
KARKERtN 

Vatan Güneşinin 3.cü Bllyısmda yaymlıman F. Dicle. imzaJı ytlBI.IJiinfimÜJi:de de Kürdistanh siya6lll 
olıışumlann, yurtsever !esimlerin gündeminde olduawuJan adı 8"f"D yazıyı yeniden yaymbyonız. 

Heviya C-tti R,Y,tsipmıı 

BİRLİK YAKlCI BİR İHTiYAÇTIR AMA 
CİDDİYET VE ÖZVERİ İSTİYOR!.. 

Birliğin acil bir görev ve yakıcı bir ihtiyaç haline geldiği tartışma götürmüyor. Çünkü çan1ar 
devriınci-yurtsever güçler ve halk olarak hepimiz için çalıyor. Ama işin ciddiyeti, bir türlü 
kavrarumııyor ya da kavranmak isteruniyor. 
Oysa birlik, ciddi bir iştir. Böyle bir işin üstesinden gelmek için. öncelikle aynlıkların 
nedenlerini bilince çıka:rmak ve 'Nasıl bir birlik?' sorusunu yanıtlamak gerekiyor. 
Sınıflı toplumlarda, değişik sınıfların kendi sınıf çıkarlannı yansıtan ideoloji ve politikalarıyla 
siyaııet arenasında yer almalan., toplumsal gelişmenin bir yasasıdır. Kürt toplumuda. sınıflı bir 
yapı arz ediyor ve ayrılıkların bir nedeni burada yatıyor. Ki buna sadece doğal denebilir. 
İkincisi, ekonomik-sosyal, kültürel ve entellektüel gelişmesi baltaianmış ve çarpık bir gelişme 
süreci içine sokulmuş toplumlarda görülen geriliğin ve çarpıklığın ürettiği 'yapay' aynlıklardır. 
'Yapay' aynhkları bütün yoğunluğuyla yaşayan toplumumuzda, durum daha karmaşık bir hal 
alıyor. 

Öyle ki, sınıisal çıkariara dayalı doğal .ayrılıklar kadar yapay ayrılıklar da. ulusal çıkarlar 
etrafında birleşmenin önüne engel olarak çıkıyorlar. Hatta bazen 'yapay' ayrılıkları besleyen 
gerilik., bamsızbk, dar görüşlülük., bir birini kabullenmeme., faydacılık, sekterlik. tasliyecilik ve 
'kardeş kavgası' gibi unsurlar, doğal ayrılıkları keskinleştiriyor, gölgeliyor ve zaman zaman 
belirleyici hale geliyorlar. Güney Kürdistanlı yurtsever güçler arasında yıllarca süren 
çatışmalar, UDG, Hevkari, Sol-Birlik. Tevger vb. birlik deneyinılerine ebelik eden bölücü
tasfiyeci ınantık ve ~ şiddetle testiyesi yeltenişleri, bu durumu, bütün çıplaklığıyla 
gözler önüne seriyor. 
Birlik :reminini biçinılendiren doAal ve 'yapay' ayrılıklar, işin ciddiyetini bilince çıkannakla 

ı kalmıyor; 'Nasıl bir birlik?' sorusuna da doyurucu bir yanıt getiriyor. Birlik sürecini, basitten 
karmıışıAa doğru örmek gerekiyor. Bu ise, ulusal bir cephenin inşasını ön plana çıkarıyor. 
musaı cephenin öne çıkan bir görev olınuş olınası, siyasal birlik çalışınalarını yadsımıyor. Ama 
lcimilerinin yaptığı 'Birlik toplantıları'na özenerek ikincisini birincisinin önüne koymak, sorunu 
tersten çözümiemek anlamına geliyor. 
Birlik sorunıınun tersten çözümlerneye çalışmak, ülkemiz koşullarında yan gelip yatınak ya da 
en azından oyalamak oruamma geliyor. Oysa ülkeinizde sıcalı: bir savaş ortaını yaşanıyor. 
Devrimci süreç ve tarihimizin iliret verici dersleri, ulusal lrurtuluııtan yana olan güçleri, 
yurtsever lrunıluş ve kişileri, dönemin ihtiyaçlarını karşılıyabilecek adımlar atmaya davet 
ediyor. Zamanla yanşmak gerekiyor. 
Doğal ayniıkiann ortak paydalarını bulmak; strateji farklılıklan arasında eşgüdüm ıuığlamak; 
'yapay' ayrı1ıklan, sorumluluk ve özveriyle aşmak; ve ULUSAL CEPHE' nin inşası yolunda 
somut adımlar atmak gerekiyor. 
ULUSAL CEPHE' nin inşası acil bir!iirevdir; ama ciddiyet ve özveri . . 1.. 
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2 WeviyaCel 
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HAŞIMI RAFSAN CANI, IRAN VE DOGU KURDISTAN 

1988 yılffida, Heviya Gel' ın 17. 
sayısında "BENI SADR VE KÜRT 
ULUSAL SORUNU" baş.lıldı. bir yazım 
yayınlandı. İran' daki gerici Mollalar 
yönetimi ile ilgili o zaman yazdıldarıın, 
günümüzde halen de geçerliliğini 

korumaktadır. 

Humeyni' nin iktidara gelişinden, gün
ümüzedeki Haşiıni Refsanr.ani' nin 
yönetimine kadar, Doğu Kür-distan da 
Kürt halkı üzerinde yoğun bir baskı ve 
zulüm politikası uygulanmıştır. Hınne
yni ve omın ölümünden sonraki Molla

. lar rejimi, İslamiyet adına Kürdistan 
da vahşet uygıılaınışlardır.D~ 
~lerdir. Islam ınentalitesinin tem

eli- fetih' tir. İslam fetilıçiliği tarihte 
kötü bir rol oynamıştır. Fetilıçilik adına 
başka ülkeler fetlı edilıniş, kender ve 

köyler, yakıhp, yıkılnnştır. lnsanıar 
kılıçtan geçirilmiştir. İslam fethçiliğinin 
en büyük acısını da Kürt halkı çek
ntiştir. Kürdistanın yerleşim birimleri 
islamiyetin yayılma dönemindede, yak
ılıp yıkılmıı;, harabe haline getirilmiştir. 
Humeyni döneminde, Doğu Kürrlis
tan adeta yeniden fetlıedilmiştir. İran 
da Şahhğın yıkılıı;ıdan sonra, Doğu 
Kürdistan kısa bir dönem için de olsa 
özgürleşmiş, Doğu Kürdistanın büyük 
bir bölümü peşmerge kuvederinin 
denetimine girmiştir. Fakat bu dunım 
Kürdistan da kurtanlmıı; alaniann 
yaratılması, Humeyni' nin sömürgeci 
islamcı rejiminin şimşeklerini üzerine 
çekm.iş ve Humeyni rejimi Doğu Kür
rlistan' a yönelik "ClHAD" harekabru 
başla~tır. 

Sonrairi dönem biliniyor. Doğu Kürd
istandalci kurtanlmıı; ahuııann İ-KOP 
peşmergelerinin elinden alınması, 

kurtaı-ılmış alanlan ele geçiren Fars 
işgalci ordusunun Kürt halkına karşı 
uygul.adıldan baskılar, kan, zulüm ve 
vabşet saçan pastariann (Humeyni 
rejinrinin islam mulıafızlan) baskıları, 
halen de belelderdedir. Bu baskı ve 

zulüm günümüzde de kürt halkına 
karşı sürdürülmekıerlir. 

Hürriyet Gazetesinde (ve Slıov TV' de, 
M.Ali Bırand'ın 32. Gün özel-proğ

raının.da) yaynılıınan Iran Cumhur
başkanı Haşiıni Relsancan.i ile yapılan 
bir <>.zel röportaj da ı-ı Ralsancarti, 

SORUNU 
İran ve Doğu Kürrlistandaki gerçekleri 
ters yüz ederek, 'iran da Kürt Borununu 
çözdüklerini" belirtiyor. Hem de nasd çöz
müşler?1, "lslannn ruhuyla!" 
'Kürt sonmunu nasıl çözdünüz?" sonı

sıınu H. Refsancani şöyle yarudıyor: 

'Bunu adalet ve şefkade başardık. En 
geniş ardomıyla islam ruhu bize yardımcı 
oldu. Çünkü, Kürder müslümandır. ve 
İran da islam varrlir. Devrim muhafızlan 
ve halkın seferberlik gücü bize yardımcı 
oldu' 
İran' da islam ruhuyla yada başka her
hangi bir şekilde Kürt sorununun çözül
düğü düpedüz yalantlır. Kürt sorunu 
çözülınentiştir. Doğu Kürdistan da F ars 
sömürgeciliğin., gerci islam rejiınioe karşı 
Kürt Ulusal Kurnıluş Savaşımı •ürüyor. 
İslam mentalitesi., Kürt sonınunWl ve 
rliğer azınlık halkiann (Arap,Azeri,Beluci) 
sorunlannın çözülmesinin önünde en 
büyük engeldir. 
Çünkü; islam lanarizmine göre, Kuran da 
eüaliyet-azınlık-sorunu diye bir şey yokıur. 
"Herkes islamdır" kimseye hak-mak yok
tur. Humeyni ve sonraki iı;lanıcı yöne-
tinder döneminde, Kürt-lere en küçük bir 
ulusal demokratik hak talebi tanın

mamışbr. Şah' lık döneminde Kürderin 
durumu ne idiyse~ islam rejimi döne
ıninde de Kürderin durumu ayındır. 

Hatta kidesel inılıa ve baskı metodlan bu 
dönemde daha fazla arbruŞtır. 
Haşiıni Ralsancan.i, konuşmasının son 
cümlesindeki 'Devrim muhafızlan bize 
yartlııncı oldu' ve 'Kuvete baş vurduk" 
cüm1esiyle kendisini ele veriyor. Devrim 
muhafızlan- pastarlar -, molla rejimin bu 
fanatik silalılı kuvetleri, Kürt sorununun 
sözüm ona çözümünde bay Rafsancaniye 
nasıl yartlııncı olmuşlar?. Elbetteki bın 
dökerek. Kürdıstan' da vabşet saçarak, 
kitle katliamlarına girişerek, köy ve 
kasabalan yakıp yıkarak, onlara yartlııncı 
olmuşlardır. Onların yaptıklanyla bugün
kü Türk özel timlerinin- kele avcılanııın
yaptıklan arasmda ne fark var?. Hiç bir 
fark yokıur. 
"Özgürlük ve islam adaleti" vad eden 
moDalar rejimi, Kürt halkının hangi 
ulusal demokratik bakım vermişlerdir?. 

Kürderin hangi insani ve demokratik 
taleplerini kabnl ~lerdir?. Peki bay 
Rafsancanı ün sonınu nao;ıl çözmüş?. 

Camilerde islam propagandasının (Mo
llalar rejimione uşaklık propagandası) -
Kürtçe, Kürt diliy).,. şerbestÇ'" yapd
masıyla Kürt sorununu çi'nmüş (!). 
Haşimi Rafsancani. özel röportajında; 
"Kürt devletinin kurulmasına karşıyız 
diyor. Elbetteki karşı çıkacak Biz Kürt 
devrimci ve yurt-severleri onun bu 
'karşı çıkışını" doğal karşılıyoruz. Onun 
bu 'karşı çıkışı' sömürgecilik mentali
teslne uyugun bir tavırdır. Sadece 
kendisi karşı değil, onunla biriibe 
diğer üç (3) sömürgeci ülke yönetinıleri 
ve dünyadaki büyük devletler de bep 
"Kürt devletinin kurubnasına" karşı 

çılınıışlardır. Ama onlar karşıdır rliye 
Kürt halkı Kürt devletinin kurul
masindan vaz mi geçecek?. Elbetteki 
hayır. 

Şu bir gerçektir ki; Kürt halkınm 200 
yillık lrurtuJuş mücadelesi sürecine 
baktığuuzda, sadece Kürrlistanı sömür
ge1e~tiren sömürgeci dlf"vleder değil, 

Amerikan, Ingiliz, Fransız, Rus Çarlığı 
daha sonra Sovyetler - de bağımsız 
Kürt devlerinin lrurulmasına karşı 

çılınıışlardır. Kürt halkı, Ortadoğuda 

en çok kalabalık olan üç ulusun- Arap, 
Fars, Türk - sömürge-ci eğemen 

gfu;lerine karşı mücadele yürütürk,erı, 
arkalannda dost bir ülkenin, dünya
daki herhangi bir devletin yardunını 
gönnentiştir. Dünyadaki Emperyalist
Kapitalist büyük devieder hep bu 
sömürgeci devletleri desteldentişlerdir. 
Dünyadaki bu büyük dev-leder (ABD, 
Ingiltere, Fransa, Rusya-Sovyeder) 
Kürderi destelde-selerrli Ortadoğuda, o 

günkü koşul-larda çok rahatlıkla bir 
Kürt devleti kurulabilirrli. Kurrlistanın 
her dört ( '1) parçasında da Kürt halkı, 
bugün kenrlisine yapılan tarİlıo;el hak
sızlığın acısını çekiyor. Ama yılııııyor. 
Kürt halkı mücadelesini kurnıluşa 

kadar sürdürecekıir. 
Zafer er geç Kürt halkının olacaktır. 
Bağunsız, birleşik, demokratik ve 
sosyalist Kürrlistan mudaka kurul
acakıır. Kürrlistan halkınm ve ulusal 
demokratik, politik güçlerinin birlik ve 
mücadelesi zaferin garantisi ola-<:aktır. 
Birlik ve mücade]e için ileri. 

Lokman Polat 
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HeviyaGel 

MARKSiZM, DOGMATiZM 
VE 

BAZI TARiHSEL SORUNLAR ÜZERiNE 
N.ZAXURANi 

Biçimsel olarak Idealist Alman felsefesinden doğup 
şekillenen Diyalektik Tarihi Materyalizm tarihsel ve to
plumsal gelişmeye pareler olarak farklı ulusal ve to
plumsal nitelikli değişim ve dönüşümlere uğramış ve 
doğasının gereği olarak sürekli teorik ve pratik 
düzlemde serpilip epistemilojik bilgi kuramında yepyeni 
bir düşünüş tarzı yaratabilmiştir. Fakat tarihi süreç 
içersinde Diyalektik Tarihi Materyalizmin helezonvan 
gelişme temposunun yanında kimi Marksist görünümlü 
politik yapılanmaların sosyal pratiklerine baktığımızda 
söz konusu Marksist kuramın sosyal içerikli gelişme 

. _ temposunun oldukça gerisinde teorik ve pratik bir 
gelişme seyri kaydetmişlerdlr. 

Bu uyumsuzluklan ötürü işçi ve emekçi kesimler 
içersinde küçümsenmiyecek ölçüde örgOIIOIOğe sahip 
olabilen kimi Marksist görünümlü oluşumlar ulusal ve 
toplumsal içerikli devrim sorunlarının tarihsel ve 
mantıksal niteliklerini çok yüzeyden ve eksik bir tarzda 
kavranmasına yol açmış ve bu bakış açısının mantığı 
sonucu olarak diyalektik bakış tarzı yani teori ve pratik 
arasındaki organik bağlantıları küçümsenmiş ve 
bOylelikle yüzüstü doğmatizmin batağına yuvar
lanmışlardır. 

Yüzüstü yuvartanma öyküsünü tüm yönleriyle bilince 
çıkarabilmemiz için doğmatik . baraklığa zemin 
hazırlayan ulusal ve toplumsal olguları basitten 
karmaşıklığa çok yönlü bir şekilde analiz etmemiz gere
kir düşüncesindeyim. Sözün gelişi 2.Entemasyonal 
partilere& Marksist kuramın genel yöntem ve eleştiri 
uslup olgusunu tarihsel ve toplumsal gelişmeye par er 
olarak zenginleştirmedikleri gibi 2.Entemasyonalın i 

. kurarncıları bu türden kuramsal çalışmaları ö mse
meyip, gereksiz yere enerji tüke klarinin 
kanısındaydılar. Zira o günkü tarihsel ve toplumsal 
koşullarda bu türden sorunları açıklığa kavuşturmanın 
proletaryanın sınıfsal mOcadele pratiği açısından hiç bir 
önem taşımadığı ve hiç bir zaman önem taşımayacağı 
şeklinde bir belirleme yeterli görülüyordu. Bu yüzden 
de 2. Enternasyonal partilerin çoğu devrimin salt evrim
ci gelişmeter dönemi son bulup, devrimci mücadelenin 
yeni bir dönemi başlarken sınıf mücadelesindeki pratik 
koşulların geçirdiği bu de!jişimlere pareler olarak devri
min teorik ve pratik sorunlarına çözüm getirebilecek 
düzeyde gereken hasasiyeti gösteremedikleri için 
Marksizmin teoriside kritik bir duruma düştü. 

Marksist ö!jretinin düştüğü bu bunalımın en açık 
biçimde su yüzüne vurdu!ju durum sosyal devrimin 
devlet denilen tarihsel ve toplumsal olgu karşısında 
alacağı konumdu. 1871'de Pariste proleter karekierli 
ayaklanmanın burjuvazi taralından hunharca yenilgiye 
u!jratıklan sonra büyük çapta ortaya atılmamış devrimin 
canaJ ıcı bu sorunu ve o günkü tarihi koşullarda, yani bi-

rinci paylaşım savaşının yıpratıcı ve kavurucu dönemin
de Büyük Ekim devrimi binbir zorluk ve acılar içinde 
başarıyle sonuçlanıp bOylelikle Çarlık Rusyasında işçi 
ve emekçilerin insiyatifinde yepyeni bir dünyanın temeli 
atıldığı sıralarda ve en önemlisi 1918 yılında mihver 
devletlerin çöküşüyle yeniden göndeme gelince, işte o 
zaman devrimin geçiş ve hedefleri hakında sosyalist 
partiler içinde bütünlüklü bir görüşün olmadı!jı ortaya 
çıktı. Bu ortak görüşün yokluğu nedeniyle 2. Enlema
syonale bağlı parti ve sendikaların cephesinde krize 
yol açmış ve farklı sosyalist doğrultuların bu ve buna 
benzer sorunlar karşısında aldıkları tutumlardan 
yanısıra sözkonusu partilerin güncel pratik etkinliklerin
de de kendini belli ediyordu. Sözkonusu krizin bir 
yanında eski revizyonistlerle giderek bağları sıklaştıran 
yeni bir Marksist reformizm hareketi oluştu. Öte yanda 
ise militan proleterya hareketinin kuramını temsil eden 
ve Marksist diyalekti!jin yöntemsel özüne sadık kala
raklan savaşın bezdlricl atmosferi içinde revizyonist ve 
yeni reformasyon hareketine karşı materyalist tarih 
anlayışı savunulup geliştirilmesine özen gösterildi. 
Şimdi bizden birisi kalkıpta o günün tarihsel ve toplum
sal koşullarını detaylı bir şekilde kaala alınayıp 
gelişigüzel bir şekilde söz konusu krizin neden)erini 
sadece 2. Enlemasyonalin önde gelen kurarncıların 
krizle ilgili yapılan çiğ ve yüzeysel analizlerine ve on
lardaki devrimci öngürünün yetersizliğine bağlarsa, 
bırakın Marksist. kolaylıkla denilebilinirki idealizmin 
babası olan Hegelin gerisinde de bir muhakeme 
tarzına sahip olabilir. Zira Marks ve Engels, Hegel fel
sefesinin temelini oluşturan diyalektik bakış tarzı, yani 
kurarn ve pratik öğeler arasındaki organik bağı kendi
lerine temel alaraktan Hegelden bilinçli bir tarzda 
ayrılıp onları temeli Hegel tarafından atılmış olan idea
list Alman felsefesinden kurtarırken aynı zamanda 
toplum ve tarihsel gelişim sürecinin materyalist 
do!jrullusunu kavrayabilmişlerdir. 

