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Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir 
erkek bir dişiden yarattık. Ve birbiri
nizle tanışmanız için sizi milletiere ve 
kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah 
yanında en değerli ve en üstün olanı
nız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüp
hesiz Allah bilendir, haberi olandır. 
Hucurat 13 

.. 
DIKKAT 

Yeni yazışma. Adresimiz değişmiştir: 
Bundan Sonra Mektup ve Abone.lsteklerinizi 
aşağıda ki Adrese gönderebilirsiniz: 

ARAM 
POSTFACH 1347 .. 

5040 BRUHL 
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IÇINDEKiLER 

Cudi dergisi şimdilik üç ayda bir yayınlanır. Gönderilen yazılar, yayınianmadığı 
takdirde geri iade edilmez. Yazıların Muhtevası yazarlan bağlar 

Dikkat yeni adresimiz: 

ARAM 
POSTFACH 1347 
5040 BRÜHL 

Jıanka Bağlantısı: 
IVK 
Sparkasse Bochum 
Konto:33307257 
BLZ:43050001 

Bir ydın ardmda 

Davan Hayatımızdır 

Dr. Gaburi ile Mülaakat 

Barzaniyi Anıyoruz 

İslamda Bölücülük 

Mezalimin Böylesi 

Ulusal Birlik ve Beraberlik 

Kürd soykırımı karşısında Müslümanların 
tavrı 

Kürdistan da yine katliam 

Radikal İslam ve Emperyalizm işbirliği 

Ahmet Müftüzade 

Kürdistanda politik çıkmaz 

Körfez kirizi ve Kürdistan 

Özgürlük diyarında Kürdistan haberleri 

Bildiri 

Millet - Ümmet - Zulüm kavramlan 

Kürdistan yine kan ağlıyor 

Çağn 

Em u Rewşe nu 

Zirnan 

Kürdçe Şiir 

PİK'in Tüzüğü 
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... Ey Rabbimiz ! bizi o zalimler topluluğuna 
bir fitne (konusu) yapma. Yunus 85 
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BİR YlLlN ARDlNDAN ..... 
Bilindiği gibi Cudi arapça, ingilizce, farsca ve kürdçe olarak 1984 yılından itibaren yayın
/anmaktadır. Türkçe- Kürdçe Cudi ise ilk sayısı Ocak 1990 yılında yayın hayatına 
başlayıp, kısıtlı imkanlarla birlikte sizlere hizmet vermeye gayret etmiştir. . .. .. 
Çıktığı ilk günden itibaren izlediği yol ve işlediği Kürdistan gerçeklerınden .dolay~, .muslu
man Kürd halkımızın takdirini kazanmış ve Kürdistan sorunun ancak ısiarnı bır yolla 
çözüleceğine dair kanaati güçlendir~iştir. Bundan .böyle halkımı:a daha faydalı ve daha 
verimli olması için imkanları dahilınde yazar ve diğer kadroları ıle çalışacaktır. !3aşarıya 
ermesi ve Kürdistanın en ücra köşesine ulaşahilmesi için başta yüce Allah 'a ve hamıyetperver 
Kürd halkının desteğine bağlıdır. 

Kürdistan gibi önemli davayı üstle
nip gündeme getiren Cudi gibi bir 
yayın organının üç ayda bir değil en 
azından ayda veyahutta hafta da bir 
yayınlanması gerekirken, kısıtlı 
imkanlardan dolayı ancak üç ayda bir 
yayınlıyabiliyoruz. Cudinin yayın
lanmasına katkıda bulunan kardeşle
rimizin sayısı günden güne artarken, 
bu sayının şimdilik Cudinin n 

.. •·"<t?' pery- · tıj1 
odun
d a n· 
yapıla

cak bir 
d e ği
şikliğe 

yetme-.~ 
1 .· ,r. 

mekte-~t11t . . . . 
dir. Siz kardeşlerimizin gayretinin 
çoğalması ve imkanlarımızın art
ması için cenabı Allah'dan temenni 
ederiz. Bu elinizdeki sayıda genel 
olarak Güney Kürdistanda meydana 
gelen facia ve soykırımdan ağırlıklı 
olarak sözedilmektedir. Güney Kürdi
stan da altı milyonluk Kürd halkı 
ölüm kalım savaşı verirken dünya 
kamuoyunun susması, islam aleminin 
kayıtsız kalması, işgalci devletlerin 
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ittifak etmesi insanlık şerefine tarih 
boyunca kara leke olarak kalacaktır. 
Bunun yanında siyaset sahnesinde 
Kürd örgütlerinin birleşmeye yönelik 
adım atmaları, Kürd siyasi tarihinde 
önemli bir dönüm noktası oluşturma 
ümidini göstermektedir. Son mezalim 
ispatlamıştır ki, Kürd halkı, hertürlü 
fikir ayrılıklarını bir tarafa bırak
madan, tek vücud ve tek güç olmadan 
Kürd ve Kürdistan meselesi çözülemi
yecektir. 
Birlik Cephesine atılan bu ilk adım
ların süratle yenilerinin takip etmesini 
ve dolayısıyla büyük bir Kürdistan 
cephesinin oluşmasını temenni et
mekteyiz. 
Dünyanın gözü önünde, dağbaşların
da, açlıktan ve soğuktan annesinin 
kucağında ölen, o sahipsiz minicik 
masum yavruların ve Havar Havar 
diyenAnnelerin gözyaşı hatırı için 
bütün ferd ve kuruluşların üzerine 
düşecek görevlerin idrakında olma
ları ve gereğini yapmalarıdır. İnsan
lara, uyanmaları için bundan daha 
büyük çağrı yapılamaz. 

CUDİ-Yayın Kurulu 
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DAVAN HAYATlMlZDlR ...... . 
Yetimliğe son Kürdlere özgürlük, başlığı ile başlayan Şeyh Said kıyamı saf berrak bir 

halk kıyamıydı! Tarihi birikintilere günün mezalimine bir başkaldırıştı! Bu kıyam ardı 
kesilmeyen kıyamların mukaddes halkasıydı! 

Kürd halkını gelecek tehdidinden kurt
armak amacıyle Şeyh Said ve arkadaşları 
,gerçek alimlik rolünü oynayarak halkının 
geleceğini güvene almak istemesidir. Os
manlının Atatürk gibi bir evlat doğurma
sı hem Şeyh Saidi hemde kürd halkını 
tedirgin etmişti. Yeni evladın insanlık 
kanını emeceği, 

insanlık değerlere 

ve milletin örf ve 
adetine saygı gö
steremiyeceğı 

açıktı. Yeni Os
manlıya karşı 

birşeyler yapıl

ması gerekiyordu. 
İlk akıla gelen 
halk kıyamıdır. 
Kıyam kürdleri 
yanlız değil başka 

ır ki arın kurtani
masınıda kapsı

yordu. Hem Kürdi
stan da bulunan 
azınlıkları koru
mak, hemde anado
luda bulunan diğer 
mazlum halklarıda 
himaye etmekti. 
Dolayİsiyle Şeyh 
Said kıyamında iki şeyi görmek mümkün
dür. 

1-Kürd halkını yeni kurulan rejimin 
şerrinden muhafaza etmek. Kürdlere özgü 
bağımsız bir devlet kurmak. Çünkü os
manlının yeni doğurduğu evlat ile yaşa
mak imkansızdı. Zaten Osmanlı kürd 
sabrını taşıtmış, beraberlik son safhaya 
yetişmişti. Kıyam gecikmişti bile .. Dörtyü
zyıllık beraberlik kürd halkına ancak 
köleliği ve İşkenceyi öğretmişti. Şeyh Said 
işte dörtyüzyıllık tarihe de kıyam ediy-
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ordu. "Köleliğe son kürdlere ögürlük" bu 
kıyamın ana çekirdeğini oluşturuyordu. 
Kıyamın oluşu kürd tarihinin yeni bir 
dönüm noktasıdır. <Hür yaratılan kürd
lerin kimsenin onları ne islam narnma ne 
de bir başka bır fikir namına köle et
meye ve sömürmeye hakkı yoktur>ilkesini 

benimsemiş bir 
insandı. Hatta 

ve 
nın aşkı ,gönlün
de volkan gibi pat
lamıştı. Artık 
dayanacak gücü 
kalmamıştı. 

Osmanlı zülmün
den bıkan Kürdler 
daha iyi bir rejim 
beklerken daha da 
beteri gel
mişti. Yeni gelen 
osmanlı tarunu 
kürdlere hiçbir 
şekilde hayat 

hakkı tanımıyordu. Arada tek bağ olan 
din bağınıda kaldırmıştı. Çünkü din 
diye bir nesne tanımıyordu. Tamamen 
kolanyalist bir ruhla yaklaşan osmanlı 
tarunu karşısında Şeyh Said gibi bir 
Kürd dahisini bulmuştu. Her kürd bir şeh 
Said idi. Çünkü her kürd bu davayı pay
laşıyordu. Kürdlerin gönlünde özgürlük 
yatıyordu. Uzun yıllardan beri Osmanlı
nın yetiştirmek istediği saraya bağlı kitle
de kendine elerek bu kıyama iştirak 
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ÇüiikifKürdlerde başkaldırış ruhu var-
dır. Kölelik kürdlerin yapısına uymuyor. 

2- Dini mübini muhafaza etmek. Göster
melikte olsa islam sancağını taşıyan 
osmanlının gidişiyle ,Dini kim muhafaza 
edecekti..? Yer yüzünde bir dahi halkıyla 
kıyam ederek bu dini ben muhafaza ede~ 
rim demişti. • ·· ·· · ' ·· .·. · ·. · ' ••• ·. · · 

:::· 

yüce ortaya 
yordu. Şeriatı-Muhammedi bitmeyecektir. 
Çünkü o var olmak için gelmiştir. Bir 
müslümanın yapması gerekeni yapıyor 
kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışı
yordu. Bu başkaldırış dünya müslüm
anları ve mazlumları narnma yapılan bir 
kıyamdır. Müslüman, küfre karşı kıyam 
ile mükelleftir. Eğer inanıyorsa inancının 
gereğini yerine getirecektir.Dinini soytan 
ve haydutlara ısmarlamıyacaktır.Kendis
ininde yaşamada hakkının olduğunu 
!Jaykıracak varlığını hissettirecektiL 
Çünkü varlığını hissettirmiyenin yaşama
ya da hakkı yoktur. 
Daha önemlisi Arapların, Türklerin dini 
terkedişiyle din daha da sahipsiz ve gari
ban kalmıştı. Şeyh Said garipleşen dinin 
sancağını omuzlamak için seferber olup 
hayatını ortaya koydu . 

. :- ·:: . . ·. : 

RAPOR 
Ey yüce önder: Seni idam etmekle ne seni 

öldürebiidiler ne de halkını yokedebildi
ler. Hem halkın ve hemde davan mücade
leni sürdürüyor. Gün geçtikçe halkın bilin
çieniyor ve davan güçleniyor. Seni idam 
etmekle Şeyh Saidler bitmedi. Şeyh Said
leri doğuran binlerce kürd anası oldu. Ve 
daha binlerceside Şeyh Saidleri doğurmaya 
namzettir. 
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Bize terk ettiğin davanı en ibiaslı bir 
şekilde sürdürmeye çalışıyor, elimizde 

bulunan bütün imkanları kullanıyoruz. 
Senin sahiplendiğin sancak ve dini mübinin 
kitabı Kürd halkının kalbinde yaşıyor. 
Kürd halkı ne dininden nede vatanından 
taviz veriyor. Senin yeni evlatların doğdu 
iki yönlü davanı sürdürüyorlar. 
ı-Halkına söz verdiler Kürdistanı düş
mandan temizlemek için hiçbir fedakar
lıktan kaçınmayacaklar. Mallarıyla can
larıyle halkının davasına hizmet edecek
ler. Kürdistanı hiçbir şekilde yerli ve 
yabancı düşmanıara yem etmeyecekler. 
Söz verdiler dedeleri olan yüce önderi 
düşmanları karşısında utandırmaya

caklar. Kürd halkının namusunu ve şere
fini haydutlara çiğnetmeyecekler. Muk
addes Kürdistan toprağını da necis el
lerden temizleyecekler. 
Ey yüce önder başlattığın kıyamda hala 
devam ediyor. İki yıldır kıyamlar cami
lerden başladı.Diyarbakır, Şemdinli, 
Midil, Batman Lice, Silopi, Hakkari, Cizre, 
Nusaybin başta olmak üzere Kürdistanın 
dört bir yanında kıyam bayrağı dalga
lanıyor. Evlatların silaha sarılarak düş
mana aman vermiyorlar. 

Ancak bügünlerde gelişen acı bir ola
yıda haber vermek istiyorum. Müslüman 
ve emperyalizim işbirliği ile gerçekleşti
rilen yeni bir soykırım başladı. Güney 
Kürdistanlı evlatların yurdunu terk ede
rek kuzey ve doğu Kürdistana sığındılar. 
Yüzbinden fazla insan şehid düştü. Bin
lerce minicik yavruların açlık ve soğuktan 
can ve dil er. Kuzey ve doğu K ür d halkı 
gelen muhacir kardeşlerine en acil yar
dımları yapıyor, ensar olma görevini 
unutmuyorlar. Onun bir benzerini ancak 
Asrı-Saadette görebilirsin. Ancak İran ve 
Türk hükümeti bu yardımı engellemeye 
çalışıyor. 

2- Dini mübini muhafaza edip, Kürdistanı 
Alemi İslamın kalbi haline getirecekler. 
Kur'ana sımsıkı sarılıp, onu yaşanan 
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islami getirme problemimiz kafiderden 
ziyade müslümanlardan dogmaktadır. 
Kürdistana islam gelecek yaygaralarını 
kopararak,hem kürdistan islami hareketini 
durdurmaya çalışıyorlar, hemde düşma
nı uyandırmaya çalışıyorlar. Son gün
lerde dahi emperyalizmi islami gelişle 
kor kutup, Kürdistanı harebeye çevirdiler. 
Sunni kürdistanda eğer islami bir devlet 
kurulursa ortdogu biter,sözünü bile kafir
Iere söyleyen müslümanlar olmuşlardır. 
Ama buna ragmen biz Allahın inayetine 
inanıyoruz.En zor şartlar altında dava
mızı sürdürerek,ne dinimizi nede vatanı
mızı sahipsiz bırakmayacagız. Mücadele 
ve azim,özgürlük ve bagımsızlık bizim 
hayat anlayışımızdır. Davanda bizim 
hayatımızdır ... 

Mele Jor .. 23-04-91 

Dr. Gaburi'nin İhvan hakkında 
ki görüşleri 
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KÜRDLERİN UNUTAMIYACAGI LİDER 

M.M. BERZANİ 
Vefatının onbirinci yılında kendisini rahmetle anıyoruz. 

':}:' 

03.03.ı979 tarihinde bundan onbir sene 
evel Vaşingtondaki bir hastahanade 70 
yıllık Cihad dolu hayatı sona ererek Kürdi
stana uzak bir beldedevefat edip Allah'ın 
rahmetine kavuşmuştur. Kürdleri devamlı 
oyuna getiren empe!Yalist ve onun uşakla
rının ı 975 de kendısine ve hareketine 
indirdikleri darbe sonucu gam ve kederlere 
boğularak hayata gözlerini yuınınuştu. Kürd 
davasına ve Kürdistanın kurtuluşu için 
verdiğ! setin ve bilinçli mücadeleler netice
sinde buyük Kürd liderleri arasında yerini 
almıstır. 
Çünkü ta üç yaşında:yken bile ailesinin 
Kürdistan ugıı,tna verdıği mücadeleden do
layı hapse atılırken kendisi de Annesinin 
kuçağında zindana girmiştir. Türkler ta
rafından Abdüsselam Berzani'nin ve dister 
aile efradlarının gözleri önünde Kürd aa
vasından dolayı iaam edilmesi, Berzani'ye 
büyük te'siri olmuş ve hayatı bugibi man
zaratarla karşılaşmıştır. Düşmanın bu 
acımasız tutumu, Berzani'nin Kürd davası
na samirniyetini ve düşmaniarına karşı da 
hıncını artırmıştı. Bunu gerek İnglizler, 
gerekse Arap ve Türkler itıraf etmişlerdir. 
Hayatı bo~nca, işgalcilere karşı isyan ve 
direniş içinde olmuştur.Her nekadar Kurdi-
stanı K.urtarma sahasında nihai zafere ula
şamamışsa da Kürdlerin kalbierine bağım

sızlık meşalelerini yakma konusunda ve düşmana karşı direniş vemücadele ruhu verme 
konusunda başanya ulaşmıştır.Şu bir gerçektir ki düşmana teslim olmamak için Kürdi
stanın sarp dağlarında, uzun bir ömür zor ve _çetin ~ardarda mücadele vermek için her 
şeyi göze aimış ve asil mücqdelele örneğini sergil_emiştır. . 
En bariz örneği ı 946 da Iran Kürdistanında kurulan MAHABAD CUMHURIYET'inde 
peşmergeleriyle katılması ve orada Savunma Bakanlığııun görevini vüklenmesi, onun Kürd 
aavasının birli_ğine ve beraberliğine ne denli önem verdiğinın bir defilidir. Mahabat Cumhu
riyetinin, zalım Şah tarafından yıkılmasından sonra Berzani 500 peşmergesiyle birlikte 
halka fazla zayiat vermemek için ve çevredeki devletlerin şercinden l{urtulmak için rusyaya 
sı~ tır. 

.·::··.· .. ·.·. "::·: .. :::·-:>..:··:·:.·: · ... :··:.: .... ·:::· ..... ::: .... :·· .. ·:.·:.·.:···.:. ::·.··.:···:·:·· ... ·:·· .. .·., ... -:··.· -:··· · ... ·-:····. .·· ....... . 

BUyük Kürd Udeıi M()lla •• Must~a aar:latiill,I<üf<listan u~a veı-M~ Ştıutlu ve biliılÇır •. ,,·,: 
müca4elesbı<ieri dob(yıyefatıl'lin. oll.bitilıc;FY,l<i9ııtım1lrid~ ~htri~t1e ~~rve g.lllı11•••••·· 
onurlu müd!delesinitıdivanietti.~·v~•isti).{bijd~cl~,•d~vani••~d~<:~mu•!{.anitıoyıiı ()iıilııd.e···, · 
kendi$ineh.alkıriıızla birliktesöz veıiyotı.lz.< · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · 

.. . . . . ... . ...... . 

Asil ve ınkılabcı bir islami eğitime sahip olan Berzani, Rusyada kaldı~ müddetce oranın 
otoritesine de kesinlikle baş e~emi~ hatta geçimini dahi sepet örereK kazanmıştır. Rusr.
anın teklif ettiği makam ve mevkilen kabul etmemiştir. Berzaniye Hanedanlık, aşiretçilık 
veya otonomi taraftarı iftiralarını atanlar utansınlar. Sürgünde yaşadığı müddetce, 
hayatını Kürdün şeref ve haysiyetine uygun bir tarzda bir ba~sız Küraistanın mücadele 
ve özlemiyle ~eçirmiştir. Hayatının ve mücadelesinin kronolojisini çijmemize gerek görme
den, büyüklügünü ve liderliğini takdir ederek, ölümünün onoirinci Yılında rafimetle anıyo
ruz. 
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İslamda Bölücülük Dr. Xerzi 
Tarihte Bölücülük: 

Bölücülük kavramanan çok eskilere 
dayanda~ma Kur'ana Kerimden ö~reniyoruz. 
Hakim düzenlere karşı çıkan, onlarm huzuru
nu bozan veya ayrı bir düzen modelini getirmek 
isteyen hareketlere karşı sürekli 
kullandmaşhr. Kur'ana Kerimde zikredilen 
Peygambere bu ithamlar yapaldağa gibi, ismi 
zikredilmeyen Peygamberlere karşı da ayna it
hamlarm yapdda~ana ö~reniyoruz. İnsanlan 
hakka davet eden ve düzenin taguti hareketini, 
zorbah~ana ve gayri insani çehresini gösteren 
bu Mübarek insanlara bölücü denmiştir. 
Kafir düzenler, insanlara ucuz dünyevi vaadlerle 
kandnarak peygamberlere karşı kışkartmaya 
başardılar.Kurulu düzenin bunu yapmasa nor
maldar.Zira gelen peygamberler yeni bir 
düzenden söz ediyorlarda.Bu ise,kurulu düzenin 
sonu demekti.Bu arada kurulu düzenin 
nimetlerinden yaralananlar, nimet ellerinde 
gidecek korkusuyla feryat koparap hertürlü 
iftiraya başvurdular. İnsanlarm galeyanana, 
infialini celb etmek için: 
"Vatanamaza bölüyorlar, Düşmana karşı bizi 
zaydlatayorlaı; bölücüdürler" 
sloganlarana kullandılar. Cahiliye rejimleri, 
meydana gelen bütün yeniliklere vargüçleriyle 
karşı Çiktiiar. 
Örn~in: 

/ ) c /ç / 

--~_} ~-~L __ :~ LL::,/\\;,-~~~~~~_; 
~ -"=F-:j_ \) .,\~,.? _;::::~j \:;,'i\~ .J..~-s __ ~ 
-~,L ~~ \::::._,) y }:;. \~ ~~\.'.:Cı'~\,\ 
~L5~~~;~}j\ç.y·e -~Y-':~i_: 
~ ~.l... ')'\); (\ ~~5s-~ ~jd-~_; / · /" - v :- < · ~ .. . · ı\: 

Zuhruf 23/24 • ----· __ _:.,»,'-=-~ 

"Biz atalarımazdan böyle bulduk ve onlara 
uyuyoruz." 
gibi ifadelerle takliteilik zihniyetiyle yenilik ve 
de~işikliklere karşı çaktıklarana beyan eden 
aKur'ana Kerim, onlarm bu tür hareketlerini 
şu önerilerle eleştiriyor; 
Ayet: 
ı- Onlar gelmiş geçmiş bir ümmet idiler,(siz de 
bir ümmetsiniz,onlar kazandaklan kendilerine, 
siz kazanda~IDIZ size.Herkes yaptı~• ile 
hesaba çekilir.. 
2-0nlara deki:Ben size atalarınazdan 
bulduklarmaz şeylerden daha do~ru ve 
hayarlıslDI getirnledim mi •• ? 
3-0nlar atalarmdan bulduklan sapık yolu 
taklit ederek 
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yuvarlamp gidiyorlar.. 

