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BINDEST YEKBINI 

LİBYA'DA YENİ BİR GRENADA MI? ... 
Gazetemiz dizgiye verildigi 

sırada, ABD'nin Ingiltere'deki 
üslerinden de yararlanarak 
Libya'yı bombardımanı ile, 
Akdeniz ve Ortadogu'daki ge
rilim yeni boyutlar kazandı. 

ABD ve Libya arasında yer 
alan olayların yeni olmadıgı 
biliniyor. Hatta kimi çevrelere 
göre ABD-Libya "gergin
ligi"ni, 1973 yılında Sirte kör
fezi üzerinde Libya'nın ilan 
ettigi "ölüm hattı"na, onu iz
leyen olaylara dayandırmak; 
ABD'nin son saldırılarını da, 
1979'da ABD'nin Libya elçi
liginin Humeyni taraftarların
ca hasılınası olayına, onu taki
beden gelişmelere, Viyana ve 
Roma baskınlarından Lib
ya'mn sorumlu tutulmasına ve 
Reagan-Kaddafi arasında gi
derek tırmanan söz düellosu
na baglamak mümkündür (!) 
Oysa böylesi yaklaşımlar, 
gerçekçi olmaktan uzak ol
mamn ötesinde, özünde "i
zahı kabil olmayan" emperya
list saldırganlıgı aklama çaba
larının bir ifadesi, ya da en 
azından olayların saptınlmak 
istenmesi dir. 

Çünkü son saldırı olayı , Lib
ya halkını, Libya devrim lideri 
Kaddafi'yi, Ortadogu'daki ra
dikal devletleri ve ulusal-sos
yal kurtuluş mücadelelerini 
hedefleyen, bölge ve dünya 
barışını tehdit eden emperya
lizmin hain planının sadece 
yeni bir halkasıdır. Elbette ki, 
bunu, ABD ve Libya arasında
ki "gerginlik"ten soyutlamak 
dogru de dir. Ancak sözko
nusu "gerginligi" yaratan ve 
tırmaydıran olaylar dizisi, biz
zatihi ABD'nin, Libya ve böl
ge ilerici güçlerine karşı daha 
önceden yüriirlüge koydugu 
çok yönlü bir savaşın ürünle
riydi. Ve savaş, ABD'nin bu 
hain planına uygun olarak ge-

liştirildiı 
-Libya ve önderi Kaddafi 

öncelikle boy hedefi seçilerek 
kıskaca alınmak istendi. Lib
ya'mn Arap ulusal kurtuluş 
hareketlerine ve diğer bazı 
kurtuluş mücadelelerine ver
digi destegi, "terörizm des
tekçiligi" olarak niteleyen 
ABD, özellikle 27 Aralık 
1 985'te vuku bulan Viyana ve 
Roma baskınlarından Kadda
fi'yi sorumlu tuttu. Ve onu, 
düşman ve "terörist" olarak 
göstermek istedi. Emperyalist 
ve gerici propaganda merkez
lerini bu dogrultuda harekete 
geçirme çabalarına girişti. 
Ayrıca Libya'yı en yakın müt
tefiklerinden soyutlamak için 
Suriye ve diğer bölge kurtuluş 
güçlerine gözdagı vermeyi ih
mal etmedi. Özellikle ısrail si
yonistleri ve "Müslüman Kar
deşler" aracılıgıyla Suriye'yi 
tehdit etmek istedi. 
-Libya 'nın politik ve diplo

matik alanda izole edilmesi 
çabaları, ekonomik boykotlar
la geliştirilmek, pekiştirilm ek 
istendi. Yine Viyana ve Roma 
baskınlarının hemen ardın
dan ABD, Libya'ya karşı eka
romik ambargo uygulama ka
rarı aldı. Ve emperyalist-ge
rici müttefiklerinin aynı dav
ranış içine girmelerini istedi, 
onlara baskı yaptı. Ayrıca 
müttefiklerini , Libya'nın elin
deki petrol silah ını, onlara 
t arşı kullanmaya çagırdı. 

-ABD 'nin Libya'ya karşı gi
riştigi bu politik, diplomatik 
ve ekonomik savaş, askeri mü
dahale-darbe hazırlıklarıyla 
sürdürüldü. CIA, yogun çaba
lar harcadı. Karşı-devrimci 
Libyalılara büyük destekler 
verildi. "Müslüman Kardeş
ler" devreye sokuldıı Yine 
ABD, Libya Halk Büroların
daki personelin yakın gözeti-

me alınması için müttefikleri
ne çagrılar çıkardı. Libya 
ordusu içinde kargaşalıkların 
çıkarılması için sinsi faaliyet
ler yogunlaştınldı. Ve Ocak-
1986'da 6.Filo, Sirte Körfezi 
açıklarında deniz ve hava ma
nevralarına başladı. Yaklaşık 
iki ay süren "tatbikatlar"da 6.
Filo, Sirte Körfezi n deki "ölüm 
hattı"rıı geçti. Çıkan çatışma
larda ABD, Harpoon füzeleri 
kullandı; Libya'nın Sirte'deki 
füze ve radar üslerini tahrip 
etti, iki h ücumbatunu batırdı. 
Her ne kadar 27 Mart'ta, 6.Fi
lo Sirte Körfezinden geri çe-
kildiyse de, müdahale 
hazırlıkları aralıksız sürdürül
dü. Nihayet 16 Nisan'da, 
Amerika'nın Ingiltere'deki 
üssünden ve 6.Filo'ya baglı 
"America" ve "Coral Sea" 
uçak gemilerinden kalkan 
F-lll'ler ve onlara eşlik 
eden diger savaş uçakları, Lib
ya'mn stratejik noktalarını, si
vil yerleşim merkezlerini ve 
bizzatihi Kaddafi'nin evini 
bombaladılar. 40'a yakın 
uçagın katıldıgı bombardı
manla birlikte başta BBC ol
mak üzere birtakım emperya
list-gerici propoganda aygıt
ları, Libya'da iç savaşın patlak 
verdigini, Kaddafi'nin ise 
öldürüldügünü ve benzeri ya
lanlan yaydılar. Böylece uzun 
süreli ve çok yönlü hazırlık
larının ürünü olan emperya
list komplo, bütün çıplaklıgıy
la açıga çıktı. 

Ne ki ABD'nin eli kanlı yö
neticileri ve suç ortakları, Lib
ya'da yeni bir Grenadayarat
mayı başaramadılar. Dahası 
ABD yönetiıninin baskıları, 
yoğun diplaması ve propagan
dası, müttefiklerini bile bu işe 
tam anlamıyla razı etmeye 
yetmedi. Hatta ABD'nin Lib
ya'da faaliyet gösteren "ken-

di" tekelleri dahi, Reagan'ın 
boykot çağrısına uymadılar. 
Kısaca ABD yönetiminin 
müdahaleci vekomplocu poli
tikası iflas etti. Başta Sovyet
ler Birligi, sa;yalist ülkeler, 
Baglantısız ülkeler, bölge an
ti-emperyalist-demokratik 
gücleri ve dünya demokratik 
kamu oyununserttepki yepro
testoları ile karşılandı.Ayrıca 
Kürdistanlı örgütler, Libya'ya 
yönelen saldırıları protesto et-
tiler. HSK, KDP-1, 
KIP-GBK, KAWA, PASOK, 
PGDK-1, TKSP-Roja Welat 
ve 'IEKOŞIN yayınladıkları 
ortak bildiriyle, Libya halkına 
ve onun lideri Gaddafi'ye yö
neltilen saldırıları mahkum 
ettiler. Ve lı.itün güçleriyle 
Libya'nın yanında oldugunu 
belirttiler. 

Diger yandan Libya'yı fet
hetmek, Suriye ve diğer kurtu
luşçu örgütleri hizaya getir
mek isteyen ABD, Libya 
halkının emperyalizme karşı 
olan kinini biledi; Kaddafi'yi 
güçlendirdi. Gözdagı vermek 
istedigi Suriye ve bölge kurtu
luş hareketlerinin Libya ile 
olan dostluk ilişkilerini pekiş
tirdi. Bölgedeki anti-emper
yalist-demokratik güçlerin 
saflannı daha bir sıklaştırdı. 
Arap dünyasında ve Orta
dogu'da ABD ve NATO'ya 
karşı radikal egilimlerin geliş
mesi için daha uygun bir or
tam yarattı. Ayrıca Sovyetler 
Birliginin provakatif saldırı 
karşısında Libya'nın yanında 
açık ve kararlı bir tutum al
ması olayı, O'nun, bölgedeki 
anti-emperyalist ve demok
ratik güçlerin gerçek bir mütte
fiki oldugunun bir kez daha 
bilince çıkmasına neden oldu. 

ABD ve suçortaklarının Lib
ya'ya, bölge anti-emperyalist 

devamı s.19'da 
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RQpel 2 ROJA WELAT 

KÜRDISTAN'DA HAYV ANCILIK I-IA.LA 
"ATADAN KALMA YÖNlEMLERLE'Mİ YAPlLlYOR? ... 

Yol d aşlar, 
Bilindigi gibi hareketimiz or

taya çıkışı sürecinde, TKSP 
o portünizminin ülkenin e ko
n omik ve sosyal yapısına iliş
k in "yarı-feodal " belirleme
s ini yetersiz buldugunu ve so
runun araştırılması gerektigi
n i belitti . Ayrıca birimlerin
d en konuya ilişkin araştırına
ya yönelmelerini istedi . Bizde 
b una uygun olarak bölgem iz
d e belli araştırmalar yaptık. 
B unların bir kısmını harekete 
i !ettik, diger bir kısmını da 
i !etmek üzereyiz. Ayrıca başka 
bölgelerde de bazı araştırma
l arımız sonuçlanmak üzere
d ir. Onları da en kısa sürede 
harekete ulaştıracagız. 

Fakat bu ara oportünistleri
m izin konuya ilişkin "yeni" 
b ir "araştırma" yaptıklarını 
duyduk. Ve ögrendigimiz ka
darıyla, piyasaya sürdükleri 
sözkonusu broşürde , yine eski 
" tezlerin de" ısrar ediyorlar. 
Elimize geçmeyen bu broşür 
h akkında, takdir edersinizki 
b ir şey söyleme durumunda 
d egiliz. Ancak bölgemizde 
y aptıgım ız bazı araştırmalar
d an yararlanan ak, · bay
I arımızın hayvancılık konu
sundaki eski ve "yeni" tesbit
lerinde, ülke gerçekliginden 
n e denli uzaklaştıklarını gös
termeye çalışacagız. 

Yoldaş lar, 
Araştırmamıza esas 

a ldıgımız şehir ( ... ), Kuzey 
Kürdistan 'ın büyük şehirle
rinden biri sayılır. Bu yöre 
h alkının temel ge çim kaynagı 
tarım ve hayvancılıktır. Ve 
h ayvan yetiştiriciliginde "ata
d an kalma yöntemler" önemli 

· ölçüde geçerliligini yitirmiş, 
b unun yerini modern hayvan 
yetiştiriciligi almıştır. Şöyle 
ki: 

( ... ) şel;ıir ve merkeze baglı 
köylerde yaptıgımız araştır
malarda, 1981-1985 yılları 
arasında ortalama 4.000 mo
dern besi ahırının oldugu tes
b it edilm i~tir. Sözkonusu ahır
larda her besi döneinde 
400.000 (bin)sıgır beslenmek
tedir. Yılda iki dönem besi 
yapılmaktadır. Dolayısıyla( ... ) 
ve merkez köylerinde yılda 
800.000(bin) sıgır beslenmek
ı edir. 

Yine yukarıdak i rakam lar-

d an da anlaşılacagı gibi her 
ahırda lOOve 100'ü aşkın sıgır 
beslenmektedir. Sözkonusu 

ah ır larda kılasi k ya da "a ta
dan kalma yöntemler" degil , 
tamamen modern hayvan ye
tiştiriciligi yöntem leriyle besi
cilik yapılıyor. Ve yem olarak 
saman, şeker pancarı küspesi 
ve fenni yemler kullanılmak
tadır. 

Ancak devlet yardımı ve k re
d i imkanları sınırlı oldugu için 
Kültür cins veya halk arasında 
"Kırma" denen melez cins 
s ıgırlar oldukça azdır. Melez 
cinslerin, yetiştirilen toplam 
sıgırlara oranı ise% 10-15 'tir. 
Safkanların oranı ise% S'tir. 
Yetiştirilen sıgırların büyük 
çogunlugu yerli cins sıgır
lardır. Bu durum, üretimi 
o lumsuz yönde etkilemekte
dir. 

Sıgır yetiştiriciliginin yanısı
ra özellikle tavukçuluk çok 
hızlı bir biçimde yaygınlaş
m aktadır. 1984-1985 yılların
da başlayan et tavukçulugu 
özellikle yaygınlaştı , yaygın
I aşıyor . 1984-1985 yılı içinde 
( ... )ve merkeze baglı köylerin
de 63 adet "kümes" inşa edii
d i. Bu kümesi er modern alet 
ve araçlarla donatılmış du
rumda. 

Sürekli Veteriner kontrolü 
altında bulundurulan bu k ü
m esi erde, hayvan yetiştirici -
1 igi tamamen bilimsel yön
temlerle yapılmaktadır. Ör
n egin; bir tavugun yumurta
dan çıkışı ile pazarlama duru
m una gelişi 40 ya da SO gün
l ük bir süreci kapsıyor. Sözko
nusu modern kümesierde yıl
da 6 kez üretim yapılıyor . 
Diger bir degişle ortalama 
olarak her kümesde, yılda 
24.000bin tavuk yetiştiriliyor. 
Yine sözkonusu kümesierde 
toplam olarak 1.512.000 adet 
tavuk yetiştiriliyor. 
Ayrıca , yine ( .. . ) ve merkeze 

baglı köylerde aynı moderni
zasyona sahip 40 adet küme
sin 1986 yılında inşa edilerek 
faaliyete sokulacagı ve böyle
ce modern kümes sayısının 
1 OO'ü aşacagı tahmin edi l
mektedir. 

Yoldaş! ar, 
Araştırma yaptıgımız ( ... ) yö

resinde, modern hayvdn yetiş
tiriciligi alanında tesbit ede-

bildigirniz veriler bunlar. 
Ayrıca bunlar dışında küçük 
baş hayvan yetiştiriciliginde 
d e besiciligin yaygınlaşmakta 
oldugu tartışma götürmez. 
Ancak küçük baş hayvan besi
ciligine ilişkin somut veriler 
elde edemedik. 

Bilindigi gibi küçük baş hay
van (keçi , koyun , vb.) yetiştiri
ciligi özellikle şehirlerden çok 
uzak ve daglık yörelerde 
yaygındır. Bu alanlardaki hay
van yetiştiriciliginde "atadan 
kalma yöntemler" görülmekte 
ve hatta yer yer agır basan ka
rekter olmaktadır. Fakat buna 
ragmen, modern hay
vancılıgın etkilerini bu alan
larda da görmek mümkündür. 
Özellikle hayvanların has
talıklara karşı korunmasında, 
yem ve bakım kon u lannda be
lirli gelişme ve degişmeler gö
rülmektedir. Ayrıca bu alan
lardaki hayvan yetiştiriciligi 
d e, esas olarak pazar için 
yapılmaktadır. 

Yoldaşlar, ( ... )yöresinde hay
van yetiştiriciligi üzerine 
y aptıgım ız araştırmalarda 
elde ettigirniz veriler bunlar. 
Bu verilere göre, bu yörede 
yapılan hayvan yetiştirici
liginde, modern hayvancılıgın 
yada besiciliğin üretimin ege
m en bir karekteri haline gel
d igi ve hızla gelişmekte 
oldugu; "atadan kalma yön
temler" in ise, belirgin bir ka
rekter olmaktan kesinlikle 
çıktıgı ve etkinligini yitirme 
s ürecini yaşadıgı açıktır. Ve 
bu veriler, bu bölgede, kapita
l i st hayvan yetiştiriciliginin 
somut göstergeleridir. Kuşku
s uz salt bu yöreye dayanarak 
Kürdistan'daki hayvan yetişti
riciliginin egemen karekteri 
h akkında belirli bir tesbite 
varmak dogru degidir. Ancak 
bu bölgenin de, Kuzey kürdis
tanın bir parçası oldugunu 
hatırda tutmak gerekir. Kaldı 
k i diger bazı bölgelerde de 
y aptıgımız araştırmaların elde 
e dilen ilk sonuçları, bizi dog
rulamaktadır. Bunların da ke
sin sonuçlerını en kısa sürede 
i I etecek ve hareketimizin sos
yo-ekonomik yapıya ilişkin 
araştırmasına gücümüz ölçü
sünde katkıda bulunacagız . 

Yoldaşça selam lar 
·' K.Fırat-Kurdistan 

O KUR VE MUDABİRLERDEN 

GÖREV, ÜLKE ZEMİNİNDE 
SAVAŞIMI Y0KSEL1MEKTİR! 

Yoldaşlar, 
Bilindigi gibi sol siyasal güç

ler,günümüze kadar belirli bir 
süreci yaşadı. Özellikle 12 Ey
lül sonrası dönem, ders almak 
isteyenler açısından ögretici 
oldu. Işte hareketimiz de, 
özellikle bu sürecin ürünü 
olarak ortaya çıktı. O, başta 
TKSP olmak üzere sag opor
tünizme ve "sol" revizyoniz
me karşı mücadelede ihtilalci 
proleter bir çizgi geliştirdi. 
Tüm agır koşullara ragmen 
hareketimizin gösterdigi bu 
gelişme, başta TKSP oportü
nizmi olmak üzere reformist 
ve revizyonist güçleri çileden 
çıkarıyor. Kuşkusuz bu ne
densiz degildir. TKSP oportü
nizminin, diger reformist güç
lerin ve "sol" revizyonizmin 
hırçınlıgını anlamak müm
kündür. Çünkü proleter çizgi
mizin gelişimi, aynı zamanda 
onların maskelerini düşürü
yor. Hala şu ya da bu nedenle 
bu saflarda bulunan militan
Iara yeni yeni degerlendirme
ler yapma fırsatı saglıyor. 

Ancak bu meselenin bir yö
nüdür. Bundan böyle esas be
lirleyici olan, ülke zemininde 
sömürgecilige ve faşizme karşı 
gelişiirilecek pratik mücadele 
biçimleridir. Tarihte buyruk
lada bir halkın kurtuluşuna 
tanık olunmamıştır. Bugün 
sol siyasal güçlerin büyük bir 
çogunlugunun yaptıgı da, ma
lesef budur. Avrupa metrepol
leri ülkemiz Kürdistan'dan 
binlerce kilometre uzaktır. 
Avrupa'dan yapılan kof ajitas
yonlarla, laflarla ve buyrukla
rala, Kürdistan halkını sıcak 
bir savaşın içine çekmenin 
olanagı yoktur. Böylesi yak
laşımlar, ancak ve ancak Av-
rupa batagının ürettigi 
uyuşuklugun, çürüme ve bu
nalımın derinleşmesine hiz
met edebilir. Ve ediyor. 
Uyuşuklugun, çürümenin ve 
bunalımın nedenlerini bilince 
çıkaran hareketimiz, bütün 
bunlardan korunmak ve üstün 
gelmek için ülke zeminindeki 
mücadeleyi geliştirmek ve bu 
yolda atılan adım ları suratle 
güçlendirmek zorundadır. Av
rupa, temel mücadele alan
larımızın istemlerine göre ya
rarlanılabilecek bir alan ola
bilir, Bu anlamda Avrupa'dan 
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yararlanmalıyız. Gerisi varsın 
oportünizme kalsın. 

Yoldaş\ar, 
Düşmana karşı savaşta ve 

binbir türlü olanaksızlıklar 
içinde ortaya çıktığımızı bili
yoruz. Zorluklara, güçlüklere 
ve engellere karşı kararlıca 
m ücadele ederek bugünkü 
noktaya geldik. Kuşkusuz bu 
önemli bir şeydir. Fakat süreç 
duragan değildir. Ülkemizde 
bir savaş hali yaşanıyor. Ve bu 
savaş silahlı mücadele yönüy
le, kabul etmek gerekirki bi
zim dışımızda gelişiyor. Tahtı 
Avrupa'ya kuranların altında 
"bityeniği" aradığı sözkonusu 
silahlı mücadeleye yak
laşımımız, gerçekçidir. Ancak 
PKK önderliğinde gelişen bu 
mücadelenin ulusal kurtuluş 
devrimimize getirdiği yarar ve 
zararları da iyi hesaplamak, 
tahribatlan asgariye indirmek 
için daha ileri ve sağlıklı 
adımlar atmak görevini üst
lenmek zorundayız. Kendisini 
d ünyanın merkezine koyan ve 
kendi kendisini tecrit eden 
PKK'nın, bu politikasıyla sa
vaşı ileriye götürmesi, onu za
ferle taçlandırması uzak bir 
ihtimaldir. Bunu görmeli, 
ülkemizin nesnel koşullarına 

uygun uzun vadeli halk sa
vaşına süratle hazırlan
malıyız. Bunun gerktirdiği gö
revleri omuılamak için ileri 
a tılmalıyız. 

Hiç kuşkusuz reformİstler bu 
yaklasımımdan dolayı beni 
macaracılıkla suçlayacaklar!... 
Ayrıca geliştirilecek böyle bir 
mücadele karşısında "kazan 
kaldıracaklardır". Varsın on
lar kinlerini kussunlar. Dün
yanın hiç bir yerinde refor
mİStlerden izin alınarak dev
rim yapılmamıştır. Bize düşen 
görev, ülkemizin koşullarını 
doğru değerlendirmek; 
halkımızın kabaran gücüne, 
m ücadele yeteneğine güvene
rek ileri atılmak, zorlu bir sa
vaşa hazırlanmaktır. 

Bu inançla, başta kendime, 
Avrupa'nın şu yada bu yöre
sinde bulunan hareketimizin 
kadrolarına ve önderlerine 
sesleniyorum: 

Eger kendimizi Avrupa'ya 
ipotek etmemişsek, hareketin 
bizleri çağırmasını bekleme
meli; ülkeye dalmak için gö
nüllü olarak ileri atılmalı ve 
görev istemeliyiz' 

Eksiklerimiz varsa, yetersiz
liklerimiz varsa ve dahayeter
li unsurlarla daha sağlıklı 

Hareketimizin de içinde bulunduğu beş örgütün. örgüderarası 
çabşmalara son verilmesi, yine devrimci, yurtsever ve anti-
faşist örgütler arasında samimi bir diyaloAunbaşlatılması için 
s ozkonusu örgütlerin merkezlerine gönderdiği aşağıdaki çağrıyı 
aynen yayınlıyoruz. 

Roja Welat Redaksiyonu. 

adımların atılmasını istiyor
sak ve bunu hareketten bekli
yorsak, Avrupa'ya daha iyi 
yerleşmeyi; lafazanlıgı ve boş
boğazlığı bir yana iterek ülke
ye yürümeliyiz. eksiklerimizi, 
yetersizliklerimizi sıcak mü
cadele alanlarından elde ede
ceğimiz taze kanla aşabilir, 
daha sağlıklı adımların zemi
n ini ancak böyle yaratabiliriz. 

Olaylar hııla gelişiyor. Süre
c e müdahaleci olmak için gö
rev başına! 
Yaşasın Kürdistan devriminin 
yolu! 
Yaşasın silahlı halk savaşı! 
Yaşasın TKSP-Roja Welat! 
Kahrolsun Sömürgecilik! 