Bu nedenle bizlerce, bu incelemeye uygulanacak 
yegane bilimsel metod şudur; Marksın ve Engelsin diy
alektik tarih anlayışını yani Marksist teorinin tarihi 
süreç içersinde geçirdilll dönüşümlerı biçim ve içerik 
açısından kavranacak ve bu teorinin günümüze kadar
ki gelişmesine derli toplu bir şekilde uygulanacak! işte 
o zaman Marksist öllretinin oluşmasında kaynaklık 
eden tarihsel felsefi kökleri anlamış oluruz. Diğer 
yandan ülkemizin özgül ulusal ve toplumsal 
koşullarında Marksist teorinin pratik güncel sorunlarda 
ullrayabileceği özgün gelişme ve dönüşümleri kavra
ma şansına nail olunaraktan, toplumsal yaşamın 
yumallında çıkabilecek her rengten çalişkiierin 
çözümüne gerekli çareyi bulunabilinir. 

Devam Edecek 
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4 HeviyaCel 

KÜRT VEMOKRAT MEHMETCİKLER" 

Kürt hallo çok zorlu bir dönemden daha 
geçmektedir. HalkımiZ sömürgeci TC devletinin 
her türlü baskı-zulüm ve vahşeti karşısında, tüm 

yokluklara rağmen yine de direnmektedir. 
Bugün ülkemiz Kürdistan'da TC'nin 2000'e 
yakın köy ve mezrayı yıkarak ortadan kaldırdiğı 
biliniyor. Günde ortalama 20 - 25 Kürt 
katledilınektedir. Yok.c;u} Kürt köylüsüne dayatılan 
koruyuculluğu kahul etmeyenler üzerinde büyük 
bir baskı ve işkence vardır. 
Kürdistan bir yandan bombalanan dağlar ve 
köylerı; diğer yandan yakılan-yıkılan ev/er, 
tar/alar, bağ ve bahçelerle bir yokluk, kıtlık 

ülkesine çevrilmek istenmektedir. Diğer yandan 
potansiyel suçlu kahul edilen Kürtlerin hertürlü 
insani ve yaşam hakları ortadan kaldırılmıştır. TC. 
kadm, çocuk, yaşlı ayrımı yapmaksızın Kürdistanı 
boydan boya açık bir cezaevi ve işkencehaneye 
dönüştürülmüştür. Yakılan ve yıkılan köylerden 
canını kurtarabilenler büyük metropol şehirlerine 
ya da Kürdistanın bazı kentlerine göç 
etmektedirler. Bir iş ve uğraşları olmayan bu 
ınsanların barınacak konutları olmadığı gibi, 
par8S1Zlık ve açlılda boğuştukları biliniyor. Çoğu 
kendi akrabalarının yanına yerleşmiş, bir oda da 
10- 15 kişi yaşamlarını sürdürmye çalışmakta
dırlar. Bu inasanların ne olacaklan ise beliısizdir. 
Kürt hallo üç koldan çepeçevre kuşatılnıışm-. 

Kürdistanı insansiZiaştırmak, halkınıızı to~yekün 

imha etmek,ekonomik yıkıma uğratınak, TC'nin 
belH başlı politikalarıdır. Kürt halkı, bugün 
dünden daha zor şartlardan geçmektedir. Varhk 
ve yokluk ai-asında boğuşmaktadır. Kendi 
kiml.iğini inkar etmeye zorlanmaktadır. Uygu
lanan zulümün yol açtı{ft insansiZiaştırma 

poht:ikası, hemen hemen her türlü üretimin 
durması, ekonomik buhranı daha da deriır 

leştir.mektedir. TC'nin savunmaya ayırdığı ~ 
yarlar da yapılanların üzerine ekieninice durum 
daha da vahimleşmektedir. 
TCS<'imürgeciliği, g~ten bugüne kadar lıep 
Kürt:lerin varhğını inkar etmiş Kürt ve Kürdistan 
adm.a bile tahamül etmeyecek kadar ırkçılık 

önıeği sergi/emiştir Bundan dolayı Kürtleri 
türldeştirmek, asimile etmek için binbir türlü 

BawerDELİL 

bizans oyunlarına başvuzmuşlardır. Bunda şimdi 
ye değin başarılı olamadılar. Bu ,vüzden de şidetin 
dozajını artırdılar. Kürt lıallonı uluHal kimlikten 
uzaklaştırıp, ancak günlük yaşamı ldırtaran ı·e 

ölmediğine şii/dir eden bir tip yaratılmak 

istenilmektedir. Nüfus, üçte bir' e indiri/erek bir 
referandum olasa/Iğınıda hesaba katarak, kürt 
hallonın kendi ülkesi olana Kürdistan 'da azınlığa 
düşmesi içindir tüm bu yapılan/ar. 
Yukarıda bahsini ettiğim, sömürgeci fsşist TC 
devletinin hallomTZ üzerinde u_vgulad+.lfı vahşet ı·e 
kirli emeDeridir. Gelelim bizim Kürtlerin Cephe
sine. Hallomız bir zulüm cenderesinden geçerken 
bazı aydın geçinen Kürtlerin .~-aptık/anna isim\
bulmak zorlaşıyor. 
Bugün Kürt 'demokra( Mehmetçikleri diye adlan
dırdığım bir grup Kürt AlTlıpa 'nın değişik ülke
lerinden TC. ye 15.000 Alman Mıırkı (75 bin 
Kron, 300 Milyon 1L} öde_verek ve 40 gün askerlik 
yapmak için Hırnya girip askere gitmektedirler. Ne 
kadar acıdır kı; bu in_çan/arın büyük çoğunluğu ya 
Kürt denıek, ya da Kürt siyasi hareketlerde kadro 
""Y üst düzeyde yer alanlardan oluşmaktadır. 
Hatta bazıları halende Kürt s~rasi hareketlerin 
'Parti meclislerinde' bile yer alahilmektedirler. 
Kürdistan 'da yaşananlar, TC'nin uyguladığı 

baskı ı-e zulüm 'ün dünyada eşi ve benzeri bulun
mayacak düzeylerde olduğunu bu insanlar 
bilmektedirler. Onların TC'ye verec-elen' her 
kuruş, Kürt hallona sıkılan bir kurşun demektir •·e ~ 
her bir kwşun gerçekıe bir Kürdün katledil

mesidir. TC. ye verilen bu Mark '"' Kronlarla 
alman toplar, Kürt hallonın ve KürdıstBn da 
bulunan köy/erin topa tutlarak yıkılması ı-e 

yakılınasına katkıdır. Aym zamanda Kürt hallanın 
kendi topraklarından zorla göç ettiri/mesine 
katkıdır. 

Yine bıı Kürt "demokrat mehmetcikler' çok İJ'İ 
bilirler ki, bugün TC.nin içinde bulunduğu 

ekonomik bunahmın derinleşmesi, Kürt hallanın 
ulusal haklarına kanışmasına zemin .hazırlamak
tadır. Ekonomik krizin dennieşmesi, TC'nin 
Kürdistan hallona karşı sürdürdüğü kirli savaşı 
daha fazla sürdürmemesine yu/açacaktır. Bıı 
'demokrat mehmetcikler' binlerce markı rc·ye 

Deya•ıux. ıa·•· 
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HALKIMIZIN SINIR TANIMIYAN BÜYÜKVATAN AŞKI, 
GiDEREK GELiŞiYOR 

S.ARAS. 

Sömürg<"Ciliğin tarilıte" ki en güçiii taktikleri, sömürge~ 
tirdiği uluslan sürekli denetim alunda tutntak içino "bö~yönet 
ve l:ıö~yol: et" taktiğidir. Bu en çok vatanımız Kürdistan" da 
uygulanmışnr. Bu, vahşi yöntemin uygulanışı her 
Kürdistanlı tarafuıdaıı biliniyor. Ancak, sönıiirgeciligiıı 'Yok
et' ~ halkımızın tarihte' ki başkaldın zinciri, düşmanın 
bu konuda" ki amaclaruıı lrursaldarında bımlınıışnr. 
\' tıkanda lıelirtiğiın ğibi, düşmanın 'yok-et" amacı 

kursağında bırakılınışnr. Fakat, sömiirgeci düşman "l:ıö}. 

yö~t" taktıği:ııde' de başanya ulıışnıışur. 1639 "Kasri-şirin ' 
antiaşmasından günümüze vatanımız Kürdistanı iki" ye ve 

· sonrasında" da dört" de bölerek yöııetegelmi.ştir. Kuşkusuz 
bu statü hallnmızm irad~i dışmda oluşmuştur. Bu statüyü 
bozmak için ; Bağımsız, Birleşik ve Demokratik Kürdistan 
şianru yükseltmek gerekir. "Ulusal Kıntuluş sürecinde, 
işçilerden başlayarak köylüler. kent küçük bmjuvazi...i ve 
diğer luJk kesimlerinin temel istemi hağımsızhktır. 

BağzmsızJık i...ıeım; aynı zamanda haJkmu.zın yaşadığı 

Kürdistanın diğer pazçalanndaki ulusal kurtuluş güçleri_vle 
da~ma ve birlik içinde bulunııuınm, si/ab ZOTU)'ia 

parçalarınuş üllremizi birleştinneni-de bir gereğidir. A _vı= 
söz konusu dayanışma ve birliX, Kürdistan sorunu 'nun 
bölgesel ve uluslararası boyutlannın dayattığı bir 
zoıunluluk; ortak düşmana karşı, ortak sa1'UJ11118 ve direniş 
stratej~lerinin ~tirilmesi için de gereklidir. Kürdistanın 
parçalanndaki savaşllllin bir-birini yakmdan etki/emesi de 
bunun için elrerişli koşullar yaratmaktadır. Bu yolda mesafe 

katedilmesi, düşman güçlerin Kiiit ulusal hareketinin 
zaa&nndan yararlanma/anm engelli_vecek; ortak sakbn-

. lann püskürtülmesi, ulusal birliğin saGfanması, dil ve 
' kiiltürün ~re BAGIMSIZ, BiRLEŞiK, DEMOK

RATIK KÜRDlSTANJn kurulmssı için u_vgun koşullann 
yarat:ılmasım olumlu yönde etkili_vecektH.11) Son bir yıldır, 
birlikler konusu Kiirdistanlı yurtııever,devrimci ve sosyalist 
tandıııdan yoğun bir şekilde tartışılıyor. Diyebiliriziri : 
Gündemin birinci maddesini hu konu oluşturuyor, haklı 
olarak. Çünkü, zaferin garanriside hudnr. Gündemin 
birinci maddesini olıışturan yanlız replıesel biriiider sorunu 
değildir. Aynı zamanda, siyasi ve örgütsel sornnlardırda. 
Çiiıilru, yıllanlaıı beridir aynayn noktalarda mevzilenen 
sosyalist örgütler, Kürdistan devrimine altarnatif, işçi sınıh 
ve yoksul köylülüğün örgütü olını ve devrime öncü müfreze 
görevi yapan, militan ve savaşkıın, Bağımsız Birleşik 
Deınokratik Kürdistan· mn 1ruıuiuşnna önayak olahileeek, 
Birleşik Sosyalist partiyı oluşturıııalı: durumundadırlar. Biz 
Kiiıdistanlı sosyaiisller, uzun mücadele ve savaş yillan 
sonucu onhinleroe şelıidin kanı pehasına elde edilmiş 

kaza:nımiann ve mevzilerin heba edihuesini istemiyoruz. Bu, 
tarihi vehalin hoynuınuzda kalmasım istemiyorsak; bir an 

önce varolan sorunlara cevap vermek ve ulusal kurtnluş 
devrimine altarnatif yaraortak sorunuyla lrnrşıkarşıyayız. 
Bir yıldan fazla bir zamandır, parçalı ve sömürge 
vatanımız Kürdistanın kuzeyin de Sosyalistlerin siyasal ve 
örgütsel birliği yoğun biçinıde tartışılageliyor. Hiç şiipesiz, 
hu , isabetli ve sevindirici bir olaydır. Bu biraz olsun, 
olgunlaşmanın alametleridir de. Ve ekmek su kadar, ihtiyaç 
duyulan bir gereksimnedir. 
Ancak, tartışmalarda izlenen yöntemde yanlışlık var 
kanaatindeyim. Çiinkii: Ortak paydalar baz alınmıyor. 

Nedeni ise; Kürdistanlı sosyalist örgüt ve guruplar daha işin 
başında iki platform oluşturdularda ondan. Birinci 
platform: Hareketimiz TSK' mnda içinde yeraldığı KUK ve 
YEKBUN' dan oluşan iiçlii platform. 
İkinci platform: KA WA, KKP, TS ve AR-Sosyalist 
gele~n oluşuyor. Bu aşamada İki platform hallında , 
olumlu ve olumsuz bir görüş helirunek istemiyorum. Her 
iki platformu birleştirmek atnaL-ıyla, iiçlii platform ( TSK, 
KlJK, YEKBUN), diğer platfonna çsğn yaptığı duyumunu 
alcl:ık. Umanm, diğer platform çsğrıya olumlu cevap verir 
ve her iki platform birleştirilir. İhtiyaç duyulan , militan, 
savaşkıın, kendini her şarta uyarlıyahilen, yaptığı işin 

mnlıasebesini yapan, geemişten lafta değil gerçekten ders 
çıkaralıilen, Kürdistan devrimine lrunnaylık edip, zolu 
savaşı zaferle taçlandırahilen bir parti. Neyin, nerede, ne 
zaman ve niçin somlanru kitlelere kavratahilen bir parti. 
Kürdistan Işçi sırnfıru ve yoksul köylülüğiin ittifakını ustaca 
kuralıilen bir parti. Uluslararası ilişkileri gerçekten ulus ve 
sınıf çıkariını temelinde, kişiliidi bir dış politika kuran ve 
geliştiren parti Kürdistanda pragmatist değil, Kürdistan 
devriminin çıkarlanm temel alan ilkeli bir ittifaldar 
plitikasına sahip parti Parça anlayışı gerçekten olınayan 
hir parti. İdeolojik mücadele, fakat politik dosduk 
temelinde, diğer yurtsever güçlere yaldaşını gösteren parti. 
Bağımsız Birleşik ve Demokratik Kürdistanın kuruluşu için 
devrimin ilk aşsnıası olını ulusal demokratik devrimini 
önüne hedef koyan parti. Özerkçi, Otonoınici ve 
Federasyoncu anlayışlmdan uzak bir partidir gerekli olını. 
Geçmişte lıenimde saflannda olduğum yanlış anlayış, 

hizieri bir çok yanlış uygulamalan savunmaya kadar 
götürdü. Bizler; o, dönemde parçalı vataıııınızdaki ulusal 
kurtuluş hareketini 'ilıanetle" suçlayahilooek kadar gözü 
kamlaruıııştık. Ve hir çok ezen ulus sosyal-şövenizoıine 
pirim verir durumdaydık. Sovyeder Birliği başta olınak 

üzere, bir çok sosyalist iilkedeki " brokratik sosyalizmin" 
savunuculan durumundaydılı:. Onun için; geçmişten den 
çıkaralıııı_ Ki, tekrar lıatalara diişmiyelim. Onun için; 
özerkci, otonomcu ve fedenıoyoncu anlayışlardan uzak bir 
parti inşa edelim. 
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HeviyaGel 

Oysa ki, tüm ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelelerinde 

olduwı gibi, Kfudüstandada en fazla sorumluluğu olan 

Marksist-leninistlerdir. Bu tarihsel, ulusal ve sınıfsal 

sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek zorundayız. 

Zira bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmezsek ulus, halk 

ve sınıf olarak bizleri beldeyen belaları başarıyla aşamayız. 

Buna bugünden hazır olmak durmundayız. Ki tarihsel 

sınavı başarıyla geçelim. 
Kürdistanlı sosyalıstlerın, çok önemli bir sorunuda, 

B$ııısız, Birleşik, Demokratik Kürdistan sorunudur. Tar

tılımaların kamuoyuna yansıdığı hiçimiyle bunu görmek 

mümkün değil. Gerçekten böyle ise, bu tarihsel bir 

eksildiktir. Çünkü, bu strateji bugün sosyalistlerin birl~n

den yana çaba sarfeden örgütümüz TSK başta olmak üzere, 

bir çok örgütün proğranıında var. Proğramına bu stratejiyi 

(B$ııısız, Birleşik, Demokratik Kfudistan) alınayan bazı 

örğüder, sözlü olarak savunuyorlar. Ancak, sonmu siste

marize edeınemişlerdir. Ancak bazı örgüder geçmişte 

merkezi örgütlemne ( Kfudistan genelinde) bazında bunu 

taetıııtdar, hatta komite dahi oluşturdular. Örneğin: Rızgari ' 

Kürdistan Komunist Partisi-Örgütleme Komitesi" adıyla bir 

takrm çabalan vardı. Ancak, bu arkadaşiann hangi sonuca 

ulaştdar bilemiyorum. Fakat, buda bir deneyirndir. 

Arkadaşiann bu deneyimlerinden yararlamlabilinir. O 

günkü şardarın elverişsizliginden sonuçsuz kalımş olabilinir. 

Ancak günümüzde şardar o kadar elverişliki, parçalararası 

büyük bir içiçelik yaşanıyor. Yani objektif şardar mevcuttur. 

Böylesi oluşurnlara acilen ihtiyaç vardır. 

Bugün, genel olarak bir toparlanma yaşanıyor. Hem ulusal, 

hem sınıfsal olarak. Bir yandan Kfudistan Ulusal Demok

ratik Cephesi· ni kurma çalışmalan, öte yandan Kürdistan 

Birleşik Sosyalist Partisini oluşturma çabaları. Tüm bunlar 

olumlu ve sevindirici gelişmelerdir. Fakat, güçlerinrizi bir

leştirirken)ıer iki konu açısından; sonınlannuzı en ince 

aynntdarına kadar tartııımak zorundayız. Ki sağlıklı ve kalıcı 

bilikieri ortaya çıkarııhıın 

Yuhırıda belirtiğinı gibi, şardar bugün öyle elverişliki artık, 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Devrimine birçok imkanda 

sıuıuyor. Halknmz tarafından sunni suurlar fiilen kaldırıl

mış durumda Yoğun, olağaniistüde diyebileceğimiz bir 

içiçelik ~ yaşanıyor. 12.Eylül.1980' de Türkiye ve 

KKürdistanda, Faşizmin yönetime elkoymasıyla, Kuzeyli 

yurtsever devıimci güçlerin Güneybatı, güney ve doğu' ya 

yönehneleri, 1988' de Irak sömürgeci rejiminin güneyde 

lıalkunıza karşı kimyasal silah kullaıımasıyla onbinlerce 

votandaşmuzın kuzeye ve doğuya akını, yine 1991' de 

güneydeki halk ayaklanmasının hastınlmasıyla 100 binierin 

tekrar cJaBiara, kuzeye ve doğuya yönelimi .. Tüm bunlar; 

yoğun içiçeciliğe sebeptirler. M.Mustafa Barzani dönemini

de eklersek ilişkilerin,~ tarihi binız daha eskidir. 

