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ıllixisTINEN SIYASİ YEN KURDISTANA 
" " " BAKURU KADROYEN SERBIXWE YEN U 

swEDE BI HEVRE CIVİNEKU DAR 
XISTIN 

Di 3-4-5-e Gulane de, Piraniya rexislineo siyasi yen KurdistanaBakur (bes 
TKSP O KUK.SE'e bqdar nebibO. PKK' e jinehatibl\ gazikiriıı) O Kadroyen serbix
we yen U Swede bi hev re civinek li dar xistin. 90 Kes bqdari cı'Vine biln. BC§daran, 
li ser pirsCn, ku ıli rojeve de tespit bibl\n reyen xwe diyarkirin Q pC§nı"'yaren xwe 
#~ civine kirin. 

Platfonaa Yekltlya Ala Rlzprlyf ji, bi penc nOnere xwe bqdari civine bO. 
Nl\nera hem bi nav! Platforme O hem ji bi nav! xwe rey il pC§nı"'yaren xwe pqkeş 
kirin. 

Di civine de, li ser çend pirsen bingem hate rawestanılin. Pirs ew bOn: •ı · Bi glşti 
mıp Kurdlstaııf O pewistlya Rlıateld bl hevre ya ça-?, 2- A) Xehat ll hundlre 
weıet, B) Xehat ll clerva1f wetet, 3- Pfkanlııa merkezeki ...., O çapamenl, rojna
ıııe,eld glşti O.w.d, 4- Mnnaqeşe ll ser QanOna Tercırf O vegera wetet, 5- Ji bo 
pekanina Konferansa Baldlırf Kurdlstane" • 

Di encama civine de, heml\ rexistin Q kadroyen ku bqdari civine bibün, gih~in 
bi'ryaren bingem a bi daxuyaneke rey a biryaren xwe dı)arkirin. 

Eme ıli kovara Rojev de, nerin O bi'ryaren PLatforma Yekitiya Ala Rizgariye Q 
~n Selim Keya; Daxuyaniya Civine bi wqinin. 

Redelı.siyon 

••• 
HEV Al.tN BERtz! 
Tevgera Ri7gariya Kurdistan, ıli qonexeki wele da ye ku ıli her wari de pCwisti O 

hewcedariya wa hevkari (\ yelu"'tiyen berfıreh heye. 
u bele neqanılin (\ bi ziman anina va pirsi gavek beji, tera çareserkirina pirs (\ 

pirsgireken xelasiya netewa Kurd nake. Ku mirov pirseki niqand, dive ji bo çareser
kirina wa ji li re (\ rebazen maq(\) (\ reel bigere (\ bibine. 

Ji vir O çend sal bere, ji bo ku em pirsen xwe çareserbikin zehmeti Q astengiyen 
me yen mezin tunebl\nll Ji lewra kes, grub Q partiyen Kord ji xwe re merkezeki 
dı"'tibl\n Q li gor siyaset (\ ideolojiyen ku ıli wan merkezande ıli hatin aliranılin pirsen 
xwe çareser ılikirin. 

U gor wan merkezan dost O ılijmine xwe, tifaqgeren xwe yen rastegine O taktik 
tayin ılikir. Ji ber ku her grub, rexistin (\ partiyen me yen beri bi rek u pek, xweıliye 
siyaset O ideolojiya beri rast bil, ji beyi merkezen wan bi kesi re problemeki wana ya 
tifaqe ji tune bil, an ji bes ıli gotine de heba. Gava em tifaqgere xwe ılineqand, ıli 
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eyııi weııte de, roja ku eme wana ji bo serkeftina bir ii baweriyen xwe yen beri rast 
çawa serkul ii ji hole rakin ji, ilan dikir. 

Me ideoloji ii heqiqet tekilhev dikir (l wek hev didı"t. Ü tu ferq ne dixist navbeyna 
wan. Tu şik ii şupheyiln me ji ideolojiyen me nebft. Ji ber we yeke ji, divfya ber kes 
wek hev bifikiriya. Em li aliye ki li dij siyaseta dijmin, siyaseta burjuwa a ku di xwest 
civakil bixe qalibeki radiwestiyan, ji aliyil din ve ji, me bi xwe hewl dida ku civakil 
bixin qalibeki; ku bi hawaki subjektif me di sere xwe de çilkiribll. Eva ılibii sedema 
ji ber çav revandina pirr ali ii dewlemendiya jiyana civaki (l siyasi. Bi vfhawayi ji me 
re ne dida iıısan6n xwe ku bi karibe qase tecrilbe ll zanebôna xwe be§dari kare siyasi 
ii kulturibe. Me pil§i li wan ji, li xwe ji digirt. Me ev honen siyasi derxist qadekiwilo, 
hevalen me yen ku li politikayeki me rexne girtibfuı, di nav rexisıina me de, di nav 
komelen me de ci ii war, jiyan ji ji wan re nebô. 

Em btln grub (l partiyen maıjinal. Bi cOntayeki em tekçôn, felişin ii ji hevde k etin. 
U eunta nebôya ji, bi we mentalı"til, bi wan dilinan eme tilk biçôna. 

Ew ideolojiya me ya bCşik, b(l toq kete stüyil me. Em btln hesiren dilintın xwe. 
Me xwe di bi§il xwe de, xwe qeyd ii bend kir. 

Dive ku em iro van §R§iyan bibinin tl hewl bidin ku muesseyiln netewi dame2rlııin 
ku her kes di we de cı"yil xwe bisline. 

Bele iro bi her awayi guherandineki - reformeki pilwist e tl her kes di tanga xwe 
di ve yeke line ziman ii belısa guherandine dike. Hinek gav ji di wi wari de hatine 
aviltine. U tera çareserkirina pirs ii pirsgireken me nake. Ji bo metod, re ll rebazen 
çareserkirina pirsa, dive emdinava legerandineki de bin. Tecrilbe ii muesseyen 
tevgera Kurd, di vf wari de gelek feqir (l qels e. Pewisti bi §ilwr tl munaqeşan he ye. 

Hewceyiya tevgera Kurd bi bevkari ii yekıüyen fireh, muesseyen bingehln tl 
demokratik en çi legal, çi illegal heye. u bele, gelo çima nikarin di vf wari de gav 
bavejin? Çima ew gave em davejinji, di demekikurt de ji hev dikeve ii dibe sebebil 
bil bir (l baweriye. Ü pirs (l problemen ntl di nav rexisıinen me de line hole. 

Bele ji bo karen ku em bi ve rexistiniya xwe nikarin dagirin, ılidin pi\§iya xwe. 
Ji ber ku hevkariyen heta iro çilbtlne, li ser himil xalen detay (l himtın ideolojik 

pilk haline. Di §Una ku hebôna dı"tiniln cü da di nav xwe de bi hewinin, ferqiyetiln nav 
xwe bi hawaki veşartine. 

ü ji bo rexisıinen me yen ku di ware hevkari de program& yekitiyen fireh 
berpi\§kirine, ji hevkari yeki wilo re bawerim hazir nebtlne. 

Dive em realita xwe bibinin. Rewşa xwe ya zeyif perçebtlyi bibinin tl bartın gir an 
tın ku em di rewşa iroyin de nikarin ji bini rabin, nedin ser milen xwe. Xalen ku em 
li ser bi hev ılikin (l dikarin ji derheqil wi derkevin bidin pi\§iya xwe. 

Her gaveki bi serkevti aveti we bıbe sebebil bir tl bawariye, heviyeki ni§aıı bide, 
(l we hibe sedema hevkariyen bin fireh tl bi bez. 
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Hevalen Berfz, 
.. Be hez be ji, teko§in ll potansiyela tevayiya Kurdistanil ll bi taybetijiguhartiniln 

dinyaye tl btlyeriln pi§til şere xalice ku di Kurdistana Ba§tlr de rtldan, dirama 
multeeiyiln Kurd; pirsa KurdistanS derxist rojeva navnetewi.U beli\ ne li ser 
hevbtln tl berbelavfya tevgera Kurdi, di perçiln KurdistanS yen din de (Tirkiye, 
iran (l Iraq) (l kilmasiye ki me ya irade ki, otoriteyekimili sedemeki berbiçav e 
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ku ew sempati t\ 6rset&ı ku iro derketine Jıola nikarin ji bo xwe, ji bo her çar 
perçan Kurdistane bikarbiniıı. Ü pirsa Kurdi di her sa perçan Kurdistane yen 
din de bi kemasi wek Ba§t\re Kurdistane bixin aktuek. 
Em di wi baweriye de ne ku, em, en li vir dikarin bi biryarete pqıüyar, an ji 
wek prensib bi hev bikin; ve pirsa, di deweren din de ji, bi civin!n wiha de bixin 
qada minaqq6 t\ di nettea wan minaq~ de bikaribin, ji bo Kurdistana 
Balctir Konferansekip!kbiııiıı t\ bi xebat t\ gaveki din jixwe hi gibinin kongreke 
mili . 

• • Em disa di we bir t\ baweriye de ne ku em dikarin di wel!t de ji t\ li dervayi 
we!et ji, bi hev re, bi hevkari binek gava bavejin. W ek em dikarin muesseyBn 
demokratik t\ netewi en gi§ti damezıinin t\ di nav de bi hev re bi pivanen 
demokratik karbik:in. 

• • Di wat! çapement de t\ ji bo ~evtina ziman t\ çanda Kurdi muesseyan 
biafirinin t\ rojname n kovaren siyasi derııin. Ku bi §Crte ji herkesan Kur d re n 
ji her dıUnere vekinöin. 

• • Di Kiırdistana Bakt\r de tegilıi§tin t\ bir t\ baweriyen netewi fireh t\ xurt bnye, 
gilıi§tiye potansiyeleki mezin, xwe aktuel kiriye t\ zore dide siyaseta dewleta 
Tirk (B! rexistiııi be ji). 

Ji ali din ve nermiya navbeyna qampa di r~ Turkiye a stratejik de, guheran
dineki negatiV ji bo Tirka derxistiye ho!!. 

Turkiye;ji bo çareser kirina pirsan aborit\ be kariye, her wisa ji bo ku bibe endame 
EO (Bazara HevbıŞya Awrt\pa) mecbllr ma ku di pirsa Kurdi de gave nn baveje. 

Dewleta Tirk edi dizane bi inkarkirina heMna Kurdan, bi metoden kevn en bere 
Dikare pirsa Kurd bincil bike. 

Cara J#n e ku dewleta Tir k polıükaya xwe ya bere diguhirine, ber dide t\ hebt\na 
Kurda qebnl dik e, zimane Kurdi serbest dike t\ dixwaze pirsa Kurd bi vi awayi t\ di 
ve sevye de gori xwe çareserke. Bi gotineki din dixwaze ji dinyaye re bibeje, min 
pirsa Kurd balkir, edi hllnji min çi dixwazin. 

Ev weki reformeki di ci de n terkir ji gel Turkiye ve tete propaganda kirin. 
Dive tevgera Kurdiji, di çareser kirina pirsa Kurdi de t\ politika rojane de xwediye 

program t\ reformeki be t\ di vi wari de ji betirs be. 
Ev guhartinen li Turkiye t\ bi taybeli ji Qant\na Terore ji bo me bilye 6rseteki ku 

em di wari vegerandina welet de, bi hev re gaveki bavejin. Bi ve gave eme him 
bitaribin dewleta Turkiye dqifre bikin, him ji di wel& de xebate xurt bikin. 

U ra t\ rSbazSn vegerandinS, program t\ projSn bi xebata bi hev re dive li vir n li 
civinSn wek ve civina de bete minaqC§Ckirin t\ tehlilkirine . 

1-

••• 
Jl BO CIVlNA UXISTINtN SIYASI() KADROrtN SERBIXWE RE 

PtşNIYAUN MIN: 

• Rewıa Kurdistane t\ tevgera w!, di qonaxeke nt\ re derhas dibe. Hem di miroven 
Kurd de, hem di Tevgera Kurd de n hem jr direya gi§tiya Cibane de, di Pirsa Kurd 
de guhertineke balk4 xuyayi heye. 

5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• Ji bona ve ji, mirov dikare bib6je, ku pirsa Kurdistane ll Netewa Kurd ketiye 
dema çareserkirin6. U, mqandina ve merhele, bi siyaseten nd ll mezin; bi rexisıinen 
mezin plllralist, netewi demokrtakik;bi mi§terekbtlyina element ll potansiyela nete
wi demokratik, bi modell!n hemdemi dikare be mqandin. 

• Gora min, dema ku ez guhartinl!n ku di rl!xistin ll mirovl!n Kur d en welatparez 
de hatine hole dinerim, ez, !mkaııen wan ya karkirina mi§terek, he~ bi hev re 
dibinim. 

• Di karkirina mi§terek de, pl!wist e ku em ji ceribandinen bihuri ders ll encaman 
derxin ll bi awayeld nd karbikin. Ji bo ve ji: 

a) Pewist e ku em rastiya hev qebOI bikin. U hemberihev, xwediye toleransi! bibin. 
Bi bez ll imkanl!n xwe, bi xurti u bi dilsozi bqdari kare hevlıe§i-mi§terek bibin. 

b) Pewist e ku rexisıinen siyasi, komelen civald u kadroyen serbixwe bi hev re 
he~ hevkar ll hevxebat bin. Ji bona ve ji pl!wist e pivananen, modelen nu; 
biquqeke nd be avakirin. 

c) Xebata mi§terek, i ser kar ll projen konkret bimC§iııiıı. 
Il· 
W ek min di xala pqiye de eliyar kir, em dikarin li dervayi welet u li hundire welet, 

bi hevre kar ll projen konkret bimC§iııiıı. U, giredayi reW§8 me, li dervayi welet bi 
hev re kar kirin ll kar ~ıin hesantir e. 

A) U Dervayi welet, em dikarin karen jer in pl!kbinin: 
1) Karen Demokratik, di rexisıinen demokratik, civaki, netewi, kı"tlevi u mi§terek 

de dikarin rexin. Modcla Federasyona Kurdistan€ U Swede, li hemu welaten 
Ewıilpaye wek model qebOI kirin baş e; di we çarçeve de karen demokratik 
~ di ııerten iro de, gelek malrul xuya dike. 

2) Ajans ll çapameniyeke gi§ti ll aktif dikare be organize kirin. 
3) Ji bo Dantlstandinen derva u diplomasiye koordinekirin bi hev re mimkun e. 
B) U hundire welet.karkirin di du ııalen cihe cihe de, pl!wistiyen cihe u cihe deri 

~medixe. 
1) Eger eme bi hev re çtlyina welet welet organize bikin, we deme: 
1.a. Em dikarin li ser partiyeke legal a Kurd - Kurdistane rawestin. 
1.b. Em dikarin li ser avakirina 'Komela Parastlna Maffn Demokratik fl Netewi 

ya Gele Kord' an ji 'Komela Nasldrina Gelf Kurd", li hev bikin. 
1.c. Em, ji bona ku diroka Gele kurd derxin ber roje; ji bona ku ziman ll çandiya 

Kurd ~ merkezeka çapameoi,dikarin ava bikin. 
• Em dikarin rojoameke organize bikin .. 
• Em dikarin çapxaneyeke ava bikin. 
1.d Em dikarin, komelen civaki u kı"ttevi bi hev re ava bikin. 
2) Eger em bi hev re neçin welet: 
• Ew kar tl baren ku min li jore diyarkirin re, li hundire welet dikarin p;.,tgiriye 

bikin. 
Ev p;.,tgiriya, di du qada de te rojeve: 
Qada yekem: Eger rexistin bi hev re vi kari li hundire welet bime§inin, bila je re 

p;.,tgiri b6 kirin. 
Qada du,em: Eger rewııenbiren li welet van karan bim.Şnin; van karan bi riyeke 

demokratik, bi tolerans ve di xizmeta tevgera waletparez de bimıŞııin, bila je re 
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piııtgid be kirin. 
W- Qanllııa U DIJI Tel'Cri; I!DCIIIIIIl terthı siyasi yfn taybetlll Tıırld,e ye. 

Qantlne astengiyan mezin ji aııiye hola. U, imkaDen siyasi yan nft ji qewimandiye. 
Jllıoaa vf: 
A) Pawist e ku em bi hev re biçin welat. 
B) Ev pirsa, bes pirsa kes&ı vira nine. Ji bo va ji komı'lek an ji komisyonek ba 

avakirin. Ev komite an ji komisyonan program rebaza çUyiııa welat diyarbikin, li 
welaten din ji civin pekbinin ft di demeke nezik de, karen xwe biginin dawiye. 

C) Ew karen min ji bo hundire welet diyarkirine, ji bo van kesan ji, dibe 
programek. 

IV- Ji bo Tevgera Kurdistana Bakftr konferansek pewlst e. Konferans, pewistiya 
du armanc ft ramana be. 

Anııaaca Koafenıııse: 
1- Ji bo yekitiyete yek partiyeka ne, yekitiya waletparez ft demokratik çareser 

bike. 
2- Ji bo Platforma Gi§ti ( Kongra Kurdistanı") pirsa temsila hal bike. 
3- Ji bona va pCwlst e ku em gazi hemft rexistin (PKK-e ji daxil) u kadroyen siyasi 

bikin. 
4- Eger ev konferansa bes li dervayi welet çCbibe; we deme gerek di va çarçewa 

de, ba bi navkirin ft berpirsiyariye va konferansa be diyarkirin. 
S- U, ba§tirin ew e, ku em va konferansa, bikin konferansete gi§ti ft gelemperi. 

Ji bona va ji, him li dervayiwelet ft him ji li hundire welet nuner lıe§dari konferansa 
bıbin. 

6- Ev kara, ırebateke xurt ft zelal dixwaze. Ji bona va ji, komisyonete fireh,ji kesen 
tea1Jbe ba damezrandin b&§ e. Ev komisyona, ji berpirsı)ııren rexislinan ft kadroyen 
siyasi yan serbixwe dikare ba avakirin. 

SelimKeya ... 
DAXUYANIYA CIVINA STOKHOLMt 

Di navbera rojen 3- 5-e gulana 1991-e, 90 kes, ji rexisıinen (x) siyasi li kesen 
serbixwe yen ronakbir ft siyasi yen Kurd ji Kurdistana Bakur li StokhoJma civiyan. 
Ew li ser rewşa Kurdistane, pCwistiya ırebateke bihevre ya hem li hundir Q hem ji li 
derveyi welet, Konferansa netewi ya Kurdistana Bakur, Qanlina Terore" vegera 
welat peyMn, bi hev re ~ li gotlibej kirin. Pi§ti se rojen gotilbajen musbet, ew 
li ser xalan jerin gilıqtin hev: 

1) fro hewcedariyeke gelekimezin bi yekıü Q hevkariyeke siyasi ya netewi Q 
demokratik, ku bikaribe tevgera Kurdistana Bukur di navxwe de bicivine, stratejiye
kc hevbeıj dı)'arbike li gele Kurdistane temsil bike, heye. 

Be§daren civine di we baweriye de ne, ku ji bo gih4tina va armance, diva parti 
li rexisıinen me yen siyasi, komeleyen me yen civakili re~nbiren me berpirsiyariya 
xwe binin cih. Di va riye de, de pekanina konferansa netewi ya Kurdistana Bakur 
bibe gaveke giring. Ji bo amadekirina mercen pCkanina konferansete weha, dive 
desıpCk, Konferansa Kurdistana Bakur U Derveyi Welet bate çCkirin. 
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2) Dive li ser naverok O awa)i Konferansa Kurdistana Bakur li derveyi welct, 
hem li Swedc (l hemjiwelatcn din bi hcz o kesen ku di ve civinc de Jıeııdar nebflne, 
peywendi bi wan re bete danin. Herwisan divc li welaten din ji civinen wek civina 
Stokholme bene li dar xistin. 

3) Beıjdarcn civine dc bi hev re bixebitin da ku li welct yan ji li tirkiye navendeke 
çapemeniyC/wqane ya netewi O demokratik bete danin. Herweha de hewl bidin da 
ku di vi wari de xebaten heyi bigihinin hev. 

4) BeıjdarCn civine li ser mereen li welct damezrandin (l bikaranina platformcn 
legal )in Kurdi, wek r!xistin (l damezraweyen (muessese) neteweyi ye siyasi, 
demokratik, civaki, kutleyi ( cemawenj O ~yi rawestin. 

5) BeıjdarCn civine de hewl bidin, ku antidemokratikbflna "Qanflna Terore" ya 
ku dewleta Tirki)i derxistiye, deşifre bikin O ji bo ve yeke ji xebaten curbicur li dar 
bixin. 

6) Beıjdaren civine li ser vegera welet ya bi awayeki birekxisti ( organizekinj .. ,_._ 
SCJUWU. 

7) Ji bo piştgiriya tevgera Kurdistane li welct O ji bo civata kurdi ya li derveyi 
welet, ku bejmara we ji nl'v milyani betir e, dive damezrawe)in neteweyi (l demo
kratik )in navendi bene danin. 

8) Beıjdaren civine dielin diyar kirin, ku dive tevgera rizgar!Xwaziya gele kurd li 
derveyi welet ajans O bfro)in neteweyi )in navendi dayoe. 

Dive xebat betc kirin du ku rojname/kovaren Kurdan )in çandi, edebi (l siyasi 
)in heyi, organcn resmi )in hcz8n siyasi ne tede, bigihcn hev, xurttir, dewlemendtir 
(l pirrengtir bibin. 

Herweha, da ku tevgera rizgarixwaziya gele Kurd bikaribe denge xwe bigihine 
gelen cihanC, fro hewcedari bi bultenen enformasyon~\ )in bi zimancn biyani heye. 

Ji bo amadekirina karflbarcn jorin, komisyonek di civina Stokholme de hat 
helbijartin. 

Beıjdaren civine de ji bo cihanina van karen han bi hav re bixebitin. 

(x) :Rcxistinen siyasi yen ku hin nflner (l mensflben wan be§dari ve civinc bflne, 
evin: 

Kawa 
Partiya Demokrat a Kurdistan (PDKT) 
Partiya H8za Welatparez a Kurdistan 
Partiya Karkeri Kurdistan (KIP) 
Partiya PC§eng a Karkeri Kurdistan 
Partiya Rizgariya Kurdistane (Rizgarıj 
Platforma Yekitiya Ala Rizgariye 
Platforma Yekı"tiya Şoreııgcr (l Welatparez ya KurdistaneRizgarixwazen Nete

weyi yen KurdistanS 
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LI SER ÇEND PIRSEN ROJANE 
POJANDIN! 

SELIMKEYA 

E w guhartinl!n beriya çend salan li welatl!n Sosyalist l!n Reel pek dihatin, 
diqewimin; beriya vi! saleke, girMayi Kriza Korfezl! hate hereına me. Ude wext 
derhas nebô, ew guhartin Q bllyerl!n lez il bez, halin, ketin nav mal il welate me, 
Kordistane. PŞ:ibilyeren ku li Kordisıana Ba<jilr qewimin, çivik ji li ewra tl! giheym, 
ku di dawiya sedsalan histan de, welat il neteweki bllye çarbq il koloni jı)ana xwe 
didomine; li ser gele wi welati, ıade il zilnıeke ku aqil qebill nake tl! me§8Ddin. Pir 
wext derhas nebil, ji dervayi ew welatl!n sosyalist ku ten ııaskirin, hemli weleten 
dinyayl! li ser pirsa Kordisıane dest bi munaqe§eyl! kir il ji bona ku ji gele Kord re 
alikariye bikin, fikir il imkan afirandin. 

Di nav van bilyeren giring il guhartinen bingehi de, re"13 Tevgera Kord çi bil? 
Disa di nav van guhartinan de, re"13 Plalforma Yekitiya Ala RJzıpırtye çi bil? Ew 
pirsen gelek giring in. Pewiste ku re şirovekirin. 

l'twlsT E KU ~IYt EM XWE NASBJKIN •• 

Pi§ti temirandinl!n Serihildanl!n Gele Kord li Kordisıana Bakur, potansiyela 
siyasi ft mirovi derbeke gelek mezin xwar. Ew kes il komiken ji serihildanan re 
p€§engi dikirin halin §ikestin, hatin ku§tin il dardakirio. Ew tehcira il qetliama, di 
deına avabilna Komara Tırkiye de, di bin serekatiya M. Kemal de çebilbil, gele Kord 
çavtirsi kir, pi ft basken xelke §ikand il ji bo ku gele me il ronakbiren Kord der il 
doren xwe nebioin, bi riya ideoloji il siyaset Q çanda resmi hale xurtkirin il ji bo van 
dezgehen Tırk pekhatin. 

Ew hemu muamelen nemirovi ft kolonyalist bftn sedem, ku gele Kord re rexistin 
Q re serftber bimrne. U bes gele Kord, bi serekatiya edeli, serekatiya "§iri, feodali 
ve, hale giredan. Dewleta kolonyalist ji bona ku ew serekatiya dom bike, li Kordi· 
stane çôıen serdest girMayi xwe kirin Q ji wan çôıen serdest Q seroken wan re, 

9 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



imkaııen abori, siyasi ll civaki ııislin bin gerenb"yen siyasi ll hiquqi. 
Ew rewp heta salcn 1959-an ajot. U di we deme de, li dinyaye ll Di Rojbilata 

Navin de gelek guhartin çedihlın, gelek netewen bindest ji bona ku bigehin azadi, 
serbestiya xwe; ji bona ku bibin xwedi dewlet radiblln ser piya. Şereki Dinyayi hate 
jiyaııdin. Pi§tiwe ji, Ji wan netewen bindest geleken wan ji, di van armanc ll ramaneo 
xwe de bi serketiblln ll li dinyaye bejmara dewletcn mili zedetir biblln; DCJI§3 din ya ye 
rengeki n ll girtibll. Elbet van guhartin ll b liyeran li ser gele Kur d jibi gi§ti tesir dikir. 
U bi taybeli ji, li ser xwendavan 6 ronakbiren wan tesir dikir: ji bona §iyarblln 6 
ııaskirina wan a dinyaye dib(l, sedemen gelek giriııg. Heta li hemberi wan bllyeren 
dinyaye, ronaklıir 6 xwendevanen Kurd wek psikolojik, xwe kem didı"tin, li ser ve 
kemasiye bi gelek aliyan ve radiwestiyaıı. Ew lcgerin _ll pojandin, pi§ti demeke b\1 
sedem, ku li bajaren metropote, li lsıanbru 6 Ankareye, xwendavan ll ronakblren 
Kurd neziki hev6d6 bıbin, bi denge ki bilind ji nebe, pirs ll derden xwe ji hewdll re 
vekin, li ser van pirs 6 derdan munaqC§C bikin. Lewra di van ~Crlcn tari de, di bin 
tesira Ewrupaye de, ew guhartina siyasi 6 qewimandina pirpartı"tiye de, yekbiyek 
ronakbiren Kurd ji bona ku pirs pirsgireken xwe derxwin her roje, kar ji hatiblln 
ltirin. Van karan ji, neziki sala 1960-1, li ser xwendevan 6 ronakbiran tesir elikir. 

Ew dan6standina xwendevan ll ronakbiren Kurd, di sala 1959-an de, xuya dike 
ku hatiye qonaxeke nll. Di navbeyna xwendevan 6 ronakbiren Kurd de, peywendi 
xurtdıbllne 6 dllr nebllye, ku ew peywendiya bigehe qonaxa reııistini. U, dewleta 
kolonyalist 6 ideoloji 6 siyaseta resmi ne mimklln bil, ku tehemmOO vi karl bike. Ji 
bona ve jl, bi !ez 6 bez xwestin p(\§iya vi karl bigrin. H ezen dewletc bi dengllbehsen 
bilind 6 derewiıı, ew kesen xwuyayi yekser girtin, ııistin hucreyen Herbiyeye. Ew 
kesan, 50 xwendavanen ll ronakbircn Kurd blln. Ji van yek heval, welatparezeki 
Kurd encama nexwa§iye, di ~Crten gelek xirab de, koç kir, wefak kir. Ew, 49 kes ji, 
di Dadgeha l.e§keri de hatin mebkemeltirin. Pi§ti girtina wan demeka direj derhas 
neM, di sala 1960-i de, derba leşkeri çeb6. Ew derba bi nave demokrasiye, Mve
rlltiye hatibli. Bi Rasti ji, li Tirkiye, di çerçewa gi§ti de, b\1 sedem ku mafen mirovi, 
azadi p&ıbikevin. U, ew derba 'p&ıveru' izin neda, ku ew welatparezen Kurd 
serbest lıCn berdan. Ji dervayi ve ji, 600 serok e§ir, axa 6 §Cxen Kurd halin girlin ll 
li Siwas(\, di kampe de hate girtin, pişt re ji wan 55 kes halin sirgllnkirine. Di we 
deme de ji, bi we bllyere ji, siyasete resmi di derheqa Kurdan de çiye, bi gelek 
eşkereyi derdixe qada jiyaııc. 

Derba ku li tevgere hate ııistin, M sedem ku pirsa Kurd demeke din naye 
munaqC§C kirin ll disa M sedem ku xwendevan 6 ronakbiren Kurd demeke din ji bo 
reııistineke Kurdi-Kurdistani hewl nedin. U, Tevgera Korelistana B"§ilr ya bi 
çekdar, çawa ku li ser hem6 be§Cn KurdistanS tesir dikir,li ser Korelistana Bakur ji 
tesir dikir. Di sere ronakbiren Kurd de, pirs zede 6 ji bo ku bersiva van pirsan ben 
dayin, ııiret 6 xebat ji wan dixwest. 

Di wan §ertan de, li Kurdistan(\, di nav ronakbiren Kurd de, du meyil (bal)a 
pekhalin. Ji van 8 balek, bala miletperweri bll. Balek ji, bale çep bii. Bala miletper
weri, balekiKurdistaniM. Ji bo ku li Kurdistane reııistineke serbixwe avahibe hewl 
dida ll kar dikir. Di encama van kar an de ji, Parti ya Demokrat 8 Kurdistana11rkiye 
hat damezrandin. Bale çep, di nav Partlya Karkeran 8 11rkiye de ci girt. Ji bona ve 
ji, di we deme de, mirov Dikare bibeje ku ew çepitiy8 KurdistanS bii. U, li Kurdi-
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stan6, ev bqa çep ji, bi hejmareke mezin diliate naskirin (1 ew bala çep, vekiri (1 bi 
xebaten xwe yen xuyayi, li ser civata Kurd ll welatparezen KurdistanS xwediye 
tesireke mezin bll. Di we deme de, bi n8ıfn 6 awayen iro nebe ji, pirsa Gele Kurd, 
bi riya ev bala çep diliate munaqC§C kirin. Ji bona ku pirsa Gele Kurd he munaqC§C 
kirin, riyen çapameni, gelek babetan diliate meşandin: KovaraYeni Aklt, kovareke 
vekiri 6 pirsa Kurd, gora neıfnen çep 6 sosyıılizme munaqC§C ılikir. 

P'ışti demeki di bala çep de, li hemberi şoweniya Tırk a ku di nav heza çepen 
Tirkiye de, di nav bqak ronakbir 6 xwendavan8n Kurd de, baleki Kurdistani (1 
serbixwe rtl da, dest bi munaqaşe kir. Ji bo ku ew bala xwe bi rSxe, hewil da. U ew 
hewildana ronakbir 6 xwendavan8n Kurd, negihl!§t merhela partiyeke, le ji bo 
Komeleka Civaki bingeheke xurt ava kir 6 di sala 1969-an de, DDKO ( Ocaxa 
Çandiya Rojhilat a Şoreşger) hate damezrandin. Di DDK().f de, hem kesen çep 6 
hemjikesen miletperwer cih girtilıfuı, bibtln damezran8n we. u, welatpar8z8n çep 
bi bejmar zadetir 6 bi ideoloji xurttir bfuı. 

Ew lihevhatina modeleki gelek giring bll: Tu cara nedibli sederne nekoki (1 bi 
hevre karnekirine. Piştt sala 1974§an ji, DDKK-e bi awayi li bi we neri'ne hatin 
damezrandin. Ji bona ve ji, iro ji pewiste ku welatparezen Kurd li ser ve model li li 
hevhatine rawestin: Ji bona platform li rexistinen, siyasi, civaki 6 demokratik 
encaman derxin. DDKO, bi lihevhatina xwe, bibQ sedenı, ku bir li baweri li reyen 
c6da, di nav rexistina de hebin. Ve li hevhatina ji dibli sedenı, ku komele hibe 
demokratik. Rastijibi program 6 destma xwe DDKO, komeleke gelek demokratik 
b6.0rgan liberpirsı)aranDDK().f bl riyakoııgrf, bl reya pirani dlhatin belbijartln 
6 vatlnlyin orpııaıı glrida)i destıirf Jl allyf kongri ve dlbate diyarldrin. Her 
endameki, ji ınafen hevlldQ re hurmet ılikir 6 mafen hevlldü diparastin. U, mirov 
dikare bi gelek reheti dı)arbike, ku damezran (himdar) li endamen DDKO-ye 
xwediye cen'bandinen dewlemend nebUıı. Di pirsa Kurd de, lrultureke dewlemendi 
tUne bO. Diroka KurdistanS baş nedihate naskirin. U, ji bona çareserkirina van 
pirsan, hevkariyek, hevbeşiyek 6 ııiretek hebO. 

Ji bona çepen Kurdistana cen'bandina rexistint ya yekem, ev bil. Pewist bü, ku 
çepan dJ dllwarojan de, ji ve cen'bandina istifade bikira. U, li rez8n peşjye 6 bi 
taybeti ji dema ku ez li ser Ala Rlzııarf1e ez rawestim, ez8 diyarbikinı, ku rexistinen 
çep yen Kurdistan6, ji ve ceribandine, tu encam demexistin. 

Partlya Demokrat a Kurdlstana Tiridyf,ji bona ku partiyeke nü, edeti li xwediye 
awayen ne modem li mega! (veşartıj bü, di demeke kurt de (ku parti dJ sala 1965-an 
de hatib6 damezrandin) bala dijmin nekişand. U, DDKo.e, hem ji bona ku di 
demek e kurt de, li gelek bajaren Kurdistane ava bibü, hem pi§tgiriya gel bi xurti girt 
(1 hem ji ji bo ku vekiri, legal kar ılikir' bala dewleta kolonyalist kişand. Ji bo na ve 
ji, piştt ew Daxwııyanlya U.f Adara 1971-f, DDKO hale qedexe kirin ll girtin. U 
di wan §ertan de ji, çepen Kurd, peywendiyen xwe, bi tevayi ji Partlya Karkarfn 
Tiridyi qut nekiribUıı. Partiya yekem a Kurdistani, PDK-T'e ji, ji aliye çepen 
Kurdistane ve nedihat naskirin. Ew ji, di damezrandina reııistinen nll yen çep de, 
astengeke gelek giring bli. U, ev şaşiya he sedem jl nebll. Lewra di we deme de, 
hem çe pan 6 hem ji miletperweran, siyaseten netewi en giştt nedimeşandin. Her dli 
aliyan ji, di berçavika xwe ya teng de, li pirsa Kurdi dinerin. Dema ku siyaseten 
neıewıyen giştt jl naye meşandin, mimkUıı nine, ku potansiyala netewiya bi rexistint 
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il be rexislini bi hevre be mobilize kirin. Wisa be, we deme ji, pewfstiya ku teref ji 
ceribandinen hevt\dt\ istifadebikin ji tune ye il ji bo ve mecal-iınkan ji nabe. 

Di wS navbere de ji, ceribandina rexistini, bi riya Derba Le§keri ya 12 - e Adare 
qut bil. Bcş:k welatparezen Kurdistane, wexteke wek çar salan li girt:ixanan derhas 
kir. Ev salan, bilnsatan munaqaııeye. U, ew munaq"§Cn li wan salan çedibiln, çawa 
ku ji bo ~tina qadroyen siyasi mecal nedida, ji bo çaresarkirin tl berbihevhatina 
welatparezan ji nebt\ riyeke efektıV: Tersa we, bil sedem ku welatparez ji hevt\dt\ 
dt\r bikevin. 

iro, ji bo we deme mirov dikare tespı"teke bike. E w tespı"ta ji ew e: Lewra, di wan 
§ertan de, qadroyen ku ji tevgera Kurd re ~ngi dikirin, teng nefıkiriyana, siyase
ten netewi yen gi§ti bimC§aDdanan, bi mesuliyet hereket bikirana, rastiya xwe il 
dijmin nasbikirana, imkan hebt\ ku peşiya perçebt\ne bigirtana Ji ve muhimtir ji, di 
çerçeveke demokratik de, xwediye tehemmw il tolarenseke bibt\yan, dikarin reyen 
cilıe cihe di nav yek rexistineke de bimC§aDdana. U, nebil. 

Di ve dema ku em teda dijin ji, welatparezen Kurd, xwediye pirseke wisa ne. 
Lewra, iro ji bi mest\liyet naye hareket kirin, peşiya perçebt\na tevgere girlin 
nemimkt\n e. 

Deına ku Riıdstin&ı KurdistaniYen Sosyalist Halin Damezrandln: 
Rl7«ari - Ala Rlzgarl.. 

Wek min li rezen jor ji behskir, pi§ti derba 12-e Ilone, li Kurdistane, di kare 
rexislini de, qetandinek çCbt\. An ji mirov dikare bibeje, ku kare rexisıini bi awayeki 
din tl di nav mcş:ke giran (hedi) domand. Di we deme de, du paı1ly&ı vqarti: 
Partiya Demokrat a Kurdistan a T'ırkiye (PDK- T) il Partiya Demokrat a Kurdistan 
Li Tirkiyeye (PDK- Li T), ketıbt\n nav krizeke. Encaına xeletiyen mezin, sekreteren 
van her du partiyan hatibt\n kıı§lin: Di navbeyna herdu partiyan de, pirsil pirsgireken 
mezin hatibt\n hole. Mirov dikare bibeje, ku dijitiyeke gelek mezin qewimi bil. Ji 
bona ve ji, munaqe§Cn di navbeyna van herdu partiyan de, munaq"§Cn dostani, 
hevalti, hevt\dt\ ~tin tl du hezen welatparez nebt\n. Dervayi ve ji, her bilyeren 
dibt\n; gelek bi dizi, bi metoden edeli dibt\n. Ji bona ve ji, ji komplo, prowakasyon 
tl ji bilyeren din yen, ku ne li berjewendiya tevgera rizgarixwazan re, re il mecal, §ert 
tl imkan vedikir. Bqek çepen Kurdan di ve çarçeve de bt\n. E w kesan ji, di nav PDK 
- Li T'e de cDı girtibt\n. U, pi§ti mehkt\mkirina sekretere wan ye gi§ti Dr. Seid 
Kirmizi Toprak tl giredayi pirsa Seid Elçi, di navwan de ji, clidabt\n çCbibil il krizeke 
destpekiribll. 

Em ji, bi gi§ti ne li dervayi ve çarçeve bt\n. U, di bingeh de, di nav beşa din a 
çepen Kurdistane de, ji TiP tl DDKO-C dihatin. Di nav me de ji, dervayi herdu 
partiyen vC§811i, munaqaııe, pirs tl pirsgirek hebt\n. E w munaq"§Cn me zedetir, di 
hundire girtixane de domdikir. Di encaına munaqe§Cn me de, yekı"tiya rexisıini di 
nav me de pek nebat, giradayibir tl re yen ct\da, clida gurup il taximen siyasi qewimin. 
U ev guruban, di nav xwe de wek partiyeke il rexistineke kar nedikirin il peywen
diyen wan ji, ne bi vi awayi bt\n. Loma ji em dikarin bibejin, ku ew guruben 
pekhatibiln, guruben bi hevre nezik in, blkarln bl hevre karbilcin tl nerioen wan, di 
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gelek bindik hejmar pirsen bingehi de, nl!ziki hevôdil biln. Eger we deme, teng 
nehabbilya likrandin il tecrilbeke r!xistinl!n demokratik hebQya, ji hevôdll cilda 
blln, ne hewce bll. 

Pi§ti Efa Gitti a sala 1974-an, bi veııarti ll C§kere, gelek gnrub, rexistin ll partiyen 
KurdistanS halin damezrandin. V an rexistin, gurub ll partiyan, hem veııarti ll hem 
ji vekiri kar ll baran siyasi ll rexisıini dimeşandin. Disa C§kerebllna xebata Kurdi, bi 
riya rCxistinl!n KurdistanS yen Çep ve hate dıyarkirin. 

Rhpri ji, yek ji wan gurub ll rexisıinen KurdistanS ye. 
E w kesl!n Rizgari damezrandin, ji çend platforma dihatin. Be§ek ji wan, ji TİP' e 

ll D D KO' ll ye ll be§ek ji wan ji, ji PDK - Li Tl! dihatin. U ew kesl!n ji TİP' e il 
DDKO-S dihatin, hl!jmareke zedetir te§kil. dikirin il pittf damezrandina guruba 
Rizgariye, wan di serokaliye il di kar ô barl!n bingehi de, roleki mezin dilistin ô di 
bingebe de, reyen wan kesan li ser gurubl! sl!ytere (hegemonya) dikir. 

Beriya ku kovara Rizgariye bl! weşandin ll wek gurubeke siyasi bl! hareket kirin, 
ew kesl!n di girtixanl! de, gora xwe program ek avakiriblln. U, ji bona damezrandina 
rCxistinekl!, ewprograma gelek tevlihev bil ll di navxwe de jixwediye manlikeki gi§ti 
nebll ll bi tevayi di pirsa rexisıine de, bl!eeribandini derdixist holl! .. 

Loma ji, di pirsa rexisıini de, gelek zarotiyan xwe dıyardikir, tu caran ji, rl!xisti
neke rl!k ll pl!k nehate boll!. Elbet ew encama, ne bl! sedem bil. Ew kesl!n kn Ri7gari 
demazrand, li dinyaya ll T"ırkiyeye, bi xeten gi§ti, di bin tesira bir ll baweriyen radikali 
il çep de blln. Bir ll reyen, ideoloji ô felsefen gnrubl!n radikal ji, çi li dinyaya ll çi ji 
li T"ırkiye, di pirsa rCxistin ll partiye de, xwediye reyen 'anaqist' bôn. Reyen wan her 
çiqas bi tevayi ne li diji rexisıine bôn ji, lll di encam de, ew reyan dıbôn sedem kn 
rl!xistin ll partiyek ava nebe. 

Lewra, gora wan reyen radikal il çep, pl!şiye rCxistin ava nabe. Beriya ku rexistin, 
an ji parti ava bı be, pl!wist e kn kadro çl!bin, idoloji, siyaset ll felsefe dıyarbe; taktik, 
strateji ll pirsen din yen ı;ore§l! gerek bi her ali ve bl! zelal kirin ll 'mllkemmel' bikeve 
vitrini!; pi§t re, rexistin ll parti ava bibin. Ti§teki gelek prinııüv bebil, kn di mSjiye 
serokatiya gurubl! de çareser nebllbll. Ew pirsa ji, gelo kadro, ideoloji ll siyaseta ji 
aliye kijan deı>gehan ve bl! çl!kirin? Bersiva ve pirse, bi seri! xwe ji, avaidrina 
rtxlstlnekA! bil. 

Guruba Rizgariye ji, di destpl!ke de, bi ve baweriye, rexistineke bi program ll 
destllre kare xwe nedı't; got kn pl!wist e ' di destpl!ke de, em ideoloji ll siyaseteke 
rek ll pl!k çl!kin ll pi§t re rexistinekl! avabikin.' Dema kn li Kovara Rizgariye mirov 
binere, ev nerina kn bi knrti hatiye diyarkirin, ji hernil aliyan ve te tespit kirin. 

Bi ve mantiqe kar il barl!n weşani, siyasi, ideolojik ll rexisıini hate meşandin. U 
di destpl!kl! de, di amadekirina kovara Rizgariye de, di bir ô reyan de, cilıl! bilnil 
xwe diyarkir. E w ji pirseke gele k normal bll. Lewra, di girtixane de ll pişti girtixanl!, 
dema kn ji bona karkirinl!, wek gurubeki ji me li bev kir; ew nedihat we maneye, kn 
me, di hemll pirs ll pirsgirekan; ideoloji ô siyasete; bir ll reyan de, li hev kiriye. Ye 
dnyemin, wek gurubeke siyasi, fikir, ideoloji, siyasal ll çand, nil diliate afirandin. 
Elbet wl! deme ji, gnrubl! xwe nedikari bixe nav qalıbl!n hazir; ew ti§tl!n diyardikir, 
ti§tl!n dawf qebiU bike. U bele, nerina we deme ya şaş e w bll, kn dema çend kes ben 
cem hevlldll; dest bikareki rexisıini ll sı)asibikin, ew dihate we maneyl!, kn ew kesan 
di hemll ti§tan de wek hev difıkirin, we wek bevôdn karbikin. 
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Ji bo ku ew reya §&'ıli ser Guruba Rizgaıi jl seytera xwe damöil, di destpeke de 
di gelek hevalan de meyla didabOne xwe eliyar kir. E w meyla meyleke §ll§ bii. U, 
meyla din ya §ll§ ji ew bil, ku bqek beval jl, di we reye da biin, ku reyen ciida ciida 
nabe, pCwist e ku ber kes wek heviidii bifikire. Her çiqas reyek jl hebil, ku reyen 
dida dida di rexistinek O gurubeke siyasi de dikare bi hevre bime§C. U, ew meyla 
gelek zeif bO O ji bo ku meylen cOda cOda bi hevre biıncŞıı: Bingeh O awayen we 
çawa bibin; di pirsa mafen van meylan de çi çarçeve derbas dibe, nezalal bO O ji bona 
ve ji bi ser nediket. Lewra ew dida bOna ku di destpeke de, xwe dı'"yarkiribil, direj 
najot, bi bqbOn O perçebOna gurulıe, di dawiya sala 1978-an de, xwe bi her awayi 
derxist qada siyasi. 

Di perçebOna Guruba Rizgariye de, sedemen gele k giring hebOn. Elbet ewji bona 
perçebOna rexistin O partiyen din en Kordisıane ji derbas dibe. 

U, li vira pirsa giring ew bil, ku ew sedemen rexisıini u parti perçe kirin, nedikarin 
di navrexistineke de ben çareserkirin; ew reyen cuda dida di nav rexistin o partiyeke 
de nedikaıi xwediye maf bin O wek dewlemendiyeke çandibe qebUI kirin. 

Rastiyek hebO ku ew kesen Guruba Rizgariye damezrandin, di destpeke de jl, di 
nav xwe de xwediye bir u baweriyen dida dida bOn. E w rastiya, ji bo gurub, parti O 
rexisıinen din yen Kordisıane ji derhas dibO. Gora reya min, lro ji ew encam O rCW§ll. 
wek pirseke mutlak, disa di nav rexistin O partiyen Kordisıane de heye. Ev encaına, 
encama çCbOne mirov, fikir O mejiyen mirove. Dema ku ilmiyen mirov be kolandin, 
ti§tek dı'"yardike, ku mirovek bi xwe ji her deme, ji bona ayni pirse eyni ti§t1 nafıkire. 
Heta di rojeke de, mirov dikare di pirseke de, reyen dida cOda bipareze .. 

E w rastiya, gerek wek qanOna tabı'"yl, be qebOI kirin. Eger ew qanOna be naskirin, 
we deme tu rexistin O tu kes jl, wek hev likirandine, nikare bipareze. Eger we reye 
bipareze, gerek ji bona ve, bila robot ben çCkirin, we deme tu pirs u pirsgirek deri 
~ya ew rexistin u wan kesan nabe: E w deme, bi reheti ji kar ten m "§&n din.!! 