4-0nlara Allabm indirdi~ine uyun dendi~inde, 
biz atalarımazdan bulduklarana uyanz derler. 
E~er Şeytan onlara cehennem azabana 
ça~or idiyse .• ? (Lukman,21) 

5-E~er onlaran atalan iyi düşünmeyip do~ru 
yolda olmasalar da ma yollarına uyacaklar •• ? 

Asramaz cahiliyesinde de ayna tablolarm teker
rür etmeleri sünnetullah'm yeryüzündeki teza
hürleri olarak görüyoruz.Önceki peygamberlere 
yapalda~ma göre onlaran yolunda olan 
mü'minlere de yapılacakhr.Bu cahiller batd 
küfür rejimlerini korumk için her yola başvuru
rlar. Din'i ve bütün mukaddes de~erleri maske 
olarak kullanarlar. Yakan tarihimizde bu sahada 
kürd halkma karşı kullandaklan desiseler ve 
dini saptarmalar hafızalardan silinmemiştir.ve 
örnek olarak kalmaya devam edecektir. 

İSLAM TARİHİNDE BÖLÜCÜLÜK: 

İslamın zuhurundan itibaren, di~er peygamber
lere karşı kullanalan bölücülük 
propagandalara, Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(sav) e karşı kullandakianna Kur'an-ı 
Kerimden ve siyerden ö~reniyoruz. Mekke 
döneminde Peygamber efendimize yöneltilen en 
büyük eleştirilerden bazdan; 

"Aşireti bölen, Anneyi evladmdan ayıran, Halk 
arasmda ikilik yapan" gibi bölücülük 
ithamlandar. Oysa Resuluilah (sav) nm bölölü
cülük hareketi, hakka batıldan ayırma hareketi
diydi. Hakka batıldan ayaran bütün Peygamber
lere bölücü denildi. Bölücü olan tüm peygamber
lere inanayor ve onlaran yolunda onlara tabi 
oluyoruz. Peygamperlerin yolu olan böylesi 
bölücülükle iftihar ederiz. Asri-Saadetten sonra 
hakim olan saltanat ve Kralhk rejimleri de, 
zulümlerine karşı çıkan bütün hareketleri 
bölücülükle, islam milletini bömekle sucladdar. 
Oysa islamm yüzde yüz tatbik edilmedi~i 
rejimleri de~iştirmek, hak düzenini getirmek 
Şeriatan bütün ahkamlarma uygulanmasma 
sa~lamak her müslümanm vazifesidir. O 
düzenlere karşı çıkınakla dini bir vazife ifa 
etti~inin bilincinde olmalıdır. Bunun bölücülük 
olmadı~• gibi, islam Cihadanm temel 
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rükunlerinden bir rükundur. Fakat islamın 
yüzde yüz tatbik edildiği yerlerde, her ferdin ve 
her milletin hukuku Şeratın koruması altında 
alındığı için bölücülük olmaz. Zaten gereği de 
yoktur.Ayet: 

Bu Ümmet bir bütündür. 

ASRIMIZDA BÖLÜCÜLÜK: 

Yaklaşık elli parçaya bölünmüş islam 
diyarında, islamın tam tatbik edildiği bir 
Ülkenin bulunmadığı bir ortamda, bölücülükten 
söz etmek abestir. Zira İslam hakim değil ki 
bölünsün. Dolayısıyla bugünün islam diyarında 
hüküm sürdüren batı• düzenler, islam 
düzeninden fersah fersah uzak olduklarından, 
onlardan bölünmek islamdan bölünmek 
manasma gelmediği her akli selim tarafından 
bilinmektedir. Bilakis küfür ve tağut düzenleri 
sayıldıkları için bunlarla dayanışma, birlik 
beraberlik ilan etme, düzenleri tasvip etme 
manasma geldiğinden küfürdür. Netice 
itibarıyla bu düzenlerden ayrılarak hak düzen
leri getirmek, hakkı batıldan ayırma manasma 
geldiği için farzdır ve peygamberlerin yoludur. 
TÜRKİYEDE BÖLÜCÜLÜK 
Türkiye laik bir Cumhuriyet olması hasebiyle, 
küfür düzenidir. Zaten Şeriat düzenidir derseniz 
sizi içeri atarlar. Türkiyedeki bütün islami 
gruplar, laikliği küfür düzeni olarak görmelerine 
rağmen, ne hikmetse TC devleti için kafir diyenler 
olmasına rağmen, ayakta kalması için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Düzenle birlik beraberlik ilan 
ediyorlar. TC nin din organizyasonu olan 
diyanetin ana konusu birlik beraberlik iken, 
diğerleri ise pek farklı bir tablo 
sergileyemiyorlar. Üzücü olan tara~ laik Kemalist 
rejimini ve türk devletini korumak için, dini 
istismar aracı olarak kullanmalarıdır. Devletin 
kendisi dini araç olarak kullandığı gibi, islami 
örgütler de aynı yolu takip ediyorlar. 
islamı tam olarak tatbik eden ülkeler, islamda 
bölüclük yoktur deme haklarına sahip olabilirler. 
Fakat İslam düşmanı olan laik rejim islam isti
lahlarını kullanmaya hakkı yoktur. "İslam da 
bölücülük varmı?" deyimi yerine "Laiklikte bölü
cülük var mı?" deyimini kullanmalaydı. Biz de 
deriz ki islam düzeninde bölücülük yoktur fakat 
laik düzenlerde bölücülük farzdır ! 

Türkiye gibi, Irak, Suriye ve İran devletleri de 
aynı propagandaln yapmaktalar. Saf Kürd müs
lümaniarına birlik ve berbaerlik satıyorlar. 
Gafil ve Cahil bırakılmış müslüman Kürd de 
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bunu anlamıyor ve aldanıyor. Zanediyorki 
bütün müslümanların birliği ve bütün halkiann 
beraberliğidir. Bu düzenierin bölünmesi islamın 
bölünmesi olarak görüyor.Oysa küfür ve tağut 
düzenine biat vermiştir,İslam düşmanı olan 
rejimierin bekasına çalışmaktadır farkında 
değil. 

İRAN'DA BÖLÜCÜLÜK: 

İslam Cumhuriyetini ilan eden Farıslar, islam 
adı altında müslüman Kürd ve diğer halklar 
üzerinde acımasızca zulüm ve işgence uyguluy
orlar. Şia mezhepçiliğinin uygulaması olan bu 
rejimi, islamın tüm şubelerini uygulamadığı 
için, tam bir islam nizarnı olarak görmek büyük 
bir gaflettir. Şiicilik taassupçuluğu hareketi ile 
Sünni Kürd halkı üzerinde uyguladıkları 
zulümler, Saddamın zulmünü aşmıştır. 
Hakkını istiyen ve islam adaletinin tatbiki için 
uğraşan kişi ve guruplan, islam Cumhuriyetini 
bölüyor bahanesiyle bölücülük damgasını 
vurarak hertürlü cezaya çarptınyor. Hatta idam 
ediyorlar. Son olarak büyük kürd alimi dünyaca 
ünlü hadisçi nasır Sübhani'yi idam etmeleri bu
nun yakin şahididir. Yapılan kathamların ve 
idamların sayılarını tesbit etmek mümkün 
değildir. Maalesef bu yapılanların hepsi islam 
adına yapılmaktadır. 

BÖLÜCÜLÜGE KARSI KÜRDLERİN 
TUTUMU: 

Yukarıda da belirtiğimiz gibi, tarihte bölücülük 
damgaları hep şahsi menfaatları korumak için 
kullanılmıştır. Bugün ki bölücülük tabirleri 
islamla biçbir bağlantısı yoktur. Kendi meşru 
haklarını isteyen ve hak nizamın gelmesi için 
uğraşan müslüman Kürd halkına da bu damga
lar vurolmaktadır ve ileridede vurulacaktır. Bu
rada önemli olan müslüman Kördün islamı iyi 
bilmesi, ferasetli ve uyanık olması ve 
Karşısında kullanılan dini terimierin bakiki 
anlamlarının neyi kasettiğini bilmesi ve bu 
silabla düşmanına karşı koymasıdır. 
Temenni ediyoruz ki Kürdistan da başlatılan ve 
PİK'in önderliğinde yürütülen, islami hareket 
sayesinde hertürlü hurafelerden uzak bakiki 
islam öğretileri halka intikal edecek ve halk 
gerçek islam ile devlet dinini birbirinden ayırt 
etmeye imkan bulacak ve bölücülük gibi 
saptırılan İstilahların esas manalarını 
anhyacak ve ona göre hareket edecekler. 
Böylelikle düşmanın oyununa gelmiyecek ve 
gerçek islamı da öğrenmiş olacaklar. 

Tekrar ediyoruz: 
Laik ve küfür rejimleriyle birleşrnek haram, 
bölünüp aynimak ise farzdır. 
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Mezalimin böylesi 
Bıhar 

Savaşın bitimiyle, kürdler için yeni bir dönem başladı Savaş yeni ümitler/e başlarken, 
bitişi kürdlere karanlık gelecekler getirdi. Amerika, Saddamın ordusunu tam imha etmeden 
geri çekildi. Saddam da Amerika ve batmın acısmı kürdlerden çıkarmaya başladı 

Amerikanın son dönemde Irakm uçak kullanmasma müsade etmesi, kürdlere vuru/an en 
büyük darbedir. AmeriktJ ikinci defadır kürd halkına darbe vuruyor. Amerikanm son 
oyunu Kürd halkını yeni soykınm ve vahşetlerle başbaşa bıraktı 

Hatırlarsınız, Kerkük çatışmasında 

Irak ordusu geri çekilirken ı 00 bin kürdü 
rehine olarak bera
berinde götürdü. 
Ve hepsini ölümle 
tehdit edip, Ame
rikan intikamını 
kürdlerden almak 
istedi. ı 00 bin 
insan ölümle baş
başa kalırken ne 
Amerikadan ne de 
dünyanın hiçbir 
yerinden ses çık
madı. Kürd ka
nınına karşı 

herkes suskun. 
Amerikada, bir 
köpeğin öldürül
mesi haber olarak 
verilirken, ı 00 bin 
kürd haber olarak 
verilmedi. Acıyı 
yaşayan ancak ve 
ancak kürdler oldu. 

Bunun akabinde güney kürdistan
da, insansıziaştırma politikası uygul
anmaya başlandı. Açlık, sefalet ve Çe
şitli hastalıklar yayılmaya başladı. Bu
na rağmen insan haklan ve dünya ka
muoyu suskun kaldı. Kürdistanı hapse 
alan komşu düşman ülkeler de, her türlü 

yardımın kürd halkına yetişmesini en
gelliyor. Engel olmakla kalınmıyor aynı 
zamanda, Kürd halkının yaşanmasıda 
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engellenıneye çhlışiliyor. Son Kerkük 
savaşı esnasında kürdler başan sağla

yıp Irakı köşeye sıkıştınrken , Tür
kiye hemen yardı
ma koşarak, Ordu
sunu kürdistana 
yığarak peşmer

geleri arkadan 
vurmaya başladı. 
Bir yandan Arneri
ka 

sahneden çekilip 
kürdleri canİ Sad
damla başbaşa 

bırakırken, diğer 
yandan uşağı olan 
Türkiyeyi kürdlerin 
üstüne saldırttı. 

D ünyanın 
gozu önünüde, 3 
milyon kürd SAD
DAMIN bomba
lanyle karşılaştı

ğından kürdistanı terketmek zorunda 
kalıyor. Kaçışlan esnasında Kadın 
cocuk ve yaşlılar hava saldırısına 

uğrayarak binlerce insan yol kenarında 
can veriyor. 
2.5 milyon kürd, İrana kaçmaya çalışı
yor. İran hududunda ı20 km lik kuyru
klar oluşuyor. Diğer kısmıda Türkiyeye 
kaçıyor. Kürdistan insansczla~t&rılıyor. 
Buna rağmen BM den insan hak ve hu
kuk havarileriden bir ses yok ... Son olay
ların gelişimiyle Bm lerden ve bazı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1 I!JI!!Il~lllll!ll!llli!ll:ıııılll!lJ 
kuruluşlardan sönük bir ses çıkıyor. 
Çıkan bu ses te HA V AR HA V AR seslerine 
yanıt olabilecek nitelikte değidir. Tür
kiyeye sığınanlardan günde SOO ile 
1000 kişi ölüyor. Çocuk denen varlık 
kalmıyor. Ölenlerin bir kısmı dağda 
kurt ve vahşi hayvaniara yem oluyor. 
Geri kalanlarda soğuk ve ve yağmurdan 
can veriyor. Doktorların raporuna göre 
bunlardan en az SO bini ölecek. Buna 
rağmen dünya insanlan sağır, dilsiz ve 
kördür. Görmek değil anlatılanlara bile 
insan tahammül etmezken, görenlerde bu 
acı manzaraya susuyor. Örneğin Türkiye 
kendi avucunda bulunan kürdleri ölüme 
terk ediyor. Bulgar Türkleri için dünyayı 
ayaklandırmaya çalışırken kürdlere 
sınır kapatıyor. Aldıklarınıda tel orgu
ler arasında ölüme terkediyor. Kendisi 
yardım etmediği gibi gelen yardımlan 
da engelliyor. Saddamın askerinden ka
çan kürdler burda Türk askeriyle karşıla
şıyor. saadamın silahiyle can vermeyen
ler burda Türk askerinin Tüfek dipçiği ile 
can veriyor. Yüzlerce insan dipçikten 
yediği darbe ile can vermiştir. Yani Türk 
askeri Saddamı aratmıyor. Kürdleri -
hemde dünyanın gözü önünde- öldürüy
orlar. Halbuki gelenler kürdistana ve 
kürdlere sığınan insanlardı. Gelenler 
kürd halkına teslim edilmeliydi. Çünkü 
kürd halkı onlara sahip çıkarak gerekeni 
yapardı. Bu kadar zavallı insan da can 
vermezdi. Zavallı minicik bebekler an
lamını vermediği kışı ve göçü görüp 
dünyaya gözlerini kapatmazlardı. Esir 
alınan güçsüz, gözü yaşlı analar ve kar
deşler bu vahşeti görmezlerdi. Yetmişlik 
dedelerde ömürlerinin son günlerinde bu 
acı dramı müşahede etmezlerdi. 
Bu vahşete sebep olan başta Amerikan 

ve ingilteredir. İngilizlerin kürdleri bom
balaması yeni değidir. 1918 de atılan 
bombalann yaralan hala iyileşmedi, 
kürd halkı hala o bombalarm yarasıyle 
inliyor. Günümüzdeki vahşet de tarihi 
serüvenin bir devamıdır. Saddamı dü
şüreceklerini bütün dünyaya ilan etmele-
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rine rağmen ani karar değişikliği ile 
Saddamı desteklemeleri, Kürdleri aç 
köpek olan saddamın önüne atmalan 
düşmanlıktan başka hiç bir şeyle tefsir 
edilemez. Amerika ise Kanserin baş mi
krobu, güncel kararlariyle emperyalizimin 
başını çektiğinden, emperyalizimin mas
lahatını koruyor. Kürdistanda başlayan 
son soykınmda, Amerika ve ingiltere 
< Irakın içişlerine kanşmıyoruz > diye 
karar birliğine varmalan, ve kürdistanda 
olan zülmü ve vahşeti görmemeleri, Kür
dleri Cani Saddamın vicdanına terket
meleri İnsanlık kavramını içeren hiçbir 
olgu ile açıklanamaz. Diğer taraftan 
irana sığınan milyonlarca kürd, apayn 
bir sefaleti yaşamaktadır. İranın politik 
yapısını düşündüğümde sosyalist ülke
leri hatırlıyorum. Demirperde hala İran
da canlılığını koruyor. Kürdlere kim
seyi yaklaştırmıyorlar. Orada ölenlerin 
sayısı da belli değildir. Türkiyenin kürd
lere izledeği politikayı, İranda izliyor. 
Kürdleri serbest bırakmayıp, tel örgüleri
ne alıyor. 
:·· 

Onuda vahşi İnsanlık katagorisine dahil 
etmemernk ne yazık ki olanaklı değil. 
Dünya emperyalizmi ve uşaklan modem 
İşkenceyi yaparken, İranı da onların 
yanında görüyoruz. Saddamı düşününce 
hangisi Saddam değilki. Halkımıza han
gisi insanlık gözüyle bakarak, insanlık 
kavramlarını çiğnemedi. Hangisi bize 
insanlık muamelesini yaparak, bize 
acıdı veya en azında bizleri insan yeri
ne koydu? Bunların malını yiyoruz hiç 
olamazsa, iyi davranalım diyen kim ol
du? Mutlaka her gün yeni Saddamlarla 
karşılaşmışızdır. Biz zaten Saddamsız 
gün görmedik, ama buna rağmen, hay-

8 
I 
2 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



atımızia özdeş bildiğimiz davamızda, 

hiç bir yönle taviz vermiyoruz. Yenile 
yenile yenmesini bileceğiz. Ancak modem 
soykırunlara dünyanın seyirci kalması, 
insan hakları savunucularının ses çı

karmayıp adeta olanları onaylaması 

düşündürücüdür. 

Başta söylediğimizin devamında- böy
lesi görülmemis ~tir- diyoruz 

ULUSAL BİRLİK VE 
~ 

BERABERLIK 
NEÇİRVAN 

Kürdistan halkı tarihin hiçbir döneminde 
bu denli büyük bir oranda ulusal birlik ve 
beraberliğe gereksinim duymadı. Kürd me
selisi ise dünya kamuoyunda ilk defa önemli 
derecede gündeme geliyor. 
Kürdistanın tüm bölgelerinde peşmerge 
kuwetleri faşist Arap, Türk ve Fars sömür
geci güçlerine darbe üstüne darbe vurmak
tadır. Kuzey Kürdistanda, PKK'ya bağlı 
peşmergeler, güney Kürdistan cephesi ve 
doğu Kürdistan Demokrat partisi peşmerge
leri düşmana büyük kayıplar verdirerek 
ulusal kurtuluş mücadelesini ilerletmektedir
ler. 
En geniş halk kitleleri müslümanı, sosyali
sti, işcisi, esnafı, memuru, köylüsü ve aydı
nı ile somut bir güç oluşturarak sokaklara 
düküldüler. Ulusal istemlerini haykırarak 
yürüdüler. Sömürgeci faşist rejimleri 1991 
girmemizle birlikte, çeşitli saldırılada pro
testo edip kürdistan şehirlerinin bir çoğunda 
direniş havasını yaydılar. PKK peşmerge
leri Botan ve çeşitli yerlerde faşist TC güç
lerine büyük kayıplar verdirdiler. Doğu 
Kürdistanın da durumu diğerlerinde farklı 
değildir. 
Bunun yanında zulmün ve işkencenin sonu 
kesilmemiştir. Kürd halkının kurtulaşa 
erdiğini göremiyoruz. Bu vahşetleri defedip 
Kürdistanı kurtarmak, amacıyla ortaya 
cıkan parti ve örgütler mazideki hata
larından dolayı düşmanı unutarak bir bir-
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lerine girdiler. İdeolojilerini ön sıraya ala
rak ulusal çıkarları arka plana ittiler. Bu 
tür hareketler halkımızın büyük tepkisine 
sebep oldu. 
Günümüzde ki durum 12 Eylül sonraki du
rumdam farklıdır. Yukarıda saydığımız 
menfi hareketler, ne halkımıza yarar getir
di nede politik bir çıkarı sağlıyabildi. Fa
kat herşeye rağmen kürd politik güçlerine 
tecrübe olabilecek neticeler ortaya çıkmış
tır. 

Kürdistan halkı ulusal birlik ve beraberliğe 
büyük bir ihtiyaç duymaktadır. Hemekadar 
geçtiğimiz dönemlerde bazı beraberlikler 
sağlanmışsa da başanya ulaşamayıp da
ğılmıştır. Gerçek ulusal birlikler ancak 
siyasi ve askeri alanlarda gerçekleştirilip 
kürdistanın beş parçasında ki güçlerin 
birleşmesiyle olabilir. Kürd halkı tüm parti 
ve örgütlerin birliğini istemektedir. Bu istek 
halkımızın içinde bulunduğu zorlukların 
giderilmesi için zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu 
talep tüm anlaşmazlıkların ortadan kalk
masıyla gerçekleştirile bilir. Evimiz olan 
Kürdistan düşman ateşiyle yanmaktadır. 
Bu ateşi Kürdistan içinde yaşayan tüm ins
anların elbirliğiyle ideoloji anlaşmazlıklar 
ve dargınlıklar düşünülmeksizin acil bir 
şekilde söndürülmelidir. 

