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DEMOKRAT 

Ez hevfdarim ku de hemu Dilsoz, 
Welatperwer, hemu Sazmendf u 

Partiyen Kurdistaneji bona hevgir 
tin u pekanfna Berekf Welatiyf De 
mokratiyfKurdistaniyf Giştf şev u 
roj bidin karkirin uxebatkirin, tanf 
ku Kurdistanameyf perestbi careke 

ji bin tapanen Dagirkeran u talanke 
ran bete azad a serbestkirin. 

M.BARZANl 

••••••••••••••••••• 

Kürt siyasi Parti ve Orgütleri 
provakasyona müsait teklifler
de ısrar edip Konferansın sa
bote edilmesinin zeminini ya
ratmasinlar. Konferansın iyi 
bir propaganda zemini oldu
gunu asla aklimizdan çıkar
mayalım. Konferansın karar
larının katılanlar için bağlayı
cı olmadığını bilelim. Devlet
ler, meseleye angaje olmamak 
için kendilerini temsil ettirmi
yorlar. Bilelim ki diplomasi 
ancak sahadaki mücadelenin 
gücü ile ciddi sonuçlar 
verebilir. 
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DEMOKRAT============================== 

' SEVR-LOZAN-PARIS 
"B as kasının Atından çabuk inilir" 

S. Siwanij 

Perestroykanın dünyada yarattigi 
deprem Kürtler için çok önemlidi
rYeniden şekillenen Komunist Parti
si iktidarb ülkeler, beraberlerinde 
bütün dünyayı da yoğuruyorlar. Kürt 
Marksistleri'nin eskiden uğrunda bir
birlerini öldürdükleri;Stalin, 
Çavuşesko, Brejnev, Jivkov, Kastro, 
Enver Hoca vs. gibi putlar en 
aşağısından belleklerde sarsıntılar 

geçiriyorve yıkılıyorken, tüm dünyayı 
yeni bir özgürlük dalgası ve demokra
si dalgası sarmış durumdadır. Eski
den alkışianan işgal ve ilhaklar şimdi 
kınanıyor, işgale direnmelere itibar
ları bir bir iade ediliyor. Bırakın So
vyetlerin Macaristan, Çekoslovakya 
veya Afganistan müdahalelerini, 
bugün Baltık ülkelerinin durumunu 
da ciddi bir şekilde sorgulanıyor. 

ABD, eskiden pervasızca icra ettiği 
eylemleri bugün ancak on defa 
düşündükten ve dünya kamuoyunun 
en aşağısından tepkisiz kalacağını 
hesapladıktan sonra başlatabiliyor. 
Dünya da artık her derde deva şablon
lara inanan "ahmak" kitleler bulmak 
imkansıztaşmış durumdadır. Işte Ro
manya! Halk ayaklanmasından bir 
hafta önce sözüm ona "ortodoks 
Marksist - Leninist" çizgide 

Kürt Atasözü 

oybirliğiyle yurume yemini eden 
Komunist Partisi, çok geçmeden 
çoğunluğu kendi üyeleri olan 
ayaklanmacıların kanlarında 

boğuluyor. Orada demokrasi ve öz
gürlük fidanı on gün içinde onbinler
ce insanın kanı ile sulamyorsa 
değişimin bir anlamı olsa gerek. Mark
sizme de artık çoğulculuk, en 
aşağısından Marksist çoğulculuk gi
riyor. 

Parti veya Örgütler 
gündemi belirleyemedikleri 

zaman onu peşin bir yargiy la 
bulandirmaya çalişmamalidir/ar 

Bu özgürlük ve demokrasi 
fırtınası Kürt Ulusal 
Kurtuluşçuluğunun önüne bir firsat 
sermiştir. Bu fırsatı süratle 
değerlendirmek zorundayız. 

Dünyanın yeni durumunun yarattiği 
fırsat en aşağısından Kuzey 
Kürdistan'da meseleyi bir adım ile
riye götürme imkanı veriyor. Bilindiği 
gibi Kürdistanın bu parçasında, Kürt 
insanı 'nın hakları her geçen gün 
ilerletileceğine kırpılmaktadır. Hal
ledilmiş hiç bir meselemiz olmadığı 
gibi onlar da ağırlaştınlmıştır. Buna 
örnek; çocuklara Kürtçe isim verme, 

resmi dairelerde Kürtçe konuşmaya 
getirilen yeni kısıtlamalar ve göçettir
me verilebilir. 

PARTILER 
Partiler, gerçekleştirilecek siyasi 

amaçlar için vardırlar. Bunlar belli bir 
asgari veya azami program tesbit ede
rek bunu hayata geçirmeye çalışırlar. 
Örnek olarak TKDP yi ele alalım. Bu 
parti Bağımsız, Birleşik, Bloksuz ve 
Demokratik bir Kürdistan azami 
amacını gerçekleştirmeye çalışır. Bu 
amacı uğruna barışçı veya zora dayalı 
hiç bir metodu redetmez. Mücadele
nin şeklini kendisinin ve ilhakçı veya 
sömürgeci güçlerin objektiv ve süb
jektiv durumları belirler. Bu, partinin 
kendi politikasının belirleyeceği veya 
atacağı adımların malzemeleridir. 
Ama aynı parti bilmek zorundadır ki 
kendisinin dışında da koca bir dünya 
vardır. Bu dünyada da hareket ve fi
kirler olacaktır. Nitekim örgütlü veya 
yarı örgütlü güçleri sayarsak, on yedi 
MarksistveyaMarksistöncülüklü, altı 
dinci olmak üzere, TKDP dışındaken
dini tarif etmiş yirmi üç Kuzey Kürdi
stan siyasal Güç Odağı vardır. 
Bunların dışında, Kürt siyasal güçle-
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rine angaje olmamış kalabalık kitlele
ri de saymalıyız. Hatta; Türk dincile
ri, komunistleri, sosyal demokratlan 
ve demokratlan ile kader birliği ya
pan Kürtler azınlıkta değillerdir diye 
biliriz. Hiç kimse kendisini aldatmasın 
ve aynaya bakarken Rambo yerine 
sadece kendisini görsün. Co k basit bir 
örnek verelim; Paris konferansına 
gelen veya gelmeyen hangi Kürt asıllı 
Milletvekili için hangi siyasal odak 
bize mensuptur diyebilmiş tir? Bu be
lirleyicimidir? Tabii ki asla. Burada 
varmaya çalıştığımız nokta siyasal 
temsil gücüdür. Odaklar tek tek, bü
tün Kürt Milletini temsil edemem ek
tedirler. 

SAYGlNLlK, 
AMA NASIL? 

Siyasal odakların güçlü bir mü
cadele yürütebilmeleri ıçın 

saygınlıklan olmasi gerekir. Örgüt 
veya Parti'nin saygın olabilmesi için 
ise önüne koyduğu asgari programı 
gerçekçi olmalı, programın mantığına 
uydurulmuş biryapı arzetmeli, sürece 
uygun mücadeleyi fiilileştirmelidir 

Benim asgari ve azami programtın 
birleşik, bağımsız Kürdistan 'ı 
oluşturmaktır diyen bir örgüt; Paris' e 
gidemediği için dövüneceğine 

Kürdistan 'nın her parçasında birden 
örgütlenerek herkese savaş açabilme
lidir! Ama bu "biraz" güçtür ve paris 
konferansını rahat bir ortamda yerden 
yere vurma "özgürlügü" ne benze
mez! Evet güçlü olmak için doğru 
asgari program geliştirmek, bu pro
gramı hayata geçirmek için yürüyüşe 
geçmek gerekir. Parti veya örgütün 
mücadelesini daha elverişli hale ge
tirmek için çıkan her demokratikleşme 
fırsatını kaçırmak, yürütülecek mü
cadeleleri daha sağlam zemine 
oturtacaktır. Daha açık konuşalım: 
Kürtçe TV yayınlarının başlaması, 
Kürtçe gazete veya dergi çıkması, gö
çettirme politikasına son verilmesi, 
Kürt Tarihi 'nin araştırılmasının 
derinleştirilmesi, Kürt falklorunun 
kendi kimliği ile ortaya çıkması mü
cadeleyi sona erdirir mi? Doğrusu bu 
soruya verilecek cevap hem evet, 
hemde hayırdır! Partiler bu sureçte 
kendilerini nasıl tarif edeceklerse 
kendileri için yeni bir "yarın" belir-
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lenmiş olacaktır. Amaeşyanın tabiatı, 

ayrı olanların mücadelesiz bir arada 
kalamayacaklannı gösteriyor. Kürt; 
Türk olamayacağına göre, Türk ol
mayanı isteyecektir. Idari olarak, 
savunma olarak, bayrak olarak vs .. 
Eğer olaya bu mantıkla bakacak olur
sak, milli kimliğine daha da sıcak bir 
şekilde sarılmış olan kitleleri yarata
cak olan yeni yapı Kürt Milletini 
bağımsızlığın vazgeçilmezliğine daha 
da yaklaştırabilecektir. 

Parti veya örgütler, gündemi be
lirleyemedikleri zaman onu peşin bir 
yargıyla bulandırmaya 

çalışmamalıdırlar. Böyle 
yapacaklanna, gündemi belirleyecek 
olan bir güce erişmek için sağlam bir
likler oluşturmalıdırlar. Kürdistan'
daki bir kaç deney siyasal birlik fikir
lerinin daha henüz olgunlaşmadığını 
göstermiş bulunuyor. Deneneni de
nemek vakitkaybi olacağına göre bazı 
şeyleri sürece bırakmakta yarar vardır. 
Ama doğru bir asgari programı sıcak 
veya siyasal mücadele şartlannda her 
halükarda mutlaka Kürdistan'da ha
yata geçirmek mümkündür. Göçmen
lik şartlannda da olsa oluşturulan ve 
ülke ile bağlar kurmaya çalışan Tev
ger buna örnektir. Programı Marksist 
bir asgari program olan bu cephenin 
süreç içinde tek partiye dönüşmesi de 
mümkündür. Ama aynı Tevger, Ku
zey Kürdistan'ı temsil iddiasıyle or
taya çıkarsa tabii ki gülünçleşir. çün
kü biliyorlar ki kendilerinin dışında 
da koca bir Kürt dünyası vardır. Ken
dilerinin de böyle düşündükleri 
muhakkaktır. Temennimizdaha başka 
benzer birliklerin de oluşması, ama 
muhakkak mücadele sahasında boy 
vermesidir. Böylece belli bir asgari 
programda anlaşmış, aralarında 

demokratların, Marksistlerin ve din
cilerin bulunduğu temsil gücü yüksek 
bir kurul oluşturulabilecektir. Işte bu 
kurul ciddi bir şekilde gündem belir
leyebilir. Bu gündem her halde tesli
miyetçi ve kaderimizin başkaları 
tarafından tayin edildiği zeminleri 
"beyhude çaba" derekesine 
düşürecektir 

Demokrat'ın 4. sayısında şöyle 
demiştik: "Kürt Hareketi..... yavaş 
yavaş iki ana cepheye ayrılıyor. Ülke 
içindeki eski politikacıların başını 
çektiği ve giderek Avrupa' da yayilan 
birinci guruptakiler (biy le) "kader 
tayini" işine iyice yatkın. Bu konuda 
müzakereler olacaksa masada yer 

almanın mücadelesini veriyorlar ..... . 
önemli bir gözlem, bu gurubun sayısal 
durumunun gittikçe kabarına eyilimi 
göstermesidir.. "ikinci cephedekiler
de ise tam bir hüviyet arayışı vardır. 
Çoğu şu veya bu şekildeki dünya 
bağlantılaryla samimi bir şekilde ül
kelerine bir şeylervermeye çalışırken, 
deniz birden bire bitti. Bu guruptaki 
Kürtinsanı 'nı ayakta tutan, Bağımsız, 
Birleşik Kürdistan'a ulaşma ülküsü
nün güvencelerinden bazılarında 
yıllarda çatırdamalar veya bizim 
çatırdamaya yorduğumuz sesler gel
di. B u noktada kalıredici bir yalnızlık 
duygusu sardı ortlığı... Bu duygunun 
örgütlerin gövdelerinde dahi paniğe 
yol açmaması, onların gerçek yurtse
verlik duygulanndan ileri gelmekte-
d o .. 

