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YENI BiR NEWROZ'U KARŞILARI<EN 

Kürdistan k ... rtuluş mücadelesinde özgürlük ve 
ba~ımsızlı.k simgesi olan yeni bir NE'~JRoz •,,.:hem Kür· 
distan genelinde hem de tek tek parçalar düzeyida 
de geçmişten devralınan görev ve sorum~~luklara 
yenileri eklenmiş olarak karşı.lı.yorus. 

Sömürge ci baskılar tüm hızıyla devar.ı ederken, 
!ran-Irak savaşındaki son gelişmeler ve olası so
nuçlar tartışmalara tuz biber ekti. Iran' .. rL gali
biyetinin nelere yolaçabilece~i tartışılırken o
iası bir "Kürt devleti"nin bölge statükosuna et
kileri uzun nzadıya ele alındı. Pentagon ve Nato 
çevreleri,onların bölgedeki işbirlikçileri,açı.kça 
fiili müdahaleyi savundular,savunuyorlar. ABD'nin 
Basra•ya, Türkiye'nin de Musul ve Kerkük'e müda
hale gereklili~i vurgulanarak hazırlıklar yapıldı.. 
Türkiye'nin "tarihsel hakları.• demagojileriyle I
rak Kürdistanı'nın işgali gündemleştirildi.Emper
yalizm ve Türk sömürgecilerinin ortak planı olan 

·sözkonusu işgal tehlikesi ortadan kalkmı:ı de~il. 
Bölgedeki gelişmeler Kürdistan' ı tekrar te-

mel bir tartışma oda~ı haline getirirken, kara-bu
lutlar Kürdistan semalarında cirit atarken ne ya
zık ki Kürdistan ulusal demokratik muhalefetinin 
durumu içaçıcı de~il. Kimi olumlu gelişmeler ol
makla birlikte, saflardaki da~ınıklık a~ırlı.klı~ 
bir biçimde sürüyor. Emperyalizm ve sömürgecili
~in çevirdikleri dolaplar halkımızın karşı. ka~
şıya oldu~ tehlikeleri artırırken, kimi parti Vd 
örgütler geçmişte yaşananlardan ders almak bir ~ 
yana 7 ~çine girdikleri tutumlarla, daha büyük ye
nilgı ve yanılgılara zemin hazırlamaktadırlar. 
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r eni bir ı\1!: HvZ • u karşılarkan, her parti ve 
örgüt yukarıda bdlirtti~imiz gerçe~i tekrar tek
rar de!i:erlendirrııeli. Ancak ulusal demokratik güç
lerin birlitt;i v::ı: bu do~:rult ..... daki aktif mücadelesi, 
halkımıza yönelik tehlikeleri hertaraf etmede be
lirleyici rol oynayabilir. Yoksa devletler arası 
çatışuıalarda bir "pazarlık t'nsuru 11 ol!!laktan kur-: 
tulı.ıak mümkün de~ildir. Kürdistan tarihi bu konu
d::- sayısız örneklerle doludur. ·J! 

Hı!:R PAR<;ADA ULUSAL DEt:lOKRATIK BİRLİK 

Emperyalizm ve sömürgeci devletlerin Kürdis
tan•a yönelik politikalarına verilecek en iyi ce
vap, her parçadaki ulusal de~okratik güçlerin bir
litinin sa~lanlliasıdır. 

Ne ki bugün, ülkemizin tüm parçalarına ı,öyle 
bir 2;özatıldıt;ında,Irak Kürdistanı dışında her üç 
parçada da da~ınıklı~ın sürdü~ kolaylıkla görü
lebilir. Gerçi Irak Kürdistanı•ndaki geniş birlik 
paydası yenidir;ama ~eçmiş yıllardaki Ç$tı~ma ve 
s·:irtüşmeler dikkate alındı?:·ında Kürdistan Yurtse
ver BirliCi~KYb) ile ~rak Kürdistanı Demokrat Par
tisi~ L~D.I:') arasındaki yakınlaşma olumludur. KYB 
ile ~KDP arasındaki güvensizliklerin giderilip or
tak w:J.cadelenin yilksel tilmesi her Kürdistanlı · 
yL:rtseverin istemi olmakla birlikte, bunun da 
kolay olmayaca0 ~~ zaman alaca!ı açıktır. 

