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~AM EYA VEKiRl 10 

Berez Celal TalabanC 
stkretere Gl~ti ye Yekiti Nl~timane Kurdistan (YNK) 
He banga we bl tariııa 13 e Adare Ü bi nave "Bo parti Ü re

ıtistinen Kurdlstana Tlrkiye" wergirt. 
Rexıstina me di organen xwe yen b~rp!r~iyar_de li ~er ban

ga we_rawestiya,gihişt hin e~ca~an u pewıst dıt ku ve nameya 
vekirı bo bersiva banga we peşkeş bıke. 

Berez Celal Talabani, 
Ger büyeren demen ~ihuri ü tişten ku tevgera K~r~i_tehdit 

dikin nehata ditin,be guman ev banga we ya bo yekıtıye gave
ki baş bihata qebÜlkirin. 

Le bele,gava bÜyeren dema nezik Ü tişte~ k~ t~vge~a Kurdi 
tehdit dikin binin ber çavan;ev banga yekıtiye t~koşına_ser
xwebün ü azadiya netewa Kurd diajo nav macera u xebaten ku 
bo yekitire ten ki~in tekd!be (texr~b dike).H~r wisa_ev şava 
han xebaten tevgeren siyası li Kurdıstana Bakur texrıb dıke. 

Gen9aze,ku hÜn van iddiaya~ hes_sas.iyeteke ne _bewis~ bibi
nin.Le mixabin siyaseta pratıka peva)oya 30 sa le~ da~ı ,ku ~ 
bi her awayi te de jiyane,me mec~ur di.ke,ku_ d_i tekaşına g~le 
Kurd de,ku hebüna we di bin tehdıda wındabune de ye per~ı~
siyariyek mezin n_işa~ bidin.Ji ber van_ sedeman g.elek hezen 
dost carna li dıjı rexistina me rexneyen neheq gırtıne.Wusa 
çebübü,k.u di navbera salen eo_ ü_ 84 an _de tevg~r~ me di _Roj
hi latanavin de berarrber tehdıden t_ecrıda ı:ı_olıtı_k ma ~u.We~ 
nimüne PKK'e ku iro hÜn dixwazin pe re yekıtı çe~in,we deme 
~i broŞuren xwe_yen.ereb! ~e bi.idi~ye~ be bi~geh tevg~ra me. 
ıxbara rexıstinen Fılıstını dikır.~e Jl ?"9anen xwe yen we:; 
~ani de li diji tevgera ~~i aw~kı j! dure ehlaqa şor~şgerı 
u be seviye tiştan dinivısıne.Le bele dı gel van hemu tış-

tan,me dev ji prensiben xwe yen blngehin 6erneda.Ba neketin
nav bazartyen qirej yen Roj hi ıatanavin. 

W~k h~n ji di;Za_!lin.~urdis_tan,~i tevl_ihevliya şere yekemin 
a.cıhane de ketıbu roJeva dıroke,ha~i~u behrk)rin ü perçekı
rın .DI naybera _c; ar dewletan de_ hatıb!J kolonıki rln.PI~te w i 
~rxw~daner:! 91e K~r~.ku li dıjı statl:!ya koloniye doır. diki
rın,b~ hovıt! ~atı~un perçiqandı~.~le Kurd di nav xwine de 
h~t ~ın~estkırın.Pırsa Kurdıstane jı ji roje~a diroke hatibÜ 
durxıstın. 

_Iro birs~ Ki:!rdista~e bi awa~i ~in !i~eht!r_di rojeva diro
ke d~ ye.Dı vı ~neye ~e.berpırsıyarıyen hezen siyasi nivis
k~r u ~une~nde~ K~rd!S!an~ g~lek fireh ü giran büne:Em,wek 
rex~s!ınek sıyas! dı we ıddıaye de_ne,ku ~ xwedi berpirsi
yarıyen ~oreşg~rı ne.Çı lı ber palısa siyası,çi li bin azar, 
mahkeme u 91rtıxan~n çi_l! sewy~ n~vnetewi be,em erk ü ber
P!rsıyarıyen xwe b~.qase ı~kan ~ je~ati~üren xwe bi cih ti
nın:M~ tu car dev Jl prensıba tekaşına ıdeolojik ü dostaniya 
polıtık_berned~ ye.L! gor ba~eriya me dive tevgera Kurdi bi
~ ~wedı xetekı ~e~bıxwe.Gele Kurd ji ber tekiliyen gireda
yıne g~lek derd u eş kişandiye.He jı dikşine .•• 

Berez Celal Talabani, 
Ga~a me b~ng~ w~ werglrt_;er[ ~~ na~ ve ç~rçeweye de li ser 

~an9e bt. awa~ı hur sek.ınen,le bele!~ tene~ihiştin sedetrıiı 
ıttıf~q~ we bı ~KK re çıy~.We .ne bere u_ne jı paş~ ittifaqa 
xwe b! Ew Apoy~ ku xwe dı RoJhılatanavın de di sıbera dew
letekı ~e vedişere" re,k~ ~~n di hevpeyvina ~we de ji rojna

.ma Kurdıstan P_ress re dıbeJın.We tu aga_hdarı neda tevgeren 
Kurd~stana Bakur.We qet guh ~eda tevgeren Kurdistana Bakür 
ku lı gel PKK gelek probl~ır·en w~n jı hebÜ_!l.Le bele,di na~ 
van_ teygeran de P~KT ,ku hun di bej in "dosten me kevnin" j i 
ıebu.Dıtına PSKT lı ser PKK -Qet nebe ji ditina dosten we ye 
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itevn- ı)evisi diktr,ku ciddi ı>ı·ııafa girtin-:Ger--!ifxwazin- em 
dikarin ditinen PSKT li ser PKK bi hev re bixwı~ın.Di o~gana 
navendiya PSKT Riya Azadi,hejmar 105 an de,nivısa,ku bı na
ve; ·&eıo şere'9el ~ya~ P.rovakasyo~ek_ diji şel_e?• wisa di:' 
got: •Htnekan ve rexistıne _wek re~ıstı~ek n~ştı_man~rw!r·~~ 
xwedi xususiyeten te~rist u xel~tı __ didıti~ u hın Jı keaı Jı 
bin h inekan wusa dibınin.Le be_le ,J ı _despe~e v~ pa rtı ya me 
listik ü planen dljmin bi vekirı_dıt_ u te~xı~ekı _ras~ bo PK~ 
dan i ;ew rex i stineke provakasyone ye.Hewsaren Wl dı des te 
dijminen gele me de ne." 

•Jt ber ve yeke ne gangez ~m!mkin) _e ku ew d~v F ~~i~i
kaya provakasyone,ku ji despeke ve P~ gırt_ıye u ~IJ.!'llna_tıya 
hizen welatparez berde.Ge! hı~ekan vene dı nav ıhtımale de 
bibinin ji tene xwe dixapınin u ev te~r wa~ 1~ herr.ber prova
kasyone tine ci he teına~evanan .Heta xwın "J ı dı de provakasyo-
ne" 

wek hün ji dibinin hez~ki_d~S! a,ku_j~ ~e bang hatibü şan
din di vi babete de xwedı dıtınen ~ek~rı u _zelal e~Em_n~z~
nin PSKT bersiva we daye yan ne,le te zanın ku dı dıtınen 
PSKT de hin ji guhertin çenebüye. 

Ti~te ku dixwuye;b~nga we ta rekitiye bi lez ~ bez_hati~e 
klrin ü ji bo tevgeren siyası yen_Kurdistana ~akur emırwaqı: 
yek e.Bere ku_ enca~a ye ~ir_vaqı xwuya _bibı !bi belav~kekı 
ragiyandina buyer~ ıttıfaqe bı P~K re,emırvaqıya duyemın_e: 
Le we di hevpeyvına xwe de ku_ lı Kurdısta~ Press'e hatıbu 
weşandin,digot; "Kurdista!:' Ba~ur _ne mixtare", "Ke~ ne mıx
tare Kurdistane ye", "Dive tevgeren KurdistanaBakur proble
men xwe bi xwe çareser bikin".Ev tekiliyen ku we bi PKK re 
pekani li dervayi van iddiayen we de nin. 

Berez Talabani, 
Dive be zanin,bere ku hün encamen banga xw~ bistinin,tek!

liya we dawi ku li gel PKK pekh~tiy~ ü giredayina pirsa ~nı, 
ku yek H giringtirip pirsa Te_koşına Rizgariya Nete_wı_ ya 
Kı,ırdistane ye,bi yekıtiya YNK u PKK,dı me de nerazıbunek 
4 

peydakiriye.Bere ku ittifaqa we li mıı PKK be 1mzakirin bÜ:; 
y~ren ku li Surly~ çe~übün nerazibÜna me (nereheti-acizi) 
zedetir dike.Wek hun j ı dizanın li Suriye bi tarixa Ni sana 
1~88 an belavokeki hat weşandin.Ew belavok jenosida Helebçe 
r~swa dikir.Oi d~a a~de~irina bel~voke de endamek Ji Polıt 
Buraya YNK hatib_!J Şa~e~le.~eheitibun jl bal_afirgeh~ bikeve 
hundır.Bele~okekı danıbun peş wı,ku imze bikı ••• Pişte ku be
lavok ji alı YNK ve hcte ımzekirin,haştin ku bikeve hundir 
Ji ~we hÜn Ji pişti wi ı;ün Şame!Ev malumaten han dl derdor; 
kesen sjyasi bün.Çavkaniyen (masdaren) hezen siyasi ,ku je 
agahdarı werdigirtin ji xwe te zaninl 

Du xususlyeta_we bela~oke ~en!.Ye~emin;mecbur hiitina YNK, 
ku li gel PKK ımze baveje u duyemın;di belavokekı wet.a de 
nebü~a imz~yen Parti Oemokrata Kurdistan-Iraq ü Parti Kornu
niste Iraqe ye.Le,YNK,li Kurdistana Başür di gel van hezan 
di nav_ e!'iyeki_ de _ye.GiringiY.a v~ ~niy~ ji pir _mezin e.Di 
nav Enıye de Qıranıya POK-1 hın gırıngtır e.Dıtinen PDK-1 li 
ser ~KK ji alı we ji te zanin!Eme p4şe disa vegerin ser ve 
pırse. 

We digot; "Ew Apo ye ku xwe di Rojhilatanavin de di sibera 
d~wl~!eki de vedişere:" Oive em nave wi dewlete bi~ejln.Wek 
h~n Jl pır qenc dızanın ew dewlet Suriye ye.Peywendı u hesa
b~n suriye bi Tirkiye re te zanin.O rastiyeki din ji ew e,ku 
te zanın;PKK bi gişti di bin çavderi ü kontrola Suriye ye de 
ye. 

P~K,pişti tekçüna tevgera Filistine,mina ku cane xwe xilas 
bikı,xwe avetibu bexta PDK-I.PKK iro li Kurdistane Ü lt der-

.wayi Kurdistane_he~ü zi~are~ ~~irab!yen) ku k~ribü bigihiJi: 
n~ te~gere Kurdı!gıhandıye u Jı serı heya binı tev li xwıne 
buye,ıcar niha jı_xwe bi YNK re digre.Bere ku PKK xwe baveji 
b~xta POK-1 ~iroven PKK dev ji dervaye welat berdin,di gir
tıxanan de dılan digirtin,di stranen xwe de digotin: "Bave 
Idris eaş e".Pişti tekçüna ittifaqe sixefek nema,ku li diji 
POK nekirin. 

Li ser YNK ji tahmeta ajanti di weşana PKK'e "Berxwedane" 
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de cih girtibÜ,hÜn we dizanin.Em bejin ewana ji bo tatmin
kirina bingeheki fanatik hatine gotin.Le ew ittifaqa ku hÜn 
bi lez ü bez ketin nav ü we bo rayagişti belavkir,ji ali po
litik ve tişteki ciddi ye.Mirov kare wan wehra rez bike:YNK 
y~k jl hezen bingehin y~ E~i ye,ku bo_ K_urdlst_ana _B~şür 9!
rıngıyeke mezin e.Li dijı pekhatine (çebuna) ve enıye dexten 
dewleten kolo~alist ji hene.Ji bo tekbirina xebata Eni eş~ 
kere ü weşartı ,bi her awayi kar ten meşandin.Li ger ditina 
me.lttifaqa YNK ü PKK parçeyeke ji van dextan (zext-baskı) 
e.Ji ber ku wek me li jor ji got,tekiliyen PDK-1_ li gel PKK 
hatiye eşkerekirin.Oijminatiya PKK li gel PKI jı te zanin. 
Gele di ve rewşe de ittifaqa YNK Ü PKK bo Eniya Kurdistana 
lraqe ne emirvaqiyek e?We PKK ji ali hezen ku di nav Eni de 
cih 9irtine QebÜl bibini?Ger Qebül nebine we çawa bibi?Ew 
PKK'e ku ji ali POK ve ji navçeyen rizgarkiri hatiye dürxis
tin we çawa bi teki 1 iyen YNK re d isan bikevi nav wan here
man?Wek ku te fikirin ger PKK di herema Soran de bi cih.bibe 
ji,disan bo çün Ü hatina Tirkiye we bi mecbüri ji herema 
Behdinan ku di bin kontrola PDK de ye derbas nebi?Oi rewşeki 
weha de tewra POK ji ali YNK ve çawa be ditin? 

Ji ber van sedeman baweriya me ew e;ittifaqa YNK-PKK ne 
tene bo hezen Kurdistana Bakür,her weha bo hezen Kurdistana 
Başür ji emirvaqi ye. 

Dittnen me ll ser PKK di organa me ya weşane Rizgari hej
mara 11 an de bi kurti bo rayagişti hatiye peşkeşkirin.Em 
pewist nabinin,ku wan ducar (tekrar) bikin.Le bele qeneeta 
me ewe,ku PKK di Rojhilatanavin de di deste rexistinen is
tixbaratan de bÜye rexlstinek şantaje.Weki dln,em bawer in 
ji ali we ditinen PKK ll ser RIZGAR1 ji te zanin.Hün ji dl
zanln ew ne ditln (nerin-teqyim) in.le tene sixef ü ixbar 
in.PKK be westan tevgera me siyasi re,peşengen wi yen ku rü
sipitlye wan di pratike de isDat bÜyi re sixefan dlke,wena 
jl xwe re kiriye erk.Oijmlnatiya PKK glhlştiye raddeyeki wu
sa,ku di şeva Newroze de ll Hollanda li bajare Deventer kad
royen tevgera me reşand.LI Yewnanistane di kampa Lavrione de 

bi keran hevale me birindar kirin.Ev tewren dijminti yen PKK 
iro jı dom dikin. 

Tewre (mewquf) PKK ne tene diji tev9era me wusa ye.triş ü 
sixefen wi hema hema li diji hemü hezen çep yen Kurd ü Tirk 
re dom dike.Weki din,deste PKK di van erişan de bl xwina şo
reşgeran ve sor büye. 

Di belavaka 1 e Gulane 1988 an de,ku imzeya we ü Sekreteri 
G!şti ya PKK_heye,ev ditinen xware cih digirin: "Oijminen me 
yen kolon~alıst bo vemirandina teko~ina berxwedana netewi ü 
ser~webüne,li Kurdistane peş dikeve ü bo ku di ber çave gele 
~-u rayagişt~ ~ine_d~ t!şteki xirab n!şan ~~~i.gelek toh~t 
u_ıftırayan dıkın,bı ıddıya ajantiya hezan u ıddıya terarıs
tl ya wan,dixwazin iftirayen xwe bi heQ derinin." 

QebÜlnekirina van getinan ne mimkin e.Le ewana gişt ji ali 
PKK ve hatiye kirin,hin ji ten kirin.PKK he ji hesaben sucen 
(Tawanen} xwe nedaye.Dive hesab bidi.Ye hesabe ji ne bi me
saj~n yekitiye ku bi westiya we di~ine.ıe dive li peş orga
nakl ku.jl marksist,ni~timanperwer ü demokraten Kurdistane 
ve pek be,bidi •. Ji bo we ji,dive PKK,pe~i ji kontrol ü çav
deriya "sibera" wi dewlete ku "xwe weşartiye" derkeve.Oive 
ji sıeliya Biqa derkeve.Dive dijminatiya marksisten Kurdis
tane,hezen niştimanperwer ü demokraten Kurdistane suc (tawa
n) qebül bike,dive kesen ku wan sucan kirine aşkere bike.Di
ve dev ji edeten xwe ye sixefkirin ü iftira berdi. 

Weki d!n div! serok~ PKK gase ku bikaribe ~~ hezen ~oreş
ger re ru bi ru bide u bist1ne,cesur be.O dive em pirsen xwe 
di nav xebatkirina organen xwe de,di nav xwe de çareser bi
kin. 

Berez TALABANI, 
PKK bl siyaseten xwe yen ku iro Sekreteri Gişti ye wan Ji 

red d~ke ve re ji po!itikayen denıdirej_ yen d~let~ Tirk re 
vekiqye,ku_ew p~lıtıka_bikevin jiyane.PKK hın jı xebatef,! 
xwe ye bi vı rengı didom1ne.Dewlata Tirk di şexslyeta PKK'ye 
de dixwaze _tevgera Kurdi bixe gore. 

5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ji ber ve yeke li Kurdistane dor 300 hezari hezeki ordi 
hate pekanin.Hezen polis ü istixbarat bi awaki nediti bihez
kir.Bi sistema parezgeri (koruculuk) ve di rexistina civaka' 

·, K~rdistane de hejant1ien kur hate afi_ra .. ndJn·:·~er wusa tek~-~ 
şına Kurdistana Başur kete bin tehdıde u reyen erzaq hatın: 

girtin. 
Ji ali din,demokrat ü sosyalisten Tirkiye di sewiyeki se

qet a demokrasiya burjuwa de hatin hiştin. 

Oewleta Tirk bi zanebün motifa PKK bi kar ani,politikayen 
xwe.li serKurdistanebi civaka Ewropa re da qebÜikirin.Te
koşına rizgariya netewi ya Kurdistane ji xistin nav qalibek 
"teroristi", "veqetxwazi" 

Berez TALABANI, 

Wek_me li jor ji got,ittifaqa we li gel PKK,di me de hesa
siy~ten ciddı afirandiye.Em hevidar in ku ji ve ittifaqe te
koşına serx~ebün ü azadiya netewa Kurd zirar nebine!Em hevi
ııar ın ku dırok we b_!h_eg_~erine!Em hevidaı:__i_n~_Jttifaq 

( _AÇI_ K MEKTUP 
Sayın Celal Talabani 
KUrdistan Yurtseverler Birli!)i Genel Sekreteri 

13 Mart 1988 tarihli ve •rnrkiye KOrdistanlı tam Orgüt ve 
partilere• ana başlıklı çaQrınızı aldık. 

ÇaQrınızı,yetkili kurullarında dikkatle de!)erlendiren ör
gütümüz,vanııış oldugu deQerlendirme sonuçlarını tarafınıza 

iletme kararı aldı. 

Bu .etni çaQrınıza cevap olmak üzere sunuyoruz. 

. _Sn.Celal· Talabani, 
6 

1 
Idi Rojhi latanavin de beşek j i tevgera Kurdi bi hinek hezan 
ve girenede!Em hevidar in ku ev ittifaq Eniya Kurdistana 
Iraqetek nebe!Em hevidar in ku ev ittifaq emre politikayen 

,dewleta Tirk yen li ser PKK direjtir ntke! 

Tişten ku iro em bejin ev bün.Em bt heviya peşkeşkirina 

ditinen xwe ~i awaki firehtir li ser rewşa Rojhilatanavin ü 
Suriye dihevınin. 

Ji ber sedemen jorin,banga we re bersivek neyini (negatif) 
didin. 

Silaven Dostaniye 

3 Heziran 1988 

o 

RtXISTINA RIZGARIYA KURDISTAN 

(rızgari) 

Sekreteriya Gi_ş~i 

EQer yakın geçmişte meydana gelen olaylar ve Kürt hareke
tini tehdit eden olgular görmezden gelinirse.hiç kuşku yok 
ki,bu birik ça!)rısı son derece olumlu bir girişim olarak ka-
bul edilebilirdi. · 

Ancak,yakın geçmişte meydana gelen olaylar ve KUrt hareke
tini tehdit eden olgular gözönüne alındı!)ı zaman bu birlik 
çaQrısının Kürt ulusunun ba!)ımsızlık ve özgürlük mücadelesi
ni sonu belirsiz maceralara sürükleyici,halen sUrdOrOlmekte 
olan birlik faaliyetlerini zedeleyici ve Kuzey Kürdistan'da 
(TC) mUcadele eden siyasi hareketleri tahrip edici nitelikte 
bir girişim _ oldu!)u endişesi lçtndeytz. 
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Bu Iddiaları sert ve gereksiz bir hassasiyet olarak yorumlayabllirsiniz.Ama,ne yazık ki bütün boyutları ile yaşadıQı~ mız son 30 yıllık pratik siyasi mücadele,bizl,yok olma tehdidi altında bulunan Kürt halkının mücadelesinde olabildiQince titiz ve sorumlu davranmaya mecbur etmlştir.Bu nedenledir ki ,bir çok dost güç zaman zaman hareketimize karşı haksız eleştiri ler yapma durumunda kalmışlardır.O kadar ki 1980-84 yı ll arı arasında,OrtadoQu'da,hareketimizl siyasi tecrit ile tehdit etme durumu bile ortaya çıkmıştı.örneQin bu giln biri ik için çaQrı yaptıQınız PKK,o dönemde arapça yayınladıQı broşürlerde hareketimizi bildiQiniz saçma-sapan iddialarla Filistin örgütlerine "ihbar" etme suçunu işlemişti.Halen,yayın organlarında hareketimize karşı devrimci ahlaktan yoksun,seviyesiz ithamlarla bu tür çalışmalarını sürdürmektedir.Ne var ki,bütün baskılara raQmen,temel ilkelerimizden taviz vermedik ve OrtadoQu'daki pazariıkiara bulaşmadık. 

Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı 'nın yarattıQı karmaşa içinde tarihin gündemine giren Kürdistan,bildiginiz gibi bölünüp parçalandı.Oört devlet arasında sömürgeleştirildi. Bunu izleyen dönemde ise,Kürt halkının sömürge statüsilne karşı sürdürdügü direnmeler vahşi ce bastırıldı .Kürt halkı kan içinde teslim alındı.Kürdistan sorunu tarihın gündeminden düşürüldü. 

Bu gün Kürdistan sorunu çok daha kapsami ı olarak yen iden tarihin gilndemindedir.Bu anlamda Kürdistanlı siyasi güçlerin,yazarların,sanatçıların vb.görev ve sorumlulukları da son derece ciddi ve kapsamlıdır.Biz bir siyasi hareket olarak bu sorumlulukları taşıdıQımız iddiasındayız.Gerek siyasi poliste,işkence,mahkeme ve hapishanede ve gerekse uluslararası düzeyde bu görev ve sorumlulukları imkanlarımız ve yeteneklerimiz oranında yerine getirmekteyiz.tdeolojik mücadele-politik dostluk ilkesini hiçbir düzeyde tahrip ettiQimiz iddia edi lemez.Kürt hareketinin baQımsız bir hat izlemesi gerektigine inanmaktayız.Kürt halkı bagımlılık ilişkilerinin acı s ı nı çok çekt i._Hal a cekiyor. 

Sn.Celal Talabani, 
çagrınızı aldıQımız zaman bu gen~! ~erçeve Içinde yaptıQımız degerlendirme sonucu,PKK ile ıttıfak arayışın~~ı kavrayamadıgımızı itiraf edelim.Kurdista~ P~s~ Gaze~e~ı ~de yayınlanan seri röportajınızda da belırttıQınlz gıbı. Orta~oOu'da bir devletin gölgesine sıgınan ve saklanan Apo" ı le ittifakınızdan ne önce ve ne de sonra Kuzey Kürdistanlı hareketlere bilgi vermediniz.PKK ile son derece ciddi çatışmalar içinde bulunan bu hareke~leri çiQnedi~iz~Oysa,b~nlar arasında sizin "dostluQumuz eskıye dayanıy~r ~ıy~ ~elırleme yaptıQınız bir TKSP de var.TKSP'nin PKK ıle ılgılı degerlendlrmeleri ise -en azından sizin dostunuz olması hesabı ile- sizin tarafınızdan ciddiye alınmalıydı.Dilerseniz TKSP'nln degerlendirmelerinin bir bölümünü ~raber okuyalım. TKSP'nin merkez yayın organı Riya Azadi 'nin 105.sayısında· "Halk savaşı mı,Halka karşı provakasyon mu?" anabaşlıklı deQerlendirme yazısı şu ifadelerle son buluyor: •Kimileri bu örgütil,terörist yanları olan,yanlışlar yapan yurtsever bir örgüt gibi gördil ve hala da,az da olsa öyle deQerlendirenler var.Ama,partimiz başından beri düşmanın plan ve oyunlarını açıkca gördü ve PKK'ya do~ru teşhis koydu:o bir provakasyon örgütüdür.tpleri halkımıza düşman güçlerin elindedir. 