ır. 

Işte sorun burada. Bir Milletin 
içinde, hemde Kürt Milleti gibi bö
lünmüş, asimilasyon saldırısına ma
ruz bir milletin içinde kalın çizgile
riyle iki organize veya organize ol
mamış cephe herzaman var olacaktır. 
Eğer gündeme egemen olmak istiyor
san güçlenmelisin. Güçlenrnek için 
ise asgari programına uygun bir sıcak 
veya politik mücadele geliştiriDeli ve 
bu arada paralel çalışma içindeki gurııp 
veya partilerle birlik oluşturmanın 
şartlarını yaratmalısın. Belkide mü
cadeleyi tek başına damgalayacak bir 
inandırıcılığa da erebilirsin. Temsil 
gücün en üst düzeye çıkabilir. Işte o 
zaman Paris Konferansını düzenle
yeniere bir de bakmışsın ki sempatiy
le bakıyorsun. Onları kıskanmıyor ve 
onlara kızmıyorsun! 

PARIS KONFERAN
SINEDIR? 

Paris Konferansı 'na 
teslimiyetçiliğin dayatması veya Kürt 
siyasi Partilerini hiçe sayma amacını 
taşıyıcı bir operasyon olarak görmek, 
güçsüzlüğün yarattığı bir duygudur. 
Şunu iyice anlayalım: Paris Konfe
ransı, sevres le aynı anlamı taşımıyor! 
Sevres yüzbinlerce ölüye mal olan bir 
dünya savaşının ardından yaptırım 
gücü yüksek olan galip devletlerin 
eski sömürgecilere dayattığı ve Kürt
ler' in istifade edemediği, Profesör La
zarev'in deyimiyle "bir umut" tu. 
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Hemen kaydedelim ki Lazerev'in 
ülkesi, Sevres antlaşmasını ı920'de 
Kemalistlere feda etmek için para ve 
silah ne lazım sa vermiş ve yine kendi
sinin deyimiyle "Lozan yıkımı" na 
belirleyici katkıda bulunmuştu. İşte 
böyle bir Sevres'le Paris "sempati" 
Konferansını birbirinekarıştırmak saf
dilliktir.. Bağımsız bir Kürdistan 
öngören bir anlaşma ile bir kültürel 
kimlik toplantısı nasıl kanştırılır? 

Kürtler'irı istifade etmek için 
organize olamadığı, her kafadan bir 
sesin çıktığı ı 9 ı 8- ı 922 kesitini, ı 923 
kara Lozan Anlaşması günleri takip 
etti. ı925'te bunu redetmek için sila
ha sarıldığımızda artık çok geç 
kalmıştık. Kemalist'ler 1925 - ı938 

yılları arasında Kürdistan' da diledi
kleri gibi bir kelle avcılığına çıkarken 
dünya dakirnsenirı gıkı çıkmadığı gibi 
komintem tarafından teşvik edilip 
alkışlandılar bile! 

SEVR 
Bugün 1918 'le bir bağı, olmayan yeni 
bir deprem var dünya da. Diktatörle
rin çöplüklere atıldığı demokrasi ve 
özgürlük depremidir bu. Kürtler, ne 
kadar uzun sürece ği belli olmayan bu 
depremden azami istifade etmek zo
rundadİrlar Aksi takdirde Paris i takip 
edecek olan yeni Lozan' lar 
gündemleşecektir. Sessiz, imzasız 
içsel Lozanlar! Kemalistleri etkileye
cek, Kürt Ulusal Haklari konusunda 
bazı adımlar atııracak çabalar neden 
sabote ediliyor, neden bundan ürkü
lüyor? Yoksa Paris, bazılarının var
mak istedikleri mutlak bir durak mıdır? 
Bir gün şu heryere koşan Filistin'li 
Y aser Araf at' a " ... Arap lideri neden 
senden nefret ediyor?" diye 
sorduklarında, "o da ABD 'ye 
ulaşınaya çalışıyor, ama ben ondan 
önce vardığım için küplere biniyor" 
demişti. Herhalde bazı Kürt örgüt li
derlerinde de treni kaçırdıkları hissi 
gelişti .. 

Paris konferansı bir yerde yarı 
resmi konferans olarak telakkİ edile
bilir. Konferans'a katılan 30 ülkenin 
pro-Kürt insanı kendi adiarına 
konuşurken başka sözler 
kullanıyorken, ülkeleri adına 

konuşurken başka. Şunu öncelikle bi
lelim; Konferans, bir mücadelenin 

sonucunda verilecek şeylerin 

tartışıldığı bir platform değildi. 

Yaptırım gücü olan kararlar alamazdı. 
Amaç sadece mazlum Kürt Milleti ' 
nin durumunu gözler önüne sermekti. 
Zaten uluslararası hukuk kaidelerine 
göre içişleri olarak telekki edilen; 
"ayrılma", "ayrı devlet kurma" hakkı 
ile ilgili fikir beyan etmek, diplomatik 
ilişkileri kesmeyi göze almakla aynı 
anlama gelir. Oraya gelen hiç bir 
yabancı insanın ülkesinin buna hazır 
olmadığını bilrnek zorundayız. Bil
mek zorundayız ki, hiç bir hak sahada 
mücadele edilmeden verilmez. Ha
klar, hele ayrılma hakları; Kürdistan 
tarihini verdiği 2.5 milyon şehitle 

ispatladığı gibi, ancak meşakkatli 
mücadeleler sonucu o da kazanılırsa 
alınabilir. Şovenistlerin şu veya bu 
ülkenin kararlarına eyvallah etmele
rini beklemek safdilliktir. ABD, 
SSCB, İngiltere, Fransa, Almanya vs. 
gibi ülkelerin Ortadağu'da sükünet 
istedikleri, bu süküneti sağlamak ve 
çıbanbaşlarını kısmen de olsa söndür
mek için bazı tedbirleri şovenist 

işgalcilere empoze etmeye çalıştıkları 
doğrudur. B u tedbirler için Kürdistan'
dataraftararadıklarıdadoğrudur. Türk 
şövenistieri ile saddam'ın bazı şeyle
re hazır oldukları da! 

LOZAN 
Doğru olmayan, Paris "sempati" 

konferansını bunlarla karıştırmaktır. 
Sen güçlü bir birlik oluşturduğun, 
temsil gücünü yükselttiğin, halkın ger
çek potansiyeline ve isteklerine öncü
lük edebildiğİn sürece yapılacak Pa
ris Konferansları senindir. 
Konferanslar' a, yaptırım güçleri 
olmadığı sürece sadece tanıtıcı bir 
platform olarak bakılmalıdır. Oralara 
gelenlerin dost oldukları 

unutulmamalıdır. Hiç kimse seni sat
maya gelmiyor! Unutma ki, Halepçe 
ve Bahdinan katliamları ile yüzbİrlle
rin veya milyonların göçettirilmesi 
olmasaydı Paris Konferansı da ol
mazdı. Konferans' ın "self determina
syon" a karşı olduğuna dair bir 
kararımı söz kanusudur? Silahli 
mücadele veren Kürt örgütleri mi ki
nandi? Kürtlere dayatılan bir kader 
mi söz konusu? Hayir! 

Konferans ' ın yapılmamsı için Türk 
Hükümeti ile Saddam'ın ne kadar 
uğraştıklan ortada. Hatta Türk So
syal-Demokratı olduğunu söyleyen bir 
parti, hoşnutsuzluğunu göstermek için 
Konferans'a katılan Kürt asıllı Mil
letvekilleri'nden yedisini bu partiden 
attı. Marksist olduğunu söyleyen Doğu 
Perinçek sol sloganlarla konferansı 
az mı kınadı? Bu Doğu Perinçek 
değilmidir ki Mustafa Kemal' e 
başkamutanım diyen? Demekki Kon
ferans, Türk Kemalist Hükümetini ve 
onun payandalarmı yeteri kadar 
kızdırmış ve endişelendirmiştir. On
lar düşünüyorlar ki, içeriği ne olursa 
olsun böylesine bir taplantı en 
aşağısından Kürt gerçeğirıi kafalara 
sokmaya hizmet edecektir. Her plat
formda telaffuzunu engellediklere 
"Kürt" kelimesi gündemde kaldığı 
müddetçe Kemalistler köşeye sıkışa 
bilecekler. Bu "Dağ Türkleri" 
masalının sonudur artik. 

' PARIS 
Bu tür konferansların enstitü gibi, 

federasyon gibi değerli Kürt Kitle ör
gütlerinin katki veya öncülüğünde 
yapılmasında da sonsuz fayda vardır. 
Partilerin siyasi kimlikleriyle 
çağrılmaması ilk bakışta çarpık gibi 
görünse bile aslında bazı açılardan 
faydalıdır da. Unutmayalım ki bütün 
örgütlerirı yöneticileri, yönetici kim
likleryle Avrupa' da serbestçe 
dolaşamıyorlar. Bazı örgütlerin yö
neticileri devletlerin içinde ve bu 
ünvanı gizli olarak taşıyorlardır. Hat
ta bu devletlerin içinde yasalitesini 
koruyan bağımsız in saların dışarı çıkıp 
A ve B örgütü ile yanyana 
oturmalarının ilgili devlette ona neye 
mal olacağını biliyoruz. Bunun dışında 
konferansı düzenleyen ülkenin mese
la bir kabine üyesi örgütlerle toplantıda 
bulunmayı mahzurlu bulabilir. Kısacaı 
Amaç tanıtma ve ses duyurma olursa 
konferansın muvaffakiyeti için çaba 
harcamak gereklidir. Amaç kader 
tayinini gündemleştirme olursa bu
nun yeri konferans değil mücadele 
alanının kendisidir. 
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ÇOKMUTERS 
ŞEYLER 

KONUŞULDU? 

Irak C aş Heyetinin konuşma istemine 
gösterilen tepkiden sonra Fransız 
Devlet Bakanı Dr. Bemard Kouch
ner'in Salon'daki Kürtler'e, 
dolayısıyla Kürt Ulusuna hakaret 
anlamına gelen sözleri dışmda olum
suz sayılabilecek hiç bir konuşma 
yapılmadı. Kochner'in bu hakareti, 
kendi temiz geçmişine yakışınayacak 
cinstendi. Kouchner'in bu sözlerini 
bu amaç la kullanınadığına inancıınız 
tamdır. O Kouchner ki Kürt 
doktorlarının keyif çattıkları bir sırada 
dokuz defa Kürdistan'a gidip harp 
yaralılarını aylarca tedavi etmişti. 

Amerika Birleşik Devletlerinden 
Senator Edward Kennedy'nin 
gelıneyişi bir eksiklikti ve burukluk 
yaratmıştı. Ama aynı Kennedy "Ben 
KürtMeselisi' nindestekçisi değil, ınü
cahidiyim" diyecek kadar pro-Kürt 

bir devlet adamıdır. Aramızdan va

kitsiz ayrılan insan Andrey Saxarov

'un gelıneyiş sebebi, ölümüyle 
anlaşıldı. Eşi Elena Bonner, Kürt me
selesine ilgisinin nasıl başladığını 
şöyle anlatıyordu: "ı 970'te Saxarav'
la Kürdistan' a gitmiş, süleymaniye'
de kalmış tık. Daha sonra Barzani 'yi 
görmüş ve o günden sonra ikimizin 
gönlü Kürt Halkı ile beraber 
olmuştur." 