Bu konuda haklı olduğumuzu söyle açıklı
yabiliriz: 

Bugün faşist Türk, Arap ve Fars devletleri 
tarafından yakalanarak işkence gören, öl
dürülen zulüme uğratılan sürgün edilen vs. 
halkımız, müslüman veya sosyalist olduğu 
için değil bilakis Kürd olduğu için bu vah
şetler içinde yaşmaktadır. Bir kürd insanı, 
kürdistanda gerçekleştirilen vahşeti kına
mak için gerek silahlı, gerek siyası ve ge
rekse diğer yöntemleri kullanarak mücadele 
edip yakalanırsa faşistler onun ideolojisine 
bakmaksızın, onun sadece Kürd olduğunu 
biler.ek, hertürlü işkence başına getirmek
tedirler. Durum bölyeiken düşmanımız bizi 
(müslüman, sosyalist, demokrat, vs) ayır
maksızın tek hedef seçerken niçin bizler bir 
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olmayıp düşmanı tek hedef edinmiyelim? gelenleri gördükleri halde bu birlig-e karşı 

Son kurulma çalışmaları yapılan Kürdi- olmaları .... 
stan İşçi Partisi, güney Kürdistanın cephesi Kürdistanın beş parçasında ki, parti ve 

ve Dogu Kürdistan Demokrat Partisi birligin- Örgüderin bir araya gelip birleşmeleri ulusal 

den oluşan ulusal kongre hazırlık komitesi, bir koferansın oluşmasıyla gerçekleşebilir. 

bizce çok olumlu ve desteklenmesi gereken Bu konferans tüm partilerin hazır bulun

bir girişimdir. Bu birlig-e tüm Kürdistan masıyla adil bir şekilde kötü fikirlerin bir 

örgüt ve partilerinin katılmaları halıkmız taraf atılmasıyla, sadece halkımızın kur

tarafından acil istenilen bir ihtiyactır. Bu tuluşu için gereken tüm müsbet yolları 

işten geri kalanlar bilmelidirler ki, Kürdistan tutarak bunu haledebiliriz. 

halkının kurtuluşunu isteme ciddi degiller-
dir. Hele bugün Kürd halkının başına 
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Kürd soykınını karşısında Müslümanların 
tavrı! 

Müslüman/ar, hay/ı zamandan birbirbirlerine karşı ilgisiz, birbirlerinin acılarını pay
laşmıyan hatta birbirlerine karşı düşmanlık yapan insanlar durumuna düşmüş/er. Bu 
durum, bugünlerde Kürdlerin topluca soykırımına uğratılmasıyla en duruk noktasına 
gelmiş bulunmaktadır. 

Şahsi çıkar ve menfaallar uğruna her 
türlü manevi değerleri satışa çıkaran 
sözümona müslüman toplum ve cemaat
lar yine sahtekarlık/arını suyüzüne çı
karmış bulunmakta/ar. Bir avuç petrolün 
korunması için milyarlarca Dolar harcı
yan varlıklı müslüman devletcikler, Kürd
lerin topluca yer ve yurdlarından kovul
malarına ve onbinlercesinin dağbaşların
da aclıktan, sefa/etten, soğuktan ölmesine 
hiç te vicdanları rahatsız olmamaktadır. 
Varlıklı varlıksız tüm müslüman devlet
lerin keyifleri yerinde maşallah. Bütün 
yardımların Hıristiyan, Yahudi ve diğer 
kuruluşlardan gelmesini beklemekte/er. 
Sanki dağbaşlarında anasının kucağın
da ölen çoçuklar, mayın tarlalarında 
parçalanan insanlardan haberleri yokmuş 
gibi davranmaları bu müslümanların ne 
derece gaflet ve cehalet içerisinde oldu
klarının bir delilidir. 
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Müslüman dahi olmasalar bile böyle bir 
felakete uğrayan bir topluma yardım 
etmemek onların yanında yer almamak, 
ne islamın rahmet ve adaletine nede in
sanlık şeref ve haysiyetine sığar. 
Saddamın tehlikesini sezen Kral ve Emir
ler Kürdlerin Halebcede uğradığı kat
liarnı bahane ederek Kürd insanlarının 
desteğini celb etmek istemişler ve bol 
resimli neşriyat düzenlemişlerdir. Ama 
Saddam tehlikesinin kalkmasıyla, yine 
Haremlerine çekilerek keyf ve zevke dal
mışlardır. Aynı durumu diğer ülke/eler
de görüyoruz. Senelerden beri Kürd halkı 
gibi mazlum gördüğümüz ve kendimizi 
yanlarında 

bulduğumuz ve haksızlığa uğratıldığı
nı, haklarının mutlaka verilmesini sa
vunduğumuz filistinli/er bu acı günde 
bizlere sırt cevrip, bizlere karşı Kafir 
Saddamın yanında yer almışlardır. 
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Diğer taraftan · senelerden beri Kürdlerin 
varlığından söz etmiyen türk cemaatlani 
eğer sözettiklerinde de "Biz bir birlik içeri
sinde olan bir toplumuz, bizde bölücülük 
yoktur, Bizler bu yurdun kurtuluşu için 
beraberce kan döktük ve şehit verdik." 
diye hitap ediyorlar. Kürdler haklanndan 
bahs ettiğinizde de zaman "Bırakın Alla
haşkına bu bölücülüğü, bunlar hep ingili
zin, yunanın oyunlandır. Bunlar bizim 
bölünmemeiz için kurulan tuzaklard ır." 
diye karşılık verirler. Sözümona müs
lüman aydın ve önderler ise, Kürdleri 
dünya Kamuoyunda gündeme geldigi.nde 
bazı şeyleri sezdiklerini hissedebiliyorsu
nuz ve aynı şahıslar şimdi ise " Çadır 
kuramıyan bir toplum, nasıl o/urda devlet 
kurmaya yeltenirler. Kürdler ve ermeniler, 
dikkat edin yine ingilizierin oyununa gel
meyin yoksa sonunuz kötü olur. Kürdler 
sizler hep tarihte Türklere karşı geldiniz 
ama her seferinde mağlup oldunuz artık 

akkıllanmıyacakmısınız?" gibi tehdit ve 
uyarıları dile getirirler. 

Biz Kürdlerin saflığından faydalanan ve 
bizleri kardeşlik ve müslümanlıkla uyutan 
bu zümre/er, Allahın bize verdigi. haklan 
isetyince, ya cahil olarak nitelendiri/iyoruz 
veyahutta ermeniler/e aynı kefeye konu
luyoruz. Kürdler hiç bir zaman Devlet 
olamaz ve Türklerden aynlıp gidemez, te-
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rimleri bu sahte kardeşligi-n ve aldatma
canın en bariz ömegi.dir. 

Diğer taraftan Avrupada TC'ye karşı 

bayrak dikmiş ve Şeriat Devletine talip 
islami kurluşlar da benzeri bir tavır içeri
sinde/er. Kürd mülteci/erin durumlarını 

TV'de her saat seyretmek mümkün. O 
insaniann kış ortasında dağbaşında 

cıplak korunmasız ac ve susuz olduklan
nı görmekteyiz. 
Bu acılarını birazcık olsun dindirrnek 
ve gereken insani ve islami görevimizi 
yerine getirmek için şimdiye kadar islami 
kardeşlikten, ümmet şuurundan bahseden 
kuruluş Cemaat/ann kapılannı çaldık. 

Ama maalesef hiçbir islami kuruluştan ve 
Cemaatten ne gereken yardımı gördük 
nede islam kardeşligini gördük. 

Prensipierimize sadık kalarak Cemaat ve 
kuruluş/ann isimlerini açıklamak iste
miyoruz. Ancak islam kılıfıyla ortaya 
çıkan Cemaat ve Partilerin, islamı kendi 
çıkarları için kullandıklannı ve bu.n
lann gerçek Ümmet ruhunu taşımadık
larını, şövenist ve Irkçı olduklannı 

müslüman Kürdlere duyurmak istiyoruz. 

Müslümaniann islamdan uzak/aştığını, 

islamın gereklerini yapmadıklarını biliy
orduk ama bu cemaat ve kuruluş/ann 

insanlıktan bile uzak kaldıklarında 

haberimiz yoktu, böylelikle bunu da ögren
dik. Artık bu toplum ve cemaat/ann 
Kürdlere islam kardeşligi. ve birligi. içerisin
de yanaşamıyacaklarını ve yanaştıkla

nnda da tersyüz edilmelerinin gerekligini 
ögrendik. 

Binlerce ve yüzbinlerce müslüman Kürdün, 
Cudi dağının eteklerinde öldüklerini ve 
yokoldukalannı ağiaya ağiaya gördük. 
Onlann bu can verişleri gelecek nesillere 
örnek olduklarını bilsin/er. Bütün bunla
ra rağmen Kürdlerin dininde taviz vermey
ip islamiyete dahada sıkı bağ/anma/arı, 

onların gelecegi.n nesli olduklannı ve 
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önümüzdeki dönemlerinin parlak olduğu
nwı bir göstergesidir. 

Gelecek Bizimdir. Hiçbir toplum hiçbir 
milleı ve hiçbir dava kan dökülmeden, 
fedakarlık yapılmadan doğup zirveye 
yeıişmemiştir. 

İSMAİL MERVAN 

Kürdistandayine katliam Zeynel 

Yıllardır müslüman Kürd milletinin 
vatanlan işgal edilmiş zalim güçler 
tarafından özgürlükleri ellerinde 
alınmış ve devamlı sömürülmüştür .. 
Vatanlan şu anda Kürd milletinin 
üzerinde yaşamış olduklan topraklardır 
ve uşak rejimler tarafından tahakkum ve 
zulüm altmda tutulmaktadır. Birinci 
Dünya savaşmda bütün islam beldeleri 
beynelminel küfür güçleri tarafından 
işgal edilmişti. Bu zorla gasp edilen islam 
beldelerinde, halkların direnişleri 
yüzünden işgal güçleri müslüman 
milletierin başına kendi uşakları 
durumunda olan insanlan getirdiler ve 
böylelikle dolaylı işgali sürdürerek o 
milletleri tarafından tabakkum altmda 
tuttular. Bu milletler içinde en fazla zulme 
uğrayan Kürd milleti olmuşutr. 
Yıllardır o milletin kanı akıtılıyor. 
Evleri harklan başlarına yıkılıyor. 
Tarihin kirli sayfalarını cevirdiğimiz 
zaman kürdlere yapılan zulümle 
karşılaşırız. Kürdlerin tarihi kanla 
yazılmıştır. islam beldelerinde işgal 
güclere karşı, Kürdler devamlı 
müslüman kardeşleriyle omuz omuza 
hatta ön saflarda çarpışmışlardır. 
Fakat sonueta yine o kardeş dedikleri 
milletler(!) tarafından zulme ve 
haksızlığa uğratılmışlardır. Müstekbir 
güclere karşı elpence duran uşaklar, 

Kürd milletine olmadık zulmü yaptılar 
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ve yapmaktalar. İşte Kürdlerin kaderi: 
Göç, Sürgün, işkence, Baskı, Zulüm ve 
köklü bir imha. Dün Türkiyede avrupanın 
sadık dostu Kemal Atatürk vahşice köklü 
bir soykınmına geçerken İranda İran 
Şahı, Irakta ingilizler aynı vahşeti 

işlediler. Bugün aynı cürümleri 
işlemekteler, işte HALEBCE! 
Beyinleri çatlatan ve kalbieri sıziatan 

HALEBCE. Hiroşıma misali dünyayı 

dehşete uğratan HALEBCE. Çoluk, 
Çoçuk, Kadın, Erkek, Gene, ihtiyar yerle 
bir edilen HALEBCE unutuldumu? 
O gün zalim Saddam rejimini destekliyen 
Amerika ve Avrupa neden seslerini 
çıkarmadılar. Birleşmiş Milletler ve 
Banş güvercinleri neredeydi?. Mazlum 
Kürd milleti yok edildiği zaman (!) O gün 
herkes susmuştu, müslümanlar(!)da 
Birleşmiş milletler de . Fakat büyük 
Şeytan Amerika ve Birleşmiş Milletler 
despot zalim Şeyhler ülkesini bahane 
ederek, sadık uşaklan olan zalim 
Saddama karşı herçeşit ambargoyu 
başlatıp meseleyi savaşa kadar 
götürdüler. Yine binlerce mazlum ve 
masum insanın kanını döktüler. Olan 
kime oldu. Fakir ve mazlum 
müslümanlara oldu. Saddam yine eski 
Saddam yine yerinde duruyor ve 
vampirliğine devam ediyor. Bugün yine 
Kürdistan kan ağlıyor. Saddamın askeri 
yine Kürdistanda herçeşit silahı deneyip 
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kullanıyor. Irak-Kürdistanmda binlerce 
insan gaz ve napalm bombalan altmda 
can verirken gibi iki milyona yakın isnan 
göce zorlandı ve göç devam ediyor. Bu 
insalann geleceği mechul. Sığmacaklan 

yeri anyorlar. Ama ne Amerika nede 
Birleşmiş milletlerio sesi çıkıyor. Despot 
zalim şeyhleri destekliyenler neredesiniz?. 
Kürdistanda yine zulüm yapılıyor. Hani 
Ucaklannız hani Tanklannız? Yoksa 
Kürdler insan değilmi? İşte mesele çok 
açık ve ortadadır. Ne zaman Kürd milleti 
sırtını bu müstekbir güçlere dayadıysa, 

o zaman arkadan haneeriendi ve sahada 
top olarak kullanıldı. Ne sosyalizm nede 
demokrasi Kürd milleti ıçın bir 
kurtuluştur. Diğer müslüman milletler de 
kukla rejimler tarafında tahakkum ve 
zulüm altmda tutuluyorlar.Müslüman 
Kürd milleti ve bütün müslümanlar da 
dahil kendi meselelerini islami bir 

:{':,, ::':'ô C::/ 

çözümle halletmedikleri müddetce 
devamlı zillet hayatını yaşayacaklardır. 

Bakınız bugün Amerika ve sadık 
uşakları bugün yine Kürdistan 
meselesinde aym saftadırlar. 
Özal, Saddama karşı çıkmak suretiyle 
Amerika ve Avrupa yı Türkiyeye yardıma 

çağırdı. Saddam karşıyım diyen Özal, 
bugün Amerika dostu ile cifte standart 
oyanamaktadır. Bir taraftan ıraktaki 

Kürd liderleri ile görüşüyor, diğer tarafta 
askerleri Kürdistanda halkı eziyor. Özal 
ve dostu Amerikanın bu hareketleri, 
müslüman Kürdlere karşı olan Saddam 
rejimine fiili bir destektir. 
Ey müslüman Kürd milleti artık uyanık 
olun uz. ·Yeter artık oyuna geldiğiniz. Bu 
milletin kurtuluşu ancak bu milletle olur. 
Bu millelde müslümandır. Ancak islami 
bir çözümle müslüman Kördierio meselesi 
hal olunur. 
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RADİKAL İSLAM VE EMPERYALİZİM 
İŞBİRLİGİ SIDDIKBERBANG 

Zaman büyük müfessirdir.İnsanlaruı asıl yüzleri zamanla tanuıu: Olaylar ve gelişmeler 
insanuı yapısuıı ortaya çıkarır. İşte bu gelişmelerden biride son Amerikan-İrak 
savaşmda ortaya çıktı. Savaş başlamadan konuşulan bir mesele vardı. Kürdistanuı 
kurulup kurulmama meselesi ... 
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Yıllardan beri özgürlük için çarpışan 

kürtlerin, bu savaş esnasında sessiz kal
ması veya olaylara seyirci kalması im
kansızdı. Tüm çevreler kendi çıkarlan
m düşünürken, kürellerin de kendi mas
lahatlanm düşünmeleri gayet doğaldır. 
Çünkü eşitlik, hüriyet ve adalet kavram
lanmn çiğnendiği bir ortamdayız. Ge
lişen olaylar da kimse inancını düşün
medi, çünkü inanç değil, masiahat savaşı 
verildi. Kürdistan proplemi için karşı

mızda üç grup gördük. 

ı-Amerikan ve batı 
2-Türkiye,iran ve suriye 
3-Diğer arap ülkeleri 

Yukanda saydığımız gruplan birer 
birer inceleyelim: 

ı-Amerikanın kürdler hakkındaki gö
ruşu, açık olmakla birlikte, bazı çevre
lerce yanlış anlatılıyor. Kürd meselesi
nin başım Amerikan çekiyormuş gibi 
bir hava estirmek istiyorlar. 

Halbuki kürdleri Amerikancılıkla 
suçlayanlarm , kendilerinin Amerikancı 
olduklarını görüyoruz. Ortadoğuda Ame
rikanın maslahatını koruyan onlardır, 
küreller değildir. Çünkü kürellerin devleti 
yoktur. Kürdler ancak kendi dertleriyle 
meşguldurler. Eğer Küreller Aınrikancı 

olsaydı ,Amerikanın yardımım görür
dü. Amerikan yardımım, küreileri ameri
kancılıkla suçlayanlar alıyor .. 
Ne Amerika ve nede batı, Kürd prople

minin çözülmesini istiyor. Her halde kürel
lerden yeni kurbanlar isteyeceklerdir. Yeni 

Cudi 16 

Halepçeleri yaratma eğilimleri vardır. 
Kürellerin son direnişinde, onların seyirci 
kalması bunun açık kamtıdır. "İrak 
topraklarının parçalanmasına razı 

olamayız" sözlerinin, haberlerden düşme
mesi kürdler için bir müjde olmaması 
gerekir. Savaştan sonra küreileri aç kö
peğin önüne atıp seyirci kalması bunun 
açık kamtı değilmi? Saddamın son 
vahşeti başlarken, Bush ben küreller için 
askerimin kanını döktürmem dedi. 
Bırak küreilere yardım etm~ .Şııddamın 
düşme ihtimali yükselirken,~erikan 
keşif uçaklan kürdistanın üstünde uça
rak Irak helikopterlerine önemli noktalar 
veriyordu. Eğer Amerikan yardımı olma
saydı Saddam kalkıp peşmergelerle çar
pışma cesaretini gösteremezdi ve bu 
başarıyıda sağlıyamazdı. 
Batının küreilere sahiplenmek isteme

siyle, Amerika insancıl görünerek yardım 
için asker gönderiyor. Halbuki Amerikan
ının öngördüğü yardım yine de Saddama 
yaramyor. Çünkü küreileri kitlesel hapse 
alarak Saddamı rahat bırakacak. Eğer · 
Amerikan gerçekten insancıl davranarak 
küreilere yardım etmek istiyorsa, Küreileri 
hapse alacağına Saddamı hapse alsın 

hem küreller kurtulsun hemde çevre ,ülke
ler. Bunu yapmadığma göre Saddamın 

ömrünü uzatmak için küreileri hapse alı
yor. Dünyanın hiçbir yerinde koyun kafe
se alınmışmıdır? Her zaman kurt ve 
yırtıcı hayvanlar kafese alınarak, şerle

rinden emin olunur. Bu da herhalde Aıne
rikamn insanlık anlayışıdır. 
Özgürlük için savaşan kürdlerin,ve Irak 
halkının mücadelesi desteklenmiyorsa, 
bu olay Saddamı direkt olarak destekle-
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Saddam mezalimini destekleyen Filistin- İnitifada dan bir görünüş 

rnek anlamına gelir. Zaten Amerika Sad
dam gibi bir piyonu ve ajanı nerede göre
bilir ki ? .. Savaşın olması Saddama 
karşı bir olay değildi, Irakın askeri 
cünü yoketmekti. 

::: :·· : 
etmeside Saddamı memnun etmek için-
dir. Onun için kürdis 
tanm kurulmasını istemiyor. 
Batı ise son günlerde Özellikle Gençerin 

ve Blümün insanlık davranışlan ve 
Alman hükümetinin yardımlan takdire 
şayandır. Gençerin: "Saddam uluslara
rası mahkemede yargılanmalıdır" sözü 
insancıl bir sözdür. Aynca Fransa ve 
diğer AT ülkelerininkaran kağıt üstünde 
kalmamalı, batı artık Amerikan baskı

smdan kurtularak hür karar vermelidir. 
Ancak batınında kürdistanda işlediği 

cürümler az değildir. Kürdleri bu hale 
gelmesinde batınında büyük suçu var-
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dır. Fakat şu kavranmalıdır ki bu va
him durumda susmak ve yüzbinlerce be
beği, kadının ve ihtiyann ölüme terk 
etmek hiçbir insanlık ilkesine sıkışmaz. 