"Bu nedenle de onu başındanberi izlediQi bu provakasyon politikasından,yurtsever güçlere düşmanlıktan kurtarmak mümkün deQil.EQer bunu olanaklı sayanlar varsa,kendilerini aldatıyorlar.Ve bu onları provakasyonlar karşısında bir seyirci durumuna düşürüyor ve hatta provakasyona kan vermeye kadar varıyor" 
GördüQünüz gibi ,ça~rı yaptı~ınız dost güçlerden biri son derece açık ve net belirlemelere sahiptir.TKSP'nin size cevap verip vermediQini bilmiyoruz.TKSP'nin de~erlendirmelerinde henüz bir deQişme olmadıgı ise,bilinmektedir. 
GörüldüQü kadarıyla birlik çagrınız.aceleye getirilm~ş _ve Kuzey Kürdistanlı siyasi hareketlere bır day_a~a nıtelıgıne - - . 7 www.a
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b0r0nnıü$t0r .Bu dayatmanın sonuç ları henüz ortaya çı ltınadan 

PKK ile Ittifak olayını bir bildiri lle kamu oyuna sunmanız 

ise ikinet btr emlrvaki durumu yaratmış olmaktadır.Oysa,siz, 
Kurdistan Press Gazetesi'nde yayınlanan röportajınızda •so
ney KOnllstan aıhtar deOlldtr• diyordunuz. •Kiıııse Kürdis
tan'ın aıhtarı deOildir• diyordunuz. •Kuzey Kürdistanlı ha
reketler kendi sorunlarını,kendileri çözmelidir• diyordunuz. 
PKK ili$kis1 ile gündeme getirdi!jiniz durum,bu iddialarınızı 

dıştalıyor. 

Sayın Talabani, 

Ça!jrınızın sonuçlarını almadan,Kürdistan Ulusal Kurtulu$ 
Mücadelesi 'nin en önemli sorunlarından biri olan cephe konu
sunu,YNK ile PKK'nin birli!jine bagımlı kılan son Ilişkinizin 

biz de rahatsızlık yarattıgını bilmenizi istiyoruz.PKK ile 
ittifakınızı imzalamadan önce,Suriye'de meydana gelen olay
lar bizim rahatsızlıgımızı bir kat daha arttırıcı nitelikte
dir.Bildi!jiniz gibi,Suriye'de Nisan 1988 tarihli bir bildiri 
yayınlandı.Bu bildiri Halepçe Jenosidinl protesto e~~ktey
di.Bildiri hazırlandıgı dönemde bir PB üyeniz Şam'a geldi. 
Ancak,havaalanından içeri sokulmadı.önüne,imzalaması için bu 
bildiri konuldu.Ve ancak bildiri YNK adına imzalandıHan 

sonra,Şam'a girilmesine izin verlidi.Ve zaten siz de ancak 
bundan sonra Şam'a girebildiniz.Bu bilgiler siyasi çevretere 
ulaştıgı biçimiyle böyledir.Ve siyasi çevrelerin yararlandı
gı kaynaklar da tarafınızdan bilinmektedir! 

Bildirinin iki özelli!li var.Birincisi,YNK'nin PKK ile imza 
atmaya zorunlu tutulması .Ve ikincisi böylesi bir bi !dir ide 
Irak Komünist Partisi i le Irak Kürdistan Demokrat Partisi'
nin imzasının olmaması.Oysa,YNK,Güney Kürdistan'da bu siyasi 
güçlerle bir cephe içindedir ve bu cephenin önemi çok büyük
tür.Cephe içinde lKDP'nin agır! ı!jı ise,özell ik le önem taşı-' 

maktadır.lKOP'nin PKK ile ilgili de~erlendirmesi ise tara-. 
fınızdan bilinmektedir!!!Bu soruna biraz sonra tekrar döne
ce~iz. 

8 

Slz,"Ortado!ju'da bir devletin gölgesine sıQınan ve sakla
nan Apo• diyordunuz.Biz bu devletin adını koymak zorundayız. 
Sizin de çok Iyi blldi!liniz gibi bu devlet Suriye'dir.Suri
ye'nin Türkiye ile ilişkileri ve hesaplaşmaları da billnmek
tedir.Ve bir de esas olarak bilinen gerçek şüdur ki,PKK,bO
tünü lle Suriye'nin denetim ve kontrolU altındadır. 

Sayın Talabani, 
Filistin hareketi düştükten sonra,can simidi olarak Irak 

Kürdistan Demokrat Partisi'ne sı~ınan PKK,bu gün gerek KUr
distan'da ve gerekse uluslararası d~eyde Kürt hareketine 
verece~i tüm zararları vermiş ve tepesinden tırnagına kadar 
kana bulaşmış bir haldeyken,bu kez YNK'ye sarılmaktadır. 

KOP'ye sı!jınmadan önce PKK'lı!ar,bırakalım dışarıyı,Oiyarbe
kir Hapishanesinde bile, "8ave tdris Cahşe" diye govend tut
maktaydılar.tttifak bozolduktan sonra KOP hakkında yapmadık
ları küfür kalmadı.YNK ile ilgili olark da PKK'nın yayın or
ganı Berxwedan'da kullanılan ajan suçlamalarını bilmektesi
niz.Bunları fanatik bir tabanı tatmin etmek için başvurulan 
seviyesiz propagandalar olarak varsayalım.Ama,içine çok bü
yük bir acele ile girdi~iniz ve kamu oyuna açıkladı~ınız it
tifakın siyasi cephesi görmezden gelinmeyecek kadar ciddi
dir.Bunları şöyle sıralamak mümkün:YNK,Güney Kürdistan için 
hayati önem taşıyan cephenin içinde temel güçlerden biridir. 
Bu cephenin oluşumuna karşı sömürgeci devletlerden gelen 
baskılar oldukça yo~undur.Cephenin her ne pahasına olursa 
olsun işlemez hale getirilmesi için,açık-gizli bir dizi fa
aliyet sürdürülmektedir.Bize göre,YNK'nın PKK ile ittifakı 

da bu girişimlerin bir parçası durumundadır.Çünkü,yukarıda 

belirtti~imiz gibi KOP'nin PKK ile ilişkileri açıklanmıştır. 

PKK'nin IKP ile düşmanca ilişkisi de bilinmektedir.Bu durum
da,YNK'nin PKK ile ittifakı bu cepheye karşı bir dayatma de
!lil midir?PKK,cephe içindeki güçler tarafından kabul görecek 
midir?Görmez ise ne olacaktır?KDP tarafından kurtarılmış a
lanlardan dışarı atılan PKK,bu kez YNK'nın ili~ldleri içinde 
tekrar bu alanlara na sı 1 girecektir?Soran bölgesine _ye_~! eş_-
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mesi planlanan PKK'nın,Türkiye giriş-çıkış için KOP'nin de
netimindeki Bahdinan'dan geçmesi gerekmeyecek midir?Böyle 
bir durumda,KDP'nin olumsuz tavrı,YNK tarafından nasıl kar
şılanacaktır? 

Bu durumda,PKK ile ilişkinizin yalnızca Kuzey Kürdistanlı 
güçlere karşı de~ i !,aynı zamanda Güney Kürdistanlı güçlere 
karşı da bir dayatma oldu~u düşüncesine sahibiz. 

PKK ile ilgili düşüncelerimiz yayın organımız Rızgari'n!n 
lLsayısında kısaca kamu oyuna açıklanmıştı.Bunları tekrar 
etme gere~i duymuyoruz.Ancak,PKK'nin Ortado~u'daki istihba
rat örgütlerinin elinde politik bir şantaj örgütü haline ge
tirildi~! inancını taşıdı~ımızı bir kere daha belirtmek is
tiyoruz.Ayrıca,PKK'nin bizimle ilgili de~erlendirmeleri de 
sanırız tarafınızdan bilinmektedir.Bunların de~erlendirme 
de~il,suçlama,küfür ve ihbar oldugunu da bilmektesiniz.PKK, 
bıkıp usanmadan siyasi hareketimize ve onun hayat içinde ak
lanmış önderlerine küfretmeyi kendine gcrev saymaktadır.Ha
pishanelerde bile yayınladıkları el yazması metinlerde,hare
ketimizin önderlerini karalamak ve ihbar etmek saplantısın
dan vazgeçmemektedir.Hollanda'nın Deventer ilçesinde yapılan 
bir Newrez gecesinde hareketimizin kadrolarına kurşun sıka
cak kadar düşmanca bir tavır içindedir.Yunanistan'daki Lav
rion Mülteci Kampı'nda da arkadaşlarımızı bıçaklamaktan geri 
durmadılar.Bu düşmanca tavır bu gün de sürmektedir.Bu gün de 
PKK'nin yayın organlarında hareketimiz! hedef alan seviyesiz 
suçlamalar,ihbarlar ve küfürlerle dolu yayınlar yapılmakta
dır. 

PKK 'nın bu tavrı siyasetlmizle de sını ri ı de!)! Idi r .Aynı 
saldırı ve suçlamalar Türk ve Kürt solunun hemen hemen tümü
ne yönelikt!r.Kaldı ki PKK,bu saldırılarda elini devrimcile
rin kanına da bulamıştır. 

1 Mayıs 1988 tarihinde sizin ve PKK Genel Sekreteri 'nin 
imzası ile yayınlanan bildiri de şu lfadelere yer verilmek
tedir: •so.orgeci dOşmanlarımız,Kürdistan'da gelişen ulusal 
direniş ve baQıııısızlık mOcadelemizi bastınııa~·«!'!!!ı.a_ka~_oyu 

ve halkımzın gözünden düşürmek için çok çeşitli karalama ve 
suçlamalarda bulunmakta, şu ya da bu giicün ajani ıgı i le veya 
terörizm iddiaları ile karalanmalarına haklılık kazandırmaya 
çalışmaktadır" 

Bu lfadelere katılmamak mükün degildir.Ancak,bunlar biz
zat PKK tarafından yapılmıştır ve yapılmaktadır.PKK.her bi
ri başi ıbaşına bir suç olan bu faaliyetlerinin hesabını he
nüz vermemiştir.Ama vermek zorundadır.Bu hesabı,sizin aracı
lıgınızla iletti~i birlik mesajları ile de!)il,Kürdistanlı 
marksistlerin.yurtsever-demokrat güçlerin oluşturacakları 
devrimci bir kurul önünde vermelidir.Bu ba~lamda,PKK,önce 

: "gölgesine sı~ındıOı" devletin denetim ve kontrolünden ve 
Bekaa Vadisinden çıkmaladır.Kürdistanlı marksistlere,yurtse
ver-demokrat güçlere ve Kürt halkına kurşun sıkmanın suç ol
dugunu açıklamalı.bu suçu işleyenleri teşhir ve mahkum etme
lidir.Küfür,ihbar,suçlama ve karalama gibi saplantılarını 
terk etmelidir. 

Bir de,asıl,PKK Jideri,devrimci güçlerle yüzyüze görüşecek 
kadar cesur olmalıdır.Biz.sorunlarımızı kendi kurulsal yapı 
ve işleyişierimiz içinde kendimiz çözelim. 

Sayın Talabani, 
PKK,bugün Genel Sekreteri'nin bile reddetmek zorunda kal

dıgı faaliyetleri ile,Türk devletinin uzun vadeli politika
larının hayata geçmesini sagladı.Ve halen bu faaliyetlerine 
devam etmektedir.Türk devleti,PKK'nın şahsında Kürt hareke
tini tarihe gömme hesabı içindedir. 

Bu nedenle Kürdistan'da 300 bini aşkın bir ordu gOcO oluş
turuldu.Polis ve istihbarat örgütü olaganüstD gOçlendlrildi. 
Koruculuk sistemi ile Kürdistan'ın toplumsal Orgütlenmestnde 
derin sarsıntılar yaratıldı •• Aynı zamanda Güney Kürdistan'
dakl mücadele tehdit altına alındı ve laşe yolları kapatıl
dı. .. 

Ote yandan,T~rklye'deki demokratları ve sosyalistler~,kolu 
9 
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kanadı klrı-ıiiı1ş-ve bir burjuva demokrasisi düzeyinde frenle
di ve onları bu düzeye rıza göstermeye mecbur etti. 

Türk devleti PKK motifini ustaca kullanarak AT'ye Kürt so
runun çözümünde kendi programını dayattı.Kürdistan'daki Ulu
sal Kurtuluş Mücadelesi ise,- •rerörizm•in, •Böıucülük•ün 
dar kalıplarına sokuldu. 

Sayın Talabani, 

ittifak,Türk-dev1etinin PKK iİe ilgili pofitikasiiiln-öinrunü 
biraz daha uzatmaz. 

Bizim bu evrede söyleyeceklerimiz kısaca bunlardır.Orta
do?)u ve Suriye ile ba?Jımlılık ilişkileri ve siyasal yapıya 
ilişkin görüşlerimizi sunma \JI! dunu saklı tutarak,çaQrınıza 
yukarıdaki nedenlerden ötürü o msuz cevap veriyoruz. 

Dostça selamlar. 

. Yukarıda_ da v~rg~ladıQımız gibi,PKK ile girişti?)iniz bu 3 Haziran 1988 
ıttıfak bızde cıddı endişeler uyandırmış durumdadır.Umarız 
ki tarih sizi haklı çıkarır.Umarız ki,bu ittifaktan Kürt u-
lusunun bagımsızlık ve özgürlük mücadelesi zarar görmez.Uma-
rız_ki,bu i~tifak,Kürt hareketinin bir parçasını Ortadogu•- · 
dak ı bazı guçlere bagımi ı hale getirmez.Umarız ki ,bu itti-
fak,Güney Kürdistan'daki cepheyi tahrip" etmez.Umarız ki ,bu o 

Kürdistan Kurtuluş Orgütü 
RlZGARl 

Genel SekreterllQi 

K.U.K.C.(Kürdistan Ulusal Kurtulu_ş__CephesO sıvAst PROGRN4 TASLA~ı <•> 

iürOıstan tikenli -·teller ve mayıiıh~sıniriarıa·· p-arçalanmış,' 
ışgal altında sömürge bir ülkedir. 
Kürt halkı; 
-tşgal altındaki ülkesinde derin acılar,yokluk ve yoksunluk 
içinde yaşamaktadır. 
-Sürekli ve zora dayalı asimlasyon uygulamalarıyla karşıkar
şıyadır. 
-Kuşaktan kuşaga aktararak günümüze kadar yaşattıgı di ll 
agır baskı ve yasaklar altındadır. 
Kürt kültürü ya?lffialanmış,folklorük ve artistik degerieri yok 
edil•iştir.Kürdistan•ın yeraltı ve yerüstü zenginlikleri iş
galci devletler tarafından talan edilmekte,kaynak ve imkan
ları tahrip edilmektedir. 
Kürt halkının temel demokratik hak ve özgürlükleri gasp e
dllnıişUr. 
10 . 

- - ·- ·-
Kürt halkı her biri başlıbaşına birer insanlık suçu olan je-
nosidlerle imha edilmektedir. 
Kürt halkının varlıQı inkar edilmektedir. 

*Bu inkar ve imha altında Kürt halkı gerekli destek ve daya
nı~madan yoksundur. 
*Bu inkar ve imha altında Kürt halkı kendisini savunacak a
raçlardan yoksundur. 
*Bu inkar ve imha altında Kürt halkı,mücadelesini zafere gö
türecek birle~ik bir siyasi ve askeri merkezden yoksundur. 

KUKC,bu temel gerçekleri gözönüne alarak Kürdistan'ın baQım
sızlıgı ve Kürt ulusunun özgilrlügü için bir araya gelen ve. 
tüm imkanlarını tek bir genel taaruz cephesinde birleştiren 
siyasi güçlerin militan bir mücadele örgütüdür. : 
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ll-TARİHSEL TEMEL 

~
ürt halkı Yukarı Mezopotamya'nın en eski ve yerleşik halk
ardan 

. arlıgı arkeoloj ik kazılarda Sümer eşik taşlarında tesbit edilir. 
Tarihi belgelere göre Kardu'lar Kürdistan'ın en eski sahip, ı er i say ı ı ır. 
Kardular,izleri aşiret örgütlenmesi ile günümüze kadar ula
şan komünal bir topluluktu. 
Tarıh içinde Kürtler,Urartu uygarlıgının ve Medya 1mparatorlugu'nun yapıcı ögesi oldular. 
Kürdistan'da yaşayan uygarlıklar,bölgedeki diger uygarlıklar gibi 2,5 yüzyıl süren Mogoı istilasının tahribatına ugradı. islam yayılması döneminde ise,Kürtler,Kürt-1slam devletleri ile tarih sahnesinde yer aldılar. 
Osman! ı devletinin kuruluşu ve doguya dogru yayılması,Kür
distan'ı Osmanlı-Safevi saltanatlarının nüfuz bölgelerine 
ayırdı. 
Çaldıran Meydan Savaşı 'ndan sonra (1514) Kürdistan'ın büyük bir bölümü Osmanlı sınırlarına katıldı ve Sultan Yavuz'un 
fermanı ile Kürdistan Osmanlı mülkü olarak 5 Kürt Prensligi 
ve 8 Kürt sancagına bölündü. 
Prenslikler ve sancaklar,Osmanlıya vergi ve asker veriyor
lardı.lç işlerinde ise tümü ile özerktiler.Kürdistan'daki ilk büyük feodal siyasal örgütlenme buydu. . : 
Osmanlılar,Viyana önlerindeki bozgundan sonra ımıalanan Kar
lofça anlaşmasına göre Balkanıara kadar geri çekildiler.Os
manlıların Kürdistan'da siyasal birligi engelleyici çalışma
ları da bu dönemde yogunlaştı.Ayrıca,Kürt prenslikleri,hane
den aileler ve mezhep çatışmaları ile de yeteri kadar bölünen Kürdistan'da savaş ve yıkım eksik olmadı. 

·osman! ı 1 ar i le Safev lle-r-ariısı nda--fıiızaianan Kasr=i-Şirfn an: 
!aşması ile de Kurdistan ilk kez iki büyük parçaya bölündü ve sömürgeleştirildi. 

111-ÇA~AŞ .SOMORGECİLİKLE YOZYOZE-

XlX.Yüzyılın başlarında tngiliz sömürgeciligi Bagdat'a gir
di.Aynı dönemde Çarlık Rusyası da,Ermenistan ve Kürdistan üzerinden sıcak denizlere inme stratejisini uygulamaya geçirdi. 
Bu iki sömürgeci devletin çıkar çatışmaları ise Ermenistan'
ın imhası,Kürdistan 'ın da parçalanarak sömürge leştirilEsi ile noktalanacaktır.Kürdistan'da gerek İngiltere ve Çarlık 
Rusyas~'nın hegemonya mücadelesi ve gerekse O~~nlı.ve ~afevi devletlerinin çıkar çatışmaları arasında,butun bır yuzyıl 
boyunca arka arkaya patlayan Kürt direnmeleri ezildiler. 
Kürdistan'ın büyük bir bölümüne yayılan Ubeyduhllah Nehri 
direnmesinden sonra ise,Osmanlı lmparatorlugu bazı Kürt aşiretlerinden oluşan Hamidiye Alayları 'nın inşasına girişti. 
Kürdistan'ın toplumsal yapısında ikinci büyük siyasal feodal örgütlenmenin kurumları olan Hamidiye alayları~tm~aratorlugun Kürdistan'da mevzilendirilen milis örgütlerıydıler. 

IV-BİRİNCİ EMPERYALiST PAYLAŞIM 

XX.yüzyılın girişinde,Osmanlı lmparatorlugu'nda ırkçı-şöven 
·akımlar iktidar oldu. 
Sömürge paylaşımında pay isteyen Alman emperyalizminin itti
hatçılar eli ile sürdürdüğü doğuya yayılma polıtıkası,Erme
nistan halkını imha etti.Savaş Osmanlı lmparatorlugu•nu ta
rih sahnesinden sildi.Osmanlı'nın enkazı içinden çıkan Türk 
devleti ise,emperyalist payiaşımda Kürdistan'ın en büyük 
parçasına el koydu. 
Kürdistan'ın bir bölümü Ingiliz Manda idaresindeki Irak'ta, 
diger bölümü ise Fransız Manda idaresindeki Suriye'de kaldı. 
tran eski payını korumuştu. 
Statü,Lozan'da uluslararası düzeyde onaylandı. 

ı 
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Y-DIIISEit BIR HALK 

Kiirt halka payla$ı•• hiçbir zaman kabul etmedi. 
Kllrdistan 1 ırt dört parçasında da ulusal direrıe hareketleri 
b4$ladı. 
Irak'ta t918'lerden itibaren ba$layan ulusal direnmeler,ln
gtliz sa.ürgeciliQl ve Ha$imi Monarşisi'nin ortak eylemleri 
lle bastı rı ldı. 
Ha$i•l ımnar$isi'nin yıkılmasından sonra· (1958),Kürt hareke
ti BAAS iktidarının ikiyüzlülüQü sonucu 1961'de yeniden si
laha sarılarak daQlara çekildi. 
1970'te Otonomi Yasası kabul edildi. 
Irak ve tran 'ın ünlü Cezayir Anla~ası nedeni i le yeniden 
ba$1ayan sava$,1975'de yenilgi ile sonuçlandı. 

Fransız Manda idaresinin politikası gere~i Suriye,bir dönem 
Kürt aydınları ve politikacıları için bir merkez durumuna 
geldi. 
Osmanlılının enk.azı üzerine ~ek.illenen yeni Türk. devletinin 
vah~etinden kurtulan politikacılar Suriye'de siyasi çalışma-
lar yaptılar. · 
Kürt dili ile ilgili en önemli çalışmalar bu dönemde hayata 
geçti. 
Arap milliyetçiliginin izledigi Anti-Kürt politika,Suriye 

. devletinin sınırları içinde kalan Kürtleri ezdi. 
Suriye sınırları içinde ya~ayan Kürtlerin büyük bir bölümü
nün vatandaşlık hakları yok edildi.Topraklarına el konuldu. 
Politik v~ kultürel çalışmalar yasaklandı. 

iran'da şahlık rejimi tarafından yok edilen Simko harekatın
dan sonra,Kürdistan tarihinin ilk ve tek cumhuriyeti kurul
du.tkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'ndan sonra kurulan Me
habat Cumhuriyeti ancak bir yıl yaşayabildi. 
Şahlık döneminde yer yer patlayan ayaklanmalar vahşice bas
tırıldı ve şahlıgın yıkılışından sonra Iran'da Kürt hareketi 
yeniden yükseldi. 
12 

Türkiye'de de durum daha farklı olmadı. 
Emperyalist payla$ımı hiçbir biçimde kabul etmeyen Kürt hal
kı surekli olarak ayaklandı;Koçglri,Şeyh Saıd,AQrı,Zilan v• 
Oersi• bunlardan en önemlileri ldl. 
Her ayaklanma emperyalist devletlerin de yardımı ile kanlı 
·biçimlerde acımasızca yok edildi. 
TC,Kürdistan•ı yeniden adım adım l~gal etti. 
Kürdistan'ın zenginlikleri yaQmalandı.Kaynakları köreltildi. 
.üretici güçlerinin geli ~ınesi kır ı ldı .Kürt d lll yasaklandı. 
·Kurt kültürü bıçkılandı. 
·Yogun ve insafsız bir zoraki asimlasyon uygulanmasına giri
l~ildi. 
'Kısmi direnmeler sürmekle birlikte Büyük Oersim jenosidinden 
'sonra Kürdistan kan içinde teslim alındı,işgal ec!tldi.Kürt 
olan her ~eye dü~man olan Türkiye'de direniş hareketleri 
Kürt halkının kan içinde dize getirildiOi 1938'lerden yakla
şık 20 yıl sonra yeniden fışkırdı.Bu direnişler halen degi
şık biçim ve içeriklerle devam etmektedir. 

