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KONGRE B1LD!R1S! 

Türkiye Kürdistaıı Demokrat Partisi T- KDP kongresi, burjuva mil

liyetçilerinin engelemelerine ve çeşitli zorluklar a r agmen bir sü

re önce gizlilik şartları altında Türkiye Kürdistanı '.nda toplandı. 

Kongre,partinin eski yöneticileri,yurts'::B!er aydınlar kcylüler ve 

sosyalistl erden oluşmaktaydı. 

Kongre ihtiyacı,I965'te Irak ihtilalinin etkisinde kalan yurt

severlerin yönetiminde burjuva demokrat yurtsever bir çizgiyle Tür

kiye Kürdistanı'nda siyasi faaliyetlerine başlayan Kürdistan Demok

rat Partisi'nin,I972'den sonra Irak ihtilalinin giderek yozlaşma

sı ve gerilemesi,ABD emperyalizminin ve !ran sömürgecilerinin gü

dümüne girmesi, bu arad·a faşist bir darbenin Türkiye halklarının 

başına çöreklenmesi,devrim etkeninin gerileyip devrimci güçlerin 

dagılması,gericiligin hızla tırmanıp örgütlenmesi sonucu T-KDP'si

ni burjuva demokrat yurtsever bir çizgiden,burjuva milliyetçi ge

ricibir çizgiye,sömürgeci ve faşist partilerde çalışan toprak aga

larına kadar uzanan çeşitli gerici güç:lerin çıkarını içeren anti

komünist bir çizgiye kayışına yu~tseverlerin duydugu tepkiden dog

muştu. 

T-KDP Kongresi iki yıldır süren Irak ihtilalini selamlıyarak 

çalışmalarını sürdürdü. Kongrede burjuva milliyetçilerinin toprak 

agalarının çıkarlarına el sürmeyeri,sömürgecilere karşı aktif bir 

mücadeleye girişilmesini öneren programını red et:cesiyle birlik~ 

te,~~rtseverlerin,demokratların ve sosyalislerin örgütsel dagınık

lıgı da görülüyordu. Bu eksiklik kongrede açıkça kendini belli e

tirdi. Yine de kongre,gericiler açısından gerileme,yurtsever demok

ratlar ve sosyalistler açısından bir adım daha ilerlemedir.Kongre 

yurtsever demokratların ve sosyalislerin sunduğu parti tüzügünü 

ve programını,siyasal rapor~~u kabul etti.Eski gerici burjuva mil

liyetçi kligi devirerek yerine yeni Merkez Komitesini seçti . Böyle

ce kongre ~ürt Ulusal hareketi içerisindeki gerici-bir kolu daha 

kırarak önemli bir tarihi görevini yerine getirdi.Kongre,bir bü

tün olarak , burjuva milliyetçi klikle tek tek,örgütsüz yurtsever 

sosyalislerin zaman zaman had safhaya ulaşan ve ~ericilerin müca~ 

delesiyle bazen aksadı. Ancak bütün bu olumsuzluklar kongrenin 

mantıki sonucunu de~iştiremeıli.Ve yurtseverlerin burjuva milliyet

Çi kligin iki ateş içerisinde kalan kayıtsız,kararsız tutumlarını 

eksik te olsa açı~a vurmalarını engelliyeınedi.Kongre,Merkez Komi

tesi Başkanı • ••••••• • yoldaşın konuşmasından sonra Kürt Milli mar

şıyla sona erdi. 

Kongre,hızla yükselen ve daha çok yurtsever demokrat kitlele-
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r i i çine al arak geniş_leyen siyasal eylemlerin,sınıf karekterini 

ve pratik sorunlarını isabetli bili.rnsel bir tarzla ele alarak 

çözüme baglayacak güçlü bir siyasi ve ideolojik gelişmeyi kendi 

içinde salıyamadıgını açıklarr,akla birlikte,Kürdistan ulusal kurtu

luş hareketinin genel gelişme dogrultusunu,dünden bugüne gelişini 

ayrıntıl.arıyla inceleyen yeterli ve doyurucu bir çalışmaya zaman 

kaybetmeden girişilmesini kabul etti. 
Kongre,yüzyıla yakın bir süredir bağımsızlıgı ve özgürlügü i

çin en çetin,en uzun savaşlara fedakarca katıanan Kürt Halkının, 

hala bagımsızlıgına kavuşamayışını ve bütün ulusal direnişlerinin 

yenilgiyle sonuçlanmasının,ardı~da da Kürt işçilerinin,köylüleri

nin,aydınlarının ve bütün direnen namuslu yurtseverlerinin sömür

gecilerce katledilmesi ve zalimce baskılara maruz bırakılmasının 
nedeni;feodal bölünmüşlük ve ulusal direnişiere katılan çeşitli 

sınıf ve tabakaların dini önyargılara ve siyasi zayıflılıga sahip 

olmaları yanında,başlıca ve daha önemli nedenlenden birinin de,bu 
ulusal hareketleri günümüze kadar yönetegelen feodal aşiretçi li

derligin sınıf karekterinde var olan uzlaşmacılık,kısa görüşlülük 

feodal ve aile çıkarını bütün halkın çıkarına tercih edişleri an
layışında yatıgını belirtti. Ayrıca kongre,işçilerin,köylülerin i

rade ve özlemlerini yansıtan ve sınıfların sınıf çıkarlarını koru

ma özelliğini taşıyan bütür. halkın menfaatlerini gözeten daha sag

lam,daha geniş,daha demokratik devrimci bir örgütün yaratılmasını 

hayati bir ihtiyaç ol·~uğunu kabul etti. 
Kongre,toprak ağalarının,tefeci tüccarların,toprak agaların~ 

dan,zenginliklerinden ellerini çekerek Kürdistan Halkınınmenfeat

lerine dört elle sarılmaya asla yanaşamıyacaklarını Kürdistan Hal

kının da bu beylerden böyle bir umut beklemedigini,ayrıca bu bey

lerin Kürdistan'ın bağımsızlığı uğrUna savaşmayı inatla,kıskançlık

la isteyen çokça yurtseverlerin kanını kendi aile ve aşiret çekiş

melerinde akıtmak.akılsızlığı ve cinayetinden asla vazgeçmeyecek

lerini ve bu bayların kör,topal,yarım yamalak ulusal hareketten 

yana· görülmeleri sırrınının kendi otoritelerini ve zenginlikleri

ni koruma endişesinde yattıgını açıkladı.Kongre,Kürdistan halkı

nın kendisini köleleige tutsak etmek isteyen sömürgecileri ve feo

dal ~criciliSi yıkarak bütün zalim .elleri kıraca~ına,ergeç özgür

lügüne kavu~acaeına ve öz~ür,demokrat,ilerici ve anti-emperyalist 

halklar arasında yerini alacağına olan güçlü inancını defalarca 
tekrarladı. 

Kongre,zorluklarla mücadele yolunu değil,zorluklar karşısında 

kaçacak delik arayan,çulunu çabutunu satarak sömürgecilerden af 

dileyen Kürt ulusunu küçük düşürücü,uzlaşm yolunu seçen gerici 
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burjuva milliyetçiligiyle asla bi~ arada yürünemiyece~ini ve geri

ci burjuva milliye tçilerinin beylik tutumlarıyla ba~ımsı zlı~a gi

di lemiyecegini ve sömürgecilere karşı birlik oluna:n;tyac :r.~ını ,hal

kın ~aderiyle bu beylerin kaderlerinin ayrı ayrı ·oldugunu vurgula

dı. Ayrıca kongre,halkımız.ın en acı yenil giler anında bile yılgın

lı~a kapılmadan en kuçük olanaklarını özgürlügü için cesurca ve 

mertçe kullanmaktan hiç bir zaman çekinmedigini,ancak halkımızdan 

hiç kimsenin gerici milliyetçiligin öncülügünü içine çekmesini is

tiyemiyecegini,çünkü bu beylerin yönetiminin geçmiş Kürt ulusal 

savaşlarında en az direnen,hatta çektiklerikitlelerin devrim~i he

yecanını korkuya bogdukları görüşünü onayladı. 

Kongre,feodal gericiligin ve sömürgeciligin bugünkü aşamada 

Kürt halkının baş düşmanı oldugunu,Kürt halkının geodal gericili

ge ve sömürgecillige karşı savaşan tüm yurtseverlerin birlik ve 

dayanışmasını saglamadan özgürlügüne kavuşamıyacagını belirti.Kon~ 

gre,ulusal kurtuluş güçleri arasında olumsuz etkenlerin de bulun

dugunu,bu olumsuz etkenlerden göze en sivri"çarpanın sömürgecile

rin halk güçleri arasındaki çelişkilerden bölücü ve sekter egilim

ler çıkarmaya çalışmaları olduguna işaret etti. 

Kongre,Parti'yi ideolojik,siyasi ve örgütsel alanda ~arksizm 

Leninizm temelinde yeniden inşa etmenin bugünkü görevin me rk ezi

ni oluşturdugunu belirtti.Kongre,faşizme,emperyalizme ve sömürge

cilige karşı Türk halkiyle owuz omuza savaşmayı ertelenmez bir gö

rev olarak koydu.Ayrıca kongre,Kürt halkının mücadelesinin emper

yalizme karşı sosyalist ve ileri ci güçlerden yana oldugunu,bu du

rumu dogru kavramaksızın gerçek kurtuluşa varılamayacagına karar 

verdi. 
Kongre,Kürt halkının birligi saglanmadan,özgürlügü düşünülemi

yecegini herkese duyurmayı gerekli gördü. 
KAHROLSUN EMPERYALİZM,SÖMÜRGEC!L!K VE FEODAL!ZM~ 
YAŞASIN HALKIMIZIN ULUSAL BAGIMSIZLIK VE DEMOKRAS! M0CAD~LES1~ 

YAŞASIN GÜNEY ;KURDİSTAN' DAK! ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELE~1 1Z! 

TÜRKİYE KORD!STAN DEMOKRAT PARTİSİ 
t-1ERKEZ KOMİTES! 

1977 
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1 -MAYI.S 'TA F.NTERNASYür~AL!ZM BAYRAGINI YUKSELTEL!M ~ 

B~gün 1 Mayıs Dünya İşçi sınıfının birlik ve dayanışma gunu

dür.l886 yılının ilk baharında Amerikan işçileri,Am~rikanın Şika

go kentinde 8 saatlik işgünü ve asgari ücret talebi ile genel gre

ve gittiler.!şçilerin bu haklı direnişi kanlı bir şekilde bastırıl

dı. 1877 yılında da 4 işçi lideri burjuvazinin mi l itarist güçleri 

tarafından hunharca katledildi.Ne varki,işçi sınıfı öne sürdü~ü 

talepleri zorla da olsa alma başarısını gösterdi.1889 yılının Te

muz ayında toplanan Birinci Enternasyonal'ın ikinci kongresi,l MA

YIS'ı dünya işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma günü 

olarak kabul etti. 
Artık 1 MAYIS'ın Türkiye emekçileri tarafından hayata geçiril

mesi,bir olgu olarak vardı.Ve bu olgu zaman sürecinde gerçek haya

tını buldu-1925 yılında 1 MAYIS'ın yasaklanıp,"Bahar Bayramı" ola

~ak hayata geçirilmesi sömürgeci kemalist burjuva diktatörlü~ 

tarafından halk kitlelerine zorla benimsetilmeye çalışıldı.Ancak 

bu sonsuza dek süremezdi. 

1976 yılına kadar kısır bir döngü içine giren 1 MAYIS'ın kut

lanması ve anlamı,l976 yılının 1 MAYIS'ında görkemli bir şekilde 

DİSK'in öncülü~ünde ve !stanbul Taksim alanında kutlandı.Ancak 

1977 yılında yüzbinleri aşan bir ki t l ~nin katıldıgı 1 MAYIS işçi 

Bayramı,C!A,M!T ve KONTR-GER!LLA tarafından kana boyandı.Sonuçta 

34 kişi öldü,yüzlerce kişi yaralandı.Bu kanlı sahnenin yaratılma

sına opörtinia~~ve:reiizyo~iat gurupların böyle bir olayın yara

tılmasına olanak sa~ladı~ı gün gibi aşikardır. Bir tarafı suçlu 

göstermek,olqylara somut bir tarzda bakmamak ve gerçekleri çarpıt

maktan öteye bir anlam taşımaz. 

1 MAYIS'ın kutlandı~ı.l978 yılında da aynJ oyunların tezgah

lanmak istendigi bilinmektedir.Sınıf bilinçli proleterya,C!A,M!T 

ve KONTR:/ ·.-GER!LA 'nın oyunlarına ve şabloncu revizyonist ve opor

tünist gurupların provakasyonlarına Belmiyecektir.Sınıf bilinçli 

proleterya,kara:iı mücadelesiyle şablonculugun etkisiz bırakacak 

güçtedir.Buna inancımız tamdır. 
Bugün 1 MAYIS'ı bJtün dünya işçileri ve ezilen halkları kutlu

yorlar.!şçi sınıfının direnişinin tarihte yeni çaglar açtıgı,pratik

tc somutlaşmıştır.~u yeni çag proleter devrimcileri çaCıdır.Bu ça~ 

1 MAYIS'ların birikimi ve 1917 büyük ~kim sosyalist devriminin ol

du~u bir çagd~r.Emperyalizmin bugün gerilediği,sosyalist sistemin 

ulusal kurtuluş hareketlerinin ~e proleter devrimcilerin gelişti~i 
~ünümüzde,işçi sınıfının şanlı ! MAYIS bayrağını.yükseklerde tut

mak ve onun sınıfsız topluma kadar taş ımak Dünya işçi sınıfının, 
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ulusal kurtuluşçu halkl arın ve sc:3yal ist s istemin orr.ıızlarındadır. 

"Bütün ül kelerin iş~ileri ve ez ilen halklar birleşi~iz 11 slot;anın ı 

form üle ede~ ~çlincü e~tHrnasyanRl, dü~ya i~çi sınıfı ile e~ilAn 
h::ılkların ortak düçmana karş ı bir·liğinin somut örn eE; ini i fad8 e t 11 i ş

tir . Buı:; L.;n diinyan:...n dört bir ya~ıınde.,Asya'da Afrikı.i'da,Latin-Ameri

ka'da zlilme ,s ö~J rüye , sJ~ürse cılige,e rupe~yaliz~e ~ a her türlü ~ e ri
c i lige karş ı pr ole te r devrimler ve ulusal kurtuluş hareketleri 
büyük b .ir hı 7. la 7,afere d()gru yol al11akta, e.!Tiperyali zrrı girdigi buna
lımın ? aşkınlıgı i le mevzilerini bi-rer bi. re .-ı- kaybet:nektedir. 

Sosyalist sistemin varoldugu çagımızda,dünya i ş çi sınıfı ve 
ulusal kurtuluş çu halklarla sağlam dial"~ı:tn ·.: güçlendiği,eınp erya
list saldırganl ı ğın bu güç lerle g~letildiği tartışma götürmez bir 
beraklık arz etmektedir . Bu beraklık sosyali s t sistemin gllcü dünya 
işçi sınıfı hareketinin ve ul~sal kurt~luş hareketlerinin yükseli
şi bu üç ö~enin emperyalizm k~rşısındaki maddi varlığıdır.Bu var
lık emperyalizmi yıkacak,savaşsız ve sömürüsüz bir dünya kuracakt
ır. !çinde bulunduğumuz dönemde,emperyalist sa1dırganlığın ve emper
yalist rakabetin en yoğun olduğu bölge,hiç kuŞkusuz Orta-Doğu'dur. 
Emperyalist güçlerin tüm varlı ğıyla Orta-Doğu'yu e ld en çıkarmamak, 
Orta-Doğu'yu kendine daha fazla bağlamak ve gerek proleter devrim
cileri ve garekse ulusal kurtuluş hereketlerini bağmak çabası her 
geçen 8Ün daha da sertleşmektedir. 

Sömürge ve yarı s ömürge hal~larına karşı şu veya bu şekilde, 
bazen komplular düzenliyerek bazen hareketler içine ajanlarını so
karak ve ba zen de kukla hükümetler vasıtasıyla varlıklarının devamı 
için bü tün var güçlerini s eferber e tmekt edirler.Filistin halkının 
mücadelesini yıkmak için,bir yancan !srail siyonistlerini saldır
tırken,diger taraftan da gerici Arap r ej imleri hareketi boğmaya 
yönelmişlerdir.Dofar'da,Yemen'de, Birleşik Arap Emirliklerinde, Kıb
rısta,Umman'da,!ran'da ve Kürdistan'da bu tür i~renç oyunlar açık 
bir şekilde devam etffiektedir . Bütün bunlar Crta-Dogu'nun gerek yer
altı ve _yerüstü kaynaklarL bakımından zengin oluşu ve gerekse stra
tejik konumu itibariyle önemli bir yeri işgal etmes i,bu rekabetin 
ana noktasını teşkil eder. Ş imdi de Orta-Dobu'nun önemli bir mer-
kezini olu şturan emperyalist ve sömlirBecil e r tRrafından tutsak edi-
len ve uluslararası bir sömürGe statüsüne sokulan Kürdis t an,'a eöz 
atalım.Yiizy ıllardır Kürdistan toprakları üzerinde müdahal e sürüp 
~itrr.ektedir . Fakat ne y a zık ki tugüne kadar kesin bi r baş arının sa~

landıgına şahit degiliz. Kürdistan tarihi,uzun mücedeleler ve diren
meler tarihidir. Yakını,gasp,talan ve her türlü barbarlıga sahne olan 
Kürdistan halkı ,tarihte bir çok devlet kurmuş,yönetmiş ve sonunda 
bu devletler yıkılJp gitffiiş tir.Kürdıst an halkı sürekli zülme karşt 
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direnmesini bilrniş,bu gelenegini gunumuze kadar slirdürebilrre~i ba
şarmıştır.Kürdistan 1639 Kastri Şirin Antlaşmasıyla !ran ve Osman
ll !mparatorlukları arasında ikiye bölünmüştlir.Ancak bu dönem zar
fında dahi onlarca direnme hareketi göstermiş,fakat her seferinde 
direnmeler kanla bastırılmıştır.~kinci emperyalist paylaşım sava
şı neticesinde tesbit edilen yeni statüke Kürdistan'ı fiilen dört 
parçaya bölüşüyordu.(l923 Lozan Antlaşması) Türkiye,!ran,1ngiliz 
(Irak),Fransız(Suriye)sömürgecilerin işgaline işgaline terk edi
len Kürdistan halkı,kısa süre zarfında direnmeye başladı.Ulusal 
demokratik bir öze sahip olan bu hareketler,bazen bölgesel bir ya
pının dıŞına taşmadan,bazan tüm ulusu kapsayan bir harakat olarak 
kendini gösteriyordu.Fakat netice,yıkım,göçetirme,jenosit,asimi
lasyon ve eziklikle sonuçlanıyordu.Yalnız 1946 da gerçekleştiri
len Özerk Mehabad Kürt Cu~huriyeti,kısa bir süre varlı~ını koru
duktan sonra,iç dinami7.minin yetersiz oluşu sebebiyle kendini mu
hafaza ederneden yıkılıp tarihe karıştı. 