Pi§ti ku Guruba Rizgariye perçe bil, me, Guruba Ala Rizgariye damezrand. Di 
damezrandin O maneq~ destpeke de, ji me çend pirs dihatin pirsfn. Ji wan du 
pirs gelek halk<!§ bOn. Ew du pirs ew bOn: 

1- Ji kiııge ve, di nav we de, bir O baweriyen dida peyda bOn? 
Bersiva me ew bU: Di destpeke de, an ji pi§ti damezrandina gurube demeke, di 

bir O baweriyen me de, dida bOn batin hole. Me, dixwast normaliya ve pirse 
diyarbikin. U, aligiren me tepki u reaksiyoneke mezin ni§an elidan u du bersiv 
#<!§ dikirin. Sersıva yekemin ew bU: Eger di nav we de dida bOna reyan hebU 
çawa, heta niha hOn bi bevre me§iyan? Pewlst bO ku hOn bi !ez u bez ji heviidu 
biqetiyan .. Ew reya §ll§ bO. Bo ku, ew reya di rexistin O partiyeke de, li diji reyen 
dida dida bilıL 

Bersı"'va duyemin ji ew bô: Gelo, xuyaye ku demeke dilr u direj e ku di navbeyna 
we de di bir u baweriyan de cudabOn hebOn. Çima we heta niha, ji endam u aligiren 
Rizgariye re diyar nedikir? .. Ev pirsa, pirseke giring u di cl de bU. Gora re ya min 
iro jl, ew reya gelek giring e. Ew pirsa, di rexistin O partiye de, awaye peywendiye, 
mafen endam O aligirau, demokratikbOn an ji nedemokratlkbOna rexistin O partiye 
eliyar dike. U hezar mixabin, dema ku mirov partiye u endemen partiye wek 
roboteki bifikire; di rexistin O partiyeke de, hebOna bir u reyen dida dida qebUI 
neke, we çawa di nav rexistin u partiye de, ve pirse bide munaqe§C kirin, an ji yeu 
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endam Q ııligiran xwe agahdar bike? 
2- Gelo, ew kesan niha bi hevre hereket dikin ll dixwazin gnrubek6 ava bikio, di 

nav xwe de xwediy6 yekitiy6 ne, an na? 
Evpirsajigiriııg bQ, ep diyıırdikir. EwE4& disa Sp, ku di rexistineke de, hebllna 

rey6n cOda cOda qebOl nedikir. Bersiva me jf, ll wisa dibll: 'Em, iro anji di v6 merhel6 
de, qasi ku bi hevre wek gnrubeke siyasi hereket bikin. di nav xwe de, xwediye 
yekitiy6 ne. U ji bo roj en ~. em ji bo yekitiya me tu gerentiy6 nikarin bidiu wc." 
U dema ku di nav Guruba Ala Ri7gariy6 de ji perçeblln çaba, disa ji endam u 
aligir6n Ala Ri7gariya ew bi lı6sani qebOI nekirin, blln xwediya gili ll gazincan. Bo 
ku, ew pirs Q rey6n ku di nav organan de rQ dabtbı, bi endam Q aligiran re, di wexte 
de, bi awayi vekiıi ll ııiviski nelıatibQ munaqqe kirin: Rey6n wan bi metoden vekiri 
Q ilminehatiblln girtin.. Ji aliye diu ve jf, endam ll ııligiran Ala Ri7gariyC,ji clldabllna 
Ri7gariya ji encanı Q ders demeııistiblln; wan xwe kani kinötl, ku di r6xistineki! de, 
berpirsfyar, endam ll aligir, di her pina de mecbur in, ku wet hevlldQ bifikirin .• 

Guruba Ala Ri7gariy! dema ku hate damezrandin, bi perspektifen xwe, ji Rizga
riyi! lirchtir Q vekin'"tir li pirsen bingehi dini!ri. Hewil dida ku ji welatpari!ziya teng 
ll ya burjııwaziya biçlik xwe ııelas bikc; di nav gel ll kadroyan siyasi de, zi!detir bi 
awayeki demokratik ııebateıı siyasi ll r6xistini bidomiııe.Ji bo v6 ji, di nav hevalbend 
ll cadanı ll tererteren Ri7gariya de, giraniyeke mezin pek ant Bi rexistinen welat
paıü. demokrat ll sosyalist y6n Kurdixtane ll Tirkiye re, pi!ywendiy6n xwe ba1ir u 
xurttir kir: Bi wan lıi!zaıı re, bi h&aııı'"tir hevkari Q hevııebatiy6n lokalik me§811d. Bi 
rexistinen Kurdixtane y6n lıq6n diu re, pi!ywendiy6n konkret ll dostani pek ani: Ji 
bona ku ji wan rexislinan re pi§tgiriya bikc ll ji wan pi§tgiıiye bigre, di nav demeke 
kurt de, gav avi!tin. 

Girani z6dctir da ser ııebata ldtlevi. Hezar mixabin, ji bona ku ji astengen bere 
ııelas neb(l, xwe negihande ldtleke lireh. Disa, di kar ll baren teorik, ideolojik ll çandi 
de, gav6n mezin nikaribll bav6jc. Ji van zi!detir ji, ji bona Ala Ri7gariy6 pingireka 
giringtir ew bQ, ku ji nexwqill ni!rinen kevn yen reııistine xelas nebibll. Encanıa van 
reyan,ji haway6 gıınıbçitixelas nedib(l, rexistineke bi program Q destar nedikari bQ 
ava bikc. Ew ji, encanıen gelek neba§ diqewimandiu. W ek mtnak: 

- Mafen organan, endaman, aligiran ııuya nebfl. Ji bo v6, ıııaUn van unsuran bi 
nav hevlldll diket; di kar me§811diu6 de tevlihevi çedikir; dibQ sedeme neheqiyan. 
Gelek caran, organan gora teyfe endamen organan hareket dikir, pivaıı6n gelem
peri, rast-dtlrist Q demokratik ji dest ber didan. Eyni tehlllke, ji bo endameki ji di 
qewimt Endameki dikarib(l, mudaxeleyi mafen organan, ya ji endam Q ııligiran diu 
bike. 

- Organ Q de7gchi!ıı guruba Ala Ri7gariy! ne zelal btbı, ji bona v6 ji, organ Q 
dezgeh giredayi kijan pivanan. kijan rebaz Q destllre kar dikirin ne ııuya bll. 

- Dcma ku organ ll dezgeh neııuya bin; disa ew organ Q de73Chan gora kijan 
piVanaıı kar dikin neııuyayibe, elbet di we remtini! de ji, pi!ywendiyen demokratik, 
bi qerardari ll gora pivanen gi§tf, wckhevi ll demokratik namqe. Demokratik btlyin 
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il peywendiyen demokratik, ılimine li ser taraktera berpirsı"yaran. Lewra ji dema ku 
li p6ywendiy&ı berpirsı"yaren Ala Rizgaıi, endam il aügiran diııeri, !oma ji, ji 
rexistiııen Kurdistan.! yc!n din z&letir, xwediyc! bawayeki demokratik il tolerans biln. 
u ew ne ılibat wc! ıııaııeyc!, ku Ala Rizgaıi, ji rexistinc!n din z&ictir demokratik bil .. 

- Dema ku p6ywendi, maf Q berpirsiyariyc!n organan, endaman il aügiran nex
wuyayi be; berdeberdayi be, elbet, di wc! rexistinc! de, atirandineke kollektif, baı il 
bi qerardari ji ne milmkin e. E w rastiya, ji bona Ala Ri2gariyc! z&ictir derbas ılibil 

- Di Ala Ri2gariyc! de ji, li bemberi bir 6 baweriy&ı c6da c6da tolerans Q 
demokratik hareket kirin, gora berpirsiyaran dihate gulıartiıı. Bqek berpirsiyaran 
ji bir il rey&ı c6da c6da re, xwediyc! gelek tolerans blln, le! lıqek ji wan, gelek be! 
tebemmQI il sekter blln. Ew bc!tehemmQii il sekteriya, gelek caran dıbil sedem ku 
endam il aügir, ji gorubc! dllr bikevin. 

Çareserkirina ve! pirsc!, di dereca yekem de, girc!dayinc!rinc! bil; pi§t re ji, di dereca 
duyem de ji, girc!dayi wc! nc!rine, pivan tespilkirin bil. Di Ala Ri2gariyc! de ji, bi gi§ti 
n di bingehc! de, ji nc!rinc!n c6da re ji bo ku mafc!n jiyanc! tunebil, encamen ne baı 
diqewimand. 

- Koordina zeif, bi sere xwe dibQ sedem ku neheqi bibin, her kes u an ji her 
berpirsı"yar gora xwe kar 6 baran bimC§iııe. W e deme ji, encamen nebeq, tevlihev u 
neefektif deren boiS 6 bikevin gelek normal e. li bo tunebllyina koordinasyona ji, 
girc!dayi metoda xebate bil. Organan di nav bev de, bi sistem 6 bi qerardari rapor 
nedida, nedistandin; bev6d6 bi riya nivisandinen agahdar nedikirin. Organa mer
kezi ji, tu cara bi pen"yod, endam 6 aügiren xwe agahdar nedikir. Bes, endam 6 aügir, 
ti§tc!n li belavok 6 kovaran ılihalin nivisandin, agahdar dibiln. 

- Di biryar dayine de, organa merkezi, bi her awayi xwediyc! biryar dayine bıi. 
Organc!n bingehi, endam 6 aügir, di biryar dayine de, bi firehi, dilxwe§i, girMayi 
munaqaıCn demokratik, xwediyc! mafen firehi nebiln. U di peşniyaren xwe ~C§i 
organa merkezi dikirin, an ji piııti biryar dayine, bi devki yan ji bi niviski li biryare 
rexne digirtin, mafen beşlar bilyine tanin clh. U ew rexnan, tu cara bi gi§ti6 girMayi 
metoden modern, di nav guruba de, re li munaqaıeyeke venedikir, ew rexnan, di 
nav organanda dima. 

Ew be programi ıi be desturi, bela 12 fıonc! dom kir. U, beriya 12-e İlone, bi wc! 
rc!xistinc! kar u bar mC§811d, imkan dida des!. U, bi derba 12'e fıonc! re, dema ku 
tevger 6 rexistinc!n Kurdistane derbe xwarin, mecbllr biln ku tedbiren nu bigrin (çi 
li hundire weleı 6 çi ji li dervayi welet), we deme, re'IY§a rexisıine ter ne kir, girc!dayi 
sedemen din yc!n objektiv ji, kriza rcxistini 6 fikri destp6kir. Mirov derna ku bıiyeren 
ku di nav Ala Ri2gariyc! de qewimine bin8re, ew kriza, di destp6ka rojen piııti 12-e 
fıone de destp6kiriye. 

B*k berpirsı"yar 6 endamen Ala Ri2gariyc!, di weste de, kemasiya rexislini ıi 
fikri didı"tin. Ew kesan, ji bona ku ew kemasiyan ji bole rabe, kriz be çareserkirin 
pqniyarkiribin ji, lıqek berpirslyar 6 endamen Ala Ri2gariyc!, ew kriza fehm 
nedikirin, ji rewp rexisıine gelek kefxwe§ biln. Ew kesen ji rcwtc! kefxwe§ biln 6 
re'IY§a Ala Ri2gariyc! feti§e kiribiln ıi mukemmel diditin; li hemberi konferanseke, li 
bemberi n6jen kirina rexistine, li hemberi peşniyaren guhartinen organan de gelek 
tepki u reaksı"yon dı"yardikirin. Bi taybeli ji, lıqek heval, dema ku ji bona partiyek 
(ku girMayi pivanen xuyayi rcxistinek avakirin ılibat fehm kirin) avakirine xwediyc! 
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~)'ara bibQyıın, ~ 16 digirtin: Ew tehlllkeke meziıı dizanin, disa ew ~)ara 
helwi§andiııa Ala Illipriye dihesibandiıı. U hezar ıııixabin, pi§ti demeke, ew kesen 
ku jiAia R.i7priye gelek lıezdikirin, fetije dikirin,ji bona ku Ala Ri7garibelavbibe, 
her kar ft metod, hi mantikeki ınakyaveliııt rast didı'liıı .. 

Dema ku I"CW§ wisa be Q serokaıt ji, gelek zeif, be kapasite ii nediirbin be, elbet 
kıim we kQr Q fireh bibilya: Demek direj derhas nebil ku wisa ji bil. 

Di nav guruba de, nCrinen dlda cftda qewimı'biln, ew jl ti§tekl gelek normal btl, 
le girCdayiyC nerlııCıı teng Q monolotlzınC, dibiin sedeme perçe biine. Di wC demC 
de, ji bo ku fikir, pratik ft siyaset ji, bi efeketM nedihat afirandin, ew kıim bi tevayl 
bii sedeme belav biine. Di nav Ala Ri7{ıariye de, li hundire weJet ft li dervayl welet 
çend gurub p6khatin, gelek çewre (hevlrdor) ç6biin Q gelek kadro jl bi sere xwe 
man .. 

U, di vi bali de ji, ji bona hemft gurub, çewre ft kadroyen Ala Ri7{ıariye, pirsa 
yekltiye, bft pirseke bingehl: Her dem li ser xebat hate kiriıı, ~ hatin pqkq 
kiriıı, fikir hatin afirandiıı. Ev jl ti§tekl balkq bii. Be sedem ji nebii. Gora reya min, 
ew sedem ji, di perçebiina Ala Illipriye de metoden ku bi tolerans lıatilıiln 
ıne§BDdiıı. Ew metoden hatibiin mqaııdiıı ft peywendı)'an tu cara qutnekiribii; 
terefan heviidu bi ajantl ft ti§ten wek we ilham nekiriıı, dıbQ sedem ku ew kes ft 
guruban disa li hev vegerin. 

W e xebata yekltiye wextekl dir6j girt. Di encaın de, di Çirya P~ a 1990-1 de, 
pirsa yebUye, ji bo allgiren Ala Rizgariya hate qonexeke nft. Allgir, gurub ft çevrCn 
ku ji Ala R~ye dihatin, di çarçeva Ewrupaye de, Koafenııııek p6kaııiıı. Di we 
konferanse de, bi gi§tl, pirs ii pirsgireken xwe munaqqe kirin. Pi§tlwan munaqqan, 
kes ft guruben be§darl konferansa bibiln, biryar dan ku bi hev re, di Platrorma 
Yeldtlya Ala Rlzgarlye de bqdar bibin. Evkonferansji bona pira ii pirsgirekenAia 
R~ pirsa yekltiyaAia ~ye di hundire weJet ft li dervaylweıet de çareser 
hibe, destpekek e ft gavek . Olsa ve gav6, ji bo ku li Kıırdistane pirsa yekltiya tevayl 
(hevkari, hevbe§l, cepheyi, platform! ii. w.d) Q ji bo ku h67, gurub Q kadroyen nezikl 
heviidft ne, bi hev re di yek partiyeke de clh bigrin jl hal hibe, wek gavek hate qebiU 
kirin. E w prosedftra rro jl dom dike. Serkevtin ii çareserkirina pirsan, giredaylxebata 
organen nii ye. Ew ji, bi metoden ji rojen ii demen bihurl pÔfVetir, demokratlktir, 
efektiftir dikare hiçe seri .. 

ııaş e, oı ve P!nf De ıtewp Platrorme çıye? 

Dema ku mirov, bi çavekl objektı'V li reW§ ii xebata organen platformi! ii bi gi§tl 
li platform6 bincre, encaın zede ne ha§ e ft gora ew daxwaziyen konferansa kar ii 
bar namqe. H elbet ji rojcn bihurlft dema bere yen Ala Rizgariya zedetir toleransek, 
ji heviidft re tehemmiUek heye; li!, di metod, karkiriıı, afirandina siyaset ft pratlke 
de, di gelek awayan de, ji berc paşvatir tabloyek dlyar nake. Dema ku em ve rastiye 
qebiU bikin, çareserkirina pirsa hesantir dibe. 

U ser reW§a platformc bi kQrl aııallze naxwazim bikim. Çimkl gelek caran ji, ji 
organen platformc re, min rey!n xwe, ~)'aren xwe pqkqkiriye. Ez dikarim 
bıbi!jim, di aqlva Komı'"ta Gi§tl ft Komıla Revebir de, dosyek ji nCrin ii ~en 
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min hatiye dagirtin. Ez disa ha§ divınim, ku be(ek hevald lromı"ten platforme ji, ji 
bo gelek pirsan rey, ~)ar d rexnan xwe ~f§ kirine. Rojen pf§ ji, ji bo ku di 
çarserkirina pirs d pirsgirekan de bibim allkar, ez! va helwesta xwe dom bikim. 
Devidar im, ku hemd endam, aligir d orgaıı6n platforme ji, van vatiııiyan xwe binin 
cl1ı. 

Ji bo ku rojen P4 cm bikarin bi kl\ri pirsan munaqqc bikin, tespi'ten xwe bi 
gloweri <Byarkirin tere dibinim. 

-Ji bona pirs d pirsgirekenAia R~ye li hundire welet, gavan konkret ne hatine 
avetin. Revalen welet xwediye gi1i d gazincane. Heta hevaiCn ku bere giradayi 
gurııbCn ku xwe di nav Platfonna YeJd111a Ala Rlıprl,e de halkirine, ji gele k aliyan 
ve be faaliyet man. fro ji, ew hcvalan bi nava platforme, gora çerçevCn xwe karen 
siyasi d rCxistini dimqiııiııe. Ew, heqe wan e ji. Lewra, Komita Gi§ti d Komı"ta 
Revcbir, di va pirsC de, xwediye çarçevete zelald xuyayl ji nine. Ji bo va ji, ez bawer 
nakim ku ji endam d aligiren Platforme ji peşôyar d rey xwestibin. U giradayi 
ceribandiııCn YSK-e d giradayi §erten nd, min peşôyaren xwe ~f§i organan 
kiriye .. 

- Demeke direj, di pirsa yekitiya gi§ti de ji, organan me xwediye çarçeva zelal 
nebtuı. Be qerar d be siyaset btm. Ji bo va ji, bi çewre, gurub, platform d rexistinen 
Kurdistana re peywendi danine ditirsiyan. Xuyaye ku pi§ti demeke ew §'!§iya hate 
fehm kirin. U disa, ji aliyen hemd endam d aligiren Platforme ve, bir d reyen 
organen me, di va pirsC de ji nayen vınin. 

- Organen me di nav xwe de, di peyweDdiyen endam d komitan de, bi metoden 
ndjen, demokratik kar nakin. Komite d endam ji tu pirseka d biryareke xeberdar 
ninin. 

- Di biryar girtinC de, bqdarbl\na endam d aligiran naye sipartin. Endam d aligir, 
nivınin ku di organen me de çi te munaqqc kirin, endamen organan di çi pirsan de 
li hev dikin d di çi pirsan de li hev nakin, ev ıruya nine. Ew pirsa ji, bi awayeki nd 
agahdari d bi munaqqc <Uyar dibe. U organen me vi kati nakin. 

- Organen me di pirsen esasi de, be siyaset in. Heta dikarim bibejim, ku ji biryar 
girtin d siyaset tayinkirine ditirsin. Ji bona va ji, sedemen ne di ci de diyar dikin. 
Wek: "Em platformun. ne rexistinin.." "Konferansa di hemd pirsan de berpirsiyari 
nedaye mc •• Biryaren konferansa tune ne • ." "Di platforma me de reyen ciida ciida 
hene, ji bo va ji pewfst nine ku em her deme biryaren ıııi§terek bigrin .. " 

Eger gora van rey6n §aı be hereket kirin, tu deme em nikarin bibin rexistineke. 
Ji dervayl va ji, em naxwazin ku her kes wek hevl\dd ji bifikire. E w ji te we maneye 
ku di dav reyen ciida ciida de, rexistin we ava bibe, biryar we ben girtin.. 

Dema ku di rexistineke de, an ji di platfirmeke de biryar d siyaset nayen afirandin, 
ew tC we maneye ku ew platform d rexistin tu kari ji nake. Rewş d rastiya platforma 
mejieve .. 
-Li~ me, pi§ti çend mehan Kongre heye. Ji bo kongre haziriya organen me 

ıruya nake. Ji bo va, pewfst e, projek be pf§kf§ kirin, ya ji ji bo ku projek deri hole 
bikeve, ji endam d aligiran ~yar d rey oone xwestin. Eger li ser projeyekc kar 
neye kirin, di kongre de, serkevtin ne ml\mkin e ... 

Giradayivan hem d kemasiyan ji, gerek em babavi nebin. Ji bo çareserkirina van 
pirs d pirsgirekan em xwediy6 wext d kadroyan bin.. 
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LI IWRDISTANA BAŞÖR ÇIB(J (J IRO ÇI DIBE? 

Ji boııa diııyaye her deme giriııgiya Rojbilata NaWı bllye. U, bi ıaybeti pi§li 2-ye 
Tebaxa 1990-~ bi erit tl dagirlceriya Iraq!! li ser Kuweytl!, Rojbilata NaWı bt1 ciyeki 
giıiııgtir. Ji wl! rojl! haıc iro, seha tl!n gıılıartin, ll! giriııgiya Rojbilata NaWı naye 
guhartin. Ev rastiya, ji boııa Kurdistaııl! jl derhas dibe. Lewra giriııgiya Rojbilata 
NaWı ji boııa dinyayC, cv du-si! mehl!n dawiyC bi Kurdistan!! tl! bi nav kirin. 

Wek ıl! zaııiıı, zirtl!n Seddama xwlnrl!j, pilti ku §Crl! erdi! destpl!kir, 2-3 rojan 
zl!detir najot, SOOdam tl dewleta Iraq!!, ala tesllma ldpııd. Piltf ve ~ hez8n hevkar 
ji boııa ku Seddam helwi§fııin. teslim bigıin an jl ııegrin, dudil btln. Ew dudiliya. bi 
ııiVçebtlna serkevtina Hezeo Hevkar dawl hat dayin. Lewra di ve demi! de, pi§li 
lıclwifaııdina rejima Scdd•m, bedlll! ku bl! ciye wl! rejimi! gelek girlog btl. Gelek 
vckirı btl, ku li Ereblstanl! bedil, hezen dlııl, §lan btln. Hl!zl!n §lan j~ ji ser frane 
dihatin besibaDdin Di §Crtl!n §Crl! Kuweytl! de jl, bi Cepha Kurdistana Iraq (CKI)'e 
ve, ccphek jl demazrandibtln tl li Ltlbnaııe jl konferansek bi darxistibtln. Eııc:amen 
konferansi! ji, gelek hl!ja nebtln. 

Mirov dikare bibl!je, ku di KriZa Kuweytl! de, §a§iya ku xuyayi tl mezin a bi deste 
CKI'I! pl!k hat, biŞian re cephe damezrandinbtl. Bi taybetlj~ di wl! merhell! de, xuya 
btl ku h6zl!n hcvlcar ııııxwaziıı ku hukim bidin §lan; disa gelek vckirl btl, ku Hl!zen 
Hevkar, di §Cr de bi serkevin tl dema ku bi serketin, di qedera Iraq!! de tl heta di 
qedera Rojbilata NaWı de, qet nebe ji bo demeka yen bibin xwediye seyterl!. 

n ezen Hevkar, nedixwestin, ku bilrum ıeslrmi h6zl!n dinibikin tl ncdaıtwestin ku 
bi rlya §ian, Rejima İslami ya franl! li rojlıilata NaWı xurt bibe. E w rey tl helwesta 
hl!zen Hevkar demeice direj neçtl zelal btl. 

Di wl! deme de, di destpl!kl! de bi iıısiyatlva Geli! Kurd tl pi§t re bi desten hezl!n 
welatparez tl CKI'I! serlbildaneke xurt pl!k hat, demeke dirl!j neçtl, hemtl bajar tl 
qescbl!n Kurdistaııl! ~btln tl Geli! Kurd li ser aıra xwe bikmekl bl! şikil, bl! nav 
tl bl! reng damezrand. Pi§tl ~btlna Kurdistan!! bi deste ge~ valabiya ll kl!masiya 
hl!zl!n siyasi careice din gelek bi C§kere derkete holl!. Kurdistan azadbtl, ll! hl!zen 
Kurdistan!! ııikariıı, wl! stattlyC bi nav bikin. Di esll! xwe de, piltf ~tlna 
Kurdistanl! FCW§Cke ntl hab'btl holl!. Ew reW§8 jl; Ji otonomiye pl!§tir tl dewlete 
pa§lir, fCW§Ck btl. Rojl!n pl!ş tl ji bo lıe§en Kordisıane yen ji otonoml te parastin her 
demi! ev pirsa, pirseke girlog e. Wek te zaııln, di sall!n 1979-80'1! yi de, ji bo 
Kurdistana franl! ji, rCW§eke wisa hab'btl holl!. Ji bo ku gav nehate avetin, tevgera 
Kurdistan!! kete nav krl2ek6 tl rOJ'biroj Pli§VC çti .. 

U Baştlrl! Iraq!! j~ geli! Ereb bi pl!§eııgiya §lan rabtlnserplyan tl giranı"yeke mezin 
çl!kiriıı. Ew I'CW§8. ji bo dinyaye jl, ji bo Seddam jl, rCW§B nemayin tl mayine deri 
qada jlyanl! ııist. 

Dema ku Seddam jl dit ku hl!zl!n Hevkar ne bi hez8n mııxalif re ne, bi taybetl jl 
ne bi §lan re ne, l!ıi§eke mezin bir ser wan. (W ek tl! zanln tl rojnamegeriya cihaııl! jl 
dlyardikir ku di wl! demi! de, hl!zen hevkar, dixwazin, di nav IC§ker tl Baase de 
derbekl! çl!bike. Bi wl! alternati'vl!, programa xwe li Iraq!! bi cibici bike.) 

Scddamji bona ku serihildanl! bi§klııe, bi hezaran kes ji Erehan ku§t. Ewxwlnrl!j, 
dema ku erit dikir, ferqa zarok, jin ll ml!ran ne dikir. U beriya wl!, di §CFI! Xellce 
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de, bi derewa jt, ji bo ku hezen bevkar siVilan dilrujin, ji dinyaye re hewar dikir .• 
Di eyni deme de, eri§eke xurt ii ldmyayi bir ser Kurdistane. Gele Kurd n hezen 

IJC4mergan bi qennani li ber xwe dan, le demeke direj oikarin bajaran biparezin, 
meebtlr man ku dev ji bajaran berdin. Di we atmosfere de, di bin tesira qatliama 
HelepçC de jt, gele Kurd bi milyonan, bajar, gund ii qeseben xwe terkir, çôn ser 
tixube Kurdistana Bakftr ii Rojhilat. Ew ji bo Kurdan bii trajediyeke gelek mezin. 
Di eyni wexti de, bala dinyaye ki§and ser pirsa Kurd; hezen hevkar ji mecbftr bıin, 
ku ji 1ıona pirsa Kurd, alternatı'Van biafırinin. Mirov dikare bibeje, ku di we deme 
de rola Tirkiye pozitiV bii, girtina Kurdan li ser tixuban bi deste Tirkiyll, bii sedem 
ku dinya ji pirsa Kur d re, bi eciliyet ınijOI bibe. 

Ew trajedı)'a disa bu sedem ku pirsa Kurd ji du aliyan ve, ji nu ve xwe biafirine. 
Aliyek, Navnetewi ( enternasyonala) bQna pirsa Gele Kurd n Kurdistane bii. Aliye 
din jt, li bemn bqen KurdistanS rubuyetek nn a yekgirti ii Kurdistanıöôn, derkete 
qada jiyana gele Kurd. 

Di ve merbele de, dema ku ef. birina Kurdan teze; xwina gele me wek Iehiye 
diheriki; bala dinyaye li ser KurdistanS bii, Seddam, ji CKI'e, ji bo otonoıniye 
dan&tandin daxwaz kir. CKI'I! jt, got ere. 

Seddam dema ku ew daxwaz kir, gelek bi zaniyarin bi hesaben mezin kir. HesabC 
wi vekiri bQn il mirov dikare wisa diyarbike: 

1) Di l(:r de, pl il baske Seddam şikestıöfuı. U, wi dizani ku di we deme de ji 
bona Mzen Hevkar altematiVa wi tune ye. U, bezen hevkar ji bona altemativekl!, 
di nav legerinekl! de ne. Ji bo ku we daxwaz il lllgerina wan bŞcine, pewiste 
guhartinan çCke. Ew jt, di ser! de, pirsa Kurda ye. 

2) Seddam dixwest ku ji ambargoya FN'e xi1as hibe. Ji bo ve jt, pewist e ku xwe 
guhartl il demokrat dlyarbike. Wek tc zanin, dema ku eri§ dibire ser muxalefeta 
Erehan il Gele Kurd, di eyni demi de, ji bo ku sistemeke demokratik ya gora keyfe 
xwe pek bine, qanun çCdikir. 

3) Seddam dixwest ku xwe xurt bike, muxalefet il bi taybeli jt, cepha Iraql! bide 
perçe kirin, !İ§tekl bingeh didit. 

Bi kurtebehsi mirov dikare bibeje, ku Seddam ji bona ku di tengasiyll de bn ii ji 
bona ku hesaben xwe clbicl bike, dixwest li masa peymane il otonamiye rilne. 

CPK'c il berpirslyarcn cephe jt, di van ~(:rten KurdistanS de, di desipilke de, be 
dengiya bilzen hevkar li bemberiiraq e, ketin nezertengiyeke gele k mezin. Disa, wek 
berpirslyaren cephe ji, di danilstandina yekem de dlyarkirin, gele Kurd nebe geleki 
muhacir, wek!Ermeniya; Li KurdistanS Erebkirin bi semakeve, ji Seddam re gotin 
ere. u dema ku gotin ere, ji tecrilben demen bere ii be baweriya Seddam ders 
demexistin il ji 1ıona ve ji tu ~Crt pll§ ve najotin. Di esle xwe de, ew qelsiya Seddam 
il entemasyonalizebilyina pirsa Kurdistane !mkanen mezin dabli, CKI'e. Wana 
dikarl: 1) Li Kurdistane, valakirina IC§keran; 2) Ji 1ıona vegeran penebaren Kurd 
her Imkan pek anin; 3) Serbestikirina girtiyan, 4) Resmi ilankirina Seddam ji bona 
peymana otononıiye, ji dinyaye re; 5) Gerentiya FN'e ji aliyeIraqeve qebOl kirin; 
dikarin daxwaz bikiran. U nekirin. 

Di wan ~(:rten gelek xirab ku gele Kurd teda bôn, çftn bi Seddam re rôııi§tin; 
hesaba psikolojiya Gele Kurd nekirin, Seddam maçkirin; ew maçkirina ji bo gele 
Kurd bil sedema bebaweriyC ii ji bona dlnyaye ji, bU !İ§tekl gelek balk4 Di wan 
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§ertan de, pewrst bOn ku rey6n gel bigrin. U 1ıesab6 wi ti§ti nehat kirin. Ew ji, 
mantik! tcvger! O di xebat! de, metodan ku bi aliy6 hezen Kurdistan! ve t!n 
mqaııdin eliyar dike: Ew ji, ti§teki pozitı'V nine. 

Baweriya gel6 Kurd O pirani'ya siyasi y6n Kurd, bi Seddam nine O kes ji nafikire 
ku ew danOstandiıı&ı bi serkevin; ya ji bi sernekevin, ew serkevtina ji bo demeka 
kurt e. Di encam de, pi§ti ku Seddam xwe xıırtkir O §Crt&ı xwe pekani, w6 peyman! 
xirab bike O an.a bibe ser gel! Kurdistana .. 

••• 

DEMOKRASI YE AN Jl XUitTKIRIN • ORGANizEKIRINA TERORA DEW
LE'I1:YE? 

Di lU Nisaııa de, U Tirldy6, "Qanuoa U Dijt Terort" ji meclis6 derket, di 
rojname resmi de çap bO. Hem beriya ku ev qanOna derkeve O hem jt pi§ti ku ev 
qanOna derket, li ser gelek munaqa§C bOn, iro ji ew munaqqaıı bi gelek aliyan ve 
dom dike. Giradayi van munaqışın, du dadgehen lqkeri O SHP'6, ji bona ku ev 
qanOn ha xirabldrin, biryar dan O muracaati J>acl&tılıa B1qe1ıt (Qım•ııa Esasi) kirin. 
Dadgahe ji, dexwaza SHP'e di ei de dit, ji lxına di bingeh de analiz bike, li ser 
raweste, qebOIIdr. 

çebOna va qanOni!, bqek ji demokratikbOyina Tirkiyey6 t! hesibandin. W ek t! 
zaııiıı, pi§ti derba le§keri ya 12-e fıona, ji dervayi taxima ku hikOm girhbO deste xwe 
xaric, her kes O her hez, ji bo demokratikbOno Tirkiya ketin nav ıegertn, t61co§in O 
xebateki. 

Di va pirsa de, hem ku z6detir zor dayi rejima Tirkiya, heza Ewrupay6 bO. Bi 
taybeti, pi§ti ku Turgut Ozal haıc ser hikum O qedera xwe bi Ewrupay6 O Suka 
Mi§terek re giri!da, tesira h6ze Ewrupay6 z6detir bO. 

Ji bo va ji, gelek pqm"yar hatin ldrin. T. Ozal ji, gora dem6, carna ew pqniyaran 
guhdari Idr O carna ji, gora xwe xiste qalibeki. Di dema Kıiza Xelici! de, T. Ozal 
gora xwe programek mqaııd. Di nav w6 program! de, raldrina xalen 140, 141, 142 
O 163-an y6n QanOna Cezay6; raldrina OanOna 2932 O Tecllldriııa Cezayan ei girt. 
Ew pirsan, ketin gelek qalibi, di netice de, ji lxına ku kesen li dij O pe re, bi hev re 
memnOn bikin, ew qanOna ku em ji! behs dildn derxistin O li meclisi! qebOI kirin. 

Gora va qanOni!, Di QanOna Cezay6 de, xalen ku me li ..ezen jor behs ldribOn, 
radike O ji van z6detir, QanOna 2932-an ku axiftina Kurdi qedexe dike ji, ji qada 
hukuki radike. U bi raldrina wan, azadi O serbestiya fikri, rexistint pek na ye. Gora 
qanOna nO ew 'suç!n" di çarçeva xal!n me je behsldri de dihat hesibandin, bi reheti 
teror ıa qebOI kirin. Ji xwe ti§taki veldri heye, ku propaganda Kurdili hatiye qedexe 
kirin, ji lxına va ji, unsura "§iddeta" ji pi!wist nebatiye dı"tin. 

Ew qanOna, ji bo Terori! taninıeke ne ilmi, keyfi dike. Ji bo va ji, her ri!xistinek, 
çi komele be, çi ınalbat be, çi sendiqa be , çi parti be, her deme bi gelek reheti dibe 
terortst. Çimld QanOne, di ve pirsa de, berpirsiyariyeke gelek fireh o ki!ytl daye 
hezi!n ewlekari O hakim O sawciyan. 

Her çiqas ew xaten O an Ona Cazey6 y6n binav ji holi! rabibe ji, Partiy6n Marqsfst, 
O li O Kurdi qedexe ne O nikarin ben damezrandin. 
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Drsa bi ve qan&ıC, azadiya çapamenl' ji hole rahuye. Rojname ii kovar, nikarin ji 
rexisıinen terorist niiçeyan binivsinin, belavoken wan belav bikin. Heta nikarin, ji 
wan operasyon8n li hemberi rexisıinen terorist çeb&ıe ii ew kesen ç8kirine behs 
bikin. 

U jikesen ~ dildn re imkaıı8n mezin çe dike. Ew kesenjiMren ewlekarin, 
di bin i§kenc! de, mirov ji bildljin na yen girtin, dewlet ji bona wan 3 awuqata digre 
O mesrefanji dide.. 

Bi gi§ti dema ku tu li Qanlln8 dineri, gelek vekirixuya dike ku bi ve qan&ıe Terora 
Dewled mC§I"O te diyarkirin o te organl'ze kirin. 

Ji aliye teknl'kive ji, dixwaze ku faıistan xelas bike O §Of~ran di hepse de bihele. 
Giredayi hemii kemasi, sergeji ii feq li keıninen ve qan&ıe, dinya wisa te digehe 

ku li Tirkiyeye reformeke demokratik pek hatiye: Ev fikreki gelek şaıı.e, pewist e ku 
be tcŞıir kirin. Ji bona ve ji, gerek komisyoneke hiquqzan li ser ve qan&ıe bixebitin, 
rewp qanlln8 zelal bikin; bi gelek zimana çap bikin;ji hemli platformen demokratik 
yen navnetewire,ji hulrumeten Ewrupaye re bi§inin. Disa, gerek wc tatparezen Kurd 
hem ji imkmen teknl'ki istifade bikin ii hem ji ji bona dewleta Tirk tcŞıir bikin, 
giredayi programeke xabete ya ııüıterek, bi hev re biçin wel& .• 
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A A 

DI REXıSTINE DE 
PIRSADEMOKRASM 

NadRODİ 

Bi taybeli ji 75-an peve Ge~ Kurd bi awayekt modem bi pirsa r6xistini re ınijül 
dibe ti h6 ji cw mijQii berdewam e. Gelek rexisıinen siyasi çebO:n. Her çiqas di ware 
ideoloji d taktikan t~ de, cihebtln bebti ji, di war6 demokrasiye de, Rexisıinen 
Kurdistane kem ti z&le wekhev btin. Mirov dikare bibeje ku desttir (tuzuk)en wan 
rbistinan kopye bevtidti btin. Piraniya R&istinen kevn perçe btin ti her rexistin, ji 
nav xwe du-&6 rbistin derxistin, zan. Di sedemen perçebtina wan de, sedema beri 
giriııg pirsa demokrasi'ya bti. U miırabin rexisıinen ntih ji, di wi wari de, gaveke ntih 
naveıin ti btin teqipkeren rexisıinen kevn. 

Dema ku mirov cw 15 salen derbashtlyi ji ber çav derhas dike, pirr besani 
fehmdike ku tevgera rizgari ya Kurdistane, di ware. demokrasiye de geleki qels e. 
Her kes ev pirs6 , di nav rexisıinen xwe de, bi demokrasiya merkezi nav kiribti. U 
tene bela merkezi bi kar anibtin. T"qten ku di nav partiyen burjııwazi ya Avrupe de 
ne stiçbilıı, ll! di nav me de stiç bQ. Cilıl! likirandin stiç bti Q insanek, tene ji bo bir ti 
baweıiyen xwe fııraç dibti. Endamen rexisıina mecbQrbtlıı, biryar6n ku li dijin re 
iteat bikin. Fedekariya beri mezin cw bQ, ku li dij ji bibi, ditin6n merkezi li her der6 
bipar6zlt Yl!n ku li dij derdiketin, ji xwa ji eıdaqa rexislini dQr bO:! Be disiplin btin! 

Mana rexisıinl!, Konu'ta Merkezi bO. Mana Komı"ta Merkezi, rexisıin bQ. Merkez 
anji serok, xwediyerbistinl!n btin;yen din jiwek biyanibtin.SCytereti idare r6xistine 
bi tevayl di deste merkezi! de bti. şansa derketina kadroyen aza Q foinksiyonel pirr 
k8m bti. Yen ku xwe baş perwerde kinbtin j~ di nav wi atmosfere de, be teqet diman. 
Kariyeıizm ti fetŞZma scrokan, bibQ dewlemandiya pqketina peııgeran! Ji xwe, 
damezrandina r6xisıinen me wek edet j~ ji jor de destpedikir Q dQ re bingehek gora 
xwe peyda dikir. Hiyeraqi tu car bi hilbijartine pek nebat Q di bin siya megalite de 
berpirsl'yar&ı rbistinl!, ji ali serokaliye ve dihat tayiııkirin. 

Pirr vekiıiye ku di nav rexisıineke de muscmahe tune be, ideolojiyl!n cihe naye 
qebülkiriıı, 6krSn aza nebe, ev tiltan di navbera rexisıinen cihe de qet nabe. Di 
peywendiyen r&istinan de, siyaset bibQ riya bevQdu ~dine. Be istisna berjewen
diya tcngnezeriya gurubi, li ~ bemQ tiltan dihat. Nakokiyen ku di navbera r6xis-
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!inen me de hebıin, heta ~e çll. Munaqll§eyen rexisıinan edi ji re derketibft, 
bibil nifir. Ji bo dijitiya hevOdu her re mübah bil. 

Evıi§tenjorin, be gumanji bo Ala Ri7gariji(beik1.1§1in) derhas dibe. Ji wan ti§ten 
gemar, me ji par a xwe girt il em bQn denge wan. 

Bll§e. sedemen van kanıasiyan çi bil? Mirov dikare bibeje tradisyona demokra
siya civata me tune bil il em ji, ji civaleke paıdemayf ten il ji nav pirsil derkeve. U 
ne wisa ye. Helbel ev ji sedemek e. U ne ya serekiye. Ji bo ku me dewletek idare 
nekir. Me civaleke ku bi rasti ji nas nedikir ku idare bikira, yani erken Gele Kurd 
di deste me de bibilya, ew ti§t dikarıbil bıbilya sedema sereki. Me rexisıinen siyasi 
il p@şverü idare kiriye il ew rexisıinan ji, ji sedi 95-an ji xwendevanan pekhatibil. 
Piraniya serokan me Kurdan ji, ji zaningehl\n bilind hatibQn: Hiquqzan, doxtor, 
mihendis, mamoste il h.w.d. bQn. 

Sedema sereki, ji ortodoksiya me dihat. Me demokrasiya partiye, ji RSDfP ti 
Boqewikan girt pir il pirsgireken koministan di nav partiyen xwe de, da jiyandin. 
Pirsen wan yen 60 sal bere, 60 sal §ti.nda bQn pirsen me. Yek silaheke me hebft, ew 
ji Boqewizm bil. Ü qase ku wi silaha, me li diji Troçkist an, MeD§Cwikan, Oportiııfs
tan bi kar ani, Lenin ji nikaribft, ewqas bi kar baniya. Edi guruben me, bi wan na van 
dihatin naskirin. Yen ku Boqewik bıin, xwe 'xelas" dikirin, le yen din ajanen 
burjuwaziye bQnl 

Li Risyaye pqengiya şore§C, di bin deste yek partiyekc de bti ti diviya bti li 
Kurdistane ji, wisa bıbilya! U kurdistan! pirr rexistin ti partiyen Boqewik hebQn ti 
ji bo ku yek marksi2ııı. hebft, yen din ne pewist bQn! Peywendiyen rexisıinen Kurd li 
ser ve esase çC bil. Ji her ve ye kc ji, §ti.na berjewendiya rizgariya Gele Kurd, reqebat 
a sosyalizme girtibti. 

Pi§ti ewqas ders il teertiba, çi rexisıinen kevn ti çi jiyen ku nUh çCdibıin, dive pirsa 
demokrasiye di nav rexisıine de bi §fweyeke nUh ti vekiri cih ti cih bikin. Lewra 
bilyeren ku di welaten sosyalist de ji ril da, pirr baş xwuya kir ku guherandineke 
bingehin pewist e. Ji bo ntikirina tevgera ıVgariya Kurdistan!, re formen demokratik 
wek nan u av giring e. Ji bo ku gav be avetin, dive her kes xwe, ji seri heta bini, ji her 
çav derhas bike ti muhaseba xwe bike. Dive her rexistin ders ti tecrtibeyen xwe 
munaqll§e bikin, ku ji wan tecrtiban her kes istifade bike. Ez bawerim ku alikariya 
beri mezin de wisa hibe. 

Me Demokrasiyeke Çawa Div!? 
Beriya her ti§ti dive her endarn, di bir il baweriyen xwe de azad be. Ev ti§t ne tene 

ji bo keseki giring e, her weha §eXSiyeteke baş dide rexisıine ji. Kenge mirovek 
bikaribe bıbe xwediye denge xwe, we deme dikare pqiya gelek nexweşiyan bigre. 
Ger em ji dixwazin xwedi kadroyen azad ti fonksiyonel bibin, dive §Cxsiyeta xwe li 
ser §Cxsiyeten din ava nekin ti bi "dek ti dolaban" pey berjewendiya guruba xwe 
negerin. Em çi qas dirüst ti samimi bibin, ew qas dikarin riya peydabQna guruben 
extrem il be mane bigrin il ev ıi§t nabe sedema nakokiyen karlyeri il §eXSiyetparas-
tin 
•• e. 

Evpirseke desttiri ye il dive mafe her endam u eqeliyetan gorr heq ti berjewendiya 
wan bete çerçewe kirin. Ekseriyeta organan ji dive qasi eqel!yete mara wan bipareze. 
Eksenyel (piranı"'), di nav rexisıine ti dervayf rexisıine de, ji bo propaganda xwe ew 
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fmkaıı&ı ku bi kar line, ji bo eqeliyete ji wan imkanan xwe seferber bike. Ekseriyet, 
gor §Crl O zirtlfaıı berc, ku biryaran bigre, dive dilinan endaman bide berçave xwe. 
Her weha di helbijartina organan de ji, pewiste reW§& ideoloji'y&ı cihe ji bir meke. 
Ekseriy6t piraniya fODdaman temsil dikc. U lllibe ku di organan de, lcne bi sere xwe 
clh bigre O piraniya reyan wek silah bi kar bine. 

Di kar O bare r&istineke de, pirselce giring ji, peywendiyen serolcati O tomıla 
herema ye. Skeleta resisıine bilromiten hereman ava dibe O di ııııvtetoşine de hebOn 
O nebOıııı reııistine di'yar dilce. Komitaıı Hereman dive bi her awayi bikaribin 
derheqe herema xwe de, bi sere xwe biryara bidin; endamen nQ qeb(l) an ji red bilrin, 
tfaqen xwe yen heremi bixwe tesbit bilcin O hwd.. 

Welc ta zaniD peywendiyen merkeze O hereman, heta niha pirr çewt hatiye 
mışmdin. Bcrpirsıyari ji wan re nehatiya dayin. Merkeze, biryarııııme §8lldiye 
hereman Q wanjibi ei anine. ~ Komita Heremanjiwisa ferbOne, ku ji ti§taıı biçOlc, 
heta ti§ten giıing. ji serokatiyS pirsine O dO re karine biryaren xwe bidin. Her tim 
xwe gir&:layi hesibandine; dest O lingen wan hatiye gir&:layin O qels lcetina. Heta 
berpirsiyaren hereman ji, ji aliyen serolcatiyS ve hatiyS tayinlcirin. Serokatiye bare 
xwe giran kiriye O bOye berpirsı)aren hemO probleman. Ioma ji Komı'ten Hereman 
nema karine seytere li ser reııistine O merkeze bikin. 

W eka din hebOıııı rCııistinen clhe O di navreııistine de, hebOıııı ideoloji O guruben 
eihe, pirr caran riya fikrandiııa serbixwe girtiya. Ders O tecrObeyen ku heta niha 
ııiıan daye wisa ye ku: Beyi ku bifikirin O rasti çiye biparezin, ırcietiyen reııistinen 
xwe li hember rastiya resisıinen din, ırcietiyen guruben xwe li hember rastiya 
guruben din parastine. Ev ti§t (çi di nav muııııqqan raııistineka de Q çi ji di ııııvbera 
muııııqqan rexisıinan de) di çi §Crl O zirtlfan de dibe, bila bibe ııııvelci wf heye. E w 
ji, lcevneperesti ye. Em çawa rastiya xwe bi dil O can dilcarin biparezin, dive rastiySn 
gurub O rexislinan din jiwisa biparCzin. Gorr demolcrasiya, dive li hember hevOdO 
siyasetelee velciri bimcŞnin. 