2-Savaşm ilk günlerinden beri İran ile 
Türkiye arasmda başlayan siyasi trafik 
gözkamaştırmaya başladı. Aralannda 
yapılan anlaşma kürdlere her ne pahası
na olursa olsun özgürlügün verilmiyeceğiy
di. Kısa bir zaman içerisinde plandışı 

Özal ile Rafsancanİnİ karşılıklı ziyaret
leri ve dişişleri bakanlannın karşılık

lı temaslan, telefon görüşmelerinin asıl 

gayesi kürdlere özgürlüğü tanımamaktı. 
Saddamı tehdit etme~ amaciyle kopan
lan kürdistan yaygaralan Türkiye ile İra
nın ödünü koparmıştı. 
Dikkat edilirse kurulacak devlet ne iranda 
ve nede Türkiyededir. İrak kürdistanmda 
olmasma rağmen, Özal ve Rafsancanİ 
buna da tahamül edemiyorlar. Değilki bu 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kürdistan, kürdistanda olsun, Güney Ame
rikada da olsa Özal ve Rafsancanİ yinede 
tahamül edmemezler. Kürd ve Kürdistan 
kelimesi her ikisini de korkutuyor. 
Rafsancani, Özal ve Esad ağı Kürdistanı 

sarmaya başlayınca, arkadaşlan olan 
Saddamı da unutmaddar. Saddam masa 
başmda olmamasma rağmen onun çı

karlannı korudurlar. 
İşin garip tarafı bu hudutlan cizen 
emperyalizmdir. Irak ingilizierin petrol 
çıkarlarını korumak için kurulan bir 
kukla devlet hatta ilk Cumhurbaşkanı 
bile bir ingilizdi. İşte son dönemde zayıf
lıyan Saddam gücü, Kürd halkının öz
gürlük müjdesi olabilirdi. Ancak bu müjde 
radikal islamı temsil eden İran tarafm
dan özellikle engellenıneye çalışddı. 
Emperyalistlerin çizdiği hudutlarm yı
kdmasma tahammül edemedi. Emper
yalistlerin bile terk etmeyi düşündüğü 
sömürü hesaplarını, islamın edep ter
biye, adalet ve hürriyet kavramlarmdan 
nasibini almamaış radikal islamı temsil 
eden kişiler ve devletlerce korunmaya 
çalışdıyor. Emperyalistlerin çıkarlan-

nı karşdık beklemeden koruyorlar. 
Kendi tarih komşulan olan Kürdlerin 

. özgürlüğünü istemiyorlar. Sözde radikal 
islamı temsil eden İran, kemalizmi tern
sH eden Türkiye ile emperyalistlerin çıka
n için seferber oluyorlar. Türkiye bir 
yandan Irak hudutlarının değişmesine 
izin veremeyiz derken, diğer taraftan 
İran aynı sözü tekrarlıyor. Türkiyeye 
hem yol gösteriyor hem de cesaret veriyor. 
Zaten Türkiye eskiden beri küfrünü ut
anmadan açıklıyor. Emperyalizmin jan
darmalığını yapıyor. Türkiye devletini 
hiçbir Cumhurbaşkanı veya Başbakanı 
jandarmalıktan utanmamıştır. Ancak 
İran utandığmdan kendine arkadaş 
anyor. Milleti alıştırmak için, emper
yalistlere Türkiye ile birlikte dans sahnesi
ne çıkıyor. 
İran hür bir kürd hareketini hiç bir 

zaman istemez. Kendi güdümünde bir 
kukla hareket oluşturmaya çalışıyor. 
Her zaman kürdleri kendine bağımlı hale 
getirmek için çeşitli yollan deniyor. 

SADDAM'! DESTEKLİYEN CEZAYiR İSLAMi HAREKETLERİ 
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İranın yamsıra Müslüman kar
deşler teşkilatı, Yıllardan ben kürdi
stan hareketini durdurmak için elinden 
geleni yapıyor İran -Irak savaşının · 
başlamasiyle, Müslüman kardeşler teşki
latından büyük bir gurup Sddamın eline 
geçerek, Kürdlere karşı yeni bir koz ola
rak kullanıldı. Hatta bu teşkilatın men
suplan peşmerge evlerini dolaşarak ,< 
••:::::::::::tal:::':::::::ı~llm:::::::::::!J > teklifini 
yapıyorlardı. 
Bunun yanmda yıllarca kendilerine dua 
ettiğimiz Afgan mücahitlerinden 10 bin 
kişi Saddamın saDanna katılarak, kürd 
katliamına iştirak etmiştir. 
İntifada hareketi de bir bildiri yayınla

yarak <Asi kürdler öldürülmelidir> Sözü 
ile binlerce insan giderek bu katliama 
iştirak etmiştir.( Bu fetvayı 69. Nolu 
bildilerinde bulabilirsiniz) 
Filistin Kurtuluş teşkilatından 60 bin 

insan gönüllü olarak bu katliama iştirak 
etmiştir. 
Ürdünden 30 bin insan giderek kürd 
katliamına iştirak etmiştir. 
Münafiki halk <Mücahidi halk> teşkila
tından binlerce insan Saddamla birlikte 
kürd katliamına iştirak etmiştir. 
Bütün bu vahşeti yapadarken insani veya 
islami bir görev telaki ederek yapıyorlar. 

3- Diğer arap ülkeleride kendi çıkarlan 
için fırsat buldukça kürdleri kullanmaya 
çalışıyorlar. Özellikle Suudi Arabistan, 
İrana karşı Kürdleri kullanmaya başla
maya çalışırken, kürdlerin bu oyuna 
gelmemesi, Suudi Arabistanın parasıyla 
satın alınan silahlar Halebcedeki katlia
ma sebep olmuştur. Ancak son dönemde 
Saddaının tehlike oluşturmasıyla birlikte 
kürdleri bir daha kullanmak istemişler
dir. Hatta Halebce broşürlerini bile basa
rak körfez savaşından beri Halebce ha
berleri eksik olmamıştır.Son dönemdede, 
Kördierio özgürlüğe kavuşmaması için, 
çeşitli yollan deniyor .Am erkaya ve batı
ya fikrini kabul ettirmek için, eğer kürd-
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ler devlet kurariarsa Sunni islami bir 
devlet kurarlar, böylesi bir devletin olma
ması için Saddamın kalışı bizim için 
daha iyidir, rıkrini ileri sürerek Ameri
kayı ve batıyı kürdlerden uzaklaştır
mak için elinden geleni yapıyor. 
İran dünyayı korkuttuğundan, İslami 

bir kürdistanın oluşturmasına günümüz
deki dünya politakası taraftar olınıya
caktır. Ancak emperyalizme bu fikri su
nan sözümona müslümanlardan çıkması, 
kürd davasının Müslüman çevrelerde ki 
anlayışını gösteriyor. 

Kürd gücüne gelince; savaşla birlikte yeni 
bir güç oluşturmaya başladılar. Ancak 
imkanlan çok kısıtlı olduğundan, gereği 
gibi savaşamiyorlar. Elindeki silahlar, 
düşmana göre çok yetersiz. Onlara silah 
yardımı yapan ülkelerde yok. Ne emper
yalistler ne de islam ülkeleri, Kürdlerin 
bağımsız bir devlet kurmasını istemiy
orlar. Ağızlannda dolaşan, otonomi ve 
tampon bölge kelimesi de, Kürdleri hiçbir 
şekilde doyuramaz. Çünkü Kürd halkı 
özgürlük ve bağımsızlık uğrunda bin
lerce Şehit vermiştir. Otonomi ve özellikle 
tampon bölge oluşturma fikri dökülen 
kanın semeresi olamaz. Yeni gündeme 
gelen Tampon bölge fikri, Kürdlere mezar 
hazırlamak anlamına gelir. S Miliyon 
insam tel örgüler arasına almanın ne 
manaya geldiğini düşünün. 
Peşmergelere baktığımızda, yalmz Irak, 
Türkiye, İran ve Suriye ile savaşınıyor
lar. Aym zamanda Amerika ve batıyla sa
vaşıyorlar. Çünkü tüm güçler Kürdlerin 
bağımsızlığına engeldir. Dolayısıyla 
zor dorumda kalan Peşmergelerin, neka-
dar başan sağlıyabilecekeri mechul. 

:: ·~ . . . 

Cihad eden 
peşmergelere dua eder, Allah yardımcı
lan olsun diyoruz. 
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AHMET MÜFTÜZAD E'nin Beni Sadr'e yazdıgı Mektub 

Bili~dig-i gibi İran-Kürdistanının ünlü islam alimi Ahm et M üftiizade yıllardan beri sürgün ve 

~apıs_ h~yatı yaşamaktadır. Humeyni ile birlikte İslam devrimini gerçekleştiren bu büyük islam 

lıderının, kamuoyunda Kürd ve Sünni olmasından başka hiç bir suçu bilinmemektedir. Resmi 

makamlar, onu hangi suçlardan dolayı hapse ve sürgüne gönderdiklerini israrla gizlemektedirler. 

Maksadının sadece İs lama ve islam alemine hizmet oldug-unu, bunun dışında hiçbir hedefi ve 

maksadı olmadıg-ını buna karşılık ise Resmi makamların neden kendisini zindanlara tıkmak 

istediklerini ög-renmek için birçok mektup ve dilekçeler yazmıştır. Bunlardan bir tanesini de zama

nın Cumhurbaşkanı Beni Sadr'e yazmıştır. Metnini aynen aşagıda bildiriyoruz. 

Saym Cumhurbaşkanı Dr. Beni Sadr! 

Aşa~ıda işaret edilen birtakım problemler 

nedeniyle hükümetle ilişkiyi kesmeye karar 

verdim. Bu yüzden devletin gönderdiği temsilci ve 

heyetlerle kesinlikle görüşmeler yapmıyorum. 

Hatta resmi makamların önerilerine dahi cevap 

vermiyorum. 
Ancak sizin Hubregan (seçkinler) meclisindeyken, 

çalışmalannızdan dolayı bende yeni bir güven 

oluşmaya başladı. Di~er taraftan aziz kardeşim 

M. Partovmalinin sürekli ısrarları ve özellikle 

kendisinin Ihvani müslimden gönderdi~i üç 

kardeşin iyi niyetten kaynaklanan samimi 

baskıları beni ahlaki bir zorunlu~a itti. Bu 

yüzden bir kez daha Kürdistanın problemleri 

hakkındaki görüşlerimi yazıp size göndermeye 

karar verdim. Ümit ediyorum ki son genel 

toplantıda kültür Inkılabına yönelik 

yaptı~ınız konuşmayla ilgili olumlu 

de~erlendirmem do~ru çıkmış olsun. Yapılan 

önerileriler de siyaset pazarının bir sevdalısı 

gibi de~il, gönlü yanık şuurlu bir ferd gibi 

d~erlendirilsin. 

Kaldı ki bir hakikatı gizlemeye yada bir 

yalnışa teslim olmaya karşılık, bu pazar 

(siyaset) ın maddi ve manevi tüm değerlerini 

bana sunsaydınız onun alıcısı olmazdım. 

Benim için en önemli olan şey hükümetin islami 

olmasıyla toplumun saadet ve mutlulu~udur. 

"Allah (cc) bizim söylediklerimiz üzerine vekildir" 

Ayrıca bunun dışında devrimden sonra birkaç 

ay boyunca, konuşmalarımda ve 

mektuplarımda, ço~unlukla iki konu üzerinde 

israrla durdu~umu size hatırlatmak isterim. 

Bunlardan birincisi: Hükümet 

politikasının diktatörlü~e olan yönünün 

tedricili~idir. Bu suretle bencillik ve kendi 

kusurlarınıda itiraf etmek istemediklerinden, 

yaptıkları hatalar da, d üzeltHebilecek türden 

d~dir. Bu nedenle kendi hatalarmı telafi 
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etmek için, halkı öldürme noktasına ulaştılar. 

Nitekim bu hükümetin bilinçli veya bilinçsizce 

yaptı~ı hatalar yüzünden iş öyle bir noktaya 

geldiki, cinayetkar ve halk karşıtı gurupların, 

Kürdistan üzerine nasıl musallat oldoklarını 

gördük. Mali zararbır telali edilse lıile i§bDer:1le 

öldürülen delikanlıların, yetişkinlerin ve 

yaşlıların ean kaybı 1dali edileuıez. 
Fikri ve ahlaki kayıpların ise telafi edilip 

edilnıe,edğini de BDalk. AIWı bilic 

İkinci konu ise: Sulta (otorite) tekelcilik 

istemi; en tehlikeli ayrılık sebebidir. Inkılaptan 

sonra hizipleşme büyük tehlike arz ederek, 

ortamın açık bir şekilde bozuldu~unu 

göstermektedir. E~er bu çok partili oligarşik 

sistemde, üstelik namları ve nişanları mezhebi 

(dini) rehberlikle anılan ve kendilerini tamamen 

ve gerçekten halkçı olarak tanıtan bo kesim 

tarafından sürdürülmesi sözkonusu ise, bugün 

çok de~erli ınkılabı ile, zulüm görmüş 

müslümanların ve İran halkının gelece~i, 

dünyadaki bütün müslümanların ve özgürlük 

isteyenlerin ümitleri bugünden itibaren yok 

o·ımaya mahkumdur. Yarın da bu kendini 

be~enmiş inhisarcılar, Allah'ın ve halkın 

önünde yargılanacaklar. Bu parçalanma ve 

bölünmenin önü çok süratlı bir şekilde alınsa 

bile yine de geç kalınmıştır. 

Ne yazık ki yine aynı kişiler ·Ahmet Beyin 

deyimiyle (İmamın o~lu)· İmaının 

yalnızlı~ına sebep olanlar mecal 

bırakmadılar ki vahdeti oluşturmaya yönelik 

geçen yılın önerilerini- ki sizin vesilenizle yazıp 

göndermiştim ve "Son islam hükümeti" adlı 

. kitapta yayınlandı· uygolasınlar. Ümit 

ediyorum ki, siz· bu yıl ki önerileri -hem mektup 

yazmıştım hem de "İnkılabın problemleri" 

nin önsözünde yaınlandı- uygulama gücü. 

bulursunuz. Her nekadar sizin şahsen bu 

inhisarcılıkla ilginiz olmasada, sahip oldu~unuz 

} ' 

1 

• 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



makam ve imkanlar yüzünden Allah'ın ve 
halkın önünde sorumlusunuz. O ölçüde mükafat 
ve ceza göreceksiniz. Yine ümit ediyorum ki, 
kesinlikle savaşların kızışmasını da 
istemezsiniz. 

Hükümetin ilk değişim dönemlerinde yüksekten 
uçup, inkilabı ihraç etmek isteyen Beylere 
hatırlatmız. Niçin bu geniş faaliyet te'vil ve 
propaganda ile sonuçlandı. Bu geri çekilmenin 
nedenini şu anki Anayasadır. İçsavaşlara 
neden olan kendini beğenmişlik ve 
inhisarlıkdır. Hükümetin başları Tahranı 
terketme noktasına gelip, Şah Sultan Hüseyinin 
destanını tekrariatacak işler yapmasınlar. 
Sonuçta o günün gelip daha önce bütün İran ve 

Kürdistan hakkında söylediklerimin 
dogrulugunu görebilecekleri gibi, bütün bu 
söylediklerimin doğruluğunu da açık bir şekilde 
görmelerini Rabbimden diliyorum. 
Bir kez daha tekrarlıyorum: mezhep alimleri 
olan Beyler ve diğeleri daha ciddi ve daha samimi 
bir şekilde şu ilahi vaadi düşünsünler: 
" Yeryüzünde büyüklük taslamayıp, fesat 
çıkarmıyanlara Ahiret yurdunu hazırladık" 
Kur'anı Kerim. 
Kudret ve makam ugruna rekabetçiliği artırarak 
kendilerini ve rakibierini bu tehlikeli tefrika 
yolunda daha ileri götürecek işler yapmasınlar. 

Selam, bize ve salih koliara olsun 
AHMET MÜFfÜZADE 

Bu Çoçuklann hesabını kim verecek ? 
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Kürdistanda politik cıkmaz .. 
Lezgin 

Kürdistanda yaşanan siyasi lunıayı olduğu gibi sunabilmek gercekten zor bir iş. Çünkü kürdistanı 
sömüren ülkelerin hem yapılıırı hemıle felsefeleri değişik olduğundan, kürd luılkı üzerinde de değişik elki 
butılczyorlar. Devletlerin birbirine olan yakınlık ve uzaldık/arma oranla KiUd halkıda birbirinden 
yakınlıqu veya uzalclaştuu. 
Kürd luılkı ulus olarak bir birlik teşkil etmesine rağmen fikir ve felsefe olarak tamamen ayn bir yapıya 
sahiptir. Her beş parçada da miUi bir şuur/anma varsada, şuur/anmanın boyutu ve arzusu değişmektedir. 

·-~11JK8:fitrı-1ll~\fli.~lt#.~-1itt%1 
Bunun akabinde gelişen fikirler ve görüş
ler kürd davasının çıkınaza girmesine 
sebep olmuştur. Hala Kürdistan da bir 
kaç idoloji vardır. Kürdistanda politik 
çıkınaza sebep olan üç ana neden değin
mek istiyorum. 

ı- Kurtuluş icin uygun bir ideoloji 
nin seçilmemesi .. 

2- Islamın ruhhan din olarak kal 
ması. 

3- Kürd halkımn ideolojiler arasın 
da bocalaması. 

Yukanda saydığımız üç maddeyi ayn 
.ayn inceliyelim. 

ı- Kurtuluş için uygun bir ideoloji
nin seçilmemesi. 

1960 lardan beri başlayan bilinçlenme 
hareketinin, kavram mücadelesini aşama
ması, kürd davasının üzerinde olumsuz 
etki yapmış ve davayı düğümlüyerek iç
inden çıkılmaz hale sokmuştur. Kürd 
halkı, karşısında daima kavram müca
delesini veren aydınlara güvenip onlara 
itimad edememiştir. 
Çünkü Kürd aydınlan kavram mücade
lesinden kurtulamadığı için önderlik va
zifesini yapamamış ve böylece halkın 
desteğini kazanamamıştır. Özellikle 
kürd halkı arasmda cahillik ve ümmilik 
yüzdesinin yüksek oluşu buna yardım 

etmiştir. 

Örneğin aydınlar, zavallı ümmi 
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insanlara,sosyalizmi, Marxm diyalektik 
felsesini, Leninin mücadele ve devlet felse
fesini anlatmışlardır. Kürdistanda yer
leşen din anlayışı tamamen bu felsefe
nin ana ilkelerine terslik arzetmekte. 
Ka:tir kelimesi bile bir insanın dışlanma
sı için yeterli iken, aynca gidip bu kati
rin fikir kucağına oturmak tamamen ters 
bir olaydır. Zaten marxizim kürdistana, 
kürdistanın kurtuluşu için değilde, mar
xizmin kurtuluşu veya yayılması için 
girdi. Yani marxiziDin kürdistana girişi 
kurtuluş cağnsı değilde, millet ile müca
dele slogam ile girdi. Sosyalizim ve ko
minizim ile kürdistana girişleri sempati 
yerine düşmanlık kazandılar. Daha açık 
söylenınesi gerekiyorsa, kominizmin kördi
stana girişi ile marxizim kendine yeni bir · 
cephe meydana getirdi. Öyle bir cephe ki 
kominizınin sunduğu ilaç ta olsa, yılan 
zehiri olarak bilinir. Milletin yapısı bu, 
inancı bu. Din miletin kemiğine kadar 
işlemiş. Zülmün son noktasında bile, 
bildiği duasını okuyor. Böyle aşm bir 
şekilde inancına sanlan bir toplumda 
yeni yabancı bir tikrin çağncılığını 
yaı~mak, sevgi yerine nefret kazandırır. 

·. ~= : :· . 

yaklaşıldı

ğından hem dava lekelendi hemde halkın 
aydınlara olan itimadi sarsıldL O se
viyey~ geldiki kürd halkı gerçek yetimliği 
yaşadı. Bir yandan halkın aydın bildiği 
insanlar başka ideolojilerin çağncılığı-
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m yaparak kendilerinin proplemleriyle 
uğraşmazken diğer yandan, müslüman 
bildiği aydın kesimde hiçte halkın pro
plemlerine sahip çıkmadı. 

Özellikle dünyaya elveda diyen sosyalizi
min hala da kürdistan da diri kalmasıda 
kürd halkının ikinci büyük şansızlığı

dır. Kaldı ki sosyalizim diri iken kördi
stana yardım sağlıyamadı, öldükten 
sonra hiçte hiç sağlıyamaz. Kürdlerin 
kara günü olan Halepçe olayım, hicbir 
sosyalist ülke ne dile getirdi ve nede Cana
var Saddamı kınadı. Son günlerde de 
bütün dünya kürdistandaki soykırımı 

lanetlerken , sosyalist ülkeler başta Rusya 
ve Kuba olmak üzere soykırımı deste
klediler. Acıkça görülüyor ki güvendiği
miz dostlar düşman çıktı. Sözüm ona 
sömürüye ve zülme karşı kurtuluşu 

va' d eden sosyalist ülkeler, zülmü alkış
lıyor. Sosyalizmin son kurtancısı da 
milyonlarca insanın öldürülmesini ve 
sürülmesini hem alkışlıyor ve hemde 
yardım ediyor. Kürdistana putu yapıl
ması bile planlanan Castro' nun, bir 
Kürd halkını gözardı etmesi neyi ama
çlar? 
Kürd mücadelesini sosyalistler yüklendi 

diye hem batı ve hemde islam alemi biz
den kaçtı. Şimdi ise yanlış seçilen ideo
lojinin ölmesiyle, faturası kürd halkına 
kesiliyor. Yani içeride halka mal olmay
an fakat dışanda malolmuş olarak görü
len sosyalizmin cezasım çekiyor. 