bu direnişierin günü~üze kadar gelmesi son büyük direnişin bur
juva toprak a~aları önderli~inin ABD emperyalizmi ve !ran gerici
li~ine dayanması sonucunda,6.Mart 1875 Irak-Iran arasındaki Ceza
yir Antıaşmasından sonra dagılması,bunun sonucunda Kürdistan halkı
nın büyük bir darbe yemes~,ABD emperyalizminin ve !ran gericiligi
nin Orta-Dogu'da güçlenmesine yol açan 1974-1975 Irak Kürdistan'ı 
hareketi de bize şu gerçegi ispatlamıştır.Zaman zaman feodalların 
önderlik ett~gi hareketler,birinc~ emperyalist savaşı sonrasında, 
bazan feodal burjuva karması önderliginde olmuştur.Egemen sınıfla
rın önderlik etti~i hareketler,belirli dönemıeninde başarı sa~la
salar bile,neticede emperyalizmin kuca~ına düşmakten kendilerini 
kurtaramazlar.Son Irak ulusal direnme hareketinin yenilgisinde ol
du~u gibi.Bu gerçeklerin ışıgında,Kürdistan'ın kurtuluş mücadele
sine burjuvazinin önderlik edecegj bir eylemle kurtulacagını iddia 
etmek veya bunu savunmak,Kürdistan halkını emperyalizme peşkeş çek
mekten öt~7e bir anlam taşımaz.Somut şartlardan hareket edilmeden 
şablonculu~u kendine rP.hber eden,sakat,bilim dışı ve halkı dışta
layan görüşlerde ergeç yıkı~a ugrayacaklardır.Ulusal kurtuluş sa
vaşlarında izlenen yöntemler ve dünya pratikleri bir sürü deney 
sermiştir önümüze.Hatta Kürdistan :tarihi incelendi~inde,sayısız 
deneylerio bize ışık tutacagı inanc~ndayız.Bu bakımdan yanlış yön
temler ve oluşturulan teorik belirlemelerin yaratacagı pratik yan
lışlıklar,milletlerin hayatında tamiri uzun zaman alan yaralar açar. 
Bunları bilerek ve görerek stratejilerin belirlenmesi gerekir.Kür
distan devrimi çok karmaşık bir sürecin eşiginde ve çok uzun bir 
mücadelenin başlangıcındadır.Küçük burjuva heyacanıyla çözümlene-
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cek bir sorun olsaydı,meselenin çoktan hal edilmesi gereki rdi.Bu 
anlamda Kürdistan sosyalistleri ,yurtseve r ve deır:i1.kratları olarak 
içinde bulundugu~uz süreci ve şartları çok iyi degerlendirmek ve 
dlinyada yaşadıgımızı unutmamak zorundayız. 

:::_,öyledi kl eriınizi toparlayacak olursak; şimdiye kadar Kürdistan' 
daki mücadelelerin yenil giye ugramasının ve kalıcı başarılar elde 
edememesinin sebei,burjuvazinin ve toprak ağalarının önderliginin 
olmasının yanında diğer bir sebep te,uluslararası durumun ve böl
genin şartlarının tahlil edilmemesinden kaynaklanmaktadır-Kürdis
tan devrimi,bizce uluslararası durumu,Orta-Doğu'nun ve Türkiye'nin 
somut şartlarını doğru degerlendiren,marksizme-leninizme inen,kit
lelerin devrimci özgüeline güvenen bir önderlik,Kürdistan devri~ci 
hareketini zafere ulaştırabilir ve kalıcı zafer saglıyabilir. 

Kardeşler: Yurtseverler! Devrimciler! Türkiye emperyalizme 1ha~ 

gımlı sömlirgeci bir devlet olarak,sömürgesi Kürdistan'la birlikte 
ı MAYIS'a girmektedir.} MAYIS'ın kutlandığı bugün Türkiye işçi sı
nıfı ile Kürdistan ulusal kurtuluş güçleri,ilkeli bir birlik yara
tarak birleştirilrneli,sömürgeci burjuvaziye,emperyalizme karşı mü
cadelelerini yogunlaştırmalıdırlar'.l MAYIS dünya işçi sınıfına sos
yalist sistemin ve ezilen halkların şahlanış günü olarak ilan ede
lim. 1 MAYIS dünya işçi sınıfının karalı mikanelesini şaniı bayrağı 
oJ d1ıgu gibi,eziJ en hAlkların ve sosyalist sistemin de şanlı bay
raıSı olma vasfını taşımaktadır.Çünkü 1917 Ekim devrimi sosyalist 
sistemi yaratırken,ulusal sorunu da sömürgeler genel meselesi ve 
proleter devrirolerin bir parçası haline getirmiştir.Ulusal kurtuluş 
aşamasında olan Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi sosyalist sis
temin,işçi sınıfının ve anti-emperyalist tüm ulusal kurtuluş hare
ketlerini ve sosyalist devrimleri yanındadır.Emperyalizmin,sömürge
ciliğin ve her türlü gericiligin karşısındadır.Bu bilinçle harake
timiz, gerek oportünizme ve gerek rev i 7.yoni zme ve gerekse şabloncu
luğa karşı mücadelesini sürdlirecektir.Kürdistan sosyalistleri tes
limiyetçiliğe,burjuva miliyetçiligine,feoôal aşiretçi gericiliğe 

. karşı yılınadan kavgasını sürdürP.cektir. 
Bugun iilkemizin ııluslararası sömürge oluş şartlarında l MAYIS'ı 

kutluyoruz.Emperyalizm,sömürgecilik ve fendaljzm yJkılacak,Kürdis
tan halkı ergeç bagımsızlı~ına ve özgürlüğüne kavuçacaktır.Bunu 
hiç bir güç engelleyemez ••• 

KAHROLSUN EMPERYALİZM, SÖMÜRGECİLİK VE FEODALİZM: 
KAHROLSUN FAŞ!ZM, ŞÖVEN!ZM VE SOSYAL ŞÖVEN!ZM. 
YAŞASIN GÜNEY KÜRD!STAN ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELEM!Z~ 
YAŞASIN KÜRD!STAN HALKININ BAGIMSIZLIK,DEMOKRAS! VE B!RL!K MÜCADE
LESİ! 

1 Mayıs 1978 
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B!R LEYLA ÖLUR B!R LEYLE DOGAR 

Ça~ımız emperyalizm ve proleter devrimler ça~ıdır.Bu ça~ın temel 

niteli~i 1917 Ekim sosyalist devrimiyle başlayan kapitalizmden sosya

lizme geçiş ça~ının olmasıdır.Ekim devrimiyle birlikte"artık ulusal 

sorun bir .avuç "medeni ulusun iç sorunu" olmaktan çıkmış,ulus}.ararası 

bir sorun (y~i emperyalizmin boyunduruSUnu kırma sorunu) ve proleter 

· devrimierin bir parçası haline gelmiştir.Ekim devriminin sonucunda 

ortaya çıkan SSCB,dünyanın ezen ülkelerin işçileriyle,ezilen ülkele

rin halklarını birleştirmek için bir köprü olmuştur.SSCB'nin destegi

ni alan ezen ülkelerin işçileri ve ezilen ülkelerin halklarının müca

delesi gün geçtikçe yeni mevziler kazanmış,emperyalizm,sömürgecilige 

ve her türden gericili~e karşı bü~k darbeler indirmiştir. 

1929-1933 yıllarında kapitalizmin dünya çapındaki buhranı,emper

yalistleri dünyayı yeniden paylaşmak ve SSCB'ni ortadan kaldırmak 

için bir dünya savaşının çıkmasına yol açtı.Bu savaşın kışkırtıcılı

~ını saldırgan !talya,Almanya ve Japon emperyalistlerinin oluşturdu~ 

faşist kamptan ibaretti.Savaş dünya demokratik ve sosyalist güçlerin 

zaferiyle sonuçlandı.Do~u Avrupa'nın bir çok ülkelerinde sosyalizmin 

zafer kazanması ve bu savaş dünya klasik sömürge sisteminin çökmesine 

yol açtı.II.emperyalist savaştan en karlı çıkan emperyalist ül~~ ABD 

oldu.ABD bir yandan emperyalist-kapitalist_sistemin jandarmal~~ını 

yaparken,diger yandan dünya işçi sınıfının,sosyalist sistemin ve ezi

len halkların baş düşmanı olan emperyalist ülke haline geldi.Başta 

ABD emperyalizmi olmak· üzere emperyalist ülkeler kendi pazarlarını 

korumak ve sosyalist sistemi ortadan kaldırmak için yeni sömürgecilik 

politikasını uygulamaya koyuldular.Bu yeni sömürgecilik politikası 

sonucunda NATO,CENTO,SEATO gibi vs. saldırgan askeri paktlar kurar

larken aynı zamanda da çeşitli ülkelerde askeri üstlerde kurarak bir 

yandan da !MF,A!D ve Dünya Bankası gibi sözde ekonomik yardım teşki

latları kurdular ve ilerici güçlerin iktidarda bulundugu ülkelere 

komplolar düzenliyerek,askeri darbeler yaparak kendi uşaklarını ikti

dara getirmeye çalıştılar. 
Emperyalistler Asya,Afrika ve Latin-Amerika'daki ezilen ulusların 

ve halkların mücadelesi sonucu büyük darbeler yediler.Bu darbeler so

nucunda bunalımı derinleşen emperyalizm varlı~ını ve mevzilerini ko

rumak için daha da saldırganlaşmaktadır.özellikle Çinhindin'de Laos, 

Kamboçya ve Vietnam'dan büyük darbeler yiyen ABD emperyalizmi saldır

ganlı~ını Orta-do~u'd~ arttırmaktadır.Kıbrıs'taki komplo,!ran'ın Do

fara saldırısı,!srail siyonistlerinin Filistin'in devrimci mücadele

sini yok etme çabası,l974-1975 dönemindeki Irak Kürdistan'ındaki ha

reket gibi vs. saldırı ve komploların ardında ABD emperyalizmi_vardır. 

10 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bugün Ort a-Dogu,emperyalistler arası rekabetin ve ant i-emperya l ist 
güçlerin,başta ABD emperyali zmi olmak üzere emperyalist ve gerıcJ 
güçler i n karşılıklı çatıştıgı bir bö l ge durumundadır . Bu bölge anti
emperya l i s t mücadelenin odak noktasını oluşturmaktadır . 

Orta-Dof!;u' daki emperye.l i zme ve ge rici lig;e karşı mücadelenin önem
li halkalarından birini d e 1639 Kasrı şirin ve 1923 Lozan antlaşmala
rıyla sömürgeci ve empe ryalis t güç ler - tarafından parçalanmış olan 
Irak ,!rfuı,Türkiye ve Suriye gibi emperyalizme bagımlı olan ülkelerin 
uluslararası sömürgesi olan Kürdistan'dır. Kürdistan yüzyıllardır is
tilalara maruz kalmış,köleleştirme eyleminin ve talanın yapıldıgı bir 
ülke olmuştur.Fakat bugüne kadar kesin bir başarı el~e edilmemiş olsa 
bile,istilacı kavimlerin emp~ryalist ve sömürgeci güçlere karşı her 
zaman direnmiştir.Bugün Kürtler ve Kürdistan denilince aklımıza dire
nen Kürt halkının direnme tarihi gelmektedir. 

LEYLA KASIM 13 Mayıs 1974 tarihinde Bagdat'ta,sömürgeci Baas i k
tidarı tarafından idam edildi.LEYLA KASIM'ın idam edilmesinin sebebi 
onun sömürgecilige,yerli gericilige ve emperyal~zme karşı savaşan bir 
Kürt devrimeisi olmasıdır. LEYLA KASIM sömürgecilere karşı taviz ver
miyen onurlu yurtsever ve devrimci tavrıyla her zaman Kürdistan'ın 
kurtuluş mücadelesini yürüten devrimcilere örnek olacaktır.LEYLA KA
SIM ve onun gibi binlerce insanı katleden,sürgüne gönderen,işkence 
yapan ve hapishanelerde ömür tüketmeye zorliyan sömürgeci Baas ikti
darı kendine ilerici maskesi takmakta ve ilerici güçlere kendini ile
rici bir iktidar olarak göstermeye çalışmaktadır. Bugün sömürgeci Baas 
iktidarının gerici ve sömürgeci nitelif!;i revizyonistlerce maskelen
mekte ve onun eylemleri karşısında ya sessiz kalınmakta ya da açıktan 
desteklenerek yaptıkları meşrulaştırılmaktadır.Baas sömürgecilerinin 
bu ilerici geçinme taktigi bizce onun Güney Kürdistan devrimci müca
delesinin,dünya devrimci,ilerici ve sosyalist güçlerden soyutlama, 
kendi halkının devrimci mücadelesini saptırma ve !srail siyonizminin 
yayılmacılıgına karşı kendi varlıgını korumak için ilerici ve sosya
list güçlere yaranma politikasınd~n kaynaklanmaktadır.Sömürgeci Baas 
iktidarı bir yandan ilerici sosyalist güçlerle ve bloksuz ülkelerle 
ilişkilerini sürdürürken dif!;er yandan da CENTO'nun üyeleri olan Tür
kiye ve !ran sömürgecileri ile ilişkilerini sürdürmesi ve gizlice 
tertipler,anlaşmalar yaparak Kürdistan devrimci mücadelesini bastır
mak ist.emekte, hatta Suudi Arabistan gericilil!;i ve emperyalizmin iş
birlikçfsi kukla Umman iktidarıyle "Basra Körfezi Güvenlik Paktı" gi
bi gerici ve saldırgan bir askeri pakt oluşturmaya çalışması,bir yan
dan revizyonist sosyal şöven !KP'ni legaliteye çıkarıp ve onunla iş
birlif!;i yaparken dif!;er yandan Arap ve Kürt devrimcilerini yurtsever 
ve ilericilerini baskı altında tutması onlara hapis,idam,sürgün ceza-
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ları vermesi,bir yandan sosyalist ülkelerle ekonomik ve ticari iliş

kilerini sürdürürken öbür yandan Irak'ı emperyalist ülkelerin sömürü 

alanı ve açık pazarı haline getirmeleri Baas iktidarının ne kadar 

ilerici oldu~nu gösterir. 
Bugün Baas sömürgeci ve terörcü iktidarının yaptıkları katliam, 

sürgün,hapis ve kirli oyunları Kürt ve Arap halkının mücadelesini 

duduramamaktadır.Bugün Irak'ta Arap devrimcilerinin mücadelesi ·yo

gunlaşırken,diger yandan Irak KDP Geçici Komitesi'nin önderliginde 

gelişen devrimci hareketi karşısında bulmaktadır.Baas sömürgecileri 

hangi maskeyi takarıarsa taksınlar,hangi baskı ve zor metodlarına 

baş vururlarsa vursunlar maskeleri düşecek ve ergeç yenileceklerdir. 

Onlar Kürdistan'dan kovularak Kürdistan halkı ergeç bagımsızlıgına 

ve özgürlügüne kavuşacaktır. 
YURTSEVERLER! DEMOKRATLAR! SOSYALİSTLER! LEYLA KASIM'ın mücade.; 

leci ruhuna ve anısına sahip çıkalım ! Sömürgeci Baas iktidarının 

ilerici maskesini düşürerek Kürdistan halklarının haklı ve devrimci 

olan mücadelesini destekiiyelim: Bu bizim yurtseverlik ve enternas

yonalist görevimizdir. 

BIJİ.ŞEHİDA KURDISTAN LEYLA QASIM! 

KAHROLSUN EMPERYALİZM,SÖMÜRGECİL!K ve FEODALİZM! 

YAŞASIN GÜNEY KÜRDİSTAN'DAKİ SİLAHLI MÜCADELEMİZ! 

KAHROLSUN FAŞİZM,ŞÖVENİZM ve SOSYAL ŞÖVENİZM! 

YAŞASIN KÜRDİSTAN HALKININ BAGIMSIZLIK,DEMOKRASİ,SOSYALİZM ve 
BİRLİK MÜCADELESİ ! 

13 Mayıs 1978 
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YURTSEVER HALKII1IZA 

Son otuz yıl içinde, Hindi-Çi ni halklarının ulusa l ba~ımsızlık ,de

mokras i ve sosya lizm için verdikleri kar-arlı mücadeleler i karşısında 

geril ernek zorunda kalan emperya list-sömür geci l er, buna karşı büt ün 
giJçler iyle bugün kayna.ya."l bir bölge durumundB: olan Orta-Dog;u üzerine 
çullanmışlar·dır . Empe:ryalistler başta ABD olmak üzere · uluslararası ge
rici li~in Orta-Do~u ' daki birer karakolu olma görevini üstlenen !ran, 
!srai l,Türk ve işbirlikçi Arap iktidarları ile birlikte çeşitli iS
re;nç oyunlar tezgahlamakta,böl.gedeki ezilen halklara,ilerici iktidar 
ve kamu oyuna karşı yo~ saldırı ve imha hareketlerine girişmekte
dirler. 

Zengin maden yataklarına sahip olan ülkemiz Kürdi.stan, bölge üze
rindeki cografi konumu .ve jeopolitik durumuyla emperyalist saldırgan
ların iştahını açmakta ve bu yüzden emperyalist saldırılara sürekli 
maruz kalmaktadır. 

1961 yılında Kürdistan halklarının ulusal demokratik hakları uS
runa yurtsever demokratların öncülügünde başlayan !rak Kürdistan ulu
sal direniş hareketi,l970 yılının ll Hart Otonomi Antlaşmasıyla kısa 
bir sessizlik dönemine girmiştir. 

1972 ye kadar yurtsever demokrat olarak nitelendirdi~imiz önder
ligin gerek tüzük ve gerekse parti programına ilerici maddelerin so
kulmasında fonksiyonları olmadı diyemeyiz.Ancak bu ilerici talepler 
pratik alana yani hayata geçirildi mi ? Kuşkusuz hayır. Hat ta gi ttikçe 
saga kayan ve bu maddeleri kuşa çeviren bir oluşuma dahi sebep oldu
lar.Özellikle partinin saga kaymasına dogrudan etkisi olan , ama sol 
adına yola çıkıp sömürgeci burjuvazi ile birlikte hareketi arkadan 
vuran ulusal hainleri ( CAHŞLAR) göz ardı edemeyiz.Bu CMIŞlar şimdi de 
yöntemlerini devam ettirerek,yeni CAHŞlık ünvanını almaya aday olmuş~ 
lardır.Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen Kür distan halkları kendi 
özgücüne güvenerek,sosyalist sistem,uluslar arası iŞçi sınıfı ve dün
yadaki ulusal kurtuluş hareketlerini n destegini alarak ve de marksi
zm-leninizmi rehber edinerek muzaffer olacaklardır.Bundan hiç kimse
nin kuşkusu olmasın. 