İran Kürdistanı'nda d~~ınıklık giderilmif 
de~ildir. Kimi olumlu gel~melere ra~men !ran 
.Cirdistanı Demokrat Partisi(!ICDP) ile Komela ara
sındaki sürtüşme ve çekişmeler varlı~ını ko~,yor. 
bu, ulusal demokratik muhaleı·etin ıstenilan ba}a
rıları göstermesini engelliyor. Suriye Kürdistanı' 
ndaki durum da mazı olumluluklara ra~men içaçıcı 
desil. Geçti~imiz yıl üç parti(Suriye Kürtleri 
i-ialkın Birli~i Partisi, Suriyi X tınleri Sol Par
tisi ve Suriye Kürtleri Demokrat Partisi-Elparti) 
arasında 11 DAYANIŞI•'iA 11 adı altında bir güç ve eylem 
birlif1·i olu~turulduysa da, hem bu güçbirli[1;inin 
i~tclnilen pratik adımları atamaması hem de kapsam 
·.ı larak geniş ulusal demokratik güçleri barındırma
wası mücadelenin cılız kalmasına yolaçıyor. 

'l'iirkiye ~.iirdistanı 'nd~ geçen yıllarda yaşanan 
.t'e --.e ne;: Say'·a 2 
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REVKARl deneyimine karşın bazı parti ~e örgütl~r 
sekter ve dargrupçu tutumlarını bırak~~ş de~il}er. 
Be~ parti ve örgütün yaklaşık dört tıllık çalı~
maları, ortak payda olabilecek program taslakla
rı düzeyine gelmesine ra~ôen gereksiz ve yersiz 
dayatmaların çalışmaları kesintiye u~attı~ı gün 
gibi açıkken kısır döngünün hala sürmesi halkımı
zın dü~ma&larını sevindiriyor. Hiç bir gerekçe, 
ulusal demokratik saflardaki da~ınıklı~ın gideril
mesi mücadelesinin önüne konulamaz, konulmamalı
dır. 

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın NIDiRUZ'laraT 
ilerici direni~, isyan ve ayaklanmaların rnhuna 
bai1;lı kalmanın yolu ortak hedefler etrafında bır
le~er~k mü.ade~~ükseltmektir. Kürdistan~n ge
neline yöneli~~ıitikaları yenilgiye u~ratmanın 
yolunun her parçadaki ulusal demokratik güçlerin 
birli~inden geçti~i unutulmamalıdır. Güç ve eylem 
birlikleri, giderek cephelerden yana olmak, ikide 
bir soyut "birlik11 lafları etmek ve önemli yıldö
nümlerinde klişe sloganlar atmakla geçiştirilemez. 
Somut adımlar gereklidir. 

ULUSAL B1R OTORITE ZORuNLUDUR 

Kürdistan tarihinde bir çok defa yaşanan bir 
gerçek vardır: Sömürgecilerin gerekti~inde arala
rındaki çeli~kileri bir yana iterek Kürdistan hal
kına kar : ı birleşmesi. Bu birliktelik onların u
luslararası · mütte i' iklerine kadar uzanıyor. 

öte yandan Kürdistan sorununu biribirine kar
şı "koz" olarak kullanıp en sonunda anlaşma sa~
landı~ında, hep birlikte Kürdistanıda katliamlama 
giri~mek de sömürgeci devletlerin"marifetleri 11 a
rasındadır. Geçmişteki A~ı !syanı, Irak ve !ran 
arasındaki Cezayir Antla .}ması, Türkiye ı nin Irak ı 
la i~birli~i halinde Irak Kürdistanıına saldırı
ları, Iran Kürdistanıina yönelik benzeri işbir- · 
likleri sözünü etti~imiz gerçe~~ ort8ya ~oyuyor. 
Iran-Irak sava~ı 11 anla:şma" ile som.ıçlandıt'f'ı tak
dirde "Kürdistan koz ..ı "m ın da masada ortak bir pay
da olu~turaca~ı açıktır. 

Yani kısacası sömürgeci devletler birbirle
rine karşı d.i.@,e.r parçalardaki "Kürt sorunu"nu 

. ; 
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savunur görünseler de özünde yana degildirler• 
Ci.inkü kendi ege !:ıenlit>;indeki Kürdistan parçasın
da tüm ulusal demokratik hak ve özgürlükleri yok 
eden,katliamlara ba~vu.ran bir devlet e~er di~er 
parçalardaki 11 Kürdistan"ı savunuyorsa bunun dev
letlerarası çelişkilerden kaynaklandı~ını bilmek 
için kahin oloak gerekoiyor. 

