. 

Kürdistan halkını bu mutlu 
Newroz gününde, yaşamı cehenne
me dönüştüren devlet terörüne 
boğmak, tam anlamıyla çağdışı bir 

canavarlık ve vahşettir. Türk 
eğemenliğinin bu barbarlığı ve 
vahşeti dünyaya yabancı değildir. 
Ancak bu kez, TC'nin başında olan, 
değişik iddialarla iş başına gelen biı 
hükümet, değişik şiarlarla ortaya 
çıkıyordu. "Demokratik Reformtat 
Paketi" adı altında, dünyaya "de
mokratik" (!) olduğunu duyurmaya 
çalışıyordu. Fakat bir kez daha dün
ya ve tarih tanık oldu ki, TC 
iktidarlarının bu doğrultudaki 
iddiaları büyük bir aldatmaca ve 
riyakarlık ömekleridir. 

Yeni TC Hükümeti, Kürdis· 
tan sorununda hesaplı ve kitaplıydı. 
Son Newroz Katliamı döneminde 
cereyan edenlere baktığımızda bunu 
çok bariz bir şekilqe gözlemlemek 
mümkündür. Demirel ve İnönü hü
kümeti, Ordu-Kontrgerilla-MİT • in 
önüne koyduğu plan doğrultusunda 
katliam gerçekleştirecek, ardından 
da "Kürt Teröristlerine"(!) , "PKK 
Teröristlerine"(!) karşı savaştığını 
dünyaya duyuracaku. Davullar
la,zunalarla, milli oyunlarıyla. 
Direniş ve özgürlük simgesi olan 
Newrozun anlaınına yüklenen öz
gürlükçü yön, halkımızın aynı za
manda Newrozda kendi devrim 
şehitlerine sahip çıkışını da öne 
çıkarmıştır. Serhildan'ların önemli 
bir bölümüde böyle 
doğmaınışmıydı? Kürdistan toplu
munun değer yargılarından çıkarak 
yükselen Bağımsızlık ve Özgürlük 
yolunda düşenlere duyulan derin biı 
bağlılık biçimiyle ifadesini bulan bu 
olumlu gelenek, düşmanın yüreğine 

büyük korkular salmıştır. Ancak bu 
bir gelenekti. Newrez'da da bu ge
lenek ne pahasına olursa olsun yeri
ne getirilecekti. Barışçıl bir hava 
içerisinde tüm şehir halkını kucak
layan Newroz kutlaınalan yürüyüş 
biçiminde devaın ediyor. Halkın 
içinde Kürdistan Bayrağı, ERNK 
bayrağı taşınıyor. Sonra yürüyüş 
kolunun onu kesiliyor ve 
görülmemiş bir vahşet örneği ile, 
önce dipçik ve süngülerle, 
arkasından da keyfi bir şekilde 
tanklar ve silahlarla savunmasız 
halka saldırılıyor. "Sokakta görülen 
her canlıya ateş açılıyor." Bu sözler 
Cizre, Şirnak, Van ve Gever(Yükse
kova) 'deki halktan herkes 
tarafından tekrartanıyor. Durum bu 
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derece tek yanlı saldırı sonucu 
gelişiyor. Bunu halktan insanlar 
açık, bir dizi tehlikeyi göze alarak 
medya temsilcilerine anlabyor, gös
teriyor. Ankaraya telefonlar 
yaj!ıyor. Korkunç bir katliamın 

gerçekleştij!ini, katliamların 

durdurulması gerektij!ini 
haykırıyor. HEP parlamento sözcü
sü Mahmut Almak durumu 
aj!lıyarak Demirel ve dij!er yetkili
lere duyuruyor. "Kendiniz gelin 
halktan her hangi bir nunıarayı çe
virerek bir insanla konuşun durumu 
öj!renin" demesine raj!men, TC yet
kilileri durumu iyi bildilderi için el
bette bütün bunlara gerek 
duyınamaktadırlar. TC'nin serseri 
komando birliklerine öylesine di
rektifler gelıniştirki, gözleri o dere
ce dönmüştür ki, kendi dev Jetinin 
yarı-resmi yayın organlarından s_a: 
bab gazetesinin foto muhabırı 
açıkça kurşunlanıyor. Yabancı 

basın-yayın kuruluşlarına mensup 
gazeteciler kurşun yaj!muru altında, 
canlarını zor kurtarıyorlar. Bütün bu 
vahşet konusunda dalıa ayrınbya 

girmeye gerek olmadıj!ı 

düşüncesindeyiz. Yabancı medya 
organları, TC'nin sözcülüj!ünün 
ötesinde borazanlıj!ını yaparak, 
utanç verici bir alçaklık derekesine 
düşerek, basının yüzkarası durumu
na dönüşen Türk basınının 

yalanlarının aksine olayları 
kısmende olsa objektif olarak ortaya 
çıkardılar. TC' nin ve 
kalenışörlerinin, bu dış basma karşı 
hala kendi yalanlarında israr etme
leri onları daha da ij!rençleştiriyor. 

Kendisine yönelik bu derece 
barbar katliam karşısında, Serbildan 
yaratarak, tari1ıin karşısına yep yeni 
bir kişilik ve kimlikle, tarih yaratan 
ve yazan bir sorumlulukla çıkan 
halkımızdan her halde kendisini 
katliamcıların alçak namlutarına si
p e r e t 
mesi beklenemez. İnsanlarımız ej!er 
kapılarının önünde kurşunlamyorsa, 
sanınz kimse kendisini isalaşbrarak 
bir başka bedenini kurşunlara 
peşkeş çekmez. intikam 
duygularımn Kürdistan insanımn 
beyııinde büyiik izler bırakarak ge
lenek yaratbj!ı; bu gelenej!inde gi
derek sevindirici bir şekilde sömür
geci düşmana yönelttij!i günümüz 
Kürdistan' ında halkımızda kendi 

ala yekiti 

savunmasını kendi silahianya 
saj!larm§br. İşte bu aşanıadan sonra 
basının adım dahi kullanmaları suç 
olan basının yüz karası Türk buıju
va gazetecileri, kendi devletinin 
katliaınlarına sözde malzeme topla
mak için "terörist" fotoj!raflarıyla 
yayıniarım doldurmaya, böylelikle 
insanlık düşmanı çaj!dışı Kontrge
riliaya iyi bir hizmette bulunmaya 
çalışıyorlar. Alçalınanın bu derece
si, insaulık aduıa, başka karşı-dev
rim örneklerinde, en azgının da da
hi, gözleınlenmeıniştir. 

Kürdistan ülkesi ve 
topraj!ında, Kürdistan halkı, insam 
ve geriliası elbette silahını 

taşıyacaktır, ülkesini ve halkım 

koruyacakbr. Bu bir gün mutlaka en 
özgür bir biçimde gerçekleşecektir. 
Bunu elbette tartışmıyoruz. 
Köhnemiş sömürgeci burjuva kafa
lar ve outarın piyon kafalarında bir 
gün bunu mutlaka başlarını 
parçalıya parçalıya da olsa beyinle
rine kazımak durumunda 
kalacaklardır. Çünki, bir halkı,kendi 
ülkesinde özgür yaşatınaktan hiç bir 
güç ~oyarmyacakbr. Çeşitli milli: 
yetlerden Kürdistan halkı da kendi 
ülkesinde barış içinde özgürce 
yaşama ulaşmamn kavgasım ver
mektedir. bu yüce ve soylu savaşım 
millyonları harekete geçirmiş 
durumdadır. Bu tarihi. selin 
karşısında ayak direbnek boş ve na
fıle bir çabadır ve sonu hüsrandır. 

Biz, daha önceki sayımızda, 
ve dij!er yayınlarınıızda TC'nin ye
ni hükümetnin Kürdistan karşısında 
büyük bir çaresizlik içinde 
olduj!unu vurgulamışıık. Bu çare
sizlik. öyle bir noktaya vardı ki, kat
liaınlara umut baj!lıyacak kadar te
rörün ve vahşetin esaretine 
sıj!ınarak zavallı bir gariplij!e 
dönüştü. Dalıa şimdiden de görül~
yorki, bu daha da büyük bır 

açmazın içine yuvarlanmaktan 
başka bir şey dej!ildir. TC, Kürdi~
tan'da yüzlerce insamnıızın şehit 

olmasına raj!men, bir yenilgi almak
tan başka bir yere varaınadı. Bu ye
nilginin sonuçlarım daha da adun 
adım ıadacakbr. Önümüzdeki dö
nemde TC'nin, "özel savaş" ın 
brınandınlınış katliamcı ofensnınin 

de bütün tahriplerine ve bıraktıj!ı 
acılara raj!men beş para ebnedij!ini 

görecej!iz. 

Kürdistan Cepbesine 
geldij!iınizde, durumun ciddi ve acil 
bir dej!erlendirmesinden sonra, ye
rinde müdahale, siyasal önderlik ve 
yol göstericilitin hayata geçirihne
sinin önemini dayabnakta olduj!unu 
görmekteyiz. TC 'nin estirdiili bar
bar terörün, Kürdistan halkında 
yaratacaj!ı kin ve nefrettir. ~u 
açıkça bilinen bir gerçektır. 
Sömürgecilij!e yönelik bu kin ve 
nefret, kırılınak bilıneyen Serbildan 
dalgalarında, yerini ve esintisini iyi 
alarak, harmonik gelişim bulınasım 
saj!lamak için, siyasal müdahaleye 
yerinde ve zamanında ihtiyaç 
duymaktadır. Bu Serbildan 
dalgalarının harmoni ve ahenginin 
bozuhnarnası için, örgütsel-askeri
politik yönlendirmenin Ekimi 
Kasıma baj!layan B o Iş evik 
ustalıj!ıyla işlenmesi gerekiyor. 

Serbildan ve gerilla mücade
lesi esas alınarak bütün mücadele 
alanlarının ve savaşın taktik ve bi
çirulerinin yeniden ve nmanında, 
uygun bir tarzda geliştirihnesi sonu
cu, ulusal kurtuluş devrimi ve sos
yalizme ulaşansavaşımın zaferi için 
ustasal bir kombineye ihtiyaç 
vardır. Kitle başkaldınsımn aynı 
düzeylilik aşamasında katına tehli
kesini iyi bir şekilde gözleınliyerek, 
zafere doj!ru uzanan sürecin daha 
üst düzeylerine ulaşmanın taktikleri, 
yolları, biçiruleri yaratıcı bir şekilde 
geliştiritmek durumundadır. Bu 
noktada, bölgedeki gerilla ve dev
rimci kadro, aydın ve tüm Serbildan 
yaratıcıianna büyük görev 
düşmektedir. Sadece katılımcılık 
dej!il, yarabcılık, insiyatif, gelecej!i 
görme, savaşı üst düzeye sıçrabna 
yetenej!i ve soruınluluj!u büyük 
önem arzebnektedir. Bu da tümüyle 
hepimizin omuzlarındadır. Siyasal 
önderlij!in yaratılması ve 
yolgöstericilij!inde de buna büyiik 
gereksinim duyrnaktayız. 

Serbildan' ın kısmen ulusal 
düzeye sıçratılınayışının acıları el
bette büyüktür. Kürdistan'da binler
ce yıllık tarihin yoj!urup günümüze 
kadar dahi ulaştırdıj!ı doj!al-köy
bölgesel ekonominin, yine dar-böl
gesel kapalılıj!ın aşılması, tarihi sü
rece bakıldıj!mda, oldııkça aj!ır il er
lemektedir. Feodal parçalanmışlık 
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bunun üzerine tuz biber ekrnelctedir. 
Aşiretsel toplumsal yapı ve onun 
üst-yapısal kültürel degerieri keza 
öyle. Bütün bunlar Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş savaşmda önemli engel ve 
ayak bagları olup, devrimci kitle 
kalkışmalarının ülkesel satha 
yayıimamasında önemli etkenler ro
lünü oynaınalctadırlar. Ancak bu ob
jektif temele baj!lı olarak ve ondan 
baj!ımsız başka bir dizi etmenlerde 
"bölgesel kalma" da rol 
oynamaktadırlar. Kuzey Kürdis
tan'da, "bölgesel" lij!in Serbildan 
ve genel devrimimizde yarattığı 
acılann ve bağrında barındırdıj!ı 
tehlikelerin neye mal olduğunu iyi 
görüp, ortadan kaldırılması 

bnlmak gereki-

yor. Herşeyden önce bunun Kürdis
tan' da tüm halkımızca bilince 
çıkarıbnası gerekiyor. Bunun çözü
münde, Kuzey Kürdistan'da Ulusal 
Kurtuluş Cephesi yönünde defalar
ca yaptığımız öneri paketinin büyük 
rol oyruyacağı aşikardır. Yeni döne
min koşulları dikkate alınarak bu 
doğrultuda, çözümleyici adımlar at
mak zorundayız. 

Serbildan boyutlarının "par
çasal" düzeyde, tutulması da açıkça 
büyiik zarariara yol açmaktadır. Gü
nümüzde artık Kürdistan Devrimi
nin sahasının "parça" I ara 
sığdınhnası, artık sadece gerilik si
yasal korkaklık, refonnculuk olarak 
nitelemekle açıklamak olası 

ala yekiti 

dej!ildir. Serbildan sahasının Kür
distan bütününe ve uluslararası dü
zeye,uygun biçim ve taktiklerle, 
yaygınlaştınnak gerekmektedir. Bu 
noktadaki çözümlemede, son dö
nemlerde unututmaya getirilen, 
Ulusal Meclis ve Ulusal Konsey'in 
önemli bir adım olduğu açıktır. Bu 
yöndeki çalışma ve araçları tekrar 
siyasal gündemin başına 
yerleştirmek gerekiyor. 

*** 
TC, bir yıldan bu yana Kont

rgerilla, kara timleri aracılıj!ıyla, 
devrimci aydın kadrolara, karşı 
komplolar düzenliyerek onlarca 

insanımızı katletti. 

TC, Kürdistan halkı ile savaşta 
olduğunu söylüyor. Evet, bu bir 
savaştır. Kürdistan halkının ülkesi
ni, büyük acılarla inleten işgalci
düşman cizrnelerinden temizlemek 
için ayaj!a kalkarak yürüttül!fi Ulu
sal Kurtuluş Savaşıdır. Kürdistan 
halkı bu savaşta. haklı yanı, 
gelecej!i, ileriyi temsil ederken; TC 
haksız geri ve karanlık yanı temsil 
ediyor. Savaşan güçlerin de uydul!u 
bir savaş hukuku vardır Savaş, 
savaş kurallarıyla yürütülür. TC ve 
diger sömürgeci düşmanlar bu ko
nuda, bu mertligi dahi göstenniye
rek, girdilderi aciz ve çaresiz du
rumdan kurtulmak için, insanlık 
düşmanı ve narnertçe yöntemlerle 

yürütmektedirler. TC ve Saddam 
tarafından sivil halkın kimyasal gaz 
ve benzin bombalarıyla en iğrenç 
yöntemlerle katliama uj!ratılması 
bunun bir ömegidir. Aynı şekilde 
Knzey Kürdistan'da işlenen politik 
cinayet ve komplolar da o derece 
ij!renç ve alçakçadır. TC, bu 
politikasıyla insanlarımızın kin ve 
nefretui kazanmaktan başka bir şey 
elde edemedij!i gibi,kendi mezarını 
daha derin kazmaktan başka bir ye
re varamayacaktır. Kürdistan Ulnsal 
Kurtuluş güçleri açısından, olaya 
daha büyük ehemmiyetle eğilinmek 
gereldiiili kendisini dayatmaktadır. 
Devrimci aydıİılara yönelik bu poli
tik cinayetierin açıklanması 

ninsal ve uluslararası 

düzeyde gerekli gırışım ve 
çalışmalarda bulunmak gerekmekte
dir. Ayrıca MiT, Kontrgerilla, özel 
Tim dahil TC'nin bölgedeki tüm 
devlet aygıtına karşı devrimci 
kadroların ve aydınlarm savaşım 
ustalıgmm geliştirilınesi ve kendisi
ni korumada gerekli donamma 
ulaşması gerekiyor. Kürdistan'da 
TC düşmanı, bugün bunu dayatacak 
durum yaratmışsa; devrimci 
aydınların, kadroların; TC'nin kol
luk kuvvetlerine ve ajanianna karşı 
kendisini koruma ve ona karşı 
savaşma sanatında gerillasal 
ustalıga ulaşması gerekiyor. Bu du
rum esasmda yeni bir olay değildir. 
Tabiatında düşmanla sert bir 
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çatışmayı taşıyan Kürdistan 
topraj!ında Ulusal Kurtuluş 

devrimcilil!i ve yurtseverlil!i, sert 
savaş koşullarına hazırlıl!ı her za
man gerektiriyor. Bu sorun daha 
önceleri de kuşkusuz bilince 
çı1aınlınıştı. Ancak şu anda, siyasal 
gündemin temel sorunlanndan biri 
olarak, kendisini daha da sıcak ola
rak dayaUmş, ehemmiyetine özel 
bir agırlık kazandnmış 

bulunmaktadır. 

*** 
TC'nin Orta Asya'nın Türki 

cumhuriyetleriyle ilişkileri, Türki
ye' de siyasal literatürü oldukça 
uııraştırmakta ve daha da 
ul!faşuracal!a benzer. TC, Orta As
ya devletleri ile ilgili büyük yayga
ralar koparrnaktadır. Adeta "Pan
Türkizm", "Turancılık", 1910'ların 
Irkçılarından, sivil faşist dünün 
MHP'si bu günün MÇP'sinden 
ödünç alınarak adıru adını hayata 
geçirilmektedir. 70'li yıllırda 

MHP'nin dahi korkarak savundul!u 
"Turancılık" bir başka biçimde dev
Jet politikası olarak pratil!e 
aklanlıyor. 

Bu politikanın oluşturulınasmda 
elbette Batılı emperyalist devletle
rin rolü ve insiyatifi ön plandadır. 
Kendisinin islam devletlerine 
girişini problemli gören, ABD'nin 
başını çektil!i emperyalist dünya, 
belirtilen ülkelerde anti-emperyalist 
bir gelişmeyi engellemek için; TC 
kartını oynanıa yolunu denedi. İran 
islamcılıgını kendi denetinline al
mada zaman zaman problem sahibi 
olan, Batı, aynı tehlikenin Orta As
ya'da oluşmasını engellemek için 
proje-paketleri oluşturdu. 

Dolayısıyla TC, bu emperyalist 
plan~estek-imrendirme neticesinde 
figüran olarak ortaya fırladı. Batı 
kendi emperyalist çıkarları gerel!i 
böyle bir yol denedi. Bu durunı, bü
yük açmaz ve çaresizlikler içinde 
yuvalanan TC için bir umut kapısı 
oldu. Yoksa, SB 'nin dal!ılmasmdan 
sonra, TC Orta Asya ile 
ilişkilerinde oldukça temkinli ve 
ihtiyatlı davranıyordu. Oraya 
açılma noktasında da, Batıdan inı
rendirici direklif gelene kadar, cesa
ret edip çıkışla bulunmadı. Ayrıca 
TC'nin ekonomik ve siyasal yapısı 
da böyle bir cesaretli çıkışa elverişli 

ala yekiti 

de#ildir. Aksini iddia ettnek, günü
müzdeki giderek şiddetlenen em
peryalist rekabeti kavramamaktır. 
ABD, Japonya, Almanya'nın 

başmda yer aldıl!ı kapitalist em per
yalist dünya ile kıyaslandıj!ında, 

TC'nin çapı, daha doj!rusu 
çapsızlıj!ı da ortaya çıkacaktır. Bu 
çapsız TC, yukanda belirtilen Batı 
emperyalist dünyası dururken, 
onların izni olınaksızm, Orta As
ya' yı kafasından geçirse dahi hayata 
uyguluyamazdı. Dolayısıyla TC'nin 
Orta Asya açılımını emperyalist 
paylaşını politikasına uygun olarak, 
onun uzantısı olarak 
gerçeldeştiriyor, yoksa ona karşı ya
da ona raıımen dej!il. Elbette TC, bu 
açılımda oldukça çok şey 

kazanacaktır. Bölgede ve Asya'da 
önemli bir al!ırlık olacaktır. Bu du
rumun ister istemez ekonomik ve 
politik sonuçlan olacaktır. 

Ancak Batı bölge halldarının 
başına yeni bir bela sardınyor. Yeni 
bir Moğol belası! Geçmişteki Cen
giz Han'ların yarattığı tahribatlara 
kadar ileri boyutlara ulaşınasa da , 
Marx'ın belirttil!i gibi taşı taş üstün
de bırakınıyan bu barbar saldınlar 
karşısında halklar işe "sıfırdan" 

başlamasalar bile, bu bela önemli 
tahribatlar ve tehlikeler yaratacaktır. 

Saddam belasını besleyip-bü
yüterek halkımızın karşısına çıkaran 
emperylalizm, TC'yi beslediği 

yetmiyormuşçasına şimdi de onu 
daha büyük bir "bela" olarak 
halkımızın, halkların karşısına 

çıkarmaya hazırlanıyor. Emperya
list çıkarlar gereği TC ve Saddam 
halidara karşı büyütülecek, askeri
ekonomik donanını her yönüyle, 
çağdışı ve insanlık dışı en iğrenç bi
çinıleriyle sağlanacak! Ancak ken
dileri için bir problem yada pürüz 
çıktıj!ında yaygara basılacak! Em
peryalist politikanın iki yüzlülüğü 
işte budur! Son Cizre, Sırnak 

katliamlannda da aynı seyir göz
lemlendi. Almanya TC'yi askeri ve 
ekonomik olarak techizatlandıran 
emperyalist devletlerin başında yer 
alıyor. Onu donatınakla hiç bir sınır 
tanunıyor. Ancak kendi çıkarlarına 
ters düştüğünde, feryadı basıyorlari 
Almanya Saddam'ın Kiniyasal gaz 
inıalatında en büyük destekçisiydi. 

