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HİL_E YE ŞAİBELİ S:ŞÇİM KOMED Y ASI . . 

T.Ç. T~RIHI'NIN EN A;NTl DEMOKRATIK S§.ÇINJI 

KURDISTAN'DA SEÇILENLER MEŞRU DEGILDIR! 

Yerel seçimler yapıldı. T. C. 
tari hinin en hileli, en şaibeli ve 
en anti-demokratiki olan bu 
seçimi bir koroedyaya dönüştü. 
Kürt halkı bu seçimde, özgür 
iradesini kullanmadı. Kürt 
halkının destekledigi yurtsever
demokrat bir kitle partisi olan 
DEP seçimlere katılmadı. De
vrimci yurtsever ö rgütler de 
bağı msız yurtsever adaylar 
çıkartamadılar. Onun için, Kürt 
halkı seçimlere katılmayarak 

boykot veya boş oy a tma 
şeklinde sömürgeci T.C.nin 
an ti - demokratik seçimlerini 
protesto etti. 

Kürdistan 'da seçimlere 
katılmayan, yada katılıp da 
beyaz oy atanların yüzdesi tüm 
partilerin Kürdistan'da aldıkları 
oydan fazlaydı. Diyarbekir'de 
yüzde eli ini n-%50- üzerindeydi. 
Tunceli de %79 idi. Metropolde 
de, özellikle Kürtlerin yoğun 
olduğu şehirlerde boykot veya 
boş oy çıktı. Adana ' nın Seyhan 
il çesi nde 97 bin boş oy çıktı 
,·eya oylar sandığa atılmadı. 

DEP eğer seçimlere katıl saydı, 
(ki katılmaması bizce yan l ış t ı. 

DEP Genel başkanı Hatip 

Dicle; Biz tek bir oy dahi alsak 
seçimlere katılırız demişti . 

Ayrıca DEP son anda 
seçimlerden çckildiği için diğer 
Devrimci Yurtsever güçler za
manlama bakımından bağımsız 
yu rt sever aday çıkartma 

fırsatını bulmadılar. Aday olan 
bazıların ın PKK'nın tehd itiyle 
adaylıktan çektidikleri gerçeği 

de bir yana ) oy l arın en az %50-

60' ını al ı rdı. D EP aday gös ter
diği birçok il, ilçe ve belde de 
kesin seçimleri kazanırdı. DEP 
seçimlere gırseydi , Kürdi stan 'da 
bazı ıl, il çe ve belde de kazanan 
MHP aday l arı , ·eya koru yuc u 

başları , kes in kazanmazlardı. 1 vereceğiniz her O ) ? KK ' ya 

Bazı il,ilçe ve belde'lerde diğer (Kürtlere bn. ) birer kurşun o lup 

adaylar çekildikleri için, meydan sıkılacaktır. » propagandasın ı öne 

faşist MHP'ye ve hain koruyucu çıkarttı. Sivil faşist MHP ve Neo

başlarına boş kaldı. Eğer DEP faşist DSP'de seçim ö ncesinde ve 

seçimlere katılsaydı seçim seçim propagandalarında sürekl i 

sonuçları bu şekilde olmazdı. ırkçı , şoven bir sö ylemle Kürt 

Örneğin: Tunceli 'nin Ovacık hal kı na said ırarak , Türkleri n 

ilçesinde tüm adaylar çekildikleri şoven milli yetçi duygul arın ı ka 

için aday o larak sadece faşist barttılar ve oyl arını yükselttiler. 

MHP' nin adayı kalmıştı ve bu RP'yi ise devlet ve özell ikle Özel 

MHP adayı scçi mi 55 oyla Savaş Kurmayları desteklediler. 

kazandı. Birçok yerde adaylar %5 Kürdistan 'da devlet RP' yi bir al

veya % 1 0 'lık bir rakam la ternatif olarak sahneye çıkarttı. 

adaylıkları kazandılar. Diyarbe- Kürdistan'da inas eden T. C. dev

kir'de Refah Partisi(RP) adayı !eti başka bir seçenek bulamadığı 

% 12'lik oyla seçimleri kazandı. için RP' yi öne çıkartarak, Kürt 

Bu tablo da açıkça gösteriyor ki halkını devletle uy um ıçerisine 

Kürdistan 'da Belediye başkanı sokma çabası içeri s indedir. 

seçilenler meşru degildırler. Kendis ine Sosyali st diyen, a ma 

Türkiye genelinde, bu seçimlerde özünde Kemalist. ve Sosyal Şoven 

sandıktan hile ve şai be çıktı. olan Perinçek'ın Işçi Panisi(IP) ve 

Mühür l ü seçim pusulaları eski TİP, TSİP, TKP karmas ından 

çöplüklerde bulunuluyor. Birço k oluşan Sosyalıst Birlık Parti s ı 

yerde RP'li sa kallıl ar ve MHP' l ı (SBP) ise binde bi r oy aldılar . 

s ivil faş i s tl er seçim sandıkları Doğu Perinçek: «Emekçi ki tle ler

kaçırarak bazı sandıkla rı yaktıl ar, den oy almadık» dıyor. Doğrudur. 

ba z ılarını değişt i rdiler. Eğemen Ulus Milliyetçiliğ i ne, 

Seçimlerde kaybeden SHP şimdi Sosyal Şo\'en izme karşı nıucadele 

tüm Türkiye'de seçimlerin iptalı etmezseniz, i şçi ve emekçi leri, de

için yüksek seçim kuruluna baş vrimci-enternasyonali s t bir ruhla 

vurdu. egitmezseni z, tabi ki o nlardan oy 

Bu yerel seçi mlerde RP oylarını alamazsı nı z. Onlar gidip oylarını 

arttırdı. DEP' in yanlı ş politikası ANAP'a DYP'ye verirler. Bu iki 

sonucu Kürdistan'da diğer burju- sözümona sol parti Kürdis ta n 'da, 

va partilerine göre en çok oy alan Kürt halkınd a n da oy almad ıl ar. 

RP oldu. Kürdi s tan ' daki Bel e- Kürt halkı bunlara oy vermedi ği 

diye'lerin ezici çoğunlugunu da için haklı ydı. 

RP aldı. Ama, RP iktidar olabile- Hile \ 'C entrika üzerine kurulu 

cek oranda oy almad ı. seçim komedyasına, en doğru 

SHP ise çok oy kaybe tti. cevabı Kürt halkı vermıştir. DEP 

SHP'nin kaybı, Kemali z m ' in ve bağımsız y urt se,·e r adaylar 

ı f l asıyd ı. Kemalizm meza ra seçı miere katılmadığı i çı n , Kijrt 

gönı Lilup üze rıne rahmet o kutul- halkı boyko t ,·eya geçersiz oy 

du . OY P, Mada m Çiler'ı ' 'itrin auırak Türk devletini ve düzen par

o lara k kullandı , kullanıyor. T. tilerını red etmiş , söm ürgeci bur· 

Ç iler, ka nlı dışle rı yle seçım mey- JU\·azin in seçım oyun l arı n ı protes

danlarınd a Kurt halkına kar~ı to etm işt i r . 

düşmanlıgı kö rukl cd ı. «B it.c 
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1994 NEWROZ KUTL.4MALARI 

yıldan bu yana i ranı halkları n 
değış ı l\ biç ımi erde kutlayageldiği 

ulusal bağımsızlık ve özgürlük sern
bolu olan Newrez yakın tarihımizde 
Kürdistanın dört bı r yanında ve 
sömürgecı ülkeların metropollerin
de ve Avrupa'da daha anlamlı bir 
oz kazandırarak , halkımız ve onun 
sıyasi örgu tlerı tarafından daha ger
kemit bir bıçimde kutlanıyor. 

Newrez sömürge ve parça l ı 

v atanım ızın kuzeyinde . sömürgeci 
~ C nı n tüm vahşet ve engelleme
lerıne rağmen 1970'1erden bu yana 
si yasi örgütlerimiz tarafından kitle
sel bir biçimde açık ve kapalı alan
larda ve dağbaşlarında kutlanmaya 
başland ı. 12 Eylül faşizminin tüm 
yasakları karşısında 1990'andan 
gunumüze Kürdistanın her 
tarafında daha canlı ve hareketli bir 
şekilde kutlanıyor. 

Ancak bu yıl(1994) bazı yanlış 
t avıralışlar Newroz 'u kitlesel bir 
şekilde kullanmaması ıçin kitleleri 
ı kna edemedi . Çünkü bu kazanım 
onl arca şehid i n kan ı yla elde 
edilmışt i Yurtsever i nsanlarım ı z be
denlerıne kıb rit çakı p ateş va rdıl er 

ve sömürgeci T.C nin kolluk kuvet
le r ı nin merrni lerine canl a rı nı siper 
ederek bu kazanım ı elde ettiler. 
Zıra bedeli ağır kazanım l ardan kit
le lerı vazgeçirmek. kabili mümkün 
olmuyor. 

Öze li kle sömürgeci T .C.nin 
N EWROZ'a sahip çıkıp onu 
NE VRUZ" o larak kutlamaya 
kal k ı ştığı bir dönemde , sırf bu 
oyunu bozmak ıçinde olsa ülke 
(kuzey) zemininde ve metropoller
de daha görkemli bir şekilde kullan
malıydı. Nihayet DEP ve diğer bazı 
yurtsever kurum ve kuruluşlar işi n 

öneminin farkına varıp Newroz'u 
kı tlesel biçimde aç ı k havada ve 
kapalı salonlarda kutladılar. Onbin 
lerce kitleyi bir araya getirebildiler, 
düşmanın oyununu boşa ç ı kardılar . 

Halkımızı temsil eden örgütler ve 
halk kitleleri tarafından NEWROZ. 
ülkemizin Doğusunda da, her 
alanda görkemli b!r şekilde 

kutlanıyor . Zaten Iran gerici 
sömürgeci devleti iran ve Doğu 
Kürdistan 'da 21 Mart 'an itibaren bir 
hafta resmi tatil yaparak Newroz 'u 
kutluyor. Oradaki (Doğuda) vatan-

daşlar ı mız bu an lamlı günu ·· , · · · · 
karşılıyorlar ve istedikleri bı· ···; · · 
kutluyorlar. 

Ülkemizin Güneyinde açl ığa >' : • .! • •• 

te rağmen, vatandaşlarımız r.;. · .·. ·r,7 ı 

özgür bir biçimde karşı l;ı ı ·.ı' ·· 0 

kutladılar. 

Newroz . yine ülkem ı z ın _, ır ..., , · 
B at ısında siyas ı orgütler vr· ~~~ 81er 
t ara f ından . hep birarada kutlanı yo r 

Orada, Newrez ge l eneğ i oyle kök 
sa lm ı ş ki, vatandaşlarımı zla Komşu 
olan Arap ve Ermeniler bıle bırer Kürt 
ailesi gibı komşularıyla bayramların ı 

kutluyorlar. Orada her şehir ve köyde 
bir alanda sabahın erken saatlerin
den , akşama kadar yi yıp- i ç i p 

eğleniyorlar. 

NEWROZ Avrupada ; Avrupada 
Newrez kutlamaları , Alman devleti 
tarafından PKK 'nın düzenliyeceği 

birkaç geceyi iptal etmesin in ve 
birkaç olumsuz olayın d ışı nd a 

olumlu geçti. 
TSK (Tevgera Sosyalist a 

Kurdıstane) olarak, al ı n a n karar 
gereği tek baş ımıza Newrez kutlama
lar ı düzenlemedik. Ancak lsveç ve 
Danimarkada varolan ulusal ku rum
l ar l a New ro z k utl a maların: 

gerçekleştırd i k. 

19 Martta. isviçre'nin Basel şetı rınde 
Kurd ı stani Cephe, i-KOP, TSK . 
YEKBUN, T-KOP ve Sosyalist Plat
form(Kawa, KKP, TS, SG) olarak. 
Güney Kürdistandaki anti-sömürgeci 
savaşta ailelerini kaybeden kimsesiz 
çocuklara yardım adı altında bır 

Newrez kutlama gecesi düzenledik. 
Yine 13 Martta Almanya'nın Giesen 
şehrinde, sosyalistlerin birliği platfor
mu olarak kutladık. Bilindiği gibi bu 
platformu, KUK-RNK, TSK ve 
YEKBUN oluşturmuşlar. Geceye 
katılım birtakım nedenlerden ötürü 
(yer vs.) bakienilenin a l t ındayd ı. 

Fakat proğram oldukça zeng indi. 
Sanatç ıl ar Ş . Perwer, C. Haco. 
Brader, N. Akbal , Ejder ve Dılşad saz 
ve sözleriyle kitleyi eaşturdul a r 

Davul zurna eşliğinde, Hollanda ve 
Frankfurt 'tan gelen folklor ekipleri iz
leyicilerin beğenisini kazandılar. 

Günün anlamı ve önemini b ı r 

arkadaş platform adına izleyicilere 
sundu . Giesen Belediye Başkan ı. 
Alman Yeşiller Partisinden bir parle
mente r ve değişik yabanc ı 

1 ku ruluşlarından gelen temsilci ler kıs a 
konuşmalarıyla Newroz'u kutlayarak. 
sömürgeci , gerici ve faşist barbarl ığ ın 

zülmü karş ıs ında direnen halk ım ızla 

dayan ışmaların ı belirtiler. 
Gecenin en ilgi çekici konuşmacı mi

safiri Silopi belediye başkanı Levent 
TA YSUN'du. Ben konuşmac ı dedim. 
ko n uşması bir şah ıs tarafından 

okundu. Ve takriben 10 - 13 dakika 
kitle tarafından a l k ı şlandı. Hepimizin 
bildiği gibi sömürgeci barbarlık öyle 
bir aşamaya vardırılm ış ki, i nsanl arı n 

dili dahi kesiliyor. 
Şehir , ilçe, köy ve Mezra fark gözet

meksizin bombalayarak yıkan, onbin 
lerce insanı zindanlara doldurarak. 
işkence tezgahlarında sakat bırakarı 
ve onlarcasını öldüren, onlarcasın ı 

idam sehpalarına götüren, onlarcas ı nı 

sokak infazlar ı yla cezaland ı ran , fa ili 
devlet(onlar faili meşul diyor) cinayet
lerine yüzlerce insanı kurban eden 
top lu katliamlar gerçekleşt ı re n . 

ö lürer imize sayg ı duyma y ı p 

çöplüklere atan , köylülere insan 
d ıçkısı yediren(Cizre-Cinebire-89 ) 
hal k ı n iradesiyle seçilen , Kürt parla
menterlerinin suçları sadece Kürt 
olmak olan yedi parlemanterin ap aı 

topar T. küçük MM 'nin içinden si vıi 

pol isler tarafından göza ltına a ld ı ran 

ve d okunu lmazl ıklarını(uluslararası 

yasa l arı hiçe sayarak) ka l dıran 

sömürgeci faşi st barbar T.C. devletı , 

bu insanları tutuklattı. 
Bu vahşet in örneği dünyanın hiç bır 

yer inde görülmemiş . Tüm bu 
yapt ıkl arıyla hızını alamayan Türk 
devleti, insanlarımız ın dilini dahi ke
siyor. 1992 de , Diyarbak ı r 'da 

gözal t ı nda tutularak dilini kesiyorlar. 
Levent TAYSUN 'un yapılan 

işkencenin hadi , hesabı yok. Halen 
çocukl arı başta olmak üzere, ailesin 
den onlarca insan tutkludur. 
Ve yaşasın Newroz 
Newrez kutlu olsun 

N.ÇEKDAR 
ALMANYA 
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SiYASi VE ÖRGÜTSEL BiRLiGiN NiTELiGi VE BiÇiMi 
ÜZERiNE ORTAK SAPTAMALAR 

Sosyalist birliğe doğru önemli adımlar atılıyor. TSK, 
KUK ve YEKBUN arasında sürdürülen sosyalist siya
sal-örgütsel birlik çalışmaları önemli mesafeler katediy
or. KUK, YEKBUN ve TSK"Siyasi ve Örgütsel Birliğin 
N iteliği ve Biçimi Üzerine Ortak Saptamalar" üzerinde 
anlaşarak , bunu bir basın bildirisiyle kamuoyuna 
açıklama kararı aldılar. 

TSK, YEKBUN ve KUK sosyalistlerin siyasal-örgütsel 
birliğini kendileriyle sınırlı tutmuyorlar. Her üç örgüt, 
Kawa, Tekoşina Sosyalist ve PRK(Rızgari)ye resmi 
çağrı yaptılar. Bu güçlerle (eğer olumlu yanıt verirlerse) 
resmi toplantılar-Birlik görüşmeleri-yapılacaktır. 

Ayrıca, Nisan ayında Kuzey Kürdistanlı 12 Parti ve 
örgütün oluşturduğu Cephe platformunun toplantısı 
olacaktır. Hem sosyalist birlik, hemde Cephe toplantısı 
ile ilgili gelişme ve değerlendirmeleri Heviya Gel'ın ge
lecek sayısında okuyucularımıza sunacağız . 

YEKBUN, KUK, TSK nın ortak basın açıklamasını ve 
"Ortak Saptamalar"ını okuyucular ımıza sunuyoruz. 

YURTSEVER KAMUOYUNA 
Eylül 1993'ten beri örgütlerimiz tarafından 

sürdürülmekte olan birlik çalışmalarının vardığı düzey 
konusunda yurtsever kamuoyunu bilgilendirmek istiyo
ruz. 
Kamuoyuna sunduğumuz "SiYASi VE ÖRGÜTSEL 

BiRLiGiN NiTELiGi VE BiÇiMi ÜZERiNE ORTAK 
SAPTAMALAR" yazısında görüldüğü gibi, örgütlerimiz 
birliğin niteliği , biçimi ve kapsamı konusunda ortak bir 
çerçevede aniaşmış bulurıuyorlar. Bununla birlikte 
KUK/RNK, TSK ve YEKBUN arasında Eylül 1993'te 
başlayan sosyalistlerin siyasal birliği çalışması 

proğram, tüzük ve birliğe temel oluşturacak olan diğer 
siyasi belgelerin hazırlanması aşamasına varmıştır. 
Gelinen aşamada çalışmalar bu alanda 
'IOğunlaştırılacaktır. Ancak, birlik çalışmaları birbirini ta
mamlayan iki yoldan, siyasi ve pratik yoldan, birlikte 
sürd ürülecektir. Birliğin pratik sürecinin derin
leştirilmesi için örgütlerimiz bir proğram çerçevesinde 
yurt içinde ve yurt dışında birlikte ve ortak iş yapmayı 
hedeflemişlerdir. Bu amaçla örgütlerimiz, bu süreçte 
duruma ve koşullara bağlı olarak gerekli gördükleri 
alanlarda ortak bazı örgütsel adımlar atmayı da karar
laştırmışlardır. 