1972 yılı ve sonrasında !ran gericiligi ve ABD emperyalizmi ile 
son derece iSrenç ve tehlikeli ilişkilere giren hareketin önderligi, 
neticede hareketin kontrolünü kaybetmiş dış güçlerin hareketi kendi 
emelleri do~rultusunda yönlendirmesine olanak saglamıştır.Böylece em
peryalizme dayanılarak verilen ulusal kurtuluş hareketlerinin başarı
ya ulaşmayacakları Kürdistan somutunda gerçek hayatını bulmuştur. 

Gerici önderligin teslimiyetçi tavırları,hareketin yıkılmasının 
esas nedeni ve belirleyicisi dir.Bu arada sosyalist ülke~erin ve sos
yal şöven_ Irak Komünist Partisinin(IKP) tutarsız ve Baas yanlısı ta-
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vırlarını da belirtmek isteriz.Zira hareketin da~ılmasını etkileyen 
sebeplerden bir tanesi ~e budur. · 

6 Mart 19?5 yılında Cezayir'deki antlaşma,fiilen Güney Kürdistan 
direniş hareketinin dagılmasının duyurucusu oldu.Evet 14 yıldan beri 
kendi ulusal ve demokratik do~rultusunda direnen bir ulusun direnişi 
yıkılmış,halkı perişan bir vaziyette göçe zorlanmıştı.Bu acı verici 
tablo,sahnelenmiş temsili b~r oyun de~il,gerçe~in ta-kendisiydi.Ancak 
Kürt ulusu yok edilmemiştir.Kürdistan halkları binlerce-yıldan beri, 
aynı sorunla karşı karşıya kalmıştır.Fakat her seferinde de fedakar
lııı ve özgürlü~ü olan inancı ile bu çıkm~zın üstesinden gelebilmiş
tir.Kürdistan halklarındaki bu azim elbette bu defa da kendini gös
terecekti. 

Ancak Irak KDP-Geçici Komitesi,eşine az rastlanır,kısa bir dönem
den sonra,26 Mayıs 19?6 yılında.Kürdistan mücadelesini tekrar dünyaya 
silahlarıyla duyurmuştur. 

Yurtsever halkımız ! 
Güney Kürdistan'ın 19?5 yenilgisinden sonra tekrar silaha _sarılan 

halkımızın devrim mücadelesini,başlattı~ının ikinci yılınd~z.Güney 
Kürdistan'da fiilen yürütülen bu mücadelenin ancak Kürdistan halkla
rının geniş deste~iyle başarıya ulaşabilece~i gerçe~ini kavrayalım. 

Sorumlu oldu~muz _Kürdistan halklarının devrimci mücadelesinde Güney
li(Güney Kürdistan) kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım.Halklarımızın 
mücadelesinde halkımızla beraber omuz omuza EMPERYALİZME,SÖMURGEC!Lt
~E,FEODALİZME VE FAŞİZME KARŞI yı~madan mücadelemiz! sürdürelim.Ve 
halklarımızın haklı direnişine destek olalım. 

Biz şunu da halklarımıza belirtmek isteriz ki;biz ne olursa olsun 
Güney Kürdistan hareketi mutlaka desteklenmelidi~ demi~oruz.Biz eıer 
gerçekten Güney Kürdistan hareketi emperyalizmi ve sömürgeciliıi he
def alıp geriletiyorsa,uluslararası işçi sınıfı hareketinin devrimci 
dalgelarına katkıda bulunuyarsa desteklenmesi gerekir diyoruz.Yoksa; 
emperyalizmi güçlendiren bir Kürt hareketi dahi olsa,onunla mücadele
miz amansız olacaktır. 

Ancak biz,iki yıldan beridir silahlı eyleme geçen Güney Kürdistan 
halklarımızın emperyalizmi ,sömürgeciliıi ve her türden gericili~i 
hedef aldıgını bildiıimiz ve buna inandıgımız içind~r ki,desteklenme
sini öneriyor ve istiyoruz.Biz ulusal hainlerin entrika ve yıkıcı 
propagandalarına kanmayaca~ız. 

Kürdistan'ın tüm parçalarında Güney Kürdistan silahlı direnişine 
karşı yo8Un anti-propagandaya girişmiş CAHŞLARIMIZ,bir taraftan sos
yalizmi kendilerine kılıf yaparlarken,diger taraftan gerici Şah'ın 
borazanl~gını yapmaktadırlar.lran Şah'ının kendilerine tesis ettiıi 
karargahlardan yönlandirilen bu ulusal hainler,her konuda ahkam ke-
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silerek kendilerinden başka marksist görmemektedirler.Fakat yagma 

yok! Çirkef yüzleri teşhir edilip,marksizm-leninizm bir balyoz gibi 

başlarına in.ecektir. 

· Yurtseverler ! Demokratlar ! Sosyalistler ! 

Halk kitlelerine marksizm-leninizmin can alıcı gerçegini anlatın! 

Marksizm-leninizmin millf:tlerin kurtuluşlarındaki önderligini söyle

yin ! Gerici burjuva milliyetçiliginin bizi kurtuluşa götüremeyecegini, 

işbirlikçilere,emperyalizme ve sömürgecilere hizmet ettiginin propa

gandasını yapın ! Varsın üç-beş tane milli hain si.zi hedef alsın ve 

sizi redetsin. 
Baas sömürgecileri ile gizli antlaşmalar yapan,kahraman PEŞMERGE

LER!M!Z! sömürgeqilerle birlikte arkadan vurmaya çalışan CAHŞ'ların 

maskesini düşürelim! 

Halka koşalım ve halkı kazanalım ! Kaybedecegimiz beş-on tane CAHŞ 

sa,kazanacagımız,devrimimizin itici gücü halkımızdır.Dünya işçi sını

fıdır.Ulusal kurtuluş halkları ve sosyalist siştemdi~. 

KARKERtN HEMU HELATAN Ü GELtN BINDEST YEKBIN ~ 

KAHROLSUN EMPERYAL!ZM, SÖMÜRGEC!J;ı!K ve FEODAL!ZM ! 

KAHROLSUN FAŞ!ZM,ŞÖVEN!ZM ve SOSYAL ŞÖVEN!ZM ! 

YAŞASIN BAGH1SIZLIK,DEMOI\RAS!,SOSYAL!ZM ve B!RL!K MÜCADELEM!Z! 

BIJI. X.EBATA ŞOREŞGER YA KURDISTAN ! 

YAŞASIN GÜNEY KÜRD!STAN S!LAHLI MÜCADELEN!Z! 

26 Mayıs 1978 
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YURTSEVER KORD!STAN HALKLARINA 

Uzun dönemdir sömürgeci güçler,gerek TÜRKİYE üzerinde gerekse Kür
distan'da çeşitli provakasyon eylemlerine girişmiş bulunmaktadır.Bu 
eylemler sömürgeci güçlerin sömürülerini belli bir dönem daha sürdü
rebilmeleri ve kendi i~renç yüzlerini gizliyebilmeleri için onların 
sürekli denedikleri çirkef zihniyetierinin bir devamıdır.Bu eylemler, 
sömürgeci güçlerin acizliklerini gizleme çabalarından başka bir şey 
de~ildi.r.-Fakat uyanık halklarımız bu oyunu bozacak ve gereken dersin 
verilmesi için de tüm gücünü toparlayaca~ından kuşkumuz yoktur.Ancak 
duyarlı olmak ve her türden gerici akımı teşhir etmek halklarımızın 
oldu~ kadar biz MARKS.!ST 'lerin, YURTSEVERLER!N ve DEMOKRAT' ların da 
görevi olmalıdır.Bu·amaçla hareketimiz,Halklarına güvenerek tüm geri
ci akımların üstüne gidecek ve kurtuluşa kadar halklarımızia beraber 
olacaktır. 

Bu provakasyonları kimler,niçin yaratıyor.Sömürgeci Türk tekelci 
burjuvazisi 9 girdi~i bunalımdan kurtulmak için gerek Türkiye'de geli
şen sosyal kurtuluş ve gerekse Kürdistan'daki ULUSAL KURTULUŞ hareket
lerini daha başından zaafa u~ratıp,kendi sınıf çıkarlarını geliştirmek 
ve sömürüsünü Halk kitleleri üze~inde yo~unlaştırıp EMPERYALİST efen
dilerine hoş görünmek için de var güçlerini sarf etmektedirler.Bu yap
tıklarına kılıf bulmayı da ihmal etmeyen sömürgeci güçler,çeşitli yön
temlerle halka de~işik hedefler göstermektedirler. 

ÖRNE(}!N 
TÜrkiye'de:!stanbul,!zmir,Ankara,Adana vs.gibi büyük kentlerde 

yurtsever devrimciler kurşunlanıp faşistler tarafından katiedilirken 
bunların faşist oldukları için öldürüldükleri halka empoze edilmekte
dir.Yine sömürgeci güçler bu çarpışmaları Çin-Sovyet çatışmaları imiş 
gibi lanse ettikleri bilinmektedir.Ancak şabloncu gurupların da bu tür 
olaylara zemin hazırladıklarını düşünürsek sömürgecilerin bunu kullan-· 
maları kadar dogaı bir şeyin olmayacagını söyleyebiliriz.Türkiye pro
leteryası ve Türkiye halklarının,bu oyunları sömürgecilerin suratları
na vura vura bozacagından.ve gerek sömürgeci burjuvazi,gerekse erendi
leri olan EMPERYALİSTLER! yıkaca~ından hiç bir zaman kuşku duymadık. 
Türkiye proletaryasının,do~al müttefiki olan Kürdistan ULUSAL KURTULUŞ 
GÜÇLER! ile ittifaklarını sıklaştırdıkça yıkamıyaca~ı engel,muvaffak 
olmıyaca~ı hiç bir mesele yok~ur.Buna inancımız tamdır.Ve bu inançla 
hareketimiz safların sıklaştırılmasını her defasında önermiş ve bunun 
gereklili~ine inandıgını da çeşitli pratikleri ile halk kitlelerine 
sunmuş tur. 

KÜRD!STAN'DA DURUM: 
YÜzyıllardır Kurdistan üzerinde baskılar ve çeşitli oyunlar,doymak 

bilmeksizin devam edegelmektedir.Bu oyun ve baskılar,hiç kuşkusuz Kür-
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distan'ın sömürge s tatüsünde ve gerek yeraltı yerüstü kaynakları bakı

mından zengin oluşu, gerelcse j eopolitik durumundan kayüakla..?}maktadır. 

Bunların s on bul masının asgari şartı Kürdi~ta.n'ın baE1;ımsızlııSınd.an ge

çer.Kürdistan ' ın bagımsız l ı!'Sına ka\~şması ise,öyle rahat ve öyle sı

kıntısız yol i. zl~nme si ile mümkün de jSild:ir. 

Kürdistan halkları üzerinde oynanmak i s tenen oyunları kısaca göz

den geçirirsek ~ 0nemini anl ar ve bu oyunların Kürdis t an gerçe lSinde ne 

kadar anor mal durumları yaratabilecegini de kavramış oluruz.Şöyleki; 

Sömürgeci burjuvazi,işbirlikçileri Kürt ticaret burjuvazisi ile Kür

distan 'daki feodal gericilerle birlikte Kürdistan'ın kurtuluş mücade

leleri karşısında kenetlenerek bu mücadeleyi yok etmek için var güç

lerini s eferber etmişlerdir.Durmadan mezhep , Aşiret ve aileler arası 

çarpışmaları körüklemekt e,ve bu çatışmaları anarşizm kılıfı ile kapa

tarak halk kitlelerini de YURTSEVER DEVR!MCİLERE karşı kışkırtmakta

dırlar . Maksatları gelişmeleri engelleme,k ve kendi pisliklerini kapat

ma çaba.sından başka bir şey de!Sildir.Kendi canavarlıklarını ve buna

lımlarını gizlemek, gerici zihniyetieri ni meşruı·aştırmaktır. 

Buna örnek olarak: Malatya,Sivas,Gaziantep, Elazıg,Geveş ve Urfa 

olayları. Ayrıca,Hilvan'daki feodal gericilere karşı direnişi feodalle

rin kullanacakları bir araç haline getirme çabaları ve son günlerde 

Komando baskınlarının yoıSunlaşması,ayrıc a bir başçavuşun içki içip 

Norşin' de halka saldırmasını vs. verebiliriz. 

Durum; Tüm çıplaklııSı ile ort ada iken sözde sosyalist geçinen baz~ 

siyasi yogunluklar da ne yazık ki sömürgeci burjuvazinin ve Kürdistan · 

gericilerinin oyunlarına gelmekte ve istenilen ortamın yaratılması 

için de zemin hazırlamaktadırlar. 

Kurtalan ' daki sözde sosyalist olan siyasi yolSunluklar arasındaki 

çatışma,dediklerimizi do~rulayan,ama halkın nefretini kazanan bir 

örnek olarak gösterilebilir. 
KURTALAN'DAK! DURUM NEDİR: 
Tüm ideolojileri dış dinamiklere baglı olarak gelişen,Kürdistan 

somutundan kaynaklanmayan,şabloncu guruplar,gurupsal çıkarları ugruna 

halkın nefretini kazanmış olup,sosyalist düşüncenin Kürdistan'da ge

lişmesine de darbe vurmaktadır.Bu şabloncu gurupl~r kendi revizyonist 

ve oport ünist dünya görüşleri do~rultusunda olaylar çıkarmakta ve tüm 

bu yaptıkları,sömürgecilere hizmet etmekten başka bir işe yaramamakta

dır.Halkın somut taleplerinden hareket edilmeden,soyut kavramların be

lirleyici oldugu tüm görüşler yok olmaya mahkum olaca~ı gibi,gerck 

ulusal kurtuluş hareketleri gerekse sosyal kurtuluş hareketleri,zara

rı da beraber taşımaktadırlar. 

Şabloncu gurupların bu hareketleri aşiretler arası çatışmalara 

kadar varmakta,feodal gericilerin ve sömürgecilerin propagandalarını 

17 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



da haklı g~stermeye kadar da vardırabilmektedirler.Ancak tüm bu oyun
ları bozacak güce sahip olan Kürdistan halkları,her türden ge~ici 
entrikayı red etmesini de bilecektir.Kürdistan halkları,Kürdistan kur
tuluŞ mücadelesinde dostların~,yandaşlarını ve önderlerini tanıyabi
lecek uyanıklı~a da sahiptir.Bu itibarla,tüm çabalar boşuna ve tüm 
çabalar sömürgecilerin yıkımını engellemiyecektir. 

YURTSEVER KURDISTAN HALKLAR!: 
Gerek Türkiye,ve gerekse Kürdistan halklarının ulusal ve sosyal 

kurtuluş mücadelelerinden telaşa kapılan sömürgeeller halklar arası 
çelişkileri,mezhep ve aşiretler arası çatışmaları körüklemek,kendi sö
mürülerini devam ettirip EMPERYAL!ST.efendilerinin mevcut sömürüsüne 
sömürü katmak istemektedirler.Bunların istekleri do~rultusunda oyuna 
gelen sözde sosyalistlerimiz de propagandalarında bu sömürgeci ve em
peryalistlere karşı olduklarını sözde söylemektedirler.Fakat gerçekte 
bunların söyledikleri ile yaptıkları,yani teori ile pratikleri çeliş-

.kilerle doludur~Halktan dem vuranlar bu yanlış pratikleri ile gerçek
ten halka karşıdırlar.Bu sapık sözde sosyalistlerin ve sömürgecilerin 
oyunlarını bozalım. 

şunuda çok iyi bilmaliyiz ki;sömürgeciler emperyalizmin deste~i 
olmaksızın ayakta kalamazlar.Sömürgeciler,feodaller olmadan da baskı
larını bu denli yo~nlaştıramazlar.Ve de sömürgeeller şabloncularımız 
gibi sapıklar olmadan da sosyalizmi nefret ettirecek derecede etkili 
oldukları propagandalarını da yapamazlar. 

Yurtseverler,demokratlar,sosyalistler! 
Kürdistan ulusal kurtuluş güçleri ile Türkiye ·proletaryasının en

ternasyonal birli~ini bozmaya çalışan sömürgecilere ve emperyalistle
re karşı va~ gücümüzü seferber edelim. 

Emperyalizme,sömürgecili~e,faşizme ve her türden gericili~e karşı 
kararlı bir mücadele verilmeden,kurtuluş olanaksızdır.Bu anlayışla 
saflarımızı sıklaştıralım.Şablonculuga,burjuva milliyetçiligine ve 
anarşizme karşı marksizmi savunalım.Gericilerin,emperyalistlerin ve 
sömürgecilerin tüm çabalarını boşa çıkaralım.Zafer,do~ru yolda ~ARK
SİZM! ülke somutuna canlı bir şekilde uygulamasına çalışanların ola
cakt1r.Zafer,sosyalist sistemin,ulusal kurtuluş hareketlerinin(ANT!
EMPERYAL!ST) ve uluslar arası işçi sınıfı hareketlerinin olacaktır. 
ŞABLONCULARA VE ANARŞ!STLERE KARŞI UYANIK OLALIM! 
KAHROLSUN EMPERYAL!ZM,SÖMURGEC!L!K,FAŞİZM,FEODALİZM VE HER TURDEN GER!C!L!K! . 
YAŞASIN HALKIMIZIN BA~IMSIZLIK;SOSYALİZM VE BİRLİK MUCADELESİ! 
YAŞASIN GÜNEY KORDİSTAN SlLAHLI KURTULUŞ MUCADELESİ! 
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YURTSEVER KURD!STAN HALKLARI 

Kürdistan tarihi,sürekli işgaller ve bu işgallere karşı sürekli 
direnmeler tarihidir. 

Kürdista.'l halklarl. binlerce yıldır aynı imha eylemleri ile müca
deleyi yaşamaktadır.Kürdistan'ın tarihi süreçte sömürgeleşmesini tet
kik edecek olursak şu tablo ile karşılaşırız. 

1514 yılında Osmanlı sultanı Yavuz Selim'in !ran seferi ve Kür-· 
distan işgali,şu gerçe~i o günlerde yaşatmıştır.Sömürgecilerle ve 
işgalcilerle uzlaşan tüm hainler gibi,KÜRD!STAN hainleri de sömürgeci 
işgalcilerle uzlaşıp halkını ve ülkesini yabancı güçlere peşkeş çek
miştir.Yavuz Selim'in işgalcili~i ile uzlaşan KÜRT EGEMEN SINIFI(FE
ODALLER),l923 Lozan Konferansının yapıldı~ı şartlarda ~a yine Kürt 
egemen sınıfları(feodal-komprador burjuvazi) EMPERYAL!STLER!N ve SÖ
MÜRGEC!LER!~ uşaklı~ını yapmıştır. 