Rojhat- F.Almanya 

SVRGVNDE SVRGVN 
Yoldaşlar, 
Kaldığımız üçüncü ilticacı 

kampından da sürüldük. Da
ha doğrusu sürgün edildik. 
Her gönderdikleri kamp bu
lunduğumuzşehir veyaköyün 
çok dışında, toplumdan uzak 
yerdedir. Buralarda toplumla 
kaynaşmayı bir yana bıra
kalım, insanlarla sınırlı ilişki
ler kurmak ve geliştirmek bile 

.. 
Sonzamanlarda Avrupa'nın············································································· ne 

değişikyerlerindeçeşitliörgüt- Çatışmalar sadece Avrupa ze- malanyla derinleştiriliyor. 
ler arasında, ölümle sonuçla- mininde ~eğil, önemli b~r ko- Oysa böylesi yaklaşımların 
nan ~tışm~ar olm~.ad~_r. n~~ sahıp olan Ortadogu ze- ideolojik mücadele ile hiç bir 

Bizce sözk~nus.u a-gutl~r mınınde d~ sık sık yaşanıyo_r. ilgisi yoktur. Düşmanlıkları 
yuı:tsever, devrımcı ve antı- -~ı~~r kı, bu ça~ışmalar hıç körükleyen ru üslupların da 
faşı~. konu~a~ını koruduk- bır <:>rgut~ y~~r ~aglaınıyacak, terkedilm esi, yurtsever, dev
larısurece h~çbır ne~~n~_tam~- t~rsı~e tum orgutlere ve d_ev- rimci ve anti-faşist örgütler 
~e~ _hak!ı ~ıle olsa oıgutlerın rımcı harekete onarılma~ı ım- arasındaki sorunların, görüş 
bırıbırlerını . ~orl~ ortadan k~nsı_z zararlar verecektır. Ve ayrılıklarının çözümünde 
kaldırmak ıçın sılaha sarıl- h ıç bır taraf bu çatışmalardan ideolojik mücadele zemininin 
manın gerekçesi . olam~. S~- gal~p ç_~kmayacaktır. . doğru kavranması ve bunun 
lahlı çatışmaya gıren hıç bır Orgutler arasında gıderek örgütler arsında kurulması zo-
tarf haklı olamaz. kan davasına dönüşrnek gibi runlu, ciddi ve samimi bir di-
.. Son ?!aylarda, ı 2 E~ill ~ 980 tehlikeli boyutlara varan bu y alog ile geliştirilmesi gerekir. 
oneesme uzanan, ozellıkle çatışmaları durdurmayı, daha Bu bakımdan, bu yönde ısrarlı 
ı 9~:den sonra giderek deri~- fazi~ k~n dökülm~si~ ~-nle- çaba sarfetmeyi tarihi bir gö-
l~ştirılen hat~ı ve yan!ış P?l!- meyı acı~.~~ hayatı bır gorev rev olarak görüyor; çatışmala-
tı!<al~ı:ı· bel_ırlemelerın, bın- olarak g?ruyoruz. ra taraf olmayı devrimci ve 
bırlerın~. tasfı~e _etme anlayış- Son gunlerde çatışma~arın yurtsever harekete yöneltilmiş 
larının onemlı bır payı vardır. d urınıış olması olumlu bır ge- tehlikeli bir sorumsuzluk 
Biçim_ bakımından faklı bile lişmedir. Ancak, asla yeterli sayıyoruz. 
olsa özü itibarıyla, karşılıklı değildir. Çünkü: Düşmanlık- Bizinanıyoruz ki, sorunların 
biribirlerini tasfiye etmeye yö- ları yaratan nedenler orta yer- ve olumsuzlukların kalıcı çö-
nelen bu politikalar, yurtse- de duruyor. Ve bu nedenler zümü; ülkelerimizde ve yurt 
ver, devrimci ve anti-faşist ideolojik mücadele adına dişında faşizme ve sömürgeci-
güçler arasındaki düşmanlık- karşılıklı "provakatörlük, Jiğe karşı ortak mücadelenin 
ları arttırdı; örgütleri bugünkü hainlik, ajanlık, işbirlikçilik ve ö rillmesi ve yükseltilmesidir. 
atışma ortamına getirdi. Papaz Gapon'culuk" suçla- Bu düşünce ve kararlılık, yurt-

ROJA WELAT Rfipel 3 

mümkün değil. 
Son gönderildiğİrniz kamp, 

yine şehir merkezinden uzak 
ve tenha bir yerdedir. Kendi 
ülkelerinden sürülen çeşitli 
uluslardan insanlar, burjuva 
demokrasisinin hüküm sür
düğü F.Almanya'da, birkamp
tan diğerineve hiçbirgerekçe 
olmaksızın rahatlıkla sürüle
biliya-lar. Ne ki, bu tip. sür
~~nler bile, bazen işe yarıyor. 
O rneğin birçok insan, böylece 
burjuva demokrasisini daha 
iyi tanıyor. 

Diğer yandan sürgünler, sö
zümona KOHL hükümetinin 
entegrasyon (kaynaşma) poli
tikasını da ögretiyor insanla
ra .. Çünkü her sürgünyeni bir 
İzolasyonu beraberinde getiri
yor. Insanlar bir önceki kamp
ta çevre ile kurup geliştirdik
leri ilişkilerden koparılıyor. 
Gittikleri her yeni kampta 
benzer ilişkiler geliştirmeden. 
yine sürgünler gündemleşiyor. 
Kısaca sürgünler İzolasyon 
politikasına hizmet ediyor. 

Işte burjuva demokrasisi! Iş
te KOHL hükümetinin ente
grasyon politikası! Ve işte sür
günde sürgün yaşamı!. 

Roj-Rottweil 

sever ve devrimci harekete 
eğemen olmadıkça olumsuz
ı uklan ortadan kaldırmak 
mümkün olmayacaktır. Örüt
lerin bütününü kapsayan 
olumlu bir diyaloğun bulun
madığı, hiçmr konuda ortak 
eylemin yapılamadıgı bu 
koşullarda sorunlarımızı çö
zemiyecegimizi de bilmeliyiz. 

Bizler, mevcut sorun
larımızın aşılması, olumsuz
I uklann giderilmesi için doğru 
olduğuna inandığımız görev
lerin yerine getirilmesinde ka
rarlıyız. Ve bizce bugün acil 
olarak yapılması gereken, 
çatışmaların durdurulması, 
karşılıklı suçlamalar, düş
manlıklada dolu düşünce ve 
tavırların terk edilmesi ve 
örgütler arasında ciddi ve so
rumlu bir diyaloğun başlatıl
masıdır. 
Aşağıda imzaları olan örgüt

ler olarak; bu doğrultuda 
yapılabilecek her görevi yap
m aya, bu yolda atılabilecek 
başka adımları desteklemeye 
h azır olduğumuzu duyururuz. 
TKP( B) 
TKSP-Roja Welat 
Kürdistan Halk Partisi 
KIP-Geçici Birlik Komitesi 
P artiya Azadi fi Peşketina 

Kurdistan 
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Rfıpel 4 ROJA WELAT 

HALKIMIZAÇISINDANDİRENİŞ VE MÜCADELENİN 

Bilindiği gibi Newroz (yeni 
gün), kaynağını 2598 yıl önce 
yaşanmış bir efsaneden alır. 
Newro'un, Kürdistan 
halkımızın bağımsızlık ve öz
gürlük mücadelesinin bir sim
gesi halini alması da, yine bu 
efsaneye; demirci Kawa'nın 
Dehak adlı ıalim bir hüküm
clara karşı 21 Mart'ta halk kit
lelerini ayaklandınlmasına 
kadar uzanır. Tarih boyunca 
zulme ve zorbalığa karşı dire
nen Kürt halkı, demirci Ka
wa'dan devraldığı bu geleneği 
somut yaşamıyla yaşattı, 
yaşatıyor. Sömürgeci güçlerin 
baskı ve wrbalıkları Kürt 
halkının ulusal bayramını bile 
ona çok görmeleri ve onu ya
saklamaları giderek bu gele
neğe yeni bir öz kazandırdı. 
Ve Newroz, ulusal bir bayram 
olmanın ötesinde zulme, sö
mürü ve baskıya karşı müca
delenin bir sembolü haline 
geldi . Ayrıca 2 I Mart 'ın 
ır kçılıkla mücadele günü ol
masıNewroz'a ayrı bir anlam 
katıyor. Işte 86 Newroz'u da, 
sömürgeci boyunduruk altın
da bulunanülkemizde ve yurt 
dışında bu özüne uygun ola
rak ama degişik biçimlerde 
k utlandı. 

Irak ve Iran Kürdistanı'nda 
kurtuluş güçlerinin , kurtardığı 
vatan toprakları üzerinde öz
gürce kutlanan Newroz, Suri
ye Kürdistanı 'nda kitlesel gös
terilerle kutlandı. Cezire böl
gesinde sıkı "güvenlik" ön
lemleri altında yap;lan kutla
ma gösterileri olaysız geçer
ken, Suriye 'nin başkenti Şam 
ve Efrin-Kobank 'da yapılan 
·:korsan " gösteriler engellen-

rnek istendi. Çıkan olaylarda 
3 kişi öldürüldü ve birçok in
san yaralandı. Kuzey Kürdis
tan'da sömürgeci-faşist Türk 
devletinin halkımıza dayattığı 
azgın savaşa rağmen , bazı yö
relerde ateşler yakıldı. Ve 
vahşet saçan sömürgeci teröre 
karşı bazı eylemler yeraldı. Kı
sacası baskı, terör ve saldırı
ların , halkınuzın mücadelesi
ni engelliyemiyecegi ; Ne
wroz'ların yasaklara rağmen 
kutlanacagı bir kez daha gö
rüldü. Ancak devrimci ve 
yurtsever güçlerin dagınıklıgı , 
karşılıklı biribirlerini tasfiye 
yönelimlerinin yarattığı so
runlar ve benzeri başka ne
denlerden dolayı 86 Newroz'u 
da, ulusal demokratikgüçlerin 
ortak ve güçlü direnişlerine 
dönüştürülemedi • 
YURf DIŞINDAKI NEWROZ 

KUTlAMALARI 
Baskı, zulüm, sömürü ve iş

sizligin vatanlarından uzak
laştırdığı kürdistanlı işçi ve 
emekçiler de, her yıl oldugu 
gibi bu yıl da bulundukları 
ülkelerde yığınsal olarak Ne
wroz'u kutladılar. Roja Welat 
Dayanışma ko m i teleri de, 
F.Almanya 'nın Stuttgart, 
Hamburg kentlerinde kendi 
güçleriyle , yine F.Alman
ya'run Frankfurt Kentinde ve 
Danimarka'da da bazı yurtse
ver, ilerici ve devrimci güçler
le birlikte düzenledikleri ge
celerlc kutladılar . Ayrıca 
Stockholm 'da Kürdistan der
nekl eri Federasyonu'nun ter
tipiediği Newroz gecesine ak
tif olarak katıldılar. Yogun aji
tasyon ve propaganda çalış
ın aları yaptılar. 

STUTIGARTVE HAMBURG 
NEWROZ GECELERI 
22 Şubat'ta Stuttgart'ta, 

lMart'ta Hamburg'da düzen
lenen Newroz kutlamagecele
rinde zengiR bir program ser
gilendi. "Ey Newroz" koro
suyla açılan gecelerde, çeşitli 
folklor gösterileriyle Antep, 
Bingöl ve Bitlis oyunları sergi
lendi . Frankfurt Kürdistan 
Kültür Merkezi 'nin hazır
ladığı pandominle , baskı ve 
katliamlara karşı direniş can
landırıldı. Gecelerin program
Iarına ozanlar, Berti, Dılgeş ve 
Rabun Stutgart'ta yine Berti, 
S.Dogan ve Rençber Ham
burgta eşlik ettiler. 

Ayrıca Roja Welat Newroz 
Komitesi adına yapılan ko
nuşrnalarda günün anlam ve 
önemi belirtildi. Kısaca dünya 
ve bölgemiz Ortadogu'daki 
gelişmelerinanalizi yapıldı. Ve 
konuşma şöyle sürdürüldü : 

.. . "Bugün de parçalı bir sö m ür
ge durumunda bulunan ülke
miz Kürdistan, Ortadogu'daki 
savaş ocagının önemli bir 
odağı, emperyalizmin ve sö
ınürgeciligin zayıf bir hal
kasıdır. Kürdistan ulusal kur
tuluş güçleri ise , bu bölgede 
önemli bir konuma sahiptir. 
Ortadoguda gelişen An
ti-emperyalist mücadelenin 
güçlenmesi ve yeni bir nitelik 
kazanması , ülkemiz devrimi 
için daha elverişli koşullar ya
ratacaktır. Bu bakımdan böl
gedeki gelişmelerin yakından 
izlenmesi , değerlendirilmesi; 
sömürgecilige karşı savaşın 
emperyalizm ve siyonizme 
karşı mücadele ile birleştiril-

mesi gerekiyor. Kürt ulusal 
hareketi bu nesnel gerçekligi 
kavradığı ve buria uygun bir 
politika geliştirebildiği ölçü
de , bölgedeki stratejik mütte
fikleri arasındaki yerini güç
lendirecek, sömürgeci-faşist 
ve gerici devletlerin oyun
larını bozacaktır. 

Kardeşler! 
Emperyalizmin ve söınürge

ciligin zayıf bir halkası duru
munda bulunan ülkemizin en 
büyük ve en önemli parçası , 
boydanboya amansız bir savaş 
alanına dönüştürülen Kuzey 
Kürdistan 'dır. Bizleri 
hazırlıksız, halkıınızı silahsız 
ve savunmasız yakalıyan sö
ınürgeci faşist düşman bugün 
için güçlüdür. Düşmanın içte 
ve dışta karşı karşıya bulun
duğu agır sorunlara, açmazla
ra rağmen bu, böyledir. Bunu 
böyle görmek gerekir . Fakat 
yarınlarda durum kesinlikle 
böyle olmayacaktır. Çünkü 
hiçbir ordu ne kadargüçlü ve 
modern silahlarla donatılmış 
olursa olsun, halkın bagrın
dan yükselen bagımsızlık ve 
özgürlük ateşi karşısında da
yanamaz. Yenilgiye ugramak
tan kurtularnaz. Işte "kahra
man" ordusuyla böbürlenen 
sömürgeci Türk devleti , bu
nun bilincindedir. Dahası o, 
dayatılan savaşın, Kürdistan 
daglarında katledilen yurtse
verlerin , tarlalarında kurşun
lanan köylülerin, köy mey
danlarında işkence altında 
can verenlerin akıtılan kan
larının ördüğü kalın duvarları 
görüyor. Ve bunu gördügü için 
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ROJA WELAT Rupel 5 

SEMBOLÜ OLAN NEWROZ COŞKUYLA KUTLANDI 

de esaret zincirlerinin başında 
p arçalanacagından korkuyor. 

Ancak halkımızın vatanın 
bagımsızlıgı ve özgürlügü için 
verilen mücadeleye her gün 
daha bir sahip çıkması, ulusal 
bilincin gelişip yaygınlaşması, 
yıgınlarda sömürgeci yöneti
me karşı kin ve nefretin 
önemli boyutlar kazanması ve 
faşist -sömürgeciligin soyut
lanması zafer için yeterli 
degildir. Kürdistan işçi sınıfı 
ve halkı lehine gelişen bu nes
nel sürece, radikal müdahale
lerde bulunabilecek öznel 
ögeyi, devrimci alternatifi ya
ratmak gerekiyor. Işte sömür
geci-faşist düşmanı bugün 
için güçlü kılan esas neden de, 
böyle bir alternatifin yaratıla- · 
mamasıdır. Ki bu, TI<SP-Ro
ja Welat olarak ortaya 
çıkışımızın da önemli bir ne
denidir. 
Faşizmin altıcı yılında, saglı 

"sol"lu, irili ufaklı yurtse
ver-devrimci örgütlerin ezici 
bir çogunlugunu bogazlarına 
kadar içine çeken bunalım he
n üz aşılmış degil. Bugünkü 
bunalımın ideolojik, politik ve 
örgütsel nedenlerine, 12 Ey-

. I ül'ün hemen sonrasında işa
ret ettigirniz zaman, kimileri 
bunu ciddiye almıyor; kimileri 
de bir iki aylık ömrümüzün 
oldugunu iddia ediyorlardı. 
Ne var ki, derinleşen bunalı
ma ragmen Roja Welat hare
ketinin gösterdigi gelişme ve 
zaman haklı ve dogru oldugu
muzu kanıtladı. Fakat işimiz 
bitmiş, sorumlulugumuz hafi
flemiş degil. Aksine görevimiz 

dahada agırlaşmıştır. Agır
laşan görevlerimizin başında, 
devrimci-demokratik hare
keti tehdit eden çürümeye, 
d evrim ci alternatifin yaratıl
masını yadsıyan egilimlere 
karşı gerekli panzehiri üret
mekgeliyor. Ideolojik-politik 
hattımızla, bu yolda önemli 
bir mesafe katettik. Ancak bu 
yeterli degil. Bunu kitlelerin 
patlayıcı birikimleri ile ete ke
mige büründürmek; ülke dev
rimimizin mantıgına uygun 
çalışma ve eylem biçimleriyle 
geliştirmek için süratle hazır
lanmak gerekiyor. Çünkü son 
tahlilde belirleyici olan budur. 

Ikincisi, ne 9 biz, ne işçi 
sınıfını sag birçizgide bölmek 
isteyenler ve ne de kendilerini 
dünyanın merkezine koyan
lar, tek başlarına alternetif 
olamazlar. Kendisini böyle 
gören ya da göstermek iste
yenlere de aklı başında insan
lar inanmaz. Ulusal kurtuluş 
d cgişik sınıf ve katmanların 
eseridir. Bu bakımdan ulusal 
kurtuluş cephesinin adım 
adım iirülmesi, kendisini da
yatan tarihsel bir görevdir. 
Ancak yaşadıgımız dagınıklık, 
bölünmüşlük, yetersizlik ve 
çürüme ortamında, bir anda 
bunun üstesinden gelmek ko
lay degildir. Bunun için, ülke 
zemininde mücadeleyi geliş
tirmenin yanısıra tehlikeli bir 
hastalık, kitleleri avutmanın 
bir aracı, Avrupa metropolle
rinde yan gelip yatmanın gü
zel bir "gerekçesi" haline geti
rilen "birlik" tüccarlıgının ip
ligini pazara çıkartmaktan işe 

başlamak gerekir. Herkesin, 
her örgüt, parti yada gurubu n 
"birlik"ten yana görüldügü 
günümüzde, her türlü hokka
bazlıgı-n, makyavelizmin ve 
tasfiyeciligin de yine bu mas
ke altında yapıldıgı bir sır 
degildir. 

Roja Welat çıkışıyla birlikte 
"birlik" sorununu gündemine 
koydu. etkin ve kararlı bir 
ideolojik mücadele yürüttü. 
Bunu ideolojik planda derin
leştirecek; somut pratik adım
larla "birlik" tüccarlarını si
lahsızlandırma yolundaki ça
bamızı yogunlaştıracagız. 
Ülke, hepimizin ülkesidir. 
Yurtsever-demokrat insanlar 
ve kitleler buna seyirci kalma
malı. Müdahaleci ol
malıdır.( ... ) 
Konuşmalann sık sık, "bıji 

Newroz", "bıji Roja Welat" ve 
benzeri sıloganlarla kesildigi 
S tuttgart ve Hamburg gecele
rinde toplam 1.000 kişi do
layında izleyici vardı. Her iki 
gecede de Newroz'un direniş
ve mücadele gelenegi coşkuy
la yaşatı ldı. Dost ve dayanış
macı örgütlerden gelen mesaj
lar okundu. Rlistin Halk Kur
tulilli Cephesi adına Hamburg 
gecesine katılan bir yoldaş 
yaptıgı konuşmayla Filistin ve 
kürdistan halklarının da
yanışma ve işbirliginin önemi
ni vurguladı. 

DANİMARKA'DA NEWROZ 
Danimarkada Newroz, 15 

Mart'ta düzenlenen kitlesel 
bir gece:ı1Ie kutlandı. Ala ~!z
gari, KIP-GBK, TKKKO, 

TKSP-Roja Welat veTKP(B) 
Danimarka örgütleri tarafın
dan ortaklaşa düzenlenen 
Nwroz gecesine, "Sol Birlik" 
örgütlerinin engelleyici ve bö
lücü çabalarama ragmen 1200 
cıvarında izleyici katıldı. Zen
gin bir programın sergilendigi 
gecede, Koma Şengal Hakkari 
oyunlarıyla büyük ilgi topladı. 
Ayrıca Koma Nergiz müzik 
gurubu, Berti, Gulistan ve Şı
van saz ve türküleriyle geceye 
renk kattılar. Saz ve türkülere 
halaylarıyla eşlik eden kitle 
geceye, şimdiye kadar Dani
maka'da kutlanan Newrozlar- · 
da ~rülmemiş bir coşku ka
zandırdı. 

Newroz'un kitlesel ve coş
kuyla kutlanmasını engelle
mek amacıyla aynı tarihe 
denk düşürülen "göçmen kül
tür gecesi", "Sol Birlik" örgüt
lerinin hezimetiyle soçun
landı. Dolayısıyla kitlelerden 
saglanan destek ile, Newroz'u 
"solistler geçidi"ne dönüştür
mek isteyen reformİst blokun, 
Danimarka'daki bu oyunları 
da boşa çıkarıldı. • 

FRANK.RJRT GECESI 
Yine 5 Nisan'da, Frankfurt 

Kürdistan Kültür Merkezi, 
Frankfurt Ilericiler Birligi, 
Kurtuluş Yolu, Işçi Gerçegi ve 
I ranlı bir örgütü n ortaklaşa 
düzenledikleri bir geceyle 
Frankfurt'ta da Newroz coş
kuyla k utlandı. Degişik ulusal 
kültürlerin sergilendigi gece
de, BCrti, Dılgcş ve S.Dogan 
saz ve türküleriyle programa 
katıldılar. Geceye 400 kişi do
I ayında izleyici katıldı. 
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RQ~J6R~WELAT------------------------------------------------------------

8 MART ULUSLARARASI 
KADlNlAR GtlNO - ------· 

8 'Mart uluslararası kadınlar 
günü, bu yıl da dünyanın 
birçok yerinde kutlandı. 
Kadınlar gününün ortaya 
çıkışı 1910 yılianna dek 
uzarur. 

Dünya saıyalist kadınları, 
i kincikonferansını 191 O yılın
da yaptılar. Klara Zetkin'in 
koQferansa sundu~u öneriler
den biri de, yılın bır gününün 
uluslararası kadınlar günü 
olarak ilan edilmesiydi. Böyle 
bir önerinin ortaya atılmasın
daki amaç, kadıniann oy 
hakkı istemlerini destekle
mek, degişik ülkelerdeki işçi 
ve emekçi kadınların dayanış
masını yükseltmek ve bu günü 
mücadele-dayanışma günü 
qlarak kutlamaktı. 

Dk olarak ı911 yılında 
kadınlar günü degişik yerler
de ve degişik tarihlerde kut
lanmaya başlandı. Isveç'te 1 
Mayısla birlikte, Almanya ve 
Avusturya'da ı9 Martta kut
lamlı. O zaman kutlama tarih
lerini, uluslararası kadın sek
reterligi tesbit ediyordu. 

Bir yıl sonra kutlama tarihi 
ı2 Mayıs olarak degiştirildi. 

Kadınlar günü, Isveç, Almanya, 
Hollanda ve Avustuıya'da ı2 
Mayısta kutlandı. 
Kadınlar günü ilk kez ı914 

yılında 8 Mart pazar günü kut
landı . Pazar gününün tek res
mi tatil olmasından dolayı, ilk 
yıllarda pazar günlerinde bu 
günün kutlanmasına çalışıldı. 
Kadınlar gününün daha son

ralan her yıl 8 Martta kutlan
masının en büyük nedeni, 
Sovyet işçi-köylü ve asker 
kadınlarının 8 Mart ı9ı 7'de 
(eski takvime göre 23 Şubat) 
Petrograd caddelerinde ek
mek için yürümeleri oldu. 

Sovyet Devriminin ardından 
ı 9ı9 yılında Komintern ku
ruldu. Bir dizi ülkede komü
nist partileri oluşturuldu. Bu
nunla beraber daha önce 
dagılan Uluslararası Kadın 
Sekreterligi, Alman saıyalist 
militan kadın Klara Zetkin'in 
öncülügünde yeniden kurul
d u. KI ara Zetkin 1921'de Ko
mintern üyesi tüm partilere 
gönderdigi yazılarda, kadın lar 
gününün bu partilerce de 8 
Martta kutlanmasını istiyor
du. 

8 MAKf VE KADlN SORUNU 

Ikinci Uluslararası Kadın 
Konferansı, Ternın uz ı92ı 'de, 
Moskova'da yapıldı. Bu kon
feransta, kadınlar gününün 8 
Martta kutlanması karar a'Itı
na alındı. O yıldan beri Dünya 
Kadınlar Günü, şartlar ölçü

sünde kutlanabilen her yer
de 8 Marttakutlanmaktadır. 

8 MART'IN DEVRİMcİ özV 
DE~İŞTİRİIMEK iSIENiYOR 

Yukarıdaki kısa tarihçeden 
de anlaşıldıgı gibi, 8 'Mart işçi 
ve emekçi kadınların sömürü
ye, baskı ve eşitsizlige karşı 
sürdürdükleri mücadelenin 
bir kazanımıdır. Bu ka
zanımın korunması ve yeni 
yeni mevzilerle pekiştirilmek 
istenmesi burjuvaziyi rahatsız 
ediyor. ı Mayıs işçi bayramını, 
bahar bayramı olarak ilan 
eden burjuvazi, 8 'Martın da 
devrimci özünü boşaltmak; 
onu, bir eglence gününe dö
nüştürmek istiyor. 

Bilindigi gibi başlarda burju
va kadınları, 8 Martiara ilgi 
göstenniyorlardı. Ancak Bir
leşmiş Milletierin ı975'te 8 
Mart'ı tüm dünya kadın
lannın günü ilan etmesinin 
ardından, degişik karekterde 
kadın örgütleri 8 Mart olayıy
la ilgilenmeye başladılar. Kuş
kusuz bu, nedensiz degildir. 
Amaç, 8 Martın devrimci özü
nü boşaltmaktır. Burjuvazinin 
bu yönelimine izin verme m eli, 
8 Martın devrimci gelenegini 
yaşatmak için mücadele etme
liyiz. Devrimcilerin amacı, her 
türden kadını biraraya topla
mak degil; kadın-erkek tüm 
ezilen ve söürülenlerin kurtu
luşu, sömürüsüz, baskısız bir 
dünyanın kurulması ol
malıdır. 

Kadın Sorunu 
Toplumsal Bir Sorundur 

Kadın. sorunu, toplumsal bir 
sorundur. Her toplumun eko
nomik ve saıyal yapısındaki 
degişmelere baglı olarak 
kadının durumunda da degiş
meler olur. 