25 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ÇIMA HEVQAS PAIUİ? 

Bareş BETI'f 

D iroka Kurdistan bi perçebilnll destp&Jike. Beriya ku dewletlln modem hane 
damezrandin li Kordisıana heglik O mirihebiln. Her mirekibi sera xwe hukumdarek 
bO O her miriyek dewletek bO. v miriylln han heriya sedsala nozdehan di navbera 
Ereb, Ecem O Tirkan de perçe biln. Jiwan axa yan biçuk O bah8z derketin meydan~!. 
Her çiqas liherxwedan kirin ji, li her haren dijmin xwe negirtin. Bi hatina yan ji bi 
çakirina dewletlln modem re hebilna xwe bi carekil winda kirin. 

Paşi van bOyeren jor re'fo11l Kurdistan geleki ııerab bO O tu cari xwe§i O serhesli 
neket nava Kurdan de. Ro bi ro Iade O zordesti pirrtir O dijwartir bO. 

Disa li gor pirrbiln O perçebilne, li gor hetem O esasen haril yan miri O axatiyll 
asfmllasynıı, pirrbllna devok O diyalektan bici bO. Daxwaza dewletlln dagirker hin 

bi hin pek hat. Ligor zimanen wan dewletan O ligor siyaseten wan ylln resmi mllji O 
karekıere Kurdan ji hat guhartin. 

Li Kurdistans Bakur bingll dewleta Tırk O siyaseta wan ya Kemalist dijwar bO. 
Kurden xwenda O tekO§Cr ketin hembeza ideologiya komunist de. Parti O organiza
syonen Marqsist O Wegal halin damezrandin. E w reheri ji, ji ali ya Tirkan ve bireve 

diçll O ev yeka ji bO sehehek din ku Kurd ji netewaylbilne dm bikevin. mesela wan 
edi ne mesela netewi le mesela wan meseleyek çinayetibll. Bi vi awayi dijminen me 
derhek din ji li me xistin. Me edi zimane xwe ji jibirve kiribO. 

fro re'fo11l Kordisıana Bakur li gor van bingehan jor yan dirold ketiye platformek 
nOjen de, ku dive bi van xalen jer batte lenerin da ku seheban 'Çima Hevqas Parti" 

bate xuyakirin: 
1) Şere çekdari O Kurdistanek serbixwe dive ji nO de be minaqeıe kirin. 
2) Ideolog) yan ligor sistema sosyalist ku bingehen piraniya partiyen Kurdi ye, 

dive be minaqeıe kirin. 
3) Asimilasyon çiqas binava Kurdistan de çllye O. kuder Kurdistan e, dive be 

minaqeıe kirin. 
4) Mihaciri di nava dewleten dairker O li welaıen Ewrupa dive bate minaqeıe 

kirin. 
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S) Revaibendan Kurdan krne, gerek ki bin, divC wer6 minaqqe kirin. 
6) Dan llstandina Turkiye bi Ewrupa re li alikariy6ıı ku ji wir w6 werin peydekirin 

çine? 
1) Damezrandina partiytıı netewi li bi h8z ji bo çareserkirina pirsgir6ka Kurd ii 

çawa? 
Bi a min ya beri muhfm ji van ııal6n jor pirsa partiyan Kurdan e. Dm gava p~ 

ji wir b6 av&in. Heger partiytıı xurt li netewf nebin, w6 tu cari ev pirsgirek bixwe ii 
ji her llWC hal neM. Partiyan heyibi dehan sal in ku xebat6 dikin. Pirrbiln, perçebün 
li disa perçe bün li hajl dikin perçe bibin. U bi perçe bün6 ev mesele hal neM ii w6 
hal jl nehe. Ew Ideolojiyen heyi dan mya kirin ku Kurdistan bi wan azad nahe. Ne 
çaır! wan li ne jl Kurdistan cih6 wan e. Dm binek ıi§ten nlijen werin kirin da ku ev 
birin b6 p6çan li ev gel jl wekli geiCn din yan cDıane bigha xwqlli serhesli ya. 

Ev partili r&dstin6n ku biser neketin dive her llWC nekevin li ji nu de destpe bikin. 
U bi hehweriya min ew di bin6 van nave heyili bi r6beriya van serokaliyan llWC yan 
froyin tu cari biser nakevin li w6 hajl li pa§ bikevin. Heger bi rasti daxwaz "hevkaıi, 
blhtz bb t di peydejt ııetaslya ııeıen Kurdlstanf' be, divC bi kemayi partiyen biç ük 
li b6h8z werin cem hev li bibin yek, tevllhev bibin. Ne ku bi ç6kirina 'Bere li frontan' 
wextS llWC vala derhas bikin. Jixwe piraniya wan liser bingehan sosyalizme llWC ava 
kiribün li niha ew hedl xetimiye. Bi a min w61ıinge w6 bi sedbezaran Kurdcn zana 
li §Ciıreza pi§girlya wan bikin. 

Re,..ıro ~ nli ye. Dem dema §Chrezayiy6 ye. &irnema kesek bi keleşinko
fcn Rusadikare §efe 6rokey6n bombeavej bike. Trajediya Kurdistana Baıılir ha liber 
çaven mc gip ye. Paııl hewqas xwfn li mihacirl pC§mergey6n qahreman li otonomiya 
sa1a 1970-yi vegeriyan li hcjl ne myaye ku, w6 w6 ji bidestbiııin. 

Dm ev trajediy6n wiha !ro li kurdistana Bakur jl ıruya bilcin li w6 çaır! erne disa 
dereng bimlııin. Heger hun parti werin cem hev li bibin yek hun 6 xurt bibin li w6 
gele kurd lıinge we ji guneh6 we kir! em bike, an na gunehe we gelek girane li we 
lawana we ji hewqas giran bı"be. Riya azadiye bi riya girtina yeldtiyek bo bazen 
KurdistanS y6 li hcvudu qebtU kirin li naslnC ye. Ti§ten çewt bi xebaten rast, ji 
çewtiy6n llWC derhas dibin. 
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1DNEK "PIRSEN NEfEWİ" u ŞERE 
XELİcE 

Yekiti Gülbaran 

P iıjti Şere Xeüce Pirsa Kurdan di reya gi§ti ya dinyaye de hat rojeve u ciheki 
giring girt. Beri Şer c Xeüce, gelek kesan siyaseten Tevgera Kurdan meraq elikir. 
Sedema ve meraqe çi bft? Di dawiya §Cre İran u Iraqe de Rexisıinen Kurden 
Kurdistana Ba§lir u Rojhilat, di nav dijminen xwe de cih girtibliıı. PDK-1 u YNK'e 
pi§tan xwe dablin frane. PDK-f'ye ji digot, ku Saddam di wi §eri de biserkeve, ewe 
mafen wanji bide! U mixabin siyaseten PDK-1, YNK ll PDK-frane vala derkeıin. 
Çawa ku di navbera fran ll Iraqe de peyman çCbU u §Cr xelas bu; Saddam erişi 
Kurdistana Başlir, Humeyni ji erfşi ser Kurdistana Rojhilat kir. GeM Kurd, berdela 
xeletiyen rexisıinen Kurdan, bi bezaran şehid da. Bi sed bezaran Kurd ji axa bav u 
kalan koç kir, welate xwe ye delal terikandin. U HelepçC, 5 bezar kes hat k:uştin. Bi 
deb bezaran kes birindar blin. Dive em wan kcmasi ll xeletiyan ji bir nekin. Pewist 
e ku em dersan ji wan xcietiyan demexin u kemasiyen xwe ji bo le ranekin, tekoşina 
me bi ser nakeve. 

Min li jor gobbu ku, "gelek kesan siyaseten rexisıinen Kurdan meraq dikirin .. " 
Disa li jor ez li ser sedemen we meraqe bineki rawestiyam. Sed cari sipas ku, 
rexisıinen Kurdan icar rliyen me reş demexisıin: Di §Cfc Xeüce de di navbera 
emperyalist ll metingehkeran de cih negirıin. Bi nerina min, ev siyaseta baş bu. 

Pi§ti Şere Xeüce, YA (Dewletcn Yekbuyi yen Amerika) bemu daxwazen xwe bi 
ci ani u ji bo ve ye k e dev ji "xistina Saddam" berda. Bi nerina DY A, Saddam geleki 
qels ketiM u ev ji bo DY A tişteki ba§ bu. Saddam be qeyd u §Crt tesüm M bft. Hem u 
§Crten DYA ll biryaren NY (Netewen Yekbuyı') qebiil kiribft. 

EV§Crtan: 
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• Saddameber xesar (tezmiııat) bida K6weyt u Dewleten Qoalisyone, 
• Saddam e çeken xwe yen kimyewi, nllkleer 6 fuzeyen menzildirej ji hole raldra, 
• Saddam we balatir il helikopteren xwe bi hewa nexistina, 
• Saddama serxwebdn 6 tixilhen Kdweyte nas bikirina. 
Di we navbeyne de li Kurdistana B~ 'Cepha Kurdistan"e dest hi tekO§Ina 

çekdari kir il di 15 rojan de Kurdistana Ba§dr hat ri7garkirin. Di çend rojen ~in 
de, DYA nelıi§t balafir 6 helikopteren Saddam bi hewa kevin. Le pi§ti du rojan 
fermandaren Saddam ji Schwarkopz re gotin, 'Di §Cr de hemil pir 6 riyen me xirab 
bfuı. Destdre bidin ku em ji bo gihandina xwarin, hawd, helikopteran rakin .. ' E w 
daxwaza ji ali DYA ve hat qebtllkirin. Pir neajot, Seddam helikopter 6 balafir ji anin 
allkariya hezen bi tanq il top en ku triP KurdistanS dikirin. Di encama ve eri§e de, 
bajar cardin ketin deste Saddam. P~erge ki§iyan ser çiyan, se milyon Kurd ji ber 
gulen ınirinl! reviyan illi tixilhen perçen Kurdistane kom biln. Gora ndçegihanan, 
roje 800-1000 kes ji wan dimirin. Ev trajedi li ber çaven dinyaye derhas dibe. 
Rojavayi ııilıa hedi hedi fahm dikin, ku pirsa me ne 'nan il derman' e. DYÜ bere 
diyar kir ku, "ev pirsa pirsa Iraqeya hundirin e' Sazfunanen Ewropa gelek pl!§nı)'a
ren ha§ anin. Di destpeke de di nerineo DYA 6 Ewropaye de cudati derket Teva 
ku ev cudatibi sere xwe Iekolineke dixwaze jf, em li vir karin qala du sedemen sereke 
bikin: 

Yekbdna Almanya, Yekitiya Ewropaye ji bi xwe rexurt dike 6 ev rasti'ya di ware 
aboriye de qayişkqı)'a navbeyna Ewropaye il DY A, gij dike. Ev qayip;C§i bandfui 
siyaseten derve dike; dewleten Ewropaye dixwazin bi ve xurtiya xwe di pirsgireken 
navnetewi de ciheki giringtir bigirin. 

Di Şer e Xeliel! de, pirr di bin sı)'a DY A 'y6 de mablln, edi naxwezin di wir de pirr 
bimbıin. Bir il reya gi§ti ya Ewropaye, di trajediya Kurdan de, nerazibilııa xwe bi 
xurti ani zimen. Piraniya gelen Ewropaye, dewleten Rojava berpirsı)'ar dı"tiıı. Çawa 
durdtiya OYA derket hoiS, bi gişti a weneguhilz il rojnameyen Ewropaye, DY A 
rexne kirin il dan xuyakirin ku dixwazin ji bo kurdan ti§tek he çekiriıı. Di we deme 
de serokwezire turkiy6 Turgut Ozal"Herimeke Tampon" pqntyar kir. Serekwezire 
İngilistane, John MAJOR,ji alikiji bo ku bir u reyaxwe ter bike 6ji alikive jf,ji bo 
ku insı)'atife texe deste Ewropaye xwe çend kir, ve pqniyare, kir ~ara Civaka 
Ewropa il be~iDYA il Neteweyen Yekbilyikir. DYA di seri de ev ~Diyara ji 
qebill nekir, ıe bere dil re mecbur ma ku siyaseta xwe biguherine. Ji bo ve yeke ji 
saddam re got ku 'dıve tu balaliren xwe li Baktire paralela 36-an nefirinin. Eger 
bifirinin em e li hemberi te derkevin.' Pi§ti ku D YA, İngilistan 6 Fransaye li hev 
kirin il IC§keren xwe pndin Kurdistana Ba§dr, li Zaxoye ji bo Kurdan qamp 
damezirandin. Bes, ev naye we maneye ku em dikarin, ji DYA 6 Ewropaye bawer 
bikin. 

Slyasetfn Cepba Kunllstanf 

Di meha Adari! de Talabani 6 Muhsin Dizeyi çiln Tirkiye. Li wedere çi peyivin 
em ha§ nizanin. Gora rojnaman Talabani ji Tirkan re got ku 'mafen Kurdan bidin. 
Em ne diji we ne. Em otonomi dixwazin..' "PKK' ji diyar kir ku ji ç(lyina Talabani 
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d Dizeyi malilmata wan beye.. Gava ku Muhsin Dizeyi hat Londre, ez pe re peyiviın 
d min ji wi pjrsi: 'Ozal ji we re çi gol e çi ne got. Got d b6jen we li ser çi derhas bil?" 
Dizeyi ew hersiva da min: 

"Me, 0za1 bi :nıe ııedlt. Em bi :ıdlaınfn 'Illi re peylvlıı. Me got ku, 'ınaRn Kurdan 
bldJn, Em allıarla U ser uvf Kurdlstıma Baldir bipeylvln. Em U Kurdlstana llıq(lr 
recJerasyoa dlxwazln d di fedenuıyoaf de Tlrlı.jl ye mııRn ıwf lılstlaln... 

Di civineta de zilameld ji Mebmut Osman pirsi: 
'Me ewqas belikopler Illaılk glrtiD destea :nıe. Bes tro me biblst ku bajar cardln 

lıedııe desti Saddam. Ma çlma ew çekall nehatln bi lıaranln?.' 
Ji hersiva Mebmut Osman derket lıota ku, gava ku lqkeran Saddam reviyaııe, 

deniy&ı tankan derııistine d belikopter ji oo benzin lıi§tine. 
Bi ıı&ina min, divf em ji wan k&nasi'yen lqkeri ji, dersan derxin ft li ser bifikirin. 
Dd re ez d hevaleki Kurda Stbiya bftn mevanen Mebmut Osman. Em neziki du 

seetan bi hev re man ft li_,.,... Kurdan peyiviıı. Me ji vf peyve fabm kir ku, gelek 
asteng8n Cepba Kurdistu llıcıte. 

Mebmut Osmanji me re wisa got: 
"MiD ııJ111 clvlna L6lılıaaf jl pt: Em fik.,.ına pıu1tzaııl bidomlnln. Em nekevln 

lııiJaran. Jl ber ku, em nlkaıin ııelf :nıe bisltlrlnln. DYA dıırftd dilıe. Ev, diho jt 
wlsa bil, tro jt wlsa ye. ÇO:ylııa Talabaalll Dlzeyt ya Turklyl! bl biryara cephe nebft. 
Ew bl navf PDK·I ll YNK'f çlln. Bl cUtlna min, em alkarin ll ser navf Kurdfn Baldir 
blpeylvln. MaR me jt tune • ." 

Berpirsiyare YNK'e ya Londraye ji wisa digot: 
•- Derketlyf hoJe ku doslin Kurdan tune. Qamp çalrio ne xelasi ye. Tu 

ctldadya ..e ll ııJrdxaof tune. Hin em nizanin ll Baxdatf, talabnnt ll Saddam çi soz 
dane hev. Eger NY (Netewen Yekbnyi) di ve peymnnf de seroktlyf blke ll garanti 
hlde,Jl bo me bal dibe. Bes, NY, bl çarçeveke siyasi U plrsa Kurdan nanere_ • 

Diyare ku, Kurd uikarine baweriyC bi Saddam binin. Bi rasti, Cepha Kurdistan 
ji ev a di'yarkir. Bes, gelek kes ft raxistinan §ii nedixwest vf gavf cephe bi Saddam 
re bavf. PKI(Partt Komftııisti a Iraq) ji li hemberi gotiloojen Cepha Korelistana ft 
Saddam derket 

Min wexta ku ev rczan diııMsi, bin peymana Saddam il Cephe negih~ft 
encame. Bes ez bawer nakim ku ji wa gotiloojan tiştek derkeve. Ji her ku Saddam 
dixwaze dem derhas hibe d bin bigire ft xurt hibe. Wexta em li cerabandincn Kurden 
Ba§ftr dinerin, listiken Bas ft Saddam derdikeve hole. Di Sala 1970'e de jl Baas pirr 
lawaz ketı'bft. W e çaxa ji bi Berzani re rtini§tibil. 

Bes gora axaftina Talabani; Saddam şıırten Cepheye qebftl kirine. Di gotiloojen 
cepheye d Saddam de giraniya DYA O dewleten rojava ji heye. Ji her ku dema 
Talabani çil Baxdate bi Saddam re biaxife, HO§Y81' Zebarili Londraye ji çapameniye 
re gol ku, 'emjl Saddam bawer naldn. Pf:§ntyar jl Saddam hatlye. Em bl NY ll penc 
endamfn wt re peylvln. W aa jl got61ıfjen Cephe ll Saddam munasip dilin. Dema 
ku em bi Saddam re U hev blkln, em f garanttya DY blxwazln.. • Bi neıiııa min di 

bin pfpJyara Saddam de dlt)tn DYA ll dewletin rojava hebOn. Bes, hewceye ku 
Cepha Kurdlstanf her dm dıırftdya diJmln ll zallmd,)'tn mftlııgelıkaranji btr neke 
ll kıqdn• Qaslmlo, Qad Mlhemed, Seyit Riza bine her çavfn xwe. Serpehadya 
dema ~ İrailli lraqf Jl btr neke. U belf ev na;yf ..e maneye ku, mlrov bl dijmin 
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re qet ııotObf.laa ııeke. Dlvt, Kani di vım got6bf.laa de ~ pfk lıiıılıı. Min 
H Jor aot 1ıu "ppeet kes Gı rfxlstlnta ŞII ııeclhftst ve pvf Cephe bl Saddam re 
baveje' Disa gelek kcsan ji ıııaçikiriııa talabani O Saddam li§tek fahm nekir Q§8§b0ıı. 
Ez W dikim ku cw ıııaçikiriD ne ji nezaııiya ye Q ji dilni7JDiya Talabaııi ye. 

DI Stratd1)ia Ceploe,yf De Gıılıartla Pewlat E.. 

Serboriya t6kipa Kurdistaııa ~~da ku di stretejiyen CephaKurdistan6 
de gııhartin pewist e. Ji ber ku, heq6 ewqas xwfn Q §61ıidan ne otonomi ye. Li 
Kurdistaııa Be§Qr bi bezaran Kurd §Chid ketin. Ev gelek sal in ku PDK-1'6 ji bo 
otonomitSkııtin dide. U bel6 Baas Q Saddam nCziki otonomiya rastin nebiin. Ji ber 
ku_cw ha§ dizanin dawiya ot~ serxweblln e. Di salen 10-an de Baas daxwaza 
Berzani qebQI kir. Bes ve yek6 pirr JlClliot ji soza xwe vegeriya Q eri§i ser Kurdan 
kir. Di saJa 75-an de ji, Baas Q Şah6 fnule li hevkirin Q peymana Cezayire p6kanin. 
Pi1tf peymana Cezayir! t~ kurd xetinıi Q pa§de ket. Di PDK-I'e de cQdati 
derket hol6. Di encama wa cQdatiya de YNK'e hat danıezrandiJL Bes metoden YNK 
jimina PDK-I'e bQıı. we ji otonomi dixwast. A niha ji PDK-I a YNK'e otonomi 
dixwıızin. Him ji pi§ti qirkiriııa gele me ji ev daxwaz dom dike. Mina ku qet ıi§tek 
nebabe, diçin Saddam maçi dikin. Weıtta ku mirov ıe rem6 xwe dikin, dibejin ku 
"gelojimaçikirineçiderdikeve?'Carnajidib6jinku"pirsaıneyalraq6ye.Berwajiya 
rexnan dibejin ku • eger senwebOne bixwazin we çaxe çar dewlet ji, we bibin yek a 
li mcııiıı ... 'Gelo dewletSn Ereb, Paris Q T"ırk her tim ne yek in? Dijmin her tim 
pi§tgiriya didin hev. Diroka ıne bi ~ van pi§tgiriyan tije ye. Serbildana Ararat, 
Peymana Cezayira, Şer6 Iran Q lraqa, pi§tgiriyeıı dijmin6 me ne. Dive li hemberi 
dijmin hemQ Kurd bibin yek Q bi stretajikeke bimeıjin. Dijmin çawa di nav xwe de 
hevkaıiya pek tine, div6 Kurdji di navbera xwe de heVkarı)e bike: Strateji u taktiken 
xwe gora nexeyirandina dijmin nedanıezrinin. Bi narina min, div6 Cephe kurdistan, 
di ve deme de li ser stratejiya xwe raweste a we biguherine. 

Deınekc direje pirsa 'Yekb6na Netewl" te axaftin. Ji ber ku "yekbQna netewı~ di 
tSkO§Ôıa netcwi Q civııki de ciheki giring digire. Serpehatiyen tekoşine dı"'yıui me 
kiriye ku serketin di yekbQn6 re derbas dibe. U ıııiı<abin rexistinen Kurd heta iro 
evvatiniya p6kneaaiıı. fro pirsanetewf di deıneke dijwar de ye. cadaliyen rexistin6n 
Kord nahele ku dengen Kurd li derve xurt derkeve. Hcwceye ku rexistin6n Kurd 
pozbilindiyen xwe ~ Q dest bidin hev Q du. 

S-6 meh bere Cepha Korelistana Iraq! biryar da ku "Konferansa Netewi" çe bike. 
HemQ Iıez6n Kurdistane jt gotin ku, "emjl bo Koaferıuıseke aetew1 amacia ne.' Bes 
heta niha li hoie ıi§tek tune. Cepha Kurdistaııe, ji biryara xwe re xwedi dernakeve. 
'PKK' jt carna qala yekbGne dike, carna ji dibe ku 'em hemQ parç6n Kurdistan de 
p6§eııgtiye gel dikin..' TKSP ji bi qisa her tim qala yekb6n6 dike. Bes di em ele xwe 
de reki din didom!ne. Heval6 me y6n kevn Ri7gari, her tim dibe ku "yekbbin pfwist 
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e..'Umixabin 
heta iro R~ ji bo yekitiye qet pek neaniye. Ji ber ku, ji xwe bawer nake il 

ji yekitiye ditirse. 
Bi gora min li ber yekbOııa netewi binek asteng bene. 
A yekemin: Di navbera Jıezen Kurdan de clldatibeye. Piraniya bazan amadenine 

ku bi PKK'6 re hevkaribikin. Her çiqas qala yekı'liye bike jt, PKK'6 yekı'liye anıade 
ııuya nake. RCVolll PKK il pozbilindiya Jıezen din ji bo yekbOııa netewi astengeke 
giring e. W' ısa xuya dike ku ji bo ba§bOııa peywendiyen PKK d hezen din deıneke 
dir6j dive. 

Div6 PKK, dev ji nerincn xwe yen dijt yeldliye berde. H ezen din jt rastiyen PKK 
bibtnin. 

A Duyemtn: Cepha Kurdistana Iraq8 il PKK tckiliyen xwe il dewleten metingeh
kar didominin. Eger ew çewtiya ji ho16 ranebe, tu cari fran il Silriye naMlin Kurd 
bibin yek. Ji ber ku siyaseten Cephe il PKK, di bin bandilra fran il Silriye dediminin 
Heta ev astenginan ji bolc nayenrakirin, 'yekbilna netewi" çe nabe. Bir baweriya 
min ew e ku dive be:r!n Kurd nakoki'yen navbera xwe ji bo18 rakin il yekbilneke xurt 

pekbtnin. 

Van rojan taktik il stratejiyen PKK'e ten munaqeı;e kirin. Ev munaqeı;e ji 
damezrandina PKKbela ir o dom dike. Bi rastt, bewceye ku Kurd kemasiyen bevildu 
rexne bikin. Bes wexta ku mirov rexne li yeki dike, hewceye ku alternativ6n xwe jt 
pek bine. 

Hevpeyvina A. Oealan il M. Ali Birand gelek dengen xirab da il di roejava 
munaqe§C de cth girt. Her tim te gotin: Dive di tekoşina netewi il civaki de bazen 
Kurd pişta xwe nedin dijmin. An jt gele me ye ji ber barane hiçe ber zipike. Gelo, 
Silriye jt ne metingehkar e? U we dere 1.500.000 Kurd di çi re~ de ne? H eta niha 
me di axaftinek Apo de nedit ku bibeje 'Silriye jt dijmin8 me ye ... " U Ewropaye 
kanin bibejin, 'Silriye metingehkar e .. " Bes li Silriye il frane ji bo Hafiz Esad il 
Refsaııcaııt nikarin tişteki bibejin. Ji ber ku peyweDdiyen wan li niqteke ne ~ in. 
PKK' e li hemberivan rexnan dibeje ku "U Bekaaye qampen me hene. Tekiliyen me 

il Silriyc taktik e .. " Ez bi birlintın ku A. Oealan di kovara "2000'e Doru" de gotibil 
ku "İran, Iraq il Silriye dosten me yen stratejik in" Carna PKK'e stratejiyen xwe 
"taktik' dihesibine. Ango li derve bi dizi dibeje • di nav metingehkaran da nekoki 
hene. Em ji wan nekokiyan istifade dikin! .. " Hevi dikim ku ev gotin rast (!) be. Bi 
nerina min, PKK' e dixwaze çewti il xcietiyen xwe ve§Cre. 

Hevpeyvina Apo il Birand §8§iy8ıı PKK cardin anin ber çavan. Apo, ji Birand re 

wisadigot: 
'- Em nlkarin n hemberi Tirkan ti§teki hildn. Em~ bl çi n hemberi sazilmana 

Tirk hlseklnin. Bl du sed gerila O bl çend çekan?!-• 
" . .Eger sazômana Tirk ınafen me yen demokratik bide, eme dev ji çek berdin ... 
• .. Di nav çend salen dawin de me di nav xwe de tekoşin da. Me di nav refen xwe 

de neziki 1/4 tasf'ıye çCkir .. " 
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" •. Berzani xayfn e. Talabani di tengasiyt de namine zll ft bi zll xayintıye nake .. " 
" •. Hafiz Esad miroveki ~ e . ." 
Ocalan ji rojnama İspanyol "El Pais" re ji gol ku, "dibe ku em ft r!xistinen Kurden 

Başftr p bikin . ." 
Dli re berpirsiyaran PKK'e li Brliksele eliyarkir ku, "Apo ji Milliyete re negotiye 

Berzani xayfn e. Bes, PKK'e nihaiddia dike ku "Berzani alikari daye TCe • ." Ez 
nizanim ji wan golinan kijan rast e, kijan çewt e? Bes, hevpeyviııa Apo li Birand 
gelek Iİ§!Cn balk4 derııistiye hote. Tettiliyen PKK' e li Saddam ji deve Apo hatiye 
dı"yarkirin. 

PKK' e rojeke hangi hemft hCzaıı dike, dibe "em yekblinC çakin.." Rojekli hemft 
hezan xayfn derdixe. Ev siyaseteke çawa ye, kes je tişteki fehm nake! Ez dixwaziın 
li niqteke din rawestim. Pişti hevpeyviııa Apo li Birand, Emin Ço1aşan di Hftrriyete 
de nivisi ft idiay!n mezin avetin hole. Gora Emin Çola§aıı. weııta Birand çft Şam' e, 
mirove sefareta (balyozıwıa) Tirkan hevpeyviııa wift Apo amade kir. 

Mirov ~li ser gotinen Apo rawest e, ew maneye mirov dikare je derxe. Bi kurti 
dikarim wisa bıbejim: Tevgera kurd di demeke dijwar de derhas dibe, di ve deme 
de hezen kurdan, hewceye ku du caran bifikirin ft gaven xwe wisa bavejin. Min li jor 
ji got: Xuya dike ku rexistiııen Kurd heta ben ve qonaxe gelek dem e derhas bibe .. 
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GUHARfiNEKDI NAVTEVGERAKURDİ 
DEPEwiSTE 

Mamoste HIVZi 

E m dizanin ku, tu ti§tek tune ye ku li ciM xwe disekine. Her ti§t bi herekete u 
di nav guhartinl! de ye. Guhartina ti§tan di demekCl dilr de an jl di demekCl nezik de 
xwe ııijan dide. Gele Kurd ji li ser guhartinl!n §CriCln - zurufan bi xwe, bi gora van 

ti§tan guhartiye u heta iro Jıattye. Guhartina jlyana Kurd di pirali de xwe zelal ıliyar 
dike; wek civaki, abori, çandi O siyasi 

Tevgera Netewa Kurd ji di nav guhartinen §erten - zurufan, xwe guharteye O ji 
gelek qonaxan derhas bOye. U gelek ti§t hene ku di rewşa iro de guhartina wan 
pl!wist e. 

Gubartlnen DI Nav Diroka Me De" 
Di nav diroka me de, gele Kurd serbixwe u niv serbixwe dewletan damezrandine 

O sancaxan ava kirine. Her timjl, li dijlhe:rbı biyanlyan li ber xwe dane O serbildanan 
pek anine, te bi semekeftine. U sedema semekeftina wan, yek ji ji van ev bii, ku 
yekitiya Kurda tune bO. Rewşa civaki tucar re ne dida ku yekitiya Kurda pl!k be. 
Elbette ku ev be sebep ne bO. Civaka Kurd, civakeke e§ireti bO. Di nav civake de re 
u rebazen e§ireti derhas dibO. Gora çanda e§ireti, parasıina e§ireti ji bere her ti§tan 
pC§I dihaL Yekjiji van sedeman ev bu ku, ew re ne dida fikra neteweyiku di nav 
gel de belav be. 

Di nav sedsala 19§an de, gelek serihildanen Kurdan pekhat W ek mlııa; Babani 
Ebdirrehman Pll§a (1806), Bilhas 1818, Mirani Soran 1826), Bedirxan (1847), 
Yezdaıi§Cr (1853) O şex Ubeydullah Nehri (1880). 

Şikestina her serihildanek, cihan xwe dide serihildanen nu. U her tim serihilda
nan berdewam kirin. Di pC§iya nive sedsala 20-an de, di Kurdistana Bakilr de ji 
serihildanl!n Kurdan nesekini O berdewam dikirin. Wek mina: Koçgiri (1920), 
Tevgera şex Seid (1925), AgrC (1930) u Dersim (1938). Pi§ti §ikestina serihildana 
Dersim~!, tilkoşina gele Kurd bi awa yen be çekdari berdewam kir. 

Di Kurdistana BaşOr de jl, serihildanen Kurda berdewam dikir, ku heta iro ji 
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berdewame. W ek mina: Serilıildana ŞC:ıı: Muhmud Berzencf, şex Ehınede Berzani 
d serilıildana Mistefa Berzani berdewam Idr. 

Di Knrdistana Rojbilat de, serilıildana Simko d her çiqas ji jiyaııa xwe ye dilr direj 
berdewam neldr jr, le Komara MehabadC Knrd ava bil. 

Be guman van serilıildanan, tev qerekteren wan milli bôn. Disa meriv bi hesani 
dikare bibeje ku tev van serilıildanan di hereme xwe de girti ma. ReW§a civaki re 
nedida ku wan serilıildanen di seranseıf axa Knrdistane de belav hibe. Gelek 
problemen civaki ku re li vi digirt. Min di rezen jnrin de ji i§arek kinbd ku civaka 
Knrd ji C4fretan p6kdihat Civak li gora reW§8 di bin dezgehCn C4freti de orgııniıe 
bdbtl. Her C4fret wek serbixwe bi re d rebazen xwe dinıeşı'"yan. Disa di nav ve re'N§C 
de, di navbera C4fretan de nakoki heM d te pirr caran §eren bi çekdaıf di nav wan 
de destpadildr. Ev hebôna nakokiyen di navbera C4fretan de, her gav bi sernekeftina 
serilıildanc de rolek negatif lfstiye. Hinek ıŞtetan di nav serilıildanan da ciM xwe 
girliye, binek jr li dij derketiye, binek jr he teref mane. Hezen metingebkaran her 
deme de hebôna nakokiy8n di navbera C§Crilan de bi gora xwe bi kar aıône u C§iretan 
li hev dane. Di'sa di vi deme de piranrya civalô Kurd di bin tesira fetsefa Muhemmed 
de bd d hezen biyaııiyan vi felsefe jr b"§ bikardiaıôn. 

Di we reW§8 civaka Kurd de, çarsed sal bere Aliıne Knrd, bi nav u deng, neınir 
Ehmede Xanr gazi"na xwe weha dianr zimen 

"Ger laebdya -ltfaqek, 
Vekra bildra me inqiyadek, 
Rom d Ereb d Ec:em temami, 
Hemiyan ji mera diltir ııu1ami, 
Tekmil diltir me din d dewlet, 

TehsD diltir me hukmet, 
Teınir dıbôn ji hev miqalet, 
Mumtaz dibun xudan kemalet' 
Ev golinen heja, reW§8 Knrda ji b"§ dıyar diltir, ku le iro ji ev golinen beja ji bo 

me Knrdan derhas dibe. 
Di ~ ııiv8 sedsala 20- an de, guhartinek he zelal xwe diyar diltir;hejmare wan 

kem ji bı1ıe, di'sa ji di nav serilıildancn Kurdan de ronakbiren Knrdan peyda MM 
Q di nav serilıildane de bi gora hezen Q zanistiyen xwe rota xwe dilistin. 

Disa guhartinek din ji ev bQ lru, di vi deme de ııimi' rexisıina siyasi şin dibôn. Qet 
nebe ji serilıildanan xwedi remtin Q xwedi program batibil hole. Reııistin8n wek 
mina Azadi, Xoybtln, di Kordisıana Bakilr de ava bibU. Di Knrdistana Rojbilat de 
Komele d Partiya Demokrat a Knrdistana frane ava bibd d xebata xwe berdewam 
diltir. Di Knrdistana B8§ilr de Partiya Demokrat a Knrdistana Iraqe pek hatibU. Bi 
gora tCW§a civaki, tev van rexistin Q partiyan li ser dezgehen eşiretan ava bibôn. 
Dezgehen C§iretan xurt bôn Q xwedi insiyatif bôn. 

DI Dlnıka Me Ya Nfzlk De Çebôna Guhartloan~ 
Di dawiya ııiV8 sedsala 20-an de, di nav tevgera Knrd de guhartinek nQ çe dibQ. 

Q xwe di her aliye de dı)ar diltir. Dezgehen feodaüzıne hedi- bedi ji hole radibQ. 
Kapitalizm, kem jr bıbe te di'sa di nav jiyana knrd de xurt di bd Q giranıya xwe his 
diltir. Eşireten di nav tevgera Knrd de insiyatifa xwe winda diltir Q fnsiyatif diket bin 
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deste parti O rexistinan. Parasıina e§iretan hedi-hedi cihen xwe dida likren parasıina 
netewt Disa di ve qoııax6 de, li ser pirsa Kurdistane gelek kovar O cOrbe-cOr pirtOk 
çap bilıiln. 

Di Kurdistana Ba§Or de Partlya Demokrat a Kurdistana Iraqe (PDK-1) xebata 
xwe yen bi çekdartberdewam dikir O gelek gaven J*.§ avetibO. Xeyn ji hinek ceh§an, 
tevayiya gele Kurdistana Bll§(lr, li bin siwana PDK-l'e de cihen xwe girtibOn. Di 
awayen le§keri de gelek serkeftin dihat bole. KeııgC Kurda otonomi destxistin, di 
wC gave de bejmaren ~rganji sedOçil hezar zCdetir bıbO. u emre otonomi dOr 
direj neki§and, ıe çar sal Kurd bOn xwediye otonomi. Di 1975-an de li ser tekçOna 
§Oıq& çekdari, di demek kurt de disa§Cre çekdartberdewam kir. Ev §eren çekdari 
guhartinek ji di nav xwe de ant E w ji ev bO ku, mantiqa ye k parti dihilijiya O cihen 
xwe dida pirr parti O rexistinan. U J*.§i YNK ava bO, durva ji cOrbe-cOrparti 6 
rexisıin hat damezrandin. U tijteki zCde xwe ne guharti bO ku ev ji, §CrC birakuji 
bO. Şeren di navbera e§iretan de, cihen xwe dabO §ere navbera parti O rexistina. 
Çanda kapitalizme O feodalizme tevlihev bibO di jtyana Kurd de. Sedan J*.§merge 
O kadroyan jtyana xwe di wan §eren birakuji de vindakir. 

Di vi qonaxe de, ev problemen §ere birakuji di Kurdistana BakOr de ji berdewam 
dikir. U aliyek din ji, guhartinek li cihen xwe nerônişti li her aliye de xwe C§kere 
dikir. Di nav demeke kurt de gelek rexisıinen siyasi ü civaki ava bibOn. Ronakbir O 
xwendakaren Kurda gelek zCde bibOn ü bejmara wan ji rojbe-roj ~de dibün. 
Tevayiya rexisıinen siyasi tl civaki bi deste wan ava bib6. Kadro 6 terefieren wan, 
pirani ronakbir tl xwendekaren Kurd bOn. Di vi deme de her rexisıinen Kurd, gelek 
ronakbir tl xwendekaren Kurda sere xwe diS§fnin 6 xebaten beja dikirin ku, pirs 6 
pirsgireken Kurda çareser bikin. Gora zanistiyen xwe O bi he~n xwe di van rewşın 
de li bersı'Van digeriyan, ku sedan pirs hebün ku di sere wan de, be bersiv bün. Di 
hoıe de ~de metaryal ji tune bO. Ji bo hinbOna wan ye k ji van materyalan ev bO, ku 
tirajediya jiyana Kurd bO, ku didı"tin O li ser xwe his dikirin. Belengaziya gele xwe, 
perçiqandina gele Kur d di bin zordariya dewleten Tir kan, Ereban ü Eceman. Jiyana 
wan ji, bi xwe di bin zilına dewleta Tirkan de derbas dibü. Jiyana bindesti, li ser 
insane Kurd de tesireke mezin dikir ü di nav dile wan de protestoyek be deng, le 
xurt li diji hembere zilma dewleta Tirkan cih digirt ü rojbe-roj xurttir dibü. 

Tevgera Çep ya Tırkan gelek tesir, li ser ronakbir ü xwendekaren Kurdan dikir. 
Bi reya çepCn Tirkan ronakbiren Kurd sosyalizme ferdıbOn ü çapbOna pirtOk ü 
kovaren bi zimanen Tirki, ji materyalen bingebe digirt: Xeyn ji PDKT. Ev j!, di bin 
tesira PDK-l'e de bO. 

MejOyen Kurda bi hezar salan bO ku girerlayiye felsefa Mihemed bO. Ronakbiren 
Kurda bi xwe ji vi felsefe xwe xilas dikir. U, disa ji mejOyen wan azad nedibO. U ve 
care ji mejOyen xwe bi felsefa sosyalizma klasiki giredidan. Matiqa me O felsefa 
islam! di bingebe de diji bev O cOda b On. U, li ser gele k mesela ji, bi awayen cü da 
neziken bev dibOn. 

Tevgera çepen Kurd ji di tesira çepeo Tirkan de mabO ü bingeha ideolojiyen xwe 
ji wir hildida. Kaniya ideoloji ji, ji pirtOken O brooıOren klasiki bingeba xwe digirt. 
Çawa ji bo muınlneki Qur-an muqades e O di nav wi de her hev8ok, her peyv xal-xal 
tqik, be munaqe§C mitlaq rast e O ji bo me ji di nav pirtOken klasik de, her hevok, 
her peyv ji, noxte ji bela bilınokevirgule ~ O be munaqe§C rast dihat qebülkirin. 
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U gora rewpıı, guhartina qismek ji van teonyan an ji revizekirina van gunelıkar!ya 
mezin dibd d afaroz dıbdıı d nave wan edi dibu revizyoniSt. 

Rasti yek bii, gerek temsilen rast:iyan ji yek parti bibuya. Kijan parti li ser nave 
çtııa karker ava bdye d ideoloji d poliıika yen çtııa karker, bi gora qebrukirina 
rastiyen 'dime;ıine', cv dıbd temsile qeb111kiriııa rastiyan. 

Arnıanca me ya yekemin; pqeroje de avakirina civakek di bin diktatoriya par
b"yek de dıbll. Ev parti li ser nave •çtııa karker' bihata ser dewlete. U ser çme, li ser 
felsefe, li ser civake d hwad, çiqas parti d rexistin hebdya, gerek ji ho!C rabdya 6 
damezrandina wan ji qedexe bıb6ya.demokrasi ji bo parteyek d ji de7gehCn we re 
gerek derhas bibdya. 

Ji bona vi ji, di nav tevgera Kurdan de her rexistin d her parbyen Kurd tene xwe 
komfuıist didı't d li xwe tene ~ bemunaqe;ıe temsilkartın rastiyan dibesibi. Xeyn 
ji xwe, parti d rexistinCn din ji disa be munaqe;ıe, lıe§ik mitlaq §llll didit 6 temsilkartın 
çin d tebeqayen din dibesıband. Mantiqa itifaqa me ya di hundirC we!Ct de bi gora 
armanca dawfhatibd sazkirin. U ser itifaqa hundir, tespit ev bl\ ku (evtespitjibi 
gora reçetan dibd) digotin, di qonaxa Şore§a Demokratika Netewa Kurd de pewfsti 
heye ku di nav welet de her parti d raxistin ben cem hev 1\ bereyek milli pek binin. 
Di ve qoııaxa de ev parti 6 rexistin bu muwaqet 'dost' bihata qebtllkiriıı. Ev 
dostaniya muwaqet heta senwebdna Kurdistane berdewam bibiiya. Pi§te şore§a 
Kurdistane, cv dostanhilas dıbd 1\ dijminatibihata ho le. Lewra, gerek tene hebiina 
partiyek bibdya, ıe parti d rCxistinen din ji hole rab6ya. Her parti d rexistin pi§ti 
şore<jC ji hole ranebe d pi§te şore<jC ji bona berdewam kirina jiyaııa xwe, haziriyen 
xwe dikir d di xebata xwe yen li hembere hev de, li ser takilıyen dijminayebye 
berdewam dikirin. Ji bo vi jl kes xwe perçeyek ji nav bereya milli nedihesiband. 
Mantiqa her raxistin ev bd ku avabiina bereyen milli, gerek mitlaq di bin insiyatifa 
xwe de be. Çunki, bi tene xwe temsilkaren çtııa karkeran didı't. Ev baweriya wan (ku 
bi ya min ev§llll bd) ji dijiyaııe de nedime;ıiya. Hinek rexistin di nav dinC de Sovyet 
merkeza komdnfst didit, binek ji ji van rexislinan çme, binek ji Arnawut wisa didı't. 
Ev nakokıyen di nav van dewletan de ketiM nav tevgera Kurd jt U bo xatire 
Sovyete, çma d Arnawute, li diji hev §eren dijwari destpadikir 1\ gelek şoraıgeren 
Mjadiwan§Crandejiyaııaxwawindakir.Jibervejiitifaqenwantengtirdibd.Çunki, 
her rexistin ku xwe giredayi merkezeka didı"t, wan itifaqen xwe yen hundir d derve li 
gora van merkezan ç&likir. ~ di Kurdistane de, ji se kampan yek, ji wan di nav 
avabdııa bereyen milli de cih bigirtiyana (reberi bikiriya) 6 her dii kampen din ji 
dibd dijmine şore<jC. U van rexisıinan dost ii dijminen xwe li gora merkezan tespit 
dikir. :E!di ev rewp sazbdye, problema §ere biralruj ku ji kllrab"ya diroka me dihat, 
li ser ve problema civaki de rolek negatif list 1\ xurttir kir. 

ft!faqen derva ji, li ser vi, eger meriv bir kurtasi bibeje, ew ji ev M: Dijmine 
merkezan dijmin, dosten merkezan dost dibl\. 

Her pirtl\ken ji aliyen Sovyete, Ç'me, an ji Arnawute hatibl\n çapkirin, vana dibl\n 
pivana rastl'ye, wek mina pirtilken klasik. Ji bona kampen Ç'me Mao,ji bona kampen 
Arnawute ji Xoce Enver bıbd wek mina pexembere dawf. ~ giraniya munaqe;ıan 
li ser wan dib6. U ser wana 'lekolin çediM. Ev le k o lin ji, jiberkirina pirtilkan dihat 
hole. ~ rojeve de, di xa1a yekemin de, munaqe;ıe wan dıbll. Ji bo van, pirsen 
Kurdistan ketibd dereceyen duyemin, heta meriv dikare bibeje ku ev bd dereca 
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&ayemiıı. 
Piram)a roııakbir6n Kurda ji xwe re problem nedikir u sere xwe nedieşmd li ser 

hinbftna an ji ~ zimane xwe, ~birina çanıla netewiya xwe, an ji li ser 
binbUna diroka xwe. Lt ırebata li ser van babetan biçilk dihat dilin, an ji ditirsıyan 
bikevin dereca Kurdayeliye tl qerektera internasyonala wan bikeve nav §ike. Jiyana 
Kurdi, di nav jiyana piraniyıı roııakbiren me de zede tune btl. Pirr aliyen jiyııne de 
ew adepte ye jiyana Tirka dibftn. Ev problem, di vi qonaxe de, nehatibu sazkirin, ev 
problema netewi ji diroka me dihat. Mejuye gele me bi sed salan e ku giredayi 
felsefeya lsıami ye. U gor fetsefa islami~ birina çanda netewi, parastina netewf 
pqi nedihat, heta maqul ji nedihat dı'liıı. Bi gor dı"tintn wan sazkirina iınparatoriya 
islami, armanca yekemin dibtl. Ji ber ve ji ptşvebirina çanıla islami, sazkirina 
mekanizma ya ji bo parastina civaka islami, ji bere her li§tan p8§t dihat. Di bin tesira 
ve felsefe de di diroka me da pirr caran eşireten Kurdan dihatin xapandin u ji bo 
parastina islamlyet6, a1ikariyıı dewleta metingeha dikirin, dij hemberi serilıildanen 
Kurdan. Disa di diroka me de gelek ronakblten Kurdan di bin tesirt ve felsefe de, 

~ çanıla kurdi ji xwe re problem nedikir. Di nav ırebata wan de aliyen 
girani li ser zimanC Ereban, Eeeman an jt Tirkan cth digirt. W an ronakbltan, ji bo 
çanıla gele xwe ne,ji bo ~birina çanda Ereban, Eceman u Tirkan xizmet dikirin. 