Vl-ULKENlN BAGIHSIZLIGI- ULUSUN öZGURLUtU 

Kürt halkı,uluslararası çıkarların nazik bir denge oluştur

dugu Orta-Oo~u'da parçalanan ve dört devlet tarafından ışgal 
edilerek sömürgele~tirilen ülke~inin askeri işgalden arındı

rılması,oagımsızlıga kavuşması için mücadele ediyor • 
Kürt halkı ,gasbedi len tel*l ulusal deırokratik haK V~ czgCr·
lüklerini geri almak gibi meşru bir talebin sahibidir. 
Kürt halkı,ya9malanar. yeraltı ve yerüstü z~n~inliklerini kc
rumak, tahrip ediler: kaynaklarına s.;rip çıkır<ık,dil ve kU tü
rünün üzerind~ki yasakları kaldınr.c.k,baQımsız bir ülkede ~e
ıookratik bir topluır ~.urır<ık istiyor. 

KUKC,Kür·t halkının ba~ımsızlık ve özgUrlük mücadelesini po
, litik varlıgının ıraddi gerekçesi sayar. 

KUKC ,bu mücadeleye katı lan ,destek veren, dayanı şma gösteren 
. tüm güç leri (devletleri ,partileri ,örgüt,kurlll ve ki$ileri) 
dost ~ayar. 
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KUKC,Kürt halkının baQımsızlık ve özgürlük mücadelesine kar
şı olan,hangi biçim içinde olursa olsun bu mücaceleyi engel
leyen güçleri ise düşman görür. 
KUKC,ilke olarak sosyalist ülkelerin,emperyalist metropolle
rin işçi sınıfı hareketlerinin ve ulusal kurtuluşçu halkla
rın dostu ve müttefikidir. 
KUKC,Kürdistan'ın her parçasında sürdürülen mücadeleleri 
kendi mücadelesinin doQal pcrçası sayar.BL mücadeleleri sür
düren siyasi güçlerle tirliğı amaçlayan ilişki ve ittifaklar 
kurar. 
KUKC ,emperyalizme, sömürge c i 1 iğe. fa ş izn•e, feodal izme bütün t i
çimleri içindeki gericiliğe,baskı ve sömür(jye,emekçi halkın 
çıkarlarır.a karşı işleyer bütür. ilişki ve ittifakiara karşı
dır. 
Bağımsızlık Vt czgürlük mücadelesinin e~as olarak politik 
dt:zeyde çözüleceğinin bilincinC:eyiz.Kürt halkına karşı sür
dürelen savaş haksız bir savaştır.işgal ve istila altındaki 
Kürdistan'da,silahlı mücadele halkımıza dayatılmış zorunlu 
bir mücadele bıçimidir.Bu rrücadelede; 
a)Tüm halkın ~ilahlanrr.asına tekabül eden bir Halk ordusu in-: 
şa edilecektir. 
b)Tüm siyasal ve toı;lum!al güçlerin tek bir genel taaruz 
cephesinde birle~tirilmeleri esas alınacaktır. 
KUKC'nde bu amaç Vt ilkeler üzerinde bir araya gelen güçler. 
şu program tedt·flerini gerçekleştirmeyi an,<.çlarlar: 

• (Devamı gelecek sayıda) 

(*) Bu sayıda Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi ile ilgi! i· 
örgütümüzce hazırlanan program taslaQını sunuyoruz. kamu 
oyu ve kadrolar arasında tartışmaya açtığımız bu metinle 
ilgili ele~tiri ve önerileri bekliyoruz. 

SIYASi RAPOR 
DİYARBAKIR CEZAEV1NDEK1 DURUM 0ZER1NE (*) 
( ... ) 
Bu bö 1 ümde i çerdek i durum hak k ı nda k ı sa b ilgi 1 er vermek 

istiyoruz.9 Şubat 'ta başlayan ve 11 gün süren Açlık Grevi 
(AG) eylemine biz de grup olarak katıldık.Ek'te size tüm 
gruplarca benimsenen .... gönderiyoruz.Eylem önerisi PKK ve 
DS'un yazılarıyla açıldı.Fakat,biriken sorunların çözümü 
için bir AG'nin gündemleşmesi genel kabül gören bir tartış
maydı.Mevcut istekler için süresiz AG'ne gidilmesi önerisi 
tüm gruplarca benimsendi.Ancak,eylemin örgütlülüQü için or
tak program dışında bir .... oluşması gerekiyordu.PKK, 
bu .... 'de çoğunluğun kendisinde olmasını (5 kişi olursa 
3'ü,3 kişi olursa 2'sinin kendisinden olmasını) dayattı.Bu 
kabul edilmedi ve tüm gruplar eşit temsili bir .••• 'da di
rettiler.KAWA, "siyasi güce göre temsil" diye bir formül 
ortaya atarak,PKK'nin diğer tüm grupların hepsine karşı e
şit derecede temsil edıleceği bir .•.• önerdiyse de hiçbir 
grup kabul etmedi.TKP/ML,KUK,Rızgari,DY,Peşeng,TKEP,Kurtu-
lluş ayrı bir "Diyalog Komitesi"nde anlaştılar.KUK,Rızgari 
sonuç olarak •••• ve idare ile pazarlığın ortak yapılması 
ile ... organın tartışmadan kaldırılmasını önerdi ve bu ö
neri kabul edilerek PKK,DS,Kawa dahil tüm gruplar •••• i
çinde grup kararıyla davranma kararına vardılar.Eylem,diğer 
anlaşmazlık konusu olan "Süresiz AG"nin belli bir süre 
içinde tıkanması halinde dönüşümlü olarak sürdürülmesi ya 
da kadrosal bir AG'ne dönüştürülmesi konusu çözülmeden baş
landı.PKK,TKP/ML ve DS süresiz AG'nin tıkanması halinde, 
kitlenin eylemi bırakması ve önceden belirtilmiş kadroların 
AG'ni sürdürmesi,Kawa,KUK,Rızgari,HK,DY,ÖY,Peşeng,Kurtulu~ 
ise,dönüşümlü AG'ne hazırlıklı olarak eyleme katıldılar.Ta-' 
lepler dilekçesine bizim önerimiz üzerine "1981-84 yılında 
cezaevindeki i kence olaylarının sorumluları hakkında dava 

13 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



açılması ve te~hiri" konusu da alındı.Eyleın programına- göre 
ilk hafta dilekçeler verilerek;saç-sakal kesme,görüşlerde 
Kürtçe konu~ma gibi fiili dayat~alara giri~ildi. 

Idarenin sorunları çözmemesi üzerine 9 Şubat'ta ıkinci 
dilekçeler verilerek AG'ne başlandı.llk beş gün şekerle su 
verilmemesi sorun yarattıysa da,eyleınlerin,aileler,lHD,TA
YAO,Oiyarbakır ••• örgütü gibi çevreler tarafından destek
lenmesi uzerine,idare ilk haftada isteklerimızin ağırlıklı 
bir bölümünü kabul etti.Fakat, "Kürtçe konusu,saç-sakal,ı
sıtıcı ve eyleme dava açılmaması" gibi konular çözülmediği 
için eylem bırakılmadı.Ailelerin destek grevi oldukça büyük 
boyutlara vardı ve Diyarbakır'da desteklendi.Dı~arıda bil
diğimiz gelişmeler sonucu isteklerimizin MSB ve Ba~bakan
lıktan yapılan açıklamalarla kabulüne rağmen,yerel yöneti
cilerin (Adli Müşavir ve MSB yetkilileri) geç gelmeleri so
nucu 20 Şubat günü çözülmesi üzerine AG bırak ı ldı. 11.gün 
olmasına rağmen 20'ye yakın insan mide kanaması vb.rahat
s ız! ıklarla Askeri Hastahaneye ka ldı rılmı ş tı.Prens ip ola
rak,AG boyunca tıbbi müdahale kabul edilmediği için,M.Emin 
Yavuz mide kanaması sonucu öldü.Bu ölümde,idarenin görüşme
leri uzatmasının da payı vardı .Eylem programında, "hastala
rın AG'ne sokulmaması" kabul edilmişti. TKP/Ml 84 ölüm oru
cundan beri hasta olanların AG'ne sokulmaması için ayrı bir 
öneri verilmesine rağmen,bu önerisini ve grup kararlarını ' 
kendileri de uygulamadılar.Kawa ve Rızgari bir açıklama 
yaparak,iki arkadaşlarını AG'ne sokmama kararı aldılar.Ey
lea içinde anlaşmazlık ve spekülasyon konusu olabilecek bir 
terslik yaşanmadı.tdare ile görüşmeler,tüm koğuş sorumlula~ 
rı çağrılarak yapıldı.Böylece,PKK'nin widare ile görüşmele
ri sadece biz yapacağızw diye ısrar etmesi de suya düşmüş 
oldu.Dilekçelerde belirtilen 29 mcıddelik cezaevi özeline 
ilişkin istekterin (sakal-bıyık bırakma serbestisi ve ısı
tıcı-ocak verilmesi dışında) hepsi kabul edildLBunların 
içinde,özellikle,Kürtçe konuşmanın resmi olarak kabul edil
mesi ve tutuklu temsilciliği,başlıca öneme sahipti. (Daha 
önceki uygulamada,sadece anne ve babalar,Kürtçe bilen bir 
gardiyanın denetiminde zaten görüşüyorlardı.' Fakat, binbir 
t4 

türlü güçlük-çıkarılıyordu.Anlaşmayla,görüşmeye gelen her
kesin isteği halinde Kürtçe konuşmaları kabul edildi.) Ka
b~! edilen istekterin bir bölümü hemen uygulanırken;koğuş 
duzenlemelerı,telefon vb.ıçın takvım belirlendi.Eski yaşam
dan far.kl_ı olarak içeriye yiyecek alınması,saz,teyp,radyo 
serbestısı,daktılo verilmesi,görüş zamanının uzaması ve ko
laylaşması,ko~uşlar arası misafirlik.Avukatlarla yüz yüze 
konuşma da sozkonusudur. Yayın serbestisi ve havalandırma 
düzeni çok önce çözülmüştü.Bir yıldan beri fiili olarak el
bise giyilmiyordu ve bu konu da resmi bir serbest! kabul 
edilmişti.Eyi~in başarı ile bitmesi ile birlikte "tutuklu 
temsilciliği" tartışmaları gündeme girdi .Uzun ve kampiaşma
lı bır tartışma sonucu ıdare,Adl i Müşavirlik nezdinde de 
"t~tuklu temsilciligi" olarak işlleyen temsilciler belirle
ndı.öY,Peşeng,KUK-SE,TKEP dışındaki tüm gruplar temsilcilik 
kuru~un~ mevcut haliyle des~eklemektedir.PKK "tek kişilık 
temsılcılik ve onun da PKK'lı olması" ısrarından pratik o
larak vazgeçmiş bulunuyor.Şu anda 1 PKK,I TİKKO ve 1 KAWA'
~an olmak üzere seçilmiş üç temsilci bulunuyor.Bunlar idare 
ıle tutuklular aras ında di ya loga girip, sorunları çözıneye 
çalışıyorlar.Grupların iradesini bağlayıcı bir fonksiyon
ları yoktur. 

Di~e~işt7n .~onra "sürgün" .g~nd~ geldi .Bu bizler açısın
dan ıkı türlu yorumlandı .Bırıncı si ;eylemin elebaşısı diye 
g~steri le~l~rin izole .. edi !me si gelene~lne bağlı olarak sür-

·gun,ıkıncısı;kl,esas uzerinde durulan nokta,Oiyarbakır ce
~ae~i'ni ~ir bütün olarak dağıtmak,tamuoyundaki cezaevi 
ımaJ ını sı lmek. tanındıQı gürültülü şek i lde açıklanan bir 
kısım haklardan kimseyi fiili olarak yararlandırmamak. 

Sürgün,20 kişi Antep,20 kişi Urfa cezaevlerine olmak üze
re 40 kişi ile gerçekleşti.Sürgünü protesto amacıyla gün 
boyu slogan atıldı ve üç gün açlık grev ı yapıldı.Protesto 
grevine öY,Peşeng,KUK-SE katılmadılar.Daha sonra Adli Mü
şavirlik sürgünterin durdurulduğuna dair açıklama yaptı. 
Sürgüne gönderilenterin hepsi PKK ana davasından ceza alan
l;ırdı .Bunlarının hepisinin davası yeni sonuçlanmışıtı ve i-
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kinci kez Yargıtaya gidecekti.Sürgünlerin durdurulma-sı ve 
temsilcilık sorunu tartı~malarının kesilmesinin ardından; 
Metris'teki kaçı~ olayı neden gösterilerek "gece sayımları" 
ıstendi.llk. günün gecesi sayımlar sloganlarla protesto edi
lmesıne ragmen,idare ile yapılan görü~melerde "sayım" konu
su 20 gün için ~e temsilcilerin de sayımlarda bulunması ko
~uluyla kabul edildi.Şimdi gece sayımları böyle yapılıyor. 
PKK,önce bu uygulamaya ~iddetle karşı çıkark.en,ik.inci gün 
görüş de9i~tirerek. "cezaevinin dagıtılmasına neden olabi
lir" diyerek, •gece sayımı"nı kabul etti. 

Cezaevi 'nin Adalet BakanlıQı'na devri k.esinle~miştir.Ce
zaevindeki demirbaş teslimı tamamlandı.Sivil personel göz
lemci olarak gelmeye ba~ladı.Engeç Nisan ayının sonlarında 
ıdarenin tümuyle siville~mesıni beklıyoruz. 

1986 ve 87 yı \ları arasında gruplar arası ilişkileri 
özetlemek istıyoruz:86 yılının baharında PKK'liler bir öne
ri açarak (TlKKO ile birlikte) ıstıklal Marşı 'nın kaldırıl
masını gür.demle)tirdiler.O tJrıhe kadar Ocdk 84 anld~masına 
uygun olarak IM cuma akşam ve sabah söylenmekle beraber,ta
mamen laçkala~mış ve kimi koguşlarda artık fıilen okunmu
yordu.IM'nın kaldırılması önerisı herkes tarafından benim
senmekle beraber,bunun bır direnişe yol açacagı,bu nedenle 
bır dırenı~ programı ve bır cezaevi örgütlulüğü sagl~manın 
zorunluluğu Lizerınde durduk.Program ve örgütiLilük konusu 
uzun süre tartışıldı.Eylem programı üzerınde de görüş prog
ramı sağlanmasına rağmen ortak bir cezaevi komitesi oluş
turularak,direnişın,yönetımin bu komitece yürütulmesi dü
şüncesi tıkandı.~eden,PKK'nin yürütmede belirleyici bir 
ağırlık istemesi ve kımsenin de bu formülı.i benimsemeyi~ı
dır.Tartışmalırın uzaması ve PKK'nin çoğunluk sitasi görü~e 
katılmaması sonucu,S Eylül'de IM'nın fıili olarak okunmama
sı eylemine başlama kararı alan PKK,bu tek yanı ı kararı 
TİKKO'yu da atlayarak yaptı.Bu emirvakı üzerine,biz,grup 
olarak şu tavrı takındık: 

"iM'nın kaldırılması eylemini doğru ve haklı bulduğumuz -
için biz de yürüteceğiz.Bu tavır bir direniş dogurursa bu 

süre--içinde-aiılaştı!)ımız gruplarla ortak hareket edece~rz-: 
Ayrıca,PKK'nin grupçu ve tahakkümcü tavırlarını cezaevi or
gütlü\)ü ve eylem hakkındaki görüşlerini eleştiren" bir yazı 
yayınladık.Bu görüşlerimiz hemen herkesçe benimsenmesine 
rağmen,PKK'yi resmı düzeyde eleştiren yalnızca biz olduk. 
PKK'liler de, "TtKKO'nun kendilerini atiadıkiarı eleştiri
sıne" özeleştiri ile karşılık verırken,biziıa eleştirileri
mize sert ve gürültülü bir yazı ile cevap verdiler.Yazıda, 
"aramızda baglayıcı ilişki olmadıQı,illa da tüm grupların 
görüş birlığiyle hareket etmek zorunda olmadıklarını,yeteri 
kadar tartışıldıgı için,eylem kararını kendi başlarına al
mak zorunda olduklarını ;bizim 'siyasi demokrasi' anlayışı
mızın sakat olduğunu,sayımız az olmasına ragmen PKK'yi yö
netmek istediğımizi, 'başkasının sermayesi i le kumar oyna
mak' istediğimizı,bunun için de çeşitli hakkabazlıklar vb. 
yaptıgımızı' öne sürdüler.O!dukça uzun olan yazı bızi eleş
tirmekle beraber,tum grupların cezaevi siyasetlerine karşı 
da bir bobu,rıenme niteligındeydi. 

PKK ile ili'ikilerimiz,bu olaydan sonra iyice soğudu.Fa
kat,bu bozuKluk koğuş ilı~kilerımizde hernangi bir olumsuz
l:Jk doğurmadı.iM'nı okurnama eylemine karşı,bek.lentilerimi
zin tersine idare yumuşak ıniş yaptı.IM,bu tarihlerden son
ra sadece hoparlörden çalınmakla yetinildi. 

87 yılının ilk aylarından itibaren de TlKKO "tek tip el
bisenin çıkarılması" önerisinı tartışmaya başladı.TT'ın 
çıkarılması,yine,genel kabul görürken,bu,cezaevi örgütlüğü 
ve eylem programı gibi sorunları da program\aştırdı.Bizim 
göruşümüz şuydu: "TT'de cezaevindeki diğer baskı unsurla
rından biridir.Bunlardan birınin diger birine göre daha 
fazla önemsenip,adeta fetış haline getir ılınesini yan( ış 
buluyoruz.Eğer,bir direniş yapılacaksa,TT.ile beraber diger 
tüm taleplerimizi de ıçermeli,tüm amacı TT'i çıkarmak olma
ma lı. I<1aren in, zaten ,g ı derek. TT' den vazgeçme eğil imi iç inde 
olduklarını ve bunun bir pazarlık konusu yapılabıleceğini, 
ek olarak bir eylem progr~mı ve bunun kollektif bir yürütme 
ile katarılması görüşümüzde ısrarlı olduğumuzu" da belirt-
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tık.Bu tartışmalar da ·oldukça -uzadı-~Sürekli -birlikte öneri 
yapan ve sonuçlandıran PKK-TtKKO bu kez ikil i davranmak 
yerine karşı karşıya geçti.TT ile ilgili olarak TİKKO'nun 
öneri yaparken kendilerini atlıyarak bir geleneQi bozduQunu 
ve bu tavrından ötürü kendilerinin ayrı bir öneri sunacak
larını belirttiler.Böylece,iki Odaklı bir tartışma açıldı. 
_Bu,ilkbahar aylarındaki tartışmalar dışında en önemli ge

lışmeler PKK'nın "işbirlikçileri cezalandırıyorum" diyerek 
aileleri topyekün imha ederek,caydırma,katliam hareketleri
nin artmasıydı.86 yılındaki ilk toplu öldürme olayları baş
ladıQında,cezaevindeki hiçbir PKK'lı bu olayın kendilerince 
yapıldıgını kabul etmiyor ve tepki gösteriyordu.Keza,bu 
yondeki bi lgi ler güçlü olma s ı na raomen ,başka gruplar da 
olayların 'karanlık güçler' tarafından tezgahlandıQı görü
şünde birleşiyorlardı.Şubat 87'deld 'Pıriarcık Katliamı' ve 
bunu bahane eden TC 'nin ,Güney Kürdistan' a hava sa ldı rı s ı 
yapması olayı üzerine,biz ve KAWA,tüm cezaevine; "olayın 
protesto edtlmesi için bir günlük AG" önerdik.öneri,TT.ey
leminin gündemde olması ve siyasi bir tavır olduQu gerekçe
siyle,PKK ve diQer gruplarca red edildLAynı tarihlerde 
yapılan duruşmada (11.03.1987),bir dilekçeyle,hem 'Pınarcık 
Katliamı' hem de bunu bahane eden TC'nin saldırı hareketle
rini protesto ettik.Bu dilekçeye,KAWA da katıldı.Biz,ayrıca 
PKK'lilere yönelik bir yazı hazırlayarak: "Bu tür katliam
ları devrimcilerin gerçekleştirmiş olacaQına ihtimal verme
diQimizi ,bunların provakatif olduQunu,kamuoyunun yaygın 
inancı karşısında PKK'nin net tavır takınması gerektiQini, 
bunları lanetlernesi gerektiQini vb". belirttik. 