Insanlar ilkelkomünal toplu
mun ilk evresinde göçebe ha
linde yaşıyordu. Yiyecek ola
rak da topraktaki bitkileri, 
kökleri, meyveleri yiyiyor
lardı. Her şey ortaktı. Yiyecek
ler beraber toplanıyor, eşit 
paylaşımı yapılıyordu. Günü
müzün aile, din, hukuk ve 

devlet gibi üst yapı kurumları, 
ilk insana yabancıydı. Çünkü 
toplum, henüz sınıfiara bö
lünmemişti. Kadın ve erkek 
arasında hiçbir ayrım yoktu. 
Kadında erkek de çalışıyordu . 
Cinsel yaşam için de kurallar 
konmamıştı. 

Üretim araçlarının gelişmesi, 
tarım olanaklarının artması, 
yerleşik yaşamı beraberinde 
getirdi . Böylece ilk işbölümü 
ortaya çıktı. Toprak ve elde 
edilen ürünler halen ortaktı. 
Kadın, böylelikle üretime 
katılmanın yanısıra ev işlerini 
de düzenlemeye başladı. Ve 
yeni tip aile ortaya çıktı. Kan
daş aile de, kuşaklar arasında 
cinsel ilişkiler yasaklandı. 

Ilkel komünal toplumda, ço
cukların analannın bilinmesi, 
soy zincirinin ana tarafından 
tutulması saglanmıştır. Onun 
için bu tür aile biçimi anaerkil 
aile olarak adlandırılmıştır. 

Üretim güçlerinin gelişimi, 
hayvancılık, çiftçilik ve ma
denlerin bulunması, işlenmesi 
vb. yeni işbölümlerini ortaya 
çıkardı. Hayvanların evcilleş
tirilmesi, bitkilerin ekilmesi, 
ulaşılan üretim düzeyi, toplu
mun tüm üyelerinin beslen
melerini, hatta artı ürün elde 
edilmesini sagladı. Eski ürün
ler çanak-çömlek içinde ko
runabiliyor, gerisi artık-ürün 
olarak kalıyordu. Ulaşılan bu 
aşamada, toplumun güçsüz 
sayılan kesimleri (kadınlar ve 
yaşlılar), giderek üretimden 
uzaklaştırıldı. Evin geçimini 
erkek üstlendi, kadınsa ev işi, 
çocuk bakımı, el sanatları gibi 
işlerle ugraşmaya başladı. 

Ortak çalışma ile elde edilen 
ürünün ortak paylaşımı yavaş 
yavaş ortadan kalkmaya baş
ladı. Üretim arşiarı üzerinde 
özel mülkiyet belirdi. Özel 
m ülkiyetin ortaya çıkmasının 
ardından, ilk düzene sokul
ması gereken mirasa ilişkin 
uygulamaydı. Erkek hayvan 
sürüsünün, iş aletlerinin ve 
daha sonra oluşacak kölelerin 
sahibiydi. Erkegin aile içinde
ki durumu iyice güçlenmişti. 
Miras hukukunu çocukların 
yaranna degiştirmek gereksi
nimi duyuluyordu. Ayrılma 
halinde kadına sadece ev eş
yalan kalırken, erkek sahip 
oldugu çalışma aletlerini, hay
vanları vb. beraberinde götü-

ŞERMİN 

rüyordu . Sonraları çocukların 
da, anaların soy zincirinden 
çıkarılmalan kararlaştırıldı. 
Ve oobalık soy zinciri miras 
hukuku kurulmuş oldu. Bu 
degişikligin ardından, ilk kez 
komünal toplumla birlikte 
anaerkil aile de tarihe karıştı 
ve yerini ataerkil aile aldı. 
Erkek evde bile idareyi aldı. 
Kadın giderek çocuk dogur
ma, ev işi görme ve keyif aleti 
haline getirildi, köleleştirildi. 

Ilkel komünal toplumun ev
riminde kadının toplumsal 
konumunda görülen bu degiş
meler, komünal toplumun ye
rini alan köleci toplum, daha 
sonraları feodal toplum ve 
onu izleyen kapitalist toplum
daki ekonomik, sosyal, siyasal 
ve kültürel gelişme ve degiş
melere baglı olarak devam et
ti. Topluıniarın evriminde 
kadınların rolü ve konumu, 
başlı başına bir araştırma ko
nusudur. Ve bu yazımızın kap
samını aşar. 

Ancak kapitalizmin, kadının 
toplumsal konumunda ya
rattıgı ciddi degişikliklere kı
saca da olsa deginmekgerekir. 

Bilindigi üzere ilkelkomünal 
toplumun belirli bir evresinde 
üretimden çekilen kadın, ka
pitalizm tarafından yeniden 
üretime sokuldu. Ve bunun 
için bazı burjuva reformlar 
yapıldı. Ne ki, kapitalizm, ne 
kadını düşündügü için ve ne 
de kadın-erkek eşitsizligini 
ortadan kaldırmak için bunu 
yaptı. Aksine o, kadını daha 
fazla sömünnek, onu ucuz iş
gücü olarak da ku Ilanmak için 
bu yola başvurdu . Üretim sü
recine katılan kadın, zamanla 
bu gerçegi daha iyi kavradı. 
Burjuva reformlarla sorunun 
çözümlenmeyecegini gördü. 
Dolayısıyla ooskıya, sömürü
ye ve her türlü eşitsizlige karşı 
gelişen mücadelede yerini 
aldı, alıyor. Işçi ve emekçi 
kadınların ulusal ve toplumsal 
mücadeleyeyönelmeleri ise, 
burjuvaziyi tedirgin ediyor. 

Bu yüzden burjuvazi, işçi 
emekçi kadını kendi cinsine 
mensup fakat sömürücü sınıfa 
dahil burjuva kadınla birleş
tirmek için yogun bir çaba 
harcıyor. Oysa başını degişik 
türden feministlerin çektigi 
b u tür akımların temel amacı , 
kadını, gerçek kurtuluşu için 
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mücadeleden uzaklaştırmak; 
onun mücadelesini saptırmak, 
sımfsal karekterini saklamak 
ve sorunlan ucuz reformlarla 
bastırmaya çalışmaktır. Au
gust Bebel bu konuda şöyle 
diyor: 

"Bizim amacımız burjuva sü
frajetlerinin istediği gibi, bu
günkü düzende kadınla 
erkeğe eşit hak sağlamak 
değil, bundan daha ileriye gi
derek, bir insanı diger insana 
muhtaç yapan baglan kırmak, 
her iki cinse de bağımsızlık 
vermektir. Kadın sorununun 
çözüııllenmesi, toplumsal so
runların, toplumsal düzen so
rununun çözümlenmesi de
mektir. Bu nedenle, kadın so
rununu kesin şekilde çözüm
I emek isteyenler genel top
lumsal sorunları bütün insan
ların yararına göre çözümle
rnek isteyenlerin, yani sosya
listlerin cephesine girmeli
dir." (A.Bebel, Kadın ve Sos
yalizm, s.12) 

Yine Alexandra Kollontay'ın 
aşşağıdaki sözleri, yukarıda 
sözünü ettiğimiz konuyu doğ
rular niteliktedir: 

"( ... ) Feministler ve burjuva
lar, kadınların süreç içinde 
politik hayata atılmalarında 
ekonomik ilişkilerin temel ca
nalıcı, gerçek rolünü inkar 
ediyorlar. Bunun yerine top
lumdan, sağduyu bekliyorlar 
ve en yüksek adalet ve in
sancıl duygular adına, günü
müzün uygar insanlığının 
kadınlarla erkeklere aynı 
hakkı tanımasını bekliyorlar ... 

"( ... ) Feministler, kendilerini 
cinsiyet eşitliği çerçevesinde 
oluşturdukları idealist düşün
celere saplamışlar. Toplum 
ekonomisi biliminin kadın
ların dereceli özgürlüklerin in, 
e konomik faktörlerin gerçekçi 

. durumunda yattığı yolunda 
biçimlendirdikleri gerçekliğe 
d e yan çiziyorlar. 

"( ... ) Burjuva sımf kadın
larının, kadınlara eşit politik 
haklardan anladıklan nedir? 

"Politik haklar -onlar için 
sımf ayrıcalığının yaşamda 
sağladığı kolaylıklardan ya
rarlanmak- ki bu haklar şim
di sadece burjuva sınıferkek
leri. için geçerlidir. Proleter 
kadın için, elde edilecek poli
tik haklar, mücadele sürecin
d e, kapitalist sisteme karşı 
kullanılacak bir silah, burjuva 
kadın için se aksine, kendi 
sımf hakimiyetini güçlendir~ 

mede yeni bir yöntemdir .. " 
(Alexandra Kollontay, 
Kadının Politik Hakları Için 
Mücadele, s.16) 

Kadın, gerçek kurtuluşunu 
komünizmde bulur. Kaptalist 
toplumda kadının siyasal ve 
toplumsal hayata kollektif 
katılımını engelleyen bir dizi 
sorun vardır. Sosyalizmde 
kadınlar, kendilerini geliştir
mek, okumak, çalışmak gibi 
ana imkanlara kavuşurlar. 
Kadını eve hapseden evişleri, 
çocuk bakımı gibi sorunlar 
sosyalist toplumda, toplumsal 
bir karekter kazanır ve kollek
tif kreş, çamaşırhane, yeme
khaneler vb. sayesinde orta-
dan kalkar. Böylelikle 
kadın-erkek eşitligine giden 
yollar sağlanmış olur. 

Kadın sorununu burjuva dü
zenin sınırları içinde hallet
menin mümkün olacağına 
inananlara Lenin şöyle sesle
niyor: 
"Kadın işçi hareketi, yalnız

ca biçimsel bir eşitlikle yetin
mez Onun baş görevi, kadının 
ekonomik ve toplumsal eşit
liği için savaşım vermektir." 
"Baş görev kadını toplumsal 

üretime katmak, onu evin kö
leliğinden, mutfagın ve çocuk 
odasının bunaltıcı, aşşağı
layıcı, ebedi ve başka hiç bir 
şeye yer bırakınıyan baskısın
dan kurtarmaktır." (Lenin, 
Top. Yap. s.421) 

Bunu yaratmak için de görev, 
ulusal kurtuluş ve sosyalizm 
m ücadelesinde işçi sınıfının 
yanında mücadele etmektir. 
Tekrar Lenin'den bir alıntıyla 
bu konuyu pekiştirmenin ye
rinde olacağı inancındayım: 

"Bir burjuva cumhuriyetinde 
(yani toprağın, fabrikaların, 
hisselerin vb. özel mülkiyeti 
olan yerlerde), bu en demok
ratik cumhuriyet olsa bile, 
kadınlar hiçbir zaman, dün
yanın hiç biryerinde erkekler
le tam eşit haklara kavuş
mamışlardır. Büyük Fransız 
Devriminden bu yana 125 yıl 
geçmiş olmasına karşın bu du
rum böyledir." 
"Avrupa'nın en geri kalmış 

ülkelerinden birindeki Sovyet 
iktidarı, iki yıllık kısa bir dö-
n em içinde kadının 
bağımsızlığa kavuşması, eşit 
düzeye getirilmesi yolunda, 
dünyanın ileri aydın demok
ratik cumhuriyetierinin 130 
yılda yapamadıklarından faz
lasını yapmıştır." 

TÜRKIYE VEKVRDİSfAN'DA 
KADlNLARlN DURUMU 
Faşizmin iktidarı sürecinde, 

yıllardır süregelen çirkef bur
juva yayınları yoluyla, yön 
ş aşırtı cı, kadınları kişiliksiz
leştiren kapitalist politika had 
safhaya vardırılmıştır. 
Bakın boyalı Türk basınına, 

sözüm ona kadın dergileri ve 
kadın köşelerine. Hiç birinde 
kadınların sorunlarından sö-· 
zeden tek satır bulamazsınız. 
Bunun yerine, nasıl daha gü
zel olunur, çocuk bakımı, gü
zel giyinme, moda, makyaj 
malzemeleri, "ünlülerin" ha
yatları, sevgilileri, mücevher
leri, artist olmanın yollar gibi
sinden yazılar yazılır. Amaç, 
k adınlarımı:u kişiliksizleştir
m ek, içi boş, pasif kuklalar ha
line getirmek, böylelikle nüfu
sun yarısını oluşturan kadın
lardan kurtulmaktır. Amaç, 
sımf bilincini bulandırmak, 
kadınları istenilen kalıba sok
maktır. 

Burjuva dergileri, yayınlar, 
radyo, TV, reklam lar, düzenin 
egitimini bu tür yollarla 
kadınlara götürüyorlar. Be
nim istediğim kadın tipi böy-
1 edir, böyle olun diyorlar. 
Kadınların toplumsal-eko
nomik hayata atılması, kişilik
I i, bağımsız karar veren, bilgili 
insanlar haline gelmesi, kapi
talistlerimizin işine gelmez. 
Kadınlarımı:u toplumsal ha
yat ve gelişmelerden uzak tut
mak, burjuvazinin baş görev
lerinden biridir. Burjuva 
basınının, reklamların kafalara 
yerleştirmeye çalıştığı kadın 
tipinin, etkisini, baskısını his
seden ve buna özenti duyan 
kadınlarımız da az degildir. 
Zengin olmak için büyük şe
h iriere kaçan genç kızlarım ız, 
hayalinin prensini bulmak 
için, habire süs eşyalarına pa" 
ra yatıranlar, vaktini bu tür 
boş hayallerle geçirenler, bu
n un açık örneki eridir. 

Burjuvaziye göre kadın: "içi 
boşaltılmış, düşüncesi yok 
edilmiş, vitrin süsü, parayla 
alınabilecek bir eşya, süsü bo
z ulunca tekme vurulacak bir 
paçavra"dır. Burjuvazinin ka
fa bulandırmada, kadınları 
köleleştirmede en çok kul
landığı araçlardan biri de din
dir. Bunun canbazlığını ya
panlar da din tüccarlarıdır. Iş
te size Türkiye'den bir örnek: 
Nakşi bendi tarikati şeyhle
rinden Mahmut Hoca, Fatih'te 
Yavuz Selim Camiinde kadın-
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lar için erdiği vaazda şunları 
söylüyor: 

" ... Şeriatı uygulamak ayıp 
değildir. Aksini söyliyenleri 
dinlemeyin. Erkeklerin elini 
sıkmayın. Erkeklerle konuş
mayın. Boş işlerle uğraş
mayın. TV seyretmek, gazete 
okumak boş şeylerdir. Müslü
manlığın şartlarını yerine ge
tirmeyen cehennemde yedi 
bin sene yanacaktır." (7 Ekim 
1985 Milliyet) 
Hocamıza göre kadınların 

kitap, gazete oku ması, TV sey
retmesi boş şeylerdir. Ona gö
re kadınlar, dünyadan elayak 
çekecek ve sadece efendileri
mize kulluk kölelik yapacak
lardır. 

Işin gülünç yanı, faşist reji
min sözcülerinin, kadınlara 
karşı her türlü aynıncılığın 
önlenmesi sözleşmesine imza 
a tmaları. BM tüzüğüne göre 
d üzenlenen sözleşmeyi, Türk 
hükümeti, 24 Temmuz 1985'
te bakanlar kurulunda da 
onayladı. 

Kadınlar da beraber olmak 
üzere halklarımıza acının en 
katmerlisini yaşatan, onları 
zindanlara atan, açlıga mah
kum eden faşistlerimizin, bu 
türden sözleşmelere imza at
malan, kadınlarımız ve halk
lanmız nezdinde hiçbir şey 
ifade etmemektedir. Çünkü 
bizler, onun iğrenç yüzünü 
tanıyoruz. 

Ayrımcılık politikasına karşı 
oldugunu söyleyen bay
lanmız, aşağıda yazdıklarımız 
ayrımcılık değil de nedir? 

Cumhuriyet gazetesinin geç
tigirniz yıl içinde yayınladığı 
verilere göre dar gelirli, 
çalışan, yoksul kadınlargünde 
15 saat iş yapıyor. Kadınların 
okur-yazarlık oranı, erkekle
rin çok gerisindedir. (DIE'nin 
ı 983 istatiği) 

Medeni kanun tasansına, 
evin reisi erkektir, maddesi yi
n e getirildi -ve kadın erkeğin 
izni olmadan çalışamaz bük
mü, tekrar tasarıya alındı. 

Ülkelerimizde uygulanan 
faşist politika, hayat pa
halılığı, birçok kadımmızı fu
h uşa, kötü yola sürüklemekte
d ir. Bu toplumda fahişe dam
gasını yemiş olan kadınlar da 
bizim kadınlarımızdır. Onları 
görmezlikten gelemeyiz. Bu 
sorun da diger sorunlar gibi 
sımfsal bir sorundur. Çünkü 
yapılan araştırmalar, alt taba
kalara mensup kadınların, bu .... 
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yola daha çok sürüklendiğini 
göstermiştir. Gizli fahişelik 
gün geçtikçe artmaktadır. 
Açık fahişelik olayına bakıla
cak olursa, Türkiye'de son on 
yıl içinde fahişelik 119 kat 
artmıştır . (Nokta, s.7) 
Fahişeliğin en büyük nedeni, 

toplumsal düzen, bunun için
de ekonomik durum, işsizlik 
ve bilinçsizliktir. Fahişeliğin 
maddi şartları ortadan 
kaldırılmadan bu sorun da çö
zümlenemez. .. 

Kürt kadınları , sömürge bo
yunduruğu altında erkekleriy
le beraber işkencenin, zul
m ün, aç lığın, baskının ve sö
m ürünün en büyügünü yaşı
yor. Işte çilekeş Kürt kadınının 
yaşamından bir örnek Bu ör
n egi, faşist düzen in uşaklığını 
yapan Tercüman gazetesin
d en okuyoruz: "Katır doğu
n un en önemli ulaşım araç
larından biridir. Kah yolcu 
taşır, kah hastahanelere hasta 
yetiştirmeye çalışır. Nedense 
hep geç kalır. Bu defa da öyle 
oldu. Doğum sancıları çeken 8 
çocuklu Fatoanayı, Pervari'ye 
yetiştirmeye çalıştı, ne yazık 
ki Fato ana hayata gözlerini 
yumdu." 

Evet aynıncılığa karşı olan (!) 
faşist baylarımız, daha nice 
Fato anaların ehliyetsiz eb eler 
elinde, kızaklarda, doktorsuz
luktan, parasızliktan can ver
melerine sebep olacaksınız!.. . 

Kürt kadınlarının asırlar bo
yu süren çilesi, ancak sömür
geciliğin yerle bir olmasıyla 
bitecektir. Her gün oğlunu, 
kocasını, yalanını bu mücade
lede toprağa veren kadın
larımız, analarımız, Kürt ulu
sunun bağımsızlık ve özgürlük 
mücadelesinde yerlerini daha 
çok alıyor ve sömürgeciliğe 
daha çok kin besliyor. Kürdis
tan tarihinin hemen her döne
minde kürt kadınının, ulusal 
kurtuluş mücadelesine seyirci 
kalmadığı, o dönemin özgül 
koşullarında belirli birtakım 
örgütlenmeler içine girdiği, 
Kürt savaşçılarının yanında 
yer aldığı , büyük kahra
m anlıklar gösterdigi görül
mektedir. Bunu birkaç örnek
le sunmak istiyoruz: 

Kesin kuruluş tarihi bilinme
mekle birlikte, Mayıs 1919'da 
Istanbulda kurulan "Kürt 
Kadmları Teali Cemiyeti"nin 
ilk çalışmalarına 1919'un Ha
ziran ayında başladıklarını }in 
Dergisinden öğreniyoruz. 
Derneğin çalışmalarına iliş-

kin yapılan kadınlar top
lantısında, derneğin başkanı 
olduğu anlaşılan Encum Ye
mülki Hanım, yaptığı konuş-
mada derneğin kuruluş 
amacını açıkladıktan sonra, 
konuşmasının son bölümünde 
Kürtlerden şunu istiyordu: 

" Demek, ulusun yaralarını 
sarmak için sizlerin feda
karlığına muhtaçtır. Her Kürt, 
yardım için bize elini uzatır ve 
her fedakarlığı başarı ile ya
parsa, ulusal isteklerimizin de 
gerçekleşeceğini göreceksiniz. 
Cenab-ı Hak, ulusumuzu her 
zaman m u tl u kılsın." Oin, sayı 
22,s.4-6, nakleden M.E. Bo
zarslan, cilt 1, s.60) 

1936-1938 Dersim isyanın
da vahşi Türk ordusunun eli
ne geçmemek için yüksek ka
yalardan atlamak suretiyle ve 
M unzur çayına kendini atarak 
intihar eden yüzlerce genç 

Kürt kızının, Kürt gelininin bu 
kahramanlıkları, barbar Türk 
ordusunu dahi hayretler için
de lırakmıştır. Dersim Hare
keti önderlerinden Kürt kah
ramanı Ali Ser'ın eşi yiğit Kürt 
kadını Zarife Hanımın, ko
casının intikamını almak için, 
vatan haini Fiendi'yi öldür
düğü ve kendisininde öldürül
düğü bilinmektedir. 

Şeh Sait Isyanında Diyar
bakır'da idam edilen Bitlisli 
Av. Kemal Ievzi'nin kızkar
d eşi, idamdan önce kardeşini 
ziyaret ederek, çektiği ızdırap-
1 ara rağmen kardeşini teselli 
etmiş ve ondan ayrılıp veda
laşırken kardeşi Kemal Fevzi'
ye şöyle demiştir. "Berxe ner, 
ji bo na ker e. (erkek kuzu 
biçak içindir.)" 

Şeyh Sait isyanının akabin
d e, 1927'de Huveytli Nuh, Iz
zet ve bazı akrabaları Türk 
ordusuyla savaştıklarından, 
Nuh beyin kızkardeşi Gülnaz 
Hatun tutuklanarak Muş ce
zaevine gönderildi. Çarpışma
lar sonucunda Izzet ve yeğeni 
S ıddık beyler şehit edildiler. 
B unların başları kesilerek 
Muş'a gönderildi . Muş'ta, bu 
kesik başların kime ait olduk
larını anlamak için, cezaevin
d en Gülnaz Hat un alınarak 
başların bulunduğu yere götü
rüldü ve kendisine gösterildi. 
Gülnaz Hatun önce kardeşi 
lzzet beyin başına egildi, onu 
tanıdı ve yüksek bir sesle, kar-
d eşinin Kürdistanın 
bağımsızlığı için gösterdiği 
kahramanlıkları anlattı; sonra 
d öndü, elini oğlu Sıddık' ın k e-

silmiş kafasına uzattı, eliyle 
oğlunun yüzünü okşadı ve 
yüksek bir sesle : "Bu benim 
toswıumdur, buna ben, bugün 
için süt emzirdim, eğer Kür
distan davası uğruna bu şekil
de ölümünü görmeseydim, 
kendisine sütümü haram 
ed('J'dim." diyerek Kürt 
k adınlığın ın kah ramiınlığını 
en yalın bir biçimde dosta da 
düşmana da göstermiştir. 
(Kürdistan Tarihinde Dersim, 
V.Dr. M.Nuri Dersımi, s. 282-
283, Abç.) 

Yıne Şeyh Sait isyanında 
Kürt kadınının gösterdiği 
kahramaniıldardan bir örnek 
daha vermeden geçemiye
cegim: 

"Aralıksız süren Şırnak, 
Bohtan ve Hakkari'deki 
çarpışmalardan başka, Har
zan'da Kürt Hanınu Perihan 
kumandasındaki Kürtler Şi
ran'a taaruz ederek bütün bir 
Türk alayını nehre atıp yok et
tiler." (Kürt Ulusal Hareketle
ri ve Ermeni-Kürt ilişkileri, 
15.yy'dan Günümüze, Garo 
S asuni, s. ı 77) 
Şüphesiz ki, yukarıda göster

d i ği miz örnekleri çoğaltın ak 
mümkündür, ancak biz bu 
yazının çerçevesini gözönün
de bulundurarak bu örneklerle 
yetineceğiz. 

Yazımızı günümüz koşul
l arındaki Kürt kadınlarının 
d urumuna kısaca değinerek 
bitirmek istiyoruz. Şunu da 
anti parantez belirtelim ki, 
Kürt kadınları üzerinde ciddi 
bir araştırma yapmak devrim
ci ve zorunlu bir görevdir. An
cak bu yazı, böyle bir araştır
mayıamaçlamıyor . Burada sa
dece, 8 Mart uluslararası 
kadınlar günü nedeniyle bu 
konuyu birazolsun deşelim is
tedim Ilerde böyle bir araştır
mayı da bir görev biliyorum. 