Ancak somasında, sözde Saddamın 
karşısına ABD ile birlikte geçti!? 
Burada açıkça samimiyetsizlik, 
riyakarlık gözlere batıyor. Almanya 
simdide TC'yi protesto ediyor. 
Çünkü, Alınanya'da duyarlı kamuo
yu karşısında bir kez daha teşhir 
olacak. Halepçe katlianıında büyük 
sorumluluğu olan Alınan devleti ve 
tekelleri teşhire yönelik bu 
gelişmeyi göze almadılar. Ayrıca 

Almanya, dünyayı paylaşını siyase
tinde, yeni gelişen güç olarak; sof
rada payını alma siyasetinde, 
ABD'ye karşı, ona raıımen politika 
geliştirmenin yollarını anyor. 

Bu politik çizginin oluşmasmda 
bir dizi etken rol oynadığı gibi kara 
geçmişininde önemli bir rolü var. 
Avrupa'da başa oynama ve giderek 
dünya ölçüsünde aj!ırlığını du yurma 
gibi amaçlar, bu politikanın 

unsurlan durumundadır. Kürdistan 
ve TC baj!lamında; emperyalist-sö
mürgeci dünyada doj!an bu durum
dan ve çelişkilerden Kürdistan 
Bal!ımsızlık Mücadelesi 
doğrultusunda yararlarunak gerek
mektedir. 

Newroz katliamı döneminde 
cereyan eden olaylar, NATO ve 
B atılı emperyalist devletlerin sö
mürgeci devletlere yaptıkları 

yardmıların halkımıza karşı nasıl 

vahşi bir şekilde kullanıldıj!ı 

noktasında, oldukça yeterli malze
me sundu. Dünya demokratik ka
muoyımda bu durumun bilinmesi, 
Bal!ımsızlık mücadelesine önemli 
destej!in sal!lanmasım getirecektir. 
Ülkede yükselen mücadelenin, ülke 
dışmda yürütülen eylemlilik ve dip
lomatik çalışma ile uygun kombine 
edilmesi gerekiyor. Ulusal Kurtuluş 
Mücadelemizin haklılıj!ına ve 
saygınlıj!ma yaraşır gerekli destek 
sağlamnalıdır. 

**** 
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ULUSAL KURTULUŞA DOGRU, ÇöZüM VE 
SEÇENEKLER Setian DOZ 

Ülkemizde son dönemlerde 
meydana gelen gelişmeler ve bu
nunla ilgili olarak yürütülen 
tartışmalarda, bir çok konu 
belirsizli~in kaygan zemininde an
lam ve içeri~inden saptınlarak ele 
alınmakla, siyasal gündem bu te
melde belirlenerek, halkımız ve 
mücadelemiz kısır bir döngü içine 
çekilmek istenmektedir. 

B ir çok güç tarafından eskisi bir 
yana, Kuzey-Kürdistan'da 70'1i 
yıllardan itibaren yürütülen 
tartışmalarda, sömürgecili~e ve em
peryalizme karşı mücadele gerçek 
temelleri ile ele alınmadı, ülkemizin 
özgün siyasal, ekonomik ve tarihsel 
temele uygun siyasal strateji ve çö
züm önerileri ile ele alınıp, 
aydınlatılmadı. Hareketimiz 
çıkışından itibaren, ülkemizin 
uluslararası emperyalist devletlerin
de çıkarları do~rultusunda, 
parçalanması, sömürge konumu ve 
bımlara direkt ba~lı olan derin feo
dal ilşkiler çerçevesinden hareketle, 
Ba~ımsız Birleşik Demokratik Kür
distan ve Sosyalizm hedefıni ortaya 
koydu. Bu tespite ülkemizin ger
çeklerininin bilimsel bir temelde iu
celenmesi sonuctından varıldı. Ulu
sal kurtuluş hareketinin, ülkemizin 
tüm parçalarında yürüttüğü müca
delenin sonuçları, olumlu ve olum
suz yönleri ile iucelendij!inde, 
rahatlıkla görülecektirki, kurtuluşa 
gidecek yegane strateji budur. 

Küçük burjuva devrimci 
akımların, burjuva reformcu 
akımların sosyalist bir Kürdistan 
doğrultusunda mücadele etmeleri, 
sııuf temelleri ve bımun sonucu ola
rak oluşan siyasi-ideolojik-örgütsel 
hatları açısından imkansızdır. Bu 
görev Kürdistan proleteryasının 
omuzları üzerindedir. Ve bu göre
vin bilincinde olan proleterya hare
keti ulusal kurtuluşu, sınıfsal 
kurtuluşa baj!lamakta, Demokratik 
ve Sosyalist süreçleri birbirine baj!lı 
ele alınakta, proleteryayı bugünden 
Sosyalizm için hazırlamaktadır. Hiç 
şüphesiz, ülkemizin parçalanmış 

sömürge yapısı, ulusal devrimin 

gündemde olınası bu görevi daha da 
aj!ırlaştırmaktadır. Aynı şekilde, 
nispeten zayıf olan kapitalist eko
nomi ve proleteryanın öteki sınıf ve 
katınanlara göre nufus içindeki gö
rece zayıflığı, sosyalist görevleri 
dahada zorlaştırmaktadır. Yinede 
temel ayraçlarımızdan birisi olarak 
sosyalist görevleriınizi, -kimi eksik
likleriınize rağmen- yürütruekteyiz. 
Kısaca bu görev, proleteryayı 
baj!ımsız bir güç olarak, sendikalar
da, mesleki derneklerde ve nilıayet 
kendi sınıf partisinde örgütlernek 
olarak aulaşılabilir. Bu birinci nok
taya baj!Iı olarak, tüm ulusal 
kurtuluş süreci boyunca ittifaklar 
siyasetini, proleteryanın çıkarları 
doj!rultusımda ele almayı gerektirir. 
Ulusal güçlerle yürütülecek ittifak 
siyasetinde, proleteryanın ekono
mik ve siyasi çıkarlarını savımmak 
şart iılarak,proleterya hareketi 
tarafından savımulur. Proleteryanın 
ba~ımsız örgütlenmesine ket 
vurulmasına müsade edilmez. 
Ittifakın koşullarından biri
si,proleteryanın örgütlenme, propa
ganda ve siyasi çalışma 

özgürlü~üdür. Ulusal Kurtuluş Mü
cadelesi boyunca ittifak içindeki 
sınıf ilişkileri yukardaki temel ilke
ler doğrultusımda, gelişecektir. Mü
cadelenin ve ittifakın önceden 
hesaplanınası tam olarak mümkün 
olnuyan bir dizi taktik ilişkiyi, çetin 
mücadele ve bazende uzlaşmaları 
gündeme getirece~i kendili~inden 
anlaşılması gerekir. Sürecin ittifak 
açısından dikkate alınınası gereken 
en önemli yanı şudur. Ittifak müca
deleci bir ittifaktır. Eğer ittifak 
içinde, ideolojik-siyasi mücadele ve 
örgütsel bağımsızlık konınınazsa 

doğal sonucu sınıf işbirliği ve 
uzlaşmacı sağ-oportunizm 

olacaktır. Uzlaşmacı sağ oportuniz
me tepki, olarak doğan, her türlü it
tifak anlayışıru red eden "sol"sap
mada ele alınınalıdır. Proleteryanın 
bugünkü tarih dilimi içindeki özgün 
görevlerini görmeyen, siyasal öz
gürlük ve ulusal ba~ımsızlık ~ca
delesinin, proleterya dışındaki 
dayanaklarıru ve yürütücülerini dik-

kale almayan bu anlayış, sağ 
yaklaşırnın ters yüz edilmiş bir biçi
midir. Tüm keskin görüntüsüne. 
rağmen, her an tersine dönme tehli
kesini içinde barındırmakta, tecrü
beDinde gösterdiği gibi çoğu kez 
hızla sa~a kaymaktadır. Ulusal 
krırtuluşım kendine özgü yaularıru 
görmeyen "sol" bozgıincu sapma, 
ulusal kurtuluş güçlerinin birliğini 
engellemekle, bir çok dıırıunda sa
botör rolü oynamaktadır. Ülkemizin 
parçalanmış -yapısının ortaya 
çıkardığı özgün yapırun dayattığı 
siyasal ortam, ülke içi ittifakiara 
yanaşmayan, ulusal güçler arasında 
işgale karşı kurulması gereken 
geniş platforma katılınayanları, dış 
müttefik aramaya zorlamakta, 
halkımızın düşmauları ile tehlikeli, 
pragmatist uzlaşmalar, ulusal 
kurtuluş hareketi arasındaki 
parçalanıruşlığı drinleştimekte ulu
sal hareketin parçalarının bir 
kısmının gelişmesini 
düşmaularımızın hazılarının siyasal 
çıkarlarına yedeklenmektedir. Teo
rik tarihsel çerçeve ve pratik 
sonuçlarıyla bakıldı~ında, bu 
ilişkilere son verilmesinin çoktan 
gerektiği aulaşılacaktır. 

Yeniden sosyalist görev !erin 
birbirleri ile bağlantılı onlan çeşitli 
ayaklarına dönersek, proleteryayı 
bağımsız bir güç olarak örgütleme
li, ideolojik planda Marksizm-Leni
nizm propagandasıru zorunlu koşul 
olarak gündeme getirir. Ulusal 
kurtuluş aşamasında demokratik 
ajitasyorıla yetinen ve sosyalizm 
hedefini, Maksizm-Leninizm 
propagandasıru belirsiz bir gelece~e 
erteliyerek "rahatlayan" bir akım 
ile, küçük burjuva demokrat akım 
arasındaki temel ayrımında silinme
sini, giderek demokratik görevler 
içerisinde erirneyi beraberinde geti
rir. Bu sonımcu noktadan sonra ise, 
proleteryanın sınıf olarak ba~ırnsız 
örgütlenmesi, ve sosyalist kimlikten 
hiçbir eser kalmamış olur. Proleter
Yıl hareketi güncel dıırıundaki sos
yalizm karşıtı hareketi ve sosyaliz
min pratik alanda aldığı yenilgiyide 
dikkate alarak, marksizm-leninizm 

ala yekiti--------------------------- 5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



propagandasını, aralıksız olarak 
sürdürmelidir. Tüm sosyalist 
degeriere saldınnın dorukta oldu~. 
dinin ve burjuva milliyetçi kabu~n 
güçlendilli günümüzde, enternasyo
naliZIDin propagandasım yapmak, 
enternasyonal proleteryanın Kürdis
tan kolunun acil görevlerinden biri
sidir. 

Küçük-burjuva ve burjuva hare
ketlerin her birinin ve bazende 
bunların kanşıınının tipik örnekleri
ni oluşturan örgütlerin, dollası 

gerefi sosyalist görevleri üstlenmi
yeceklerini yukanda kısaca belirt
tik. Söylem düzeyinde sosyalizmi 
savundul!unu söyleyen küçük-bur
juva akımlarm bir kısım, şimdi 

egemen olan anlayışın rüzghına 
kapılarak, liberalizme kaymakta, si
yasal ve ideolojik kimlik 
bakımından, ne idüj!ü belirsiz "de
mokrasi"cilik, "katılımcılık" kisvesi 
altında burjuva dünyanın ortak 
mecrasına kanalize olmaktadırlar. 
Sosyalizmi savunup korudu~u id
dia eden ve Kuzey-Batı Kürdis
tan'da hatırı sayılır aj!ırlıj!ı olan 
akım ise, sosyalizmi herkes için ka
bul edilebilir hale getirerek, özünü 
boşaltınakta, yer yer kullanılan 
"sosyalist" ajitatif slogan ve belirle
melerden başka bir şey 

savunmamaktadır. Marksizm-Leni
nizmin açıkça teorize enilli. tarihsel 
ve güncel tecrübenin hergün tekrar
lanan, pratik kanıtlarıyla 

dol!rulanan, sosyalizmin ancak işçi 
sınıfı ve onun bilinçli öncüsü 
tarafından savunulup, hayata 
geçirilebilecel!i gerçel!i hasır altı 
edeliyor, hemen tüm temel tez ve 
önermelerinin red edildil!i, sınıf 
gerçel!inin silindilli isminden başka 
hiç bir benzeriilli olınayan böylesi 
akımların, sosyalist olamayacaj!ı 
yeterince açıktır."Cezayir Sosyaliz
mi", Libyanın "Yeşil Sosyalizmi" 
vs. ne kadar sosyalist ise bunlarda o 
kadar sosyalist olarak 
dellerlendirilebilir. 

Demokratik ulnsal görevler ve bu 
görevlerin yerine getirilmesi için iz
lenmesi gereken stratejiler konu
sunda sözkonusu akımlar, ciddi be
lirsizlik ve yetınezlik ve hatta sap
ma içerisindedirler. Kimi ana 
başlıklarıyla incelenirse öncelilde 
ülkemizin parçalanmışlıj!ı ve 

parçalanrmşlıl!a karşı yürütülmesi 
gereken mücadele konusunda pratik 
bir görev önlerine 
koymamaktadırlar.Tamamına yakın 

bölümü ulusal kırrtuluşu bulundu~ 
parçadaki işgalci devlete karşı mü
cadele ile smrrlamakta, örgütlenme 
ve siyasi amaçlarını bu çerçevede 
s mu lamaktadırlar. Bir sol örgüt ve 
partinin isimlerinin başındaki "Tür
kiye, Irak, Iran, Suriye" takılanna 
bakmak dahi yeterli oluyor. Bu be
lirlemeleri kııllnrnayıp, tüm Kürdis
tan'ı temsil ettil!ini iddia edeuler 
ise, ittifak ve örgütlenıne siyasetleri 
ile yılkanda izah edilen akımlardan 
fazla bir ayrılıklarının olmadıklarını 
ele veriyorlar. 

Konuyla Hintili olararak son dö
nemlerde yürütülen "federasyon" 
tartışmalarma da bakmak gerekiyor. 
önce şunu açmak gerekirse, fede
rasyondan devrimcilerin, sosyalist
terin auladıj!ı, devrinılerini yapmış 
ulusların, halk demokrasisi yada 
sosyalist iktidarlarının gönüllülük 
ve eşitlik temelinde birleşmesi de
mektir. Süphesiz sosyalistler dar 
ulusal devletlerin yerine, geniş ve 
büyük sosyalist örgütlenıneleri, bir
likleri daha doj!ru bulurlar. Bunun 
içindirki, bu formül literatürümüzde 
önce Ortadol!u ve giderek dünya 
Sosyalist Şura Cumhuriyetleri 
şeklinde ele alınmıştır. Ama bugün 
tartışılan ve içi boşaltılan federas
yon tartışmasımn bunuula ilgisi 
yoktıır. 

Özal "federasyon verırız, 
tartışabiliriz" der demez, bir çok 
güç balıklamasma bu fonnülün üze
rine yattı. Hangi federasyon, kimin
le birlik. Fasist-ırkçı, imhacı TC 
devleti yıkılmadan, Türk halkının 
devrimci-demokratik iktidan kırrul
rnadan kim nasıl bir federasyondan 
bahsedebilir. 

Burjuva dünyasının ulusal 
düşmanlık ve çatışmaya, yayılma 
ve işgal üzerine kurulu oldugu, eko
nomik siyasi ve askeri yönden güç
lü olan tarafın, zayıf olanlan bo
yımduruk altına ahnak istedilli bile
neo bir gerçek. Canlı örnekleri, 
Kafkasya, Balkaular ve Ortadoj!uda 
sıcak olarak yaşanıyor. 

Çıkınaza ve çözümsüzlüj!e mah
kum olan TC, ömrünü uzatınak için 

demogojik ve tehlikeli senaryolar 
geliştirmek istiyor. Ulusal 
kurtuluşçu güçlerin görevi bu 
senaryolarm kenanndan köşesinden 
izleyicisi olmak veya fıgüraulan ol
mak del!il, deşifre edip, boşa 
çıkarmak, insiyatifi ele alarak, 
çöküşü hızlandırmak olınalıdır. Be
lirtınek gerekiyor, TC federasyonda 
bahsetiilli her durumda; Güney 
Kürdistan'la "yıımuşak" bir birlil!in 
ardından, ilhakı amaçlamaktadır. 
Zaten burjuva basında yürütülen 
tartışmalarda, bu konudaki niyetler 
aleni olarak tekrarlanmaktadır. öte 
yandan ilhakçı ve iruhacı TC devle
tinin, Kürdistan konusunda ciddi bir 
reformu kaldıracak yapısıda söz ko
nusu dellildir. Zira refomılan kendi 
lehine kullanabilecek ekonomik ve 
siyasi yapıya sahip degildir. Bu ko
nuda attıj!ı adımlarla hem dünya 
çapındaki sürece kendini adepte 
etmiş göstererek, uluslararası 

destej!i kaybetınemek istemekte ve 
hemde halkımızın TC'den 
kopuşunu tersine döndermek iste
mektedir. 

Ulusal kurtııluşa doj!ru giderken, 
halkımızın ve onun öncüleri kimi 
ara çözümlere zorlanabilir, kimi za
man nefes alabilmek, güç toplaya
bilmek, düşman güçler arasındaki 
çatlakları deriuleştinnek için bu ara 
"çözürulere", uzlaşmalara mecbur 
bırakılabilinir. 

Ancak unutulmaması gereken ve 
sürekli vurgulanıp, hayata geçiril
mesi gereken gerçek şudur. ülke
miz üzerindeki, Arap, Türk ve Fars 
işgalci rejimleri tüm kurımı ve ör
gütlenıneleri ile dannadaj!m edilip 
kovulmadan, Kürdistan'ın tüm 
parçalarında Ala Reng 'leri 
dalgalandırmadan, baj!ımsızlık ve 
özgürlük kalıcı degildir. Ulusal esa
ret, kölelik kaybettigi, bir kaç mev
ziyi geri ahnak için daha azgınca ve 
kalleşçe saldıracaktır. 

Tek seçenek Baj!ımsız Birleşik 
Demokratik Kürdistan, tek çözüm, 
ulusal kurtııluş devrimidir. Tarihsel 
sürecin kendi doj!al kanallarının 

önüne kurulmak istenen setler 
yıkılarak, ulusal kurtuluş yolunda 
yürünülmelidir. 19.01.1992 
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YENi DüNYA DüZENi- VE KüRDiSTAN 

(G"'''fl sayıdan devam) 

Yarı-sömürge Yada Yeni
Sömürgelerde Demokrasi: 

Bugün, demokrasi tartışması, 
daha çok, kapitalist üretim biçimi
nin bakiın oldu~ ama topıak soru
nu, düşünce ve örgütlenme özgür
lüklerinin tam olarak çözülmedi~i 
yan-sömürge yada yeni-sömürge ti
pi ülkelerde gündemdedir. Yani, ka
pitalist üretim ilişkisi hakim, ama 
demokratik devrim sürecini bir bi
çimde tamamlamayan Türkiye, Pa
kistan, Güney Kore, Irak tipi ülke
lerde bu tartışma sıkça gündeme 
gelmektedir. ÇUııkü, "genel olarak 
kapitalizm ve özel olarak emperya
lizm demokrasiyi bir hayale 
dönüştürür. Buna ra~men kapita
lizm, aynı zamanda, kitlelerde de-· 
mokratik özlemler do~. Demok
ratik kurumlar yaratır. Emperyaliz
min demokrasiyi inkanyla, kitlele
rin demokrasi u~a mücadelesi 
arasındaki antagonizmayı 
şiddetlendirir."(ll)Hakim olan üre
tim biçimi kapitalizm olmasına 
karşın, bu ülkelerin ekonomisi dışa 
ba~ımlı bir ekonomidir. Ülke eko
nomisine, ulusal ekonominin gerek
sinimine göre de~il. işbirlikçi tekel
ci burjuvazisinin pazar ekonoınisine 
göre nitelik verilmiştir. Bu ba~ımlı 
ekonominin do~al sonucu olarak, 
milli gelir da~ılımı son derece 
eşitsizdir. Toplumun büyük kesimi 
düzenden hoşnutsuzdur. Tekelci 
burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki 
çelişki oldukça şiddetlidir. Işçi 
sınıfının demokratik hak ve öz gör
lükleri ya hiç yoktur yada sınırlıdır. 
Bu sınırlı hak ve özgürlüklerse de
mokratik güvenden yoksundur. 
Kentle kır arasındaki çelişki 
şiddetlidir. Bu yüzden kırdan kente 
yo~ bir göç akuu yaşamlır. Kent
ler bu göç akınıru hazm etmedilderi 
için sorun yuma~ı olup çıkıyorlar. 