PKK'liler,daha önceki olayların aksine,bu kez aQız deQiş
ti rdiler .Olayın ,ARGK taraf ı ndan yapı Id ıQını fakat hedefi rı 
aileler deQil,işbirlikçiler oldugunu ve çocukların yanlış~ 
lıkla ya da iki ateş arasında kalarak vurulmuş olmasından 
'üzüntü' duydukları gibi,olayı üstlenen bir açıklama yaptı~· 
lar. Ayrıca,kendilerinin bu olaylar vesilesiyle eleştiriimesinin "sömürgecilerin ekmegine yag sürmek" oldugunu, 
"savaş espiri si içinde böyle şeyler olabileceQini ,bunların 
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bahene edilerek ulusal kurtüluş savaşına karş·ı- sömürgeci le
ri n uslubuyla haince saldırıldıgı vb".belirten bildiriler 
çıkardılar.Tabi,bu olaylar PKK tabanında büyük sarsıntılara 
n~de~ oldu.Ger~i!l ve tartışmalı ortamlar dogdu.Nevar ki,. 
h~çbır g~u~ -bızım dışımızda- bu olayları eleştlrmedi.PKK'
nın ~;n~ını eleşti_recek olanları,daha başından "hain,işblr
lıkçı ılan etmesı caydırıcı oldu.Sonuçta,dışardaki katli
amların kınanması konusunda,mahkemelerde ve cezaevinde açık 
tavır_ k~yarak,PKK _ile kafa kafaya geldik.Tabi,bu. sürekli 
~leştırı,hem ilişkıleri daha da gerginleştirdi,hem de içten 
ıçe başlayan "muhalefet" hareketini bize baglama endişesi, 
onları daha da hırçınlaştırdı.Oysa,PKK'nin "cezaevi muhale
fetine" güdüm olarak bulaşmıştık.Fakat gelişmelerden haber
dardık. (Bu konuya i leride yine detineceQiz) .Böylece PKK 
hem 1~ muhalefeti körüklediQimiz,hem de diger grupları ken~ 
dılerıne karşı cephe!eştirdigimiz inancıyla bizi hedef seç
tı:Bu_arada TT eylemı tartışmaları sürdü ve Elazıg As.Ceza
evı,Dıyarbakır'a nakledildi.20'si faşist,80 devrimci,yüze 
yakın tutuklu geldi.Böylece,cezaevinde Dev-Sol,Dev-Yol gibi 
grup~ar_sayısal olarak artmış oldular.Elazıg'dan gelenlerin 
TT gıymıyor oluşu (Elazıg 'da da TT giymiyorlardı) burdaki 
tartışmaları kesti. "İkili bir durum var,hemen bizde elbise 
lerı ç~_karalım" dendi.Biz,sonuç olarak "eylem programındaki 
bazı duz~ltmelere ragmen yeterli olmadıgını,örgütsüz oldu
gunu belırtmekle beraber,TT eylemini kendi baQımsız tavrı
mız_ içinde destekleyeceQimizi" açıklldık.Tüm gruplar da ey
lemı koşullu olarak yürüteceklerini açıkladılar.Fakat bu 
arada PKK'nin kadro adamı (aynı zamanda koQuş sorumlusu 've 
~emsilcisiydi) aniden itiraf yaptı.tdare,bütün ayrıntıları 
o~r~nmiştı.~una karşılık eylem günü tesbit edilmişti.Eylem
gu~u geld~Q~nde PKK esrarengiz şekilde "eylemi erteledigi..: 
nı ,nedenını __ sonra açıklayacaQını belirtti.Neden böyle yap
tıkları spekulasyon konusu oldu.Tüm cezaevini tartıştırıp 
hazırl ıga sokup, sonradan yine tek başına ve gerekçesini 
sunmadan "erteleme" kararına eleştiri ,yine ,sadece bizden 
gel~i.Ardından yeni bir manevraya geçip "TT çıkarma eylemi 
yerıne TT giyrnek lstemediQimizi idareye bildirelim,ama TT www.a
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giymeye devam edelim" dendi.Gruplar sa~a-sola yalpaladıktan 
sonra,yine PKK'nin önerisine boyun eğdiler.Ve dilekçeler 
verildi .Bu olay gruplar arasındaki tüm ılışkıleri baştan 
aşağı bozdu. "PKK'siz birşey yapılmaz" dıyenlerle, "ayrı 
blok oluşturma zamanı geldi" diyenler ayrıştılar.Hem içerde 
gına getıren dayatmalar,hem dışarıdaki olaylar,ceıaevinde 
bu tarihten sonra PKK'nin yaniızlaşma sürecini başlattı. 
ldare ıse,beklenmedik bir şekilde,dilekçelere cevap olarak: 
·"ısteyenin TT giyebileceğıni,isteyenin gıymemekte serbest 
olduğunu,içeriye de sivil giysi alınacağını" bildiren bır 
açıklama yaptı.Böylece TT sorunu herhangi bir eyleme giriş
meksizin çozümlenmiş oldu.Tabi,TT eylemini süresiz erteleme 
kararı almış oldukları ve sa<!ece dilek.;e ile yetindikleri 
halde,PKK.bu beklenmeyen sonucu hemen kendisi için bir "za
fer" ilan etmekte gecikmedLH'nin kalkması cezaevinde bel
li bir rahatlama sağladı.Bundan sonra iki protesto olayı 
oldu.Bırincisi TİKKO'dan Mehmet KALKAN'ın soruşturmada ölü
mü,diğerı de Metris'teki direnişi desteklemek için çalışan 
ailelerin.Ankara yürüyüşünde,Oidar ŞENSOY'un ölümü ile ilg
ili idi.Kalkan için iki gün,Şensoy için ıse bir gün AG ya
pıldı.Bu eylemlerden dolayı önce 70 kişiye,sonra eyleme ka
tı lan tum mahkum! ara birer aylık mektup cezası veri Idi .Bu 
arada,Hollanda'da meydana gelen olaylar uzerine PKK'ye bir 
not yazarak şu soruyu sorduk: "Dışarıda başka bir çok dev
rimci gruba olduğu gibi hareketimize karşı da,politik dost
lukla bağdaşmayan saldırılar olduğunu,bızim için güvenilir 
olan kaynaklardan öğrendik.Bu tür saldırılar için size ula
Şoln bilgiler ve tavrınızı öğrenmek istiyoruz".Bu özel nota, 
hiçbir karşılık gelmedi.Biz,daha sonra .... iletilen "iliş
kiyi askıya alma" kararını diğer gruplara açtık.Gerekçele
rıni de açıkloldık.Tam bu tarihlerde,PKK-TtKKO çelişkisi de 
derinleşti.Partizancılar,35'de 3-4 adamlarını bırakarak,ay
rı bir koğuşda toplandılar.En son olarak da,39'da birlikte 
kalan KAWA ve Rızgari de ayrılarak,başka bir koğuşta top
landılar.Eylül 87'de,PKK ile diğer grupların aynı koğuşlar
daki diğer grupların ortak yaşamı tamaınen sona ermiş olu
yordu.Bu gelişmelerden dolayı PKK;Rızgari ve Partizan'a 

karşı kampanya açtı.Ağustos ayında bir yazı çıkararak Rız
gari'nin önde gelen isimlerini ad vererek karalamaya çalış
tılar.Kimi PKK'cilerce bile kınanan bu yazıya( ••. ) Rızgari 
de 16 sahifelik ( ..• ) bir yazı çıkararak cevap verdi.Ozetle 
yazı da, "isim vererek devrimci insanların karaianmasının 
boşuna olmadığını,PKK'nin,bu ınsanları ,tehlike gôrdukleri 
için öldürme kararı alırken.ıçeride de bu tavırlarına haklı 
bir ortam yarat.:ıbilmek iı;in,onları tanıyan,seven cezaevi 
kitlesi nezdinde kötülemeye çalıştıklıırı" ve "eleştıriler 
doğru olsaydı o insanlar buradayken yapılmaya cesaret edi
lırdi.Aradan 4 yıl geçtikten sonra yapılan bu ani çıkı~ın 
PKK'nin çıkmaza gıren politikasının bir sonucu olduguu be
lirtildı.Yazının diğer bölümlerınde,Rızgari'nin cezaevı su
recindeki tavrı değerlendirılerek,direnişe,bütünlüğe,örçut
lülüğe verdiği önem örneklendi. "PKK içinden kararlı ve dr
nek alınabilecek direnişler sergilendiği gibi,Bl-84 dönemı
ndeki yüzlerce itiraf.ispiyon,teslimiyet rezaletinin veba-
1 inin ağır yükünün de kendi lerinde olduğu" belirti ldLCeza
evinde olup bitenlerin serinkanlı değerlendirilmesi isten
di.PKK'nin Rızgari 'ye saldırısının asıl nedeninin, "kendi 
politikasının iflası,devrımci kamuoyundan tecrit olması" 
olduğu,işbirlikçileri caydırıyorum diyerek masum insoinlar 
ôldürülmesinin,sömürgecilerin ekmeğine ya~ sürdüğü,PKK'nın,. 
silahlarının geri kalan kısmını da, "ya diğer devrı:nci 
gruplara ya da iç muhalefete yönelttiği" belirtilerek,poli
tıkalarının "ideolojik-siyasal ele~tirisi" yııpıldı.Sonuç 
olarak, "cezaevindeki insanlar arasında,devrtmciler arasın
da ortak baskı,zulüm ve direniş içinde pişen bir dostluk 
bağı olduğunu;PKK önderliğinin bu bağı kendi siyasi çıkar
ları lehine kullanmaya çalışıp,olmazsa koparmaya,dü~manlaş
t ı nnaya ça ı ı ştığın ı ,kendi ler in in (Rızgari 'n in) bu tuzağa 
hiçbir zaman düşmeyeceklerıni ve PKK'nin kendini gözden ge
çirinceye kadar ili~kilerin askıya alındığı" belirtildi. .. 

Bu yazılanlardan sonra,yeni bir yazışma olmadı·.Yalnız PKK 
cezaevinde çıkardı~ı metınlerde (dışarıdaki yayınlarında 
da) tı.im grupları ''işbirlıkc;i ,teslimiyetçi,hain,şôven" vb. 
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ilan etmeye devam etti.Ayrıca,Peşeng,KUK-SE,öY ile de,iliş
kilerini kestiQini açıkladı.Daha sonra,Partizan'la birbir
lerine karşı uzun polemiklere giriştiler. ( ••• ) 

Bir yıldır içten içe gelişen PKK muhalefeti,Ekim 1987'de 
kendini ortaya koydu.Ayrı bir koQuşta toplanmaya başladı

lar.Muhalefetin ideolojik bir temeli olmadıQı,daha çok her
türden hoşnutsuzluQun bir araya gelmesi oldugu,kısa zamanda 
anlaşıldı.Aralarında ciddi siyasi çıkışlar yapanlar oldugu 
halde,aQırlık iç sorunların kangrenleşmesi biçimindeydi.Ay
rılan grubun belli başlı isimleri şunlardı: •..• Sayıları 

bir ara 60'a kadar çıktı.Sonra,beklentilerin aksine,muhale
fet grubu ciddi bir çıkış yerine,sadece PKK cezaevi örgütü
nü suçlayan (kariyerizm,oportünizm,adam kayırma vb),PKK sa
vaşını,başkan Apo'yu öven bir bildiri yayınladılar.PKK'li
ler ise, " •••• komplosu" adını verdi {li rııuhalefeti ,hain! ik
le,örgüte karşı komplo kurmakla suçladı ••• cezalandırılacak 
larını açıkladı ve diQer grupları. muhalefetlerini tecrit 
etmeye ça{Jırdı.Muhalefet bu kısa büyümesinin ardından inişe 
geçti ve koQuşlardan ayrılan pek çok kişi geriye döndü.Ay
rılanların bir kısmı diger cezaevlerine nakledilirken,bazı
ları da burada halen aynı tavırlarını sürdürüyor.Muhalefe
tin PKK'ye sahip çıkması,hem kendi içlerinde hem de dışarı
da "taktik" olarak nitelenmesine raQmen,umut verenleri de 
hayal kırıklıQına uQratıp,yuvaya dönmelerine neden oldu.t
deolojik açılım düşünenler ise,hem kendi aralarında "şimdi
lik anlaşamadıkları,hem de kendilerini güçsüz hissettikleri 
için bu yola başvurmadıklarınıN belirttiler.PKK,geçen 4 
yı ll ık süre içinde e{! i tim çalışmaları,yayın ,ajitasyon ve 
dışardakl gelişmelere de baQlı olarak içerdeki kitlesini 
canlı tutmayı başardı. ( ••• ).Gruplar,genellikle Newroz,1 
Mayıs ve Cezaevi Şehitleri'ni anma amacıyla bildiriler çı
karıyorlar.KAWA,özellikle Kasım 87'den bu yana PKK yanlısı 
blr siyaset izlemeye başladı.( ••• ).Bizimle ilişkileri de bu 
baQlaıncla soQudu.Birlikte tavır almaktan özellikle kaçını-

, yorlar. · 

DiQer gruplarla ilişkilerimiz oldukça iyidir.Tavırlarımı-

18 

zı tutarrı-:glivenilir ·buldukları- iÇin,sayıca ·az olmamıza
karşın,her konudaki düşünce ve tavırlarımıza önem verili
yor,itibar ediliyor.örneQin;son olarak hapishane tutuklu 
temsilciligine bizi aday olarak önerdiler,bu konuda çoQun
luk da saQlandı .Fakat ,hem •••••• 'nin kendi adayi ı{! ını öne 
çıkarması,hem de bizim PKK ile ilişkilerimizi askıda tutma
mız nedeniyle ısrarlı olmadık.Temsilciliklerden birini bu 
grup üstlendi. 

( ... ) 
Mayıs 1988 

• 

Diyarbakır As~eri Cezaevi 
Rızgari Hükümlüleri 

(*) Bu metin,2 Nolu Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri Cezaevi 
(şimdi sivil cezaevi)'ndeki 86-88 yılları arasındaki 
gelişmeler ile ilgili "Siyasi Rapor"dan özetıenerek 
alinmıştır. 
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t41tVT'eyan, 
Mirov jiyana xwe da benda gelek heviya ye.Helbet,ji hale 

r~kiri~a van_daxw~z ü heviyan ~e 9engaze.Paş p~.jiy~n di~e
kıni.Le be le,dive di nav re! u_cınan da ferkqekı be ~anın. 
En ~a~a,dizanin Cii _dixwazin u we. c;~wa bi kaı:_ben,dizanı'! bi
gihıjın gengaziye u dera gıhiştıne.O,an~g~re ~i dlJivın.Ev 
rengen livandlne ji rengdariya ramanan tının zıman u damez
randına çanda mirov ü an cinan pektinin. 

Çawa ku;bi helma ave di hin demen sale da baran dibare ü 
tabiate da guhertin çedibe.Zede baranbarin tabiate da xesar 
ç~ike •. Evan_a heqiqatin ~e sıe!'g~ze .van bidin sek.!"a!'din.Av~ 
mırov Ji wusane.Daxwaz u hevıyen mırovan;wek dawıken helme 
hebünen heqiqatin,J i hole rakirina van ne gengaze.Le be le 
zemtkirina van gengaze. 

Barana bari dema bi aven piçÜk an j i bi çeman va dibin 
yek,we gave li ser tabiate ü li ser jiyana mirov vejenan 
pektinin.Le be ıe.lawen mirov dikarın bi hin qeysi tabiate 
biguherinin.Jiyane ji ew xwe texe re.Di diroke da ji her aw
ha bÜ ye.Bo bi karhatina hevi ü daxwazen me,bi xwestina mi
rov her dem dive xebat bete kirin.Eva ji,pirsgireka tekeşine 
ye.Oirok ji mera tekoşina navbera miravan ji tine ziman .•• 

_ Tekoşina miravan e yeko yako;wek ava barane nagihije çema 
u erqa.Ger ku guhertina hini tiştan em bixwazin,ev,ne pirs
gireken miravan yeko yeko be,divet xebat ü hemü awaye teko
şim~ bi kollektif! sazüman karbe wek,aven di herike ser er
qan ü ew ji biherike ser aven çeman ••• 

Mir<;?van bi'le nave jiya_na _xwe~a hini ~i~tan_ çedikin.E'I d! 
rukaren cur be cur da pekten.Mınak;heremen gunda da mirove 
li ser erd dixebite;hini tiştan diçine,radike ü digihijine. 
Di kedxana da mirov di gel gelek kesan dixebite.Her dü ı·ew
şandan ji miro'l hini tişten daringi çedike ... Naye zanin we 

NAMEDOR-N0:2 
çewa be ku xwed!tT:Ya van zaden çinandl neye-kirin u le neye 
lerin.Hini ji we da,dagerkirina wan zadan neye kirin,jiyana 
me ~e gen~aze.Ji ber ko,garantiya jiyane ü ya peyvendlyen me 

. karen zade darlngi va giredaye.Cihe ko em le dixebitin ji 
a~hane.Li ber febate hini dirav didin.Bl manttqeki safi awha 

· te gotin "kare xwe dikim,dirav distiniıa li keyfa xwe dine
rim".Na!Ev livandineki ramane xelet Ü xetere.Ji ber ko kar
dar.awha naponije.Kardar reya zejetirin xwarina keda ~dem 
k<?le xwedi dırawi dim!re.Mirov,di ve raweste da ku bira me
tın~ li_ser ke~a xwe ~ike Ü dev ji ramaneo safi biqere.Oi 'le 
gehıne~eda.~aren ku be kir!n ewe,ku yekttiya ramanan be afi
randi u blqulipin nav kar u bar an. 

Wek. herdü minaka~ d~ te ditin,bo mirov bigi_hije armanca 
x~eid!ve Jlyana darıngı da hebe,destbihelat be u l(We ji "te
nebune" xilas bike.Oiroka miravan teji wek van minaka ye .•• 

_Em ke~en pel!xi_ü.di meEinin bin ~üım g girttna dagirkerı
ye da,Jı netewe metıngehbuyı,me berıya ve roja mezin kiribe 
(Ku~di~t~neki serb~xwe,demokratik,yekbÜyi ü sosyalist) div~ 
n~ve.pewıste ra~anen xwe bigihjinin hezeki daringi yi.Ev te
n~.mıro~ perjewendiya xwe bide bin dagera heza sazümani yi 
P~'~r dıbe.Ev ji nebese;mirov di nav jiyana rezanida,em,xwe
d!t~ ~adan nekin,dareriya van nekin;tü qimeta perjewendi ü 
ferısı~a ku me da ye bin desthilata sazümani ü kollektif! 
nine.Beqam,li_ vira ~ed te ~esabe.Cif!en pelixi,ji bo hember 
k~d~ xwe .• bo en _xweyen xwedı teko~ine dikin.Ev te gotin ku, 
met!ngehıya kede_ heye_. Tekoşin,tekoşina bo sitandina hembere 
kede_ye.Ked. te.ne_ ~esen. kedx_?n_ada dixebitin ra ne gireday! 
ye.~eydak~rın u emıl~ndına hemu_ti~tanda ked heye.Ji ber ve 
yeke,~wedı derketin u parastin u peşvebirina van hebun ü za
dan pewistiyek bingehiye. 

Bo zedebüna çandiyi em,tene heviya adana erde nikarin bi
sekinin.Çawa,heviya herikandina aven erqa u ya çeman mirov 
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bizanibe dive,kedxanada çe~a xebat te kirin ü bo çi ye.~ı. 
nasbike ü bizanibe. 

2. 
Niha,em bin van ditinen x~yen taybeti da,ramanen ser ~

lat Ü ser rexistina X~ binin ziman.Ça~a divet bilivin eme 
diyar bikin. 
_weıate me Kurdistan ji sedhezar salan pida bin zordestira 

hezen _ metinge~da Ü bin_ dagi.rke_riya leşker_i daj'e_.HemÜ. ~bÜnen 
nete~e ~.hatıye per_sıqandın u ber bl tunebune_ sekınıye.Bi 

desten ~t!n9e~kara u emperyalistan~elate me buye koloni,me 
daxwaz u hevıyen xwe bikar neaniye u dilinen xwe parnekiri
Y~-~tingehkar~ rewşan xweyen dagirkeri domdikin,me ji hevü
du dur dix~n u me ji di_roke reş dildn.Kurdistaniyan viya 
ferqdikin.~vajo la diroke da desten va~ çi hatiye_be guman 
V! kırıne.Le ~e le s~rketina azadiya gel u serxwebuna ~lat 
pek neanine.Le be le,kewneşopeki tekeşine baş an nebaş ji 
newşe nüh ra hiştina.Pewestiyek tekeşine ewe ku,xwedi li va
na der~evin,jiyinan~in bi kirin ü peşva bibin bo serxwebüna 
welat u azadiya gele me. 
_ Tekeşine da ordiyen metingeha herdem li ser pe ne.Her Kurd 
u Kurdistaniyan viya bizanibin ü anegore vi bilivin.Edi ne 
dema ku ~ ji şexsiyetiye bifilitin bigihijin civatiye?Ev ji 
n~ ~se;pewis!e em tekoşin~ jibo_az~di~a 9e!e_xwe ü s~rxwe
buna bo welate xwe bıkin.Le be le,hınge hevı u daxwazen mi
roven ~ ve bikarbe.Em hemÜ hebünen xwe ji metingehkara nes
tinin we çawa gelo,eme xwestinen xwe bikarbinin?Her ~ha,pe
~iste ku em bibin xebatkar ü karbidesten tekoşina rizgariya 
netewi. 

3. 
Em,ve d~ hane de bo,hemÜ awayi ~ax~az ü neviyen netewaye 

me bikarbe;em komeki nehatine bahevu du.Pevajoya iro,bo aza
diya gele ~ Ü_bo serxwebün~ welate me jibo sazümaneki ceng
dariye.Himen rexıstina me,pevajoya dirokeda ye.Mirov bo gi
hiştina armance xwe yeko yeko bi sere xwe ne tü tişte,nabe 
20 

tü tişt.Me vi-dÜanlbÜ.Jl ber ve yeke,me serketina berbihev
dÜ anina ramane xwe kir.tro,cihe em hatine ü cihe me;me gi
hiştand rexistlneki cengdari ye. 

Bl salan nete~ayek bo azadi diji,di nav şerda liberxwe di
de.Ji ber ve yeke,sitranen isyanen netewi narawestin.Rewşeki 
nebaşe ku Kurdistaniyan vi tişte xistine sere xwe Ü dizanin, 
le be le nenav jiyana daringi dane,ji derva peyvan dibijin. 
Çewa aven piçÜk dikevin erqa ü jiwir çemanda dicivin,dive em 
ji himü hezen x~e bixin yek. 

Em salan va tekoşina vi didin.Beriya salan dema himen re
xistina me hat avetin ne kim bün geleka heta dawiye soze te
koşine dabü bi mera!Cihe hatineda,jirana daringi vi wüsa ne
da diyarklrln.Hinek,dervayi jiyana rezani sekinin tene peyva 
dikin.Em wana dizanın ü dema tekoşina bi vanra ~e be.Le be 
le,tekoşina baştirin di reya pek.anina armancen programeda 
ye. 
_Ji ~alan va hemü_miroven me xwedi programin berbiçav ü ji 

hunanera amadakarbun,da ku bikaribin çi bikin.Me rewşa teko
şina rexıstina xwe dÜr ü direj bi sebir li welat ü di vit
lçn~ka riz~a~iya netewi _da şareza kir .Bo_ gihi ştina armancen 
heqıql hevıyen me ev bun.Diyare,rew$a rexistina me ya iro 
k.ewn ra naye tevlihevdankirin.Bivi awaye,dev ji mijÜlandinen 
kewn berdin.Gelamper hevalen me,bo hunana dema nühra amade
ne.~i dil ü can dixeb}tin.Hevalen wüsa diponijin ü berjewen
diyen xwe bin libat u kollektivita amade k.irine,pewiste bo 
h~r tişti berdest ü amadabin.Jiyan ü tekeşin ji me fedekari
y~n mezin_ djxwazjn.Helbet,tekoşin ne kareki he~a~iye.Rexis
t!na me,hemu kesen xwe gaziye beşdariya tekeşine u cengdari
ye dike. 

Paşpekiya vi,en tek.oşina Kurdistani li ser masan dixwazin 
dombik.in ji hene Vana,ya dev ji vi dest Ü dari we berdin an 
ji we bi_!:ıin asteng liber me.Wek van leyistoga kadroyen me 
dızanin u bo vana çav vekiribin. 

Beriya her tişti dive kadroyen me xwedi namüsbin.Karen ji 
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tageta van -zedetir xwe nedin- bere,kar neynin.Ev · tekoşina 
hane ser dilxwaziti ü bi rizabüniyi kar te. 

Enda~n rexistina me da cihgirtine,pewiste rezkarl bi 
fir~k u jixwe va kar bikin.Pewestiyen xwe sedan sed binin 
cih.Edi rawestandin tinüne. 

• Hevreyan, 

• -·. Beriya nih_a me di na!fledore l.da behsa _pirsgir:_eken berbiçav 
kır.Oa ku be_ zan_ın,eme ~ardın li ser pewi~tiye reziken pe
w! s; bı?ekı!_lın.Bıngehıtı~kovara lı ser "pewestiyen pirsgi
~eken hunane" da,dl derheqa damezrandina kar ü baren ı ibat 
u ı ijana da,xebata rezanida dür ü direj bi minakan 1 i ser 
hatiy~ sekinandin:Te zanin ku her militane me gelek care ve 
kt?vare xwendiye u jiber zanin.Le be le,ji bo damezrandina 
hun~na kollektifi,yekbej ü ji bo rexistina me pewestiyen te
koşına rızgarıya netewi bi rengeki pewisti bi afirine ne ku 
hildibe wek "benişte cengena" van seretana dev da ben ~Ütin. 

_Bingeh ev ü ya pewistirin ku mirov jiyan ü peywendiyen xwe 
bıahengi tekoş_ina şoreşgeri ve_ girebi9e.Ji _ber _ve yeke,ve 
dema ku em ketıne nav damezrandıneki nuh divet zedetirin em 
li ser van seretaneo jere bisekinin: 

ı-seretan ü reziken dinav xebata rexistineda hatine ceri
bandin u afirandin neguherinin ü van nevekeşin. 

2-Sedi sed bi libat_ ü_ ~ijna bişew~rin biryara bigirin, 
gen~aze gelek kesan Dıkışının nav kar u biryara bi van hil
gırın. 

~-Oervayi libat ü lijna kesi agahdaren xebate ü geft ü go 
nekın. 

_ 4-Pewes~iyen_xwe parve bikin.Tekiliya xwe 'ji herem ü ka
ren dervaye herema xwe nekin. 

Ş-Pewestiyen w! girti divet,anegore muhtewa we be.Pewes
tiyen ~i muhtewa uji berjewendiye we zedetir negrin. 

6-C~vl~a ye.kbejı (ciddi) bidominln,serdestlya tewşiti ü 
xweser! ~e rakın. 

7-Buyeran di dema xweda rapor bikin.Ji agahdariyen li ser 

ı ingan dürkevin.Agahdariye dÜr ü direj ü. bigirgin ü -ı:iigelek 
alıva_bık!n.Bı agahda~ıya yek aliva pe bıryara hilnegrin.Bi
karıbın guhdariya kesen rexne hilgirti ji bikin. 

8-Vekolina biryaren bilijneyi hatiye hilgirtin nekin.Se
d~n s~d v~na bi cih binin.Geft ü go ya kemasi ü xeletiyan 
cıvınen be da bikin. 