Ancak günümüzde daha da anlam kazanmıııtır. Evet 

görüldüğü gibi, tarih bu konuda Kürdistanlı sosyalistleri 

daha da duyarlı ohnaya davet ediyor. · 

Otonomiyi stratejik hedef olarak önüne koyan ve elli yıldır 

bunun için savaşan KDP gibi bir örgüt, dört paıçada 

örgiitlenebiliyorsa, Bağunsız llirleşik demokratik Kürdistanl 

1Stratejik hedef olarak önüne koyan, Kürdistan sosyalistleri 

neden örgütlenmeye gitmesin ? Hiç şüp:siz, bizler KDP 

yöntemini iziiyecek değiliz. Bunlar halkımızın siyasal 

mücadeledekı deney ve teerübeleridir. Bunlan, gözönünde 

bulundurmak zorundayız. Bu aşamada merkezi bir 

örgütlenmenin şartlan vannıdır ? Objektif olarak şartlar var, 

ancak, subjektif olarak örgüder buna yeteri kadar hazır 

olmayabilirler. Bu şu anlama gehnemeli 'biz buna hazır 

değiliz, bu zor bir konu' deyip geçmemebyiz. Fakaı, biz ulus, 

halk ve sınıf olarak öyle nazik bir merhaleden geçiyoruzki, 

Kürdistan işçi sıınfı bağımsızlığa ve özgürlüğe susamış halk 

kesimleri, Kürdistanda, kürt halkına karşı günah işlememiş 

ve 'laırdeş kavgası" denilen iliete bulaşmannş güçleri , bu 

mücadeleoin öncülüğünde görmek istiyor. Oular da; 

Kürdistanlı sosyalistlerdir. Sosyalisderin birliği, bir diğer 

ifadeyle, kfudista:n genelinde merkezi bir örgüdenme 

sorununun, pek çok yol ve yöntemleri vardJr. Bu 

mümkündür. Diğer parçalarda bizler gibi düşünen pek çok 

örgüt, gurup ve tek tek sosyalisı kişiler vardır. Sözünü ettiğim 

kesirulerle bir ai-aya gelinir ve bu işin (konunun) çerçevesi· 

belirlenir. Bu gerçekleştiği zaman, Kürdistan genelinde bir 

ulusal organizasyona gitmek (oluşturmak) için büyük bir 

fırsat doğar iııancındayun. Çünkü, bugün ulusal bir 

organizasyonu oluştunnanuzın önündeki en hüyü.k. engel 
parçacı anlayışıır. 

Konumuza, geçmişten günümüze ıartı'l"S"I~, "ulusal 

içerikli bir hareketmiydi veya değilmiydi diye söz konusu 

yaptığımız olaylardan bir alıntı yaparak devıun edelim, 

"1944 yılınm Mart ayında "Komel" örgütü Irak Kürdi5-

tanmdaki 1fevi' örgütü ile karşdıldı _vardmılaşma ve 

gelecekteki çalı;;ma planlannın saptanmatH konusunda 

görüşmelerde bulunmak üzere, Muhamed Emin Şerefiyi 

Irakln Kerkük şehrine gönderdi. görüşmelerde 1fevı' 

örgütünün temsiJcjjiğini E. Revanduzı; i Abdulaziz, M. 

Hoşnav, Ş. Kadir Süleymaniye, S.E. Geylani re R.Hilmi 

yaptılar. 

Bundan birkaç ay sonra da , 'Hevi' örgütünün Kerkük kolu. 

"Komel' örgütünün temsilcisi laralından yapJan ziyarete , 

karşJık olarak re iki örgüt amsmdaki işbirliğinipekiştinnek c 

amacıyla MehabadB iki temsilci gönderdı: Bunlardan bin' 

lHŞaveys, diğeri ise O Danışiydı: 
Aynı yıl içitıc/e ve bu ziyareti izleyen aylsrda Irak 

Kürtlerinden RAbdullah re V erdide, Mehabad' i ziyaret 
ettiler. 
Aynı dönemde Smiye 'den Diyarhahrh Gernil Paşanın 

tonıu Kadir bey ile(. .. ) KMolla vahap 'da Iran Kürtlerinin 

liderleriyle görüşmelerde bulwımak "" Iran Kürdistanın da 

meyılana gelen gelişmeleri ve yapılan özerklik çalışmalarını 

yalandan görmek amacıyla Mehabad' i ziyaret ettiler. 

Ağustos 1944 de Kürtlistanın birleşmesini sembolize eden 

bir görüşme yapıldı. Irak-lraırTürkiye sımrlannm bitiştiği 

Vılanbar' dağmda gizli bir yerde yapılan bu gürüşmeele 

/mn Kürtlerini 'Komel' örgütünün iiyesi Mehabadlı Kasım 
Kadiri, Irak Kürtlerinide suur pJ:ımnda bulunan re 

Hanenin hızeyinden lrana ulaşan Revanduz yolunun 

üzerinde yer alan bir köyden olan Şeyh UheyduJJah Zino re 
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HeviyaGel 7 

(. .. ) Aadı Mo/k J lıhap temsil ed~wrlardı. 
Görü~nıeyt> fatılanlar l.""":'ndi amsmda işbiliği l""C dayanı,'i-

ma"-a karar l-rrdiler. Bwıu öngören bir de antiaşına 

ıl~adılar. Bu antlaşnıs:va 1}ç suıır mıtlsşnıası" aııla.ınma 
gr:-lerı "Pry7nanB ~ sinon·· adıııı ·verdileı.' (2) 
Bu alıntıvla birlikt~. bir kaç örtl<'k daha wmıek istiyorum. 
Örn~ğin: .Şeyh MalumKI &rzenci !930'lan:la Güney de bir 
Kürdistan hüküıııeti ohıştıınıp kendisini~ Kürdistan Kralı 
ilan .-ttiğind.-. Doğuda Iran sömürgeciliğine karşı silahlı 
mücadele vüıütmekte olan vt" bu silahlı mücadeleye bizzat 
önderlik eden Sınıko Ağa ( !smail ağaye şıkski ) Şeybe haber 
gönderip şöyl~ diyor; ' Siz hükümet k:ıırdıınuz, kn gelip 
hüküıııetin ~mriııde bir nder olarak çalışabilirim.' Ve 
Sımko ağa güneye geliyor, Şeyh onu resmi törenle karşılıyor. 
22. Ocak.1946 günü Mehabadın çırçua meydamn da, Gazi 
Mulıaıned Cumurbaşkaru sıfatıyla Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti ilaru konuşmasında Kürdistan Bağımsızlık 

sembolü olan renkli bayrak göndere çekilirken şöyle 

diyordu; ·· Bayrak, sen hala Kürdistanın bir parrasi üzrinde 
dalgalamyorsun. }lınn ep:r sen, Kürdisf8mn her taralında 
dalgal8TlJT5811, o zaman zulüm ve haksızlıklan kovacaksm. 
tBşasm Bü.vük Kürdistan!" 
Mehabad Kürt Curnhnriyetinin ilaruyla, M.M.Barzani ve 
ön~rlik ettiği güney Kürdistan Kurtuluş Hareketinin tüm 
savaşçılannı kendisiyle birlikte Cumhuriyetin emrine sundu 
ve Kürdistan Ordusunun Genel Kurmay Başkaru olarak 
cumhnriyet Hükümeti tarahnelan görevlendirldi. Kuzeyi 
temsilenKadir Ceınil Paşa gidiyor. Yine ayru tarililerde., Van 
ve cıvaruıda 33 yurtsever insan Mehabad Kürt Cum
huriyetini lruilaına, orada hizmet etıne amacıyla yola 
çıkıyorlar. Ancak, sömürgeci TC' nin güçleri onlan "smir'a 
yakın bir yerde pusuya düşürerek kadediyor. 'Şair Ahmed 
Arif' in "33 Kuışun" ~üri burdarın arusıyla ilgilidir." 
Evet görüldüğü gibi dün Kürdistarun lrurtuluşu için 
mücadele ~ve kendilerini bu uğurda feda eden yurtsever 
ağa, şeyh ve kyler günüıııüzdeki birçok Marksist-Leninist 
örgütten daha ileri düşünüyorlanmş. Çünkü, ordarın 

çabalan hep büyük Kürdistan içindir. 
· Bizlerin bir çolr. defa vietnam örneği dediğimiz, yani , 

mücadele ne~ yo~ güçlerimizi oraya yığmak. Örneğin: 
Vietnamda' ki Marksist-Leninistler, önce güç ve müeadeleyi 
Kuzey Vietnamda yoğunlaştırddar. Kuzey lrurtarddılctan 

sonra., bu sefer şöyle bir şiar yükselttiler;" Kuzeyin 
savunuhnası, Güneyin lrurtanlması." Be öylede yaptılar. 

Güney vietnamıda lı:urtardıktarı sonra, Vietnam Halk 
Cumhuriyetini 1975 ydm da ilan ettiler. Kürdistandaki 
siyasal oluşumların düne kadar eleştirdiği geçmişteki Kürt 
ulusal ayaldanmalarnın bir bıını , Vietrumililardan çok 
önceleri bu mücadele yöntenrini izlemişlerdi. Görüldüğü 

gibi, ~ mücadele yoğunsa, güçleri oraya yığmak 
anıay,şı bakinKiir. Doğrusu olanda budur! Bu mücadele 
yön1eminin., bugün daha kapsamlı bir şe~ uygulanması 
hayati ve zorunludur. Bunun başkada yol ve yöntemleri 
yoktur . .! Birçok örgüt ve insamnuz, "tabiri caizae" ezen 
uluslarla olan "göbek bağını" kesip atınak istemiyor. Ve 
sömiirgeci derletleriıı çizdiği "misak' i-milli" sınırlarından 

çıkmak istemiyor. Güney Kiirdistarıı ziyaret eden Liibnardı 
bir gazetecinin ~yirniyle " Halk bağımsız olmuş, partiler 
JuJla otonomi ifİn gürüşüyorlar. " 
Şunu da oolirtmekte yarar var. Bugün , içiçliğin yaruııda 
birlikte savaş, birlikte ölüııı daha yoğun (fazla) olmasına 
rağmen, birçok örgüt ( utangaçlıktan olması gerek ) bunun 
isntini açıkça koyanuyorlar. Bu arilayışı kırmak gerekir. 
Hatta bazı örgütler; " Biz, Bağımsızlık dersek, ezen uhıs 
devrimcileri bizden kaçar.' anlayışıyla hareket ediyorlar. 
Marks' ın dediği gibi: 1şçi sınıfının zincirlerin~n başka 
kaybedecek hiç bir şeyi yoktıır'. Yarın, Bağımsız, Birleşik 
vede Demokratik bir Kürdistan lrurulursa; Türk, Arap, Fars 
işçi sınıflan ve ezilen sömürülen halk yığın1arı neyini 
kaybedecek? Hiçbir şey. Aksine, onlarm burjuvalan zayıf 
düşer. Onların, savaşlarmı kazanma şanslan daha da artar. 
Görüldüğü gibi, düıKien-bugüne pratikte parçalı ve sömürge 
vatanınuz Kürdistan da., yurtsever vatandaşlarun.ız~ o ve ya 
bu parça farkı gözetmemeksizin gelişmelere duyarsız 
kalmadı-kalıroyor. Bir kuzeyli gidip "büyük vatan aşkı" için 
Güneyde ve doğu da vatarun bağunsızlığı için kendini feda 
ediyorsa veya bir güneyli ve güney-batılı ayoı.sıru yapıyorsa, 
bu çok anlamlıdır. Bu, büyük amaç uğıunadır. Bu amaç da; 
BAGIMSIZ, BiLEŞIK DEMOKRATiK KÜRDISTAN' dır. 
Konuyu hareketikiz TSK'nın ölümsüz önderi ve genel sek
reteri ZEKI ADSIZ yoldaşın 1984 yilın da KYB' nin Irak 
Baas rejimi ile 'Otonomi' için yaptığı görüşmelerle ilgili 
eleştirel yazısından bir alıntıyla sonuçlandrrayıın. 
"Sömürge bağımlı ülkeler de, sımDı toplumlsrdır. Sömürgeci 
boyunduıvğun parçalanmBSmda değişik smıl ve katıntm
larm çıkan rnrdır. Bu sınıf re katınBillann kendi smıfsa! 

, örgütleri ile ulusal kuıtuluş mücadelesine katılması da, son 
derece doğaldır. Temel çelişkinin çözümü sürecinde asgari 
müştereklerde biraraya gelmeleri mümkün ve gereldi olan 
bu smıl ve katmanlar BTBSmda ideolojik mücadelenin sür
mesi de kaçınılmazdır. 
Diğer taraftan değişik sınıfsal, siyasal öıgütleriıı ülkenin 
bağımsızl:ığı re özğürlüğü yolunda verilen mücadelede de 
aynı kara.rlılığı gösterme/en· ise mümkün değildir. Ulusal 
lrurtu!uş saWlŞ111dan işçi smıfınm iıumç ve kararlığının yam 
sıra, bwjuva, feodal ve küçük burjuva öıgütlerinde uzlaş
macılık ağır ı-ar. Ve özelilde ulusal lrurtu!uş dvrimlerinin 
zorlu dönemlerinde ya da snııf mücadelesinin sertleşfiği 
süreçlerde kendisini daha açık bir biçimde gösterir. Ve ep:r 
ulusal kurtııJuş dewiminde işçi sUJJimın ideolojik, politik 
yada bir haşma da olsa ideolojik öncülüğü yoksa, ""Y" belli 
bir etkinliğe sahip değilse, savaşmun önemli zorluklarla, 
hatta açmazlarla karşılaşması kaçınılmazdır 
işte Kürdıstan 'm bazı parçahm ve özelilde Irak Kürdis
tan 'mda sürdüriilen ulusal loırtuluş savaşt, bu btil:ımdan 
ilginçtir. Irak Kürdistan ·ında ıızun pllar süren özgürlük 
mücadelesinde, Kürdistan işçi sUJJimın fiili ya da ideolojik 
öncülük 811/amıncla dişe dokunur bir etkinliği ol:ınadı. Bu 
ulusal hareketin önemli bir zaalıydı. Böyle ohınca, ulusal 
kurtuluş hareketine, Marhizimelen de esinlenen küçük 
bwjuva, bwjUYB ve feodal güçler damgasım rurdu. Irak 
Kürdıstan 'ı hallammn laırtuJuş mücadelesinde bu snııf re 
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8 Hevi B Gel 

katmanlar, yapılan gereği kararsız ve sürekli dayanak arBJ11Şl 
içinde olmuşlardır. Bu onlan, özgüce güYemne yerıne, 

düşman güçleri arası çelişkilerden yararlanma ve diğer 

birine dayanarak diğeniıe karşı savaşma noktasına kadar 

götürdü. Ve ulusal hareketi iç re dış badaşı/dardan uzak

laştırdı, uzaklşırıyor. Kürdistan 'ın parçalı ve düşman 

güçlerle çevrili olması ise, bu anlayışı pekiştirdı; büyük 
ölçüde belirgin bir politika haline getirdi. Bu politika, ulusal 

hareketin zorlu dönemeç/ennden geçtiği bazı dönemlerde 

kimilenni ilinete kadaı götürdü. Emperylizm, gerici ve 

düşman güçleri bundan yararJandılar, uusal kurtuluşçu 

güçleri biribirine karşı kııl1Bnarak 'açmaz:lan' deriııley

tirdiler. işte, yurtsever güçlenn birliği önünde oluşan 

engeller 'de asıl kaynağını bu politikanın yarattığı 

sonuçlardan aldı. Yurtsever örgütler arasmda görülen 

çanşmalarm giderek derinleşmesi, ideolojik mücadeleye 

tahamülsüzlük, zor kuBamını re politik daı görüşlüldük, 

örgütler arBSJ sorunları kamçı/adı. Ve yurtsever güçlenn 

birliği önünde oluşan engelleri kronikleşstirdi 

Evet, ulusal lrurtuluşçu ö.rgütleniı birliği önünde oluşan 

engeller basite alınacak türden değildir. Ama bu yolda 
mesafe almanm küçümsenmemesİ gereken engellere rağ

men nesnel koşullanda mrdu.'(3) 
Evet, Zeki yoldaşın 1 O yıl önce yaptıgı tespit üzülerek 

belirteyimki, Mla geçerliliğini koruyor. Işçi sınıfırun 

partisinin hala olmayışı, tüm bu olumsuzlurlann vulru 

bulmasına meydan veriyor. Zeki yoldaşın deyiıniyle 

bazılarını "ihanete" kadar götürüyor. 1991' de körfez 

savaşının sonuçlanmasıyla, Güneyde oluşan statü ezilen 

halkınuz için küçücük bir umut ışığıydı. Malesef, Burjuva ve 

küçük burjuva örgütlenmeleri bu süreci sabote ettiler. 

Örneğin; PKK-KDP, lşbirlikci islami Hareket-KYB, KDP

KSP ve son olarak mayıs 1994' te baı;layıp günümüze kadar 

devam eden ve yüzlerce insanımızın ölümüne sebebiyet 

veren KDP-KYB çanşması. Tüm bu olumsuz gelişınder düş

manlll ekmeğine yağ sürüyor. Sömürgeci düşmanların ~ı 

saldırılan bilindiği halde. Türkiye-İran-Suriye' nin sık-sık 

toplantılan,( güneyde oluşan statüye karşı) buna rağınen 

yurtsever örgütler arası çatışmalar devam ediyoTSa bunun 

adı bence, "ihanet' olarak konulmalıdır. Başka türlü tarifi 

mümkün olmayan bir olaydır. Bu olumsuzluklar devam 

ediyor. Bunlann bu aşamada tamiride mümkün değildir. 