KUK, TSK ve YEKBÜN; içinde bulunduğumuz dönem
de Kuzey Kürdistan 'da sosyalistlerin siyasal birliği so
rununu kendileriyle sınırlı olarak görmediklerini bu vesi
leyle burada bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiy
orlar. Örgütlerimiz, sosyalistlerin siyasal birliği platfor
munun genişletilmesi gerektiğine inaniyor ve bu 
inançla diğer sosyalist güçleri de bu süreçte yer 
almaya çağırıyor . Örgütlerimiz, bu alanda girişimci 
olacak ve kendilerine düşen görev ve sorumluluklarını 
yerine getireceklerdir. 
Bundan sonra da birlik çal ışmalar ı süreciyle ilgili 

olarak kamuoyuna gerekli açıklamalarda bulunula
caktır. 4 Nisan 1994 

RNKIKUK TSK YEKBÜN 

uORTAK SAPTAMALAR" 

2000'li yıllara varma kta oldugum uz bu tarihsel 
dönemde ülkemiz Kürdi stan hala dört parçaya 
bölünmüş uluslararası bir sömürge statüsündedi r. 
Kürt ulusu parçalanmış gerçekligi ve ulusa l
demokratik haklarından yoksun oluşu ilc dünyada 
örnegi ender görülen uluslardan biridir. 

Bu durum Kürt ulusu için tarihsel bir kader 
degildir. Kürtler 100 yılı aşkın bir süredir özgürlük 
ve bagımsızlıkları ugruna mücadele vennektedirler. 
Bu mücadele bugün de Kürdistan 'ın her dört 
parçasında degişik düzey ve biçimler altında 
devam e tmektedir. Güney Kürdistan 'da halkımız 
özgürlugün şafagını yakalamış bul unu yor. Bu, 
Kürt ulusunun bugünü ve gelecegi için tari hsel ve 
toplumsal önemi büyük olan bir gelişmedir. 
Kuzey Kürdis tan'da ise sömürgcci T .C. halkımız 

üzeri ndeki baskısını "topyekUn savaş" düzeyine 
yükseltmiştir. Buna rağmen , halkımızın ulusal kur
tuluş mücade lesi durmamış ve yeni bir aşamaya 
girmiştir. Gelinen aşamada ulusal hareket toplumu
muzun her sınıf ve tabaksından yurtsever kes imleri 
kapsayan geniş boyutlar kazanmaktadır. Ulusal ha
reket sanarında çok belirgin bir durum kazan
mamış da olsa her toplumsal kesim kendi siyasal 
degerieri ve buna uygun çabal arı ile bu sürece 
katılmak egil i mindedi r. Kuşkusuz, K uzey 
Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi sanarında 
"Bagımsız Birleşik Demokratik Kürdi s tan" hedefi
ni savunan güçlerden, Kürt ulusu içi n belli baz ı 
ulusal-demokratik hakla rı talep eden çavre lcre 
kadar, her yurtsever güç ve çevrenin bu mücadele 
içinde yeri vard ır ve olm alıdır. Kendi politik 
örgütünü oluşturma ve ulusal mücadele sürecinde 
kendisini polıtik olarak ifade ve te msi l etme her to
plumsal kesim için dogaı bir haktır. Dünyadaki ve 
bölgedeki gelişmelerin de yogun etki si altında yurt
sever, devri mci-demo krat ve sosyali t güç ve 
çevrelerde İdeol ojık , pol iti k ve ö rgütse l yönelim 
bakımından yeni bir sanaşmaya dogru gidi lmekte
dir. Tüm bunl ar önemli ge lı şme l e rdir. Bu 
gelişmelerin siyasi ve ö rgütsel düzeyde yaratacagı 
sonuçlar şimdiden hesaba katılmalıdır. 

Kuzey Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin bu 
yeni aşamasında sosyalist güçlere, gelecegini bu 
güçlere baglayan ve çıkarlarını onlarla birlikte dav
ranınada görenlere, tarihsel bir rol düşmektedir. 
İçinde bulunduğumuz süreç bu güçler açısından 
yeni görev ve sorumluluklarla dolu olan bir süreçtir. 
Kuzey Kürdistan deniminin d ogru , kararlı ve 
emekçi kesimlere dayanan ve onların çıkarlarını 
temel alan bir yolda gelişmesi bu güçlerin siyasal 
, .e örgütsel birliklen n ı sağlayarak ulusal hareket 
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ıçınde kendi etkin alternatiflerini oluşturup, 
slırece müdahale etmelerine baglıdır. 
Çok geniş bir potansiyele ragmen, degi-sik örgüt, 

parti ve gruplar içinde yeralan sosyalist güç ve ka
drolar dagınıktırlar ve bu nedenle sürece radikal 
bi r temelde daha etkin müdahale edebilecek du
rumda degitdirlcr. Sosyalizme inanan ve Kuzey 
Kürdistan ulusa! kurtuluş hareketine bu perspek
tıl'tcn bakan örgüt, parti , grup, çevre ve kadroların 
ortak bir programda bir araya gelerek örgütsel 
birlige varmaları sürecin dayattıgı tarihsel bir gö
revdir. Sosyalist güçler etkin bir konuma gelerek 
bugün için müdahcleci olmak ve 2000' li yılların 
programını yapmak zorundadırlar. 
Bu anlayış ve inançla bir araya gelerek belli bir 
·uredi r görüşmelerini sürdüren örgütlerimiz; siy
asal/örgütsel birligimize temel olacak aşağıdaki 
noktalarda görüş birligine varmış l ardı r. 

1)- Örgütlerimiz; sosyali zme inanan, i şçi s ınıfı 
,.c emekçi kesi m !ere dayanan ve onl arın 

ç ıkarlarını esas alan yeni bir siyasal birliğin 
yaratılmasını amaçlamışlardır. Bu birliğimiz, 
Kürdistan' da ulusal kurtuluşun saglanması ve de
mokratik bir toplumun yaratılması gıbi temel, ta
ri hsel görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi 
öngören yeniden bir yapılanmanın ifadesi ola
caktır. 
2)- Siyasi birliğimi z yukarda belirtilen çerçevede 
bir partinin yaratılmasını hedeOemeklc birlikte; 
bunun biçimi, i şley i şi ,.e program hedefleri 
KuLey Kü rdistan toplumunun içinde bulunduğu 
eko nomik, sosyal ve kültürel gelişme düzeyi; 
ülke ve ulus olarak parçalanm ışlık ve bunun ge
tirdıği sorunlar ; ulusal kurtuluş hareketiınızin 
öt.gLil koşulları ; u l uslararası koşullar il e toplumu
mulun nesnel ve düşünsel birikim ve gereksi ni
mınin ış ı gında belirlenecektir. 
3)- Birligimiz, Kuzey Kürdıstan ulusal

demokrallk hareketınin bütünseli gi içinde, bu 
bır li gi oluşturan örgütlerimizin tarihsel mirasçı sı 

olduğunu belirtir. Bundan hareketle, söz konusu 
tari h in politik perspektifleri, örgütsel 
yapılanması ve mücadele anlayışına eleştıret bir 
yakl aşım ile çıkarılacak dersleri günümüzün 
deney ve birikimiyle bütünleştirerek yeni bir sen
teze varmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle de , 
birligimiz, ulusal kurtuluş mücadelemizde yeni 
bır dinarnizmin yaratılmas ı olarak anlaşı l malıdır. 

4)- Örgüt lcrimiz, siyasi Ye örgütse l birlik için 
temel ilke ve hedeflerde birleşebileceklerine inan
maktad ırl ar. Bununla birlikte, örgütlerimiz ideo
lojik/politik konularda olası aynl ı k noktalarının 

bırligin pra tik gelişme süreci ve birligin hukuksal 
ifadesini olu şturacak olan ortak platformalarda 
çözülebilecegine inanmaktadırlar. 

5)- Örgutlerimiz, sıyasi ve örgütsel birlik için pro
gram ve tüzükte anlaşmanın, temel olmakla birlikte 
tek başına yeterli olmadıgına inanmaktad ı rlar. Bu 
nedenle de, siyasal birlik sürecinde, üyelerimizin 
kaynaşmas ı ve bütünleşmesini saglamak için pratik 
çalışmaların her düzeyde yakınlaştırılmas ı gere
kiyor. Ancak böylece yeni bir siyasi yapıda sentez
leşip organik bir bütünselligi saglayabilecegimizc 
ı nanıyoruz. 

6)- Si yas i ve örgütsel birliğin, bu amaca yönelik 
o larak ö rgütlerimi z tarafından baş l atı l an 
çalışmanın ve yaratılan olumlu zeminin biziml e 
sınırlı olmadıgını özell ikle belirtmek isteriz. Sosya
listlerin birligine inanan ve bu yolda çaba içinde 
olan diger lüm güçlere tari hsel görev ve sorumlulu
kl ar düşmektedir. Bu konuda çalışmalarımız 

sürecinde üzerimize di.ışen görev ve sorumlulu
klarmı zı yerine getirecegiz. 
7)- Ulusal kurtuluş ve demokratik toplum yaratma 

mücadelemizin çetin ve çok boyutlu gerçeğinden 
hareket eden Birliğimi z, silahli mücadele dahil tüm 
siyasal mücadele araçlarının kullanılmasının gere
kliligi ve meşruluguna inanır. Bu nedenle de, 
koşullara uygun olarak mücadelemizin gerektirdigi 
tüm araç ve yöntemlerin bir bütünlük içinde 
yaratılması ve kullanılmas ını başarının ön koşulu 
sayar. 
8)- Ülkemizin parçalanmış siyasal \'C tari hsel 
gerçeginden hareket eden Birli gimiz, diger 
parçal ardaki ulusal kurtuluş güçlerinin , Kuzey 
Kürdistan ulusal demokratik devriminin stratejik 
müttefikl erı oldugunu tespit eder. Kürdistan' ın tüm 
parçalarındaki ulusal güçler arasında s ıkı bir koor
dinasyon ve işbirligin i n gerekliligi ne in anır ve 
bunun için çaba sarf eder. 
9 )· Kuzey Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketinde 
birlik sorunu çok yönlü ve degişik düzey ve 
biçimlerde gündeme gelen bir sorundu r. Bu 
baglarnda Kuzey Kürdistan 'da var olan yurtsever ve 
demokratik güçlerin en geni ş ulusal birlık platfor
munun yaratılması süreci n dayattı gı acil görev ve 
sorunl ardan biridir. Birl igimi z, Kuzey 
Kürdistan 'daki tüm yurtsever güçlerle iyi ilişkiler 
içinde olacak ve bu güçlerin en geniş düzeydeki 
birligi yolunda atılmış adımların amacına uygun 
biçimde başariya ulaşınasi için Uzerine düşen 
görev ve sorumlulukJ arını yerine getirecektir. 

TSK Delegasyonu 
YEKBÜN Delegasyonu 
KUKIRNK Delegasyonu 
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. 
MARKSIZM 

VE 
SOSYALiZM YAŞİYOR 

=- Cihan 0/LŞAO_: 

Bundan 111 yıl önce, 14 Mart 1883'te büyük düşün 
nsanı Karl Marx öldü. Ama Marksizm halen yaş ıyor . 
~arksist ekonomi politiğin , diyalektik ve tarihsel mate
-valizmin yaratıcısı ve kapitalizmin eleştiricisi olan Karl 
•arx'ın bıraktığı düşünsel miras bugün de yaşıyor. Karl 
'ı::ı rx ' ı n dün söyledikleri bugün de geçerlidır. Onun 
• eniere gösterd iği yol . bugün de en doğru yoldur . 
,;rA ın voıı.ı toplumların oeğişim ve ge l ışım yoludur 

"11 -ıc ı bı r fOı' dur Bıl ırnin yo ıudur 

- ' . , L'"J:c:ır· ' a ı .,tı tı r . ıGr Gönt:ıKiiı< J & j) ·J r • r ı t.Jüra ı · 

: · •• ,.,,.,, •• :1r x.zrnrn oi ıırnse l ıeor is ı nt1 yönt:J,.,, :ı ı ç. ı.Jır 

.•.1' tıı eş ı ı r : yoneıtmernışıer . GereK sosyaıızmden do
arıı er olsun gerekse ourıuva ideologtar olsun Marxız · 

') n !(apitalizme yôneıttiği eleştirile re ınand ı rı cı ce vap 
·~~Amemişlerd i r 
' .s yaıı k ki , Marksizm adına yola ç ıkan l ar . Marksızın 

,c a aı< ı la lmaz hatalar yaparak sosyalizmi iç çöküşe 
J• •. ıu rdüler . Sılindiği gıbi Doğu Avrupa ve Sovyetler 
3irıı ği i' nde kapitalizme dönüş olayı yaşandı Eskı so
·:;ynıı s t ülkolerde yaşanan olaylar ve Marksizm adına 
., apıla n hataların esas kaynağı çok eskılere dayan ıyo r . 

Bu ülkelerdeki sorunlar bırgünde çıkmadı . Sta lin döne
'lı i ni pir u pak, tertemiz göste rerek , herşeyi , tüm 
<otulükleri Krusçev döneminden başlatmak yan ıltıcıdır . 

Var olan sosyalizmlerde vuku bulduğu gibi, milletin 
bakalına , çakalına, atölyesine, küçücük toprağ ına vb. 
kamulaşt ırma adına el koyan bir sistem, sayı sı hiç te 
az olmayan bu yığınların tepkısi ile karşılaşmaya ve 
sonuçta demokrasiyi t ırpanlamaya mahkumdur. 

Sosyalizm bu rj uvazı ile çelişki içinde bu lunan 
yı ğı n lara demokrasi vaad eder. Bu y ığınlar hiç 
kuşkusuz devrimda i şçi sınıfının i tifaklar ıdırlar Sovyet
'er Birliğinde işçi-köylü itifakı köylülüğe uygulanan day
atmacı politikalar neticesinde bozuldu ve sonuçta. bu 
ılıt akın iktidar organlar ı olan Sovyetler asıl işl evin i 

bütünüyle yitirdi . Tarihsel gelişim süreci içersinde 
oürokrasinin yoğun bir şekilde gelişip, göçlanınesi ve 
ekonomiye i lişkin sekter politikalar, devrimin ilk başta 
sahip olduğu yığınsall ığı yitirmesinde rol oynadı. 

Stalin :ccKüçük üretim her an her saniye burjuvaziyi 
doğurur" diyerek küçük üretimi ve küçük üreticileri 
direk olarak devrimin karşısına aldı. Sonuçta ne oldu? 
Milyonlarca insan devrime yüz çevirdi. Köylülük 
bütünüyle yabanc ıs ı olduğu kolektifizme sevk edildi. 
Sonuçta ne oldu? köylüler şehirleri yiyeceksiz 
b ırakt ı lar . Yığınları n tepkısi ge n işleyip eyleme 
dönüşmeye başladığında ise arpayı yiyen sosyalist de
mokrasi oldu 

Sosyalizmin ekonomisi, direk olarak devrimden sonra 
ı l i f a kl arın sürmesine ve yıne direk olarak sosyali zmin 
ekonomisine bağ lı bır sorun. Ortadan kaldırmaya 

~alıştığımız l a belli bir süre birarada yaşamak zorunda 
olduğumuzun lark ına varmarn ı z gerekiyor Bankalara, 
fabrikalara, büyük toprak sahiplerinin topraklarına el 
konulma sı , toplumun çok küçük bir kes i min ı n 

mülksüzleştiri lmesi anlamına geliyor ve bu demokrası 

nin il k adım ı olması süreliyle son derece gere k lı Fakat 
çoğunluğun mülkı yet inı n kamulaştır ılmas ı 150 ço" datıa 

başka bir sorun. Bunun kısa Lamanda OuŞU '1ulmeden , 
ve metodsuz olarak hayata geçirilması yığ ı n l a rı en so
nunda devrimle ka rş ı karşıya getirecektir Sosva ıız mın 

demokrasisi , ancak sosyal izmin ekonomisine ı tı s r. r ' 

sağlıklı sonuçlara van ld ığında gerçekleşeb il ir 

Troçkizrne kay;nadan Stalin tipi sosyalizm ile araya kal ı n 

bır s ınır çekmek gerakıyor Bugüne kadar :um dünya r' ır , 

sosyalist hareketleri sosyalizmin St al ın tipi ınşas ını per · 
spekt ı f lerın ı n en uc noktas ına koyarak. ekonomik inşaayı 
her türlü gel işim ve ilerlemenin temel unsuru olarak ele 
aldı l ar ve bi linen duruma düştüler. Gerçi es kı sosyalist 
ül kelerde bu perspektif özellikle 60 ve ?O'Iı yıll arda bel lı 
bır ekonomik büyümeye neden oldu, ama bu ekonom k 
büyümenın faturası n ı sosya l ıs t J e ın o kr a :;;ı 5daa , 
Sonuçta ise ekonomık g elışım doğal olarak sure" i 
kılınamadığı gibi, bu alanda kapı talısı L.il keler ın de gerısıı~ 
de kalındı. Çünkü insan ı htiya c ını(kar değ il)karşılad ığ ı 

idia edilerek yap ılan üretim , i nsan l ar ı n ihti yaçların ı 
karşılamaktan da uzakt ı Insanlar uralikleri malın bile ı 

sah ibi olamad ığında , artık "sosya lıst anavatan" aı ı tasyo· 

nuyla üretimi artırmanında olanağı ka lmadı 

Tarihsel geçmişin derin li klerınden sözü lüş gelen sosya
lizmin bu sorunlar ı doğru bir yontemle g iderı lmedığı ıçı n 

sosyalist ülkelerdeki kapıtalızmın yolcu l arı n ı n ekmeği ne 
yağ sürüldü. Ve bilinen bugunı<u noktaya var ıl d ı Kapı ta 

liıma donüş yapan bu eskı sosyalıst ülkelerde ı flas eden 
"Reel Sosyalizm· d ıye tabı r eaılen bürokratık sosyalizm 
modeli ve parti diktatürlüğüdür. 