Belirtmeye gerek yok ki, Kürt 
toplumunun özgürlüğüne he
n üz kavuşmamış olması, Kürt 
kadınlarının da çifte baskı 
altında olmasını beraberinde 
getirmiştir. Son ı0-15 yılda 
Kürdistan 'da gelişen ekono
m ik, siyasal, sosyal ve kültürel 
gelişmelere bağlı olarak, 
kadınların da bilinçli bir şekil
de kendi davasına eğilmesi, 
örgütlenmesi, demokratik ve 
politik mücadeleye katılması 

yolunda yeni mesafeler kayde-
d ilmiştir. Ancak bu istediği
miz düzeyde değildir. Bugün 
Kürt kadınının okur-yazarlık 
oranı, evlilik sorunu, başlık 

parası, evişleri, kültürel vb . so
runlar kadınlarımızın belini 
bükmüştür. Ancak halkımızın 
bağımsızlık, demokrasi ve sos
yalizm kavgasında kadın
larımızın mücadeleye katıl
masını sağlamak gibi önemli 
görevlerle karşıkarşıya olan 
d evrim ci -yurtsever Kürdistan 
örgütleri maalesef bu soruna 
yeterince eğilmem işlerdir . So
runun önemi kavranmalı, 
kadınları siyasi mücadeleye 
kazandırma işine hız verilme
lidir, Birçokları bu konuda 
yapılması gereken şeylerden, 
kadınların mücadele içindeki 
önemli rollerinden vs. söze
d erler. Nedense bu tür teselli 
sözleri hep 8 Mart'tan 8 
Mart'a söylenir. Daha sonra 
hepsi unutulur, devrimci 
yayınlar bir dahaki 8 Mart'a 
değin bu konuyu kapatır. 

Kürt toplumu açısından ola
ya baktığımızda, işimizin ne 
denli zor olduğunu görüyoruz. 
Toplumumuırla halen büyük 
ölçüde kendini hissettiren 
feodal anlayış birçok sorunda 
olduğu gibi kadın sorununda 
da işimizi oldukça wrlaştırı
yor. Burjuvazi, gerici feodal 
üst yapı kurumlarını, ülkemiz
de gelişen kapitalist ilişkilere 
rağmen, yaşatmak için elden 
gelınİ yapıyor. Toplumumuz
da etkileri görülen feodal an
layışa göre kadın, erkeğin kö
lesinden başka birşey değildir. 
Onun görevi, daha o doğma
dan belirlenmiştir . Ev işi , ço
cuk doğurmak, bakmak ve ko
casının emirleri doğrultusun
da hareket etmektir. Bu an
layış çerçevesinde kadın
larımız, haketmedikleri aşağı
layıcı, pasif bir konuma düşü
rülmüştür. Kadın kısmı ko
n uşmaz, okumaz, çalışmaz, 
karar vermez türünden gerici 
anlayış hala toplumumuzda 
etkiniğini koruyor. Genç kız
larımız babaları tarafından 
para karşılığı rstemediği 
erkekle evlendiriliyor, Cocuk
I uğu elinden alınıyor, daha 
ı 3'ündeyken ana yaptırılıyor. 
Kürt kadınlarının belini bü
k en bu feodal gerici anlayış, 
~üphesiz kısa bir sürede kırıla
m az. Bu anlayışın etkilerinin 
kırılması, uzunboylu bir mü
cadeleyi ve sonuçta da toplu
m un değişimini gerekli kılı
yor. Biz devrimciler, toplumu
m uırla yer ettirilmek istenen 
gerici anlayışa, düşünceye, 
kadının özgürlüğüne giden 

D evamı sayfa 19 'da 
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------------------------------ROJA WELAT Rfipel 9 

" BİRLİK" SORUNU VE GÖREVLERİMiz ! 

TARTIŞMAlARlN SEVİYESİ 

12 Eylül öncesini bir yana bırakırsak, 
Kürdistanlı ve Türkiyeli sol örgütler, 6 yı
la yalon bir zamandır "birlik" sorununu 
tartışıyorlar. Hareketimiz de, bır tartış
malara katıldı. Sözkonusu tartışmalann 
nedenlerine, işçi sınıfının, emekçi yıgın
ların saf ve temiz duygularını sömürmeyi 
amaçlayan bazı politik yönelimlere za
manında dikkatleri çekti. Ve sorunu 
yıgmlara mal etmek için çaba harcadı, 
harcıyor. Tartışmalann düzeyi, zaman 
unsuru ve "birlik" yolunda alınan mesa
fe, birlik tüccarlıgı yapanların gerçek ni
yetlerini daha bir açıga çıkardı; politik 
tesbitlerimizi dogruladı. Ancak bu konu
da yogunlaşma süreci kapanmış, işimiz 
kolaylaşmış, sorumluluklarımız hafifle
miş degil. Aksine görevlerimiz giderek 
agırlaşıyor. 

Herşeyden önce "birlik" sorunu üzerin
de yogunlaşan tartışmalar, nesnel ve öz
nel koşulların dayattıgı bir zorunluluktu. 
Dolayısıyla sorunun tartışılması kaçınıl
mazdı. Ve bu, bugün de böyledir. Bunun 
önemini yadsımak, en azından bulanık 
suda balık aviarnaya çıkmaktır. Ancak 
tartışmaların seviyesi ve özellikle güdü
len amaç önemlidir. Ki bu, giriştikleri 
"birlik maratonunda" yorulanların hali
ni anlamak için de gereklidir. Örnegin; 
Kürdistanlı partiler, örgütler, gruplar ve 
hatta grupçuklar arasında görülen kimi 

tartışmalar ve bu tartışmalar sürecinde 
sırıtan bazı gerçekler bu bakımdan 
ilginçtir. 

Bakın, Hevkari çatısı altında KUK'la bi
raraya gelen ve yine onunla "işçi sınıfı 
hareketinin birligini saglama" yolunda 
buluşan TKSP, şimdi KUK'a dönüyor ve 
şöyle diyor: 

"Gördünüz mü, KUK, Dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan da olmuş. 
Halbuki, herkesi biraraya getinne gibi 
'ulvi' amaçtan biraz fedekarlıkedip önce 
Ri.ıgari ile, sonra Tekoıfin'le birleşsel erdi, 
bu, mevcut örgüt enflasyonunu aşagı 
çekmek bakımından da hayırlı bir iş ola
caktı. Buna pekala, bir dönemde Kürdis
tan'ın biricik 'proleter örgütii'nü kurmuş 
o lup devrimi bir an meselesi sayan, ama 
fiU anda, ne yazık ki tüm ordusunu yitir
miş eski bir general gibi tek başına kalan, 
buna ragmen kahranıanca direnen ve 
'Yekitiya Sosyalist' yolunda degerli çaba
lar harcayan Selim gibi bir deger de katı
labilirdi.. 

"Ama anlaşılan KUK'un ne kendine gü
veni var, ne başkalarına. O, T-KDP'ni 
feshedip bir yükten kurtuldiL Şimdide 
herhalde kendisini feshetmeninyollannı 
anyor. Kendisi gibi 'programsız' gruplar
la, likidatörlerle, felegin çemberinden 
geçmiş 'itibarlı' bagınısızlarla toplantılar, 
g ÖfÜ!imeler yapıyor.B undanbir 'devrimci 

örgiitiin' mü, yoksa hiçbirşeyinmi çıka
cagı bizce bellidir. Ama bu işte KUK'a iç
tenlikle başarılar dileriz! Bazı şeylerin 
toplu durması, dagınık olmasından yeg
dir." (Abç., RAz., Sayı.40, s.6-7) 

Şunu hemen belirtelim ki, amacımız, 
Hevkari'yi, sözünü ettigirniz örgütleri ve 
diğer bazılarını Hevkari çatısı altında bi
raraya getiren nedenleri, onların ayrılık
larını ve haklılıklarını tartışmak değil. 
Roja Welat, Hevkari gerçegini tartışma 
gündemine getirmekle görevini yerine 
getirdi. Ve sözü Hevkari mimariarına bı
raktı. Özellikle KUK, PPKK ve1KSP'nin 
kamııoyuna yansıyan tartışmalan da, ne 
d enli haklı oldugumuzıı gösterdi. Bu ne
denle biz, yukarıya aldıgımız "herzeler"
le sadece, sözkonusu örgütler arasında 
yer alan tartışmaların düzeyineişaret et
m ek istedik. Kuşkusuz bu seviyesizlik ne
d ensiz degildir. Ve bunun nedenlerini de 
öğrenmek gerekir. Yine TKSP'den dinie
y elim: 

''KUK'Iu arkadaşlar her ne kadar şöyle 
veya böyle dese de aslında kendi ifadele
rinden anlaşdacagı gibi örgüt olarak bir 
çalışma yapabileceklerine inanmıyorlar. 
Anıa beri taraftan, bu çalışmayı engelli
yen giiç olarak da görünmek istemiyor
lar. Bunun için de en geniş güçlerin bir
ligini saglanıa görünümü altında ilkesel 
düzeyde kabul edilmesi mümkün olma-
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Rtlpel 10 ROJA WELAT 

yan bir önerıyı (sözkonusu öneri, 
TK.SP-Roja Welat, KIP-GBK ve 
KUK-SE'nin de Hevkari platformuna 
çagn.Imasına ilişkin KUK'un önerisi
dir-RW) gündeme getiriyorlar." (Hev
kari Gör. TKSP Tem. söz., Peşeng Sayı 
3 O'dan nakledildi.) 

Okurlarmuz bagışlasınlar! Seviyesizlik 
ve turçınlık, "ilkesel tutum"la örtülmek 
isteniyor. Bu "ilkesizligi"(!) de anlamaya 
çalışalım: 

"Yerel liizeyde bizim (sözkonusu 
TK.SP'dir-RW) de imzaladığınuz bir or
tak bildiride, ll örgütün içinde KUK
S osyalist Egitim'de bulundugu için bunu 
b ir hata saydık ve KUK'çu arkadaşlara 
ilettik (siz özeleştiri anlayın-RW). 
K UK-Sosyalist Eğilim'in görüşleri bize 
KUK'tan daha yakın oldugu halde, o 
arkadaşlara, KUK adım kullandıkları sü
rece kendileriyle herhangi bir eylem bir
I igi yapamıyacagımm söyledik" (R.Az., 
Sayı : 34-35, s.10) 

Aynı TKSP, Hevkari çözüldükten he
men sonra, biri PKK hakında ve digeri 
yeni yılla "ilgili" iki ayrı bildiriye, 
K UK-SE ve diğer bazı örgütlerle birlikte 
imza atıyor! Hem de "yerel düzeyde" 
d egil, bizzatibi merkezi olarak!.. (Bak. 
O cak-1986 tarihli bildiri., Ayrıca 
P eşeng sayı 38'de yay. Tarihsiz bildiri ) 
Görüldüğü gibi tartışmalardaki seviye

s izi ik, tesadüfi değil; belli bir sıkıntının, 
hezeyanın ürünüdür. Sözkonusu sıkıntı 
ise, "birlik maratonu"nda umdugunu bu
l ama yan, ve bulamadığı için de bunalıma 
d üşen birilerinin, ilkesiz, makyavelist ve 
pazarlık çı tavırlarıyla yakayı ele vermiş 

olmasıdır. Kuşkusuz bu, bir sürpriz 
d egil. Çünkü daha başta birlik tüc
c artığına soyunani ann, kısa sürede yoru-
1 acakları, hatta girdikleri bunalımdan 
ötürü yakayı ele vermenin de ötesinde 
-deyim yerindeyse- "kendilerini dağı
ta cakları" belliydi. Işte, dün KUK'la siya
sal birlik görüşmeleri yapma kararı alan 
T KSP'nin, yukarıya aktardıgımız "herze
l eri" ve "tutumu" (!)böyle bir hezeyanın 
çıplak göstergeleridir. 

&r başka örnekle TKSP ve PPKK 
arasında yer alan tartışmaları, sözkonusu 
örgütlerin bu kon u ya ilişkin kimi görüş 
ve tavıralışlarını irdelemeye çalışalım: 

''Sözkonusu küçük burjuva karekterli 
ö rgiitlerin saflannda ortaya çıkan dalga
lanmalar, bölünmeler, kimi zaman sosya
lizme açık gruplar ve kanatlar çıkarıyor. 
Ömegin Devrimci Demokratlar'daki 
dalgalanma w ayrışma sonucunda, bu
gün PPKK adıyla ortaya çıkan kanat 
u luslararası sosyalist hareketin değerlen
dirilmesinde ve diger bir dizi sorunda bi
z e oldukça yaklaşnuştır. Bu kesimle 
a ranuzda hala, başta Kürdistan'ın top
lumsal yapı tahlili olmak üzere önemli 

görüş ayrılıldan var. Ama biz bu görüş 
ayrılıklarının tartışılmasında yarar görü
y onız. Karşılıklı görüş alışverişi ve tartış
m alar, bize göre, bu kesimin geçmişten 
miras aldığı w hala terk edemediği bazı 
yanlış görüşleri aşmasına yardımcı olabi
lir ve bazı talli konularda ortak bir görüşe 
v anlabilir. Bu da bilimsel sosyalizme ina
n an kadroların tek bir örgütün çatısı 
altında toplanması için koşullan elverişli 
h ale getirebilir." (Abç. , TKSP 2. Kongre 
b el. ,sayfa 91) 

TKSP'nin bu ve benzeri belirlemelerine 
atıfta bulunan PPKK ise, şöyle diyor: 

''Birincisi, Eylül 1983'te alındığı söyle
n en yazılı karann içeriginden ve birlik 
meselesine getirdiği anlayıştan partimiz 
i Ik kez bu belgeler aracılığıyla haberdar 
o luyor. TKSP'yle birlik görüşmeleri baş
I adağında bize 'MK'Ierinin PPKK'yla bir
I ik görüşmelerini başiatmayı resmen ka
r ara bagladığı' mahiyetinde açıldamalar
da bulunuldu. Ama dile getirilen ge
rekçelerin sözkonusu edilen kararın içe
rigiyle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. 
D aha sonra karann içeriğini 
t artıştıgımızda da görüleceği gibi aslında 
yazılı karar ne Kürdistan'da sosyalist ha
reketin tek bir parti çatısı altında bütün
Ieşemedigi gerçeğini kabul ediyor ne de 
b u çerçevede bir birleşme anlayışı ortaya 
koyuyor. Böylesi bir anlayışla görüşmele
re oturmanın mümkün olmadığım her
k es bilebileceği gibi, sözkonusu anlayış 
s ahiplerinin 'bizim sosyalist siyasal birlik 
d iye bir derdimiz vardır' deyip görüşme
lere katılmalan da abesle iştigal olur. Bu 
n edenle yapdan görüşmelerin 'bu karara 
uygun olarak' gerçekleştiğini söylemek 
h iç de doğru bir tutum olmasa gerek. 

"Ikincisi 'üst düzeyde birkaç kişinin 
katıldığı birkaç toplantı yapıldı' ama 'iki 
ö rgiit arasındaki temel önemde ideolojik 
göriiş ayrılıldan'nın tümü tartışılamadı. 
Başlangıçta, birinci derecede önemli te
m el görüş ayrılıklan saptanarak görüş
m elerio ortak gündemi haline getirildi. 
Bunlar üç ana başlık halinde belirlendi: 

"1-Kürdistan'ın sosyo-ekonomik 
yapıSL 

"2-Bagımsızlık ve federasyon sorunu. 
"3-Kürdistan devrimci hareketinin (ö

zellikle de sosyalist hareketinin) geçmiş
ten günümüze kadar izledigi yol." 
( Peşeng, Sayı . 37, s. S) 

TKSP'nin, PPKK'nın bu ve diğer bazı 
eleştirilerine vereceği yanıtlar henüz bel
I i degil (!) Sözkonusu örgütün yarın çıkıp, 
" biz aynı görüşlerimizi o zaman da söyle
dik" demesi ya da "olgunluğa" verip "es 
geçmesi" uzak bir ihtimal değildir. Böyle 
bir olasılık halinde, tartışmaların, Hev
kari poJemilderine dönüşecegi açıktır. 

Dolayısıyla "pirincin taşını ayıklamak", 
yine bu "işçi sınıfının biricik örgütleri" ne 
d üşecektir. 

Ancak şu kadarını belirtelim ki, birbir
I erinin sınıfsal ve siyasal konumları 
h akkında çok farklı şeyler söyleyen söz
konusu örgütlerin , hangi ilkelere dayalı 
o larak siyasal birlik görüşmelerini baş
lattıkları, -bazen kesintilere ugrasa da
üç yıla yakın bir zamandır neyi tartıştık
ları, en azından merak konusudur. Çün
kü TKSP'nin, dün "Devrimci Demokrat
lar" (siz KIP okuyun-RW) için, bugün 
d e PPKK için yaptığı tesbitler açık . Ayrı
ca bu örgütün (yani TKSP'nin), "birlik" 
sorununda ayuka çıkan oportünist, fay
dacı ve makyavelist tutumu da belli .. Fa
k at buna ragmen, bazı eleştirilerinde 
haklılık payı bulunan PPKK'run, TKSP'
n in "birlik meselesine getirdigi an
I ayış"ın "yeniliğinden" (!) sözetmesi ne; 
yine onun, Kürdistan işçi sınıfı hareketi
n in birlig i ve kendisi hakkındaki görüşle
rini "yeni ögrenmiş oldugu"nu söyleme
sine anlam vermek mümkün degildir. 
Çünkü ilkesizligiyle "üne" kavuşan 
T KSP, ötedenberi Kürdistan işçi sınıfının 
tek bilimsel sosyalist partisi oldugunu 

söylüyor. Kürdistan işçi sınıfı hareketini 
sağ bir çizgide bölme uğraşının yanısıra 
o nun bölünmüşlügünü görmemezlikte 
ısrar ediyor. Ve PPKK'yı, bu yolda bir 
koltuk değnegi olarak kullanmak istiyor. 
B u bakımdan, eğer PPKK'mn amacı 
"bağcıyı dövmek" degil de "üzümü ye
m ek'' ise, O, öncelikle kendi durum unu 
ve siyasal konumunu, Kürdistan işçi 
sınıfının bölünmüşlügünden neyi kastet
tiğini açığa kavuşturmak; üst perdeden 
başkalarına nasihatlarda bulunma 
kompleksinden kendisini kurtarmak du
rumundadır. Işte PPKK, bunu yapabil
digi ölçüde, bugünkü konumuyla aym 
politik yörüngede bulundugu TKSP ile 
ayrılıklarını netleştirebilir . Haklı ve sevi-
yeli bir tartışma yürütebilir. kaldı ki bu, 
"Kürdistan devrimci hareketinin (özel
likle de sosyalist hareketinin) geçmişten 
günümüze kadar izlediği yol" üzerine 
TKSP ile tartışmak isteyen PPKK'nın, ki
minle neyi tarhşmak istediğini görebil
mesi ve bu önemli konuyu doğru kavra
m ası için de gerekliydi. 

"Birlik" sorunundaki diger bir tartışma 
konusu, "yeni tip kitle partisi" denemesi
d ir. Bilindigi gibi bu görüş ilk kez, kendi
s i yurtsever bir örgüt olan KUK tarafın
dan tartışma gündeinine getirildi. Daha 
s onra bazı kesimlerce "geliştirilmek" is
tendi , isteniyor. Genellikle sözlü düzeyde 
ve "sakala göre tarak atma" biçiminde 
yürütülen bu tartışmaların seviyesini ya
kalamak, takdir edilir ki pek kolay değil. 
Ayrıca gerçekçi de olmaz. Ancak bu yö
n elimin yapısında taşıdığı tehlikelere za
m arnnda işaret etmek gerekir. 
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. . . 
AMAÇ "BIRLIK"MI 

BİRLIK TVCCARLI<!I 'MI? 

Bir bakıma, yukarıya aktardıgımız 
tartışmaların seviyesine, ciddiyetine ve 
sonuç itibanyla katedilen mesafeye (!) 
bakarak bu soruyu yanıtlamak mümkün
d ür. Çünkü tartışmaların düzeysizligini, 
verimsizligini ve mesafe ahnmayışını asıl 
amaçtan soyutlam ak olanaksızdır. Fakat 
b una karşın bu, kimilerine göre "kolaycı" 

bir yanıt olabilir. Ya da yararına 
inandıgımız tartışmaların, seviyesizlik
ten kurtarılmasına, verimli kılrumasına 
gereği gibi hizmet etmeye bilir. 

Bu bakımdan, tartışmaların çözümleyi
ci olmasında belirleyici olan ögeleri bi
l ince çıkararak sözkonusu sorunun 
yanıtını aramak en dogru olanıdır. Bu 
ögeler şöyle sıralanabilir: 

-ı....:Tarihsel deneyim, ulusal ve sosyal 
d evrimlerde ilerici, yurtsever ve devrimci 
güçlerin asgari ve azami birliklerinin sag-
1 anmasında, 'birlik' ya da işbirligi zemini
n in dogru kavranmasının özel bir önem 
taşıdıgını göstermiştir." (RWelat, 
Adar-1985) Sosyal pratik bu belirleme
m izi dogrulamıştır. Ayrıca yukanya ak
tardıgımz düzeysiz tartışmaların bu
lanıklıgı da bunun bir kanıtıdır. Bu ne
d enle, öncelikle "birlik" sorununu, soyut, 
kof ve genel tartışmaların odagı olmak
tan kurtarmak; tartışmaları, degişik tür- . 
d en birlik zeminlerini esas alan bir 
e ksende yürütmek gerekir. Böyle bir yak-
I aşım, bu konudaki gerçek niyetleri açıga 
çıkaracagı gibi, "birlik" yolunda mesafe 
almayı ve birlik tüccarlıgını meslek edi
nen kesimleri silahsızlandırmayı da ko
laylaştırır. Kuşkusuz bu sonuncusu, bir 
anda ve kolay olmayacaktır. Çünkü soyut 
ve kof tartışmaları besleyen nedenleri, 
b ugünden yarma ortadan kaldırmak ola
naksızdır. Ve bu, bir yönüyle de mücade
lenin gelişimine baglıdır. Ancak belli ze
m inierde yürütülecek tartışmaların ve 
b una uygun olarak atılacak adımların, 

"birlik" sürecini netleştirecegi, ona ivme 
k azandıracagı tartışma götürmez. 

II-Zaman unsuru ve onu karşılayan 
d ognı tahlili, atılacak adımiann buna 
uyarlanması da, en az birincisi kadar 
önemlidir. Buna dikkat edilmediginde, 
tıkanıklık kaçınılmazdır. Geçmişin 
tanıklık ettigi deneyimler ve Roja We-
1 at'ın konuya ilişkin tesbitleri de, bu 
b akımdan öğretici dir: 

"Degerlendinnemize konu olan birlik
ler, ''birlik" girişimleri, zaman bakımın
d an 12 Eylül ~n ilgisiyle başlayan son 4 
yıllık döneme tekabul ediyor. Bilindiği 
gibi, 12 Eylül'de, Kürdistanlı ve Türkiyeli 
sol siyasal hareketler, faşizm güçleri 
karşlSinda agır bir yenilgiye ugradılar. Bu 
yenilgidan hemen hemen tüm siyasal 

örgütler, ideolojik, politik ve özellikle 
örgütsel yapdanna göre degişen oranlar
da payiarına düşeni aldılar. Ayrıca siya
sal örgütlerin ezici bir çogunlugu bu ta
rihsel sınavda sınıfta kaldılar. Bu, sol si
yasal örgüderi yeni sorunlarla ve görev
lerle karşı karşıya getirdi. Diger yandan 
sol güçlerin zayıf düşmesi, kitleler üze
rinde yogunlaştınlan faşist zulüm, yıgın
lar arsında 'birlikten kuvvet dogar' an
I ayışmı güçlendirdi; bir bütün olarak 
devrimci hareketin saflannda 'birlik' eği
l imini geliştirdi. 

"'Birlik' eğiliminin gelişmesi, ortak düş
m ana karşı asgari koşullarda da olsa sol 
güçlerin hareket birliginin örgüdenmesi 
i çin elverişli şartlar yaratıyordiL Işte, ana 
hatlarıyla irdelemeye çalışacağunız bir
likler, görünürde böyle bir gereksinimi 

karşılamanın bir ürünü olarak ortaya çıktı. 
Görünürde diyoruz, çünkü, gerçekte yak
laşımlarda isabet yok. Çünkü 'birlik' egi-
1 iminin kabardıgı bu dönemde tarihsel 
görev, yenilginin ögreticiliginden de ya
rarlarıarak ayrılıkların nedenlerini, yeni 
dönemin hızlandıracagı saflaşmaların, 
kaçınılmaz bölünmeterin yaratabilecegi 
yeni sorunları açıga çıkarmayı ve 'birlik' 
çalışmalarını somut koşullara uyumlu bir 
biçimde sürdürmeyi gerektiriyor; 'birlik' 
adına, birbirlerine tutunarak statüko
larını korumayı, 'birlik'ten yararlanarak 
varlıklarını sürdürmeyi, sorunlarını aş
mayı ya da kitlelerin birlikten yana agır 
basan egilimlerini sömürmeyi dışlıyor
d u." (RWelat,Çıley~ Paşin-1984) 

Ne ki buna uyulmadı. Sözkonusu koşul
l ar göz önünde bulundurulmadı. Do
I ayısıyla -bazı Kürdistanlı örgütler 
arasında yer alan poJemiklerde de görül
d ügü gibi- tartışmalar, koşullara uyum
s uzlugun öne çıkardıgı ve geliştirdigi ye
n i yeni sorunları beraberinde getirdi; 
hatta giderek kısırlaştı ve kilitlendi. 

Günümüze kadar tekrarlanan aynı ha
talara düşmemek, gelinen noktayı dogru 
kavramak gerekir.Ki bu tartışmaları ve
rimli kılma ve amaca ulaşmanın da bir 
gereğidir. Kuşkusuz gelinen nokta, olum
lu ve olumsuzyönleriyle bir sonuçtur. Ve_ 
b unu, devrimci sürecin ilerleyişinden so
yutlamak mümkün degildir. Aksine dev
rimci sürecin ana ekseni üzerinde, van
lan sonuca ebelik eden faktörleri diya
lektik bir bütünlük içinde irdelemek; atı
lacak adımları buna uyarlamak gerekir. 