Yukanda da belirtti@m gibi, bunlann önü ancak ve ancak: 

Kürdistan işçi sınıfı ve ezilen kidelerin., özlem ve 

istemlerini dile getiren, bunun için militanca mücadele 

eden, bu mücadelede ter-temiz bir sayfa açabilecek ve işçi 

sınıfı başta olmak üzere tüm kitlelerin karşl5ına yüzü ak 

bir biçimde çıkabilecek, Bağımsız, Birleşik, Demokratik 

Kürdistanı hedefteyen, Birleşik Sosyalist partidir gerekli 

ve acilen ihtiyaç duyulan. Yaşanan olumsuzluklann -

önünü ancak ve ancak böyle bir parti alabilir. Gelin 

ihtiyaç duyulan bu partinin hıruluşunu bızlandualım. 
Kökleri tarihin derinliklerine dayanan, halkımızın direniş 

geleneğine sosyalist bir öz kazandırarak., hıllkımızın sınır 

tanımayan büyük vatan aşkını daha da geliştirip güo;>

Jendirerek zaferle taçlandıralını. 
Haziran 1994 

(1) Birlik Deklerasyonu. S. 24-25 
(2) Gıllıarn Aegleton. 1946. Mehabad Kürt Cumhuriyeri. S. 91-92.. Koral 

yay 
(3) Z.elu Adsız. Devrimci süreç ve birlikler sorunu. S. 60-61 

• • • 
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Zeki'ler, Urfan'lar, 

Metin'ler, Kamil'ler ,Halll'ler, 
5. Ağustos. 1990 günü Tilora-siplrez dağında dütman 

güçlerle çatıtarak şehit düten 

TSK ve OBK'nın Mııt~savaşcıları; 
Mehmet 'Orün 1955 ... ), Mehmet Levent (1981 ... ), 

Ömer 'Orün (19&& ... ),Ömer Özgün (19&& ... ), 

Salih 'Orün (1982 ... ) ve Sadık Yakut (1983 ... ) 

Bağımsız,Birleşik, Demokratik Kürdistan için; 
Vatan topraklarım Jranlarıyla suladılar. 

Uludere ve Yüksekova 
tehitıertmızt, mücadelemizele ve yaşataceğız. 

MÜCADELE ARKA.D LARI 
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HeviyaGel 9 

Kurdistan 'daki İç Çatışmaların Nedenleri 
ve 

Bağımsız Ulusal Politikanın Zorunluluğu! 

Bilindiği gibi Mayısın ilk haftasında Güney 
Kürdistan'da KDP-I ile YNK arasmda başlayan iç 
çatışmalar yoğunluklu olarak bir ayı aşkın süre devam 
etti. Haziran ayında taraflar arasında ateşkes anlaşması 
imzalandı. Buna rağmen lokal düzeydeki küçük 
çatışmaların, bu satırların yazıldığı Temmuz ortalarına 
kadar yer yer devam ettiği, bölgeden gelen haberler 
arasındadır. Kuşku yok ki bu çatışmalarda her iki taraf
tan da çok sayıda kadronun, askeri komutanın ve 
peşmergenin yaşamını yitirdiği yaşanan acı 
gerçekliklerdir. 

Güney Kürdistan'ın en büyük iki yurtsever gücü olan 
KDP-I ile YNK arasındaki sorunler hayli eskilere 
dayanıyor. Çünkü YNK ve lideri Celal Talabani, köken 
olarak KDP"den gelmektedir. Bu yüzden meydana gelen 
bu iç çatışmaları nesnel olarak değerlendirebilmemiz ve 
bunlardan eğitici dersler çıkarabilmemiz için sorunları 
geriden başlayarak irdelememiz zorunlu ve gereklidir. 

KD I'" deki iç sorunlar ve partinin bölünme geçirmesi 
1964"lere dayanıyor. 1964"te Baas iktidarını tasfiye 
ederek yönetimeelkoyan General Abdüsselam Arif, aynı 
yılın 1 O Şubatında Barzani" nin !iderliğini yaptığı KDP ile 
ateşkes ilan etti. Sözü. edilen ateşkes olayı KD I'" de sorun
ların patlama noktasına gelmesine de neden oldu. Parti 
Politbürosunda bulunan !brahim Ahmet, Celal Talabani 
ve birkaç arkadaşı; Barzani'yi ateşkese uymayı kabul et
mekle "uzlaşmacı" ve yetkili organiara danışmadan 
böyle bir kararı vermekle de parti içinde "diktatörlük 
kurmaya yönelik" olarak niteleiıdirdiler. Bu gelişmeler 
üzerine M. Mustafa Barzani, Parti Kongresini topladı.!. 
Ahmet, C. Talabani ve arkadaşlarının katılmadığı bu 
kongredeBarzani"nintutumuonaylanarakyeniorganlar 
seçildi. Tüm bu gelişmeler partinin resmen bölünme 
geçirmesiyle sonuçlandı. 1. Ahmet ve C. Talabani, 
yanlarına aldıkları 1000 kişilik bir peşmerge gücüyle 
lran" a geçtiler ve İran· da kaldıkları süre içinde 
hükümetle resmi ilişkilere girdiler. Talabani ve ekibi, 
1965"te tekrar KDP ile ilişkiye geçerek Güney 
Kürdistan"a döndüler ve bunu izleyen süreçte 1966"da 
Baas iktidarıyla ilişkilere girmek ve uzlaşmak suretiyle 
de K ürdistan• da KDP önderliğindesürdürülen ulusalha
reketinkarşı konumuna düştüler. Kuşkusuz ki Talabani 
ve arkadaşlarının sergiledikleri bu çok hatali politika, 
tam bir talihsizlik örneğidir. Kısaca sözünü ettiğimiz bu 
gelişıneler KDP içinde bölünrnelere ve bunu izleyen 
süreçn: de Talabani" nin önderliğinde kurulan Kürdistan 
Yurtseverler Birliği(YNK) ile aralarında uzun yıllar 
devanı eden ve kardeş kavgası olarak nitelenen iç 
çatışınaların meydana gelmesine neden oldu. Adını 
andı ğımız tarihlerden itibaren iki yurtsever güç arasında 
meydana gelen iç çatışmalar, her iki taraftan da 
yüzlerce, hatta belki de binlerce yurtseverin yaşamına 
mal olan bu sorunlar değişik aralıklarla 1986"lara kadar 
devaın etti. 1986"da iki taraf arasında yapılan ateşkes 

KamilHESAR 

anlaşması ile birlikte aralarındaki sorunlar 
yumuşamaya başladı ve karşılıklı güç-eylem birlikleri 
ilişkileri de geliştirilerek 1988"de her iki örgütün de 
aralarmda bulunduğu "Irak Kürdistan" ı Cephesi" ku
ruldu. İran'da kurulan bu cephe, günümüze kadar 
varlığınısürdürüyor .. 

Güney Kürdistan" ın geri bir toplumsal yapı teşkil 
ettiği ve bunun sonucu olarak da aşiretçiliğin ve feodal 
yapının önemli etkinliklerinin bulunduğu bilinen bir 
durumdur. O dönemler KDP"de meydana gelen 
gelişmeler, Talabani ve yandaşlarının aceleci, yanlış ve 
zikzaklı küçük burjuva davranış ve tutumları; KDP yö
netiminde tamamen aşiretçi ve feodal bir yapının ege
menlik kurmalarına önemli bir zemin hazırladı. Partido
ki gelişmeler bununla da kalınınadı; parti saflarında ile
rici ve sol düşüncelerin tamamen tasfiye edilmesine ve 
birçok devrimci insanın fiziki olarak ortadan 
kaldırılmasına da neden oldu. Halbuki toplumun en 
ileri ve aydın kesimleri olan Celal Talabani ve 
arkadaşlarına önemli tarihi misyonlar düşüyordu. Ne 
yazık ki yaşanan süreç, bu konuda kendilerine düşen 
görevvesorumluluklarınm toplumunözgülkoşullarına 
uygun bir biçimde yerine getirilemediği birer 
gerçekliktir. 
Toplumumuzda derin yaralar açan ve uzun yıllar kan 
davasına dönüşen örgüt içi ve örgütlerarası sorunlar, 
sadece KDP-Ive YNK ile de sınırlı değildir. ;Birer kader 
olayı olmayan bu sorunlarm ülkemizin öbür 
parçalarındaki durumundan da kısaca sözetınek gere
kiyor. Çünkü sorunu, salt bir parçaya özgü olarak ele 
almak yeterli değildir. Toplumumuz tarihinin derinli
klerinden kaynağını alan kardeş kavgasının yıllar boyu 
nlusal hareketin yakasma birveba mikrob u gibi yapış ıp 
hareketi içten kemirdiği ve çok büyük bir faturanın 
halkımıza ödetildiği bilinen bir gerçekliktir. Bu yüzden 
de sorunu bir bütün olarak ele almak, bunun irdelen
mesini yaparak önemli sonuçlara götürmek suretiyle 
bunlardan öğretici ve eğitici dersler çıkarmak gerekiy
or. 
Bilindiği gibi İran" da Şahlık rejimi yıkıldıktan sonra 

islami esaslara dayananHumeyni iktidarı kuruldu. H u
meyni yönetimine karşı otonemi isteğinde bulunan 
Doğu Kürdistan halkı adına KD P-t ninileri sürdüğü ta
lepler reddedilince, iki taraf arasında savaş başladı ve 
kısa bir sürede Doğu Kürdistan'ın birçok alanı İran de
netiminden kurtarıldı. Bunu izleyen dönemlerde İran· ın 
hazırladığı bir senaryo sonucu o dönemlerde liderliğini 
1dris Barzani" nin yaptığı KD P-L İranbirlikleriyle birlik
te KDP-1 üzerine saldırılar düzenlediler. Bu çatışmalar 
sonueu kurtanimış alanlarm çoğu tekrar İran denetimi
ne girdi. Bu çatışmalarda insan kaybı o kadar çok oldu 
ki sadece bir günde KDP-1 yanlısı 300-350 insanın 
yaşamını yitirdiği, bu korkunç olayı yaşayan KDP-I 
peşmergeleri tarafından bileitiraf edilmektedir. Böy !eli-
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kle İran'ın hazırladığı bir senaryo sonucu karşılıklı 
olarak Kürt kanı akıtıldı ve iki KDP arasında oluşan 
düşmanlık da yıllarca devam ettikten sonra bir 
yumuşama ve dostlukdönemine ancak girilebilindi. 

ülkemizin Kuzey parçasında ise iç çatışmaların 

başlangıcı 1970 başlarında Sait Elçi ile Dr. Sait 
Kırmızıtoprak'ın(Dr. Şıvan) hazırlanan büyük bir 
komplo sonucu öldürülmeleriyle başladı. İki Said'in 
öldürülıneleriyle başlanan trajik son, sadece uzun süren 
kan davasına yolaçmadı; aynı zamanda bu parçada poli
tik mücadelede belirli bir dönem de olsa belirli bir 
boşluğun da doğmasına ve ulusal hareketin gecikerek to· 
parianmasına neden oldu. 1970'lerin ortıılarından itiba
ren şekillenen ve sosyalizmden de şu veya bu ölçülerde 
etkilenenyeniörgütlenmelerinsahipolduklarıavantajlar 

ve birikimlerden ne yazık ki yeterince yararlanılarnadı. 
1980 12 Eylülünden önce PKK-KUKarasında böyle bir 
çatışmaolayırunyaşandığıbilinmektedir.AyrıcaPKKile 

diğer yurtsever-devrimci güçlerin hemenhemen tümü ile 
sorunlar yaşandı ve kan davasına dönüşen bu sorunlar, 
sürtüşmeler ve deyim uygun düşerse düşmanlıklar 12 
Eylülden sonraki dönemlerde de belirli bir süre devam 
etti. Örgüt içi ve örgüder arası sorunların PKK ile diğer 
örgütler arasında bu kadar genişlemesi ve uzun süre 
devam etmesinin önemli nedenlerinden bir de PKK' nın 
ideolojik, politik ve örgütsel yapısından kaynaklandığı 
kuşkusuzdur.PKK, kuruluşundan beri kendisi dışındaki 
yurtsever örg:üt1erin hemen hemen tümünü ajan örgütler 
olarak görmekte ve politikasını da bu temel üzerinde 
yürütmekte olduğu yurtsever kamuoyunca bilinmekte· 
dir. Hiç bir maddi temeli olmayan ve tamamen "sol" 
tasfiyeci bir anlayışı sergileyen bı.t yanlış düşüncelerle 
örgüt içi demokrasiyi üşletememesi sonucu olarak PKK, 
bizzat kendi örgütünde de birçok militanın fiziki olarak 
ortadan kaldırmasına ve diğer örgütlerle de zaman 
zaman çatışmalara da varan sürtüşmelere neden olduğu 
da bilinen gerçekliklerdir. Ayrıca sağ reformisı bazı 
güçlerin de PKK' yı "tecrit etme" temelinde yürüttükleri 
sağ tasfiyeci politikalarınında bu sorunların büyümesine 
ve tabir caizse kangren bağlamasına neden olduğu bili
nen gerçekliklerdir. 

1990 sonrası dönemlerde de PKK ile Güney 
Kürdistan'daki Federe Kürt Hükümeti arasında bir ayı 
aşkın devam eden silahlı çatışmalar yaşandı. Ardındıın 
bir süre geçtikten sonra bu kez PKK ile KDP-I arasında 
benzer çatışmalar meydana geldi. Ve en son olarak da 
KDP-I ile YNK arasındaki çatışmalar başlamadan 
birkaç ay öiıce YNK ile İslami örgütler arasında 

çatışmalar yaşandı. Son KDP ve YNK arasındaki 

çatışmalarda da belirli bölgelerde bu çatışmalara islami 
güçlerin de YNK'ya karşı çatışmalara girdikleri ve bazı 
yerlerde de islami güçlerinKOP ile birlikte YNK'ya karşı 
çatıştıklarıduyumlarıalınmaktaydı. 

Ayrıca örgüt içi sorunlarda da yukarıda KDP ve PKK 
örneklerinden sözetıniştik. Bu tür olaylarda da çok 
sayıda örgütlü insanın ve militan kadronun yaşamını yi
tirdiği bir gerçekliktir. Bu durum çok ferdi de olsa ku
zey li birçok örgütte de yaşanmıştır. Buna örnek olarak 
en son PSK'da yaşanan bir olaydır. Güney Kürdistan 
sahasında PSK'dan ayrılıp bölgeyi terketmek isteyen üç 
insana ateş açılmış ve bunlardıın biri yaşamını yilirirken 
difler ikisi de yaralanmıştı. Birkaç ay önce meydana 
gelen bu taze olay bile örgüt içi sorunlarda da bunca acı 

deneyimlere rağmen, eski sakatv e çürümüş düşüncelerin 
kolay kolay b ırakılmadığı sonucunu bizlere gösteriyor. 
Örgütlü mücadele, gönüllü bir mücadeleolduğuna göre, 
örgütten ayrılma özgürlüğü de olmalıdır anlayışı ; poli
tik yapıların örgütsel işleyiş kurallarında hayata 
geçirilmeli ve bu ilke egemen düşünce haline getirilmeli

dir. 
Yukarıda kısa ve anahatlarıyla Kürdistanlı yurtsever 

güçler arasında meydana gelen iç çatışmaların bir kro
nolojisini sergilerneye çalıştık. Bunlardan da 
anlaşılacağı gibi yurtsever güçler arasındaki çatışmalar 
ve örgüt içi sorunların tarihçesi 30 yıl öncelerine 
dayanıyor. Bu süre içinde ülkemizin değişik 

parçalarında ve değişik dönemlerde meydana gelen 
örgütiçi sorunlarla örgütler arasındaki sorunlarda bin
lerce insanın hazin bir biçimde katledildikleri acı bir 
gerçekliktir. Hakkari-Şemdinli olaylarında Ali 
Askeri' nin de öldürüldüğü KDP-YNK çatışması ile 
TKDP içindeki iç sorunda Sait Elçi ve Dr. Şıvan· ın 
öldürülıneleri olaylarını hatırlayacak olursak; kardeş 
kavgasında belki de sömürgeci düşmanların öldürme __ 
imkanlarının olamayacağı onlarca değerli komutanın. 
ve öncü kadronun ve yüzlerce değerli militanın 

yaşamını yitirdiği de yine bilinen acı gerçekliklerdir. Ve 
sonuç itibanyla meydana gelen bu olayların ağır ve çok 
pahalı olan faturası, özelolarak olaylaramuhatap olan 
tek tek örgütlere ve genel olarak da mazlum halkımıza 
ödetilmiştir. Ulusumuza ödetilen bu fatura, aynı za
mandasömürgecibölgedevletlerinin "böl-ezdir-yönet" 
politikalarınınyaşambulmasınavekendiegemenlikleri-

ni daha fazlasıyla devam ettirmelerine de çok yaradığı 
tartışma götüremez gerçekliklerdir. Zaten bu 
çatışmaların meydana gelmesine kaynaklık eden neden
lerden birisi de ülkemizin sömürgeci dört bölge devleti 
arasında payiaşılarak sömürgeleştirilmesi sonucu 
halkımızın kölelik zincirlerine vurulmasıdır. Diğer bir 
deyişle ifade etmek gerekirse, Kürdistan ~lkesinin ve 
Kürtulusunun içinde bulunduğu siyasal, ekonomik, to
plumsal, kültürel ve ruhi şekillenme gibi birçok neden
lerden kaynaklandığı öznel ve nesnel durumudur. 
Yukarıda bu sorunların bir kader olmadığını belirt
miştik. Ay nca bu, salt ulusumuza öıgü bir sorun da .. 
olınadığını belirtmek gerekir. Bir Filistin sorunu, bir Af- • 
ganistan sorunu buna örnek olarak gösterilebilinir. 
Fakat unutmamamız gereken çok önemli bir sorun 
vardır. Kürdistan sorunu ne bir Filistin sorunudur ve ne 
de bir Afganistan sorunu! .. Çok rahatlıkla denilebilir ki 
Kürdistan' ın siyasal, jeopolitik ve coğrafik konumu, 
dünyanın hiç bir ülkesine benzememektedir. Onun için 
sorun, ulusumuzun geleceği bakımmdıın son derece 
önemlidir ve önemli olmanın da ötesinde hayatidir. Bu 
yüzden de sorunun değişik boyutlarıyla ve detaylarına 
ini! erek irdelenmesi bir zorunluluktur. Bunları aşağıda 
değişikyönleriyle irdelemeye çalışacağız. 
Sorunu MollaMustafa Barzani' nin 1960-1975'lerdö

nemini kapsayan 15 yıllık mücadele ve silahlı savaşım 
sürecinden başlayarak irdelemekte yarar vardır. Bilin
diği gibi M. M. Barzani Sovyeder Birliğinde kaldığı 12 
yıllık mültecilik döneminden sonra 1958'de lrak'a 
döndü. Barzani'nin dönüşüyle birlikte Irak'ta iktidara 
elkoyan Abdülketim Kasım yönetimiyle belirli ilişkiler 
kuruldu. Kasım yönetimi yeni olduğundan henüz tam 
yerine oturrnamış ve yerini sağlamlaştırması için 
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Kürtlere ve Arap ilerici güçlerine ihtiyacı vardı ve bu 
politika sonucu Barzani' nin liderliğini yaptığı KDP-I ile 
de bu çerçevede ilişkiler kurulmuşnı. Barıani 1960 
başlarında parti programını A. Kasım yönetimine 
sundu. "Irak Kürdistan! na oto no mi" maddesini içeren 
KDP programının 3. maddesi gerekçe gösterilerek 
hükümetçe iptal edildi. Halbuki geçici anayasada Arap
Kürthalklarının eşitliğinden sözeden ibareler vardı. Bu, 
Irak yönetiminin Kürtlerin sorununu barışçıl ve demo
kratik yollardan çözmeye yanaşmadığını ve anayasada 
yer alan belirlemelerin de birer formaliteden ibaret 
olduğunu gösteriyordu. Bunu izleyen süreçte Kürtlerle 
Irak yönetimi arasındaki sorunlar gittikçesertleşmeye ve 
silahlı mücadeleye dönüşmeye neden oldu. Başlangıçta 
Barıani'nin 300-500 civarında var olan peşmerge 
gücüyleirak ordu birliklerine karşı koyulmaya ve küçük 
partizan grupları halinde mücadele yürütülmeye çalışıldı 
ve 19 62"lerle birlikte kurtarılmış alanlar oluşturularak 
buralarda fiili Kürt yönetimi oluşnıruldu. Böylece 
1961"den başlayarak belirli ateşkeslerle sürdürülen 
silalılı mücadele sonucu Kürdistan'ın çoğu alanlan 
kurtarıldı ve sömürgeci Irak yönetimi ll Martotonemi 
anlaşmasını 1970"tekabuletmekzorundakaldı. Toplam 
dörtyıldahayatageçirilmeyiöngörenotonomimaddele
ri Irak yönetimince kuşa çevrildi ve tamamen geçersiz 
hale getirildi. Bunun üzerine 197 4"te savaş yeniden 
başladı. Yeni savaş süreci de Irak'la İran arasında 6 
Mart 1975"teyapılan Cezayir anlaşmasınakadar devam 
etti. Bu arılaşmayla birlikte İran, KDP-I"a verdiği 
yardımı durdurmaya başladı ve bu durum yüzünden 
Barzani, beklenmedik şoke bir kararla silahlımücadeleyi 
durdurdu ve yanındaki silahlı güçlerle lran"a sığındı. 
KDP yönetimini ve özellikle Barıani'yi böyle bir ani 
karar almaya götüren temel neden ise belliydi; 1972" den 
beri İran ve ABD ile kurulan ve sürdürülen bağımlılık 
ilişkilerinin bunda önemli roller oynadığı ortadadır. 
Zaten bu durumu, Barzani'nin ABD Başkanı Jimmy 
Carter" e yolladığı 9 Şubat 1977 tarihli mektupta da açık 
ve net bir biçimde görmek mümkündür. Bu mektuptan 
daha sonra sözedeceğiz. 