Her geçen gün daha da gelişen ve olgunlaşan Marksist 
bilimsel sosyalizm yaşıyo r . Yeryüzünde ulusal bas kı ve 
sömCırgeci zülüm var oldukça ulusal kurt u luş savaşlar ı 

o lac aklır Kap i tal ı st sömürü varoldukça sosyaliLm ıÇil1 

mücadele varol acaktır 

YAŞASlN ULUSAL KURTULUŞ 
VE 

SOS YALIZM MUGADELESI 
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PARTi SORUNU ÜZERİNE 
Giri ş 

Somürgecı TC devlerinin Kuzey Kurdıstan 

halkına karşı topyekün bir sömürge savaşını 

sürdürdüğü ve halkımızı bir bütün olarak 

poransiy~l suçlu ilan ettiği, ülkemizi baştan başa 

adeta bır kan gölüne çevirdiği bir dônemde 

y~şıyoruz . . Böyle ciddi, karmaşık, hassas ve yeni 

bı rçok gelışmelcrc gebe olan bir dönemde parti 

sorununu irdelememizin birçok somut nedenleri 

var kuşkusuz. Gi.ınümi.ız koşullarının nesnel 

gerçeklıklerı bır bıitün olarak gözönünde 

bulundurulduğunda; parti sorunu üzerine kaleme 

a l dığım bu yazının çerçevesinden de 

gör ülebileceği gibı böylesine ciddi ve halkımızın 

ulusal bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 

geleceğini yakından ilgilendiren sorunların 

irdelenmesi nin gereklilıği ve zorunluluğu 

rahatlıkla görülecektir. 
Kuzey Kürdistan işçi sınıfının, onun en yakın 

temel .b~ğlaşığı . olan. yoksul köylülüğün ve 

gelccc~ını sosyalı~t bır toplumda gören diger 

emekçı yığınların sıyasal öncü müfrezesi olarak ele 

aldıgım parti sorunu; günümüzde yeni bir siyasal 

s~rccı n başlangıcı sayılan sosyalistlerin siyasal 

bırlığı kon usund a radikal bir alternatifin 

ya ratıl masını hedefleyen çalışmaların önemli ve 

temel teşkil edecek kimi sorunlarının günışığına 

çıka rılmasında yardımcı olacağı inancıyla bu 

yazının yayınianmasına öncelik verdim. Yazı, bir 

bütün olarak yenı sürece denk düşecek sosyalist 

dıyasal birlık alternatifinin yararılmas ı nda parti 

sorununun ıdeolojık, politik ve örgütsel 

perspektıflerınin netlik kazanmasına yardımcı 

olma)' ı hedefliyor. Aslında bu yazı, bir kitap 

halınde yayınlamasını düşi.ındüğüm "Kürdistan'da 

Kışılik ve Itt ifaklar Sorunu" adlı çalışmarnı n bir 

bölümünun ufak bi kesitini oluştu ru yor. Bu 

bölüm~n bir kesitini alıp küçük bir ilave yaparak, 

osyalıst-yurtseve r kamuoyuna sunmayı yararl ı 

gördü m. 
Parti sorununun kimi temel yönlerini irdelemeyi 

amaçlayan bu yazı; aynı zamanda K. Kürdistan'da 

son yırmi yıllık örgürlu mücadele pratiğınin ortaya 

çıka. rdığı öğretici derslerin bir sentezini de 

ıçerıyor. 

1970'li yılların ortaları, K. Kürdistan'da ayrı 

o~aklarda yenı örgütlenme adımlarının arıldığı bir 

donem olmasıyla dıkat çekicidir. Yeni örgütlenme 

ı,:alışmalarının yapıldığı bu dönem, aynı zamanda 

Kurt tOplumunda polink ayrışma ve saflaşmanın da 

başladığı bır dönemdir. Bu dönemde temellerı 

arı l an siyasal örgutlenmelerin kimılerının kendini 

ı ~çı sınıfının "biricik" ve "tek" partisi olarak 

tanıtmaya çalışrıgı bıliniror. Bunların sosyalist 

ran~ansl ı ~lduk ları, sos}·alizmdcn şu veya bu 

olçude ctkılcndıklcrı de kuşku göri.ırmez b ir 

gerçeklıkrir. Bu siyasal yapılanmaların gerek yayın 

~az~ nda, ge re k s c propaganda-ajitasyon ve 

orgutlenme bazında yürüttüklerı çalışmalarla Kürt 

tOplumuna ulusa l ve toplumsal bilinç taşıd ı kları; 

bu yönde kayda değer önemli çalışmalar 

yararılarak kitlelcrın uyanışını sağlayıp 

küçümsenmeyecek büyüklükte önemli bir 
potansiyel oluştu rdukları da yine tartışma 

götürmez gerçekliklerd ir. Bu, madalyonun bir 

yüzüdür kuşkusuz. Madalyonun daha önemli olan 

diğer yüzü ıse, konumuz açısından canalıcı 

önemlilikredır. Bu yüzde görülen ve kendini pratik 

yaşamda da gösteren tablo ise; işçi sınıfı ve 

sosyalızm adına yola çıktığını iddia eden ve 

ken~il erıni " bincık sosyalist ·parti" , "tck öncü 

part ı" ya da "p roleter devrimci örgüt" olarak 

ranıtıp lanse edenlerin, özünde işçi sınıfı 

harekerini saglı ve "sol" lu olarak bölen ve birer 

sapma nitelıği taşıyan küçük - burjuva devrimci 

yurtsever örgutler olmalarıydı. Kürdisran'a ulusal 

ve toplumsal bilinç taşıma konusunda önemli bir 

iştev .. gören bu güçlerin, Kürdistan'ın özgül 

somurge yapısına uygun bir örgü tlenme ve 

n:ücadelc hattın ı oluşturama dıkları gerçeği de 

bızzat pracık yaşam tarafından sergilendi. Bunun 

en açık ve tartışmalara yer vermeyecek netlikte 

olan örneği ise, Kürdistan işçi sınıfının halen 

içinde bulunduğu öznel ve nesnel durumudur. 

Eğer Kürdistan işçi sınıfı bel irli bir politik 

örgü tlü lük durumuna gelememişse ve ulusal 

hareket içinde kendisine düşe n görevi yerine 

getirememişse, bu bir tesadüf olmadığı gibi kader 

de deği ldir. Işçi sınıfı adına en fazla konuşanlar ve 

sozumona politika yapanların bile işçi sınıfı içinde 

elle tutulur belirli bir örgü tl eme yaratamamaları 

oldukça öğrcticidır. Demek ki salt işçi sınıfı adına 

konuşmak, politika yapmak; işçi sınıfını 

örgötleyebilmeye ve mücadeleye çekebilmcye 

yetmiyor. 
Yukarıda kısaca degindiğimiz 70'li yılların yeni 

örgütlenmelerinin bu özelliklerinden ôtürü 12 

Eylül askeri faşist cunrası ıktidara el koyduğunda; 

mevcut yapıların hemen tümü hazırlıksız 

yakalandı. Doğru ve düzenli bir geri çekilmeyi bile 

ne yazık ki başaramadıklarından, tümü kan 

kaybına uğradılar. Bu konuda deyim uygun 

düşerse, cunra karşısında herkes kendi nasibini 

aldı. Şüphesiz bu bir kader değildi, olamazdı. 

Fakat mevcut olan yapıların örgütlenme 

malzemeleriyle de başka türlü davranılması zaten 

düşünülemezdi. O dönemler varolan s iyasal 

ya~ıl.arın bünyelerinde taşıyageldikleri ideolojik, 

polıtık ve örgütsel sorunlar, eksiklikle r hatalar ve 

yetmezlikler; 12 Eylül darbesiyle birlikte kendini 

d~ha ya.kıcı bir biçimde göstermeye başladı. Diğer 

bır deyışle 12 Eylül rejimi; siyasal yapılardaki 

mevcut örgutsel ve politik sorunların günışığına 

çıkmasına ıvme kazandırdı ve akabinde bilinen 

nedenlerıyle örgütsel böli.ınmeler, parçalanmalar 

başgösterdi. Bunun sonucunda da yeni sürecin 

dayattığı yeni perspektifler ışığında yeni arayışla r 

ve bunun uzantısı olarak yeniden örgütlenmeler 

kendini gösterdi. Yeni arayışların beraberinde 

getirdiği yeni örgütlenmelerin başlattığı süreç ise, 

henüz durmuş değildir ve bir bakıma da ele 

aldığımı z yeni parti arayışı irdelenmesi de iş te 

sözünü ettiği miz böyle bir sürecin dayattığı somut 

koşullardan kaynak l an maktadır. Ve gelinen 
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aşamada geçmişin çok özl ü ve kısa bir irdelenmesi 
gözönünde bulundu rul dugunda; yıl l arca illegalizm 
ad ı na legal marksçıl ık yapılarak , çalışma ların 
odak noktası yayıncılık ve dernekçil ik çerçevesine 
hapsed ilerek; parti programları çekmeeelerde 
saklanılarak halkın, geniş emekçi yığınların 
hedefsiz bırakılması ve gevşek ya da deyim uygun 
düşerse ülkemizin somut koşullarına hiç uymayan 
nay lon örgütlenmelerlc Kürdis tan Ulusal 
Demokratik Devrim mücadelesi gibi son derece 
ciddi ve agır bir yükün altından ka l kılamayacağı, 
çok acılı ve ö~etici deneyimlerle ortay a çıktı. Bu 
rıerçeklik artık tartı ş ılamaz bir nitelik taşıyor. . 

Elbette biL bu rada geçmişin üzerine tamamen bır 
çarp ı işare ti koymuyoruz ve inkarcı bir mantıga 
kendimizi teslim etmiyoruz. Günahıyla, sevabıyla, 
eksikleriyle, yanlışlarıyla, olumlu ve olumsuz 
yönleriyle geçmişin tüm değerlerini olduğu gibi 
objektif bir şekilde görmek; onu olumlu yönleriyle 
sah iplenmek ve ol umsuz yönlerinden öneml i ve 
ögretici dersler çıkararak gelecek le olan 
aralarındaki zo runlu ve gerekli olan köprüleri 
kurmaktır. 

"Devrimcilerin en büyük ögretmenleri, en iyi 
öğretmenleri beklenmedik belalardır. Ancak 
'beklenmedik belalar 'ın gün ışığına çıkardığı 
sorun l arın deği şik yön leri ve a ra larındaki 
bagı ntılar görü lebili r, izlenen yöntem ve 
poli ukanın kendı deneyimlerinden gerek lı dersler 
çıka r ıl abilir ve radikal müdahal e lerde 
b uiunabilirse andan belalardan onla rı n 
öğreticiliğinden gereği gibi yararlanılabilir." (1) 

"Devrimci partilere ve devrimci sınıfa, son derece 
yara rl ı bir tarih diyale kt iği veren siy~si savaşı 
yılınadan onlara anlatan ve öğreten dersı veren de 
bu büyük yenilginin kendisidir. !nsan gerçek 
dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları iyi bir 
okuldur." (2) 

Aldığım bu pasajlar, yıllar önce Kastre'nun ve 
Lenin'in söylediği bu tarihi sözler, sanki bizim 
toplumumuzda yaşanan gerçeklikler iç in 
söylenmiştir. Çünkü geçmişte bizde yaşanan ve 
halen de belirli yapılarda kendini devam 
ettirebile n bu gerçeklikler; kimileri açısından 
ögretici olduğu halde, yaşanan sürecin gözlere 
bacırdığı gerçeklerin değerlendirmesi n i yapı:naya 
bir türlü yanaşamayanlar için ise bir değer ıfade 
etmedi, etmiyor. Halen sürece in~da ket vurmaya 
çal ışan ve acılı yenilgi sürecinin bizlere dayattığı 
gerçekleri bir türlü görmek istemeyen küç~k 
burjuva yapılanmaların somut durumları ıse 
ortadadır. Ancak daha sonra asıl parti sorununu 
i rdel ediğimiz ilgili bölümlere ilişkin olarak sorunu 
değişik boyutlarıyla ele alacağız . Aşağıda parti 
sorununda görüleceği gibi böyle bir sorunu 
irdelediğimizde, yepyeni bir anlayış ve yepyeni bir 
insan ruhuyla sorunu ele almak gerekiyor. Bunun 
için de özellikle geçmiş yanlışlıklardan öğretici 
dersler çıkarmam ız ve yeni bir ufukla soruna 
ya klaşmamı z gerekecegi çok açıktır. Elbetteki 
böyle bir yaklaşımla sorunu irdeled iğimizde; 
öncelikle duygusallığı bir tarafa bırakmamız, eski 
an layışlarda inat etmememiz ve bunu bir "namus" 
sorunu haline getirmememiz gerekecek tir. Açıktır 
ki yeni bir an layış la yeni bir alterna tif yaratma 
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çalışmal arınd a, ça l ışmalara katılan tarafların 
mensubu bulundukları siyasi yapılanmaların esk ı 
pr ogram ları nda hiç yer alamayan belirli temel 
tespitierin yer alabilmesini n çok doğa l ve ha tta 
kaçınılmaz olacagı gerçegini görmemız , kabul 
etmemi z ve sağlıkl ı, mütevazi ve metin bir ruh 
haliyle bun u algılamamız gerekecektir. Girı~ 
bölümünde sorunu ananatlar!y !J hö~lcce 
özetledikten sonra asıl ı<.onumuL o.an panı 
sorununa geçeb iliriz 5ımdı. Aşağıda eie alacagımız 
parti sorunu, gtinumüz koşullarında ih ti yaç 
duyulan mi 1 i tan, >ava ş k an bi r sosyal i st partidir 
elbet. Sorunu bu bazda eleştiri süzgecinden 
geçirerek irdeleyec eğiz. 

SA V AŞKAN SOSYALİST BİR PAR TtNlN 
TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Ülkemizin en büyük parçası olan Kuzey 
Kürdistan'daki son yi rm i-yirmi beş yı l lık örgüdü 
mücadele pratiğind en elde edilen öğretici derslerin 
ı şığında, halkımızın ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesini sosyalist bir perspektifle omuzlamayı 
hedeflernek zorunda olan savaşkan bir partin in 
öncelikle ve başlıca nite li kleri olarak 
tanımiayabildiğimiz bellibaşlı renklerini şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 

Bır ıncısi; K. Kı.irdıstan iş çi sınıfı ve onun 
mı.ittcfiklerini ulusal ve toplumsal ku r tuluşa 
gbtürecek ve kurtuluştan sonra da onları iktidara 
taşıyacak bir araç olarak parti gereklidır. Diğer bir 
deyişle, BağımstL Demokratik Kurdista n 
Cum huri yeti'ni iş ç i sınıfı ve köylü i mfağının 
örgütlü öncülüğünde gerçek l eş t i rmeyi ve ikrıdara 
götürmeyi hedefleyen önem li bir araçtır partı. 
Sözü edilen böyle bir parti, salt ulusal demokratık 
devrimi hedefleyen bir araç değil; aynı zamanda 
ulusal kurtuluştan sonra toplumu toplumsal 
kurtuluşa da götürmeyi, yani sosyalist bir toplum 
kurmayı da uzun vadeli ve nihay i hedef olarak 
önüne koyan bir araçtır. Yani öyle bir araç, siyasi 
strateji olarak ulusal ve toplumsal kurtu l uş 
devrimlerini önüne koymak zorunda dır. öncü 
savaşkan sosyalist bir parti, ulusal ve toplu msal 
devrimleri gerçekleş ti rme ve daha sonraları da 
gerçekleştirdiği devrimleri iktidar yapıp onu 
koruma ve kollaman ı n bir aracı olarak temel 
stratej ile rini (siyasal ve askeri ) çok net bir biçimde 
programlaştırması ve aynı zamanda programsal 
tespitiere uygun örgütleme, mücadele ve savaş 
taktiklerini hayata geçi rme görev ve 
sorumluluguyla karş ı karşıyadır. Açıktır kı . bu da 
öyle bir araç i şlevi ni yerine gctırebılmclıdır k ı 

henüz kuruluş aşamas ından başlayarak tüm 
mücadele süreci boyunca, hatta mücadeleyi zaferle 
taçlandırdıktan sonraki süreçte bile adına politika 
yaptığı sınıf ve katman lara gerçek anlamda 
öncülük edebilsin ve pratikte de buna damgasını 
vursun; ihtiyaç la ra yan ıt verecek ulusal ve 
toplumsal kurumla rı n ı oluştursun. B~~u.n da 
kolay, kestirme yoldan ve kendılığın_den 
gerçek le şemeyeccği çok aç ık tır. Sözünü enıgımı ~ 
böyl e bir parti, sömürgecilığe karşı yürüteceğı 
ulusa l k urtuluş de vr iminde ve devrimin başarıya 
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ulaş masından sonraki iktidarı alma ve bunu dış ve 
ı ç saldırılara karşı koruma ve kollama 
müşcadelesi nde; savaşan bır ordu ıçin Genel 
Kurmay ne ise, bır kurum olarak böyle bir partinin 
çok çetin ve çokyön ltı mücadele Genel Kurmayı 
da aynen odur. Askeri displin olarak da 
nirelenebi len çok sıkı bir disipline, dige r bir 
deyişle demir disipline, çelik disipline sahip 
mcrkezı bir önderligin kornurası altında 
yü rütü lece k bir parti mücadelesi, ancak 
sömürgeciliği Kürdistandan ramamen atıp 
altedebilir ve ulusal kurtuluş devrimin i zaferle 
taç landırabilir. Burada vurgu yaptığımı?. nokta, 
t'ıöyl e bir partinın sürekli savaş hattında, çetin ve 
~·okyönlü, uzun soluklu bir mücadele yürütmek 
:orunda olan ve mücadelenin tüm a lan larında 
~ı·ı rekli olarak savaş nöbetini turmak zorunda olan 
,; ı yasal bir ordu özelliğini taşımak zorunda 
olmasıdır . Bu, ol mazsa olmaz kabilinden temel bir 
on koşuldur. 

Bağımsız Kürdıstan Demokratik Cumhuriyetini 
KJrmayı ve kuracagı devleti de hem yönermeyi, 
~1cm de dış sa l dırılara karşı korumayı önüne 
~ıyasal bir srratejik hedef olarak koymak zorunda 
i),J.n böyle bı r parti; yap acağı siyasal tespitler 
~: ğ . rıJa kurruluş müc.:adel es ı boyunca bütün 
"1uc:ıdde bıçımleri ni (siyasi, demokratik, silahlı, 
s:~ ahsız, barışçıl, barı~çıl ol mayan, ekonomik vb. ) 
,omut ve değişen koşullara uygun olarak 
<,.!!anmak zorunda kalacagı; hatta diyalektik bir 
bütü nlük içinde bunları birlikte yürütmek 
zoru nda kalacağı tartışma goturmez bir 
gcrçcklıktir. Burada küçük bir parantezle de olsa 
mücadele biçimlerini açma gereğini duyuyorum. 
ö ncelik le sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı 
bağımsız bir vatan yaratma mücadelesinde, daha 
sonra da bu mücadele süreci boyunca çağdışı eski 
toplum geleneklerine, dış ve iç düşmanların 
direnmelerine ve yeni saldırılarına karşı çokyön lü 
bi r mücadelenın gerekli lıği ve zorunluluğu kendini 
goste receği çok açıktır. Bu da şiddete başvuran, 
barışçıl, kanl ı ve kansız , iktisadi, askeri, idar i ve 
eği tic i tum yöncemleri birleştirebilmek; her şeyden 
önce yepyeni bir ufukla ve yine yepyeni bir ruhla 
rani nin bunu ele alması ve özümsernesi gereklidir. 
Bınlerin, onbın l erin, yüzbinlerin, ha~ta milyonların 
kişiliğinde şekillenmiş alışkanlıklar, olumsuzluklar 
ve devrime karşı her zaman ve her yerde kendini 
inatla sürdürmeye çalışan anlay ışların yıkılınası ve 
yeni anlayışların, yani devrimci anlayışların hakim 
kılınması, sanıldığı gibi kolay değildir. Bunun 
başarılmas ı ; öncelikle partinin bütün mücadele 
yöntemle rini, araç ve gereçl erini kullanmasıyla ve 
bunları ustalıkla birleştirmesiy l e olmalıdır ki bu da 
ancak doğru bır teorik belirlemenin ışığında ve 
bizzat pratikte sınaoarak çelikleşmeyi zorun lu 
kılıyor. Burada TSK önderi merhum Zeki 
Adsız'ın (K. Sa leh ) yıllar once )' ap t ığı bır tespiti 
aktarmak istıyorum. "Bag ı ml ı ve sömürge ulusların 
kunuluş savaşları açısınJan !>ıyası mucadelenin bir 
başına ge l işmılmesı yeterli değiiJir. Çağımııda 
ulusal kurtulu~ Sa\'aşları ço k yönlü ve zorlu bir 
ge rılla savaşıyla başlayıp giderek kitl eleri 
kucaklayan ve halk savaşına dönüşerek iktidara 
yö nelen devrım l er biçiminde gelişmektedir .... 