Açık ki devrimci sürecin belirgin özel
ligi, onun sömürgeci tekelci Türk burju
vazisinin aleyhinde gelişen ve derinleşen 
bir seyir içindeolması, ulusal ve sosyal 
d evrim güçleri lehine gün be gün artan 
nesnel olanaklar sunması dır. Devrimci 
s ürecin bu ilerleyişi, on u karekterize 
eden olguların nicel ve nitel degişmelere 
u gramasını zorunlu kılar. Örnegin 12 Ey
i ül yenilgisine tekabul eden dönemi, bu-

günün koşullarıyla karşılaştırdıgımızda, 
sözkonusu gelişme ve degişmeleri, on
ların sundugu yeni olanakları görmek 
m ümkün dür. Dün yenilgi nedenlerini 
tartışan sol, bugün, şu ya da bu biçimde 
aştı. Yenilginin nedenlerini yadsıyan ya 
da bu olguyu kendi dışında arayanlara 
yaşamın kendisi gerekli cevabı verdi. Ye
n ilginin ögreticiliginden ders çıkaran
I arın, ders çıkarmak isteyenlerin haklılıgı 
s osyal pratikçe kanıtlandı, kanıtlanıyor. 
1 2 Eylül'de geçirilen sınavın kamçıladıgı 
ayrışmalar üzerinde yapılan süpekülas
yonlar açıga çıktı. Hayatın canlı pratigi 
b ölünmelerin ideolojik-politik ve örgüt
sel nedenlerini gizleyenleri ya da onu 
kendileri dışında arayanları mahkum et
ti. Sınıfsal ve siyasal temele dayalı 
ayrılıkları ve_ yapay bölünmeleri su yüzü
n e çıkardı. Ozünde devrimci biriikiere 
karşı işleyen egilimleri deşifre etti. De
n ey birikimi yarattı. 

Diger taraftan m ücadele kızışıyor, dev
rim ci hareketi te h d it eden çürüme ise de
vam ediyor. Bu durum, yeni görevler ve 
güçlükler beraberinde getirdigi gibi, sa
v aşıma taze kan kazandıracak yeni ola
n aklar da sunuyor. Kısaca devrimci hare
k et açısından yeni sınavlar dönemi başb
y or. Sözkonusu sınavlan kazanmak ya da 
kaybetmekte belirleyici faktör, bundan 

b öyle ülke zemininde geliştirilecek mü
cadele olacaktır. Hiç kuşkusuz sıcak mü
cadele alanlarını hedefleyen her adım, 
h er atılım, yeni firelede çürümeye katkı
da bulunacak .. Avrupa koşullarının, kit
lelerden kopuklugun ve umutsuzluğun 
b esledigi çürümeye yeni bir nitelik ka
zandıracaktır. Ancak belirleyici olacak 
o lan, devrimci harekete m usallat olan 
<; ürümeye, devrimci alternatifin yaratıl
m asmı yadsıyan egilimlere karşı esas ola
r ak temel mücadele alanlarında üretile
c ek panzehirle mücadeleye ivme ka
z andırmak olacaktır. Sürecin bu ilerie
y işi, sıcak mücadele alanlanndan kan 
alamayan örgütleri, grupları eritecek, ya 
da onları belli biriikiere zorlayacaktır. 

özetlersek, ideolojik-politik ayrılık
larm netleşmesi, "birlik" yolunda atılan 
adımların sagladıgı deney birikimi ve 
~ evrimci sürecin sundugu yeni olanak-
lar, "birlik" için dünden daha farklı ve el
verişli koşullar sunuyor. 

Bu bakımdan güncel görev, yukarıda 
b elirledigimiz birinci öge üzerinde 
y ogunlaşmak; "nasıl bir birlik'' sorusu
n un yanıtını arayarak degişik birliklerin 
zeminini netleştirmektir. Bunun için ön
celikle, "birlik" kavramıyla ifade edilen 
siyasal-örgütsel birlik ile güç-eylem ve 
cephe birligini birbirinden ayırmak gere
k ir. Çünkü bunların ayrı şeyler oldugu, 
h emen hemen herkes tarafından bilin
m esine karşın, zaman zaman bilinçli ola-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Rfıpel 12 ROJA WEIAT 

rak bir ve aynı şeyler gibi gösteriliyor. Ya 
da aradaki derin ayrılıklar basite in dirge
n iyor. Dolayısıyla birlik tüccarlarının ya
r arlanabilecegi bulanık bir ortam ya
r atılıyor . 

Bakın TKSP'nin şu "belirlemesi" bu 
b akımdan ilginçtir: 

''Biz, ulusal kurtuluş ve sosyalizm için 
s avaşan Türkiye Kürdistanı'ndan tüm 
d evrimcilerin bir örgütün çatısı altında 
birleşmeleri için elimizden geleni yapa
cag.z. Ve elbette, aynı çabayı gösterme 
görevi, aynı amaçlar için savaşan herkese 
düşiWor." (TKSP 2.Kongre Bel., s.94) 
Başka belgelere baş vurmaya gerek yok. 

Aslında yukarıdaki formülasyonda ifade
s ini bulan hd<kabazlığın sırnnı çözmek 
için, Hevkari ve TKSP-PPKK arasında 
yer alan polemikleri anımsamak yeterli .. 
Fakat sözünü ettiğimiz sorularm yanıt
larını bilince çıkarmak açısından, sözko
nusu herzelerin üzerinde kısaca da olsa 
ci urmak gerekir. 

Öncelikle şunu belirtelim ki, "Türkiye 
Kürdistanı'nda ulusal kurtuluş ve sosya
lizm için savaş"madığını söyleyen ya da 
b unu -sözde de olsa- kabullenmeyen 
h erhangi bir örgüt, parti veya grup yok. 
H al böyle olunca Kürdistan işçi sınıfının 
b iricik örgütü olduğunu söyleyen TKSP'
n in, kendi dışindaki parti, örgüt ve grup
larla "bir örgütün çatısı altmda birleş
m e"mesi için ciddi bir engel kalır mı? 
H iç kuşku yok ki, yukarıya aldığımız "be
l irleme"ye bakılırsa, -suni engeller 
d ışında- dişe dokunur bir engel kalmaz. 
Ancak böylesi bir "birleşme" nin niteliği
n i, ooun "nasıl bir birlik" olduğunu belir
lemek görevi, yine TKSP'ye düşer. Çünkü 
T KSP'nin de "birliğe" duyduğu ihtiyacın 
"neden" i aniaşılmakla birlikte, onun, 
sözkonusu "belirleme"siyle ''nasıl bir 
b irlik'' istediğini kavramak pek kolay 
d eğil(!) Zira anılan "belirleme" de bilinç
I i bir binlik var. Sözkonusu "belirleme" 
i le kastedilen "birleşme", siyasal-örgüt
s el bir birlik midir, yoksa cephe türü "bir 
örgüt altında" mı birleşrnek isteniyor? 
Eğer "çatısı altında birleşilmesi istenen 
örgüt" bir ulusal kurtuluş cephesi ise, 
h erkesin sosyalizm için savaşması şart 
d eğildir. Değilse (ki belirlemeden de 
a macm o olmadığı sonuçu çıkıyor), "ulu
s al kurtuluş ve sosyalizm için savaşmak", 
siyasal-örgütsel birlik için yeterli midir? 
Kuşkusuz değildir. Ve bunu, böylesi bir 
b irlik için kendisine göre belli "kıstaslar" 
sıralayan TKSP'nin görüşlerinde de gör
m ek mümkündür. O halde böyle bir hin
liğe baş vurulması neden? Nedeni açık. 
Amaç sorunu basite indirgeyerek topu 
s ahaya atmak ve birlik tüccarlığını sür
d ürmektir. 

Birlik tüccarlığına soyunan diğer bir 
e ğitim, özünde "Kurd Q Kurdistan" ekse
n ini baz alan bir yönelim dir. Sözlü dü-

zeyde söylenenlere bakılırsa (ki, bu aşa
mada dayanılacak veri bu) bu yönetim, 
e ger partileşirve bir olgu haline gelirse, 
k endisini işçi sınıfının partisine de dö
n üştürecekmiş (!) .. Böylece O, hem, 
d eğişik sınıf ve katmanların birliğini sag
lanuş olacak, hem de geniş yığınsal 
örgütlenmenin içinde işçi sınıfının parti
sini yaratacak!.. Dolayısıyla bir taşla iki 
kuş vurup, "birlik" sorununu köktenci 
b ir çözüme kavuşturmuş olacak!.. 

"Amerika'yı yeniden keşfetmek iste
yen" bu yönelim hakkında özünde söyle
n ecek çok şey var. Ve bu, bu yolakoyulan 
k imilerinin sandığı gibi, onların "geliştir
m ekte olduğu tezlerin güçlülüğünden ya 
da tutarlılığından duyulan endişe! erden" 
( !) kaynaklanmıyor; aksine sözkonusu 
yöneJim in yapısında taşıdığı tehlikeler
d en ötürii gereklilik arzediyor. Çünkü bu 
yönetim, herşeyden önce inançsızlıgın, 
u mutsuzlugun ve çürümenin bir bütün 
o larak devrimci hareketi tehdit ettiği gü
nümüzde, ideolojinin önemini küçümse
melde sözkonusu tehdit unsuruna çanak 
tutuyor. Marksist-leninist ideolojinin 
ülkemizde kazandığı saygınlığa gölge 
düşürme eğilimlerini yapısında taşıyor. 
Kuşkusuz bu, ulusal kurtuluş savaşında 

yurtsever nitelikli örgüt yada örgütlerin 
yeri olmadığı veya ideolojik ekseni "mil
liyetçilik" olan politik bir hattın, ileriye 
ve "geri"ye açık yönlerinin göz ardı edil
m esi gerektiği an lanuna gelmez. Tersine 
Kürdistan halkımızın bağımsızlık ve öz
gürlük mücadelesinde böylesi örgütler 
var, ve olacaktır da. Ve bu niteliklerdeki 
örgütlerin ileri açık yönlerini geliştirmek, 
milli ve dar eğilimlerini törpillernek ge

rekir. Ancak yaklaşırnlar önemlidir. 
Ideolojik ekseni "milliyetçilik" olan bir 
örgütlenmenin, tüm toplumsal sınıf ve 
katmanların ihtiyacı gibi gösterilmesi 
s on derece isabetsiz ve maddi dayanak
tan yoksundur. Zaten sözkonusu yöneli
m in, ideolojinin önemini yadsıyan belir
gin yönü de budur. 

Ayrıca her örgütlenme, belirli sosyal 
koşulların, toplumsal ihtiyaçların ürünü 
o larak doğar. Bugün "yeni tip kitle parti
s i"nidenemek üzere yola çıkanların "bir
lik havarisi" kesilmeden önce, sözkonu
s u toplumsal ve siyasal koşulları tahlil 
e dip hangi ihtiyaçlara cevap verecekleri
n i; dolayısıyla çıkış nedenlerini açık ve 
n et bir biçimde ortaya koymaları gerekir
d i. Ki bu, hem "yeni tip bir kitle partisi"
n in "yeniliğini" (!) kanıtlamak, hem de 
b u kesim hakkında yaygınlaşan bazı kuş
kulann açıklık kazanması bakımından 
gereklidir. 

Tek başına "birlik" isteminin bile yığın
! ara cazip geldiği biliniyor. Ve bu bilin
d igi için, bölücü s ünden, bu işin tüc
carlığını yapanından tutun samimi ve iyi 
niyetlisine kadar hemen hemen herkes, 

h er parti, örgüt, grup ve hatta tek tek kişi
ler, "birlik" istemi üzerinde birleşiyor. 
Fakat Kitlelerin hala ilgisini çeken "bir
I ik" isteminin soysuzlaştırılmasının, dev
rimci harekete tahmin edilenden çok da
ha lı.iyük zararlar getireceği her nedense 
baıı kesimleri ve özellikle birlik tüccar
larını hiç mi hiç ırgalamıyor!.. Öyle ki, en 
b asit güç ve eylem birlikleri önüne en çok 
s un1 engeller çıkaranlar, herkesten fazla 
b irlikçi görünüyor, "birlik" kavramının 
soysuzlaştırılması için ellerinden geleni 
yapıyorlar. 

Evet kaybedilen zaman yetiyor artık.. 
ülkemiz bir barut fıçısını andırıyor. 
B askı, saldırı, operasyon, işkence ve kat
I iaınlar, halkınuza göz açtırnuyor. Ama 
b ütün bu zulüm ve wrbalıklara karşın 
kitlelerde, küçümsenmeyecek kıpırdan
malar görülüyor. Beşbuçuk yıllık kanlı 
faşist diktatörlüğün yarattığı korku gün
d en güne daha bir kırılıyor; yerini, zulme, 
sömürü ve baskıya karşı mücadeleye bı
r akıyor. Bunugören burjuvazi ise, sadece 
sindirme, yıldırma ve kırım politikasım 
uygulamakla kalmıyor. O, siyasal ve eko
nomik terörün yanısıra kitlelerin gelişen 
m uhalefetini yozlaştırmak, saptırmak 
için de yoğun bir çaba sarfediyor. Burju
vaziye, onunpartilerineve onlarakuyruk 
s allayan ref<rmist güçlere geçit verme
m ek; alternatif arayışı içinde bulunan 
yığınların özlemlerine tercüman olmak 

gerekiyor. Bu nedenle güncel ve tarihsel 
görev, temel mücadele alanlarına yönel
m ek, bağımsızlık ve özgürlük savaşında 
düşmana karşı güçleri birleştirmektir. 

Bu n ed en! e, eğer amaç gerçekten güçle
ri birleştirmek ise, ülkenin bağımsızlığı 
ve özgürlüğü ekseninde düşmana karşı 
m evzilenmek, ulusal kurtuluş güçlerinin 
b irliği önünde engel oluşturan eğilimleri 
açığa çıkararak aşmak gerekir. Yok eğer 
amaç siyasal-örgütsel birlik ise, bu 
farklı bir şeydir. Ve bunun için öncelikle 
Kürdistan devriminin ihtiyaç duyduğu 
örgüt biçiminin tesbit edilmesi gerekir. 
E ğer sözkonusu boşluk, Kürdistan işçi 
s ımfının devrimci örgütü yaratılarak d ol
d urulacaksa (ki, bize göre var olan boş
ı u k budur), o zaman, bu tesbitten hareket
le, devrimci sürecin belirgin özellikleri, 
ülkenin ekonemik-sosyal yapısı, Kür
distan devriminin perspektifleri, devri
m in gelişme yolu, ittifaklar sorunu ve en-
ternasyonalizm konuları üzerinde 
y oğunlaşmak; soyut ve kof tartışmaların 
köküne kirbit suyu ekmek gerekir. Hayır 
s iyasal-örgütsel biriilde kastedilen, "ye
n i tip bir kitle partisi" ise, buna soyunan
I arın, ilkelerini koyarak tartışmaları da
ha doğru olur. Bu yapılabildiği ölçüde, 
" birlik" tartışmaları seviyesiziikten kur
t u labilir, verimli kılınabilir, mesafe 
a Idırıcı olabilir. 
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Filipinler, 297.000 km kare 
yüzölçümlü; yedi bin yüz ada 
ve adacıklar ülkesi dir. Ekva to
run biraz kuzeyinde, Asya kı
tasının 600 mil güneydogu
sundadır. En büyük yerleşim 
bölgesi olan en büyük iki ada, 
Luwn ve Mindanao'dur. 
Üçüncü büyük yerleşim yeri, 
Visayalar denilen adalar ve 
adacıklar topluluğudur. 

filipinler, sanayi ve tahıl 
ürünlerine elverişli tarım 
alanlarına, cok geniş orman
lara, ma den, enerji ve denizci
lik kaynaklarına sahiptir. Or
manlar ülkenin 1/3 ni kapsar. 
Maden yatakları arasında de
mir, altın, bakır, nikel, petrol, 
kömür, krom bulunur. Bugün 
yaklaşık kırk milyonu aşkın 
olan nüfusunun iki katını bes
Ieyecek zenginliklere sahip bu 
ülkenin insanlarının yaklaşık 
% 80'i açiılda boğuşarak 
yaşamını sürdürüyor. 

Filipinler'de halkın%85'in
denfazlasını meydanagetiren 
Malay'lar yerli ırktır. Diğer 
önemli unsurlar Endonezyalı
lar ve Çinlilerdir. Arap, Hint, 
Ispanyol, Amerikan ve Negri
to ırklarda vardır. Ancak bun
lar sınırlı ölçüdedir. 
ıspanyol sömürgecilerinin iş

galinden önce, yani 1568 ön
cesi, Filipin adalan halkı 

birçok bölgelerde yan komü
nal ve yarı köleci toplum siste
mine ve özellikle Mindenao ve 
Sulu gibi islam dininin kök 
saldığı belirli bölgelerde feo
dal toplum sistemine sahipti. 
Tüm adalardaki tipik toplum 
biriıni baranga)'dı. Barangay 
diğer benzerlerinden 
bağımsız, temel ekonomik ve 
siyasal birimdi. her birinin 
birkaçyüz kişilik halkı ve az 
miktarda toprakları ve baş
larında rejan veya datu deni
len reis bulunuyordu. Sulu ve 
Mindanao'daki islam Sul
tanlıkları, barangaylardan da
ha ileri bir siyasi ve iktisadi 
gelişme düzeyini temsil edi
yorlardı. 

Adalardaki halkın siyasi bir 
birliğinin bulunmayışı !span
yol işgalcilerinin işini kolay
laştırdı. Böl ve yön et taktiğiyle 
ıspanyollar 1568 yılında sö
mürge yönetimini kurmayı 
başardılar. Üç yüz yılı aşkın 
Ispanyol yönetimi sırasında 
gelişen toplum şekli sömürge
ci ve feodal idi. 
ıspanyol sömürgeci yönetimi 

boyunca, takımadaların her 
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FILIPINLER VE AQUINO 

yanında, keyfi kurallara ve sö
mürgeci yönetimin zulmüne 
karşı isyanlar patlak verdi. 
Değişik zamanlarda ve 
değişik boyutlarda 200 ayak
lanma oldu. Bu ayaklanmalar 
Filipinler halkında mücadele 
ruhunu geliştirdi. 

1896 FfLIPİN DEVRİMi 
19.yüzyılda sömürgeci yağ

macılığın yoğunlaşması süreci 
tamamlandı. Yedi yıl savaşın
da Ingilterenin zaferi, Fransız
ların Ispanyayı işgali, ABD'
nin yayılırncı manevraları, la-
tin Amerika'da milli 
bağımsızlık hareketlerinin ge
lişmesi ve Ispanya'da "liberal 
cumhuriyetçi"ler ile "mutlak 
monarşist"ler arasındaki mü
cadelenin · keskinleşmesi, sö
mürgeci Ispanyanın Filipin 
halkına daha çok baskı yap
masını gerekli kıldı. 

Bu gelişmeler ve artan sömü
rü ve baskıya paralel olarak 
geniş halk kitlelerinin milli ve 
demokratik talepleri gelişti. 
Baskılar arttıkça, özellikle 
köylü kitleleri arasındayükse
len direnme ruhu 1896 Filipin 
devriminin patlak vermesine 
yol açtı. 

ıspanyolları ulkeden kov
mak için açık devrimci çağrıyı 
"Vatan Evlatlarını En Yüksek 
ve Şerefli Birliği" adlı örgüt 
yaptı. Bu örgüt 1892 yılında, 
Tondo'nun işçi semtinde ille
gal kuruldu. Ilk yıl 200 üyeye 
sahip oldu. Daha snraki yıllar
da, ulusal kıırtuluş savaşı ve
rebilmek için, ülkenin değişik 
bölgelerinde devrimci müca
deleyi başiatacak üyeler ka
zandı. 23 Ağustos 1896 tari
hindeki sömürgecilere karşı 
silahlı mücadelenin baş
langıcını işaret eden Rıgat La
win çağrısından sonra safları 
onbinlere ulaştı . ve bütün Fi
lipin halkına ayaklanma için 
cesaret verdi. 1896 Filipin 
devrimi, Filipin halkının eğe
menliğini, vatandaşlık hak
larının korunması ve geliştiril
mesini, papaz malikhaneleri
nin kamulaştırılmasını teok
ratikyönetime son verilmesini 
talep ediyordu. 
Ispanyol-Amerikan savaşın
dan yararlanan Filipin halkı 
ıspanyol sömürge yönetimine 
karşı silahlı mücadelesini 
yoğunlaştırdı ve nihayet 12 
Haziran 1898'de, Aquinaldo, 
ABD "himayesinde" olduğu
nu belirterek, ilk Filipinler 

Cumhuriyetini ilan etti. 
lOAralık 1898'de ABD ile Is

panya arasında, bütün Filipin
ler'in 20 milyon dolar 
karşılığında ABD'ye devredil
mesini ve adalardaki Ispanyol 
yuttaşlarının mal ve ticaret 
haklarının güvence altına 
alınmasını öngören, Paris An
laşması imzalandı. 
4Şubat 1899'da ABD birlik

leri Filipin devrimci kuvvetle
rine Manila yakınlarında 
saldırıda bulundu. Enaz3.000 
Filipinli öldürüldü. Böylece 
ABD işgaline karşı silahlı m. ü
cadele başlamış oluyordu. Sa
vaş 1902 yılında ABD işgalci
lerinin galibiyetini getirdi. 
Yaklaşık ikiyüz bin Filipin sa-
vaşçısı şehit düştü. • 

ABD SÖMÜRGECI 
YÖNETİMİNDE FİLİPİNLER 

1898 Paris anlaşması ile, 
ABD emperyaizmi, Filipin 
halkının sömürgeci yöneticisi 
olarak, ıspanyol sömürgeci
liğinin rolünü devraldı. 

ABD, Filipinleri, bir hamma
de kaynağı, ürün fazlası için 
bir pazar ve sermaye fazlası 
için bir yatırım alanı olarak 
görüyordu. 

ABD, Filipinlerdeki siyasi, 
ekonomik ve askeri denetimi
ni sağlamlaştırmak ıçın 
ulaşım ve haberleşme sistemi
ni gelişrirdi. Bu çaba doğru
dan ABD motorlu taşıtları, 
makinaları ve petrol ürünleri 
pazarını genişletti. Harnınade 
ve mamül maddelerinin sö
mürgeci ticareti hız kazandı. 
Halkın ezilmesi için askeri 
birliklerin hareketi de hız
landı. 

ABD emperyalizminin yer
leştirdİğİ iktisadi şartlar teme
linde Filipinlerde belirli bir 
sosyal yapı oluştu. Bu yapıda, 
kendileriyle işbirliği içine gi
ren burjuvazi ve toprak ağa
larını Filipin toplumunun 
başına geçirdi. Toplumun ta
banında, halkın % 90'ını 
emekçi, işçi ve köylü yığınları 
o luşturuyordu. Proleretya, 
hammade üretimi, ticaret, 
ulaşım ve haberleşmesi ve az 
miktarda imalatın artmasıyla, 
sayısal olarak arttı. Ancak 
köylülük, tüm toplumda en 
büyük tabaka olarak kaldı. 

Milli burjuvazi ABD mamül 
maddeleri rekameti ve mali 
gücün büyük burjuvazi ve em
peryalist şirketlerin elinde 
toplanması yüzünden oldukça 
cılız ve arada kalmış bir ko-
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X.Bırindar 

numdaydı. 
Iflas eden küçük toprak ağa

ları ve zengin köylülerden 
bazıları yüksek öğrenim yapa
rak veya sömürge ci burjuvazi
nin ve özel şirketlerin hizme
tinde çalışarak küçük burjuva 
durumuna, bazıları ise prole
terya ve yarı proleterya duru-
muna düştüler. 

ABD, Filipinlerde, sömürge 
yönetimini kurarken işbirlikçi 
burjuva ve toprak ağalarını çı
karlanna ortak olmasını sağ
ladı. Onlara yönetirnde yer 
verdi.l907'den 1922'yekadar 
Osmena, ilk önce Filipin me
clisinin başkanı ve sonra da 
temsilciler meclisinin sözcüsü 
olarak kukla şef oldu. 

1922'de Nacyonalist partinin 
iki ayrı kanadından olan Os
mena ve Quenzon ikilisinden, 
Osmena geçici başkanlığa ge
tirilirken; Quenzon isesenato 
başkanı seçilerek kukla şef 
konumunu aldı. 