Benzer durumların bu gün de yaşandı~ı ve Kürdistan'ın bu günkü. 
yapısında SÖMÜRGEC!LER!N uşaklı~ını yaptı~ı bu~lusal hainler,son za
manlarda KÜRDİSTAN'da halkın gelişen ULUSAL KURTULUŞ eylemine karşı
lı·k SÖ!"IÜRGEC!LERLE birlikte hareket ettikleri ve yo~n bir çabanın 
içine girdikleri görülmektedir. 

Özellikle TÜRKİYE'nin genelinde SÖMÜRGEC! burjuvazinin yaratmak 
istedi~i provakasyonlar,KURD!STAN'da daha da a~ir koşulların oluştu
rulmasında aktif bir durum yaratmıştır.~uRD!STAN'da oluşturulmak is
tenen bu oyunlar,SÖMÜRGEC!LERLE gelişen ama işbirlikçi KOMPRADOR bur
juvazi ·ile FEODAL gericilerle de pratik alana sokulan oyunlardır. 

Batman'daki olaylar,bu genel politikanın bir ürünü,gelişen ULUSAL 
KURTULUŞ mücadelemize yöneltilen SÖMÜRGEC! ve gerici_bir saldırıdır. 

BATMAN' DA DURUM NEDİR ? 

Sosyalizmin 1917 Ekim devrimi ile gerçekleştigi RUSYA'da,devrimi 
gerçekleştiren güç işçi sınıfının önderlik etti~i güçtü.!şçi sınıfı
nın örgütlü gücü tüm gericileri ve emperyalistleri yıkacak olan tek 
güçtü~.!şÇi sınıfının önderlik ettigi tüm hareketler halkı refaha 
götürmeda tek olgu olarak kanıtlanmıştır. 

KÜRD!STAN'ın cılız işçi sınıfına sahip olmasına karşılık,Kürdis
tan deY!iminin süreç içerisinde önderligine sahip olaca~ına inanıyo
ruz.KURD!STAN işçi sınıfının en yogun oldu~ yer ise BATMAN'dır.Aynı 
şekilde FEODAL yapının ve aşiretçiligin en yo~un oldu~ yerlerden bi
ri de yine BATMAN'dır.Şeyhligin agırlı~ı da hesaplanırsa son derece 
karmaşık bir yapıyla karşılaştı~ımız görülecektir. 

!şçi sınıfı KÜRD!STAN'da Türkiye'ye nazaran daha geri düzeyde ol
masına ragmen gelişme sürecindedir.Batman'daki bu sendikal mücadele 
de gelişme sürecindedir.Batman'daki ve tüm KÜRD!STAN'daki işçi sını
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fının gelişen mücadelesinde,bu mücadeleyi daha bu aşamada iken bo~a
ya çalışan güçler,sömürgeciler ve işbirlikçileri olan FEODALLER ve 
kampradar BURJUVAZ! dir.Tarihin gerisinde kalan tüm olgular yok ol
mak zorundadır.KURDİSTAN'da da bu gerçek pratik olarak kanıtlanacak
tır. 

Batman'da belediye işçilerinin birikmiş aylık ve ikramiyeleri 
Batman Belediye Başkanı tarafından veril~ez.Zor kullanııarak işçiler 
sendikalarından atılmak istenir.Büyük ölçüde zor kullanarak silah 
tehdidi ·ile DİSK'e Ba~lı GENEL-İŞ ten ayrılmak zorunda kalan işçiler 
Belediye Başkanına karşı direnmeye kalkışınca,Belediye Başkanının 
müritleri tarafından silahla karşılık verilir ve GENEL-İŞ Sendikası 
Başkanı tutuklanır. 

BATMAN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR ? 

Büyük bir mürit kitlesine sahip olan bu işbirlikçi FEODAL şeyhli
~i maske edinerek KÜRDİSTAN'da gelişmekte olan ulusal muhalef~te kar
şı çıkmaktadır.Sömürgecilerin uşaklı~ını yapan bu satılmış unsur,işçi 
sınıfına silahla saldıracak kadar ileri gitmiştir.Fakat şunu unutma
sın ki,ne satılmış Belediye Başkanı,ne müritleri,ne SÖMÜRGEC!LER ve 
ne de EMPERYALİSTLER KURDİSTAN'ın kurtuluşunu engelleyemeyeceklerdir. 

KURDİSTAN işçi sınıfının kararlı ve bilinçli mücadelesi tüm geri
cileri ve efendilerini yerle bir ~decek güçtedir. 

Biz Batman'daki işçi kardeşlerimizin satılmış ULUSAL HAİNLER,F.EO
DALLER,ŞEYH ve AŞİRET REİSLERİNE karşı verdikleri sınıfsal mücadele
lerinde onlarla birlikte olaca~ımızı belirtirken,mücadelelerinde mu
vaffak olacaklarına da 'inanıyoruz. 

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKLAR! ! 
FEODALLERE,işbirlikçilere ve tüm karşı devrim güçlerine karşı 

.safiarımızı sıklaştıralım! MARKSİZM-LEN!N!ZM'in işçi sınıfının kurtu
luş şiarı oldu~u gerçe~ini kavrayalım! 

KÜRDİSTAN'da İŞÇİ-KÖYLÜ temel ittifakının işçi sınıfının önderlik 
(İDEOLOJ!K,POLİTİK ve ÖRGÜTSEL) propagandasını yapalım! Öyle ki,SÖ
MÜRGEC!LER ve !ŞBİRLİKÇİLERİN tümü temizlenebilsin.KURDİSTAN ba~ım
sızlı~ına ve özgürlü~üne kavuşabilsin. 

BATMAN' DAKİ YURT,SEVER DEMOKRAT VE SOSYALIST GÜÇLER ! 
Belediye işçilerinin büyük şeyh-FEODAL işbirlikçi Belediye Başka

nı ve tüm gericilere karşı direnişini desteklayelim: Dar gurupçu an
layıştan kendinizi arındırın! İşçi sınıfımızın kararlı· direnişinde 
onlara yardımcı olun! Zafer işçi sınıfımızın olacaktır. 

KAHROLSUN !ŞÇ! SINIFINA KARŞI SİLAH KULLANANLAR! 
KAHROLSUN İŞÇ! SINIFININ EMEG!NE GÖZ KOYANLAR ! 
KAHROLSUN FEODAL GERİCİ RE!S ! 
YAŞASIN BATM~ BELED!YE İŞÇ!LERİNİN ŞANLI DİRENİŞİ! 
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KAHROLSUN SÖHURGEC!L!K,ENPERYAL!ZM, FEODAL!ZM ve FAŞ!ZM ! 

KAHROLSUN ŞÖVEN!Zl1 VE SOSYAL ŞÖVEN!ZH! 

YAŞ.ASIN HALKIMIZIN BAGH1SIZLIK DDlOKRASİ SOSYALİZM VE BİRLİK. 
HÜCADELESİ ! 

YAŞASIN GÜNEY KÜRDİST&~ S!LAHLI ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELES! ! 

YAŞASIN PROLETARYA B~TE&~ASYONAL!ZMİ ! 

BIJI TEKOŞINA RIZG.A..RİX\>/AZEN NETE\•II YEN KURDISTANE! 

BIJI XEBATA ŞOREŞGER YA GELEN KURDISTANE! 

BIJI PEŞMERGEYEN QEHREMAN o MERXAS! 

Kasım - 1978 
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SÖMUROLEN-HORLANAN,YURTSEVER HALKIMIZA 
Geçmişten günümüze kadar süregelen insanlık tarihi,sayısız savaş

ları ile doludur.!nsanlık tarihi,(ilkel toplum harıç} sınırlar arası 
mücadelelerin tarihidir.Ezenlerle ezilenler arasındaki mücadele,köle
ci toplumun ortaya çıkmasiyle başlamıştır.Köleci toplumda kölelerle 
köle sahipleri,feodal toplumda serrlerle senyörler,kapit~list toplum 
döneminde de ücretli köleler(işçiler) ile sermayedarlar(kapitalistler) 
arasındaki sınır mücadelesi tarihin say~alarını doldurmuştur.Ça~ımız
da ise,kokuşmuş olan kapitalizm(emperyalizm),proletaryanın kararlı 
sınıf savaşımından ve sömürgelerde verilen ulusal kurtuluş hareketle
rinden yedi~i darbelerle,gün geçtikçe önemli mevzilerini kaybetmekte, 
kaçınılmaz olan yenilgilere u~ramaktadırlar. 

1917 Ekim sosyalist devrimi ile bilimsel sosyalizmin hayata geçi
rilmesi ve Rusya'da Sovyet iktidarının kurulmasıyla-birlikte dünya 
üzerindeki devrimci potansiyel günden güne gelişmiş,bu devrim dünya
nın öbür ülkelerindeki işçi sınıfı ile ezilen halklar için'bir güven 
kayna~ı,bir kurtuluş eşi~i olmuştur.Rusya'da 1917 Ekim devriminin ba
şarıya ulaşmasından ve sömürgeci Çarlık rejiminin tamamıyla yıkılına
sından sonra,Çarlık Rusya'sının bütün sömürgeleri ba~ımlılıktan kur

tuldular. 
1917 Ekim devrimine kadar bir iç sorun ve burjuva demokratik dev

rimierin bir parçası olan ulusal sorun,Ekim devriminden sonra uluslar 
arası sömürgeler sorunu ve proletarya devrimlerinin bir parçası hali
ne geldi. 

Dünyanın di~er bölgelerinde yaşayan sömürge ve yarı-sömürge halk
ları da,l917 Ekim devriminin ışı~ında,emperyalizme,sömürgecili~e kar
şı başkaldırdılar.Asya,Arrika ve Latin-Amerika da bir dizi ülke ba
~ımsızlıklarına kavuştu.Bugün sosyalizme do~ru yol almaktadırl~.Gü
nümüzde de Rodezya'da,Eritre'de,Dorar'da,Filistin'de,!ran'da,Güney ve 
Güneybatı Afrika'da,ülkemiz olan Kürdistan'da da ve daha bir çok ül
kelerde emperyalizme ve sömürgecili~e karşı savaş sürmektedir.Hiç 
şüphesiz ki bu ülkelerin ezilen ve sömürülen halklarıda can pahasına 
verdikleri mücadelelerinde ergeç başarıya ulaşacaklardır. 

KURDİSTAN'IN DURUMU: 
1639 da Osmanlı ve İran sömürgecileri tarafından iki parçaya bö-

lünerek sömürgeleştirilen Kürdistan,l.emperyalist paylaşım savaşından 
sônra,l923 te imzalanan Lozan antlaşmasıyla,emperyalizm tarafından 
dört parçaya bölünüp ve dört sömürgeci devlet olan !ran,Türkiye,Irak 
ve Suriye tarafından paylaştırıldı. 

Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesine karşı,halkımız hiç bir zaman 
sessiz kalmamıştır.19.yy'da Osmanlı ve !ran sömürgecilerine karşı de

falarca baş kaldırmış,l923 te u~radı~ı bölünmeden sonra ~a,halkımızın 
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ant i -sömürgeci mücadelesi devam etmi~tir.Şeyh Sait ve Şeyh Mahmut lıa

reketlerinde,Koçgiri'de,A~rı'da , Ders im '~e, Z! lan'da ve Sason ' da s ömür
gecilere karşı ul usal direnmeler o lmuş ,fakat bu har eketlerin tümü de 
saglıklı bir önderli ı;e sahip olmarnaları yıkl.lmalarına neden olmuştur. 
1946 ' da Sovye t ler Birligi ı ni n destegiyle ! r an Kürdistan' ında kurula....'"l. 
Mahabad Kürt Cumhuriyeti,emperyalizmin destekledi~i İran ordusu tara
fından bir yıl s onra yıkılmıştır. 

1960 ' larda başlayıp bir çok ateşkeslerle 1975'e kadar devam eden 
Güney Kürdistan'daki ulusal direniş hareketi de,içinde taşıdıgı olum
suzluklar(burjuva-feodal önderlik vs.) gibi ve hareketin emperyalizme 

.ve İran Şahlıg1na bel baglaması yüzünden başarısızlıga ugradı.Bugün 
Güney Kürdistan'da KDP-Geçici Komitesinin önderliginde sömürgecilige, 
emperyalizme,feodalizme ve her türlü gericilige karşı yeniden bir u
lusal kurtuluş mücadelesi verilmektedir.Günden güne gelişen bu ulusal 
hareket,Irak ve Suriye sömürgecilerini telaşa düşürmüş,bu yüzden bu 
iki devleti bir tek devlet çatısı altında birleşmeye zorlarnıştır. 

Türkiye Kürdistan'ındada anti-sömürgeci,anti-emperyalist,anti-fe
odal mücadele gelişiyor.Gün be gün geniş halk yıgınlarının se~pati ve 
destegini kazanıyor.Bundan ürken sömürgeci Türk burjuvazisinin ikti
darları halkımıza uyguladıkları baskı ve zulmü yogunlaştırıyorlar.Ye
ni yeni baskı yöntemleri geliştiriyorlar.Mücadelemizi bölmek için 
mezhep ayrılıklarını kışkırtarak halkımızı birbiri ne kırdırıyorlar. 
Bunların açık örnegi:Elazıg,Sivas,Bingöl,Malatya ve en son olarakta 
Maraşa'ta yaşandı.Bunun yanında sömürgeciler,sınır boylarında yaşayan 

halkımıza baskı ve işkencenin en katınerlerini uyguluyorlar.Sınırlar
daki köylerde geceleyin,"siz kaçakçılara işaret veriyorsunuz" gibi 
saçma sapan gerekçelerle evlerde ışık yakılmasını engelliyorlar.Ve 
halkımızı karanlıga mahkum ediyorlar.Karanlık bastıktan sonra bir 
köyden diger bir köye veya şehire gitmeyi engelliyorlar.Bu saatlerde 
köylülerden hastalananlar ne kadar acil olsalar dahi,doktora gitmele
rine izin vermiyorlar.Sömürgecilerin sınır bölgelerdeki halkımıza uy
guladıkları baskı ve zulüm bununla bitmiyor.Sömürgecilerin militarist 
güçleri kaçak arama bahanesiyle her adım başında yolcu arabalarını 
durdurup yolculara küfür ve hakarette bulunuyorlar.Onları dövüyorlar, 
bazende öldürmeye kadar i ş i vardırıyorlar.Jandarmaların dur işaretini 
biraz ge ç gören,veya freni tutarnıyan yolcu arabalarına hiç acımad~· 
kurşun sıkıyorlar.Halkımıza bu olaylarla ılgili bir kaç somut örnek 
sunuyor uz.20-2-1979 günü taksiyle Cizre'den Nusaybin'e gelmekte olan 
emekçi yurtsever halkımızın bir ferdi olan,Cemil Yarıcı isimli kişi, 
dur işaret inden sonra hemen duramadı~ı için gün ortasında jandarmalar 
tarafından kurşun yagmurw1a tutularak hunharcasına katledildi.Cemil, 

dokuz çocugu ile birl ikte yirmiye yakın aile ferdini geçindirmek için 
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gece gündüz direksiyon sallayan bir emekçi ve yurtsever idi.Bu olay
dan bir kaç ay önce yine aynı mıntıkada,gündüzün jandarmalar yolcu
ları ile birlikte bir taksiye ateş açtılar.Şöförde dahil olmak üzere 
bütün yolcuları a~ır yaraladılar.Aynı şekilde bir ay önce de,Nusaybin 
Mardin yolu üzerinde devriye gezen bir jandarma eri yolculardan siga
ra almak için bir taksiyi durdurmak istedi,taksi durmayınca ateş y~
muruna tuttu,taksi şöförü a~ır yaralandı.Diyarbakır'da askeri bölgeye 
giren bir çocugu geri getirmek isteyen baba,askerler tarafından aynı 
yöntemle öldürüldü. 

Halkımıza yapılan baskılar hiç şüphesiz ki yanlız bunlardan iba
ret de~ildir.Sömürgecilerin militarist güçleri hergün köylerimize 
baskınlar düzenliyor,köylerimizin malına,canına,namusuna el atıyorlar. 
Şehirlerimizde demokratik örgütlere,ilericilere,yurtseverlere karşı 
sindirme politikası uygulayarak onlara baskı yapıyorlar.!şkence edi
yorlar.Her yıl binlerce Kürt yoksulunu mayın tarlalarında katlediyor
lar. 

Analar,ba~alar,kardeşler,ezilen sömürülen yurtsever halkımız! 
Bu baskılarla sömürgecilerin yapmak istedi~i şey şudur:Halkımızın 

günden güne gelişen anti-sömürgeci,anti-emperyalist ve anti-feodal 
mücadelesini engellemek,kabaran ulusal mücadelemizi durdurmaktır.Sö
mürgecilerin her türlü talan,baskı ve soykır~m uygulamalarına karşı 
uyanık olup saflarımızı sıklaştıralım. 

Ulusal kurtuluş,demokrasi,sosyalizm ve birlik u~runa verdigirniz 
savaşımda,kararlı ve emin adımlarla el ele,omuz omuza Marksizm-Leni
nizm bayra~ı altında sömürgecilerin üstüne yürüyelim. 

KAHROLSUN SÖMÜRGEC!L!K VE EMPERYALİZM 
KAHROLSUN M!L!TAR!ZM VE FAŞİZM 
KAHROLSUN AGALIK VE AŞ!RETÇ!L!K 
YAŞASIN HALKIMIZIN BAGIMSIZLIK-DEMOKRAS!-SOSYALİZM VE B!RL!K 
MÜCADELES! 
YAŞASIN GÜNEY KÜRD!STAN S!LAHLI D!REN!Ş HAREKETİ 
SÖMÜRGEC! M!L!TAR!STLER DÖKTÜKLERİ KANDA BOGULACAKTIR! 

Ocak-1979 

24 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



NEWROZ'A G!RERKEN 

Sömürüye ve zulme başkaldırışın somut ifadesi olan NEWROZ, 
bugün gerek Kürdistan'da, gerekse tüm !ran halkları arasında kut
lanmaktadır. Yeni gün anl amına gelen NEWROZ; binlerce yıl önce 
Kürdis t an halklarının devrimci KAWA'nın önderli~inde zalim DEHAK'a 
karş ı kazandıgı özgürlük zaferinin ölümsüz . anıtıdır.NEWROZ yeni 
bir gün yeni bir başlangıçtır. 