. 9-Pewistiye_n dane we anegore,pivandina subjektifiya xwe 
bıkar n~yn.in u _hinbihin ku vana bo himen armancen peyrev ü 
programe bıkarte. 

10-Ji lijne,rexistina xwe ü hemü xebatan da ji hevreyen 
xwe bawer be. 

11-Ji bo xwe dernan ü xwesari ne xwaze. 
12-Dema insilatifa xwe bikaribini,Ü bipek karanina biryar

an da xwe ji tekilioüna şexsi dÜrbixe. 
13-Bi neşmiti ferqa rükaren legal Ü muhtewa rexistina me 

ya illeg~l bike ü nekeve nav reklam ü deşifrasyone. 
. 14-0ıve~ disipliı:ı bidilxwazi guvaşti be.Pewiste libat ü 

lıJı:ıara_bıahengi bederbaskirin.Berpirsiyara piçÜk nebinin ü 
rayedaren xwe bixerabi karneynin. 

15-Her pergalida weşanen rexistine en rükaren derneo bere 
hatiye weşandin_bilekbeji bixwinin;çav li weşanen li ser xe
bata n~v lıJ~a u.~unan~ kollektifi _a kadroya bixin. 

16-Dı çandına Jl heremekı lı heremekl di sedan sed cewaze 
ji libata xwe bistine,di ve hererne da pirsa' xebaten hÜnane ü 
peywenditan_neke. 

. 1?-Cıhe wın berpir~iy~ri çqn,ye~ser berpirsiyare wira bl
bın!n.Rewşa _!(we tene jera beje,je agahdar bibe.Di derheqa 
herem~ xwe tu ne berpirsiyarbi agahdari li ser herema xwe ü 
xebate eşkere ~eke. 
_18-Het~ ~ema k~ tü li wir berpirsiyar birnini diraven xwe 

b~x~ k~un~.Bo çı ka~i hatiyi ü heta kenge tü ye li wir bi
mını b~Je u C!he dayın şandi da bimine. 

1~-Pewestiyen hevalen berpirsiyar dane te,be geft ü go bi
domıne. 

20-Tekoşi_ne da ji baweriya hevre~i ü ji seretaneo rizaya 
ll ser ~ımen yekitiya dilxweziti ye,tene carek ji be eM je 
naveqetın. 
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2!-NakeviQ nav p~rgala zordestiya psikolojiki ku burjuvazi 
bıheza çap u_weşanen xwe diafirine.Qurf nedin nişandan. 

22~Bo ti~t~n berbiçav ü_neberçav Kur~i~tane rüdayine ü ji 
bo pırsgırekeQ aJıtasyon u propogandaye u vekolana rezaniye; 
belavok!weşanen kadroya,ditinen rexistine ü narnederan ji 
xwera oexın rehber. 

23-Ji bo a~ancen ~exi~tina ~ pekben fırşkvan bin. 
24-~ergal u navgınen rexıstine bidilgermi biparezin,bo te

koşıne xwedara p~yda bikin,aidaten xwe di deme da bisistemi 
bıdın:J! ~wera be~in arınanca bingehi bi awaye teberü ü.h.w.d 
pırsgıre~e~ diravı a r~xistina ~ helbikin.Xwe binavendi ka
ranına hem~ xwedaran ~west bihesibinin. 
25-Weşanen rexistine bigihijin hemÜ dere,keliki be ji,xwe 

INASIL DAVRANILMALI ? 

Yoldaşlar, 

Sirey,yaşamında,birçok beklenti içindedir.Elbette,insanın 
özlem ve taleplerini ortadan kaldırmak mümkün de9il.Tersi
ne,hayat dururdu.Ancak,deQişik sınıf ve tabakalar arasında, 
bir ayrım koymak gerekir.Bilinçli olan,ne istedi9ini,ne ya
pacaQını bilen kesimler,mümkün olanı ve ulaşılması gerekeni 
bilirler.Ve ona göre davranırlar.Bu davranış biçimi,düşün
cenin bir yansıması olarak birey ya da sınıfa özgün kültürü 
de o 1 uşturur. 

Nasıl ki;buharlaşma sonucu yılın belli dönemlerinde yagm
ur yagar ve dogada degişiklik olur.Fazla yagmur doQada ha
sarlara yol açar.Bunlar bir gerçekliktir ve durdurmak müm
kün deQildir.tşte,birey de böyledir.Kişinin özlem ve talep
leri;buharlaşmanın meydana getirdiQi sonuçlar kadar bir 
gerçekliktir,ortadan kaldırılması mümkün deOildir.Ancak, 
dizginlenmesi mümkündür. 
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ji xebata ajitasyon ü propagandeye peşnexin. 
( ... ) 
BtJI SERXWEBÜNA WELATE ME 0 AZAD!YA GELE ME 
BIJI REXISTlNA ME YA TEKOŞER REX1ST1NA RlZGARlYA KURDlSTAN 

GÜlan,1988 

• 

(rızgari) 

REXtSTtNA R1ZGAR1YA KURDiSTAN 
(rızgari) 

sekreteryaye HÜnan ü zanyariye 

GENELGE-N0:21 

vaoan yagmur,küçük su ve ırmaktarla ya da nehirlerle bir
leşti9i zaman,doQada ve doQal olarak insanların yaşamı üze
rınde derın etkilerneler de yapar. 

Ama,insan ~Olu dogayı belli ölçülerde deQiştlrebilir.Ya
şamı da kendısi düzenler.Tarihte de hep böyle olmuştur.öz
lem ve talepler~m~zin istedigirniz düzey ve dogrultuda orga
~ıze ?lma!_arı ıçın de,her zaman bir ugraş gerekmiştir.Bu 
ıse,bır mucadele sorunudur.Tarih,bize,insanlar arasındaki 
mücadeleyi de anlatır ••. 

Insanların t~k_tek mücade~eleri;ırmaklara,nehirlere ulaş
mayan yagmur gıbıdır.Eger,bırşeylerin gerçekleşmesini isti
yorsak,bu,yanlız tek tek insanların sorunları deQilse;uO
raşılarımız,çabalarımız ve bir bütün olarak mücadelenin ör
gütlü ve·kollektif olması gerekmektedir.Tıpkı,suların küçük 
ırınaklarli ve bunların .da nehirlerle birleşmeleri gibi. •• 
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Bireyler,yaşamlarında mut1a~birşeyler üretirler.Bu,de~i
şik düzeylerde olur.örne~in;kırsal kesimde topragında çalı
şan birey;birşeyler eker,biçer ve yetıştirır.Fabrikada bir
çok kişi ile birlıkte çalışır.Her iki durumda da,birey,mad
di bir takım şeyler üretmektedir ... Ektigimiz ürünleri sa
hiplenip,bakımını yapmazsak,ne olaca~ını bilemeyiz.Daha da 

• öteye,bu ürünlerin denetimini yapamazsak,yaşamamız mümkün 
• olmayacaktır.Çünkü,yaşamın garantisi ve ilişkilerimiz üret

tı~imiz ya da üreteceğimiz maddi ürünlere baglıdır.Çalıştı
~ımız işyerinde de durum böyledir.Çalışmamız karşılı~ında 
bizlere belli bir ücret ödenir.Saf bir mantıkla şöyle diye
biliriz: "Işimi yapar,ücretımi alır,keyfime bakarım".Hayır! 
Bu,yanlış ve tehlikeli bir düşünce tarzıdır.Çünkü,işveren 
öyle düşünmüyor.lşveren,mümkün ve muhtemel en az ücretle 
modern kölesini daha da fazla sömürmenin yoluna bakacaktır. 
Insan,bu noktada sömürüldü~ünün farkına varırsa,saf düşün
meyi terk etmek zorundadır.Bu noktada,yapılacak iş,düşünce
lerin birleştirilmesi ve eyleme dönüştürülmesidir. 

İki örnekte de görüldügü gibi ,bireyin amacına ulaşması; 
maddi hayatın içinde olması,müdahaleci olması ve "yanı ız
lıktan" kurtulması gerekmektedir.lnsanlık tarihi böylesi 
örneklerle doludur •.• 

Ezilen,sömürülen,baskı ve işgal altında tutulan,sömürge
leştirilmiş bir ulusun bireyleri olarak,özledigimiz büyük 
günün (Ba~ımsız;Demokratik,Birleşik ve Sosyalist Kürdistan) 
gelmesini istiyorsak,DOŞUNCELERiMIZIN MUTLAKA EGEMEN MADDl 
BIR GUCE ULAŞMASI gerekmektedir.Bu,ancak,bireyin yetenekle
rini örgütlü bir gücün emir ve denetimine venaesi ile olur. 
Bu da yeterli de~ildir;siyasal hayat içerisinde çalışan in
sanlar olarak,yaratılan ya da yaratılacak olan deQer ve 
ürünlere sahip olmazsak,onları denetlemezsek;yetenek ve ye
tkinliklerimizi bir kollektlvitenin denetimine sunmamızın 
hic bir anlamı olmayacaktır.Tam burada,EMEK söz konusu ol
ınaktadır.Ezilen sınıflar emeklerinin karşılıQinda- kendile
rinin olması gerekenler için mücadele ediyorlar.Bu demektir 
ki,emek sömürüsü vardır.Hücadele,emeQimizln karşılıQını al-· 

ma mücadelesidir.Emek,sadece,fabrikada çalışan bireylerle 
ilgili bir durum degil;kullanılabilinen ve yararlanması 
mümkün olan herşeyde bir emek vardır.Bu nedenle,yaratılan 
bütün degeriere sahip çıkmak,onu korumak,geliştirmek temel 
bir görev olmalıdır. 

Ektigirniz üründen daha fazlasını bekliyorsak,yanlızca 
toprağın verimliligine bakamayız.Küçük küçük suların ve ır
makların birleştirilmesini bilmek;fabrikada nasıl üretim 
yapıldıQını,neye yaradığını da bilmek ve tanımak gerekiyor. 

2. 
Şimdi,bu genel belirlemelere uygun olarak,ülkemiz ve ör

gütlenmemiz ile ilgili bazı düşünceleri irdeleyip,nasıl 
davranılması gerektiQini açıklamaya çalışalım. 

Ulkemiz Kürdistan,yüzyıllardan beri eQemen sömürgeci güç
lerin elinde ve askeri işgal altındadır.Ulusumuzun tüm de
gerleri parçalanmış ve yok edilme tehlikesi ile kar~ı kar
şıyadır.Sömürgeciler ve emperyalistler tarafından sömürge
leştirilmiş ülkemizde,özlemlerimizi gerçekleştirememiş ve 
duygularımızı paylaşamamışızdır.Sömürgeciler,işgalci konum
larını devam ettirmekte,bizleri,bırbirimizden uzaklaştırıp, 
tarihten silmek istemektedirler.Kürdistanlılar bunun far
kındadırlar ve tarihsel süreç içerisinde de karınca-kade
rince ellerinden geleni yapmaya çalışmışlardır.Ancak,ülke
mizin baQımsızlıQa ve ulusumuzun özgürlüge kavuşır.asını ba-· 
şaramamışlardır.Fakat,olumlu ya da olumsuz yeni kuşaklara, 
bir mücadele geleneQi bırakılmıştır.Buna sahip çıkmak,bunv 
yaşatmak ve daha ileriye götürmek,ülkemizin baQımsızlıOa ve 
ulusumuzun özgürlüQe kavuşturulması için mücadele bir görev 
olma ı ıdır. 

Mücadelede sömürgeci ordular herzaman teyakkuz durumunda
dlrlar.Her Kürdistanlı ve her Kürt insanı bunuo bilinfinde 
o arak,davranmalıdır.Artık,bireysellikten kurtuıup,top uıuk 
haline dönüşmemiz gerekmiyor mu?Bu da yetmez;ütkemizin ba
QımsızlıOı ve ulusumuzun özgürlOQü için savaşmak zon.ında-
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yız.Ancak,o zaman-insanlarımızın özlem ve talepleri gerçek: 
leşmiş olacaktır.Tüm zenginliklerimizi sömürgecilerden geri 
alma~sızın,istemleri~iz nasıl gerçekleşebilir?Oemek ki,Ulu
sal Kurtuluş Mücadel~iz'in birer çalışanı,emekçisi ve yö
neticisi olmak zorundayız. 

3. 
Biz,ulusumuzun,özlem ve taleplerinin bir bütün olarak, 

gerçek hedeflerine ulaşması eylemi dogrultusunda,bugünkü 
aşamada bir araya gelmiş bir grup degiliz.Bugünkü aşamamız, 
ülkemizin bagımsızlıgı ve ulusumuzun özgürlügü için bır sa
vaş örgütü olma düzeyidir.örgütlenmemizin maddi temelleri 
tarihi geçmişte yatmaktadır.Amacımıza ulaşmak için,tek te~ 
bireylerin kendi başlarına birşey olmadıklarını,olamıyacak

larını biliyorduk.Bunun içindir ki,düşüncelerimizi bir ara
ya getirmesini başardık.Bugün,geldigimiz yer ve ulaştıgımız 
düzey,bizi,savaş örgütü'ne dönüştürdü. 

Yıllardır direnen ve savaşan,özgürce yaşamak isteyen bir 
ulus var.Bundandır ki.ulusal isyan türküleri dinmek nedir 
bilmiyor.Bunu bilen ve bilince çıkarmış olan Kürdıstanlı'
ların,maddi hayatın dışında bir yerlerde durup,nutuklar 
söylemeleri yadırganması gereken bir duruındur.Küçük küçük 
suların bir ırmakta birleşip büyük bir nenre akıp,orada bü
tünleşmesi gibi.bizim de,bütün güçlerimizi birleştirmemiz 

gerekiyor. 
Biz,yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz.Yıllar önce 

örgütlenmemizin temelleri atılırken,bizimle birlikte bu mü
cadeleyi omuzlayıp sonuna kadar götürmeye söz verenler az 
degildi!Gelinen yerde,maddi hayat,niç de öyle olmadıgını 

ortaya çıkardı.Kimileri,siyasi yaşamın dışında durup nutuk 
atmaktadırlar.Biz,bunları biliyoruz ve bunlarla hesaplaşma
nın zamanı gelecektir •. Ancak,en iyl hesaplaşma,program he
deflerimizln dogrultusunda ilerlemektir. 

Yıllardır, tüm insanlarımız,belli ·bir-programa sahip ve ne 
yapacagını bilen bir örgütlülükten yanaydılar.Olkemizde, 

Ulusal Kurtuluşun yeni bir dönemecinde,mevcut yapımızı uzun 
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ve "sabırlı bir mücadele sonucunda profesyonel bif")(onl.llla 
getirdik.Gerçek hedefimize ulaşmak için özlemlerimizin bir 
parçası da buydu.Açıktır ki,örgütlenmemizin bu düzeyi,eski 
düzeylerle karıştırlamaz.Bu baglamda,eski alışkanlıklar 

terk edilmelidir.Arkadaşlarımızın önemli bir kesimi yeni 
dönem örgütlenmemize hazırlıklıdırlar ve canla-başla çalı

şıyorlar.Böyle düşünen ve yeteneklerini bu yapılanınada bel
li bir kollektevitenin hizmetine verecek olan arkadaşları
mız,herşeye hazır olmak zorundadırlar.Vaşam ve mücadele,bi
zden çok büyük fedakarlıklar beklemektedir.Elbette ki,sa
vaşmak kolay bir iş degildir.örgütümüz bütün unsurLarından 

bu mücadeleye katılmayı ve sava~mayı istiyor. 

Bunun tersine,Kürdistan mücadelesinin,masa başında gitme
sini isteyenler de var.Bunlar,ya vazgeçecekler ya da ayak 
baQı olacaklardır.Bu tür oyunları kadrolarımız bilirler ve 
bu konuda uyanık olmak zorundadırlar.Kadrolarımız herşeyden 
önce namuslu olmasını bilmelidirler.Vapamayacakları hiçbir 
işe girişmemelidirlir.Bu mücadele gönüllü ve rızanıza daya
lı olmalıdır. 

örgütlenmemiz içerisinde yer alan tüm üyelerimizin dlsip
linli,kararlı ve özveri ile çalışmaları gerekmektedir.Alı

nan görevler mutlaka yerine getirilmelidir.Artık,duraksama 

yok. 
Yoldaş lar, 
Bundan önceki 1 No'lu Genelge'de de belirledigmiz sorun

lar göz önünde tutularak,birkez daha bazı kurallara uyma 
zorunlulugunu bel irtel im.Esasen, "Acil Sorun/örgütlenme• 
ana başlıklı kadro yayınımııda kurulsal ve kollektif yapı 
ile ilgili oldukça geniş ve örneklendiritmiş açıklamalar 

vardı.Her militanımızın bunları ezberltyecek ölçüde bir çok 
kez okuduQunu da biliyoruz.Ancak,kurulsal ve kollektif bir 
ya~ının çiddi şekilde oluşması ve Ulusal ~urtuluş Mücadele~ 
miz'deki görevlerin örgütümüz tarafından gerekli biçimde 
yerine getirilebilmesi Için bu ilkelerin "çingene sakııı• 
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ğ'iDlçiQnervnesi -sorunları çözmüyor-:Esas--olan klşir'ıiri kendi-: 
sini devrimci mücadelede var kılması,hayatını ve ilişkile
rini devrimci mücadele ile uyumlu götürmesi zorunludur. 

Bu nedenlerle yeni bir oluşum içine girdiQimiz bu aşamada 
yeniden aşagıdaki kurallara azami bir dikkatle eQilmek ge
rekiyor: 

1- Çalışmalarda belirlenen ve büyük deneyler içinden 
sOzOlüp gelen örgüt kurallarını deOiştirmeyin,esnetme
yin. 
2- Mutlak surette kurullara danışarak karar alın ve 

ııünkün olan en geniş sayıda unsuru kararlara ve işe 
katınız. 

3- Kurullar dışında tartı~yınız ve bilgi aktarmayı
nız. 

4- Görev bölümü yapınız.Yetkileriniz dışında kalan 
alanlara ve işlere müdahale etmeyiniz. 
5- Alacagınız görevler mutlaka muhtevanıza uygun olma
lıdır.Muhtevanızı ve yeteneklerinizi aşan görevlere 
aday almayınız. 

6- Toplantıları ciddiyetle sürdürünüz,laubalik ve ken-
diliQinden'cili9i egemen kılmayınız. 

7- Olayları zamanında rapor ediniz.Ayaküstü verilen 
bilgilerden kaçınınız.Bilgilendirme detaylı,somut ve 
çok yanlı olmalıdır.Tek yanlı bilgilendirme ile karar
lara varmayınız.Eleştirilen unsurları da dinlemesini 
biliniz. 
8- Kurulsal olarak alınan kararları yorumlamayınız, 

mutlaka uygulayınız.Eksik ve yanlışları daha sonraki 
toplantılarda tartışınız. 

9- Verilen görevleri kendi subjektif ölçüterinize uy-

dunaayınız,örgütün Tüzokve- Programına ve teıııel -aıuc:ı-: 
•ıza uygun bic;iü yerine getirEsini ögreninlz. 
, 10- TO. çalışmalarda yoldaşlarınıza ve baglı oldugunuz 
ünitelere,en önemlisi 6rg0tr.üzlln air ve killinda •r- , 
kezine güveniniz. 
' 11- Kendinize özerklik ve ayrıcalık isteıleyiniz. 

12- tnstyatlf kullanM ve kararların uygulaflllasında 
bireysel müdahalelerden kaçınınız. 

13- Legal düzeylerle hareketimizin bir bütün olarak 
illegal 11\Jhtevasını titizlikle birbirinden ayırt edi
niz,reklam ve deşifrasyona dü~yiniz. 

14- Disiplin gönüllü ve sıkı olmalıdır.Kurullara uy
mak,yetkili unsurları küçümsemernek ve yetkileri•izi kö
tüye kulla1111amak zorunludur. Derbederlik ve savrukluga 
düşıııeyiniz. 

15- Her durumda örgütümüzün daha önceki düzeylerde ya
yınlamış oldugu tüm yayınları en ciddi bic;i~e okuyu
nuz,kadro yayınlarımız arasındaki örgütlen.e ve kurul
sal-kollektif yapı ile ilgili açıklamalara sık sık baş
vurunuz. 
16- Bir alandan başka bir alana giderken yetkili or

gandan mutlaka izin al ınız ve gittiQiniz alandaki ör
gütsel çalışmalar ve ilişkilerle ilgili soru soraayı
nız. 

17- Görevli gittiQiniz alanın sorumlusu ile derhal gö
rüşünüz,durumunuzu yanlız ona anıatınız ve ondan bilgi 
alınız.Kendi alanınızla ilgili yetkili deQilseniz,bilgi 
aktanuayınız ve çalışmaları deşifre etmeyiniz. 
18- Görevli olarak kalacaQınız süre içinde paranızı 

komünleştiriniz.Hangi görev için geldiQinizi ,ne kadar 
kalcagınızı bildiriniz ve gösterilen koşullar içinde 
kalınız. 

25 
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~hıan~t"~ t artad~ların vereceOl görevleri- tartı ~sız 

20- Mücadelede Yolda~ça Güven ve RızayaDayalı Gönüll~ 
Birlik ilkesinden bir an olsun ayrıl .. yınız. 

21- Burjuvazinin basın-yayın araçlarıyla olu~turdugu 

psikolojik baskı ort411ının etki alanına dü~ıııeyiniz ve 
panik göstermeyiniz. · 

22- Kürdistan'daki lllÜcadelenin görünen ve görümeyen 
yanları ile ilgili siyasal yorum,propaganda ve ajitas-. 
yon so~nlarında,örgütümüzün açıklam.larını,bildiri ve 
genelgelerini,kadro yayınlarını kendinize rehber 
ediniz. 

23- örgütiiliüzün amacının gerçekleşmesi konusunda ka
rarlı olunuz. 

24- örgütümüzün araç ve gereçlerini titizlikle koruyu
nuz,mücadelemize kaynak yaratınız,aidatlarınızı zama
nında ve sistemli olarak ödeyiniz.Ba~ı~ kampanyaları vb 

biçiıalnde l!rgOtüıııllzün maddi sorunlarını çl!zıııeyi temel 
am.ç ediniz.BOtün kaynakların mertezile~tiril.esini QG
rev · bil i niz. 

· 25- örgüt yayınlarını her yere ula~tırınız ,propaganda 
ve ajitasyondan bir an olsun geri dur.ayınız. 

( ... ) 
YAŞASlN OLKEMlZtN BA~IMSIZLI~l VE ULUSUMUZUN öZGORLUCO 

·YAŞASlN MÜCADELE ÖRGOTOHOZ KURDtSTAN KURTULUŞ 

öRGü TO (rı zgar i) 

Mayıs 1988 KURDISTAN KURTULUŞ öRGOTO 

• 
(rızgari) 

örgütlenme ve E~iti• 

Sekreterli!)i 

KURDRDISTAN DA PROLETARYA PARTI 
( •• -l 

Hatırlanaca!)ı qibi NEWROl bildirc!:ır:izde: "proletervarın 

tarihsel deHimci rolüren sivasal oratikte:ki in~arı:scsva

list harEketin buralımının czür[ ölusturırc.ktadır" df:fllistik. 

Gercekter. de bircek sivasi hareketin sosvalizıroe iliskin 
o~rlak sövlevlerine,Marksizm-Leninizme olan ba~lılık vernin
lerine karsın:bu kovu samatanın arkasında isci sınıfının 

devrimci rolünden umudu kesmis va da oroletarvanın artık 
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devrimci atı ım ar verıne re orm ar ve ~~ rası muca e esı
nin asal bir unsuru olarak kalmasını uvoun oören.lafta kes
kin ama özde sa~a-sola valoalavan "aravıs"lara tanık olmak
tavız. 