2-Islamın ruhhan din olarak kal
ması. 

Islam dini inkılabçı bir din olmasma 
rağmen kürdistanda pasif ve ruhhan dini 
olarak kalmasıda politik bir olaydır. Bu 
olayın başlangıcı emevi dönemine day
anır. Dini, halkı susturup kendilerine 
itaat etmek için bir araç olarak kullanıl
mışlar. Abbasi ve Osmanlı döneminde 
de bu olay devam ederek, islam milli çı
karlan koruyan bir nesne haline geldi. 
Yani onlar uluslanmn çıkanm koru
mak için başka uluslan sömürme yolunu 
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takip ettiler. Sömür aracı olarakta is
lamı kullandılar. Örneğin islamda ol
mayan ve kürdistan da din olarak yer
leştirilen bir iki örnek vermek istiyorum: 

Sultana isyan etmekküfürdür--Politikaya 

kanşmak haramdır- -Kürdlere özgü bir 
devleti isternek ırkçılıktır- Devlet zalim 
de olsa itaat edilir- vs gibi saltanat sözleri 
islam diye yutturuldu. Aynca saltanatlar 
bu tikirlerin yayılması için halktan milis 
güç oluşturdular. Saraya bağlı özel hoca
lan ve din adamlan seçtiler. Tekkeler ve 
medreseler oluşturdular. Yam halka 
iletilen din devlet ve saltanat dinidir. Is
lam ile bir alakası yoktur. 
Kısacası halkın içinde yayılan din 

islam dinidir. Yani halkın inancı islam
dır. Ama devlet tarafından sunulan din 
islam değildir, sarayin boyasıyle boyanan 
uyuşuk bir islamdır. Bu dinde kiyam 
yerine haline şükür vardır. Düşünme 

yerine itaat taklit farzdır. Din, hoca ve 
saray dinidir, halk dini değildir. Yani 
halkın dini direkt anlaması menedilmiş
tir. Kul ile Allah arasına hoca sınıfı 

girmiştir. Hocalar da saraydan yemlen
mektedir. Yani yeni bir statü geliştiril

miştir. Bu statü ise halkın inancıyle alay 
etme olgusudur. Bir, üç, beş saray zibi
disinin keyfi için bir halkın maddi ve 
manevi olarak feda edilmesidir. Allah 
isteminin dışmda gelişen bu din ve bu 
toplum tamamen fıtrata ters düşmektedir 
ve gerçek islamdan uzaktır. 

3-Kürd halkının ideolojiler arasın
da bocalanması. 

Kürdistanda gerçek olan tek bir olgu 

vardır. Yani kürdistanın sömürülme 
olgusu. 1. ve 2. maddelerde kürdistanda 
bulunan politik inançlardan sözettik. Ve 
her iki inanem kürdistam kurtaramıya
cağım dile getirmeye çalıştık. Artık 

halk bu hakikati idrak etmiş durumda. 
Ne sosyalizmin ve nede devlet dininin 
proplemlerine çare olacağına kimse inan-
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miyor. Çünkü halk her ikisini denedi. 
Hem sosyalizmin ve hemde uyuşuk dinin, 
tutmaya değer bir tarafının olmadığını 
idrak etti. Her nekadar küradistanda her 
iki fikir varsa da gün geçtikçe kan kayip 
ediyorlar. Özellikle son Bonn yürüyüşün
de kuba elçiliğinin kürd sosyalistleri 
tarafından taşlanması, büyük bir aşa
mayı gösteriyor. Artık sosyalizim aşkı 
değilde kurdistan aşkı kürd gençlerini 
sardığmı gösteriyor. 

Islami kesimde ise eski tabular kırılıyor. 
Saltanatlarm ve devletlerin sunduğu is
lam, kürd halkını doyurmuyor. 

bağlıdır. Halk hocalara ve 
devlete ısmarlamıyor ve her söylenen hak 
olarak kabul edilmiyor. Herkes yeni haki
katierin peşindedir. Yeni araştırmalarm 
ve alternatiflerin peşindedir. ~lişen 
alternatifler arasmda gerçek islam ön 
plana atılıyor. Islamın gerçek kurtancı 
olabileceği fikri yayılıyor. Islamın 
kıyam ruhu, araştırılınaya çalışılyor. 
Islamın ekonomik, politik fikirleri etüde 
tabi tutuluyor. Ve son olarak kürdistanın 
proplemleriyle ilgilenen islami camaat ve 
islami parti çıkıyor. Islami bir partinin 
kalkıp kurdistanla ilgilenmesi gerçekten 
büyük bir aşamadır. 
Görülüyor ki kürdistanda yenilikler var. 

Halkta bu yenilikler arasmda bocalıyor. 
İster solu, isterse müslümanı olsun gör
mediği ve alışmadığı yenilikleri görüyor. 
Ama her ikiside bir şeyler peşinde. Kür
distan için yeni, sağlam ve metin fikir 
direklerinin temellerinin atılması .... 

Özellikle sol kesim, hala da müs
lümanlarm kürdistana sahip çıkacakla
rına inananmiyor. Çünkü gördükleri 
islam ve hocalar belli.. Hala büyük bir 
kesimi müslümanlarm bu işe el atma
larmdan kuşkulu.. Kuşkulu olmalanda 
doğal. Çünkü hala birbirlerini tanımıyor
lar. Zaman aşımıyla göreceklerdir ki 
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müslümarn kesim bu davayı canla başla 
kabul ederek yola çıkmıştır. 

Kürd halkı da kendisini sömürüden ve 
kölelikleten kurtaran bir dini istiyor. 
Sosyalizmi denedi olmadı. Kapitalizim 
de gözönünde. Onun da kürdlere yar ol
mıyacağı kesin . O halde Kürdlerin ön
ünde tek alternatif var. O da inkılapçı 
islama sarılarak hedefe varmalan. Kürd 
halkını birleştirebilen ve harekete geçire
bilen tek unsur dindir. Bundan dolayı 
islamın kürd halkı için tek ümit kay
nağı olduğuna inanmıyoruz ... 
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KÖRFEZ KRizi VE KÜRDiSTAN 
Ortadoğu volkam,faşist ,sömürgeci ve 

emperyalist uşaklığını yapan Baas reji
minin Kuveyti işgali ile tekrar alevlendi. 
Zaten volkanm zaman zaman kabuk 
bağlaması emperyalistlerin işine gelme
diği ve yaranın deşileceği belliydi. 
Kısaca İran -İrak savaşı neticesindeki 
bölüşüm emperyalistlerin çıkarlarını 

zedelediği için banş uzun sürmeyeceği 
belliydi. İrak ve iran 197 S Cezayir ant
Iaşması ile Kürdistanın kurtuluş müca
delesini bastırmak istiyorlardL O gün
lerde emellerine ulaştılar. Ancak yüce 
Allah, onların yaptıklan zulum ve vah
şeti hesapsız bırakmayacaktı."Zalim

lerin. yaptıklarmdan yüce Allabm ğafil 

olduğunu sanma " AYET ..• Bildiğiniz gibi 
sekiz yılik irak - · İran savaşı bu cürmün 
faturasını verdiler.Mazlum kürdlerin ahı 
gözlerinden çıktı.ABD ve yandaşlan, 

savaşı arzu ettikleri doğrultuda sonuç
landırdılar. Aynca kafir Saddam, iranla 
anlaşma saatleri 48 leri göstermeden 
dünyada emsaline rastlanmayan Halepçe 
katliamını gerçekleştirdi. Sonuç 6000 ölü 
10000 üzerinde yaralı, yüzbinlerce hay
vanın ölmesine ve doğanın bozulmasına 
neden oldu. 

İran - Irak savaşının bitmesi ardmda 
milyonlarca ölü, milyonlarca yaralı.Zalim 
Saddam müslümanlara yapılan bütün bu 
zulüm ve sefaleti gözardı ederek, seneler
ce yardım aldığı Kuveyt topraklarına 

girdi. Neticede yeni bir dönem başlamış
tır. 

KÖRFEZ KRİZİ 
Etme bulursun " Zalim zalime yardım 
ederek zülm eder ,sonra zalim dönüp 
kendi çıkan için zalimi vurur" Hadisi 
şerifte olduğu gibi önceleri ~D ve uşak
lan tarafından Saddamı Ortadoğunun 

kahraman ilan ettiler. Maddi ve manevi 
desteğini zalimliğine rağmen esirgemedi 
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ler. Öyle bir duruma geldiki , savaş son
rasında 1 milyon civarında deneyli tam 
donammlı bir ordu, kimyasal silahlarla 
uzun menzilli füzelere sahip ,kendine 
güveni artan, bir diktatörü ortaya çıkar
dılar. Bu şahıs da kendini büyüklük 
sarhoşluğuna vererek tuğyamm dahada 
arttırdı ve bu sefer arap liderliğine göz 
dikti. Bunu da milliyetçi ve yurtsever 
sloganlarm arkasında gizlenerek yaptı. 

Bu gelişmelerin hemen akabinde sekiz 
yıllık savaş giderlerin ve sözü edilen 
arap liderliği elde etmek için kuveyti 
işgal etti. Dünya kamuoyunada şunlan 
yansıtıyordu: 

Yapılan işgal hareketi arap birliği yolun
da ilk adımdır. 
Diğer yandan, ABD kendi uşağı Arap 
Petrol Kral ve emirliklerini 
savunduğunu söylüyordu. Zira ABD ve 
Batı Avrupa, Kuveyt den ürettiği petro
lün büyük bir bölümünü alıyorlardL 

Zaten Kuveyt emperyalist sistemlerin 
ortadoğudaki kuklası olduğunu hilmiyen 
mi var. Nihayet yukanda geçen hadisi 
Şerifin de belirttiği gibi, ABD ve yandaş
lan zulümlerinde öncülük yapmak için 
Saddamı öne sürdüler. Ama Irakın Ku
veyti işgali ise, ABD ve müttefiklerinin 
çıkarlarına ters düştüğü için, lraka gö
rülmemiş bir hırsla vurmaya başladılar. 
Yani dikkat edilirse Güney Kürdistandaki 
Kürd halkına karşı, en korkunc katliam
lan yapan Irak karşısında sessiz kalan 
emperyalistler,kuveytin işgalinde menfaat
lan sözkonusu olunca, bir bütün olarak 
telaşa kapılıp insan haklan,Demokrasi 
ve banştan bahsetmeye başladılar.Diğer 
yanda sömürgeci türk hükümeti bu sa
vaştan yaralanmak için, elinde geleni 
yapacağım söyleyip durdu. Zira TC yöne
timi ABD'nin ve öteki emperyalist batılı 
ülkelerin beğenini kazanmak AT'na gir
mek için bu fırsatı kaçırmak istemiy
ordu. Haliyle savaşın başlamasından 
önce, hükümet meclisten savaş yetkisini 
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aldı.ABD ye üslerinin kullanılınasma 
izin verdi. Bu fırsattan yararlanarak Fa
şist Ordusunu Kuey Kürdistana yığmaya 
başladı,Kürd halkmı da Göçe zorladı. 
Batmm sadakasına muhtaç olan Tür
kiye, bu yolda kaybettiği zararlan temin 
etmek için girişimlerde bulundu. Kriz 
boyunca TC'nin ekonomi zararlan, kral 
ve meirlikleri tarafından derhal karşda
nıyordu. Savaştan önce para karşılığın
da dahi bulamadığı silahlan parasız 
alabildi. Neticede TC Kürd kurtuluş hare
ketlerinin karşısındaki ezikliğini emper
yalistlerin yardımıyla gidermiş oluyordu. 
Bir yanda kamuoyu oluşturmak için Re
klam-yasalar çıkarırken diğer taraftan 
kendisinin açıkça yapamadığını emper
yalislerin yardımıyla Kürdistam bom
balıyordu. 
Bu durumlar karşısında ne sosyalist 
ülkeleri ve nede sözümona islami ülkeler
de bulunan islami Cemaatlarda üzerine 
düşeni yapıyorlardı. Sözümona islami 
Cemaatlar ABD emperyalizmine karşıdır 
diye Saddam Katiri destekler mahiyette 
gösteri ve yayınlan da neşrediyordu. 
İslam ise mazlumlardan yanadır. Ama 
islami bazı grurplar ise mazlumlan 
bırakıp zalimlerden yana yerlerini alarak 
kendi konumlanm açık bir şekilde 
ortaya koydular. 
Ya BM ve insan haklan savunuculanna 

ne denmeli? Kürdistanda ki imlıa ve jeno
sit eylemleri karşısında ses çıkarmayan 
bu emperyalist ·çıkar tuzaklan, kuveytte 
ki petrol uşaklan için günde birkaç to
plantı konferanslar düzenlemeden ede
miyorlardı. 
ABD ve yandaşlan insan haklan için mi 
hareket ettiler? Yoksa savaşı, Kürdlerin 
tekrar soykınmma uğramlaraı için mi 
yaptımz? Ey Kürd halkı, Kürdistan 
yamyor, bırakm aramzdaki siyaset fikir 
kargaşalarını, aşiret çekişmelerini, 
şahsı çıkarlan ve mezhep taasupculu
ğunu •••. Biraraya geliniz ve birliği sağlayı
nız. Aynca Ey Kürd yazar ve çizerleri 
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bırakımz edebiyat yapmayı, edebiyat 
devri kapandı, zaman iş yapma zamam
dır. Vatan namus, şeref, haysiyet ayaklar 
altında ezilirken edebiyatla uğraşmak 
abestir. 

SAİDİ EYYUBİ 

Güney Kürdistan 

Alqam olmuş babamı bekliyorum 
Onun o tatlı yanaklarında öpmek istiyorum 
Ve nihayet geldi babam 
Agtamaktan şişm4 gözleri 

Sebebini sonnak istedim 
Gösterdi günlük gazetelerini 
O manzaralan görür görmez 
Bayılacak gibi oldum 

Ey babacıgım 
Bu ne biçim ressam 
Böyle korkunc resim yapılvmı hiç 
Babam ise aglayarak cevap verdi 

Benim biricik kızım dedi 
Bunu bir ressam yapmamqtır 
Bunu katiller yaptı benim kızım 

Ey babacıgım ne olur söyle 
Gözlerimi bir türlü ayvamryorum bu cesetlerde. 
Burası neresi, bu insanlaruı sucu neydi 
Babam gel yanuna dedi 

Başladı anlatmaya 
kızım dedi, tek sucları Kürd olmaktrr 
Ey Babacıgım Kürd ve Kürdistanlı olmak sucmudur? 
Sucmıu:iur söyle, söyle babacıgım 

Burası neresidir insan cesetleriyle dolmuş 
Ve nihayet söyledi babam 
Burası Güney Kürdistandv kızım 

Ey güney Güney Kürdistanlılar 
Sizlere yanıyar içim 
Ey babacıgım bana 
Bir küçük silah ver 
EUerime sıgm 

Gidip bu mazlumların intikamrnı alayım 
Bu kardeşimin kanları yerde kalmasın 
Kahrolsun Saddam bu zulüm için 
Güney Kürdistanlı kardeşim yanryor içim 

XwuşkaEsmo 
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Özgürlük diyarindan Kürdistan Haberleri 
Teoride sosyalizm veya bir ileri mertebesi olan komunizm tüm haklara kendi 
kaderlerini tayin etmesini ve toplumlar arasındaki suııfsal farklaruı giderilme
sini savunmaktadır. Bunun böyle olmadığı, aksine tıpkı kapitalizm veya 
demokratik ülkelerde olduğu gib~ tam tersine işlediğini aşağıdaki röportajı 

okuduğunuzda göreceksiniz. 
,, 

Rus işgali altındaki Kürdistan aydınıyla 

yapılan röportajı olduğu gibi sunuyuroz: 

Soru: Kendiniz tanıtırmısınız? 

Cevap: Adım Hamza, Sovyet Kürdlerin
denim. Moskovada ekonomi dalında 

doktara yaptım. Annem ve Babam Kır

gızda oturuyorlar (Çin hududu) 

Soru: Orada yaşayan Kürdler aslen ora
lımıdırlar? Yani kendi öztoprağı olan 
Kürdistanda mı yaşıyorlar? 

Cevap: Sovyet Kürdistanında Kürdler 
kendi öztoprağında yaşarlar. Orası 

Kürdistanın bir parçasıdır. Rusyada 
Kürdistan yoktur diyenler yanılıyorlar ve 
bu doğru bir görüş değildir. Çünkü Kürd
ler .binlerce yıldan beri orada yaşıyorlar. 
Rusyada kalan toprak da Kürdistan'ın 

beşinci parçasıdır. Bildiğiniz gibi 1877 
Osmanlı-Rus şavaşı Bulgaristan üzerin
de başladığında, Ubeydullah Nehri, 
Ağrı dağı çevresinde kıyam başlattı. 

Bu bölge Azerbeycandan başlayarak 

Karabağ, Krepcar, Laçin ve Ararat dağ
ları arasıdır. Aras Nehrinin iki tarafıda 

Kürdistandır. Hatta Ermenistanın baş

kentide bu bölgeye dahildir ki Kürdçe 
ona RE;VAN diyoruz. 

Soru: Sovyet Kürdistanında yaşayan 

Kürdlerin sayısı hakkında bilginiz var
mı? 

Cevap: Gerçek sayı bilinmemekle birlikte 
1 milyon civarında olduğu tahmin ediliy
or. 
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Soru: Oradaki Kürd gelenek ve gören
eklerinde bahsedermisiniz? 

Cevap: Kürdistanda yaşayan Kürdlerin 
dini islamdır. Yalnız seksen bin civarın
da Yezidi dinine mensup Kürd vardır. 

Yazidiler Tiflis ve Revanda otururlar. Müs
lümanlar ise dağınık yerlerde otururlar. 
1927 de Kürdler Stalin tarafından çeşitli 

yerlere zorla sürgün edildiler. 
Kürdlerin sürgün edildikleri yerler: 
Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, 
Kirgizistan, Tacikistan, Azerbeycan ve 
Rusya. 
Sürgün esnasında ölen insanların sayı
sı belli değildir. Ecdat toprağında Kürd
lerin nasıl sürgün edildiklerini anlatayım: 
Askerler köye inip erkekleri götürür, ka
dınları geride bırakırlardı. Kürdlerde 
bir atasözü vardır. -Horuzu alırsan Ta
vuk yalnız başına ne yapar- Askerler 
onları alınca Köy Muhtarına sonra ha-
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beri bildireceğiz diyorlardı. Onları o 
zaman ağaçtan yapılmış trenlere vagon
larına bindirerek çok uzaklara götürür
lerdi. Zaten çoğu yolda ölürdü. 
1960 yılına kadar Kürdlerin pasaportları 
bile yoktu ve askere alınmiyorlardı. San
ki vatandaş değillerdi. ll. Dünya savaşı 
esnasında esir alınan Alman askerleri 
Kürdlerin oturdukları bölgeye yerleştirili
yorlardı. Kürdler ve Almanlar Esir mua
melesini beraberce görüyorlardı. Kürdler, 
her hafta karakala gidip kimlik ispatı 
yapmak zorunda kalıyorlardı. Güney 
Afrikada beyazların zencilere çektirdiği 
gibi... 

1960 yılından sonra Kürdlere askere 
alınmaya başlandı. Daha sonra Kürd 
çoçuklarına okuma kapıları açıldı. 
Bazıları diyorlarki Rusyada Kürd okul
ları, Enstitüleri ve Üniversiteleri vardır. 
Bunu aslı yoktur ve söyliyenler yalan 
söylüyorlar. Yalnız Erivanda, hükümetin 
propagandası için bir Radyo istasyonu 
ve/. birde Gazete vardır. Bı:.ıda yalnız 
dışarıdaki Kürdlere iyi görünmek içindir. 

Soru: Diliniz Kürdçeyi nasıl muhafaza 
edebildiniz? 

Cevap: Bu konuda bize yardımcı olan 
Kürd Aşiretleridir. Aşiretlerin olumlu, kat
kısı oldu. Çünkü aşiretler aile efradını 
birarada toplayarak bağımsız yaşarlar
dı. Büyüklerimiz kürdçenin unutulması
nı istemiyorlardı. 
1985 yılından sonra Kürdler Maskevaya 
gidip Ecdat toprağına dönmek istedikle
rini bildirdiler. Kendi toprağımızda oto
nemi hakkına sahip olmak istiyoruz. 
Daha öncede söylediğim gibi çeşitli Cum
huriyetiere dağıtılan Kürdler biraraya 
gelmek istiyorlar. 

Soru: Stalin'in Kürdlere karşı kötü dav
ranışı nasıl anlatılabilir? 
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Cevap: Bazıları diyorlar ki Stalin müs
lümanlardan intikam almak için bunları 
yaptı. Çünkü Şah Abbas zamanında 
Iran'dan büyük darbeler yemişti. Onun 
için müslümanlardan nefret ediyordu. 
Bundan dolayı hemen hemen tüm Kür
dleri sürgün etti. Ancak Yazidileri daha 
sonra geri döndürdü. Üç yıldan beri çte 
Ermeniler müslüman Kürdlere vuruyorlar. 
Bir kısım Kürdler Azarbeycana bir 
kısmı Kazakistana ve bilmediğimiz yer
lere gittiler. Biz az ve zayıf olduğumuz
dan dolayı Kürdlerin nerelerde oturdu
klarını tam kestiremiyoruz. 