Binlerce yıl önce sömürü ve zulmun en acımasızına karşı di
renip,zafere ulaşan Kürdistar halkları;bugün özgürlü~ü elinden 
alınmış,tüm hakları gasp edilmiş,ülkesi parçalanarak parsel parsel 
iş gal edilmiş ve sosyal siyasal,ekonomik kültürel gelişmesi engell
enmiş bir halk,yeni bir günü,NE\·.'ROZ'u beklemektedir.Bu yeni gün 
kuşkusuz Kürdistan'ı ve Kürdistan halklarını kurtuluşa götürecek 
olan gün olacaktır.Bu yeni gün sömürüsüz bir toplumu yaratılması
nın başlan·gıcı, dünya devrimci sürecinin hızlandırıcısı olacaktır. 
Bu yeni gün uzak de~ildir. 

Kürdistan parçalanmış bir uluslar arası· sömürge ve yarı-feo
dal yapısıyla NEvJROZ'u kutlamaktadır.NEWROZ'un kutlandı~ı bugün, 
dünyada ve ülkemizde durum nedir? 'Dünya ve Kürdistan hangi süreç
t en geçmektedir? Dünya ve Kürdistan'ın bu sürecini nasıl de~erlen
diriyoruz? 

!çinde bulundu~unıuz dünyanın bt! karmaşık sürecinde dünyada gö
rülen çelişmeleri ve bu çelişmelerin yarattı~ı somu~ duruma kısaca 
de(Sinelim. 
Dünyada görülen çelişmeleri ş öyle sıralamak mümkündür. 

1- Sosyalist sistemle emperyalist sistem arasındaki çelişme. 
2- Sömürge ve ba~ımlı halklarla emperyalistler arasındaki çe

lişme. 

3- Emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki çelişmeleri. 
~- Emperyalist ~apitalist ülkelerdeki burjuvazi ile proleterya 

arasındaki çelişmeler.Eunların yanı sıra yarı sömürge ülke
lerle sömürgeleri arasındaki çelişme ve her hangi bir ülkenin fark
lı sınıfların_ .arasındaki çelişıneler vs. 
Dünyada görülen çelişıneler ve bunalımlarla dolu bir sürecin yaşan
dı(Sını böylece kısa bir şekilde belirttikten sonra,konuyu biraz 
açarak devam edelim. 

20.yy emperyalist bir çag olarak belirdi.Emperyalizm bilindi~ 
~i gibi kapitalizmin en son aşaması ve tekelcili~in rekabeti şi
ddetlendi~i gerici bir sistemdir.Emperyalizm,rekabeti ve aşırı kar 
hırsı için Çılgınca serüvenlere girmekten çekinmez.Dünyayı paylaş
nıak,yeniden paylaşmak,emperyalizmin özünü oluşturan de(Sişmez karek
t eridir.İşte bu degişmez karekterdirki birinci emperyalist payla-

25 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



şım savaşını yaratmıştır. I. Emperyalist paylaşım savaşı neticesi 

dünyada yeni gelişmeler oldu.hilyonlarca insanın ölümüne ra~men 

emperyalist sistem gerilemiştir.Zira 1917 Ekim devrimi ile yeni 

bir sistem do~muştur.Sosyalist sistem.Sosyalist sistem emperyalist 

ça~da dogdu.Sosyalist sistem kuşkusuz empelyalist sisteme karşı en 

güvenilir ve en karalı direnebilen tek güçtür de. 

Sosya~ist sistemin do~du~u 1917 Ekim devrimi, uluslar arası 

işçi sınıfına kanıtlanmış bir pratik oldu~u gibi,ezilen sömürge.ve 

yarı sömürge halkları için de umut kayna~ı olmuştur. 

Ancak II. emperyalist paylaşım savaşı,emperyalistleri daha da 

geriletti.Sosyalizm bir tek Ülkenin.sınırlarını aşarak,dünyada güç~ 

lE bir sistem haline geldi.Bir tek sosyalist ülke olan Sovyetler 

Birli~i'ne karşılık,Bulgaristan,Yoguslavya,Polonya,Macaristan,Do~u 

Almanya,Vietnam,Çin vs. Ülkelerde ya sosyalist iktidarlar kurdulur 

ya da demokratik halk diktatörlügünün egemen dldu~u halk demokrasi

leri kurmaya muvafak oldular. 

II. emperyalist savaştan sonra sosyalist sistem güçlenmiş,dün

ya işçi sınıfına güvence verilmiş ve ulusal kurtuluş hareketlerini 

hızlandırmıştır.Buna karşı emperyalist sistem gerilemiş,sömürgeci

lik(klasik)büyük darbeler yiyerek parçalanmıştır. 

Ancak emp~ryalist güçler bu gelişmeler karşısında gücürlü muhafaza 

etmek için yeni durum ayarlamalarına ihtiyaçları vardı.!şte bu ye

ni durumu yeni ~ömürg·ecili~i gündemleştirerek korumaya yönelen em

peryalistler,yine bekleneni elde edememiş ve J·endilerini gerileme

kten kurtaramamışlardır. 
Yeni sömürgecilik,sözde siyasi ba~ımsızlığı olan devletler, 

emperyalist gücün üstleri ~le donatılır.Bu üstler gerek sosyalist 

ve halk demokrasilerinin,gerekse yeni sömürge ülke halkları için 

bir tehdit unsuru olmaktadır. 
Emperyalist güçlere baglı olan işbirlikçiler,efendilerini duyura

bilmek ve bazı kırıntılara sahip olabilmek için halkın kanını son 

damlasına kadar emerek tüm zenginlik kaynaklarını,ucuz iş gücünü 

ve zaman zaman bol asker gücünü emperyalist tekellere peşkeş çe

kerler.Bu durum,halk kitlelerini gerek egemen sın1flara,gerekse 

efendileri olan emperyalistlere karşı direnmeye götüren en büyük 

etken olarak görülmektedir. 
Emperyalist güçlerde,kendine ba~ladıkları ülke halklarını ve 

ülkenin tüm zenginlik kaynaklarını sömürerek palazlamaktadırlar. 

Bu palazlanan emperyalist tekeller,işçi sınıfının(kendi işçi sını

fının)mücadelesini geciktirmek,kendi·konumunu belli bir dönem daha 

muhafaza etmek için,elde etti~i kardan belli bir kısmını(kırıntı-
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larını)iş'çi sınıfına vermekten de geri kalmazlar.Öyleki,işçi sını
fına uzattıgı bu kırıntı vasıtasıyla doyurulmuş bir işçi sınıfı, 
aristoklatmış bir kesim oluşturabiliyorlar.!şçi sınıfına dayurul
ması için verilen sus payının kaynagı ise, sömürge ve yarı sömür
ge 1lilk]elerinden elde ettiei talandır. 

Kısaca_anlatmaya çalıştıgımız bu genel durumdan çıkardıgımız 
sonuç şudur-. 

1- Emperyalist güçl_er,sosyalist sistemi yok etmek için her tür
lü oyunu oynamaktan geri kalmazlar. 

2- Emperyalistler yeni bömürgecili~i gündemleştirip,halkları 
sömürüyerlar - Sömürgeleştiriyorlar. 

3- Emperyalistler,sömürgelerinden elde ettikleri kariarın belli 
bir kısmını kendi i~çi sınıfına vererek doyurulmuş ve aristok

rat bir tabaka oluşturarak belli bir dönem daha konumlarını koruya
biliyorlar. 

Dikkat edilirse emperyalizmin kendine ·1~def seçtigi güçler; 
sosyalist sistem,sömürge ve yarı sömürge halkları ile uluslar ara
sı işçi sınıfıdır.Emperyalizmin bu barbar yöntemlerine ve sömürü 
düzenine karşı ne yapılmalıdır? Kuşkusuz dünya gericiliginin kayna
gı olan -başta ABD olmak üzere- emperyalizme karşı en geniş ve gü
venilir bir birlik ve güç ol~şturulmadan, onu hedef alıp yok etmek· 
olanaksızdır.Peki emperyalizme karşı birlik olacak güçlerin nasıl 
tesbit edecegiz? 

Bu güçler kuşkusuz sosyalist sistem,ulusal kurtuluşçu halklar 
ve uluslar arası işçi sınıfıdır.Aynı şekilde bu üç güç,bugün için 
dünya devrimci sürecindeki en devrimci ve oelirleyici olan güçtür 
de.Dünyanın bir çok yerinde,bu üç devrimci bxleşen gücün yan yana 
gelmesiyle'zaferin kesin saglandıgi görülmektedir.Angola:da,Gine' 
de,Mozambik 1 te,Vietnam'da, Laosta ve Kamboçya'da bir kaç yıl ön
cesirde gözlendi bu gerçek. Bugün !ran' da bu pratik görülmüştür. !ran'· 
~a faşist şah diktatörlügüne karşı{istenilen önderlikten yoksun ol
masına karşın) halk hareketi bir çıg gibi gelişirken,tüm dünyada 
ki ilerici derr.okrat ve sosyalist güçler tarafından sempati ile kar
şılandı.Gerek sosyalist ülkeler gerek uluslararası işçi sınıfı ve 
~erekse ezilen tüm halkların deste~ini eördü.!randakı halk hare
keti,dünya gericiligine ragmen faşizmi yıkmıştır. 

Yakın gelecekte Filistin,Dofar,Eritre,Beluci,Bask,Azeri,Pen
cap ve Kürdistantın da kurtuluşa dogru adım adım yaklaşarak,dünya 
devrimci sürecinin destegiyle muaffak olacaklari kesindir.Bunu ne 
sömürgeciler ne de emperyalistler engelleyemeyeceklerdir.Çünkü bu 
üç devrimci bileşen güç,birbirlerini tamamlayan ve birbirleri için 
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gerekli olan güçler.olarak ta görülmektedir.Şöyle ki:Sömürge ve 

yarı sömürge ülkeler,şu veya bu şekilde emperyalizmin cenderesi 

altında ezilmektedirler.Ayrıca gerek sosyalist ülkeler,gerekse 

metropol proleteryası sömürge ve yerı-sömürge ülkelerden elde edi

len artı-degerle,ucuz iş gücünü elde tutarak palazl·anmış emperya

listler tarafından teh~it edilmektedirler.Bu durum neyi gerektir

mektedir? 
Sosyalist ülkeler ile metropol proleteryasını emperyalist telı

diten kurtarmak ve normal gelişmelerini sa~layabilmek için,emper

yalist güç1eri kaynaklarından kurutmak gerekir.Emperyalistlerin de 

esas kaynakları sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin talanı oldu~una 

göre,sosyalist ülkeler ile metropol proleteryası ne yapacaklardır? 

~ömürge ve·yarı-sömürge ülkelerin emperyalizmin cenderesinden kur

tulma mücadelelerini en amtif bir şe~lde destekleyeceklerdir.Buna 

karşılık sömürge ve yarı-sömürge halkları ise;kurtulmaları için, 

emperyalist sömürgecilerin tehdit etti~i sosyalist ülkeler ile~et

ropol proleteryasiyla ittifaklarını sıklaştıracaktır.Bu neyi ge

tirecektir? Emperyalist-kapitalist sisteme ve her türlü gericili~e 

karşılık; sosyalist sistem,uluslararası işçi sınıfı ile sömürge ve 

yarı-sömürge halkların bir tek cephede birli~ini getirecektir. 

Görüldügü gibi dünya devrimci si3recini teşkil eden her üç gü

cün birli~i esasında bir bütündür.Bunu birbirinden ayırmak veya bu 

bir~i~i suni bir birlikmiş gibi gös~ermeye çalışmak geçekıeri gör

memektir.Kısaca dünyadaki genel duruma,çelişmelerini ve dünya dev

rimci sürecini teşkil eden üç devrimci bileşen gücü böylece belir

ledikten sonra,şimdi Kürdistan•a ve Kürdistan'ın bugünkü konumuna 

geçelim. 
Kürdistan binlerce yılı içeren eski ve çok zengin bir tarihe sa

hiptir.Kürdistan yüzyıllardır çeşitli kavimlerin istilalarına ma~ 

ruz kalarak ve defasında istilacılara:karşı direnerek günümüze ka

dar varlı~ını koruyarak gelebilmiştir. 

Kürdistan halkları,varlı~ını,imparatorluklar dahil çeşitli 

devletler kurarak ve dönem dönem işgallere u~rayarak devam ettirmiş

tir.Kürdistan 1514 yılında Yavuz Selimin !ran sereriyle işgal edil

miş,!ran-Osmanlı savaŞlarının devamında tampon olarak yer almış ve 

16?9 yılında ikiye bölünmüştür.l6?9 Kasrı-Şirin &nlaşması Kürdista~ 

n'ı ikiye böldü~ü gibi,Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesini de getir

di.Kürdistan Osmanlı-tran feodal sömürgeci imparatorlukları ara

sında a~ır vergiler altında ezilerek,bol askeri gücü sömürgecilere 

peşkeş çekilerek,ekonomik gelişmesi engellenerek,tüm yer altı ve 

yer üstü zenginlik kaynakları talan edilerek,ekonomik ve siyasal 
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ilhakı gerçekleşerek tam bir sömürge olarak I. emperyalist savaş
ta,savaş alanlarına sürülüp katledilerek,l923 Lozan Konferansına 
kadar geldi.1923 Lozan Konferansında,emperyalist ve sömürgecilerce 
dört parçaya bölüşülen Kürdistan;yaşarnına daha önce iki sömürgeci 
gücün altındaykan devam ettirmesine karşılık,bu kez dört sömürgeci 
ve emperyalist işgalcilerin pençesi altında devam ettirecekti.Be
lli bir dönem Araplar'la birlikte İngiliz ve Fransız sömürgeciler
in sömürgesi olarak ~arlığını sürdüren Kürdistan,emperyalistlerin 
gidişini takiben,Arap burjuvazisine terk edildi. 

Artık Kürdistan bir zamanlar kendisi gibi sömürge olan Ülke
lerin e~emen sınıflarının bir sömürgesiydi.(Burada emperyalist ça~
da emperyalizme ba~ımlı ülkelerin söm~rge edinebilmelerinin en ti
pik iki örne~i-Suriye-Irak-görülmektedir) Dört ayrı parçada yaşama
ya mecbur bırakılan Kürdistan halkları·, sosyal, siyasal, ekonomik ve 
kültürel yönden de~işik boyutta gelişme kaydetti.Kürt ulusunun ik
tisadi yaşam birli~i,sömürgecilerce gaspedil~rek,her parçası fark7 
lı bir gelişmeye zorlanmıştır. (Ki iktisadi parçalanmışlık,daha 
Osmanlı-İran imparatorlu~u döneminden beri vardı.) !şte günümüze 
kadar uzanan durum bu gerçeklerin birer neticesidir. 

Kürdistan halkları,daha Osmanlı dönemindeyken,gerek Osmanlılara 
karşı,gerekse İran sömürgeçilerine karşı çeşitli boyutta direnme
ler gösterdi.l9.y.yıl bütünüyle her iki sömürgeci güce karşı di
renmelenle~doludur.Zaman zaman ba~ımsızlığına yönelen hareketler 
olmasına karşılık,yıkılmaktan kurtulamamışlardır.l923 bölHşümfu!dşn 

sonra: her dÖJ,"t parçada ·.da..9,irel\işler"JzBJiıan. zaman devam etti. 
Türki\}'e işgalinde'ki parçada 1920 yılında Koç.giri,l925 Şeyh Sait, 

1930 Agrı,l938 Dersim vs. 
1946 yılında !rand~ kurulan özerk cumhuriyet,!rakta 1931,1943-

1945 ve 1961-1975 yılları arasında ki ulusal direniş hareketleri, 
Kürdistan halklarının ve Kürt ulusunun özgürlügüne ne denli bagıı 
oldugunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Peki ama Kürt ulusu yüz yılı aşkın bir zamandır kendi ulusal 
ve demokratik hakları için direndigi halde neden muvafak olamadı? 
Neden 20.asrın son çeyre~inde,halen parçalanmış bir sömürge olarak 
ezilmektedir? 

Kürdistan,l9.y.yılın ikinci yarısına de~in Osmanlı-tran impa
ratorlukları ile birlikte büyük kapitalist sömürgecilerin deneti
mine t,irdiler.Kürdistan' daki gelişmemiş ekonomik yapı:,bu kapitalist 
sömürgeciler tarafından şekillenmeye başlandı.Gerek Osmanlı-tran 
imparatorluklarının,gerekse büyük kapitalist.sömürgecilerin. Kür
distan'daki zenginlik kaynaklarını talan edip,halkın siyasi,eko-
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nomik,sosyal ve kültürel gelişmesini engelleyen durumları ve yara
tılan savaşlarla Ülkenin tümliyle yakılıp lıkılınasına neden oluyor
du.l9.y.yılın ikinci yarısından sonra beliren cılız kapitalist iliş
kiler,dış müdahale ile kösteklenerek gelişmesi engelleniyordu. 

1923 yılında bölüşülen ~ürdistan'da devam eden direnişler ve 
uygulanan sömürgeci baskılar Kürdistantlaki gelişmeleri tümden yok
etmeye yönelikti.özellikle sömürgeci ve emperyalistler tarafından 
Kürdistan daki feodal yapı ve aşiretçilik ayakta tutuluyor,işbir
likçi feodal,şeyh,aşiret reisleri ödüllendiriliyordu.Tüm bu olu
şumların varlı~ı,ciddi bir örgütlenmeninJ.yaratılmasınada engel 
teşkil ediyordu.!şte Kürdistan'da günümüze kadar devam eden dire
n~şlerde yıkımın esas kayna~ını teşkil eden gerçek burda yatmakta
dır. Yani: 

1- Sömürge yapının varlı~ı (parçalanmış bir ülke-parçalanmış 
bir ekonomi-parçalanmış bir ulus ve dört ayrı sömürgeci güc). 

2- Feodal ve yarı-feodal yapının toplumda egemen oluşu. 
3- Feodal ve a~iret ilişkilerinin örgütsel yapıdaki etkinligi. 

Bugüne kadar yenilginin kaynakları işte bunlardır. 
Sömürge (parçalanmış)ve yarı-feodal olan ülkemizde,tarihimizi 

inceleyerek,bir daha aynı hat~lara düşmernek için kendimize bir yön 
çizmemiz ~erekecektir. Nedi~ bu yön? 