Bi sed salan e ku felsefeya islami peşiya şiyarbftna netewa Kurd digirt il htsen 
netewi c:liku§t. Ve care ji, felsefeya sosyalizma kilasik, bi navt enternasyonalizmC, 
peşiyaşiyarbftna htsen netewa Kurd girtibft. Li gora mantiqa diho, armanca yekemin 
ev btl; ku li ser dine xurtkirina sistema komUnizme u pô§eroje de rakirina tevayiya 
bududen dewletan tl rakirina çinan. Ev fantazi, di wexteke dftr u direj debihata hole. 
Xebat u haziriya ve deme li ser ve iltopyaye ava dıbil. Parastina Netewa Kurd cihan 
xwe dabU parastina sistema komtlnst a dine (merkezan). Menteata merkeza kom
tlnist a dine, peşiytn menteata KurdistanS dihat. Bo ve ji digotin; bo feyde yen tevayi 
gerek perçt biçUk ji bo wt feda hibe. Ji ber ve ji rexistinen hevalbenden 'merk eren 
komtlnist" ji bo merkezan bubft wek mina propagandisten u mili'tanen wan. 

Her parti tl rtxistin, di ve re\V§t de u di ve çarçoveyen teng de li ser pirs u 
pirsgireken Kurda, ligora 'merkezan' ideoloji ava dikirin, polıüka xwe tayin dikirin. 

Bi reya kovartn xwe, kadro tl taraftaren xwe agahdar dikirin. Kadro tl teraftaren 
rexislinan ji, ji bo kovaren xwe, wek mina ayet rasti didı"t. Meriv bi kurtasi dikare 
bıbeje ku, mejuyen wan ji jer il heta jor giredayibft. Ji jor ber bi jer ji teori yen hazir 
ılihat belavkirin. 

Pewlııtiya Gııhartlııaa.. 

Di rewp diho de, §Cl'en çekdari, avakirina ordiya gel u ri7garkirina hereman, 
bingehen tekO§ina gelen bindest digirt. Merkeza tekO§ina gelan, ı;eren çekdari 
digirt. Di rewp diho de, ev metoden bingehi pirr caran serdiket. Di serkeftina wan 
de rolek mezinji alikariya derva diliziya. Pi§tgiriyen u alikariyen hildana derve gel ek 
ji zehmet nebil, ji bo gelen bindest. Di navbera Emerika u Sovyete de nakokiyen 
hebtl tl her du dewletan li ser her awaye de diji hembere hev kardikirin. Emrika 
dixwast nufıısen xwe li ser dine de fire h bike. Ji bo ve ji, ji bo mentaeten xwe alikariya 
dewletan dikir, ku di nufusen wan de hebftn, an ji alı1<ari dikir ku dewletan bixe bin 
nufuse xwe. Sovyet ji bi nave 'internasyonalizme" ji bo menteaten xwe, ji bo teng 
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kirina nufuza E~rika li ser dinc Q firehkirina nufuzen xwe dixebili. Ji bo ve j~ diji 
~ alikariya gelen bindest diltir,ku perçeyek ji bin nufuza Emerika biqetine 
Q bilde bin nufuza xwe. Car cara ji dewleten metingehan ji bo memeaten xwe 
tarcihen xwe ji ali Sovyet diltir. U di ve gave de j~ Sovyet tekiliyen xwe bi gelen 
bindestre qut diltir Q li ser her awaye dewletcn metingeh re alikari diltir. ~ dewleta 
mctingeh dibü petverll Q tekO§ina gelc bindest ji dıbii paııverô. W ek mina Iraq ii 
Etopyaye. Bira me ye ku, gava diktat or Selası)'C hukmiEtopya diltir, ve deme tevgera 
rizgarhwaza Eritre ye Jl4veı1i bQ Q bi heq bii. Gava ev diktatar ji iktidare ket, li 
cilı6n wi feodal O gencratek bi nav6 Mengistu girt 6 tekilı)'Cn xwe bi Sovyet c re germ 
kir, we gav6, di nav rojeka de, ev generale diktat or bil Marksist. ~ sosyalizm, di 
nav Etopyaye de, ji jor her bi jer de dihat avakirin. Disa di nav rojek de, tekO§ina 
gete En'treye dibO paşverô. Di nav v6 poh1ikayen qirej de gete Kurd ji para xwe 
bildida, wek mina gete Eritreye. 

TckO§ina gele Kurdialana Başôr ji ah)'en leŞ<eri ve roj bi roj JIC§VC diçQ il 
ri7garkirina heremen xwe fireh dikirin. Di vi gave de, kem ji hibe disa ji pi§tgirı)'a 
Sovyet dibO. Di 1968-an de di Iraqc de guhartina iktidare hat hote, Partiya Baas hat 
ser dewlete. Di 1970-e de gete lrurd bi saya tekO§ina xwe otonomi wergirt. Di we 
demc de seroke dewleta Iraqe H esen El Bekir O merive duyemin Saddam Huseyyin 
bi xwe J14veı1i ...,. didan. Dı demeke kurt de bi Sovyete re tekih)'Cn xwe dımin; li 
ser abori, sı)'asi O bi taybeli li ser standina çekan il malzemeyen leşkert D isa di we 
deme de di nav rojeke de Hesen El Bekir il Saddam dıbil sosyalist. Digotin, edi di 
Iraqc de ji jor her bi jer sosyalizm avadıbe. TekO§ina gelen Kurdistana Başôr ji di 
nav rojeka de bO paşverô. Ku pi§tgiriya Sovyet diltir, le ev ji qut dıbii. Pi§ti otonamiye 
di nav çar salan de rejirna Iraq bi saya Sovyete ji her aliye de xwe xurt diltir il bi 
taybeli ji ji alileŞ<eri de. B alansen aliyen leŞ<eri de di navbera bazen Kurda il rejima 
Iraqe de xirabdibO O dipeteroje de garanti ya berdewamkirina otonamiye diket nav 
tehlike. Çunki, de7gehen demokrası)'C ırurt nebil, kiı hebüna otonamiye biparb.e, 
di nav Kurdistanc de, PDK-I'e, di bin mesutiyeten mezin de ma bU; se milyon gele 
Kurd O sedQçil hezar zCdetir petmergeyen bi çek di bin siWana PDK-I'e de cihen 
xwe girtıbOn. Ev fC"18 mecbôr diltir ku PDK-1 ji xwe re reyan peyda bike,ku alikari 
hilde Q li ser her awayi de xwe xurttir bike. U rewşa jeopoh1ika Kurdistane O rewşa 
dine, bi taybeli ji fe"18§ete çekdari meebôr dikir ku danüstandina xwe bi fran re, 
an ji bi Tırkiye re, an ji bi Emerika re, an ji bi dewleten din re çek e. Di we deme de 
gelek reııne yen lıi§k li ser PDK-1 digirtin, bi taybeli li ser Mistefa Berzani. 

fro ev eŞ<ere ye ku teren çekdariya klasik mecbôre ku, ji devre alikari bilde O 
xinci ve tu reyek w6 ji tune ye. Ev danôstandina alikari ji bi xwe re giredabilnl! tine. 
Ri7garb6na hereman, ırebata giraniya merkezi dik§iııe li ser çiya, Ic ev ji bi xwe re 
gelek problem tine. Yek ji wan eve ku tevgera rizgarixwaz di bajaran de di nav gel 
de izole dibe O mintiqayen ri7garb0yi de heps dıbe. Kadro il terefiaren heja xabeten 
xwe yen di nav gel de dihele Q diçe sere çiyan heps dibe. Ev metoda bingehi, li ser 
i11egalizme ava dıbe. Xebata di bin i11egalizme de, di n av gel de deng nade. Ev metod, 
di xebate de xelqc re cesaret nade Q ceserata wana di§kine ii dile wan de tirs dihele. 
Ev ji xebata di nav gel de, ku heye reyen wi digire. P~)'Cn xebata dezgehcn 
demokratik digre O xebata Jegalizme raneke j~ le zeyif dixe. Tev van ji di nav civake 
de, avakirina sMiizasyoıı ji holc radike O :xizmeta avakirina civata "mih1er" dike. 
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Bi gora baweriya min: Şeren çekdariya klasik bi gora re~ iro de gerek mantiqe 
wi ji bigubure. tene ev ji ter nake, gerek ırebata mantiqe me yen kevn ji bigubure. 

Pf:tvebiriııa Xelıata Lepl" 
fro, di navre~ civaka Kurd li r~ dine de, gele k guhartin çCbliye, le wek mina 

barC nine. Emerika li Sovyete, nakokiyen di navbera xwe de çareserldrine. tdi 
nakoki yen di navbera Sovyet, Ç"m li Arnawute de ji nemaye. Di nav mantiqa 
sosyalizma kilasik de gelek guhartin çCbliye. Ü roj bi roj ji çedıbe. Kıizen di nav 
dewleten sosyalisı de roj bo roj klif dibe. Civaken ku di bin diktatoriya partiyek de 
diji, ji ber aliyen jiyaııe ve pa§Veblina wan bi deb salan pli§C xwe zelal daxuyakirin. 
Li her ciya wan civakan sere xwe radikir li demokrasi dixwast. Diktatoriya partiyeke 
roj bi roj dilıilişiya li dihiJiıe jt 

Di Kurdastane de guhartineke li ber çav heye. Di Kurdistans Başlif de problemen 
§erC birakuji ji hole rabliye. Tev parti li rexistin bere ye Kurdistane avakirine. H ezen 
celı§an belavbilye, celııj nemaye. Pirsa Kurd di nav dinyaye de aktuel bliye. 

Di Kurdistans Baklif de lıisen netewi di nav gel de xurttir biiye li mafen netewa 
kurd di nav gel de belav bliye. tdi munaq"§"yen li ser meseleyen Kurd biiye 
legalizm. Di her ciyi de, li ser pir li pirsgireken Kurda munaq"§" heye;di nav 
gundiyan de, di nav esnaf an de, di navxwendekaran de, di nav karkeran de, bi kurtasi 
meriv bibeje, di nav gele Kurd de, heta di nav dewleta Tirkan de, edi tirs di nav gel 
de nemaye.Ji bo diji zilma dewleta Tırkan di nav civake Kurd de serihildanen xurt 
pek te: Gundi meşın çCdike, esnaf kepengen dikanen xwe digirin, gelen bajaran 
seribildana ldtlevi pek tine, xwendekar boyqotan çCdike, jinen kur d greva birçibline 
çCdikin, meb&en Kurdan pirsa netewa kurd tinin zimen.Guhartina re~ civaka 
Kurd, li ber çav e, le gerek meriv mantiqe xwe ji biguhure. Ji ber ve ji pewist e ku 
mantiqa sosyalizma klasiki bigubure li fireh bifıkire li perspektifen xwe dlif li fıreh 
bike. tdi gerek mejliyan ji formlilasyona, di nav se çar pirtlikan de heps ne be, aza d 
be. 

Guhartina mctode diho pCwist e. Di metoda diho de, bingeh §eren çekdari digirt 
li tev xebat ji, ji haziriya ve li li gora vi bingebe çCdibli. Bi ya min ev e ku, di re~ 
iro de, xebata bingehin, ji bo mafen netewa Kur d, pekhatina seribildana kitlevi b ibe, 
ji her aliySn jiyaııe de li di nav ber tebeqen civake de. Her xebat xizmeta vi metoda 
bingebe bike. Pewisti gor vi metode eve ku, gerek di Kurdistane de munaq"§"yen li 
ser Kurd li Kurdistane çedıbe, ve xurttir bike li pC§de bibe. Li ser vi ji xebata pirali 
bike; yek ji van muhlm eve ku zor bide li pC§Crojde avabOna partiya Kurd dllegal@ 
de blke Jlyane. Disa meriv gerek zor bide, ku li her aliyen jiyane de avabiina 
de:zogehen demokratik (mesleki, çandili hwd.). Wisa hibe ku pC§Crojda di nav civake 
Kurd de her aliySn jiyanc de bi de:zogehen demokratik tekO§Ôla xwe bilind bike. Di 
pC§eroje de garantiya demokrasiye ev bin. Demokrasi di jer de di nav gel de gerek 
ava bibe li ber bijor biçe, demokrasi be bingeh li lijor, nabe. 

De:zogehen demokratik zede nebeji, disa beriya 80-@ hebli. U pirani ya wan 
girCdayl rexlsdnan bii li ıe bi gora ideolojik li polı"tika rexisıina xwe dimeşiya. Li 
aliyen din van, de:zogehen demokratik, di nav xwe de, civine wan, munaq~ wan, 
zedetir, bi zimane Tırki dibli. Ev ji pC§vebirina zimane Kurdi, an ji çanda Kurdi re 
astengek bii li piraniya kesan ji, ji xwe re problem nedikir. Edi ev qonaxa paşve ma. 
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Di avakirina de7geban demokratik de qesta min ev e ku, meriv zor bide pqerojS, 
bi na ve Kurdi il bi programa wan ji kurdibe il xebaten wan ji bi zimane Kur di be. 

Disadilegaledeırebatamuhimyekjieveku,dijiasimilasyonS,xebataliserziman 
il çanda Kurdiye. Evproblema asimile, di nav kilratiya diroka me da heta iro hatiye. 
Ev bare giran iro ji ketiye ser mile gurubek ronakbiren Kurda. Piraniya ronakbiren 
kurdan li ser ve mesela muhim sere xwe na€§lnin Q ji xwe re nake problem. Bqek ji 
van ronakbiran xwendin il nivisandin bi kurdi nizane. 

Nuha ji rexistiııen me kovaren xwe zCdetir bi Tirki derdixin. Y ek ji van kovara 
me Rojev e. Piraniya me di nav rexisıina xwe de, munaq~ bi Tirki dike, raporen 
xwe bi Tırki dinivise. 

Em birnekin ku di nav eivake de parasıina civaki heri mezin, hisen netewi ne. Ü 
qiymeten netewr ne. Bingebe ve ji zirnan e. 

Ji ber ve ji gerek meriv zor bide ku di legab"'te de li ser zimanC Kurdi çi metaryal 
hene, çapbQna wan di KurdistanS de bixe jiyane. Disa gerek meriv zor bide ku li 
weiCt, kOVI!fen bi zimanC Kurdi, di legalite de çap bibin. Elbet rezen li joren di nav 
Kurdistane de, bi h&aninakeve nav jiyane. U gerek tevgera netewa Kurıl, di xebata 
legal de, ve proje gav bi gav bixe jiyanS. 

Bi kurtasi, gora baweıiya min; piraniya xebatS hibe legal, alı)'Cn din ji xebata 
ilegalizm ji, bi hasani berdewam dik e. 

Çend Gotln U Ser V ekitlye 
Bi baweriya min, Şore§a Netewa Demokratik a Kurıl,, pewi'ste ku li ser bingeba 

demokrasi, avakirina civakeke demokratik be. Di bin sistema pirrparti, her çin, 
tebeqa il kageriyCn civakibi azadiye bikaribin rexisıinen xwe ava bikin. W ek te zanin, 
ew rCxistin il partiyan. di §"rtcn demokrasiye de dikarin jiyana xwe bidominin. 
Civakek e netewf il demokratik, ji bo hernil rCxistin il partiyen KurdistanS hibe 
armancake, we deme li hev kirin zehmet nabe. 

Disa baweriya min ev e, ku rCxistin il partiyen Kurdan giredayi ve armance ben 
cem hevQdi) il ji bo avakirina bere ye ınil1i dikarin hewl bi din. Ji bona bereye ınil1i ji 
§"rten objektif il subjektif hene. 

Diho gelek sedem hebôn, ku pe§iya yekı"'tiya hezen KurdistanS il Kurdan digirt, 
lC iro ew sedeman ji hoiC rabilne il guhartinek çebiiye. rur fikra ı'§ireti ku, ji diroka me tS, bi gi§ti nebe ji, ji hole rahuye. Nakokiyen di 
nav Sovyet, Çin il Arnawut'e de hebiin ji hole rabiin, bi ve ji nakokiyeke gelek mezin 
di nav rexistin il partiyen me de çaresarbil. Fıkra monolotik, yek partiye ji hole 
rabilye, her kes il her bazek bi hCsani, sistema pirrpartitı)'C dipareze. Tu kes jip~ 
§Orqa Kurdistane, bi zore ji hote rakirina partiyen Kurdistane nafikire. 

Ji bona ve ji, di rC\\'§8 iro de, §"rten avakirina cephayek mili ya ji platformeke mili 
heye. 
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KÜIU SOLUNA GENEL BİR BAKlŞ 

Hatice YAŞAR 

9 yıl önce tıırtşnaya sundugumuzda aforoz edilmemize neden olan bir takım 
illrelerde, §imdi çok "rahatblda" bir araya gelinerek yarablaıı platformumuzun, Ala 
Rızgari sürecinden gelenleri kapsamasının geçici olduğu ve en kısa zamanda Ala 
Rızgari sınırlandınlmasının, isimde bile ortadan kaldınlacagı şu anda birlikte ha
reket eden tüm taraflar ve tek tek kişiler tarafından ısrarla vurgulanınaktadır. Kısa 
bir süre önce bir takım "ideolojik" veya "özel" nedenlerle bir daha birlikte olnıaya
caldarmı söyleyenler, birbirlerini en agır ithanılara nıaruz bırakanlar, birlikte geçen 
uzun mücadele yıllarmın hatırını bile "dost' güçlerin uğruna hiçe sayanlar; hapisha
nelerde, dağda ve Kürdistan'da en zor koşullarda direnmeye çabşanlarm 'birlikte 
kalnı, hareketi parçalamayın" feryatlannı hiçe sayıp, 9 yıl boyunca ısrarla atomize 
olnıakta direndiler. Şimdi aynı insanlar, 112 günde birlikte olnıaya karar verdiler. 
Hata bazıları Platformun konferansta saptanan ve kongre hımrhk sürecinde net
leştirilnıesi amaçlanan sorun1annı bile ya gözardı etmek istemekte ya da "haletmiş" 
görünmekte direniyorlar. Sırf bu amaçla konan konfgre hımrlama sürecinde ise; 
platformumuzla ilgili zorunlu birtakım sorulan tarlı§tlmasının yerine, ne içerdigi 
ile, herhangi bir açıldamaya gerek duyulmadan yeni birliklerin peşinde koşturnıanın 
asli görev haline getirilmesi tercih edilmiştir. "Yeni b irliğimizin tepesinde yer alan 
birkaç kişinin karan esas alnıarak, tabanın hatta enyakın kadrolarm bütün feryad 
ve figan1arma rağmen bir günde parçalanan Ala Rızgari ve benzeri hareketlerden 
farkı?", "Platformumuz 10 yıldır sürgündeki siyasal örgütlenmelerin neredeyse tek 
ve ba§lıca aktivitesi haline gelen sürekli değişik adlar altında ama aynı insanlar 
tarafından yenilen birlik girişiııılerinden, hangi konularda ayrılıyor ve bu farklılık 
platformumuzu, ömürleri ayhk hatta haftalık olan bu birliklerin akibetine uğrarna
sını engeleyebilecek tedbirler içerinıiyor mu?" v.b. gibisinden basit ama aynı zaman
da da ablaıı adınnn ciddiye alındıgıııı gösteren sorular, bu gurubu teşkil edenler 
açısından, en iyi ihtimalle abesle iştigal sayılıyor. Sorularda ısrarlı olunması halinde 
ise, bu sorulan soranlar birlik düşmanlan hatta 'eski görüşleri savunan demodeler 
olarak, muameleye tabi kıhnıyor. Bu tipte benzer sorularla atılan adınnn ciddi 
dönüşümleri amaçlaması saglanacagına benzeri durumlarda hep yapıldığı üzere, 
hem içeriğinin boşlukta bırakıldığı, içinin doldurulnıasının kaT§I tarafa bırakıldığı 
"yeni" soyutlamalara ve formülasyonlara başvurmak tercih ediliyor. "Bu birligimiz 
daha önce olanlara benzemiyor. çünkü artık, örgüt içi demokrasiye ag,rhk verilecek, 
eskide örgütle tek bir siyasal eğilimin zorunluluğu vurgularur ve değişik eğilimler 
mahküm edilirdi; oysa §imdi, artık mahküın edilmeyecek" 3çıklamab son zamanla-
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nn moda kelimesi, 'degi§ik egilimlerin birlikteliğinden' dem vuruluyor. Oysa sihirli 
fonnillasyonu kqfetmek için dünyaya dağılmamıza ve şimdi birlik peşinde kO§turan 
örglldcrimizi sckretaryalar düzeyinde atomize etmemize gerek yoktu. Türkiye'de 
her gün eanh degipk cgiliın gösterileri yapan burjuva partilerini bir yana bırakalım, 
KOP geleneğini izleaeydik, bu kelimenin en 87llldan demokrasi kadar eski oldugu
nun ve tek bapa bir önceki süreçten devrabnan bütün "kötülüklerin' üstesinden 
gelmesinin mümkün olmadığının farkına vanrdık. 

Kurulışmdan itibaren içinde sürekli degşk egilimleri banndıran Güney Kür
distan'daki sosyalist hareket Komele dışııda, kendisini sosyalist farzeden Kürt 
aydınlanna gelince, sosyalizmi sadece Ekim Devrimi sonrası hakim kilinan yorumu 
ile mvtlakl!!§bracağıınıza, eğer sadece Bol§evik partisi'nin tarihine bile bakabilsey
dik, bu formülasyonun tek b8§1I18 sosyalistlerin terminolojisinde sıradan bir yeri 
ilgal ettigini farkederdik. Yani, farkh egilimlere tahammül gösterme olarak algıla
nan demokrasi, bu kavramı kendileri ilk kullandıklan için yeni ke§fedilnıi§ sanan 
Kürt aydınlanmn sunduldan gib~ öyle her derde deva ve her türden bürokratik 
gelipneyi engellc)'I:CCk olağıınüstü bir kelime değil. Sosyalistler açısından bu yeni 
durum, sadece sosyalizmin en 117llldan 60 yıl boyunca içinde hapscdildigi Orta
Çağı'nm karanılık perdelerinin yırtılmaya ba§laması itibariyle önem arzediyor. 
Yoksa egilimlerin varolmasımn, Ekim Devrimi öncesinde temel bir örgütlenme 
ilkesi sayıldığı, Bol§cvik Partisinde tek b11§1118 sadece bu ilkenin Stalin'in ortaya 
çıkmasım engellemediğini artık herkes biliyor. 

75 yenilgisinden sonra Kürdistan'da 24 saatte heryam saran sosyalistler, sosyalist 
dii§ünceyi benimserneleri itibariyle ne kadar ikna edici ve heyecaniandıncı olmu
şlarsa, Doğu Avrupa'daki geli§melerden sonra bu kez de demokrasi enflasyonuna 
neden olaniann demokrathklan, o kadar ikna edici olmahdır. Allahtan artık, 
"dönmelerin her zaman daha keskin olduklannı' yakın tecrübelerimizden biliyoruz. 
Bir gün önce sosyalizme küfredenlerin ABD'nin Kürt ulusal kurtuluş hareketine 
yardım etıniyeceginin kesinleşnesi akabinde, diğer süper güç SSCB'ye yakın olmak 
için "sosyalist1qtikleriııi' ve bu dost güçle "enternasyonalist dayanışma' adına neleri 
feda etmeye ham olduldannı gördük ve maalesef yakından y&§Bdık. Dün Kürdi
stan'ın kurtulli§U, hallan selam~ örgütsel çıkarlar, proletaryanın ahiala adına, yani 
hepsi de manevi ve ki§isel kavrayŞara göre degi§en moral kavramlar gerekçe 
gösterilerek, en ufak göril§ aynhklannı mahküm eden ve bu mahkümiyet sürecinde, 
lıırsızlığı, yahın ve her türden zorbalığı me§I"U gören bir anlayışı insanların özgürlük 
ve refalunın her ııeyin üstünde tutuldugunun her fırsatta tekrarlandıgı sosyalizm 
kavramı engelleyememi§ ve insamn obje haline getirilmesinde ideolojik bir araca 
dönil§türülmil§sc; uzun yıllar burjuva liber~ hippilik, ahlaksızlık olarak deger
lendirilmi§ olaınn; demokrasinin tek bışna ortadan kaldıracagma inanmak en 
hafifinden bir besınele kötü cinleri Kaf dağının ardına attığına inanma naifligi 
olarak algılanmalıdır. Esas itibariyle ise, Kürt aydınlan daha içine dii§tillderi poli
tika üreterneme lısubguıı gi'ızardı edebilmek için, bir kez daha bir takun kavramiara 
palyatif bir tedbir olarak 1>8§ vuruyorlar. Birkaç yılhk pratiğin gözler önüne sere -
bildiği kadanyla, bu kez adı demokrasi olan bu tedbir, şimdilik sadece herkese 
dara dii§tüğündc hiçbir ııey söylemek zorunda kalınadan, herııeye cevap vermeyi 
sanma ve bir önceki süreci fazla bir çaba harcamadan temizleme malzemesi 
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olarılk on/çlmış dutunıda. 

Palyatif tedbirler aracılığıyla kıır§ıla§llan sorunlann üstesinden gelmeye çalşna 
anlaYI§UWl egemen olduğu, Ala Rızgari'de dahil Kürt solunun bugün içinde bulun
duğu durumu kavrayabilmek için geçmi§lerine bakmak gerekiyor. Bu geçmi§, ar"§" 
tınhp anl'l§llmıızsa, bir gün öncesinde smıf diktatörlüğünün amansız savunuculan 
olaulann nasıl bir hiç bir izaha gerek duymadan bir günde demokrasi havarilerine 
dönil§tilkleri anl'l§llamaz. Bu günkü ani savrulmalannın anlaşlabilinmesi için, 

bu aydınlann, aydın kimliklerini sadece savrulmalar sonucu tanımlamalannın 
nedeninin arapılınası gerekir. Savrulmalardan ibaret yüzeysel 'deği§ınelerde' ise 
herhangi bir hafıza, gelenek ve vefadan bahsetmek mümkün degildir. Bir süreçte, 
muhasebenin hiçbir türüne rastlanmaz Çok kolaylıkla en uç haliyle hiçbir biçim -
de hafızaya kaydedilmeden sadece güncel nedeulerle ihtiyaç duyulduğundan edi -
nilen (biz bu duruma beyne kiracı yerle§tirme diyorduk) herhangi bir tavır veya 
bilgi, yeni bir durumda aynı kolaylıkla herhangi bir organik i§lemden geçkmeksi -
zin yerini yenisine bırakır. (1) 

Kuzey Kürdistanlı aydında kllf§ll8§1lan yeni kacysında, herhangi bir iç reflekse 
ihtiyaç duymadan uçlarda edinme itibariyle, savrulma kronik bir hal ainıı§hr. Bu 
kronilde§llle, öylesi bir haldedir ki; ~da bakıldığında köksüzlük, geleneksizlik 
ve vefa gösterilecek hemen hemen hiçbir değere sahip olunmama itibariyle savrul
ma, bir tipte Kürt aydınında karakteristik bir hal alınışbr. Bu aydın, ne köylüdür, ne 
§ehirli. Ne Asyalıdır ne Avrupalı, ne tannya inanır ne tannsız, ne Türktür ne Türk 
- Fars (Güney Kürdistanlı aydın Kürttür), ne sosyalizmi savunur ne de kapitalizmi, 
ne bagımsızlıkçıdır ne mandaa veya tam tersi hepsi birdendir. Kendisine ve kendi 
gerçeldigine güvensizliğinden hep kendisini başka birileri ile tarif etme ihtiyacın
dadır. köylüdür, hayatmda fabrika görmemiı;tir. kendisini yerine göre proleter veya 
burjuva olarak tanımlar. Kendisi ve kendi gerçekliği dışında her yerde kendini tarif 
etmeye h87Jl'dır. Yani ça8ının ve halkının organik ay dım olmayı diişlerken, kozmo -
polit aydın olmll§tur. 

Bunun özgün nedeulerini, Rojev'ın 1. sayısında tartışmaya sunduğumuz, bizim 
gibi ülkelerde Batı hayram Tanzimat aydını özelliklerinin yanı sıra, Kuzey Kürdi
stan'da T.Cnin askeri i§galini tamarulama süreci sonrasındaki geiİ§melerde aramak 
gerekiyor. 40h yıliann ikinci yansı ve 50'1ili yıllar boyıınca Kürdistan bir anlamda 
aydınsız bırakıldı. Mellalar yerel aydın olma anlamında §eyhlerin görevini yerine 
getiriyorlardı. Ama Memduh Selim Beyler ile 49'1ar arasında bir kaç istisna dışında 
önemli bir kopukluk oldu. başka yerlerde olduğu gib~ biz de uzun bir suskunluktan 
ve baskı dönerninden sonra, ilk sesini duyoranlar; kendilerinden öncekilerinin 
tecrübe ve geleneklerini devralmadılar. Bu kopukluğun neden olduğu "köksüzlük', 
"geleneksizlik' dolayısıyla kendine güvensizlik, 60'lı yıllar ve sonrasındaki bir tipteki 
aydında ideolojik - politik savrulmalann ana nedenini te§kil etmektedir. Bağnaz 
lokalizmin, her türden geiİ§menin önünde ciddi bir engel olarak algılandığı 20. 
yüzyılda, Kürt aydım, Kürt olma itibariyle doğduğu yere hapsedilmİ§Iİ. Esas gıdası 
olıın mili tarihinden koparılnıı§tı. Latin harflerine dönüştürölen alfabe ise, elde 
avuçta gizli de olsa kalıın bir takım yazılı belgelere nüfuz etmeyi ve diğer parçalar
daki gelİ§melerle yazılı bir ili§ldyi imkansız kılmıştı. Kürdisztan tarihi ile ilgili bilgi 
kaynağını ise, bu yııııa kadar yukarda değindiğimiz zorlulara rağmen öğrenilmiı; 
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olan sınırlı Kürt tarihi, olrullarda empoze edilen resmi tarih ile §ll veya bu biçimde 
karatılmaya ba§lıyordu. (2) llısan Nuri'lerin geleneğinden ve tecrübesinden kopar
tılan Kürdistanpıı bu yeni aydınlan, 60'lı yıliann dekolonizasyon ortaınında Türk 
devletinin resmi tarihinde sürekli fngilizlerle birlikte anılan Şeyh Sait ile, aralanna 
niyesini pek de soramadıklan mesafeler koymaya çalşyorlardı. Türk Solu'nun M. 
Kemal' e, verdikleri mücadeleye 2. kurtuluş saVll§l adını verecek kadar sarıldığı aym 
yıllarda, Kürt aydınlan, bu yeni tavır almada da en anti-emperyalist uca savruluyor 
ve istisıııısız topyekün sosyalist oluyorlardı. (3) Ve uzunca bir aradan sonra, yani 
fttihat ve Terakki birlikteliginin olumsuz tecrübesinden sonra, Kürt aydınlan bu kez 
de enternasyonalist kaygılarla Türklerle aym örgütlerde yer alıyor, aym yayın 
organlannda yazmaya b&§lıyorlardı. 

6o'h yıllar, sadece Kürt aydınlan açısından değil, genel olarak dünya çapında 
önemli sosyal ve siyasal altüst olmaların y"§&ndığı yıllardır. Soguk savaş yıllannın 
kahramanı ABD yerini halkiann dQşmaıu/emperyalist sistemin jandarması imajına 
bırakıııış, klasik sömürgeler, sıcak dekolonizasyon sürecini b"§la!mı§lar;yüzyıllar 
boyunca ınarjda bırakılmış ve kaderi hakkında bizzat kendisini sömürenler tarafın
dan kararlar alınıJıış, toplumun yansı olan kadınlar, siyasal platformda kendi siyasal 
örgütlenmeleri araalığıyla yer alıııışlar ve 68 Devrimi diyebileregimiz süreçte, 
önemli tahulann yılalmasındaki radikal tavırlan ve talepleri ile ba§lıca dinamikler
den birini oluşturmuşlar; önce ÇKP/SBKP çelişmes~ ardından 1968'de SSCB'nin 
Çekoslovakya'yı açıkça işgal e~ uzun yıllar sosyalizmin tar!ı§ılmaz tek kabesi 
halinde olan SSCB'nin ve sosyalizm anlayışının tartşimaya b"§lanmasım gündeme 
ge!İrıni§ ve Marksizmin 20'li yılların ikinci yansından itibaren içine sokuldugu 
ortaçagı nihayet sorgulanmaya b"§laıııııışbr. Marksizm ve genel olarak sosyalizm, 
bir kez daha yığınlar açısından prestijli bir alternatif haline gelıııi§tir. Kısacası, 60'lı 
yıllar tüm dünyada genel aolamda demokratizasyon yıllan olmuştur. Türkiye de bu 
ortamda payına dii§eni almı§, askeri bir cunta akabinde de olsa siyasal tarihinin en 
demokratik yı11annı yapml§br. sol ve sosyalizm marjinallikten çıkıııış, kitleler 
içinde tar!ı§ılmaya b~aııDII§, ilk kez sınırlı bir biçimde de olsa, Kemalizm ile 
ilişkiler sorgulanmaya b~ak iktidara alternatif olma projeleri sunolmııştur. 

Kendi kültüründen, tarihinden ve mücadele geleğinden kopanlnıış olması nede
niyle, kozmopolit ve bu köksüzlük itibanyla de savrolmaya ham dediğimiz Kürt 
aydınlan da, bu süreçte sosyalist saflarda yer alıııışlar ve kendilerini bu sosyalizm 
ile tarif etmeye çali§Dıışl'lrdır. Bu sosyalist kimlik de, yine gereldi siyasal ve kültürel 
birikimin neden oldugu bir tercih sonucu olmamış, sadece içinde yaııanılan toplum
sal muhalefetin en ııçcunda yer ahnnıışbr. Seçildiği iddia edilen bilimsel sosya
lizmin, bu tarihe kadar yasak olan en temel eserlerine bile nüfuz edilmeden, 
tercümaoların icazeleri ve tercihleri oranında bu teori kavranmaya çalışılmıştır. Bir 
anda kitapçı raflanm dolduran ve aym hızla tüketilen bu tercüme "klasiklere", 
şöylece bir kabaca baktığımızda, tercümaoların öyle pek geli§i güzel tercümeler 
yapmadıklannı, aksine bir tiptekıni sosyalizm aolayışının yayılmasına önayak oldu
klannı görürüz. Kitap pazarianan ülkenin okuyucusunun düzeyinin ve talebinin de 
gözardı edilnıedigini teslim etmek gerek: Patriarkal ve müslüman bir ülkede, yani 
anlamını bilmeden ezberlenen dualarla, kul/Iann ve elçisi paygamber ili§kisinin 
kurulabilirliğinin yadırganmadığı bir ortam ve buna elveri§li mantalite bollugunda, 
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tercümanlar, Marksisit teoriyi basitle§tiren maddeler halinde sunarak, 'anlışlır' 
hale getiren, okuyucu açısından fazla refleksiyon gerektirmeyen ve özellikle pratik 
olan kitaplar, tercih ei!ilmi§Jerdir. Sosyalimıi ütopya olmaktan 'çıkarmış' ve 'ger
çeğe' dönÜI(Ürmill Ekim Deviimi'nin ustalan Lenin ve Stalin' e her konuda öncelik 
tamomış, bn ikisiyle hangi konuda olursa olsun, şu veya bu biçimde kacy kacyya 
gelmi§ olanlar, yckten düşınan saflarda görülmüş ve kacy.ya alımnl§lardır. 

Nerede olunursa olunsun, hayabD her alanında k~aşılması muhtemel her 
meseleye cevabı ve çözüm önerisi bulunan (!) bu sosyalizm anlayş. Ekim Devrimi 
sonrası, SSCB önderlik ve insiyatifinde resınileşen sosyalizm idi. Alman Sosyal 
Demokratlannca 19. Yüzyılın son çeyreğinde 2 Enternasyonal ve Marksizm safla
nnda yaygınlaştırılmya çalışılan ve Bolşeviklerde zora başvurma anlamında militan 
savunueulannı bulan bu sosyalizm yorumu; bir ekonomik kalkınma projesine indir
genen sosyalizmin, ele geçirilmesi amaçlanan (zor veya parlamenter yol ile) devlet 
aygıb araalığıyla, yukandan aşağı inşa edilmesini içeriyordu. Bir toplumsal yapıda, 
hakim tabakalann baskı araa olan ve kendisini yaratanlara, yani hizmetinde olması 
gerekeniere egemen olma temayüllü kurumların ba§lnda gelen, bu nedenle de 
Fransız devriminin hemen akabinde tüm varyantlanyla sosyalistler ve hakim to
plumsal sisteme alternatif olan siyasal guruplarca, hedef alınan devlet; böylece, bir 
anlamda 100 yıl sonra aklanıyor du. 19. Yüzyıl boyunca devlet ve benzeri kurumlarla 
amansız bir mücadele içinde olan ve bu süreçte kendi alternatif "kurumlaruu' 
yaratmaya başlayan yı8ınlar, böylece, bir kez daha, siyasal arenanın dışına atılıyor
du. Bu yı8ınlann, 'ne tann ne patron" diyerek ve yüzyıl devam eden bir devrim 
sonucu yaratbklan eleger ve "kurumlar', yargılanmaya, küçüınsenmeye, başlanıyor 
ve dişnanaiburjuvaziye mal ediliyordu. insanı temel alan tüm degerler, kendi 
kendini yönetme ve kendi adına karar verme hakkını, kimseye bırakmamayı kolay
laşbran, her kurumun yanına ünlü sınıf düşmam burjuvazi ilave ediliyordu. Demo
krasi, demokratik hak, seçinı, plüraliznı, parlanıenterizm v.b., insanın insanca 
yaşamak için hayati ihtiyaç duyduğu bütün kavramlar, lanetleniyor; böylece, yuka
ndan aşağıya mudahaleye haklılık kazandırma süreci başlablıyordu. 

Ekim Devriminde bu sosyaliz anlayışuun, Rusya'da politik iktidan ele geçirmesi 
ve bu anlamda, diğer sosyalizm yoruınlanna karşı "zaferi', 30'lar ve özellikle faşizme 
kacy kazanılan prestijden sonra, neredeyse yeryüzündeki tek sosyalizm anlayışı 
haline geldi. Gözardı edilmeyecek önemde bir sosyalist gelenegi olan, Marksizmin 
beşiği Avrupa'da; alternatif sosyalizm anlayışlan etkisiz hale getiren bu yonun, 
sosyalist mücadele ib'bariyle, herhangi bir gelenegi ve kültürel birikimi olmayan, 
ama dışa baAJDılı vahşi bir kapitalizmin cenderesinde yeni devrim merkezlerine 
döniilen bizinıki gibi ülkelerde, sadece milyonlan doyurduğu ve emperyalist düş
mana kacy zafer kazandıgı söylemleriyle bile olsa; tartşlınaz tek sosyalist yorum 
olarak benimseniyordu. Çekoslovakya'mn açıkça işgal edilmes~ Avrupa'da nihayet 
e!C!§tirilerin yoSunlaşması ve hatta SSCB'nin, 75'te Qeledıze'ye napalın yagdıran 
Irak BAAS rejimini sosyalist ilan ederek başta askeri alan olmak üzere, her alanda, 
himayesine alması bile, önce DDKO'Iarda 75 sonrası ise, Kürt aydıulan, tendansia
nna göre farklı siyasal örgütlerde bir araya gelmelerini, bu sosyalizm yorumuna 
herhangi bir kuşku duymalanm sağlayamadı. 

75 sonrasında Kürdistan'da, bu sosyalizm yorumunun bilinen varyandan (pro-
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SBKP, pro-ÇKP ve her ikisiDin yamsıra biraz da Latin Amerika'daki gerilla hare
ketleriııdeıı etkilenen ortodoks tendaııs) örgütlenmeye baıladılar. 

Bizim bundan sonra, neler önerebileceklerimizin ip uçlannı verebilmek için, 
gözden geçirmek zorunda oldugumuz Rızgari ve Ala Rızgari siyasal geleneği de, 
bu örgütlenmelerde ortodoks marksist olarak yerini aldı. ROJEV'in, diğer siyasal 
örgüılenmelerle varolan farldıhldan sunmaya çall§llll§hk. Burada daha çok, ayıu 
olan temel konular llzerinde durulaeaktır. 

Böylece, yıllarca birbirlerini dÜ§man ilan eden ÇKP ve SBKP yaniılannın bile 
aynlıldarımıı, sıradan sayılabilecek detaylarda oldugu görülecektir. Tek tek bu 
tendawsJana lılrlılrlerlıle sllab çekecek kadar Deri gltınderl, bunlann ne KOrdl
staa'ı lılrblrlerladea çok fıırldı olarak dtğerlendlnneleri, ne de KOrdlstan'a deği
Pk 1ılr ,..,..llaenHierlıadea dola,.ı dqilldlr. (4). Tam tarslne, çatıpııalann esas 
.....,....., bu llqıideriıl, birbirleriyle beDzer olan aynı dil§llııcıe slstematiğinl pay
l..,.ld•n nolı&ıula ..... hrldılıldara tabaınmülsOzlük Itibariyle, yOzyıl öncesiulu 
cleı1lllk eıııantler (Kirt lıeyllldert) ve dini olsun etnik değişik yııpılann yanyana 
yapııı~~ cıennetl olıuı KOrdlstaa'da çoğulculıığıı olan dllpııaıılıkta birbirlerine 
bene=elerl, bu slyıısııl yoiııııluklan kal"§l kal"§l)'B getiriyordu. 

örgüılenmemiziıı esası ve yenilgimizin nedeni olarak gördügüıııüz ilk ifade 
biçimini, Fransız Jakobenizminde bulan bu dii§ünce sistematiginiıı ana karakteris
tilderini ise p hııiJıldar altmda tarll§lllaya sunuyoruz: 

Ekonomist poııltlvlııt pragmatizm: Verilen seminerlerde her türden gelişmenin 
temeline oturtnlan Oretici güçlerin tarili yapılırken, bu konseptin, önemli yanunnda 
insan oldugu söyleniyordu. Oysa pratikte, üretici güçler insan unsurundan soyutla
myar ve kabaca Oretim araçlarına dönii§türülüyordu. Insan, bu gelişmenin zoruulu
luldarıııa ve zorluldarma maruz bıralalan herhangi bir objeye indirgenmiştir. 
Böylesi bir durumda, bedeli ne olursa olsun, ekonomik alandaki gelişme esas 
ahnmah ve desteldenmeliydi. Genel olarak, ekonominin ve nötr sayılan teknigiıı, 
gelipnenin zoruulu olarak mutlak sosyal refahı doguracagı savunulm~tur. Bu 
gerekçe ilc de, insanlar, nedenleri konusunda ikna edilmelerine bile gerek duyul
madan, belirsiz tarihlere ertelenen genel refah adına fedekarlıklara zorlanmışlar
dır. Amaçlanan gelişmenin, insan unsuru üzerinde yaratabileceği tahribatlar, bir 
tek saniye düplnOlmeden, hayatm her alanının örgütlenmesinde maddi yararWık ve 
i§bitiricilik özendirilıııi§tir. Bu kadercilik, "alt yapı belirleyicidir" ekonomik formü
lasyoou ile izah edilmeye çalıplml§hr. (Böylece 12 yıldır bu determinst formülasya
nun kerametinden hikmet bekleyenler, hala Molalann fran'ına tanım 
getireme~erdir.) Oysa, gerek Güney'deki ve gerekse de Doğu Avrupa'daki son 
gelipnelerde de görüldügü gibi, evrensel ilk üretim tam olan kapitalizm §Brtlannda, 
insan unsurunun temelini olll§lnrdugu sosyal ve politik anlamda da desteklenmeyen 
bir ekonomik gelişmenin herhangi bir ülkeyi sosyalizme ul3§1ırınası bir yana, me
tropol ülkelere bile yetİ§melerini sağlayamaz. Hizmetinde olması gereken insanın 
gelişme dllzeyine uygun geli§tirilıııeyen her üretim aleti, insanlığı refaha değil, 
barbarlığa götürür. 

lkameclllk ve erteleıııeellik: Kitlelerin mücadelesine ve olgunluk derecesine 
güvenmemek, bu anlayşn başka bir ayırdedici özelliğidir. buna göre; hiçbir yerde 
kitleler kendi çıkarlanmn farlıında değildirler. Birtakım aydıularca yığınlara çıkar-

47 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Iannın nerde olduğu kavratı1ınalıdır. Emekçi }'lğınlar ve özellikle kapitalizmin en 
devrimci sınıfı olan proletarya ya bile kendiliginden varolan devrimciligini habrlat
mak gerek tezi gereği, bu sınıfın olduğu iddia edilen özörgütü bile 'sınıf intlhanndan 
geçıni§' bir avuç aydın tarafindan lrurulınahdır. Proletaryaya sınıfbilinci yukandan 
apğı empoze edileceginden, çelik çekirdeklerden olışın, 'demir disiplinli' bir 
örgütlenme zorunludur. Sabırla anlatarak emekçi yığınlan 'kendilerinin' olduğu 
iddia edilen bir örgütlenmenin saflarına çekebilme çok vakit alacagmdan ve de 
aynca reformİst bir yöntem olduğundan, gerektiğinde bunlara kacy. da, zora başvu
rnlmahdır. Kitlelere kaqı uygulansa bile, kendi sınıfsal çıkarlannın farkında 
oınıa,..nıara uygulanan zor' devrimci'dir ve bu nedenle de mqnıdur.(S). Devriın
ci sınıf olduğu söylenen proletarya ya bile güvenilmez. O'nun partisi ve onun devleti, 
onun adına kurulur, onun adına yönetilir. Gerçek sahiplerinin bile sahipliklerinin 
farkında olmadıklan bir örgütlenmede de diışmanın fazla olacağı ve zora başvurul
madan, egemenlik saglanamayacağı açıktır. Degişik sınıf ve katmanlardan olll§tuğu 
kabul edilen toplumda, ilk elde 'saptanan baş çeli§ınede, saptanan hedef ile çatışma 
içinde olan herkes' bazında, tarifi geniı tutulan halk güçleri, tüm toplumun mC§fll 
temsilcisi ilan edilir ve bu temsilcilik, sırasıyla emekçilere, proletarya ya, proletraya
nın özörgütüne, bu özörgütün kongresine, merkez komitesine, polit bürosuna ve 
nihayet, hepsinin tek temsilcisi genel sekreterde yoğunlaşır. Koskoca bir toplumun 
iradesinin bir ki§ide, bir tek partide, hatta bir tek sosyal sınıfta ifadesini bulabil
eceginin ne kadar gerçekçi olabilecegini ise Jakobenlerin ünlü giyotinleri, kema
listlerin fstildal Mahkemeleri, Hitlerin Gaz odalan ve Stalin'in Gulag takım adalan 
aa örneklerle gösterıni§tir. Breebi'in Galile'ye, kahramanlara ihtiyaa olan halldar la 
ilgili söylettikleri, ikameci siyasi anlayışın iddiası ne olursa olsun, bu konudaki iki 
yüzlülüğünü gözler önüne serıneye yeter.( 6) 

Bize gelince, bu anlayış olduğu gibi Kürdistan'a taşımaya ça~tık. En kolay 
anlaşılır yorumlanndan - genellilde K. Marks ve Engels'e bile başvurma ihtiyaa 
hissetmeden - edindiğimiz sosyalizm geregi sınıf intihanndan geçtik, böylece, Kürt 
proletaryasının bilinç taşıyıası çelik çekirdeklere dönüştük: Proletaryaya dışandan 
bilinç ta§unak için, onun özörgütüuü yukandan aşağı olll§turmaya başladık, haya
tında hiç fabrika görmeıni§ olanlara, yukandan aşağıya yaratılan siyasi ideolojik 
teziere ve kararlara itaatleri oranında, proleter devriınci üuvanlan hasrettik. dört 
dörtlük itaat göstermeyenleri aynı anda, yine yukandan apğı en hafıfmden olmak 
özere cezalandırmak için hareket dışına attık. Çünkü, kurmayı düşlediğimiz Kür
dista'da, tek sınıfın yaşama hakkı olacaktı, tek sınıfın partisi ve tek partinin de ancak 
tek ideolojisi olabilirdi. 