Soru: Sovyetlerin Kürdler için ne düşün
düğünü biliyormusunuz? 
Acaba bir otonemi hakkı sözkonusumu
dur? 

Cevap: Gerçek ve açık bir şey yoktur. 
Kürdlerin birarada toplanmalarıda zor
dur. Son olarak Ermeniler Kürdistana 
hücum edip yirmikibin Kürdü kovdular. 
Yanı Kürdlerin Kürdistanda toplanmaları 
zordur. Azerbeycanda daha zordur. Çün
kü azerbaycanlılar Kürdleri istemiyorlar. 
Şimdide Kürdler kendilerini muhafaza 
edebilmeleri için otonemi hakkını istiy
orlar. 
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Soru: Gorbaçov yönetimi eski yönetimlere 
göre daha iyidir denilebilinir mi? 
Cevap: Valiahi gerçek söylenilmesi gere
kirse Kürd problemi için ne Gorbaçov 
nede eskileri iyidir. Geçmiş dönemlerde 
başımıza gelenleri unutmadık. Bizleri 
ecdat toprağında sürgün edip çeşitli 

Cumhuriyetiere dağıttılar. Sevyelerde 
söz edilen PERESTROYKA hareketi, hür
riyet ve can güvenliği ancak Gazete ve 
kağıt üzerinedir ama gerçekte hiç birşey 
yoktur. Halk birbirini öldürüyor ve hakaret 
ediyor. Örneğin Annem Babam Kırgızda 
oturuyorlar. Korku ve hücumdan ailem 
ve akrabalarım geceleri nöbet tutuyorlar. 
Burdan çıkmamızı istiyorlar. Bizde ne
reye gideceğimizi bilmiyoruz. Moskova bu 
olayların hepsini biliyor ve bir şey yap
mıyor. Bazen sözde birşey yapacakları
nı söyliyorlar ama gerçekte hiç birşey 

yoktur. Sözlerinin yalan olduğunuda bi
liyoruz. Biz şimdi diğer Kürdlerde yardım 
bekliyoruz ki bizlere sahip çıksınlar. 

Eğer bizlere yardım etmezlerse geri kal
anlar kayıp olurlar. 
Soru: Kürd partilerini nasıl görüyorsun ve 
nasıl bir yol izlemelerini öneriyorsun? 
Cevap: Kürd partileri birleşerek Kürdi
stanın beş parçası için çalışmalıdırlar. 

Bir partinin bu işi yürütmesi çok zordur. 
partilerde Kürdistan hamiyetperverliği 

olmalı. Kürd ve Kürdistanın başına 

gelen olaylarda mahzun olmalıdırlar. 
Soru: Kürdistan kurtuluş programı nasıl 
olmalıdır? Kürdistanın Marksizmle kur
tulacağına inanıyormusun? 

Cevap: Kürdistanın kurtuluş programı 

marksizmle olmamalıdır. Çünkü Mark~ 

sizmin Kürdistanda başarması imkan
sızdır. insan biraz düşünmelidir. Afga
nistana giren rus askerleri ne oldu? Bu
nun yanısıra Kürdlerin ört adetine ve 
dinine baktığımzda tamamen marksiz
me tersdir. Otuz milyon insanın dinini 
gelenek ve göreneğini değiştirmesi müm
kün değildir. Rusyada, Kürdlerin. dinleri 
ve hayatları için ne çileler çektiklerini bir 
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bilseniz. Ruslar diyorlardı ki: biz dini 
tamamen sileriz. Halk da bu partiye karşı 
çıktı. Şimdide görüyoruz ki Kürdler mar
ksizim ilkeleri doğrultusunda hareket 
etmiyorlar. 
Kürdistanın kurtuluşu için Kürdistan Ce
phesi oluşturulmalı. işler tek bir partiye 
bırakılmamalı. Bu partilerde inançları
nı oluşan cepheye karıştırmamalıdır
lar. Kürdistanın kuruluşundan sonra halk 
seçimiyle bir parti başa geçer. Kürdis
tan'ın kurtuluşu için bundan başka bir 
yol tanımıyorum. 

Soru: Kürdistan'ın kurtuluşu için PiK'in 
sunduğu islami programı nasıl değer

lendiriyorsunuz? 

Cevap: Böyle bir partinin ve tüzüğün 
olması zaruridir. Bildiğim kadarıyla bu 
parti Kürdistanın kurtuluşu için başka 
partilerle de çalışmak istiyor. Bu ise çok 
iyi bir şeydir. 

Soru: Sovyet Kürdistanında yaşayan 
Kürdlerle Ermeniler arasındaki ilişkiler 

üzerine bizlere bilgi verebilirmisiniz? 

Cevap: Tarihe bakıp aydınlanırsak, 
Bolşevik sisteminde önce 1915 de (Kay
zer hükmü esnasında) Ermenilerin TAŞ
NAK diye bir partileri vardı. Ruslar Erme
nilerin topraklarını terk ettikten sonra 
ermeniler devlet kurmak istediler. Bu es
nada Eermeniler Kürdleri kesmeye başla
dılar. Kürdleri bitirdikten sonra Azarilere 
başladılar. Aynı zamanda Azerbeycan
da Kürdlerde oturuyordu. O zaman Azeri
ler ile Kürdler birleşti. Daha sonra bolş
evik rejimi geldi. Kürdler ermenilere zulüm 
etti diyenierin sözleri asılsızdır. 

Sayın Dr. Hamza CUDi'ye verdiğiniz bu 
önemli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür 
ederiz. 

Dr. Hamza~bende sizlere teşekkür ederim 
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Kürdistan islam Dernekleri ve Partiya islaıniya Kürdistanİ, Güney Kürdistancia meydana gelen olaylar karşısında 
kamuoyunu bilgilendirmek için hayli faaliyette bulunup bildiriler neşretıniştir. Bunlardan bir tanesini aynen 
yayınlıyoruz. 

AMERİKA VE YANDAŞLARI KÜRDLERE 
MEZAR HAZlRLlYOR ! 
Kuveyt'te insan haklan ihlal ediliyor, masum insanlar öldürülüyor, bir milletin devleti 
işgal ediliyor diye dünyayı ayağa kaldıran/ar, milyonlarca insanın vahşi Saddam 
tarafından Çoluk Çocuk, Kadın ve İhtiyar demeden acımasrzca kat/edilmelerine, 
Vatanlanndan, Yurtlanndan kovulmalanna seyirci kalıyorlar. Oysa bu insanlar, 
kuveytteki insanlardan çok daha fazla eziliyor, öldürüZüyor ve buradaki halk da, Kuveyt 
halkından da fazla. Bütün Dünya Televizyonlan bu dramatik hadiseyi insaniann vic
danianna arzediyor. Sınır kapılannda ölen Bebek ve Kadınlan gösteriyor. 
Soğukta, yağmurun altında yalın ayakla can çekişenleri gösteriyor. Zalim Türk 
hükümeti ise bu mustaz'af insanlara hakaret üzerine hakaret ederek insanlık şeref ve 
haysiyetleri ihlal etmeye devam ediyor. Dünya kamuoyuna, yardım ediyoruz diye ilan eden 
Türk hükümetinin esas yüzü Basın ve yayın yoluyla meydana çıkmıştır. Türk 
hükümetinin jandarmalan dünyadan gelen yardımlan nasıl engellediklerini, dip
çik/er/e o yaralı halkı nasıl tartakladıklannı bütün dünya ibretle seyretmiştir. 
Türkiye - Amerika işbirliği ile Kürdler tekrar oyuna getirilmek isteniyor. Türkiye insanlık 
onurunu kırmakla sının açmamaya dırenirken serbes,[ Bölge yaygarasısının 
gayesi ortaya çıkmıştır. Bu konuda büyük endişelerimiz vardır. Omeğin: 

- Kmnboçya misali Kürdleri çadulara hapsetmek ve saddama rahat hareket imkanuıı saglamak. 
- Kürdistan sorununu gündemden sibnek ve Kürd tfirerı4ini pasi fize etmek. 
- Kürdleri her zamarı bölgede/d çıkarları için koz olarak kullarımaya müsait hale getirmek. 
- Belli bir bölgede, tel örgüleri içinde kontrolleri a1Juıdaolmakla bütün Kürdistan bölgesi içinde meydana gelebilecek tJ.iren4 

hareketlerini denetim altuıa almak. 
- OrtadotuYu daha rahat sömünnek için Kürdistan hareketini Kafes içerisine almak. 
- Kürdleri dış yarduna baf!ımlı hale getirip gelişmelerini her hususta engellemek. 

Eğer tampon bölgesi hususunda ciddi ise/er, Kürdlerin asırlardan beri uğrunda savaşı
tıklan ve yaşadıklan tüm topraklan içine almış bir olması gerekir. Toprak 
ve Vatan güvenliği sağlanmadan can ve mal güvenliği herzaman tehlikelerle karşı 
karşıyadır. 
Amerika Kürdleri yalnrz bırakmakla kalmamış üstelik Saddama açıkça yardım 
ederek Kürd halkının bu vahşete maruz kalmasına bilfiil sebep olmuştur. Sad
damın Helikopterlerine keşif görevini yapan Amerikan uçak/anna şahid olan Alman 
Muhabirinin ifadesi bunun açık delilidir. 
Bunu yapan Amerika şimdi ise yardımsever görünümüyle Kürdlere mezar hazırlıyor. 
Biz bağımslZ Kürdistanın ancak Kürd halkının emeğiyle olacağına inanıyo
ruz. Müslüman Kürd halkı, imkan ve olanaklan olan islami devlet ve kuruluşlardan 
meded ummamalıdır. İnsanlık şeref ve haysiyeti Irak sınınnda çiğnenirken bu 
islami kuruluşlar neredeydi? Neden bütün insani kuruluş ve batılılar protesto edip 
yardım ederke.IJ bu islami kuruluşlar susuyarlar ? Hani nerede Hizbullahi Müslüman/ar? 
Hani nerede Ummet ruhuna vanp sınırlan aşan teşkilat ve devletler? 
Kürdlerin bu durumlan karşısında susanlardan artık ne beklenebilinir? 
İslami kılıflara bürünerek Kürd halkını aldataniann gerçek yüzü ortaya çık
mıştır. 

İNSANLIK ŞEREF VE HAYSİYETİNE DUYARLI OLAN TÜM KİŞİ VE KURU
LUŞLARI VAZİFE BAŞINA DAVET EDİYORUZ. 

PARTİYA İSLAMİYA KURDiSTAN -PİK-
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MiLLET- ÜMMET- ZÜLÜM KAVRAMLARI 
GULİSTAN 

Millet kavramının Kur'an da en çarpıcı biçimiyle ortaya çıkışı dil olgusu
nun işlenmesiyle olmuştur. Rum süresinin 22. Ayetinde <Onun ayetlerinden 
biri de ,göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı 
olamsulır.Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır> denmektedir. Bundan 
da anlaşılmaktadır ki, insanları bir topluluk haline getiren en temel olgu, dil 
olgusudur. 

Aynı zamanda Kur'anın anlaşılabilirli
ğine delil olarakta, onun Arapça indirilme
si, gösterilmektedir. Çünkü Kur' an, ilk ola
rak Arap toplumuna inmiş ve çok doğal 
olarak Arapça inmiştir. Kur'anın Arapça 
inmesi, Arapçanın üstünlüğü anlamına 
gelmez. Çünkü Vahiy Arapçanın dışında 
bir çok peygambere inerek, Allahın me
ramı ifade edilmiştir. Tüm diller ,Allahın 
yaratığı ve onun yüceliğine delalet eder
ler. Beni İsrail kavmi ihranice konuştu
ğundan, Peygamberlerine vahiy ihranice in
miştir. Nuh kavmi Kürdçe konuştuğundan, 
onun vahyide Kürdçe inmiştir. Bunun 
yanısıra Allah biz bütün kavimlere pey
gamber gönderik buyurmasıda, dillerin 
eşit olduğunun bir kanıtıdır. Allah kendi 
isteği doğrultusunda, insanları ırklara 

ayırarak ,her bir ulasa ayrı bir dil tahsis 
etmiştir. Allahın her bir ırka bir dil 
ayırması, adalet ve eşitlik ilkesi üzerine 
olmuştur. Çünkü kendi nimeti olan dil 
olgusunu adaletle halklara dağıtmıştır. 
Bir millet diğer milletten üstün olmadığı 
gibi, bir dilde, bir dilden üstün olamaz. 
Yoksa Allahın mutlak adil olma kon~su 
şüpheye girer. 

ÜMMET kavramına gelince: Ümmet 
kavramı politik bir deyim olup, müslüm
anların birlikteliğini amaçlar. Ümmet 
kavramının ilk çağrıştırdığı şey hakim 
olma ideolojisidir. Her ideolojinin gereği 
ise toplumsal ve siyasi ilişkilerin düzenlen
mesidir. Farklı milletiere mensup olan 
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ların eşit ve dengeli bir birliktelik içinde 
olması gerekir. İslamın bir tek toplumun 
tekelinde kalması ve diğer müslüman bir 
toplumu baskı altında tutması, islama 
taban tabana zıt bir ameldir. Toplumsal 
ilişkilerin yanında siyasi ilişkilerde , üm
met kavramı içinde çok önemli bir yer 
tutar. Siyasi yaşama katıilmak, ümmet 
olmanın en başta gelen gereklerindendir. 
Cuma namazı bunun en başta gelen deli
lidir. Kur'anda cuma namazı mü'minlere 
farz kılınmıştır. Yönetirnin başında 
olan kişi, yada kişiler müslümanlara yöne
tim hakkında bilgi vermeye yükümlü tutul
muşlardır. İslam yönetiminde her toplu
luk, her fert islamın hakkıyla yaşatılıp 
yaşanmasından sorumlu tutulmuştur. 
İslam yönetiminde hiç bir fert ve topluluk 
avam olarak kalamaz. Eğer bir toplum 
avam olarak kalmayı yeğliyorsa islam 
sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir 
yok eğer avam olarak bırakılıyorsa zül
mediliyor . Bu durum karşısındada 
kıyam etmek farzdır. Çünkü zülme uğra
yanlar haklarını aramak zorundadırlar. 
Allah Kur'anı Kerimde <Bir millet kendi 
özünü değiştirmedikçe ,biz onların duru
munu değiştirmeyiz> demektedir. 
Ümmet kavramı beraberinde eşit seviye
yi,eşit şartları ve birlikteliği gerektirir. 
Eğer ümmet olunacaksa beraber ümmet 
olunmalı her millet kendini "(immet içinde 
temsil etmelidir .Bir toplumun hakimiye
tinden veya belli bir kitlenin birleşmesin
den ümmet olamaz. Ümmet müslüman 
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ulusların birlikteliği olduğuna göre,haki
miyet ve yönetim de uluslara paylaşılma
lıdır.Thrihte kurulan saltanatlar ve islam 
adıyla kurulan tahtlar hiçbir şekilde 
ümmet olduklarını kanıtlayamazlar. 
Çünkü kurulan devletler belirli ırk ve 
zümrelerin elinde olduğundan ,diğer müs
lüman ırklar söz sahibi olamamıştır. 
Dolayİsiyle onlar ümmeti değil, ancak 
kendi ırklarını temsil edip, diğer ulusları 
da islam narnma sömürüp zülüm etmişler
dir. Eğer Ümmet olunacaksa birlikte üm
met olunmalıdır. Her zaman belli bir 
kesim ümmet olmamalıdır. Veya beli bir 
kesim ümmeti ben temsil ediyorum deme
melidir. Her kendine müslümanım diyen 
kişi, ümmet olmaya hak kazanmıştır. 
Bunun yanısıra Allah ·ferdin eberniyetini 

dile getirirken İbrahim as. mı örnek ver
ir.< İbrahim Allahı birleyerek, ona itaat 
eden,-bir ümmet- idi. O ortak koşanlar
dan değildi.> diyerek insanların fert ola
rak dahi ümmet olabileceklerini, islamı 
yanlız kendi nefsi üzerinde yaşayabilecek
lerini vurgulamaktadır. Ayrıca bu ayet 
büyük ve kemale ermiş ümmet içinde 
ferdin önemini de gösteriyor. 
ZÜLÜM Kavramı ise hakim zümrelerin, 
şahsi çıkarları veya ulusal çıkarları 
gözeterek, başka fert ve uluslan sömürüp, 
maddi ve manevi zarara uğratmasıdır. 
Zülmün boyutu olayın önemine göre belir
lenir. Kur'anı Kerimde zülüm konusu bir 
kaç bölüme ·ayrılır. Zülüm yapı olarak 
çirkin olduğundan, kötü şeylere vasıf 
olarak kullanılır. Örneğin Allah şirki 
kötülükle açıklarken, o büyük bir zülüm
dür diye dile getirir. Bazen zülüm insanın 
kendi nefsine olabilir, bazen de başka ferd 
ve topluma olabilir önemli olan zülmün 
her yönüyle çirkin olmasıdır. 
Kur'an geçmiş peygamberlerden bahse

derken, tebliğ ettikleri toplumların pey
gamberlere inanmamalarının yanında, 
onlara zülmetmiş olmaları kınanmak
tadır. Ve daha çok bunun için helaka 
uğradıkları belirtilmektedir. Ayni zaman
da müslümanlara kendi kendilerine zül-
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metroemeleri gerektiğide sık sık belirtil
mektedir. 
Bunun yanında bir tolumun diğer bir 

topluma zülmetmesi islam anlayışında 
asla yeri olmayacak bir olaydır. Zülüm 
toplumlar arasında çizilmiş en belirgin 
çizgidir. Bazen zülmeden toplumlar kafir
likle suçlanmış toplumlardır. Çünkü 
zülüm münkerin doruk noktası olup, ilahi 
düzenin mihengini bozguna uğratan bir 
olaydır. İlahi adalet çirkefin doruk nok
tasını ancak zülüm ile açıklayabilmiştir. 
Özelikle müslüman toplumda zülüm olgu
sunun görülmesi ilahi nehyi çiğnemek 
anlamına gelir. Oysa ki Allah müslüm
anları, adil düzenin ve eşitliğin namzetleri 
ve öncüleri olarak seçmiştir. Müslüman
ların kalkıp ilahi adaleti çiğneyerek, kafir 
muamelesi yapmaları, onları" ilahi adale
tin namzetleri" olan vasıflarından çıka
rır. Yani zülm eden müslüman bir toplum, 
Allaha olan va'dini çiğnediğinden, Allahın 
öngördüğü müslüman kitleyi temsil ede
mez. 
Zaten biz bügün bunun acısını çekiyo

ruz. İslam ve adalet narnma işlenen tarihi 
çirkeflerin faturasını ödüyoruz. Zülmün 
hak gösterilmesi ve hakkında kayıp ol
ması, yeniden hakkı gösterıneyi zorlaş
tırmıştır. İnsanlık değe:derin, hüriyetin 
ve adaletin en fazla çiğnendiği diyar islam 
alemidir. Bu ise nedenli müslümanların 
ilahi emirden uzaklaştığını gösterir. 
İnsanın kendi nefsine zülmüne bile karşı 
olan Kur'an bir toplumun diğer toplum 
üzerindeki fiili zülmünü asla kabul etmez." 
Suçsuz yere bir insanı öldürmek tüm in
sanlığı öldürmek gibidir" diyen Kur'an 
yürümeye bile başlamamış bebeklerin, 
gülen bir dünyayı hiç görmemiş çocuk
ların, dünyası dört duvar arasına hapse
dilmiş zayıf kadınların öldürülmesini 
hiçbir şekilde kabul etmez. www.a
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Kürdistan yine kan ağlıyor 
Selahaddin Eyyubt 

BiZi~ adamları bir ulus hakkı.nda sosyolojik tahliller yaparken inanclarmı ve kültürlerini dik

katı na~a~a alarak. yaparlar. Isl~.mı~ ~oguşu, insanlarm hayatındaki promlemlere çözümler 
~.aa~e~~igınden daıma zulme, somuruye, despot baskı ve işkencelere ugramış mazlumlarm 
ozgurluk ve adalet arıyanla_rm kurtuluş sıgmagı olmuştur. Eline, diline, koluna pranga vu

rulanlara reçete olmuştur. Islam pasivize edilip sarayiara mahkum edilmeden önce daima 

yal.m. ayakla~m, bal~ı~ı ç_ıplaklarm, ~u/me ugramışlarm, onur, adalet, özgürlük ve hürriyet
lennı sembolıze etmıştır. Islam Emevı, Abbasi ve Osmanlmın idare maslahatları için, bir araç 
ve sıçrama ta~tas~ olarak kullanılması ile artık mustaz'afların remzi olmaktan fersah fersah 

uzaklaştı. ve boylelık/e ruhbanlaştırıldı 
· · mil!lm; 