7 Kasım 1930'da Falipinler 
Komünist Partisi kuruldu. 

ABD sömürgeciliğinin, tam 
baskı uygulayarak, gelişen 
muhalefeti susturma çabaları
na karşın, proleteryanın ve 
köylü yığılannın geliştrdiği 
mücadele PKP'nin kurul
masıyla yeni bir aşamaya 
ulaştı. 20,yüzyılın başında or
taya çıkan, sendikalar ve köy
lü birlikleri gelişti. !Mayıs 
1931'de partinin yönettiği 
halk yürüyüşü vahşice saldırı
ya uğradı ve dağıtıldı. Parti 
önderleri tutuklandı. Bir yıl 
sonra ise PKP yasadışı ilan 
edildi. 
Fmperyaliırnin bunalım dö

nemine denk düşen devrimci 
muhalefetin kabarışı Filipin
ler'deki bağımsızlık ve sınıf 
mücadelesini yükseltti. Köşe
ye sıkışan sömürgeci güçler 
Tydings-Mc Duffie kanunu
nu yürürlüğe soktular. Bu ya
saya göre ABD hükümetinin 
ve şirketlerinin birçok hak
larını koruma altına almak 
şartı ile 1946'da Filipinlere 
tam "bağımsızlık" verileceği 
taahüt ediliyordu. 
. 1930'lardaki kapitalist bu
nalım emperyalistler arasın
daki güç dengesini sarstı. Ve 
aralarında Japonya'nın da bu
lunduğu birçok ülkede Faşizm 
iktidarı ele geçirdi. Japonya, 
Asya'yı tekeli altına almak is
tiyordu. 1930'larda Çin'de ge
niş işgallere girişti. 8 Aralık 
194J'de Filipinler'deki dahil .... 
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Pasifik Okyanusu ve Çin de
nizinin her tarafında ABD 
askeri üslerine saldırıya geçti. 

2 Ocak 1942'de Manila Ja
ponlar tarafından işgal edildi. 
Böylece ABD emperyalistleri
nin işbirlikçileri iki seçenek 
karşısında kaldılar. Kukla yö
netimi elinde tutan Naciyoı'ıa 
list Parti iki guruba bölündü. 
Bir gurup yeni işgalcilerle uz
laştı , diger gurup ABD'nin 
yanını seçerek ABD'nin uzak
dogu silahlı kuvvetlerine 
katıldılar. 

Japon işgalciler Jose Laurel 
başkanlıgında kendi kukla 
hükümetlerini kurdular. 14 
Ekim 1943'te Filipinlere 
"bagımsızlık" vererek kukla 
bir cumhuriyete dönüştürdü
ler. 

Japon işgaline karşı PKP ön
cülügünde bir Halk Cephesi 
kuruldu . 

29 Mart 1942'de geniş 
emekçi yıgınları bagrında top
layan Japon aleyhtariarı Halk 
Orwsu (HUKBALAHAP) ku
ruldu. ve silahlı halk direnişi
ni örgütledi. PKP , HUKBA
LAHAP ve diger yurtsever ge
rilla kuvvetlerinin çabası so
nucunda Japon işgalcileri boz
guna ugratıldı . ABD emperya
lizmi sömürge yönetimi zorla 
kabül ettirmek için geri geldi. 
HUKBALAHAP ve diger ge
rilla kuvvetlerine saldırmaya 
ve onları parçalamaya çalıştı. 

4 Ternın uz 1946'da Filipinler 
Cumhuriyeti ilan edildi. Kuk
la yönetim ile ABD arasında 
yapılan anlaşmayla, ABD 
ülkenin dogal kaynaklarını iş
letme hakkına sahip oldu. Ko
münist Partisi silahlı mücade
leye devam etme kararı aldı. 

Halk ordusunun bütün bir
liklerine , 29Mart, 26Agustos 
ve 7 Kasım 1950'de eyaJet baş
kentleri, şehirler ve düşman 
kamplarına ani saldırılar yap
malan emri verildi . 29Mart ve 
26 Agustos saldırıları gerçek
leştirildi. Fakat eylemler Halk 
Ordusunun gücünü aştı. Düş
man 18 Ekimde karşı saldırıya 
geçti ve Manila'da parti mer
kez bürolarını bastı. Siyasi bü
ro üyeleriyle birlikte birçok 
kişi tutuklandı. Parti ve halk 
ordusu agır yenilgi aldı ve 
d~gıldı. 

Ulke, 1954-1957 arası, kuk
la Magsaysay, 1957-61'de 
Garcia, 1962-65 arası ku k la 
Macapagal h ükü m etleri ta
rafından ABD güdümünde 
yönetildi . Macapagal hükü
meti Vıetnam'a karşı ABD'nin 
yanında yer alarak Filipinli 

paralı askerleri Vıetnama 
göndererek ABD'ye 
uşaklıgının derecesini tüm 
düny~ya gösterdi . 

DIKTATÖRÜN 20 YILI 
VE KAÇIŞI 

Perdinand Marcos Ocak 
1965'te Naciyonalist partiden 
seçime girerek kukla cumhu
riyetin altıncı başkanı oldu. 
1969 seçimlerinde yeniden 
seçilen Marcos, devletin mali 
kaynaklarım tüketmek ve 
halkı artan enflasyon ve peş
peşe yapılan devalüasyonlarla 
sefalete sürüklemek pahasına 
ABD emperyalizminin bütün 
isteklerini yerine getirdi. 

Gerici cephede bunlar olur
ken demokratik m uhalefet ye
niden örgütlenmeye başladı 
1962-72 döneminde demok
ratik işçi, köylü, gençlik ve 
kadın örgütlenmelerine gidil
di . ABD aleyhinde büyük gös
teriler yapıldı . 

Komünist Partisi 26Aralık 
1968'de uzun tartışmalar so
nucu yeniden kuruldu. 

29 Mart 1969'da KP öncü
lügünde Yeni Halk Ordusu 
(NPA)kuruldu. NPAdaha ku
ruluşunun ilk yıllarında düş
mana büyük kayıplar vererek 
geniş halk yıgmlarını safların
da örgütlemeyi başardı. 

Nisan 1973'de Komünist 
Parti öncülügünde Ulusal De
mokratik Cephe (NDF) kurul
du. NDF bugün 10 milyon ta
raftara sahip durumda. NDF
ye bağlı olarak başlıca demok
ratik kitle örgütlerinin itti
fakını sağlayan BAYAN(Yeni 
demokratik Ittifak) 1983 son
larında kurularak 1,5 milyon 
üyesiyle mücadelede yerini 
aldı. 

NPA 30 bin cıvarında sa
vaşçısıyla ülkenin beşte birini 
kontrol ediyor ve 72 ilden 
59'unda faaliyet gösteriyor. 

Hızla gelişen devrimci mu
halefet karşısında ABD em
peryalizmi ve kuklası Marcos 
~aşkına döndüler. Nihayet 
sürgündeki muhalefet lideri 
Benigno Aqunio ülkeye dön
dügü gün, hava alanında 21 
Agııstos 1983 günü katiedi Idi. 
Benignio Aqunio'ya sıkılan 
kurşunlar Marcos'un sonunun 
başlangıcı oldu . Ogünden 
sonra terörist yüzünü dünya 
kamuoyundan gizliyemez du
ruma geldi . Ayrıca efendisi 
ABD'yi de wr durumda bı
raktı. 

1985'lere gelindiginde NPA 
ile hükümet güçleri arasında
ki çatışmalar, işçi grevleri ve 
çok sayıda fabrikaların ka-

panması , iflasların yoğunlugu 
en üst noktaya varmıştı . Hızla 
büyüyen dış borç 1972'de 2,2 
milyar dolar iken 1986'da 30 
m ilyar dolara yükselmişti . 
Sermaye araştırmacıları 
1985'te verdiği raporla, eko
nomik ve siyasi olarak, Fili
pinleri, sermaye yatırımı 
açısından en rizkli ülke olarak 
belirliyorlardı . Ve bu duru
m un gelecek beş yılda değiş
m iyeceğini açıklıyorlardı. 
Kasım 1985 başlarında CIA'

nin Wasington hükümetine 
verdiği 41 sayfalık Filipinler 
raporunda, NPA dünyanın en 
hızlı gelişengerilla örgütü ola
rak nitelendiriliyordu. Ve yi
ne, ülkede bir degişiklik yapıl
mazsa üç yıl içerisinde NPA'
nin sıtratejik olarak çok bü
yük bir rol oynıyacagım belir
tiyor ve bu hızlı gelişmeyi 
freniemek için seçimin yapıl
masını en iyi çözüm olarak 
öneriyordu. 

Yine 1985 mayıs ve Ekim ay
larında CIAşefi Willam Casey 
ve Regan'ın özel danışmanı 
senatör Paul Laxalt, Hlipinle
ri iki kez ziyaret ederek seçim 
yapması gerektiğini Marcos'a 
i !etmişlerdi . 

Çılaşı olmayan Marcos, efen
dilerinin önerisine uyarak 
seçim kararı aldı. ABD, 7 Şu
bat 1986'da Filipinler'de yapı
lan başkanlık seçimlerinde 
Benigio Aquino'nun karısı 
Corawn Aquino ve ABD ile 
yakın ilişkisi olan Laurel D oy 
ikilisini desteklerneyi uygun 
buldu. Böylece Filipinler'de 
egemenliğinin devarnını sağ
layacak ve yıpranan Marcos'u 
dıştahyarak dünya kamuoyu
na Filipinler'de demokrasi 
olduğunu kanıtlamaya çalışa
caktı. 

Seçimleri BAYAN örgütü, 
NPA ve Komünist Partisi boy
kot ettiler. Zira bu örgütlerin, 
ulusal egemenliğin tam sağ
lanması , köklü bir tarım refor
m unun yapılması, ABD'nin 
üstlerinin kapatılması ve 
ABD'nin ekonomik ve siyasi 
etkinliginin larılması, genel af 
ve devlet başkanMğımn geniş 
yetkilerinin sınırlandırılması 
gibi talepleri seçime katılan 
hiç bir kesim tarafından dile 
getirilm edi. 

Seçim sonunda Marcos ken
disi ni yeniden başkan ilan 
edince ABD dahil çeşitli çev-
reler seçimlerde hile 
yapıldığını açıklıyarak kuşku
larını belittiler. 16 Şubatta 
Aqunio, Manila 'da protesto, 
grev ve boykot çağrısında bu-

1 undu. Halk sokaklara dökül
dü. Marcos, taraftarlarını si
lahlanmaya ve sarayı koruma
ya çağırdı. 

22 Şubat'ta, Marcos'un Sa
vunma bakarn Enrile ve Genel 
Kurmay başkan yardımcısı 

Ramos muhalefet saflarına 
geçip Marcos 'u istifaya 
çagırdılar. ABD, Marcos 'un 
yönetimi bıraktığı taktirde, 
ülkeden sag olarak çıkmasını 
sağlıyacağını açıkladı. 

Böylece çaresiz kalan 20 
yıllık diktatör, 25 Şubat 1986 
gunu Filipinlerdeki ABD 
üssüne sığınarak ABD'nin yo
lunu tuttu. Hondululu'ya yer
teşti . 

AQUNIO-LAUREL IKiLİSI 
ALTERNATIF MİDİR? 

Kuşkusuz hayır . Çünkü ABD 
destegiyle iktidara oturan 
UNIOO (Birleşik Ulusal De
mokratik Örgüt) Ekonomik ve 
politik olarak Marcos'un baş
lattıgı dış politikaya devam et
mek kararındadır. Anti-ko
münizm ve ABD 'ye baglılıgı 
ile tanınıyor. Ekonomik ola
rak kemerleri sık ma ve ihracat 
politikasına devam edecektir. 

UNIDO Başkanı ve başba
kan yardımcısı olan Laurel, 
zengin ve köklü bir ailenin 
üyesidir. Japon işgalisırasında 
babası Jose Laurel sömürgeci
lerin atadıgı başbakandır. 
Kendisi de aynı işbirlikçi poli
tikada yetişmiş bir politi
kacıdır. Marcos'un iktidarı ele 
geçirmesinden önce Marcos 
gibi Milliyetçi partinin üyesi 
ve senatörü idi. 

Politikada fazla bir etkiligi 
olmayan Aqunio, kocasını 
ölümü üzerine boylesi bir gö
revi devraldı. 1933'te Tarlaç 
bölgesinde doğan Aqunio 
güçlü Cojuangco kabilesinin 
bir üyesidir. Yine bu kabile
den olan Eduardo Cojuangco, 
Marcos'un en hızlı destekleyi
cilerinden olup geniş toprak
lara ve Marcos 'un ona sag
ladıgıözel birorduyasahipligi 
ile tanınıyor. 

Hlipinlerdeki seçim ABD'
nin isteği doğrultusunda bir 
iktidar değişimini getirmiştir. 

· Ancak geniş halk yıgınlarının 
istemleri hala gündemde du
ruyor. Bu iktidarın böylesi is
temleri karşılaması mümkün 
degildir. Bu nedenle de gerilla 
örgütleri ve devrimci muhale
fet hükümet güçleriyle çatış
malara devam ediyor. ABD 
yönetimine karşı protestolar 
eksilmiyor. Çözüm kuşkusuz 
halkın kendi demokratik ikti 
darını kurmasıdır . 
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Gazetemizde yayınlanması istemiyle gönderilen bir yazı aldık. 
Çalışmada ve çarpışmada yaşatmaya and içtigirniz K.Reşo yol
d aşm amsı üıerinde polemiklere girmeyi dogru bulmamamıza 
r agmen, yayıncılık ilkelerimize uyarak sözkonusu yazıyı aynen 
y aymbyoruz. Pek tabi ki yazıyı gönderenin bazı çarpıtmalanm 
açığa çıkarmak da bizim hakkmuzdır. 

Roja Welat Redaksiyonu 

RUHSAL SlKlNTlLARI GiDERMENİN YOLU, 
KVIIDİSTAN ŞEHİTLERİNİ 

BASAMAK YAPMAKTAN GEÇMFZ! 

TKSP eski üyesi Kamil'in (E
minAzdar) şehit düşmesi üze
rine Riya Azadi ve Roja Welat 
gazetelerinde çıkan yazılar
dan ötürü aşağıdaki 'açıkla
mayı' göndermek gereğini du
yuyorum. 

Her iki yayın organı da Ka
mil'i kaynak göstererek; 0'
n un kendileriyle çalışmak için 
başvuruda bulunduğunu be
lirtiyorlar. Gösterilen tarihler 
( 1984 sonrası) biribiriyle çe
lişiyor/çakışıyor ... Olayın ucu 
Kamil'e kadar uzanmasa sus
kun kalmak belki mümkün. 
Ama soru işaretleri Kamili'de 
kapsıyor; o halde bazı şeylerin 
açıklanmasında yarar var. 
Amacım hakem rolü oyna

mak değil... Kamil'le Parti bi
riminden ayrıldıktan sonra 
aynı yörede kaldık. Kimi olay
ların yakın, kimilerinin tek 
tanığı oldum. Bu nedenle gö
revim, sadece tanıklık .. 

Kamil'in kişiliğinden bahset
mekgerekmiyor. Biri biraz çe
kimser de olsa (R.A.), O'nun 
saygın, yiğit ve ödünsüz kişi
liğini açıkça vurguluyorlar. 
Gelişmelere gelince, konuyu 
başından almak gerekiyor. 
I-Kamil, ne RA'nin iddia et
tiği gibi, likidatörlerin etkisi 
altında kalarak 'görev yerini' 
terk etmiştir, ne de RWın sa
vunduğu gibi 'oportünizme' 
karşı açık bayrak açarak. 

Kamil, birimdeki uygulama
lardan rahatsızdı, birimdeki 
sorumlular da ondan. Kamil, 
'gelecek vaad etmiyordu' çün
kü çalışkandı, fedekardı, yiğit
di, alçak gönüllüydü. Kamil 
devrimci disiplini içine sindir
miştİ ama askeri disiplini bil
miyordu; belki de bu nedenle 
bir düğmesi açık diye ortalık 
yerde kendisine çekilen 
'fırça'nın anlamını uzun za
man anlıyamadı. Kamil, ken
disine 'domates almaya gön
derilmeyecek' kadar güvenil
memesini de anlamıyordu ... -
Tablo Kamil gibi emekçi bir 
yaşamdan gelmiş kişileri 
şaşırtacak yeterlilikteydi. Ve 
bir sabah kimseye haber ver-

S.Seyitxan 
meden birimi terk etti. Neden 
haber vermedi, eleştirileri var
sa bunları neden iletmedi? 
Kimse işin bu yanına bak
madı. En ufak eleştiri 
karşısında 'ben genel sekre
terden öldürme yetkisi aldım', 
'bunlara verilen ekmek zi
yandır' deyip cem-i cümle 
kaytarıcı, yılgın, kof unsurları 
ödüllendiren anlayış, Kamil'i 
'kaçışa' itmişti. Bu kaçış mü
cadeleden ve örgütten değil, 
mevcut anlayışdandı. Geride 
bıraktığı tek 'görev' ise, gün
delik işler ve düğme iliklemek 
olmalı ... 

Diğer yandan herşeye bir 
hikmet yakalamış gibi, 'opor
tünizın' yaftasını asan, bu ne
denle düşünceyi veya insan
ları değil, huzursuzluğu örgüt
leyen bir anlayış da, Kamil'e 
'oportünizme bayrak açmak' 
misyonunu yükledi.Bu durum 
da en az birinci şık kadar O 'na 
uzaktı. 
2-Terkden sonra Kamil'in ilk 
geldiği yer rasiantısal olarak 
benim bulunduğum noktaydı. 
Kısa bir süre sonra, takip 
edenler beraberlerinde 'tutuk
lama emri' ile geldiler. 
3-Kamil, Piranşar'da bir 
rexıraw'a (Bazergan) tutuklu 
olarak gönderildi. Bundan 
sonraki bölüm birim, Kamil ve 
ben arasında bir soğuk savaşa 
dönüştü. Kamil'in bulunduğu 
yerde bir konuk gibi kalması 
için çaba gösterdim. Kendisi
ne silah verilmesini, n!xıraw'
dan ayrılarak peşmergelerle 
birlikte gezilere katılmasını 
sevinçle izledim. Sorumlular 
benim kanalımla baskı oluş
mayacağını anlayınca 'yukar
dan' müdahale yolları aradı
lar. Bazergan Rexıraw sorum
lusunun ve diğer görevlileri
nin gösterdikleri tepkiyi şimdi 
saygı ile anıyorum. 
4-Kendisi ile yaptığımız 
tartışmalardan sonra partiye 
dönme konusunda ikna oldu. 
Bir mektup yazarak istemini 
iletti. Mektubu götürdüm an
cak yanıt getiremedim. Kendi-

Devamı sayfa 16'da 
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"HUZURSUZLUGU" ÖRGÜTLEMİŞ OLSAYDlK, 
S.SEYİTXAN'I KAÇIRMAMAK i~ • 

ÇABA HARCAMAMIZ GEREKMEZ MIYDI?... 

Yazının özünden de anlaşılacağı üzere KReşo yoldaşla birlikte 
b ir zamanlar Iran Kürdistanı'nda bulunan S.Seyitxan, o dönem
d e oportünistlerimizin halis adamı olmanın sağladığı "olanak
lar"dan ötürü, Kamil yoldaşın başına getirilenleri kısmen de 
olsa biliyor. O'nun bu konuda bizi ve devrimci kamuoyunu 
"aydınlatmak" istemesi, ya da zamanı geçmişte olsa bazı şeyleri 
söyleme "yürekliliğini" göstermesi, bir bakıma anlaşılır bir şey
d ir. Ne var ki bay Seyitxan'ın bunu, hakemliğe soyunmanın bir 
aracı haline getirmesi, dolayısıyla "bir taşla birkaç kuş vurmak" 
için bazı çarpıtmalara yeltenmesi isabetsiz bir davranış ve seçi
len polemik konusu bakımından da Kamil yoldaşın anısına bir 
s aygısızlıktır. · 

Ama buna rağmen biz böylesi bir konuda, ne başkalarınagelin
ce demokrasi havarisi kesilen TKSP'nin Kamil Reşo'ya çektir
d ikieri ve onun ardından söyledikleri üzerinde ve ne de bay Se
yit:xan'ın sözkonusu "değerlendirmesi" hakkında tartışmayı de
rinleştirmek istemiyoruz. Kaldı ki bu saatten sonra bunun ya
rarına da inanmıyoruz. Bu nedenle biz, yer yer Kamilyoldaşada 
s öz hakkı vererek sadece bay Seyitxan'ın, bazı sıkıntı ve çarpıt
malarını açıklığa kavuşturmakla yetineceğiz. 

Öncelikle şunu belirtelim ki, Roja W eJat'ın "Kürdistan şehitle
rini basamak yaparak" gidermeye çalıştığı herhangi bir 
"sıkıntı" sı yok. O, Kürdistan şehitlerini, Kürdistan devrimine 
olan katkılarıyla değerlendirir; onları yaşatmak için mücadele 
bayrağını yükseltmeyi bir görev bilir. Kamil Reşo yoldaşın duru
m u ise, bizim açımızdan daha farklıdır. Ve O'nun anısını yaşat
mak, en doğal hakkınuz ve ödevimizdir. Ayrıca bunun için bay 
S eyitxan 'dan ya da başkalarından "icazet" almamız sözkonusu 
d eğildir, olamaz. Çünkü bay Seyitxan'ın çarpıtmaianna rağmen 
bu hakkı bize veren, bizatihi Kamil yoldaşın kendisi, onunyiğit
liği ve kahramanlığıdır. Bunu, bir kez de bay Seyitxan'ın "hatırı" 
için Kamil 

Kamil yoldaşın aynı mektubunun bazı bölümleri daha kendisi 
fiziki olarak aramızdan ayrılmadan önce gazetemizde yayın
I andı. (Bak. R Welat, Çtieye Peşin-1984) Ayrı ca hareketimiz, da
ha sagken Kamil yoldaşa ulaşma kararı aldı. Ancak koşullar ve 
o lanaklar ona zamanında ulaşmamıza el vermedi. O'na ulaşmak 
üzere yola çıkan yetkili yoldaşınuz, yarı yolda ölümhaberini öğ
rendi." (R.Welat, Çıriya peşin-1985) fakat bütün bunlarakarşın 

Devamı sayfa 16'da 
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Rfıpel 16 ROJA WEIAT 

SBKP 27.KONGRESİ YAPILDl 
Sovyetler Birligi Komünist 

Partisi'nin 27. Kongresi, 25 
Ş ubat-6 Mart tarihleri 
arasında yapıldı. Kongreye, 19 
m ilyon üyeyi temsilen 4993 
d el ege, 150 dolayında kon u k 
katıldı. 

SBKP Genel Sekreteri Mi
k hail Gorbaçov, Kongrey i açı ş 
konuşmasında, Sovyet yöneti
m inin önündeki görevlere 
d ikkatleri çekti, Sovyetler Bir
I iginin d ünya barışının korun
m asma ilişkin önerilerini yi
neledi. 

Kongreye sunulan MK rapo
ru, dinamik bir atmosfer için
d e, açık ve yaratıcı bir şekilde 
tartışıldı. Raporda, Parti ve 

Baştarafı sayfa IS'te 

ülkenin katettigi mesafeler 
vuıgulanırken, eksikliklerin, 
h ataların kaynagına işaret 
edildi. Ve "olumsuz eğilimle
rin ekonomide, politikada, 
pratik faaliyetlerde ve düşün
sel planda yarattıkları zaa
fların altı çizildi. 

Kongre bu yönüyle de büyük 
bir yankı uyandırdı. Sovyet 
toplumunun da kendine özgü 
problemlerinin oldugunu, an
cak SBKP'nin, sözkonusu so
runların üstesinden gelebile
c ek bir güçte oldugunu göster
d i. Dolayısıyla cümle gericile
ri bir kez daha hüsrana ug
rattı. Çagınuzın karmaşık so
runlarına ışık tuttu. Dünya 

b ay Scyitxan, Roja Welat'a da atıfta bulunarak şöyle demeyi bile 
i h mal etmiyor: 

"şimdi Kamil'e sahip çıkılıyor. Kamil şehit düşmeseydi kimse
l er sahip çıkmayacattı." 

Kamil'e kan kusturanların ona sahip çıkma nedenlerini bil 
d igimiz için yadırgamıyoruzı.. Ancak Kamil hakkındaki 
tanıklıgının 1982 'de sona erdigini belirten (ki,RWelat'ın Ka
m il'lc ilişkileri bu tarihten çoksonra kuruluyor.), O'nunla (yani 
K amille) konuşan devrimci kadroların (ki bunlar bizim yoldaş
I arınuzdır) koguşturmalara uğradıgını da bilen bay Seyitxan'ın 
yu karıda sözü geçen belgeleri ve yetkili organ kararlarını görme
m ez! ikten gelerek Roja Welat'ı da suçlamaya yeltenmesine an
lam veremiyoruz! .. 