Toplumsal farklılaşmanın boyutları, mücadele 
biçimlerine yön veriyor; bu nedenle Kürdistan 
devr imi, silahlı mücadele çizgisinde ve fakat 
kendine özgü bir yolda gelişecektir. " (3) Fazla 
uzaklara da gitmenin gereği yoktur. Küçük 
burjuva yurtsever devrimci bir köy lü hareketi 
olarak PKK 'nın on yıldır sürdürdüğü silahlı 
mücadelenı n sonuçları ortadadır ve yukarıya 
aldığımız isabetli tespitleri de kanıtlaması 
açısından öğretici bir örnektir. Belirtmeye bi le 
gerek yok ki ülkemiz Kürdistan'ın sömürgeci 
bölge devletleri arasında ve uluslararası kapitalist
emperya li st ülk eleri n çıkarları dogrultusunda 
dörde bölünerek pay l aşılması ve 
sömürgeleştirilmesı; 30 milyonu aşkın nüfusuyla 
günümüzde bi le tüm ulusal demokratik 
haklarından yoksun bırakıl ması- yeni oluşan 
Güney Kürdistan Federe Devleti bir tarafa 
bırakılırsa- ; dünyada örnegine ender rastlanan, 
hatta belki de hiç rastlanamayan bir durumdur. 
üstelik Kürdistan'ın sömürge-sömürgeci ilişkileri, 
örneğin; bir Cezayir'den, Vietnam'dan ya da bir 
başka klasik sömürge ulusun özelliklerinden 
önemli farklılıklar gösterdiği ve bunlardan çok 
daha kötü durumda o lduğu gayet açıktır. örneğin; 
ülkemizin en büyük parçası olan 18-20 mi lyon 
nüfuslu Kuzey Kürdistan'ın durumu bu konuda 
çok çarpıcı ve öğreticidir. Türk kanunlarında Kürt 
ulusunun ve Kürdistan ülkesinin varlığı resmi 
olarak inkar edilmiştir. Inkar edilmenin de 
ötesinde yasaklanmıştır . Yine Kürt dilinin varlığı 
ve kullanılması da yasalarca yasaklanmıştır. Bu 
kadar nüfusa sahip bir ulusun/halkın anadi linin 
dahi devletin resmi yasalarınca yasaklandığı başka 
bir örnek ülke var mıdır acaba? Dünyada buna 
benzer bir örneğin gösterilerneyeceği açıkça 
ortadadır. Durumun ciddiligi, ağırlığı ve hassasiyeti 
bu kadar da değildir, çok daha fazla ve vahimdir. 
Çok açıkça ve rahat lı kla görülebileceği gibi; 
Kürd istan' ı n dörde bölünmesi ve 
sömürgeleştirilmes i süreci tamamlandıktan sonraki 
dönemde, K. Kürdistan topraklarında, yani kendi 
öz anavatanında bır Kürt olarak yaşama koşulları 
ve güvencesi kalmamı ş tır. Türkiye 
Cumhurİyetı ' nin resmen ilan edilmesiyle birlikte 
başlayan ve 70 yılı aşkın bir süredir kendini devam 
ettiren asimilasyon, eritme, jenosit, mecburi iskan, 
inkarlar, yasaklar, katmerli baskı ve sömürü 
politikaları ve bu politikaların ortaya koyduğu 
halk gerşekliği, ulus gerçekliği ortadadır. Bu 
uygulamalara bakıldığında; K. Kürdistan'da "ben 
Kürdüm H veya "bir Kürd insanı olarak yaşamak 
istiyorum" diyebilen ve ulusal kimliğine sahip 
çıkabilen çok sıradan bir insanın, en az ve "ucuz H 

bir karşılı kla işkenceye ve onur kırıcı ağır 
hakaredere maruz kalacağı; hatta tutuklanıp ağır 
hapis ve para cezasına çarptırılabileceği gerçeğini, 
Kürdistan ve Türk iye'nin durumlarını yakından 
bilen sagduyulu her insanın kabul edebileceği 
somut ve yakıc ı gerçeklik lerdir. Yani bu durumu 
başka bır ifade yl e di le getirirsek; K. Kürdistan 'da 
normal sıradan bir Kürdün, bir Kürd kişiligi olarak 
yaşama güvences i ve koşu ll arı yoktur. Yani orada 
bir Kürd, Kürd olarak yaşayamaz ve yaşama hakkı 
yoktur. Yaşayabilmes i içi n, onun illa da Türk 
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oldugunu kabullenmesi ve bunu iriraf etmesi veya 

boyun egerek Kürt kimligine sahip çıkmaması ya 

da Kürt kişiligini inkar etmesi şarttır; normal bir 

insan gibi yaşamanın bir önkoşuludur. Bunun da 

yeryüzünde akla gelebilecek en onurkırıcı bir 

durum oldugu çok açıktır. Yaşanan bu durumun, 

Kürt kişiliginin nelere maloldugunu; Kürdistan 

ülkesi gerçekliginin, Kürt ulus ve halk 

gerçekliginin nasıl ayaklar altına alındıgını, Kürt 

kişiliginde beyinierin nasıl dagıtıldıgını, 

yabancılaşma ve kendini inkar etme karakterinin 

nasıl geliştigin i ve say ısı hay li yü ksek bir oranda 

Kürt bireyinin tamamen düşürülerek çignendiginin 

örnekle rine ve yaratı lan tahribatların derayına 

burada girmeyecegiz. Konumuzu ilgilendiren 

yönüyle salt bir somut duruma parmak basmakta 

yetinecegiz. Parmak basugımız bu durum bile tek 

başına Ku zey Kürdi stan 'ın içinde bulundugu 

somut ve çok yakıcı gerçekliklerini çıplak bir 

gözle ortaya koymaya yetecek niteliktedir. 

Hali hazırda ve gunumüz koşullarının 

Türkiyesi 'ne de bakıldıgında şöyle bir özet tabioyu 

sürekli görmek mümkündür: En basit sıradan bir 

Kürt dernegini kurmak {ki Kürt kimligiyle bu da 

yasaktır), ona üye olmak veya bir Kürtçe gazete 

yayımlamak, onun sorumlu lugunu, muhabirligini, 

yazarlıgını yapmak yada sıradan demokratik bir 

protesto yürüyüşüne katılmak bile tck başına polis 

copundan nasibini almayı, gözaltına alınmayı, 

işkenceden geçmeyi, tutuklanmayı , agır hapis ve 

pa ra cezalarına çarptırılmayı, sürgün edilmeyi, her 

an ve her yerde bir "kör" kurşuna hedef olmayı 

gerektirecek günlük sıradan vakalar haline 

gelmiştir. Bir de son on yıldır sürdürülen savaşın 

vardıgı aşama ve devletin tamamen halklarımızı 

terörize etmeye çalışması; Kürdistan halkına karşı 

bir seferberlik çerçevesinde ilan edilen ropyekün 

savaşın kazandıgı boyutlar; gözaltına alınıp 

işkenceden geç irilecek de olsa sagsalim mahkeme 

huzuruna kavuşabilenler artık şanslı sayılırlar 

Türkiye'de . Bu durumlar ve h alkımızın bizzat 

içinde bulundugu realitesi ile sömürg eci 

düşmanlar ımızın barbarlık karakterleri ve 

insanlıktan nasibini alamamış durumları bir bütün 

ol ara k gözönü nde bulund u ru Id ugund a; 

Kürdistancia sömürgecilerin emrinde çalı şan tek 

bir tahsildar, tck bir bekçi bile kalıncaya kadar, 

yani Kürdistan'da söm ürgecilere ait en u fak bir 

varl ı k kalıncaya kadar silahlı mücadelenin 

w runl ulugu ve gerckliligi çok açık ve yakıcı bir 

biçimde kendini dayatıyor. Bunun a l tını özell ikle 

çizmek is t iyorum. Bu temel stratejılerin tespiti de 

ülkemizi n sosyo-ekonomik yapıs ın ın bir sonucu 

olarak sınıfların sağlıklı analizin e ve 

mevzilenmesine denk düşmesinin gerekliliği ve 

zorunluluğu ise ortadadır. 

Ikincisi; parti, salt Kürdistan ulusal demokratik 

devrimini ve iktidar olmayı hedefle yen bir araç 

degil; aynı zamanda hem işçi sınıfı ve köylü lügün 

örgü tlü bir müfrezesidir, hem de sınıf 

örgütlenmesinin en yüksek biçimidir. Belirtmeye 

bile gerek yok ki örgütsüz bir kitle, topluluk, sınıf 

veya ulus/halk hiç bir şeydir. Tersine örgütlü bir 

halk/ul us, s ını f veya toplulu k ise her şeydi r. 
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Köydeki bir kooperatİf, bir memur sendikası veya 

derneği, fabrikada yada bi r işkolunda çalışan 

işçilerin sendikası, bir okuldak i öğrencilerin 

derneği, bir mesle ki yada kültürel dernek bile 

birer örgütlemedir ve bu örgütlenmelerin en 

gelişkin bir tipi de partidir. Açık t ı r ki her 

örgütlenme, çözümlernek istediği sorunlarını 

ortaklaşa ve güçlerini bi rleştir erek kollektif bır 

çalışmayla yürütüp başanya görürebilir ve bu 

bakımdan da her örgütlenme, kendine özgü 

sorunları yüzünden degişik amaç ve nitelik ler 

taşı maktadır . Böyle değiş ik örgütlenmeler 

yaratılmadan, en küçük ve sıradan sorunların bile 

çoğu zaman çözümlenemeyeceği çok açıktır. 

örneğin ; bi ri örgütlü, öbürü ise örgütsüz iki ayrı 

insan grupları arasındaki bi r kavgayı gözönünde 

bulunduralım. örgütlü taraf on kişiden oluşsun, 

örgütsüz taraf da yüz kişilik olsun. Böyle bır 

kavgacia örgütsüz taraf, sayısal bakımdan örgütlü 

taraftan on misli fazla olmasına rağmen, kavganın 

sonucunu zaferle bitirecek tarafın örgütlü taraf 

olacağı kuşkusuzdur. Çünkü örgütlü taraf, sıkılmış 

bir yumruk gibi ve belirlcyecegi kavgan ın taktikleri 

ve güçlerini disiplinli bir biçimde mevzilendirerek 

bi rbirleri için ölüme gidecekleri ve tüm kavga 

boyu örgütlü davranacağı içi n rahatlıkla galip 

gelebileceği çok açıktır. Halbuki örgütsüz taraf 

ise, örgütlü tarafın sahip oldukları özelliklerden 

yoksun olduğundan, tek tek d üşecek leri ve sağ 

kalabilenlerin de esir düşerek mağlup 

olabilecekleri besbellidir. Işte bu üstünlüğü küçük 

tarafa veren, onun ciddı bir örgütlenmeye sahip 

olmasıdır. 
Sözünü ettiğırniz sıkı bir disıpline ve ırade 

birliğine sahip bir parti, adına politika yaptığı sın ıf 

ve katmanlar arasında güçliı bir örgütleme agı 

yaratabitmeli ki onları mücadele saflarına 

çekebılsin. lşçi sınıfına ve köylülüğe parti ruhunu 

ve disiplin in i kazanciırabild i ği ve güveninı 

alabildiği ölçülerde onların sömürgecı ii ğe, egemen 

sömürü mekanizmasına karşı harekctlendirilmesı 

ve düşmana istenilen da rbelerin indirilmesi 

mümkün olacaktır. Bu görev ve sorumlulugun 

yerine getirilmesi için de bir sonraki şıkta da 

göreceğimiz gibi, partınİn gerçek anlamda öncü ve 

örgütlü birer müfreze ol ma fon ksiyonunu yerine 

getirmesi temel bir önkoşuldur. O zaman da işçi 

s ı nıfının hem ideolojok-politik ola rak, hem de 

örgütse l olarak devrime öncülük edeb ilme 

durumu pratikte de kendini gösrerebilecektir. 

Açıktır ki savunduğumuz nitelikrckı parrı; "parrı 

örgütlerinin toplamı ve partı iıyes: de, parti 

örgütlerinden bı ri nın üyesi olan kı msedir." 

formülü ile ızah edılebılir. Bu formülün partı 

yaşamında hayata geçirilmesi, aynı zamanda bır 

parti iıy esi ile bir sempatizan veya sıradan taraftar 

arasındaki kesin ve belirgin ayırım çizgisinı de 

ortaya koymaya yarayacaktır; ayrıca istiyen 

herkesin kendin i parri üyesi ilan etmesi veya 

göstermesi tehlikelerini de ortadan kaldıracaktır. 

Dile getirdigirniz bu formülün biraz daha açılımı 

ise şöyledir; bir partili, partinin herhangı bir 

ö rgütünde görev almayı kabullenmekle 

yü kü mlüdür ki bu aynı zamanda devrimci 

mücadeleyi bir sanat gibi, yani profesyonel olarak 
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kabu l eden ve algılayan b ı r anlay ı şrır. Işte böyle bir 
örg üt, ancak militan bir örgüt olabili r ve adına 

politika y ap tıgı sı n ıf ve katman ların aras ında 

öylesı ne güçlü bi r örgü tl eme yaratabi tmel i ki 
parti li mili tanlar bu geni ş kitleler arasında tabır 

caızse eriyebilsin. 
Böyle bir parti, işçi ve k öylül üğün en yüksek 

sınıf örgütü olmasından ötürüdür kı gerçek 
anlamda ideoloj ik, polırik ve örgütsel ola rak ve 
layıkıyla o sınıfın remsilc i lığini yapabilsın. Bu radan 
hareketle işçi sendika l arı, koopera tifler, mesleki 
kuruluşlar , öğrenci derneklerı, gençlik ve kadın 

dernekleri gıb i top lum u n degişik sınıf ve 
katmanların ın her bir örgü tleme alanı , partı ıçı n 

birer devrım ocağ ı ve d üşmana ölü mci.ıl darbeler 
inciirebilecek bire r savaş mevzısı hali ne 
geririlebilmelidir. Zaten devrimin kendısi de 
bınle rin, onbinlerin ve milyonların eseri olduguna 
göre, adl a rı n ı s ay dığ ımız tüm a lanlarda parti 
örgütlernesi şu veya bu düzey de gerçe kleşerek 

maddi birer güç haline getirilcbilmeli ki gerçekten 
geniş yıgınl arın mücadele saflarına kaza ndırı lması 

ve harekete geçiri lmes i m ümkü n olabils in ve 
istenilen düzeyde ve nitelikte gerçek a nl amda bi r 
sınıf partisı yaratılab i lsin. 

Uçi.ıncüsı..i; K ürd ıstan ışçi sı n ıf ı ve köy l ülü ğü n 
öncü müfrezesi olarak parti gerekli ve zorun lud ur. 
Yani sözü nu ettiğimiz niteliktekı parti, sadece işçi

köylu inifakı nın örgürlu bır müfr ezesı olarak 
ulu~al demokratik devri mi ve i krıdar olmayı 

hedeflemiyor; aynı zamanda ı şçi-köylü ittifakının 

onci.ı müfrezesı olma misyonunu da ye rine 
genrmesi t.orunludur. Dığer bir deyışle oyle bir 
par tı, adına politika yaptığı sınıf ve karmanların 

gerçek anlamda öncü lüğünü yapabilmcli ve bunun 
süreklil iğini ve ka lı c ıl ığını sağl aya bil mcl id ir . Part i, 
eğer sözü n ü enigirn iz öncü lük fon ksiyonunu 
>'e r ıne geri remezse; adına polıtıka yaptığı sınıf ve 
karmanla r ı ö rgütlü b ir g üç ha li ne 
dönüşrüremeyeceği, geniş kitle le ri mücad ele 
safla rı na çekerneyeceği gibi öni.ınc koyduğu 
devrimi de gerçekleşti remez, bu tart ı şma 

gö rü r emez açı klı k r ad ı r. Bun u aş a ğ ıda 

d eta ylandı rm ak gerekı yor. 
" ... Ye şim di iddia cdıyoru m; 1. bi r tck devrimci 

hareket, sağl am ve sürekliliğ ı kor uyan bır önder 
orgütLi olmadan devamlılığa sahıp olamaz; 2. 
harekerın remelıni oluşturan ve ona katılan, 

kendılığınden mücadeleye çekilen kıtlc ne kadar 
genışse, böyle bir örgürün zorunluluğu o kada r 
günceldir \' C bu orgı..iı o kadar sağlam olmalıdır 
(çünkü, çeşıdı dcmagoglar içın ki tl eler in 
gelişmem ı ş rabakalarını peşlerine rakmak, o kadar 
kolay o l acaktı r !: 3. böyle bir orgı..i t , en baş t a 

devrimci ey lemle mes leki olara k ılg i lenen 

kişilerden oluşma l ıdı r ; 4 . böyle bi r örgüte üyeliği 

ne kadar kısıtlarsak. yanı örgu ı e sadece devrimci 
eylemle meslek i o l ar:ık ılgıl c n cn ve sıyası poli se 
karşı mi.ıcadclc s:ınaıı n d a me s lek ı o larak 
yerişrıri l miş olan uyckr kaıılırlar sa, o ı okra t bir 
ülkede böyle bır orgi.ı ı ü "rakalamak" o kadar 
zorlaşacaktı r ve 5. ha rekete k a t ılmak ve içinde 
akrıf çal ı şmak olan agına sa hip olacak işç i sınıfı ve 
diğer toplum s ını flar ı içi nden ki şil erin çevresi o 

kadar geniş olacaktır." ( 4) 
Devrimci savaşkan bir partinin ni teliği ve bileşimi 

çok önemli bir sorundur. Hele hele bizim gibi 
es aret zi ncirl eri ne vu r ul muş , tüm ulusal 
demok rat ik hak l arı elinden alınmış köle bı r 

ulusun sosyal istl eri açısın d an so runun taşıd ı ğı 

önemlilik ve anla m çok daha önemlidir ; hatta çok 
öneml i olm anı n da öresinde hayatidi r. Bu somut 
ge rçe klikten hareket e d ild iği nde; yu k arıya 

ald ığı mız ve 1901 yılı nd a Çarl ık Rusya ' sı 

şa rtla r ı nda ele a l ınan Leni n' in bu belirlemcleri, 
aradan 90 yılı aşkın bir süre geşmesine rağmen 

gu nu müz koşullarında bıle geçerliligıni ve 
doğruluğunu koruyabılen teme l düşünceler olduğu 
gayet açık t ır. Unu tmamak gerekir k ı Lenin, böyle 
bir part i beli rlemesı yaparken, otokrar bir ülkenın 
sornur koşul l arını hesaba kararak yola ç ıkmışt ı. 