ABD senatosu dış ilişkiler komitesi 
başkanı Senatör Claibome Pell, sena
tonun Kürt Meselesi ile ilgili 
çalışınalarını anlattı. Bu çalışınaların 
bu sene de devam edeceğini bildirdi. 
ABD hükümeti ile diğer hükümetle
rin birlekte Kürt Sorununu Birleşmiş 
Milletler insan Hakları Komisyonuna 
getirmesi umudunu dile getirdi. 
Tabii Kürt Meselesinin büyük takip
çisi, büyük propagandisti, gönüllü 
ınücadeleci Bayan Danielle 
Mitterran d' ın emeklerini inkar etmek 
mümkün değildir. 

6 

Kürt Meselesi'nin bir diğer 
kıdemli sevdalısı da her Kürt Yurtse
ver Milliyetçisi'nin adını bildiği Wil
liamEagleton'dur. Birsüre ABD'nin 
şam ve Bağdat Büyükelçiliği göre
vinde de bulunan Eagleton Kürtler' e 
sempatisinden dolayı uzun süre bu 
Arap Başkentlerinde kalaınaınıştı. 
Helsinki Gözleıne Komitesi gurubu 
başkanı, daha ziyade kendi konusuna 
giren Kürdistan' daki insan hakları ih
lallerini anlattİ. 

Britanya Parlamentosu insan 
Hakları Komitesi Başkanı Lord A ve
bury, T. Woodrow Wilson'un ı4 
Nokta prensibini anlattı, ki bu ı 9 ı 8' de 
ortaya atılmıştı. Bu prensipler gereği 
Kürdistan ve Ermenistan kurulacaktı. 
Batılı devletler bu konuda verdikleri 
sözleri yerine getirmeınişlerdi. Bu
gün ABD, Fransa ve İngiltere yöneti
cilerinin büyük bir ınanevi 

sorumluluğu olduğunu anlatan A ve
bury, Kürt insan hakları için uluslara
rası bir komite oluşturulmasını da 
istedi. Saxarov, Birleşmiş Milletierin 
Kürtler için özel bir oturum yapmasını 
talep etmişti. Eski Cezayir 
Bakanlarından Hosın Aıt-Ahmed'de 

aynı talebi dile getirir ken, soykırımı 
da lanetleınişti. 

Sovyet heyetinden Prof. Laza
rev, Sevr umuttu, Lozan yikiın! Paris 
ise umudun tazelenınesidir dedi ve o 
da Birleşmiş Milletlerde oturum iste
di. 

Konuşınacılar: 

- Kürtler'in birlik olmalarını ve 
uluslararası kuruluşlara m uhatap ola
cak bir heyet oluşturınalarını dilemek
teydil er. 

- Mesele ye sadace insan hakları 
penceresinden bakınaya dikkat edi
yorlardı. Bunun sebebi, açıktırki sö
ınürgecilerin bunaltıcı baskısıydı. 

- Kürtler infak bir teferruat hariç, 
olumlu bir tavır sergileınişlerdi. 

SONUÇ 

Kürt Enstitüsü ve Danielle 
Mitterand'ın büyük emekleriyle 
yapılan bu toplantı, Kürt Ulusal Soru
nu 'nun gündemde tutulması 

bakımından çok iyi bir adıındı. 

Mayısta yeni bir Konferans 'ın Stock
holm'da toplanacağını öğrenen sö
ınürgeciler hazırlıklara şimdiden 

başladılar bile. Bir isveç Firması Tür
kiye'de tarihinin en büyük ihalesini 
"tesadüfen" şimdi kazandı. O zamana 
kadar daha nelerin döneceğini bilmi
yoruz. Ama şunu söylüyoruz; Kürt 
siyasi Parti ve örgütleri provakasyona 
müsait tekliflerde ısrar edip 
Konferans'ın Sabote edilmesinin 
zeminini yaratınasınlar. Konferans' ın 
iyi bir propaganda zemini olduğunu 
asla aklımızdan çıkarınayalıın. 

Konferansın kararlarının katılanlar 

için bağlayıcı olmadığını bilelim. Dev
letler, meseleye angaje olmamak için 
kendilerini temsil ettirmiyorlar. Bile
lim ki, diplomasi ancak sahada ki 
mücadelenin gücü ile ciddi sonuçlar 
verebilir. 
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DEMOKRAT=============================== 

Hevpeyivek bi tev seroke 
Parti Demolaall Kurdistana

Iraq berez Mesud Barzani 

Beri vi bi demek me bi nave kovara DEMO
KRAT hevpeyivek bi tev seroke Parti Demokra
t! Kurdistana - Iraq berez Mesud BARZANI re 
çekir. Hevpeyiva me, li ser rewşa tevayi ya Kur
distane u li ser bu yeren salen dawin hate peka
nin. Em bawer dikin ku ev Hevpeyiva me de bi 
dile X wendevanen me be. 

Pirs: KakM e sud, bigor bfr u bawerfya w e di roja 
me rewşa tevgera rizgarfxwaza Kurdistane li 
Hererne çawaye u li Cfhane de rewşa Tevgera 
Kurd çfye? 

Bersiv: Tevgera Kurd ji bona gihiştine bi Ma
feye xweyi Mirovani u Mili di Here ma Rojhilata 
navin de piribi kevnari tete ditin. Bi deha sal vi 
Milete hane bi qehremani u pehlewani ji bo na si
tandina Mafeye xweyi talankiri u bi cih anina 
Mafeye Çarekirina semivista xwe bi hezaran 
baştirin keç u lawen xwe di ve reya rizgarkirine 
de daye bigorikirin. 

W e ha bes u bi tenha ji ji bo na nimune ji sal 
ı 96 ı de tani iro ji M ji em li Kurdistana iraq e ji 
bona vi mafeye xweyi perest xebat u tekoşine 
didin kirin. Ve xebata çekdari, li Kurdistana 
iraq e u herwehaji xebata Kurd liseranseri Kurdi
s tane, ciheki xweyi taybetiyi giring di hererne de 
dayite hiştin u ew dur yanji nezik bi hemu ruda
nen ve Herema hane yi piri giring di ve D un ya me 
depeve tete giredan u her wehaji bi wan tete 
kerkirin. 

Ayinda Çarekirina pirsiyariya Kurd bi ayin
da ve Hererne ve tete giredan 
u pirsyariyen ve Hererne ji be çarekirina pirsiya
riya Kurd ji ew ji hev nayetin çarekirin. 

ji ber ve ji hemu Hezen Welati, Demokrat! u 
peşverft ji di ve herema me de li gora zanebuna 
xwe u dilsoziya xwe ji bona Welat u Millete xwe 
pişta xebata me didin girtin. Iro pirsiyariya Kurd 
ji her roj betir sere xwe bi xurti di na va ve Her
ema hane de dide berz u balakirin u çarekirina 
xwe bi darezoredi de neçarkirin. Bi rast u durusti 
Destana (Tiragodya) Kurdistan e bi xwe e w ne ma 
betir a me Kurdan bi xwe ye, lebele ji ew bi xwe 
ji a wan miletan bi xwe ye, ji yen ku wan 
Kurdistan di nava xwe de ji xwe re dane parve
kirin. Herwehajiperejirewşa tevgeraGele Kur
distane li seranseri Cihane di ve pela me de 
gaveke pir me zin u giran ji xwere deyite avetin. 

Rojeke ji Ro jan weha na ve Kurdu Kurdista
ne li seranser Cihae weha bi mmet u dildari 
nehatiye derketin. Bir u baweriya Dunyaye dur 
yanji n ezik li gel xebata Rizgarixwaza Kurdista
ne tete ditin. Ev li ser me her u her dide pewist
kirin, ku em di vi w are hane de şev u roj ji ji bona 
ragiyandina Bir u baweriya cihani li ser dadiya 
xebata xwe u pewistiya çarekirina wena ji bona 
parasıina aramitiye aşitiye dive Herema giring 
de li cihane bidin agahdarkirin. Hiç Goman tete 
nayete ditin, ku rewşa Tevgera Kurdistane li 
cihane ji xwe re vejandineke nuh dayite wergir
tin. 

Ev ji bi xwe ji veguhartineke nuh dişeweye 
navroka xebata me de ji bona Çarekirina Pirsiya
riya Kurdistane li ser me, bi xwe ji di nav mejiye 
me de di de kerkirin. Te vi van dijwariyen piri ku 
pe xebata me yi Rizgarikirine jipete rft bi rftkirin, 
ez bixwe ji pir bi s aya Xebata Gele Kurdistane u 
sorbuna wina ji bona serxwebuna xwe pir bawer
mendim, 
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ku ev xebata Netewe Kurdi Percekibi serxwe
bun, Y ekiti u xweşbuna jine de be te bi tae u xe

latkirin. Her w e ha ji e w de bi dostani u biratı li 
gel Mileten Rojhelata Navin de dive Herema 
mayi piri giring de di ve Cihane me de bi xer u 
xweşi bete jiyanikirin. Azadiya me Kurdan bi 
azadiya van Mileten hanivetete giredan u her 
wehaji Azadiya van Mileten hane ji bi azadiya 
Milete Kurdistane ve tete giredan.Mileteki azad 
Mileteki dinjerdesten xwe nade kirin. weha bi vi 
Renge hane Barzani em ji bona dostaniye u 
biratiye li gel van Mileten hane dane ferkirin u ji 
bona evina Kurdistane, Azadi Serxwebun u 
yekitiya wena şev u roj em dane pewerdekirin. 

Pirs: Di rewşa hane de hinekji problemen Tev
gera Kurdf di her çar perçen Kurdistan€ he ne. Bi 
gor bfr u bawerfya w e çarekirina van Probleman 
çawa çedibin. 

Bersiv: Di sala 1514 de Kurdistana meyi 
xweşewist di na va şahinşahiya sefewi u seltene
ta Osman! de hate parçekicin u we roja tari de ji 
bedbextiya Milete me hat! ye destpekirin. Lebe
leji heji betir di dema Cenga Cihan! yekem de, di 
sala 1916 de li serpeymanaSayiks-Piko liBajare 
Beyrude careke din li ser bingehe ve peymana 
hane welate me ducari parvebuneke din hate 
kirin. Ve care Kurdistan ji bona çar perçan di 
na va çar dewletan de bi dare zoribe vin u evina 
Milete Kurd hate perçekirin. Ji nuve sinor li ser 
singa welate me hatin kişandin. Ji nu ve heji be tir 
sitema zordariye u hovitiye dinava xake Kurdi
stanamedeji bal vandewletennuh vehate berze 
u valakirin. Lebeleji tev liveji Milete Kurdistane 
bi hemu hez u hinera xwe ve bi hemu dilsozi u 
merxasi sere xwe herarnberi ve zordariya dir u 
hov date bilindkirin. 

Ji ve roje de Raperin u Şoreşen Kurdistane heji 
nehatine temirandin. Agire vin u evine ji bona 
Azadiye, Serxwebune u Y ekitiya Kurdistane 
behneke ji di na va Cerg u hinaven Milete Kurd de 
ne hatiye rawestandin. Xebata me her u her li her 
çar perçen Kurdistane her xebateke dadiye, e w ji 
bona standina Mafeye meyi Mili u ye Mirava
niyetete kirin, bel e heji betir e w ji bona bidawia
nina talankirina Kurdistana me u bende u koleki
rina Milete me tete kirin. Di nava rewş u zineta 
wisa de hiç guman tede nayete ditin, ku de li her 
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perçeyeki rewş u zineteke xweyi taybeti ji bete 
ditin, lebeleji cewhera xebata me li her çar per
çen Kurdistane bixwe tev mina hevin u yekin. 