Ne ki bay Seyitxan, bu çarpıtmalarıyla da kalmıyor. O, "açıkla
m a"(ı) d iye gazete m ize gönderdigi yandaki yazısında, fırsat bu 
fırsattır mantıgıyla ideolojik-politik hattımıza kara çalıyor; hat
ta işleri kamil yoldaşımızı küçümseme saygısızlıgına kadar 
v ardırıyor: 

"Diger yandan her şeye bir hikmet yakalamış gibi, 'oportünizm' 
yaftasını asan, bu nedenle düşünceyi ve insanları degil huzur
s uzlugu örgütleyen bir anlayış da, Kamil'e 'oportünizme bayrak 
açma k' misyonunu yükledi. Budurum da en az birinci şık kadar 
o na uzaktı." 
Ayrıca O, yazısı n ın degişik bölümlerinde Kamil yoldaşın "aske

ri disiplini bilmedigini", kendisine karşı takınılan oportünist 
tavrı anlamadıgını ve yaşanan "tab lonun Kamil gibi emekçi bir 
yaşarndan gelmiş kişileri şaşırtacak yeterlikte" oldugunu belirte
rek baltayı taşa vuruyor. 
Yazımızın başında da belirttigirniz gibi bu ve benzeri herzeleri, 

burada ve özellikle bu konu baglamında tartışmak durumunda 
degiliz. Bu bakımdan sözü tekrar Kamil yoldaşa bırakmak zo
rundayız: 

"Bu süre zarfında, çok tercübe edindim, çok şey ögrendim özel
l i kle parti içinde oynanan oyunlar, benim açımdan gerçekten 
ögretici oldu." (Kamil Reşo, 7.9.1984 tarihli Mektubu) 

"Yoldaşlar, oportünistlerin şahsıma yönelik fiili saldırı ve ter
ı ipleri an !atmakla bitirilecek gibi degil. Ayrıca buna gerektc yok. 
Tahmin ederim benim başıma getirilmek istenenler, her yol
d aşımızın başına getirilmek istenın iştir.( ... ) Yoksa onların dev
rimcilik maskesi altında yaptıkları, yapmak istedikleri beni 
yıldırmadı. Tersine beni biledi. Halkıma olan inancıını oportü
nizme baş kaldıran yoldaşlarıma baglılıgımı pekiştirdi." (Agm.) 

Evet bay scyitxan, demek ki , " ~aşırtıcı tablolar" Kamil gibi 
c ıııckc;il cr , devri nı ci ler ac;ısından dcgil , "silah elde savaşan" ," as 
k eri d is ip lin i bilen" ve "yetenekleri kürclmcsin " diye bir an önce 
Avrupa'ya c;ıknıak ic;in tcpincn "Iran Kürdistanı savaş kahra
nı anları ' ' bakımından şaşırtıcıymış .. . Ikincisi , varsayalım ki, dcv
~imcilcr ac;ısından ibrct verici olayların yaşandıgı, yaşatıldıgı o 

devrimci hareketine yeni 
perspektifler sundu. 

Ayrıca Kongre, daha önce 
tartışmaya açılan "program 
taslagı"nı görüştü. SBKP'nin 
3. Programıru onayladı. Parti 
Tüzügünde degişiklikler yaptı. 
ı 2. Beş Yıllık Kalkınma 
Planını kabul etti ve 2000 yılı
na kadar ülkerlin ekonomik ve 
s osyal gelişiminin anahatları 
belirlendi. Yine Kongre, ıs 
O cak'ta yapılan Sovyet si
lahsızlanma önerileri uyarın
ca, 2000 yılına dek tüm atom 
silahlarının yok edilmesi 
planını onayladı. Ve yeni 
MK'ni seçti. Yeni MK'de Ge-

~ 
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n el Sekreterlige yeniden Mi 
k hail Gorbaçov seçildi. 

d önemde ve orada (Iran Kürdistanı'nda) bin bir türlü saldırıyla 
karsı karşıya kalan Kamil yoldaş, bizimle lişki kurmadan önce 
TI<SP'ne -bay Seyitxan gibi telkincilerin de katkısıyla- dönme 
zaafını gösterdi(!) Peki bu böyle olsa bile, O'nun hatasını ania
yarak bundan vazgeçmesi, bizimle ilişkiye girmek için çaba har
caması ve devrimci mücadelesini inançları doğrultusunda sür
d ürmesine, "oportünizme karşı mücadele misyonu" yüklenıne
s ine engel midir? .. Kuşkusuz degildir. 

"Huzursuzlugu örgütledigimiz" iddiasına gelince, bu hakem
lige soyunan bay Seyitxan ve onun gibilerinin "hüsnü teveccü
h üdür" . Eger Roja Welat "huzursuzlugu örgütlemiş" olsaydı, 
herşeyden önce S.Seyitxan ve onun gibilerini örgütlerdi. Ya da 
e n azından bu dönemin böylesi hakemlerini kaçırmamak için 
çaba harcardı. hem bay Seyitxan ve onun gibi bazılarının huzur
suzluklarını ve sıkıntılarını yakından bilma avantajına da sahip
tik. R.Welat Redeksiyonu 
Baştarafı sayfa ı S'te 
sine iyimser şeyler söyledim. 
5-Sorumlulara Kamil'in para 
sılantısı içinde oldugunu, si
gara alamadıgını, bunun aynı 
zamanda parti açısından da 
prestij sorunu yaratabilecegi
ni belirttim Olumsuz ve çok 
sert yanıt aldım. Bunun üzeri
ne kendi lerine bana ayrılan 
harçlıktan her ay '13'ünü Ka
nı il 'e ve recegimi belirttim ve 
ayrılıncaya kadar bunu aksat
madan yerine getirdim 
6-1982 sonbaharında büyük 
bir saldırı başladı. J<amil'le 
birlikte silah elde, peşmerge
lerin yan ı sıra La can bölgesine 
çckildik. Çatışmaların birinde 
Kamil yaralandı. Ben, geri 
çagrıldıgımda Kamil'in bu du
rumunun yanısıra birde mek
tubunu ilettim ; bir kez daha 
partiye dönme istegini belirti 
yordu. Mektubu fırlatıldıgı 
yerden tanıkların huzurunda 
alıp yeniden sorumlulara ver
mek zorunda kaldım. Tanık 
ları kanıt diye yazmadım ; 
olayın rcncidc edici boyut-
larının kavranıııası ıc;ın 
yazdım. 

7 -13uııdan sonrası 

tanıklıgımdan çıkıyor. Bili
neniere göre Ka m il bir kez de 
görüşmek için birime geliyor. 
Kendisi kovuluyor, o'nunla 
konuşanlar soruşturmalardan 

geçiriliyor. 
Şimdi Kamil'e sahip çıkılı

yor. Kamil şehit düşmeseydi 
kimseler sahip çıkmıyacaktı. 

Sıkıntıyı anlıyorum. Ama 
saygı duymuyorum. 
Sılantıyı herkes anlıyor. Ama 

hiç kimse saygı duymuyor. 
Eldeki gazetelerde aile boyu 

fotograflar yayınlamak da bu 
sılantıyı gidermiyor. Kürdis
tan'da ölecek ama 'bizden' 
sayılacak birilerine öylesine 
ihtiyaç var ki ... Avrupa içi tur
lar da bu sıkıntıyı gidermi
yor. .. Dinleyenlerin gözlerin
deki sorular da öylesine acı
masız ki .. 

Sılontıyı anlıyorum ama bu
nun yolunun Kamil 'lerin ba
samak yapılmasından geçmc
d igi için , gcrc;cgi n yüzde yüz 
in karı oldugu için , saygı duy-
nı uyoru nı. 

I<anıil'i Kürt halkı anlıyor, 
Saygı duyuyor. an ı yorum. 

29. 10. 1985 
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ULUSAL ~ 
BAGIMSIZLIK CEPHESI 

20 Aralık 1960'da oluşturu
lan geniş kapsamlı bir muha
lefet cephesi, giderek ulusal 
bagımsızlık cephesine dönüş
türüldü. Aydınlar örgütü, sen
dikalar, köylüler birliği, kadın 
ve sanatkarların dernekleri, 
dini grupcuklar, m illi burjuva
zinin partileri, ulusal azınlık
lar ve marksist-leninist Dev
rimci Halk Partisi ortak bir 
program oluşturdular. Ortak 
program, "Güneyin 
bagımsızlığı, kuzeyin savunul
ması ve ana vatanın yeniden 
bütünlüğünün sağlanmasını" 
içeriyordu. Ayrıca cephe pro
gramı, demokratik dönüşüm
leri ve toprak reformunun 
gerÇEkleştirilmesini hedefli
yordu. Programın sonuç bölü
münde ise şöyle deniyordu: 
"Ulusal bagtmsızlık mücade
lemiz Güney Vietnam'da m ut
laka zaferle sonuçlanacaktır." 

Ulusal bagımsızlık cephesi
nin oluşturulmasıyla başlayan 
çatışmalara bağlı olarak 
bağımsız halkordusu kuruldu. 
Ana çekirdeğini köylülerin 
oluşturduğu halk ordusu, çok 
kısa bir sürede Diem'in ordu
sunu kıskaca almayı başardı. 
Kurtanlan bölgelerde cephe 
programı doğrultusunda eko
nomik örgütlenmelere baş
landı. Bu duruma tahamül ed
meyen Amerikan emperyaliz
mi kendi askeri güçleriyle ka
demeli olarak, karşı koymaya 
başladı. Cenevre antlaşmasıy
la öngörülen 685 "danışman" 
yerine Güney Vietnam'da da
ha 1963 yılında 16 binin üze
rinde Amerikan "daruşınan"ı 
bulunmaktaydı. Öyleki Güney 
Vietnam'daki Amerikan bir
likleri kumandanı genaral 
Harkins bir bildirisinde, "za
fere gitmekkısa bir an mesele
sidir'' diyebiliyordu. Ameri
kan genel kurmayının görüşü
ne göre "Vietkong" olarak bi
linen FNL gerila güçlerine, 
Vietnam Demokratik Halk 
Cumhuriyetine ve Cin' e karşı 
gelebilmek için Güney Viet
nam'da Amerikan askeri gü
cünün 205 binin üzerinde ol
ması gerekiyordu. 

Harkins'in yerine atanan 
Westmorelarıd döneminde ve 
savaşın en büyük boyutlara 
vardığı 1968 yılında Ameri
kan askeri gücü 550 bini 

Otuz yılhk direniş savaşının en uc noktası 

SAYGON "MUCİZESİ"(ill) 
aşmıştı bile, Westmoreland bu 
görevden ayrıldığı aynı yıl içe
risinde, zafer için bir milyon 
askerin gönderilmesini öneri
yordu. 

Diğer yandan Amerikan 
askeri güçleri, 4 Ağustos 
1964'ten beri Vietnam De
mokratik Halk Cumhuriyeti'
ne karşı açık bir savaş baş
latmışlardı. Kuzey Vietnam 
sahil gözetierne botlarına 
karşı uydurma bir bahaneyle 
girişilen savaşta, zafer nara
ları atılarak Amerikan ka
muoyu yanıltılmaya çalışılı
yordu. 
Halkın seferber edilmesinde 

engel görülmeye başlanan 
Diem, CIA yardımıyla çoktan 
öldürülmüştü (1 Kasım 1963). 
Ve girişilen bir kaç darbeden 
sonra general Thieu duruma 
ancak hakim olabilmişti. Bun
dan böyle Amerika Güney 
Vietnam'da stratejik önemi 
büyük savunma üsleri kura
rak, -tüm düyanın bildiği gibi 
- onları en modern hava ve 
kara savaş araç-gereçleriyle 
dorıattılar. Vietnam Demok
ratik Halk Cumhuriyeti'ni 
bombalayarak, Ho Chi Minh 
efsanesin i, bağımsızlık cephe
sinin ikmal yollarını, Vietnam 
tarihçisi Jean Cherneaux'in 
adlandırdığı gibi "sapıtmış bi
limin yeni silahlarının devre
ye konulmasıyla" yani "porta
kal ajanları" dediği napalın ve 
zehirli maddelerle hedefle
mişlerdi. Öyleki: general 
Westmoreland, "daha çok 
ölü" ve Vietnam'ı taş devrine · 
vardırncak kadar bombalat
mak istiyordu. Amerikan bir
likleri, kadınlara, çocoklara ve 
ihtiyarlara varacak kadar tari
fi mümkün olmayan korkunç 
katliamlara başladılar. "My 
Lai 16 Mart 1968" olayı, sade
ce bu bilinen katliamlardan 
bir tanesiydi. 

Newsweek dergisi 1 Ocak 
1966 tarihli sayısında bu du
ruma yer veriyor ve şöyle di
yordu: Ve bu acımasız savaşta 
Amerikalı iş adamları hiç bir 
zaman hayatlarını tehlikeye 
koyacak tarzda askerlerinin 
yanında yerlerini almadılar. 
Yine 1968 yılında Amerikalı 
yazar William Lederer, 
yazdıgı bir makalesinde, "Gü
ney Vietnam kendi 
ordusuyla bütünleşerek tam 
birrüşvet batağına dönüştü" 
diyordu. 

Yine o tarihlerde (E-

kim-1965) Kaliforniya'lı bir 
politikacı olan Ronald Reagen 
şöyle diyordu: "Biz İstersek 
tüm ülkeyi asfaltlayıp, üzerin
de parklar kurar ve Noel'de de 
evimizde oluruz." 
Oysa daha 1968 yılına girer

ken Thieu'nün askerleri ve 
Amerikan ordusu, bağımsızlık 
cephesinin güçlerine karşı 
koymakta büyük güçlükler çe
kiyorlardı. Muhtemel bir ye
nilginin belirtileri görülüyor
du. Bu nedenlerden ötürü 
Amerika hükümeti, ilk defa 
Vietnam Demokratik Halk 
Cumhuriyeti ve bağımsızlık 
cephesinin müzakere teklifle
rine evet demek zorunda 
kaldı. Ve Ocak-1969'da Pa
ris'te görüşmelere başlandı. 
Ancak Amerika bunda sami
mi değildi. O, bir takım ayak 
oyunları ve manevralarla 
-Mayıs 1970 ve Subat 1971'
de olduğu gibi- savaşı Kam
boçya ve Laos'a sıçratmak için 
Vietnamlıları zorlamaya ça
bahyördu: Nihayet Ameri
ka'nın sinsi planları çok geç
meden açığa çıktı. Bağımsızlık 
cephesi geçici hükümetin 

barış planına, Vietnam De
mokratik Halk Cumhuriyeti'
ne karşı girişilen 8 aylık bom
bardıman savaşıyla cevap ve
rildi. Imzaladığı barış antlaş
masına rağmen Amerika, 
bombalarını konuşturmaktan 
çekinmedi. Sadece 1972 
Noel'inde Hanoi'ye 40 bin ton 
bomba atıldı .. Amerikalı pilot
larca Vietnam üzerine atılan 
bombalar 7 milyon ton do
layında olup, 2. dünya sa
vaşında kullanılan tüm bom
balann miktanndan daha da 
fazladır. Ve bu miktarın sade
ce %7'lik bir kısmı askeri he
deflere karşı kullanıhnıştır. 
Bu savaşın sebep olduğu sivil 
ölü sayısı 350 bin dolayın
daydı. 6 milyon Vietnam lı "ise 
başka ülkelere sığınmak zo
runda kalmıştı. saldırganların 
dökülen kanlan (kanvegilleri) 
Amerika'nın ulusal korkusu 
haline gelmişti: 4 binin üze
rinde uçak düşürülmüş, 57 bi
nin üzerinde insan sınırsızca 
kullanılan zehirli gazlardan 
ötürü ölmüş, on binlereesi de 
sakatlanmıştı. 

27 Ocak 1973'de Amerikan 
temsilcileri ile Vietnam De
mokratik Halk Cumhuriyeti 
ve geçici devrim hükümeti 
arasında bir ateşkes antiaş
ması imzalandı. Amerikan 
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Jurgen Ostrowsky 

askeri güçlerinin geri çekilme
si, ülkenin çözüm bekleyen 
sorunlarına Vietnamlı iki par
tinin çözümler getirmelerini 
öngören antlaşma ile Amerika 
emperyalizmi, Vietnam 
halkının kararlı direnişi ve sa
vaş cesareti karşısında açıkça 
teslim olmuş oluyordu. · 

Ama Amerika, ülkenin 
onarımı için kararlaştırılan 
yardımı yapmakta, antlaşma 
hükiimlerine uygun olarak sö
külmesi gereken askeri üsleri
ni Thieu rejimine bırakmakta, 
silahlarını ve askeri danış
manlarını ülkede bırakmakta 
ısrar etti. Güney Vietnam 
bütçesinin %83'ünü finanse 
etmeye devam etti. Thieu, ant
laşma gereği tutukluların ser
best bırakılınasını red ederek, 
görüşmeleri kesti. Dahası O, 
bununlada kalmayarak geçici 
devrim hükiimetinin konro
lünde bulunan bölgelere karşı 
askeri birlikleriyle saldırıya 
geçti. Ayrıca tutukluların ziya
retçilerine karşı "yeni" fer
manlar çıkardı. 

Fkim- 1973'de devrimin si
lahlı güçleri karşı saldırıya 
geçtiler. Ancak bununla bir
likte yeni barış girişimlerinde 
bulunmayı da ihmal etmedi
ler. Fakat tüm samimi çabala
ra rağmen Paris antlaşması, 
kağıt üzerinde kalmaktan öte
ye götürülemedi. Bunun üze
rine Mart-1975'de geçici 
devrim hükümeti askeri bir
likleri, Vietnam Demokratik 
Halk Cumhuriyeti'nin aktif 
desteğinde, Güney Vietnam 'ın 
orta kesimlerine karşı nihai 
bir saldıya geçtiler. Ve genel 
halk ayaklanmasını başlattı
lar. Amerikan birliklerinin ge
ri çekilmesi çok pahalıya mal 
oldu, Thieu birlikleri bozguna 
uğradı, Thieu 21 Nisan 1975'
de Taiwan'a kaçtı. 

30 Nisan 1975'de Saygo~'da 
yaşayan bağımsızlık cephesi 
taraftarları ve bagımsızlı~. 
ordusunun vur.ucu güçleri ıl~ 
riştikleri saldın sonucu şeltir' 
merkezine girdiler, parlameta., 
to binasını ve şehrin önem~ .. 
noktalarını tümüyle ele geçir)$' 
diler. Böylece Saygon ve tüm · 
Güney Vietnam kurtarıldı. · 
Ülkenin bütünleşmesi sağ
landı. Ve Saygon şehri, 1945'
lerde kararlaştırıldığı gibi 
bağımsızlığın zaferiyle birlikte 
Ho Chi Minh adını aldı. 
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S~X SEİD ... 
Baştarafı Sayfa 20'de. 
j uwa ye. M. Kemal rewşa Kur- Her weha lı gel ve valahiye ve, 
dan baş dızanıbu, jı bo pe ka- w ek dı hınık nıvisan de mırov 
n ina pıştgıriya Kurd, çı pewıst tedıgihişe, dema Xalıt Beg tete 
bu, tevayi kır, gel ek metoden gırtın, hınık belgen (wesiqen) 
curbe cur xebıtand, bı peyvan rexıstine ji dıkevın deste hu
mate doza Kıırd dıparast, le dı kumata Kemal. Beguman bi 
esle xwe de ew roviyeki xwedi destxıstına van belgan ve, he
dek-dolaben mezın bu u dem reka netewi a Kurd xısareki 
hat, dı kar u bar de u dı tekoşi- gelek mezın dit, beri her tışti 
ne de bı serket, dewleta xwe bu sederne eşkerebfina (deşi
ya nuh avakır, edi pevıstiya . frasyona) arınane u kar u ba
hezen Kurd nemabu u wi h ren rexıstıni. Ev ji fersend da 
Kurdan bada Edi lı Tırkiya h ukUmetaRome da ku dı wexte 
nuh, tene gele Tırk xwedi maf de tedbiran bıstine, bıkeve te
u bıryar bu, hebuna Kıırd ji, jı qibata peşavayen Kurd ı1 jı · 
hole hat rakırın ı1 hwd.hwd... xafıl ve hereka Kurd bıfetısi-

Bı awaki eşkera gele Kurd ne. belav bıke fı hwd ... 
hatıbu xapandın. Zana u peşa- Jıbo sederne eşkerakırına 
vayen Kurd yen welatperwer, rexıstıne ye ku dema mehke
roj bı roj ve rastiye baştır dı- ma Xalıt Beg destpekır, dad
ditın u jıbo helkırma mafe ne- geha(mehkema) bedlisexwest 
tewa Kurd, pewıstiya dam ez- k u Şex Se id ji bine dadgehe u 
randına rexıstıneki netewi u ifade wi bıstine. Arınane ew 
gıredayi we ve hezıriya şere bu ku ew ji bete tewqıfkırın. 
serihılandaneki xurt dıkır . Edi Le Şex Seid, kaliti u nexweşi
jıbo gele Kurd, yek riyeki ma- ya xwe asteng ni şan da u ve 
bu, ev ji ri yaşere jiyane an ne- d axwaza dadgehe red kır. Her 
jiyane bii. Bı kurtebıri, gele weha disa jıbo sedema jorin, 
Kurdedi jı neçari destavete wexta Şex Seid ı1 hıruk heva
çek ı1 dar u ket qada(meyda- lenxwe ji Hene çfin Pirane, dı 
na) şer u bı merxasi şere ala w e şeve de lOleşker u2 serleş
serxwebfin u azadiye bılınd ger (tegmen Mıstefa u usteg
kır. men Husni) hatın gunde bıra-

Wek prof.MA.Hasretyan dı ye Ş.Seid mala Ebdırrehim . Jı 
nıviseki xwe de dıde xu- Ş.Seid'ra daxwaa teslimkırma 
yakırın, gel ek peşevayen Kurd ' 1 O Kurden "qaçax" kınn. Ve 
dı zıvıstana 1923-1924'an de daxwaza leşgeran, Ş .Seid pek 
lı Palo cıvinek pekanin u jı bo n e ani ı1 jıbove se deme, dı n av 
domandına xebaten dızi ı1 leşger u kurdan de şer çebfi. 
hezıriya ş ere çek d ari bıryar sı- D ı şer de yek serleşger u çe nd 
tandın. Jı van xebaten Kurdan leşger h atın kuştın ı1 yen dm ji 
h ını k serokeşiren Xormıke ji d ilketın. Ev bfiyer jıbo serihıl
agahdarbun u van serokeşiran dane bfi provakasyoneki 
ji, pıştgıriya MKemal dıkırın mezın ı1 fersend da deste hu
uewanalıservebabeteM . Ke- kumataRome da ku hereka 
mal agahdar kırın. Lı ser ve n etewi bı awaki xav bıfetı
agahdariye u lı ser telgrafa ku sinın. Ev Buyer dı 8 Sıbata 
Y.Ziya jı bıraye xwe re şandı- 1925'an de wexta pekhat, Ş.
bun ı1 jı ali bıraye Y.Ziya ve Seid dızanıbfi ku Kurd jı şere 
ş aş hatıbfi femkırın, bı1 sed em sermldanere hin arnade ni nın 
ku hukfimeta M.Kemal, Xalıt ı1 wi nedıxwest ku bfiyer lı he
Beg u hevalen wi Y.Ziya ı1 He- remen dm belav bıbe, bo ve 
ci Musa Bege gırtın u şandın sederne ew u hevalen xwe dı 
gırtigeha Bedlise. (bınere pır- we şeve de jı gund derketın u 
tuka bı nave'1925 Serihıldana D arahen e ve çun. U bıraye 
Kurd-Hereka Şex Seid', me- Ş .Seid rojek paşi jı ve huyere 

qala prof. MAHasretyan) agahdar bu ı1 wi (Tahar) dı 
lJ vır dı ve pewıst e ku em lı 1 O'he Sıbate de dest dani ser 

ser xaleki gırıng ji bısekının . postaxana Lıce, pere ı1 ewra
Ev ji, gırtına Seroke Azadi ·q en ku lı postexane bfin, zept 
Xalıt Beg u hevalen wi ne. Be kır u lı gel 200 kesen çekdar 
guman, bı gırtına Xalıt beg fı çu Darahene ber Ş .Seid. Van 
hevalen wi, tevgera Azadi, be buyeran bfın sederne dest
seri ma, peşevayen xwe zana u pekırma serihıldaneki ne 
peşeng wenda kır. Ev ji jı bo arnade ı1 ne dı wext de. Jıbona 
h ezıri u pekani na kar ı1 baren k u Ş.Seid, pışti gırtına Xalıd 
ş o reşa netewi, valahiyeki Beg re berpırsiyariya serokati
mezın bı xwe re ani fı jıbo pe- ya serihıldane gırtıbu ser xwe, 
kanina kar u baren siyasi, edi ew ji, jı neçari dest bı se-
rexıstıni, çekdari de astengen rihıldane kır fı lı gel 10 hezar 

. gırıng xıst peşiya serihıldane . .zedetır kurden çekdar ve dı 

14'e Sıbate de dest dan ser 
Darahene, qeymeqam u me
m uran dilkınn u Darahene bı 
m uaqet kınn paytext, sero
keşi ra Modan Feqi Hesen 
kırın qeymeqam fı jıbo 
m eşandına kar u baren se
r imidane qanfıneki muaqet ji 
çekırın. Edi, bı awaki eşkera 
denge serimldane, wek te
q andına volqaneki lı çarali 
heremen Kurdistane belavbu .. 
Lı gelek heremen Kurdistane 
gele Kurd, bı qeflan dest 
avetın çek u dar ı1 ketın nav 
refen Ş.Seid. Pewıste ku em 
rastiyeki ji bıdın b er çav ku ev 
ji, jı destpeka serihıldane ve 
gele Kurd, bı pırani jı ber xwe 
ve, ne bı rexıstınİ ketın nav re
fen serihıldane. Ev renge se
rimldane ji bı her awayi tesir 
dıkır u jı bıl vaya, dı demeki 
kurt de hezen serihıldane ge
lek xurt bU, roj bı roj peşta 
dıçfin, heremen ku lı wır Er
meni, Çerkez u Ereb ji hebfin, 
ewana jı pırani ketın nav se
rimldane. Ev nuxte ji gınng e 
ı1 renge serimidane ji bı şıkle
ki vedıde xuyakırın. Çımki, ne 
teni jıbo gele Kurd jiyan bfibU 
cehennem, her weha jıb_o ge
len dın yen pıçfik ji edi şerte ji
yane nemabfı fı ker gihabfı 
h esti. Lo ma gelen dın yen 
pıçfik ji pıştgıriya xwe nişan 
dan fı lı gel Kurdan, lı hemher 
koruara Tırk a nfıh ketın nav 
serimidan e. Hınık hez, bı na ve 
şoreşgeriye, wexta lekolin lı 
ser ve bfıyere çekınne, qet 
behsa ve nuxte nakın. Çımki 
ewana jibona Kemalizme peş
veru ı1 serimldane ji paşveru 
n işanbıdın, çı pewıst bu ye 
kınne ı1 jı hezar kani av an ine. 
Le qet behsa mafe mırovatiye, 
jiyane ı1 netewayetiye yen ne
tewen dm nekırıne u hwd ... 