Sömlirgeciler ve emperyalistler uluslararası 
platformlarda da ::~ürdistan sorun1ınu kendi sınıf 
çıkarları do~rultu sunda engellemeye çalışıyorlar • 
.Bazen bir avuç insanın sorunları uluslararası plat
ı'crrJ.larda yankılanırken l:ürdistan sorununun sözü 
bile edilmez. ı-:iıni yerlerde sözü edilse bile he
;;ıen bölgedeki statükoyu bozar anlayışıyla hasır
altı edilmeye çalışılır. 

Işte tü::ı bu nedenlerle Kürdistanlı bütün u
l usal demokratik ör~ütlere büyük görevler düşüyor. 
:c:~ rt parçadan tüm ulusal demokratik ör;~;itlerin 
katılıınıyla aluşturı._ılac~k bir "uLUSAL OTORITE" 
bir çok temel boşlufS .~ dold1.ı rabiliri Hem Kürdis..,; 
tnn halkını temsilen uluslaraırası platformlar 
nezdinde giri,;iııılerde bulunrnak 7 dayanışmayı yük
seltwek,heın parçalar arasındakı işbirli~i ve da-· 
yu.n ı~ınayı artırmak, hem de I:ürt dili, kültüru,sa
rıatı, tarihi vb. konnlarda ara :; tırınalar yapmak i
c~ n 11 Ulusal 0torite 11 zorunlu ve gereklidir • .nöy-
1-.;:si bit" otoritenı€l sayısız yararları vardır. 

Ki irdi s tan halkının uluslararası dost ve müt
t ef ikleriyle de sıcak i~birli~i ve dayanışma,ulu
:::al bir oteri te ile daha sa~·lam temellere oturtu
la bilir; geli~ip güçlendirilebilir. 

Sömürgeci devletler arasındaki çelişkilerden 
halkımız yararına faydalanıp gerekti~inde oluştur
dı · kları 11 kutsal i tti!aklar 11 a gö~üs germek ulusal 
bi r otoriteyle daha da mümkündür. Günümüzde Türk 
sör. ıürgecilerinin iştah kabarttıkları f·iuaul ve Ker
bik 'e ili~kin amaçlarını kursaklarında bırakmak 
t:..ıu Kürdistcmlı örgütlerin birli(;i ile daha ko~
laydır. 

Ne varki ~ürdistanlı örgütler arasındaki so
rı · nl;:ır ve kitıi ba i'!;lantılar da gözardı edilemes. 
~·;m ör~litler emperyalizm ve sömürgeciler tarafın
dan tez Gahınnan oyunların bilincinde de~il. Söz
c:ü lüt·ü ni.i yaptıkları sınııli ve katmailıların istikP 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



rarsızlıklarını her alanda yansıtıyorlar. 
Ama engeller ne kadar büyük olursa olsun en

gelleri aşmaya çalışmak, yanılgı ve istikraraız
ları ortaya koyarak ilgili tarafları duyarlı kıl
mak her yurtsever parti ve örgütün, kişinin göre
vidir. Ulusal bir otoriteye giden yolu tıkayan ve 
olumsuz tutum takınan örgütlerin yanılgıları ya
p1C1 hir biçimde ortaya konulrJalı. Onlar ikna e
dilmeye çalıGılmalı; ama tüm çabalara ra~men gel
mezlerse onlarsız da bir~ eylerin yapılabilece~i 
pratikte gösterilmelidir. ranlış bloklaşmalara 
da dikkat etmek gerekiyor. 

TÜH BUNLAR IÇIN DAHA GUçLtt B!R PPKK . 

Gerek Kürdistan genelinde gerekse Türkiye• 
nin egemenli~indeki Lürdistan parçasında partimi
ze dü~en görevleri adına layık bir biçimde yerine 
getirebilmek, güçlü bir ~PKK ile mümkündür. Ken
dini Kürdistan i~çi sınıfı ve ~mekçi halkının da
vasına adamı~ olan PPKK, açıktır ki sorunları aş
mada daha büyük görevlerle karşı karşıyadır. 

Hiç kuı,kusuz partimiz ulusal demokratik güç
lerin birli~i için giri7imlerini sürdürüyor. Bir 
taraftan HEVKAR! zeminini temel alarak çabalarını 
sürdürürken öte yandan da ulusal bir otoritenin 
oıu,turulması için hazı-rladı ,~~ı prograL, tasla~ını 
kimi tarafıara sunarak tartışmaya açta. 

Çok iyi bilinmelidir ki bunlan yeterli de~il
dir. Daha g~çlü bir PPKK , ulusal demokratik -saf
lardaki sorunların çözümünde daha a~ırlıklı rol
ler oynayabilir. Demek ki partin~n güçl~ndirilme
ai çabalarıyla sorunların giderilmesi giri şimleri 
içiçedir. 