Olkemiz Kürdistan'da anti-sömüroeci ulusal-demokratik bir 
muhalefet ve etkin bir mücadele vardır.Bu mücadele kimileri
nin iddia etti~i aibi daha yeni baslamu va da bilinmeven 
bir oelecekte baslavacak de~ildir.Kürdist•n'daki anti-sömür
oeci ulusal-demokratik mücadele on vıllardır süreaelmekte •• 
"Sosvalist" olma savındaki her akımın te!llel belirlemelerin-
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den biri :ulusal demokratik mücadelenin "proleter" önderlik;. 
ten yoksun oldullu ve bövlesi bir önderlik olmadılll icin de 
ne ulusal ne de toolumsal kurtulus perspektifinin acılmadı
()ıdır.Bu do()ru.Ama is "oroleter önderlik nedir?" "nasıl olu
sacaktır" va da ulusal demokratik qüçler bu önderiille hemen 
"buvur qel .bas ımıza oec"mi di veceklerdir?Sorularına ve pra
tiOe qelince isler çatallasmaktadır. 
,·Bazılarına qöre "Kürdistan'da modern proletarya sınıfı ol-· 
madı<ıına" qöre bu önderlik fiili deQil "ideolo.iik-politik" 
olacaktır.Buna qöre bir ülkede proletar)'a "yoksa" onun partisi ve Ideolojisine kim sahip çıkacak,kfm.hayata geçirecek~ 
tir?Cevap: "Devrimci öncü"dür.Böylece devrimci öncü prole
taryaya "vekaleten" hem onun ideolojisini ortaya koyacak,hem 
partisini örgütleyecek,hem de yine diger sınıf ve tabakala
rın doQrudan yürüttüQü mücadeleye proletaryaya "vekaleten" 
önderlik edecek,ittifaklara girecektir (!) Bu ikameci yoru
mun ortaya koyduQu şey şudur:Kendisine proletarya partisi 
adı verdiQi,Markisizm-leninizm şarkıları söyledigi halde,kü
çük-burjuva katmanlardan,aydınlardan oluşturulmuş "grup" ör-· 
gütlenmelerinin Ortadogu silah pazarında,pragmatik ilişkile
re girerek kendi konumlarını sürdürüp çalışma yapmaları ve 
bunun da kolayiık la "proletarya partisi" ya da "devrimci ön
derlik" olarak sunulmasıdır.Ya da "bu nasıl olsa uzun ve 
zahmetli bir iştir" deyip mücadele alanlarının burjuva de
mokratik güçlere terkedilerek;Kürdistan sorununun uluslare
rası konjonktürel deQişimlerle çözülmesine umut baglayanla
rın yaptıklarının da Marksizm-Leninizmle bir ilgisi yok. 

Kürdistan proletaryası vardır.Kürdistan proletaryasının 
sayıca az oluşu,proleterleşenlerin çoOunlukla ülke dışında 
metropol kentlerde yogunlaşmaları ,ülke içinde bulunan bir 
kısım proleterın ekonomik olarak güvenli bulunmaları gibi 
nitelikler ülke içindeki proletaryanın varlıOı ve konumun14 
degiştiremez. '· 

Kürdistan proletarya partisi ülkedeki işçi sınıfına dayan..:. 
mak ve onu örgütlernek zorundadır.Proletarya partisi sadece 

"öncü"lerden oluşmaz.Sını f intiharından geçmiş ,egi tinii i "ve 
bilinçli kadroların;proletaryanın sınıf idcloj isinin taşıma 
ve yayma,örgütleme görevlerinin ülkemiz koşullarında daha 
çok sabır ve titiz! ik isteyen bir iş oldugunu kabul etmek 
gerekir.Yoksa köy delikanlılarına bazı sosyalist laflar 00-
retmek,ve çokça da ulusal ajitasyonlar yardımıyla örgütleme
ye çalışmak,ortada Leninist bir örgüt degil küçük-burjuva 
tabana dayalı bir radikalizm oldugunu gösterir. 

Biz,Kürdistan proletarya partisinin oluşumunda "Koır·ünist 
öncü"ye önemli görevler düştügünü vurgulayarak başlamak is
tiyoruz.Bu yüzden Kürdistan'daki sosyalist siyasal güçlerin 
birliOi dediOimiz ve tek tek grup düzeylerinin aşılarak sos~ 
yalist gruplara daQılmış devrimci kadroların ortak bir prog
.ram ve tüzük etrafında birleşmelerini ,Kürdistan proletarya 
partisinin ilk koşulu sayıyoruz. 

Proletarya partisinin Kürdistan işçi sınıfına dayanmak ve 
onu örgütlemekle siyasal bir güç olacagını unutmamak gere
kir. 
. Kürdistan ihtilalinin proleter devrimci önderliOinin,Mark
sist-Leninist ögretinin klavuzlugunda ülke topragına dayanan 
somut devrimci politikalara ve devrimci bir programa sahip 
olması onun önderlik konumunun şartıdır.Marksist-Leninist 
dogruların ardarda sıralanmasının ya da çeşitli "şablon"la
rın "çeviri" yöntemiyle ülkeye uyarlanmasının;devrimci pro
letaryanın ülke temelindeki görevlerini yerine getirmesinde 
pratik bir degeri olmayacagı açıktır.Komünist öncü;ideolo
jik-politik-teorlk alanda yetkin olmak;Marksizmin genel-ge
çer dogrularının özgül çözümleme ve yöntemleriyle geliştıre
bilme yeteneginde de olmak zorundadır. 

Kürdistan proletarya partisi,dünya proletarya ordusunun 
bir kolu oldugu bilinciyle hareket eder.Dikkat edilirse Kür
distan proletaryası diyoruz.KDrt proletaryasının örgütlenme
sinden söz etmiyoruz.Bu,özenle seçtigirniz temel bir ayrımı' 
belirtmektedir.Çünkü Leninst örgütlenme proletaryayı ulus 
temelinde deOil,Olke temelinde örgütlemeyi önüne koyar.Ulus-
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la-ülke birbirine bağlı kavramlardır.Ne varki bir ülkede 
yalnızca bir tek ulusun yaşıyabileceği görü~ü ancak şövence 

bir kabulle mümukündür.Kürdistan'.c!a Kürt ulusuyla beraber 
diğer halklar da ya~amaktadırlar.Türk,Arap,Fars,Ermeni,Çer

kes vs. uluslardan insanlar da bu ulkenin unsurlarıdır.Keza 

Kür~ proleterlerinin çoğunlukla Türkiye,Almanya,lsveç,Fr_Mıs~ 
vb. gibi metropol ülkelerde yoğuntaştığını da unutmamak ge
rekir.Kürdistan proletarya partisi yalnız Kürtlerin değil 

ülkede yaşayan tüm uluslardan proleterterin partisidir,öyle 
olmak zorundadır.Bunun gibi metropol ülkelerdeki Kürt prole
terleri de hangi ülkede iseler o ülke i~çi sınıfıyla birlik
te örgütlenirler.Çünkü dünya proletaryası tek bir ordu gibi
dir.Her ülkede ayrı bir örgütün bulunması taktiğe ilişkin
dir.O ülkedeki demokratik güçlerin taparlanması ve siyasi 
iktidarın ele geçirilebilmesi için gerekil manevra alanıdır. 

ıkınci bölümde değineceğimiz gibi "ulusal komünist partileri 
dönemi" ve dünya proletaryasının savaş örgütü olan "Komünist 
Enternasyonalin lağvı" uluslararası sosyalist hareketin bu
nalımlarından biridir.Bu nedenle Kürdistan proletaryası dün
ya komünist hareketinin merkezi örgütü Enternasyonal'in ye
niden inşası tek bir bütünün parçası bilinciyle hareket ede
cektir. 

Bu belirlememiz aynı zamanda sosyal-şöven görüşlere de net 
bir cevap oluşturur.Sosyal-şövenlere göre "Kürtler Türkiye'
de yaşayan ezilen bir ulustur.Böyle olunca da Kürtlerin Tür
kiye Içinde ayrı bir örgütlenme yapmaları milliyetçiliktir •• 
"Oysa Türkiye bir devlet adıdır.TC sınırları;Kürdistan ül
kesini de içine alan,onu ilhak etmiş emperyalistlerarası bir 
anlaşmanın ürünüdür.Bu sınırları Leninist ülke kavramı içine 
almak ancak sömürgeciliğin işgal ve ilhakını "meşru" saymak
la müakündür.Ki o zaman da zaten düpedüz şöven olmak gere
kir.Bu bakımdan· sosyal-şOvenizmin günümüzdeki ayırdı "Kürt 
ulusunım var lı!} ını ve ezlldi!}ini" kabul ediyor olmakla de
!} il ;Kilrdlstan ülkesinin varlı!}ını nesnel bir gerçek olarak 
k~bu~ edip etmemekte düğümlenlr.Bunun içindirki biz sıklıkla 
Kurdutan'ın dört sönıürgeci devlet arasında sömürge statu-
28 

sünde, işgal veiTflak edi !diğini ,üzerindeki sınırların yapay 
olduğunu vurguluyoruz.Kürdistan'ı bir ülke olarak kabulten
meyen sosyal-şöven görüşler ise,"Kürt ulusal sorununun" TC 
sınırları içinde çözülebi leceğini ve bu nedenle "ayrı" ör
gütlenmenin "bölücülük" olacağını savunurlar.Oysa aynı sözde 
enternasyonalist "sol"ların_.filistin Arapl~r_ının diı:lE!r AniL
larla ortak örgütlenmesinden ya da Filistin Araplarıyla Is
railli Yahudilerin ortak örgütlenmesi gereginden sözettikle
rini duyamazsınız.Bu çifte standardın ardında yatan sosyal
şöven biçimlenmedir.Bu biçimlenme kendini kamufle edebilmek 
için de Kürdistan ülkesini "yok" saymaktan ba~ka çıkar yol 
görmez. 

Doğru çözümleme:dünya proletaryasının sınıf çıkarları öz
deş bir bütün oluşundan yola çıkarak,her ülke proletaryası
nın o ülkede ulusun önder sınıfı haline gelmek,siyasi ikti
darı ele geçirmekle yükümlü olduğunu kabul etmektir.Kürdis
tan proletaryasının bu görevlerini yerine getirmesindeki 
devrimci aygıtını,kendi partisini oluşturmasını istemeyenler 
açık bir gericilik içine düşmekten kurtulamazlar. 

Kürdistan proletaryasının ülke temelinde örgütteneceği şi

arı dar milliyetçi görüşlerle de çatışır.Çünkü bu görüşler 

her sömürgeci devlet tarafından ilhak edilmiş ülke parçasını 
digerleriyle bağlantısı dışında de9erlendirirler.Oysa ülkeyi 
temel alan proleter örgütlenme dört parçayı da tek bir bütün 
halinde görür ve örgütlenmesini böyle inşa etmeyi hedefler. 
Her parçada kendi alanında sıkışıp kalan mücadelenin bu güne 
kadar ögrettikleri bu biri i9in kaçınılmazlıQını defalarca 
kanıtlamıştır.Bundandırki Kürdistan proletarya partisinin 
dört parçada tek ve merkezi bir örgütlenme olması blr zorun
luluktur.Proletarya sosyalistleri tek bir bayrak altında tek 
bir yumruk halinde olmalıdır. 

Dört parçada tek ve merkezi örgüt tezinin;dOrt parçadaki. 
mücadelenin birleştirilip merkezileştirilmesinln,Kürdista~ 

ihtilalinin stratejisi açısından sağlam gerekçeleri vardır. 

örgütlenmenin bütün parçalarda birden mi olacagı,birindeli 
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başlayıp uygun ·koŞullar diQerleriyle birleşeceOi mi,açıkt~r 
ki teknik konulardır.Bunların tartışıtır olması tek örgut 
gerekliliQinl ortadan kaldırmaz.Her bir parçadaki savaşımın 
birbiriyle nasıl organize edileceQi,örneQin:kurtarılmış a
lanların hangi parçada yaratılabileceQI,hangl parçadaki mücadelenin taktik olarak öne çıkarılacaOı gibi problemleri ·s-a-Ol iki ı olarak ancak merkezi bir örgüt1enme ve buna baOlı 
Cephe çözebllir. 

Olke temelinde örgütlenme tezi ,metropol ülke proleterleri 
lle birlikte aynı sınıf örgütlerinde örgütlenmeleri gereken 
Kürt proleterlerini ulusal talepler etrafında yalıtlama gay
retlerini de boşa çıkarır. 

Dört parçada merkezi bir örgütün oluşturulmasını hayal o
larak görenler,Kürdistan'ın ulusal ve toplumsal kurtuluşunu 
da hayal olarak görüyorlar demektir. "özerklik" ve "fede

rasyon" gibi reform i st taleplerle Kürdistan 'dak 1 devrimci 
potansiyeli hep yedek güç olarak algılıyanlardır.Tersine 
böyle bir örgütlenme Kürdistan'daki devrimci mücadelenin bir 
ihtiyacıdır,onun gerçek boyutlarıyla hayat bulmasını saQla
yacak bir tezdir ve başarılması mümkündür.Kürdlstan' ın her 
parçasındaki burjuva demokratik güçlerin bölgesel örgütlen
melerine karşı,proletarya partisinin ülkenin bütünUno kucak
layan bir örgütlenme yaratması,partinin siyasi otoritesi i
çin de gereklidir. 

Kürdistan proletarya partisinin temel özelliklerinden bir 
de baQımsız örgütlenmesidir.BaQımısız örgütlenme Kürdistan 
proletaryasının hem hakkı hem ödevidir.BaQımsız örgUtlenme 
derken kastedi !en şey proletaryanın diger sınıf ve tabaka
lardan baQımsız örgütlenmesidir.BaOımsız örgütlenme strate
jiktir.Proletaryanın kapitalist köleliQe karşı mücadelesinin 
zorunlu bir sonucudur.örneQin;küçUk-burjuva ve burjuva de
mokratik örgütlenmelerin sona! hedefleri "Kürdistan'ın ba
QımsızlıQı", "özerklik" ve "otonomi"ye dayanır.Feodalizme, 
sömürgeciliQe,emperyallzme karşı kararsız da olsa tavır ala
bilirler ama yalnızca proletarya Kürdistan'ın sömürge zinci-

rinin:hem -ulusal hem toplumsal köleliginin nedeninin kapita.;. 
liza oldugu bilinciyle hareket eder.Yalnızca proletarya an
ti-kapitalisttir.Şu halde proletarya bütün taktiklerini be
·lirlerken bunları anti-kapitalist bir yönelişle yapaak duru
mundadır .Onun diQer sınıf ve tabakalardan bagımsız olması 
ger~ken politikası;mücadelenin kapitalist_ kölelige kar~ı 
yöneltilmesi gerçeQindedir.Anti-kapitalist strateji geçici 
ittifakları,örnegin burjuva demokratlarıyle yapılan ittifak
.ları zorlayabilir,ama köylü kitlelerinin geleceglnin kapita
·lizmde deOil sosyalizmde olduQuna,onların ikna edilmesi müm
kündür. Ve proletarya bu i tti fakını toplumsal kurtuluş süre..
ci_yle birlikte sürdürebilir.Anti-kapitalist politika köylü
lUkle olan ittifakı zedelemez.Şu halde Kürdistan'ın ulusal 
demokratik kurtuluşuna tekabül eden Cephe örgütlenmesi bu 
temel ittifaklar ve taktik sorunlara baQlı olarak kurulur. l 
Kürdistan proletarya partisi böyle ulusal-demokratik bir 
Cephe içinde kendi baQımsız politika ve örgütlenmesiyle var
olmak zorundadır.Günümüzde Kürdistan'daki cephe ve ittifak
lar politikasını proleter devrimci bir çizgide görme olanaQı 
yoktur.örneQin,burjuva demokratik programlara sahip örgüt
lenmelerin geçici güç ve eylem birlikleri ve parçalar ara
sındaki ~vzl,geçici i şbirllklerini böyle bir cephe olarak 
degerlendırmek zordur.Elbette mücadele güçlerinin salt ulu
sal-demokratik anlamda da olsa eski daQınık hatta düşmanlık
lar yerine ittifak ve güçbirliQi içine girmeleri desteklene
cek bir tavırdır.Kürdistan'da anti-sömürgeci mücadelenin ih
t·U'acı ülkenin tamamını kucaklayan ve bütün devrim güçleri
nl,proletarya partisini de içine alacak geniş bir cephedir. 
~za aynı örgütün kendi kendisini hem proletarya partisi ve 
~ine hem ~e cephe ilan etmesi,kendi kendisiyle çelişen tipik 
ıkamecl bır anlayıştır.Bu tür sunuların pratik bir degeri 
o~mayacagı açıktır.Fakat hem partileşme hem ulusal-demokra
tıl( cephe sorunu önünde aş l lması gereken zorlu engellere 
ragmen,geçmiş tarihlere göre daha saglıklı bir biçimde çözümlenmek Uzere siyasi gündemdedir. 

Kürdistan köyHisünün bugünkü ve gelecekteki çıkarlarının 
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gerçek'tit-1$Çl sınıfıyla çakışacagı gerçeginin bıluııadan,usan~ 
mad~ ve devrimci bir "asgari progra."la koylülüge anlatıl
masa ve Kürdistan köylülügünün kazanılarak,onlar üzerindeki 
gertci sınıf ve tabakaların siyasal etkinliginin kırılması; 
KUrdistan'daki ka.ünist öncünün mutlak başannası gereken a
cil bir gôrevdir.Çünkü,Kürdistan ıhti!ı1Pnin demokratik. lt4-
rektert;bu görevin Kürdistan koyluıugunun aktıf k~tıl~mı ve 
devrliCi yönetimi olmadan başarılamayacagı gerçegıne ışaret 
eder.Kirdistan köylüsü sadece ulusal degil,aynı zamanda top
lumsal kurtuluşu kucaklayan talepleriylede örgütl~ndirile
mezse,burjuva demokratik güçlerin siyasal etkınlıgı kırıla
maz. 

Kürdistan proletarya partisinin programatik hedefler ara
sında başta gelen öge kuşkusuz ulusal kurtuluş savaşımının 
yürütülmesi.ülkenin askeri işgalden arındırılması ,emperya
list-sömürgeci bağlantıların tasvıye edılmesıdır.Komunıstler 
bu savaşırndaki rolleriyle toplumsal kurtuluş boyutunu yarat
ma olanağını elde edebilirler. 

Metropol ülke solları Kürdistan'ın kurtuluşu olmacan kendi 
ülkelerine de demokrasi yoL.ınun, toplumsal kurtuluş yolunun 
açılamayacağını artık iyıce bel!emek zorunaalar.Silinen 
Marksist tez: "Ezen ulusun kendisınin de özgür olamayacagı
nıN belirler.Çağımızda ulusal sorunla sömürgeler sorunun i
çiçe kavranması gerektiğinden yola çıkarak;Kürt ulusu özgür 
olmadan Türk,Arap ve Fars uluslarının da ozgur olamayacağı
nı;Türkiye,iran,lrak ve Suriye devrimlerınin KLirdıstan'ın 
kurtuluşuyla sıkı bir birlık gösterdıgi unutulmamalıdır.öz~ 
cesi;Türkiye komunistlerinin acil gündem maddelerınden bırı 
de "Kürdistan' a özgür! liK ve TC' n in sömürge s i nden derhal çe
kilmesiN olmak zorundadır.Bizim ayrıldığımız nokta şudur:Ba
zı "sol"lar Kürdistan'ın kurtuluşunu "devrim" sonrasına veya 
"devri11Ne baglarlar.Oysa devrimci partinin programı . somut 
olmak zorundadır.Kürdistan'ın ulusal kurtulu~u nıhaı bır he
def de~ildir,acil demokratik bir nedef.tir.O nalde.sona değil 
öne alınması gereken bir talep olmalıdır.Demokratık sorunl~
rın içinde acil çözümü gereken görevlerin başında gelır.Nı-
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hcıi hedef proletciryanın siyası iktidlrı ele geçirmesiyle 
birlikte toplumsar kurtuluştur."Bütün sorunlar zaten sosya
:lizınde çözUlür" demek,görünürde "sol" bir sa~unudur.Bir çok 
sorunun sosyalist devrimin perspektifi içinde oldugu do~ru
'dur.Ancak demokratik görevler sosyalist devrimin yapı taşla
rıdır.Leninist sosyalist devrim tezi;ne demokratik dönüşüm
ler ne de toplumsal üretim ilişkilerine'müdahale edilme·sra: 
rasına uçurumlar koymaz.lkisinin birliQini ve sürekllli~ini 
savunur.O halde eğer Türk ve Kürt proletaryası arasında çı
kar çatışması yoksa Türkiye proletaryası da demokratik gün
dem maddelerinin ön sırasına "Kürdistan' ın sömürge boyundu
ruğundan kurtuluşunu" yer)eştirmek zorundadır. 

Bunun için metropol ülkelerdeki sosyalist hareketin sos
yal-şöven yapılanma ve koşullanmairının kırılması ve bu ül
kelerde devrimci ,Marksist bir program oluşturma çabalarına 
Kürdistan'lı proletarya sosyalistleri bigane kalamazlar.ör
neğin;Tilrkıye,tran ya da Irak'da sosyalist hareketlerin "de
mokratık programları"nda şu şiar sıklıkla kullanılır: "1-
rak'a demokrasi.Kürdıstan'a otonomi" ya da •tran'a demokra
si,Kürdistan'a özerklik" vb .. Oysa bize göre Kürdistan'a ba
gımsızlık olmadan ne Türkiye,ne lrak,ne tran ne de surıye'ye 
demokrasi beklemek safdillik olur.Kürdistan'a otonemi ol.l
bılmesı için Türkiye,iran,Irak ya da suriye'ye "demokrasi" 
gelmesini beklemek ya da anti-sömürgeci ulusal demokratik 
mücadeleyi refonnist sınırlara çekerek beklemek jaha büyük 
bir saflıktır. 

Metropol ülke solları Kürdistan'ın kurtuluşu olmadan kendi 
ülkelerine de demokrasi yolunun, toplumsal kurtuluş yolunun 
açılamayacağını artık iyice beliemek zorundadırlar. 

Kürdistan ihtilalinin temel karektertstiklerinden biri de 
Enternasyonalist bir öze sahip olmasıdır. 

Kürdistan ihtilali konumu itibarıyla lokal bir devrim ola
rak kalamaz.Kaçınılmaz olrak bölge düzeyinde devrim olgusunu 
gündemle~tirecektir.Kürdıstan kurtuluş hareketi bölgedeki. 
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statükoyü --kökünden- di nam i tl eyecek ve-' devrimci -potansiyel i 
ate~leyecek özelliidere sahiptir.Bundandırki emperyalist devletler,Ortadogu dengelerine en küçük gedik açacak hareketlere karşı olabildıgince hassas davranmaktadırlar. 
Hatırlanacagı gibi ABD emperyalizmi,Güney Vietnam işgalini sürdürürken CIA ve PENTAGON bu pahalı savaşın mu~la~a sürdürülmesi gerekçesine şunları da ekliyordu: "Güney Vıetnam•ın .düşmesi demek bütunüyle Hind-Çini'nin yitirilmesi demektir. Çünkü Vietnam kaybedilirse damina taşları gibi ardarda diger Hind-Çini ülkelerinde de komünist rejimler kurulacaktır." Gerçekten de bu "Domino teorisi" gerçekleştiQini gösterdi ve 

ardı ardına Vietnam,Laos,kamboçya vd.ülkelerinde ABD egemenliQi sona erdi. 
Kürdistan ihtilalinin Ortadogu'da düQümlenen emperyalist zincirin en zayıf halkasını koparacagı ve bölge düzeyinde devrim olgusunu gündeme getireceQini savunuyoruz,çünkü;Kürdistan ihtilali kaçınılmaz olarak Türkiye,tran,Irak ve suriye devrimleriyle sıkı bir baQlantı içindedir.Karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedir. 
Proletarya partisi bu bilinçle Ortadogu düzeyinde diger 

işçi sınıfı parti ve örgütleriyle sıkı bir birlik ve enternasyonalist dayanışma programına da sahip olmak durumunda
dır. 

(Devamı gelecek sayıda) 

••• 

(*) Bu metin Diyarbakır cezaevinden gönderilmiştir. 