oysa bizi m şartlarım ız ve mücadele koşulla rım ı zın 

çok daha zor olmas ı ndan ve ö nceli kl e ü lkemız 

tamame n bi r işga l a ltında olmas ı nd an öt ürü, 
bağımsız bi r varan yaratma ve özgür bi r toplum 
ku rma gibi son derece zor, cıd d i , karmaş ı k ve bir 
bu kadar da ağı r yü klü bi r devrimi omuzlamak 
zorund a olacak bi r sosyali st partinin niteliği çok 
daha hayati öne m taşımaktad ı r. Bu yüzden 
savaşkan mi li tan bir partinin nıteliğı ı..izerinde daha 
fazlası yla durmak, hatta Lenin'in k endı koşulların a 

uygu n fo r mi le ettiğı partı modelıyle bıle 

yerinmernek ve bunu daha da geliştirerek 

ülkemızİn somut koşulla r ına uyarlamak 
gerekeceğine i n a n ıyorum . Bu, somut 
gerçeklığimiz d e n kay n ak lanan n esne l 
duru mu muzun bı r ifades idir. örneğin; hiç de 
d uyg u sa l l ı ğa kaçmadan şunu rahatlıkla ıfade 

edebil irim ki Ortadoğuda Kü rdisra n ' ı araları nda 

bö l ü şü p söm ü rgeleş ti ren sömü r gecı bölge 
devletl eri, dünyanın en barbar devlerlerı a ras ı nda 

ilk sı raları almaktad ırlar. K ısacası insanlıktan hiç 
nasibin i alamamı ~ bu ülkel er, bu nitelikl erinden 
ötürü h alkı mı zın en demokratik ve sıradan insani 
taleple rini dahi tank larla, ropla rla, bombalarla, 
dipçik ve coplarla, ışkcncelerl e, hapis cezal arıyla, 

her ti.ır l ü öldi.ırmelerle ve sü rg ün lerle 
karşılamı ş l a rdır. Bunun örnekleri, bir bütün olarak 
hal k ı m ızın kan lı ta rihinden an l aşılmaktadı r ve 
defalarca yaşanan bu barbarlık örnekleri halen en 
ığ renç bı r biçımde sı..i rdürülmektedı r . Bu tarıhı 

gerçek li k ten hareketle diyor uz ki yukarıya 

ald ı ğı m ız L e n inıst parrı normları, bize de 
gerekl i dır, ama tek başına yererl i deği ld i r. Bizim 
koşullarda mi.ıcadcle yüri.ırecek savaşkan miliran 
bir parrı; her şeyden önce baş ta parti önder 
kadroları olmak uzere bir bütün olarak tüm parti 
uyele ri ve parti örgurlcrı başran ayak tırnaklarına 
kada r her çeş it silahla ram donatılmalıdır. Açıktır 
ki böyle bir partinın en büyük silah ı , yapacağı 

sağl ı klı si yasi tesp itieri n bi r ifadesi olan ideoloj ik 
ve politik silah ıdı r. Bu büyük s i lahı n paralelinde 
diğer s il a hl arın da donatımı sağlan abi l diği ve buna 
uyg un bi r ö rgütl eme yararılabi ldiği ölçüle rde, 
m ı..i cadelede mesafe kader rn ek ve d ü şma n a 

ölümcül darbele r ın dirilerek zafere giden yolda 
mevzi ler sağlam ak ve devrımi başanya görürrnek 
mümk ün olacak t ır. Bu yüzden en başta sorunu, 
böyle bir partı nın kurmay heyetinden başlau larak 
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aşag ılara dogru götürmek ve tüm üyelere 

ındirgemek gerekecektir. Besbelli kı bu da en başta 

parti kurmay heyeti olmak i.ızere tüm partililerde 

yepyeni bir insan tipini yaratmak gerekecektir. 

Böyle gerekl i ve zorunlu olan yeni bir tip, parti 

merkezinde yaratılabilindigi ölçülerde, bunun 

devamını aşagılara taşı rm ak ve buradan hareketle 

tüm partiye egemen kılmak mümkün olacaktır. 

Eğe r öyle bir parti, bir halkın veya devletin 

ku rtuluş mücadel esini örnek olarak almak 

ıhtiyacını duyacaksa; hiç iki rcimlige girmeden ve 
Ju raksamadan Yahudi halkı ve !srail devleti 

uıd ugunu belirtmek ıstiyo rum. Yahud ilerin 

burju va önderlikli kurtuluş mücadelesini başanya 

~öuirdüğünü ve !srail devlerini kurduğunu 

bıliyoruz. Ancak Yahudi halkını başanya götüren, 

,i;:akta tutan ve etrafı yi rmiik i arap devletiyle 

çevril i olmasına ragmen, sıkılm ı ş bir yumruk gıbi 

l.,;en dıni koruyabilen, onların kişiliğidir ve böyle 

hir kışılik de kısa sürede ve kendiliğinden 

o!uşmamış olduğu da bi~iniyor. Yahudilerde din 

faktöri.ı, sermaye fakrorü gibi (A BD faktörünü 

sa> ma gereğın ı duymuyorum, çü nkü aynı ABD 

Arap ülkelerinin de arkas ı ndadır) faktörlerın, sözü 

~~d ıle n kişi 1 i ğı n oluşmasında one ml i rol ler 

oynadıkları bir gerçcklikse; asıl belırleyici olan 

faktör, onların ulusal kiş i liğidir, ulusal 

karakteridi r. Yahudilerde böyle bı r ulusal kişilik 

oluşmasaydı, ABD 'nin her çeşit yardımiarına 

rağmen ayakta durabilmeleri mümkün 

olmayacak tı. Bu yü7.d en diyorum ki bir bütün 

ola rak Kürt halkı, ulusal bağımsızlık ve özgürlük 

müca d el elerinde ye nı kişilik kazanmaya 

çalışı rken, Yahudi ulusal kişiliğini örnek 

alma lıdır. Bu belirlemem, sadece Kürdistan'lı 

~osya l istler için deği l , ulusal demokratik tüm 

güçler için geçerli olan bir saptamadır. Burada 

şunu da vurgulamak gerek ir ki Kürdistan lı 

> urtsever sol güçler, şimdiye kada r sözümona 

h lı sri n ha l kıyla "enternasyonalist dayanışma " ve 

"lsraıl SiyonıLınini lanerleme" adına, deyım 

yerındeyse adeta !srail halkına düşmanlık ettıler ve 

ne razık kı bu tutumlar halen dcğışik boyutlarda 

da ol~a surdürülegelmekredir. Bana göre Kürdistan 

~ol u şimdiye kadar sürdürdüklt:ri "sol" komünizm 

çocukluk hastalığını artık bırakabilmelidir. Kaldı 

kı Ortadoğu düzleminde ob jektif konumu 

iribariyle de İsrail'in Kürt halkının doğal mşttefiği 

olduğu da ortadadır. Ayrıca bu durum, Filistin 

hal k ıyla da olan dostluğu veya dayanışmayı 

ortadan kaldırmıyor. Tersine, bağımsızlık ve 

o7.gü rlük mücadelemizin geliştireceği dış 

politikada dt:vler kurma çıka rl arımızın önde 

tutulmasın ın da bir zorunluluğudur. 

Dördüncüsü ; savaşkan militan bir parti, parti 

safl arı nda her zaman ve her yerde kendini 

gösterebilen sağ ve "sol" sapmalara karşı kararlı 

bir mücadele yüri.ıterek ve kendin i arıtarak 

güç lenebiten bir parti öze l liğin i taşı m al ıd ı r. 

ozellikle belirtmek gerekır kı devrimci saflarda yer 

alan in anların bıleşimı homojen bir özellık 

taşım ıyor ; tersıne her zaman heterojen bir ozellık 

t aşıyabileceğini gözlerden uza k tutmamak 

gcrek ıyo r. Bu durum, her ü l ke n ın ot.g ul 

koşullarına ve sınıfların mevzilenmesine uygun 

olarak mücadelede yer alanlar, içinden geldiklerı 

toplumun değişik sınıf ve katmanların özellıklerın ı 

beraber inde taşıya rak part ı sa fl arında sı.ireklı 

mücadele hattıyla bir çatışma halınde k end i nı 

gösterebilirler. Bu, onlar ın bu rjuva ve ki.ıçi.ık 

burjuva hasta lıkları nı taşıma la rından kaynağını 

almaktadır. Her partideki sağ ve "sol" sapmalar 

olmak üzere kendinı gösteren aporrünise kesimler, 

bir sonraki şık ta da göreceğimiz gibi bir yönüyle 

ideo lojik kaynağını hiziplerin varlığından 

al maktadır. Kapita lizmin geliştiği toplumlarda, 

burjuvazini n işçi sın ı fı safla rı nda oluşturduğu 

ayrıcalıklı bir üst tabaka, küçük burjuva kökenli 

aydınların durumu, köylülüğün yapısı vb. gibı 

koşullar; bu hastalıkları sürekl ı bü nyel erinde 

taşıyan, özünde ve son cahlilde egemen güçlerir. 

aja nlığı vt: uşaklığı görevlerini yerine getiren bu 

kesimlere karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele 

yü rütmek ve partiyi bu kesimlerden arındırmak 

gerekiyor. Savaşkan bir parti, bu tür sapmalardan 

kı:ndıni arındırm adıkça; önüne koyduğu 

hedefl erde mesafe alamaz, tersine kendi içınde 

cıddi bir yapı olmakcan da uzakla~abileceğı gıb ı 

oyle bır yapı, sosyalist bir nitel ik de taşıyamaz. 
" Bütun bu kuçük-buquva gruplar şu yada bu 

bıçimde partiye girerler. Parti~· e kararsızlık ve 

opo rt unızm ruhunu, moral bozukluğu ve 

güvensizlik ruhun u getirirle r . Hızipçiliğin ve 

geçimsizliğin başlıca kaynağı, içten baltalaoıkla rı 

panide kargaşalığın kaynağı onlardır. Geride böyle 

" müttefikler" varken emperyalizmle savaşa 

ru tuşmak, kendini hem önd en, hem arkadan iki 

ateş arasında bırakmak demektir. Bu yüzden böyle 

öğe lere karşı amansız mücadele ve bunların 

partiden kovulması, emperyalizme karşı savaşın 

başarısı için önkoşuldur." (5) 

Beşincisi ; sosyalist demokrasiyi uygulayan, faka t 

hıt.ıpl c rin varlığını yadsıyan bir irade birlığı olarak 

savaşkan milıran parti gereklidir. Çü nkü istenilen 

nııelikte olan parti, parti içinde her çeşit iktidar 

bo lünmesin i ve h izipçil i ği kabul edemeyen, 

bunları ramamen olanaksızlaştı r an bir irade 

bırliğidir. Hizipçilik çok tehlikeli bır hasralık 

olup, örgütlü çal ı şmanın ve devrimci mücadeleyi 

başanya götürecek parti birliğinin, onun öncü 

müfrezesinin irade birliğinin temellerine dinamir 

koymakla özdeştir. Bu yüzden militan sosyalist b ır 

parti, asla ve asla hizipçilik olayını kabul edemez, 

bu tehlikeli hastalığı gözardı edemez ve bunların 

her türlüs ünü hemen partiden ihraç ermesi 

su retiyle b as tırtlma sının ve dağıtılmas ının 

gerek l il iğ i ve zo ru nluluğu ortadadır. Küçük 

burjuvalar ü lkesi olan toplumumuzda ise bu 

tipiere s ıkça rastlandığından; bunlara karşı her 

zaman tedbirli olmak kaçınılmaz olacaktır. 

Açıktır ki sözünü ettiğimiz partide h izipç ili ğin 

varlığı demek, bi rçok me rkezi n varlığı demekm; 

bu da partide ortak bir merkezin, ortak bır 

kurmay ın ve otoritenın parçalanması, yok olması, 

ıra de birlığının kalmamas ı ve sonuçta d i si plının 

tamamen gn ~q erek dağılmas ı demektir. Işçi 

sınıfını ıktidar a gorurmek istemeyen I kincı 

Enternasyonal p.Ht !r· lvJna somut örnekti r. 
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Bun l arın, liberalızm ın hızip özgürlügünü 
hoşgörmclcrı, karakterlerine tıpatıp uygun 
düşüyordu. Besbelli ki Kurdı stan devrim ı gibi ciddi 
ve büyük bir kavgayı bnune koyan savaşkan bir 
partı n İ n, h i zipçiliği ve "liberalızmi" hoşgörmes i 
asla mümkün olamaz, olmamalıdır. Çünkü öyle 
b ır parti , bütu n gücünü, sahip oldugu demir 
Jisiplininden ve irade birliğinden almaktadır. Çok 
açı k ki K ürdisran koşulları nda hareket bı rl igin e, 
ı rade bir l iğine ve çelik disiplin denilen devrimci 
J ıc;ıplı r. e sah ip olamayan bir parti -ister buquva, 
ı~tcr Ji nci parti olsun -; i sted ı g i miz nitelikte 
so ·ya list b ir parti de o l amayacağı gibi 
sömürgecilığe karşı dişe diş bır mücadeleyi de 
gögüsleyernez ve son tahlilde sômürgecılerin 
"lütuf" cdeceğı veya bağışlayacağı bclir l ı birrakırn 
-;adaka larla yerinecekt i r. Ya ni hu~ların 
sômürgeciliğe karşı yüru tecek l er ı ''miK ade le" de, 
söm u rgeci merkezi o ror ıt eln ın "icazct" i 
çerçevesinde olacaktır. Diğer bir deyışle "ı ca zet" li 
ve " si gorta" l ı "devrimcil ı k" ,.e "yurrsevcrl ik" 
çerçevesinde polırıka )·a pacak l arı kaçın ıl mazdır. 

Demir d ı si plin denilen çc: li k Jisiplinin böyle bir 
partide sürekli ve hiç ak sarılmadan uygulanması; o 
partide: d emokr:ıs ını n ol amayacağı, organ ların 
Jemokrar ı k seçimlerle işhaş ı na gelemeyecegi yada 
c leştir ı özgürlüğünun yaşam bulamayacağı 
.ın l amınJ gelmı)' Or, gclmemelidır. Dev r ımcİ 
Jemokrasinin soı:.una kadar ve üstelik de gerilla 
s avaşı koş u l l arında bile nasıl işl etilebileceğini 
çarpıcı ve bir o kadar da öğretici olması açısından 
Fide! Kastro'yu ö rnek gösterebiliriz. 

" .. . Küba 'da gerilla savaşının en agı r şartlarında, 
"savunulması çok güç " bi r dis iplin olayı üzerinde 
çıka n tart ı şmalarda, Fide! Kastro'nun tüm 
çabalarına, ikna edici konu şmalarına ragmen, bir 
grubun, gerilla hareketınden ay r ılması karşısında 
takınılan tavır, sıcak savaş koşullarında uygulanan 
dısiplinin bir başka örnegidir. Bu grup, 14 6 
gerillanın katıldıgı ayiarnada oluşan çogunluk 
i radesı ne saygı göstermeden mücadeleden çeki Idi. 
Bu insanla r ın büyük çoğunluğunun sonunda 
elLişmanın hizmetine gireceği ve bazılarının da 
düşman tarafından öldürülcbileceği kanısı n da olan 
Fide! Castro ve arkadaşları, buna rağmen ayrılmak 
is teyenleri sılahlarıyla birlikte serbest 
bırakm ı şla rdı." (6) 

Yi ne disiplin ve demokrasi ni n b irli k te 
işlerilcbilmesinin çarpıc ı bir örneğini de bu kez 
General Yo Nguyen Giap 'tan dinleyelim: 

"Vietnam Halk Ordusu, geniş iç demok rasiyle 
beraber, katı bi r disipline de sah iptir. Şeref 
Yemının ı n ıkıncı maddesi " bir savaşçı , üstlerinin 
emırlcrını hariıycn yerine getirmeli, kendisine 
verilen gorcvlcrı anında ve ram olarak uygulamak 
üzere vücudunu ,.e ruhunu ortaya arma l ıdı r" der . 
Gerilla saYaşının sert bir dısıplını gerektirmed iğini 
söykyeb ı lırmıy11? Elbcttckı hayır. Bır kumandan 
veya l ıdcr ır. . u ~· gcı:-: gorulcn her olumlu faaliyetin 
yerıne: gcrır ıl mnırıl!r. rn Jı hırlık vqa hölgesine 
bel l ı hır ımıy:ırıf unırn.l)ırıın gt.:rcktığı doğrudur. 
Fakat bcl l ı olçuJc.: nıukuı onJcrlığin ve bileşik 
kumanJanl ığın gncklı oldugu Ja her zaman içın 
kanıtlanm ı şrır. OrJ uJa n sözeden bır kımse,. 
dısiplındcn Jc ~o t.:Jıyor demektir. 
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" Böylesıne bir disiplin, bırlikler ımİzin iç 
demokrasisiyle bir çelişki te ş kil etmemekredir. 
Savaş birli klerinin genel rop lantılarında olduğu 
kadar, partinin çeşitli seviyelerdeki hücrelerinde 
ve icra komitelerinde de demokratik ilke leri n 
uygulaması bir kuraldır. Olaylar ispatlamıştır ki, 
biri i klerde dem ok rası ye ne kadar fazla bağ i ılı k 
gösterilirse, birlik re o kadar fazla sağlamlaşmakta, 
disiplin artmakta ve emirler yerıne 
getirilmektedir." (7) 

Besbelli ki disiplın ile demokrasi, birbirlerini 
dışralayan şe yler değildir. Yeter ki başta partinin 
önder kadroları olmak üzere tüm parti örgüderi ve 
organlarında bu özellik laçkalaştırılmasın ve 
istismar edilmesin. Fakat ülkemizin pratiğinde de 
yaşanan ilgi nç örnek ler i vardır bunun. örneğin; 
eğer parti önderliğı ramamen bürokratik bir yapı 
özelliğini taşı>·orsa ve adeta bırer memur 
zihn iyet iyle disip l in olayına yaklaşım 
gösteriliyorsa; aç ı ktır ki böyle bir bürokrank 
yönetim organ ı , disıplini demoklesin kılıcı gibi 
ku ll anabilecek leri tartışma götürmüyor. Zaten öyle 
bir partinin sosyalist olmadıgı da tartışma 
götürmüyor . önemli o lan, bir bütün olarak 
partının ve özel olarak da parti yönetım 
organları nı n sözünü enigirniz küçük burjuva bir 
sapiantı içinde olmamasıdır. Halbuki demir 
disiplin denilen devrimci disiplin, bilinçli ve 
gönüllü olarak kabul edilen bir disiplindir ve bu 
temelde bi r i taatı gerektiriyor. Zaten, gönüllü ve 
bilinçli bir disiplin ancak gerçek anlamda demir 
disipl in olabiliyor. Fakat hiyerarşik yapı içinde 
fiki r mşcade l esi yürütülür, gerekli tartışmalar ve 
eleştiri le r yapılıp bir sonuca bağlandı k tan sonra, 
yan i karar aşamasına geldikten sonra, bütün parti 
üyele rinin ve örgütlerinin eylem birliği ve irade 
birliği esastır, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir 
önkoşuldur. Böyle durumlarda zaten panı içinde 
gerekli güven in ve eylem birliği ilc irade b i rliğinin 
de disip l inli b ir biçimde birlikte l iğinin 
saği ana bileceğ i kuşku götürmüyor . 