Bilindiği gibi M. M. Barzani" nin liderliğini yaptığı 
KDP-1 parti programı, birçok ilerici, burjuva demokrat 
maddeler içermektedir. Buna örnek olarak programın 2. 
maddesi gösterilebilir. Program ın 2.Maddesinde; 

"Partimiz işçilerin, köylülerin, ücretlilerin, zenaatkar
ların ve devrimci aydınların çıkarlarını temsil eden de
mokratik, devrimci biröncü partidir." belirlemesi yeral
maktadır. Buıia benzer ilerici maddeler içeren örnekleri 
çoğalmak mümkündür: Fakat burada sadece toprak re
form uyla ilgili 16. maddeyi göstermekle yetineceğiz. Par
tinin 1 Temmuz 1970"te yapılan 8. kongresinde kabul 
edilen yeni programda(ki eski programda da toprak re· 
formuyla ilgili maddeler mevcuttu) toprak reformuyla 
ilgili şu belirlemeleri görüyoruz: 

" Madde 16: 1970 tarihli 37 nolu toprak reformu 
yasasJru, tüm Kürdistan köylülerine toprak sağlamak ve 
feodal ilişkileri köklü olarak ortadan kaldırmak üzere 
destekleriz. Partimiz, köylülerin yaşamlarını düzeltmek 
ve kaZançlarını arttırmak için aşağıda sıralanan esasların 
gerçekleştirilmesiiçin m ücadele eder .•.. " 
P~rti prograrnından aldığımız bu pasajların yaşama 

geçırilemediği bir gerçekliktir. Yukarıda partinin 
kurtarılmış alanlar yaratarak fiili bir yönetim 

oluşturduğundan sözetıniştik. Gerek dörtyıllık oto no mi 
· sürecinde ve gerekse ondan önceki yıllarda partinin böl
gededenetiınisağladığıdönemlergözönündebulunduru
!ursa; bu dönemlerde önemli dönüşümler yapılarak 
aşiretçiliğin ve feodalizmin önemlioranlarda tasfiyeedil
mesi mümkündü. Ne var ki parti programında 
öngörülen reformlar yapılmadı. Bunun da nedenleri var 
kuşkusuz. Her şeyden önce parti yönetiminin ağırlığını 
oluşturan aşiretçi ve feodal yapı, programda yer alan 
birçok maddenin hayata geçirilmesini engellediği orta· 
dadır. Halbuki bu dönemlerde merkezi Irak yönetimi ile 
birlikte tavır alan ve Kürt literatöründe caş(hain) olarak 
adlandırılan bir çok aşiret reisi ile feodallerin durumu 
ortadaydı. Bu dönemlerde sömürgeellerle birlikte tavır 
alanlardan sadece birkaç kişinin toprakları kısmen 
köylüye dağırıldı ve kısmen de devrim adına milli
leştirildi. Savaş halinde olan bir partinin bir çok zorlu
klarla karşı karşıya olduğu ve bu yüzden de hayata 
geçirmeyi hedeflediği birçok sorunu kısa sürelerde 
kolay kolay gerçekleştiremeyeceği ortadadır. Ancak 
bütün zorluklara ve olumsuz koşullara rağınen 
kurtarılmış alanlarda devrimci-demokrat ulusal kurnı
luşçu bir partinin bizzat pratik yaşam içinde birçok he
defini hayata geçirdiği ve bu bazda da toplumda önemli 
değişimleri sağlayabildikleri de ulusal kurnıluş 
mücadeleleri tarihlerinde yazılıdır. Güneyde isesözünü 
ettiğimiz program maddelerinin hayata 
geçirilmemesinde temel belirleyici olan faktörün, parti 
önderliğinden ·kaynaklandığı ortadadır. Bunda, daha 
sonra sözünü edeceğimiz Molla Mustafa· nın karizmatik 
kişiliğinin de önemli ve olumsuz roller oynadığı 
kuşkusuzdur. Hem Barzani'nin ve hem de parti önder
liğinde aşiretçi-feodal anlayışın hakim olunması ve ta
mamen sağ ve nı tu cu b ir düşüncenin egemen o lmasında 
daha önce sözünü ettiğimiz Talabani ve arkadaşlarının 
sergiledikleri yanlış ve hatalı nıtumlar,. bu nesnel 
gerçekliğe nız-biber ekıniştir. Sonuç itibariyle de 
aşiretçiliğin vefeodalizmin tasfiyesi ve toplumun demo
kratikleştirilerek ulusal birliğin sağlanması şurda 
dursun; tersine bu çağdışı ve gerici yapılar tamamen 
güçlendirilerek ayakta kalmalarına ve bunun sonucu 
olarak da ulusal birliğin oluşnırulması önünde önemli 
engeller sergilenmiştir. İşte günümüz koşullarında 
Güney Kürdistan" da boyveren kardeş kavgasının izleri
ni böyle bir dönemden alarak değerlendirmenin neden· 
leri bundandır.İlk bakışta KDP-YNK arasındaki iç 
çatışmaların, M. M. Barzani dönemiyle ne ilişkileri ola
bilir sorusu haklı olarak sorulabilir. Halbuki sorunlar 
bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde, son 
çatışmaların ta 64"lerden başlayarak ve kötü ve talihsiz 
bir mirastan gıdasını alarak geldiğini ve toplumda ta
mamen bir kangrene dönüştüğünü göstermektedir. 
Zaten parti programından pasajlar aktarmarnızın ne
denlerinden biri de bu durumdur. Bunu biraz daha 
açma. gereğini duyuyoruz. Çünkü örgütler arası 
çatışmalarda önemli olan ve temel düşünceler haline 
gelen bir zihniyeti yakalamak gerekiyor. Bu düşünce 
açıkça ortaya konulmadan, ondan dersler çıkarmak 
mümkün olmuyor. 
Güney Kürdistan gibi toplumsal yapının geri düzeyde 
olduğu bir toplumda ulusal kurtuluş hareketinin temel 
tabanını köylülüğün oluşnıracağı kuşku götürmez bir 
gerçekliktir. ülkemizin bu parçasında başta yoksul 
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köylülük olmak üzere bir bütün olarak köylüiük, işçi 
kesimi ve dar gelirli emekçi kesimin ulusal kurtuluş 
saflarına kazanılması ve ulusal birliğin sağlanması; her 
şeyden önce toplumun bu kesimlerinin ulusal ve to
plumsal özlem ve taleplerinin karşılanarak 
gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Kanlı tarihimizde ve 
özellikle de son ikiyüz yıllık ulusal kurtuluş hareketimi
zin pratiğinde de sık sık görüldüğü gibi gerici ve çağdışı 
olan aşiretçi ve feodal yapı, mücadelenin başanya 
ulaşmasını çok önemli ölçülerde engellemiştir. Çünkü 
bir feodal veya aşiret reisi, ulusal soruna da daima 
kendi aşiretsel ve feodal çıkarları doğrultusunda 
bakınış ve böyle bir anlayış sonucu kontrolu altında 
tuttuğu geniş emekçi yığınları da bu ilkel ve gerici emel
ler doğrultusunda kullanmıştır. Bu anlayış sonucu 
sömürgeciliğin sivri uçları kendi çıkarlarına ve nüfuz 
alanlarına dokunmadıkça; bu kesimler denetiediği 
nüfuz potansiyeliyle birlikte yanıbaşında gelişen ulusal 
hareketin karşısında yer alarak düşman güçlerle 
birleşebilnıiştir. Ne yazık ki acı da olsa bunun en çok 
örnekleri ülkemizin mücadeletarihinde yaşanmıştır. Bu 
nesnel durum, ikiyüz yıllık Kürt ulusal hareketinin bir 
kısmına feodallerin önderlik . ettiği gerçeğini 
değiştirmiyar. Tersine, ayrı tarihlerde meydana gelen ve 
feodallerin önderlik ettiği ulusal hareketler baş gösterir
ken; diğer bir çok feodal veya aşiret reisieri de düşman 
saflarında yer almış ve bu yüzden de sözü edilen ulusal 
hareketlerin çoğu lokal düzeyde kalarak yenilgiye 
uğramıştır. Toplum um uzun aşiretlereve feodal beylikle
re ayrılması ve bu yapının çok uzun süre kendini 
sürdürebilmesi; aynı zamanda uluslaşma sürecimizi de 
hayli geciktirmiş ve sömürgeci bölge devletlerinin işine 
yaramıştır. Tüm bu nedenlerden ötürüdür ki ulusal kur
tuluşun başarıya ulaşma şansının en önemli özelliklerin
den biri de ulusal hareketin mücadele sürecinin ta 
başından itibaren feodal yapıya ve köleci döneme özgü 
olan aşiretçiliğe karşı kesin tavır alması ve buna karşı 
mücadele yürüterek bu çağdışı yapıları tasfiye etmesiyle 
mümkündür. Sorunu bu bazda ir delediğimizde Mustafa 
Barzani" nin önderliğitti ettiği KDP programına bağlı ka
larak partinin öngördüğü reformları 
gerçekleştirebilseydi; kuşku yok ki mücadelenin çehresi 
tamamen değişebilir ve belki de yenilgi üzerine yenilgi 
alınnıayabilirdi. Ne yazık ki hayatın kendisi, yukarıda 
da değindiğmiz gibi parti programında yazılı olanların 
sadece kağıtüzerinde kaldığı ve dolayısıyla bir şeye ya
ramadığıdır. Parti önderliğinin kendi programına sahip 
çıkarak bunu hayata geçirmesi ve öngörülen reformlan 
gerçekleştirmesi; aynı zamanda onun burjuva devrimci
demokrat bir parti olmasının da temel bir önkoşuluydu. 
Diğer bir deyişle ifade edersek, ulusal kurtuluş 
savaşımında toprak reformunu yapmak için illa _da 
"so!" cu v">:asosyali~ olma~ gere~yor ve öyle bir ey
lemın kendisı bile burıuva bır eylemdır. Yanı bu, burju
va-demokrat bir partinin uymak zorunda olduğu belir· 
leyici niteliklerdir. Parti önderliğinin bu politikası öy lesi
ne bağnaz bir noktaya gelindi ki bunun sonucu olarak 
Cigerxwin gibi devrimci bir Şair, korkusundan Güney 
Kürdistan' a birdaha gidemezdurumda kalmıştır. 

Parti önderliğinde egemen olan aşiretçi ve feodal 
anlayış; aynı zamanda kendini mücadele anlayışında, 
siyasal stratejinin tespitinde, askeri sanatın uygulan
masında, bölgesel ve dünyadaki güçlerdengesi hesap lan-

masında, kurulan ilişkilerin niteliği ve düzeyi hakkında 
vb. bir çok sorunda da kendini yansıtması kadar doğal 
bir şey olmasa gerektir. Ancak konumuzun çerçevesi 
gözönünde bulundurarak bu sorunların detaylarına 
girme olanağımızın olmadığı ortadadır. Fakat aşiretçi 
mantığın sergilenmesine uç örnek teşkiletmesi açısından 
M. Barzaİıi" nin yukarıda sözünü ettiğimiz Car-tere 
yazdığımektuptansözetmegereksiniminiduyuyoruz. 
Barzani" nin Carter" eyazdığı mektubun içeriği ve bunun 

irdelenmesi, ayrı bir yazı konusu olabilecek nitelikte 
olduğunu hemen belirtmeliyim. Bu nedenle mektuptan 
sadece birkaç pasaj aktararak sorunu özetolarak irdele
mekleyetineceğim. Sözünüettiğim mektuptaBarzani'nin 
şu ifadeleri o ldukça.dikkat çekici ve şaşırtıcıdır: 

" ... Biz Kürtler, ABD ve İran' ın şeref sözüne güvenerek 
düşmana karşıkoyduk ve onunla savaştık. Bize mükafat 
olarak sözverilen oto no mi nerede?" "... Onlar(yani 
Kürtler), onun için(yani otonemi için) savaştılar, onun 
için öldüler ve daima onun özlemini duydular. Onlar 
inançlarını ve yüreklerini ona bağladılar ve inandılar ki 
Amerika" nın verdiği söz, ister yazılı ister sözlü olsun -
demir bir zırh gibi sağlamdır ••• " "Sayın başkan, eğer 
Amerikanın politikasını verdiği söze tam olarak inanma
saydım, halkınu bugün içine düştüğü felaketten kurtara
bilirdim. Bu, Baasın politikasını tam olarak desteklemek 
ve onunla güçleri birleştirmek yoluyla yapılabilirdi. Ama· 
bu tutum Amerika" nın çıkarlarına ve ilkelerine ters 
düşer, Irak" ın komşularınada zarar verirdi." 

Barzani" den aktardığımız bu sözlerin her birinin hem 
Barzani" nin kendisi için, hem liderliğini yaptığı KDP-1 
için ve hem de uğruna So yıllık mücadele yürüttüğü 
halkımız için birer talihsizlik ve son derece hü:ıün verici 
sözler olduğu ortadadır. Mektuptan açıkça anlaşılacağı 
gibi Barzani, ABD ve İran'la bağımlılık ilişkilerine 
girmiş ve ne yazık ki bu ilişkileri de uluslararası veya 
devletlerarası/örgütlerarası ilişkiler çerçevesinden 
zi~ade verilen sözler ve vaadler temeline da yanıyar ki 
dunyada buna benzer yanlış şeylerin olmadığı kuşku 
götürmez gerçekli.klerdir. Yani mektuptan açıkça 
anlaşılacağı gibi resmi düzeyde ve fakat yazılı olarak 
verilmiş güvenceler mevcut değildir. Sözlü olarak veril
miş güveneelerin veya vaadedilmiş yardımların niteliği, 
Barzani için birer şeref sözü olarak algılanıyor ve bu, 
kendisiiçin yeterli ve bağlayıcı birervesikakabul ediliy
or. Bu talihsiz ve hüzün verici sözler, aynı zamanda 
Barzani'nin dünyaya bakışını, ufkunu, dost-düşman 
arasındaki ayırımı ne ölçülerde yapıp yapmadığını da 
sergiliyor. Bu yüzden de bir halkın ulusal kurtuluşu 
adına yola çıkan Barzani" nin böyle bir perspektifle so
runlara yaklaşımı, tam bir talihsizliktir ve oldukça 
hüzün vericidir diyoruz. Çünkü bu yaklaşım, ulusal ve 
sosyalkutuluşmücadelelerininnlteliklerini ve hedefleri
ni, sö mürgeeilik ve emperyalizm olgusunu hiç anlama
maktır, kavramamaktır ve tüm sorunlara dar bir kabi
lesel ve aşiretsel gözlükle bakmaktır. Kuşkusuz Barza
ni' nin kullandı ğı bu sözler, yarım asırdan fazla kendini 
gerçekten de Kürt ulusal davasına adamış.. ve önemli 
hizmetler de sunmuş bir insanınnasıl bir siyasal hamur
la yoğrulup şekillendiğini de bizlere göstermektedir. 
Çünkü Barzani'ye şeref sözü veren devletlerden biri, 
dünyadaki ulusal kurtuluş hareketlerine karşı olan 
tavırlarıyla tanınan ve sadece Vietnam'da onbinlerce 
ton bomba yağdırarak dünyanın en barbar devleti 
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olduğunu kanıtlayan kapitalist-emperyalist sistemin 
başı olan ABD" dir. Diğeri ise Kürdistan'ın ikinci büyük 
parçasını sömürgeleştirmek suretiyle esaretzincirlerine 
vuran ve dönemin ABD'sinin Ortadoğu'daki jandar
malığını yapan tran· dır. Durum çok net bir biçimde 
ortada olmasına rağmen Barzani, bunların şeref sözüne 
güvenebilmektedir. Politika sanatında, devletlerarası 
ilişkilerde şeref sözü diye bir ilke veya prensibin 
olmadığını, o lama yaca ğını; bu ilişkilerde asıl belirleyici 
olan prensipierin karşılıklı çıkar ilişkileri olduğu ve 
bunların da ancak yazılı ve imzalı resmi belgelere 
döküldüğü zaman bir değer ifade edebileceği ve 
bağlayıcılığı sağlayabileceği çok açıktır. Politika bir 
sanattır ve toplumu değiştirme ve yeniden 
biçimlendirme sanatı olarak da sanatların içinde en zor 
olanlarından biridir. Bu yÜZden de politik sanatın 
özenle ve ince dokunması gerektiği besbellidir. Klasik 
anlamda, verilen sözü yerine getirmek veya şeref sözü 
vererek buna sadık kalmak; aileler arası, kabileler arası 
yada aşiretlerarası ilişkilerde ve o dönemlerdeki to
plumsal yapıya uygun ve toplumun hukuk kurallarını, 
ananelerini belirli ölçülerde de olsa yansıtabilen ve 
başvuruiabilen yöntemler olup bazı sorunların 