Genel olarak, enflasyondan 
tekelci burjuvazi dışındaki bütün 

sınıf ve tabakalar hoşnutsuzdur. 
Bilindi~i gibi, kapitalizmin ekono
mik ideolojisi liberalizmdir. Yöne
timse burjuva demokrasisidir. Yan
sömürge yada yeni sömürge tipi 
dışa ba~ımlı kapitalist ülke lerde 
kısıni olarak ekonomiye devlet mü
dahalesi olsa da, özünde liberalizm 
egemendir. Buna uygun demokrasi 
olması gerekirken, bu ülkelerin yö
netimi askeri cunta ya da sivil faşist 
diktatörlüklerdir. Bunun nedeni işçi 
sımfının ve toplumumun di~eı 
hoşnutsuz kesirulerinin geniş yelpa
ze oluşturmasıdır. Işbirlikçi tekelci 
burjuvazinin çifte sömürü yapmak 
zorunda olınası, demokratik hak ve 
özgürlükleri durdurmamn yolu ola
rak baskı ve şiddete başvurmak 
zorunlulu~unu do~urmaktadır. Bu 
faşist yönetiruleri destekleyip, ayak
ta tutan yerli işbirlikçi tekelci buju
vazi ile emperyalizmin kendisidir. 
Emperyalistler çıkariarım tehlikede 
gördükleri an en kanlı faşist dikta
törlükleri dahi desteklemekle bir an 
bile tereddüt etmiyorlar. Askeri 
cuntalar yoluyla yada göstermelik 
sivil yönetimlerle bu ülkelere 
faşizm "ihraç" edilip, kendi 
çıkariarım korumaya çalışıyorlar. 
Emperyalistler için önemli olan, 
halkların temel hak ve özgürlükleri 
de~il. politik ve ekonomik 
çıkarlarıdır. E~er demokratik yöne
tirulerle çıkariarım koruyabiliyorlar
sa, demokrasiden yanadırlar. E~er 
çıkariarım tehlikede görüyorlarsa, 
oular için yönetimlerin hiç bir öne
mi yoktur. Bugiln, faşist askeri cun
talar halkların gözünde tecrit 
oldukları için, faşist yönetimlerin 
parlamenter sistemle 
ambalajlanmasına çalışıyorlar. Bu 
tür sistemlerin yönetim işleviyle as
keri yönetimlerin işlevleri arasında 
temelde bir fark yoktur. TC, bu iki 
sistemin en tipik örneklerinden biri
dir. Demokrasi adı altmda 12 Eylül 
Askeri Cunta'sının politikası 
uygulamyor. 

Bugün faşist diktatörlükle 
' 

Ali Biçer 

yönetilen yan-sömürge ya da yeni
sömürgelerin en büyük düşü, İspan
ya, Portekiz ve Yunanistan'da 
oldu~u gibi, yumuşak bir inişle, 
faşizmden demokrasiye geçmektir. 
Faşist diktatörlükle sindirip, yok 
edemedikleri devrimci muhalefeti, 
demokratik sistemle pasifize edip, 
kendilerine yönelen tehlikeli bir güç 
olmaktan çıkarmayı umuyorlar. 
Özellikle Türkiye bu konuda ısrarlı 
gözüküyor. Bir yandan ülke içinde 
köşe dönmecili~i özendirerek depo
litizasyonu egemen kılmaya çalışıp, 
sosyalist sistelnin çöküşünden fay
dalanarak bilimsel sosyalizm için 
mücadelenin boş bir lıayal oldu~ 
yaygarasını kopanrken, di~er yan
dan da, Türkiye'nin bir Avrupa ül
kesi oldu~u ve AT içinde yer alması 
gerekti~i düşüncesiyle, göreceli 
de~işiklikler yapmaya çalışıyor. 
Çünkü, bugün Ispanya, Portekiz ve 
Yunanistan AT üyesidir. Bu üç ül
kenin faşist diktatörlüklerden 
kurtulmalarında AT'ın sa~ladı~ı 
ekonomik ve politik olanakların 
faydası büyüktür. Ama asıl belirle
yici olan, bu ülkelerin kendi içlerin
de gerek ekonomik, gerekse politik 
olarak demokratik sisteme geçme
nin temellerinden yoksundur. Hele 
hele, Kürt ulusal sorunu bir biçi
miyle çözüme kavuşmadı~ı sürece, 
Türkiye'de burjuva demokrasisi 
tam bir hayalden başka bir şey 
de~ildir. Burjuva demokrasisinin 
önündeki di~er bir engelse, altmışlı 
yılların sonundan başlayarak günü
müzde daha radikal ve yaygın bir 
şekilde devam eden Türkiye· deki 
devrimci demokratik ve sosyalizm 
mücadelesinin canlılıl!ıdır. Çünkü, 
burjuva demokrasisi bu mücadele
nin olanaklarını artıracaktır. 

S. Bölüm 

"M.ö iki bin yıllarında 
Zal!rosun, Mezopotamya 'nın ege
men halklan sırasıyla Guti, Kasit ve 
Mitanni Kürtleriydi ... "(12) Aynı ta
rihçe Kürt tarihi ve Kürt uygarlı~ını 
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bu gün Kürdistan olarak bilinen 
topraklarda Neolotik ça!\da başlatır. 
Bizi şaşırtan Kürt tarihinin bu kadar 
eskiye dayarıması de!\il, bu kadar 
köklü ve zengin bir birikimin 
ba!\rında taşımasına karşın nasıl 
oluyorda 20 yy. son çeyreginde bile 
özgür bir halk olarak tarihte hak 
etmiş oldu~u yeri almıyor? Kısaca 
bunu açmadan Kürt halkının müca
delesini ve bugün üstlendigi misyo
nunu kısmende olsa anlamak 
olanaksızdır. 

Kürdistan Mezopotamya gibi 
çok verimli topraklara sahip olması, 
Asya, Avrupa, Afrika gibi kıtaları 

birbirine ba!\lıyan köprü niteli~inde 
bulunması sürekli akıniara 

ugramasına neden olınuştur. Buna 
karşın Kürt halkı kendi yurtlarında 
kimi zanıan beylikler, kimi zanıan
da imparatorluklar düzeyinde ege
menlikler kıırmuş ve varlıklarını de
vam ettirtınişlerdir. Bölgede yapılan 
arkeolajik kazılardan ortaya çıktığı 
gibi Kürtler, üretici güçler ve sanat 
alanında ileri devletler 
kurınuşlardır." ... barbar halkların 
ani saldırıları, ve hatta ola~an 

savaşlar gibi salt raslantılar, üretici 
güçleri ve gereksinimleri gelişmiş 
olan bu ülkeyi 
yeniden sıfırdan başlamak zorunda 
bırakmaya yeter."(l3) Jeopolitik ko
numundan dolayı Kürtler kadar hiç 
bir millet o kadar sıklıkta ülkelerini 
yeniden sıfırdan başayarak kurmak 
zorunda kalmamıştır. Yukarda 
belirtildi~i gibi ber işgal ve akın var 
olan toplumsal düzeni bozup, eko
nomiyi tahrip edip, üretici güçlerin 
birikim sa~layıp güçlenınesini 
önlemiştir. Kuşkusuz bu özellik ta
rihin başlarında bütün halklar için 
geçerli olan bir durum degildir. Her 
dönem devam etmiştir. Farklı bir bi
çimiyle günümüzde de devam edi
yor. Tarihin başlarında da Kürt 
halkı kadar hiç bir halk bu duruma 
maruz kalmamıştır. Bunun için 
dünyanın hiç bir bölgesinde Kürdis
tan' daki kadar kale yapılınamıştır. 
Ardı arkası kesilmeyen barbar 
akınların ürenici güç ve ilişkisi üze
rindeki diger bir etki yse, Kürtlerin 
toplumsal olarak yaygın bir biçimde 
yerleşik düzene geçmesını 

önlemiştir. Göçebe yaşam 
barbarların saldırılarından 

korunınayı kolaylaştırıyordu. Ama 
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toplumu kaynaştıran özelliklerden 
uzaklaştınp dar bir aşiret örgütlen· 
mesine götürüyordu. Kürtler, onca 
yıkım ve istilalara karşın, kısa süre· 
de tekrar bölgede kültürel ve ekono
mik üstünlüklerini kurmayı 

başarıyorlardı. bu başarıları, daha 
geri uygarlıkarı bırakıp gelen 
istilacıların Kürtleşmesine yol 
açıyordu. 

Kürtler, 16 yy. kadar üretim 
güçleri ve üretim ilişkilerine uygun 
olarak zaman zaman kesintiye 
u!\rarnışsada genel olarak ba~ımsız 
beylikler ve küçük krallıklar halinde 
yaşamışlardır. 1639'da 
Osmanlılarla iranlılar arasında 
yapılan Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla 

Kürdistan ikiye bölündü. Bu aynı 
zamanda Kürdistan'da feodal 
sömürgecili~in başlanıası anlamına 

geliyordu. Kürtlerin bu sömürgeci 
boyunduruğu kabul etmeleri 
düşünülemezdi. Aşiret ve beylik te
mellerine dayalı irili ufaklı sayısız 
isyanlar baş gösterdi. Ama bu is
yanlar, bölgesel ve dar oldu !\U için, 
Osmanlı ve İran gibi dönemin iki 
büyük gücü karşısında başarı göste
remediler. 19yy. sonlarında (1880) 
Kürdistan, tarihinin ilk ulusal 
ayaklanması Şeyh UbeyduiJah 
önderliğinde gerçekleşti. Hareket 
hem Osmanlı hemde lran'a karşı 
başlatıldıysıda daha çok doğu Kür
distan'da yayıldı. Çok geçmeden 
Osmanlıların yardımıyla ayaklanma 
Iran ordusu tarafından bastırıldı. 

Çıkarlarını bölgedeki hristiyanların 
gelişmesinde· düşünen Ingiltere ve 
Rusya, Iran ve Osmanlılardan yana 
tavır koydular. Daha başından 

bastırma eylemini teşvik etmişlerdi. 
O dönem bölgede bulunan 
Amerikalı misyonerlerde çevirdik
leri komplolarla hareketin 
bastırılınasında rol oynadılar. Eğer 
hareket başanya ulaşsaydı, 
Ortadogu' nun ilk ulusal kurtuluş 

hareketi olacaktı. Bu durum, kapita· 
listlerin çıkarlarıyla çelişiyordu. Ka
pitalistlerin Kürdistan'a ilk müda
halesi de!!ildi. Botan beyi olarak bi
linen Bedirxan, 1845'te Diyarbekir, 
Musul gibi geniş bir alanda 
etkinli~ini sürdürüyordu. Aynı dö
nemde başlayan Bedirxan hareketi
ni, Fransa ve Ingiltere'nin .oyunuyla 
Osmalılar dağıttı. Kapitalistler ne 
biçimde olursa olsun, bölgede 

ba~ımsızlı~ı ortaya koyacak bir güç 
istemiyorlardı. Bu hareketlerin iler
de ulusal bir niteli~e bürünece~inin 
bilincindeydiler. Nitekim Bedirxan 
hareketi ba~rında kimi ulusal nite
likler taşıyordu. 

Emperyalistlerin, Kürdistan 
üzerindeki emelleri Birinci Dünya 
Savaşında daha iyi ortaya çıktı. Ku
zeyde Rusya, Dersim daglarına ka
dar gelip dayandı. ingilizler Kerkük 
ve Musul'u, Fransızlar, Antep, Urfa 
ve Maraş'ı işgal ettiler. Birinci 
Dünya Savaşı sona erdiginde em
peryalistler, 4 ayrı parçaya 
bölünmUş sömürge bir Kürdistan 
bıraktılar. Sömürgecilik bu kez 
işbirlikçi gerici bölge gUçleriyle 
emperyalistler arasında devam etti. 
Ama Kürdistan boyıın e~miyordu. 
G. Kürdistan' da 1930 Şeyh Mah
mut'la başlıyan isyan zinciri 1934 
Ahmet Barzani ile devam etti. 
19401ara kadar G. Kürdistan'daki 
isyanlar zinciri hiç bir zaman 
durmadı. özellikle Barzanilerin 
önderli~i bunu günümüze kadar 
taşıdı. 

Günümüzdeyse bn ulusal 
mücadele M.Barzani önderli~deki 
!KOP ve C. Talabani önderli~indeki 
KYP tarafından sürdürülüyor. 

Irak, 16 Mart 1988 Halep
çe'ye kimyasal silahlarla yaptı~ı 
saldırıda 5000 dolayında sivil halkı 
katletti. Bu, dünya tarilıinin eıi bü
yük katliamlarından biriydi. İkinci 
Dünya Savaşından sonra yapılan ilk 
toplu kıyımdı. Bu kıyıını .yapan 
Irak'tı ama arkasında TC, Batı ve 
ABD emperyalizmi vardı. 

Irak faşist sömürgecileri bu 
katliamlarla yetinmediler, kimyasal 
silahların takviyesinde yeni 
saldırılar başlattılar. 1988 
A~ustosunda lO.OOO'i aşkın insan 
can derdinde evlerini, yurtlarını 

bırakıp, TC devletine sı~ımnak zo
runda kaldılar. Irak, Körfez 
savaşında yenilgiye . ugramaya 
başlayınca, Güney Kürdistan'daki 
ulusal örgütler ve halk bunu tarihi 
bir fırsat olarak degerlendirip 
ayaklandı. Hareket kısa sürede 
başanya nlaştı. Başta Kerkük olınak 
üzere, G. Kürdistan'daki kentlerin 
büyük kısmını ele geçirdiler. Hare
ket sanıldıgından da genişti. 

8 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Yıllarca Irak rejimiyle uzlaşan, 
Cahş diye nitelendirilen kesim de 
hareketin içindeydi. Bunlar oldukça 
geniş kesimi oluşturuyordu. Hare
ket, emperyalistlerin de 
kışkırtmasıyla, sözkonusu ulusal 
önderlikleri aştı. Kendiligindencilik 
örgütleri ardından sürüklemeye 
başladı. Irak kısa sürede kendini to
parlar toparlamaz, karşı saldırıya 
geçti. Yine kimyasal silahlan kul
lanmaya başladı. Bu saidıniarda si
vil-asker gözetilmiyordu. Hedef, 
Kürt halkıydı. Halepçe katliamı bü
tün dehşetiyle halkın bilincinden 
silinmemişti daha. Doğru bir 
önderliğin olmaması, hareketin bü
yük bölümünün örgütsüz olması gü
cünü aşan nitelikteki yaygınlığı et
kin bir direniş verme olanağını bul
madan kısa sürede hareketi yenilgi
ye götürdü. Ve Kürdistan, tarihinin 
en büyük kaçışlarından birini 
yaşadı. iki milyonu aşkın insan 
dağlara, yollara döküldü. 1991 
Ni sanı Kürt halkının en büyük 
dramlarından birine sahne oldu. 

Doğu Kürdistandaki 
gelişmelere gelince, 19.yy da Kür
distan da gelişen hareketler bir biçi
miyle Kürdistan'ın geneline 
yansıyordu. 19.yy'ın ilk çeyreğinde 
İran yönetimine karşı bir dizi Kürt 
isyam yaşandı. 1816-39 Mir Mu
hammed isyanı ise bölgede İngiliz
lerin, Rusların rahatsız olmalanna 
yol açacak ölçüde geniş çaplı bir 
hareket olmuştu. 184 2-46 yıllarında 
Osmanlı'ya karşı yapılan Bedirxan 
isyanı da bir biçimiyle D. 
Kürdistan'a yansımıştı. Kapitalist 
güçler aynı rahatsızlığı Bedirxan 
isyanı içinde duydular. 1914'te 
Ruslar bölgeyi işgal ettiklerinde, 
Sımko, üç bin kişilik kuvvetiyle 
Ruslara karşı ayaklandı. Sımko, 
19 ı 8 yılında, emperyalistlerle sıkı 
ilişki içinde olan hristiyan asıibiara 
saldırdı. Kurduğu bir tuzakla lider
lerini öldürttü. 1921 yılında, bu kez, 
bağımsız bir Kürt devleti için İran 
yönetimine karşı ayaklandı. Hare
ket, ı930'1arda, Rıza Han, Azeri 
Türkler ve aşiretlerle işbirliği içinde 
bastırıldı. Sımko isyanlarında, ı. 
Dünya Savaşının bitiminden sonra, 
kapitalist ülkelerin "Halkların Ken
di Kaderlerini Tayin Hakkı" ile ilgi
li aldatınacalarının da etkisi 
olmuştur. Emperyalistlerin bu 

yaklaşımı, halkları "böl-yönet"(divi
de and rule) düşüncesinin bir sonu
cuydu. Yine aym anlayışla, Sevı 
Antiaşması da imzalanmıştı ... 

Kürtler için 2. Dünya 
Savaş 'mn sonuçlarıda pek farklı 
olmamıştı. Oysa, 2. Dünya Savaşı 
bir çok sömürgenin ulusal 
bağımsızlığına kavuşmasına, biı 
çok halkın demokratik halk 
iktidarına geçmesine olanak 
yaratımştı. Bu atınosferin de etki
siyle, ı946'da Kadı Muhammed, D. 
Kürdistan da Mehabad Kürt Cum
huriyetini ilan etti. O dönemde böl
gede bulunan Kızıl Ordu, Kadı 
Muharnmed'i destekledi. Emperya-
list devletler, çıkarlarını 
Ortadoğudaki statükonun 
bozulmamasında gördükleri için, 
Kürt Cumhuriyetine ve Kızıl Or
du'nun bölgedeki varlığına karşı 
çıktılar. Kızıl Ordu, Kürt Cumhuri
yet'nin yanı sıra, Azeri Cumhuri
yet 'nin kuruluşunu da 
desteklemiştir. Bölgedeki halkların 
.anti-sömürgeci ve bağımsız bir çiz
giye yönelmeleri emperyalistleri 
korkutuyordu. Sovyetlerin bölgeden 
çekilmesiyle, Azeri ve Kürt Cum
huriyetleri yenilgiye uğradılar. Em
peryalistler, "Yeni Dünya Düzenle
ri" nin hiç birinde bağımsız-birleşik 
bir Kürdistan'ın varlığına yaşama 
hakkı ıaiıımadılar. 

Bugün D. Kürdistan "daki 
ulusal mücadele Kürdistan'ın diğeı 
parçalannda hiçte geri değildir. i
KDP, BKP ve Komala gibi hareket
lerin Kürdistan ulusal demokratik 
mücadelesi sürüyor ... Bu mücadele 
diğer parçalardaki gibi"Y eni Dünya 
Düzeni"ne yöneliktir. Çünki"Yeni 
Dünya Düzeni"nin üzerinde 
kurulduğu direklerden biri, belkide 
en önemlisi Ortadoğu' daki statüko
nun korunmasıdır. Yani 
parçalanmış sömürge bir Kürdis
tan' ın varlığı ve devamıdıı. 

Kürdistan'ın en küçük sö· 
mürge parçası olan Güney Batı 
Kürdistan ise diğer bölgelerinden 
farldı bir gelişme gösterememiştir. 
ı 920' ye kadar, Osmanlı 
topraklarının içindeydi. 
Osmanlılardan Fransızlar devraldı. 
1946'ya kadar da bölgeyi denetim
leri altında tutınlar. Çekildiklerinde 
ise Ingilizierin G. Kürdistan da kıık-

la Irak yönetimini bıraktıklan gibi, 
Fransızlarda kukla Suriye yönetimi
ne bıraktılar. Bölgede Kürt partileri 
olmasına karşın Kürdistan genelin
de etkin bir politika yürüttükleri 
söylenemez. Bölge halkı son 
yıllarda Kuzey Kürdistan mücadele
siye bütünleşme eylimini gösteri
yor. 

Osmanlı ya karşı da ı 9. yy 
Kürt isyanlar tarihidir. 

Bu isyanların en önemlilerin
den olan Bedirxan (1845) ve Şeyh 
Ubeydullah isyanlarına kısaca 
değimniştik. Bu dönemin en önemli 
özelliklerinden biride uyanan Kürt 
ulusal hareketi kendi içinde parçala
mak ve dağıtınak anıacıyla 2. Ab
dülhamit tarafından, Kürt 
aşiretlerinden oluşturulan Hamidiye 
alaylarının kurulmasıdır. ı898'de 
Mithat Bedirxan tarafından ilk 
Kürtçe(Kürdistan adlı) derginin 
yayınlanması, Kürt aydımmn Kürt 
ulusal sorununa eğilmesi açısından 
önemlidir. Daha sooraki yıllarda 
Küıt aydınları tarafından, "Kürdis
tan Azıni Kavim Cemiyeti" (1900), 
"Teavun Cemiyeti"(ı908), "Kürdis
tan Muhibban Cemiyeti"(ı912), 
"Hevi Cemiyeti"(ı9l3), "Kürt Teali 
Cemiyeti"(l919) gibi örgütlerin 
içinde ileri gelen Kürt aydıııları yer 
alıyorlardı. Bu aydınların bir bölü
münün daha sooraki yıllarda Küıt 
ulusal ayaklanınalarında önemli rol
leri oldu. 

Bilindiği gibi M. Kemal ha
reketinin anti -emperyalist bir 
niteliğinin bolunınasma karşın onun 
asıl niteliğini belirliyen anti
işgalciliğidir. bu anti-işgalci yanı, 
emperyalizınin genel işgalci karek-

. terine değil, işgalin kendi 
topraklarına yönelik oluşundandır. 
Nitekim Anadolu' da emperyalistle
rin desteklediği Yunanlı güçlerin 
yenilgisinden sonra M.Kemal hare
ketinin emperyalistlerle olan 
işbirliği ön plana çıkmıştır. 1923 !z
mir İktisat Kongresi ile bu 
işbirliğinin ekonomik temelleri de 
atılmış oldu. Emperyalistler 
çıkarlanm hiç bir zaman bağımsız 
bir Kürdistan devletinin varlığında 
görmediler. Bu açıdan ı 923 'te Lo
zan' daki poJemikler Ankara hükü
meti yle, Londra hükümeti arasında 
Kürdistan' da daha çok pay kapnıa, 
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aJ!ız kav gasmdan başka bir anlam 
ifade etmiyordu. 

M. Kemal hareketinin ilk dö
nemlerinde (Erzurum Kongresinde) 
Kürtlere özerklik vs. haklardan sö
zettiysede sonradan bu haklan ver
meye yanaşmadı. Bu durumunu 
Kürt halkını inkara kadar götürdü. 