"Bu çetin iç savaş döneminde - diyor Len in -
Komünist Partisi, ancak en merkezileşmiş tarzda 
örgütlenmışse, parrıde askeri disiplin e pek 
benzeyen demir disiplin yürürlükteyse ve partinin 
merkezi, büyük bır otoriteye sahipse, genış 
yetkileri va rsa ve parti üyelerinin genel güvenİnı 
kazanmışsa, görevini baş ara bilir. "(8) 

Altıncı sı; bu parti sağlı k lı ve net bir ittifaklar 
po l itikasına sahip olmalı ve bunu pratik yaşama da 
geç ir eb ilmc lidir. ülkemizin bölünmüşlüğü ve 
uluslararası sömürge yapıs ı ile etrafımızın 
sömü rgecı dü şman güçlerle çevrili olması, böyle 
zorunlu bir ittifaklar politikasını gerektiriyor. Ye 
ülkemİzın nesnel durumu hesaba karıldıgında, 
Kuzey Kü rdistan devriminin stratejik müttefiklerı, 
K ürd i stan' ın öbür parçalarındaki ulusal 
demokratik yurtsever güçler oldugu hemen 
gö rülüyor . Bu, aynı zamanda ülkemizin öbür 
pa rçalarındaki yurtsever güçler için de geçerl i 
olan bir saptamadır. Bu politikanın hayata 
geçirilmc:si; aynı zamanda sömürgeci bö lge 
dev l etlerin ı n değışik parçalarda mücadele 
sürdüren yurrseYer güçler arasındakı çe lişkilerden 
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yararlanarak onları birbı rlerine düşürme ve "böl

ezdir-yönet " politikalarını da boşa çıkarabilecegi; 

düşmanların ortak saldırılarına kar şı ortak direni~ 

ve savunmayı da gerçekleştirecektir, bunun 

gerçekleşrirememesi için de bir neden yoktu r. 

Ayrıca böyle bir politikanın hayara geçirilmesi 

sayesinde, halkımızın parçalar arası ortak kültürün 

ve dil birliginin yararılarak örülmesini ve geleceğin 

Bağımsız B i rl eşik Kü rdistan Cumhurİyetı'nin 

gerçekleşti rme koşullarını da yaratacaktır. Açıknr 

kı böyle bir politika, parçalararası ulusal güçlerin 

en sıkı ortak dayanışmasını, güç ve eylem birliğini 

ve buradan hareketle de ortak ul usal bir ororıre 

yaratmayı da zorunlu ve gerekli kılıyor. 

Pa rmak bastıgımız irtifaklar politıkası, Kuzey 

Kürdistan ulusal demokratik devriminin en yakın 

mürrefiğı olan Tü rkiye işçi sınıfı ve demokrasi 

güçleriyle olan zorunlu güç birligini, dayan ışmayı 

ve sömürgeciliğe, faşizme karşı yü r ütülen 

mücadelede ortak paydalarda bir araya gelmeyi 

dıştalam ıyor, tersine bunu da pekiştiriyor. 

Yine bu özgül du rumumuzdan ötürü ulusal 

demokratik dev rimimizin başanya ulaşması; 

mevcut ulusal güçlerin en geniş güç-eylem birl i ğin i 

ve cephesel birligini zorunlu kılıyor . Bu sornur 

gerçekligin bir sonucu ola rak da diyoruz ki 

ülkemiz devriminde proletarya dikrarörlügti rezini 

savunmak yanlıştır ve bu anlamda da Leninist par rı 

modelinin bu özelliği kendı koşullarım ı za 

kesin l ıkle uymamakradır. Tüm bu nedenlerden 

otu rud ur kı savunduğumuz miliran sosyalist parti, 

aynı za manda çok parrili demokratik bir sistemi 

öngörmekte ve kendi ıçi nde de sosyalist 

demokrasinin sonuna kadar hayata geçirilmesine 

çal ışm asının gereklilıginı ve zorunluluğunu 

özdli kle vurgulamayı yeri nde görüyorum. öyle bir 

parri, ya rınl a r ın bağımsız Kürdistan 

Cum h u rıyerin de de demokrasi nın güvencesi 

olaca ktır. Hem örgüt içi demokrasi, hem de 

örgı.i tle rarası iliş k i l e rd e ve çıkab ilecek olası 

so r unla rın çözümlenmesinde demokrasiyi ve 

demokratik ilkeleri uygulamak ve tamamen 

egemen kılmak temel şiarımız olmalıdır. 

Yukarıda sözünü ettiğim iz pol itikanın hayata 

geçirilmesi doğrultusunda partinin yürüreceği dış 

politıka ve itti faklar sorunu da bunun bir 

yansıması olacaktı r. Dış politikada da temel 

al ı nmas ı gereken prensip, halkımızın genel devrim 

çıkarları önde tutularak bağımsız ve kişilikli bir 

har i1. lenmesidır. Bu doğrultuda kiliselerden 

komı.inisrle re kadar geniş bir ilı~ki ağı geliştırilmcli 

ve uluslara rası politik ve diplomatık destek 

sağlan malıdır. Uluslararası ilış k ile rde halk ı mızın 

ozgucu ve genel devrim ç ıka rların ın önde 

rutulmasına özen gösrerilmelidır. 

Yedincisi;sözü edılen parti, sağlıklı bir ideolojik 

yapılanmaya sahip olmalı ve bunu çok net ve 

kararlı bir biçimde yaşama geçirmelidir. Açıktır ki 

sa vundugumuz parti sosyalist bir partidir ve 

ideo lojis i de işç i s ınıfı bilimi olan bilimsel 

sosyalizmdir. Sosyalis t ideolojinin nitelikleri ve 

geçirdiğ i evreleri, Doğu Blokunda yaşanan 

ge rçeklikleri burada tartışma olanağımızın 

ol madığı ortadadır. Eski sosyalist ülkelerde 

yaşanan ve tamamen karşı devrimci bir hatta 

ilerleyen sürecin, el beneki bizlere öğrettiği hayli 

dersler vardır. Şu kadarını belircmeli yız kı >'aşanan 

bu olaylar, dünya çapında sosyalizmın önemlı bır 

prestij kaybına neden olduğu çok açıktır ,.e bunun 

bir yansıması olarak da sosyalist yapılanma l arda 

genel ollarak bir saga sa vrulma durumu yaşandı ve 

bu süreç hale n devam ediyor. Kürtler deki sağa 

savrulmayı da bu çerçevede irdelemek gerekiyor. 

Bi zde de değışik tandaslı da olsa ideoloıik 

konularda bi r muğl aklık sözkonusudur ve ku şku 

yok ki bu da sağ sa' rulmanın bı r sonucudur. Bu 

yiızden sosyalist yapılanmalarda da va rolan bazı 

kadrolar, "şöyle de olur", "boyle de olur" anlayışı 

ıçındedirle r ki bu ramamen yanlış bir sapiantı 

içinde olmanın da ötesinde bu felsefenın 

teme linde yatan asıl so run, hiçbir şey 

yapmamaktır; ama son tahlilde bu an layışın 

bu rjuva ideoloj isine hizmet erriğı tartışmaya yer 

vermeyecek açıklıktadır. Bu aynı zamanda davaya 

olan bir inançsızlığı n da belirrisıdir. Vurgu 

yaptığım, sorunun temel prensipleridir, detaylar 

değildir. Detaylarda ay ı düşünülebilir, bu gayet 

normaldir. 
Burada d ergi çerçevesinde kısaca şunu 

belirtmeliyiz ki kurulacak yeni bir radika l 

alternatifiparri, iyi bir çekim merkezi olabildiği 

çerçevede ve sosyalist ideolojiyi sağlıklı bir şekilde 

savunup yaşama geçirebildiği ölçülerde yenı 

saflaşmalara da neden olabilecekti r, olmalıdır da. 

ldeoloıik belirsizlik ve muğlaklık çok kötü bir 

şeydır ve son tah l ılde burıuvaziye hizmet etmektir. 

Kürtlerde de her şey açıkça konulmalıdır. 

Sosyalistler açıkça kendi düşı..incelerin i , burjuva ve 

islami kesimler de kendi düşüncelerini ve 

programlarını netçe o rtaya koymalı ve bunun 

savunucul uğunu sonuna kadar ama tutarlıca 

yapabilmelidirle r. 
Ana hatlarıyla özet olarak sunmaya çalışrığım 

sosyalist militan bir partinin belli başlı renklerİn ı 

ortaya koymak, temel ilkelerde netlik kazanmak; 

elbetteki bu ilkeleri hayata geçirecek kadroların 

sergileyebilecekleri militan bir örgütlenmen in 

yaratılmasına bağlıdır ki eğer bu mılitanlık tarzı 

tutrurulmazsa, teo r ik olarak savunulan 

düşüncelerin yaşam bulması du
şünülemez. Çünkü, 

en doğru ve "mükemmel" şeylerı de savunsak, bu 

sadece yapmak istediğımız işlerin bir saptamasıdır 

ve önüne konulan işrc başarıl ı ol mak için de 

bunları pratık yaşama geçirecek örgütlenmenı n 

yaratılmasına ve sürdu ru 1 mesinc baği ıd ı r. 
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3. Z eki Adsız(K. Saleh ), Ulusal Sorun, :\sk e r ı 

Srrat.kon. 
4. V. l. U. Lenin, Ne Yapmalı 

5. J. Stalin, Len inizmin Sorunları 

6. E. C. Guevara, Savaş Aıları, akta ran K. Saleh 

7. Vo Nguyen Giap, Halk Sav. Askeri Sanr. 

8. Lenin'den aktaran Sta lin, age . 

Botan Arnedi 
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DEf. ME_CLİSTEN ÇEKİL_MELİ 
VE KURDISTANLI TUM GUÇLER 

TEK SES HALİNDE MÜCADELEYi YÜKSELTMELİDİR! .. 

';a; mız n en barbar dev e t ı olan 
sc....,urgec T C yıt ard ır KL.zey 
"uroıstan da surdurdu~u somurge 
,avaş ı na ve Kurd stan ile Turkıye hal
~~aı na karş ı uyguladığı devlet teröruna 
ı;ı ı !Jır na ka oaneı ek,edı 2 1e 3 'v1an 
_,. 'ıerınJe ı ::),\-1M Je .JOI\ J ı. .. lmazl ığ ı 

.. ., z y c. 1\c.lu ı ı cıı ı ::;EP Genel 
··;ı· : )J ' LJ ar<e"ır r: etvekııı Ha: ı p 

.:::P ~,e ,e yonetıc·ler nde'1 Dıy

-· · ·: e''Jeı<ıı Ley a ~arıa Mardin 
· ·, e, ıı .:. ·ıP'et T ;rk Muş M ılletvekıl ı 

· Saı< K Ş rna ı-- M etvekilı Orhan 
.:. ;;ğ ar ve Selım S ada r< ıle bır süre 
nce DEP ten ayrılan ŞırnaK bağ msız 

.i ı. etvekilı Mahmud Alınak ve RP den 
a1• , an Mılletver<ılı hasan Mezarcı , do
.. cı"iuırrıa z lıkların ka ldırıld ığı na oaır 

'.lee ıs karar 'ı enüz resmı gazetede 
·a!l'1 anmadan ve adlar ı geçen Mille:
~~ arınnın br hafta ıçınde P. na ;asa 
aııko:ır"esıPe {asa ıtıraz naKiar r:ıl e 

, laı' l"""aoa•ı apa· •oprır ı'.lKencer: ::ıo

ısleı tarafından gozalt na alıncılar 
• .ırk ı ye kamuoyunda ·Yu ce 'V1ecl ıs" 

-)ı arak lanse edı len TBMM, yaşanan bu 
~on olayla bır l ıkte gerçel<'te Mıl . etın en 
Yuce maciısı olmad ı~ ı , somurgecı te-

, eıc "urk buquvazısının gerçek anlam
;a br formalıle burosu olduğu ve 
ounun da MGK ve GK'ya bağl ı çal şıp 

·craat gosteren bır yer olduğu açıkça 

onayaçı ktı Medıste yaşanan bu buyuk 
sıyasal skandal Turkıye de gerçek an
a mda sılahiarın e~emen o ldu~u. 

;asarr.a, ya rg ı ve yurutme organlarının 

:; er formalıieden ıbaret ve tamamen 
.::skerın ve polısı n denetımınde oıduğu 

~ r '<8Z daha ortaya çıktı 
Genel Kurmayın tamamen ::ıır piyonu 

:::ır Jmunda olan hukumetın ve onun 
oaşı Çıller ın ozell ı k l e son gunlerde 
.erdığ ı demeçler mıtıng meyda"'larında 

ezan ve bayrak nc.ıraları eşlığ ı nde attığ ı 

rutukıar Kun halkına ... arş ı yurutulen 
s<ıvaşta seferberlık halınde olan TC nın 
ner cepheden saldırıya geçıı~ının açı k 

be iınılerıtdı Ancak bu hedefı saptırmak 
ve kamuoyunun dıkkatlerını başka yan
Iere de çekebıl mek ıçın, sozümona 
Hasan Mezarcı denilen pıyon bır profa
kasyon aracı olarak kullanıldı ve onun 
dosyas da Kurt M ıll etvekı llenyle bırlı kte 

ış erre sokuıdu ÇJrı~u yuzlerce b nı er
:.: r-ıasan 1 .1ezar:;ı ' ar ı , arata n b zzat 
:~:<ının ~<eno ı sıdır Bu · . ..ı' ser ar 1 oı a rı a 

r ,. rı na ... ır. a ve anıar ın o1 .ırı, , .ı ~ u<.ıı

se gel or ı' .' ıı oıveKıllı:ır ıne ı<. ar ş ı~ , o:Jrıurı 

alçakça gırışım : er cır.a,et l e r c nbas adı

lerrez Çunku ay rı oev let ve onun 
batağa saplanmış ouzen pa't l er ı 

T Jrk ye de "laık' l ığe ve Ataturk 'e can
kurt ara n sım ı dı g ı o ı sar ı rken 
ı<ud stan'da tabe a parıılerı durumuna 

ge::: ' vrın : · er~; ~P'n a :ernatı ' olarak 
one sv uyor a • 3un ların ıkıyJzlu sahte
kar ve alçar<ça oyunları ve tum çaba l arı 

halk.ar mızı r<andırmaya ve kendı baskı 

duzenlerını surClL.rmeye yetrreyece" ııı 
0pye r< .. n somurge savaşı'"ın br 

uZdntıs ı u·uraK sanneye kor.ulan Lm c,
urııar a~a""""" ::-ıarak bırbı rinı tamarlıfOr 
r-5 '1da bL.:'_.r ::.ır parça s ,Jt:çe· ;ı 

E3aı....,a~'da ~ .::~rulen DE J '.l ı etJe r" ıl 

~/en!T'e! Sı~C3' o ayıyla bırlır :e sahneye 
ı-.. on .. m~ştt; • o·ıır-ger anın a ça kça 
sa dırıs sorJcu oldurülen 11 S ncarın 

cerazes n"! o ıı e devıet e Koydu Sıncai ın 
şa'1sında s K ıl an urşunlar ono nlerce 
KJ'' ~.::çrnenıne ve gene ı qde de DEP 
şansıraa mılyonlarca seçmene sık ılmışt ı 

O oıay o le tek başına, anık DEP Mılletve

kıl.erın rı Sına-< 'vl ıllete dönme aşamasına 

ge -:ı ğ --ı serg ı y ordu Gelınan aşamada 
ıse DEP' '1 artı!\ '11evcut oıan sornurgecı 

t'vr;uva yasaların n da rLıra geçı erek 
ışlovsız hale getırılen Meclıs ıe Kalma
larının bır anlamı kalmamışı ı ·laik mı zın 
ulusal bağ ım s ı zlık ve OzgurluK 
mucadelesıne çokyonlu bıleşkeı.:rırı mo
menıını yakalamar< tarıhı bır gore11 ve so
rumluluk olarak onumuzde duru1or DEP, 
bu tarıhı kararı varıp Mecl s aışında ve 
mevcut demokratı k kurul uşla r l a da orıa
k laşa çok genış yel pazalı mucadel esıni 

surdurerek, mevcut duzen partıl erının 

yapısal olan ekonomik ve sıyasal krızlerı
nı daha da derınleşıırebılır ve -<Okuşmuş 
auzenı tamamen çıkmaza soKab lır 
Ancak bu KOnuda gorev sa lt D::P e 
duşmuyor kuşkusuz Kurd ı sıan lı ıurr sıy

asa l guçler demokratı k ı<urum ve 
kuruluşlar, arala rındakı kımı çelışkılerı de 
bır tarafa bırakarak, ulusal bağ msı:lık ve 
ozgurluk eksenında devrım ım- 7 ın genel 
ç karları onde tutularak ve dar grup 
çır<ar.ar oır tarafa b ı rakı l a rak yaşamın 

tL.ın alanlar nda sıKılmış br yumruı.. gıbı 
ıek oır ses r a l ında mucaaeıey 

yukse limele r gorev ıyl e r<arşı 

karşıyadırlar Bu go rev ve soru-nl.;lukla 
harekeı edıldı~ınde, duşmanın topyekün 
sald ı r ıl ar ı ve ımh a po ı lıka l arı 

goğuslenebılır Bu gorev ve tar ıhı sorum
lulu l arım ızı yerıne getırmek çın tum 
guçlere ılerı dıyoruzı 

<1 Mart 1994 
Tevgera Sosyalist a Kurdrstane(TSK) 

BASlN AÇIKLAMASI 
1993 Mayıs ' ı nda kurulan ve Parlemen

to 'da 16 uyesı bulunan DEP (Demokrası 
Partısı ) yonalık saldırı l ar suruyor 2 Şuoat 
gunu DEP Mıl!e vekılennden Ahmet Tur~<. 
Leyla Zana Ha• p Dı ı le s ırrı Saı<ık Orhan 
Doğan Se ~ 3 aaak ve bağ msız Mıllet-

vekı lı Mahmud Alınak 'ı n dokur'ulmazl k ar ı 

Parıemento'da oylanarak kaldırıld ı Asl ında 

bu karar MGK taralından aylarca oneeden 
a ınmı ştı Deviatın tum resmı ve g ı zli guçlerı 

a ylarca antı-DEP ve antı -Kun kampanyas 
yuruıtu.er Şımdı ye kadar aralarında b r mıl
etvek ı ve yonetı cı lerınde bulunduğu 78 n 
uzerınoe CEP uyesı oldü rüldu DEP'•n br 
oncek Genel Başkan tutuklandı Bırlerce 

Jye ve :;onetıci gaza lt ı na alınarak işkence 

ed ı dı •utukland ı 20 'yı aşkın ı l ve ılçe bınası , 
oombaıanarak kullan ı lmaz hale getırıldı 

.,.urkıye 'de ozlenen barış ortamın ı n 

ya rat ı lması ve demekrasın ın kurumsal
laş rıas ıçın ça lışan DEP'ın bu yondek , 
çaoa ar deviatın gızlı ve açık guç1e r• 
taraf ından ıerorıze edılerek bastı rılmaya 