.çözümünde yardımcı olacağı ve bunun bu anlamda da 
yazılı belge niteliği taşıyabileceği gerçeği, yüzyıllar ve 
hatta binyıllar önceki tarihin derinliklerinde kalan ve 
günüınüzde ise bunun izlerine rastlanması hiç mümkün 
olmayan gerçekliklerdir. Ne yazık ki Barzani, 
19 30'lardan beri ulusal hareketin en ön saflarında yer 
alan lider konumundaki bir kişi olarak bütün yaşamını 
dahalkınkurtuluşmücadelesinevermesinerağınen;po
litika sanatını tamamen bir aşiret penceresinden seyre
derek algılamış ve bu tutum onu dünyanın iki azılı ve 
halkların düşmanı o lan emperyalist sö m ür geci ülkenin, 
yanı ABD ve İran'ın şeref sözüne güvenmesine itebil
miştir. 
İran ve ABD" nin yardımı kesmeleri sorununa da dik

katleri çeken Barzani, mektubunda; "bilerek 
aldatıldığı"nı, "ihanete uğratıldıkları"nı ve "tuzağa 
düşürüldüğü"nübelirterekABDveİran"danbupolitika
larının değişmesi gerektiğini vurgulamaktan geri 
kalmıyor. Sözünü ettiğimiz mektup, bu talihsizsözlerin 

· dozajı da arttırılarak şu eümlelerle son bnluyor: "Yarım 
asırdan fazla bir zamandır ki halkım bütün güvenini, 
umudunu bana bağladı. Şimdi ben bu umudu size devre
diyorum." Barzani' nin ve onun şahsında da Kürt 
halkının haklı mucadelesinc tamamen gölge düşüren bu 
sözler karşısında şoke olmamak elde değildir. 
· Yukarıda özet olarak sunmaya çalıştığımız örgüt içi ve 
örgütler arası çatışmaların nitelikleri ve tarihçesi ilc Bar
zani' nin sergilediSi ve geliştirdiği bağımlılık ilişkileri 
sonucu Güney Kürdistan" daki mücadele 7 5'te aldığı 
siyasi bir yenilgiyle birlikte eski bir sayfa kapanıp 
ardından yeni bir sayfanın açılmasını beraberinde setir
di. Yenilgi dönemini izleyen süreçte tekrar toparlanan 
KDP-1 ve YNK, geçmişten aldıkları bu olumsuz ve 
uğursuz miras üzerinde 76-7Tlcrden itibaren tekrar 
silahlı mücadeleyi başlattılar.İşte günümüzde meydana 
gelen kardeş kavgasının dayandığı maddi temeller, 
yukarıda sergilerneye çalıştığımız bu tarihsel süreçten 
kaynaklanarak günümÜZe kadar devam cdegelmektedir 
ve bu bağlamda da Barzani'nin 1961-75 dönemlerinde 
ii_ nder lik ettiği ulusal hareketile günümüzdeki gelişmeler 

ve m ücadele arasındaki diyalektik bütünlüğü yakalamak 
bu bakımdan önemli ve dikkat çekicidir. Bunu da ana
hatlarıyla aşağıda özetlemeye çalışacağız. 

Bağımsız- Kişiliidi Ulusal Bir Politika, 
Başacıya Ulaşmanın Önkoşuludur 

197 5 yenilgisinden sonra CelalTalabani liderliğindeki 
Kürdistan Yurtseverler Birliği(YNK) ve İdris ile Mesut 
Barzani kardeşlerin liderliğindeki Kürdistan Demokrat 
Partisi-lrakKDP-l) ile diğer yurtsever güçlerin Güney 
Kürdistan'da yürüttükleri silahlı mücadele süreci de 
1989-90 başlarına kadar devam etti ve tekrar ağır bir 
yenilgi yaşandı. Şunu özellikle belirtınek gerekir ki hem 
75 Barzani yenilgisi, hem de 90"lardaki Barzani
Talabani yenilgileri arasında çok önemli benzerlikler 
vardır ve ikisi de siyasi yenilgidir, askeri yenilgi değil •. Bu 
süreçte çağımızın yeni Hiroşiması olan Halepçc olayının 
yaşandığı bilinmekterlir. Sömürgeci Irak devletinin 
Halepçe' de kullandığı kimyasal silahlar sonucu onbini 
aşkın sivil ve savunmasız. insanın ölümüne ve yaralana
rak sakat kalmasına ve onbinlercesinin ise toplu halde 
ülkemizin K uzey ve Doğu bölgelerine göçetınesine neden 
olduğu da ilerici kamuoyunun yakından izlediği b ir 
gerçekliktir. Fakat konumuzu ve yeni yaşanan kardeş 
kavgasını da yakından ilgilendiren madalyonun diğer 
yüzündeki siyasal gerçekliğe bakmamız ve bundan 
önemli sonuçlar çıkarmamız gerekmektedir. Sözünü 
ettiğimizmadalyonun diğer yüzündeki serçeklik ise; son 
13-14 yıllık mücadele pratiğinde sergilenen siyasal ve 
askeri tablonun bizlere öğrettiği en önemli ve eğitici bir 
sonucun, Talabani ve Barzani kardeşlerin merhum 
Molla Mustafa Barzani'nin izinden aynen yürüdükleri 
ve ondan devraldıkları mirastan öğretici ,dersler 
çıkaramadıkları ve dolayısıyla kendilerini 
geliştiremediklcridir. Bunun en açık ve tartışmalara yer 
vermeyecek netlikte olan örneği ise, yürütülen silahlı 
mücadelenin niteliği ve hangi düzeylerde 
sürdürüldüğüdür. Bu yazının çerçevesinde detaylarına 
girme olanağımızın alınadığı bu sorun gözönünde bu
lundurulduğunda; Mustafa Barzani döneminde 
yürütülen eski, klasik ve ata yadigarı savaş yöntemleri
nin aynen devam etiirildiği görülmektedir. Halbuki 
düşmanlarımızın, çağımızın en modern teknik silah
larına,araç-gerecine ve toptan yokedici kimyasal silah
]arınasahipolduklarıgerçekliğigözönündebnlundurul
duğunda; düşmanın bu donanımına karşı eskimiş 
çağdışı klasik gerilla yöntemleriyle mücadeleyi başarı ya 
sötürmenin mümkün olmadığı kendiliğinden ortaya 
çıkıyor. Zaten yaşanan süreç te bu savımızı 
tartışmalara yer vermeyecek ölçülerde doğrnluyor. 
Halepçe · olayından önce ve sonraları Güney 
Kürdistan" ın değişik bölgelerinde defalarca kimyasal 
gazların da içinde bnlunduğu birçok ağır kara ve hava 
silahlarının kullanılması sonucu birçok yerleşim alan
larının yakılıp yıkıldığı ve 90"laı' dönemine gelindiği 
zaman da toplam 5000 civarında Kürdistan köyünün 
tamamen haritadan silindiği bilinmektedir. Talabani ve 
Barzanilerin, eski dönemin köklü bir muhasebesini 
yapmadıkları ve bu yÜZden de yeni döneme denk 
düşecek mücadele perspektiflerini geliştiremcdikleri 
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durumu, yukarıda verdiğimiz örneklerden de açıkça 
anlaşılmaktadır. Bu da, her şeyden önce onlarınsınıfsal 
konumlarından ve önderlik ettikleri hareketlerin 
niteliğinden kaynaklandığı besbellidir. Bunlardaki 
çarpık ve aşiretçi kişilik yapısı çok daha net ve bir bu 
kadar da maalesef traji-komik bir durum aneden 
"Kürdistanİ Cephe"nin şimdiye kadar başsız-daha 
doğrusu ikibaşlı- kalınasıdır. Bilindiği gibi 88'den beri 
kurulan "Irak Kürdistan'ı Cephesi" şimdiye kadar li
dersiz olarak kendini katarmaya ve yaşamını 
sürdürmeye çalışmıştır. Bu, genel olarakKürtulusu için 
ve özel olarak da Güney Kürdistan için çok acı bir 
örnek alınanın da ötesinde talihsizlik değil midir? Bu 
durumu acaba sayın Celal Talabani ve sayın Mesut 
Barzani, hem Kürthalkına ve hem de dünya kamuoyu· 
na karşı nasılizah edecekler? Aşiretçiliğin önemli özelli
klerinden birisinin de birbirlerinin varlığına veegemen
liğinetahammüledememeleriolduğunuelbettekiBarza
ni de Talabani de bilmektedirler. Ama bu traji-komik 
soruna çözüm bulınaları, özellikle ikisinin elinde 
alınasına rağmen 92'de Güney Kürdistan'da yapılan 
milletvekili seçimlerine kadar çözümlenemedi ve bir 
bakıma bugünkü iç çatışmalara neden olan faktörler
den biri de sürdürülen bu anlayışın egemen 
kılınmasından kaynaklanmaktadır. 

Klasik burjuva miliyetçi, feodal, aşiretçi ve küçük 
burjuva önderliklerin, sözünü ettiğimiz böyle bir köklü 
muhasebe yapmaktan kaçınrlıkları ise sadece bizim to
plumumuzda değil; dünyanın hemen her yerinde örne
klerine rastlanılan gerçekliklerdir. Bu yüzden de üzücü 
olan bu durum, salt Talabani ve ·Bananilere özgü bir 
sorun da değildir.Toplumsal ve siyasal gelişme 
açısından Kuzey Kürdistan parçası daha gelişkin 
olmasına rağmen; Güney' deki bu _çarpık gelişmişlik 
sorunu bizim parçada da değişik düzeylerde de olsa 
kendini göstermektedir. En uç örnek alınası açısından 
PKK lideri Abdullah Öcalan ile PSK lideri Kemal 
Burkay'ın birbirlerini yıllarca ajan, hain, işbirlikçi vb. 
türden suçlamaları oldukça dikkat çekicidir. Oysa 
yaşamın kendisi, her iki örgütliderinin de düşüncelerini 
yadsıdı ve sonunda onları da bir aı:aya getirebildi. 
Çünkü .izledikleri sağ ve "sol" tasfiyeci, birbirine 
tahammül etmeme vb. anlayışları baştan beri yanlıştı. 
Ne yazık ki genel olarak Kürt yurtsever hareketinin 
önemli eksikliklerinden biri de budur. Bu durum, doğu 
toplumlarının hemen hemen tümünde kendini göster· 
mektedir. Bu toplumlarınönemliözelliklerinden biride 
açkabadayı olmaları ve kendi eksikliklerini, hatalarını, 
zaaflarını bir türlü görüp aşmak istememeleridir. Alın 
bir Türk toplumun u, ~p v~>:a.Fars toııılarını bir bir 
ırdeleyın; bunların bizden ilerı olma arı ve bizdeki 
b~ze~ ?.'rpık gelişmelerin bunlarda da alabildiğine ser· 
gileı;ıcligı tartışmasızdır. Ancak toplumumuzun derinli
klerınden kaynaklanan çarpık gelişmem.izi aşmamamız 
için hiç bir mazeret ileri sürülemez. Çünkü köle ulusu
~u~un ':e parçala~rak işgal edilmiş ülkemizin siyasi 
orgu tterımıze ve azeilikle de onların önderliklerine 
yükümlediği önemli görev ve sorumlulukların olduğu 
yakıcı birer gerçekliktir.Bu görev vesorumluluklarımızı 
yerine getirebilmem.iz için; her şeyden önce siyasal tarihi· 
m.iziC:!Yice ve köktenci bir biçimde hesaplaşmamız gere
kecegı ortadadır. Genel olarak Km::Eiumunun ve özel 
olarak da siyasal yapılarırnızın ön · eksikliklerinden 

biri de siyasal tarih bilincinin iyice özümsenerek belle
klereyerleştirilememesidir.Halbukibunuaşmamakiçin, 
hiç bir engel yoktur ve üstelik de hem eski tarihimizde, 
hem de son ikiyüz yıllık yeni tarihimizde önemli dersler
le dolu olan sayısız örnekler mevcuttur. Bu konuda 
mesafe alamadığırnız sürece, geçmişlerde yaşanan hata, 
eksiklik ve yanlışlıkların tekrar edilmesi ve her bir 10-15 
veya 20 yılda bir yeni yenilgilerin yaşanınası ve sözünü 
ettiğimiz kardeş kavgasının sürdürülınesi de kaşınılmaz 
olacaktır. Bu sorunları aşağıda biraz daha örnek vererek 
irdelemeihtiyacınıduyuyoruz. 
Bilindiği gibi 1990'da patlak veren Körfez Savaşı aka

binde Güney Kürdistan' da başını eski çaşların 
(Saddam'la işbirliği yapanlar) çektiği büyük bir ayaklan
ma yaşandı ve bunun sonucunda merkezi Irak yönetimi
ne bağlı silahlı birlikler Güney Kürdistan'ın birçok böl
gesini terketmek zorunda kaldılar. Bu gelişmeler sonucu 
Güney'in üçte ikisi kadar olan alanları kurtarılarak 
başta KDP ve YNK o lmak üzere yurtsever güçlerin dene
timine girdi. Bunu izleyen kısa bir dönemde tekrar to
parlanan Irak orduları Kürdistan'a hava ve kara 
saldırılarına geçti. Kürtlerinelinde bulunan Irak ordusu- ' 
na ait cikonulan birçok modern silah alınasına rağmen 
bunları kullanamamaları sonucu kendilerini koruya
madılar ve büyük bir kitlesel göç olayı yaşandı.·Sayıları 
milyonu aşan Kürtlerin bu trajik göçü karşısında dünya 
kamuoyu hareketlendi ve o luşan bu kamuoyu karşısında 
bölgede bulunan Çekiç Güç, olaya mudahale ederek 
K ürderin eski yerlerine dönmeleri sağlanrlı. B unui:ıleyen 
süreçte de Güney Kürdistan' ın kurtatılmış üçte ikisinde 
ilk kez özgür ve demokratik seçimler yapıldı. Seçimlerde 
50'si KD!" den ve 50'si de YNK'dan olmak üzere 100 
kişilik milletvekili seçildi ve Asurilere de 5 kişilik kon
tenjan tanındı. Yeni oluşan Kürt Meclisi, yaptığı ilk to
plantısında Meclis Başkanını seçti ve akabinde sunulan 
hükümet listesini onaylayarak Federe Kürt Hükümeti 
kurulmuş oldu. 
Yapılan genel seçinılerde bir de aralarında Mesut Bar

zani ve CelalTalabani'nin de bulunduğu birkaç aday da 
başkanlık için seçimlere girmişti. Elde edilen sonuçlara 
göre başkanlık seçiminde de Talabani ve Barzani 
arasında fazla bir oy farklılığı yoktu ve Barzani biraz , 
daha fazla oy almıştı. O dönem ikisi tarafından yapılan ~ 
açıklamaya göre ileride başkanlık seçimleri tekrar 
yapılacaktı; ancak tespit edilen süre geçmesine rağmen 
şımdıye kadar bu seçinıler yapılmış değildir. Ayrıca KDP 
ve YNK, cephe ile Hükümet ve meclisin ortak tutumları 
sonucu ba:ıı kararlar alındı ve alınan kararlar 
d~ğrultusunda; ulusal bir ordunun kurularak peşmerge 
guçlerınsilahsızlanrlırılması,polisteşkilatınınkurulınası, 
adlı makamların yaratılması vb. gibi değişik ulusal ku
rumların yaratılarak birçok önemli adımların atılınası 
gerekiyordu. Bu konularda belirli birtakım önadınılar ve 
çabalar o imasına rağmen yeterli mesafe alınamarlı ve 
dolayısıyla hedeflenen kararlar doğrultusunda belirli 
bir başarı sağlanamadı. Bu siyasi tablo sonucu gümrük 
kapılarından adli makamlara, polis teşkilatından 
güvenlik güçlerine vb. vb. yaşamın tüm alanlarında 
deyim uygun düşerse fıfti-fifti bir paylaşıma gidildi ki 
bu da varolan ağır sorunların altından kalkılması güç 
olan yük ün daha da ağırlaşmasına ve en önemlisi de is
tenilen otoritenin sağla namamasına neden oldu. Kalrlı 
ki iki büyük güç arasında belirli bir güçler dengesinin 
alınası ve bunlar dışında dengeyi sağlayabilecek ve 
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gerçek anlamda işçi, köylü ve tüm emekçileri temsil 
edebilecek üçüncü bir güç dengesinin olmaması; varo
lan sorunları ortaklaşa göğüslcycrck ciddi bir otorite 
yaratmasına engel değildi, olmamalıydı. Toplum 
düzeninde hiyerarşik yapının olnşturulması ve ulusal 
kurumlar yaratma temelinde başkanlık koltuğun un da 
doldurulması sorunu, yapılacak bir demokratik seçimle 
giderilebilinirdi;ne varki bunlar yapılamadı. ülkemizin 
bu parçasında hükümet olma konusunda geçmişte 
yaşanmış deneyinılerin olmaması elbette ki bir dezavan
tajdı ve bu anlaşılır bir şeydir. Ayrıca çifte ambargo 
altında yaşayan ve ülkesi tamamen viraneye çevrilen 
bölge halkının başta ekonomik olmak üzere ciddi so
runları vardı ve knşkusuz bu sorunların çözünılenmesi 
kısa sürede de m ümkün değildir. Tüm bunlara ek 
olarak bölge, sömürgeci bölge devletlerinin ablukası 
altındaydı ve durumdan son derece rahatsız olan bölge 
devletleride boş durmuyorlardı. Bölge, adeta bu devlet· 
!erin istihbarat teşkilatlarının cirit attığı bir alan haline 
gelmişti. Ki bu saydıklarımız halen mevcuttıır ve bütün 
bu olumsuz koşullar Fcdcrc Kürt Hükümeti üzerinde 
önemli bir tehdit unsuru olnşturduğu ve bu tehditinde 
halen sürdüğü bilinen gerçekliklerdir. Bütün bu zor 
koşullar ve bölgenin jeopolitik durumu, b ur daki siyasal 
g~çlerin ve hükümetin Türkiye, İran ve Suriye gibi 
bolge devletlerıyle sürdürdükleri ilişkileri de bu 
çerçevede normal ve hatta zorunlu görmek gerekiyor. 
Tum bunlara bır de toplumsal yaramızın yüzkarası 
olaneskicaşlarındurumunudaeklediğimizdc;sorunun 
ciddiyeti, ağ_ırlığı ve hassasiyeti daha bir açıklığa 
kavuşuyor. U stüne üstlük yapılan seçimlerle birlikte 
oluşturulan hükümet, bir geçiş dönemini yaşayıp henüz 
uluslararası resmı platformlarda tanınmış ve meşruiyeti 
onaylanmışdeğildir. . 