Kürt halkı bu durumu kabul
lenemezdi. 1921 Koçgiri, 1925 
Şeyh Sait, 1926-27, ı 930 AJ!rı, 

1930 Zeylan, Oramar, 1937,1938 
Dersim ayaklanınalan peşi sıra pat
lak verdi. Emperyalistler bu hare
ketlerin hiç birini desteklemediler. 
Bu hareketlerden bazıları emperya
listlerden silah talebinde bulundu
lar. Emperyalistler, döneme uygun 
silahlardan yoksun bıraktıkları için 
bu hareketlerin bastırılması sömür
geci güçler için daha kolay 
olmuştur. Bu hareketlerin ulusal ni
telikte olması Kürdistan genelinde 
destek bulması için yeterli neden 
olmamıştır. Hemen hemen hepsi 
hazırlıksız ve dar alanda patlak 
vermiştir. Kısa sürede yenilgiye 
uJ!rarnasınııi asıl nedeni budur. 

Dersim ayaklanmasından 

sonra bn bölgeye uznn bir sessizlik 
egemen oldu. Zaman zaman Barza
ni hareketinin (I-KOP) etkileri 
yansıdıysada önemli bir gelişmeye 
neden olmadı. 

1960 sonrası Türkiye'de 
gelişen sol hareket, özellikle Kürt 
öJ!rencileri ve bir kısım Kürt 
aydınını etki! edi. ı 969 da kurulan 
DDKO, bunun açık göstergesidir. 
ı 970 yıllannda ise Kürt ve Türk so
lu Kürdistan ulusal sorununu daha 
boyutlu ele alıp irdelemeye 
başladılar. Kürdistan ulusal sorunu 
sınıf sorununun bir parçası oldutıJ 
bilinci yaygnıltk kazandı. 

Bugün Kürdistan'da küçüru
senmeyecek oranda feodal etkiler 
bulunsa da üretim güçleri ve üretim 
ilişkisine asıl damgasını vuran dışa 
baJ!ımlı sömürgeci kapitalist 
ilişkilerdir. Kürdistan halkı, ulusal 
kurtuluş ve demokratik halk devri
nıini sözkonusu ekonomik temeller 
üzerinde oturtup yön verme çabası 
içindedir. 

Türkiye, İran, Irak ve Suri
ye'nin sömürgesi olan Kürdistan, 

tarihi misyonunun su yüzüne çıktıj!ı 
bir dönemi yaşıyor. Bütün Ortadoj!ıı 
halklarının ve proletaryasının 

kurtuluşu Kürdistan ulusal demok
ratik ve sosyalist devrmiyle aynı ze
minde birleşmiş gözüküyor. 

Bugün OrtadoJ!u'da ulusal 
kurtuluş ve demokratik devrim mü
cadelesi veren halkların başında 
Kürtler ve Filistinliler geliyor. 
Yıllarca dünya kamuoyıınun günde
mini işgal eden Filistiuliler son 
yıllarda bir gerileme gösterdili hal
de, Kürdistan ulusal kurtuluş müca
delesi tam tersine, son on yılda dün
ya kamuoyunun gündemini işgal et
mekle kalmadı, bölgede politik, 
ekonomik ve askeri çıkarları olan 
emperyalistlerin geleceJ!e yönelik 
planlannı da alt üst etti. Emperya
listler yeni alternatif planlar 
geliştime telaşma düştüler. 

Kürt sorununun uluslararası 
boyutlarının genişledili ve gittikçe 
de dünya kamuoyunda önem 
kazandıJ!ı bir gerçek. Kürdistan 
daJ!Iarında, ovalarında, 
uçurumlarmda ulusal kurtuluş mü
cadelesinin uJ!ultusu var. İşte bu 
soylu kavga uJ!ultusu, Kürdistan'ı, 
OrtadoJ!u' yu, Asya Kıtası 'nı aşmış, 
dünya halklarının ve dünya 
proletaryasının yüreklerinde büyük 
bir yankıya dönüşmüş bulunuyor. 
Ku§lrusuz bu mücadele düzeyi, biri
leri tarafından Kürdistan halkına 

baJ!ışlanmamıştır. Bu mücadele dü
zeyi, Kürt_ halkının, Kürt 
gençlil!inin, Kürt yıırtsever ve dev
rimcilerinin yarattıl!ı bir abidedir. 
Bu mücadele düzeyi, Kürt halkının 
ul!radıl!ı katliarularm, sürgünlerin, 
daJ!da savaşarak kanını döken Kürt 
halkının en yil!it evlatları olan 
gerillaların, zindanda direniş yara
tan özgürlük tutsaklarının ödedikle
ri bedelin üstünde yükselen bir öz
gürlük yapıtıdır. Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesi dünya devrim
ler tarihinin görüp geçirdili en 
kanlı, en çetin mücadelelerinden bi
ridir. Bu, tarih boyunca sürmüş bii 
halkın yaşama ve varolma savaşıdır. 
19.yy'da başlayıp, günümüze kadaı 
devam eden, bir halkın ulusal 
kurtuluş mücadelesidir. Ne yazık ki, 
Kürdistan ulusal kurtuluş ve ·sosya
lizm mücadelesi yaraıtılı bu ilgiyle 
amacına ulaşmış olmuyor. Bu, mü-

cadele sürecinde vanlması gereken 
amaçlardan sadece biridir. Kürdis
tan ulusal kurtuluş ve devrimci de
mokratik mücadelesinin önünde da
ha çetin ve uzun bir yol var. 

Kürdistan devrimi iki yönlü
dür: Birincisi; anti sömürgeci, 
bal!mısız ve birleşik ulusal kurtuluş 
mücadelesi; ikincisi; anti-feodal, 
anti-emperyalist, demokratik ve 
sosyalist mücadele. Kürdistan 
halkının bu iki yönlü. mücadelesinin 
tarihi eski olmamakla birlikte, gü
nümüzde, sömürgeci güçlerin ve 
emperyalistlerin pembe düşlerini 

kibusa dönüştürecek bir potansiyele 
ulaşmış bulunuyor. Düne kadar 
Ortadolu'da çıkarlarını, varolan 
dengenin( statükonun) 
bozulmanıasmda bulup, Kürdistan 
sorununu görmemezlikten gelerek 
sömürgeci güçlerden yana tavır ko
yan emperyalistler, bugün nasıl ya
parsak Kürdistan mücadelesinin 
ulusal sınırları aşmasını engelleye
biliriz hesapları içine girmiştir. 

Sosyalizmin belini kırdık, 
yokettik propagandaJannın ayyuka 
çıktıj!ı bir dönemde,. Kürdistanda 
ML bir devrini OrtadotıJ'da yeni 
bir devrini dalgasının başlangıcı 

olur. Kürdistan devrimi sömürgeci 
çemberden kurtulurken, ister iste
mez sömürgeci devletleri de ekqno
mik ve politik olarak etkiliyecektir. 
bu devrim, Ortadop halklarını etki
Ieme gücüne sahip bir devrimdir. 
Çünkü, bir anlamda, varlıJ!ı ve 
yaşaması bu etkilemenin 
boyutlarına baJ!lı olacaktır. Kürdis
tan devriminin kendi içine malıkuru 
bir devrim olanıayacaj!ı çok açıktır. 
Ortadoiıu halklarınm devrimci mü
cadelesine merkez olma özellikleri
ne en yakın olanıdır. Işte emperya
listeri en çok korkutan da, bu yeni 
devrim dalgasının gelecel!i, Kürdis
tan halkının mücadelesiııin bu dev
rim dalgasına öncülük 
edebileceJ!idir. 

Bu yeni dünya düzeni içinde 
emperyalizm, Kürdistan ·ulusal 

· kurtuluş ve sosyalizm mücadelesini 
bolmaya çalışıyor. BoJ!amadılı 
noktada ise, demokratik ve sosyalist 
delerlerden koparılınış, sadece ulu
sal deJ!erlerle yetinen, kendi güdü
münde bir Kürdistan yaratmak isti
yor. Ulusal delerlerle kurulacak bir 
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Kürdistan bile, emperyalistlerin 
uzun vadeli hesaplannın içinde an
cak var olabilir. Bugün, kısa vadede · 
yapmak istedikleri, Kürt sorunu 
yokınuş gibi davraıımakdır. Çok 
zorlandıkları bölgelerde(G. Kürdis
tan'da) ise, sömürgeci devletin 
"milli" sınırları içinde, kültürel 
halkların verilmesi yada özerk bir 
nitelik kazandırılması biçimindedir. 
Emperyalistlerin asıl amacı, bölge
deki sömürgeci güçlerin çıkarına 
uygun hareket etmektir. Çünkü, 
başta ABD olmak üzere, emperya
listlerin çıkarlarıyla, bölgedeki sö
mürgeci devletlerin çıkarı özünde 
örtüşüyor. 

Bugün Kuzey Kürdistan'da 
üslemniş "Çevik Güç" yada "Çekiç 
Güç" olarak bilinen çokuluslu em
peryalist güç, söyledij!i gibi, K ür
distan halkım Saddam'ın katliam ve 
sürgününden korumak için bulun
muyor. Bu askeri güç, çok yönlü 
hesapların ürünü olmasıyla beraber, 
asıl amacı, kendi denetiminden 
çıkacak olursa, Kürdistan ulusal 

sayfa 12'den devam 

yoğunlaştırmışlardır. Kürdistan 
kadım, Serhildan'ı yaratırken, ayın 
zamanda kendi kişiliğini kazanmış, 
kendi kurtuluş bilincini yükseltmiş 
ve kurtuluş yolunu kıyas kabul et
mez ölçüde aydınlatmıştır. Serbil
dan ve Kadın, Ulusal Kurtuluş Mü
cadelemizin son iki yılda biribirin
den kopmayan iki büyük değeridir. 
Bu kazanım ÖZGÜRLÜK, 
BAGIMSIZLIK, EŞİTLİK ve 
SOSYALiZM yolunda büyük bir 
mevzi olmakla kalmayacak; daha 
şimdiden zaferin işaretlerini vere
rek, kurtuluşa ilerliyecektir. Serbil
danlara katılan kadınlar, egemen 
sömürüefi kültürün tüm 
savunucularına, sömürgeciliğe, feo
dalizme karşı bu düzeni yıkarak da
ha üst düzeyde bir yaşamı hedefli
yecektir. Gerek Kürdistan Sosyalist 
Kadın Hareketi ve gereksede 
Baj!ımsız Demokratik Kadın Hare
keti bunu temel alacak, yeteneldi ve 
hünerli elleriyle dokuyarak örgütle
yecek, güçlü bir devrim akımı ola
rak tarih yazacaktır. 

Serbildan gerçeklij!i 
karşısında tükenişlerini gören TC 

kurtuluş mücadelesini bir biçimiyle 
önleıneye çalışmaktır. Bölgede 
gelişecek olan her türlü devrimci 
harekete karşı seyirci 
kalmayacaktır. Bu hesapların için
de, Irak halkına Körfez Savaşı'nın 
faturasını ödetmek de vardır. Ama 
asıl amacı, bölgedeki devrimci du
rumu önlemektir. 

Emperyalistlerin, Güney 
Kürdistan'da bulunan KOP ve 
KYB gibi burjuva demokratik ve 
ulusal amaçlı Kürt . hareketleriyle 
uzlaşınakta, işbirlij!ine girmekte 
fazla zorlanmadıkarım tarih bize 
göstermiştir. Emperyalistleri korku
tan, bugün Kürdistan' da geniş bir 
taban üzerinde mücadele veren sos
yalist eğilinıli PKK ve süreç içinde 
büyüyüp gelişecek olan ML 
programlı hareket yada ileride 
çeşitli radikal grup ve partilerle ku
rulma olasılığı bulunan anti-sömür
geci, anti-emperyalist cephedir. işte 
ABD ve dij!er emperyalistleri kor
kutan, önüne sosyalist devrimi ko
yacak olan Kürdistan ulusal 

sömürgecilij!i, özel savaşını 
şimdiden büyük kitle katliamları 
boyutıma nlaştırma caniliği içinde
dir. Şimdiden çok yönlü buna 
hazırlanmaktadır. Açıkça kitle 
yerleşim alanlarına; Serbildan için
deki direnişçi kitleye; özgürlük 
savaşçılarına yönelik bombalama 
ve katliılmlar bu şeytani amacın bi
rer parçası olup; daha büyük Halep
çe'ler yaratınaya yöneliktir. TC'nin 
bu canice amaçlarına karşı kadın
erkek-çocuk bütün Kürdistan halkı 
bir tek cephede; bu barbar plan ve 
amaç yok edilmelidir. TC'nin hiç 
bir "ulusal, uluslararası hukuk 
kurallarına"( !)uymayan bu 
barbarlıl!ını destekleyen emperya
list devletlerin demokratik kamuo
yunda ve genelde uluslarası planda 
bir çalışma bugün büyük bir önem 
ihtiva etınektedir. 

Kadın ve Erkek Işçiler, Emekçiler! 
Ezilen dünya halkları! 

Kürdistan özgürlü!ıe ve 
baıııınsızlığa ulaşmanın öngününde 
bulunmaktadır. Kürdistanda 
özgürlüj!e, baj!ımsızlı!ıa duyulan 
özlem yüzbinleri milyonları hareke·
te geçirmektedir. Kürdistanın dört 

kurtuluş mücadelesidir. Bu müca
deleyi, şiddet yoluyla, başardıj!ı 
oranda geriletmeye çalışacaktır. 
Başararnadıj!ı orandaysa, devrimci 
demokratik ve sosyalist dej!erlerden 
soyutlama yoluna gidecektir. Bu, 
"Yeni Dünya Düzeni" 
politikasınının bir ürünüdür ve karşı 
şiddetten daha tehlikelidir. 

Dip notlar: 

(1 1) : Lenin. M.B.K ve Em
perylaist Ekonomizm, say. 22(Ko-
ral yay) · 

(12) : C. Bender Yeni Ülke, 
say. 4 

(13) : Marks-Engels. Seçme 
Yapıtlar, C ı say. 65(Sol yay) 

Devamı Gelecek Sayıda 

*** 

bir yanında daha güçlü kitle temeli 
bulan Ulusal Kurtııluş ve Sosyalizm 
mücadelesi yükselmektedir. Tüm 
dünya halkları özgürlüj!üne ve 
bağımsızlıj!ına bu kadar 
yakıniaşmış bulunan Kürdistan 
halkına aktif destek verrnelidirler. 

8 Mart 1992'yi. çifte 
ezihnişlij!e, cinsel sömürüye, kapi
talist talan düzenine, sömürgeciliğe, 
uluslarası emperyalizme ve Kürdis
tan halkına yönelik yeni katliam 
planiarına karşı birleşik bir savaş 
gününe çevirelim. 

Biji 8'@ Adar@ roja jin@n a 
navnetewi! 

Yaşasın 8 Mart Uluslararası 
Emekçi Kadınlar Günü! 

Yaşasın Kürdistan kadınının 
Bağımsızlık, Demokrasi ve 
Sosyalizm mücadelesi! 

Kadınlar üzerindeki her türlü 
baskıya ve erkek eğerneo 
anlayışa son! 

KAWA-MK 
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YASASIN 8 MART ULUSLARARASI EMEKÇI 
KADlNLAR GÜNÜ! 

Kadın ve Erkek Emekçiler, 

Do#asında ve temelindeki işleyiş gere~i ezi
len halklar ve emekçi sınıflara baskı ve sömürüyü; 
ezilmeyi ve zorbahgı dayatan kapitalist dünyaya 
karşı dünya kadınlannın eşitlige, özgürlüge, olan 
tutkularını bir kez daha haykırdıkları, savaşım 

sloganlarını yükselttikleri yeni bir 8 Mart 
Uluslararası Kadınlar Gününü daha yaşıyoruz. 

8 Mart Uluslararası Kadınlar günü, tarihini 
ve önemini unutulnııyacak bir kadın direnişinden 
alır. 1857 ve 1908 yıllarında Amerikada binlerce 
kadın işçinin direnişe geçmesi böyle bir güne 
kaynaklık eder. Iş ve ücret koşullarının düzeltilme
si, sosyal hakların elde edilmesi için greve giden 
binlerce kadın işçinin direnişi, kan ve terörle 
bastırılır. Ancak bu direniş kadın haklan tarihinde 
önemli bir yer alır. Bu direnişten esinlenerek Clara 
Zetkin ve arkadaşlan Il. Enternasyonalin ı 9 ı O 
yılındaki kadınlar konferansı toplantısında, bu 
anlamlı günü, 8 Mart'ı, Uluslararası Kaduılar günü 
olarak önerirler. Bu öneri bu toplantıda kabul gö
rür. Işte o günden beri ku tl ana gelen 8 Mart, tüm 
dünyada ırkçılı~a. faşizme, emperyalizme ve 
sömürgecilige, her türden baskı ve sömürüye, er
kek egemenligine karşı kadınların eşitlikten yana 
taleplerini yükselttikleri, özgürlük ve sosyalizm 
için savaşırnlarını daha da yükselttikleri bir gün 
olmuştıır. 

8 Martlar dünyamızın yarısını oluşturan 

kadın yıgınlarının sınıfsal ve cinsel baskıya karşı 
mücadelelerini yo~unlaştırdıkları, bilince 
çıkardıklan bir eylem günüdür. 

Kapitalist dünyanın devarnı üzerinde titreyen 
ve 'Onun idamesi için her çareye başvuran emperya
list burjuvazi ve onun degişik tondaki ideologlan, 
ezilen kadın hareketinin bagrında ıaşıdıgt muazzam 
devrimci gücü gördüklerinden; 8 Mart'ı sıradan bir 
eglence günü olarak göstermek, kadın hareketini 
sistem sınırlan içinde tutınak için olmadık siyasal
ideolojik-kültürel gayretler sergilemektedirler. Oy
sa 8 Martlar sadece bir informasyon ve kutlama 
günü degil; kadınların eşitli~e ve sosyalizme yürü
dökleri bir eylem günüdür. Onun mücadel~ ve 
militanlık dolu ruhu da sadece bir günle sınırlı 

de~ildir. Yine di~er · bir gerçek de şudur ki; 
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yüzyılların sınıflı toplunılarının giderek pekiştirdi~i 
pederşahi erkek e~emenligine dayalı kokuşmuş sö
mürücü ilişkiler düzenine, her türlü baskı ve sömü
rü biçimine karşı yükselen kaduıların kurtuluş hare
keti baÇında taşıdı#! büyük devrimci gücüyle; sos
yalizmin, devrimin, sınıf hareketinin güçlü bir 
bileşkenini oluşturmaktadır. Ezilen, sömürülen 
kadın yıguılan kurtuluşlan yolundaki mücadeleleri
ni bir gün dahi ertelemeksizin; sınıf kardeşleri er
kek işçi ve emekçilerle omuz omuza devrim ve sos
yalizm için savaşınılarını yükselteceklerdir. Sosya
lizmin bütün emperyalist dünya tarafından 

saldırılarının sınır tanımadıgı içinden geçtiginıiz bu 
dönemde, sorunun bu yönüyle iyice bilince 
çıkanlması zorunlulu~u da önem kazanmaktadır. 

Kürdistan kadını, dünya genelinde gözlemle
neo sınıfsal baskıyı, bir Ortado~u ülkesinin 
özgünlügünün beraberinde getirdigi karakteristik ve 
tüm olumsuzluklanyla yaşamış, bunun neticesi ola
rak siyasal ve toplumsal statüsü oldukça gerilerde 
tutulıııuştur. Bu feodal-kapitalist baskı patriarkal
erkek e~emenli~inin en yoz baskısını beraberinde 
getirerek, ezilmeyi, alçalıııayı çekilmez boyutlara 
vardırmıştır. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, yüz 
yıllardır sömürgeci-ulusal baskı Kürdistan kadınını 
en vahşi boyutlarda ezmiştir. 

Bu baskı ve zulmü en tahripkar biçimiyle 
iliklerine kadar şüphesiz en fazla duyan Kürdistan 
kadını bu sömürgeci boyunduruga dur demek için 
direnişe geçer. Kürdistanda bu direniş ve kadın ha
reketinin tarihi de yüzyılırnızın başına kadar uzamı. 
Ulusal isyanlarımızda do~up, büyüyen kadın 

direniş kahramanlanmız giderek isyan sembollerine 
dönüşürler. Bunu burada anarken, Kürdistan 
kadınının Ulusal Kurtuluş hareketindeki rolünün 
giderek artışını son yıllarda gelişen ça~daş ulusal 
kurtuluş hareketi döneminde görmek gerekir. 