çalış ı ld ı DEP 27 Mart'ta yapılacak Beledıye 
seçımle r ne gırd ı ği takdırde Kürt halkınır 

gerçek ı ade s ı orta ya çı kar end ı şesıyle 

Guvenlık guçterı Kurdıstanda DEP'ın guçlu 
olduğu yerlerde operasyonlar düzeniadıler 
halk olumle tehd ı t attıler Son 45 gunde 
DEP'ı n 6 ıl ve ılçe bınas ı bombalanarak 7 
part yonatıcısı ve uyesı olduruldu Partı 

Genel Sekreterı sılahlı sa ldırıya uğrayarak 
ağır yaraland ı Genel Merl\ez bombalanarak 
ı<ullanı lmaz hale getırı ldı Bu olayda 1 kı ş ı 

o ıau 17 r<ışı yaraland ı 

DEP'ın AGIK 'e başvurusu haneı olarak 
değerlendırıldı Turk dev iatı Kurt halk ı n ı n 

onundeki yasal-demokratık mucadele kanal
ların ı tamamen kapatarak Kurt sorununun 
çozumu ı çın şıddet yoıu nu dayatmak polı tı 

kasın ı guauyor Şımdıye kadar 900 r<oyü ve 
yerleşım yerını yakı p, yıkarak halKı goçe zor
ayan .,.urk devletı, halıhazırda ordusunun 1/ 

3'Lru r<:urdıstan da bulunduruyor 
DEP mıletvekıllerının dokunmazlıklarının 

kaldırılması ve DEP'e yönel ık şıddet polıt ika

ları . Kurt sorununda demekralık ve barışç ı 

çozum yollarını ortadan kaldırmaya yonalık 
darbe erden bırıdır 
lsveç'tek ı duyarl ı kamuoyuna seslenıyoruzı 
-<ur: halkının varolma mucadelesını ner tu rı u 

zorba lı k ve şıddet yontemlerıyle bastırmaya 

çalışan Turk devletını ve ışbaşında bulunan 
hukumetı protesto ed ı n' 
Türkıye'de turıst olarak bırakacağınız her ore 
yapacağınız her yard ım, sılah olup halk ımıza 

yönelmekle ve yenı c ı nayetlere yol 
açmaktadır 

Bat ı kamuoyunun suskun kaldığı her gun on
larca Kurdu katietmek ıçın Turk devletıne ce
saret vermektedır 
Sesınızı yukselierek Kurt halkının meşru ta le
plerının yan ında yer alın 

07/03/1994 
Hevgırtın-KDP , KAWA , PAK 
(Rizgari),PRNK, PSK, RNK

KUK, Tekoşlna Sosyalist, TSK, 
YEKBUN- isveç Komiteleri 
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MARTA YI'NDAKi GELiŞMELER 
VE 

SÖMÜRGECi T.C'NiN ÇlKMAZ/ --
Mart ayı çok yoğun bir şekilde 

değişik olaylarla geçti. Kürt ulusal 
davası açıs ından , sorunun uluslara
rası gündemde yoğun bir şekilde 
tartışılması için önemli gelişmeler 

oldu. 6 DEP milletvekilinin dokunul
mazlığın ın kaldı r ılması ve apar 
tapar gözaltına alınmaları , iki hafta 
sorgudan geçirmeleri ve sonunda 
tutuklanmaları Avrupa kamuoyunda 
büyük tapkilere neden oldu. 
Sömürgeci Türk devletinin anti
demokratik, baskıcı uygulamalarına 
karşı yoğun protestolar yapıldı. 

Avrupa Parlamentosu , Suriye par
lementosundan 50 pariementer ve 
Güney Kürdistan parlamentosu 
Türk devletini protesto etti . 
Belçika'da yapılan Kuzey Kürdistan 
Konferansı ve PKK Genel Sekreteri 
Abdullah Öcalan ' ın şartlı ateşkes 
önerisi Türk devletini uluslararası 

alanda daha çok sıkıştırdı. 
Tansu Çiller, verdiği bir demeçte 

Newroz'u "Nuroz" yap ıp onu gele
cek y ıl resmi bayram olarak kutlay
acaklarını belirtti. 

Kürtlerin birlik, başkaldırı, direniş 
ve diri liş ge leneği olan Newroz; 
binyıll ardır Kürt halkı tarafından 

bayram olarak en zor şartlar altında 
kullanmaktadır. Newroz kutlamaları 
için binlerce Kürt devrimci ve yurt
severi sömürgeciler tarafından ya
kalanıp hapse atılmaktaydı. Newroz 
kutlamaları kanla bastırılmaktayd ı. 
T. Çiler 'in seçim taktiği olarak 
ortaya attığı Newroz'u resmi 
bayram yapma söylemi, Kürt ulusu
na karşı bir saygısızlıktır. Newroz'u 
gerçek özünden saptırmaktır. Türk 
ırkçı, faşist ve şoven kesimlerin 
Newroz'u Türklerin Orta Asya 'dan
Ergenekon 'dan- çık ı ş günü, bir 
Bozkurt bayramı olarak göster
meye çalışıp, ona sahip çıkmaları 
bir sahtekarl ı k ömeğidir. 

Bu yıl da Kürt halkı Ulusal 
Bayramı Newroz'u anlamlı bir 
şekilde kutladı. Kürdistan 'da halk 
Newroz'u evinde kutladı. Bu tür kut
lama, özünde sömürgeci T.C'yi 
protesto etmenin bir biçimiydi. 
Kürdistan 'da birkaç yerde ise 
sömürgeci faşist devlet güçleri ve 
onların işbi rlikçileri ve paralı asker
leri hain korucula r, Newroz 'u 
"Nuroz" olarak, özünden boşaltarak 

göstermelik bir şekilde kutladılar. 

Kürdistan'da halk Newroz'u evinde 
kut larken, metropollerde(Ankara, 
istanbul, izmir vd.) ve Avrupa 
ülkelerinde geceler düzenlenerek, 
sokaklarda Newroz ateşleri yakılarak 
özüne uygun bir şekilde Newroz'u 
zülme karşı bir başkaldırı günü ve 
direniş sambolu olarak kutladı. 

Alman hükümetinin Newroz gösteri
lerini yasaklamasını protesto eden 
Kürt göstericiler ile Alman polisi 
arasında taşlı, sopalı çatışma çıktı. 

Kürtlerden ve Alman polisinden 
birçok kişi yaraland ı. Gösterilerde 9 
kişi kendisini yaktı Bunlardan iki Kürt 
kızı , Bedriye TAŞ ile Nilgün YILDI
RIM ve 44 yaşındaki Kürt Müslüm 
SAGLAMCA kurlarılmayarak öldüler. 
Fransa, Pariste de Kürt esnaflar 
kepeng kapatarak , dükkaniarının 

kapısına : «Türk devletinin Kürt 
halkı na yönelik katliamlarını protesto 
etmek ve ulusal bayramımız 

Newroz 'u kutlama k için kapalıyız . ll 

afişlerini astılar. 

Birlik sürecini başlatan KUK, TSK 
ve YEKBUN Almanya'da ortak 
Newroz gecesini düzenlediler. Bu üç 
örgüt ortak bir Newroz bildi risini 
geniş bir şekilde kitlelere dağıttılar. 

Değişik ülkelerde kullanan Newroz 
gecelerine üç örgüt ımzal ı ortak 
mesaj gönderdiler. 

Mart ayında Avrupa'dan Kürdistana 
giden bir çok gözlemci heyet yoğun 
baskılarla , hatta dövülme olayıyla 
karşılaştılar. KUK, YEKBUN,TSK'nın 

ortak Newroz bildirisinde T.C 'nin ba
harda bir katliam haz ırl ığı içersinde 
olduğunadikat çekilmişti. Avrupa'dan 
giden heyetler(Aimanya, isviçre, 
isveç, Holanda, Belçika, Fransa vd.) 
örgütlerimizin katliam savlarını 

doğrulamaktadırlar . Kürdistan 'a 
giden Almanya Heyetleri koordina
syon merkezi şu açıklamayı yaptı : « .. 
Almanya heyet üyelerinin pasaport
Ianna el koydular. Bir otel içinde tutu
luyorlar .. . Heyetin hareket etme im
kanları kesi ldi .. isviçre'den giden 
heyeti gözaltına aldılar ... Güney Al
manya'dan giden bir ll eyet VAN 'a 
varınca zorla Ankara 'ya g,eri çevrildi. 
Ve bazı üyeler devlet güçleri 
tarafından dövüldü. ll 
Yap ılan açıklamada,Türk devletinin 

heyetierin bölgedeki incelemelerine 

CLokman POLA D 
izin vermemelerinin nedenin in Kürt 
halkına karşı hazırlanan saldırı plan
larının dünya kamuoyundan saklama 
çabası olduğu belirtildi. Açı klama şu 

şekilde son buluyor:«Devletin 
geliştirdiği saldırı çabalarının başka 

bir göstergesi de son haftalarda böl
gedeki askeri güçlerin sayısını 300 
binden 450 bine yükseltmesidir. 
Dünya kamuoyunu ve basınını , Türk 
devleti 'nin bu tür uygulamalarını 

şiddetle kınarnaya çağ ırıyoruz . Kuzey 
Kürdistan 'a gönderilen enternasyonal 
heyetierin görevlerini yerine getirme
lerini sağlamak için çaba göstersin
ler.»Sömürgeci T.C. katliam planlarını 
dünyadan gizlemek için yoğun çaba 
sarf ederek, Avrupa'dan giden heyet
Iere baskı uygulamaktad ı r . T.C 'nın bu 
tutumu aynı zamanda onu uluslara
rası arenada bir çıkmaza sokmak
tadır. Sömürgeci T.C., Kürt ulusal 
sorunu karşısında , her alanda 
sıkışmaktadır. Bir açmaz içersindedir. 
Mart ayındaki gelişmeler, sömürgeci 
T.C.'nin çıkmazını bir kez daha gözler 
önüne serdi.Sömürgeci T.C. 'nin dış 
itibarı her geçen gün düşüyor. Ekono
misi tıkanıyor. siyasi ve iktisadi krizi 
derinleşiyor. Seçimlerd en sonra 
büyük bir zam paketi sırada bekliyor. 
Döviz krizi ve en flasyon gündemden 
düşmüyor. Kürdistan'da sürdürülen 
kirl i sömürge savaşı Türk devletini 
derin bir ekonomik krize sokup, 
Türkiyeyi dünya devletleri nezdinde 
yatırım yapılamaz ve kredi verilemez 
ülke durumuna getird i. Bu mevcut 
yapısal sorunlar, Türk devletinin 
açmazını ve büyük bir çıkmaz 

içersinde olduğunu, açıkça gösteriy
or . Kürt ulu sa l sorunu 
çözümlenmeden, Türk devleti hiç bir 
yapısal sorununu çözümleyemez 
Türkiye de demokrasi sorunu Kürt so
rununa endekslidir. Kürt sorunu bir 
tarafa itilerek demokrasiye 
geçilemez. Kürdistan'da kan ak ıtarak , 

zulüm uygulayarak, sahte demokrasi
cilik oyunu oynayanların içıne girdikle
ri çıkmaz, gün gibi ortadadır . 

Kürt halkın ın iradesinin yansımadığı , 

özgür ve demokratik bir ortamda 
değil , silahların gölgesinde yapılan 
anti- demokrat ik seçimler ile ilgi li 
H~viya Gel ' ın bu say ısının kapak 
yazısında değinildiği için burda 
üzerınde durmuyorum. 
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YENi NEWROZ'DA BiRLiK VE MÜCADELE 
BA YRAGINI YÜKSEL TELi M 

Bağımsızlık ve özgürlüğün , birlik 
ve mücadelenin sambolu olan bir 
NEWROZ bayramını daha kutluyo
ruz. Ne var ki halkımız ulusal 
bayramı olan Newroz'u bu yıl da 
özgür bir ortamda kutlayamıyor . 

Özelli kle Kuzey Kürd istan 'da 
h alkımız tarihinin en kritik ve en 
zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. 

Ancak, sömürgecilerin her türlü 
azgırı sald ır ıl ar ı na . vahşetine ve 
k anlı uygul ama l a rına rağmen : 

halkımızın bağ ı msız l ık ve özgürlük 
mücadeles ı her parçada değişik bir 
seyir izleyerek ve yen i Newroz 
ateşleriyle tutuşarak devam ediyor. 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yı l da 
halkımız, hiç bir şeyin özgürlükten 
ve bağımsızlıktan daha değerli ola
mayacağı bilinci ve inancıyla, silah
ların gölgesinde ve ağır bedeller 
pahasına da olsa Newroz 
Bayramı ' nı kutluyar ve kutlaya
caktır. 

TC, halkımıza topyekün bir savaşı 
dayatmış bulunuyor. Uluslararası 
alanda ciddi bir tepki görmeyen 
TC, "sınır" ötesi harekatlarla, bu 
imha savaşının boyutlarını Güney 
ve Doğu Kürdistan toprak larına 

kadar uzatmış bulunuyor. Uluslara
ras ı alanda onay gören bu sessizlik 
ortamında , TC, halkımıza yönelik 
"sonuç alıcı " toplu bir imha 
savaşın ın yoğun hazırlıkları 
içindedir. Bu bahar aylarında 

halkımız çok ciddi tehlikelerle karşı 
karşıyadır. Mart ile birlikte Türk 
devleti bu imha savaşını askeri, 
siyasi ve diğer tüm cephelerde 
yoğunlaştırmaya başlamış bulunuy
or. Altısı DEP üyesi ve biri bağımsız 
7 Kürt milletvekilinin dokunul
mazlıklarının kaldırılarak , idamla 
yargılanmak üzere göz alt ı na 
alınmaları, kural tanımaz bu 
topyekün sömürge savaşının son 
bir örneğidir. TC, 7 Kürt milletvekili
nin dokunulmazilkiar ı nı kald ırmakla 

ve DEP'e yönelik uygulama l arıyl a 
halk ı mızın legal ve demokratik 
alandaki bu cılız sesini de sustur
mak, onu her yönden alternatifsiz 
b ı rakmak , legal-demokratik 
mücadele kanalların ı da kapatarak, 
her türlü mücadeleyi ''terörizm" ile 
damgalamak ist iyor. Ayrıca, ?'si 
Kürt ve biri RP eski milletvekilinin 

dokunulmazlıklarının kaldırılması ve 
2-3 Mart günlerinde TMMM 'de 
yaşanan ve sivil bir darbe niteliği 

taşıyan bu olayla da: Türkiye'de 
yasama, yürütme ve yargı organ
larının bir bütün olarak GK'ya bağlı 
olduğu ve TMMM'nin ise sadece 
göstermel ik bir yer o lduğu ve 
Türkiye'nin gerçek anlamda bir 
asker-polis devleti olduğu bir kez 
d aha gözler önüne ser il m i şt ir . 
Halkım ı za . çağ ım ı zın en barbar 
sömürge savaşını dayatan, ülkemizin 
bu parçasını adeta kan deryasına 
çeviren TC'nin bu topyekün savaş 
dayatmas ı ortamında ve silahların 

gölgesinde 27 Mart yerel seçimleri 
yapılıyor . işte, bu koşullarda . 1994 
Newrez 'unun anlam ve önemi daha 
bir artıyor. "Yerel Seçimler" bu ortam 
ve koşullarda yapılacaktır. 
Bu koşullarda malesef halkımız al

ternatifsiz bırakılmışt ı r . Kürdistan 
yurtsever-devrimci güçlerinin 
oluşturdukları cephe platformu ortak 
bir yerel seçim siyasetinde birleşerek 
halkım ıza somut hedefler gösterebi
Iirdi Bunun olanağı ve koşulları 

vard ı. Bu yoldan sömürgecilerin 
azgın saldı r ıları ve sahneledikleri oy
unlar gögüslenebilinir veya en 
az ı nd an asgariye indirgenebi linirdi . 
Bu yoldan DEP'in içine g i rdiği 
çıkmazın önüne geçilebilinirdi . 
Örgütlerimiz, tarafların katıldığı 16 
Ocak 1994 tarihli Cephe To
plantısı ' nda bu yönde önerici 
olmuşlardı. Ancak, bu konuda ortak 
bir tavrın alınamaması ve daha sonra 
PKK'nın geliştirdiği tek yanlı tavı r bu 
olanağı ortadan kaldırd ı. Bu ortamda 
DEP de misyonunu oynayamayıp 
seçimlerden çekildi. Açıktır ki, bu 
konuda en büyük sorumluluk PKK'ya 
düşüyordu. 

Bu yılki Newrez Bayramı ' nı daha 
anlaml ı k ıl an diğer önemli bir gelişme 
de siyasal birlik konusunda atılan 

ad ı mla rdır Belli bir sü redir 
çalışmalar ın ı sürdüren örgütlerimiz 
(KUK. TSK, YEKBUN), sosyalist bir 
zeminde biraraya gelerek, sürece 
müdahaleyi hedefleyen sosyalistlerin 
siyasal birliği yolunda önemli bazı 
adımlar atmış bUlunuyorlar. Diğer so
syalist güçlerin de katılımıyla daha 
geniş bir siyasal birliğin yaratılması 
gerektiğine inanan Birlik Platformu-

muz, bunun için yoğun bir çaba 
içinde olacaktır. Ayr ıca , örgütlerimiz, 
birlik çalışmalarının seyri hakkında 
ilerde kamuoyuna daha geniş 

açıklamalarda bulunacaklardır . 

Sadece bir proğramda anlaşmak, is
tenilen düzeyde ve nitel ikte sosyalist 
bir alternatif yaratmaya yetmiyor. 
Örgütlerimiz, uzun yıllar ayrı yapılarda 
şekillenen kadroların siyas i birlik 
ça lı şmaları sürecinde birlikte 
çalışarak kaynaşmaları gerektiğine ve 
örgütsel birl iğin böyle bir süreçte 
daha sağlıklı bir şeki lde 

gerçekleşebileceğine inanmak
tadırlar . Bu durumu dikkate alan 
örgütlerimiz, birlikte ve ortak i ş 

yapmanın ilk ve somut bir örneği 
olarak Almanya'da ortak Newroz ge
celerini düzenlemiş bulunuyorlar . 
Örgütlerimiz, siyasal birlik yolunda 
atılan adımları halkımızın özgürlük ve 
bağımsızlık mücadelesinde önemli bir 
gelişme olarak görüyor ve diğer tüm 
sosyalist güçlerin de bu süreçte yer 
alabileceklerine inaniyorlar. 