Bu yön marksizm-leninizmin can al1cı gerça~ini ülkemizin so
mutuyla bütünleştirerek tesbit etmektir.Bu yön leninizmin devrim 
teorisidir.Sömürge ve yarı-feodal olan ülkemizde sömürgeciler(esas 
kayna~ı emperyalizm) ve feodaller Kürdistan devriminin bir hedefi 
seçilmelidir. 
çütikü Kürdistan'ın sosyal,siyasal,ekonomik ve kültürel gelişmesine 
en büyük engel sömürgeci yapıdır.Aynı şekilde sömürgecilerin Kür
distandaki sosyal dayana~ı olan feodallertle,sömürgeci yapının de
vamında menfaatleri u~runa ısrar etmektedirler.Sömürg~cilerin de 
sömürge Kürdistan'ı ellerinde tutabilmeleri ise,emperyalizmin var
l~iıyla mümkündür.Yani sömür~ecilerin esas kayna~ı emper,yalizmdir. 
ÇÜnkü,ça~ımızda emperyalistler olmadan bu tür bökürgeciler(Türkiye, 
!ran,Irak,Suriye) sömürgelerini elde tutamazlar.Bu itibarla Kür
distan devrimi sömürgecili~e ve feodallere oldugu gibi ,emperya
lizme de karşı olacaktır. 

Kürdistan devrimi,ne eski tipte bir burjuva demokratik dev
rimi ve nede sosyalist bir devrim degildir.Kürdistan devrimi, 
devrimci bir iç savaş yaşamadan,sosyalizmin ön koşullarını ha 
zırlayacak olan devrimci ulusal demokratik halk devrimidir.Bu 
devrim uluslararası kapitalizme(emperyalizme) karşı oldu~u için 
de dünya sosyalist hareketinin bir parçasıdır.Zira 1917 ·Ekim devri-
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minden sonra ulusal sorun,sömürgeler genel sorunu,sosyalist devrim
lerin bir parçası haline gelmiştir.(Yani kapitalist olmayan yoldan 
sosyalizme geçiş) 

Kürdistan devrimini kimler yönetecektir ? 
Günümüze kadar Kürdistan Ulusal Kurtuluş hareketlerini yöneten 

tüm önderlikler,ya feodal,şeyh,aşiret kökenli e~emen sınıfiar ol
ruuşlardır,ya da feodal aşiretçi-burjuva karması önderlikler olmuş
lardır.Biz,günümüz koşullarında özellikle Kürdistan~da artık bu 
sınıfların devrime önderlik edebileceklerine inanmıyoruz.Kaldıki 
etseler bile,neticede yine emperyalizmin boyunduru~undan kurtula
mazlar.Şuna da inanıyoruz ki,işçi sınıfının ideolojik-politik ve 
örgütsel öncülü~ü ~lmadan,kurtuluş ciddi olarak sa~lanamaz.!şçi 
sınıfına dayalı devrimci bir parti devrime önderlik etmeden her 
türlü emperyalist oyunlara karşı mücadele edebilmenin şartları da 
yoktur.Bu anlamda,Kürdistan devrimi ancak böyle bir proleter parti
nin yaratıln.asıyla muvaffak olabilir ve kalıcı bir yapıy:ı.. oluştu
rabilir. 

Toparlayacak olursak: 
1- Kürdi .. tan tarihi eski ve zengin bir tarihtir. 
2- Kürdistan,l514 yılında işgal edilrniş,ancak 1639 yılında 

ikiye bölünerek sömürgeleştirilme sürecine girmiştir. 
3- Kürd~stan 19.y.yılın ikinci yarısından sonra,kepitalist 

ilişkilere girerek uluslaşmanın .sürecine girmiştir. 
4- Kürdistan'da 19.yy da görülen hareketler,ilk dönemde olma

sa bile,sonradan tümüyle ~lusal niteliklidir. 
5- Kürdistan,l923 yılında emperyalist sömürgeciler tarafından 

tekrar bölündü ve dört parça da işgalcilere terk edildi. 
6- 1923 bölüşülmesinden sonra,görülen ulusal hareketler,devrim

ci bir önderlikten yoksun oldukları için yıkıldılar. 
7- Kürdistan'daki kapitalizm,dış kaynaklıdır.Kürdistan rakebet

çi dönemi ıa~amadıgı için,sömürge çartlarında_uluslaşmaya 
girmiştir. 

8- Kürdistan'da devrimin temel gücünü,köylülük ol~Şturup,önder
ligin işçi sınıfınd~~oldu~u tesbit edilmiştir.!şçi-köylü 
ittifakı esas güç kabul!· ed.:i.lmelidir. 

9- Günümüzde burjuva önderli~in iflas etti~ini tesbit eden ha
reketimiz,işçi sınıfının ideolojik-politik ve örgütsel ön
derlj~ine inanmaktadıi.!şçi sınıfı partisi,ulusal kurtuluş 
boyunca geniş bir cepheyi açacak ve halk savaşını esas ola
rak devrimi başarıya götürecektir. 
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Yurtsever Kürdistan Ealkları! •• 
Kısaca dünyadaki duru~u;Kürdistan'~n konumunu ve önündeki dev

rim aşamas~n~ böylece tesbit etmiş bulunuyoruz. NEWROZ'un kutlandı
gı bugün dünyanın bu karmaşık döneminde,Kürdistan'ın hala hangi a
şamada oldugu ve ne tür bir mücadele içinde bulundu~,çogu "sözde 
sosyalist" olan "guruplar11 tarafından ciddi olarak ele alınn:ış de
gildir. 
Dünyan~n ve Orta-Dogu'nun girdigi yeni süreç ve bu sürecin Kürdis
tan'daki etkilerini dogru tesbit etmez, dar gurupsal anlayışı~ ve 
ögrenci gençligi tatmine yönelik,küçük burjuva e~ilimini üzerimiz
den atmalıyız.Aksine·,daha nice NEWRO:?ı'lar:ı. sömürge şartlarında kut
layacagı~.Ama biz halk~mızın. tüm ~apık akımlara gerekli dersi ve
recegine de inanıyoruz.Biz,halk~n:ızın yeni NEWROZ'lar~,bagımsız ve 
demokratik bir Kürdistan'ın kuruluş şartlarında kutlayacagı günle
rin uzak olmadıgına ve bunu gerçekleştirebilecek vasıfta olduguna 
da inanıyoruz. 

Ve şunu da artık söyleyebiliyoruz ki,Kürdistan ulusal kurtuluş 
güçleri,marksizmden-leninizmden sapmadıkça,bölge gericiligiyle tes
limiyetçi ilişkilere girmedikçe,revizyonizme,oportünizme,burjuva 
milliyetçiligine karşı taviz vermedikçe ve sömürgecilige,emperya
lizme,feodal gericilik ve faşizme kar.}ı.;sosyalist siste~,ulusal 
kurtuluş savaşları ve uluslararası işçi sınıfının destegini red 
etmedikçe yıkılınası çok güç dlacaktır.Kürdistanın kurtuluşu uzak 
degildir.Zafer Kürdistan halklarının olacaktır. 

CEJNA NEWROZ PİROZ BE ! 
KAHROLSUN SÖMÜRGEC!L!K, EMPERYALİZM, FEODALİZM ve FAŞ!ZM 
YAŞASIN HALKIMIZIN BAGifJISIZLIK, DEMOKRAS!; SOSYALİZM ve 
BİRLİK MÜCADELES! : 

ııt111t A A ft ,_ .... 

BIJI RIZGARIXWAZEN NETEWI YEN KURDISTANE 
BIJİ PEŞMERGE : 

21-Hart-1979 
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YURTSEVER TÜRKİYE VE KÜRD!STAN HALKLAR! 

Türkiye'de süri.:.p giden "bölücülük" yaygaralarıyla Kürdistan'ın 
16,Türkiye'nin 3 iline sıkıyönetim getirildi.Sıkıyönetimin ne oldu
~u ve ne yapaca~ına de~inmeden evvel,sıkıyönetimi getiren koşulla
ra bir göz atmamız gerekir.Kuşkusuz sıkıyönetimin Kürdistan'ı sar
ması Kürdistan halklarının ve Kürt ulusunun vardıgı yeni aşama,Or
ta-Dogu'da son çırpınışını yapan emperyalist güçlerin girdigi bu
nalımdır. 

Orta-Dogu yeni bir süreci yaşamaktadJr.Emperyalizmin en kanlı 
jandarması faşist !ran şahının gitmesiyle,emperyalist ve sömürgeci
ler yeni bir bunalımın eşiginde gözüdönmüşcesine çırpınmaktadırlar. 
!ran '.ın düşüşüyle boşalan yeri doldurarak, biraz daha Orta-Dogu ha
lklarını sömürüp, palazlanmaya devam etmek için,ABD bir taraftan 
Mısır-İsrail ihanet anlaşmasını gerçekleştirirken,diger taraftan 
Orta-Dogu'da yükselen Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesini bas
tırmak,tümüyle Orta-Dogu'daki ulusal ve sınıfsal direnişleri yok . . 
etmek için en olmaz iğrençliklerle hareket ettiği görülmektedir. 
Öyle ki,Filistin halkının mücadelesini etkisiz kılmak için !srail 
siyonistleriyle anlaşmaya oturan Mısır ve Lübnan'da kurulan(ABD ve 
!srail deste~iyle kukla devlet,bu manevraların yalnızca bir örne
gidir. 

İran'da monarşinin yıkılışı,!ran'daki bağımlı ve sömürge ulus
ları harekete geçirdiği gibi,bölge gericiligini ve emperyalizmi üe 
oldukça telaşlandırmıştır.Bu telaş son günJerde sömürgeci Türk bur
juvazisinin İran'la gizli ilişkiler kurup,heyetler düzeyinde bası
na sızdırılmadan, gerçekleştirdikleri oyunlarla ve de herkesin bil
digi ve basına dayansıdığı gibi,Irak'la bir taraftan Genelkurmay 
düzeyinde.,di(Ser taraftan Emniyet Ger.el fo':üdürlüğü ve Devlet Bakanı 
Hikmet Çetinin siyasetler ve devletler düzeyinde dönen dolapların 
neler olabilece(Si gerçegini yoruma yer bırakmayacak şekilde önümüze 
sermiştir.Bu aynı zamanda sömürgecilerin çok güçsüz olduklarının 
kanıtıdır. 

Türkiye'yi !ran ve Irak ile bu tü~ ilişkilere iten sebep nedir? 
İran burjuvazisi şah~n gitmesinden ve ordunun da~ılmasından 

sonra denetimi ele geçirmenin telaQındadır.!ran burjuvazisi ülkede
ki sömürge ve ba~ımlı ulusların çeşitli taleplerle direndiklerini 
ve !ran işçi sınıfının sınıfsal hakları u~runa örgütlendiklerini 
görmektedir.Tüm bu karmaşık yapıdan ve sınıfsal sömürüsünü devamı 
için çıkar yolu arayan sömürgeci burjuvazi,bölge gericileriyle şu 
veya bu şekilde en gerici ilişkilerP. girmeyi planlamaktadır.Ancak 
!ran bu ilişkilerin(gizli kalması yararıarına olacagından) duyulma
sından yana degildir. 
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CEHır· o 'dan ayrıl an ! r an , "Bölgesel Kal kınma ve !şbirliği" nin üyeli

~inden henü z ayrıl~ı ş degildir . Türkiye is e CENTO ' nun da~ılmasın

dan sonra yeni b ir b öl gesel pakt 1n oluşturulması veya en a zından 

RCD'nin (Bölgesel Kalkınma ve !şbi rli~i Ör gütü)güçl enmesinden yana

dır. 

!ran'nın bu tür gizli ilişkilerine karşın Irak ve Türkiye'nin 

iıişkileri ise,gizlilik perdesine lüzum görülnıeden0devam etmiştir. 

Irak ve Türkiye'yi bu yaklaşırnlara iten etken nedir? 

!ran'da Şah'ın gitmesinden sonra, Orta-Doğu'da yeni bir sürecin 

başladığını daha önce vurguladık.Kuşkusuz bu sürec Irak'ta daha 

başka bunalımlarla bütünleşerek derinleşmiştir.Irak'taki son durum 

ve gelişmelere de~inmekte yarar vardır.Zira durumun daha iyi a~dın

lan~ası için Irak'ta olup bitenlerin iyi tahll etmP.miz gerekmekte

dir. 
Bilindiği gibi Irak'ta 1968 yılında askeri bir darbe ile iktidara 

gelen ırkçı ·, sömürgeci Baas partisi yakın döneme kadar 1KP ile bir 

koalisyon kurmuş,iktidara komünistleri ortak etmişti.Yine Irak Kür

distan'ı~da 1G61 yılından 1975 yılına kadar bir Kürt direnişi yaşan

mış (ölüm yıl dönümünün yaklaştı~ı devrimci LEYLA KASIM ve binler

ce Kürdistan'l1nın öldürüldü~ü I rak Kürdistan'ında ) sonunda geçi

ci bir yenilgi3e uğramıştı.Geçtci yenilgiden sonra l.KDP-GEÇ!C! KO

MlTES! tarafından 1976 yılında başlayan direniş boyutl anarak günü

müze kadar gelmiştir.Bir t araftan devam eden Kürdi s tan direni ş ha

reketleri di~er taraftan gittikçe emperyalist güçl erle daha sıkı 

ilişkilere girip,Suriye ile ortak bir devle t kurmaya çalışan ırkçı, 

şöven,sömürgeci veBaas iktidarı, Irak Kom~nist Partisi(!KP) eleman

larını idam ettirerek sindirmeye çalışması,!KP'yide iktidardan uzak

laştırrnıştır.Di~er yandan !KP'nin elemanlarını şu anda dağlara çe

kilerek I.KDP-GK ile birlikte ittifak kurup Baas'a karş ı savaş

maktadır. Bu durum aynı zamanda Irak'taki di~er halk kesimlerini ol

sun,Irak işçi sınıfını olsun iktidara karşı oldukça hareke t e geç i r

miştir. 

Bass ırkçıları bu bunalımlı dönemi atlatabilmek,Kürdistan ve 

Irak'lı komünistleri sindirebilmek için,bir taraft an Kürtl e r e Bzerk

liğin veiilecegini ilan ed erken,di ğer taraftar sömürgeci Tilrk bur

juvazisi ile ~erici ittifakıara girmeyi planl amaktadırlar.Görüldü

ğü gibi Ankara-Tal)ratı-Bagdat arasındaki bu gizli ve açık planlar · 

!ran,Irak ve Türkiye'deki ulusal ve sosyal kurtuluş güçl erine kar

şı uygulanmak istenen planlardır.Durumu özetle incelersek şu somut 

sonuca varırız; 

ı- tran'da faşizm yıkılmıştır.!ran hal kları ve !ran pr oleter

yası kurtuluşa adım adım yaklaşm aktadır.!ran halklarının ve !ran 
34 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kürdistan'ının her kazanımı,diger Kürdistan parç alarını ve Ort n- Do
~u'nun diğer halklarını do~rudan etkil eyecek ve belki de har eket e 
geçirebilecekt i r . 

2- I r ak Kürdi s t an ' ında GEÇ !C! KO!'•'l ! TE 'nin s ür at l e hedefe ul aş 
mak için gBs t erdigi gel i ş meler ve i kt idardan kopan IKP(Irak Komün
i s t Partisi) ile o luşturdukları ittifaklar;Irak ve !ran Kürdistan 
kurtuluş güçleri ile ilerici,sosyalist güçleri arasındaki sıkı 
dialog,sömürgecileri daha da korkutmuştur. 

3- Türkiye Kürdistanında T.KDP'nin gittikçe halkla bütünleşip . 
uluslararası ilişkilerini sık~aştırması,!ran-Irak ulusal ve sosyal 
kurtuluş güçleriyle daha yakından ilişkilerini sürdürmesi ve bu
nun sömürgecilerce sezilmesi,başta Türk sömürgeci burjuvazisi ol
mak üzere diger sömürgecileri çileden çıkarmıştır. 

SINIF B!L!NÇL! TÜRK!YE PROLETERYASI! 
YURTSEVER KÜRD!STAN HALKLARI! 

!şte Orta-Dogu halklarının bu ileriye ·dönük atılımlarının 
gündernle ştigi bir dönernde,sö rnürgeci Türk burjuvazisi kendi sınıf
sal çıkarlarını korumak için,militarist gücünü Kürdistan'a veTi,.ir
kiye işçi sınıfına saldırtmış ve saldırtmaktadır.Bu saldırı hiç 
kuşkusuz başta Kürdistan halklarına olwak üzere Türkiye işçi sını
fına yöneliktir.Bu saldırı aynı zamanda Orta-Dogu'daki ulusal ve 
sosyal kurtuluş güçlerine de bir darbe niteliğini taşımaktadır. 

Sıkıyönetimin Kürdistan'ın 16 iline ve özellikle i ş çi sınıfı
nın yogun bulunduğu Türkiye'nin 3 iline uygulanması dikkat çekici
dir. Ayrıca "bölücülük" yaygaraınnı ağzından düşürmeyen ırkçı faşi

stlerin sıkıyönetimi meşrulaştırmak için,sıkıyönetimin ilanından 
bir kaç gün öncesinden,bugün sömürgeci parlementoda bakanlık yapan 
Şerafettin Elçi'nin "ben Kürdüm" demesiyle doruk noktasına ulaşmış 
ve hemen sıkıyönetim gelrnezse Türkiye bölünür irnajın~ yaratarak sı
kıyöneti rnin ilanı için zernin hazırlanrnıştır.Sıkıyönetirni ilan eden 
sömürgeciler, yaklaşan 1 Mayıs dolayısiyle gösterileı·i de engelle
meye fırsat buldular. Ayrıca 1 Mayıs uluslararası işçi sınıfı da
yanışma ve mücadele gününün D!SK tarafından İstanbul'da kutlanma
sına da -karşı çıkan ve engelleyen faş ist generaller ve sözde"anti
fa şist hükümet" gerçek yüzünün ne olduğunu göstermiştir. 

Demokrasi havarisi,barış melegi Ecevit'e "anti-faşist"deyip 
propagandasını yapan(CHP ' yi desteklemek enternasyonalıst görevdir 
diyenler ) sözde sosyalistlerimizin haline ne demek gerekir ? 
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SINIF B!L!NÇL! TURY.!YE PROLETERYASI! 

!ran , Irak ve Türkiye Kürd i stan'ındaki(Suriye Kürdistanı'da da

hil)Kürt ·ulusunu ve emekçi. Zürdistan halklarının ulusal ve demokra

tik haklarını almak için giriştikleri mücadelede sömürgeciler ve 

emperyalistler tarafından i mha edilmekle karşı karşıyadırlar. 

Kürdistan ve böl ge halklarının kurtuluşunu engellemeye çalışan 

sömürgeciler ve emperyalistler,sizleri de yok etmek isteyen gerçek . 

düşmanlarınızdır.Sınıfsal çıkarınız için Kürt ulusunu ve bölge hal

klarını yalnız bırakmayını~.Sömürgecilerin birligi kof bir birlik

tir.Ve emperyalizm her an gerilemektedir. 