Yeni bir NE\,IROZ • u karşılarkan parti ör süt ve 
üyeleri, sempatizanları bu gerçeklerin bilincinde 
olarak ideolojik,politik ve örgütsel görevlere . 
dört elle sarılmalıdırlar. Kar~ı karşıya oldu~ci
muz görevlerin yerine getiril:,esi için vurdnmduy
mazlı~ı, nemelazımcılığı, duyarsızlı~ı söküp at
mak gerekiyor. Çeşitli bahanelerle örgütlü müca
delenin dışında durmak olsa olsa dlişmana yarar. 

Devamı s.7'd0 
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Büyük Ayaklanmanın Şehitlerini 
Saygıyla Anayoruz 

Baştarafı s.B'de 
.Eu konuda da "istiklal mahkemesi"nin tutanak.;. 

larına d~eçen talepler,hedefler var. Açıkça ba
tırrısız bir Y.ürdistan için hareketi be$la\tıkları
nı savundu lar;ipe giderken bile ba~ımsız Klirdis
t anıı hakırdılar.Bunun yanında bazı dini görüşle
rinden kaynaklanan istemler de doğal olaaak vardı. 
Aıua bunlar temel birer hedef de~illerdi. 6nların 
din adamı olmalarından kaynaklanıyordu. 

Kirdistan tarihi incelendi~inde özellikle 
19. yüzyılın ortalarından itibaren şeyhler,seyit
l er ul ·;sal direniş ve ayaklanmalarda önemli rol
lt:!r üslenıııL;>lerdir.Şeyh Ubeydullah hareketinin 
1 ~ 1rdistan'ın· dö~t parçasına yayıldı~ı bilinmekte
di r, 

rlu türden örlderlikler Kürdistan'a özgü de 
de t;ildirler. Hindistan ve Afganistan'ın kurtulu
:rnda dini çevreler önemli etkinlikler g;österdi
l d · • .i.: talyan sÖ;;ıÜrt_;ecilerine karşı Libya'daki ulu
seı.l ıııücadelenin i:inderi din adamı Ömer }1uh tar' dı. 
~irer ra~~ip ol r~n D.Tutu veA • .ı:.osak bugün Gliney Af
ri k n ·da ırkçılı i ~; a k8r _;ı verilen ı!l ücadelenin ön 
su.1larırıda ~/ er alıyorlar. Latin Amerika · daki fa-
} i s t diktatörliiklere karşı verilen mücadelede ki
lil>eain rolü yad sınamaz. j•'aşist ml.l.islec şimdiye 
k~dar yüzlerce rahip ve rahibeyi blrşuna dizdirdi. 
l\ ikaragua' daki devrimci yönetimin e~i tim bakanı 
bir papazdır. 

T:irn btmlar da gösteriyor ki hareketler de~er
lendirilirkcn harekete damgasını vuran hedefler e
s us alının. Şeyh Sait Ayaklanoası'nın da bu çer-
C. ev ed e de ; · erlendiril ı ; . esi r~erekiyor. 

~~ ey h Sait -~yaklanrııası ı nı "geri ci lik" le dam
(': alayan çevrelerır Türk devletinin bı,gün Kürdistan' 
da da t· ı ttı r· ı bildiri ve ilanlarda savı.mduğu "is
l awi cihatı• ı ço l-: iyi de r:erlendirmeleri ~erekir. 
i{ürdistan ı ın l:ı· rt1üuş ıniicadelesine kar '] ı "islami 

~. : ~h .ı:t t" la c:ı 1:an 1'~1rk devletinin amacının din olma
.(· ı · ı, dini bir silaq olarale ktı llanıp ultısal mlica
ueleyi bastır .:ı~11': old\.l ( \A açıktır. Geçmişteki is;ı 

!Jev ::. mı s. 7 ı de 
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Yeni Bir Newr:onı Karsılarken • 
baştarafı s.I'de 

Sorunlar, güvensizlikler, eksi~~e hatalar ancak 
kişinin kendisinden ba~layarak gidermeye çalışmak
la, bu anlayışı yaygınlaştırmakla ~mderilebilir. 
Hiç kimse kendi geçmiş konumunu sermaye ederek 
çalışmamazlık edemez. t-lili tan partililerimiz, mü
cadeleyl esas alıyor ve konumunu sermaye ederek 
mücadeleden uzak duranların yanılgılarını ortaya 
koyuyor. tiu mücadele sürecektir. Hiç kimse · başka 
hayallere kapılmasın. · 

Öyle7se, Kürdistan i~~i a1nıfı ve emekçi hal
kının davasına azmetmiş ~PKK üye ve sempatizanla
rı,~REV BAŞINA! 