Kürdistan kadını, TC'nin en modern silahlar
la donatılmış özel savaşının tüm barbarlıgına karşı 
halkımızın topyekün başkaldırısının anlam ve 
özelligini taşıyan Serbildan 'ın yaratılıııasında ve 
yürütülmesinde önderlik derecesine ulaşacak dü
zeyde rolü olıııuştıır. Kürdistan kadınının yarattıgı 
bu muazzam devrimci deger ve güç karşısında; sö
mürgeci faşist generaller adeta panige kapılarak; 
Kürdistan kadınma yönelik saldırılarını 

devamı sf. ll' de 
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DASINA DUYURU 

T.C uzun süreden beri hazırlamakta oldugu 
"Bahar Saldınsı" nı, 21 Mart Newroz kutlamalarını 
bahane ederek başlattı. 2604 yıldır Kürt halkının 
geleneksel olarak kutlaya geldij!i Newroz 
bayraınını T.C önce yasakladı, ardından da Türk 
bayramı oldugunu ilan ederek Kürtlerin kendi gele
neklerine uygnıı ve gerçek anlamıyla kutlamasını 
önlemeye çalıştı. 1992 Newroz kutlarnalarına mü
dahale etmiyecej!ini en yetkili aj!ızlardan açıklıyan 
T.C 21 Mart günü Kürdistan'ın bütün şehirlerinde 
Newroz'u coşkulu bir şekilde kutlayan yüzbinlerce 
kişiye saldırdı. Cizre'de 25 000, Şırnak'ta ı 5 000, 
Nusaybin'de 30 000, kişilik topluluj!a tank ve pan
zerlerle saldırdı. Tamamen silahsız olan gösterici
lerden ilk gün, sadece Şırnak ve Cizre'de 56 ölü, 
170 yaralı; ikinci gün Nusaybin' de 14 kişi ölü, 60 
kişi yaralı, 6'sı Van'da olmak üzere, Adana, 
Gercüş, Ergani, Batman, istanbul, Yüksekova, idi! 
toplam 18 ölü, 136 yaralı; üçüncü gün Şırnak ve 
Cizre'nin bombalanması sonucu 21 ölü ulaşan ilk 
acı haberlerdi. 

Kürdistan'ın birçok şehirlerinde kitlesel tu
tuklamalar yapılmaktadır. Cizre, Şırnak ve Nusay
bin, 22 Mart'tan beri havadan ve karadan 
bombalanmaktadır. Birçok yerleşim birimlerinde 
kimyasal gazların kullanıldıj!ı iddia edilmektedir. 
Yüzbin nüfuslu Şırnak'ın bütün halkı çamur bir sa
haya toplatılmıştır. Kürdistan' a giriş ve çıkışlar 
yasaklanrnıştır. Van, Nusaybin, Cizre ve Şırtıak'ta 
resmen Kürdistan' ın dij!er şehirlerinde fiili olarak 
sokaj!a çıkma yasaj!ı konmuştur. Yerli ve yabancı 
basın mensuplan tutuklanmış, fotoj!raf makinaları 
kırılmış ve Kürdistan dışına sürülmüşlerdir. Ciz
re'de beyaz bayrakla dolaşıp fotoj!raf çekmek İsti
yen Sabah gazetesi Muhabiri izzet Kezer özel Tim 
tarafından kurşnıılandı ve öldürüldü. Basma sansür 
kondu. Yabancı basının haber geçmesi engellendi 
ve sansür edildi. Kürdistan'daki demokratik kitle 
örgütleri ve insan haklan kuruluşlarının çalışması 
sınıriandı ve açıklama yapmaları engellendi, üyele
ri tutuklandı. 

Demokrasi vaadi ile hükümet olan DYP-SHP 
koalisyonunnıı başı Süleyman Demirel, 24 Mart'ta 
yaptıj!ı konuşmada, Kürt sorununu kısa zamanda 
bu şekilde çözeceklerini açıkladı. Bu sözler, Kür
distan'da yoj!un baskı ve katliamların yapılacaj!ı 
anlamına gelir. Dört gündür, dünyanın gözleri 
önünde süren bu katliam önümüzdeki günlerde gi
derek büyük boyutlara varacaj!a benziyor. 

Hiç bir demokratik hakka sahip olmayan, varlıj!ı 
bile kabul edilmeyen 18 milyon Kürt'ün yaşama 
hakkına saygı göstermiyen, varlıj!ına tahammül et
miyen T.C sivil halka saldırarak savaşı siyasi ze
minden askeri zemine kaydırmak, topyekün ve ni
hayi bir savaşa dönüştürmek istiyor. Siyasi alanda 
varlıj!ı Kürdistan'da tamamen silinen, inandıncılıj!ı 
kalmıyan, T.C militarist, terörist yöntemlerle 
varlıj!ını sürdürme çabasındadır. Kürdistan 'ı kan 
gölüne çeviren T.C bu askeri gücünü ve siyasi ce
sareti Batı Avrupa devletlerinden ve ABD'den 
almaktadır. Bugün Kürt halkına bomba yaj!dıran 
uçaklar ve tanklar Alman ve ABD malıdır. 

Yüz elli yıldır kendi demokratik ve ulusal 
haklan için mücadele eden Kürt halkı, Türkiye'de 
ve Ortadoj!u'da kalıcı bir istikrar ve adil bir barış 
istiyor. Bölgede ve Türkiye'de demokrasi ve insan 
hakları için mücadele eden Kürt halkı, dij!er halk
lardan ve devletlerden, kendi siyasi kimliginin 
tanınmasını, ulusal ve demokratik haklarına saygı 
gösterilmesini bekliyor, ülkesi ve gelecej!i üzerinde 
söz ve karar salıibi olmak istiyor. 

Bütün demokratik güçler, Ankara hüküme
ti'nin iki yüzlü ve sahte vaadlerine kanmadan, kat
liam ve teröre karşı Kürt halkının ulusal demokra
tik mücadelesini desteklemelidirler. 

T.C'ye Batı Avrupa'dan gelen askeri ve siya
si destek kesilmelidir. T.C'ye imzaladıj!ı, 
uluslararası AGiK ve Helsinki atıaşmalan çerçeve
sinde yaptırımlar uygulanmalıdır. Türk hükümeti, 
demokratik bir zemine , insan haklarına ve 
uluslararası hukııka saygılı bir tavıra zorlanmalıdır. 

insan haklan kuruluşları ve demokratik 
kuruluşlar, Kürdistan'daki durumu yerinde izlemek 
için heyetler göndermelidir. 

Kürdistan'daki demokratik kuruluşlar, der
nekler, partiler, insan haklan komiteleri, dev !etin 
suç ortaklıj!ını redettikleri için maruz kaldıklan tec 
rör ve haskılara karşı desteklenmelidir. 

Türk hükümetinin resmi açıklaman dışında, 
baj!ımsız, objektif ve doj!ru haber toplamak istiyen 
basın mensuplarının uj!radıj!ı saldırılara karşı 
çıkılmalı, sansür engelinin aşılması için çaba göste
rilmeli, ve baj!ımsız basın desteklenmelidir. 

KAWA Basın Bürosu (25 Mart 1992) 
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TüRK DEVLETiNiN KüRDiSTAN'DA GiRiŞTiGI YENi 
JENOSiD HAREKETi DURDURULMALIDIR! 

Tüm insanlığın gözleri önünde; 
TC askeriyle, polisiyle, basınıyla, 
sivil faşist çeteleriyle yeni bir jeno
sid hareketi başlatmış durumda. 1 2 
Eylül 1980' den bu yana ordusunun 
büyük bir kısmını Kürdistan'a sevk 
eden TC, Karabağ'daki Ermeni
Azeri çatışmasını da bahane ederek 
başta Ermenistan sının olmak uzere 
tüm Kuzey Kürdistan illerine yeni 
askeri birlikler sevk etti. Daha önce 
Almanya, ABD ve diğer batılı em
peryalist NATO ülkelerinden alınan 
binlerce tank ve top trenler le Kür
distan • a yoUandı. Erzincan depremi 
esnasında dahi aksatılınadan yürü
tülen silab sevkiyatını bölgeye yol
lanan yüzlerce bombardıman uçağı 
ve helikopter izledi. Demirel ve 
İnönü seçim öncesi kitlelere verdik
leri sözün bir zerresini dahi yerine 
getirmeden askerlerin kapı kulu ol
dular. Planlanan jenosid hareketinin 
pratiğe geçirilmesi önünde engel 
oan Türkiye demokratik kamuoyu
nun tepkisinden korkan Türk askeri 
yetkilileri bu tür hazırlıkların 
yanısıra bir Türk-Kürt düşmanlığı 
alevlendirdiler. Türk Gladiosu bir 
taraftan Türkiye'de sivil yerleşim 
merkezlerine bombalar koyup katli
amlar düzenlerken diğer taraftan 
Kürdistan'da onlarca politikacı, ga
zeteci ve esnafı kaçırıp kurşuna diz
di. Amaç bir katliam esnasında ön 
plana çıkıp halkı yönlendirebilecek 
yurtsever, devrimci-demokrat 
şahsiyetleri şimdiden imha etınekti. 
Diğer yanda Türkiye'de girişilen 
kirli provakasyonlar Kürdistan'lı 
devrimci ve demokratlara mal edil
meye çalışılarak; Türk halkı 
arasında şoven, ırkçı ve milliyetçi 
duygular kabartılınak istendi. New
roz katliamı öncesi Kürdistan'da 
kaçırılıp öldürülen insaniann sayısı 
65'in üzerindeydi. TC'nin kendisine 
muhalif güçleri sorgusuz ve sualsiz 
imha etınesi yeni değildir. Türk 
devletinin politikası oldum olası 
kendisine muhalif olan güçleri imha 
etmek yönünde olmuştur. 

TC baharın gelmesiyle birlikte 

önceden Newroz kutlamalarında 
büyük bir ayaklanmanın olacağını 
propaganda etti. "Devletin ve mille
tin bölünınez bütünlüğü için" bu 
ayaklanmanın ne pahasına olursa 
olsun bastınlınası gerektiğini beyan 
eden Türk hükümet yetkilileri daha 
haftalar öncesinden yapılacak 
katlianun tablolarını MiT müsteşarı 
Teoman Koman aracılığıyla basma 
açıkladılar. Koman, öyle bir senar
yo anlatıyorduki Kürdistan'da uy
gulanacak dehşetin boyutları 
yalmzca Kuzey Kürdistan'ı değil, 
"Irak Kürdistan'ını" da kasıp kavu
racak ve nihayetinde Güney Kürdis
tan içlerine kadar püskürtülen Kürt 
halkı Saddam rejiminin güneyde 
başlataeağı bir saldıoyla kesin imha 
edilecekti. 

Günümüzde sayı itibarıyla en 
kalabalık nüfusa sahip olupta devle
ti olmayan tek ulus Kürt ulusudur. 
150 yılı aşkın süredir kendi insani 
hakları ve özgürlüğü için Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi veren Kürt 
ulusu; TC sınırları içerisinde tüm 
banşçıl yolları denediği halde sü
rekli varlığı inkir edilmiş ve en 
ufak· bir haktan dahi 
faydalandırılmamıştır. Kürt ulusu 
sürekli iki seçenelde karşı karşıya 
bırakılınıştır; ya Türkifiğünü kabul 
edeceksin yada giyotine gidecek
sin ... Bugünkü DYP ve SHP koalis· 
yon hükümeti Avrupa Ekonomik 
Topiniuğu 'na girmek için dışa karşı 
demokratik ve insan haklarına 
saygılı olduğunun propagandasını 

yapmaktadır. Milyonlarca dolar 
tutanndaki meblağları Türk lobisini 
güçlendirmek için harcamaktan 
kaçmayan TC şimdiye kadar yeterli 
başarıyı gösteremediği için hem 
yurt içinde hemde yurt dışında eski 
"gedikli solculara" kancayı atmış ve 
onları kendi yanına çelane çabası 
içerisine girmiştir. TC'nin sabıkalı 
kimliğiyle yurt dışında rahat hareket 
edemeyen Türk diploınatları, 
ınemurları, üniversite profe~örleri 
ve şoven işçi "temsilcileri" eski 
solcuları da yanına alarak batı 

N.Bişar 

dünyasına yönelik ortak seminerler, 
konferanslar, toplantılar, kültür 
haftaları ve çeşitli sergiler düzenle
meye başlamışlardır. Devrimci ha
reketin desteği ve felsefesiyle 
"adam olan" bir çok eski so1cu ne 
yazıkki bugün faşist T1irt: devletinin 
vantuzları arasına girip ona 
yardımcı olınaya başlamışlardır. TC 
ister eski "solculan" yanına alarak 
boy göstersin istersede başka bir 
kimlikle, şu bir gerçek ki; günümü
ze kadar altına imza koyduğu hiç 
bir antlaşmayı pratiğe 
geçirmemiştir. Bir taraftan insan 
haklarına saygılı olunduğunun 

propagandası yapılıyor, diğer taraf
tan onlarca gazeteci, aydın, esnaf ve 
emekçi yok yere kaçınlıp işkence 
ediliyor, kurşuna diziliyor, bir taraf
tan batı dünyası karşısında Kürt rea
litesinin tanmdığı söyleniyor, diğer 
taraftan Kürtlerin demokratik örgüt
lenme hakkı elinden alınıyor. Kürt
çe dil kursları koınik bahanelerle 
kapatılıyor, Kürtçe yayına giren 
dergi ve gazetelerin bürolan sudan 
sebeplerle aranıyor, en son Rojna
me gazetesinin bürosu ve deposu si
lah ve roketatar var gerekçesiyle 
arama ve bir çalışanını göı altına al
ma maskaralığına düşüldü. Bir ta
raftan Kürt halkının kendi temsilci
lerini TBMM'e yollanabileceği 
propagandası yapılıyor, diğer tarafta 
Kürt kimliğiyle TBMM kürsüsüne· 
çıkıp konuşmak isteyen Mahmut 
Almak gibi milletvekileri susturulu
yor, kürsüde saldıoya uğruyor, kara 
potinli "Türk basını" bu milletvekil
lerinin şahsında Kürt ulusuna 
olmadık hakaretler savuruyorlar, bu 
milletvekilleri daha şimdiden idam
la tehdit ediliyor. Günümüzde TC 
Saddam rejiminin yolunda gitmek
tedir. 197 4 • de giriştiği bir fetih 
savaşı ile Kuzey Kıbns'ı fetbeden 

. TC bugün yeni fetih savaşları 
peşinde koşmaktadır. Şayet TC 
yarın Güney Kürdistan istikametin
de veya Kafkasya yönüne saldıoya 
geçerse şaşmayalımil Biz KA W A 
hareketi olarak geçmişte dij!er Kür-
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distan'lı Ulusal Kurtuluş Güçleri ile 
birlikte hem batı dünyasını hemde 
geçmişte doAu blokuuu oluşturan 
devletleri TC ve lrak'a yapılan silah 
yardıJ!:n konusunda sürekli uyardık. 
Gelinen onamda Saddam rejiminin 
ne yaptıAı ortada; 5000 kişiyi bir 
kaç saat içerisinde Halepçe'de kat
letme, binlerce Barzan Kürdü'nü 
toplama kamplarına toplayıp toplu
ca kurşuna dizıne, körfez savaşını 
çıkararak ABD gibi insanlık 
düşmanı emperyalist güçlerin böl
geye yerleşmesini "saj!lama" vs. 
vs .. TC bugün Saddam'ın yolunda 
ilerlemektedir, yaratılan Kürt, Rum, 
Ermeni ve Yahudi düşmarılıj!ıyla 
kitleler şoven ve faşist ideolojyle 
pompalanmakta yeni savaşlar için 
zemin hazırlanmaktadır. Kürt ulusu 
bugün NATO ülkelerinin verdij!i si
lahlarla kınlmaktadır. Biz Kürdistan 
Devrimci Hareketi olarak ne 
geçmişte nede günümüzde herhangi 
bir dev I etin ekonomik ilişkilerine 
karşı olınadık. Ama sorun bir halkın 
imhası ve yokedilmesiyse 
düşünmek gerekir!! Ki birçok · 
uluslararası antlaşma jenosidlere 
baş vuran devletlere silah 
sevkiyatını yasaklamaktadır. Em
peryalister tüm uluslararası 
antlaşmaları çiAueyerek bizzat ken
dilerinin yaptıkları kanunlarının 
ırzma geçerek silah sevkiyatiarım 
halen sürdürüyorlarsa üzerinde 
düşünmek gerekir!! TC, Sovyetler'i 
yıllarca NATO ülkeleri için şantaj 
unsuru olarak kullanarak her yıl 
milyarlarca dolar tutarında silah ve 
para yardıını sızdırttı, ama gerçek
ten ne NATO antlaşmalarına uydu 
nede altına. imza koyduAn dij!er 
antlaşmalara. TC bugün gelinen or
tamda eski Osmarılı ImparatorluAu 
türünde dev bir imparatodugu yeni
den hortlatmanm peşindedir. Şayet 

'Demirel; "Türkiye sınırları 
dej!işmeksizin, sınırlarırmz Adriya-

tik denizinden Çin seddine kadar 
uzanmıştır." diyorsa üzerinde 
düşünmek gerekir!! Bu noktada 
yıllarca "tek devlet, tek proleterya 
partisi" arılayışını Kürdistan'lı dev
rimcilerin önüne çıkaran cenahıda 
düşünmek gerekir!! Irak geçmişte 
nasıl ne batı nede dogu blokoyla 
yaptığı hiç bir uluslararası 
antlaşmaya uymadıysa, Türk devle
tide gerek NATO ülkeleriyle gerek
sede dij!er ülkelerle yaptıj!ı hiç bir 
uluslarası antlaşmaya 
uymayacatkbr!! 

TC bugün tüm uluslararsı hu
kuk kurallarım çiğneyerek Kuzey 
Kürdistan'da 20 Mart 1992'den iti
baren yeni bir imha savaşı 
başlatmıştır. Başta Şırnak olmak 
üzere Kürdistan'ın bir çok yerleşim 
birimi Türk Hava Birlikleri 'nin 
saldırısına hedef olınuştıır. Şehirler 
aj!ır topçu ateşiyle bombalanmakta 
kunıldayan her şeye ateş edilmekte
dir. Düzenlenen kirli ayaklanama 
senaryosu ile insanlar topluca statla
ra doldurulınuştur. Kürt insaru toplu 
bir imha tehlikesi ile karşı 
karşıyadır. Yürütülen savaş Türkiye 
kamuoyu için propaganda edildiği 
gibi yalmzca politik bir guruba 
karşı verilen bir savaş değildir. TC, 
tüm Kürt ulusuna karşı savaş ilan 
e tıniştir. Demirel "buralar ya bizlere 
ya onlara" derken tam da bu gerçej!i 
ifade etmektedir. Batı dünyasında 
da gösteriler yürüyüşler olmaktadır, 
batı dünyası ve Amerika' da da 
yürüyüşler ve mitingler esnasında 
pankartlar ve flamalar açılınaktadır, 
hangisinde kitleler üzerine makinalı 
tüfeklerle ateş açılıyor, hangisinde 
basın mensupları etkisiz kılınıp 
kurşuna diziliyor, hangisinde millet
vekilleri coplanıp tartaklamyor ve 
ölümle tehdit ediliyor, hangi ülkede 
renkler yasaklanıyor, insanların 
giydij!i elbiselerin rengi hangi dev-

letlerce belirlenmeye çalışılıyor?!? 
Hangi ülkenin polisi bir çatışmada 
ölen arkadaşlarımn cenaze törenin
de kahrolsun falanca halk, falanca 
şehiri başınıza ytkacaj!ız, kahrolsun 
komünistler vs. şeklinde bağırıp 
slogan atıyor?! Evet bunların hepsi 
TC sınırları içerisinde oluyor! Bu 
durum karşısında Anadolu ve Kür
distan halkları sessiz kalamaz. 
Uluslararası halklar hukukunu 
savunduğunu iddia eden 
uluslararası kurumlar seyirci kala
maz, kalmamalıdır da! Daha 
1988'de Halepçe'de yaşadıAtınız 
katliamın, 91 'de Güney Kürdis
tan'da yaşadıj!ıınız göçün yaralarını 
dahi sarmadan bugün yeniden tüm 
insarılığın gözleri önünde kırımdan 
geçirilmek isteniyoruz. Dünya yine 
eskiden olduğu gibi Kürdistan'da 
yaşamlanlar karşısında kör, sağır ve 
dilsiz kalacakıru?! Yarım milyonluk 
bir nüfusa sahip haJJdarın dahi ken
di mukaderatlarını tayin ettikleri bir 
dönemde niçin Kürt ninsunun kendi 
kaderini tayin etmesine milsade 
edilmiyor?! Geçmişte dünyada va
rolan statükonun bozulmaması için 
emperyalist devletler nlusların ken
di kaderlerini tayin etmelerine bir 
çok alanda müsade etmediler. Sov
yetler'in ve Yugoslavya'nın 
dağılınasından sonra dünyada statü
ko mu kaldı? Avrupa 'mn merkezin
deki Slovenler ve Hırvatlar dahi 
kendi kaderlerini tayin ettiler batı 
dünyası bunu saygıyla karşıladı, da
ha ne kadar ayın saygı Kürt ulusuna 
gösterilıneyecek?! Uluslararası hak
lar hukukunu TC'ye karşı 
işletmeyerek, sürekli iki yüzlü em
peryalist bir hukukla halkları aldat
mak mümktinnıü?! Bizce HA YIR ... 

*** 
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K~KO~STAN SORUNU KARŞlSlNDA ŞOVEN SOLUN VE 
KURDISTANDAKi DEVŞiRMELERiN TAVlRLARI 

Yeni özgürlük fırtınalarının tüm 
haşmetiyle estij!i Kürdistan 
baj!nnda dev bir devrimci ulusal 
demokratik potansiyel barındınyor. 
Kürt ulusu, ulusal kimlij!ini 
kazanırken, Kürdistan halkı birlik, 
baj!ımsızlık, demokratik hak ve öz
gürlüklerinin kazanma çabalarını 
elindeki tüm imkanlarıyla mücade
leye sarılıyor. Bu güce umut ve 
uj!raş yerel sömürgeci gerici faşist 
diktatörlükleri başta olmak üzere 
tüm dünya gericiliginin çalıdışı 
planlarını alt üst ediyor Kürdistan 
ulusal demokratik mücadelesi 
karşısında ittifak birlikte hareket 
eden dünya gericilij!i, bir yanda 
Kürdistan ulusal-demokratik 
kurtuluş mucadelesini bolırnak için 
elbirlij!ince emniyet çemberini 
daraltırken, dij!er yanda ulusalcı 
güçlü bir Kürdistan ulusal demok
ratik mücadeiesini bilinen yöntem
lerle dizginliyemeyince bu seferde 
kendi çıkarlarına cevap verecek 
"çözüm biçimleri" ni devreye soka
caklar. Bugün şaha kalkan Kürdis
tan halkının istemi emperyalist 
çıkariara cevap verecek bir Kürdis
tan degildir. Bilakis Kürdistan 
halkının yegane istemi, emperya
listleri, yerel sömürgeci güçleri ve 
toptan dünya gericilij!ini yerinden 
hop kaldırtıp oturtan Baj!ımsız, 

birleşik ve demokratik 
Kürdistandır. Emperyalist çevreler
den tutun, yerel sömürgeci devletle
re, sosyal-sovenlere, Kürt refor
mistlerine kadar ulzanan tüm bu 
çevrelerin tüm emellerine raıımen 
Kürdistan halkının bu yüce istemini 
engelleyemeyeceklerdir. 