örgütlenmeye başlarken, ideolojik birligin zonmluluğu esasına göre gönüllü bir 
araya gelenlerin, bu birliği bozmalan halinde verilecek cezalara boyun egmeleri 
savunuluyordu. direnme ile kat§1laşıldığında ise; tasfiyeci, oportünist, hizipçi, sınıf 
düşmanı ve en son cezası idam demek olan, ajanbk itharnlan, 'demir disiplinin' 
geregi el altında 'mC§fll' iç silahlar olarak bir yerlerde tutuluyordu.(7). 

Örgüt içinde böylesine toleranssız uygulanan merkeziyetçiliğin, burjuvazi ve her 
türden gerici degerin olumsuz etkilerine açık kitlelere kai§l, nasıl hayata geçirildiği • 
ni Doğu Avrupa'daki son geli§ınelerden sonra artık herkes §U veya bu oranda 
tahmin edebiliyor. tek partiye ve tek merkeze tam ittaat önerilen bu toplumsal 
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"konseslls"ün ba§lıca ve tek ilkesini olll§turuyordu. Bütün yapılann bugün anlama
salar ve fedekarhk yapmak zorunda bırakılsalar bile, kürt halkının yaranna oldugu 
ve ballıımmn her türden sömürünün ortadan kaldınlacağı sosyalist topluma OlU§" 
tıralacağı savunuluyordu. Bu ııedeole de, merkezi göriişiiıı gerekli gördilideri 
dıpnda biçbir toplnmsal farldılığın ayn örglltlenmesine de tabammill edllmlyor
du. 

Bu doğrultudaki her giri§im, "devrimci güçlerin bölünmesi ve burjuva gö~eri
nin proleter safiara taşınması olarak kacy.ya alınıyor ve mahküm ediliyordu. Bu 
bağlamda, Kilrt toplumunun en azından yansı demek olan kadının kendi kadınlık 
durumunun taleplerini programl~ak için örgütlenmesine imkan verilmiyor, 
lafı bile edilmiyordu. Bir tek örgütün tek ideoloji ve tek önderlik ile kuracağı 
sosyalizmin herkesi oldugu gib~ kadınlan da kurtaracağı her yıl bir kez 8 Mart'ta 
söyleniyordu. 

Sadece kitap okunarak veya sosyalist dünya göriiıjünün savunuldugu iddia edi
lerek, nasılbir sınıftan ba§ka bir sosyal sımfa geçilemiyorsa, hele hiç de proleterleş
miyorsa ve bu nedenle de, bu sınıfın ihtiyaçlanna onlar adına karar verilmeyecekse; 
erkek egemen bir toplumda, egemen cins olarak erkeklerin hiç tanımadıklan ve 
ba§lıca milsebbibi olduklan kadınlık durumunun soruulannı, kadıniann adına, 
üstelik bir de lehine programl"§§irabıleceklerini savunabilmekte. o kadar abestir. 

Öz Gilcllne Gilveııslzllk, Dışa Bağımlılık: Toplumsal bir dönüşümün gerekliliğ
inden bahsedilen bir illkede, ilk yapılması gereken, yerel toplumsal, ekonomik 
dinamiklerin geJiPm eğilimini, kapasitesini ve buna uygun ihtiyaçlannı saptamaktır. 
Bunun içinde, sözkonusu hal1cın tarihinin, kültürünün, yani dününün ar"§§ırııması, 
bu ar~ ıpjimda, bu gününün tanınması ve ancak bu biçimde muhtemel 
yannı ile ilgili önermelerin yapılması gerekir. Böylece bu hal1cın gerçekliğinin 
dayattıgı ihtiyaçlan ve bu ihtiyaçlannın giderihnesi için seferber edebilecegi öz gücü 
belirlenebilir. Bir hal1cın ihtiyaç duydugu her hangi bir toplumsal dönüşümün adı, 
bu dönii§iim esnasında rol oynayacak güçler mevzilenme~ strateji ve taktikleri de, 
böylesi bir silreçten sonra, ancak ortaya çıkmaya başlar. 

Oysa, Kilrt sosyalistlerinin toplumsal olaylara yaklaşımlannda esas aldıklan 
dii§iiııce sistematiğinde, yerel olan hiçbir ver~ siyasal tezlerin olll§!ıırulma silrecin
de hesaba kablmaz. Her durumla ilgili ya 'ustalann ya da kaba seçilen, başkentler
den birinde oturan 'bilim adamlannın'" ilrettikleri politikalara Kilrdistan gerçegi 
'nyarlanmaya" çalııııhr. Her toplumsal geli§me kacy.sında, bu doğmalar esas alına
rak, politika ilrctilmesi amaçlamr. Her fırsatta tekrarlanan, 'somut kıııullann somut 
tablili' belirlemesi ise, içi bıııaitılıııı§, ne anlama geldiği üzerinde gerçekte hiç de 
dii§iiıılemeyen, ama yine de tekrarlanması bilinçsizce, tekrarlanması gereken bir 
tekerierne haline getirilıniııi. Birleştirilmes~ bagunsızlaşbnbnası ve sosyalistleşti
rilmesi amaçlanan Kilrdistan ~ kültürü ve mücadele geleneği ve hatta diliyle 
ilgili ar~, gittikçe daha bir ihmal edilmeye ve bu anlamda "unutturulmaya' 
çalıplıyordu. SOrekli artan yayın organlannuzda, "Mganistan Devrimi', 'emperya
lizmin ajanı gerici Solidarite", "ÇKP ve SBKP çeli§ıııesi' ve bu Ilirden 'bilimsel' 
ar"§§ırmaaarın artması oranında, Kilrt halkı ve kilrdistan gerçeği sloganlarda kulla
nılmaktan öteye geçmiyordu. 80'1i yıllarda sosyalistlerin bu yaklaşımı, kiirdistan'da 
siyasal arenada öylesine bir hakimiyet sağladı~ KUK ve DDKD gibi tradisyonel 
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örgüdenmelen bile bu ideolojik/politik yabancılaşma curcunasının pe§ine takıldılar. 
Bu dii§iince sistemaliğine kaqı daha az bagşklı olduklanndan, sonuçlanna kaqı 
bir Ala nzgari'nin veya bir PSKTnin gösterdiği "dayanıklığı" bile gösteremediler, 
iki arada bir deredekaldılar ve savrulmayı daha bir uçlarda ya§lldılar, hala Y8§81Daya 
devam ediyorlar. 

Genel olarak tanzimat aydını olarak adlandırdıklanmmn kendilerini solda tarif 
edenleri de, Batı hayranı aydın tipinin dı§ güçlere bağımlılık özelligini enternasyo
nalizm kavramının gölgesinde sürdürüyorlardı. Çagdş şovenizm ve mahalli dar 
gôrii§Jüli!Ae kaqı günden güne, planetimizin gerçekliğini bu bağlanıda daha fazla 
ifade eden ve prestiji arbran bu kavram, sosyalistlerin kendilerine merkez seçtikleri 
ülkelere ve tezlerine bağınılılıklarm daha bir pervasızca devam ettirmelerine, 
gerekçe sağlıyordu. Ak ve kara mantıgını her i~Şdde hayata geçiren sosyalizm 
yorumuna göre, bagımhhk ilişkisi sadece kapitalist • emparyalist ülkeler arasmda 
geçerliydi ve aynı ili§ki. kendisine sosyalist diyenler arasında gerçekl<Şiğinde, adı, 
enternasyonalist dayanıpııa oluyordu. Bu davraıtı§la o kadar ileri gidiliyordu ki; 
ABD'ye Kürdistan'daki ulusal kurtulU§ mücadelesini desteklemesi kaqılıgında, 
"52. eyaletiniz olmaya hazınz" dediği idılia edilen Barzani, "gerici, emperyalizmin 
i§birlikçisi" v.b. bilinen en agır sbuçlanıalara maruz bırakıhrken; SSCB'nin bölge
deki nüfuzunu korumak için Kürdistan'ın bombalanması enternasyonalist dayanı§
madan sayılıyor ve hatta Kürt halkmm kendisinin farkmda olmadığı Çlkarlarmm 
böylece "korunduğu" bile iddia edilebiliyordu. Bu çifte standart, aynı içerikteki bir 
ili§kiye eger bu ili§kinin partöneri Batı Avrupa ise hain, yok hayır "sosyalist" ülkeler 
ise, dar gôril§lü milliyetçilikten arınntı§, komünist ünvanını verebiliyordu. Ancak 
birbirine cŞt uluslar arasında gerçekle§lllesi mümkün enternasyonalizm, taraflar
dan birini ilelebet bagımhlığa ve kendisini ve de ihtiyaç/kapasitesini ifade etmemeye 
mahküm etme demek olan kozmopolitizm ile kart§lınlıyordn. Sagdald aydın lle 
kaqılıı§tınlcbjıııda, Kllı1 ulusal tarihi ve milcadele gelenegiııden daha fazla 
kopmllf olaa Kuzey ve DcJiu Kllrdlstanlı aydınlar, tüm sivri sloganianna rağmen, 
"tes~, "mahalli" nı de 'geleneksel' diye mahküm edilmeye çalışılan siyasal 
hareketler kadar hile enternasyonalist bir ilişkide zorunlu ve olmazsa olınaz 
anlamında miiH olamaddar. Sadece tezlerde değil, pratik ili§kilerde de dost ülke 
denen dı§ gücün Çlkarlarmm esas almdığı ve kürt halkmm çıkarlan ve devriminin 
'dost güç" ile olan ili§kilere tabii tutulduğu 80 sonrası ilk pratiğimizde ortaya çıktı. 

Biz Rızgaril Ala Rı7gari olarak resmi sosyalist kamplardan herhangi birine ele§
tirisiz bagımh olmamakla övünür ve bu durumun, bize önemli bir ayncahk ve 
bagımsızlık kazandırdıguıa iuanırdık. Tezlerimizin ve sosyalizm arılaYl§lDllZUl Kür
distan ve bölge gerçekliğiyle ilk kaqı kaqıya geldiği 80 sonrası gelişmeler, bizim 
hareketimizin PSKT veya KA VA ile aynhğıııın detaylarda oldugunu ortaya çıkardı. 
bagımsız ve sosyalist bir Kürdistan'ın kuruimması yolunda esas aldığımız mücadele 
biçimimi:r, bizi daha ilk günden birilerine bağımlı kılıyordu. Partöner sosyalist 
gôrüldiigiinden, PSKT veya TKP'ye benzemek o §Brtlada en iyi ihtimal sayılıyordu. 
Çünkü, yıllarca en agır ithamlarla yargıladığınıız KOP'ler ve YNK'a benzemek 
hatta daha da ileri gitmek an meselesiydi. Nitekim daha yolun başında Kürdistan'ın 
bir parçasım söınürgel"§tirıııiı olan Hafız Esat'ın resmi duvarlara asılmaya b"§lan
DU§lı. 
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Bizim Kürt halkının ulusal demokratik mücadelesinde tek kurtulll§ yolu olarak 
temel aldıgımız silahh mücadele biçimi de, hiçbir ele§!iriye tabi kıhnmadan, atala
rımız sayılau Karduklardan bu yana yürütülen ve daha sonra adı "lrurtarılmı§ 
bölgelere" döoüotürüien biçimdL Diğer tüm belirlemelerimiz, tezlerimiz, bunun 
etrafında yan tezler olarak her an deği§tirilıneye ve bu mücadelenin ihtiyııçlanna 
uygun hale getirilmeye hazır beldiyorlardı. Insan hayabnın dolaysız sözkonusu 
olduğu ve ugruna hiçe sayıldıgı bir mücadele biçiminde silahtan ve silahı elde etme 
yollannda baııka, hiçbir §CYin kıymeti harbiyesi kalmıyordu. 

Nitekim biz de, Orta Dop ve kendi gerçekllğimizin bu yanı lle karp kar§ışa 
kalır kalmaz, o ııOae kadar kutsal saydığımız bir takım değerlerlmlzl, tartışmaya 
lııı!jl•dık. Scısyallst olma, fonkslyonallnsanlann dünyasmı )'BI'Btaıa, oto dinami· 
klcrl esas alma v.b. llbl kavramiann esas alnıdığı terminolojlmlz, 'stratejik dost, 
dotıt gllçlerlmlz ııe der, dilneme n)'llllnlok, siyasi olma, dışanda temsil edebilme, 
..erı.ez komite, pollt b6ro' v.b. kelimelerinin ağırlık kazandıjı, yeni bir içerikle 
deAIItlrflmek ilteıtdlk. ( Ala llızpri lıııreketlnln Iç toplanblanmn tutanaklan 
g6zdea ııeçlrlldJIIade, 118 A&ustotın lineesi lle 81 Ağustotı'undan Itibaren süren 
toplıuıtılana Iç _.tıiı ve lwiluılan kavramlar karşılaşlınldığıoda, )'llkarda 
s6ylemek lstecllilııılz daba iyi anlaplır. Daha Barzani veya Talabani'nin yüklendi
kleri yüzbinlerin sorumluloklan ile karşı karşıya kalmadan sadece proleter devrimci 
kadrolanmız ile çıktığımız dagada ve indiğimiz Şam'da bir iki mermi ve hatta daha 
kötüsü karm tokluguna o güne kadar programıınız dediğimiz Rızgari 5'i yok 
saymaya ba§lıyorduk. Her gün yeni bir örgütü parçalama, ilŞd kurduklanıu kişilik
siz "yoldıŞara' dönÜ§tÜrmeden bıŞ<ıı icraatlan olmayan bölge KP ve efendileri 
SSCB, bir günde revizyonistlikten anndınlarak ve stratejik dostumuz olarak sunul
mak isteniyordu. Bunu böyle isteyeuler kendi yaraluklan tezlerinin "gerçeldigine" 
teslimi kabul edenierdi ve kendi açılanndan haklıydılar. Bir dış gü cO n maddi 
yıırdııııııu temel alan bir devrim tezi ile d IIrt tarafı dilşman ile çevrili Kürdistan'da 
llızpri 5 albl bir ......-am pzla cOretkar geliyordu. Nitekim bir kısım arkada§I1DIZ 
Rı7pri 5'i öyle bir unutma düzeyinde terk ettiler ki, o gün bugündür hala progra
mımızın olnıadJAım tekrarlayıp duruyorlar. Neyseki, diğer guruplarıo hali daha 
kötü de, kinıse söylenen bu lafın ne anlama geldiğini ve söyleyenleri nereye oturt
tuğunu bunlara habrlatmıyor.) Sömürgeci, revizyonist denerek hiçbir ülkeden bu 
hayati yardım elde edilınezdi. Bu yeni durum, ne dersek diyelim, tezlerimizin 
ülkemiz gerçekliğinden değil, btr dııı gücün esas alınmasından kaynaklandıgınm 
açık bir itirafı idi. 

Böyle bir dunnnla karşı karşıya kalındıgında demoralize olup "bu iş olınaz" deyip 
çekilip kiilesine oturanlan saymazsak, biz de iki eğilim ortaya çıktı. Birinci eğilim, 
Kürdistan siyasi arenasında egemen olan anlaY1§8 teslim olınayı yeğledL Ala Rızga
ri'nin törpülenmesi gereken bazı sivri yaniamu (Rızgari S ve ele§lirel sosyalist 
yııklapı gibi) ortadan kaldırdılar ve Kürdistan'daki makul gruplardan birine dö
nii§erek, nihayet böylesi yoğunluklann biricik siyasi aktivitesi olan "birlik" toplantı
lannm asli unsurlarma dönii§ebildiler. fkinici eğilim ise; bağıınsızlığımızm ve 
kürdistan gerçekliğinin esas alınması, ukrulan örgütlerin ve saptanan mücadele 
biçimlerinin bu doğrultuda sürekli değiştirilebilinecek araçlara dönii§türülmesinin 
gerekliligini vurguladı. 8 Ağustos 1981'de sosyalist hiçbir ülke yoktur. sosyalist 
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Alke anlamında bir tek stratejik dostumuz yoktur. Bu bağlamda bir starejik dosta 

dayalı Ala Rızprl'ıılıı bAtün tezleri ~rllmelldir (8), diyerek kendi yarattıkla· 
nınız lle aramıza mesafe koymaom öoemll bir adımını attık. Tezlerimizi, politika
mm bir takım merciler ile ça.._yor diye değil, Kürdistan gerçeğini ne kadar esas 
ahp almadıgı ile sürekli gözönünde bulunduracaktık. 

Çlinkll yukanda ~aya sundugumuz özelliklerin öçüde, dönii§türülmesi 
amaçlanan topluma birileri tarafından bir§eylerin nzalan bilafına bile olsa dayatıl

masını güandemlqtlrerek, insanm kendi eliyle yarattıklanna köieliğini yeniden 
üretıneye devam ediyordu. Oysa sosyalist örgütlerin herbiri, tek tek "sömürünün 

hiçbir biçiminin görülmeyeceği bir dünyanın in§asını" amaç edinerek yola ~· 
Amaç ve araçlarm böylesine birbirini dı§ladığı bir düşünce sistematigiııde ise, 
yenilgi kaçınılmmlır. Bu nedenle biz, 80 sonrası yenilginin nedenlerini hakim 
anlayı§!an farkh olarak ve her türden afarozu göze alarak, tarnda bu noktada 
ta:rlı§tırmayı gündemimizin b3§1113. aldık. Örgütün, kurtarılmış bölgenin ve resmi 
sosyalizmin kutsal dogmalara dönii§türüldüğü bir süreçte, Kürdistan devriminin 

hizmetinde olsun diye, bu gerçeklik esas alınarak yarattığınuz hiçbir §eY kendimiz 
başta olmak üzere, kimsenin efendisi olmayacaktır, ne pahasma olursa olsun örgü
tümüz Y8§8SID aniayt§IDIIl yerine, digerlerinden farkı kalmayan bir örgütün ayn 
Y8§8lılmasının bir iki marjinaüle temsil bakkı vermesi dışında hiçbir aniann olma
dıgı, gerçekler söylendigiııde parçalanıyorsa parçalarınıahdır, yalana dayah bir 
örgütlenme gericidir, kıııltYa alınmalıdır, dendi. 1983'de ise, Bagunsızlık mücade
lesinin i>7gür beyinli vatand3§larca yürütebilineceğin~ kürdistan gerçekliğinin esas 
alınarak, olii§IUrulacak tezler ve örgütlenmelerin de, kendisini yaratanlarm her 

biçimde hizmetinde olacaguu vurgıılamı§ ve §Öyle bir tedbir önerebilmiştik: " .. 
Berbanga Kurdistan'm tarlı§acağı her tez topluında amaçladığı dönüşüm sağlanana 
dek, katılmak isteyen her devrimcinin denetimçci katılımına açıktır. Hiçbir tezimiz 

• ilkemiz dokunulmaz ve ta:ıtışlmaz ayetlere dönüştürülmemeye çalşlacaktır. 
tabandan tepeye hareketimiz elemanlannın sahip olacaldan, tezlerin yaratılmasın
da, hayata geçirilmeside denetim • katıluncıhk hakkı, katılmak isteyen her devrimci 
aydına ait olacaktır. Yaratılan ve yaratılacak olan he~ey O'nu yaratanlarm hizme
tinde olmahdır, efendisi degil." (9) (110). 

1991'ln Kürdistan'mda ise ele§!irdiğimiz düşünce sistematiği siyasal arenada 
degişik biçimlerde egemenliğini devam ettiriyor. 200 yıldır devam etmesine rağ· 
men, Kürdistan siyasal sınıfı hala önderlik iddiasında olduklan Kürt halkının 
taleplerinin çok gerisinde programlar ile ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Halkın 
taleplerinin önünde olmasına gerek yok, sadece dayatan gerçeklig e uygun alterna
tif politikalarm üretilmesine b3§lamak gerek. Bu adımı atmanın vakti de, ne zaman
dır gelıni§ durumda. Kürdistan gerçekliğinin ifadesini bulduğu ve bu gün hakim 
olan geleneksel politikalara alternatif politikalarm yaratılmasına başlaııılmadığı 

takdirde, bizim platformumuz da1ıil tüm birlik giri§imler~ bu tip aktivite tiryakile
rinin, siyasal hareketlerin tabanlarını ve en çok da kendilerini zihinsel faaliyetten 

kurtarma, bo§ vakitlerini "profesyonelce doldurduklan bir ugra§tan öteye geçmeye
cek; Hevk~ Tevger, BSPiB ve benzeri "birliklerin" akibetlerinden de kurtulamay
acaktır. 

Notlar; 
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( 1) BQ§ktı bir uçta ten:ihini yapmış olan S. Demire~ kendisinin benzer durumlar
daki tavrını "dün dündi1r; bugan de bugflndür" diye açıklıyor®. 

(2) 40'h yıllam IJitaJ<ınndo, T.C'nin tamamlanan Kuzey Kürdistanı askeri i§gal~ 
KiJrt aydinttı iJnemli bir kesiminin fiziki imhasiiU veya Kürdistan'ın Silliye devk6 
içinde bırıılalan JHII'ÇQSIIIa çekilmesine neden oldu. 2 Paylaşım SIWO§I sonrrısında ise, 
MarsJuıl p/llMıft ekonomik yartlmından yaralanan TC. Kürdistan'daki askeri zafe
rini 50'/i yıllar boyunca ekonomik zaferle pekiştinnesine neden oldu. kürdistan'da 
ekonomik çı/av ili{ldkri itibariyle de önemli bir i#Jirli~i kesimi olu§turdu. ilk el 
atılanllu ise, bir önceki dirmmekrin tecriJbe ve geleneklerini birinci elden aklarabU
ecek durumda olmılonn çocukllllı obnuştur. kemal Burkay'ın daha 60'1 yıllarda 
siiykdigi gib~ attık "... Kürdistan emirligi davası gflden bir Şeyh Sait yok; ama 
meclişlerde grup siJzcillilgil filan yapan 'doçent şeyh/er' var .. Dersim dağlarmda 
hillcüm ferman Seyit Rzuı yok ama aynı dağlarda çıkan ve önce fskenderun'a oradan 
da italya'ya, Amerika'ya sevkedilen krom madeninin ulaşınılllda önemli miktarda 
komisyon a/Dn tonuıu var. • 

Bu tipte bir kopukluğun yaşannıatbgı Gllney Kürdistan 'da gerek aydınlar ve gerekse 
siyasal ~tknmeler itibariyle, Dogu ve Kuzey Kürdistan'a nispeten daha organik ve 
idantik obnU§/ardr. Bu konu, llzerinde daha uzun zaman bir süre tariışi/ması gereken 
konularm btl§lltlla geliyor. Şimdilik bu kadarla yetinerek gelecek sayılarda devam 
etmeyi umuyona. 

(3) Aynı yıllarda, Güney Kürdistan'da yeniden bll§latılan silahlı mücadelenin 
presujinin yeniden örgütknmesinde, önemli oranda rol oynadtgı ve 60'/ı yıllarm 

ortolarmda KDP'ye dönüşen daha organik olan bir potansiyelin varltgını hatvlatmak
ta yarar giirilyoruz. Fakat gerek yazımızuı konusu ve gerek mirasçuı olduğumuz 
gelenek itibariyk, bu kesim~ 75 sonrası kendilerini önemli oranda sosyalist Uan 
etmelerine ragmen, şimdilik bu tartışmanın dışında bvakıyoruz. 

( 4) Birbirlerini "Maocu Bozkurt" veya "sosyal fll§ist" olarak adlandıran ve karşılıklı 
bitbirinin kal/ini vacip gören TKSP ve~ WA 'nın programianna ve yazıp çizdik/erine 
baktıfJrmrzda, Kürdistan 'ın bu gflnünlln değerlendirilmesi ve kurtuluşu Ue, önerilerin
de temelde bir farlclıl(Jın olmadıBı görülür. "Kürdistan emperyalimı tarafından parça
lanmış feodalilenin egemen olduğu uluslararası bir sömürgedir. Proletaryanın 
sosyalist partisinin öncülilgilnde kurulacak bir ulusal demokratik cephenin mücade
lesi sonucunda, proletarya diktatörlüğü Uan edUecek ve böylece sosyalist bir Kürdi
sltuJFI kuruluşuna ba§lanacaktv. • Doğu Avrupa'd~ daha açık söylemek gerekirse, 
Gotbaçov sonrası geli§tnelerin, bu tezlerde, bir takvn değişiklikleri sağlayacagı açık. 
Pratik tavırlarmda hissedildiği halde, bu değişikliklerin neler oldugu, nedeni ve neye 
döni4füğü ik Ugil~ bu guruplar tarafından henüz gerekli açıklamalar yapılmadıgın
dan muhtemel "ymikri" ve bitbirierine benzerlik ve farklılıklan hakklllda henüz bir şey 
söyleyem iyoruz. 

(5) "Bu ülkeye sosyalizm gelecekse, O'nuda biz getiririz" diyen Kemalist Nevuıt 
Tandagan'ın anlayışı ile pek farkh obnayan bu yorum, Kürt sosyalist/erine; 1979'deki 
Afganistan'daki askeri dariJeyi "devrim", Sovyet i§galini entamasyonalist dayanışma 
ve 16 milyon proleter iJyeli SolidaTile'ye karşı Polanya'da gerçekleştirilen askeri dar
beye, devrimci ZN dedirtti. Hatta bizim içimizdeki arkadaşlar, Polonya işçi sınıfına 
karşı General Zatu/eski Ue aynı safta vuruşmak için, Polanya'ya gitmeye hazv oldu-
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klilnnı söy/ilyorlardl. Neyseki o sırada iki parçaslllda silahlı mücadele sürdürülen 
KiJrdistan'dll, daha yorar/ı olacağımıza karar verilmişti (!). 

(6) ıUı/a Alman yazmı Brecht'ın yorumuna göre; işkencelere dayanarnayıp "dünya
"" yuwırilık oldugu ve diJndüğiJ tezinden vazgeçen" Galile'yi ziyaret eden bir dostu; 
"kalırrunanı olmayan halldam yazıldor olsun • dediğinde, Galile'nin, "kahramana 
üıtiyaç duyan halidara yazıklar olsun" cevabı ile karşrlaşır. 

(7) Akı Rlzgati'de de iJrTjltse/ pramidin en tepesindeki bir iki ki§i tarafındmı öne 
siUülen teziere ktuşı en ufalc bir ktuşı çıkı; içeriğine ve kürdistan getÇekliğiyle ili§kisine 
bakılmaksızın, deıfull mahküm ediliyordu. Karşı görüş sunanın, tJrrillüll resmi tezini 
tayin edenden daha ileri ve kapsamlı görllşlere sahip obnası üıtinuıli bile bu kararda 
harlıangi bir defiliklik saglayamıyardu. (80 Ocalc'lllda Vlll1o'da bazı konularda ayn 
df4ilndükleri için, hareketin dışına ittiğimiz iki kardeşin, o dönemde oldulq;a kapsam
h göril§lere sahip olduklarrıı sanıyorum ve o dönemde neler savunduk/arnı nelere 
iliniz ettiklerini hakı menık ediyonun .. ) Aynca bu insanlam yıllarca bu örgütle 
profesyonel çalışmalan ve kendilerini bu iJrTjltle tarif etmeleri bile, cezalarda herhangi 
bir biçbnde luıfifletici neden alamıyordu. ilginç olan, bu giln bile bütün "demokrasi" 
ve "yeni bir 6lgül anlllyışı" belirtemelerine rağmen, hala içbnizde bazı tufaıdaşlar, 
geçmiş degerlendimıelerinde, '\4/a Rlzgati'nin gevşek olduğu, yeterince örgüt karakteri 
gijstermedigini" ileri sütüyor ve "program ve tüzük" yokluğunu neredeyse yenilginin 
nedeni haline getiriyorlar. bütün anti-demokratik örgütlenme anlayışına rağmen, Ala 
Rlzgati'deki tek eUe tutulaca/c yanı da ortıuJan kaldumak istiyorlar. Biraz etrafiama 
balcsakır bu arlcatliı§lanmız, ilk adım attı/dan an dmı itibaren k/işe program ve tüzükleri 
olan plll1ilerin tabe/alan ve genel sekreterleri diŞillda, pek fazla bir şeyi kurtarmadıkla
nnıgörebilirlerdi.l'wgium ve tüzük, konferans ve hatta kongrelerini fiziki bnha/an da 
ikıve etmesine rugmen, sıcalc savaş içindeki PKKbile, sekreterine 2 yıldmı fazla sağ 
kakın kadro dayanduamıyor. Gelecek sayılarda tlll1ışmaya devam edeceğiz, ama 
yinelle kısaca belirtmekte yarar görüyoruz. Ala Rızgari ve benzerlerinin zaaflan prtr 
gram ve tazilklerinin olmamasllldan deği~ tam tersine esas :uıuf, ölü dogmmalar 
halindeki program ve tazilklerinin, ülke gerçekliği ile çatışmas111dadv. 

(9) Beıtxınge Kurdıstan, 1984, Sayı 1, Sayfa 6 
(JO)Hareketimiz içindeki tartqmalarrı farklı eğilimlerin aynimalanna neden ol

ması süreciyle birlikte, bu süareci iki eğilimden de "farklı" değerlendiren bir ta/am 
lllf«ula§larda, bagıtnsız taw almayı tercih ettiler. Herhangi alternatif bir görüş getir
memeleri ve hatta sadece, "merkezde olduklan için suçlu görülen" 3kişiye karşı olma 
dışındll, ortale bir siyasi baziannlll buhmmaması anlamlllda bur gurup özelliği bile 
gösteremiyorlardı. Hareketin her kesiminden ari<adaş, bir süre ayniık/ar ve gelişmeler
den habersiz oldukkın oranda bu anlayıştan etkilenerek, koskoca bir süreci ve hatta 
kendilerini bile bu 3 ki§inin "hata/an" ile izah etmeye ça/IŞiılar. Hatta bazıları, doğdu
klan andan ilibaren muhatap kaldıklan patriarkal sömürge sisteminin kendilerinde 
neden oldugu bütün horlanma/ara düşınanlıklannı bu üç kişiye somutlaştvdılar. 

Yaşanan ŞIIlt/ardaki komünikasyon zorluklanndan dolayı u/aşılamayan, veya zin
dmıda olup son gelişmelere yabancı kalan aricadaş/ann bu tawları, bir süre için hoş 
ktuşıkındı ve yaşanan süreç ve de nedenleri izah edilmeye çallŞildı. Ama 9 yıl geçtikten 
sonra ve 9 yıl boyunca koskoca KiJrdistan ve mütevazi Ala Rızgari, her anlamda 
iJrTjltlenmeye ve bu 3 ki§iden gelecek kötülüklerden korunmaya açıkken, eli kolu ve de 
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beyinleri bag/ı oturup, dünyanın yeniden kuruldugu bir 01tamda, hamki1m olan bir 
sosyalizm anlayıpıın sonmılulugunu halil 3 kişiye yüklemenili adi, eğer kendi siyasi 
beceriksizligüıi kılmu/k etmek degilse, en azıt1dan siyasi kör/aktür. 
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DENEME 

Mustafa Aydogan - Zeruk Vakıfahmetoğlu 

U luslll§llla sürecinin hızlanmasının ortaya çıkardığı ulusal demokratik muha
lefetin potansiyeli, bir ikilem içinde sıkışmış bulunmaktadır. Bir yandan iktidar, 
uyguladıgı politikalarla bu potansiyelin içini boşaltıp onu, sistemi güçlendiren bir 
öge olarak değerlendirmek istiyor. Öte yandan, ulusal demokratik hareketin verili 
durumu, yani, bu halkın sorunlannı çözmeye yönelik alternatif politikalardan yok
sun olması, sözkonusu potansiyelin yanlı§ egilimlerin güdümünde heba olmasına yol 
açıyor. 

1970'li yıliann nesnel kıııullannda ortaya çıkan politik yapılanmalar, yll§llllan 
sürecin nesnel karakterini kavramaya yönelik çabalarm yönlendirilmesi sorununa 
yanıt olmaktan uzaktırlar. Mevcut sürecin yükümlülüklerinin altından kalkabilecek 
yapısal degi§imler de göstermediler. Boyutlanarak büyüyen yükümlülüklerin altın
dan tek tek kalkmanın olanaksızlıgı da y"§''nan pratikle dogrulanmış görünüyor. 

Ulusal dumokratik muhalefetin, yeni sürece iliı;kin seçenek üretiminde, bir 
tıkanınayla kacy. kacy.ya kalması, yukaradaki saptamanın doğruluğu konusunda ip 
uçian verebilmektedir. Sözkonusu muhalefetin, nesnel koıullara denk dii§en, yeni 
ve etkin bir yapılanmanın ışgmda somut hedeflere doğru mobilize edilmesi, ivedi 
gereksinim halini almı§tır. Mevcut birikimin saglıklı bir biçimde değerlendirilerek 
sürece müdahale etmeye yönelik çabalann yoğunl~tınlınası ertelenemez bir görev 
olarak duruyor. 

Sürece etkin müdahale, hareketli toplumun yapısıyla çeli§ik olan banta! yapılan
malan ll§llll, yetkin bir aracı gerektiriyor. Bu araç, dünyamn ve ülkenin değiı;en 
nesnel kıııullanmn şğında, mevcut birikimi yeni bir yorumla degerlendirip, örgüt
lenebilme becerisini gösterebilmek! e yaratılabilir. Tıkaruklığa neden olan sorunla
rm çözümüne i1i§kin, hem alternatif hem yetkin politikalar üreterekte, etkinligini 
saglamanın yolu açılır. 

Amacın açık olması, aracın niteligini belirgin kılıyor. Tarihsel geli§menin temel 
dogrultusunun somut tahlili ve ona uygun davralllijlann geliı;tirilmesi, b~nın ön 
kıııuludur. Araç ta, bu yöndeki davraııi§ların örgütlenmesidir. 

Eğer amaç, bir ulusu kendi gelecegi konusunda, belirleyici bir konuma ul~tır
manın k0§1111annı yaratmakla ilgiliyse buna uygun dii§en araçta, bu çok boyutlu ve 
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ciddi görevlerin gereklerini yerine getirebilecek yetkinlikte olmak zorundadır. Ça
balar bu yönde olmah ... Ama, bunu ilk etapta, gerçekle§Jllesi olanaklı bir olgu olarak 
ele almamak gerekiyor. Birlik sorununu gündeıniue oturtan, çe§itli düzeydeki to
plantılar, bu adımın kendisi degil. fakat bu yönde atılmış adımlar olarak değerlen
dirilirse bizi amaca ula§tırabilecek daha boyutlu adımiann meyvelerini 
toplayabilereğimi:re inanıyoruz. 

Bugüne dek yapnan gelişmeler, amaç ile araç arasındaki diyalektik bağın sagiıkh 
bir biçimde kurulmadığını açıkça gösterdi. Amaç. bir halkın ulusal ve toplurusal 
gelişmesiııi sağlamak ve yönlendirmek olduğu halde araç. dar çevre birligi olma 
kategorisini bir türlü 8§&DI&dı. Bu derin çelişki, bizi amaçtan nzakl*dı. Bu agır 
ve soylu amaca ulapıa konusundaki umutlan fazla besleyemedi. Öyleyse amaç ile 
araç arasındaki çe1i§kiyi giderecek doğroltuda davranmak gerekiyor. Birlik çabala
n, bu degerlendirmenin l§l8ında ele abnmah ve eski araçlann aritmetik bir toplamı 
olarak degil. öne konulan amaca varabilmeyi sağlayacak çok boyutlu ilŞ<i ağının 
yetkin bir biçimde örgötlenmesi olarak algılanmalıdır. Eğer bu, tutumlanıııızın 
biçimicomesinde etkin olabilirse yoğunlaşan çabalar, bizi amaca yakınlll§tuan ça
balar olacaktu. 

1970'1i yı1Iarııı ikinci yansından günümüze dek yll§aDan birlik deneylerinin ba§a
nya ulll§amamasının temelinde yatan olumsuzluklar, yeni birlik çabalanna korkuyla 
yaklıl§llmaa yönündeki eğilimleri besliyor. her birlik çabasının sonuçsuz kalması, 
birlige ilişkin unıutlann gerilemesini koııullandırdı. 

Son 20 yıllik tarihe bakıldıgıııda, Kürt örgütlerinin geriledigi. zayıfladığı ve büyük 
bölünmelere uğradığı dönemlerde, birligi öne çıkardıklan görülür. Birlik, kitlelerle 
baglaruı biraz güçlü olduğu ve herkesin belli bir kesimi kontrol edebildiği koııuJ!ar
da hep sırt çevrilen bir olgu olarak durdu. Oysa sözünü ettiğimiz yıllarda kitleler ile 
baglar ge!Şyor ve toplurusal muhalefet, herhangi bir örgütün tek b3§108 kontrol 
edemiyereği biçimde büyüyordu. Güçleri birle§tirmek ve büyüyen potansiyeli doğru 
değerlenciirebilecek ortak çabalan yoğunlll§tırmak, geli§menin temel mantığı ve 
realitesi ile uyumlu iken buna uygun davramlmadı. Halbuki, yükseJiı dönemleri, 
sözkonusu yükseJiıi yönlendirme konusunda, birlgi güncelle§liren dönemler olma
hdır. Kürt ulusal demokratik muhalefeti bu dönemlerin olanaklannı bu yönde 
kullanma becerisini gösteremedi. Bu gerçekliği kabul etmek, bunun şgında, birlik 
umutlannı besieyecek davraııŞan geli§tirmek gerekiyor. 

Bu beceriyi gösteremerneye ili§kiıı. çe§itli nedenler ileri sürülebilir. Bunlardan 
bımlanm, ııöyle sıralayabiliriz: 

1- Birlik, örgtüler tarafından, kendilerini güçlendirmenin aracı olarak düşünül
dü. 

2- örgüt içi sorunların ll§l]masında, ba§vurulan bir yöntem olarak ele abndı. 
3- Zayıflayan yapılanmaların birbirlerine tutunarak ayakta kalmalanmn sığınağı 

gibi görüldü. 
4- örglltlerin birbirlerini yutrna, tabanlanm eritme veya bölme gibi anlayı§lann 

ahlak haline geldiği bir alan olarak da degerlendirmek isteyen eğilimiere tanık oldu. 
s- örglltlerin kendilerini, birliğn bir parçası olarak görmek yerine, birliği kendi

lerine tabi kılmaya çalı§an bir tutumu ll§amadıklan somut olarak y3§8Ddı. 
6- Bütün noktalarda anlll§manın gerekliliğinin gereksizliği ve bu konudaki zor-
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lama da, birlik çalı§malarında ortaya çıkan önemli olumsuzluklardan biridir, diye 

dÜ§Üllüyoruz. 
ÇliDkll, birligi oliJilUı'Dill sürecinde, tartışma konusu daha çok, birlige konu olan 

örgütlerin ayrılık noktalanruia olU§tU. Herkes bir diğerine d~üncelerini kabol 
ettirerek birlik bi1dirgesini kaleme alınaya çah§ıyordu. Oysa birlik, ayrıhk noktala -
nmn degil, ortak noktalann öne çıkanlması temelinde olU§Dlahydı. Böyle olmay

ınça, yani birligin temelinde ayrıhk noktalan da önemli rol oynayuıca, kendi karşıtı 
olan dağılmamn ko§ullannı hızlandırdı. f§birliği anlayışnın geriletilmesine yol açtı. 
Kimi birlik deneylerinin bii§8I1SIZiığında, hatta kimilerio de olü olarak doğmasında, 

bu tutumun yadunmaz bir rolü var. 
7- Eskiden birlik politikala n, daha rahat bir biçimde saptanır ve birliğin niteliğine 

i1ŞWı gerekçeler o ölçüde kolay öne sürülilrdü. Bugün, bu ralıatlığı y3§3dığımm 
öne silrmek, güçtür. Çünkü eskiden herkes kendisini proletaryanın öncü siyasal 
önderi, diğer politik yapılanmalan da, urasıyla deği§ik sııuf ve katmaniann politik 

temsilcileri olarak görürdü. Durum böyle "açık" bir biçimde ortaya konuldugu için 
ittifak politik•unı da olll§lUrnıak da, çok güç değildi Herkes, somut gerçekliği 
değil, kafalannda yarattığı gerçekliği değerlendirme temelinde ittifak politikasını 
olUjllltUrdu. Birlik silrecinde ortaya çıkan olumsuzluklan sorgularken, bu konudaki 
formülasyonlar ve onlan tamamlayan tutuınlann, yani ideolojik ve politik kavrayı
şmızııı bizde yarattığı davranışiann rolünü de unutmamak gerekiyor. 

Birlik bir gereksinimdir. Bu konuda, herkes hemfikir ... Ama, bu yanlız b8§1Da 

birliği gerçeklqtirmemize yetmez. Birlik konusundaki ürkekliğin varhğı yadsına

maz. bunu aşmak gerekiyor. Bu alanda, belli gelişmeler var. Fakat, sözkonusu 
gelipıelerin tüm beklentileri yanıtladığı söylenemez. Öyleyse öyle platformlar olll§
turmahyız ki, herkesin göıii§lerini rahatça ortaya koyabildiği; farldı eğilimlerin 

demokratik hoıgörü ortanıında birbirlerine tahammül edebilme yetenegini göste

rebildigi olanaklar yatatılmııı olsun. 
Dikkatleri, yeni birlik çabalanmn daha önceki birlik deneylerinin akıbetine 

uğrarnarnap için neler yapmamız gerektiği konusunda yoğunlaştırahnı. ilişkilerin 
demokratikle§JDesi konusunda, daha önceki yıllara oranla önemi azımsanamayacak 
bir zaman dilimini yaşıyoruz. Demokratikle§JDe olayı ya da bireyin demokratlaşma
sı, toplumun genel demokratilde§ıne sürecinden kopuk olarak ele alınamaz. Bu, tek 
tek politik örgütler için oldugu gibi, bütün muhalefet içinde geçerlidir. Toplumu

muzda yerle§ik kimi değer yargılan ve gelenekler, demokratikle§llle silrecini olum
suz yönde etkiledi. Biz bu kO§ullanıı etkisinde ortaya atıldık. ilişkilerimiz ve 

davraııışlarımımı niteliği, bu olumsuzluklann da gölgesinde biçimlendi. Ama son 
yirmi yılda toplumumuzda çok önemli yapısal değişimierin belirtileri sözkonusu. 

Kapitalizm, çarpık da olsa, bağımlı da olsa ülke tarihimizin hiç bir dönemi ile 
kaqıla§brılıııayacak ölçüde Y3§1Jmımmn tüm alanlanın etkisi altına alarak gelişiyor. 

Bu gelişme, yerle§ik kimi değerlerin yeni seçeneklerinin olll§masıııı da koşullan
dınyor. Sözkonusu gelişme, dünyadaki gelişmelerle de birle§ince, kendi içimizde 

demokrasiyi özünıseyerek ve bunun, pratik davr~aruııızı biçimlendirdiğini ka

nıtlayarak, demokrasi ve demokratik toplum kurmak kavgasında ciddi bir aday 
olabilmenin olanaklan konusunda, umutlanmızı artıracak güçlü nedeuler olU§abil
ir. 
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Birlik isteminin, içine düştilğllmüz durumdan kurtulmanın duygusal bir çığlığı 
olmagm eııgcllemenin yolu, sözkonusu birliğin d~ünsel zeminini saglıklı bir biçim
de o11JllUrıııalda olanakhdır. Çilnkü, pratik davraııJ§ birliğinin gerekçelerini açı
Idayabilecek düştiıısel temellere sahip olmak, bu davraııııı birliğinin amaca yönelik 
iıı!emesinin ön kO§Uludur. Aksi takdirde birlik, çok kaygan zeminlerde olll§UF. 

Gerçeklqtirilınesie çalıplan platformlardan mutlaka ideolojik, politik birlikler 
beklemek, bu apm•da gerçekçi bir tutum gibi görünmüyor. Ortak mücadele plat
formunda yaratılacak giM:n, demokratik hoşgörü ortanu, birlikte çalşna ~
lıgı, uyum ve kaynama becerisi, sozkunusu ideolojik - politik biriilderlu de bışırıl.ı 
bir biçimde gerçekle§ebilmelerinin kO§Uilarım olguııla§tıraeaktır. Böylesi platform
lar ilk apmada, ulusal demokratik muhalefetin farklı odaklardaki kümelenmeleri
nin ve tek tek kadrolannın arasında saglıklı ve sürekli bir diyalogun kO§ullannı 
yaratıp, birlikte i§ yapabilmenin kapısım aralayabilirse bu alanda, llerisi için umut
l•nmanm somut gerekçeleri olll§ur. Birlikte çalşnanın ve ortak mücadelenin ko
tullanm besleyici tutum ve davraııl§lan geliştirmek, sözkonusu gerekçelere sahip 
olabilmenin ön kO§Ulu olarak algılanmah. 

İstemlerimiz ve onları olanakhkılan koşullar arasındaki bağınbyı da iyi değer
leııdirmek gerekiyor. Onlan olanaklı kılabilecek kO§ullar olgunlaşmadan dayatılan 
istemierin ve bu doğrultuda yürütülen çabalann meyvelerini toplayabilecegimiz 
ltU§ltulndur. Bunun için, istem ve önerilerimizdesomut olmak ve ortak mücadelenin 
boyutlannı saptarken de gerçekçi olmak gerekiyor. fstemlerimizi biçimlendiren, 
somut kO§ııllardır. Bunlar dikkate ahnmadıgı zaman, öne sürülenlerin ayaldannı 
yere basma pnsı çok güçtür. Bundan sonraki çabalanmız, bu çok ciddi sorunu oldu 
bittilere getirmeden ve bir sonraki adımın kO§ullannı olgunlıi§!ıraeak yönde yürü
tülmelidir. 
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KAÇAN TRENİ SONVAGONUNDAN 
YAKAlAMAK 

KAMRAN 

B elirli bir saatte, hareket eden bir trene bilet alıp, o saatte trene yetişerneyen 
yolcular, treni kaÇ111111§ olurlar. Yalnız yolcular treni kaçırmazlar. Politik mücadele 
içinde yer alan kŞier ve örgütlerde treni kaçırabilir ler. Treni kaçırmak, güneellikle 
gelecegi iyi oturtamayanlar için tam yerinde kullarulan bir deyimdir. 

Tren Nasd Kaçırı1ır? 

Trenin kalkı§ saatine göre kendini hazırlıyamayan yolcu, nasıl treni kaçınrsa, 
politik mücadelede de belirli dönemlerde yapılması gereken §eyleri yapmayan 
kŞier ve örgütlerde, o dönemin gerisinde kaldıklanndan ayak uyduramayıp tö
kezlerler, politik güncelligin gerisine düşmüş olurlar, yani treni kaçınrlar. Kişiler 
ve örgütler, mücadelesini verdigi politik hedeflerin araç ve amaçlanm, bugün ve 
gelecegi, içinde bulunduğu kO§ullaragöre düzenlemek zorundadırlar. Bugün yapıl
ması gereken §eyleri yapamayıp, 20 - 30 yıl sonrasım yapmaya kalkı§mak veya 20 -
30 yıl sonrasımn laftarım etmek, insam, politik mücadelenin o evresinin gerisine 
düşürür. Veya hep güneellikle uğraşıp gelecekle ilgili bir plam olmayaularda, bir 
dönem sonra politik ya§BIIIID dışına dÜ§erler. Böylece tren kaçırılnıış olur. Tabi ki, 
politik yaşam trenine ayak uyduraular, toplumsal sorunlar karşısında çözümleyici 
olanlar her dönem ortaya çıktıklanndan trenin vagonların da yollarına devam et
mektedirler. 