Güney· de atılan bu tarihi adımların, halkımızın 
geleceği açısından önemli bir tarilisel dönüm noktasını 
teşkül ettiğini ve bu yüzden de buna ta başından itiba
ren önemli değer b içtiğimizi ve gelişmeleri destekle
diğim.izi belirtmek isteriz. Kaygan birzemin üzerinde ve 
etrafı sömürgeci düşman güçlerle çevrili olan Kürt 
hükümetinin, sözünü ettiğimiz ciddi sorunlar ve 
güçlüklerle karşı karşıya bulunması; bu yükün en 
önenı!iağırlığını taşıyan K]) he YNK"nındiğcryurtse
ver guçlcrden daha fazla lltizlik göstermelerini gerekli 
ve zorunlu kılıyordu. Hükümetin olnşturulmasıyla bir
liJ<te alllan adımların ardından aradan geçen sürede de 
bolgede bir çok siyasi cinayetin işlenmesi, Bayan Mitt
erand ·ada suikastdüzenlenmesi gibi olaylar; toplumun 
da ba ğrın'!"n ka~naklanan birçok sorunun patlamaya 
gebe oldugunu gosterıyordu. Derken korkulan olaylar 
patlak verdi ve iç çallŞmalar yaşandı. Bu çallşmaların 
toplu.mda nasıl derin yaralar açllğını ve bunun tam.i
rallnııı ise uzun bir süreci kapsayacağı kuşkusuzdur. 
Her şeyden önce b':' çallşmalar; dünya kamuoyuna 
karş~, Kurtler kendi kcndilerıni yönetemez" mesajını 
"::'erdı ve_ Kürtlerlc~e va.r~lan uluslararası kamuoyu 
uzcrınconemli bır golgcdnşurdü. 

Görünürde yeni iç çallŞmalara neden olan bir arazi 
sorun_ u olsa da bu, sadece bardağı taşıran son damla 
o_lmuştur. Bu olay bile, başta KDP olmak üzere YNK ve 
tüıı_ı ~ts~--:er güçlerin bir taraftan ulusal kurumları en 
~ı b u bıçıı;ndc yar~ tm~ ve bunları hayata geçirerek 
tümYetkilerı ve otorıteyı hükümetle meclise devrederek 

hayata geçirmek görev ve sorum!uluklarıyla karşı 
karçıyadırlar. Diğer taraftan da eski caşlarla da birlikte 
yaşamakzorundaolan toplumun demokratikleştirilmesi 
ve ulusal birliğin önünde önemli engeller oluşturan 
çağdışı kalıntılar olan aşiretçi ve feodal yapıyı tasfiye et
mekle de karşı karşıyadırlar. Bu çallşmalarda Türk 
hükümetinin resmen KDP' den yana tavır takınması; Ta
labani ve Barzani" ninTürk subay ları düzeyinde Sılopi" de 
biraraya getirilmeye malıküm edilmeleri ve • iki Kürt li
derini barışllrdık" havasını vermeleri ile İran" ın da bazı 
bölgelerde islami güçlerle birlikte çallşmalara girmesi; ne 
yazık ki bu çallşmalarda özellikle Türkiye, İran ve hatta 
Irak"ın(bir kısım eaşların halen Saddam yönetimiyle 
ilişkilerinin devam etmesi söylemleri hallrlanmalıdır) 
parmağının olduğu knşkularını güçlendiriyor. Bu yeni 
olay, maalesef Barzani ve Talabani" nin geçmiş acılı de
neyimlerdenycterincederslerçıkarmadığını ve geçmişten 
dev raldıkları olumsuz mirası bir türlü aşamadıklarını bir 
kez daha ortaya çıkarıyor. Daha da olumsuzu, bu 
gelişmeler; bu olayların alilnda bölge devletleriyle 
geliştifilme olasılığı olan bağımlılık ilişkilerinin 
kuşkularını arttırıyor. Elbetteki şimdiden kesin 
yargılarda bulunmak erkcndir. Ancak zaman, bu tah
minlerimizin boşa çıkarılması halinde sevineceğimizi 
şimdiden belirtmek isterim. Bu yazının amacı, birilcrini 
mahküm ederek birilcrini de temize çıkarmak olmadığı, 
yazının bütünündende rahatlıkla anlaşılıyor. Sömürgcci 
bölge devletlerinin hedefledikleri ise çok açıkllr. Onlar 
için bir tehlike ve tehditunsuru olmaya başlayan Federe 
KürtHükümetini başarısızlığa uğratarak Kürtleri tekrar 
Saddam" ın kucağına atmak ve mevcut Kürtdinamikleri
ni tamamen tasfiye etmektir. Bunun için de önce bazı 
güçleri tasfiye ederek-çünkü hepsini birden tasfiye etme 
durumu sözkonusu değildir, bu olanak dışıdır-geriye 
kalan güçleri de kendi denetimlerine sokmaksuretiyle et
kisiz hale getirmek ve sonraki süreçte de acjırn adım 
onların ~a işini bitirmektir. Sömürgeci bölge devletleri
nın bu yonelirnleri, sadece Güney Kürdistan" la da sınırlı 
değildir. Öncelikle, yüzbinlerce, milyonlarca şchidin 
kanları üzerinde kazanılan bu mevziyi yıkmak ve 
ardından da aşama aşama Kuzey ve Doğu Kürdistan 
parçalarında yürütülen kurtuluş mücadelelerini bir 
bütün ol~ tasfiye etmektir. Çünkü sömürgcci bölge 
devletlerının ortak sorunu Kürt sorunudur ve mevcut 
dur;ımdaki Kürt potansiyeli özellikle Güney, Kuzey ve 
Dogu parçalarındaki sömürgeci devletleri ciddi bir 
biçimde düşündürüyor ve onlara korkulu rüyalar 
yaşallyor. Hem Kürtler aşısından, hem de sömürgcci 
bö !ge devletleri açısından bu, anlaşılır bir durumdur. N c 
yazık ki durumun hassasiyeti karşısında bir bütün 
olarak Kürt yu~ever hareketi yeterince titizlik göstere
mıyar. Halbuki Kürtler aşısından kardeş kavgasına 
meydan vcrmcmeyi bir tarafa bırakalım; her döncmden 
daha fazla böyle bir nazik dönemde hem tek tek 
parçalar arasında ve hem de bir bütün olarak 
p~rçalardaki tüm yurtsever-ulusal demokratik güçlerin 
bırbırlerıne ilıtiyacı vardır. lç çallşmalar karşısında da 

·eskiden beri siyasi yapılarımiZ arasında kötü bir gelenek 
yerleşllrılmışllr. Ça llşan taraflardan biriy Ic sürdürülen 
do~tluk ilişkileri, bu tür olaylar karşısında objektif ve 
dogrukonumalmayıvetarafgirdavranmamayıengelliy
or. B.u.yarılış ?Jtüm da çallşmaya müsaityapıları cesacct· 
Ieııdırıyor; Orne_ğin; bu son olay karşısında Kuzey 
Kurdıstan lı onıkı yurtsever gücün olnşturdukları cephe 
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16 HeviyaGel 

platformu tek ses halinde bu çauşmalara karşı kesin bir 
tavır bdi.rleyebiliderdi. En doğru tavır ise çauşmalann 
yanlışlığı iki tarafa da iletilerek bunlara karşı 
çauşmalara son verip sorunları demokratik bir biçimde 
çözümleyene kadar bunları tecritetme politikasıhayata 
geçi.rilebilinirdi. Böyle bir politika yaşama geçirilseydi, 
kuşkusuz ki yaratılan tahribatlar bu kadar 
büyütülmeyebilirdi. Ne yazık ki bu yapılamadı. Sorunu 
böyle bir ulusal bazda de aldığımızda 30 yıldan beri 
sürdürülegelen örgüt içi ve örgütler arası çatJşmalarda 
doğru tavır koyamayan tüm diğer yurtsever güçlerin de 
sorumluluğu ve hatta deyim uygun düşerse suçluluğu 
sözkonusudur. Ulusal bazda si yasallaşmamiZ ve siyasal 
tarihle hesaplaşmamızın bir zorunluluğu da bu durum· 
dur. 
Belirtmeye bile gerek yok ki Kürt ulusunun önündeki 

tarihsel devrim aşaması, ulusal demokratik devrimdir. 
Devrimin bu aşamasında vatanın bağımsızlığını ve ulu
sumuzun kurtuluşunu isteyen tüm yurtsever, devrimci 
demokratik güçlerin ortak payılada hareket etmesi bir 
zorunluluktur. Bu aşamada hiç bir siyasal güç, iktidar 
veya sınıf mücadelesi adına tasfiyeciliğe ve kardeş 
kavgasını yaratmaya hakkı yoktur. Yukanda da belirt
tiğimiz gibi Kürtlerin şu andaki durumu dünyanın hiç 
bir yerindeki sorunlara benzememektedir. Her siyasal 
hareket bu durumu iyi kavramak ve buna uygun hare
ket etmek durumundadır. Bu son çauşmaların da bir 
yönüyleiktidar mücadelesi vetasfiyeciliğihedeflediği ve 
bu bazda da sorun ele alınsa bile bunun yanlışlığı ve be
raberinde getireceği büyük felaketleri önceden görmek 
için kahinelmamız gerekmiyor. Her şey olduğu gibior
uıdadır. Devrimin bu aşamasındaki ulusal ve toplumsal 
sorunlar, demokratik yöntemlerle çözümlerunelidir ve 

şiddete başvurma yöntemlerinden kesinlikle 
vazgeçilmelidir. Siyasal örgütler de birer iktidar 
aracıdır. Her bir örgütümüz demokratik seçimler usu· 
luyla iktidara gelebilmeyi ve yine halkın onayıyla mu· 
halefette kalmayı da özümseyebilmelidir. T oplumumu· 
zun geleceği de bir bakınıa böyle bir anlayışın sergilen· 
mesi ve tüm örgütler arasında hakim düşünce haline ge
tirilmesine bağlı olduğu da ortadadır. Ulusumuzun ve 
vatarumızın genel çıkarlarıherşeyin üzerindedir .Bugün 
varolan en güçlü bir siyasal güç bile yarın halkın 
onayıyla tarih sahnesinden bile uzaklaşabileceği gerçeği 
unutulmamalıdır. 

Sonuç olarak çatışmaya taraf olan güçler, varılan 
ateşkesi süratle yaşama geçirmeli; yaratılan tahribatlar 
ve açılan yaralar en seri bir biçimde tamir edilmeli ve 
toplumda huzur ve güveni sağlamalıdır. Her şeyden 
öncede ulusal otoritenin sağlanması, ulusal kurumların 
yaratılması ve olası yeni provakasyonların önüne 
geçilmesi, yeni bir seçim şartlarının oluşturularak 
hayata geçirilmesi vb. gibi birçok önemli görevlede 
karşı karşıyadırlar. Başta KDP ve YNK olınak üzere . 
Güneydeki tüm yurtsever güçler, mevcut sorunların'· 
sağlıklı bir muhasebesini yaparak bunlardan öğretici 
dersler ,çıkarabilmelidirler. Politik dostluk temelinde 
ideolojik eleştiriler, demokratik bir zemin üzerinde 
yürütülmelidir. Diğer parçalardaki yurtsever ulusal 
güçler de eski yanlışlıklardan dersler çıkarabilmeli ve 
bu parçada elde edilen kazanımların korunınası ve 
kendi ayakları üzerinde oturtulması için onlara eleştirel 
bir bazda yardımcı olmalıdırlar. Bu tarihsel görev ve so· 
rumluluklanmızı yerine getirmek için görev başına diy· 
oruz!.. 

17Tcmmuz94 

hermin BOZARSLAN( Jinen Kurdistane 
A u 

çend pirsen civaki ku li swede derdikevin hole 
Çiqas ev nivis bi taybeıl li ser bin pirsgiriken jinen 

KurdistanS li civa ta SwedS işaret dike ji, te de tiŞten 
ku gdek jinen Kurd li welat tl li Ewrupaye ji jiyane 
yan ji dijin hene. Her weha rewşa jinan di wdaten 
Ewrupaye yen din de ji ne ewqas ji şerten Swede 
cudatir e; Ji ber ku em karibin rewşa jinan li civa ta 
Sw&le baştirin fehm bikin, pewist e ku em bi 
kurtasi li ser rewşa jinen Kurd li welat bisekinin. 

Jinen Kurdistane li welat 

W ek tet zanin li ser rewşa jinan heta ntlha li Kur
dis1alıe bi giş1l istatistik tl lekelin nchall'ye kirin. 
Hin istatistikcil ku hene, ji aliye dezgehen Kolony
alist ve bi xwe li ser tevayiya jinan haliye kirin. U 
disa em dikarin hem ji wan istatistikan, hem ji ji 
bin roman, Jekolin, kovaren kurdan tl yen xeriban; 
ji tccruben xwe bi xwe ji bin neticeyan li ser ve 
p.i.rsalerxinin. 

Li welat gelek jin, fersenda xwendine u karkirine ~·. 
ne ditibun. Bi wesita xwendin u karkirine, hinik 
jinen KurdistanS dikarin heta dereceki di jiyana 
civaki de beşdar bibin, le ew j:i: tfuıe be, ji wan re 
tene mal dimine. 
Piraniya jinen KurdistanS li bajaran wexten xwe, li 
malan bi kar tl baren tradisyonel derhas dilcin tl ji 
aliye abori ve giredaye meren xwe ne, baven xwe 
ne ... Rolen jin tl meran pirr zelal haılye kifşkirine. 
Li gundan j:i: piran1ya jinan li derve kar dikin; le 
karen wan, ji ber ku be maaş e, xuya nabe. Di 
gelek malan de stroktur u hiyerarşi hindik-zede 
weha ye. Ewil xwezur, lawe mezin, :xwesu, geruma 
mezin, zaroken din tl di daw1ye de ji buk te. Yan j1 
bav, lawe mezin, de fi pişt .re k eç ten. Keç :ıfi di:ıe
wicin tl heta :ıewace li gor esasen ku çi ji bilkan ret 
xwestin mezin dibin; iteat, bedengi, zede kar tl 
xi:ımet, pivanen esas i ne. 
Em dizanin ku gelek faktoren ve pirse hene. 
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Faktoren civaki, oli, abori, siyasi u netew1: çend ji 
wan faktoran e. Ne azadbuyina Kurdistane bixwe 
astengiyek pirr giring e li peşiya p<!ştaçuy'ina jinan 
u her weha li p<!şlya tevayiya civa te. Di her male 
de, yan j1: di her heremen KurdistanS de rewş ne 
sed! sed weha ye. Her tim rewş u şerren Istisnai 
hene, le ewana kaidan xira nakin. Nuhali Kurdis
tane gelek ta bu hatineşikandin. Gelekjin derketine 
çiya u şer dikin, an ji di komel, rojname u hwd de 
kar dikin. Ew bixwe p<!ştaçuylneke pirr mezin e ji 
bo civata me. :edi gelek jinen ciwan naxwazin 
rolen tradisyonel qebftl bikin, ger fersend bib'inin 
hewl didin xwe da ku wan rolan ji ser xwe 
bavejin. 

Li civata Swede 

Li gor tecruben me ye curbecur di jlyana Swede 
·- de u li gor tecruben me yen komelayeti, em dika

rin ji hin pirsan re işaret bikin. 
Y ek ji van pirsan; pirsa h'inbftna zimane swed:i fi 
xwendin ft nivlsandine ye. Ge!ek jin li Grundvux ( 
Dibistan ji bo mezinan ku xwendina wan ne gelek 
e) di roje de se seet, bi salan dixw'inin ku zirnan fi 
xwendin, nivlsandin ferbibin. Çundina elihistane 
bixwe bfiyereke pirr guharti u nfth e. Kes di pişti 
emre 30 sali, 45- SO sali de dibistan xwendine 
hesep nekiribft fi jibo ve bilyere ne xwe hazir kiri 
bft, ne j:iweha hatibu mezinkirine. Li gor raporen 
~w&l1; jinen biyan:i ku derin dibistane gelek caran 
ıı bo xwendine ne xwediye motivasyon in u pirr 
xwe nadin ser h'inbuna zirnan u· meslekeki. Le tet 
zan:in ku di roje de, xwendina se seet zimen jibo 
herkeseken ji kem e u hlndekari bixwe ne effektiv 
e. J~en biyan:i ji jinen Swede piretir'in nexweş di
kevın. Ew j:i dibe asteng li p<!şiya xwendin u kar 
ditine. Di nav jinan de nexweş:iyen wek eşa pişt, 

_ lıusfi, mil, !ing, mede, eşa seri pir ret d:itin. Ji ber 
· n~~eşiye gelek jin bi mehan rapora nexweşiye 
dıgrın, pişt re ji zft teqawid dibin. :an ku ji ber 
nexweşiye, di karen taybeti de kar dikin j1: hene. 
]inen Kurdistane, wek jinen Swede bi reheti ne 
jiyane. Jinen KurdistanS li welat, xizan:i teda 
dijmin ~ş~ ft di al:iki de ji, li mal u li civ~re ji 
~er ku ıın ın rewşa wan zor e. Van tiştan u pir 
tıştCn. din li ser psikoloji u laşe wan tesir dike. Li 
"':eJat, xwendin u karkirina jinan ne tradisyona 
gışti ye. Ji bo gelek jin, ro !en xwe yen ku ji wela t 
an:ine, di demeke kurt de ji ser xwe avetin gelek 
~hmet e. P. ber ku li Swede i! herema malebi gişti 
dı hustuye ıınan de ye; kombınasyona mal, kar di
bistan ji bo jinan pirr zor e ft problemen din der
dixe p<!şiya wan. 
?<:JeJt jin li vir qursen mesleki xwendine ft kar 
dikın. Bi dehan jin ji li vir dibistana bilind xwendi 
ne. Jlıen Kurdistane li Swede bi gişti karen ma-

mostati, hemşireti, fabrika, poste, tercuman!, xiz
meta piran, tedawiya diranan, paqiji, lokanta, 
mitbaxe dikin. Gelek jinen kurd ji ne xwed:iye 
kareki ne, ew ji problemek mezin e li p<!şiya jinan ft 
malbaten wan. :an ku di welaten xwe de dibistana 
bilind xwendine ji, li vir ji ber ku diploma wan 
naye qebul kirin mecbur dim'inin ku ji nft ve 
bixwinin u kareki din ku je re ne ewqas xwendin 
hewce ye qebul bikin. D:isa j1: di piyasa kar de, kem 
ji wan dikarİn kar bibinin. 