Kürdistan halkı, birlij!e ve 
baj!ımsızlıj!ıııı gerçekleştinnek için 
büyük bir fedakarlık ve cesaret 
örnej!i veriyor. O, ne başta işkence 
ve zulümlerden, nede soykırımiara 
varan kayıplarından korkuya 
kapılıyor. O, korka korka 
korkusuzluj!u öj!rendi. O, artık şuna 
inaıııyor. Kölelij!i kabullenmekten-

se, her şeyini kaybetmeyi tercih 
ediyor. bunu yaşam biçimi, kurtuluş 
yolu olarak biliyor. 

Kürdistan halkı, başta yerel 
sömürgeci güçler ve milli hainler 
olmak üzere tüm engel güçlere 
karşı şanlı bir mücadele veriyor. 
Bugün üstünlük düşmandan 
yanadır. Bu taktik olarak böyle ol
makla beraber stratejik olarak güçlü 
olan Kürdistan halkıdır. Zayıf du
rumdan üstün dııruma geçmek, bu
radan zafere ulaşmak için her 
şeyden önce kendi gücümüze da
yanmak zorundayız. Bunun esas 
kaynaj!ı halkımız olacaktır. Halkı 
örgütleyip, birleştirmek düşmana 
karşı seferber etınek temel çalışma 
anlayışımız olacaktır. Bu güce da
yanarak düşmana karşı askeri, siya
si, ekonomik, kültürel v.s her alan
da savaş vermek gerekli olacaktır. 

Kürdistan Ulusal kurtuluş 
savaşı, uzun süreli bir direnme 
savaşı olacaktır. Savaş uzadıkça 
düşmanın zorluk ve sıkıntıları da 
doj!al olarak artacaktır. Bu neden1e 
düşinan savaşı kısadan zaafa 
uj!ratınak için akla gelen her yol ve 
yönteme başvuracaktır. Bunun için 
her şeyden önce savaşı yürüten 
kunnayı, savaşan güçleri ortadan 
kaldırmak için, başvunnadık yol ve 
yöntem bırakınıyacaktır. Halk için
de korku ve panik yaratacaktır. 
Dost güçler arasında düşmanlık ya
ratmaya çalışacaktır. Kürdistan 
halkını binbir yabancı düşünce ile 
parçalamaya çalışacaktır. Düşman 
bu konuda epey tecrübelidir. Bu ko
nuda hile, tertip, provakasyon temel 
felsefesi olacaktır. 

Düşman gaddar ve 
acımasızdır. Düşmanlanınız ej!itirn, 
deneyim, donanım, araç ve gereç 
açısından bizden çok üstündür. 
Düşmanın gücünü küçümsemiyo
ruz. Düşman gücünü küçümsemek 
yenilgiyi besler. Düşmanın gücünü 
objektif olarak bilınek zonındayız. 
Ona göre hareket etıne politikasım 
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belirlemek gerek. Düşman güçlerin 
güçlü olınası bazılarını yılgınlıj!a 
götürecektir. Ulusal Kurtuluş Mü
cadelemiz sürecinde ıliişman güçle
ri karşısında sızlananlara, korkakla
ra ve panik yaratanlara 
rastlanacaktır. Bu her savaşta 
görülınüş, olınuş bir olgudıır. Ama 
biz halkımızın yij!itlik, kahramanlık 
ve vatanı için her türlü özveride 
~ulunacaj!ı inancındayız. B u 
vasıflara sahip halkımızın her güçlü 
düşman karşısında zaferle 
çıkacaj!ına inanıyoruz. Tarih 
göstermiştirki; yenilmez güçler 
yoktur, ve olmamıştır. Yıkılınaz 
sayılan Dehak'ın despotizmi 
yıkılınıştır. Avrupa ve Asya yı kan 
deryasına dönüştüren, yıkılmaz 
sayılan Roma, Bizans, Çarlık ve 
Osmanlı yıkılmıştır. Yenilınez 
sayılan Napolyon ve Hitler ordnlan 
yenilmiştir. Engel tanımaz ABD 
ordnlan uzak -doj!u halklarmm mü
cadele azmi karşısında pirinç 
tarlalarında yok olup gitmişlerdir. 
Türk, Arap ve Acem sürüleride :ye
nilınez dej!il, bu sürülerde önceleri 
gibi ezilebilir, ezilecektitde. 

Düşman güçlerini küçümse
miyoruz, ama ödü patlamış aydın 
bozmalannın gösterdij!i kadarda 
güçlü görmüyoruz. Yenilınez gör
müyoruz. Türk, Arap ve Fars sö
mürgecilerinin sayısız kez 
başkaldıran Peşmergelerimiz 
tarafından bozguna uj!ratıldıj!ını 
kim bilınez? Bugün bile çok sınırlı 
bir Peşmerge kuvveti karşısında 
çaresizlij!e gömülınüş olan düşman, 
yarın topyekün olarak Kürdistan 
kurtuluş kuvvetleri karşısında dura
bilirnıi? Elbette dıırarnaz! Düşman 
bir çözümsüzlük içindedir. Kürdis-

. tan ulusal kurtuluş mücadelesi 
karşısında çaresizdir. Kendi ülkele
rinde halk muhalefeti yükselınekte
dir. Sınıflar arası mücadele dej!işik 
alanlarda ve boyutta sürmektedir. 
Egemen ulus emekçi sınıfları Kür
distan ulusal kurtuluş mücadelesine 
karşı ilgisiz del!ildir. Gerçi tavrıru 
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bugün Kürdistan ulusal kurtuluş 
güclerinden yana koymuş dej!il, 
ama süren savaş onları çok kısa bir 
zamanda politikleştirecek, 
çıkarlarının kendi egemen 
sınıflarını destekten ve tarafsız kal
maktan dej!il, bilakis Kürdistan ulu
sal kurtuluş müca
delesini desteklemekten geçtij!ini 
anlayacaklar. Bugünden itibaren 
şunu sevinçle haykırıyoruzki; · 
düşman cephesinde kan kayıbı gi
derek önlenınez bir şekilde 
artmaktadır. Ve hiç şüphe yokki, 
Türk, Arap ve Fars sürüleri 
işledikleri insanlık suçu yükü 
altmda ezilip, yokolacaklardır. 

Davamız haklı bir davadır. 
Buna hiç kimsenin kuşkusu ola
maz, yüce ve haklı bir davanın ta
kipçileriyiz. Davamız Anavatan 
davasıdır. Birlik, baj!ımsızlık, de
mokrasi ve özgürlük davasıdır. 
Onur ve insanca yaşama 
davasıdır. Bizim mücadelemiz, 
kavgamız, savaşmuz yaj!ma ve ta
lan, başkalarının temel bak ve öz
gürlüklerini gasp etme savaşı 
dej!il. Biz başkalarının ülkelerini 
fethetmiyoruz. Başkalarının temel 
bak ve hürriyetlerini ellerinden al
mak için de savaşmıyoruz. Biz ül
kemizi işgal eden güçlere karşı te
mel bak ve hürriyetleriniizi almak 
için savaşıyoruz. Bizim görevi
miz, düşman çizmeleri altında 
lekelenmiş bütün Kürdistan 
sathını, Türk Arap ve Fars 
çapulcularının işgalinden kurtar
mak, tek, bölünmez, baj!ımsız ve 
özgür bir Kürdistan yaratmak; 
esaret altuıa alınmış; yaj!ma talan, 
sefalet ve açlık yüzünden azap çe
ken mazlum Kürdistan halkını 
düşman boyunduruj!undan kurtar
mak ve insanca yaşam koşullarını 
yaratmaktır. Bundan dalta soylu 
ve yüce ne olabilir acaba? 

• İ şimizin zorluj!u ortadadır. 
Ülkemizin tümü düşman sürüleri 
çizmeleri altındadır. Ülkemizde 
düşmanla işbirlij!i içinde olna 
güçlü güçler vardır. Halkımız 
yüzyılınn essareti sonucu kötü bir 
şekilde benlij!inden 
uzaklaştırılmıştır. Kendi 
kurtuluşuna yabancı binbir gerici 
düşünce yapılarıyla beyinleri 
uyuşturulmuştur. B unun yanısıra 
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ulusalcı güçler bölük-pörçük, tek 
bir ulusal bayrak altında biraraya 
gelıniş dej!il, olumsuzluklarımız diz 
boyu. Ama tüm bunlar karşın umut
suz ve cesaretsiz dej!iliz. Savaşın 
ateşi içinde canımızı diş im ize kata
rak hallrunızı bilinclendirecek, ör
gütleyecek, düşmana karşı seferber 
edecek, düşmana güçlü darbeler in
direcek araçları yaratacak güç ve 
azimdeyiz. B u mücadele de ilham 
kaynaj!ımız yüce şehitlerimiz 
olacaktır. Bu umut ve çabayla işe 
girişirsek, düşman sürülerini yındu
muzdan söküp atabiliriz. işgal 
altındaki sevgili Kürdistanımızı 
kurtarabiliriz. Hallrunızı kesin zafe
re ulaştırabiliriz. 

Me mo ile Zin' in, Ferhat ile 
Sirin'in, Siyabend ile Xece'nin 
aşkları gibi yüce aşkların yaşandığı 
Feıjye Teyran, Cigerxwun gibi 
sanatçı yaratan, Ali Şer, Seyh Sait, 
Seyit Rıza, Barzani, Hüseyin Şen, 
Hüseyin Aslan, Bedri Yolcu ... Bese, 
Leyla Qasim ve Necla Baksi gibi 
kahramanlar yaratan Kürdistan 
hallruıın Türk Arap ve Fars sürüle
rini yenebilecej!inden ve yenmek 
zoruiıda olduğundan kuşku duyula 
bilinirmi? 

Bu kutsal savaşımızın zaferi 
için insanım diyen her Kürdistan'lı 
etkin ve aktif bir şekilde durup din
lenmeden sevgili Kürdistan 'ımızm 
baj!ımsızlıj!ı ve özgürüğü uğrunda 
Türk, Arap ve Fars sürülerini ez
mek için Kürdistan ulusal kurtuluş 
cephesinde yerını almak 
zorundadır. Bu yurtsever olmanın 
ötesinde insan olmanın gereğidir. 
Bundan başka gerekçeler arayanlar 
ileri sürenler ve bu nedenle Kürdis
tan ulusal kurtuluş mücadelesinde 
itici güç olmayı bir görev olarak 
kavramayanlar ve bundanda öte bu
nun gereklerini yerine getirmeyen
ler gerekçeleri ne olursa olsun Kür
distan devrimine zarar veriyorlar. 
Sömürgeci güçlerin dej!irmenine su 
taşıyor olacaklar. Bir Kürdis
tan'lının bu duruma düşmesi afedi
lir gibi değil. 

PROLETER DEVRiMCtLER 
ULUSAL GURURA YABANCI
MlDlRLAR? 

Proleter devrimciler, ulusal 
gururun yabancısırnıdırlar? Elbette 

hayır! Herkesten çok proleter dev
rimciler ulusal gururla dopdoludur
lar. Herkesten çok proleter devrim
ciler, vatanmı, ulusunu, halkını, di
lini ve kültürünü çok severler. Bun
dan ötürüdür ki; proleter devrimci
ler bugün ve gelecekte toplumu il
gilendiren tüm sorunlarla ilgilen
dikleri gibi toplumun geçmişiyle de 
ilgilenirler. Toplumun geçmişinden 
ne kadar olundu şey varsa sahiple
nirler. Geçmişi bugüne ve geleceğe 
taşırlar. Bu yaklaşım "Soi"Iarın 
anladıj!ı gibi işçi sınıfının çıkarına 
aykın değildir. Bilakis işçi sınıfının 
çıkarı bunu emreder. 

Ulusun geçmişinde ne kadar 
olunılu ve değerli şey varsa sahip
lenıneyen, bunu işçi sınıfına kavrat
mayan bir anlayış işçi sınıfı 
davasına zarar verir. Her ülke özgü
lünde işçi sınıfının mücadelesi ulu
sun geçmişteki olumlu ve değerli ne 
varsa mirası temelinde yürür. 
Geçmişin devrimci geleneğini mi
ras olarak devr almayan bugünün 
mücadelesiyle birleştirmeyen bir 
anlayış çocukça bir anlayıştır. İşçi 
sınıfının çıkarlarına ters düşen bir 
anlayıştır. Bu konuda yanlış bir po
litika ulusal ve toplumsal mücade
leye sayısız zararlar verir. Çünkü, 
ulusun geçmişindeki değerli ve 
olundu ne varsa sahiplenen salt işçi 
smıfımn öncüsü değildir. Bunu her
kesten çok hemde sahtekarca işçi 
sımfı dışındaki sınıflarda sahiple
nirler. Kendilerine mal etmeye 
çalışırlar. Kendi sınıf çıkarları neyi 
emrediyorsa o biçimde yorumlarlar. 
Kitlelere yanlış bilgi taşırlar. Geri 
bilinç seviyesindeki kitleleri tarili 
hakkında yanlış bilgilendirirler. 
Bundan etkilenen emekçi kitleler 
kendi sınıf çıkarlarını sahipleurneyi 
engeller Bu nedenle bu alanın karşı
devrimci sınıfiara terk edilmemesi 
gerekir. 

Geçmiş tarihi gün ışığına 
çıkarınak halkın ilıtiyaç duyduğu 
bir şeydir .Doj!ru bir tarih anlayışı 
bugünü yorumlamanın, 
değiştirmenin ve yarını emekçi 
sınıflar lehine kurmanın perspektfi
ni bize sunar. Kendi taribini bilme
yen bir kimse gelecek hakkında söz 
sahibi olamaz. Kürt halkını kendi 
geleceği hakkında söz sahibi 
kılmak istiyorsak, toplumumuzun 
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geçmişini su yüzüne çıkarmamız 
gerekir. 

Bu anlayışı milliyetçilikle 
suçlayanlar olacaktır. Geçmişte ve 
hatta bugün topyekün olarak şoven 
ezen ulus solu ve Kürdistan'lı 

devşirmeleri, Kürdistan' lı komünist 
ve yurtseverleri bu bilimsel 
anlayışlarmdan dolayı milliyetçilik
le suçladılar. Bu konuda kendi sö
mürgeci egemen sınıflarını bir hayli 
solladılar. Onlara epey hizmet ver
diler. Ve vermeye devam ediyorlar. 

Herşeyden önce proleter dev
rimci hareketimiz çıkışından beri 
burjuva milliyetçili~inin amansız 

düşmanı bir politikanın yürütücüsü 
olınuştur. Kürdistan özgülünde en
ternasyonalizm ile yurtseverliği 

doğru bir zemin de birleştirebilen 

yegane hareket olmuştur. Her za
man Kürdistan emekçi kitlelerini 
enternasyonalist bir ruhla eğitmeye 
çalıştı. Halklar arası düşmanlıkların 
arnasız düşmanı oldu. Bu biç bir za
man Kürt halkının ulusal 
duygularının incinmesine yol aç
maz. Ama Kürdistan halkının mü
cadelesine her zaman küçümseyici 
ve hatta düşmanca bakan şoven sol 
ve Kürdistan'daki devşinneleri bu
nuda anlıyarnamışlardır. Veya anla
mak istememişlerdir. Onlar, bundan 
öte bu doğru tutumumuza karşı 

haçlı seferi başlatmış, haksız yere 
iftira ve karalamalarda 
bulunmuşlardır. Fakat onların bu 
yanlış tutumlarıda bizleri do~ru 

bildiğimiz yoldan milim 
saptıramamıştır. Bu konuda da 
doğruyu temsil ediyoruz. Entemas
yonalizmi ve yıırtseverliği en do~ru 
bir biçimde ülkemiz özgülünde 
birleştiren bir perspektüe sabibiz. 
Bu doğru yaklaşımımızdan dolayı 
bizleri "Kürt Milliyetçisi" ilan eden 
şoven sol ve Kürdistan'daki 
devşirmelerini tarih önünde suçlu
yoruz. Oları bu anlayışlarından 

dolayı sömürgecilerin değirmenine 
su taşıyıcısı olarak ilan ediyoruz. 

"Kürt Milliyetçisi" değiliz. 

Kürt milliyetciliğinin uzlaşmaz 

düşmanlarıyız. Ama herkesten çok 
Kürdistan yıırtseveriyiz. Bununlada 
gurur duyuyoruz. Ülkemizi, ulusu
muzu, halkımızı, dilimizi, kültürü
mözü vs. çok seviyoruz. Ulusal gu
rur duygusuyla dop doluyuz. Türk, 
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Arap ve Fars cellatlannın güzel 
vatanımıza ve mazlum halkımıza 
karşı giriştikleri insanlık dışı 

uygulanıaları herkesten çok ruhu
muzda ve bedenimizin her hücre
sinde duyuyor ve kahr oluyoruz. 
Ama Türk, Arap ve Fars 
canavarlarının insanlık dışı 

uygulamalarına karşı 

koyuşumuzdanda gurur duyuyoruz. 
Bugün takipçisi oldu~umuz yüce 
davanın dünkü sürdürücüteri olan 
atalarımızla övünüyoruuz. 

Gö~sümüz kabararak 
sahiplendi~imiz sayısız tarih 
sayfalanmız var. Tarih öncesinde 
Asur despotizmine son veren 
Ortadoğu toplurolarına gelişme yo
lunu açan MED hareketimiz var. 
Ulusal kahramanımız KA W A var. 
Bayramların bayramı Newroz 
bayrammuz var. Selahaddin Eyü
bü'müz var, Ubeydullah, Yezdan 
Şer, Mahmut Berzenci, Mustafa 
Barzanimiz var. .. Be se, Leyla 
Qasim, Necla Baksirniz var. Hüse
yin Şen, Hüseyin Aslan, M. Emin 
Mutlu, Bedri Yolcu'muz var ... 
Yurtsever örgütlerimiz var. Ve de 
çağdaş proleter devrimci KA
WA'mız var.vs .. 

Böyle sayısız kahramanlar 
yaratan bir toplumun insanlarıyız. 
Ulusal gururla doluyuz. 
Atalarımızın uğrunda severek 
canlarını verdiği yüce davanın ta
kipçisi. olan bizler ulusal 
kahrarnalarımızla ne kadar övünür
sek azdır. Onların anısına saygılı 

olmak onlara layık olmak isli yorsak 
onların yüce davasına dört elle 
sarılmalıyız. Bu dava Tek, bölün
mez, Birleşik, Ba~ırnsız, Demokra
tik bir Kürdistandır. 

B u yüce hedefe varmak için 
canla-başla çalışacağız. Türk, Arap 
ve Fars sürülerine karşı kin vf e nef
ret doluyuz. Köle geçmişimizden ve 
bugünkü köle statümüzden nefret 
ediyoruz. Kırmalıyız zincirlerimizi 
Türk, Arap ve Fars cellatlarına 

karşı Kürdistan'ın bağımsızlığı ve 
halkımızın özgürlüğü icin mücadele 
eden çağdaş savaşçı olduğumuzu 

dostada düşmana da gösterece~iz. 
Bununla gurur duyuyoruz. Bu yüce 
kavgarnızı "Kürt Milliyetcili~i" ile 
suçluyanları küçümsüyoruz. Çok 
bilıniş herşeyi kendi özııel niyetleri-

ne göre yorumlayan şoven sol ve 
Kürdistan'daki devşirmelerini çok
ça "entemasyonalist"liklerini ço
cuksu buluyoruz. Yıırtsever olun
madan yabancı işgalci güçlerin çiz
meleriyle kirlenen "ülke" ler için 
savaş verilmeden enternasyonalist 
olunamayacağını şoven solun 
devşirmeleri bu çok bilıniş sözde 
"Kürt Marksist-Leninistleri" ne bir 
kez daha hatırlatmak istiyoruz. En
ternasyonalist olun, ama birazda 
yıırtsever olun. Birazda güzel Kür
distan'nın ba~ırnsızlı~ı için müca
dele edin. Leninin de'diklerini 
unutmayın. 

" .... Bir kimse köle do~du diye 
suçlanamaz; ama özgürlük uğruna 
savaşırndan kaçıİıakla kalmayıp 
köleli~ini haklı bulan ve onu öven 
bir köle ... , haklı olarak, öfke, liksin
li ve nefret duyguları uyandıran bir 
aşağılık parazit, baya~mın baya~ısı 
bir köledir." 