Müslümanlar, mahkum hocaların, gardiyan 
Sultanların kuru kölesi olmaktan kurtulama
dılar. Binaenaleyh, islamı mahkum ettiler. 
Emperyalizmin 1914 de dünyayı paylaşım 
savaşı akabinde, değişik çoğrafyalarda ki, ulus
lar kurtuluş mücadelelerine başladı. Bugünki 
mevcut devletlerin yapı ve statüleri, Yaşing
tonda tayiı:ı edildiği gerçeği inkar edilemez. Bu 
hesaplar doğrultusunda, dörtbin yıllık tarihi ve 
otuz milyonluk nüfus potansiyeli oluşturan Kürd 
halkına, SEVR ve LOZAN'da verilen vaadler 
yerine getirilmeyip beş ükleye paylaşıldı. Kürd 
halkı, uluslararası istikbar ve yerli işbirlikçi 
idareciler tarafından daima hor ve hak1r görü
lüp, yetim üvey evlat muamalesinden daha aşa
~ılayıcı kategoriya tab! tutulmuştur. Uluslara
rası istikbar güçler, ortadoğuda dengeyi sa~la
yabilmeleri için daima bu ço~rafyada krizler 
oluşturdular. Varşova paktının yıkılşı ile 
küfrün tek millet olduğu yeniden tahakkuk et~ 
miş olması da gözden uzak olmayan bir realite
dir. 
~BD emperyalizmi, Varşova paktının yıkılşı 
ıle NATO'nun devamına yeterli gerekçe biılabil
mesi için kendisine yeni alternatifler oluşturma
sı gerekecekti. Bu vesile ile İran'a karşı olan 
~addam'a yeterince Silah vermeleri, stratejileri 
ıcabı yalnış olmaması gerekir. 1988 de tran 
ile Irak arasında ki ateşkesten sonra, bir delili
~e meydan vermemesi ve İsrail için de bir tehdit 
unsuru olmaması için elden Irakın silahların 
imha edilip elden çıkarılmalıydı. 
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silahlar korkunç gösterHip kendisini 
aslanlaştırdılar ve Kuveyte musaBat 
ettiler. Kuveyt sekiz yıllık savaşta 
Irak'a gereken yardımı yaptı~ı gibi: 
~rak topraklarından petrol çalınayı da 
ılımal etmedi. Ateşkesin akabinde, Ku
veyt vermiş oldu~u yardımlarını borç 
sayarak Saddamdan geri istemesi, Ku
veytin işgal ve ilhakına yetmişti. Em
peryalizmin ittifak güçleri cüce ve ürkek 
Saddam'ı devleştirip Kuveyte saldır
dıktan sonra, hakperest görünüp başı
nı ezmekle bir taşla iki kuş vurmuş 
olacaklardı. Bir yandan kendi türedisi 
olan Saddam'ın silahlarını imha et
mek, di~er yandan ekonomilerini düzelt
miş olacaklardı. Elbette ki bu körfez 
savaşı, çok boyutludur. Ortado~uda 
gelişen islami hareketleri pasivize et
~ek, İsrail'i koruyup kollamak, yerli 
aJanları olan statükocu melikler, şeyh 
ve sultanları korumak ve ortado~uda 
üslerini geliştirmek gibi çok boyutlu 
sebepler yatmaktadır. 
Saddam ise, emperyalizmin militarİst 
güçlerin ayaklarını öperek, çareyi kuzu 
kuzu teslim olmada buldu. Batıya 
karşı kullanmadı~ı en modern silah
larını, bunun içine kimyevi silahlar da 
dahil, Kürd halkına karşı vahşice kul
landı. Körfez savaşında, "Tavşan kaç, 
Tazı tut" misali bazı hümanistler Sad
damı lanetlerken, Kürd halkının trade-
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jisine tud yemiş bülbüller gibi dillerini yutup 
kulaklannı tıkayıp gözlerini yumdular. 
Kürd halkı, zulüm nedir çok iyi bilen bir ulu
stur. Onu için dünyanın neresinde ve kim olur
sa olsun daima mazlumun yanında yerini al
mıştır. Azerbeycandaki, Bulgaristandaki zulme 
gözyaşı dökenlerin, acaba Kürdler için dökecek 
bir damla gözyaşı yok mu? Nerede minderde 
çaka satan hatipler, yazarlar, edebiyatcılar, 
sanatçılar ... ? Tüm dünya insanlan bu tradejiye 
duyarsız ve lakait. 
Asr-ı Saadette, iki defa Habeşistana hiçret eden 
müslümanlara ortacağdaki bir hristiyan hüküm
dan olan Neccaşf'nin mülteci müslümanlara 
karşı nedenli insancıl davrandığını, bu dev
rin hümanistleri örnek alıp utansınlar. Çağ 
adadık diyenierin ne de kadar çağların geri
sinde olduklannı göreceklerdir. 
Saddam'ın tüm zulümlerine musamaha göste
ren, Avrupa ve ABD emperyalizmi, bugün timsah 
gözyaşları ile Kürdlere Çadırkent kurduklarını 
aniatmakla bitiremiyorlar. Ama 1988 de kimya
sal silahlar altında 5000 Kürd can verirken 
Televizyon ekranlarında, bu kadar gösterme
mişlerdi. Bugün ise ABD'ye kafa tutan Sad
dam'ın zalim, kendilerinin haklı olduklarını 
ispatlamak içindir. Yoksa Kürdlere çok acıdıkla
rından dolayı değildir. Saddam ekonomik am
bargoyu kaldırtmak için, Talabani ve Barzani ile 
görüşüp otonomi vaadlerinde bulunması,
BUSH'un vaadlerinden farksızdır. 

Tarih tekkerrüden ibarettir bu tür vaadler 
kann doyurmaz. Bu tradejik duruma in

Dikkatinize .•.• 

Ba§ıms~z !slami Kürdistan'ın 
hak sesi CUDİ dergisinin 
daha iyi hizmet verebilmesi 
için, siz ezilen Müslüman 
Kardeşlerden yardım bekle
mektedir. Bilelim ki CUDİ'ye 
yapılan yardımın her kuruşu 
kafir, münafık, zalim ve 
işbirlikcilerin alınlarına 
atılan bir kurşundur. Müs
tekbirlere kurşun sıkmak 
isteyen her müslüman yapa
ca§ı yardımlarla mazlumların 
yanında yer aldı§ını ve bu
nunla Allah' ın rızasına 
kavuştuğurlu ve Muhammedin 
sav in ordusunda yer aldı§ı
nı bilsin. 

sanlık utansın. 

···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••iii••IIRm••••••••••••••••••••••···•••••••••···•·•·•·•································ ... ·.· .. 
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Dünya Müslümanianna ve İnsanianna açık bir çağndır. 
Hüseyin Reneber 

Yıllardan beri emperyalizm ve işbirlikcilerinin hücumuna uğnyan Kürdistan halkı, dünya 

müslümanınlarından ve Dünya kamuoyundan yardım beklemektedir. Kürdistan Halkı, 

insanlığın onurlu mücadelesini vermektedir. Son yıllarda sürdürülen mücadele, emper

yalizm ve işbirlicilerinin katı ve vahşi tutumlarıyla engellenmektedir. Bugün ise Kürdistan 

halkı yeni soykırımlarla başbaşadır. Onun için duyarlı tüm insanı teşkilat ve kuru

luşlan insalık görevine davet ediyoruz. 

Özellikle müslümanlara seslenerek diyoruz 

ki bu dava, islami bir davadır. Gelin kar

deşçe anlaşalım. Eğer Kur'ana inanıyor
sak gelin Kur' an üzerinde anlaşalım. 

Kur'an hükmünün dışında bir hüküm ve 
istek tanımıyoruz. Yıllardan beri bizler 
acı ve sefaletin içerisinde kıvranıyoruz. 

Eğer sizler diktatör rejimierin kurbanı 

olduğunuzu söyliyorsanız, halk ve kamu

oyu olarak bizlere yardım ediniz. Filistine 
ve Afganistana duyduğunuz duyarlılığı 
bizlere de duyunuz. Zira bizlerde müslü

manız ve bu Ümmetin bir parçasıyız. 
Yıllardan beri ortak düşmanımız Tağuta 

karşı birlikte çarpışıyoruz. Tağutu yok 
etmek için bizlere yardım ediniz. 
Gelin islam aleminin bir parçası olan 

Kürdistan'ı bir müslüman olarak hal ede
lim. Allah'ın peygamberin ve mü'minlerin 

izzetinin çiğnenmesini istemiyorsanız, 

yardıma koşunuz. Kafir ve fasıklar or

talığı karıştınp dağıtmadan, sizleri bu 
problemin çözüm masasına davet ediyo

ruz. Gelmediğiniz takdirde yarın bizi ola
yın gelişmesinde sorumlu tutmayınız. 

Zaten sorumlu tutmayada hakkınız yok

tur. 
KÜRDiSTAN DA CİHADI GEREKTiREN 

BİRKAÇ NOKTA: 

1- Fesat bütün boyutlanyla Kürdistanı 

kuşatmıştır: 

İnsanlık şerefi denen nesnelerin tümüm, · 

tağuti düzenler tarafından çiğnenmiştir. 
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İslamın ve mü'minlerin onuru hiçe sayı

larak, insan pisliği yedirilmesine kadar 
ileriye gidilmiştir. 
Ayeti Kerimede Allah (cc) "Onlara yeryü

zünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz 
ancak islah edielleriz derler". Bu Ayetin 
hükmü gereğince, Kürd halkına zulüm 

edenler, hesaba çekilmelidir. isterse bu 

Zalim, sözümona müslümanım diyen 
örgüt ve devlet olsun, isterse kafir ve 
münafık olsun, insanlık değerleri karşı

sında yargılanmalıdır. Yani Kürdistan
'da eğer fesat varsa, insanların mal ve can 
güvenliği yoksa, Cihad farzdır. 

2-İslami tebliğin ulaştmlınaınası: 
Kürdistanın tüm parçalarında, islamın 

yaşanınası ve anlatılması men edilmiş

tir.İlahi tebliğ ve tedrisat yasaklanmış

tır. halk cehalet karanlığına itilmiştir. 

Daha doğrusu, islam dininin tüm ilkeleri 
çiğnenmiştir. Allahın dini yerine devlet 

dini vardır. Din sadece istismar ve ticaret 
aracı olarak kullanılmıştır. 

Allah dininin anlatılması ve uygulanma

sı için zalim ve kafirlere karşı cihad 
etmek farzdır. 
3- Toplu tehcirin bulunması: 

İslamın topluma vermiş olduğu, hak 

gereğince kimse kimseyi toprağından, 

göçe zorlayamaz. Hatta kafirler bile topra

klarından atılamaz ve can güvenlikleri 
sağlanır. Oysa ki zorunlu göç Kürdistanın 

tüm parçalarındamevcuttur. Kürd halkı 

öztoprağında zorla çıkarılmak istenmek-
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tedir. Çeşitli bahanelerle, yerli halk evin
den, barkından, toprağından olmaktadır. 
Yukanda geçen iki Madde ayeti kerimeyle 
şöyle dile getirilmiştir: 

"Allah yalnız, sizinle din uğrunda sava
şanlan, sizi yurdlannızdan çıkaranlan 
ve çıkanlmanız için yardım edenleri, 
dost edinmenizi yasaklar. Kim onlara dost 
olursa işte zalimler onlardır'' 
Dikkat edilirse ayet yalnız kafiderden 
bahsetmiyor. Zalim kim olursa olsun, ona 
karşı durmak farzdır. 

4- İnsanlık kavramını zedeleyici asimi
lenin bulunması: 

Kürd halkı yıllardan beri düşmanlan 
tarafından, asimile cemherine alınarak 
şahsiyetini zedeleyici hareketlerle yokedil
mek istenmiştir. ·Bu asimile içinde Kürd 
halkı narnma ne varsa imha edilmeye 
çalışılmıştır. Tarih, gelenek, görenek, 
dil vb. insani değerler ellerinde alınmaya 
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çalışılmıştır. Oysa Allah (cc) bütün 
kavimleri kendi nzası dogrultusunda 
yaratarak, bütün kavimleri eşit kılmış
tır. Kavimlerin oluşu Allah'ın bir Ayeti 
ve lütfudur. 

"EY insanlar doğrusu biz sizleri bir erkek 
ve dişiden yaranık ve birbirinizle tanış
ınanız için sizleri milletiere ve kabilelere 
ayırdık, Muhakkak ki Allah yanında en 
değerli ve en üstün olammz, ondan en 
çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilen
dir ve haberi olandır" Hucurat 13. 

Bu kanuna karşı çıkmak ise Allahın 
iradesine ve kanununa karşı çıkmaktır. 
Allah kanunun ve düzeninin hakimiyeti 
içinCihad farzdır. İkinci husus da kavim
lecin en belirgin olgulan başında, dil 
gelir ki, Allah Kur' anı Kerimde onun bü
yüklüğünü bir delili olarak sayar. 

"Onun delillerinde biride, Gölderi ve yeri 
yaratması, dillerinizin ve renklerinizi 

• 
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değişik olmasıdır. Şüphesiz bundan 
bilenler için (alınaak) dersler vardır." 
Rum22 

Ayete görüldüğü gibi, kimse kimseye dilini 
unutınaya zorlayamaz ve kendi dilini baş
kalanna zorla ögt"etemez. Bir milletin 
dilini unutturmaya çalışan insanlar Al
lah' a savaş açmış demektir. Aynı za
manda onlar bozguncu ve zalimlerdir. 
Yukanda geçen ayetin hükmü geregince, 
bozguncu ve zalimlere karşı savaşmakta 
farzdır. 

5-Kürd halkının birbirine bırakılması: 

Asırlardan beri süregelen bu oyun, Kürd 
halkının sevgi bağını kırmıştır. Kürd
ler aynı ırk olmasın rağmen, çeşitli sı

nıfsal tabakalara bölünerek aralanna 
fitne sokulmuşutur. Ağalık, beylik, Şeyh
lik vs. sınıfsal tabakalar Kürd halkının 

vahdetini yıkarak aralarını açmıştır. 

Osmanlının son dönemlerinde Hamidiye 
alaylan ve günümüzdeki Köykorucu siste
mi, babayı oğula Anneyi kızına ve akra
balan birbirine düşürmüştür. 
Halbu ki Allah Kur'anı Keriıninde: 

''Fitne cinayetten daha büyüktür" Diğer bir 
ayeti kerimde ''Fitne öldürmekten daha 
şiddetlidir'' buyuruyor. 

Kürd halkının vahdetinin sağlanması ve 
fitnenin dışlanması içinCihad farzdır. 

6- Neslin ve Tabiatın helak olunması: 

a- Allah insanlan yaşamalan için yarat
mıştır. Hayatı veren ve öldüren o dur. 
Kimse kimsenin yaşamını elinde alamaz. 
Kürdistanı sömürenler, Kürd halkını 

(kısırlık aşısı, doğum kontrolü vs.) 
gibi çeşitli yollarla yok etmek istemekte
ler. Tahminlere göre son on yıl zarfında 
en az 200.000 insan bu sebeplerden do
layı hayatını kaybetmiştir. Çeşitli yol-
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larla Kürd halkını yeryüzünden silmek 
isteyip hayat hakkını ellerinde almak 
istiyorlar. Halbuki hayatı verip alma 
hakkı yalnız ve yalnız Allah'a aittir. 
Allahın hakkına tecavüz ettikleri için, 
haddi aşmış oluyorlar. Haddi aşanlanda 
Allah lanetleıniştir. MelUnlara karşı sa
vaşmakta, islami ve insani bir görevdir. 
Allah Kur'anı keriıninde: 

"O dönüp gitti mi, -senden aynhp bir iş 
başına geçti mi- İnsalar arasında boz
gunculuk etmek, ekinleri tahrib edip nesil
leri bozmak için yeryüzünde koşar. Allah 
bozgunculuğu sevmez. Bakara Suresi 205 

b- Yine yukanda geçen ayetin hükmü 
geregince, tabiat insalann yaran için 
yaratılmıştır. Tabiatı imha etmeye ve 
onu yarasız hale getirmeye kimsenin 
hakkı yoktur. Oysa ki Kürdistanı sömü
ran devletler, Kürdleri sömürmekle kalmı
yor, aynı zamanda, tabiatı da imha ediy
orlar. Tabiatı ve canlılan yok eden ki
myasal gazlarmı, Kürdistan da deniyor
lar. Ormanlan kesiyorlar, Ziraatı yakı

yorlar ve insalan tehcir etmekle tabiatı 

yararsız hale getiriyorlar. Dünya düzeni
nin kurulması, tabiat nimetlerinden yarar
lanılması için, nimeti yoketmek için uza
nan ellere karşı Cihad etmek farzdır. 
Yine söyliyoruz, eğer bizleri sömürüp 
hayat hakkımızı ~lmizde almak istieyen 
kafir ise, kafirlere karşı savaşmak farz
dır. Yok eğer onlar müslüman olduklan
nı iddia ediyorlarsa, yine Kur'anın emri
ne kulak verelim: 

"Onlar (size karşı savaşanlan) yakaladı
ğınız yerde öldürün. Sizi çıkardıklan 

yerden sizde onlan çıkarın. Fitne çıkar
mak adam öldürmekten daha kötüdür ... " 
Bakara 191 
Bu ayetin hükmü geregince biz kimseye 
hücum edip, hakkını elinde almadık, 
savaşıda biz başlatmadık Onlar savaşı 
başlatıp hakkımıza tecavüz ettiler. Bize 
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savaş açanlara ve hakkımızı elimizde 
almak istiyenlere karşı Kur'arun emri 
gereğince durmak zorundayız. 
''Eğer mü'nıinlerden iki gurup birbirileriyle 
savaşırlaı:sa, ara1annı düzeltin. Şayet 
biri ötekisine saldırusa Allah'ın emrine 
dönünceye kadar, salduan tarafla sava
şın. Eğer dönerse artık araianııi adalet
le düzeltin ve adaletli davranın. Şüphesiz
ki Allah adil davrananlan sever." 
Hucurat9 
Bu ayetin hükmü gereğince, müslüman 
olarak eğer karşımızdakiler müslüman 
olduklarını iddia ediyariarsa buyursunlar 
ayetin hükmüne göre muamele görelim. 
Bu ayetin hükmü gereğince islami ilkeleri 
kabullenen herkes Kürdistan cephesinde 
yer almalıdır. Bize zulüm eden müslü
man bir kide varsa, hakkın ve adaletin 
şerefi ve Kürd halkımn tabü hakkının 
korunınası için, müs1ümanlann ırk ve 
vatan aynnıı gözetmeden bize yardım 
etmeleri faızdır. 
Çünkü ayet müslüman bir topluluğun, 
başka müslüman bir topluluğa hücümün
dan sözeder. Bu durudan müslüman mil-
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letler ve cemaatlar, Allah hükmünün sağ
lanması için mazlum olan taaruza uğratı
lan kesimin yanında yer almak zorun
dadırlar. Eğer inanıyorlarsa, inançlan 
bunu emrediyor. Kanayan bu yara susmcı
kla çözülmez. Müslüman kardeşlerimizden 
beklentimiz, cıyetin hükmünü yaşatmala
ndır. Susmakla veya içinde gelen kera
hetle yetinmenin zamanı değildir. Artık 
tüm dünya müslümanlarını bu cephede 
görmek istiyoruz. Zaman cephe zamanı
dır. Zaman tağutu yoketme zamanıdır. 
Zaman Kürdistanı zalimlere ve despotlara 
mezar etme zamanıdır. 

Yaşasın ilahi nizarn 
Yaşasın ilahi hak ve adalet 
Yaşasın mazlumların direniş gücü 
Kahrolsun zulüm 
Yaşasın bağımsız Kürdistan 

Allahın selamı inanan ve bu uğurda mü
cadele edenlerin üzerine olsun. 
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Gotar a Hej~: 

Em ô rewşa nô 

Ji roja ku leşkere Iraq' e derbazbuye 
Kuwete, diyarbu, ku Seddam Husen 
şaşiyeki mezin kir u edi nema dikare ji 
we şaşiye be zerar u ziyan derkeve. 

Em dizanin ji, ku Xwedaye me kesen 
setemkar na yine ser reya rast .. wilo di 
Qura 'na pfroz de hatiye ni vi sin u 
baweriya me ji bi we gotine pir mezin e. 
Seddam Husen ji şaşiyeke kete şaşiyeke u 
bi ser xwe u bi ser gele Iraq e de 
werankirin, hilweşandin u herivtin ani. 

Em tev dizanin, ku di cenga Kuwete de 
piraniya heza Iraqe, ya leşked, abod, 
diravi u mirovi, di ·kemtirin dem de tert u 
belav bu. Em dikarin bi bej in, ku Iraq 
vegeriya çerxa bed avakirina sahara 
dewlete. 

Ji aliye ramyari ve ji, Iraq ji civata mirovi 
ya teviya dhane ve hate cudakirin u tazi 
kirin. Cara yekemin bu, ku gelek 
rojname, govar, television u radio yen 
dhane yen Erehan ji, tev bi hevre, li diji 
Seddam Husen bereyeki ji pola 
damezrandin u gelek karen wi yen 
nemirovi anin ser zirnan u rastiya wi, 
mina gureki çile, zikbirçi u dev bi xun 
derxistin nav gel u netewan. 

Be guman, eve bu dellveyek d1rok1, bo 
gele Kurdistan' e, ku pirsa xwe ya netew J 

bi tazikirina rastiya Seddam ji dhane re 
ronkatir bike. Le bi rast1, bangeşiya 
(propaganda) kurdi gelek jar u kem e u 
nikare bi sira xwe ya giring rabe u gava 
ceng hatiye rawestandin, me dit ku 
diplomasiya kurdf ji jar u be hez e. Gele 
kurd di we baweriye de "bu, ku we 
gaveka fireh ji aliye hezen kurdi ve bite 
avetin. le mixabinl di va reye de ji qelsi 
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hebuye. 
Pilana hezen kurd bo koçbera piştf cenge 
tune buye, ne di ware hangeşi de, ne di 
ware diplomasi de u ne ji di ware leşkeri 
u politi de .. hertişt mina beri niha bi çil 
sall maye .. " Xebat bo Demokrasiye u 
Autonorn.iye" .. tu dibi qey dirok rawestiye, 
ba nalive u cihan mina bere ye u çi 
guhartin tede nebiln~. 