*** 
BüYUK AYAKLANMANIN ŞER!TLERlN! 

SAYGiıLA ANIYORUZ 
Baştarafı s.8'de 

yanlar da .gericilikle damgatandı~ında amaç geri
ciliSin önlenmesi de~il, ulusal uyanışın bastı~ 
rılmasıydı. 

E~er ~eyh Sait Ayaklanması ba~arıya ulaşma
dıysa bunun nedeni ne önderli~in dinci olmasın
dan kaynaklanıymrdu ne de hedeflerin sözümona kı
sırlı~ıydı.Ayaklanmanın planlanandan önce başla
~~:ı., uluslararası desteğin sa :'flanmamış olr:ı ası, 
sa~lam bir örgütlülü~iln oluşturulamaması,bazı i~ürt 
feodal beyleri ve aşiret reislerinin ayaklanı :,aya 
yardım etmek bir yana ayaklanmayı bastırı!!ada sö
mürgecilerle işbirli~i yapmaları gibisinden bir 
çok neden ayaklanmanın başarısızlıta 11 {tramasına 
yolaçtı. 

Büyük ayaklanmanın C2. yıldönümünü kutlarkan 
yi tirilen nice cana, anca ı~ günümüze ilişkin yara
tıcı dersler çıkararak saygı ınızı ~österebiliriz. 

KORD!STANLI TUM U :W SAL DEMOKRA'l'İK 
Gü <;.LE e.' 14 

BlRL!G! !Ç!N !LER!! 
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Büyük Ayaklanmanan Şehitlerini 
S.aygı yla . Anıyoruz 

Bu yıl, Kürdistan'ın yakın tarihinde derin 
izler bı~akan ~EYH SAiT AYAlCLA.NI•IASI 'nın 62. yıl
dönümü. Öylesine bir ayaklanmadır ki, bugün dahi 
~ürk sömürgecilerini, onların Kürdistan'daki i~
birlikçilerini tekrar tekrar dü~ündürmek zorunda 
bırakıyor. Ayaklanma "gericilik"le damgalanıp,son 
d önemlerde oldı ,kça revaçta olan "irtica" hareketi 
i l,.e öz.deş tı,tuluyor. 

Kendilerine devrimvi hatta sosyalist diyen ki
r::ı i çevreler .sözkonnsu özde~li~in adeta borazancı
lıtını yapıyorlar. Sömürgeci burjuvazi Şeyh Sait 
Ayaklanması'nın bastırılmasında ve günümüzdeki 
i rtican1~ palazlandırıimasında kilit rol oynadı
~ı için gerçe t i biliyor. Borazancılı~ı,yeminli 
kalem:.}Örlerine,şovenizmle kaşarlanmış veya u.yutul
i::ı ;· ş i ı. lah olr:ıaz "devrımciler 11 e bırakıyor. Do~u
s ~ nu söylemek e;erekirse bu işbölü ' : !Ü iyi de işli
yor. Günluk basını izleyen herkes bu gerçe~i ra
hatlıkla görebiliyor. 

Peki denilebilir ki, kafaları kumda olan sö
zü edilen çevreler neden bu denli iflah olmaz tu
t~lar içine girebiliyorlar?Ayaklanmaya ilişkin 
11 sis perdesi 11 nin aralanmamış olmasından mıdır'?Yok
sa gerçekten ayaklanma gerici miydi~ 

Şo~~lar çoRaltılabilir.Şeyh Sait Ayaklanma
sı'na~~güne~yaj)ılan araştırma ve incelemeler 
t i.im hu sorulara belirgin yönleriyle çözümler ge
tiriyor. Yalçın l:üçük,· Türkiye Uzerine Tezlen in
celeoesinde hareketin ingilizler'in kışkırtması 
o lruadı tını belgelere dayanarak kanıtlıyor. Küçük, 
buna ra t;men harekete "gerici" diyor;ama bu, onun 
öznel bir de(!; erlendirr;ıesinden öteye geçmiyor.Ayak
l anmaya ili -;kin herhangi bir ıı sis perdesi 11 kalma
dıtına göre geriye, ijeyh ve seyitler önderlikte 
yer alsalar bile ayaklanı :i anın gerici olup olmadı
r,ı }:alıyor. 

lJevamı s.6'da 
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