Bizler topragımız,dilimjz,kültürümüz,yaraltı ve yerüstü kay

naklarımız ve her şeyden önemlisi işçi s{nıfımızın iktidarı için 

çarpışıyoruz.nizim kuracagımız birlikler yıkılmaz,tahrip olmaz 

birliklerdir.Çünkü bildigirniz menfaate dayalı degildir! Çünkü bir

ligirniz işçi sınıfının çelik yumrugu ve enternasyonalist güvencey

le somutlaşmiştır.Ezen ulus devrimcileri olarak Kürdistan'ın ka

yıt8ız,şartsız bagımsız devlet dahil tüm haklarını(ulusların ken

di kaderlerini tayın hakkını) savunmalısınız. Öyle ki,enternasyona

list birliğimiz saglanabilsin. 

YURTSEVER KURD!STAN HALKLARI ! 

Kürdistan'ın tümünü içine alan sıkıyönetime ve faşist-milita

rist işgalci orduya karşı sesinizi yükseltiniz! Sınıf bilinçli Tür

kiye proleteryası ile enternasyonalist dayanışmayı saglayın! Ve 

birleşmede özgürlügü savunun! Öyle ki, sömürgecilere ve işbirlik

çilerine karşı tek yumruk gibi bir güç olabil elim. 

!ran ve Irak'ta kendi ulusal ve sosyal kurtuluşları ugruna 

savaşan Kürdistan ulusal kurtuluş güçleri ile,!ran, Irak proleter

yasını yalnız bırakmayınız! Onları desteklemek,onlarla biı·lik ol

mak,emperyelizm ve bölge gericiliginin yıkımını getirecektir.Onla

rı desteklemek,Filistin,Dofar,~übnan,Eritre,Azerbeycan,Huzistan, 

Belucistan,Fars,Türk,Arap hal~larının mücadelesine yardım etmektir~ 

Zafer Orta-Dogu halklarının olacaktır. 

KURD!STANDAK! YURTSEVER ÖRGÜT VE KURULUŞLARA SESLEN!YORUZ! 

Sömürgecilerin Kürdistan ve Orta-Do~u'daki ulusal ve sosyal 

kurtuluş güçlerine karşı birleştigi bir dönemde,ufak parçalar ola

rak karşı konulamaz.Dar gurupsal anlayış ve yıpratma politikası 

esas olarak sömürgecilere ve emperyalistlere yarar getirir.Örgüt

lerarası kin ve çatışmalara son verilmelidir! İdeolojik mücadele, 

politik dostluk platformunu yaratmak ve bunun için gerekli olan 
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ön adımlar atılmalıdır! Anti-Sömürgeci eylem tir:iği,bir taraftan 
sömürgecileri ve efendilerini(effiperyalistleri) ~a~ıtacak,diğer ta
raftanda ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelemizin emin adımlarla 
yol almasına neden olacaktır.Bu birliği engelle=ek ise,belirttigi
miz gibi,sömürgecilere ve işbirlikçilerine yariyacaktır. ANT!-Sö
MÜRGEC! EYLEM B!RL!G! !Ç!N !LERİ! •• 

YURTSEVERLER-DEMOKRATLAR-SOSYALİSTLER! 

Kürdistan'a çökmeye çalışan kara bulutları dağıtmak için uya
nık olmanın zamanı ve dönemidir.Sömürgecilerln her türlü oyunları
na tertip ve tahriklerine karşı soğuk kanlı ve ciddi olunuz! Bili
niz ki, sömürgeciler ve uşakları en güçsüz döne~lerini yaşıyorlar. 

· Biliniz ki,Siirt,Slopi,Cizre'de feodal-gerici-KİT üçlüsünü halkı
mıza saldırtanlar,aynı işlemi değişik alanlarda,değişik kılıfta 

tekrar tezgahlayacaklardır. 
Her ihtimale karşı hazırlıklı olun ve Irak-İran sömürgecilerine 
karşı direnen kardeşlerimize, Türk söıuürgecil"eri saldırabilir,hesa
bıyla tetikte bulunun.Şu da bilinmelidir ki, T.KDP en güçlü dönemin
dedir ve devrimi sonuna kadar götijrecektir.Zafer ergeç sosyalist 
sistemin,ulusal kurtuluş hareketlerinin ve uluslararası işçi sını
fınındır. 

SÖMÜRGECİLERİN SIKIYÖNETİMLERİ MÜCP.DELEJ"l!Z! DURDURAMAZ ! 

SIKIYÖNET1MLER KORDİSTAN ULUSAL KURTULUŞ GUÇLER! İLE TÜRKİYE 

PROLETERYASI ARASINDAKİ ENTERNASYONALİST DAY~NIŞMAYI BOZAMAZ 
KÜRDİSTAN SÖMÜRGECİ,MİLİTARİST-FAŞ!ST ORDllLARA MEZAR OLACAKTIR 
YARROLSUN EMPERYALİZM-SÖMÜRGECİLİK-FEODALİZM VE FAŞİZM : 
YAŞASIN HALKIMIZIN BAGIMSIZLIK-DEMOKRASİ-SOSYALİZM VE BİRLİK 
MÜCADELESİ ! 

YAŞASIN GÜNEY VE DOGU KÜRDİSTAN HALKIMIZIN DİRENİŞ MÜCADELESi 
BIJİ PEŞMERGE ! 

26-Nisan 1979 
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YURTSEVER KURD!STAN HALKLARI 

Uluslararası işçi sınıfının direniş ve w.üc adele günü olan ı Ma

yıs tüm dünyada kutlanmaktadır. 

Uluslararası sermayanin azgın talanına,baskı ve yckettirmesine 

karşı başlatılan ı Mayıs direnişi,uluslararası iŞçi s ınıfının za

feri ile sonuçlanmış ve bundan onlarca yıl öncesinde (l886)işçi 

bayramı (direniş günü) olarak hayatın maddi varlıgıyla bütünleşe

rek kendini kabul ettirmiştir.l Mayıs dünya işçi sınıfına ve ezil

en halklara kutlu olsun! 
ı Mayıs işçi sınıfının direniş ve mücadele günü oldu~u gibi, 

uluslararası işçi sınıfının en yakın,en dolaysız ve temel itifak

çısı sömürge ve yarı-sömürge halklarında direniş günü olarak kut~ 

lanmaktadır.Zira günümüz dünyasında uluslararası gericiligin. kay

nagını teşkil eden - en başta ABD - emperyalizme,sömürgecilige, 

yeni-sömürgecilige karşı mücadele dünya devrimci sürecinin üç bi

leşen gücü (sosyalist sistem,dünya işçi sın~fı hareketi ve ulusal 

kurtuluş hareketleri) tarafından yürütülmal~edir.Bu mücadele kuş

kusuz emperyalizmin kesin yenilgisin± getirecek ve sınıfsız toplu

mu yaratacaktır. 
Dünya da ku tl anan 1 Mayıs, :i.şç i. s .tnıfı n ın direni ş giinii, Türkiye 

ve Kiirdistan'da da kutlanmaktadır. Ne var ki,ne Türkiye'de ne de 

Kürdistan'da işçi sınıfının kendi öz partisi henüz yoktur.Eenüz 

Türkiye ve Kürdistan devrimlerine işçi sınıfının önderligi anlaşıl

mış degildir.Bu yolda ciddi adımlar atılrrış degildir.Ve küçük bur

juva egilimin agır basttgı örgütlenmelerin esas alındıgı ne yazık 

ki,bir gerçek olarak ortadadır. 

Türkiye solunda sosyal-şövenizme ve Kemalist ideolojiye orto

doksça baglılık egemen durumdayken,Kiirdistan'da da bu sapıklıkla

rın borazanlıgını yapan güçler cirit atmaktadır1ar.Ve hala karşı 

devrimci "üç dUnya teorisini" hayata geçirmek isteyen hayalperest 

gurupların yer yer görüldü~ü de,mese~enin ne kadar cılız ele alın

dıgına tanıklık etmektedir.Ama biz her ne olursa olsun ciddi çalış

malar neticesi tüm bu sapık akımların aşılaca~ına olan inancımızı 

muhafaza ediyoruz.Ve ne olursa olsun marksizm-leninizm gerek Türki

ye'de, gerekse Kürdistan'da eGemen olacaktır.Zafer işçi sınıfının 

ve ezilen halkların olacaktır ••• 
Sınıf bilinçli Türkiye proletcryası! 

Yurtsever KUrdistan halkları! 

Emperyalist tekellerin uşaklıgını yapan işbirlikçi,sömürgeci, 

tekelci Türk burjuvazisi ve onların işbirlikçileri olan Kürt egemen 

sınıfları emperyalist efendilerini tatmin etmek jçin yeni oyunlar 
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tezgahlanarak Türkiye proleteryası iJe Kürdistan halklarına yeni 
darbeler indirmek istemekterlirler. 
Ekonomik çıkınazı ve tecrit edilmeye mahkum çirkef zihniyetlerini 
gizlemek için oynamak istedikleri oyun,esas olarak dünya gericili
~ine hizmetten başka bir şey de~ildjr.Söz konusu oyunları ele ala
c~k olursak,şu tableyla karşı karşıya kaldı~ımız görülecektir: 

Dünya gericili~inin kalelerinden ola~ !ran monarşisinin yıkıli
şı ile emperyalistler kaybettikleri mevzilerini yeni yöntemlerle 
tekrar kazanmak istemektedirler.nu oyunlar ve geliştirilen yöntem
ler çok yönlüdür. !ran'da faşist diktatörlfi~Un gidişini takiben ye
ni gelişmelere sahne olan.!ran ve Orta-Dogu,emperyalistleri ve böl
ge gericilerini son derece telaşlandırme.ktadır.!ran'da gelişen !ran 
proleterya hareketi ile,!ran'daki sömürge ve ba~ımlı ulusların kur
tuluşa yönelik çabaları bu telaşı büyük boyutlara ulaştirmıştır. 

SÖKürgeci Türk burjuvazisinin Irak ve İran-gericileriyle giriş
ti~i karşı-devrimci ittifaklar esas olarak Kürt ulusunun ve bölge 
balklarının ulusal ve sosyal kurtuluşlarını hedef almaktadır. 

!ran ve Jrak'ta sömürgecilere karşı kendi ulusal ve demokratik 
hakları için direnen Kürdistan halklarının var olma mücadelesini 
emperyalist ve bölge gericileriyle birleşerek bastırmak isteyen bu 
sömürgeci g~çlere karşı kavgamızı sürdiirelim.Bunları teşhir ederek 
halkJmızla birlik., olalım.Şunu da bilelim ki,Kürt ulusuna·uygulan
mak istenen bu yokettirme eylemi,bö1ge halklarına ve hatta dünya 
halklarına indirilen bir darbedir. 

Kürt ulusuna karşı girişilen sömürgeci,karşı devrimci eylem 
birli~i esas olarak Orta-Doğu'daki tüm halkları hedef alan bir em
peryalist oyundur.Bu öyle bir oyundur ki,Filistin,Lübnan,Dofar,Be
luci,Azeri,Türk,Fars ve Arap halklarını~ ulusal ve sosyal kurtu
luşlarınaindirilen darbedir.Bu öyle bir oyundur ki,sosyalist sis
teme,dünyadaki tüm anti-emperyalist ulusal kurtuluş hareketJerine 
ve uluslararası işÇi sınıfını tehdit unsuru olan emperyalist bir 
manevradır.Bu manevrayı etkisiz kılmak ve bu emperyalist kompluyu 
yok etmek tüm sosyalist,yurtsever ve demokratlara düşer.Bu darbeyi 
etkisiz kılmak tüm ul1ısal ve snRyal kurtuluş güçlerinin görevi ol

ma11dır. 

Dünya iQqi sınJfJna,sosyalist sisteme,ezilen sömürge ve yarı
söm~rce halklara sesleniyoruz; 

Kürdistan'ı kana bobmayı amaçlayan,yeni bir jenosidin başlan
gıcJ ,gerici emperyalist ittifaka karşı sesimizi yükseltelim,Bu ge
rici ittifakı yaratanlarJ teşhir ederek tecrit edelim. 

Bilelim ki,bu operasyon,hepimizi hedefleyen emperyalist bir 

siyasetten ayrı değildir. 
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Sınıf,bilincli Türkiye,!ran,Irak ve Suriye proleteryası! 
Kürt ulusuna karşı hazırlanan katliam projesi sizleri de içi

ne alacak kadar geniştir.Biliniz ki,kurtuluşunuz Kürdistan'a,Kür
distan'ın kurtuluşu da sizlere baelıdır.Biliniz ki,Kürdistan'ı 
sindirrnek sizlere bir darbedir.Bilinjz ki Orta-Do~u'da h.arLŞ ancak, 
Kürt,Azeri,F~listin,Beluci vb. ulusların kendi kaderlerini tayın 
etme hakkıyla,emperyalizmin kovulmasıyla ve işçi sınıfının dikta
törlük şartıyla olanaklıdır.Eger sömür~eci burjuvazinin bu yok 
ettirme eylemi ve oluşturulan sömürgeci-emperyalist ittifakı teş
hir edip sesinizi yükseltmezseniz,yenilgi tümüyle kaçınılmaz ola
caktır.Orta-Do~'daki anti-emperyalist cephenin acil oldu~u bu dö
nemi görelim ve birlik olalım. 

Yurtsever Kürdistan halkları! 
1 Mayısın kutlandı~ı bugün,ülkemiz parçalanmış bir sömürge ve 

yarı feodal bir yapıdadır. 
1 Mayıs2n kutlandıgı bug~n !ran ve Irak sömürgecilerine karşı 

fiilen direnen halkımızı hedef alan gerici ve emp~ry~list bir kornp
lunun eşiyinde~iz. Bölge gericiligine,sömürgecilige ve emperyeliz
me karşı birlik olup saflarımızı sıklaştıralım.Di~er parçalardaki 
kardeşlerimizi yalnız bırakmıyalım. Orta-Doğu'daki tüm ulusal ve 
sosyal kurtuluş güçleriyle anti-emperyalist cephede yerimizi ala
lım. Ve bilelim ki,dünya devrimci sürecindeki bileşen güçler yanı
mıada olacaktır.Ve bilelim ki,her türlü emperyalist oyunlara,ger~
ci komplulara ve karşı devrimci ittifakıara ancak karalı bir müca
dele ile karşı konulabilir. 

!şçi sınıfının ideolojik,politik ve örgütsel önderliğini hedef 
alarak tüm yurtsever,demokrat ve sosyalistler birleşmelidir.Bu bir
lik her türlü entrikayı yıkacaktır.Zafer Kürdistan halklarının ve. 
bölgedeki tüm ulusal ve sosyal kurtu~uş güçlerinin olacaktır. 

Zafer sosyalist sistemin,uluslararası işçi sınıfının ve ezilen 
tüm sömürge ve yarı sömürge halklarınin olacaktır.Her türlü emper
yalist oyun halkımızın karalı direnişi sonunda yerJe bir edilecek
tir. 
BIJİ YEKF GULANE! 
YAŞASIN ULUSL~RARASI !ŞÇ! SINIFI VE F.Z!LEN HALKLARIN D!REN!Ş VE 
MÜCADELE GÜNÜ OLAN 1 MAYIS~ 
KARKEREN HEMU WELATAN u GELEN BINDEST YEKBIN 
KAHROLSUN SÖMÜRGEC!LER!N KARŞI DEVR!MC! GER!C! !TTiFAKI~ 
KAHROLSUN EMPERYAL!ZM, SÖMÜRGEC!L!K,FEODAJ,!ZM VE FAŞ!ZM! 
KEHROLSUN ŞÖVEN!ZM VE SOSYAL-ŞÖVEN!ZM! 
YAŞASIN GÜNEY VE DO~U KÜRD!STAN RALKIMIZIN DtREN!Ş MÜCADELES! 
BIJİ PEŞMERGE! 

1 Mayıs 1979 
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YURTSEVER TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN HALKLAR! 
Dünyanın her tarafında (sosyalist ülkeler hariç) sınıf mücade

lesi acımasız ve antagonist bir şekilde sürmektedir.Emek-sermaye 
çelişkisi,yani proletarye ile burjuvazi arasıncaki çelişki kapi
talist-emperyalist ülkelerdeki mücadeleye damgasını vururken,di
ger y~~dan da ezilen mazlum dünya halklarının şanlı mücadelesi, 
günden güne boyutlanarak emperyalizmin ve sömürgeciliğin kaleleri
ni birer birer dinamitleyerek kölelik zincirlerini parçalam&k~adıx. 
Daha dün Mozambik,Gine,Angola,Vietnam halklarının çelikten irade
si önünde eğilen ve gerilernek zorunda kalan e~peryalizm,bugün dün
yanın diğer bölgelerinde (Orta Doğu,Latin Amerika,Afria vs) ezilen 
mazlum halkların şanlı direnişlerini bastırmak için işbirlikçile
ri ile birlikte kan deryaları yaratmakta olup,bu yolla mücadeleyi 
engellemek istemektedir. 

Kapitalizmin dengesiz ve eşit olmayan gelişimi _sonucu tüm kım

pitalist-emperyelist ülkelerde bulıran üzerine tuhran yaşamaktakta
dır,heie emperyalizme bağımlı ülkelerde ise,görülmemiş derecede 
artan bunalımlar,uzun kuyruklar ~aratarak ve her gün yeni zamlar 
getirerek emekçi halkın yaşamı zehir edilmektedir.K-apitalistler 
girdikleri çıkmazdan kurtulmak için emekçi halkları daha da sömü
rerek azgınlaşmaktadır. 

Ekonomik ve siyasi alanda bunalım içinde olan Türkiye'de de, 
emekçi halkların sırtına her gün yeni yeni za~lar bindirilmekte 
ve halklarımızın yükselen mücadelesi bastırıl~ak istenmekted ~. 
Geçen yıl çeşitli politik manevralarla AP'den ayrılan parlementer
ler,CHP ile birlikte hükümet oluşturdular.CHP agırlıklı hükümet 
ekonomik ve siyasal bunalımı:ı üstesinden gele:ıiyerek,bunalırnın da..,. 
ha da derinleşmesini ve Türkiye'nin !MF vb. gibi uluslararası te
kelci soygu n ve sömürü kurumlarına daha da bağlanmasını engel
liyememiştir. K apitalist ülkelerde bir"burjuva ahırı" olan parie
mentoda bugün hayvan pazarı gibi,insanlar (parlsmenterler) satın 
al1nmaktadır.Emekçi halklarımız açlıktan kıvranırken ve onların 
tüm demokratık hakları gasp edilirken,halkımı~ın özgür iradesiyle 
seçilmeyen sömür~eci ~urjuvazini~ u şaklığını yapan parlcmentc~leT, 
kendil8rini satmaktadırlar. Böylece bir kez daha parlementonun ne 
menem bir kurum oldıı/!u e;örüldü. 