Bı taybeti du (2) mehen ewıl 
ye serihıldane de hezen kurd 
gelek xurt bfibfin ı1 helqa se
rimldane ji gelek fıreh bfibfı. 
W ek min ak em dıkarın hejma
ra heza Ş.Seid dı meha dest
peke de nişan bıdın. 
Dı 28'e Sıbate de Palo bu bu 

q erergeha Şex Se id fı hejmara 
ordiya serimidane ji gihabfi 
dora 20 hezari. Beri tekçfina 
serimldane, hezen Kıırd 12 
bajar~ Kurdistan e zeptkırıbfın 
u jı bın nire hukma Rome riz
garkırıbfin . Ev peşveçun . fı 
serfiraziya gele Kurd, qurf 
xıstıbu dıle Koruara Tırkiye a 
Nuh, bo ve sederne hukfimete, 
d ı tevayi Kurdistan e de sefer
beri (hukme awerte) elan kır, 
h ukUmeta kevn ket, ya nuh dı 

bın serokwezirtiya Isınet !nu
ni de sazbu fı hukfimeta nuh, 
bı her metoden hovitiye ve e
rişe çarali Kıırdistane kır, ge
lekgund şewıtand, bı hezaran 
jın fı mer, zaro-ziç yen mesfim 
qetılkırın. U bı hustati hınık 
eşiren Kurd lı hemher doza 
Kurd xebıtandın . Wek minak 
ez dıkarım nave çend eşiren 
cehş peşkeşi xwendevanan 
bıkım ku dı tekçfina srihılda
ne derola van eşirangelek gı
ring bfiye. Mırov dıkare bı he
sati dıbeje ku van eşiren cehş, 
mala gele Kıırd xırab kır. Lı 
heremen ku hezen Tırk nı
karıbfin hoıa (zora) hezen 
kurd bıbın, dı bedela hezen 
T ırk de van eşiren bebext er işe 
anin ser hezen Kurd fı bfin se
deme tekçfına wan. Çend eşi
ren cehş evana ne: 
Lı mıntiqa Wane eşiren Hey

deran u Ademan, lı mıntiqa 
Bedlise eş ira Mutkan, lı mınti
q a Xarpete (Elezize) eş ira 
D ersıme Şarki, Şadan, lı neze 
mıntiqa Paloye eşiren Hiran, 
Lolan, lzolan fı S uran, fı hwd. 
Bı taybeti sederne tekçfına he
zen Yado Paşa ı1 Şex Şerif lı 
herema Xarpute ı1 Baxırmede
ne,eşiren cehşyen wemıntiqe 
ne, heta ŞexŞerif bı deste wan 
cehşan hat gırtın . Begfi eşiren 
Xarpete ji, ewıl pıştgıriya he
zen Yado u Ş.Şerif kırın le de
ma hezen Tır k gihan we dere, 
icar wan lı hezen Kurd badan 
ı1 pıştgıriya hezen Rome kırın. 
D ema gırtına Şex Seid ji, h e
v ale Ş.Seid cehşe mezın, bin
başi Qasıme Cıbri roleki 
mezın list fı agah d ari dabu h e
zen Tırk ku Ş.Seid' hınık heva
len wi bı tevli Qasıme cehş ve 
de dı pıra Ebdırrehman Paşa 
de derhas bıbfina fı derbasi 
Irane bı b fina U lı ser pıre h e
zen rom e dorjı wan sıtandın ı1 
berxwedana wan befede bfi fı 
dı 27'e Nisana 1925'an de 
ewana dilketın. 

Dı 30'ye Hezirana 1925'an 
d e lı Diyarbekıre Şex Se id u 
4 7 hevalen xwe hatın dar
d akırın . Le pışti dardakırma 
Ş .Seid ji serimldana Kıırd ne
sekıni, lı hınık heremen Kur
distane bı salan şere serxwe
bfin u azadiye dom kır, ala se
rihıldane neket erde u herdem 
lı peş çave dıjmın bılınd ma. 

Bı kurti mırov dıkare bıbeje 
ku sederne tekçuna serihılda
na Ş.Seid ev bfi : Zeifbfina 
rexıstınİ dı wari siyasi, zanısti, 
sıtrateji u tektik de, tewqifbu-
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PALMENİÇİN ÖLDÜRÜLDÜ? .. 
Isveç Başbakanı Olof Palme, 

28 Şubat 1986 Cuma gecesi 
saat 23.45'te, başkent Stoc
kholm'da "faili meçhul" bir 
cinayet sonucu öldürüldü. 
O lay, Isveç ve dünya kamuo
yunda şok etkisi yarattı. Işçi
ler beş dakikalık iş bırakma 
eylemiyle Palme'ye saygı gös
terisinde bulundular. Isveç 
halkı bir bütün olarak O'nun 
i çin yas tuttu. Isveç'teki ya
bancı örgütleri, düzenledikleri 
ortak bir gösteriyle, cinayeti 
kınadılar. Sovyetler Birligi 
Komünist Partisi Kongresin
d e, Palme için saygı duruşun
da bulunuldu. Vietnam, 
Arjantin, Tanzanya ve Nikara
g ua'da yas ilan edildi. Ve Pal
me'nin cenaze töreni, ulusla
rarası bir platforma dönüştü. 
Ama bunlara ragmen, cinaye
tin faili ortaya çıkarılamadı!.. 
O I of Palme'nin neden öldü
rüldügü açıklık kazanmadı(!) 

Palme, "faili meçhul" cina-

8 Mart ... 
Baştarafı sayfa 8'de 
her yolu kapatan her türden 
engellemelere zamarnnda ve 
yerinde, nesnel şartlar ölçü
s ünde karşı koymalıyız. Işe ai
lemizden, yakın çevremizden 
başlamak gerekir. Kız ve 
erkek çocuklar aile içinde 
sıruflandırılmamalı, onlara 
ayrı roller verilmemeli, aksine 
eşit bir biçimde yetiştirilmeli
d ir. Kadınlarımızın politik ha
yata atılması için, devrimciler 
o larak özendirici, destekleyi
ci, özverili bir tutum takın
malıyız. Mümkün olan boyut
l arda aile içinde demokrasiyi 
işlerlige sokmalı; erkek yol
daşlar, kadınlarımıza karşı fe
d akar tutum takınmalı, on
ların dünyayı tanımalarına, 
k endilerini geliştirmelerine 
fırsat tanımalı, yardımcı ol
malılar. 
Kuşkusuz kadınianınıza da 

düşen görevler var. Onlar da, 
cehalete, burjuva alışkanlık-
larına karşı savaşabilir, 
halkımızın bagımsızlık, özgür
lük ve sosyalizm mücadelesi
nin dayattıgı görevleri omuz
I ayabilir, omuzlamalıdırlar. 
Eger kurtuluşumuz 
halkımızın kurtuluşuna 
baglıysa (ki öyledir), o zaman 
örgütlü mücadelede yerimizi 
almakta bizler de üzerimize 
düşeni yapmalı; eksiklerimizi, 
yetersizliklerimizi özveriyle 

yetlere kurban giden ne ilk ve 
ne de son kişidir. Bu bakım
d an, cinayetin nedenlerini, 
P alme'ye uzanan elierin 
arkasında bulunan karanlık 
güçleri bilince çıkarmak için, 
yine O'nun ulusal ve uluslara
rası politikadaki işlevine bak
m ak gerekir. 

Bilindigi gibi Palmedaha vi
yetrıam savaşı sırasında 
ABD'nin işgalci politikasına 
karşı çıkmıs; dolayısıyla 
ABD' de istenmeyen kişi ilan 
edilmişti. Ama O, buna rag
m en Vıetnama ve günümüzde 
d e Nikaraguaya önemli 
yardımlarda bulundu; 
b agımsızlık ve özgürlük mü ca
d elelerine sempatiyle yaklaştı, 
yer yer onları destekledi. 
Faşist-ırkçı diktatörlüklere 
karşı, liberal rejimler yanlısı 
o ldu Son olarak ABD'nin, 
Libya'ya ambargo uygulan
m ası önerisine karşı çıktı. 

aşma ya çalışmahyız. 
Bu konuda erkek-kadın tek 

tek kişiler olarak bizlere, de
mokratik ve politik örgütle re, 
devrimci yayın organlarına 
önemli görevler düşüyor. Bu 
sorunda en büyük ve faydalı 
ilaç, bilgi ve pratik tavır ola
caktır. Bu konuda halkımızı 
aydınlatmalı, gericiligin etki
lerini kırmak için omuz omu
za mücadele etmeliyiz. 

Bütün bu saydıgımızzor şart
lara ragmen, bilinçlenen, baş
kaldıran, ulusunun kurtuluş 
m ücadelesine inanan ve bu 
mücadelede yer alan kadın
I arımızın var olması, kuşkusuz 
sevindirici bir şeydir; ama tek 
başına yeterli degildir. Kadın
larımızın büyük çoğunlugu 
işçi ve emekçidir. Onları, sö
m ürgecilige ve faşizme karşı 
yürütülen mücadeleye ka
zandırmalıyız. Bunu başara
madıgımız taktirde, amaçla
nan hedefe varamayız. 
• UBYA ... 

Baştarafı !.sayfada. 
güçlerine yönelik komplo ve 
provokatif saldırıları, işgal yö
ıflimleri, ne ilktir ve ne de 
son olacaktır. Fakat halkların 
bagrından fışkıran özgürlük 
ateşi, modern silahiann em
peryalizme sagladıgı "üstün-
lügü" yenecektir. Libya 
halkının direnişi bunun yeni 
bir ömegidir. 

Dahası Palme anti-körnü
n ist tutumuna ragmen ülkesi
n i bloklar dışı tutmakta ısrar 
etti. Isveç'i, tüm haskılara rag
m en nato ya sokmadı. Barış ve 
silahsızlanma yanlısı bir poli
tika izledi. ıskandinavya'yı si
l ahiardan arınmış bir bölge 
h aline getirmek için çaba har
c adı, harcıyordu. Ve bu politi
kasına uygun olarak O, ölme
den bir gün önce Hindistan, 
Meksika, Arjantin, Tanzanya 
ve Yunanistan'ın, ABD ve 
SSCB'ne yaptıkları "nükler 
deney yasagı cagrısı"na imza 
koydu. Tüm bu nedenlerden 
ötürü ABD için giderek bir 
"çıban başı" olmaya başlıyan 
P alme, barış yanlısı bu politi
kasının kurbanı oldu. 

Fakat uluslararası gericiligin 
denetiminde bulunan propa
ganda merkezleri, olayın he
men ardından hedef şaşırt
m akta gecikruediler. Özellikle 
~ erici Isveç ve Türk basını 

Ş~x Seid ... 

na serok~n zana yen hereke O. 
b~seritiya heren p~şenga se-

' rihıldane, bı gıredayi şerte 
abori, cıvaki O. siyasiya civata 
Kurd ve eşir~n cehş O. duben
ditiya nav eşiran, axati, begiti 
il hwd. ii dı her wari de xurt
bil.na hezen Koruara Tırk O. 
q elsbil.n ii heirokanaten here
ka serihıldane, tunebo.na çe
k~n modern lı hemher çeken 
h eren Tır k, dı wari nawnetewi 
de bepıştgıriya serihıldane O. 
hwd ... 

Dema dadgeha Diyarbekır 
bıryara dardakırma Ş.Seid ii 
h eva! en wi da, seroke dadgehe 
wehagot: "Dınav wede hınık 
je, beusultiya kırdayete (ikti
dare) kıriye sedem~ serihılda
n e, hınık ji je, parastma xilafe
te sedem (sebeb) nişandan. Le 
h O.n hem ii dı ye k nuxteki de 
gihane hevudu: Jı bo damez
randına Kurdistaneki serbıx
we." 

Ez dıxwazım bı hınık peyven 
çe nd peşevayen kur lı b er d are 
sipıke gotıne ve nıvis~ xılas 
bıkım. Ez bawer dıkım ku van 
gotınen peşevayen Kurd, jı bo 
~ere serxwebil.n ii azadiye 
Kurilistane ya nuh, jı me re 
d ı bın çe nd numune O. mesaj 
ku em bıkarıbın jı van mesa
jan dersen gıring bıstinın. 
p ewıst e ku em bıdın daxu
yakırın jıbo biranina şehiden 
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PKK'yı hedef gösterip onun 
~ ahsında Kürdistan ulusal 
kurtuluş güçlerini karalamak 
için yogun çaba harcadı; ve 
hatta bazılarının sırtını sıvaz 
larlıkları kimi unsurları alet 
olarak kullandılar. Bir taşla 
birkaç kuş vurmaya yeltendi 
ler. 

Kurilistane O. gıramiya (hur
meta) xwe jı wan rmşan bıdın 
ii her tım ii qedr ii qimeta wan 
dı doza Kurd ii Kurdistane de 
bı birbinın O. jı tek~ina wan 
gelek dersen gıring bıstinın. 
Ç end peşevayen Kurd lı ber 
dare sipıke weha gotıne dı da
wiya nefesa xwe de: 

şex Seid, ''Dawiya jiyana 
mm a tebii(normal) hat. Ez bı 
tu awayi poşman nimm ku 
min xwe, dı riya netewa xwe 
d e caııfida kır. Jı bo me ev ji 
bes e ku nevi ii neviçırken me 
(tonmlarımız), me lı hembere 
d ıjmnda şermızar (fedikar) 
nekın. 

Dr.RJAD "Mın sondxwan
bil ku jiyanaxwe dı riya welat 
de arnade bıkım. Nilhajıbo ala 
serxwebilne teme tardakırın il 
q et be guman de rojekbe lı ser 
vi erdi de ala serxwebilne 
bılmd bıbe." 
Şair Me le EBDIRREHMAN, 

"Belengazıno! Ez w e lı bın pi
yen me pır beşeref ii pıçôk dı
bimm. Bızambın Kurd ne da
reke, dımıre le bele xwar na
be" 

Sair Kemal FEWZI, ''Kurdis
tan beheşt (cennet) ya me ye. 
Xwedi maleem ın ô kiçıdıbe
je, bıla bıbeje, erne disa henn 
h undır, tu qeweteki mkare bı
b e asteng, çımki e w ya me ye." 

Heci AXTI(Bave Tujo), "Bıji 
d oza (ide ala) kurdayetiye. Bıji 
Kurdistan!" 
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Rü~l20 RqAWELAT------------------------------------------------------------------

SERİlDLDANA ş:Ex SEİD DI ŞERE 
A • A e 

SERXWEBUNA KURDISTANE DE DIJI 

Sal 1925, dı mehen Sıbat~, 

Adare, Nisane, Gulane, Hezi
rane de, lı çarali Kurdistane 
ya beşa Tırkiye de gulebaran 
dıbariyan, behejmar gunden 
Kurdistane..,eran dıbün, talan 
dıbün, dışewıtiyan, bı hezaran 
mer u jın, zaro-ziç, pir u cu
wan bı hovitiyeki nediti dı

hatın kuştın, şerjekırın... Bı 

awaki dın, lı her çave cihane 
q ırkırıneki mezın lı Kurdista
n e dıhat domandın . Lı gelek 
heremen Kurdistane gele 
Kurd dest avetıbü çek u dar u 
lı hamher ve hovitiye bı mer
xasi şer dıkır, hustfıwe xwe jı 

d ıjrrun re xwar nedılar ... 
Dı diroka Kurdistane de ev 

buyer, bı nave Serihıldana Şex 
Seid tete naskırın . Ev buyer, 
beguman nepewıstekumırov 
beje, beşeki jı hereka netewa 
K urd e u xwedi rupelen bıru
m et e. Le pır mıxabın, hetani 
van çend salen dawiye, lekoli
n en ku lı ser ve huyere hat ın e 
kırın, ne lekolınen rast ın, ji 
texlilen objektif d ur ın u ve se
rihıldane her wek haleteki 
lngılizan dane nişandan. Lı 

ser ve buyere; ne teni dirokni
visar, rojname u hwd. yen Tır
k iye fı derwayi welat, lı gel 
wan jı hereken burjuwazi he
tani hınık hereken kornonİst 
ji , ve serihıldane paşverü, k ev
n eperest u gıredayi Ingılizan 
n işan dı dan. Le dı navbeyne 
d e gele k sal derhas bu, dı van 
lekolinan da ji guhartın çe
bun, her bı rastiye ve lekoli
n en nuh çebfın u bı wesıq e ü 
belgen zanısti ve hat daxu
y alar m ku ev serihıldan, se
rihıldaneki netewi ye, ne kev
n eperest u ne paşverü ye u tu 
telaliye we bı Ingılizan ve tu ne 
ye. Lı gel van rastiyan disa dı 
van lekolinen nuh da dıde xu
y akırın ku dı ve serihıldane de 
Ingılizan bı hukumeta M.Ke
m al re tekıli daniye fı jı bo 
tekçuna serihıldane pıştgıriya 
Kemalistan ji kırıne: Be gu
m an ev le kolinen nfıh gele k 
b aşın, le w ek dı van lekolinan 

de ji tete fehmkırın, pewist e 
k u ji lekolinen nuh u fıreh be
te çekırın fı hınek nuqten ku 
n ehatıne zelalkırın ji derkevın 
h ol e fı b ete zelalkırın . Dı vi 
w ari de ji, vatıniye (wezife) he
ri mezın jı diroknıvisaren 

Kurd re u bı taybcti jı hereken 
~oreşger-welatparezen Kurd 
re dıkeve ... 

SIYASETA KOMARA TIRKM 
0 REWŞ~ KURDlSfANf 

A WEWEXTE 
]ı bo baş tfgıhıştına qerekte-

re hereka ŞCx Seid, dıve bı 

kurtibe ji, rewşa cıvata kurd 
ya we wexte fı rewş fı si yaseta 
Komara Nuh a Tırkiye, dı çav 
d e bete derbaskırın ü lı ser va
na bete rawestandın. Dıve em 
n uqteki ji bıdın b er çav ü jı bir 
ve nekın ku ev nıvis, bı kur
tebıri lı ser rewşa gele Kurd ya 
w e wexte dısekıne ü diroka se
rihıldane bı kurti peşkeşi 

xwendavanan dık e. Dı ve nıvi
se de armançew e ku, bı kurti 
61 saliya salvegera serihılda
n a Kurd a netewi bı bir bine. 
B e guman, pewıst e ku dı le ko
lin eki fıreh fı kur de, lı ser le
k ol inen beri ku bı şaşiti hat ın e 
n ıvİsandın ji rexne bete kırın u 
hwd. 

Bıngehe serihıldana Şex 

Seid, bı gıredayi damezrandı
n a hereka Azadi ve ye. Lı ser 
d amezrandına hereka Azadi, 
m ncabın jı niviskar u peşeva
yen Kurd vewexten curbe cur 
tetın xuyakırın. Wek minak, 
Dr. MN u ri Dersım i dıbeje ku 
rexıstına Azadi dı 1922'an de 
saıbfıye , le Isınail Heqi ji lı ser 
ve babete dıbeje ku dı 1920'an 
de dı meha 10'an de sazbuye. 
Le Isınail Heqi, nave ve here
ke re dıbeje ku " Kornita Serx
webfına Kurdistane"ye, bı na
ve Azadi n ade daxuyakırın . Le 
disa,jı hınekagahdariyan , mı

rov tedıgihije ku ev Komita 
Serxwebuna Kurdistane u 
Azadi, yek rexıstıneke. (Bıne
re, pırtuka bı nave "Hereken 
Netewa Kurd u Tekiliyen Er
meni-Kurd, Jı Sedsala 15'an 

h eta iro" , Garo Sasuni,R.l 70-
171) fı disa bınere pırtuka Dr. 
M.N Dersırni , "Dı Diroka 
Kurdistane de Dersım" 

Garo Sasuni, dı derheqa ar
manca damezrandına Komita 
Serxwebiina Kurdistane (Aza
di) de cih dıde nıvisa Isınail 
H eqi ii d ı w e nı vi se de lı ser ve 
babete weha dıbeje: "Tevayi 
armancen xebaten netewi a 
Komite ew bii ku çanda Kur
dan nete jı birkırın, siyaseta 
Tırka 'xwin u · hesın' ji Kurdan 
re bıde xuyakırın, u bı çı ha
wayi dıbe bıla bıbe dıve jı bın 
nlre idara Tırk xelas bıbın ii 
Kurdistaneki Serbıxwe bete 
avakırın, pewıstiya vaya jı 
Kurdan re nişan dıde." (END
Efrandına ku na ve we derhas 
bii, Garo Sasuni , R.171) 
Rexıstına Azadi, dı bın sero

katiya Qumandar (albay) 
Xalıt Bege Cıbri, Yusuf Ziya 
(mebiise Bedlise), Kemal Fev
zi fı Şex Se id de sazbu. Dı nav
beyna çe nd mehan de lı gel ek 
h eremen Kurdistane rexısti

nen gıredayi Azadi sazbun. 
Seroken Azadi ii bı tevayi 
rexıstıne ve, jıbo tevgera zıpti 

yen Kurd , xwendevan ii me
m fıren Kurd ii bi taybeti jı bo 
pekanİna hevkari u pıştgırtiya 
serokeşir u şex-axan xebıti, lı 

ser ve xebate rawestan. Mırov 
dıkare bı hesati bıbeje ku dı vi 
wari de lı hınık mıntiqan de 
serfiraz bun fı dı hınık mınti
q an de ji mı.xabın dı vi wari de 
serfıraz nebiin da ku pıştgıri u 
hevkariya serokeşiranbıstinın 

Selim DfcLE 

fı berberiya (çelişkiya) nav 
w an jı ho le rakın. Ev problem 
jı, be guman, jı şert fı cıvata 
kurd ve gıredayi bfı fı helkırı

na ve probleme ne tışteki we
ha hesa bfı . Em bıxwazın, nex
wazın, peşveçfına serimidane 
fı netica we gora daxwaz ii he
vi nebfı, şerten objektifen ci
vata Kurd ya we wexte weha 
bii. 

Icar em ben ser sederne pe
kanina rexıstına Kurd, fı 

re~a Komara Tırk a nuh. 
Wekxwendevanji dızanın, beri 
şe re cihan e ye ye k emin fı pışti 
şere cihaneye yekernin, dew
leta Osmani qels (zeif) ketıbfı 
fı pıraniya gelen bındest ii ko
loni ku gıredayi dewleta Os
mani bu n, lı heı_uber Osmani
yan şere serxwebiin fı azadiye 
kırıbfın ii jı bın nire Osmani
yan derketıbfın, gihabfın serx
webfın ii azadiya xwe, dewle
ten xwe yen serbıxwe avakırı
bfın Tıxiiben (sinoren) impe
ratora Osmani teng bfıbfı. Dı 
we wexte de hezen jon Tırkan 
bı hovitiyeki mezın qırkırına 
Nisane ya Ermeni bı serfirazi 
pekani n ii dı ramanen xwe yen 
nijadperest de gihan arınanca 
xwe. Edi, netewa Ermen jibo 
Hukfımeta MKemal nedıbfı 
tehliikeki, hınık peşavayen 
Ermeni ji, jı neçari jı ser axa 
xwe dfır ketın, bii n mehacır fı 
çfın dervayi welat. Le rewşa 
n etawa Kurd, ne wek rewşa 
Ermeni ii yen dm bfı . Wexta 
ku axa Anadole ketıbfı bın 

dagırtına hezen dıjmın, M.Ke
mal ji hedi dest bi tevgera lı 

h ember dıjrrunen dagırtıne 

kırıbfı . Le hezen Tırk bı sere 
xwe ve nıkanbfı axa xwe jı bın 
lıngen dıjmın derxinın fı ewa
na beçar mabfın ku pıştgıri fı 
alikariya gele Kurd bıstinın . 

M.Kemal bı kongren Sewase fı 
Erzerfıme ve hime pıştgıriya 
gele Kurd sıtand fı dı vi wari 
de serfiraz bfı . Dı ve rrurov ras
tiyeki jı bir neke ku ev ji, hos
tatiya politika M. Kemal a bur-

Devamı Sayfa 18'de 

RO .lA 
WELAT 

NaVııişan : Postfach 10 38 43 
2800 Bremen ı 

&erten abone: Bo 6 mehan ıo. 
sali 20 Dm 

Yazışma adresi· 
Postfaclı ıo 38 43 28 Bremen ı , BRD 

Abone şartları:6 aylık ,10 , 
yıllık 20 DM 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