Li gora Bir u baweriya min çarekirina derden 
her perçeyeki ji Kurdistane dive em ji bona wi 
perçi bi xwe bidin hiştin u em tevaya perçen din 
tevaya karinen xwe şev u roje ji bona kar u 
berjewendiya peşvexistina Xebata perçe bi nav
kiri bidin tirxankirin. Xebata her perçeyeki ji 
Kurdistan tevaya xebata perçen din bi careke ew 
bi xwe dide wenerikirin. Xebata Kurdistane ji 
hev bi careke nayete perçekirin. Ew bi xwe 
yeldtiyeke diyalektiki bi hev re dide pekanin. 
Dabeşvanen Kurdistana me her u her w an ji bona 
bikaranina me ji bona kar u berjewendiya xwe 
dane bikaranin. 

Xebata Kurdistane ji hev bi ca
reke nayete perçekirin. Ew bi 
xwe yekitiyeke diyalektiki bi 
hevre dide pekanin. 

Ev rastiya hane bi xwe ji tirştirin u taltirin rast! 
di xebate me de ye. Her wehaji ve ji bi xwe ji 
nehiştiye, ku em careke ji caran ji neziki bi 
serketina xwe bibin. Lebeleji tevliviji livedereji 
di ve bete gotin,ku şeweye perçekifina Kurdista
na me,Cihe w e yi Ciyografi, Belavkirina wena di 
na va du Welaten Me zin de u di pişt re di na va çar 
Dewletan de u heji bi serdeji cihe weyi siyasi u 
Sitrateji u Dewlemendbuna Nefte we van tevan 
bi hevre xebata me ji bona serxwebune date dij
warkirin, lebele ji tev li van ji şeweyi geografiyi 
pekhatinakurdistane jiji çiyayen bilind u sengin, 
ji dolenkur,ji çem u robaren firehji nebunare u 
banan şeweyeki jiyaneyi taybeti bi h ezaran sal li 
Kurdistane date peydakirin, ku ew di na va nafka 
xwe de li paşvexistina me ji bona xwe her u her 
dide hilgirtin u di encame dawi de xebata me bi 
ketine tene bidawikirin. 

Weha li gora Bir u baweriya min li ser me 
di ve, ku em h ur u kur li seranseriya Mejuwa xwe 
bigişti u li mejuwa xebata serxwebuna xwe bi
taybetilebidin temasekirin u ji na va w an ferbun 
u hinbunen pir mezin u giran ji xwe re bidin 
standin, da ku xebata me bikemtirin gori u kurt
tinn dem bi armancen xweyi perest di rizgariki-
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DEMOKRAT============================ 

Ez hevidarim, 
ku de hemu 
Dilsoz, Welat
perwer, hemu 
Sazmendi ô 
Partiyen Kur
distaneji bona 
hevgirtin ô pe
kanina Bereki 
Welatiyi De
mokratiyi 
Kurdistaniyi 
Giştiyi şev ô 
roj bidin kar
kirio ô xebat
kirin, tani ku 
Kurdistana
rneyi perest bi 
careki ji bin 
tapanen Da
girkeran ô Ta
lankeran bete 
azad ô serbest
kirin. 
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rina Kurdistan, serxwebun u 
yekitiya w e de bete gihaştin. Ev 
ji bes u bi tenha di yekkirina 
xebatame de li seranseriKurdi
stane ji bona Azadi u Serxwe
buna welate me tede tete ditin. 

Ez ji ber ve ji di ve qonaxa 
mejuyiyi girandedi xebata Gele 
Kurdistane de jibona Hezen 
Kurdistane tevan bi careke 
didim bangkirin: Ji bona serx
webuna Kurdistane u Y ekitiya 
wena Hevbigrin u biyekin. 
Eva ya u bes eva ya bi tenha xwe 
li gora bir u baweriya min, bele 
li gora bexte min, dilsozi u za
nebuna min derınane derde me 
bi xwe ye. 

Pirs:KakMesud,tudanustand
ina di navbera Eniya Kurdista
nf u Rejfma Iraqe de çebune? 
Ku çenebune tu hewldan hene 
an nfne? 

Bersiv: Weke ku ez agahdarim, 
ta iro heji di navbera Bere 
Welatiyi Kurdistan! de u di 
navbera Rejima Iraq e yi xwinri j 
de tu dan u standin ne hatiye 
ditin. Rejima Iraq e mina her car 
e w dixwaze di re ya hin berdev
ken xwe de Hezen Kurdistan! u 
yen welatperweren Iraq i ji ber
hev bi fen u xapandinan bide 
xistin. Le xeyale ve Rejima 
X winmij piri vala ye. 

Pirs: Weke Partf, Piştf Rejfma 
dagirkeryalraqe dijfGele Kur d 
çeken Kfmyayf bi karanf, Gelo 
di ware stratejf u Leşkerf de 
hune guhartinekf cekin? 

Bersiv: Xebata Milete Kurd 
seranseri mejuwa wl de ji beri 
penc hezar sal u vir de her u her 
wiberamberi dijminen talanke
ren welate xwe bi rengeki 
peşmergayeti, yani bi şeweye 

10 

Partizani daye kirin. van rasti
yen hane em li ser kelen sume
riyan, Elamiyan, Boblliyan, 
Asunyan, Akadiyan, Partiyan 
u herwehajl ji beri çarsed sali ji 
ji berizayinede li nik Zeyzefo
ne yunan! ji dibinin. Di dema 
musilmantiye de u herwehaji di 
dema henşen Mengolyan de ji 
vi şeweye şer em li nik Kurdan 
di b inin. 

Dewlemendiya 
Welate me talan 

di kin 

Bi diyari ji tevaya şeweye şere 
me herarnberi imparatoriya 
sefa wl u ya Osman! j1 em di bm 
u hejl biserdeji tani ve rojame ji 
her u her şeweye şere me bi vi 
renge Partizan1 di nava çiya u 
deşten Kurdistane de ji bona 
parastina welate me u hebuna 
me tete kirin. Mero bi rast u 
dirusti dikare beje: ku Kurd di 
ware cenga Partizani de, cenga 
liberxwedane de di seranseri 
mejuya Dunyaye de pir bi nav u 
dengin. Vi şeweye şer dur yan ji 
nezlk tevaya si yaseta me dayite 
danin, ku her u her ji li ser ve ji 
di encame dawi de ji xabata me 
dihateketin u ew bi armancen 
xwe pe nedihate gihaştin. 
Bele ev şeweyi şerkirine, ye ku 
Mero jere bi nave şere "Bav u 
Kalan" dikare bide binavkirin, 
tevi Gemasi u Merxasiya Kur
dan ji ew nikaribu li paytexten 
dujminen me bihata bi serketin. 
Me dikaribu her u her dujminen 
xwe mina Hirçeke bidin birin
darkirin, da ku ew ji bal hineke 
din ve bete vegurandin. Tevli
veji xebatameyi çekdari ji li 
Kurdistana Iraqe bi gaven pir 
mezin hate peşvexistin me bi 
saya xebata Peşmergen Kurdi
stane dikaribu Heremen Riz-

garkiri bi din firehkirin u sipahe 
Iraqe roj bi roj bine lebidin 
tengkirin u şikestine u 
serşorkirine tevi nuhtirin çeken 
wiyi werankirine ji je re her u 
her bi pişk u par bikin. 

Faşiyen Bexdade, talanke
ren Kurdistane ji bona wan 
nema çeken nuh! werankirine ji 
Top, Tang, Balafiren Cengini, 
Musek, Napalm, Fosfor, Bom
ben Goşini ji bona talankirina 
dewlemendiya Welate me u bi 
taybeti Nefta Kurdistana me u 
kole u bendekirina Milete me 
di da terkirin; Ji ber ve ji Rejima 
Iraqeyi xwinmij u xwinrij ji 
Kurdistana meyi ciwan u şerin 
ji sala 1987 de tani payiza sala 
1988 de biber barandina Bom
ben Kimyawi date dan. Weha 
Zarok, Menal, Plrek, P"ır u Ka
len me, bele jindaren ser xaka 
Kurdistana me bi Bomben 
Kimyayidi dan kuştin, da ku e w 
liberxwedana vi Milete Merxas 
u Gemas ji bonaMafeyen xweyi 
Mirovaniye u Mill bide şike
nandin. 

Weha bi hezaran Zarok u 
Biçuken Kurd, P"ır u Kalen wl 
hatin kuştin u herwehaji bi 
h ezaran ji na va Kurdistana riz
garkiri ji gemara tapanen sewi
yen Afleqe Faşi hatin derkirin. 
E w ji bona na va Turki u Iranebi 
dare zore ji bona man u nemana 
xwe hatin penakirin. Ev Kuştina 
Gişti u destpekirina biqirkirina 
Gele Kurdistane u valakirina 
Welate wl ji bal Rejima xwin
meja Iraqe bi saya barandina 
Kurdistanebi çeken Kimyayili 
ser me bi dare zore ev Ş ere man 
u nemane dide neçarkirin, ku 
em bi careke ji nuh ve litevaya 
şeweye Sitratejiya xweyi Sipa
he lebidinvenerandin u ji bini 
ve tevaya strateji ya xweyi sipa
hi bingehe sitratejiya meyi si-
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yasi li ser mdanin nuh bidin 
danin. 

Ev ji bi xwe ji tevaya 
şeweye şere "Bav u Kalan" bi 
dare zore tine bidawikirin. 
Şeweye Sitratejiya Sipahiya 
meyi nuh bi careke şeweye 
rexistina meyi siyasi u Sitrate
jiya meyi siyasi ji bini de dide 
veguhartin u her wehaji pereji 
piraniya armancen meyi siyasi 
ji bixwe ji di de guhartin u li gel 
ve ji pereji tevaya pewendiyen 
Kurdistan! ji ji nuh ve ji li ser 
bingeheki Zanisti li ser hiş u 
berjewendiya tevaya xebata 
Azadi, Serxwebün u Y ekitiya 
Kurdistana me dide avakirin. 
Em di vi w are hane de pir neha 
bi şeweyeki zanisti u li ser xwe 
u heji betir liser berjewendiya 
Milete Kurd li seranasel Kurdi
stane di Serxwebüne de u 
xweşbüna jine de bi kurttirin 
dem u kemtirin gori li van pir
sen giring didin levenerandin u 
serpehatiyen piri nerx ji wan 
didin wergirtin. 

Em bawerin , ku ev tevaya 
hevgirtin u yekkirina xebata 
Kurdistane bi careke dide pe
wistkirin .Em bi vin u hebüna 
Milete xwe bawerin. Em bi 
azadi u serxwebüna Kurdistana 
xwe bawerin u heji betir em bi 
Mirovaniya xwe bawerin. 
Dema Koletiye u Benditiye 
hatiye bidawikirin. Rojeke ji 
Rojan ew bi xwe ji saya Iiberx
wedana GeleKurdistanedi na va 
Welate me de ji penc sal u betir 
nebatiye ditin. Ev Milete weha 
Merxas u Gemas, ye ku wi di 
seranseri mejüwe de çiya, 
zinar,lat,teht u beren Kurdista
neli Dujminan bi agir kiribun u 
Pesmergen Qehreman xweda
ne durujme Kurdistan yanji 
nemane he ji betir ew li ser vi 
durujme perest sor in. 

Ve care ew bi xwina paken 
menalen Helepçe sünd u pey
ınane li ber tevaya dunyaye 
didin, ku ne bes tene Kurdista
ne de di bin lingen Faşiyen 
sewiyen Efleq de, Qertelen 
Bexdade de bi pilingen agir 
bidin kirin, na heje betir de ew 
tevaya şeren xwe di nava Bajar 
u Günden Faşiyen Bexdade de 
bidan dadan u vexistin. Ew de 
devji ve xebata perest berna
din, tani ku Talankeren Kurdi
stane ji n ava Welate me neyen
tİn pengizandin u Welat u Mile
te me Azad, Serbixwe u yekgir
ti nayete ditin. Eva ya tevaya ar
manca jina me bi xwe ye, na 
heji betir ev bi xwe ji Mirova
niya me bi xwe ye, em hatine ve 
Dunyaye, da ku em ji serbest u 
azad mina Mirovan bextiyar di 
nava Welate xwe de betin ji
yandin. Me Azadi, Wekhevi u 
birati dive. Me Koleti, Benditi 
u Bindesti nave. 