Hiç bir toplunıun aydıru, Kürt 
aydını kadar kendi toplumunun 
yabancısı olınarnıştır. Kendi toplu
muna sırtını bu kadar 
döndermemiştir. Kendi toplumunu 
tarihte yok etme hesabı yapan 
yabancı barbarlarla bu kadar i~nç 
bir işbirli~i yapmamıştır. Kendi 
toplumunu ezen barbarların 

avukatlı~ını bu kadar şerefsizce 

üstlenmemiştir, Kürt aydını bir kaç 
kırıntı karşılı~ı ulusal de~erleri 

ayaklar altını almıştır. Kördüm de
meyi alçaltıcı bilmiştir. Kendini 
ezen ulustan biri sayınayı marifet 
saymıştır. B u aydın tipinin ne me" 
nem aşağılık bir tip olduğunu efen
dileri bile yüzlerine söyler. Gelgör
kü o ilıanetine e bediyen nikahlıdır. 

Devam edecek 
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Ji KURDiSTANA BAŞUR 

Raportek li ser beşdarbuni RSkxirawi KA W A bi 
amadebuni beşele le eudamaııi se komite y Bak:ur, B aşur 
u RojbilatS Kurdistan le mangirtini 9.12.1991 li şehri 
RANIYA. 

Le katjimeri 10. 00 i ser le beyani roji 9.12.1991 de 
herdemi baregehi Netewey Yekgirtuyekan li jer diruşmi 
Alay Kurdistan li herdemi mangirtuwekan O bi bezaran 
li lromalani xelld bituwSnu piştder O awarekani şunekani 
tiri Kurdistan ku bo piştiwani li manguwekan amade
bun. Sereta Heval Zerdeşt wutari daxwaziyekani xelld 
Kurdestan be gişti O cemaweri RANY A O QELADIZE 
be taybeli be herd u zebani Alınani u Kurdi peşk!ş bi 
mangirtuwanu komelani xelku Nu!neri Netewey girtu
yekan li RANY A kird. Depe wutareke: 

1- Ger Netewen Y ekgirti li demeki kurt da hingaven 
zexm bo ji navçevakirina gemarn kiryar!n dagirkeren 
Bexdaye ser bi Seddam biaveje. 

2- Tani dagirker!n serbi Sadam hukumdarbin xelki mey 
başur her tuşi kuşidari u çavsoriye. U ver yeke diwet 
Netewen yekgirti hezen ewle, ye Parasıine li navbere se
ranseri tuxube Kurdistan u ye Iraq de ci biket. Kerkuk, 
Şengal u MandaU ew şehren kevnare ji ye her şehren 
kurdi bun li nav tixube Kurdistan da bidin. 

3-Dive Netewey Yekgqrti li bajare şehidanu nemir u 
xoşewi Helepçe Dadgeheki Navnetewi darnezrin u 
kuşdare Geli Kurdistan Sedame çavsor, Hemi sazunıen
du rexisıinen BAASi u karbidesten wan bı tawanbariya 
Gelkuji u bi sucbariya diji mirovayeti bi dadgehinin u 
cezayen wan pekbinin. 

4- Divet ger Netewen Yekgirti dagirkeren Tirk, Sııriya, 
Irak u Irane bi tawanbariya kurdkuji, çolkirina xwezaiya 
Kurdistan u xisaren bujeni(madi) nabujeni(manewi) 
dadgehinin, biha u Qimete kiryartın her çar kolidaran 
wergirin u bidin xelke KurdistanS 

5- Di ve Netewen Y ekgirti bona parasıina kirekar. gizir u 
Nuneren UNO, medico, KRO O yen ditir li başurt Kur
distan hingaven zutir bavejin. 

6- Divet Netewen Yekgirti alikarl u yarmetiya bona 
başurt Kurdistan ne ligel koledaren Tirk, Ereb O Fars, le 
bele raste rast li gel Berey Kurdistani li xelke me belaw 
)ıiket. 

7- Devet Netewen Y ekgirti Naverok O cendey yarıneti O 
naveroke alikariya hatiye kirin, li gele Kurdistanre be
yan u ilan biket 

8- Dive Netewen Y ekgirti hemi bezu fewaned xwo bona 
çareserkirina pirsgir!ko, Kurdistan bi kelk O asudeya 
xelke me ligel beşdarbuna Berey Kurdistani di 
Komcivina aşitiya derhepi rojbilata Navindeli şehre 
Madride bikarbine. 

9- Dive Netewen Yekgirti Komcivineki taybeli durüst 

biket O li virda koledaren Tirk, Irak, Iran u Surtya ye ta
wanbar bike, di encarne hoyu şertenmale çarnusi ya 
Gele Kurdistan bi biryaren birre cibiket. 9 .ı 2.1991 

Danezano Komiteyen KAWA'ye Başur, Bakur O 
Rojbilali Kurdistane/RANIYE 

Li awayi de wutari rekxirawi KA W A bo piştimani li 
mangirtuwekan le layen heval Cewher MIRADELI 
xwendirawe. Deqi wutareke be boney mangirtİn 
şikudarekey beşi here zori daniştiwani Kurdistan O 
piştiwani kirdinyan le role li xwe bir duwekan man ke 
bo keşey çareser nekarawi Geleleeyan regay merci ser
benaneyan girtu O teberu wefadar berarnber bawere po
layneyekyan rawestan O direjen bi rebaze pirozekeyan 
di den. 

Ey cemaweri raperi O mangirtO! 

Rolexwo birduwekani li hemu jiyan aziztir. 

Silawi xebat O hurey berzi role çi han bazekantan araste 
betke hurey berzi kolnedan kolaya Suri jiyaniyanew li 
asti helwesti dileranetan seri nuwaziş dadiniweni nu 
beU!n tan li gel dubare dikeynewe ke cihan le penawi 
daxwazi rewakartan bext dikeyn O li gel boni henaseyi 
girgirtutan da nehretey rasan man derdixeyn. Be rasti 
lew derfeti esianda ke pilani gilawi dijminani Kurdistan 
li laye ku sitem O zori Baasi Fa§i li layek dav birsiti O 
awareyiş li ser wi hemiyanewe bali beser beşeki 
berçawi gele zehmetkeşekeman da keşawa . Le cegaya 
xwey da ye ke le berarnber mirdini bi hewaş merci m er
dana helbibijerin. Her bew mebestej e me li layen xwo 
manewe li gel dengi zulali eweda hawar li cihan O dij
minan man dikeyn O dileyn. 

Ya azadi O Serxwebun, ya bikomel Sehid bun! 

-Le kutayde berez bet yadi li birnekirawi şehidani man
girti bo gelekmanu hemi şehidani sorgelali regaya 
serfırazi Kurdistan. 

-Sikodar O beşostir bet mangirtina dileranekey 
Kurdistani başuru role giyan bextkarekani 

9.12.1991 Zayini 

Rekxirawt KA W A(Licney Rape 
randin Komitey B aşur) 

..... 
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(Yek ji ~oı_aren Q belavoken e Kak Zerdeşt, di helbijartina Kurdistana Başur da, jibo xwendewanen Ala Yekiti 

peşkeş dikin.) 

ME ENCUMENEKi NETEWi DiVET! 

Buyeren cihane li salen dawi da hemi pewendi, pey
man ti rewşen welatan bi awayeki zor tund seru bin kir. 
Peymana WARŞOWA tekçu, her du Dewleten Aleman 

Q Yemen yekgirt, Yekitiya SOWYET belav bu, li şune 

welate serbixwe ti netewi hilatin. Va guberinan li 

rojbilali nezik ji şaxu tirej dan. Pengaven keşey meju ya 
welate me civake me ber bi seretayi qonaxeki nu dike, 
beste Q bir 1i baweriyen henıi Tebax 1i ÇiNAN bi taybeti 
bi palpedanen geş rewşe rewşenbiran Q ye hlzben siyasi 
tekel dike. Bi kurte beji ligel aligoren şerre kendave li 

1991, huyeren li rojbilali ewropa, çarsari u sitemdariya 
her çar Welatani dagirker kemasiya hib u rekxirawen 
siyasiyen KURDİST ANi 1i giringiya ERK~N civaki 

derdixe hole u ferziniya damezrandina sazumenderen 
pewisti bi h emi rudanen xwe aşikar diket. X e lke KUR

DISTAN SEDAN salin azaran ji ber hevbelavbun, 

dijberiyeke be sud ti kelk di navbera EŞiR 1i siyaseten 

tenghingav 1i sivik dikşine. Li ber hel ti mercen Cihan 1i 
keşeyen Welate me bona ronikirin ti çareser kirina 
pirsgireken komelayati, netewi, damezrandina 

desthilateki NİŞTIMANI ti xebateke yekgirti li hemu 
bez, Rexistin Q DANIŞTiWAN~N KURDISTANİ bin

bardiket. Peşi her tişti erne ENCUMENEKI 
NIŞTİMANf dive. Hevi 1i arezuya me eve ENCUMEN 
bi beşdarbuna hemi kesen Welatperwer, serbixwe, bez u 

Rexisiinen KURDISTAN!: BI DERFET~ yeksan u wek
hev, bi awayeki demokratik u bi best Q baweriyeke 

dilgeş ti ramaneke huşyar bete hilbijartin, da ku li 
paşeroje gazind u xeletiyen me kemtir Q bare me siviktir 

bit. Belku kar u bare ENCUMENE NETEWI(NISTI
MANI) li destpeke da derbarey . leşkeri 
(DAMEZRANDİNA TİPEN NETEWİ ti helkirina ke
reste ti pergalen leskeri) da çendi dijwar Q şext bit. U 
ENCUMENE Niştimani dikare xebate xwey siyasi u 
çande hem li welat, hem li derve asantir revebibe, di na
ve her çar beşen KURDISTAN'da beste destgiri, 

hevwelati, hoyed hevkari li beyna bezen siyasi u 
sazumanen civaki da dürüst biket, bingeha avakirina 
KURDISTAN di derheqi abori, cande 1i pişe da situr'u 

çewin biket. Disa ENCUMENi NETEWI dikare denge 

gele mey sitemdide 1i azadixwaz li nav raya cihanda 
berztir belav biket, arikari 1i destgiriya Cihana 
mirovperez wi ango li gel UNO(netewey yekgirti), 
AET(Komela abori ya Ewropa), peymana HELSINKI, 
ASEAN( Komela welated asya dur), Komisyona BA

KUR 1i BAŞUR, Komela welated belay, Konferansa 
Islami u h d. doza KURDISTAN bipareze Q Welate da

girker tawanbar bike. 

Her waha bi arikariya ENCUMENE NIŞTIMANI 

her beşe civake me dikare sazumanen xwey navendi, 

yen weki "Komela navendi yaparezkaren Netewi", ya 

Rewşenbiran, ya Weşan ti Capemeni, ya Jinan, ya La

wan, ya Kist u kal, ya abori, ya veje, ya pişe, ya 

ala yekiti 

Bijişkaran, ya xebatkaran, ya Memostayan, ya 

Gundiyan, ya Firoşkaran, ya Zantyared Netewi u.h.d 

sazbiken. Va sazurnanan dikarin bi awayi xebate xwe li 

navçey Welat 1i der peşbixin 1i tevayi sudu kelka Gele 

me situr bikin. Iro hiç tiştek bona cihkirine Mvi, daxwa
zi 1i pedawistiya sazkirina ENCUMENEKI NISTIMA
NI u parastin 1i peşvebirna ve xebate mmettir .nilıe. Dive 
ger em bona guhertina jiyana xwe ya dili 1i bindes1i ne 
tenha dijmin 1i neyared xwe tawanbar bikin, le her wusa 
şild 1i awaye hewildana xwe ji dadiwerinen. Bi Mviya 
sazkirin 1i serkeftina ENCUMENEKI NETEWI li reya 
rizgariya Gele KURDISTAN. DAXWAZI, TEKOSIN 

U SEB AT bingebe serkeftinene. 

KENG~ SERKEFTIN! KA tt YEKGIRTIN! 

Raniya 5.2.1992 

ZERDEŞT 

giJtUrU/dUğii yapılan işkenceler sonucu 
23 Mart 1979'da kat/edilmişti. 

H Use! in Şen !oldaş, Erzincan, Elazığ ve 
Dersım vılayetlerınde Hareketimizin birçok IJnemli 
giJrevlerini Ustlenmişti. 

. Ulusal Kurtuluş ve Sosyalizm MUCadelemi:ı;de 
bır Onder, bir meşale olarak sUrekli yaşayacaktır. 
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Mitoloji 

Salim Bege ô Nasir Bege 
II 

Roke Nasir Bege ji neçtre vegeıiya ınale u çU hundir, dit 
ku Gewre ne şiv çi!kiriye, ne dora xwe rej (paqij) kiriye 
u ne ji tevdirek bi kişwer( duzen) di ınale de heye .. Ma
de Gewre nexweşe, xwe mirftzi kiriye u li quncikek pin
gujiye u hentiziye, tu peyv u galgal ji Gewre çi!nabin!. .. 

Nasir Bege deng li Gewre kir u go: "Gewre çi bu, 
çi qewitui, çi ciriya?" 

Gevre hentizandi u bedeng ma u bersiva Mere 
xwe neda! ... 

Nasir Bege go: "Gewre hena sala zewaca me ne 
qedyaye, ev çi hewala te ye, tu bemade yi, gelo çirna?" 

Gewre kulimi u go: "Heyran!.. Malume; ji te te 
veşartin le, ji xwede naye veşartin!. .. Ji qase ku te ez ki
rime u ez halime vi ınale, çi wexta tuye ji ınal derkevi u 
bere xwe bidi neçire fi heri; we Biraye te Salim Bege 
bere xwe bide u were ınale fi we deste xwe baveje xiret 
u namusa min fi bi hisyel u namusa min bilehize!.. Be
se! .. Nerna ez beqa(tehmul) dikim; yan ji herdana min fi 
yan ji ji kuştina biraye te Salim B ege! .. 

~ de aza u besire, (aşina u xuyaye) birati şerine, 
gerek nan qurtek av beyi hev naxwun u venaxwun, roje
ki duroj hev nebinin tebat u aram bi wan re natuine, 
beyi hev hewiya wan naye u nikanin beyi hev bjjin ... 

Eyane!.. çaxe Nasir Bege van tiştan ji Gewre jina 
xwe bihiztin; beş ji seri çu, gej bu, qerinek peket, denge 
wi nava erd fi ezman tiji kir u dagirt. W ek du selen hesi
ni çav di sere Nasir Bege de sor bu u wek barana Nisane 
hesir ji çaven we herikin. Ne pejirand, li jfiniyen xwe 
da, xwe li bin goyen diwaran xisit. Poren xwe dikişand, 
rftyen xwe diterişand u digotin:"Ya Yezdane ciye berz, 
ev çibft te hani sere min?" 

Bi wi hersi, bi wi subftn u bi qehiti, di nava wi M 
hişiye de, raltişt şfire xwe u bere xwe da wetaqa biraye 
xweSalirn Bege. Le haşe ku Salim Beg li wetaqa xwe de 
nin bu. 

Bu tari, wetaq ji rftsipi, eşref u mehqftlen eşire hat 
dagirtin. 

Dengbej u çirokbej Hamo dest bi çiroka Siyabend 
u Xece kir u pede çu, civata li ode kerr buye, deng ji ke
se dernaye u Mame Hamo geh bi k:ilame, geh bi çiroke 
şeve pesde dibe. Caxe Mame Hamo go: "Siyabend bi 
Qeregetran ewle nebft u peçiyen wi bi muyen duve he
spe giredan u he na bere xwe da Adilcewaze!" H esir di 
çaven Nasir Bege de avetin u bi ser hinaroken wi de da
ketin xware. Dur se rfisipiyan ew girina Nasir Bege ferq 

ala yekiti 

Xurşid Mirzengi 

kirin! .. 

Mame Hamo çirok neqedand di nivi de hişt u go: 
"Sevek dine erne bidonıinin!" Civat rabft, şevberik 
bela bu. 

Du se rftsipi fi mehqftlen eşire en nezike Baven 
Nasir Beg, Bedirxan Bege man rftnişti u ranebftn. 

Nasir Bege go: " Geli rftsipi fi mehqftlan?" 

Rusipi u hehqftlan bersiv dan u gotin: "Ferrno ez 
beni'' 

Nasir Bege : "Geli mişawiran; we gelek nan O av 
bi Bave minre xwarine u vexwarine, niha hal u hewala 
biraye min Salim Beg O pireka min G evre! Ku ez deh
rim neçire Salim Bege ji te male u miselete erz u 
namusa min dibe!.. Biraye min e, xorte, ne seleye, le 
mixabin li d1l namusa min e!..NamOs dijwar tişteke ... De 
ka şiretek li min bikin! Eze xwe biknjim, le deste min li 
biraye min naça O ez nikaninı wi biknjim!.." 

ROsipi O mehqOian: " De his deng je neyine; ger 
çingini je hat, çi rast çi direw!. .. Vi tişte hane kuşlin pa
qij dike. Sibe erne herin çole neçire u erne wi ji bi xwere 
bibin O erne herin Çola Dişwiki u bavejin sere wi jek:in 1l 
cendeke wi di kortalalek de bixin bin tehtek da ku kesek 
nizane be ka Salim Beg çibft, ku de çu. Em ji tiştek nabe
jin O bila sir demekeve derve .. " 

Pişti rftsipi fi rnehqO!Ian ev biryar dan: Rabftn u 
çfin ınalen xwe. 

Nasir Bege Bere xwe da bin çit u perdan u reqand 
u giriya ... 

Bi denge girina Nasir Bege re, Salim Beg li ser 
texte nıirani ji xewa şCrin veceniqi u şiyar bO. Hat ba bi
raye xwe Nasir Bege u got: " Bira ev çi hewala teye, tu 
çinıa vi nive şeve digri?'' 

Nasir Bege bersiva Salim Bege da O go: " Wele 
bira; wexta bave me nıir; bersikrata wi kete bira min u 
ez digr"ım! .. " 

Salim Bege ji reqand O dest bi girine kir. Ji wi tir@ 
ev gir'ın ji bona bave wan e! He tani fereca si be ledan; 
herdft bira wek guren çile dihev de zfiriyan u giriyan. 

Bi ezandana diken sibe en dawiye re: Nasir Bege 
abft bere xwe da tewla hespan, Salim Beg li dft; zin O 
mehreke avetin ser hespan, gem li deven hespan dan, tir 
u kevanen xwe avetin milan u şfir dan terkiyen hespan u 
be galgalan beren xwe dan çolan u çiyan. 
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Rtlsipi tl mehaqtll!n !var! dan dO wan tl li qerace pişta 
konan gihan herdil biran. 

Ketin nava teht Q !atan, dan neqeb Q hestlyan, daketin 
newal tl mesnan, çend mişwarek din derbasbtln di nava kelem 
Q devtyan, darisıanan gurr tl xurt li pey xwe hiştin Q gihan 
Çola Dişwika. 

Li Çola Dişwika ji rtlsipiyan yeka çavkir Nasir Bege O 
go: " Bese an nebes e?" 

di wir de, qaıinek bi Nasir Bege ket, b! şik denge wi 
çQ asimane heftanı .. tl bi ser biraye xwe Salim Bege de ziviti tl 
go: "Biral.." 

Salim Bege go: "Leba Kek!" 

Nasir Bege: "Bira! Çiqas wesyet!n te hene li biraya 
xwe bike tl eıe sere te jekim !" 

Kurd dibajin: " Denge aşe weran tl xirabe, ji çeqçeqo 
ı! hulkirin!.." Nasir Bege jl btlyer sehirkir o go: " Bira; bave 
me tl diya me ne saxin, ez tl tu tene ne, ji min re mewltldan, 
xwarin Q vexwarinan bide tl xelk8n werio şlna min bila 
rObiken herin tl xwe ji bo na min neqehednin 1 Qey ev qedera 
min e 1 Q ez dixwazim ez tl tu ji hespan dakevin xware, cara 
dawln bi birali hev O dtl maçi bilcin Q sere min di oxira Keke 
min de ye .. " 

De xuyaye!.. 

HerdQ biran ji hespan daketin xware; hevdll hemez ki
rio, deven xwe xistin bin goyen hevdtl tl kal tl kal Q kal bi ha
len hevdQ de gitiyan .. 

Çaxe rtlsipl O mehqtllan wi rewşa herdO biran d!tin; ew 
jl ji hespan peyabtln O ew ji jl rewşa herdil biran re gitiyan ... 

Rtlsipi O mehqQian di rewşa dilovanlya Salim Bege de 
tiştna kifş kirin tl gotin Nasir Bege: "Nasir Beg!.. 

Nasir Bege go: "Leoo" 

Ji rtlsipiyan yeke: "Heyran; ıuye çawa tiliya xwe di ça
ven xwe re biki tl vi xorte ter tl teze Q birayB te, bi desten xwe 
bikujl!.. Serbed mezine; ka le Zozane Serefdlne herarn bike, 
bila çQndina wi hebe tl vegera wl ıunebe!" 

Nasir Bege pejirand tl got:" Bira tu bext bide min, li 
xwe herarn bike zozane Serefdlne tl bi hawaye ko tu carek din 
nazivirl; ez te dibexşlşlnim tl oxira teya xere be,'' 

Salim Bege: " Bira; ez ehd tl bext didim te Q mezinen 
eşlran; pişıi vt bebexıi tl rtlreşiye, Zozane Serefdine !imin her
ambe, çQndina min heye tl vegera min nlne ... tl peymana min 
bi te O rtlsipiyl tl mehqulan re, ez bigihem şivanek, govanek, 
serekek eşire, an jl begek, binek ji min bipirsin O bejin: "Tu 
kiyi, lawe keyi, ko der deri?'' Ez naMjim ez Salim Bege, kore 
Bedirxan Bege tl keke min Nasir Bege ye. Eze bejim min bav 
Q diya xwe neditine; ez s8wi mame, min şivatl tl govaniya 
xeııre kidye tl niha ji min ew welat, herem terikandiye Q ez ji 
xwe re kelime welat! biyanl tl xurgbet!" 