Hezen kurdi gel bo serhildane organize 
nekirin, gel bi xwe hilgavt u dest da ser 
bajaran .. di demeki kurt de, hernil başfue 
Kurdistan' e azad bu .. dawi peşmerge 
hatin, tev serok u reberan u silogana 
"Demokrasi bo Iraq u Autonomi bo 
Kurdistan" daketin nav gel. 

Di we deme de teviya cihane bi serbilindi 
li Kurdan temaşakir u got, ku icar Kurd 
rizgar dibin u digihinin armancen xwe 
yen netewi. 

Le rn.ixabinl 
Diyare, ku seroken hezen başure 
Kurdistan' e her di wa tirse de ne, ku 
daxwaza azadiya Kurdistan' e dive bed 
her tişteki bi fermana Turkiye,Suriye u 
Irane be .. ewana pir guh nadin denge gele 
kurd u clhane, le bo wan gotinen Tehran, 
Şam u Ankara giringtir in. 

Lewma pirsa Kurdistan' e bi livina 
partiyen Erehan ve, yen başfue Iraq' e ve 
giredane. Eve ji bo welaten Europa u 
Amerika bu uşta nerazibune, ji ber ku 
ewana tu caran naxwazin u nahelin 
hevale Iran' e deselatiya Iraq' e ji xwe re 
bistlnin. 

Amerika re da seddam Husen, ku bi 
hov1t1 serhildana başur bipelixine u bi 
hezaran miroven besilc qirbike. Gava gele 
me wan huyeren hov bihistin u 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bedengiya Amerika ji dlt, di ber çavan re 
biranina Halebçe derbazbil u bawerkir, 
ku we Seddam careka di bi çeken kimili 
wan bide. Di vir de ji hezen kurdi bo 
parastina gel ji lerlaneki wilo xwe arnade 
nekiribiln u nikarlbiln ji elliane re birlana 
diyarkirin, ku gele kurd ne hevalbende 
Iran' e ye. Gava leşkere Seddam ber bi 
Kurdistan' e ve hat, hinek serok u reberen 
Kurdan bang li komreşen başure Iraq 'e 
dikirin, ta werin li Kurdistan' e u tede 
deselatiyeka Iraqi pekbinin. Eve ji 
şaşiyeka mezin bu. Gava rev li gel ketiye, 
reveki be pilan buye, ji ber ku bi 
hezaran, be sol u be amadeyi ji mal 
reviyane. gelek televisionan şam cihane 
dan, çawa bi hezaran minal ji birçibun u 
ji sermaye dimrin, çawa xurt u kiçen 
kurd li ber baye diçikçikin, çawa mirov 
bo naneki hev u din kişmiş dikin u 
zarowan di bin lingen xwe de dihelin, 
wendabun u bebawerili ser ruyen 
sedbezaran hatin nivisandin .. bo pariyek 
nan an çadir, bo gulmek av , mirov mina 
hovan dij hev u din radibin .. u bi ser ve ji 
serbazen turk, mina bere, li gele me elidin 
u rumeta meran dişklnin, namusa Kurdan 
erzan dikin. 
U! keseki nezani çare çi ye .. e ger welaten 
Europaye neketina orte u eger bangeşiya 
dhani van bilyer negihandina hernil 
xelke, we bi sedhezaran Kurd u bi tayben 
zarok u jin li wan çolan u çiyan bimirina. 
Di vir de, ne tene şaşi u çewtiya hezen 
kurdi heye, di vir de herpirseka netewi 
heye .. bo çi wilo bu? çima gel giha va 
rewşe? çimabi hezaran minal, zaro u 
piremer u jin ketin gore? Ma h ezen kurdl 
li ku bu n? .. van pirsana her kesekr 
welatparez ji xwe dipirse u heya niha 
bersiv nehatiye dayin. 

Be guman, eger beri niha, hezen kurdi li 
gel hev u din xebat bikirina, we rewş bi 
şeweyeki di buya. 

Iro ji li Bexdad 'e dan u standin li gel 
Seddam Husen heye u dibe, ku beri 
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derketina va hejmara Cudl peymana nava 
Kurdan u Seddam bite şeqlekirin u 
imzekirin. Le mafe her kurdeki heye, ku 
bipirse, gelo! çawa Celal Talbani, Sami 
Rehmani u en din, her yek ji wan du car 
u se car dirarnuse ruye Seddam Husen? 
gelo evana çima wilo bi germi wi 
maçdikin? maçima Iraniyan neramusin 
çaven Seddam? ma ev renge dilgermiye 
bo dan u standine pewist u giring bu? ma 
van ji bira kiı; ku bi hezaran daylk, roj bi 
roj zaroken xwe yen ji ber serma, birin u 
birçibilne dimrin li çolan çaldikin?.ma we 
Celal u Sami bo wan dayikan çi bersive 
bidin? Mirov dikari li gel Seddam rUnişta, 
beyi ku xwe u gele xwe wilo erzan bike. 

Ev bilyer li Europayebi dijun u nebaşi 
hat temaşakirin.. Gele kurd ji va yeke ji 
keseki napejirine .. 

Keseki negotiye bila dan u standin li gel 
dijminan nebin, le keseki Kurd ji 
napejirine, ku reberen Kurdan biramusin 
çaven Seddame ku teviya gele kurd 
xistiye rewşa qirkirine. 
Be guman, eger beri tişteki wilo, hezen 
Kurdan li hev u din runiştana, ev şaşi 
nedibu .. lewma em dibinin, ku şewr 
(şora) bingeheki gelek pewist u giring e, 
bo peşketina gele me, bo kemkirina 
şaşiyan, bo berhevhatina hezan, bo 
biratiya netewi u beri her tişteki bo 
rizaya Xwedaye me, ji ber ku ew ji me 
baştir dizane, çi bo mirovan u bo 
komikan pewist e. 

Di rewşeki mina niha de, teviya cihane 
dibine, çawa Seddam Husen qirkirina 
gele me ji xwe re kiriye armanc, dive 
mirov, beri avetina her gaveke, ji hernil 
hezen kurdi bipirse, ka ev gav rast e an 
ne. 

Me dixwest, beri çuyina celal Talbani u 
hevalen w1 ba Seddam, ewana ji gele xwe 
bipirsiyana, ka çi baştire bo koçbera 
niha .. dibe, ku ewana bi bej in, erne çawa 
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ji gel bipirsin, em diben, ma çima heya 
niha hezen kurdi, di pirsen giringin de 
negihane hev u din u bo çi heya niha di 
nava wan hevditinekl careari peknaye? 

Ey birano! 
C.Kurd/1991 

Ey birano! tev bi hevre 
Ger mirin be, ger jiyan 
Dijmine Seddame faşist 
Dijmin e bo me tevan 
Van demen tari u şevreş 
Thv bi hevre, dil u can 
Bo me şerm e ev belavbun 
Va me nine av u nan 
Ey gele min, her bi hevre 
Çi şiyar u çi nezan 
Zaroken kuşti bibinin 
Ketne gore li çiyan 
Dayiken birçi u pexwas 
Ketne bin desten guran 
Ey birano! tev bi hevre 
Ger mirin be, ger jiyan 
Vaye disa bo me Kurdan 
Bati fermana gişan 
Kuştin u ledan u girtin 
Bo minalan, bo kiçan 
Nesrin u Xemri u Lale 
Ketne bin solen dizan 
Dijmine xftnmij disoje 
Mal u gulbax u rezan 
Ey gele min! her bi hevre 
Ger mirin be, ger jiyan 
Fusfor u Napalm u jehre 
Qirdikin jin u giyan 
U bi carek namirin gel 
Ne bi ceng u ne bi jan 
Kes nelet Kurd tar u mar bftn 
Kurd dijin mina çiyan 
Ey birano! giş bi hevre 
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Ger mirin be, ger jiyan 
Sed weki Seddame Thkrit 
Hatibun cenga gelan 
Thv şikestin mina Hitler 
Ketne gore wek segan 
Bo me ji rojek li neze 
serkevin neva cihan 
Ger bi yek bin hez u reber 
Dest bidin hev wek biran 
Ey birano! tev bi hevre 
Ger mirin be, ger jiyan. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ziman 

Zimane Kurdi di diroke de li hember herişa pir zimanen biyani kosani( 
berxwedan) nişan daye. Deselatiyen, ku Kurdistan bindest kirin e, bi 
hemô bez ô kaninen xwe bizavkirine bo zimane gele Kurdistan' e silbikin. 
Bi çareyen miri, mina qedexekirina Kurdi, sotandina nivisaren bi Kurdi ô 
derigirUna li peş dibistanan ô hemô şeweyen belavkirina zimane me, 
mina Radio, Television, Bandstranan, Şano, Rojname ô Govaren kurdi .. bi 
ser ve ji kuştina gelek niviskaran, an ji xistina wan bendexanan, xwestine 
zimane kurdi tunebikin. 

Ji aliyeki di ve, belavkirina derewan, bi reya dibistan ô zaningehen xwe ô 
bi reya nivisina çewt ô tiji vihr ô vôt, ku zimane kurdi zaravek a Erebi, 
Turki an Farisi ye •. xwestine kare xwe bibin seri. 

Le mixabin! gelek Kurdan ji, bitaybeti hezen me yen ramyari pirsa 
zimane kurdi, ji xwe re nekirine pirseka giring ô qeyna xwe bi zimanen 
biyani anine. Gele me ji, ku baweriya xwe bi hezen kurdi tine, hedi hedi 
ew renge xebata, ku bi zimanen biyani pejirandiye. Bi ser van kul ô 
derdan ve ji, peşkeftina civa ta mirovi ô bi taybeti ya abori ô çandeyi 
heştiye, ku herişa zimanen biyani di Kurdistan' e de dijwartir bibin. 

Lewma, me dive li hember van berişan xebateki bikin, xebateki li gel 
hemô bez ô partiyen Kurdan, bo parasıina zimane kurdi ji wendabôn ô 
tunekirine. 

Ji bo va yeke, em bang li endamen HEVKARI(*) dikin, ku xebata wan ne 
tene di ware ramyari de bimine. Dive di ware zimani de ji bi hevre bo 
derxistina belavok, nivisar, pirtôk, Govar ô kaseten dengani xebateki 
çalak, zirek, herdemi ô bi bez bikin, 
ta ku zimane me ji ciye xwe di xebat ô tekoşina gele me de bigire. 
Em bo xebateki zimani ô çandeyi li gel HEVKARI her amedene. 

(*) HEVKARI: civana komiken ramyari yen Kurda ye li Almaniya. 
Em mina komeleki çandeyi jere piştvanin. 
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. -Kürdistan İslam_ Parti'sinin Tüzüğü-
ı.-Kürdistan Islam Partis~ Partiya islamiya Kurdistani-PIK 13.-Salih bir aile sağlam bir toplumun temel taşını teşkil 
siyasi bir parti olup, Kürdistan halkının ve diğer müslüman eder. Bundan böyle ailenin korunması ve aile efradları ara

halklarının meşru haklarını elqe etmek için 11.12.1400 tari- smdaki ilişkinin güçlendirilmesi zaruridir. Ayrıca ev1il!ıi, se

hinde kurulmuştur. Kuruluşu Islam dini esasları (öğretileri) beblerini hafifletmek suretiyle kolaylaştırıp neslin çogalması 

üzerinedir. Amacı: Yüce Allah'a yaklaşmak ve onun nzasma teşvik edilir. Böylelikle fahişeliğe ve iffetsizliğe meydan veril-

kawşmaktır. memiş olunur. ' 

2.-Kürdistan İslam Partisi -PİK- uluslararası islam hareketi- 14.-Hukuki ödevlerde toplumun inşasına ve yönlendirilmesin

nin bir parçasıdır. Genel olarak islam Cemaatlan ile ilişki de Kadın ve Erkek eşit haklara sahiptir. Yaratılış ve top

içerisinde olup, özel olarak ta cevresqıde ki islam Cema- lumsal ödevleri bakımından Erkek ile Kadın arasındaki fark

atlan ile ilişki içindedir. Çevresindeki Islami gruplarla (Cema-lılıklann ayırımı islam da belirlenmiştir. 

atlarla) ilişkisini sıklaştırır, ondan yararlanır, yardımda onla- 15 ~ . . 
ra öncelik verir ve aralarında doğacak herhangi bir anlaş. .- oçu~~uk ~eyresı, oluşum ve h~~rlık devresı. oluşu .. ba
mazlığı Kur'anı Kerim ve Sünnete göre çözümlenmesi için kımı!' an ~m~mlidır. B~ d~e, yetıştırme şevkatıne, guzel 
Hakemler heyetine havale eder. terbıy~e ıhtıyaç duydugu gıbı sapma ve taşkınlıktan korun-

ınayı ıster. 

3.-Müslüman Kürd halkı bir bütün olan isiımı ümmetinin 16 ı· . -~ . · 
bir parçasıdır. Müslüman Kürdistan ise büyük Islam diyarının , :- slamı davet (Tı;blıg) ancak akılları ı~a ve. kalblerı 
bir parçasıdır. Kürdistan, Kürd halkının coğrafya ve tarih te lıf yoluyl_a olur. pınde. zoı;lama yoktur. C_ihad ıs~ _Allah 

bakımından Anavatanıdır, çoğunlukla Kürd halkının oturduğu yolunda zalim ve. m~s~ekbırlen defetmek ve ıster muslu~~ 
bölgeyi kapsar. olsun ıst~r gayrı-muslım .?lsun, mustazafları sawnınak ıçın 

yapılan kıtaldır. (Savaş, mucadele vs.) 

4.-Her Müslüman halkın sahip olduğu gibi, Kürd halkı da 17 H·· . 1 b. hak D"" ·· b" d · 
soyunda, gelişmesinde, dilinde, hususiyetlerinde (ananelerinde), , :- urrıye~ gene ı~ . tır.. uşunce, ta ır e, ın~n~a, 
toprağında, hünerlerinde, kendi kendini idare etmede, zulüm, te !ifte, neşrıyatta ve ışçı_ sendıkala!ı ol~ştui'lll:ada hurı:ıyet 
zillet, istibdat ve köleliği red etme, fakirlik, cahillik, hastalık koruma altındadır. Ayrıca ~slamla çelışmı::dı~çe . sıyası partıler 
ve gericilikle muharebe etmede meşru hukuka sahiptir. ve Kadın haklan derneklerı vs kurma hurrıyetı mevcuttur. 

5.-Kürdistan diyarında çıturan müslümanlar Kürd kardeşleri- 1~8.-Adalet umumi bir haktır. Hiç bi_r m~kamın do~unulmaz
yle, Kürdistan diyannı Islam, hicret ve yardımlaşma diyan lıgı yo~tu!. Vatandaşlar aı;ası!lda hıç kimseye dın, renk, 

haline sokmak içın birlikte çalışmayı taleb eder. Kürdistan grup,_ cınsıyet veya mezhep ımtıyazı tanınmaz. 

d!yan dı_şında ik!'met eden müslüman ~ürdler ~e Kür~istan 19.-llim umumi bir haktır. Dinin temel eğitimi müslümanlar 

~ıyarını ısla~, hıcret vı: yar~laşma dıyan halıne getırmek üzerine farzdır. Cehaleti (ümmiliği) ortada kaldırmak, bütün 
ıçın vatandakı kardeşlerıyle bırlıkte çalışmayı taleb ederler. eğitim merhaleleri ile ilgilenmek, ilmi araştırınayı teşvik et-

6.-Kürdistandaki müslüman mezhep ve fırkalar (gruplar) ~ek, kabiliyet. v~ yeteneklere göre .Y<?~en~irmek, ilmi kifaye
tı olanlardan ıstifade etmek ve çeşıtlı ıhtısas alanianna araç 

toplumsal yollardan üzerinde ittifak edileceği noktaya kadar 
karşılıklı yardımiaşıdar ve birlikte yaşarlar. Bununla birlikte 
ittifak noktalarını genişletmeye gayret sarf ederler. Anlaş. 
maya ulaşmasında güçlük çekilen konular ise terk edilir. 
Her fırka veya mezhep başkalanna zarar vermemek kaydıyla 
kendi hususiyetlerine (karakterlerine) bağlı kalabilirler. Fırka 
veya mezhep eğer islamın geneline bağlı kalır ve özel ola
rak dinin kesin nasslarıyla (hükümleriyle) çelişmezse islam 
ile vasıflanır. 

7.-Halkın diniyle çelişınediği ve halkın düşmanlarıyla işbirliği 
yapmadığı müddetce, Kürdistanın meşru haklarını elde etme
ye çalışan gruplarla yardımlaşmak imkan dahilindedir. 

8.-Kürdistan İsl<\m Hükümeti diğer islam ulusları hükümet. 
leriyle "Birleşik Islam Milletleri Devleti" birlikte olur. Her 
ulus mahalli olarak hüküm için şura meclisini seçer. Ulusla
rın meclisleri de bütün müslümanlara Reis olacak umumi 
şura meclisini seçer. 

9.-Kürdistanda resmi dil Kürdçedir. Kürdçe dilbirliğinin sağ
lanması ve zamanın gereksinimine göre düzenlenmesi gerekir. 
Ibadet için ve Kitab ile Sünnetin anlaşılabilmesi için nas ile 
(islamın hükümlerine göre) Arapça dili gereklidir. Ayrıca 
hangi dile ihtiyaç duyulursa o dil gerekli kılınır. 

10.-Müslüman olmayan ve diğer diniere mensup olan azın
lıklar, din~ milli ve toplumsal adaletin hürriyetinden istifa
de ederler. 

11.-Halkın elinde iştihadi, yürütme ve yargı. gücleri bulunur. 
Kanunun (Yasamanın) kaynağı Kur'anı Kerim ve Resulullah 
(sav)'ın sünnetidir. Halkın seçtiği Şura Meclis~ halkın adına 
halkın işlerini yürütür. Bu Meclisin selahiyetinden birisi liya
katlı (ehil) Fıkıh Ulemaları, Kadılar ve Valilerin selahiyetini 
tevzih etmektedir. 

12.-Güç birimi toplumun muhafazası, olgunlaştırılması ve 
düzeltilmesi için dini, akli, ırzı, nefsi ve malı korumayı esas 
olarak kabul eder. Ferdler için yeme, içme, barınma, eğitim 
ve öğretim, sağlık ve evlenme ihtiyaclarının temini için gere
ken hususlara riayet eder. Ferdfer arasındaki ilişkiler ise 
şu esaslar üzerine kurulur: 

a-İyiliği emretme ve kötülüğü menetme esası 

b-Muamelede iyilik ve hayırda yardımlaşma esası 

c-Yüce karakterleri ve güzel adetleri koruma esası 

d-Cahiliye adetlerine karşı mücadele esası 

e-Ahlaki problemleri ıslah etme esası 

ve gereçleri temin etmek zaruridir. 

20.-Bütün intifa (yararlanma) sahalarında çalışma yapılır, 
amme hukuklan üretilip çoğaltılır. Devlet gücü zaruri haller
de müdahale eder örneğın: 

a.-Şer'an haram olan muameleleri menetmek, 
faizli Bankaları tasfiye etmek, faizsiz Banka ve 
Kredi enstitülerini kurmak. 
b.-Mülkiyeti korumak, ondan güzel bir şekilde 
faydalanmayı sağlamak ve ferdler idare 
edemediği takdirde adaletle dağıtımını yapmak. 
c.- işçiye münasip bir ücret vermek, yeterli bir 

dinlenmeyi temin etmek, sağlık hizmetlerini 
sunmak ve ihtiyarlık ile hastalık anlarında 

yaşantısını garanti altına almak. 
d.-Karşılıksız borcla i§ şahalarını destekleyip ü

retim ve mübadeleyi kolaylaştırmak. 
e.-İşçi ve işveren arasına anlayışı sokup 

çelişkileri gidermek için şu yollardan birisine 
başvurmak: 

1 .-İ§çilerin maslahatı için devlet işyerlerinin kar
larından aldığı paradan işçilere aağıtmak. 

2.- Özel ticarethaneler /aırijp, mülkiyelin bir 
kısmını veya tümünü işçilere devretmek. 

3.- Toprağı ihya edip üretimi artırmak için çiftçile-
re yardım etmeK. 

21.-Sosyal Sigortalar; Zekat, Vııkıf ve teberrudan o-
luşan özel maliyeden kapatılır. Ihtiyaç halinde genel vergi 
ve gelir hazinesinden faydalanılır. 

22.-Kitab ve !!ünnetin nassına (Dinin esaslarına) muhalif 
ol,an Kürdistan Islam Partisin (Partiya islamiya Kurdistanı. 
PIK) den gelecek her türlü tavsiye ve kararlar geçersiz 
sayılır, itibar edilmez. 
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Tarihi birikintilerin ezikliğini yansıtan yüzler, 
meçhul bir geleceğe bakan gözler . 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