Pirs: Kak Mesud, em dizanin 
partf di ware Leşkerf de pir bi 
heze, gel o hemher van kiryaren 
nemirovfya Rejfmalraqeçima 
hun OperesyonenLeşkerf çe na
kin. 

Bersiv: Pişti bi piribi karani
na çeken Kimya yi di na va Kur
distane de u derkirina bi beza
ran ji na va heremen Rizgarkiri 
şere me li gel Rejima Iraqe piri 
betir hatiye dijwarkirin; Ji ber 
tevaya Hererne hatiye çolkirin 
u perabunen leşkeri de ha hatine 
dijwarkirin. Tevliveji me pera
bunen leşkeri beramber bi Duj
min nedane rawestanden. Li ku 
dere kes bi H ezen me dikevin, li 
wedere em desten xwe beram
ber bi Dujmin didin 
daweşandin. Em li gora karina 
xwe behne bi Dujmin nadin. 

Le bele li ve dere ji careke 
din ji dive bete gotin: Pişti 

avetina çeken Kimyayidi nava 
Kurdistane de u bi taybeti ji 
herarnberi xelken be güneh ji 
Zarok u Menalan, ji P"ır u Ka
lan, bel e dijitevaya jindariye li 
ser xake me u pereji diji hemu 
qanunen Navnetewiji u bi tay
beti diji lihevhatina Cinev di 
sala 1925 de, ev tevde Diriti u 
Hovitiya Rejima Basiyen Faşi 
li Bexdade bi diyari ji tevaya 
Dunyaye redide derxistin u her 
ji ev ji bi xwe ji li ser me dide 
neçarkirin, ku em bi careke 
Strateji ya xweyi sİpahi u pereji 
li gel ji tevaya Strateji ya xweyi 
siyasi ji ji nuh ve ji lebidin 
temaşekirin u veguhartin. 

Bereki Kurdistani 
pewistiya 

Kurdistaneye 

Weke me li jor date xwiyani
kirin, pişti barandina Kurdista
nebi Çeken Kimya yi li gora bir 
u baweriya min em nema dika
rİn bi renge şere bere bele şere 
"Bav u Kalan" bi serketi be
ramberi vi şe w eye ş ere Kimya yi 
betin biserketin. Ji ber ve ji bi 
dare zore ji li ser me ji tete ne
çarkirin, ku em tevaya Strate
jiya xweyi sipahi u pereji Stra
tejiya xweyi siyasi di ve em bi din 
gühertin, daku em bi kürttirin 
dem u kemtirin gori talankirina 
Welate xwe u kol e u bendkirina 
Milete xwe bidin hilanin u 
Dujminen xweyi Dir u Hov ji 
nava Welatexwe bidinderkirin 
u bengizandin u em bi arman
cen xweyi perest di Azadi Se rx
web un u Y ekitiya Kurdistana 
xwe de betin gihaştin. 

Bikaranina Çeken Kimya yi 
di na va Kurdistana me de, bele 
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dinava Rojbilata N avi'ni de, na 
heji betir di cara peşi de di 
mejuwa Mirovanye de diji xel
ken beguneh, diji Zarok ü Me
nalan, diji Pirek ü P"ır ü Kalan ji 
tevaya Miroven ve Dunyaye re 
dirbun ü Hovitiya Faşiyen 
sewiyen eflaq, Qertelen Bex
dade herarnher bi Gele Kurdi
stane dide derxistin. Ew şopen 
bikaranina Çeken Kimyayi pir 
kur ü bi tirs bi dare zore de xwe 
di na va Rojbilata meyi N avin 
de bide hiştin. Em tev dizanin, 
ku Miletek di vi sedsalen Bis
tan de mina Netewe Kurdi per
çekiri bikaranina Çeken Ki
myayiji serruwe zemine naye
te hilanin ü qirkirin, lebele hiç 
guman tede niye, ku de derd ü 
kulen vi Milete reben ü Belen
gaz bi de ha car betin betirkirin. 
Letevlivejiem birastijidikarin 
ji neha de ne bes tene ji bona 
Faşiyen Bexdade bi din diyarki
rin, lebeleji ji bona tevaya Du
nyaye re bi din xwiyanikirin, ku 
bikaranina Çeken Kimyayi di 
nava Kurdistana me de agire 
man ü nemane li Rojbilata 
Navin dide vexistin ü ger ji bes 
ü bi tenha ji bi ava me mabe em 
dikarin di encame dawi de 
Faşiya Bexdade bi xorti bidin 
tewlandin ü bestandin. 

Ava Kurdistana me di ayin
de de herarnberi Faşiya efleqi 
gewretirin Çeke me bi xwe ye. 
Em hevidarin, ku Netewe Ere
biyi merd ü bi rumet, dirwasa, 
dost ü birayen me de ew bi xwe 
ji vi kare Hoviti li bal Faşiyen 
xwe bide tawanbarkirin ü ra
westandin, da ku Netewe Kurd 
ü Ereb bi dirawseti bi Aşiti, bi 
dostani ü birati li gel hev di 
Serxwebune ü xweşbuna jine 
de betin jiyandin. 

Pirs: fro jimareke zede ji 50. 

12 

Em tev dizanin, 
ku Miletek di vi 

sedsalen Bistan de 

Fartiya Demokrat! Kurdistan li 
seranseri Dunyaye li nik saz
mendiyen welati ü li nik yen 
N avnetewi di de xebatkirin, ku 
ev Fenahenden hane nala Fena
hindan li wan bete temaşekiTin 

mina Netewe Kurdi ü ew xweser bi rexistina Fena-

bikaranına çeken Kimya yi bindan ya Yekgirtina Netewan 

Jl ser zemine nayete hilanin. ve bete giredan ü ew bi xwe 
Serperiştiya wan bide kirin ü 

hezar penehende li Kurdistana 
Tirkiye dijfn. weke ku em dibf
nin rewşa wan gelekf dijware u 
nexweşe. Tu alfkariyekji Rexi
stinen internasyonalf ji wan re 
negihiştine. 

H un wek Partf li ser rewşa wan 
çi difikirin? 

Bersiv: Bele ev penahinden 
hane ber barandina Kurdistane 
bi çeken Kimyawi ji bal Rejima 
iraqe ji nava Heremen Rizgar
kiri hatin derketin. E w di rewş ü 
zineteke piri bed de dijin. Bed
bextiya Milete me w e çaxe date 
destpekirin, gava ku ew di sala 
1514 ü di pişt re li ser bingebe 
peymana Sayks-Piko di sala 
1916 de care k e din ji ji h ev ha te 
perçekirin. Ev betbextiya hane 
ji her ü her ji de bete ditin, tani 
ku ev perçebuna welate me be te 
hiştin. 

Ji bal Rexistinen Navnete
weyi alikarl ji bona Fenahen
den Kurd li Tirkiye dixwazin 
bidin kirin, lebele ji bal serda
riya Tirkiyi kelem ü kosb ji 
bona ve alikariye tetin ditin. 
Heji Fenahenden Kurd li Tir
kiyenenale Fenahendan li wan 
te te temaşekirin, lebele bi rast ji 
ew ji bal serdariya Turki nala 
dilen Cenge li wan tete nerin. 

Ev bi xwe ji diji hemu 
qanunen Navnetewiji tete der
ketin. Ji ber ve ji Fartiya me, 

hemü yarıneti di we reya hane 
de ji bona wan bete rekirin ü di 
we riye hane de bixwe ji ew 
bete parvekirin. Weha em di vi 
ware hane de didin karkirin. 
Her wehaji em didin remanki
rin, ku li ser me dive, ku em 
xebata xweyi siyasi be tir ü bi tir 
li gora dayinen neha bidin bi
pesvegistin ü pereji li gelji 
şeweye xebata xweyi çekdarili 
ser bingehen nuhi pewist bidin 
veguhestin, da ku em bikaribin 
van Fenahinden Kurdistane bi 
s erlirazi care k e din ji bo na n ava 
xake xwe bidin zivirandin. 

Pirs: Kak Mesud dftina we ji 
bona Eniyek Demokratf u 
Niştimştimanf li tevaya Kurdi
stane çiye? 

Bersiv: Ger em ben h ür ü kur li 
tevaya mejüwa xebata xwe 
bidin temaşekirin, de erne nala 
nişana ber ü duberiya xwe ü 
neyekbüna xwe di nava we de 
bidin ditin. Ev bi xwe ji dür 
yanji nezik tani roja haneyi me 
tete ditin. Welateme Dujminen 
me li ser singa Kurdistana me yi 
şerin ü xweşewist ji bona tatan
kirina we ü bendekirina Milete 
me ji xwe re dane kişandin. 
Dewlemendiya Welateme ji 
xwe re didin talankirin Milete
rneye begüneh di nava xwina 
wi de ji xwe re didin vegezan
din ü heji bi serdeji wi ji hemu 
Mafeyen wiyi Mirovaniye ü 
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Mili didin be pişk u parkirin, 
na, he jl betir biserdejl e w wl ji 
xwe re ji didin ko le u bend
kirin. 

Ger jl ew jlji bona biçukdl
tirln mafeye xwe jl ji xwe re 
bide xebatkirin, ew wl bi hemu 
Çeken Werankirine u biserdejl 
va ye bi Çeken Kimyayi dixwa
zin wl bidin qirkirin. Em bi 
tevayarastiya tirş u talbune di ve, 
kuemji bonaMiletexwe bejin: 
Ku Dujminen me, Dagirker u 
Talankeren Kurdistane ji dil u 
can dixwazin u şev u roje jl ew 
je re didin karkirin, da ku ew 
Milete Kurd ji ser xaka Kurdi
stane bidin kole u bendekirin, 
na, hejl betir wl bidin qirkiri 

Dema Koleti ye 
u Benditiye 
hatiye bi davi 
kirin. 

Ev rastiya haneyl pir! tirş u tal 
di ve rojame de li ser me Kur
dan bi careke li seranserl Kur
distane dide neçarkirin, ku em 
ji bo na he buna xwe, bel e ji bo na 
Mirovanlya xwe dive hev bi
grin u biyekbin. Bey! vena ev 
Milete Merxas, Gemas u kev
nar de bi dare zore bi neçarl 
ducarl nemane bete kirin. Em 
biven yan jl neven ev yekbuna 
me li seranserl Kurdistane ji 
bona Azadi, Serxwebun u yek
kirina W elate me bes u bi tenha 
reya man u nemana me ye. 

Ev bes u bi tenha derınane 
derde me bi xwe ye. n ber ve jl 
eze de tevaya jlna xwe ji bona 
ve bihevgirtine u biyekkirine 
bidin tirxankirin. Em mina Par
tiya Demokrat! Kurdistan şev u 
roje li gel hemu Hezen Kurdi
staniyi din jl xebate ji bona pe
kanina Berekl Welatiyl Demo
kratlji bonaAzadlu Serxwebu
na Kurdistanedebidin xebatki
rin. Pekanina Berekl w e ha li se
ranserl Kurdistan e bi gihandina 
arınanca perest di yekbuna 
welate me de u bi Serxwebuna 
Kurdistana me dide mujdeki
rin. 

Ewaya bi xwe bes u bi tenha 
dive birast u duristl bersiva 
Netewe Kurdlperçekirlji bona 
ledana Kurdistane bi Çeken 
Klmyaylji balFaşiyaeflaqlbete 
dan. Bey! vena em reya xwe ji 
bona Mafeye Çarenusa xwe, 
bele hejl betir ji bona Mirova
nya xwe didin durkirin u gori
yen xwe deha betir didin pirki
rin u Mjl bi serdejl ji xwe re u ji 
tevaya Dunyaye re jl nezanl, 
bevad u netegihiştina xwe be
ramber bi çarekirina pirsiyariya 
xwe bi eşkere didin diyarkirin. 