Kaçao Tren Yakalanabilir ml? 
Yakalanabilir. Eğer hatalar zamarnnda görülürse üzerine kararlıca gidilirse, 

döneme uygun tavırlar kuyulmaya başlamrsa, tren yakalanabilir. Yok eger, insan 
kafasında bir §eyler tasarlayıp, günü ve gelecegi, araç ve amaçlan o kafasındaki §eye 
göre değerlendirirse, tren yakalanmaz, mücadelenin gerisinde kahnmış olur. Politik 
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mücadele trenine, her istasyon evresinde kendini yenileyebilen, geldiği istasyon 
evresinin kOGullanna kendini uydurabilen ve eğemen olan kişiler ve örgütler yeti
ııebilir. Trene yeti§ip binildikten sonra, ilk vagon mu son vagonmu ta:rtşnası, 
binememeben farkh oldugundan fazla önemli değil. 

Eski gelenegitniz olan Ala Rızgari ; 1980'den itibaren, Kürt halkının ulusal 
kurtuiii!J mücadele trenini kaÇ111111!Jtır. Nasıl kaçırnııştır? Sorusu soruimalı ve ceva
planmah. Bana göre, 1980 yıh sonrasında treni kaçıran eski gelenegimiz, SO'Ii 
yıllarda kaçan treni yakalamaya çalşnak yerine, daha da gerilerde kalan bir tavır 
izlemi§tir. 

Birincisi, örgüt ve örgütsellik hakkında bir dergi sayısı teorik yazı yazılmasına ve 
çok konll!jlılmasına ragmen, "örgüt bir kaç kişinin özel çabalannı aşmayan, kollektif 
ve kurulsal yapıyı olll§l:urmayan bir çevre görünümünden kurtulamadıgmdan, örg
ütsellik anlamında tren ka~. 

lıdaeısı, 12 Eylül f"§ist cuntasına karşı, mücadele yöntemleri ve döneme uygun 
tavırlar konalamadıgmdan tren kaçırılnıı§tır. 

Üçllndlsll: Güney Kürdistan'a ve Süriye'ye çekilen yapımız, oralarda amaçladığı 
ııeyleri değil, pasifikasyonu, insanlan kendine göre biçimlendirmeyi, dikkatleri iç ve 
özel soruulara çektirip, yapılması gereken görevleri unutturmaya çalşldığı, ayak 
kaydırma ve tasfıyeler olii!JU, çoğunluğun hareketi terk etıneye sbaşlamalanndan 
dolayı, tren ka~. 

D6rdllnellsll: Bu olumsuzluklar tartışılıp çözüleceği yerde, tasfiye ve adam 
ayartına llle§l1llaştırılmı§, ideoloji adına sözümona "yeni görii§ler" ortaya atılıp, terk 
eden etınİ§tir, kalanlan da bir an önce Avrupa'ya atma amaç edinildiğinden, tren 
ka~. 

Bqlnclsl: ülkede cezaevine düııenlerde, i§kence ve tesilimiyete karşı direııi§ 
ge1i§tirilecegi yerde, dikkatler iç sorunlara çekilip, fırtınalar koparılnll!j, direnme 
karan olmasına ve dışımızda direnenlerle ittifak yapılmasına rağmen, direnme 
görevimizi yapamadığıımzd•n, treni kaÇlTJlll§IZdır. 

Altıncısı: Tutuklu olaniann aile ve çocuklanna, ölen, sakat kalanlara, tutuklulara 
karşı insani düzeyde bile sorumluluklar gösterilmediğinden, tem kaçırılnıı§tır. 

Bazılan diyebilir ki, "bunlar doğru değil, biz her zaman miicadele ettik ve 
ediyoruz. Hareketi terkedenler oldu, tasfiyecilik oldu v.s. Biz her dönem söyledik, 
yazdık, çlzdlk..' diyenierin §U andaki konuınianna baktığımızda, içinde bulundu
klan durum ve ilişkileri, bu iddialanna en iyi cevaptır. 

Gerçegi kabul edelim, 1980 sonrasında Kürt halkının anti-sömürgeci ulusal 
demokratik mücadelesinde Ala Rızgari olarak treni kaçırllli§IZ. 25 yılhk mücadele 
içinde olup örgiit kurup yıkanlar, 25 yıl sonra yeniden örgütlenmenin ilk basama
klannda ysa, demekki tren kaÇDU§. Geçen yılın ortalannda, eski geleneğimizin 
Avrupa'da yaşayan bir kesiminde yeniden bir hareketlilik başladı ve Ekim ayında 
bir toplantı yapılıp sonuçta, 3 eğilim ve bağımsızlardan ol11§811 bir platform olll§tu. 
Platform yapacağı çalşnalarla kaçan trenin vagonunu yakalamayı başarabilir mi? 
Bana göre ba§arma §8I1S! hem vardır, hem de yoktur. 

Vardır: Eger eski geleneğin dagılıııasına neden olan birinci ve ikinci derecedeki 
sorumlular, yani sabıkahlar (kusuruma bakılmasın, hapishane literatürü belirtıneyi 
daha uygnn buldum) sabıkalannı açıkça ortaya serip tartışmalı ve sorumluluklannı 
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belirtip, muhasebe yapmalan gerekmektedir. (ılkeyi dönmeyi önüne koyup, muha
sebeyi orda yapınahlar ve yeni dönemle ilgili göıii§ ve düşüncelerini açmalıdır lar. 
Bu noktada platform ile yarabilir, ülkede ohl§lnasıııa katkıda bulunabilir. Böylece 
yeni dönemle ilgili geçmiş sahilesi kapanacağından ti\m dikkatler ne yapılmasına, 
nasıl yeni bir yapıya, güncel ve uzun dönemli hedefleri tespite verileceğinden, kaçan 

treninin son vagonuna yetŞ:bilinir. 
Yoktur: Yoksa eğer birinci ve ikinci derecedeki sorumlular, "hiç sabıkamız yok, 

o gilDkli görü§ ve tavırlarımız doğruydu, bugün farklı bir yerdeyiz, muhasebeyi 
kendimle yaptım, yeniden yapmaya gerek yok, ülkeye adam gönderip örgütleme 
çalşnası yapabliriz, geçınŞ tartı§manın anlamı yok, yeni ve gelecek önemli' derse, 
bana göre kaçan trenin son vagonunu bırakalun yakalamayı, daha çok istasyon geri 
kalmaya devam ederiz. 

Piyasada birçok örgüt var. PKKdl§lndakilerin hemen hepsi Avrupa'da, öze11ikle 
{swç'te topiımmı§ bulıınmakta Aynı mantık, aynı çall§lna biçimi bizlerde olduktan 
sonra, bir tane 'örgüt' daha olsa ne olur, eksik olsa ne olur. Millet, toplantılarda bir 
"lider" daha fazla görsede olur, görmezsede olur. çıkan dergilere bir ROJEV 
ekiense de olur, eldenmesede olur. Zaten yeterince Avrupa'da 'lider ler", 'örgütler' 
ve dergiler var .Bence fazlasına ihtiyaç yok. 

örgüt - örgütlenme olayı ile, fikir kulübü veya bir çevre çall§lnasıru birbirinden 
ayırmak lazım. Geçıni§te, sözüm ona örgüt olduğunu iddia eden bir kısım çevrelerin 
yaptıldan, bir fikir kulübü veya çevresi olmaktan ileri gidernemiştir. Adına isterse 
parti densin, MK, bölge komiteleri v .s. densin. Tüm fırtına, bir dergi, birkaç dernek 
etrafında kopanldıgıııa göre, hiç gerek yoktu illegaliteye, örgüte, MK'lara, bölge 
komitelerine. 

AR olarak geçıııİ§te yaptıldannıızı, hiç iliegailik görüntüsü vermeden de yapa
bitirdik. 

Dergi ve ASDK - DER'leri !ega! olduğundan, gerisi kendimize verdigirniz 
iliegailik havasıydı. Çünkü örgüt olayı ile fıkir kulübü - çevreyi biribirinden ayıra
maJIU§Iık. Örgüt demek, hele bizim gibi sömürge bir halkın örgütü demek; yeni bir 
devlet, yeni bir toplum kurmayı önüne koyan organizasyon demektir. Örgüt kurul
duğunda, daha işin başında, kurulacak devlet ve toplumun her alanında kurumlaş
mayı başlatan, halkın her kesiminin taleplerini gündemine alan, kendini başanya 
ıı)B§b8ında kuracağı yeni devlet ve toplumun tüm kurum ve kollanyla, sömürgeci
lerden devralabilen bir yapı demektir. Örgütün işlevi dergi çıkanp piyasada dağıt
mak, göri1§1eri ymp çizmek, t~tırmak, birilerine demokratik kitle örgütü 
kurdurmak degildir. Bu ça1şna yöntimini bir çevrede yapabileceğinden, hiç gerek 
yok, birçok insam gizli örgüt üyesi havasına sokmaya, ondan mahkemelerde yıllarca 
cezayı, salt basit üyelikten aldırtmaya, hakkımız olmaması gerek. 

Bundan sonra, bu noktayı netlC§tİrmeliyiz: Örgüt mü kuracagız, yoksa kulübü 
mü? Örgüt kuracaksak (ki bu yanlız bizim çevrenin tek başına başaracağı bir olay 
değil) onun gerektirdiği kO§ullar çerçevesinde k urulmalı. Y ann bir ters ortamda 
bizlere deseler, 'alın yönetin ülkenizi" kim, hangi 'örgüt' yönetebilir. küçük bir ilçeyi 
bile yönetemeyiz. Eger 2S yıldır doğru dürüst bir fıkir kulübü, bir çevre bile 
olıqtumıaımısak, üstelikle adımıza proleter devrimciler ve örgütü demişsek, hala 
diyeceksek, bize gülerler. Bırakalım, örgütlenıneninde gerçek sahipleri vardır ve 
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çıkıp yapsınlar, bizler de onlara yardım edelim. 
Kürt halkı gibi, Bqikçi'nin deyimiyle; "sömürge bile olmaınış bir halk"a, sıkı bir 

örgütlenme ve ciddi bir örgüt gereklidir. Halkıınu, kendi özgür geleceğini ancak 
kendi öz örgütü ile lrurabilir. kendi örgütünü öyle kurmalıdır ki, özgürlüğü yakala
dıjjı an, tüm kurumlanyla, ordusuyla, bürokrasisiyle, hukukçusuyla, teknik kadro
suyla, ekonomistiyle, gazetecisi ile, öğretmeni ile, okuluyla, sendikazsıyla, yerel 
yöneticileriyle, bunu saglasın. Hayatm her alarona müdahale edebilen ve organla
nDI yaratan, sömürgecilerin her yanıyla alternatifi olabilecek, bir görgüt gereklidir. 
örgüt olll§h!rmayı önüne koyanlar böyle d~ünmelidirler, yoksa bir isim ve bir 
takke, bir IC)'Iı 1amn degil. Ayrıca bir Rızgari ve Ala Rızgari dergisiyle, birkaç 
dernekle, arada bir bildiri dagıtmakla, birkaç şehir ve bölgeye atamayla adam tayin 
etmekle, atamayla sözümona şehir ve denek çall§l"•lan, birkaçta çatl§l"ayla alter
natif olunannyar. 

Eger Kürdistan'da bir konuyu ~mak istiyorsak, bu konu hakkında birçok 
yanıyla ortak diilünenler bir araya gelebilir, o konuyu ymp - çizerler ve tart:Şırular 
da. Marksizmin ilk ustalan Marks, Engels;kapitalizmi inceleyip çeli§kilerini yaka
laqar, aternatifini de teorik oarak koymıışlardır. Kendilerinden önce ve kendile
rinin dıpııda gelişen i§çi ve sendikal hareketlere destek vermişler, onlara yol 
göstermİ§lerdir. Onlar hiçbir zaman tartl§!ırdıklan konulan kitlelere iletirken, 
lmllandıkl•n araçlara, örgüt demeqerdir. Teorik ve pratik çal1§J"a birliğini 
Lenin'de görüyoruz. kendi örgütcüklerimizle Lenin'in örgütünü ~ayı 
dii§üıımelı: bile hakkımız olmasa gerek. 

Eski geleııeğimiz 70'lerde ortaya çıktığında; "ilk görevimiz Kürdistan'da ideolo
jik iııpyı yapacağız" demişlerdi. yapılamadı, örgütçülük oyunu oyuanılı. Halbuki 
tüm dikkatler, ideolojik, sosyal, kültüre~ tarih, dil gibi çalşnayara verilseydi, 
Rızgari ve Komal bir fikir kulübü olarak gerçek niteliğini sürdürseydi, veya Rızga
ri-rdeki tespit edilen noktalar doğrultusunda örgütlenme b3§3rılsaydı, Kürdi
stan'da yapacagı hizmetler çok farklı olurdu. 

Gerçek örgütlerde; kurumlanyla, organlanyla k"'lJJ8§1lan tartşlan soruular, 
bizim Juuıılqmız soruulardan farklı olmak zorundadır. Gerçek örgütlerde ki§i
ler tarlJI!lmaz, fırtına ki§iler etrafında kopanlmaz, adam biçimlendirilmez, ayak 
oyunlan, kombinezonlar olmaz. Bu tür örgütlerde sorunlar olmaz mı? Olur, bazen 
bölünme hile geçirilir, fakat soronlar; görii§ler etrafında olur, kuracaldan yeni 
toplum veya hedefledilderi şeyin, hangi yollarla ve nasıl olacağı şeklinde olur ve 
insanlar, bu görii§ler etrafında kümelenirler, kurullannda ve organlannda tüm 
tartl§l"•l•r bu konularda olur. 

Günümüzde, biz Kuzey KürdistanWar, örgüt ve örgütlenme sorununu bir türlü 
çözemeıııiıiz, Örgütlerin olması, kendisine sımf~ ulusal demesi bu durumu değ
İ§Iİrmeınİ§tir. Sınıf örgütleri, proleter örgütüz denilip kar§tlaştıldan soruular kıır§ı
sında ve toplumsal soruular karşsında bir türlü çözümleyici şeyler 
getirilıncdiğinden bölünüp ııfalanmakta, liberal - refonnist bir karaktere bürün
mekte, bir bsmıda marjinallqip ne dediğini yine kendisi okumakta, dinlemektedir. 
70'lerde yogun bir örgütlenme olayım yaşadık. Dünyadaki sol merkezlerin etl<isiyle 
de onlann formülasyonianna göre biçinılenen birçok örgüt olll§tu. Parçalanıldı, 
yeni yeni örgütler kuruldu. Bu örgütlerden, günümüzde (PKK dışında) geriye kalan 
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bir awç çevre kaldı. Bazılan bir dönem binler~ onbinleri yiirüttü. fakat yine bir avuç 
kalmaktan kendini kurtaramadı. fyiki bizim çevremizin arkasında binler yoktu. 

70'Jerdeki yöntemle, 90'larda yeniden örgütçülük oynamaya devam edersek, 
örgütlenme çılnna7ım apcağımm sanmıyorum. 70'lerin ba§larında, gerek bir awç 
aydının bu i§lere önderlik etmesi, gerekse ilk örgütlenme deneyleri olması o dönem 
prtlartnda anJaııılıyor. Fakat 90'h yıllarda Kürt ulusal hareketi kitleselleşn4tir. 
Tüm ulusal katmanlar i§in içine girmekte, kendi taleplerini gündeme getirmekte
dirler. Bu koııullarda, llojev'ID L sayısındaki, 'Nasıl ve Niçin Yeni Bir Dergi?' 
makalesinde belirtilen: 'Bir örgüt, dergi ve gazete yoluyla kendisini tanıbr ve 
tammlar. Bir örglitün hüviye~ dergi ve gazete ile örgü! ür. Y me bir örgütün dışnda 
olan kimseler, fazlasıyla dergi ve gazete yoluyla örgütü takib eder. dergi ve gazete, 
temelde örgütün çalşnalarmda bir ayna vazifesi görür ve kamuoyu orada bilgilenir. 
Örgüt ~ kamuoyu ve yurtseverler bilgilendikten sonra, örgütil eleyirir, örgüte 
öneri sunar ve sonuçta, ya örgüte k~ durur ya da o örgütten yana taraf olur ... ' 
belirl~ bizleri hala 70'lerin ba§ındaki örgütçülük mantıgından kurtulamadığı
IDIZI yansıtmaktadır. O zamanda denilmiııt~ 'dergi çıkanp görüşlerimizi ya7ıp dağı
tıyoruz, millet okusun, beğenen gelir beğenmeyen gelmez". Birde günümüzde 
haberlqme ve ileti§im araçlan çok geli§tiginden, insanlara, radyoyla, TV'yle, tele
faıdarla, video araalığıyla görii§ler, bilgiler götürülüyor. Bir avuç insan bunlan 
seyretmiyor, milyonlar seyrediyor, bilgileniyor. Kürdistan dağında yll§ayan bir köy
lünün bile bir radyosu var ve dünyada olanı-biteni dinliyor, kafasında değerler 
oluşuyor ve muhasebe yapıyor. Artık dergi tek iletİ§İnı araa olmaktan çıkmışbr. 
Bunlan derken, derginin, gazetenin, yaynun önemini küçümsemiyorum. Örgütlen
mede elbetteki yayma büyük görevler düşüyor. Ama örgüt eşittir dergi veya tüm 
örgüt numarası bir dergi etrafında dönerse, yine aynı noktaya, 1970'lerdeki anlayşı 
geliyoruz. 

Tartşnamız gereken, çözmemiz gereken örgütsel problemler farklıdır. Ulusal 
ukrtulU§ saVli§UU önüne koyan bir örgüt; o ulusun tüm problemleri~ taleple~ 
güncel ve uzun vadeli hedeflerini tesbit edip çözmeye çalı§an, tüm alanlan örgütle
meyi önüne koyan, geleceğin toplumunun ve devletinin kurumlannı şimdiden 
bagrında ta§lyan bir örgütü nasıl olU§turmahyız? Şimdiye kadar niye böylesi bir 
örgütü bapramadık, bu noktalan üzerinde kafa yormahyız. Benim görebildiğim ve 
çözmemiz gereken birkaç noktayı belirtmek istiyorum. 

• Örgüt demek, aynı zamanda kollektif ve kurulsal yapılar demektir. Kollektif ve 
kurulsal yapılanm olll§turamayan, iç i§lerliğini bu yapılarla sürdürerneyen yapılar, 
farldı niteliklere dönüşürler. Bu yapıdan ne anlaşılıyor, bunu tartı§lp yerli yerine 
oturtmahyız. Örgüt; bir veya birkaç kişinin özel yetenek ve çabalanyla nu işlerlik 
kazanır ve onlann atadıklan kişi, komite v.s.'lerlemi oluşur, yoksa kollektif ve 
kurulsal yapılarla nu? ve bu yapılara ö2'gil değerlerle mi oluşur? Hemen her kesim 
ve örgüt, kurulsallıktan ve kollektiviteden bahsediyor, fakat yaşama ne ölçüde 
geçirilebil~ bu tartışyma konusudur. Insan, liderler, önemli kişiler; kollektivitenin 
bir ögesi oldugu zaman, o değerlerle donatıldığı zaman bir anlam kazanır. Artık 
yapıya yön veren, o 'harika' kişilerin söz ve müdahaleleri değil, kurulsal ve kollek
tivitenin değerleri yön vermelidir. 

• Örgüt içi demokrasi ve denetim mekanizmalannı yerli yerine oturtmak zo. 
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rundayız. Günümüzde hemen her kesim, farklı görüşlerin örgüt içinde bulunabil
eceğini söylüyor. örgüt içi demokratik Şeyişler, üyeler için bir güvence, bir yasa 
maddesi gibi olmahdır. Bu güvence, Merkez Komiteye, deği§ik komitelere karş bile 
olmahdır. örgüt içi demokrasi, aynı zamanda örgüt kitlesinin bir denetim meka
nizması sağlamasını da beraberinde getirnıelidir. !iderleri, M. Komiteleri nasıl 
denetleııecck, bunlar yetkilerini hangi zeminden alacaklar? Daha dogrıısu örgütün 
kendisini denetleyen kural ve kurumlar nasıl olmalı? Bu mekaninnayı yine "!iderler" 
ve MK'mı, yoksa örgüt kitlesi mi olU§lurınalı? Bu denetleme mekanimıalan, aynı 
zamanda atama, emrivaki §eyleri de ortadan kaldırması gerekirki, seçinıle organlar 
olU§IUrma, organ yönetme, seçimle gelindiği gibi, gidebilnıeyide saglamahdır. 

• Legal ve i11egal ça1ıpa biçimlerini, kendi ülkemiz kO§Ullaruıda somu~
hyız. Bu biçimler birbirinden nasıl aynhr? Legal örgütlerde bile, denetleme, demo
kratik davraııl§lar olU§IUrulmazken, göstermelikle olsa seçimler olmasına ragmen, 
illegal örgütlerde bu denetim ve demokratik Şerliğin olışnası şartlan var mı, yok 
mu? Varsa bunu saglayan mekanizmalar nasıl oturtulmalı? Denetimsiz bir veya 
birkaç ki§inin tasarruflan nu hep belirleyici olacak? Bu sorulara cevap aramalıyız. 

• örgüt, politikasını soyut ve onyıllar sonra konuşulacak §(lylere 
degil, güncel politikalar üretip uzak politik hedeflerle birlC§lirebilen, topluma 

her dönem altentaifler sunabilen, gündemi düşmana bırakmayıp, kendisi tayin eden 
bir progrann olmak zorundadır. Ne acıdır ki bugün Turgut Özal yalmz Türklerin 
gündemini degil, kürtlerin gündemini de belirleyebilmektedir. Onun açtığı günde
min ya arkasında gidiyoruz, ya da tavırsız kalıyoruz. Tavırsızhğımızıda sözüm ona 
uzak politik hedeflerle kapatmaya çalışıyoruz. Günlük ekmegiııi bile güçlükle 
çıkaran birinin, kendini zenginlik hayali içinde görmesi gibi. 

Bu belirtigim noktalan teorik olarak tam anlamıyla açımlayabilirim. Fakat bun
lan taı1ı§alım ve içeriklerini tar!ı§arak, birbirimizi tamarulayarak belirli sonuçlara 
varabiliriz. Makro politik tanrtşııalar yapıp adına politika bu deyip, hala on kişiyi 
bile birarada güçlülde tutanuyorsak, işin bışna dönmek zorundayız veya bu i§i 
bilenlere, gerçek sahiplerine buakmalıyız. 

Günümüzde birçok yaynı organiann da, yeni örgütlenme teorileri yazılıp çiziliyor. 
Elbette yazılıp - çizilmeli, tarll§llmalı. Ama bir nokta dikkatimi çekiyor: Geçmi§te 
örgüt kurup dıığıtanlar, eskiden savunduklan örgüt modelini bile gerçeldeştireme
den, pratik ve teorik eksikliklerini görmeden, en fazla bu kesim bu konuda konuşu
yor, yazıp çiziyor. Geçıııi§le ilgili her§eyi sayıp döküyor, bırakmadığı, söylemediği 
kalnuyor. Bu tür görüşler bana inandıncı gelmiyor. Çünkü, kendi becerisizliklerini, 
yarattıklan ucube örgüt modelleri konusunda, kendi kendileriyle bir hesaplışnaya 
girecekleri yerde, her §eyin suçunu bazı gerekçelerde anyorlar. Örnegin: Leninist 
örgüt modelini ele§tiren biri veya çevre, bu modeli tam olarak uygulayıp çıkmaz 
noktalanm, yaııb§lanııı yışıyıp eleştirmeleri farklıdır, Leninist modelle bile hiç 
ili§kileri olmayan eski "modellerini", dünyada bu modeli uygulayanlarda görülen 
karmaphklara dört elle sanlıp, bu gerekçeye baglamalan, bence kendi becerisizlik 
ve yıınlı§ örgüt nıaııtıldarının bir sonucu olarak savunma psikozundan ba§ka bir §eY 
degildir. 
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KÜRDİSfAN'DABİRLEŞİK ULUSAL BİR 
OTORiTENİN OLUŞTURULMASI HER 
ZAMANKİNDEN DAHA GÜNCELDİR 

Ihrahim GÜÇLÜ 

Yirmibirinci Yüzyıla 10 kala, dünyamız çok köklü degi§ik1ilderle kaqı karşıya 
kaldı. 

Toplumlann tarihine toptan bir bakı§ attığımız zaman, nasıl ki 1917 Ekim Dev
rimi, dünyanın çehresini d~en bir olay olduysa; S. Birligi'nde b3§layan ve bütün 
D<ığu Avrupa üllrelerine yayılan demokratik-ulusal reform - devrim karışığı eylem, 
dünyada yeni ili§kilerin ve yeni düzeniemelerin doğrudan ortaya çıkmasında itici 
bir dinamik oldu. 

Dünyanın bn yeni döneminde, insanın, kısa sürede tahayyül edemiyeceği olaylar 
gündeme geldi. Iki Almanya devletinin birl"§§llesi, Alman ulusunun bütünl~mesi; 
Sovyetler Birliği'nde cumhuriyetler, özeridiider ve otonomlar biçiminde Y3§3yan 
milletlerin, halk toplululdanmn daha fazla ulusal haklara sahip olmak, bağımsızlık 
ve özgürlük doğrultusunda yeni projeleri sunmalan; Yugoslavya'da aynı çizgideki 
geli§meler; Romanya, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve Bulgaristan'daki so
runun hükümet d~.gi§ildikleri ile kalmayıp, sorunun iktidar ve rejim degi§ik1ilderine 
dayanması, denilebilinir ki, olaganüstü gelişmelerdir. Daha öncede belirttigirniz 
gıbi, kimsenin de beldemediği cinsten gelişıııelerdi. 

D<ığu Dünyası ve onun etkisiyle tüm dünyadaki gel~melere baktığıınız zaman, 
köklü de.gi§ikliklerin: a) Sosyalizmin yeniden tartışılması, b) Ulusların haldan ve 
özgürlükleri, c) Demokrasi ve siyasal rejim ve d) fnsan hak ve özgürlükleri boyutun· 
da gündeme geldigi rahathlda görülebilimnektedir. Bu sorunların ulusal boyutların 
ötesinde, uluslararası boyutlarda bir değere sahip olduğu açıkUr. Ama, nasıl bir 
sosyalizm?, demokrasi ve siyasal rejim ve insan ve özgürlükleri sorunlan daha çok 
içsel, dünyanın haritasım deği§tirmeye aday sorunlar değil. Ancak ve ancak bu 
sorunlar, uluslarm bagımsızlık ve özgürlükleri sorunu ile bütünl~tiği zaman, dü
nyanın haritasım d~ecek niteliktedir. 
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Özellikle, Alınanya'nın birle§lllesi, Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerdeki 
ulusal sorunlardaki geli§meler ve değişmeler: Kürt ulusunu, her Kürt bireyini 
doğrudan etkilemi§tir. Dün birçok sıradan Kürt, Kürt yurtsever~ yurtsever örgütü 
için hayal kabul edilen Kürt ulusunun ve ülkesinin birliği sorunu, daha reel bir olgu 
olarak kailısma dikilmeye bıŞadı. Bu duygu, derinden derine i§lemeye ve geni§le
meye başladı. Geçıııi§te daha uzak görii§lü olan Kürt kesimlerinin bu yöndeki 
dii§ünce oluııumu çabalan, daha bir anlamlı olmaya başlandığı görüldü. 

Yırmibirinci yiieyı1a 9 kala Ortadogu'da patlak veren savll'jlll devam ettiği süre 
içinde ve hem de sonrasında, çok önemli senaryoların gündemle§Cceğinin ipuçlan 
görülmeye b"§§•nDIIJ durumda. ABD'nin öncülük ettiği müttefık güçle~ savaş 
bB§Iatırken, Saddam'nı Kuveyt'ten çekilmesi, silahlaruu sııurlandırma için caydırma 
ve Irak'nı bütünlüğünü korumaya çalşna amacı ile hareket etmesinin, çok kısa 
s~ tuzlabuz olduğunu, saVll'jlll pratiği gösterdi. ABD ve başını çektiği müttefık 
ülkeler, Saddam belasmdan kesinlikle kurtulmanm hesaplanot yapmaktadırlar. 
Saddam'dan kurtulmanın, Irak'a yeni bir statü kazandıracagı ve bölge hantasmda 
dqjipkliklikleri bile gündeme getirebileceginin uzak olmadığını görmek gerekir. 

Bunun içinde, dünyanm dört bir yanmda senaryolar çizilmekte. Bırakabm dü
nyanm uzak yörelerine gitmeye, Kürt ulusunun hesaplaşııak durumunda olduğu T. 
Cumhuriyeti devletinin bile çok ciddi senaryolar çizdiği gözden kaçnuyor. Bu 
senaryolarmm ba2ı verile~ devletin, Kürt sorunundaki geleneksel politikalannı 
sarsacak nitelikte olduğu yapılan açıklamalarla kendisini açığa vurmakta. 

Bu da, devam etmekte olan savaş, bölgenin çehresinde önemli değişiklikler 
yapacak. Ortadoğu bölgesinde yapılacak çehre deği§ikliğinin, geniş bir toprak 
parçası üzerinde yaoayan, dürt parçaya bölünmÜ§ Kürt ulusunun durumunu, çehre
sinin degişmesi aniamma da geleceğini ileri sürmek yaıılıı olmazsa gerek. 

Dünya ve bölgemizdeki bu luzh deği§im sürecine, Kürt ulusunun kendi özgücüyle 
katılması; bölgemİ2in çehresinde, haritasında bir deği§iklik olacaksa, bu çehre 
dqjipkliğini rengini ve yönünü kendi lehine çevirmesi için hazırlıklı olması gerekir. 

"Kürt ulusu hazırhklı olmalı" kavranu elbette soyut bir kavramdır. Bu kavram, 
Onun, yurtsever siyasal, demokratik ve kültürel kurum-kurulll§larının bu i§e öncü
lük etmesi, buna hazırhklı olmasıyla bir anlam kazanır. 

Kürdistanh yurtsever siyasal, demokratik güçlerinin ve kurunılarının hazırhklı 
olması verili duruma göre hem parçalı ve hem de bütünlü bir sorundur. 

Bu sorunun parçalı olmasının zorunluluğu, Kürdistan'ın ve Kürt halkının dört 
parçaya bölünmÜ§ ve dört ülkenin hegemonyası altında olmasından kaynaklanmak
tadır. Bu verili durumun sonucu, Kürdistan'ın her parçasında, deği§ik isim ve 
niteliklerde, siyasal, demokratik örgütlenmeler ortaya çıknll§lardır. Ve yine verili 
kll§llllar, her parçada, bütünün parçası niteliğinde olan deği§ik mücadele süreçle
~ stratejilerini ve hatta taktiklerini belirlemi§ durumdadır. Bundan dolayı, Kür
distan'ın her parçasında, tüm siyasal, demokratik örgütlenmelerin geleeckle ilgili 
bu günden hazırhklı olmalan gerektiği açıktır. Bu da, güçler arasmda sıkı ili§kilerin 
kurulması; ortak geııİ§, derinlikli demokratik platformların yaratılması ile mümkün 
olacaktır. 

Her parçadaki bu hazırhklı durum, bütünün hazırlanmasında ciddi bir arka plan, 
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bir alt yapt olll§turacağı da bilinmelidir. Kürdistan bütününü bağlayacak bir hazır
bbklığın, her parçadaki hazırlıklıhk)a doğru orantılı oldugu, matematiksel ve fızik
sel bir yasa olarak da önümüzde durmaktadır. 

Gelinen ııpmada dünyadaki deği§meler ve özellikle de bölgemizde sava§ sorunu 
ve saVa§ sonrasında, Kürt halkının Kürdistanı özgürle§tirmesi ve akabinde, Irak 
merkezi yönetiminin en geli§kiıı silahlanyla saldırması sonucunda; 2 milyon insanı
mııın ülkemizi terketmesi arkasında ortaya çıkan trajedi sonunda:Kürdistan ve 
Kürt ulus sorunu daha somut bir biçimde bölgemizin ve dünyanın salınesine çıktı. 
Her zamankinden dalıa somut bir dünya sorunu haline geldi. 

Bu enternasyonalize olmuş durum gerekli kıldıgı görevleri yerine getirme için; 
Kürdistanh siyasal güçlerinin, demokratik oluşumlannın ve bağımsız siyasi kadro
lannın ortak hedeflerde birle§mesi, temel sorunlarda i§ yapabilir projelerde aula§
malan, dünyaya kaqı taleplerinde merkezile§mesi ve plülarizmi içinde ta§ıyan bir 
tekle§meye gitınesi, bir zoruululuktur. Yoksa dünya ve bölge güçleri k~ da 
siyasal, askeri bir etkinlik sağlamak mümkün degildir. 

Son sözü ba§ında belirtirsek, sorun, Kürdistan'da Birleşik Ulusal Demokratik 
Bir Otorite'nin yaratılmasıdır. 

Bu yaıımda, özellikle bu yön üzerinde durmayı çerçeve olarak belirliyorum. 
Aynca, bu sorun yeni lartı§ma gündemine getirilen bir sorun degildir. Son 10 yılda, 
sık sık tartı§ma gündemine gelen, düşünce ve pratigiyle daha eski tarilılere dayanan 
bir sorundur. 

Bu birle§ik siyasi otoritenin yaratılıuası için, Kürdistan'ın her parçasında, deği§ik 
örgütlerin, deği§ik önermelerinin de olduğunu biliyoruz. Bu oldukça dogal bir 
olaydır. Bu günde, bu konuda fıkir ve öneriler Çe§itliligi içinde, en olumlu, verimli 
ve İ§lerliği olan biçim: Kürdistanlı siyasal, demokratik kurul~annın ve tek tek 
yurtsever kadrolannın tartı§malanyla bulunacaktır. 

Körfez krizi kO§Ullarında, Irak Kürdistanı Cephesi'nin son t'ıst Organ toplantı
sında bu soruna ili§kiıı aldıgı karar, sorunun tartışlmasına bir ivme kazandırdı. Son 
Kürt trajedisinin ortaya çıkması ile, Kürt ve Kürdistan sorununun enternasyona
lizme olınasıyla birlikte, pratik adımiann atılması ve çalı§nıalann yoğunlll§lınlma
smın gerekliligi, daha bir gözbatar durumda ortaya çıkmış durumdadır. 

Genel Olarak Tarihsel Arka Plan 
Bu sorunun da, düşünce ve pratik olarak geçıni§e dayanan bir sorun olduğunu 

belirtrui§tim. Düşünce ve pratik olarak tarihi eski olan bir sorunun, hangi yönleriyle 
bll§anya ulll§lığı ve hangi yönleriyle b8§8nya ula§madıgımn açığa çıkanlması, bu
lunduğumuz 8§8mada sorunun kolaniması ve b8§8nmn tll§laruu döı;emek için 
gereklidir. 

Bir saplama olarak görmek gerekir ki, Kürdistan'ın toprak parçalanması, siyasal, 
kültüre~ tarihsel bir bölümlenmeyi, parçalanmayı da getirmiştir. Parçalannıış bir 
ulus olarak Kürt ulusu, uluslararası ya da devletlerarası sömürge olma karakterin
den dolayı, bütünlüklü bir biçimde, kendi iç dinamiklerinin belirleyiciliginde, ilerilik 
gerilikleri, yenilmi§1ikleri ve zaferleriyle bir kültürü, tarihi ve siyaseti açı&a çıkara
maml§lır. Ulusumuz parçalanıııış, beyinlerimiz parçalanıııış, Y8§8m tarıımız parça
lanml§lır. Beynin parçalanması, ulusun parçalanması ve Y8§8m tarıımııın 
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parçalanması, mekanik bir olay olarak gündeme ge~ de; bu parçalaıııJII§ 
halimize değişik merkezi siyasi otoritelerin, kültürlerin, ideolojilerin ve ulusal özel
liklerin zora dayanan değişik kanallardan hükmetıneye b!!§laması; kürt ulusunun 
bilincinde derin tahribatlar yaral:ınl§lır. Ulusumuzun bilincindeki bu derin tahribat
lar, zamanla somut bilince dönÜ§IIlti§tür. Bu somut bilinç, Kürt ulusunun ve Kürdi
stan'ın bölünmii§lügiinün doğal kabul edilmesidir. Hatta baıı dönemlerde, ulus 
olarak ha§ka toprak parçalarma sahip olduğumuz, başka toprak parçalan üzerinde 
aynı ulustan kardC§Ierimizin olduğunun unutulınası, hafızamn unııtkanlı8J sorunu 
ortaya çıkınl§hr. 

Bu maddi ve manevi koşuiiarda §ekillenen yurtsever örgütler de, bilincinin 
parçab olarak i§e b"§laması doğallıjiını getirdigi ortada. Bundan dolayıdır ki, çok 
eski tarihlerde, 20. yüzyıhn ilk b"§larmdaki ulusal ayaklanmalar döneminde daha 
bütünlüklü ve Kürdistam olan Kürt insamn bilinci, direııi§lerin bastınlınasından; 
asimilasyon ve zor politikasıııuı sistemli bir halde sürdürülmesinin akabinde ortaya 
çıkan örgütlenmeler de, bilinç parçalanmışlıgı: Programlarında, tüzüklerinde, po
litika ve taktiklerinde kolaybkla saptanabilir. Bu örgütlerin oluşum biçimleri, pro
gramlan ve eylem anlayışlan derinlikle bir analize tabi tutuldugu zaman, parçanm 
örgütleri olmalan, sadece parça1aıııııışlığın maddi sonucu değil; bilinçte de kabul 
ediJıniı bir parçahlıktır. Elbette bu parçalı bilinç ve bu parçab bilincin gütlüğü eylem 
anlaYI§UII organize eden örgütlerin; Kürdistan'ın ve Kürt ulusunun birliği diye 
somut bir derdi olmaz!. Böyle bir dert olmayınca, buna uygun davr~ örgütlenme 
ve ili§ki biçimlerinin tayin edilmesi için çabalarm içine girilmesine de elbetteki gerek 
olmaz: Pratikte de öyle olmll§tur. 

Zaten 1970'1er öncesinde varolan her parçadaki siyasal örgütlerin ili§ki düzeyle
rine, binbirine önerdilderine ve her parça için önerdikleri siyasal ilkelere baktığınıız 
zaman, bu tespitimizin doğru oldugu saptamr. 

1970 sonrası yıiiar, dünya ve bölgemiz bir yere gelıııiştir. Ekonomik düzende 
kapitalizme doğru hızlı bir evrirule§llle, emperyalist sistemin etkisiyle kurulan yeni 
ili§ki düzeninin ve teknikteki geli§ıııe v.b.nin etkisiyle, Kürt insanının, ulusunun ve 
siyasal güçlerinin durumunda ve bilincinde de bir degi§me vardır. O tarihlerden 
sonra, Kurdistan'ın her parçasında Kürt ulusunun ve Kürdistan'ın birliği sorunu 
düşünsel planda gündemdedir. Bu sorunun dilijönsel planda geliştirilmesi için, 
perspektifler belirlenmektedir. Bu durumdan en fazla rahatsız olan Kürt kesimleri 
de, egemen solun etkisi altmda olan; ulusumuzun ve kendisinin kaderini egemen 
ulus soluna baglayan kesimlerdi. Ama egemen soldan ayrJ§811, gelenek olarak sol 
eğilimden gelen kadrolar ve örgütlenmeler, bu sorunda daha cesaretli dfu;ünsel 
atılınılarm içine girdiler. Bu sorunu, tartşııa platformunda, epeyce boyutlanyla ele 
a1mma §8IISUI8 sahip oldular. Hatta ismi geçen ve kozmopolitik sol denilebilinerek 
kesimler, bu düşünceleri, milliyetçi dfu;ünceler, sosyalizmden sapma ve emperya
lizmi-kapitalizmi güçlendiren düşünceler olarak mabküm etmeye çaiışıııışlardı. 

Ama doğrunun kendisi gerçektir. Kürt ulusunun ve Kürdistan'ın, emperyalist
sömllrgeci politikalar sonucu parçalan1lll§ olmasından dolayı, birliğinin de bir 
gerçeldige döoiışmesinin olanaklanın zaten sunuyordu. Bu tarihsel olanaklar ve 
giderek Kürt ulusunun degişik parçalarmdaki bireyler ve özellikle siyasal güçler, 
örgütlenmeler arasmda ilişkiler geliştikçe, bu dfu;ünce de geli§ıııeye ve daha somut 
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bir bale gelmeye ba§ladı. 
O günden bu güne baktığımız zaman, Kürdistan'ın ve Kürt ulusunun birliğinin 

gereldiliği, baklılıgı konusundaki düşünceler de geli§ınelerin oldugu tartı§m•smlır. 
Ayrıca, Kürdistan'ın değŞk parçalanndaki siyasal örgütler arasında, sorunun per
spektifleri konusunda aynhklar olmasma rağmen, birliğin genel sorunlan konusun
da ortak paydalar olduğu da, son tartı§malarla ve sorunun pratikçe 
gündemJe4mesiyle ispatlanmakta olan bir durumdur. 

1!17o-IIO ve Sonrası Tarihlerdeki Pratik Çalışmalar 
1980 yılından önce, Kürdistanlı örgütlerin ili§kilerine baktığımız zaman, sıkı 

ili§kilerin olmadığı; ayrıca, ili§kilerin belirli örgütler le sınır h oldugu görülecektir. 
Ayrıca, Güney Kürdistanlı örgütler arasında varolan çahşınalar ve kardeş kavgası, 
aynı 711manda diger parçalan ve bir bütün olarak Kürdistan'daki bütün siyasal 
örgütlerin ili§kilerini etkileyecek durumdaydı. 

Bu ili§ld sınırlılı8ı. siyasal güçler arasındaki olumsuzluk: Kamplaşınaya uygun bir 
ıarzda, Kürdistan'da ortak bir siyasal otoritenin yaratılması için gerekli olan çalı§
malan §Ckilleııdirmi§. Gerçekten de, 1980 öncesine bakıldıgı zaman, bu bloklaı;
maya uygun bir ili§ld ve çalşna vardır. Bunun sonucudur ki, bu konuda, KiP, 
Kürdistan Yurtsever birligi, Süriye Kürtleri Sol Partis~ fran Kürdistan Demokrat 
partisi ve Süriye Kürtleri ilerici partisi çok şekilli olmayan bir çalı§rna içindedirler. 
Bu çalşnamn §')killi olmaması, çagdaı; demokratik ve açık metodlarla yürütülme
ınil olmaııı, Kürdistan hareketi için sunabildiği geııi§ bir deney birikimi sözkonusu 
değildir. Bu konudaki bilgiler, yapılan çalışınalarm düze~ çalışmalara katılan 
örgütlerde ve o örgütlerin sorunılularmda saklıdır. Doğrusu bunun Kürt hareketi 
için bir eksiklik olduğunu hepimizin kabul etmesi gerekir. 

Nereden ba§ladıgı ve nereden bittiği belli ohnayan bu çahşınadan uzun bir 
dönem sonra, 1980 yıltnm baı;larmda, yeniden, Kürdistan'da ortak bir siyasal otori
tenin yaratılması için çabalar baı; gösterdi. Bu dönem, denilebilinir ki, Kürdistanlı 
güçler arasında ili§kilerin daha yoğun, daha açık ve daha genel oldugu bir dönemdir. 
Bunun yanında, Kürdistanlı siyasal örgütlerin bir kısım arasında çatışmalarm devam 
ettiği de gerçegin bir diger yönüydü. 

Bu çalışmaıun ba§latılmasında, KürdistanYurtsever Birliği (YNK} ve fran KDP 
öneri sahibiydi. YNK'ye göre,lrak-KDP'nin dışında bütün güçler bir araya gelerek, 
ortak bir siyasi otorite yaratabilirler. Bunun için de, ilk elden, her dört parçadan bir 
ya da iki örgütün temsilcilerinin bulunacağı bir komitenin olll§turulmasım öneriyor
du. AR'nin de bu komitede yer almasını istiyordu. 

Ala Rugari, güçler arasındaki ilişkiler~ her dört parçadan degerlendirdi. a) 
Bunun için bir komitenin olU!jtıınılınasına gerek olmadıgıın, YNK ile fran KOP'nin 
sunacaklan; toplanbda katılan güçlerin görüşleriyle zenginleştir ilecek ve deıi;i§tiri
lebilinecek bir gündem ile toplanbya Kürdistanlı güçleri çaıi;ırabileceklerini; çünkü, 
bem YNK ve hem de fran KDP, Kürdistanlı tüm güçler tarafından kabul edilebil
ecek ve güçlerine baglı olarak da ciddiye alınacak güçler oldugu görüşünde oldu
gunu ileri sürdü. Bunun içinde, komitede yer almasımn, en azından Kuzey 
Kürdistanlı siyasal güçler açasından problemler yaratabilecegini vurgu yaparak dile 
getirdi. b) Hiçbir Kürdistanlı siyasal örgütün bu toplanimm dışnda tutulmasının 
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doğru olmayacağını belirtti. Böyle bir platformun, Kürdistanlı siyasal örgütler 
arasındaki sorunlan da tartşp, sonuçlara varması gerektiğine göre, sorunlu olunan 
güçlerin platforına kahlmamalannın biçbir sorunu çözeıniyeceği tespitini yapb. 
Bundan dolayı, Irak Kürdistanı güçleri açısından Irak KOP'nin ve Türkiye Kürdi
stanı güçleri a9sından sorunlu olan PKK'nin de toplanbya kahlmasının, Şeriınizi 
kolayla§bracağı dÜ§Üilcesindeydi. c) Bunun yanında, platformda, Kürdistanh siya
sal örgütlerin iliikili buluaduldan Irak, fran ve Süriye ile ili§kilerin sınırlannın 
tartşlmasımn ve sonuçlara vanlmasının, üzerinden atiarnlmaz ve mutlaka tarb§ıl
ması gereken temel bir sorun oldugunu da öneri olarak sundu. 

AR, bununla esas olarak da, kürdistanh güçler arasındaki bu çalışmalarda ve 
platformun ollJIIUI'IIlmasmda: Genellik, e§itlik, açıklık (herkesin zamanında uygun 
biçimlerde bilgilcndirilnıesi) ve demokratiklik ilkesinin geçerli kılınması için azami 
ça1;ıanın gÖ6terilmesi gerektiğini önerıniş oluyordu. 

Bu önerileriıııize rağmen, belirli bir dönem soora: YNK, PSK-T, fran KOP ve 
Süriye Kürtleri flerici Partisi arasında bir komitenin olll§lurulduğu konusunda 
duyumlar ahndı. Aynı koıniteye Irak ve Süriye Komünist Partileri de gözlemci 
olarak katıldılar. Ama bu komitenin çalı§malan, belirli arahldarla şu veya bu 
düzeyde kamuoyuna yansıınııı olmasına rağmen, bütün boyutlanyla bir açıklık 
kazanmadı. Bu komitenin çalışmalarına da, geçmişte yapılan çalışmalarda egemen 
olan anlaYif ve metodlar, egemen oldugundan: kitleselleşme, bütün Kürdistanh 
örgütleri btınyesine alma, şansını bulamadan son buldu. Bu çalışma ile ilgili olarak, 
Rlyıo Azadi dergisinden yımlanlardan, daba kapsaınh bilgilerin biçbir zaman ka
muoyuna yansımadığı bilinmekte. Bu yaıı incelendiği zaman, bu konuda, diğer baıı 
sebeplcrin yanında, esas olarak fran KOP'nin bakış açısının, çalışmanın önünde 
eııgeller olUfUrduğuııu saptamak zor olmuyor. 