Ulusal Bayramımız olan Newroz 
dolayısiyla halkımıza ve tüm yurtse
ver güçlere sesleniyoruz: 

Bize dayatılan bu topyekün imha 
savaşında en büyük silahımız . her 
düzeyde ulusal birlik ve 
dayanışmamızdır . Ulus olarak var 
olmak, bize dayatılan bu imha savaş ı 

karşısında onurluca direnmek, 
özgür lük ve bağımsızlığımızı kazan 
mak istiyorsak ; ulusal birl i ğimizi 

pekiştirmek , her alanda ve her 
düzeyde birlik ve dayanışma içinde 
olmak zorundayız . Önümüzde 
bundan başka bir yol yoktur. Bu ne
denle, örgütlerimiz , yurtsever
devrimci güçler arasında sürdürülen 
biriikicephe çalışmalarının en k ısa za
manda sonuçlandırılarak hayata 
geçirilmesi gerektiğine olan 
inançlarını, burada bir kez daha belirt
mek istiyorlar. 
Halkımızın Ulusal Bayramı Newrez 
Kutlu Olsun! .. 

TSK KUKIRNK 
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Ll SER BERXWE'DANEN BIRÇiBÜNE 

Li dine çiqas welaten nijadperest , kolanyalist O 
cunta faşist hene di hemO yan de li ser gelan zilm O 
ışkence ,ta deli O zordari ji heye.TC ji ji van dewlatan 
yek e.Dewletek kolonyalist, nijadperest ü faşist e. Her 
du qarektera ji di n ava xwe de dipareze. 

Dema em li diroka dine meze dikin welaten kolonya
lıst O faşist li ser gelan de xeyni işkence O wahşeti 
tiştek nekirin. Le mixabin em cardin kanin wiya bejın . 
qat bi qat zedetir li ser miroven hatiye gırtin O di girtıx
ananda tım zadetir büye ü dibe.Li dine em kanın cend 
misal bidin ... 
Hitler dama dewletan dadigırt , bi hazaran mırov digirt O 
li wan zilm O eziyet dihate kirin.Bi hazaran mirov dibine 
dare zore de dihatin kuştin.Ew zuiOma ku dihate ki rın 
giraniyen we li ser girti Ol i ser CUHI dibu.Cuhiyan bi 
saxı dixistin firnen agir O dişevitandin. 

Cardin li wiyetname zindaneka bi nav ü deng 
lıebü.Jere digotin Sagon di wir de li ser nave mırova
tiye tiştek nem ab O. wiyetnam h eta rizgar bO bi hazaran 
miroven velatparez li wir bin zilma daran de hale 
kuştin . Wan işkencan bi salan dom ki r. 

Girtlxana Evine ji dama Şah , hata iroji işkence ü 
dara zora berdewame. peşi şah iro ji rejima kevnepı
rest wi zordari ye didomine. Piraniyen girtiyan ji kurdin 
dı wi gırt ixane de.iro ji do zedet ır eziyet O zılm di wi 
gırtixane de li ser kurdan te kirin.Di şerten ıslamiye de 
keçen nebOye 18 sali O ye ezeb nayi dalqandin, vicare 
reııma kevneperst Ji ewil dest davete van daviye ıı van 
darde dıkın. Faşısten kolanyalist rejıma Bass a Iraq bı 
hazaran kurd girliye O heta ana ji xeber ji 
160.000kurdan nehaiiye gi rtın O kesek nizane hatine 
kuşlin an ji dijin nekifş e. 
Cardin dewle ta kolanyalist Suriye ji hazaran kurt gir
liye , ji piren wan xeber tuneye.Meriven girtiyan wek 
bab ü diyen wan ji nikanin herin li wan bipirsin. 
Li Şi l i ,El Salvardo ,Peru,ü hwd . pir cihe dine ıi di 

gırtixanan de li ser girtiyan zilm ü işkence dibe. 
Pişte 12 ilone 1980 de cunta kolanyaliste faşiste Tir

kiye bi darbe hale seri ü di demek pir kin de li Tirkiye 
ü KOrdisiane zilm ü zordari dest pekir.Goran daxvaz O 
armanca xwe yen nijadperesti ü kevnepersti bı 
tername li ser tirk ü kurdan bici anin üsazümana xwe 
ya taşıst saz kirın . 

Li wır em kanın viya binin ber çavan.Kijan parti O hu
kumeta Tirk dibe bira bibe cardin jibona me gele kurd 
ü KOrdıstane ferq nake ,cardin kuştin , dare zore 
.wehşeti , koçkirin dibe ew ji politika dewleta tirkan a 
resmi ye yanin Kemalızıme.Kemalizim, li ser esasiyen 
ı nkarkırina kurd ü KOrdisiane hatiye avakirin.Ji bona vi 
cunıa kolonyalisten faş ist rüyen xwe yen xwinxwari 
Mdi hedi rohni kir; li Tirkiye O li KOrdisiane dest girli
na şoreşger O welatparezen kOrd kir.Her çu qasi ji li tir
kiye ji işkence ü zordari hebO ; le bela qasi Kürdistan 
nedihate kirin .Armanca cunta 12. ilone raste raste ji bo 
Kurd ü Ku rdistane carek dine ji istila bikin, bigrın O 
tekoşina gele kurd bi dare zore ji hole rake. 

Bawer Delil 

Li her aliyen Kurdistane desı işkence ü wehşeıe kır 

dewleta tirk. Di bajar, gund O mezran de kurd dihatin 
girlin O kuştin.işkenca dewleta tirk l ı ser kurda dikır dı 
diroka miravaliyede nehaiiye kirın ( Dema Hitler ji 
işkencen usa nebüye l ı ser mırovaıı) Wan zılm ü 
zordariyen ku lı ser gele kurd dıbOn bi gotin ü 
nıvisandine nayi zıman . 

8ele lı tırkıye ıi zılmek dı bü . lı wiya şer şoreçger ü de· 
mokrata ıene hebu. Li gunde Tırkıye van zilm ü wehşet' 
nedıhale kırın Li l<urdıstane , ıı baıara bıgrin heta sere 
çiya ev zordesti dihate kırin Vana Ji baş re medide kü ıı 

bona çi ü jibo kija sebebe ev darbe büye. Bı hatina 
cuntaye gelen tirk o kurd b8deng man lı dije cunıaye 
muxalefete paşta gav avet ü bedangiyak mırıni bı muale
fete gırt. Kesek li hembere cuntaye tekoşinek fireheti 
nekır ve rewşe casaretek mezın da cuntaye. cunta ıi 

zordari ü zulma xwe roj bi roj zade kır . Bı hezaran kes 
hate g ı rti n ü hemuji di nav çerxen işkencexanande 
derbas bun. Sedan welatparezen kurd di b ı n van 
işkencande şehit ket , bı hazaran ji seqetrna. P ı raniya 
girtiyen kurd li Diyarbekire (5 nolu) hate topkirin. 

Demek derbasnebu cunta vegeriya ser girtixana ü 
gırt iya . Li girtixanade kesen li hembere cuntaye ü politı
ka wi ye ser girtixanade derdiketin birin hucra (ı yanji 
kouşa kir hucre. 

Ji BO Çi GiRTiXANE? 
Bı hezaran şoreşger ü welatparezen Kurd di desten cun · 
ıaya faş is t de esirbün. Lı derva ji mıxalefetek be deng 
ma bü Di man mıroven girti. Ger cuntaya faşist gırti Cı 

gırtixane,·an bıanina re, dı şexse wan de tırsek pir mezın 
ü gırıng , zilmek bı nav O deng ca rek dın ıi bixe nav gele 
Kurd . 

Piraniya rniroven girti mamoste, doktor, ewüqat ü 
xwendevan bün ; di civa ka Kurdi de miroven zane ü 
birewer bün. Be şik dewleta Tirk polit ika xwe ya 
girtixanan ü girtiyan kiribü du beş ; beşek je girtiyen Tirk, 
beşa din ji yen Kurd bün Zilrn ü zordariyen ser girtiyen 
Kurd qat bi qat zadetir bün. Di diroka dewleta Tirkiye de 
ev ne cara yekem bü , dema ku di sala 1960 an de 
darbe bü, hemü girtiyan berdan le 49 welatparezen Kurd 
di zirıdanan de heştin . Efü ya 74 an ji hemü gırtiyan 
carek din berdan le we latparezen Kurd di dawiya 
hemOyan de halin berdan 
Dı sala 1991 meha nisane de qanüna esasi ya "anti

terör" hat qebül k ı rin ü piraniya girtiyen Tirk hatırı berdan, 
le mixabin disa girt iyen Kurd nehatin berdan ü hin ji di 
zirıdanan de ne. Dı girtigehan de teslimbün ü berxwedan 
bi hev re dimeşiya . Girtiyen di girtixanan de sere xwe ji 
ber işkenceya dewleta Tirk nedidan all ü heta ji wan hat 
teslim nebOn. Dem bi dem berxwedana xwe dom kirin. 
Bi dehan miroven welatparezen Kurd di bin van 
işkenceyan de halin qetilkirin ; hinek ji wan li hember 
dewleta Tirk ü barbariya wan berxwedanek mezin li dar 
xistin ü cane xwe di riya berxwedane de xwe wek pro-

testo fida kirin Dom dike 
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ŞflR - HELBEST 
Jl DILBIXWiN ÇEND HELBEST 

NAL iN 

Agir berdan dile m' da ye 
Ez şewitand im 
~z şewitlm büme xoll 
>oıf ya bın dare 
'Jar geşoun , :e ı e da ye 
Bi xoliya min daye. 

Wan ez kuştim bi gul la 
Xwlna min riji 
Xwln herikim, le le daye 
Çüma bin gule 
Gul geş bün, le le daye 
Bi xwlna min daye. 

WELATPAREZi 

Eze herim ser çiya 
Ji büy gele bindestan 
Daye bi min şa bibe 
Be; lawe min bu geril la. 

Li dlroke mezekin 
Zi lma neyar bibinin 
Wan e deste zilmdaran 
Daye eze b işkinim 

Va davekl wek xwln e 
Haq ü namusa me ye 
Roje bi me sekini 
Va şera şe re me ye . 

Sere şura da da nan 
Ji bir nekin Helepçe 
Tirk-Ereba tev kuşt ı n 
Daye gele Kurdistan 

Rabe gerilla rabe 
Wclate me xelaske 

Li hembere kedxwaran 
Ala serxwebüne rake 
Tim li ser dane tirs e 

Gelo çiye? Qet napirse 
1 Rabe edin tu ji serxwe 
: Bes e heqe xwe bixwaze 

LEYLA KASIM 

Leyla Kasim 
Oet tu nebej " Ez bekes im 
" 

Heyfa te neyar bernadin 
Em Kurd ji wan ra bes in. 

Leyla Kasim , tu jina Kurd i 
Jine Kurd ra tu reber i 
Tu li dijl ketxwaran 
Jine Kurd ra buyl sembol!. 

Bi mirina xwe dijfni 
Diroka da tu nişan i 
Her sersala ku tu le miri 
Erne te di bi ra xwe bini. 

GIRTlN 
Girr!ye, girr!ye 
Dij min girt!ye 
Welate me dest me gi rı Iye 
Me çima pi ş ı hev negirılye 
Neyar nav xwe dernexi stlye 

Ewl weng e 
Vay! weng e 
Hembere ke şer dikine 
Bo çi we hing fahm nakine 
Dest he\' de neyar derx1ne 

Ma ew bi xwe wir da 
rıcki şl ne 
Tu xwe vi r da mekşlne 
Bi yekltiye sifke bare jlne 
S ira hGn ve nizanin
Tcncblıne ıne ra çi bine. 

YILMAK YOK 
DİREN YOLDAŞ 

Karanlık gecelerde kurş un 
s ıkıld ı 

, Kafa ras i arına duvar örüld ü. 
; Ölümden korkar diye hesap 
ı oonildü 
! Bozdular hesabı savaş es ırie

n 
Kimileri çekildi sehpalara 
Kimi leri dilim dilim edildi. 
Can veriyor alev alev yana 
va na . 
Yılnıadı yürüyor savaş esir-
leri 

C ihan 
Amed Zindanı-Kurdistan 

EZ KURDlM KURD 

Xem G kul nine 
Ev işkence G zulüm 
Birçl G tazl bun 
ı1 
Mi ri n 
X emi ll gul bi pele sor 
Kendal Cı çlyan xemi ll bi 
nergı z 

B ira şin bi be 
ll ser qebra min 

Xcm nake 
Ez kurdim , kurd 
DI hücra tari de 
81 sere xwe mayi n 
Xenı nine 

ledan O Işkence 
Karnake li ser mejiycn ın i rı 
Li derve 

serın ç ı yan 

G 
girtlxana de 
Ji bona kürd G Kürdi stan 
Can e min bi la feda be 
Xenı nake mirin 
E1. kOrdim kurd 

~ 
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"Her neteweyek xwedi aleke ye. 

Al , sembo la neteweye ye. He r 

netewe bi ala xwe te naskirin . Di 

civin, konferans o peşbiriken spore 

yen navneteweyi de, her kes o 
komik bi ala xwe beşd ar dibe. 

Ala me Kurdan ji heye. Ala me 

rengin e. ji ber ve yeke ji, em ji ala 

xwe re dıbejin "ala rengin". Rengen 

ala Kurdan j i jor ve ber bi jer sor, 

spi O li ser spi ji weneya roje bi 

renge zer heye Li heri jer ji, renge 

kesk heye. Yani ala Kurdan ji 

reng0n sor, zer, spi O kesk çebOye. 

Her rengek sembolek e. Renge 

sor sembola diroka Kurdistane ye . 

Xwina şehidan e Sembola rojen 

peş e. Rojen ranahi o xweşiye ye. 

Di Ku rdistaneka serbixwe de, d i 

nav aş t i o ararn iye de jiyan e 

Jıyana wekheviye ye. Kesk ji, sern

bo la dewlemend iya x wezaya 

(natu ra) Ku rdi stane ye. Renge 

kesk sembola deş t , çiya, ax ü 

avbaya Kurdistane ya bi ber e. 

Wek her neteweyi, em Kurd ji, bi 

aıa xwe serbilind O seri iraz in. Ew 

sembola welat O neteweye me ye. " 

Ev nivisa li jor, me ıi roınama 

heltey i ·· W el at " hejmar 105 gırt. 

Nıvis be imze ye. yani rojnama 

weıaı gıredıde. Lı keleka nivise 

weneya Ala Kurdan heye O di bıne 

..-.e de ıi nıvisandıne ku ale «Boyax 

oıl\e" Lı ser ala Kurdan t ışten ku 

rojnama welat nıvisandiye hemü ji 

rasıin O em ji pera ne. 

le. gotın ü kı rın hev ü du nagrın 

Helani nOha(O xwiya ye ı i nOha pe 

ve ıi) ew ditırıfm ku roı n ama Welat 

l ı ser reça we bO, ve ale wek ala 

Kurdan qebOI nedikiri n. Li gor we 

diline al a Kurdan, amblema ku 

ERNK wek sembol bi kar l ine ala 

Kurdan e. Ew her tim l i dij ala 

Kurdan derdika t ın Di karen pratik 

de, dı meşan de, mineqeşe li se r 

pirsa ala Kurdan derdiketin . 

Aligiren PKK an ERNK dıgotin;"Em 

ve ale wek ala Kurdan qebül nakin. 

Lama ji dive ev al dı meşan de li 

pe ş nebe ... Li Munihe, dı civina··u 1 

ser rewşa çapemeniya Kurdi lı 

Ya;ı~ma Adrc. ı : 

"Ala Kurdan, Ji jor ber bi ıer ve, ser 

hev, sor. sipf O kesk e, di nava we de 

roj diçirise." 

Geladet Ali Bedirxan-Hawar No:9/1932 

" ... Al ira ji te zanin . Sor, sipi O kesk, li 

orte ji rojek zer. SembolarengO rojali 

ser ale ji weheı ;'A ; sipi, aşil i ye, sor, 

xwin O şoreş e, kesk berekata Kurdis

tane o Mezopotamyaye ye . Roj ji sern

bala dine milli ye Kurdan Zerdüşti ye ... " 

Musa Anter;Hat ı ralarım - Rüpel·61 

"Ala Kuroan 

Ronahiya d ı O çav. 

Diyariya de ü bav 

Pesira we roı ü tav 

Spehiliya ax O av 

Ala Kurdan ser be ser 

Sor O gewr e kesk ü zeı " 

Dr.KamOran Bedırxan-Hawar No:8 

·Ala rengin 

Kesk ü sor ü zer e 
sıpi ü gewher e 

nişana zafer e 

"Ala Kurdan di nav rok 

Çi bedew u bi heybet 

Bi çar r eng 1, rengEm te 

Çi del al lı çi xweşkok 

:x.Bzek kesk u xe zek sor 

Na v s ip! lı n!vek zer 

Keskesor e, b i roj e 

Ev li je r lı ew li jor" 

Herekol Az!zan -Ha w ar 
No:5 

Tirkiye" ku jı aliye Kornite ya pıştgıriya 

Kurdistane hatibü amadekirin lı ser 

nave Ozgur Gundem Selhalin Çelik 

bejdar bObü O gotibO"Ku hün ve ale 

ranekin ez napeyıvim " 

Di her çar perçan Kurdistane de 

xeyne PKK'e hemü parti O rexisıınan 

Kurdan ve ale, ala Kurdan ya nete

wayi qebOI dıkin . Tene PKK ve ale 

wek ala Kurdan a netewayi qebül 

nake 
Tu Netewe be al nabe. Ev rastiyek e 

Wek ku rojnama "Wela t" ıi 

nivisandiye, «Her neteweyek xwed ı 

aleke ye Al. sembola neteweye ye " 

Amblem, an sembola rexistıneki 

xeziki O girseyi nabe ala neteweyek 

Dive PKK(Ü ERNK) dev jı ve xeletiye 

o şaşiye xwe berde Ew ji wek parti ü 

rexisiinen her çar perçeye Kurdıstane 

ala Kurdan(ya ku roj di nav de ye) 

wek ala Kurdan a netewayi qobul 

bi kin. 
Dı ciyek de dıbeıın Kurdis tan yek e, 

em sinaren sOni qebOI nakın. dive 

Cepha(Eniya) netewayi çe bıbe. 

Konsey O Kongra netewayi çe bıbe, ü 

di ciyeki din de amblema(sembola) 

ERNK ya ku Sterk di nav da ye wrk 

ala Kurfları rı neıownvı bıdin pe? 

nat)e1 Dıve gotın Cı r-ırını">n warı 11t:\ C. 

du bıgtın 
Her çıqas roınarna ·weıaı be irn1c 

aıa Kurdan a netewayi weşandive ıi 

Ern dızanın ditınen PKK ü ERNK ye ı 

lerrni(resrni) ıı bo ale nehaiiye guhar

tın Le oıve be quhanın 

E::m lı ser oi·o~<.a a a Kurdan naser.ı

nın Bırez Mehrnücı Lawendi lı ser a lı· 

n ı viseki leı<-o ini d kovara Arınanç .. 

roırarna Azadi de weşand Nıvisel-. 

rast O Mıa bü Lama ji. hewce rıak.• 

ku em lı ser ve mıjare dür O direj bise· 

k in ı n. Oıve mırov berpirsiyariya xwe 

bızanıbe Ü d ı seri de ji dive PKK ü 

EfiNK berpirsiyariya xwe b ı zanıbın. Jl 

bo ala neıewayi bıla dev jı dubendiye 

berdın 
Kurd yek ın 

Aıa wan ji yek e ı 

Bııi Ala Rengin 

Biji Kurd Cı Kurdıstan 
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