Revberdan u hin pirsen malbatiye 

Hatina Swede, aboriya serbixwe, xwendin u karki
rina li derveye male; bilyeren taybeti ne ku tesiren 
mezin di struktura male de, di jiyana malbati ft 
civaki de kir ft bi xwe re hin guhartinen ber bi çav 
an'in. Bi taybeti van jinan ku li welat kar nedikirin, 
li vir fersenda xwendin u karkirine ditin; xwediye 
statuyek nfth bun. M ne tene jine male ne. Ew ji 
kar dikin an ji bi awayek:i debara male re şir:ik 
dibin. Ve rewşa nuh, hin pirsen malbatiye j:i bi xwe 
re ani. Ji ber ku her guhartin bibe nebe problemen 
nUh bi xwe retine pe(ıya mirovan. Gel ek caian van 
guhartinan hewqas zu çedibin ku ew bi xwe 
zehmeti dikşlnin da ku rewşa nUh di esle xwe de 
qebftl bikin, xwe bixwe nas nakin. Derd ft kulen bi 
salan, jiyana bihuri, daxwaz u hlsen ku bi salan di 
nav mirovan de buye, ji ber be imkanetlye ft ne 
rewşa musait xwe veşartine; fersend ditin ku li 
civata Swede derkevin hole. Bingeha kirinen me 
yen :iroy'in, j:iyana me ya bilıuri ye. :an ku li welat 
mecbur man ku rola jinan li male ft li derve wek 
civat dixwaze qebul bikin; li vir edi hin ji wan ve 
mecburiyere his nakin. :an ku xwe be şik xwed:i ft 
reıse male hesap dikirin, li vir ketin valahiyeki 
mezin u hwd. Zarok ji para xwe girtin; gelek 
cudabftna terbiye male u ya dibistane, li gor rewşa 
malbat u mezinbuyina wan li ba zarokan pro
blemen curbecur çekir. Ji bo wan hatina welate 
nUh bi xwe problemeke mezin e. Hin zarok li 
Swede, ji ber ku de ft have wan hev u du berdane, 
pirrtir caran ji baven xwe dur k etin an ji kem caran 
baven xwe dib'inin. Hevberdan, tesir li ser her 
endame m~lbare dike; le, heri pirrtir tesir li ser jin ft 
zarokan dıke. Ger ew berdan ne bi xwestina jine 
çebuye_ ft ev jin ji ne bi her awayi xurt e, xwediye 
xwendın, kar, heval u hwd. n:ine ye, ji bo we jiyan 
pirr dijwar dibe. Ji ber ku di civata kurdan de, 
berdan ne ji meran re, ji jinan re şerm e u edeten 
~a~~kal h~r .tim jinan mahkum dikin. Li gor ista
tıstiken Swedı, hevberdan di nav biyaniyan de 
zadetir tet d:itine. Zewac ji, hevberdan j:i du 
biiyeren normal in ku di navbeyna du kesan de ye. 
Her tekil!, dive li gor esase dilxwestin u biryara du 
kesan bibe. Ne ku bi zore tişren din u pivanen din. 

Berdewam dike 
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DiROK DÜBARE DIBE 
n Kurdistana başur de 

şere birakfi:jlye rawestiya. 
Ki qezenç kir?, ktjan haz bi 
ser ket?. Kese k ji. Gele 
Kurd zirar kir. Bl sedan 
kadir fi peşmerge hatin 
kuştin. Bi sedan zarok eum 
man. Jin bfin j inebl. 
.Abori'ya xirab ji bere xirab
tlr bft. U peşbere Clhane 
qimet u rumeta Kurda 
daket xware. Di nav 
herama Soran u Bahdlnan 
de toximen ktn fi nefreti! ji 
nftve heşln bftn. Dijminen 
Kurda, dewleten dagirker 
keyfkirin, çapiken xwe li 
hev xistin, gotin: 
-«Binikin!. Kurd hev fi du 
dikujin. Kurd nikarin xwe 
bi xwe Idare bi kin» 
:Mı.sud Bemani beyan da, 

got: 
---«Em xwe nikarin Idare 
bikin, bila Yekitiya Mle
tan(F..M) ben me idare 
bikin.» 

Ji bo Kurdan dlrok her 
dem dubare dibe. Di dema 
Osmaniyan da ji Kurdan ji 
Padtşahe Osman! Yavuz 
Selim re gotin 'Em xwe ni
karin Idare b iki n.". 
Wek tet zanin, Padişahe 

Osman! Yavuz Selim ji mlr 
fi: begleren Kurdan re 
got: «Ji nav .xwe yek mlre 
rniran(Beglerbegt; 
helb ijerin b ila we Idare 
b ike." 

idrlsa Bitlis! ji Yavuz 
Selim re got: 
-«Ew Kurd in. Di nav xwe 
de bi hev nakin. De herkes 
beje ez bibim Mre Mran. 
Padtşahfm tu bi xwe yeke 
taytn bike bila herru Kurd 
itiate wi bi kin.» 

Km wehanel. Kı!manl 
fi qelsiya wan ya heri mezin 

ıi ewe ku; mejiye dewletbilııS 
di sere wan de ronenlştiye. 
Baweri'ya wan bi xwe, bi xwe, 
bi haz fi quweta xwe tfine ye. 
Çave wan tim derve ye. Dive 
biyani wan idare bikin. Ji hev 
re rrıl!r in, ji dijmin re nemer 
in·:xwe disterln dijrrin. Dagir
keriln dijrrin, wan bera hev (i 
du ji dide u wan lihev ji una. 
Je xwe yen ku mirov lihev 
bine, her tim dikare mirov 
bera hev ji bide. 

Mesud Ber.:ani u Qılal Te
lebanl di bin çavkaniya 
Tirkiye de, di bin deneUma 
MT'e de li Silop1'ye hatin cem 
hev, li hev hatırı, bi hevre 
beyana aşittye çilkirin, şer 
dane rawestandine. Bila 
herrlu seroke Kurelen Başftr li. 
gundekt Kurdistane be hayl ft 
deneUma Tirklye bihatana 
cem hev (i bi hevre aşitl 
çilkirana. Ew gav dibun 
aşitiyek bi rlimet. Le nftha di 
bin emd! Tirklye de aşltiyek 
rureşl çekirin. 

Mejiye eşirti u feodaliye 
mirov dixe ve hall. Ere nave 
rexistinen wan partiyen siyasi 
ne, le rrejiyen wan ~irttye. 
PDK-Y partiyak eşlrtıye ye. 
His. fr ramane n ve partlye 
pivanen eşirtl u feodalitlye 
derhas nekirlye. Xete fi: 
kemaniye YNK'e jl pere. Wer
hasil, di ve şere birakuıiye de 
xetaye herduwa ıi heye. 

Jı PDK-Y xtyale ku ew bi 
altkarlya Tirkiye u irane 
YNK'e ji hale rake. PKK'e jl 
Kurdistana Baıllı- biqewiri'ne 
de her tişt ji we re bimlne. Le 
nizane ku de dora we jl be. 

Drok ji bo Kurdan bi her 
awayi dd:ıare dibe. Plan (i ley
istiken weha di dema bere da 
ji, ji aliye dijmin ve di nav 

Kurdan de hatibft bi kar 
antn. Di dema şere Osmani 
fi Rus'an de, serbazilk 
leşkeren Rusan di birantnan 
xwe de dibeje: 
-<<Me gava erişe eşirek 
Kurd dikirin, wan bi şfiran 
qir dikirln, dikuştln, eşira 
din disekiniyan seyr dikirin, 
heta keyfa wan dihat. Wan 
digot qey, ger ev eşir jl hale 
rabe, de erd fi dehlen wan, 
mlirg u kaniyen wan, pez u 
dewaren wan jl we aşiri re 
himine. Le nizanibU:n ku em 
gava we eştre ji hale rakin, ~-
de dora wan ji be.» ·. 

-Dve PDK-Y u YNK 
jiblr nekin xurttya wan 
xurtzya gele Kurd e, qelszya 
wan ji qelsiya gele Kurd e. 
Ku ji wan yek bi plan u ley
istiken dijmln ji hale rabe, 
de dora ye dinji be. 

Dewletiln dagirker(Tirklye, 
iran, Irak, Suri'ye) ji bo ku 
hukmata Federe a beriima 
Kurdistana Başur jl hale 
rakin hezar tewlr 'leyistik 
dileyizin, pilan çlldikin. 
Kurd. dive nan Ieytstiken 
dijmin. Dive Kurd pll.anen 
dijmin puç derxin. Ji bo wıı( 
ji, di ve di nav xwe de 
yekl:tlya xwe qihim bikin, 
heza xwe xurt bikin, bi xwe 
bawer bin, li dij dijmin yek 
dil, yek deng bin. Dive ev 
tlşt baş be zanin, yektttya 
Kurdan, serketina Kurdan 
e. Bi mejiye eşirtiye Kurd 
nagihtn çlyek. Dive mejiye 
devlethune derX:in peş. 
Yektttya eşirtl na, yekltiya 
netewayi her tim dive be 
parastı n. 
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KÖBT "DBMOKBAT MBBMBTCİJU.BR" 

ödeyerek, onların Kürdistandaki kirli savaşiarına 

yardım ettilderini bilmeyecek kadar cahil yada 
olabilirler mi?. Yoksa tüm bunları bilerek TC'ye 

yardım etmelerinin anlamı nedir?. 
Ben sabıslarla ilgilenmediğim için, isiınierin 

üzerinde durmayacağım. lstiyenler resmigazete ve 
Hürriyet gazetesinde askerlik dönem isim liste

lerine bakabilirler ve 'Kürt Demokrat Mehmet

ci/derin' isimlerini öğrenebilir/er. Ben burda bu 

mantığın altım. çizmek istiyorum. Bu mantık belki 
bazıları için hiç önemli olmayabilir, ama benim ve 

birçok Kürdistanh icin çok önemlidir ve tiksin
diıicidir. Nedir bu mantık?. Nedir bu kişilik?. Bu 
mantık kişiliksizliğin mantığıdır. A J7l1 kişiliği tarih 

boyunca yaşamadık mı?. Bu tipleryüzünden 
Kürdistan 'm köleliğine damga vurulmadı mı?. Bu 
'demokrat mehmetçiklerimiz' bile bunları binlerce 

defa ağızlannda geveleyerek bunları EHralamadılar 

mı?. Onbinlerce markı TC. nin kasalarma gön
derdiğinizde hiç mi yüreğiniz yanmadı bu halka. 
Tansu Çi/er, yurt dışmda bulunan türklere '1000 

Alman Markı gönderin yeter' dİyordu. Sizler!, 
beyler bin değil on bin markı hem de düşman 
dediğiniz ve onu yıkmak için bunca yıhmzı feda 

ettiğiniz TC. ye ödediniz. Hangi yüzle bu hallan 

karşısma çıkacalsınız, merak edİyorum doğrusu. 
Hallamız böylesi kişilikleri çok görnıüş ve onları 

defterine kaydetmiştir. Fakat sizler bu yaptığınızı 
hiçbir zaman unutmayar.aksuıız ve onun vıj"dan 

azab.uıdan hiçbir zaman kurtulamayacaksınız. 

AÇIKLAMA ve DÜZELTME 

-Hevİya Gel' in geçen sayısında yayınlanan 
CIW AN iınzalı "Parti sorunu ve Sosyalist 
Demokrasi'.yazısı N. Zaxurani 'ye aittir. 
Düzeltir, okuyucularnnızdan özür dileriz. 
-Geçen sayunızda birinci bölümü yayınlanan, 
ÖRGÜT,ÖRGÜ1LÜLÜK ve ÖRGÜTSEL 
NORMLAR adlı yazının ikinci bölümü gele

cek sayunızda yer alacaktır. 
-Geğen sayunızda 16 sayfadaki yazının üç' cü 

paragrafındaki 'genelde' olarak çıkınası gereken 
kelin:ıe 'panelde' olarak çıkınıştır. Düzeltir özür 

dileriz. 
-Geçen sayıda şiirlerini yayınladığıımz, şair 
'DILBIXWİ' DILBIRIN olarak yayınlanmıştır, 
düzeltir özür dileriz. 

ŞIT ŞER SAY XELAT 
Ramazan ÖZDEMİR 

Paşay welat zaf niwoş, çim yi bi 
kor. Çiqas hekim aıııiy sar der yaw 
çare nidow. Yaw çare yuw tek est 
•şit şer say xelat• paşa binay 
bişim, bisaw leşey xura, bisaw 
çiman xura aybiyniz bur bon 
waşwar. 

Çaw çftn şuwr in dari biyar. Paşa 

"kom in dari biyar ez kaynay xu 
don bide. Çina mira biwaz ez don 
bide." Xeber şuwna heme ca. Komôk 
pey hesaw xu ti best omow kay 
paşay. Von •:ıııa şV.wn şit şer say 
xelat own". Lac axo, begon u miro 
yiz ha inin miyondiy. KomUk omow 
paşay erşawO.t. Toyn şilwn şit haro 
own paşa şimon sawoo leşey xura 
varra pey bon xidar. Tayn şit 

ıııişno, bizo u ıııongo own. Toyn 
sayan boriyan ü caloniz own. Paşa 
piy hawl niban. Toyniz şuet şit 
qutiko own paşa varra pey bon 
xidar. 
Yow xort zaf feqir hindok cil 
(ki.nc) yi ti.ra pi.rtiliy bi.. Ti.ra 
von kaçalek. 
Keçelek •Bz hey şüwr deray paşa 

qe mi.niarşawon• şown ver bar pa
şay xiztmkar ni verdon şuwr zer
re. Benna galgaliyin veng şuwn 

paşay. Paşa "Aw çi veng ha yon.• 
Xizimkar •yown keçelok gamarin 
bdyi omow tira b6y virsikanna von 
ez şuan PAtaY veynen. semid dari 
omow." 
Paşay "Wa biyor zerre.• 
~eçelak şuwn zerre pafayra •Bz 
qay61 şuwr in dari tuyr biyar. • 
Paşa destur don bide. Xizimkar 
xura •yaw taq kinco 6. yaw astor 
tibest bidir keçelek wa şuwr.• 

ıteçelek xu ti beston hiin cayer. 
Zaf ş6.wn toyn şôwn rayşt yow çat 
rayero yon. Ba ser yaw rayerid 
niştaw kolll şüw peysami omow. -
Keçalak •welok sar in rayerid ha 
ona niştow sa ez gerek in rayara 
şV.wr. Mi cey çi disa ez in rayer 
sor viynen ay cayan binona çi 
niviynen. • Beton inJı:iy k.,....,_ 
ginaw in rayer tereaw peyser 
ageyraw. ( JlQıl kin• l 
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MERŞA KURDAN 

/ID l;llt1JI#l 
Hllvtya Gel hejmar 42 de, 

em li ser ALA KURDAN 
seklnibfin. Jl bo her nete
weyek girtngiya .Ale fr 
girlng)ya Mırşa we ya rrilll 
(Netewl) heye. Netewe be al 
nabe. Netewa Kurd ji wek 
hemfr neteweyen Clhane 
xwedane Al u :M:ırşa xwe ya 
mil lİ (Netewi') ne . 

Ji bo yek. Alek a millt, di 
nav rexıstinen Kurda de (di 
nav PKK u · yen din de) 
nakokiyek heye. Me ve 
rastiye di Heviya Gel 
bejmar 42 de hanibil zirnen. 
Le, em gelek keyfxweş fr 
c!i!§ad in ku ji bo :M:ırşa rrill 
(Netewi) a Kurdan di nav 
tu rexıstinen Kurda de 
nakokt tfine ye. Hemfr ji 
(rexistin9n her çar peııeyen 
Kurdistane)Mırşa Ey .Hsqtp 
merşa milli a Kurdan qebUI 
dikilı. Rexistlnen Kurda di 
heınfr şev Q meşen xwe de, 
merşa millt Ey Bsqip'S bi 
yek dengt dibejin. 

:Miırşen hentk netewen 
aha~ bi naveroka xwe ve 
gel ek paıverfi ne. Wek 
nimfrne(rmsal ~ merşa Tirka 
a milli, marşek pirr 
ntjadperest Q paşverfr ye. 
:Merşa netewa Kurd, Ey 
Reqip, merşek pi!şverfi ye, 
merşa şoreşgeriye ye. Kurd 
bi ve merşa xwe her tim 
serbilind In. 
Mrşa Kurdan a mım, Ey 

Reqtp bi rasti Q zanistl li 
gor re""'la Kurdan hatiye 
amadeklrln. "Kes nebe 
Kurd dlmirln, Kurd jin 
div~n" Li dlj tfinebfrn tl 
wendabfine hebfiria Kurdan 
dide diyarldrin. ''Em xcırten 

EYREQIP 
Ey reqip her maya qewrm 
Kurd zirnan 
Naşike fr danaye topen zernan 
Kes nebe Kurd dimirin, Kurd 
jin diven 
Jin dibe qet nakeve Ala 
Kurdan 

Em xorten Mıdya fr Keyxus
rev In 
Seyr b ike xw1na di yan me da 
rijand 
Kes nebe Kurd dimirin, Kurd 
jin diven 
Jin dibe qet nakeve Ala 
Kurdan 

Em xorten renga sor u şoreşin 
De bi xw1n neqşln bik.in taca 
c:lhan 
Kes nebe Kurd dimirin, Kurd 
jin diven 
J"'ın dibe qet nakeve Ala 
Kurdan 

Lawen Kurd rabfina ser xwe 
wekşi!ran 
Din iman ayin iman Kurd fr 
Kurdistan 
Kes nebe Kurd dimirin Kurd 
jln divan 
Jin dibe qet nakeve Ala 
Kurdan 

Lawen Kurd tev hazir t:ı: 
arnade ne 
Can nda ne can nda tev can 
nda 
Kes nebe Kurd dirririn Kurd 
jin diven 
Jln dibe qet nakeve Ala 
Kurdan 

renga sor fr şoreş In" 
Şore;;geri (i dkoşeriya 
Kurdan dide riişandan. 

'Din iman ayin iman Kurd 
u Kurdistan" Qaraktera milli 
ya merşe dide xwi'yaklrih. 
"Lawen Kurd hazir fr arnade 
ne ... Can nda ne tev can nda" 
rewşa canndayen Kurd yen 
ku ji bo rlxgari'ya welate xwe 
(i azadiya gele xwe cane xwe 
dikln feda, tine berçavan. Bi 
rasô ji Kurd canf'ıda ne. Kiim 
millaten din bi qasi .netewa 
Kurd ji bo şere .Azadi fi s~~-
webfina xwe Xwln ret!Lc:. 
V'Jiık ku şahide Ezlz Qasimlo 
ji dibeje: "Bi qasi ku me 
Kurda ji bo Azadiye Xwln 
retiye, li dinyaye tu xelkek, 
tu neteweyek bi qasi me 
hewqas xwin neretiye." 

Ye ku me~ Kurdana milli 
Ey Reqip e niv1sandtye 
Dildar e. Ew ji Kurdistana 
Başfrr e. Di sala 1918 de di 
Koysincake de ji dayik bllye. 
Dibtstana nav1n di Hewlere 
(Erbtle) de 0: dibtstana 
hiquqe ji di Baxdat'e de 
qedandiye. 

Dildar derheqe çand fr 
edebiyata gelen rojhil.( .· 
navtn de gelek pirtt:ı:k 
xwendiye. V'Ji gelek helbest 
nivisandiye fr di wan hel
besten xwe de rewşa jiyana 
gele Kurd fi proplermn Kurd 
u Kurdistarii, doza Kurdana 
netewayt haniye zlman. Hel
besten wl di nav keç P. xorten 
Kurd de hatibt:ı: belavkirin, u 
ciwanan bi ezl:ıer helbesten 
wl dixwendin. 

Grhan DII.Ş.AIJ 
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