Ez Mwldarim, ku de hemu 
Dilsoz, Welatperwer, hemu 
S azınendi u Partiyen Kurdista
ne ji bona hevgirtin u pekanina 
Berekl Welatiyl Demakrati 
Kurdistaniyi Gistl şev u roj bi din 
karkirin u xebatkirin, tani ku 
Kurdistana me yi perest bi care
ke ji bin tapanen Dagirkeran u 
Talankeran bete azad u serbest
kirin .. 
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DEMOKRAT 

' KEMALIZM 
YA DA SOSYAL DEMOKRASININ 
TÜRKÇESI 

SERDAR DILAN 

Türkiye'de Kürt Marksistleri ile Türk Marksistleri'
nin ayrışması için uzun bir yolu almak gerekmişti. 
1960'larda önce TIP,TKP ikilisi Kürt Marksistlerini mas
sederken, aynı dekadın sonlarına doğru bu kez devreye; 
İlıtilalcı İşçi- Köylü Partisi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi 
ve Cephesi, Türkiye Halk Kurtuluş ordusu gibi örgütler 
girmişti. TKDP'nin Marksistlere de açık olması, Devrimci 
Doğu Kültür Ocakları deneyleri belli bir ayrışmanın ilk 
köşetaşlarydı. 1975' ten sonra TKSP' nin TKP' nin seksi
yonu şeklinde örgütlenmeyi reddederek bağımsıslığını 
ilan etmesinin ardından kurulan KIP, KA W A Rızgari, 
Tekoşin,PKK vs, gibi irili ufaklı Kürt örgütleri ayrışmayı 
aşagı yukarı tamamladılar. Bunun üzerine TKP(B), TKP
ML (DABK olarak) vs, gibi Türk örgütleri yeni seksiyon 
örgütlenmeleri yaratılarsa da DABK çılar hariç kimse 
önemli bir başarı sağlayamadı. Sol-Birlik' in sürgün 
şartlarında kurulması, -Türk Solu' nun bağımsız Türt 
marksist örgütlenmesini tanıdığının delilidir. Ama bu ce
phede hala tam bir berraklık yoktur. 

Köklerini "Gülhane Hatı Hümayunu" na kadar 
uzatabileceğimiz Türk "Sosyal Demokrasi" nin ise böyle 
bir ayrışmada değişik davrandığı görülüyor. Önce bir soru: 
Nedir Türk Sosyal- Demokrasisi? 

Bilindiği gibi dünya Sosyal - demokrat hareketi kö
klerini Marks ın kurduğu 2. Enternasyonal' dan alan, önüne 
reformizm ve evrimciliği koyan bir harekettir. 2. Enterna
syonal bu gün halen ayakta duran en geniş dünya hareketi 
olarak düşünülebilir. 
Mustafa Kemalin 'in Kürdistan için bir yıkım olan Lozan 'ı 
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bile ayaklar altına aldığı sırada Komunist Enternasyonal 
Türklere sahip çıkarken, 2. Enternasyonal mazlum Kürt 
milletini hiç olmazsa kararlarında desteklemiştir. 30 
Agustos.1930'da Zürihteki celsede alınan karar şöyle: 

"Uluslar arası Sosyalist Teşkilati'nın yürütme kurulu, 
Dünya 'nın dikkatini, Türk Hükümeti'nin sadece özgürlü
kleri için savaşan Kürtleri mat etmek değil, fakat aynı 
zamanda isyana katılmayan Kürt ahaliyi de imha etmek 
için giriştiği bu katHarnlara çeker. Türk Hükümeti böyle
likle Kürt Halkı'nı Ermeniler'in akibetine uğratmaya 
çalışmakta; kapitalist ulusların kamuoyları bu kanlı vahşeti 
protesto bile etmemektedirler." ( Yakınçağ Kürt tarihine 
bkz) 

İşte bu enternasyonale üye olarak kabul edilen Türk 
Sosyal - Demokratlarının fikri köklerinde Marksizmin 
yeri asla yoktur. onlar, Kemalistler'in kurduklar Cumhu
riyet Halk Fırkasından köklerini alıyorlar. CHF'yi kuran
lar ise bir kısım eski ittihatçıdır. ittihatçıların ataları ise 
Gülhane Hat-ı Hümayun 'unu hazırlayan Batıcı ekiptir. Bu 
ekip, ulusal kurtuluş hareketlerinin daraltıkları imparator
luk tabanından birşeyler kurtarma amacıylahareketediyor 
ve kurtuluş çaresi olarak Batılılaşma yı görüyorlardı. Ama 
asırlar boyu "ümmet" fikri üzerine yeşeren imparatorluğun 
yapısını bir anda yerlebir edecek gücü de kendilerin de 
bulamıyorlardı. 

Matbaanın getirilmesi, yarı laik kanunların 
çıkarılabilmesi ve yeniçeri ocağının lağvı bunların "milli 
devlet" formülüne dönmeleri için iyi bir temel oluşturdu. 
Ama onların getirdikleri her yeniliğin yan etkisi Kürdi
stan'ı ağır bir şekilde yaralamaktaydı. On beş yıllık mec
buri askerliğin ve ağır vergilerin yükleri hep Kürtler'in 
sırtına bindirilmeye çalışılınca iş zıvanadan çıktı ve silah
lar konuştu. 

İttihatçılar, millet fikrine daha yakın oldukları için 
Kürt Ulusuna soğuk bakıyorlardı. Bundan dolayı bunların 
dönemi Kürdistan'ın en karanlık sayfalarından biridir. 
Ermeni tehciri, Kürttehciri, Büyük savaş, onbinlerinkıyımı, 
ayaklanmaların birbirini takip ettiği bu vahşet döneminin 
yönlendirici ekibini Batı; "Jön türkler" gibi "sempatik" bir 
adla anıyor. Ittihatçılar, gerçi tam bir milli devlet devret
mediler ama, Ermeni, Elen ve Kürt soykırımı ile bunun 
ortamını hazırlamışlardı. 

1920'li yıllardan itibaren ekibini kurarak gelişen 
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kemalizm, ulusçuluğu Türk ırkı'nın üstünlüğü temelinde 
şekillendirmeye çalıştı. 1923 'te cumhuriyeti kuran Kema
listler, bir yandan Kürtleri zapt-u rapt altında tutmaya 
çalışıdarken öte yandan da ırkçı ideolojilerini oluşturmak 
için kurumlar inşa etmeye başladılar. Türk Dil Kurumu ve 
Türk Tarih Kurumu bunlar arasındadır. Bu kurumların 
geliştirdikleri Güneş-Dil teorisine göre bütün dünya dille
rinin kaynağı Orta-Asya'da türeyen Türk Dilidir. Türk 
Tarih Tesine göre ise dünya 'nın tüm merkezlerine mede
niyet, Türkler tarafından taşınmıştır. Bu tezin sahibi olan 
Kemalistler'den biri şöyle diyor: 

"Efendiler, .. Dünya'da itiraza uğramayan hiç bir 
hakikat yoktur. Evet, olabilir. Bütün dünya Türk imiş de 
kimsenin haberi yokmuş, diyenler de bulunabilir .. Bu 
itirazın da her gün bir adım daha hakikata yaklaşmasına 
rağmen yeni tarihimizde böyle bir iddia yoktur. Ancak, 
dünyaya şamil olan medeniyetlerin, kaynağı, kökü, 
başlangıcı "Orta-Asya yaylasıdır" ve "O medeniyetin 
yaratıcıları ve taşıyıcıları da Türklerdir" tezi vardır. "(Türk 
Tarih Tezi ve Kürt Sorunu-Ismail Beşikçi) 

Bu tezlerin sahipleri ülkede gerçek bir seferberlik ilan 
etmişlerdi. Bunların başlıca hedefleri Yeni bir Türk ulus 
fıkrini bir daha çıkmamak üzere belleklere yerleştirmekti. 
Kemalizmin başlıca ilkeleri hazırlanan Türk anayasalarının 
değişmez maddeleri arasına girdi. Bu kurumlarında ana
yasalaragirmesiyle her şey daha bir iyi şekillenmiş oluyor
du. 

KEMALIZMIN 
KÜRTLERE BAKIŞI 

Kemalistler, Kürtler' i yarattıkları üniter devlet ilkesi
nin önündeki en büyük engel olarak görmüşlerdir. Bunları 
yokettirme, göç, asimilasyon vs. gibi her türlü vasıtaya 
başvurarak ayıklamak, onların değişmez politikalarıdır. 

Belleklerde kötü bir imaj yaratarak, Kürtler'i Kürt 
olduklarından dolayı utandırmak ve bu yöndende asimila
syona müsait malzemeler haline getirmek için "vahşi 
Kürt", "Kuyruklu Kürt", "Eşkiya" gibi terimleri imal 
ederek kafaları bulandırmak için ellerinden geleni 
yapıyorlardı. Tarihi "Kürdistan" adını yasakladılar. Kürt
çe konuşmayı para cezasına tabi tuttular. Kemalizmin 
kurucularından ve bugünkü Türk Sosyal demokrasisini 
Bülent Ecevit ile birlikte hayata geçiren İsmet İnönü 3 1. 
Agustos. 1930'da şöyle diyordu: 

"Beş seneden beri Doğu vilayetlerimizde vukua gelen 
ve kökü dışarda ( abç) entrikalarla kürüklenen isyan, bugün 
gücününyarısını kaybediyor. Bu ülkede sadece Türk Ulusu, 
etnik ve ırksal haklara sahiptir. Başka hiç kimsenin böyle 
bir hakkı yoktur. Bu demiryolu sınıra ulaştığı gün, her türlü 
tereddüt ortadan kalkacak ve her türlü entrika, o zaman 
mutlak bir şekilde yerleşmiş olacak bu hakikatın önünde 
tesirsiz kalacaktır" (Cağdaş ... ) 

Adalet Bakanı Mahmut Esat " ... Türk, bu ülkenin 
yegane efendisi, yegane sahibidir. saf Türk soyundan 
olmayanların bu memlekette bir tek hakları vardır: Hiz
metçi olma hakkı, köle olma hakkı" (agy). 

İkinci dünya savaşından sonra tek parti sistemini terk 

eden Türkiye, alternatif iki Kemalist partinin yarış alanı 
haline gelmişti. Kürtler yine köle, Türkler yine efendi 
muamelesi görüyorlardı. Ama buna rağmen hemen farke
dilen bir değişiklik de olmuştu. Iktidarı oy belirlediğine 
göre, Kürtler'in de oyunun bir kıymeti vardı artık. Bu, 
nisbi bir hürriyet ortamı yaratmıştı Kürdistan'da. Ancak 
Barzani'ninmuhacerattanlrak'adönüşüçokşeyideğiştirdi. 

49'lar tevkifatı buna örnektir. 
1960 askeri darbesinden sonra hazırlanan yeni anaya

sa bir çok idari ve sosyol reform öngörüyorken Atatürk 
ilkeleri olduğu gibi kalmıştı. Türkiye yine üniter devletti, 
Resmi dil Türkçe idi vs. Anayasadaki reformların tümünü 
yapmak CHP iktidarına veya CHP'nin içinde bulunduğu 
koalisyona nasip olmuştu. bunlar arasında en önemlileri 
yargı reformu, Üniversite ve Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu özerkliği, toplantı ve gösterilere getirilen özgür
lük, dernekleşme ve sendikalaşma özgürlüğü ile grev 
özgürlüğüdür. Bu özgürlükler türkiye'de güçlenen bir sol 
akım yaratırken, CHP, Kemalizmi yeniden tarif etme 
ihtiyacını duymuştu. 