Tabi bu çalışma yine de eski çalışmalardan daba farklı olarak, belli bir yansı ve 
tartışma a1am buldu. Bu da bir gelişmeyi ifade ediyiır, diye düşünüyorum. 

Bu arada, Kürdistanh baika siyasal güçlerin, şu veya bu düzeyde, bu hedefe 
yönelik yaptığı çalışmalann da olduğu bilinmekte. 

Bu soruna ili§kiıı olarak, düşünsel plandaki açıhınlar ve tartışmalar, önermeler 
sürekli oldu. Ama pratik anlamda çalışmalann, belli bir dönemdir son bulduğu da 
bir gerçekti. TEYGER'in koruluşundan soora, Irak Kürdistanı Cephesi ve fran 
KOP ilc ili§kilerin korulmasına, ilişkinin biçimini tayine yönelik ~mal arın başla
dığı dönemde; Kürdistanh ulusal demokratik güçlerin birleşik gücünün yaratılması, 
Kürdistanİ bir örgütlenmenin yarabiması sorunu da yeniden gündeme getirildi. Bu 
konuda kaqılıldı olarak belirli adımlar abldı. Bu belirli adımların olgunlaşmasından 
soora, Kürdistanh bütün güçlerle bir araya gelişin şartlannın yarabiması sözkonusu 
olacaktı. Ama, bazen fran KOP ve Irak Kürdistanı Cephesi'nin ikisinin durumundan 
dolayı, ve bazende yine tek tek onların durumlarına ilişkin olarak bu çalışmalar 
gerekli bir olgunluga getirilemedi, süre itibariyle büyük bir aksaklıga uğradı, diğer 
güçlere gitmek için gerekli olgunluk saglananıadı. Bulunduğumuz aşamada da, bu 
güçler arasındaki ili§kiler, bu konuya baglı olarak da sürdürülmektedir. Bu ilişkiler 
olunıludur. Bu il~nin genelleşmesi için vakit geçirilmemesi gerektiğini bilmek 
gerekir. yoksa, sadece ismi geçen güçler arasında, bir olgunluga kavuşamadan, 
kitlcselleşcmeden ve ulusal demokratik potansiyelin örgütlü tümünü içine almadan 
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son bulma tehlikesi var; ya da belirli siyasal güçleri hannciıran sıradanl3§1111§ bir 

ça1ıpna olmaktan öteye geçemez. 
Bütün bunlardan vardığım sonuçlan genel batlanyla aktarusaın: 

1- Kürdistan'da ulusal demokratik güçlerin ortak siyasal bir otoriteye kaVU§Iur
ulması dii§üncesinin tarihi eskidir. Buna bağlı olarak, günümüze kadar devarn eden 

pratikler, bu yönden sürdiirülen çabalar olmll§lur. Ama bu sorun, daha kotarılabil

iıııııi§ değildir. Bu sonuçta, bu sorunda bütün yönleriyle gerekli olguııla§manın 

olmadıgım göstermektedir. Bu sorunun kolaniması için, çabalann daha da yoğun

la§tınlması gerekmektedir. 
2- IDusal Demokratik güçlerin siyasal bir otoritede birle§tirilmesinin önünde 

ça1ıpna tamna ve yönteme ili§kiıı sorunlann ötesinde, b~ ciddi stratejik engel

lerin olduğunu görmek gerekir. Bunu ileriki sabriarda açmaya ~cağım. 

Veıill Duruma Baglı Olarak Varolan Engeller 

Bugüne dek Kürdistanh siyasal güçlerin, Birle§ik Ulusal Demokratik Bir Otori

teyi yaratamaması, siyasal güçlerin istememelerinden kaynaklannuyor. Bu otorite

nin yaratılmamasında, elbetteki sorunlann en ~a siyasal örgütlere bağlı olduğu 

bilinmekte. Ama istegiıı ötesinde, siyasal örgütlerin her parçada sahip olduğu 

konumlamalar, bu sorunun kotarılmasında ciddi engeller olll§lurmuştur. Buna, 

tecrübesizlik ve verili duruma uygun alternatif d~ünce, pratik ve örgütlenmelerin 

yarablamaması eklendiği zaman, işin daha karma§ık hale geldigi açık. Onun için, 

hamhkh olmak ve öneri üretebilmek için, bazı ana, stratejik problemlere İ§aret 

etmenin yararlı olduğunu d~ünüyorum. 
• Kürdistan'da ulusal demokratik mücadelenin stratejik hedefleri incelendigi 

zaman, her parçada farklı farklı stratejilerin ve programiann öngörüldüğü hemen 

saptanacakbr. Ulusal Demokratik Güçler, Kuzey Kürdistan bağımsız ve demokra

tik bir toplum ve agrrhkla devlet olmayı; Güney Kürdistan'da önceleri gerçek 

otonomi ve §inıdilerde Federatif Demokratik bir Irak Cumhuriyetini; Dogu Kürdi

stan'da otorromiyi ve Kuzey Bab Kürdistan'da idari ve kültürel özerklig i öngörmek

tedirler, bunun için mücadele etmektedirler. 
• Kürdistan'ın her parçasında ulusal demokratik mücadele farklı farklı 8§81118· 

larda bulunmaktadır: Kuzey Kürdistan'da siyasal ve silahb mücadele karşmı bir 

ll§llllla, Güney Kürdistan'da geri adım al:ıııış bir silahb mücadele, Doğu kürdistan'da 

silahb mücadele ve Kuzey Bab Kürdistan'da siyasal-örgütsel demokratik mücadele 

gündemdedir. 
• Kürdistan'ın her parçasından mücadeleyi omuzlanıış olan güçlerin, uluslararası 

ilişkileri ve özellikle de sömürgeci devletlerle olan i~Şd~eri de önem taşmaktadır. 

Kürdistan bölünmüş ve sömürge bir hale getirilmiş bir ülkedir. Kürdistanı parça

layan ve sömürgele§liren ülkelerde, T. Cınnburiyet~ Iran, Irak ve Süriye devletleri

dir. Kürdistan'ın kurtuluşu içinde bu devletlere kacy. bir mücadele, hem de dişe di§ 

bir mücadele devarn etmektedir. Ne yazık ki, bu gerçeğin yanında, Kürdistanh 

siyasal örgütler de, bu devletlerle §ll veya bu düzeyde ili§kili durumdadır. Bunun 

Kürdistan tarihinin ve ulusal kurtuluş mücadelesinin en dramatik olaylanndan biri 

olduğunu belirtmeye bile gerek yok. 
Kürdistan'da ulusal kurtuluş hareketinin bu parçalı ve farklı konumlanması, 
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birlcŞk ulusal demokratik bir örgütsel otoritenin yaratılmasını engelleyen ciddi bir 
etken olduğu ortada. Özellilde sömürgeci ülkelerle ili§kiler, Kürdistanh güçlerin 
açık ili§kilerini, ulusal ve uluslararası planda ortak ve aktif tutum tabnnıalanıu, yine 
ulusal ve uluslararası planda ortak örgütlenmelere gitmesine engel olma özelliğiııi 
bugüne kadar taşıml§lır, 

Her ne kadar, bu sorunla ilgili olarak olumludan yana geli§en egilimler, farklı 
bakıt açıları ortaya çıkmakta ise de: Günümüzde de bu gerçek bütün varlıgıyla 
devam ediyor. Birle4ik Siyasal illusal Demokratik Otoritenin Yaratılması için bu 
engellerin aşılması için, özel çaba göstermek; ona uygun biçimler bulmak gerekligi
ne daha öncede i§aret etmi§tim 

lllrlefik Ulusal Demokratik Otoritenin Bileşimi 
BirlC§ik ulusal demokratik otoritenin, Kürdistan'ın tüm ulusal demokratik po

tansiyeli bünyesinde banndırması, örgütlernesi bir gerekliliktir. musal demokratik 
potansiyelinde örgütlü güçler kanalıyla sağlanacağı açıktır. Ancak böyle bir karak
terle, birle4ik ulusal demokratik otoritenin giderek kitlesellC§IDCSi. tüm ulusu temsil 
etme gücünü yaratması, kitle tabanını genişletmesi ve sözü dinlenir etkin hale 
gelmesi olanaklıdır. 

Kürdistan'da örgütlll ulusal demokratik potansiyelin çeşitli sınıfsal ve toplumsal 
nitelikleriyle açıp çıktıgı gerçegi de ortadadır. Bunun için de, örgütlü ulusal 
demokratik güçlerden kastıınız sadece siyasal örgütler olmamalıdır. Halkın tüm 
örgütlü ulusal demokratik güçleri olmalıdır. 

Bunun için, bu otoritenin bilC§imi, Kürdistanh siyasal örgütler, yıgınsal demokra
tik örgütler (gençlik, halk dernekleri; yazarlar birligi, hukukçular birligi. doktorlar 
birligi v.b.) ve bagıııısız ulusal ki§iliklerden olışnalıdır. 

Bu noktada nasıl bir örgütlenmenin yaratılacagı sorunu bilyük bir önem taşımak
tadır. Kürdistanh örgütlü güçlerin, bir bölüm öncesinde belirlediğim konumlan 
gözönüne alındıgı zaman, iki biçimde örütlenmenin yarahlm•sının olanaldan var. 

Birind Biçim: Kürdistanh tüm siyasal örgütlerin temsilcilerinin, demokratik 
yığın örgütlerinin ve bağımsız ulusal ki§iliklerin bir araya gelerek, açık temsile 
dayanan bir örgütlenmeye gitmeleri; örgütlenmenin programını, tiizüğiiııü yaratma
lan, buna bağh olarak olguni8§1Daian ile mümkün olacakbr. Verili durumda, bu 
türden bir Kürdistanı örgütlenmenin yaratılması zor görünmekte. Daha önceki 
bölümde belirlediğim. siyasal güçlerin dış ili§kileri engel olll§turabilir. 

Odnd Blçlm: Siyasal örgütlerin ve demokratik yığın örgütlerinin dogrudan tem
siline dayanmayan; siyasal örgütler, ve demokratik yığın örgütlerinden gelen doğ
mdan temsilci durumunda olmayan unsurlarla, bağıınsız yurtsever unsurların 
olU§tnracaklan bir örgütlenme olur. Bu örgütlenmede, siyasal örgütlerin dogrudan 
temsili durumu olmadıgı için, verili durumda varolan dış ili§kiler bankatını ll§abilme 
§811S11l8 sahip olması daha olanaklıdır. Elbette böyle bir örgütlenme,giderek sömür
geci lllkelerle ili§kileri sımrlandırma §8111annı da yaratmaya çalı§acağı için, zaman 
içinde bu örgütlenmenin biçiminin deği§tirilmesi olanaklıdır. 

Nud Bir Protvam ve Çalışınalann Agırlıklı Yönü 
Kürdistan'ın ber parçasındaki siyasal örgütlerin, degi§ik stratejiler öngördüğünil 
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belirtmi§tiın. Bu durum, birle§ik ulusal demokratik otoritenin örgütsel yapısının 

programının ortaya çıkarılınasında da, zorluklar çıkaracağı ortada. Bunun için, her 

parçadaki güçlerin kendi program ve stratejileri dayatmalan, bu örgütlenmenin 

olmaması anlamın• gelir. Bunun için, Kürdistan' m tüm parçalan için geçerli olan, 

tüm siyasal güçler tarafından kabul gören ve evrensel ölçülere de denk düııı:n 

paydalarm bulunması yoluna gitmelidir. 
Bunun için de, Kürdistani örgütün programı, Kürt ulusunun Kendi Kaderini 

Kendisinin Tayin Etmesi'ni ortak payda olarak kabul etmelidir. Program, bu ilke 

temelinde detaylandınlmahdır. Bu ilke, Kürt ulusunun tüm diğer uluslar gibi sahip 

olması gereken tüm haklara sahip olmasını öngörmektedir. Bu ilke, evrensel geçer

liliği olan, Kürdistanh siyasal güçlerin kendi parçalarındaki verili duruma baglı 

olarak belirleıııiıi olduklan stratejik hedefe de aylan dii§meme durumundadır. Bu 

program çerçevesinin, kürdistan'da ve bölgemizde Kürt sorunun kazandığı evrim

le§ıııeye paralel olarak derinlC.'jip, genişleyeceği, gün be gün Kürdistanlı siyasal 

güçler arasında ortak pa ydalarm fazlalll§lığı bir düzlemi yaratacaktır. 

Kürdistani örgütlenmenin, bu program çerçevesinde, pratikçe yapacağı i§lerin 
daha ziyade uluslararası alandaki çah§J!!alarda bir ağırhk t8§1yacağı açık görümnek

te. Dolayısıyla bu örgütlenme; ilk planda uluslararası planda temsil yetkisini t8§1ya

eak, Kürt ulusunun sorun1annı uluslararası planda sürükleyecek bir örgütlenme 

olacağı verili durumca daha reel görümnekte. Ama bu, Kllrdlstunl Öı-gütiln, ulusal 

plandaki i§leri, sorunlan çözünılemeyeceği anlamına gelmez. Tersine, her parçada 

mücadele yilrtlten örgütlerin strateji ve temel taktiklerine aylan olmayan; mücade

lenin genel doğrultusuna ters dü.§J!Ieyen tüm sorunlan çözmeye, bu sorunlarda 

ortakiS§J!Iaya çal1§8calrtır. 
Y me Kürdistan sorununun evrimle§J!!esine baglı olarak, hem ulusal ve hem de 

uluslararası plandaki i§ler eııit ağırhkh bir duruma gelecek. Hatta giderek ulusal 

plandaki i§ler, aguhkh yönii olll§luracaktır. 

Kllrt Toplanblan ve Ulnsal Otorite Sorunu 
16-17 Şubat 1991'de, Kürt Enstitiisiiniin çağrısı üzerine, Kürdistanlı siyasal 

örgütlerin böyilk bir kesiminin, yığınsal Kürt derneklerin temsilcilerinin ve degi§ik 

iilkelerden gelen birçok aydının katıldıgı, Kürdistani bir toplantı yapıldı. Bu toplan

tıda, Kürdistamn biitiin parçalannın iradesi §U veya bu ölçilde yansınıa olanağını 

buldu. Toplantı da, Kürdistan hareketinin dünü, bügünü; taktikleri ve programatik 

görli§leri üzerinde önemli tarlı§J!!alar yapıldığı gibi; örgütsel yapılanması üzerinde 

de ciddi tartı§J!!alar ve önermeler yapıldı. 
Kürdistan Hareketi'nin örgütsel yapılanmasına ili§kin tartı§J!!alarda, Kürdistan 

ulusal demokratik hareketinin, ulusal ve uluslararası planda bir merkezi siyasal 

demokratik bir otoriteye kaVU§Iurulmasının, aciliyeti ve önemi üzerinde duruldu. 

Bu toplantıdaki tartı§J!!alar, ge~e ileri sürülen görii§lerin ve yapılan çalı§mala

rın, daha zengin bir sentezini olll§lurma durumundaydı. 
Bu toplantının sonucunda, birçok önemli sorunun en b8§1Uda, Kürdistan'da 

ulusal demokratik bir siyasal otoritenin olu§!urulması sorunu, bir çerçeveye kaVU§

turuldu. 
Sonuç bildirisinde bu noktada yapılan ana tespitler §Öyledir: 
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1· Kürt Hareketi tarihi bir dönemden geçmektedir. Bu tarihi dönemde, dünyada 
olup-biten hadiselere ve Körfez savii§IIUI bağh olarak, Kürt halkının yapdığı Orta
dogu bölgcsiııde sıretajik değiprnler gündeme gelebilir. 

2- Bu tarihi dönemde, Kürdistan Ulusal Kongresi'nin en erken bir zamanda 
toplanmasının önemi büyüktür. Bu kongrede, mücadelenin ortak stratejisi tespit 
edilebilineceği gibi, Kürdistan ulusal demokratik hareketini, uluslararası alanda 
temsil edecek bir örglltlenmeyi yaratması da gerekmektedir. Bu örgütlenme, ulu
slarar8Sl örglltler ve platformlarda, Kllrt balkını temsil etme yetki ve görevinde 
olabilecektir. 

3- Kongrcııiıı, Kllrt balkını adil, demokratik ve genel bir biçimde temsil edebil
mesi için, Kürdistanlı siyasi parti ve örglitlerin ve toplumsal örgütlerin temsilcileri
nin ve Kllrt aydmlanmn kongrede bulunmalan gerekmektedir. 

Daha sonraki günlerde, Mart ayında, Stockholm'de yapılan Kürt Konferansı 
sonraııında, Konferansa katılan Kürdistanh siyasi örglitlerin temsilcilerinin ve bag
ımsız siyasi, diplomatik, edebi ve kültürel kadrolannın yaptıgı toplanbda da, iize. 
rinde eo çok durulan ve iizerinde yakl'l§'mlar yaratılan sorunun bu olduğu da 
bilinmekte. 

Ayrıca, 3,4 ve S Mayıs 1991 gliulerinde, J'sveç'te, Kuzey Kürdistanh örgütlerio 
bllyllk bir kesiminin, bagımsız siyasi kadrolann J'sveç'te bulunanlannın ço8unluğu 
ile yaptıklan toplanbda da, Kürdistanda birle§ik siyasi bir otoritenin yaratılması 
sorunu, can aha bir sorun olarak ele almdı. 

Bu toplanblardaki tarlı§malar ve toplantılano sonuçlan da, Kürdistan ulusal 
demokratik hareketinin, ismi geçen soruoda belirli bir olgunluga gelindiğini göster
diği gibi; dayatan bir görevle kaqı karşıya olduğumuzu da, bir kez daha, habrlat
maktadır. 

Bulunulu .....,.•da nasıl Bir Adım? 
Körfez Sav'!§'. ve akabinde, Güney Kllrdistan'm kısa bir dönem de olsa özglirleş· 

ıııesbıla ortaya çıkardığı trajediden sonra, Kürdistan sorununun bölgede ve dünya
da önemli soruolar arasına tiL'jllldığı gerçeği ortada. Bu gerçek, kendiligiııden, 
sorunlanmızm çözünıleııeceği anahtanm bize vermiyor. Tersine dünyanın ve böl
genin gündemine brmanmakra olan ülkemiz-halkımız sorununun güncelle§mesi; 
soııınların:ııım çözlimünde dayaba ve etkili olmak, bizim çabalannuzla ve örgütlü
lliğilmllzle oranbhdır. 

Bu da, Kllrdistanh tüm ulusal demokratik potansiyelin, ulusal ve uluslararası 
alanda kendisini yansıtması ve ortaya koyması ile mümkün olabilecektir. Bunun da 
yolu, Kürdistanh ulusal demokratik potansiyelin siyasal ortak bir otoriteye, örgüt· 
lenmeye kaVIJIIUrulınası ile mllrnkündllr. Bundan dolayı, zaman kaçırmadan adım
lann, hem de hızh adımiann atılması gerekmektedir. 

Bulunduğumuz ll§alllada, Kürdistanh güçlerio hem Kllrdistan'm her parçasında 
ve hem de genelinde, ilişkilerinin olumlu oldugunu söyleyebiliriz. Özellikle, geçmiş 
yıllarda bllyllk bir sorun olan, Güney Kürdistanh siyasal güçler arasındaki olum
suzluldarm çözünılenmesi; cephe tarzı bir ortak örgütlenmenin ortaya çıkması, 
iliikilerin daha da olumlulapıası; sorunlarm daha pratik bir biçimde çözünılenme
sine ivme kazan,..,. 
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Bu olumlu tablo içinde, PKK'nin, Kürdistanh bütün siyasal güçlerle varolan 
sorunlannda gündemde oldugu devre dış tuhılamaz PKK'nin, Kürdistanh güçlerle 
olan ili§kileıiııi olumludan yana d~ek için, bugünden bir çaba içine girmesi, 
bu boyuttaki temel yanlışlarından iradi ve eylemsel planda vazgeçmesi, sorunun 
çözümünü kolayla§tıracağı açıktır. Aynca, Kürdistanh yurtsever örgütler, birle§ik 
ulusal demokratik örgütsel süreci başlattıklan zaman, b3§8rtya "18§J1!ak ve yapının 
yordamınca oturması için: 1- Birle§ik ulusal demokratik örgütsel otoritenin önünde 
engel olarak duran pratik sorunlan saptaması, bu sorunlan tartışına yoluyla hal 
etmesi, 2-Yıne birle§ik ulusal demokratik örgütsel otoritenin yaratılmasının önünde 
engel duran siyasal sorunlan da çözümlemesi, 3- Örgütlenme için gerekli olan 
maddi ve manevi §8rt1arı olgunla§tırması gerektiği de açıktır. PKK ve benzeri 
sorun1ann, bu çerçevede ele ahııması gereken sorunlar oldugunu dii§ünüyorum. 
Bunun içinde, her Kürdistanh siyasal gücün kendisini gözden geçirmesi, geleceğe 
yeni ufuldarla bakabilmesini önüne koyması; ulusumuzun genel çıkarlannı, parti, 
örgüt, kariyer ve §etlik gibi olumsuz unsurlann önüne çıkarabilmesini kabul ettt:iği 
noktadan sonra, varolan sorunlann çözümlenmemesi için hiçbir neden olmadığını 
bilmek gerekir: Dünya halklanınn ve uluslannın mücadeleleri de, bu tür sorunlann 
çözümlenmesi için zengin deneyleri bize sunmaktadır. Daha yakma baktıgınıız 
zaman, ballammn ulusal demokratik mücadelesi bunun örnekleriDi içinde t8§1yor. 
5~ ve özellikle 10 yıl öncesinden hiçbir zaman çözümlenemiyecegi konusunda 
kanaatierin yaygın olduğu, Güney Kürdistanh güçler arasındaki sorunlann, çöziim
lenebiliindiği, çözümlendiği kaqınıızda duruyor. Bütün Kürdistanh siyasal güçlerin, 
yurtseverlerin bu deneye bakmalan bile, sornnlann çözümünde daha rahat olun
ması gerektiğini rahatlıkla göreceklerdir. 

Bu konuda ilk adım, verili duruma göre; Irak Kürdistaıu Cephesi, TEVGER ve 
fran KDP arasında bu sorunda varolan ilişkinin genelle§tirilmesi, tüm kürdistanh 
siyasal örgütlere, demokratik yıgm örgütlerine iletilmesi gerekmektedir. Bu ismi 
geçen üçlünün, ikili görii§melerle bir toplantı düzeulemesi gerekir. bu toplantıda, 
anlayı§, metod, örgütlenmenin biçimi, proğramı ve katılacak bağımsız yurtsever 
§ahsiyetler v.b. gıbi temel sornnlanna ilişkin öneriler somu~ya gidilmeli, 
güçler arasında kimlerin bu örgütlenmeye katılıp katılmayacaklan netle§!irilmeli
dir. 

Bu netle§tnenin saglanm•sından soma, bu çalı§ıııaya katılacak, örgütlenmeyi 
yaratacakların ortak iradesi ile olU§Iurulacak komisyon çalı§ıııalanna dayanan; 
7J!tnam, yeri tayin edilen bir kongrenin hamiamuası yoluna gidilmelidir. Bu kongre, 
amaçlanan örgütlenmeyi karar altına alacak en üst organ olabilmelidir. 
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KÜRDiSTAN BABARI HAKKINDA 

BİRKAÇSÖZ 

HAtlCEYAŞAR 

İran ve Irak, aralannda 9 yıl boyunca sürdürdülderi saVll§l bitirip anlaşma prt
lannı hamlanmaya koyulduklannda, bu kıyasıya sa\'ai!a kaqı kaqıya gelen iki 
düpıammn arasındaki çeli§ınedoen yararlanmak isteyen Kürtler, Kürdistan dıpnda 
ba§ka yerde ba§an1ı olabilmesi muhtemel böylesi bir reel politik takliğin ceremesini, 
Helebçe'de 1 yıl öncesinden ôdenmeye ba§laııııştı. Böylesi bir bir Pirus zaferinin 
"kahramanı" Saddam Hüseyin ve franlı mollann, 9 yıl boyunca sürdürülen bu 
anlamsız saVli§IU k efaretini yilkleyecekleri birilerini, Kürdistan' da arayacaklan açık
tı. Kürt halkı bir kez daha, reel politika taktiklerinin bedelini ödeyecek ve yeni 
Cezayir anl!l§magmn ilk kurbanlan olacakb. Nitekim anla§M8 masasnda, üzerinde 
ilk elde hemfikir olunan madde; Kürtlere kaqı ortak tavır takınma ve "birbirlerinin 
Kürtlerine yardım etmeme", yani birbirlerine kaqı Kürt silahını kullanmaktan 
§İmdilik va7geçmesi maddesi oldu. Her iki devlet de, 9 yıl boyunca "yardım" ettikleri 
Kürt örgiltleriyle olan ili§kilerine, kendi aralanndaki son anl•§D'ayı hemen yanst
maktan kaçınınadılar ve bundan sonra, "herkesin kendi b!l§llllll çaresine bakmas 
gerektiğini" açık açık ifade ettiler. Kürtler iki ateıı arasında kaldı. Bu uzun saVli§IU 
kazandırdı8ı tecrübeler ve solistike silahlarla donablmış ordular, birbirlerine kaqı 
kazanmadıklan zaferi, her türlü destekten yoksun ve hiçbir anlamda C§it olmayan 
ve devletlerin biçimini tayin ettikleri §ardarda, sürdürülen bir sava§la kaqı kaqıya 
bırakıldılar. Kürdistan'ın her iki parçası da yeniden i§gal edildi. Hele Saddam 
Hüseyin Irak devlet güçlerinin tüm tarihi boyunca, bütün olanaklarına ragmen bir 
türlü egemenlik kuramadJ8ı bölgelere nihayet girme ve i§gal etme §Crefme nail 
olabilmek için, "Ta§ üstünde la§ bırakmayacağım" dediği Güney Kürdistan'da, 
dünyanm 4. büyük askeri gücü olduğunu kanıtlamakla gecikmeyecekti. Tüm köyle
rini bo§alttığı, kuyular ve diğer su kaynaklarını çimento ile kapattığı Kürdistan'da 
kimyasal silahiann sağladJ8ı imkanlan sonuna kadar kullanarak, daglannda bile 
yıllarca hiçbir canlımn barınmasını i.mkansız hale getiriyordu. 
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Böylece SOii yıliann sonunda Kürtler belkide tarihlerindeki en büyük yenilgiyi 

tadıyorlardı.lki dii§D'amn kendi aralanndaki bu yeni anlaşmalan, 75'te Cezayir'de 

imzaladıldan anlii§IDamn Kürtlere ödetilen bedelinden kat be kat fazla pahalıya mal 

oldu. 
Yalnız bu kez Kürtler, ödedikleri bedelin ağırlığına ragmen, dii§ymaıılanna 

75'teki zevki tattırmadılar. Çaresizliklerini, yalnızlıklannı açığa vurmadılar ve tesli
miyeti kabul etmediler. Varolan cephedeki birliklerini daha da peki§tirerek, kıSitlı 

olan jmkanlannı birlikte sonuna kadar kullanarak, bir süre sonra yedi düvele kafa 

tntacak olan Saddam'a kaqı ayakta kalmaya ve mücadele etmeye devam ettiler. 

Saddam bu kez, zaferinin tadını gönlünce çıkaranuyordu. Cephe içinde kenetlenen 

Kürt örgütleri, kendilerini en kötü ihtimaliere kaqı da lıazırhldı tutmaya çalşyor

lardı. Bu anlii§JDa, iki noktayı Kürdistauh örgütler açısından bir kez daha açıga 

çıkarıyordu: 
Reel politikamu ofikasitesi bir çok yerde tecrübe ile ispatlaıııtll§ olan," diŞnanlar 

arasmda varolan çeylİ§melerden yararlanma' taktigi Kürt örgütlerinin var olan 

halde sürdürdükleri biçimiyle, fayda yerine zarar veriyor. Kürt hallanı, diŞnanla

nnın birbiririyle olan çelİ§melerinde kullandıklan bir araç haline getiriyor ve yüzy

ıllardır devam eden bu oyundan Kürt halkı, herseferinde bir öncekinden daha 
zarar h çıkıyor. Çünkü hala i§e yaraması mümkün ve Kürtlerin de kendi lehlerine 

çevirebilecekleri bu taktigi Kürt siyasal hareketleri ~ yerde ve yaıılı§ partöner 

ile gerçeldeıjtirmeye çalşyorlar. Kürtler, aralanna konan suni sınırlara rağmen 

hala acb Kürdistan olan, tek bir ülkede yaşayan bir halktır. Ve bu halkın 4 ayn 

ba§kentte konaklıyan bir tek dÜ§manı vardır. Kürdistan'ın bugünkü statüsünden 

yararlaııan bir tek sömürgecl güç var. Cezayir'de bunun adı Fransız devleti ldl. 

Ktlrdlstaa'da bu dÜfJDan gücün, TC, fran, Irak ve Süriye gibi dört adı var. Bir 

blltünOn kendi Iç çell§meslnden, dışandald bir dilşman gücün bunlann kendi 

nzıılarışla Istifade edebilmesi Ise, eğer Kürt slyasllertnln deve kıı§o politikasından 

kaJnaldanınıyorsa, qlyanm tabiatma aykındır. Bu tek dÜ§manm parçalan, kendi 

Iç çatqmalannda, ortak diŞnandan yani Kürtlerden, kürtlerin nzalan oranında, 

yararlamrlar. Ama bu ili§kiden, Kürtler asla çıkamazlar. Böylesi bir ili§kide Kürtler 

en ufagmdan bir mevzi elde ettiideri anda, diŞnan güç, ili§kiyi keser ve dünkü 

düpamyla aralanndaki çelİ§meyi başka bir münasip zamana erteleyerek, ortak 

Kürt dii§JDanma kaqı birle§mekte hiçbir sakınca görmez. Gtiney Kürdistan'daki 

son gelipıeler kaqısmda Saddam Hüseyin'in ve Türkiye'nin yeminli dilşmanı 

oldııjıı siiylenen Hallz Esat'ın ve Rafsancani'nın Irak'ın toprak bütünlügiinü, 

Saddam'a arka çıkacak kadar savunmalan, bu 4 devletin Kürdistana kaqı olll§tu

rulan bir bütünün parçalan oldugunu açıkça, bir kez daha göstefll#ir. Bunun böyle 

olması ise, anlaplır bir §eydir. Her devlet, kendi çıkanın het§eyin üstünde tutar. 

Kürt hareketi tehlikeli bir boyuta ula§tığında, bu tehlikeden zarar görevcegi kesin 

olan 4 devletin güçlerini birleyirmeliri kadar doğal ve anlaşiabilir başka bir §eY 

yoktur. DGAaJ olmayan, defalarca tekrarlanan acı tecrübelere rağmen Kürtlerin, 

hala bu devletlerden herhangi birinden bastığı dalı kesmesini beldemelerldir. 

Moral değerler esas alınarak, reel politikanın yapılanuyacagı bir kez daha ağır 

bir bedel6clenerek g6r01dü. 
Yenilgiden çıkarılııııw gereken ikinci ders ise, Kürt halkmm yüzyıllardan bu yana 
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sürdürdiilderi mücadele biçimini artık şöyle bir gözden geçirmelerinin vaktinin 
geldiği gerçeğinin kendisini dayattığıdır. KOrtleri, asırlar boyu dii§man saidıniann
dan koruyan dağları, 20. yüzyılın sonunda güçlüterin elinde biriken sofıstike silahlar 
kaqısında güçsüz kahyar ve kendisine sığınanlan koruyamamak bir yana, bunlara 
tehlikeli tiızaklara dönii§üyor. Ö2'giirlük için kullamlan mücadele biçimi ve dağlar, 
ebaretin araçlan haline geliyor. Artık geniş bir alanı koııtrolünde tutmak ve 
ytlzblıılerle ~bir silahlı kuvveti harekete geçirmek, avant'IJ olmaktan çıkıııJI, 
bııiı-Iıhit ve~ çabuldıqtıran dezavant'IJIIII'Il dönil§ıııllştllr. Çünkil, birbi
riDe ept oiıııayıııı ve de ild ayn devlet olmadıklan müddetçe biçbir zaman qlt 
olıııımıtŞaQk JwkanJarla, egemen olanm saptadığı zamanda, yerde ve biçimde, 
A\lllllllak zoruııla. Biiylesi bir saVII§ta nçak, bilgisayar ve ldm,evi sallbm icat 
edlldliJiılr çaidıı, bu imkanlan elinin altında bazır tutan devlet gtlciine karp ne 
Jıa4ar aeııJI lılr alu elde tutuluyorsa, düşmaum beden o kadar vazıblll§tınlıyor 
ve ı.,ı o kadar kolaylııpıntıyor, demektir. silabit gtlciin, insan malzemesi olıırak 
ıırtıııuı Ise, lıılıç1ara yani pazu giiciine ibtiyacm ber gtlu biraz daha azaldığı bir 
çaidıı, besleııecek, barmdınlacak, kiilfet sayısmı artırmak demektir, Dört taraftan 
dii§manla sanh Kürdistan'da ise bu durum daba vabim sonuçlara, neden olmakta
dır. Ö2'giirlük §ian ile yola çıkmı§ bu yüzbinlerin, sadece kannlarun doyurabitmek 
için Kürdistan'm ~lüğünü dÜ§manm bir kanadma ipotek etmek gerekiyor. 
Bunun ayrımına aa tecrübeler sonucu varan Güney Kürdistanh örgütler, 88 sonrası 
PC§IIIerge ve PC§IIICrge ailesi sayısım tedrici olarak azaltmaya bll§ladılar. Şehir 
örgtltienmesine özel önem ve ağırhk vereceklerini ilan ettiler ve böylece, saVB§I 
bundan sonra sımrh da olsa, Kürdistan dşna taşırma niyetlerini açık bir biçimde 
ifade ettiler. 

Kürdistan'daki siyasal ve demokratik potansiyeli bir Kürelistani cephe veya bir 
ulusal kongrede bir araya getirebilmek için, önayak olmaya, daba dogrusu, SO'Ii 
yıi1arın bll§lannda gündeme gelen ve hazırhk kolnitesi bile hazırlanan, ama bir türlll 
sonuç alnıamayan bu dogrultudaki girŞmlere canhhk vermeye çall§tılar. Özellikle 
Diaspordaki (yurt dşnda yıl§llyan Kürt kolonisinin) Kürdistan devrimindeki rolü
nün öneıni tavranmaya bll§landı ve o güne kadar diasporayı pek ciddiye almayan, 
hatta en ile yaramaz adamlarunu insiyatifine bırakarak, sadece pragmatist kaygı
larla bu potansiyele yaklaşan örgütler; Dr. Qasunlo'nun §Chil edilmesi ve Helebçe 
sonrası gelipnelerde, bu potansiyelin birçok anlarnda -askeri dahil- belirleyici bir 
rol üstlenebileceğiııi ve dünya kamuoyunu etkileyebilecegiııi kavramaya bll§ladılar. 
Y li§Bdıgı her illkede derhal iç örgütlenmelere yönelen bu potansiyel, Avrupalılar 
için geleceğin Ermenileri veya Yahu dileri anlamına geliyordu ve böylesi bir potan
siyel, Kürdistan devriminde de bu oranda bir rol üstlenebelirdi. fç örgütlüliiğii 
nedeniyle asimilasyonu güç olan bu potansiyel, ileride KOrt halkının maruz bırakı
lacaklan haksızhklara kacy, A vrupa'nm göbegiııde rahatsıziıklarun açıSıl vurarak, 
temsil edilebilecegi güç konusunda, dost veya düşınanlan uyardı. 

2 Agustos 1990'da, Saddam Hüseyin Kuveyt'e girerek, bölge dengesini kendile
rini dünyanm patronu ilan etıtıi§ olan Kuzey devletlerine danışmadan bozmaya 
kalkb. lO yıl boyunca Humeyni tehlikesine kaJ'§I petro-dolar ve en solistike silahlarla 
donatılan Kozeyin Ortadogıı'daki şımank gözdesi, bir anda ayağını fazla uzatan 
"iıjgalçi ve hatta fa§ist" Saddam'a dönüştü. dünyanm yeniden düzeulenmesi gerekiy-
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ordu, ama bu düzenlemede, Güneyin yeni yerel otorotilerine yer yoktu. Kuzeyin 
süper devletleri, kendi aralannda dünyayı yeniden düzenleyeceklerdi. Ve bu düzen
leme esnasında, birbirlerine her türlü yönteme h3§V111"D1a hakkını 'yeni demokratik 
dünya düzeni' adına veriyorlardı. Böylece Romanya' daki medya cnntası ve aynı 
günlerdeki Panama'mn Amerikan ~ali ardından, 'her düşüncenin merkezi demo
kratik Kuzeyin, amnda a.lkı§ladığı Azerbeycan'daki Rus tanklan, dünyadaki yeni 
demokratizasyonunun ne menem bir demokratizasyon olacagım, açıkca gözler 
önüne seriyordu. Saddam'ın 2 Ağustos sabahı bozduğu Ortadoğu'nun düzenin
de,Saddam'a belirleyici rolün veribneyeceği, açıkb. Dünyamn 4. askeri gücü, bu 
gücü kendisine saglayan diğer 3 güce rağmen, varbk gösteremezdi ve ezileceği 
açıktı. Saddam, dünyamn Güneyindeki benzerleri için caydıncı ir emsal karar 
olması ihoariyle bile olsa, ne babasına olursa olsun, Kuveyt'ten çıkarılacakb. 

Ayrıca kısa bir süre için de olsa, ardından yeniise bile, 7 düvele meydan okumuş 
olması, 1967'de Arapların !srail k3r§1sındaki utanç verici yenilgisinden sonra ilk kez 
bir Arapdevletinin bombalarının TelAviv'e ul3§abilmes~ Saddam Hüseyin' e büyük 
bir prestij kazandırmaya ve Arap milliyetçiliginin yeni önderi olmasına yetecekti. 
Öyleyse ne mümkense yapılınah, Saddam Bagdal'ta da rahat bırakılmamah ve 
iktidardan düşürülmeliydi. Ama Irak, Panama veya Baltık Cumhuriyetlerinden biri 
olmadığından, Kuzeyin yüzbinlerce sivilin katledilmesi pahasına 'demokrasi' iharaç 
eden müttefik güçleri, Bagdat'a pek öyle ellerini kollannı sallayarak giremiyecek
lerdi. 

Bu nedenle, iç muhalefete b3§VDrınak gerekiyordu. Ok göze çarpan örgütlü 
muhalif ise, kürt ulusal hareketi idi. Kürdistan dşnda b"§ka nerede olursa olsun, 
böylesine me§IU bir muhalefet mutlaka öne çıkanhrdı. Ama Kürdistan'ın ba§ta 
belirttigimiz 4 başlı bir düşmana sahip olması gerçekliği, Saddam'ın bo§luğunun 
diğer 3'ü tarafından doldurulmasını geciktirmedi. Çalı§mamn ilk günlerinde, hafıf
ten kamuoyuna sunulan Kürt muhalefeti, Özal'ın, fran ve Süriye tarafından da 
desteklenen aktif kar§ı propagandası ile, bir anda gündemden düşürüldü. 

Bu politik ilgisizlik kar§ısında Kürtler, elleri kollan baglı beklemediler. Bu 7 aybk 
sürede Güney Kürdistanh örgütler, bir önceki yenilgiden ders alındığım gösterdiler 
ve böylesi bir saV3§1a, 'taraflardan hiçbirinin yamnda görünrnek bile istemedikleri 
ve bu nedenle bu sürede silahb mücadeleye ara verdiklerini' ilan ettiler. fran ve Irak 
arasında bu sürede iyice içli dışlı hale gelen ili§kilerden, en az zarar görmek için 
kendilerini fran'a mecbur bırakan ili§kileri de, hafifletmeye devam ettiler. Biryanda 
da, savaş sonrası Ortadoğu'nun yeni düzenlenmesi ile ilgili toplanması kezsinlik 
kazanan konferansa katılabilmenin şartlarının hazırlanmasına, hız verildi. Kürt 
ulusal kongresinin toparlanmasının bızlandırılması ve Diaspordaki Kürtlerin A vru
pa kumoyundaki gücünü azami dereceye çıkarmamn imkanlarının zorlanması, kürt 
siyasi gündemindeki ilk sıraya yerleşti. Hemen hemen ilk kez Kürt örgütleri, böylesi 
bir durumda mücadeleyi silah dışında, ba§ka araçlarla ve ağırbkla Kürdistan dşnda 
sürdürmeyi çıkanyordu. 

Saddam, halkına yüzbinin üstünde sivilin katline ve viran edilıııi§ bir ülkeye 
malolan şartlarda Kuveyt'i terkedip, Müttefıldere kayıtsız şartsız teslim olduğunda, 
Süper güçler hala Irak Arap Muhalefeti içinde kendi çıkarlarına uygun bir Saddam 
alternatifi arayışı içindeydiler. Müttefılde ve dostlan Arap devletler~ petro doların 
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tüm prestijini ve çekiciliğini de devreye koyarak Londra'dakine benzer naylon 
alternatifleri öne çıkarmaya ve bir yandan da Saddam'm etrafında gedik açmanın 
kO§UIIarını zorlamaya başladılar. Diğer yandan demokrasi havarisi kesilen BU§'un 
agzmdan Irak halkını "faşist Saddam'a kacy. ayaklanmaya ve Saddam'ı aJaıağı 
etmeye devam ediyorlardı. Tüm dünyanm gözü önünde, bu muhalefeti destekleye
ceklerini veya en 87llldan Saddam'ın, iç muhalefeti, uçaklannı devreye sokarak 
bastırmasına izin vermeyeceklerini ilan ettiler. Ama bu ısrarlı çagniarına cevap 
bekledikleri yerden gelmedi. Tam tersine kendileri açısından Saddam'dan daha 
tehlikeli bir yerden yankı buldular. Bir ülkenin iç potansiyelinin geii§im egilimini 
gözardı etmenin sonuçlan zuhur etmekle gecikmedi. ll yıllik savaş sürecinin bütün 
yükünü çekıııi§ olan halk, Kuzey'in kendisine uygun politik aday seçmesini bekle
meden ayaklandı. hemen hemen tüm Orak göz açıp kapaymeaya kadar kısa bir 
sürede, ülke, dünyanm 4. büyük askeri gücünün Wlinden kurtuldu. Saddam'm 
gayri m"§§ll rejimi, gayri m"§§ll dostlannın yardımlan ortadan kalkar gibi olur 
olmaz, Irak Iıalldaruıın önünde bir hafta bile dayanamayacaktı. Bu zaferde, Arap 
yanmadasının pero dolannın ve müttefik güçlerin dolaysız hiçbir agırhklan ve 
kontroUeri bulunmuyordu. Zaferin prestijis~ sadece ve sadece ülkelerini kendi di§ 
ve brnaldan ile özgürle§tireulerin ve kürtlerin idi. 

Kuzey iki konuda da yanılınJ§1:ı. Birincisi, halkın ötkesinin gücünü küçüınseıni§ti. 
!kincisi ise, Saddam'a son 10 yılda verilen destekten Saddam'm kendi yaktn çevre
sindeki gücünü peki§tirmek ve ileride kendisine kacy. muhalefet gediklerin tedbirini 
almak için de, kullanabileceğini yeterince hesaplayamaml§lardı. Morcos'un, Şah'm 
ve benzerlerinin akıbetinden sadece Kuzeyli istihbarat örgütleri tecrübe kazanmıy
orlardı, bunlardan daha fazla Güneydeki diktatörlür ders alıyor ve iktidarlannı, 
tekniğin nimetlerinden de sonuna kadar yararlanarak, hanedan iktidarlarma çevi
riyorlardı. Mart aymda mtlttefık güçler~ 7 aylık bir "müeadeleuln' galibi olarak 
Irak'da ı gliç De karp kaıwa kaldılar. Arap halkı ölkeslul güneyde şii muhalefeti 
olarak somutlll§tmııış Ye aktüel olarak, lrakta Arap halkınm tek muhalefeti ve 
politik Iktidarmda m"§§ll tek alternatifi oldugunu lspatlnmıştı. Kuzeyli süper 
güçler için, Ortadoğu'da bundan daha kötü bir sürpriz ile kacy.laşmak mümkün 
olmazdı. 12 yıl boyunea kacy.ya aldıklan ve yenilsin diye Saddam'a kayıtsız şartsız 
her türlü yardımı yaptıklan Humeynici Islami Hareket 12 yıl sonra, Irak'taki şii halk 
yığınlarının zaferiyle sapasagıam ve 79' dakini aratmayacak bir prestij le, tekrar 
dünyanın kacy.sma dikiliyordu. Kuzey'in bölgedeki Arap gözdesi Suudi Arabistan, 
bölgede liderliğe soyunurken, yeniden çıkarlannı tehdit etme konusunda Saddam'ı 
aratmayacak olan zinde yeni bir tehlike ile kacy. kacy.ya kalıyordu. Bütün Arap 
eamiası, yeni bir alt üstle kacy. kacy.ya kalıyordu. 