Kürdistan halklarının gelişen ulusal demokratik halk devrimi 
mücadelesini bastırmak ve bo/!mak istiyen sömürgecilerin (Türkiye, 
Irak,!ran,Suriye) birlikte ve ittifak ederek hareket ettikleri 
görülmektedir.Nitekim Irak sömürgecilerinin,Güney Kürdistan halkı
nın direniş mücadelesine karşı giriştikleri askeri saldırıda Türk 

41 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



sö~ürgecileriyle açık bir şekilde işbirliği yapmaktan da geri dur
madılar.Irak sömürgecileri Geçici Komite'yi Irak tn.ra.fından kuşa
tırken,Türk sömürgeci ı-illitaristleri de iş gallerindeki Kuzey Kür
distan'nın Hakkari mın~ıkasında havadan helikopterlerle telsiz va
sıtasıyla Irak sömürgecilerine P.EŞEERG:S'lerin karargMlarını bil
diriyordu.(Bu olaylar T8'nin'burjuva basınına dahi yansıdı.) 

"Bölücülük ve anarşi" yayagaralarıyla getirilen sıkıyönetim , 

Türkiye ve Kürdistan'da yüzlerce hatta binlerce kişiyi tutuklamış 
deffiokrat ve devrimci tüm yayınları susturmak istemiş,örgütlenme 
ve propağanda alanını alabildigince kısıtlandırmıştır.Sıkıyönetim 
ve M!T tarafından tutuklanan yüzlerce yurtsever-devrimeiye işken
cehanelerde modern metodlarla işkence edilmektedir.Ayrıca bundan 
bi müdet önce Nusaybin'nin Demirtepe (Girhesin) mevkiinde emekçi 
bir unsur olan SELİM AKBURAK sırt hammalıgını yaparak,Türkiye'den 
Suriye'ye (!) geçmek isterken ffiilitarist köpekler tarafından ko
lundan vuruldu.Düşen Selim·in üzerine yetişen barbar militariBtler 
Selim'in tüm vücudunu ve kafasını dipçiklerle yara bere içine sok
tu lar.Arzularını tatmin etmek için canavarlaşan leş kargaları,Se
lim'in saçlarını yolarak cesedini mayın tarlasına bıraktılar.!ki 
gün ınayın tarlasında kaldıktan sonra Selim'in cenazesi köye geti
rildi .Sel iı:ı, Kemal, Cemal ,Hasan Ve n j_cesini hunharca katleden sömür
gecil er eylemlerine devam ediyorlar . 

Diğer yandan da,sıkıyönetimin getirilmesinden sonra mantar gi
bi türeyen ajan-provakatör takımı,hergün devrirrıcileri ihbar etme
yi görev bilmektedir.Siirt,Slopi,Cizre vb. yerlerde M!T-feodal-ge
rici üçlüsü birlikte hareket ederek devrimciJeri ele vermekte ve 
katletkemtedirler. 

Tüm yapılan bu vahşice işlemlere ve çevirilen dolaplara karşı 
şunu haykırıyoruz: 

I-Dünya devrimci bileşenini .oluşturan,sosyalist sistem,ulusal 
kurtuluş hareketleri ve kapitalist-emperyalist i.ilk ·~ .lerdeki prola
tarya hareketleri hergün yeni mevziler kazanarak ilerlemektedir. 

2-Eritre,Dofar,Filistin,Beluçi ve Kürdistan halklarının kur
tuluş mücadelesi boyutlanarak yükselmektedir • 

.3-Namibiya, Hiki:ı.rau;ua vb, halkların emperyal i.z ın c ve r;ericili~e 

karşı sava~.~ları muzaff(:r olrr. ::ı. yolu.~da.dır. 

'~-Sömür~eci ~üçler işbirligi yapmakla Kürdistan halklarının 
mücadelesini durduramazlar. 

5-Sömürgeci Türk burjuvazisi sıkıyönetimi ilan etmekle ezilen 
halklarımızın (Türk,Kürt,Ermeni,Rum,Çerkez,Laz vs.) kurtuluş müca
delesini durduracağını sanıyorsa,faşist Somoza ve Şah Rıza Pehle
vi'den ders almalıdır. 

42 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Sömürgeciler·ve onların Kürdistan'daki uşakları şunu iyi bil

sinler ki:Ne emperyalistler,ne sömürgeciler ne de onlGrın uşakla

rı feodaller artık mücadelemizi durd~ramazlar.Onlar (sömürgeciler) 

istedikleri kadar bizi cezaevlerine doldurs~~ıar,istedikleri kadar 

işkence edip katletsinler,cevabımız şudur: 

B!Z KOSKOCA BİR HA~KIZ,!şkencelerle,hunharca öldürülmelerle 

tükenmeyiz. 
Sömürgeciler ve onların uşakları feodaller! , 

Döktügünüz kanda bogulacaksınız.Dökülen kanların sel halinde 

sizleri yok edecegi günler uzak değildir.Zafer ergeç Türkiye ve 

Kürdistan halklarının olacaktır. 

KAHROLSUN EMPERYAL!Zr1,SÖMÜRGEC!L1K,FEODALİZM veFAŞİZM! 

SIKIYÖNET!M-E HAl"IR! 
BIJİ YEKİTIYA HEZtN LI DIJ! KOLEDARiyt 
BIJ! TtKOŞİNA RIZGARIX11~ZtN NETE'1Jİ Yİ:N KURDISTANt! 

YAŞASIN HALKIMIZIN BAGI~SIZLIK,~EMOKRAS! SOSYALIZM VE BİRLİK 

MÜCADE~ES!! 

BIJ! PtŞMERGE! 5 Temmuz I9?9 
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YURTSEVER KURD!STAN HALKLARI 
Hergün daha belirle~mektc olan safla~ma ve mücadele,hayntın 

her alanınında yani fabrikalarda,tarlalarda vb. tüm iş ve topluluk 
alanlarında kendi ni dişe diş dayatmaktadır.Dost ve düşman gÜGlerin 
bu şekilde belirgin olarak görülmesi mücadeleyi daha da keskinleş
tererek acımasız kılmaktadır.Zor gtinl erin eşiginde oldu~umuz bu 
ortamda emekçi halklarımız için yararlı olan,ileriy:e dönük tüm hal
kların en ufak zerresi dahi kıran kırana bir'savaşımla ancak elde 
edilebilmektedir. 

Baskıların yo~unlaştı~ı,ajan-provakatör gruplarının cirit at~ 
tı~ı,emperyalist ve bölge gericiliginin her zaman ki 6ibi kol kola 
verip devrimci hareketleri bastırma ve yok etme eylemler i ,devrimci
yurtsever hareketlerin birbirine kırdırtılması ve aııti-sörnürp:eci 

güçler arasında gedikler açıl~ası için,sömürgeciler ve onların ku
rumları olan M!T ve sömürgecili~in uşaklıgını yapan feodal gerici
ler ile onların işbirlikçileri gerici burjuva-rnilliyetçileri,her
gün daha da kudurgru1laşarak tertipler düze~lemektedirler. 

Sömürgecilerin,feodal gertcilerin ve onl arın ittifakçıları ge
ricı burjuva-milliyetçileri ile "üç dünyacı"diye bilinen karşı dev
rimciler geçti~imiz günlerde Nusaybin biriminde pratik alanda bir
birlerine dost olduklarını ve devrimci hareketlere karşı "kutsal" 
ittifaklarını yenilediler.Nusaybin ' de süregelen olaiların gelişi
mi şöyleydi: 

Bilindi~i gibi Nusaybin,Kürdistan'da tarım alanında kapitaliz
min en gelişkin oldugu yerlerden biridir.Somut olarak tarım burju
vazisi haline gelmiş ama henüz feodal ilişkileri ve zihniyeti ta
şıyan ve sömürgecilerin uşaklı~ını yapan toprak sahiplerinin Nu
saybin'deki güçleri küçümsenemez.Toprak sahiplerinin sırtını sıvaz
Iayan sömürgecilerin de yardımları gözönüne alınırsa,güç dengesi 
daha iyi kavranılmış olur.Diğer yandan ise,görevleri gere~i olarak 
sömürgecilerin ve uşaklarının ekme~ine ya~ süren gerici burjuva
milliyetçileri ile karşı devrimci üç dünyacılar,toprak sahipleri
nin yanında saf tutmaktan geri kalmadılar. 

Varlıkları Kürdistan'ın,yoksul emekçi halkına borçlu olan ve 
Kürdistan emekçilerinin kanını kene gibi emen toprak sahiplerinin 
pamuk tarlalarında her yıl Ceylanpınar,Viranşehir,Gercüş,Midyat, 
Sılopi,!dil,Cizre,Nusaybin vb • . yerlerden gelen yedi bin (7000) 
civarında tarım işçisi çalışmaktadır.Ça~dışı koşullar altında şa

fak vaktinden akşamın alaca karanlı~ına kadar ter dökerek çalışan 
bu ~oksul işçi kütlesine gündelik ücretin ne kadar verilece~i da
hi, bugüne __ kadar belli de~ildi. Her yıl oldu~u gibi işverenlerin 

niyeti,bu yılda iş mevsimi bittikten bonra gündelik ücretleri tes-
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pit etmekti.!şverenler bu tertiplerine "ser" adını vererek büyük 

işçilere 70,küçüklere ise en fazla 40-50 TL. vermek niyetindeydi

ler.Eu koşullar altknda çalkşan işçilerin ve işçilerin bu durumun

dan haberdar olan devrimcilerin tavrı ne olmalıydı? 

Bir yandan sayıları binleri bulan ve iligina kadar sömürülen 

işçiler,di~er yandan ise kutsal göbeklerini ve kalın enselerini bi

raz daha şişirmek,arazilerini genişletmek,apartmanlar dikmek ve ban

kalardaki hesaplarını daha da ço~altmakla meşgul olan sülük,kene 

takımı büyük toprak sahipleri ••• Bunlara karşın ise ideolojilerinin 

ve siyasetlerinin gere~i olarak birinci ve ikinci sırada yer ala

cak olan devrimciler.Şüphesiz ki,gerçek devrimcilerin,yani prole

teryanın çıkarlırını gözeten ve ona göre çelik adımlarla::yere ba

sarak yürüyenıerin yeri yoksul tarım işçilerinin yanıydı.Nitekim 

gerçek devrimciler,kendi görevlerini yerine getirerek tarım işçi

lerinin yanında korkusuzcu yer aldılar. 
İlk iş olarak,devrimciıer işçiler arasına girerek gerekli ideo

lojik ve politik çalışmayı yaptılar.!şçilerin direnişe geçmeleri 

için tüm işçilerle diyalog sa~lanarak işçilerin düşünceleri aıın
dı.Diger yandan ise,yurtsever kişiler ve bazı siyasetlerden unsur

lar direnişi destekleyeceklerine dair tavır belirlediler.Bu çalış

malar sürdürülürken işbirlikçiler ve pionları olan sapık akımlar 

da boş durmadılar.Sömürgecilerin ve sıkıyönetimin deste~inde silah

li: adamlar dolaştırıldı.Devrimciler Eardin Sıkıyönetimine ihbar e

dildi.Uç-dünyacı ve aynı z~anda toprak sahibi kişilerin o~lları 

olan karşı devrimciler babalarının ve a~aların güdümünde devrimci
lere saldırı yaparak devrimcileri yaraladılar. 

"Devrimci 11 lik adına mangalda kül bırakmayan, "keskilı devrimci" 

olduklarını her defasında tekrarlayan ve sat?;a sola saldırıp "vura

caı?;ız,kıracatı;ız"naralarıyla ün sarmış olanlar ise,eylem (!lanında 

hiç görünmediler.Bunlar kahve köşelerinde bat?;daş kurarark " biz 
gelişmeleri izliyoruz,hangi at?;a işçilerin hakkını yerse öldürürüz" 

tantanalarıyla şetindiler. 

Tüm bunlara karşın yoldaşlarımız elde silah eylem·alanında di

renişi başarıyla örgütlayerek sürdürdüler.!şçilerin yemek,ilaç vb, 

ihtiyaçları karşılanıyor,gerekli tüm çalışmalar sırasıyla yapılı

yordu.Oç günlük kararlı bir direnişten sonra işverenler dize geti

rilerek işçilerin istemleri işvereniere kabul ettirildi. 

Bu devrimci ve kararlı eylem,direnişe geçen tüm işçilere (ka

dın,erkek,çocuk) pamuk tarlalarında çapalarıyla KUK damgasını si

linmezcesine kazmaya götürdü. Filizlenen KUK volkanı,sömürgecile
rin emperyalislerin feodal uşakların ve sapık akımların sonunu yak

laştırmakta adım atıyordu. 
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Kürdi s t an Ulusal Kurtuluşçuları'nın bayragı altında,Kürdistan 

işç i sınıfının çıkarl arı dogrultusunda, Kürdiatan' ın gerçek kurulu

şuna kadar kavgamızı sürdürece~iz .• Kürdistan halklarının mücadele

sine özel l ikle engel olmak isteyen gerici burjuva-mi lliyetçileri

ne karışı acımasız mücadeleyi sürdürece~iz.Gereken tüm cezalar halk 

düşmanıarına veri lecektir.Bu böyle bilinmelidir. 

Zafer ulusal demokratik halk devrimini gerçekleştirmek için 

emperyalizme,sömürgecili~e,feodalizme ve her türden gericili~e kar

şı mücadelesini sürdürecek·:olan Kürdistan emekçi halklarınındır. 

YAŞASIN TARIM !ŞÇ!LER!NtN · B~ŞARILI-ÖRGÜTLÜ ŞANLI D!REN!Ş!~ 

KAHROLSUN EMPERYAL!ZM,SÖMÜRGEC!L!K,FEODAL!ZM ve FAŞ!ZM! 

AJAN PROVAKATÖRLERDEN HESAP SORULACAKTIR! 

YAŞASIN HALKIMIZIN BA~IMSIZLIK,DEMOKRAS!,SOSYAL!ZM ve BİRLİK 

MÜCADELES!! 
BIJİ YEKİTIYA fltztN LI DIJİ KOLEDARIYt: 

BIJİ PtşMERGEJ 
IO temmuz I979 
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YURTSEVER KÜRDİSTAl~ HALKLARINA 
Sömürgeci burjuvazi girdiği bunalımdan kurtulmak,sömürlısünü 

biraz daha devam ettirebilmek için her gün yurtsever,de~okrat ve 
sosyalistleri katled.erek tüın Türkiye'de ve öz elikle Kürdistan'da 
kan akıtmaktadır. 

sömürgeci burjuvazi Türkiye genelindeki bu katliamlarına,Kür
distan'da şidetini daha da artırarak işbirlikçileri vasıtasıyla 
devam ettirmektedir. 

Gelişen ulusal demokratik muhalefete karşı giriştikleri bu a
dice eşlemler elbetteki sömürgeci burjuvaziyi uzun vadede kurtara
mıyacaktır. 

Sıkıyönetimlerle,sürgün ve karanlık cinayet örgütleriyle yol 
aldığını zaneden sömürgeciler,bunu da çok iyi biliyorlar ki yıkım 
onlar içindir. 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesini üstlenen ve bu uğurda 
yılınadan hareket eden siyasi hareketimiz,özellikle son zamanlarda 
sömürgeci burjuvazinin sistemli haskılarına maruz kalmaktadır. 

Onlarca üye ve sempatizanları~ız bugün fa ş ist sömürgecilerin 
zindanlarında kavgalarına devam etmektedirler. 

!şkence ve zindanların har ketimizi engelleyemeyeceğini anla
yan sömürgec i burjuvazi hareket,ele~an ve s enpatizanları~ızın giz
li olarak ortadan kaldırılması için en iğrenç yöntellileri denemek
ten geri kalmıyorlar. 

I9/II/I979 günü Nusaybin'de söınürgeci burjuvazinin kiralık ka
tilleri tarafından katledilen devrimci yurtsever A3DlJ.L."tA;-:J..P AKMAN 
arkadaşımız bu sistemli oyunun bir diliminin pratikteki S?mut ifa
desinin bir örneğidir. 

A.Vahap arkadaşımızın devrimci bir ahlaka sahip olduğu,sörnürge
cilere,işbirlikçileri feodal ve de yerli hain çetelere karşı aktif 
kararlı ve yılınadan milita~ca kavga v erdiği,her kes tarafından bi
linen bir gerç~ktir.Tüm siyasi gruplar dahil,binlerce yurtseverin 
katıldıgı ve anısına saygı duyduğu cenaze t öreni,A.Vahap arkadaş ı

mızın özelde hareketimizin genelde Kürdistan ulusal kurtuluşu ve 
halkın demokrasi müzadelesinin bUyük bir kaybı olarak de gerlendi
rilebilinir . Bü kayıp büyük fedakarlıklarla yeti ş rni ş ,yılmadan anti
sömürgeci mücadeleye aktif bir QCkilde militanca katılmış ve de 
yeri zor doldurulacak bir kahraman olmasından ileri ~elmektcdir . 

Ne var ki,biz A.Vehap arkadaşımızın katı edilmesini ne ilk ve 
ne de son olarak degerlendirmiyoruz. 

Biz sömürgeciliğe karşı mücadelemizde kayıplarımızın olacağını 
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da bilerek yola çıktık.Fakat hiç bir zaman hareketimiz · ve Kürt u
lusal meselesi böyle i~renç oyunlarla ve de katliamlarla yok edi
lemiyecekti r.Tarihin çarkını geriye döndermek mümkün olsaydı haya
tın yok olması . gerekirdi. 

YURTSEVER HALKIMIZ~ 
A.Vahap arkadaşımızı katleden sömürgeci burjuvazi ve onun uşak

ları mutlaka cezalandırılacaklardır. 
Halkımızı yüz yıllardır sömürgeci baskılar altında tutan,sür

gün,zindan vede-kstliamlara maruz bırakan sömürgeciler ve işbirlikçi 
hainler,istedikleri kadar çırpınsınlar yıkım onlar içindir. 

Kürt ulusunu ve Kürdistan halklarının ulusal kurtuluş ve halk 
demokrasisi mücadelesi mutlaka başarıya ulaşacaktır.Zafer halkımı
zın ve tüm inananlarındır.(hiç bir şey ba~ımsızlıktan ve özgürlük
ten daha de~erli olamaz). 

Abdülvahap arkadaşın mücadele bayra~ı yerde kalmıyacaktır. 
KAHROLSUN EMPERYAL!ZM VE SÖMÜRGEC!L!K!. 
KAHROLSUN FAŞ!Z!M VE FEODAL!ZM!; 
YAŞASIN BAGIMSIZLIK,DEMOKRAS!,SOSYAL!ZN .. ·rvE B!RL!K MÜCADELEM!Z! 
BIJİ PtŞMERGE! 
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