Bu konuda başı Eski Çalışma Bakanı Bülent Ecevit 
çekiyordu. Ecevit, Kemalizm'i solcu bir ideoloji olarak 
tarif etmişti. Kendisine parti sekreteri Prof. Turhan 
Fevzioğlu karşı durunca başkan İnönü olayda ağırlığını 
Ecevit'ten yana koydu. İnönü: "Biz Atatürk'le eğer tarif 
edersek, siyasi yelpazede ortanın solundaydık" deyince 
yeni bir slogan doğmuş oldu. "Ortanın Solu" ! Tarifi ve 
sınırları belli olmayan bu sloganı CHP'de yönetime gelen 
Ecevit ve arkadaşları ihtiyaca göre sınırlandıracaklardı. 

Ama Kemalizm, Türkiye' de her kafası çalışanın bildiği 
bir "sır" dır. Tarihi gelişimini 1930'larda tamamlayan bu 
ideoloji, zorlayıcı bir ırkçı ideolojiden, diğer bir deyimle 
fasizm 'in Türkçe 'sinden başka bir şey değildi. Üstün Türk 
Irkı 'ndan bahseden, "bir Türk cihana bedeldir", "Türk, 
öğün, çalış, güven", "ne mutlu Türküm diyene" gibi slo
ganları ebedileştiren bir ideoloji ırkçı değilde nedir? Kom
unist ve Demokratik partiler dahil, CHP dışındaki siyasi 
organizasyonları yasaklayan, sendikal faaliyetlere, baskı 
guruplarına sed çeken, sadece resmi ideolojinin sesine 
müsaade eden, Kürt Milleti 'ni Köleleştiren bir ideoloji 
faşişt değil de nedir? 

İşte bu Kemalizm şimdi pariatılıyor ve yeni bir demo
krat, hemde Sosyol - Demokrat elbiseye layık görülüyor. 
Bu elbiseyi CHP'ye geçiren Bülent Ecevit 1974 'te Kıbrıs 
Elenleri'nin üstüne çöktüğü zaman bile Avrupa Sosyal 
demokratlan kendilerini dışlamayacaklardı. Kıbrıs rezale
tine rağmen silinmeyen "ilericilik", bir çok Kürt Aydını 'nı 
cezbediyordu. CHP mitingleri'ne kovulsalarda gidiyor, 
ertesi gün Kemalist köşe yazarlarından küfür yiyecekleri 
"Kurdara Azadi" sloganlarını atıyorlardı. İsmet Paşa'dan 
beri Kürdistan'da tecrit olan CHP, böylece Kürdistan'ın 
önemli bir kesiminde beraat ettirilmiş, "umutlaştırılmış" 
tı. 

1980 askeri darbesi bölüllmüş örgütsel çabaların üstü

ne bir kabus gibi çöküp dağıtınca "sol Kemalistler" 
cuntacılara karşı birşeyler söyleyebilen tek odak olarak 
kalmışlardı. Türk solu darmadağın edilmişti, ki Kürtlerin 
onlardan geri kalır yanı yoktu. 

Bu sırada Cunta'nın naylon bir sosyal demokrat parti 
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yaratma çabasına karşı bir alternatif 
olarak ortaya atılan İsmet Paşa 'nın 
oğlunun darbecilerin vetosuna 
uğraması kendisi için iyi bir puandı. 
Erdal İnönü, artık adından Avrupa 
sosyal demokratlarının da bahsettiği 
bir "ilerici" idi. İnönü, Kürt sosyal 
demokratlarını ve demokratlarını çev
resinde kolaylıkla toplamıştı. Etrafa 
dağıttığı gülücükler doğrusu harikay-
d·ı ı. 

Fakat Kürt Hareketi 'nde bekle
nen gerileme gözlemlenmediği gibi, 
patlama derecesinde bir ilerleme 
meydana gelince İnönü ve Kürtler 
arasında devlet anlayışındaki bariz 
fark süratle ortaya çıkmaya başladı. 
Kürt sosyal demokratları bazı Tür
kler'le birlikte mecliste önemli bir 
gurup olarak belirdikçe İnönü sinir 
hakimiyetini kaybediyordu. İbrahim 
Aksoy'un Kürtlerin Kültürel 
özerkliğinden bahseden konuşması, 
onun kendisini partinin dışında 
bulmasına yolaçmıştı. O sıralarda 

İnönü "çok çok otuz kişi gider, parti 
partileşir" diyecekti. 

PARIS 
KONFERANSI 
VE SONRASI 
Pariste tertiplenen: "Kürtler; in

san Hakları ve Kültürel Kimlikleri" 
isimli Konferans, bir yaptının gücü 
olmamasına rağmen Türkiye 
Cumhuriyeti'nde sinir gerginliğine 
yolaçtı. sekiz parlamenter; Ahmet 
Türk, İbrahim Aksoy, İsmail Hakkı 
Önal, Kenan Sönmez, Mahmut 
Almak, Mehmet Adnan Ekmen, 
Mehmet Ali Eren ve Salih Sümer 
Paris'e gitmeye yeltenince yer yerin
den oynadı. Türkiye diplomatik ka-

nallardan Fransa 'yı zorlarken, SHP' de 

bu Milletvekilierine tehdit üstüne 
tehdit savuruyordu. Ama "olan oldu" 
ve bu insanlar ülkelerindeki insan 

haklarını konu alan bu konferansa 
katıldılar. Dönüşlerinde beraberlerin
de Paris 'in Kürt kokan havasını getir
dikleri gibi bir hizmette daha bulun
dular; TürkSosyallerinin "demokrat" 
maskelerini de indirdiler! İnönü ade
ta kükremiş; "TÜRKIYEN'NIN 
SINIRLAR.IK.ANLA ÇiziLMIŞTIR, 
KANLA KORUNUR!" diyordu. 

Derhal disiplin kuruluna verilen 
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milletvekilleri SHP'den ihraç 
edilmişlerdi. "Hiç bir oy hesabı bizi 
üniter devlet ilkemizden vazgeçire
mez". "Kürtler'e kendi aralarında 
Kürtçe konuşmalarına müsaade etti
rici düzenlemeler yapılabilir". "Ama 
ötesi, yani otonomiyi çağnştıracakhiç 
birteklifbize yapılamaz"! vs. vs .. Te
raneleri kahramanlık türküleri 
eşliğinde yükselirken, kendisini 
sağıyla, sosyal demokratıyla tüm 
günlük basın destekliyordu. Basının 
bir kısmı iliraçlara "Kürt milletvekil
Ierini bağımsız bir statüye 
kavuştumıak, onların "yanlış" çizgi
lere sapmalarına yolaçar" gerekçe
siyle karşı çıktı. Hiç kimse Paris 
Konferansındaki insancıl konuları ir
delemedi. 

Bir milletin kurtuluşunun ancak 
kendi eliyle olacagını, kimsenin kim
seye verecek birşeyi olmadığını anla
mak için ille de her çizgiyi denemek 
mi gerekir? Biz her halde deneyler
den bıkmayacağız. Şimdi yeni bir 
gündem belirledik: Karma sol bir parti 
kurma ve oradaki Kürt milletvekilie
rini Türkler'le birleştirerek yeni bir 
sol gurup oluşturmak! Buna muhacir 
Kürt sol guruplarından bazılarının da 
soyundukları yolunda haberler 
alınmaktadır. "Başkasının kaderimi
zi tayini" oyununun birparçasıhaline 
dönüşebilecek bu yeni hareketi, başta 
Türkiye' dekiler olmak üzere her Kürt 
şüpheyle takip etmelidir. 
Unutulmamalıdır ki, bu yeni harekete 
de Kemalistler bulaşacaklardır. bu ise 
evet diyenlere tavsiyemiz bir daha 
yakalarını bu devlet yapısına 

kaptırmamalarıdır. Aksi taktirde si
stemin yeni bir darboğazı her kes için 
felaket olacaktır. 

Daha henüz barış zamanlarında 
bile aba altına bile sokmadan sopa 
gösteren bu "sosyal-demokrat" 
olduğunu iddia eden kemalistler'in 
yarın ne yapacakları; 1900'lü yılların 
başından beri Kürdistan'da, Elen 
vatanında ve Kıbrıs 'ta yazılıdır. V an
dalizme ne elbise giydirilirse giydiril
sin, vandal vandallık yapar. Demo
krasi başka bir iştir, barbarizm başka. www.a
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Jı XWENDEVANAN •••••••••••••••••••••• 

DEMOKRATA AÇIK MEKTUP 

H. G. MALATYA 

1918 de 1. Dünya savaşının bitimiyle Kürdistan 
beş parçaya bölünmüştür .. Bu beş parçada günü
müze kadar süre gelen bir mücadele başladı. B u 
mücadele her parçada farklı bir seyir izlemesine 
rağmen, asıl amaç suni sınırlada biribirinden 
ayrılmış Kürdistanın, tam bağımsız ve birleşik 
bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır. 

Türkiye Kürdistanında da bu amaçla çeşitli 
halk hareketiari (Şeyh Said, Seyid Riza) meyda
na geldi. Bu halk hareketleri çeşitli sebeplerden 
dolayı başanya ulaşamadı. 

1938 deki Dersim Halk Hareketinin de başansız 
olmasından sonra 2. Dünya savaşının çıkması 
Türkiye Kürdistanında Mücadelenin ivmesinde 
bir yavaşlamaya sebep oldu. 2. Dünya savaşı, 
tüm sömürge uluslara bir gerceği gösterdi. Ulusal 
Bağımsızlığın tüm ulusu içine alan bir devrimci 
örgütlenmeyle mümkün olacağı gerçeğini. Bu 
amacia 1946 Mahabat günlerinde Irakta KDP 
kuruldu. Kisa bir süre sonra Kürdistanın 
diğer parçalarında da 1- KDP paralelinde KDP 
ler kuruldu. daha sonra herparçadaki KD P kendi 
bölgesel koşullarını da göz önüne alarak IKDP 
den ayri bir örgütlenme modeli seçti. Bunlardan 
IKDP ve İKDP silahli mücadeleye yönelirken, 
1963 de KDP irtibat bürosu faaliyete geçen ve 
1965 de TKDP olarak örgütlenen Türkiye Kür
distan Demokrat Partisi ilk aşamada siyasal 
mücadeleye yöneldi. 

TKDP nin ilk aşamada ideolojik mücade
leye yönelmesinde temel etken, Kuzey 
Kürdistanın dağlık ve geniş toplaklara sahip 

-olmasıdır. Böyle bir cografyada ulusal birliği 
sağlamak ideolojik örgütlenmenin güçlü 
olmasına bağlıdır .TKDP yirmi yıla aşkın bir 
süredir bu inançla çalışmıştır. Ve Kürt Halkı 
arasında köklü bir oluşum yaratmıştır. Bu oluşan 
örgütün asıl sorunu bundan sonra ne yapması 
gerektiğidir. Kuzey Kürdistanlı bir Devrimci 
olarak fikirlerimi burada açıklamak istiyorum. 
Dünyada son zamanlarda büyük değişiklikler 
olmaktadır. 

Doğu Bloku ve Emperyalist olarak birbirine 
yaklaşırken, diğer taraftan üçüncü ekonomik güç 
durumundaki AET de büyük bir siyasal güç olma 
çabası içinde. Bu Bloklaşmalar ve son zamanlar
daki yakıntaşınada süperler klasik anlamda sö
mürge kavramını ortadan kaldırmak istemekte
dirler. Yani Kapitalist Dünya Ulusal Kurtuluş 
Mücadelelerinin devam ettiği ülkelere artık ta
hamül gösterememektedir. 

Bu amaçla Orta Doğuda devam eden iki 
kurtuluş mücadelesinden Filistinde şeklide olsa 
bir Dev I et oluşumuna izin verildi. Kürdistan için 
düşünülen senaryolar ise dahada kötü. 

Türkiye ile beraber bir Federasyon 
oluşturulmasından tutunda basit basit özerkli
klerle bağımsızlık talebini ortadan kaldırmaya 
yönelik çabalarda bunun için de. Gelecekte Kürtçe 
yayın yapacak TV istasyonlarını kurdular bile. 
TV, GAP yakın zamanda "Kürtlerin TV'si" 
olmaya aday. 