Çaxe Salim Bege evha got; Keke wi Nasir Bege go: 
"De ka wer dise em h ev ter maçikin .. " Dise qande nlv saetek 
di hev de gitiyan; kal Q kal hev ramtlsan, Nasir Beg! hesp tl 
şOre Salim Bege je sendin tl ji hev xatir xwestin. 

Salim Bege bere xwe da xedb o biyaniye. 

Ay ha he M, le waye le waye 1e waye, M .. hM feleke 
mala te werane, hM gidi dinyaye. 

Here mıre min dile min dibe 

Salim Beg ketiye welate biyan Q xedbiye 

ala yekın 

Tu bi sere bevle bigd we je here gana jlyane 

Ji t!na nlyazan li welate biyani tl xedbiye 

lro hesren wi Dasekinin ten weke xunafen barane 

W ek ıu selen tarare ıexı na ve 
Tu bi sere bevle bigd we here kana tirbe 

Tu taki je bikşini, we duzdeh qerpal je bileevin erde 

Hesiren wi narerikin berna dirijin erde 

Salim Beg ji xwe re diooje:"Feleke, nabe, nabe nahe! 

dımıayiki heye 

Almanya 

Kısa Haberler 

Kürdistan'da Newroz'un kodanınası ve Halepçe jenosidi
nin arnlması birlikte dört parçada, adına uygun ve militanca 
gerçekleştirilirken, yurt dışında da degişik aktiviteler sergi
lendi. Tam bu dönemde Kuzey Kürdistan'da TC'nin 
halkımıza yönelik barbar saidmsı ve gerçekleştirdigi 

katliaını protesto eunek, haklı kin ve nefretini dile getirmek 
için Kürdistan'lı yurtsever kitleler degişik protesto eylentli
likleri gerçekleştirdiler. 

• 7 Mart !992'de Almanya'nın Köln şehrinde 8 Mart 
Uluslararası Emekçi Kadınlar günü dolayısıya yapılan 

yürüyüşe, hareketimiz kendi platformu ve bildirisi ile böl
gesel olarak katıldı. Geçen yıl yapılan olumlu eylem birligi 
tecrübesi, bu yıl bir iki gurubun enternasyonalizm adına 
Kürdistan Devrimini ve Kürdistan'da Kadın sorununu gör
memezlikten gelen sekter ve olumsuz tavırlarından dolayı 
gerçekleşemedi. Bu durum henüz yeni bir aşamada olan 
Kadın Hareketinin hanesine yazılacak olumsuz bir olaydır. 
Aynca Avrupanın degişik ülkelerindede degişik etkinlikler
de bulunuldu. 

*18 Mart 1992'de Halepçe jenosidi anısına Almanya 
çapında gün boyunca uyarı gösterileri düzenlendi. Alman
ya'da tüm parçalardan Kürdistan'lı örgütlerin ve partilerin 
oluşturdugu Hevkari platformu da Bonn'da uyarı gösterisi 
ve toplantısı düzenledi. Hareketimiz taraftarları düzenlen
mesi ve örgütlenmesinde aktif yer aldılar. 

*Kuzey Kürdistan'daki katliamı Alman kamuoyuna duyur
mak, gerekli protesto akımını başlatmak amacıyla devrimci 
hareketimiz Kawa · Basın Bürosu aracılıgıyla, basın 

toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına ilgi bü
yüklü. O çüncü kanal NDR Televizyonu basın toplantısım 
görüntülüyerek yayınladı. 

*Aimanya'nın birçok şehrinde Hanover, Hamburg, Ki
el,München, Konstanz, Stutgart da Alman örgüt ve partile
riyle çeşitli etkinliklerde bulunuldu. 

*28 Mart'ta Türkiye solundan devrimci demokratik hare
ketlerle Kawa'nın oluşturdugu eylem birligi platformu 
Köln'de TC Konsoloslugu çevresinde gösteri düzenledi. 
Köln'deki Dom Kilisesi önünde bir haftalık uyarı gösterisi 
devam ediyor. Basın uyarı gösterisine ilgi gösteriyor. 

*4 Nisan'da Almanya'nın Bielefeld şehrinde Kawa Hareke
ti Newroz'u bir gece ile kotlıyacaktır. Gece prograrınnda 
Şıvan Perver, Said Gabbari, Şerwan, Bawer, Nuzan, Koma 
Sor, Nülüfer Ak bal yer almaktadır. 
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ortaklıgına zorlanıyor. MIT müsteşarı 
Korgeneral Teoman Koman yapılacak 
katliamın şimdiden plan ve resimlerini 
çiziyor. "MIT'in bir şubesi gibi çalışan 
Türk burjuva basını" nın k!!§e yazarlan 
devletin Kürdistan'da girişecegi 
katHarnın meşruıugunu ispatlamak için 
adeta birbirleriyle yanşıyorlar. MIT'ten 
kimlikli köşe yazarları son dönemlerde 
bolca Kürt, Ermeni, Yunan ve Yahudi 
düşmanlıgı yaparak milliyetçi dalgayı 
habire kabartmak istiyorlar. Bunu yap
makla Kürdistan için planlanan 
katliamın son hazırlıkları da 
tamanılanmış olacak. 

Kürdistan halkı yeniden katiedil
mek isıenirken geçmişte oldugu gibi gü
nümüzde de Kürt halkı gelecege umutla 
bakıyor. Bagımsız, Birleşik ve Demok
ratik Kürdistan orkusu giderek milyon
larca Kürdistanlı'nın kalbinde yer ediDi
yor. Kürt ulusu DoJ!udakisini, Güneyde
kisi ve Kuzeydekisiyle birleştirmek isti
yor, onun içindir ki bir yıldan beri Gü
ney' de sömürgeci Baas rejiminin 
iktidarına son veren halkımız tarihi bir 
adım daha atmak istiyor. Güney'de 
fakirligin ve yoksulluj!un diz boyu 
oldugu, çifte ambargonun tüm şiddetiyle 
sürdül!ü bir ortamda her zaman oldulu 
gibi hiç bir karamsarlıga kapılmayan 
Kürdistan halkı, özgürlül!ün tadıoı 
çıkarıyor. Nisan ayıoda Kürt halkı kenıli 
temsilcilerini seçmek için sandık başına 
gidecek. Halkımızın bir parçada da olsa 
meşru iradesini örgütlü olarak 
yansıtmak istenıesi daha şimdiden Türk, 
Fars ve Arap sömürgecilerinin gözünü 
korkutmaya başlattı. Onun içiodirki 
Türk sömürgecilerinin Güney Kürdis
tan • ı bombalamaya başladıklan dönem
de Fars sömürgecileri de Dogu Kürdis
tan • ı bombalamaya başladılar, 
Saddam cı birlikler Güney' den yeniden 
saldırıya geçtiler. Şu bir gerçek ki 
yıkıotılar ve harabeler arasında 
geleeellin özgür Kürdistan'ı boy verme
ye başlamış durumda. Kürt ulusu 
Dogulusuyla, Kuzeylisiyle ve Güneyli
siyle ayakta, direniyor. Güney'de 
halku;ı:ıızın seçim hazırlılı içerisinde 
oldulu ve özgür bir ortamda 
milyonların katılımıyla NEWROZ'uo 
kutlandıgı bir ortamda proleter devrimci 
hareketimiz Kürdistan'da ballımsızlıkçı 
çizgiyi hakim kılacaktır. Hareketimiz 
tüm Kürdistan'da ideolojik politik ola
rak önemli bir çekim merkezi oldugu gi
bi askeri olarak da önemli bir çekim 
merkezi durumuna gelırıiş olacaktır. Mi
litan KA W A gelenelli sömürgecilerin 
plan ve hesaplarını eninde sonunda ge
çersiz kılacak, NEWROZ ve KA W A 
gerçekiilli etrafında tüm Ortadolu 
halklarına biriilin ve kardeşligin yolunu 

ala yekiti 

açacaktır. Bugün Türk sömürgecileri ye
ni bir katliama hazırlanırken bir şeyi 
unutuyorlar, Kürdistan halkının iradesi
ni, bir halkın iradesine karşı 
gelioemeyecellini... 

Yurtsever Kürdistan Halkı! 

Bildilliniz gibi TC, bu yılki 
NEWROZ ayıoda Kurdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesine karşı topyekün 
bir saldın başlatmanın hazırlıl!ı içerisin
dedir. Daha şimdiden Kürdistan'da köy
ler havadan bombalanmaya başlandı, 
her gün saat 17 .OO'den sonra dışan 
çıkıDa yasallı konuldu. Türk ordusunun 
üçte ikiden fazlası Kürdistan'a yıgılmış 
durumda, yeni askeri birliklerin Kürdis
tan' a sevkiyatıda devam ediyor. Bahar 
Sendromunun çerçevesinde TC faşizmi 
ve sömürgecillgi bir dizi şeyi 
amaçlamaktadır. Korkunç bir Jenosidin 
hazırlıgı içinde oldugunu, kişiliksiz 
basıo aracılıgıyla yayarkeo, Kürdistan 
halkı üzerinde korku ve terör psikozunu 
yükseltmeyi, kitlesel başkaldınDa ruhu
nu, siodirmeyi hedeflemektedir. Aynı 
yol ve yöntemle Türk-Kürt 
düşmaolıgını kışkırtarak, ırkçı 
şoveniziDi geliştirerek, iki halkın emek
çilerini biribirine kırdıtıp sermayenin 
faşist diktatörlüllünü saglama almayı 
hedeflemektedir. Bir taşla iki kuş vurma 
hesabı, geliştirilen şovenizm dalgası 
etrafıoda iktidarını pekiştirme yolunu 
tutacaktır. Dünya kamuoyunu hazırlama 
diger bir amaçtır. Emperyalist devletle
rin desıegi alınırken bu soruna da özen 
gösterilmektedir. Yanısıra, en il!renç 
yöntemlerle, barbarca bugün 
gerçekleştirdilli katliamlan gözden uzak 
tutmak başka bir amaçtır. 

TC faşizmi ve sömürgeciliginin 
hesapları tutmayacaktır. Kürdistan Ulu
sal Kurtuluş Mücadelesinin, katettiili 
mesafe öylesine ileri boyutlara ulaşmış 
bulunmaktadırki, iç ve dış politik 
koşullar, artık ne Dersim, Agn, Zilan 
acılannın yaşandıgı dönemlerle, ne de 
70'li yıllarla, ne de Halepçe dönemi ile 
kıyaslanmayacak ölçülerde devrimimi
zin lehine işlernek durumundadır. Gerek 
ülkede Serhildan'ı ve silahlı mücadeleyi 
yaratan Kürdistan halkının kazandıgı 
mevziler; gerekse Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin dünya ölçüsüo
de uyandırdıgı saygınlık ve yaraıtılı 
dostluktan ötürü, önümüzdeki dönemde 
tarihin çarkı, insanlık düşmanı bir rejim 
olan TC faşizminden yana degil, 
gelecegi, iyiyi, yeniyi ve güzeli tenısil 
eden; bal!ıınsızlıga ve özgürlüJ!e uzanan 
halkımızdan yana dönecektir. Son iki 
yılda ülke sathında yaratılan Serhildan
larla zaferi müjdeliyen ışıkları saçan 
halkımız bütün bu karanlık saldırıya 

karşıda hazırlıklı olarak girmek 
durumundadır, ve de girecektir. Kürdis
tan'da kadın, çocuk, erkek bütün 
iosaolarımız, KAWA'oın militan 
gelenelli ve isyan rubu ile, NEWROZ 
gerçellinde somutlaşan direniş gelenegi 
ile; bütün savaşanların ve yurtsever güç
lerin savaşım içinde yükselen birleşik 
cephesini de örgütleyerek, bu faşist 
karanlık saldınyı püskürteceklerdir. Bu 
noktada, eo başta komünistler olmak 
üzere tüm aydınlarıınıza. işçi sınıfıınıza, 
emekçilere, tüm insanlarımıza 
olaj!anüstü görevler düşmektedir. Her
kes artık büyük güçlerin, büyük ve agır 
görevlerio insanı oldugu bilinciyle Ser
hildan'larıo önüne koşmalıdır. Kürdis
tan halkı bu bilinçte zafere uzanan akını 
çoktan başlatmıştır. 

Soo yıllarda bütün sömürgeci 
düşmanlarını kalıredici bir şekilde acı 
soolarıoa yollama yönünde ersanevi 
kahramanlıklar yaratan halkımız, 
yaraıııgı yüce dej!erler, yeni kitlesel 
başkaldırma örnekleriyle, ileriye yöne
len toplumsal gelişme sürecinde, 
halkların devrim ve özgürlük davalanna 
görkemli katkılanyla tarih yazacaktır. 
Bagımsızlık, özgürlük ve Sosyalizme 
uzanışında, artık Kürdistan halkını en
gelliyeo hiç bir güç kalmamıştır. 

Sömürgeciler Kürt ulusunun 
güçsüzlüj!uoden ve daj!ınıklıj!ındao fay
dalanarak yapılacak yeni bir katliamla 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini 
bir kez daha onlarca yıl geriletmek isti
yorlar. Ama yanılıyorlar, Kürdistan'daki 
kitle hareketi Kürt ulusuna kurtuluş yolu 
açtığı gibi Türkiye emekçi sınıfına da 
kurtuluş yolu açacaktır. NEWROZ ve 
KAWA gerçekiilli gelecekte yanlızca 
Kürt halkıoın dej!il, tüm Ortadoğu 
halklarının öZGüRLüK ve 
BAöiMSIZLIK simgesi olacaktır. 
NEWROZ sömürgeciliJ!e ve baskıya 
karşı direnişin sembolü olarak 
uluslararası emekçi eotemasyonalizmin 
de simgesi olacaktır. 

Halkımız NEWROZ ve KA W A 
gerçekliginde aldıgı güç ve dersle tüm 
sömürgecileri Kürdistan'dan kovacak, 
Bagımsız, Birleşik ve Demokratik Kür
distan hedefine vuracaktır! 

•Yaşasın direniş ve özgürlük 
simgemiz NEWROZ! 

*Yaşasın Bağımsız, Birleşik ve 
Demokratik Kürdistan! 

KAWA-MK 
(Mart 1992) 
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Y AŞASIN öZGüRLüK VE BAGIMSIZLIK SiMGEMiZ 
NEWROZ! 

Yiğit Kürdistan Halk•! Kahraman peşmerge güçleri! Militan KA WA taraftarları! 

Dünyamızın çelişkiler yuma~ı içerisinde adeta yeniden şekillendi~i, sa~cı milliyetçi rüzgarın bir kasırga gibi 

her yeri kasıp kavurdu~u, emperyalistlerin halkları birbirine düşürüp kırdırttı~ı , sermaye cephesinin sosyalist 

düşünceden intikam alırcasına hayatın her alanında taarruza geçti~i bir dönemde; Kürdistan halkı KAWA ve NEW

ROZ gerçekli~iyle Ulusal ve Sosyal Kurtuluş yolunda emin ve kararlı adımlarla yolıma devam ediyor. "Kürdistan 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin aldı~ı yol, Ortado~'daki güçler dengesini yeniden şekillendirip, Kürdistan sorunu

nun Ortado~u'nun gündemine oturmasına neden oldu. Kürdistan'ı işgal altında tutan sömürgeci devletlerin 

aralarındaki çelişkilerden dolaylı uzun bir dönemdir işlemeyen "Kutsal" "anti-Kürt" ittifakı yeniden işletilrnek iste

niyor. özal, Demirel ve Çetin üçlüsil yaptıkları hummalı uluslararası diplomatik görüşmelerle Kürt halkının yeni bir 

jenositten geçirilmesini onayiatmak istemektedirler. Bush, Demirel'e "tam" destegini sundu, özal, geçicide olsa 

Kürt sorununda şimdilik Iran'la anlaştı, Çetin, TC'nin "anti-Kürt" cephesi için Avrupa ülkelerinden destek aradı. 

"Türk Lobisi" nin güçlendirilmesi için TC kesenin agzını sonıma kadar açmış durumda, işçinin, emekçinin ve 

fukaranın bo~azından kesilen milyarlarca dolar tutarındaki paralar bu iş için harcanıyor. Dışişleri Bakanı Hikmet Çe

tin, Nisan ayında Suriye'ye planladı~ı geziyle "anti-Kürt harekatın" son halkasını da sa~lama ba~lamak istiyor. Her 

şey tamam. Paşasıyla, askeriyle, polisiyle, MIT'iyle, sivil ve faşist milis çeteleriyle, kara potirıli basınıyla Kürdistana 

saldırmaya hazırlanıyorlar. Kürt ulusunun bin yıllık özgürlük ve bagımsızlık tutkusu olan NEWROZ'u kanla 

bo~mak istiyorlar. 

TC'nin uluslararası planda Kürdistan Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Mücadelesine karşı ördü~ utanç duvarına pa

ralel olarak, "Türk Gladiosu/Kontrgerillası" gün geçmiyorki Kürdistan'da bir aydın, esnaf veya politikacıyı kaçınp 

kurşuna dizmesin. Tatbikat safbasma sokulmak istenen Jenosid esnasında , ön plana çıkıp halkı yönlendirebilecek 

şahsiyetler insanlık dışı hunharca eylemlerle şimdiden katlediliyor. Yalnızca son bir kaç ay içerisinde 60'ın üzerinde 

Kürdistan'lı aydın, politikacı ve esnaf kaçırılıp kurşuna dizildL TC yarattı~ı "Hizbullah" ucubesi ile Kürdistan Ulu

sal Kurtuluş Mücadelesini bölüp, işledi~i cinayetierin üstünü örtrnek istiyor. Yapılan eylemler o kadar vahşi, o kadar 

barbar ki; TC açıktan kimli~iyle bu eylemleri üstlenmenin cesaretini gösteremiyor. Kendi tarihinde Anadolu ve Kür

distan halklarına baskı ve zulümden başka bir şey vermeyen TC, bu kirli oyunları ve katliamlarıyla daha nereye ka

dar gidecektir.?! 

TC yaptı~ı uluslararası görüşmeler ve Kürdistan'da işledi~i cinayetierin yanısıra Türkiye'de yeni bir oyun sah

neliyor. Il. Sömürge Valisi Çetinkaya 'nın Kürdistana tayin edildigi dönemde, kara potinli Türk basını Çetinkaya'nın 

kardeşlerinin ma~azalarının yakılaca~ını propaganda etti, aynı çevreler Aralık l991'de Sabah gazetesinde "Istan

bul'daki Kürtlerin mal varlı~ına el koyma" ve "da~daki Kürtleri de donsuz bırakına" tartışması başlattı. Türkiye ka

muoyu bu tür tartışmalarla yönlendirilmeye çalışıJırken, TC Lice ve Kulp'ta toplu katHarnlara girişti, cenaze törenle

rine katılan Kürdistan insanını makinalı tüfeklerle taradı , Kürt halkının acısımn dorukta oldu~ bir dönemde Çetin

kaya magazası yakıldı, bu eylemle Türkiye'deki "anti-Kürt cephesi" genişletildi, bu eylemi Galeriya, Kapalı Çarşı 

ve Istanbul Ticaret Odası 'mn bombalanması izledi. Devlet başa çıkamadı~ı Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketini bu 

tür eylemlerle izole etmek istedi. Bugüne kadar sömürgeci Türk burjuvazisi ve Kürdistan halkı arasında sürmekte 

olan savaş bir Kürt-Türk savaşına dünüştürülmek istendi. TC bununla da yetinmedi MİT'e "Kemalist Asker Polis 

örgütü" imzası kullandırarak; Türk halkını Kürtlere karşı cihada ça~ırdı. Yanlarında Kürtleri çalıştıran yüzlerce 

işvereni baskı altına al ararak binlerce insanın işine son verdirtti. özel Harp Dairesi 'nin Kürt halkına karşı girişti~i bu 

planlı taaruz hareketiyle, Kürt halkı , Türk halkına bo~durtulmak istenmektedir. özel Harp Dairesi şimdide MÇP'li 

sivil faşist güçlere "Milli Müdafa Cemiyetleri" kurdurtuyor, amaç Türk işçi ve emekçisine asker üniforması giydirip 

Kürt halkına karşı savaştırmaktır. 

özal, Demirel ve Çetin üçlü çetesinin son dönemlerde giriştikleri yogun uluslararası diplomatik ilişkiler, 

Kontrgerillanın Kürdistan'da sömürgecilerin gözüne batan şahsiyetleri kaçırıp sorgusuz sualsiz kurşuna dizmesi, 

Kürt küçük burjuva hareketinin zaaflarından yararlanarak Türk basınının Kürt halkına karşı başlattıgı milliyetçi 

şöven kampanya ve Kürt düşmanlıgırun basın yayın aracılı~ıyla giderek daha da bilenınesi bahar ile birlikte Kürdis

tan'da girişilecek jenosidin ön hazırlıklarıdır. 

Kürt halkı özgürlü~ün ve bagımsızlı~ın simgesi olan NEWROZ ayında dün Koçgiri 'de, Dersim'de, Zilan, AWı 

ve Halepçe'de boguldu~u gibi bugün yine Türk sömürgeci faşist rejimi tarafından bogulmak isteniyor. Türkiye'de, 

sömürgeci ve ırkçı TC'nin politikasını onaylamayan kitleler devletin yanına çekilmek isteniyor. TC, Kürdistan'da 

balıarda girişecegi katharnın meşrulu~unu şimdiden Türkiye kamuoyuna onayiatmak istiyor. Türk halkı suç 
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