BELAVOKA PARTI/4 

1 e GULANE -BB 

Yeke Gulane.roja berxwedan ü yekitıya karkeren dine ü gelen bindest ye;hemberi koletıya kapitaliste. 
Ev berxwedana hemberi çina serdest,bi salan re,riheki yekiti ü bi hev re karkirin pek aniye ü ev baweri ji nifşeki derbasi ye din dibe.Em i sal ji ,di wareki ier,xwinrijJndin, birçibün ü qirkirina bıteveyi de,Yeke Gulane piroz dıkin. 
Berxwedana peşi ya beşen civaki yen ku tene metin li hemb~r! Ç_?ritiya _Rusi "~e)ha be derj" hatiye dayin.Ev derba peşı bu ku u metingehıye dihat ~ayın. 
Mejuya miravantlye ji serpehatiyen çina serdest ü hemberi we,berxwedanen çina bindest hatiye meydane.Ji bo kale hiştina kede,kedxwar bihez dilıvin.Tevlü ve ji,ew dizanin ku dijitiya navbera qeweten debare (hezen afirandinel ü tekiliyen debare (peywendiyen afirdndine) ji hale rabe we çinen bindest rexıstinen xwe sazkin ü tekoşina xwe hemberi wan bldin! 
Le,bi ser ku proletarya heza xwe avakiriye ji ,he ji ne di dinyake azad de diji.Sebebe ve yeke,xeletiyen sosyalista ü xwedibuna sermiyandara li ser aleten debare ye (navginen afirandine).Yani bi pirani ev alet di desten wan de ne.Pevajoya şoreşa dinyaye nehate darnandin ü di sinare netewi de hate hepiskirin.Ew rihe berxwedane te ku proletarya ü 9elen bindest j i tarixe wergırtine ha te puç kirin.Dijatiya tuj ya di navbera çinan de bi tewreki reformist hate ditin ü rihe şoreşgeri bi rihe reformist hate guhertin.Ji ber ve yeke berxwedana proletarya ü gelen bindest,piıti şere duwemin ye emperyalist sist bu ü buye dexil ji IMF u diktatariyen burjuwa re. · 31 
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Karkeren Kurdistan yen k_u mılek_,hezek Jl proletarya _Dıne 
ye,bi _!'itıe tekoşarıya Yeke Gulane ve hişk hatıye gıredan. 
Ked~a~en Kurdistan bi du cihan te~e perçiqanqi~.Kedkaren w~
late u netewa me bi hev re hemberı kedxwariye u ji bo mafen 
çaren~~iye eniyeke tekaşer ~ fereh avadikin yan ji ji bo ve 
annance ı i xwe didn.Hemberi ve berxwedane,diktatoryen 
burjuwa erişeke mezin dikin.Çepen netewa serdest li welate 
~.ji bedela ku alikariya avakirina yekitiya karkeran ~ ne
zık kirina gelan ya enternasyonalist bikin ü ve yeke qewin 
bikin,qewet~ me par_çe dikin._Sek~iyqnen bi xwe v~ giredali 
ava dıkın u dubrıye dikin.Le be fedeye! ... Ne dıktatariyen 
burjuwa (Tirkiye,iraq,Iran,Suriye) ne ji li5tiken sosyal-şo
veni~me üne ji ewEm ku sosyalizm di navbera sinaren xweyi 
mıllı de hepiskirine Partiyen "Komünist" ketine yek wari bi 
burjuw~yen xwe re,nikarin peşiya avakirina rexistina prole
taryaye Kurd ya xwebixwe (öz) bigrin.Partiya proletaryaye 
K~rd ya_ku hime_we beri çende salan hatiye danin we di eniya 
tekoşine de cihe xwe bigre ••• 

Kedkaren Kurdistan jı du aliyan ve tene metin.Ji aliki ve 
ji ber ku kedkarin ji aliye din ve ji ji ber ku Kurd in.Ba
weriya wan bi Yeken Gulanan hevkari ü tekaşina mezin e. 

Ev metına du rüyi kedkaren Kurdistan düri xwebixweb~ne 
d ike. Yani tıratina keda ~~ bi erza_ni ~~ dQri şexsile!a wi 
dıke. Jı helek.e dın ve jı,emperyalıst u xwınmij hebune we
late me yen bin erd ~ r~ erd telan dikin.Ev rüyeki cüde dide 
karkeren welate me 9 tekoşina wi.Peşvebirina sanayi bi prog
ram j i aliye dewleten xwinmij ve ,j i bedela ku karkeren Kur
distan di kareki diyar de kom bike,ewan ji karen biç~ktir 
bela dike.Ev war dibe sebebe kempeşveç~na zanistiya çini. 

Kedkaren welate me yen ku deri bajaran kar dikin heta di
lopa tali ya xwina xwe tene metin.Le,ew bi birayen xwe,yen 
ku li bajaren di febriqan de kardikin re yekin.Le,bi gelek 
riyen taybeti bir anina Yeke Gulane bi hev re (proletaryaye 
baJer ~ deri bajer bi hev re) hatiye peşgirtin.Li welate me, 
me ji wexteki direj re daye ber çaven xwe ku em bi karkeren 
:)2 

deri bajer re,yen li fabriqan ji bi pirsa netew~ bihi!inin 
ü texin nav hezen xwe.Bawerıya ku dibeje; "karkeren derı ba-
jaran ri he Yeke Gulane naj in" ne raste. . _ 

Li Kurdistanedi hemü waren jiyane de qirkırina netewı ha
tlye peş ~ büye _girekek_e giring ku dive b~ çareserkir~~-E~ 
yek wezifeke girıng da~ıne ber prolet~ryaye Ku~dıstan:~ı nu 
ve xuliqandina netewe u azadiya ~urd u serxwe~una Kurdısta
ne.Beyi ku em dagirkirin~ leşkerı j i Kurdi_stane rakın,prole
tarya ji nikare azad bijı,ev ne mimkine.çına karker ya_Kur
distan,peşawere tekoşina riz~ariya netewı ya Kurdısta~e ye. 
Jdeolojiya wi pewistirin çeke tekoşina rizgariya netewı Kur
distane ye. 

Karkeren Kurdistan ji bo ku Yeken Gulanan bi azadi ü ser
xwebün pirozbikin ~ VI rihi bi dominin,pewiste di rexİStina 
xwebixwe (öz) de bicivin ü şer bikin! 

1 Gulan 1988 (r ı z g ar i) 

REXİSTiNA RiZGARiYA KURDiSTAN 
Komita Damezrandine 

••• 
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1'1 MAYIS-BB 
. PAATI BILOIRISI/4~ 

Dünya proleteryası ve ezilen halkları,kapttalist kölelige 
karşı emegin özgürlü9ü için verdigi mücadele,birlik ve daya
nı~ma günüdür 1 Mayıs. 

ınsanların birbirleriyle olan ili~kilerinde toplumsal üretimi ellerinde bulunduran azınlık bir kesimin,en geniş düzeydeki yıgınları sömürmesine karşı,yı 1 lar önce başiatı lan ve amacına ulaşan mücadele ruhu,nesilden nesile devam etmek
tedir.Savaş,kan,zulüm,açlık,baskı ve katliamlarla dolu bir ortamda,bu yılda 1 Mayıs'ı kutluyoruz. 

Kapitalizm,dünya düzleminde merkezileşme aşamasında kendi eliyle yaratmış oldugu proleteryanın mücadelesi ile her alanda kar~ılaşmaktadır.Bu,onun sonunun da yaklaştıgını göstermektedir. 
Ezilen ve sömürülen toplumsal kesimlerin,anti-kapitalist temelde yürüttükleri mücadelenin ilki,Çarlık Rusyası'nın "parçalanamaz" duvarlarına Çdrptı.Bu, insanlıgın yüz karası olan emegin sömürüsüne ilk darbe oldu! 
insanlık tarihi ,egemen güçlerle ezilenlerin birbirlerine 

karşı vermiş oldukları mücadeleleri anlatır.Emegi köleleştirmede,üretim araçları sahipleri örgütlü davranarak,emekçilerin köleilginın devamını saglamaktadırlar.Bunun gibi,üreteci güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişkinin çözümüyle,ezilen sınıfların kendi öz örgütlerini yaratıp,mücadele ederek,özgürlüklerini elde edebileceklerini de ispatla
mıştır ••• 

Proleterya kendi örgütlenmesini sagldmasına ragmen,bugün hala özgür bir dünyada yaşamamaktadır.Bunun nedeni,kapitalistlerin üretim araçlarının çogunlugunu ellerinde bulundur
maları ve sosyalistlerin hatalarından kaynaklanmaktadır.Dün-

ya devriminin ____ sün!kliligi saglanamaııuş,sosyaTiZm ulusal sı-
nırlara hapsedilmiştir.Proleteryanın,ezilen ve sömürge ulus
ların tar.ihten aldıkları mücadele ruhu köreltilmiş;sınıflar a~asındakı uzlaşmaz çelişkiler kabul edilir durlMIIcl getiri_. 
lıp,reformist-uzlaşıcı bir düzey oluşturulmuştur.Bunun içindir ki.sosyallst ve ulusal siyasal mücadeleler,II.Emperyalist paylaşım savaşından sonra duraksamış;lMF ve benzeri kurumlara,burjuva diktatörlüklerine sıgınmıştır! 

Dünya proleteryasının bir kolu ve müfrezesi olan Kürdistan 
proleteryası 1 Mayıs' ların mücadele ruhuna sıkı sıkıya bag
lıdır.Kürdistanlı emekçiler çift yönlü sömürü ve baskının en katmerlisini yaşamaktadırlar.Uikemiz emekçileri ve Kürt ulusu kendi kaderini kendisinin belirlemesi ve emek sömürüsüne 
karşı mücadele cephesinin güçlenmesi için hızlı bir biçimde örgütlenmektedirler.Bu mücadeleye karşı sömürgecl burjuva diktatörlükleri de amansız bir saldırı içindedirler.Egemen ulus "sol"ları ise,ülkemizdeki emekçilerin örgütlenmesine· 
yardımcı olup,halklararası enternasyonal i st dayanışmayı pe
kiştireceklerine,gücümüzü bölme ve Kürdistan'da kendilerine 
baglı seksiyonlar olu-şturarak,ulusal kurtuluş mücadelemizi engeliernekte ve bölücülük yapmaktadırlar ... Ama,nafile!Ne sömürgeci burjuva diktatörlükleri (Türkiye,tran,Irak.Suriye); ne sosyal-şövenizmin atraksiyonları ve ne de sosyalizmi ulusal sınırlara hapsederek,kendi burjuvaları ile aynı platforma düşmüş ulusal "Komünist" partıleri,Kürt emekçilerinin öz örgütlenmeiirini engelleyemeyeceklerdir.Yıllar önce maddi temeli atılan Kürdistan poleteryasının öz örgütü,ıııuhakkak 
savaş cephsinde yerini alacaktır ••• 

1 Mayıs'ların birlik,dayanışma ve mücadele anlayışının destekleyicisi ve savunucusu olan Kürdistanlı emekçiler sı
nıfsal sömürü yanında,ulusal olarak da,varlıQına yönelen imha ile karşı karşıyadır.Çift yönlü baskı ve sömürü,Kürdistanl ı emekçi !erin kendi lerine yabancılaşmaları "e gücünün sermaye sınıfları tarafından dağıtılmasını,ucuz iş gücü olarak kullanılmalarını sa~lamaktadır.ülkemizin sömürgeciler ve 
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emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda yer-altı ve yer-us
tü kaynaklarının işletilmesi işçi sınıfının konumunda da 
farklılıklar yaratmaktadır.Sanayinin sömürgeci devletler 
eliyle,programlı bir şekilde geli~tirilmek istenmesi,Kürdis
tan işçi sınıfının belli iş kolunda merkezileşmesi yerine, 
küçük üretim birimlerinde temerküzü sa{llanmıştır.Bu durum, 
sınıf bilincinin gelişip pekişmesini engeliernektediri 

ülkemizin kırsal kesimlerinde emek sömürüsünü iliklerine 
kadar hisseden Kürdistan kır proleteryası şehirlerde,fabri

kalarda çalışan sınıf kardeşlerinin sorunlarına ortaktır.Kır 
ve şehir proleteryasının ı Mayıs'ları yaşatmaları çok yönlü 
olarak engellenmiştir.ülkemizde fabrikalarda çalışan emekçi
lerin yanısıra,kırsal kesimlerde çalışanların ulusal kurtu
luş mücadelemizde sosyalist siyasal bilinçle donatılmaları 

uzun vadeli mücadele perspektiflerimiz aç"ısından önemlidir. 
Kır emekçilerinin 1 Mayıs'ları yaşatmayacakları anlayışı 

yanlıştır. 

Kürdistan'da hayatın her alanında ulusal olarak imha ön 
plana çıkmakta,acil çözüm bekleyen bir sorun olmaktadır.Bu 

durum;Kürdistan proleteryasına,ulusu yeniden olu~turma ve 

önüne-,ulusun özgürlü{lünü ve ülkenin ba()ımsızlı()ını dayatmış

tır.ülkemizde askeri işgale son verHmeden,proleteryanın da 
özgür yaşaması düşünülemez.Kürdistan işçi sınıfı,ulusal kur
tuluş mücadelemizin öncü müfrezesidir.Onun ideolojisi,Kür; 
distan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin vazgeçilmez si lahıdır. ·• 

Kürdistanlı emekçiler 1 Mayıs'ları,özgür,ba()ımsız ve demo
kratik bir toplumda kutlamak ve onun birlik,dayanışma ve mü
cadele ruhunu yaşatmak için kendi öz örgütünde birleşerek 

savaşmak durumundadır. 

ı Mayıs ı988 (r ı ı g a r i) 

KURDiSTAN KURTULUŞ ORGUTO 
örgütlenme Komitesi 

Not/Kürtçe orijinalinden çevrilmiştir 

••• 

24 NiSAN BÜYÜK ERMENi JENOSiDiNi UNUTMA! 
PART_t BJLD1R1St/3 

ınsanlık tarihinde yaşanmış birçok olay vardır ki,onlm 
unutmak,unutturmak pek mümkün değildir.Bir toplumu,bir u
lusu topyekün ilgilendiren;ulusun değerlerinin,yaşama varlı
ğının imhasına yönelik hiç bir eylem,unutulamaz! 

Biz,24 Nisan Büyük Ermeni Jenosidini unutmadık,unutmaya

caQız ... 
Elbette,emperyalist-sömürgeciler;ulusları ,onların değer ve 

yaşamlarını,zor ve baskı kullanarak,yok etmeye çalışırlar. 

Bunu,kendi ekonomik çıkar yasalarına göre ve işgalci-yay-

34 

ılmacı bir anlayışla yaparlar.Tüm organ ve kurumla-rını ışle:

terek,tarihteki ihanetierin ve dönekliklerin de üstünü örte
rek,gizlerler ... Ama,nafile!Dünya'da her toplu_luk halinde ya_
şamış ve toplumlar tarıhine yaratıcılıkları ıle katkıda bu
lunup,onu her gün zenginleştiren hangi ulusun varolma müca
delesi sonuçsuz kalmıştır?Bu bağlamda,ulusların tüm de()er
leri çakışmaktadır. 
Bölgemızde varlı()ına tecavüz edilen halklardan biri de,hiç 

kuşkusuz Ermenilerdir.Yüzyıllarca kendi toprakları üzerinde 
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insanca yaşamanın mücadelesini veren;çalışkan,yaratıcı bir toplumun tüm degerieri tahribata ugratılmış,ulus olarak par
çalanmış,yarısına yakın bölümü imha edilmiş,dıger bölümü ise mülteci olmaya zorunlu bırakılmıştır.NEDEN? 

Osman! ıların,yayılmacı ve işgalci politikasının kurbanla
rından biri olan Ermeni halkı,Osmanlıya vergi ve asker vermekle mükellefti.Çeşitli milliyetlerden oluşan Osmanlı tmpa.ratorlugu bünyesinde ekonomik,sosyal,kültürel ve sanatsal yönden en gelişkin halk Ermenilerdi.öyleki,Osmanlı ekonomisinin ı 30'u Ermenilerin ellerindeydi.Osmanlılar,gleneksel 
yapıları ile,Ermenilerin tüm zenginliklerini yagmaladılar, talan ettiler.Zaten,Osmanlıların imha ve işgalcilik dışında, 
insanlık tarihinde bilinen başka bir mirasları yoktur .. 

Osman! ı lar ,pel it i ka olarak her zaman yayılmayı düşünmüş
lerdir.Ancak,gelişen Avrupa kapitalizmi ve onun ihtiyaçlarına yetecek toprak ve zenginlik arayışını farkedemediler.Emperyalistlerin amaçları.sennayeye,birçok ulusu "feda" ede
rek,Osmanlıyı da bu süreçte işbirlikçi olarak konumlandır
maktı.Ama,saltanat mülkü yıkılacaktı .•. 

19.yi.ızyılın sonlarında Osmanlı toplumsal yapısında bazı 
kıpırdanmalar oldu.Siyasal düzeyde örgütlenme,lttihat-Terakki denilen partide ifadesini buldu.Bu yapılanmanın en önemli 
özellıgi,hiç kuşkusuz,Türklerin Osmanlı tmparatorluguna tümden sahip olması idi.Zaten,bu dönem Balkanlarda çeşitli ayaklanma lar olmuş ve yavaş yavaş imparatorluktan çe ş i tl i halkl_ar _ayrılmaya başlamışlardı.Ermenilerde ulusal bilinciyle b_ırlıkte,toplumsal dönüşline yönelik örgütlenmeler için
deydıler.Hem Avrupa'da kapitalizmin gelişimi,hem de bu durum Ittihat-terakki'yi tedirgin etmekteydi .•• 

Dogu'ya yayılmak isteyen Alman emperyalizmi,tttihat-Terakki ile ilişkiler içindeydi.Bu durum,"Büyük Türkiye"yi hayal eden Turancıları da cezbetmişti.Ancak,Dogu'nun yolları üs
tün~ Ermeni ve Kürtler vardı.Bu dönem,Kürtler emperyalist
lerıo hesaplarını tehdit eUıiyordu.En önemli tehdit unsuru Enaeni !erdi .•• 

Emperya I i st! er bu tehdit unsurunu ortadan kaldı nııayı· gündeme koyarak,ll.Abdulhamit döneminde;devlet ajanlarının kı~
kırtmaları,bagnaz din adamları,ordu birliklerl,polis ve jan
darmanın yanısıra, "Hami diye Alayları "nın da katılımıyla 1890-1909'a kadar süren !.Ermeni jenosidini tamamladılar. 

( ... ) 
Enneni halkına yönelik imha ve katliam politikası 1890'lardan başlayıp,Kemalistlerin öncülügünde kurulan (1923) yeni Türk Devleti 'ne kadar devam etmiş,5 evrede tamamlanmı~

tır.E!bette,katliam sadece bununla sınırlı degildır.1938 Kürt AYaklanmasına (Dersim) kadar surmüstür.Asla ~nu~uı~aıacak kesit 1915-17 arasında yapılan 2.Büyük Ermeni Jenosidi'dir.Bu dönemde 1,5 milyon Ermeni katledilmiştir.Yüzbinlerce E rıoeni ,Alman Emperyalizmi' n in amacı ugruna, !tti hat- Terakki Hükümeti tarafından yakılmıştır.Oaha sonraki dönemlerde benzeri uygulamalar Kemalistler tarafından sürdürülmü$t0r.Çünkü,Kemalistler,tttihat-Terakki'nin açık bir devamıdır ••• 
ıttihat-Terakki'nin !stihbarat örgütü'nün verdi9i rapor üzerine gecikmeden Ermeni aydınları,ııerı gelen politikacı

ları başta olmak üzere,topluca sürgüne gönderildiler.Mal 
varlıklarına el konuldu.Sürgün yollarında toplu katliamlar, 
işkenceler,tecavüzler ve her türlü insanlık dışı uygulama devam etti •.• Yüzbinlerce mazlum ve savunmasız insan;gözü 
doymamış sermaye sınıfı,Osmanlı Paşaları ve Generalleri ile tüm işbirlikçilerinın ırkçı,hunhar ve yayılmacı politikala
rının kurbanı oldular.Çarlık Rusyası'na sıgınanlar canlarını 
kurtardılar.Ya digerleri ... 

Bu vahşet,Osmanl ı lar ve onların devamı •veni Türk Devleti"nin uygulamalarıdır.Gözler önünde ırzına geçilenler,katledilenler,kelleleri kılıçla biçilen anaları ,babaları gören çocuklar ••• Onlar,Osmanlı ve "Yeni Türk Devletı•nın katliam ve politikalarının şahitleridirler.Onlar,acıyı,kederl her gün yaşadılar.Mazlum insanlar yaşamak istemenin bedelini 
ödediler.Şimdi,ihanetin,alçaklıgın,insan onuruna yönelik tecavüzlertn hesabının verilmesini çocuklarına ve torunlarına 
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anlatıyorlar .•. Geçmişteki o acıları gören ve yaşayan Insan
I arın ,onların çocuk lar ı, torun lar ının mLicade le lerinin ha~s ız 
oldugu n as ı 1 söy leneb ı lı r?Bunu iddia eden ler ,ancak h içbir 
insani degeri ~almayan sömürgeci Tür~ devleti ve onun satıl
mış "yazar-çizer"leri olabilir ... 

Kürdistanlı Yurtseverler ve Sosyalistler olarak,Ermeni 
katliamının hesabını ,verdıgimiz mücadeleyle,sömürgeci Tür~ 

devleti ve işbirlikçilerinden soruyoruz ve onları yargılıyo
ruz. 

Kürt halkı,yıllarca Ermeni halkı ile birlikte kardeşçe ya
samıştır.Acıları ,kederi ve mutlulukları paylaşmıştır.Sorl!n
tarı ortaktır;Onu kendi oagrına Dasaca~ ~adar vefalı ve ce
fakardır. 

Biz,KKÖ olarak,topragından sökülüp atılmış,yurdundan uzak
larda darmadagınık yaşayan ve mücadeleye gönül vermiş tüm 
Ermenı kardeşlerimizin Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mucadele
sinde yerlerini almalarını; 

Kendi ellerimizle kuracagımız özgur,Bagımsız,Birleşik ve 
Demokratik bır Kürdistan'da yanyana,kardeşçe yaşamanın her 
iki halkın çıkarlarına hizmet edecegini savunuyoruz. 
unutulmasın ki,düşmana vurulacak en önemli darbe,mücadele 

alanında ve orada savaşantarla birlikte geçer.Ortak düşmana 
karşı ortak mücadele ile saflarımızı daha da sıklaştıralım. 

KKÖ,24 Nisan Büyük Ermeni Jenosidini,E rm e n i H a 1 k 
ı'n ı n Kat 1 i am günü kabul eder;bugünün tanınmasının 
mücadelesini verir. 

24 NİSAN BOYOK ERMENI JENOStDlNl UNUTMA! 

KAHROLSUN SöMORGECl TC.DEVLETl! 
YAŞASlN ERMEN1 VE KURT HALKLARININ 81RL1~1 VE KA~D)E~L1~1! 

(r ı z g a r ı 

KURDiSTAN KURTULUŞ öRGUTO 
24 N i san 1988 * örgüt ı enme Komitesi 
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Hevalno·;· 

tRO ı GOLAN ! 
ROJA YEKITl 0 ŞEWRE 0 TEKOŞlNA 

KARKERE MAVNETEVIYE ! (*) 

Di vi roja dirokiya mazında;bı mılyona karker mıle xwe ü 
deste xwe dane hev;bı hevre dı bın ala enternasyonal izmeda 
dımeşın.Lı ser reya Marksizme-Leninizn•e ,iı bo citıanek nü a: 
vaDıkın;bı dengek Dılınci b.:ngdıkın hev u Dı hevra- lı gele 
bındest dıkın qerin,dıDejın ev duz dozame hemüyaye,ev bar 
Dare ser mılemeye,jıbo ~zadi ü rızgari~a ç;ele bın~est ü jıbo 
sertiraziya karkere dıne jı me xebat te xwestın.Marksist dı
zanın go tekoşina gele bındest perçeki tekoşina karkeraye ü 
bı tekoşina wanva gıredayiye.Hemü karkere dıne ira lı ser 
hime bindoziya Marksizme,bı seriki zeıaı van fıkru gotına 
di bej ın. 

_Di vi_roja_giri~gda;hemü karkere dıne bı awaki biryari he: 
ze xwe u heze gele bındest dıkın yek.Em dızanın gava ku r~fe 
kedkıra dıji çina serdest heze xw~ tı arteşa karkere dınida 
gırenede ü dı bın ala Partiya proletaryac'a j ıbo rızgariye 
nı:ır:e,~e teko~ina wan nagije serkevtıne. 