İşte TKDP tam bu anda olayları yakalayarak 
bağımsızlık mücadelesini ideolojik temelleriyle 
silahlı mücadeleye taşımak zorundadır. Yoksa 
Bağımsızlık yerine sunulacak basit bir özerkli
kle yetinmek zorunda kalabiliriz. 

TKDP yıllardır verdiği ideolojik savaşımın 
meyvelerini silahlı mücadeleye kanalize etmeli
dir. Kürt ulusu Partisinden bunu beklemektedir. 
Kürtlerin uygulanan ekonomik ve kültürel sö
mürüye dayanacakgüçleri kalmamıştır. Bu Halk 
mesihi beklemeyez. Ya gelinir Halkla birlikte 
Mücadeleye girilir, ya da Halk möcadelesini 
kendisi başlatır. Dahada olmazsa yanlış hareket
lerin peşine takılır. Bu da yenilgiye zemin hazir
lar 

Yıllardır süren mücadelede Halkımız bir 
çok yenilgilerle karşı karşıya kaldı. Artık Ulusu
muzu yenilgilerle karşı karşıya bırakmamalıyız. 
Halkımız Devrimcilerden Devrim için mücadele 
etmesini beklemektedir. Haydi yoldaşlar hep 
birlikte silahlanınızla kavgaya atılalım. 
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DEMOKRAT~~~~~~~~~~~~~~== 

MİRİNA XEZALEKE 

Şahine B. Sorekli 

Bihar e, ro di kfiraniya ezmen de pesna xwe 
dideye, şax u newal bi rengen cuda cuda xemili
ne, sape genim u ce li bine çongan e u hilma baye 
honik bi bina kulilk u gihaye Kurdistane avis 
bu ye. 

Li paş gund keçek gundi li ber şeş-heft ber
xan e, bi çoçike xwe pivok u kerengan li vir u wir 
ji erde dixe der. Nave keçe Sosin e, ya ku ji 
panzdan dihere şanzdan e. Bejina we wek şitla 
darek e seve ye; çaven we reşbelek in, wek yen 
xezalan in; leven we sor in, di renge güle de ne; 
memiken we guloberin, ne biçuk u ne mezin 
n, le wek du henaren bajare Riha ne; guliyen we 
reş-moravin in, li nave ne u di bindir dile we de 
heluna şahiye xwe bi cih kiriye, Sosin stiranek e 
evine peşkeşi kewik u çivikan dike ye, bo denge 
we u wan bibin yek u goraniya rindi u xweşiye 
bidin rojeke ji yen bihare. Ger bej in u balava we 
ne wek ya ni jada merovan buya, te e bigota, ev 
denga be guman ye periyan e. 

Ji hela gund qilafetik xwe dilivine u hedi 
hedi nezikiye li Sosine dike. Çawa merov 
bi nezikbuna xwe dawiye dide xwendina bilbi
lan, wisa ji nezikiya xort dawiye dide stirana 
Sosine. "Dema te bi xer be, Sosine, " dibeje xort, 
le keçik li wi venagerine. "Ez bi heyrane bejina 
te ay zirav birn, çelenga min. Ma haya te je tune, 
ku dile min ketiye te?! Ne ez edi hiliyam." Dile 
Sosine dike gupe-gup u xwuna tamaren 
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we genn u beza dike; n1ye we sor dibe, 
deve we dikeve hev u zirnan tede lal dibe. 
Xort xwe degihine we, wek lawireke hov 
bi çepelen we digire, kaşe nav şitlen ge
nim dike u li ser pişte daveje ser wan. 
Sosin ber xwe dide nade, le ne dikare xwe 
ji lepen wi azad ke. Ezman dest pe dike li 
ber çaven we pilik pilikin bibe u direj 
nake, dest u lingen we ji heze vala dibin. 
Pe dema cixare-vexwarineke xort radibe 
ser xwe u vere xwe dide çole. Sosin li ser 
sapen şikesti u xar ramediyayı dimine; 
ew, çiliken xwuna we u hestiren herdu 
çavan. 

•••••••••••••••••••••••• 
Çar meh derhas di bin, dema Sosin rojeke 
ji dayka xwe re dibeje: "Ane, bila keko 
min bikuje." Dayik di şuna xwe de hişk 
dibe u çav di seri de disekinin: "Wuşşşş, 
ev çi gotin e, qize; ev çi zibil-belav-kirin 
e?!" Keçik çaven xwe berdide, dev li hev 
digere, le ji dest te der bibeje: Yade, min 
namusa me di erde da, ez bi du cana me." 
Sosin ne dixwaze u ne dikare ji van beja
yan betir ji xwe derxe. 
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DEMOKRAT============================== 
"Hawar! X w eli li sere min rebena xwede 
be, ... " dibeje dayik u he gotina xwe kuta ne 
kiriye qirineke ne ji ve dune ji we te der,dikeve 
xar, dixerbile. 

Sosin he dixwaze tasek av wine ii riiye dayka 
xwe şii bike, dema bave we xwe digehine hindir 
ii bi gihiştina wi re keç dibeze der, berxan dide 
peş xwe ii bere xwe dide çole. 

Du-se seet derbaz dibin, belki betir. Sosin li 
ew roja, ku tede çiliken xwiine li ser zade kesk 
nuqitin vedigere ii bi nişkave li we eyan dibe, 
çawa e w dikebi be qurbaneke be aman c. Dile we, 
wek ye Xezaleke nexweş, hemu bi zor xwiine li 
tamaran belav dike . 

•••••••••••••••••• 
Ro li nive ezmen e, ba wenda buye, berx 

diçerine ii şivana w an ji li ber w an di behevima
yina xwe de hiliyaye. Biraye Sosine ye çarde 
salin xwe digihine xiişka xwe. Ji M leke de dix
waze we hilqetine ii xwina we vexwe, le li mile 
din agir ketiye hiindire wi, çiku e w ji xiişka xwe 
zehfhez dike. Çar çav li hev meze dikin ii barana 
hestiran dibarinin. Sosin xwe dide hev ii dipeyi
ve: "B ira, ez bi qurban! Şerme merd bigirin. Hes
ren xwe damale ii guh bide xweyinga xwe. Min 
şeref ii namusa malbat ii eşirame kir tev xweliya 
reş. Tu we dabençe bide tenga min rebene ii 
metirse. Ez ji te naxeyidim. Heyfa camera bira! 
Ji yade re bi bej, bilanan ii xwe helal ke; bila bav 
ii ji min af ke; di qedera min de w ani hatiye nivi
sandin." 

Qiirşin diteqe; Sosin, wek xezala brin, li ser 
sape gewr dikeve; ro li jor şerm dike; xuda s tu ye 
xwe wek beçaran xar dike; şeytan tiliyen xwe 
dike guhe xwe ii direve; çivik ji helunan difirin; 
kezik xwe di bin herriye devedişerin kaş ii new al 
denge dabençe paş ve vedigerinin; biraye So sine 
diqire ii di beze, be ku bizanibe ku kude; ii So sina 
Kurd bi tene dimine, di nav golek xuna sor ii 
germ de. Di mirine de ji leven we yen delal 
keneki şerin peşkeşi hebune dikin. 

Ji dileki xemgin, bo Sosi 
nen Gele min peşkeşe 

Sydny X-1981 
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HELBEST=============================== 

Bo Revalemin ye şeh1d 
bo serliraziya welat 

H. Sfiph1 

Dfsa çima tarf bu, 
Ezman şfnahiya xwe winda kir, 

Ber bi reş de çu 
u reş bu ... 
Ne pirsfn! 
De h, bist, sed ... 
Heftsed Sterik, 
çima pe neketin ew şev 
Ne pirsfn! 
Dicle çima negfha Firat 
u yek nebun ev roj. 
Çima Birca Belek hawar kir ... 
Ne pirsfn! 
We rojeke zaroken me bipirsin
"Yabo! we çawa Tekoşfn dida?" 

W e çaxe, 
W e miju raweste, 
Paşve çe, 
u çend randik 
W e birijfhin ji çavan 
"Me gelek brindar, 
Me gelek şehfd da, lawo!" 
Rojen me-rojen tekoşfne 
W e ben ber avan ... 
Li Cezfra Bota, 
Li Nisebfne, 
Li Diyarbekre 
Li ...... . 
Hevalo,te her tim li mfju be, 
Li dfrokbe 
Di rupelen zerfn de, 
Di dilan de, di zanfne de 
Carek df, 
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LORAN CENGIN 

Carek df ... 
H at ber çavan-
Mfna şerftekf Fflmekf, 

Ku tevf çawa çebe
Ffşekek, du, se, çar, panzde 
Li laşe te ketin 
u qUlkirin .... çerm ... 
Xwfn!-
X wfna tey sor, 
Rejiya li ser xaka welat ... 
Xwina te bi xakf re yek bul 
Bo we karanfil sor şfn hatin ... 
Xwfna te bi xake re yek bul 
Bo we bahoze hez da berxwedan 
u Ffşeken me 
Xwfna te bi xake re yek bul 
Bo we Ala me carek df bi ser ket! 

Bo we hestir di çavan de zuwa bul 
Va em hatin ... 
H ez ar ... de h hezar, 
Li ser deste me
Şehfdek df. .. 
Em bi kaboka ketin 
u me ew de te
Kurdistan 
Ku tu wf bigre hemeza xwe ... 
Ta roja azadiyel 
Ku çave xwe veke ... 
Rabin, raben 
Deh hezar u rawestan! 
Bo giyana tey pak! 
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DEMOKRAT 

Restiren reş 

Ni visaren xwe ji inglizi ji min wergerandin Kurdi 
Helbesten bi alemani, 
Çiroken bi erebi ji, 
ü min peyman da xwe: 
Bi zimane bapiran ez e binivisinim, bo yen xwe. 
Di dil de bene bezar çavi, 
Dixwazin der bin, 
U li erde reqi rüt tune tişteki bi ave were av dan. 
Di meji de bene babeten gülan, 
U bin dikin yen ji gülen rengin fehm dikin, 
ü bej dikin ji bina wan. 
Hezar rupel min iroj derxistin ji gore. 
Rupelen tiji bejeyen jine, 
Ku min bi saxi xistibun gore 
ü ez bi ser wan de carek din giriyam, 
ü wek kafka min ji dil kir wan bidim e gir: 
Ev rupelen tiji peyvok, 
Peyvoken ronedi, 
Bejeyen tiji jana jiyane, 
Ku kesek li wan xwedi demeket 
Ki dizane ew çawa batin afirandin, 
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Çawa nivisker bo xatire wan li xwe diberimand xewa şevan?! 
Dijwar e, dijwar e, pirr ü pirr dijwar, 
Dijwar e merov bibe niviskar, 
Niviskare gelieki wek Kurden bepar 

Rüpelino! 
Ez e we disa texima tirbe; 
Dibe ku sibe kesek li we xwedi derkeve, 
Keseki ne jikesen wek yen iroj, 
Kesekiji ewen dizanin çawa meya bejeyen nemir te 
vexwarin. 
Lo, dile min çiqa ji cibane ma ye, 
Çiqa sar e van ro jan, 
Ku tede barana mirine didomine li ser kurdan, 
Ku tede berdewam e dexs ü nezantiya me, 
Bindesti, 
Pekanin, 
ü derew ü derew, vir ü xwe xapandin. 
Sar e dilemin, pir sar, 
Ji ber xasok ü fiteken me Kurdan, ... 
ü car din ez geriyam li bersiva ew pirsa giran: 
"KI NE EM?'' 
ü ez disa li bersiva malşewiti geriyam, 
geriyam ü geriyam, 
Bersiva tirş ü tabl; 
ü min şikand penusa xwe, 
Bo nenivisine bersiva we pirse 
ü penusa şikesti giriya: 
Restiren reş ri jandin ser kaxeze, 
Ko nixamtin şuna reza bersive. 
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