Disa em dızanın go çaxa ku proleter tekoşina xwe bıter.e 
jıbo berwandt: al'·C·ri bıdominin teko~in ze~e: ı::e~va naçe.Lewra 
ku tılame karkere nE:ter.e jıbo tekaşina aboriye;teko~in wi 
j!bO rızgariya gele bındest ü serdestiya karkere hew.ü ciha
neye. 

Jıbo vi yeke ji tekoşina jı karkera te xwestın eve;gereka 
prolet~r lı ser hime birdeziya Mar~sist~Leninist dı bın a!a 
partiyeda şer bıke.O disa,jı karkera te x~ı~e~tın go kc.rker 
tekoşina_abor! j_ıbo tekoşi~a rezani b~ke p~~ı:l~k.Gava ku 
karker ve yeke pekvabine roJa serkevtıne gelek nezık dıbe. 
Jıbc• kü ew tıfaq çenebe jı deste de~ı~lemenda çı be şünva na 
de. 
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Çina serdest dıjmıne mırovtiyye.Oewlemend naxwazın mırov
ti bı awakl hemdemi peşva bıçe. 

Çina serdest naxwaza ~ı·oleter ü gele kedkır dı nava zanis
tiyeda bigehlj ın ,dc:xwaza bı rj ı vaz i ewe_ ku karker ü kedkı r 
dınava nezani ü kenıneperHtidc bındest u nezan bımine. 

lrt lı gelek welata ı gülan bı dılgeşi te pirozkırın .•• 
Pirozkırına roje giring gelek başe.Leterıe bısere xwt- pi

rozkırın ü birarına van rcja jıbc rızgariya gel ü serke\tına 
karkera b(-snine.Gereka tekqin dı her aliyeda were dain.Çaxa 
kÜ biranin Ü pirozkırına van roja bı Ye awayl wNe c!omand1n 
ewe jıbo peşva çüna tekoşine ii serkntınc. karkera bıbe pepe
lık. 

Eli' ~oreşgtre dı gırtıgeha Diyarbakir'da d<ıxwazın go dı ve 
roja gırınçda gotın ü nerardıne xw~)e rezari bı a'fi<.ki kı.:r·t 
peşkeşkın. 

tro rewşa Kur·dıstar'e çiye?Şere dı nabena lran-Iraq'eca 
çıma gıraniya vi roj bı roj dıkeve ser Kurdıstan'e?Ewe Kur
dıstar lı ser kıjan reh rızgarbe? 

Em cıxwczın ,.-c.rkist Ü rexıstıne Kurdıst<ır'e jıbc van pır~a 
bı seriki zelal bıfıkıre ü bıhe-vre şe~re bıke. 

Çaxd kÜ bersiva van çırsa lı ser hime tirdoziya ~arksist ü 
pc.rtiya Leninist w~re dayin "i çaxe M·ır.ü tılarr eşkera dıbe-. 
Lı ser vi eşkeratıye ta~ te zanine;ne bı serışki,nejl bı n~
zani tekeşin pe~va nc.çe,serfıraz ü rızgari çenabe. 

tn. çıQ<ı$ tt·ko~ina çekdtri dı Kurdıstareca dcır·dıkeji,eıı:·. 
disa jıbc s~rokti ü pe~engtiya vi şere iro dışıkedane. 

Dı astenga Rohilat<ı-navinda şere çekderi rc.j bı rqj _gırgn 
dıbe.lro gıraniya ;He dı nc.t:irc. tran ü Iraq'eda bı tevai 
ketiye axa Kurdıstan'e. 

Oıjmın naxwcze l"arksıste Kurdıstar.'e tı tEvdırbe. 

çaxa kü te~oştn jıbc· rızgariya Kurdıstan were domandın, · 
dıJmın dıxwcze e\' teko~in dıbın b<.ske weda were ajotın. 

tro ştafe (d€'ıı:lete) qolor.yatist çıma alikariya hınek re
xıstına dıke?Em baş dızanın ku al ikariya dıjmın jıbc· çeı.1.i 
bıkeve !'iiV tekc_~ine,t~koşina Ç~kcori lı SH reye Lerıinisti 
nemeşe u jıbt· tekılıye şore~gera bı !!(:Ira çerebe. 

Hınek rexıstın lı S€'r nave seroktlye derketıne le em cıza
n~n ew ~ı alikariya s~riye ü tran'e tekeşine rı~gariya ~ur
dıs~an'e_dıdın.Teks,şina kı.: bı alikariya qolonyalista were 
d~yın ew~ çıqa~ pe~va bıçe?Oıj_mın çı c;ax reya rast i ,re;a 
serfı~azı nışa~e ~.e d~YE:Jıbc ve yekej~ bcış_ dızanın kÜ dıj
mın reya ~cnay! nışane me n<ıd~.Jı bo ve yeke jı pışt bı dıj
mınva naye gıredan. 

Tekoşina ku lı ser van fende çewti te da_yin gele Kurd jı 
tekoşina rızgariya Kurdıstan'e durxıstıye.O hınek kesji bı 
dıjmınra ketıne nok~riye. 

. Dı Kur·dıstan'eda iro şere çekderi lı ser re)a çewti te a
JOtın.Ev çe~tıya roj bı rtj jıbo tekqina rızgariye dıbe ba
rgırarı. 

Kurd!star qoloniki navnetewiye,dı nc.t:era çar- ştafe qol.orı
yalısteda hatiye parikırın. 

Ştafi_ qoloiJyalist çc:ır~ dıjmıne gele Kurd 'ftÜsaji dıjmıne 
ktrker e gele Tırk,ErEb u Farısaye. 

H~ze sı=rdest tım bı a~>cki hÜrıaki Ü bıhe>ra erış dıkın ser 
gele Kurd. 

Alikarir~ k~ ira Suriye-trcr dı<!e· Kurda jıbc rız~ariya 
Kurdıstan e rı ne .Dı nabeyara ZNdcı.re Q<•lor,;al istanc'a mıxrıq 
heye.OıJmın Jlbo serfırazıya xwe alikariya dıde.Rc~a dı na
beyen~ dıJmında e_v mıxrıq rabe al ikari ji te bırin. 
Şere_ıro 1ra_n u Iraq dıdın jıbo berjewanca çina sereeste: 

dı nabeyna gele kedkırda mıxrıq nine.Jı vi qase g~le Kurd 
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biraye gele Tırk,Ereb ü Farsıyaye,bıraye g~le hemü cıhaneye. 

Tekoşina iro d_ı Kurdıst~n'eda_jıbc r!zgariya_netr:wi ü cı: 
wakiye .•. Jıbo ı:ekanina ve yeke j ı texw~.stıne go partıkı 
l'tarksist-Leninist were avakırın.Ew partıyeıro dı Kurdıstan'
eda avabune lı SH hime LH:inisiti natıatına hunakırın. 

Jıbo ve yekeji yekiti dı nabera sosyalistada çineb~ye ü b; 
gele Kurdraji;dıbın ala partiyek le_!linistda tıf~Q çeretuye, 
lı ser vi qeı.ıe ji;ne tı sc,syc.liste Tırk,Ent u Farsan ra, 
neji bı kcrkere wc-nra tekıliye qe.,.in ü tekıliyi scsyalisti 
nahatiye çıredayin. 

Bıvi awaye: ttkc~in peşva ncçe,serkevtın çerabe.Jıbc ser
kevtına,jıbo rızgariya KLrdistar pırtiyek Ler:insit !azı~. 
Partiyek tıkarıbe hemu sosyal ista binE' .cemtıev;berncmc. (prog
ram) wi jıbc• t:t:r çc;r pE-rçe Kurdıstar. wı;·re sazkırın. 

Partiyek bıkarıbe· t:e:rr,ü gt:!i Kı.rdıstCıne_jıbc· rı~gariy~ ne: 
teı,;i ü cıwcki dıbın ala xwec~ bıcıvine u tl'rnc:meda grecayı 
e~iya rızgariya rt:t~wii çetıke. 

Partiyek lı SH hime bırdcziya tlc:rksizrr•E: Ü lı ser re;a LE
nin rıişandaye naye aveıkırın,te_kc;in_c: rız~a:ya Kurdıstan 
peşva naçe.Zar.!blf•a kı.; Ef.: dı nc.veda he;in bun u çehıştın vi
yil jımere dı beje. 

Oaıcw<•za ıre gırtıye nı ani dı gırtıget".a Diyarbekır'ect j ı 
rixıstın ü tt:rrÜ şore~gerara e ... e ku;dı vi biranina 1 GÜLPK'i 
da bı seriki zelal disöji b;fıkırın jıbc• a\'akırına partıya 
Qcnılinist ü jıbc H:iya rız~uiya r.t:tev.d. 

Em sosyaliste p·oletaryaye Kurdıstan •e ı: ı h ışe xwe ü bı 
dıle xwe bı dc·zicc. sırecayine. 
BlJl 1 GOLAN! BIMRE QOLONYALlZM! 

(•) Bu metin Oıyarbakır cezaevindeki Rızgari üyeleri taraf
ından yazılıp-dagıtılmıştır.Orjinalinden aynen alınmış -
tır. 
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BlLDtRt (*~ 

Evet!Tarih yüzyıllardan beri Kürdistan'da belli aralıklar
la ve çe ş i tl i güç !erin .b~yundurugu altında tekrarlanan sayı
sız S?Yk.ırımla~ından bırıne daha tanık oldu.Emperyalizm ve 
or:u~ ~şbırlıkçılerı durumunda olan devletlerin başvurdukları 
s~m~ru-baskı ve haksız savaşlar dünyanın çeşitli yerlerinde 
somurge-ezılen bagımlı uluslar üzerinde sürdürülmektedir. 

En son iran-Irak arasındaki savaş yeni boyutlar kazanarak 
Kürdistan halkı üzerinde son yılların en büyük katliarniarına 
sahne olmaktadır.Tarihte çeşitli biçi~lerde fetihlere maruz 
kalan Kürdistan halkı,günümüzde de gerici-sömürgeci devlet
ler tarafından acımasız bir biçimde baskı ve jenosit politi
kaları ıle karşı karşıyadır.Kürdistan'ın herhangibir parça
sında gelışen ulusal kurtuluş savaşı gerici devletler tara
fından pervasızca bastırtlmaya çalışılmaktadır. 

. S?ınürgeci Irak rejimi sömürgeci i ran i le tutuşturdugu ge
rı cı savaşta,yıkımın ve yenilginin eşigine yaklaştıkça Kür
dıstan halkına ve bagımsızlık özlemlerine azgınca saldırmak
ta,kendisi için tehdit olarak gördüğü halkımızı kimyasal si
lahlarla katletmektedir.1925 Cenevre Antiaşması 'nJa al ınan 
"Savaşta Kimyasal Silah Kullanmama" kararını hiçe sayarak ve 
uluslararası bütün savaş kurallarını çigneyerek Halepçe,Hor
mal gibi yerleşim birimlerini kimyasal bombardımana tabi tu
tarak insansız bir Kürdistan yaratmak istemektedir. 

Tüm devrimici,ilerici,demokrat,sosyalist kamuoyunu Kürdis
tan'daki soykırıma karşı durmaya çagırırken,sömürgeci,ırkçı 

Irak rejimini büyük bir kinle lanetliyoruz. 
!nanıyoruz ~l.sömürgeci Irak rejimi döktügü kanlarda boğuJ 

lacak,zafer Kurdıstan halkının ve Irak emekçilerinin olacak-· 
tır. www.a
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i<OıCTIK.KO,ALA:RIZGARt ,PKK-,RIZGARl ,KAWA ·dava farında --yargıla·
nan MALATYA E/TlPl KAPALI CEZAEVi'ndeki siyasi mahkumlar. 

--(•) Rızgad ·san~k~ari bu ko~ud~ "Irak Maslahatgüzarlıgı ve 
FKö temstıcılıQıne" verılmış nıetinlere katılmamışlar
dır. 

• 

M e s a j 

- DeQer ll dostlar, 
fropluınsal ve ulusal kurtuluş savaşlarının yükselmeye başla
pıQı her ülkede sömürgeci devletler,dünya emperyalistleriyle 
birlikte bu yükselişi durdurmak için akla gelmeyen barbar-' 
lıklar ve çagdışı metodlar uygulamaktadırlar. 

Bu savaşımda binlerce devrimci katledildi.Bu savaşımda 
uluslar yok edildLBuna raQmen bu savaşım durmadı ,durmaya
cakta. 

l.Kaypakkaya'nın katiedilişinin 15.yıldönümünde,burada bu 
katliamı lanetlerken,bir başka katliamı daha yaşıyoruz.Kürt 
halkının ulusal kurtuluş mücadelesinin yükselişinden korkan 
sömürgeci Irak devlett,insanlıQın hafızasından sil tomeyecek 
ikinci bir Hiroşima,yani Ha ı ep çe katliamını yaptı.Ora
da,KUrt olmaktan başka suçu olmayan silahsız,savunmasız in
sanlar,dünyanın gözleri içine bakıla bakıla zehirli gaztarla 
boguldular. 

Bu katliamlar gelişen toplumsal ve ulusal kurtuluş mücade~ 
telerini durduramayacaktır. 

Zafer ulusal ve toplumsal kurtuluş güçlerinindir. 
Gecenize devrimci selamlarımızı iletir ve başarılar dileriz. 
KAHROLSUN EMPERYALlZM-SöMORGEClllK VE FAŞlZM! 
YAŞASlN KURT HALKININ ULUSAL VE TOPLUMSAL KURTULUŞ MUCADE-LESl! . 

15.05.1988 

• 

Rexıstina Rizgariya Kurdista~ 
(Rızgari/Almanya)' 

BATI BERLIN 
RIZGARl KREUZBERG TORENLERtNE KATILDI 

Her yıl geleneksel olarak Batı Berlin'in Kreuzberg bOlge
sinde kutlanan 1 Mayıs kutlama törenlerine bu yıl RRX-Rızga
ri de davetti idi. 

Kreuzberg'deki 1 Mayıs 1988 törenlerinin organizasyonunu bu yıl "Sayım"a Boykot" komitesi Ostlenıııişti.Komite,alanda 
kurulan konuşma ve gösteri platformunda Rızgari'ye 1 saatli~ bir zaman ayırdı. 

Saat 14,30'da başlayan törenler 21're kadar dev• etti. 
Yaklaşık 8 bin kişilik bir katılııala sOrdürülen törenlerde 
RRK-Rızgari adına iki arkadaşımız. •Kürdistan'da genel du
rum,Kürtlerin güncel sorunları ve Halepçe olayı• ile ilgili 
olarak kitleyi bilgilendirdiler. 

Ayrıca Rızgari Berlin temsilciliQinin dOzenledi01 stand'da 
Kürdistan'la ilgili çeşitli kitap,broşür,afiş ve fotograflar sergilendi. 
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KATİL EVREN KOVACAtiZ SENI HER YERDEN 

Londra 'da bulunan, Türkiyeli ve Kürdistanı ı demokratik 
kitle örgütleri ve siyasal gruplar, Türkiye Cumhuriyeti Oev
let "başkanı" Kenan Evren'in Teımıuz ayında Londra'ya yapaca
Ot geziyi engellemek amacıyla bir engel !erne kampanyası dü
zenlemişlerdir. Bu kampanya, sendikacılar, milletvekilleri 
insan hakları savunucuları ve çok sayıdaki demokratik-dev
rimci kesim tarafından aktif bir şekilde desteklenmektedir. 

Aşa~ıda imzaları bulunan bizler, bütün Türkiyelileri, 
Kürtleri ve Kı br ı si ı ları bu kampanyaya katı lmaya ve Kenan 
Evren'in gezisini güçlü bir biçimde protesto etmeye çaQırı

yoruz. 
Kenan Evren'in ismi, ayrılmaz bir şekilde 12 Eylül 1980 

darbesi ile birleşmiştir. O günümüze deQin kazanılmış işçi 

haklarına demokratik kazanımlara ve Kürt ulusuna karşı yü
rütülen az~ınca saldırıların, baş sorumlularından biri ol
muştur. 12 Eylül darbesinin sonuçları bugün ortadadır. Çalı
şanların ücüretleri 7-B kat artarken fiyatlar 20 kat artmış, 
zenginler zengin, fakirler daha fakir hale gelmişlerdir. In
sanlık dışı koşullarda yaşamlarını sürdüren politik tutuklu
ların sesleri ve işkence masalarında yaşamlarını yitirente
rin öyküleri, gündelik hayatın konuşma konularından biri 
haline gelmiştir. Kürt ulusu üzerinde sürdürülen barbar sö
mürgeci, ırkçı şöven politikanın bir parçası olarak, Kürdis
tanlı politik tutukluların fiziki olarak ortadan kaldırılma
sı amaçlanmıştır. 

15.000'e yakın politik tutuklunun ve SOO'e yakın idam 
dosyasının varlıgına, düşünce ve basın özgürlüQünün bulunma
masına karşın, Türkiye hükümeti ve onun NATO içindeki mütte
fikleri, Türkiye'nin demokratik bir ülke oldugunu söylemek
tedirler. Böylece, NATO hükümetleri, Türkiye devletinin ça
lışan sınıfiara ve Kürt ulusuna karşı yürüttü9ü saldırıları 
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görmezlikten gelmekte açık veya gizli biçimlerde, Türkiye 
hükümetlerini desteklemektedirler. Bizler Kenan Evren'in İn

giltere ziyaretini de bu politik tavrın dogal bir sonucu o
larak degeriendiriyor ve tüm uluslararası kuruluşları, sen
dikaları, demokratik kesimleri ve insan hakları savunucula
rını bu politikanın karşısında yer almaya çagırıyoruz. 

Ing i ı te re Başbakan ı M. Thatcher' in Ni san ayında, Türk i
ye 'ye yaptıQı resmi ziyaret ve T .C. Devlet "başkanı" Kenan 
Evren'in gerçekleştirecegi ziyaret, Türkiye'nin uluslararası 
kamuoyunda bilinen kötü ününü unuttutmaya ve onun, şiddetle 

ihtiyaç duydugu "insan haklarına saygı ı ı ülke" imajını do9-
rutmaya ve güçlendirmeye yönelik bir adımdır. Kıbrıs'ın iş

gali halen sürmekte iken, Musul ve Kerkük'O işgal planları 

tartışılmakta ve Türkiye, gözle görülür bir şekilde kendi 
koşularına karşı yOrüttügü eır.peryalist amaçlı politikaları 

sürdürmeye kararlı gözükmektedir. Bugün Türkiye hükümetleri
nın, bu politikalarını destekleyen ve sessiz kalan çevreler, 
yarının sorumlulu~unu da omuzlarında taşıdıklarını unutmama
lıdırlar. 

Geçmişin adaletsizliklerini ve acılarını yeniden yaşama

mak için TOrk ve Kürt çalışan sınıflarının sOrdürdü~U müca
dele ve onun bir parçası olar bu kampanyaya katıl, aktif bi
çimde destekle! 

Gelecek, işçi sınıfının kendi ellerinin eseri olacaktır. 

1 Mayıs 1988 

ANADOLU KOLTUR DERNE~I-AVRUPA TORKIYELt IŞÇILER FEDARAS
YONU (ATlF) - DEVRİMCI SOL - DEVRlMCİ YOL - ENTERNASYONAL -
HALKEVI - INGILTERE TORKIYELl ILERICILER BIRLt~t (tTtB) -
INGILTERE TORKIYELl ö~RENCtLER FEDERASYONU (ITöF) - KURDIS
TAN IŞÇI DERNE~I - RIZGARI - SOL BIRLIK - SOSYALIST ISÇI -
TORKIYE DAYANIŞMA KAMPANYASI - TORKIYE VE KUZEY KURDiSTAN 
KURTULUŞ öRGOTU (SEMPATIZANLARI) - VATAN PARTISI. 
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UlUSLARARASI MAHKEMENIN HEDEFLERI * 

1- TOrkiye'deki rejimin tUm siyası, adli ve hukuki uygula
malarını uluslarası düzeyde yargılamak ve mahkum etmek ••• 

2- Siyasi tutuklular Için Genel Af, ölüm cezasının kaldı
rılması ve tUm insan hakları Ihlallerinin durdurulması doO
rultusunda Avrupa çapında Türkiye'deki rejimin üzerinde bas
kı kurmak ... 

3- Insan Hakları Derne!)i 'nin başlattı!)ı kampanyanın he
deflerini ve demokratik güçlerin tüm anti-demokratik uygula
maların ve kurumların kaldırılmasına yönelik taleplerini des
teklemek •.• 

4- TOrkiye'deki rejim tarafından siyasi takibe u!)rayan 
ve Avrupa'da yaşamak zorunda kalan demokratik ve Ilerici güç
lerin konuşmalarını, savunmalarını dile getirmelerini sa!)la
mak ••• 

5- Türkiye'deki gerçek durum ve Türkiye Kürdistanı'ndakl 
savaş konusunda Avrupa demokratik kamu oyunu bilgilendirmek. 
Ba!)ımsız bir devlet kurma hakkı dahil Kürt halkının kendi ka
derini tayin hakkının kabul edilmesi ••• 

6- Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nden, Birleşmiş Millet
lerden ve Avrupa ülkeleri hükümetlerinden Türkiye'deki reji
me bir Genel Af'fın çıkarılması ve ölüm cezalarının kaldırıl
ması do!)rultusunda siyasi ve diplomatik baskı yapmalarını, 
Türkiye'ye yapılan askeri ve polis yardımlarının durdurul
masını talep etmek ••• 

7- tnsan hakları ihlallerinin dogrultusunda gerekli adım
ları atacak uluslararası ve baQımsız bir izleme komisyonu
oun oluşturulması ... 
12 EYLUL REJIMiNE KARŞI ULUSLARARASI MAHKEME KOOR. KOMtTESl 

ARMANCE MAHKIMA MAVNETEVI ** 

1- Hem i kı rı ne rej ima Tırk~ye yen siyası, adli ü huqukl 
dı arene navnetewi de mahkıme u bıke. 

2- ~~-~ gırtlye siyasi_afoya tev!yi, rakirina cezayi ı
damkir!ne u ji bo ku rejıma Tirkiye li Avrupa tekeve bin 
baskiye, qene ku ihlalkirina anti-demokratik li Tirkiyi ben 
seknandin. 

'3- Şirovekirina daxwaze Komela Heqe Mirova ü alikarikirin 
J! bo daxwazi ~i k~l ~ rexıstine din yen li hember kiri
ne anti-~emo~ratık ye rejıma Tirkiye derdikevin. 

4- ~lı~arıkirin ji bo xweparastin ü bi serbesti xeberden 
ya kese peşveru ku ıro ji ber zora rejima Tirkiye mecbur ma
ne li AVrupa dijin. 

5- Di derhaka rewşa Tirkiye ya iroyin de ü diderheka her
ba li.Kurdist~na Tiı:"k~ye ji ter~fi rejima Tirk ve te ıneşan
dın, ınfo~asıyon_ bıdın Avrupayıyan. Ji bo ku ·gele Kurd qe
d~ra xwe pı deste xwe tayın bik e; dewleta xwe a serbixwe 
çebike, bet qebulkirin. 

6: J~ bo k!,J Parl~nto ü Konseya AVrupa, Yekitiya Mile
tan_ u hıkumet_!i! wel~te Avrupa biriye siyasi ü diplomatik li 
r~j!ma T~r~iİe baskı b!kin, ku ew af~y~ tevayi ~erxe ü ceza
ye ıd~kırıne rake, alıkariya leşkerı u ekonomık ji Tirkiye 
re neşıne. 

7- Avakirina Komisiyoneke navnetewi ü serbixwe ya ku ih
lalkir!na heqe mirov~ li Tirkiye mahkum Ü riswa bike, di ve 
derheqe de gavna baveje. 
KOMITA KORD. MAHKIMA NAVNETEWI YA Ll DIJI REJIMA 12 EYLULE. 

*Bu metin, 9-10-11 Eylül 1988'de Avrupa'da başlayacak olan 
1~ Eylül Rejimine Karşı Uluslararası Mahkeme'ye çaQrı broşü
runden alınmıştır. 
** Ew nivis ji breşura "Mahkıma Navnetevi li Hember 12 tıoııe" 
hatiye girtin. 
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