Sa'VIIIID lklnd galibi Ise Kuzey ve aynea bölgedeki devletler tarafından şii'ler
den öace, daha az tebllkell görülmeyen Kürt halkı idi. Hiç bir dış yardon almak· 
sızın, daha Halebçe'dekl gaz kokulan devam ederken, top yekün bir halk olarak 
dOnyaya Intırada'nın kOrlçesinin nasıl olabildiğini gösterdi. Aşlan:a tek örgütiO 
güç olmasma ragmen resmi agızlarda bir türlü telafuz edilmeyen, gizli kapılar 
ardında mecbur bırakıldıklannda, "belki otonomi veya en fazla federasyon"a layık 
görülen Kürt halkı, topyekün direııişiyle dünya haber ajanslarmm gündeminde ilk 
sırayı aldı. Ve aynı anda tek tm,ma görünen Saddam'ın, dostlan (Süriye, türkiye ve 
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Iran) devreye girip Irak'ın toprak bütünlüğünün ne pahasına olursa olsun korunması 
gerektiğini baykırmaya bıqladılar. Iran şii 'entemasyonalizmi ve Humeyni'nin inti
kamını alma gereği' yardım etmesi gerek Irak şiilerinin de bu arada katiedilmeleri 

fermanına bile, imza atınaktan kaçınmadı. 
Kuzey açısından, Saddam gitmeliydi, ama ardında kontrolleri amkansız bu iki 

tehlikeli alternatifbırakarak değil Reel politikanın soguk ve rasyonel hesap lan, tüm 

moral deAerlerinin ününe geçmekte gecikmedi. çok degil, bir kaç günlüğüne Bıış 
tatile çıktı. yani Saddam'ın uçak kaldırınasına izin verilmeyeceği ilgili vaatlerini bir 
süre için unuttular. saddam Hüseyin henüz aasını her yanında 1ıissettigi yenilgisinin 

bınanı sivil balktan alınakta kusur etınedi. Kürdistan kasabı diye ünlenen Sad
dam'ın yeAeni, yeni içŞeri bakanı, kendi hanedan çıkarlan tehlikeye girdiginede, 

Araplara kaqı da bu ününün hakkını vermekten kaçınmayacağıııı, gerçekle§tirdigi 
kitle katliamlan ile gösterdi. Irak'taki iç muhalefet böylece kürdü ve Arabıyla 

katliamlara terkedildi, 'demokratik' hür Kuzey Saddam'ın yanında yer almak zo

runda kaldı. Kürt ve şii halk hareketlerine reva görülen iki yüzlülük; planetimiz 

üzerinde egemenliklerini, kendi aralarındaki çeiŞneleri asgariye indirerek, yeni 
"demokratik" biçimlerde sürdürmek isteyen Kuzey'in kendi buyrukları dı§ına çıkıy
ordu diye, "demokratikçe" katiettikleri halklara k~ tabnılan ilk tavır degildir. 
Doğu Avrupa'daki son geiŞneler öncesinde, bu süper güçler hiç olmazsa yarış 
içinde iki kampta yer ahyorlardı. Aralarındaki bu rekabet nedeniyle birbirlerinin 
kamplarındaki halk katliamlan veya ülke i§gallerini lafta da olsa kınıyorlardı. SSCB 
ve yanda§ları, ABD'yi Vietnam'da mahküm ederken; ABD ve diger 'hür dünya' 
mensuplan, SSCB'nin Çekoslovakya ve Afganistan i§gallerini mahküm ediyor ve 
dünyaya duyuruyordu. Oysa bu iki kamp Kuzeyde birle§ince, her biri bir digerinin 

katlianıım, daha yohın başnda dünyada demokrasi güçlerinin geiŞnesinin lehine 
ilan ediyor ve hatta 1989 Aralık'ında Romanya' da oldugu gibi, demokratik Bab, 

Rusyayı bıqka bir ülkeyi i§ga1a davet ediyordu. Oysa 20 yıl önce, ayın Bab, Rusya'yı 

henüz bıqka bir düzeyde rakip gördüklerinden, Çekoslovakya müdahalesinde kıya
met kopanrcasına mahküm etmi§lerdi. Romanya'nın hemen aleabinde Azerbeycan, 

70 yıl sonra bir daha barbarca i§gal edildi, Güarcistan ve dger Kalkas ve Asya 

cumhuriyetleri degi§ik dozlarda itaatsızhklannın kıırşhğıııı gördüler. Batının hür 

dll§ünceli Rus müttefikleri, son Rus imparatorlugunun her bangi bir kÖfjesİnde bir 
halk hareketi ile kaqı kaqıya kahr kalmaz, Bat, tek ağızdan dostluklannı ve 
kulanılacak olan "demokratik" şiddete destek mesajını vermekte gecikmiyor, ken

dilerine itaatsizlik gösteren Saddam'ı cezalandırma sürecinde de makul dostlar 
ödüllendirildiler. Yani bu cezanın bedelini de, Kürtler ve şiilerden önce bir çok halk 
ödemeye b8§ladı. Rusya, Baltık ülkelerini olabildigince giiriiltiisüz tanklan ve uçak

lan öneüliiğiinde bir kez daha i§gal etti. Çin Halk Cumhuriyeti, pekin baharını 
gerçekle§tiren milyonlara uyguladığı devlet terörünün kendisine, Bab nezdinde 

sınırlı da olsa yükledigi sorumluluktan kurtanldı, afedildi. Hafız Esad, yeıninli 
di'§D'anlanyla girdigi balayından epey karlı çıkb. Süriye'ye akan rüşvet, petro 
dolarlar bir yana; sesiz sedasız yani 'demokratik' dünyanın onayıyla nihayet Lüb
nan'ı topraklarına katb. Son yıllarda, Gazze ve diğer i§gal altındaki topraklardaki 
halk eylemleri ile yeniden prestij kazanmış olan Fılistin Halk Hareketi ise, FKÖ 
önderligiııiıı bir kez daha halk hareketini Arap devletlerinden birinin kuyruğuna 
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takma politlkasının bedelini ödemeye ba§ladı. Önderliğin kayıtsız §8rtsız Saddam 
Hllseyiıı'i desteklemes~ bu halkın mücadelesinin prestijini dünya demokratik ka
ıııoyunda oldukça sarstı ve F"ılistin halkının kadereni bir anlamda fsrail ve dostlannın 
jnsafiına terketti. 

Yul KJıwyt IIPllncleD SODraki aylarda müttefik güçleri sadece bölgeye asker 
yıAaıa ve Sadda•'ı ,aecek askeri güç toploına ile uğııı§madılıır. Saddam'a, sahip 
oldıJAıı llld ııaAia1an Kuzey, bölgedeki eo kolay ipn Saddam'! askeri olarak 
ç6lrertmek olftAıııau lılllyordu. Ama bu sürede esas yapılması &ereken. bölgeyi 
,al dii-Ie·eye lıazırlamak ldl. Bu düzenlenmenin resmi duyurusu sayılabilecek 
Ir.oııferansa gidildijiude, aylan sesiere yer verilmemesi gereldyordu. Kazanacalda
ruıdaıı emin olduklan askeri zafe~ dünyanın bu sıcak ve bala enteresao olao 
bölgesinde, politik zaferle de perçiniemek istiyordu. Bu nedenle, bütün muhtemel 
aylon sealeri hizaya getirebildikleri bir süreçte patlayan ve kontrollerini apn bu 
Kürt ve Iii devrimini içlerine sindiremiyeeekieri açıktı. Bir çok dezavantajlı yanına 
rağmen, zayıf ve her §artı kabule bam bir Saddam'm bu ild tehlikeli muhalefete 
tercih edilmesi gereldyordu. Saddam ile tüm olup bitenlere rağmen, bu kısa süreli 
'uzlapna', Ortadoğu'nun yeni düzenlenmesinde ba§aracağı kesinlilr. kazanan Şii ve 
Kürt muhalefetlerinin, "di§lerinin çekilmesi" açısıodan gerekliydi. Mütterık güçlere 
kaqı askeri alaoda biqey yapamayan Saddam'm gücü, bala sivil halk hareketlerini 
htliamlarla "bastırmaya' yeterdi. Bu süreçte müttefik güçlerinde iıjine gelen bu 
Iaoetli it de tescilli 'barbar ve hatta f;Şst Saddam"a yaptırılmahydı. Sonuç, her 
balilkarda bölgede oufuznnu artbrmak hesaplan yapan müttefik güçlerin olacaktı. 

Çünkü iç muhalefeti kana bogınasma icazet verilen Saddam'a bu iç "zaferinin" 
tadını Çikarma fırsab verilmedi. Katliamlardau hemen sonra, Saddam'a da artık 
Irak'ta biqeylerin değittirildiginin gösterilmesi gerekiyordu. Nasıl bölgede prestijli 
herhangi bir muhalif hareket istenmiyorsa, aynı biçimde vulr.uab boyunu apn 
Saddam gibi bir 'kahraman' hiç istenmiyordu. Kürt intifadasının kontrol edilmeye
cek bir halde, soorlardan tapnası müttefik güçlerinin Saddam'ı cezalaodırma biçi
mini tsyin etti. 

Kürt halk hareketi daha birkaç ay önce, sadece üye devletlerin çıkarlarını gözet
mesi itibariyle, sarsılmaz saınlan Birhnışniş Milletler'in tüzüğüııde, birkaç gün 
içinde, ild gedik açtı. Bir lllkede iosao hakları Ihlal edlldlglode, o illkealo iç ~erine 
karıpwı- ve hatta bo illkede, BM'Io garaotiirlilğünde güvenlik bölgeleri ollll" 
tunu te'<JI•de IGIBUtlııpıı bu iki gedik, tüm ezilen uluslann ezen uluslara kaqı 
kazandıkları bir mevzidir. Ki1rt halkınm milyonların katılıımyla gerçekie§tirdiği ve 
ne olursa olsun devam ettirmeye Ir.ararh göründüğü intifadası, bu ild mevziyi dünya
dald ttlm ezilen nluslann hizmetine sundu. Bu mevzilerden şimdililr. Saddam'ı 
cezalandırmaya devam eedeo müttefik güçleri yararlanıyor görünüyor, ama, ild 
tarafı da Ir.esldo bir lahca benzeyen bu karardau eo fazla yararlaoacak olaolar, 
dünyayı böylesine bir tabuyu t~brmaya zorlayan halklar ve Kürt halla olacaktır. 
Kürt hal!nmn bölgedeld statükosuodald temel tll§lar sarsılmaya ba§ladı. Bir yandan, 
'acaba bu güvenlik bölgele~ ilerideki bir Kürt devletinin ilk çekirdekleri mi olur? 
diye Rafsancaoi, Hafız Esad ve Bülent Ecevit/Dogu Perinçek'cileyin kıvranaolar, 
diger yandau ise, yüzbinler halinde 'ya herro ya merro" diyerek ölümün üstüne 
yürüyerek, bir haftada örgürle§tirdilderi Kerkükü, Diyarbakır ve Mehabada taşı-
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mak qjiliminde olan bir halk ile kaqı kaqıya kai!!IJ§Iardı. Bu kez, Halebçe'de yakıhp 
yıkıldıgı yerde durup, dünyanın ona aamasım beklemiyor, tam tersine, dünyanın 
üzerine üzerine yllrilyordu. Hergün binlerle sayılan ölülerine, ağıt bile yakmaktan 
vıugeçen Kllrt balla, dilııyıuia Izole olmuş daAlanndan Inmiş, dilnya televizyon ve 
rıulyolannı ele ııeçlnnl§tl. Kısa bir silre Içinde olsa, bu llerleyen tehlikeyi Diyar
bakır ve Melıabad'dan uzak tutmuk gerekiyordu. Bu nedenle, Gilney Kilrdistan'da 
Kllrtler lçlo gilvenllk bölgelerinin oluşturulması lçlu Dk feryat Turgut Özal'dan 
gelciL Bu feryad, derbal dünyanın en büyükleri nezdinde yankı buldu. Bu iki 
demokratik mevziyi kendi lehlerine çevirme imkanlannı yaratmaya ba§ladılar. BöY
lece bir yandan, kürt balkımn kendilerine yönelik öfkesini bastırabilecek ve bir kaç 
gün önee milyonların el birliğiyle ilan ettikleri Özgür kürdistan §imdilik kırpılmı§, 
Bnsbistana çevirebilecek ve dünyaya Kürt çocuklannı kucaklannda taşıyan demo
krasi havarisi yankee imajlannı dagıtabilecek, bir diğer yandnn da, Saddam'a son 
iç zaferini haram edecek ve henüz yakasım bırakmadıklannı gösterıni§ olacaklardı. 

Tilm bugeli§melerin ortasında Kürt örgütleri, esas hedef abDanlar oldu. V ar olan 
cephe araalıgıyla kısa silrede ÖZgür Kilrdistan'da yönetimi ele geçiren bu örgütler, 
ber beuzer durumda oldugu gibi, halk arasında ve dilnya demokratik kalmuoyunda 
bilyilk sempati ve prestij ka:ranmışlardı. Reel durumu da kabul etmişler, "Irak'ı 
parçalamadan birlikteliğin kO§ullanoı tartı§maya hazırız, ama tek §8rlınuz, bu 
ülkenin demokrasi ile idare edilmesi' demişlerdi. Böylece varolan §Ü muhalefeti ile 
aralanna da gereldi mesafeyi de koyuyorlar ve planetimizin son popüler kavramı 
demokrasi talebini gündemle§!irerek, müttefık güçlerini kendi kamuoyulan k81'§1-
sında Kürt balianın milcadelesi ve hedefleriyle ilgili, silahsız bırakıyorlardı. 

Saddam'm son katliam giıi§imleri, Kürt örgütleriui, eldeki imkanlarla altından 
kalkılması imkansız sorumluluklar la k81'§1 k81'§1ya bıraktı. Irak devleti, benilz kurum
lannı ve dış ili§kileriui kuramannı; ve dört tarafı düşmanla çevrili yeni Kürt devletine 
savaıı ilan etmi§ti. Kısa bir süre de olsa, Kilrdistanda y~an özgürlüğün bedelini 
ödemek, en gazia siyasal temsilcilerine düşüyordu. F.§it §811larda gerçekleşmeyen 
bir sava§ta, mi1yoo1arın korunması, beslenmes~ idaresi vb. bu konuda hiçbir tecrii
besi ve maddi imkam olmayaniann omuzlanna yüklendi. Ayrıca bu durumdan 
sonuna kadar yararlanmak isteyen süper güçler, Kürtleri yeniden ke§fettikleri bu 
silreçte, Kürt siyasal temsilcilerini israrla marjda tutmak istiyorlardı. Böylece 
omuzlarmda milyonlarm sorumluluklan ile Kürt örgütleri, bir kez daha 75, 89 ve 
daha önceleri de defalarca tekrarlannnı; olan tuzaga dii§erek, iki ateıı arasında 
kahyarlar ve Saddam veya Rafsancani arasında tercihe zorlamyorlardı. Böyle bir 
durumda, ber realist siyasinin yapacaguu gerçekle§!irerek, iki kötü arasında, zayıf 
olanını seçtiler. BöYlece tutulmak istendiideri marjdan bir kez daha gündeme 
geldiler ve Kürt halkmm Bush, Miterand ve Özal dışında, kendi temsilcilerinin de 
bulundugunu göstererek, iki tarafında, işlerlik kazandırmaya başladıklan manevra
larda Kürtlerin de söz salubi olmasını saglamamn, yolunu açtılar. Önemli olan bu 
silreçtea ItibareD hiç bir biçimde tarallardan birine teslim olunmaması ve bir 
seferilk bUe olsa, bölgede nilfıız peşinde k0§8nlann birbirlerine kalll kullanılma
sıum (sailanmasıdır). Çnnkii Saddam'la yapılan ateşkes, Duhok ve Zaxo'dakl 
dunımn Kllrtierlıı lehine çevirmenin sllahma döoil§türüldüğil sllrece, bir kez 

daha, kaçan bir tarihi fırsatı, düşmaoımızın palazlanmasıua feda etmiş olacağız. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bu son intifadamız, başta saydığımız iki sonuca, bir üçüncüsünü de ekliyor. 
dünya, daba dogrusu Kuzey kamuoyu dediğimiz güç, bir halkın kurtulii§Wlda veya 
katledilmesinde, artık daba önceki süreçlerde görülmemiş biçimde, etkili oluyor. 
Telaıiğin son gelipnelerinden sonra, dünyamn ulıı§ılmayaeak ücra kiiıjesi kalmadı. 
Ea ııJz1i kilfeler bile, amnda, dllnyanm her evinin içindea lzlenebllir. Bn nedenle, 
~ plaaet!mız llzerlııdeld her gellpııede oldıığıı phl, sosyııl ııetJimelerde de, 
beJirleylel bir foakslyona sablp. Bu yeni ve etkili sUaba, en yakın ,er Ise Avrupa 
metropolleri. dllşmanlanmızın da, dosdanmızın da yumuşak karnı bu noktalar. 
Kllı1 halkı 6rglldenmeyı! ejlllmll, h ir mllyona yakın lnsanışla buralarda bllyllk bir 
gllç temsU ediyor. Bu dllnyada birçok halkın, mesela yüzhinler hallnde katledilen 
bir Tamoul halkınm sahip olmadığı bir olanak. Öyleyse 811 yenHıPsinden çıkarma· 
mız gereken derslere, ilçliııcllsünü ekleyerek, güçlü Kıızey'l tek öldllriieü noktası 
topuğundan vurmanın prtlanııı yaratmak gerek. mç bir halk sürekli yüzbinler 
hallnde ölllme koşarak, televizyon ekraniarına el koyamayacıııjı pbl, bö)'le olsa 
bile Kıızeyll teleYizyoıılarm bir dahaki sefere, aynı 'hatayı• işleyeceklerl lle llıPii 
kimse ııarantl-. 
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BİRLİKLERE BİR YAKLAŞlM 

Bawer DELIL· Dara ROSAN 

B iz Kürdiı;tanlılar için son yıliann en ivedi sorunu olan birlik sorunu, tek-tek 

ki§ilerden tüm örgütlere kadar, herkesin üzerinde israrla dÜ§Ündiigü ve hep bir 

ağızdan, "bbrrik olmıılıyız, kllrt halkının çıkarlan Için bu gereklidir" dile getirdiği 

ortak poydalann o!U§lu8u, bir sorundur. Bu konuda herkes bemfikir olmasına 

rağmen, yapılan iıı. sadece teoride kalmakta; yapılan birlikler ise "dağıtılmak 

Istenerek" birlik yollan tıkanmaktadır. 
Bizler (AR sürecinden gelenler), uzun bir dönemden sonra nihayet tüm aksak, 

eksik ve geçmi§ hatalara rağmen, birligi amaç edinerek ortak bir platform oiU§tUr

duk. Ancak bu §U anlama gelmemelidir; "birlik süreci bitti, somnlanmız bitti ve 

hepimiz aynı görilşteylz.' Tam tersine, birlik sürecinin daha b8§1Dda olan bizler, 
yıliann getirdiği sorunlarla kar§ı. karşyayız. Platformun birçok konuda netle§lllesi 

için, yenilenmenin ve geçmi§iıı yargılanması sorununda batalar gözden geçirilmeli, 
güven ortamının saglanması için özele§liriler yapılmahdır. Samimi ve içten davran
mak, hem yolumuzu açacak, hem de gelecek nesillere örnek olacaktır. 

Kürdistan'da en geniş birlikleri olıl§lurmak için kafa yorarken, dünden bugüne 

o11J!jliJrUiup dağıtılan tüm birlik ve cepheleri teker - teker incelemek gerekir. Bu 

durum incelendiğinde görülecektir ki, tüm yapılanlar aym temel üzerinde in§a 

edilmek isteıııııiştir. O da ideolojik olarak biribirine yakın olanlar tercih edilıııiş, 

gurup çıkarlan önplana ahnarak pazarlıklar yapılınŞır. Herkesin kendisini doğru

Iann sahıbi ilan ettiği o ortamda dar gurupço anla}'l§. Kürt halkının genel siyasi 

çıkarlannın önündeydi. Bll§kalanrun doğru yaptığı şeyleri bile rahatlıkla kötilleye

biliyorduk. 
Bütün bu deney ve tecriibelere dayanarak, bugün, kendimizin dşnda da, doğ

rnlann varlıgıııı kabnl etmeli ve geniş biriikiere giderken, ideolojik yakınlık ve 

nzaklığı baz olarak a)mamalıyız. Dün dii§ündüğiimüzün tersine, bugün Kürt halkı

mn çıkarlan böyle bir anla}'l§l gerektiriyor. Neden değqlk görii§lere sahip olan 
Insanlar bir 6rgiit Içerisinde yer alamasm? fdeolojik olarak ayn dii§ünen insanlar 

birlikte yüriiyemiyorsa, bu kirnin yaranna olacak, bizim mi dii§manın mı? "Bizim 

çıkarianma yarar diyenler, halkımızın çıkarlanndan çok, kendi çıkar ve karlyerlerini 
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dii§ilıımelrtedirler. 
Yeri geJmiP;en şunu da belirteyim: Biz, dün, ulusal çıkarlardan çok, uluslararası 

sorunlara önem verdik. Dostlarımızın haberi yokkeıı, onlara dost dedik. Dünyada 
herkes kendi çıkarlarıyla uğraşrkeıı, biz Kürtler, kendimizi unuttuk. Dost denilen 
sosyalist ülkelerin bize kaqı. tavırlan, bugün daha bir açıldık kazandı. Sonuç itiba
rıyla, bizim acil olarak çözmemiz gereken sorun: Kendi birliğimizden başlayarak, 
Kürdistanlı tüm örgütleri de içine alan kalıcı birlikler olll§turmaktır. Bunu bir talep 
olmaktan çıkarıp, pratikte somut bir hale getirebilmeliyiz. 

Günümüzde, Kürdistan ulusal kurtulU§ hareketi içiıı, birlik, Frekıılnlmden daha 
çek, bir zonıaluluk olmlJihır. Nasıl ki canhlann havaya, suya ve ekmeğe gereksi
nimi varsa, bugün, kürt hallcımn da birliğe böylesi bir ihtiyacı vardır. Sorun böyle 
iken birlik tartıpDaları ve yeni arayı§iar, ge~ bir kitlenin kafasun mC§glli ediyor. 
Kafalar, sağlıklı bir birlik arayışna yönelıııi§ durumdadır. Hep kendimize sormu
§UZdur: 'Acaba birliğe giden yolu nasıl bulacagız ve birliklerin önündeki engelleri 
nasıl ortadan kaldıracağız? Ne temelde birlik yapa<:agız? 

Birlik ijııc ba§larkeıı, bap kendimize ve diger güçlere güven duymahyız. Dünün 
muhasebesini, dünün mantığını değerlendirip ileriye yönelik güvenli adımlar ata
biliriz. Dünün birlik anlaYI§lanyla, bugün yeniden birlik yapma durumu SÖZkonusu 
olduğunda, hiçbir yere varmak mümkün değildir. Birlik yapmada amaç, Kürt 
hallamn tümünil miicadeleye kanali:re etmek ise; örgütler arası ili§kilerde demokra· 
tik ve esnek olunarak, mücadelemizi hallcınımıı genel çıkarianna tabi kılabiliriz. 

Kürt ulusal hareketi bölük - pörçük durumda varlığını devam ettirme çabası 
içinde. Dünün devamı olan bazı örgütler ve yeni kurulan bazı örgütler, kendi 
~ çelrilıııi§, belli bir çevreyle sınırlı kalıtll§ durumdadırlar. Bu durumu 
değerlendirmek, bu darlığa son vermek gerekmektedir. Aksi takdirde, dünün 
rımhllanm tekrarlamaktan öteye adım atma §811Sian yoktur. Biz, kimseye, "geçml
pntzl bıkıır edin" demiyoruz, "kimliklerinlzden anııınız da" demiyoruz. Ancak 
geçmipn muhasebesini, doğrulan ortaya çıkanttak ve yanlı§Iarı söküp atmak için 
gerekli görllyoruz. Biz bu muhasebeyi AR' de yaptık ve yapıyoruz. Niye AR 'yi 
dagıttıııız? Hatalannız geçmiş anlayışımızdan kaynaklandıysa, neden ö:relqtiri yap
madımz? diye sorulan çoğalttık. Yapılacak bu muhasebe sonucunda, sorunlanmı
mı çözii1ece8i inancındayız. Bu bizim için bir eksiklik değil, büyük bir ilerleme 
örnegidir. Bunn yapmadığımız zaman, zaten bir arada ohnamız mümkün ohnaz. 

Birlik konusunda önemli bir zaafta budur; birliğe otururken örgütlerin veya 
ki§ilerin bllyüklllğll, küçüklüğü durumunu gündeme getirmektir. Böylesi düşünce
ler iğrenç bir gurupçuluk mantığıdır, bireyciliktir. Yapılacak birlikler, artık şu veya 
bu gurubun büyüklüğü ve küçüldüğüne göre değil, tek tek yurtsever, devrimci her 
bireye açık olarak, herkesi kapsaınahdır. Kelle sayısının fazlalığını pazarlık yaparak, 
yurtsever gurup ve insanlar ll:rerinde bir baskı aracı olarak kullanmak olsa - olsa 
tucc:arhktır. Biz bir halkın kurtuluş mücadelesini, kapitalist firmalardaki gibi hisse 
senetlerinin oranına göre veremeyiz. Çünkü, "adam sayısına göre konU§' demekle, 
'paran kadar konU§' demek arasında hiçbir fark yoktur. 

Diğer bir sorun ise: Ge~ biriikiere giderken, geçmişte yapıldığı gib~ ideolojik 
olarak biribirine yakın olanlar tercih edihnemelidir. Tercih, amaçta aniaşan herkes
le birlikte ohnahdır. Kürdistanın kurtuluşunu amaçlayan herkese eşit muamele 
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yapılmah, asgari ilkelerle hareket edilmelidir. Aksi takdirde, geçmi§in kötürilınlü

günden, dağımklıgıodan kurtulmamız mümkün olamaz. Gelecegin demokratik 

toplumunu yaratmada !:§it ve demokratik ili§kilerin hayati bir önem tOljldığını 

görmek gerekir. 
Yine birlik içinde degŞk görii§lere saygı duyuimalı ve bu görii§lerin açıkça açıhp 

tarlı!jılması engellenmemelidir. Birlik içinde yer a1an1ann, kendilerini zorlayarak 

illede ortak noktalan açıp, ayrı dli§ünceleri gizleyerek geçmi§te yapılan kalıplara 

gizlemek, bizleri gelecekte büyük zorluklarla kacy. -kacy.ya bırakacaktır. Çeli§kile

rin, hakılar kaqısındıı nasıl patlak verdigiııi en iyi sosyalist ülkelerdeki geli§nıeler 

gösterdi. Ortak çalıpna, ortak ,aym, ortak adımlar demek, hel§"yde ortak dii§ün

celeri savunmak aniamma gelmemelidir. Kürdistan Devrimci Hareketi için tab u 

olan bu durum, paramparça olmalı, hareket renklilik kazanmalıdır. 
Sonuç olarak, bugün, özellilde Irak Kürdistan'ındaki geiİ§melerin ortaya çıkar

dıSı gibi, gerek Avrupa'da ve gerekse ülkede yapılan ç•lqmaların eksik ve düzensiz 

olU§U, Kürt halkının birlige olan ihtiyacının bir göstergesidir. Dünyada ve ülkede 

Kürtler lehine olumlu geli§nıelerin sözkonusu olduğu bir dönemde, neden bir araya 

gelip çalı§maiarıııım merkezileştirmeyelim? Neden, gerek kendi parçaınıula ve 

gerekse dört parçayı temsil eden kurumlara sahip olmayalım? 
Kürdistanh her örgüte, her demokratik Irurul~ ve her yurtsevere soruyorum: 

"G6çlerlmlzl blrlqtirlp bu kntsal davayı gölürebilmek için daha ne kadar bekleye

eeglz?"" 
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SAIITE ÖZGÜRLÜKLÜ DEMOKRASi 

BEDIN TAŞ 

MedeDi ülkeler, uygar insanlar deniliyor, Batıh toplumlara. Tabiki bu medeDi 
toplumlann zeııginliği ölçü ahnarak söyleııiyor. Yaııi endüstri!~ Batıh lilkeler. 
Almanlar, Amerikanblar, fsveçliler .• 

Bir Alman, nasılanlıyor uygarlık sözcüğünü? Burada yazılanlar, bütünAlmanlan 
içine almıyor, sadece sistemin standartıııda, onun isteği doğrultusundaki bir yıqamı 
seçen Almanlan kastediyor. Ama maalesef çoğunluk, devletin dayattığı bu pblon
cu ya§llll1 standartının d:ı§uıa çıkamıyor, çıkmıyor. Şabloncu yışun; milliyetçi, sadık, 
devletin düşünce çemberinden çıkmayan, yaşamdır. 

Şa§kuı, (irrasyonal) yıqamı kabullenmek, bir Alman için uygar düşünmek, uygar 
hissetmek anlanıındadır. Devletçi Y3§30ll. az daha kurcalamak gerek. Almanya' da, 
genelde ekonomik bir rahatlık vardır. Parasal rahatlık onlara belirli olanaklar 
saglıyor; araba, buzdolabı, çamaşır makinası alabilmek gibi.. Aynca, hergün değişik 
elbiseler giymek, boş vımanlannı eglencelerde harcamak ve bir erkek veya kadınla 
caddelerde el ele yürümek, yaııi uygar olmak! (Egleııilmelide, ama sadece eglen
mek insanı tatmin etmiyor.) 

Kapital yoluna devam edebilmek için, böyle sıfath insanlar yarabnı§tır. Heqey 
tüketime yönelik, duygulan, sevgilileri sık, sık deği§tinııek, tüketmek, maddeleri 
ihtiyaca göre değil, modaya göre degiştirip tüketmek, bu insanın vasıflan arasında
dır. 

Düşünmek ve hissetmek öldürücüdür, §ablonlar çerçevesinde ya§llyaD bir Alman 
için. Çünkü o zaman devlet normlannı çignemi§ olacak ve toplumun büyük kesimi 
onu dı§talayacak, hO§ görmeyecek. Fakat o andan itibaren de §Cytan çemberiili kınp 
tam hayata, renkli, 13§kın olmayan doğal yll§ama ilk · adınıını atını§ olacaktır, 
kendine dönmüş olacaktır. 

Yabanala§mam'§. kendi düşünüp, hissedebiten her fert dogal olarak hayata 
yabancı düşmez, karanlık ve aydııılıgı, hayatı bir bütün olarak ya§llm•sını bilir. Sahte 
ö>'giirlüklerin kendiili tavlamasını, §ahane robot haline çevirmesiili insanal değer
leriyle savar. 

Almandaki yabancılll§manın, insanlara liriu gelmesinin en temel nedeııi kapital-
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isı demokrasinin, insanın özünde !a§ıdığı adi değerleri kamçılayatak pozitif değer
leri köreltmesindendir. Burada kiı;inin özel sorumluluğu olduğunu da belirtmek 
gerek. Ç1iııkii varolan demokratik haklardan yarlanarak kendini kurtarmaya çaba
lamaz. Ama esas katil, örgütlü devlet mekanizmasıdır. 

Suni demokrasi, insanlan kendine sadık robotlar haline getirmek için bazı 
ikraınlarda bulunuyor. Acı ikrarular: Tüketici olmak, çifte standarth davranmak, 
kaygan, sürekli deği§tirilebilinen, zayıf duygulu, bir gurup çobanla yönetilebilen, 

egoisı ~lüklülük.. 
Bu uzun bir dönemden beridir uygulayabilen endüstri ülkeleri, §iiyle i§leyebili

yor. Uygıı!•m•nın iki temel §Jkkı: 
1- Ki halkını ve diğer halklan çeşitli yollarla sömürmek. 
2- Sistemin devamını saglamak için ulusunun fertlerini fiziki ve ruhi duyarsızla§

tırmak. (F'ıziki §ll anlamdadır: Örneğin kendini düşürunek. Ruhi olarak, kendine ait 
duygulan uiU!jlurınak. Böyle olmayan bir~ büyük bir ihtimalle hasta bir topluma 
ayak uydurmaz, müeadeleci olur.) 

Birinci §lktaki sömürü biçimi ya eski yada ekonomik, politik ve sosyal kültürel 
prtlara bakılarak yeni biçimler altında uygulamyor. kapalı veya açık sömürü yön
temleri bulmada kapital sahipleri akılh davranmasını biliyor, yeni sömürü yullan 
buluyor. Aneak bu sadece bir akıllılık olayı değil, aynı zamanda elinde bulundur
duğu parasal- militarisı güçle, öz yoluna gitmek isteyen halkiann talep ve mücade
lesine valı§ice saldınyor. Kendi y~am tarzını diğer uluslara kaba kuvvetle, 
alternativ olarak gösteriyor. Öz y~ biçimleri arayan, kürtleri, N'ıkaragualılan, 
Perululan.. ezmeye uğra§lyor, Kızı!derilileriu ~ ~Cklini imha ettiği gibi. 

Pek eski ulmayıpta uygulamada bulunan en önemli yeni sömürü biçimlerinden 
~ sanaile4mi§ ülkelerin üretim mallannı bağımlı ülkelere çok pahalıya satma
lan. buna kaqın o ülkelerin mallannı çok ucuza ithal etmeleri.Bu sadece dikta 

ülkelerdeki çalı§ana az ücret vermekle orada üretileuleriu ucuza çıkmasından değil, 
zengin ülkelerin: "benim mailanma daha fazla ödenecek" dayatmasıyla da gerçek
le§tiriliyor. Besin maddeleri sanayi ürünlerluden daba önemli. Insan radyosuz, 
arabaSiz da yapmını sürdürebilir, ama ekmeksiz ve katıksız sürdüremez. Bu kadar 
baait. Teknigini milyoulara son Allah gibi sevdiren Batıh ülkeler ona görede paha 

biçiyorlar. Ne yazık ki birde bu yöntem uygulanabiliyor: Aynca faydasından çok 
zaran olan, örneğin vah§i (modem deniliyor) sa~ teknolojisinin varlığı yine en çok 
ezilen bağımlı uluslann topraklannda çevreyi kirletiyor, zehirliyor. Teknolojinin 
iıısancılla§lm1 temel bir konudur. 

Diğer bir sömürü ~Cidi ise; önceden fakir ülke insanlannın geçinı kaynagı olan 
ta1ul ürünleri, endüstri ülkelerinin baskı ve isteği ile, muz, kahve, pamuk gibi 
ürünlere çevrilinesi ve doymak bilmez Batı insamna sunulmasıdır. 6retilen bu 
maddelere ödenen az parada, yüzbinlerce insam doyurmaya yetmeyince, açlık 
bll§ladı. Birçok Afrika ülkesine, birinci emperyalist dünya saVa§IDdan soma, Batının 
kurduğu biulerce kereste fabrikası, oranın ormanlannı yıllarca kesip ülkelerine 

aktardı, yok etti. Sonucu, yüzbinlerce Afrikalmın geçinı kaynagının tüketilinesi ve 
bugiinkü durum, kuraklık. Dikta yönetimlerde bilinen, önemli gerçeklerdir. 

Batı solununda, ülkelerinin bu uygulamalanna kaqın yeterli aktifligi gösterıne
diklerini de vurgulamak lazım. Bu önemlidir. çönkü yeni sömürüye, klasik metod-
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larla kaqı konuldu ve b3§8nlı olanamadı. Klasik metoıliann genel dogrulanmn 
üzerinde yeni metodlar g~ilerek, mücadele edilmeliydi, edilmelidir. tabi ki bu 
sadeec Bab solu için değil, tllm dünya solu için geçerlidir. 

Suni demokrasiye y~ olanagı veren diğer olgularda §U11lardır: Topluma 
suni, maddi ve etik-manevi zenginlikler verilerek evcilleştirmek. Kapitalist demo
krasi denilen bu Şeyişin suni, maddi yönü derken, sistemin bagımlı halldan ve kendi 
lıalkııu sömürerek büyük maddi, ama hak edilmeıııi§ olanaklar sağlaması. Bu 
nedenle zenginligi, sunidir. Almanya'nın aldatıcı zenginligi, ülke içinde ve dı§ında 
milyonlarm sempatisini maalesef toplayabiliyor. 

2. etik - manevi yönü ise, çalışan kesime baıı olanaldar vererek, onlarrn insancıl 
etik- manevi sıfatlanm imha edip muazzam (perfekt) robotlar yaratmak çabasıdır. 
Günlük bir örnek: Alman yasasma göre, bir köpeğe dört metre karelik yeri uygun 
görmesine rağmen, bir çocııga bir metre karelik yer veriyor ve buna kimse gık 
Çlkiırmıyor. Hemen her Alman, milletinin çocuk düşmanı bir toplum olduğunu der. 
Ama, milyonlarcası köpeğini pislemesi için günlük, en az yanın saat gezintiy çıkanr, 
bunun için yemin verir, veterinere götürür. Kısacası köpeklere ayrılan zaman, 
özelde üstteki kanunun degi§iıııine, genelde demokratik hakiann geli§tirilmesine 
harcansaydı, pozitif bir Almanya' dan sözetmek mümkün olurdu. Böyle bir insamn, 
etik- manevi yapısının kime hizmet ettiği açıktır. (Köpeklere harhangi bir diişıııan
bgmıııı yok.) 

Alman'ın beyin ve ruhuna 8§1lanan yabancı sıfatlar sayesinde indivuduel d~ün
me ve hissetme yetenegi tahrip ediliyor. Geliştirilen egoisı sıfatiara bir önrek: Her 
alman içinde yapdıgı toplumun dirsek toplum olduğunu biliyor. Insaniann topluca 
bulunduğu yerlerde hemen her defasında yll§llllan, dirsekleyerek kendine yol aç
mak için müsaade isıemek neredeyse ayıp bir §CY sayılacak.Bu ve benzeri anlayışlan, 
teorik veya pratik olarak, otobüste, fabrikada, caddede v.b. yapmak istisna bir§Cy 
değildir. Herkes, herkese klU'§1 ama sisteme kaqı y~ (iyi). Bunun istisnası alman
lar da vardır. Böyle sıfatiara mensup kimselerin örgütlenip, sosyal ve demokratik 
taleplerde bulunması basit değildir. Egoizm kişisel özgürlükler olarak, sistem 
tarafından halka satılıyor. Sistem + sömürü zenginligi + halka maddi olanaklar + 
insanın pozitif etik-manevi yapısını yabancılaştırma = En perfektiC§Cn robotlar. 

Zengin ülke, insamm psikolojik duyarsız kılmak için neler yapıyor, insanın dogal 
korunma mekanizmasını nasıl işlemez hale sokabiliyor? Insan yapı olarak hem 
özgürlllgü hemde köleligi seçme yetenegindedir. Yönetimi elinde bulunduran sınıf, 
çıkarları gereği, insanın özgürlükçü yanını kaba kuvvet veya haince yöntemlerle 
bastınp, onun köleci yanını i§lerlikte tutuyor, isteklerine uyum sağlatıyor. 

Sadece Yemek Ve Eğlenmek Yetmez 
Alman iP çalı§ır. Yorgun i§inden evine döner, geriye kalan zamanını eglenmeye, 

dinlenmeye, hobisine barcar. Tek yönlü yaşar, sadece ekmek ve eglenmenin insanı 
özgür kılmayacağını ya yüzeysel bilir, yada biç bilmez. Sadece biyolojik tatmin olur, 
abstre biryaııam sürdürür. Ruhi yönünü ve manevi duygu ve pkratiğiyle doyornıaz, 
doyuramaz. Yani insan kalabilmenin şartı olan dogal yapısını koruyamıyor, insanı 
yapıyı koruyan sevgi, dayaıışııa, paylaşabilme v.b. gibi sıfatları körle§lirildiği için. 
Böylece ömrünü harcadıgı, sadık kaldıgı sistemi yaşam biçiminin fıatını, hayatı 
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olduğu gibi algılayıp bissetmemekle ödüyor. 
Bir yönün eksikliği, diğer yönüde olumsuz yönde etkiler ve insanı büyük tahri

batlara iter. Doyurulınayan insani değerlere yedek parça yapılmak istenen daha 
hızh, lüks bir araba, daha çok para, devamlı eı;-sevgili degi§tirme .. Dayanışma, sevgi 
ve paylaşabilıne değerlerice yedek teı;kil edemiyor. insan bataklıktaki çamura 
tutunmaya çalı§arak daha da derine batıyor. Zevk alına duygusu zayıflaDII§ fert, 
sahte iı7gürlüklere köle olınll§tur. Bugün maviyi, yann sanyı sever. Bugün sırtında 
ta!jıdıgını, yann denize atar ... içinde bulunduğu fıziki ve ruhi durumun verdigi 
zayıflığa uygun bir Y8§3lD güder. Erkekler, vucutsal arkada§lıklar, evlilikler yapar. 
Kadınlar, sevgisiz, mantıki - maddeci ilişkiler kurar. Hepsinin sevgi yetenekleri 
alızla§DU§Iır. (Burada, uzun yıllardır Alınanyada yaşayan Kürt vetürk işçiler~ 
bilgisizi b~ şunu der: 'Alınanlarda buranın havası gibi değişkendir. Onu kırk 
yıl sırtında taşı, birgün yere koydun mu, sana yüz çevirir. Alınana güven olınaz. ') Bu 
gözlem maalesef, önyargısız doğrudur. Bunu, Alınanlar, kendi aralannda da böyle 
yapyorlar ve birçok psikologlarda bunu belirtiyor. 

Kurtuluş, maddasel yaşanun iyileı;tirilmesiyle saglannuyor. Biyolojik ve psikolı>
jik tatminleri uygulamaya geçirebilen, insani değerleri dengede tutup olumlu yönde 
gelişmesini saglayacak ekonomik - politik ve kültürel temelde kaliteli bir toplum 
yaratılması zorunludur. Başka bir yol ise, mezbahaye kelle vermeye gitmektir. Uzun 
vadede insanlığa diğer bir seçenek olmayacaktır. 

Suni demokrasilerde ise şimdiki yol, mezbahane yoludur. Şimdiki yapısında 
temel değişiklikler yapılmadan insana onurlu bir yaşam verme yeteneği suzkonusu 
olamaz. 

Hızlı bir yaşam sürdürülüyor. iş, kariyer yapma, seks ve eğlence peı;inde koşulu
yor. Bunlara kaVU§ulsa bile zevkle yaşananuyar. Çünkü vücut, stres gerilimi içinde
dir: Yeterli zaman yoktur. Oryental bir atasözü şöyle der 'Yavaş git ki hep kendine 
gelesin, kendini bulasın.' 

Kaliteli Y8§3lD için gerekli ögelerden biri de, etik - manevi - insancıl değerlerin 
geli§tirilınesidir. Fakat endüstri insanından bunlar çalınDU§tır. Hayat, gülınek, ağ
lamak, düşünmek ve hissetmek bütünlüğünden kopanlDU§tır ve Alman da bunu 
robotlaşmasıyla ödemektedir, kendine yabancılaştıniDU§tır. Fakir ülkelerin insan
lan acımasız, maddi bir sefıllik içinde iken, zengin ülkelerin insanlan bir serıliliğin 
aasını çekiyorlar. 

Şaşkın yaşam kO§ullan kendisiyle beraber birçok psikolojik hastalıklan da geti
riyor. tabi ki fiziki hastalıklanda veya bir bütünlük içinde bunun tersini. Bunlarda 
suni hastalıklardır, oiU§umlan zorunlu değil. Örneğin, stres, kanser ve ruhi hastalı
klara yol açıyor. Ama vücudun kendi çelişkileriyle, doğal olll§an ruhi ve fıziki 

hastalıklarda vardır. Bunlara bağımlı olarak insanlara, özellikle zengin ülkelerde, 
aa çektiren, problemlere boğan, bağımlılıklar, eroinizm, alkolizm ve yeni olan 
seksizm gibi .. Giderek artan ve yazılması bile iğrenç olan, çocuklann ebeveynleri 
veya yakın akrabalan tarafından seksüel kötüye kullanılınası (veya başkalan tara
fından), aynca kadınlara karşı seksüel kaba kuwet kullanmanın giderek yaygınlaş
ması, genelde bahis konusu olan barbar politikalann acı meyveleridir. Hasta 
toplumdan çıkılmadtkça, yapılan, yüzeysel kalmaya mahküm, fıziki ve ruhi terapi
lerden pek yaran olınayacaktır. Batılının beyin ve kalbinde saplı duran bu uyuştu-
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rucu yaradan annınadıkça, şeytan üçgeninden kurtulması olanaksızl*caktır. ABD 
de hemen herkes ruhi tedavi görüyor, batılı endüstri insanlanda bundan düşük bir 
düzeyde kalmıyor. 

Kapitalist demokrasi, onun propagandistleri tarafından, her fırsatta dedikleri 
gibi örnek bir yol teşkil etmiyor ve bunu, sık sık en valı§i silahlanyla, birçok halka 
ispatladığı gibi, Kürt halkma da zehirli kimyasal, biyoljik silahlanyla ispathyor. 

Haksızbgı önlemek içinde, suni demokrasilerin bazı demokratik haklarda verdi
klerini veya vermek zorunda kaldıklanm belirtmek gerekir. 

Insan dogasıyla çelişmeyen, tabiatla ahenkli bir biçimde yaşamını sürdürebilecek 
bir toplum, ancak ve ancak en temel sosyalist ilkelerin üzerine iıı§a edilebilinir. 
Sosyalist bir demokrasi, kapitalist demokrasinin tersine sonuçlar verecektir. f§levi 
gereği, insandaki yapıa sıfatlan geli§tirme kabiliyetine sahiptir. Az veya çok oranda 
sosyalist ülkelerdeki, iyi veya kötü uygulamalar, sosyalizmin kötü olduguna örnek 
teııkiJ etmez. Çünkü artık insanlık iki yoldan birini seçmek zorunda kalacaktır. 

1- Ya doğayla ahenkli bir biçimde y~ayıseçecektir, ki buda sosyalizmin temel 
doğrulanna aylan degildir. 

2- Veya kendini tabiata sürekli yabanalaştırarak imha olacaktır. Burada kapital
ist müsrifçiliğe, üzerinde yaşanan gezegenin her zaman birşeyler verme gücü ol
mayacajiı hatırlanmahdır. 

Maalesef üçüncü bir yol olanajiı yoktur. lenin'in dediği gibi, "insanlıjiın gelecegi
ni, çoğunluktaki bajiımlı ezilen halkiann kendilerine hangi tür bir y~ biçimi 
seçecekleriyle" belirlenecektir. 
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ULUSAL KİTLE PARTİSİNİN GIDASI, 
BURJUVA İDEOLOJİSİDİR 

Halil SIPAN 

•• 
U lkemizde, siyasi örgütlenmenin temel biçimini belirleyen, sosyo-ekonomik 

yapısıdır. Ne var ki, bu yapılanma, sömürgeci burjuvazinin istem ve çıkarianna göre 
şekilleıınıi§tir. Türk komprador burjuvazisinin 1950'deki nitel değişim ve gelişimi 
ile palazlanan Türk i§birlikçi tekelci burjuvazisi, her ne kadar siyasi amaçlarla Kuzey 
Kürdistan'ı bu gelişmelerin dışnda tutsa da, gelişen kapitalizm, hammaddeye 
ihtiyaç duyuyordu. Sömürgeci Türk burjuvazisi, bu ham madde ihtiyacını da Kürdi
stan topraklanndan ~ayacak ve bu ihtiyacını kal'§llaması için alt yapı tesislerin 
de olması gerekiyordu. Böylece Türk burjuvazisi, Kürdistan'da sömürü alanlannı 
daha da geııi§letmek için alt yapı tesislerinin inşasına ba§ladı. öte yandan, Tür
kiye'nin metropol bölgelerinde Türk burjuvazisi ürettigi metalan Kürdistana ihraç 
ederek, Kürdistan'da kendine bağlı komprador bir burjuva sınıfını yaratU. Adeta 
Kürdistan, Türk kapitalist burjuvazisinin bir pazan ve ham madde deposu durumu
na getirildi. Kürdistan'da mevcut olan feodal üretim yapısı, yav~a olsa giderek 
yerini kapitalist üretime terk etme sürecine giriyordu. Tanmda gel~n kapitalist 
üretim araçlan, ülkemizde toprak kapitalistleri yaraurken, diğer bir yanda az 
topraklı köylüler, topraldanın işletıniyecek veya çok dii§ük bir ücretle satacak, 
topraksız tanm işçilerinin kervanına kahlarak kentlere yönelik bir göç dalgasını 
olU§Iurdular. Bu göç dalgası, T.C devletinin yıllardır degişik biçimler alUnda yürüt
tiigü ve uyguladıgı. sürgün politikasının bir parçasıdır. Ne var ki, soo birkaç yıl içinde 
T.C devleti, bu politikasını devletin açık terörü ile uygulanıaya koyarak, yurtsever 
ulusal güçleri hedef aldı: Kürdistan halkına azgın ve alçakça saldıran T.C devleti ile 
i§birliğine girmiyen yurtsever köylüleri fl§leyerek, köylerinden çıkarma ve sürgün 
kararlan aldı. Sömürgeci devletin terörü ve zulmüo yarattıgı. rorunlu göç, Kürt 
halkını daha da yoksull~ırdı. Ama onlan ulusal demokratik mücadeleden alıkoya
madı: silahlan ters tept~ kentlerde daha güçlü ve kitlesel direnişlerle, ulusal ve 
toplumsal kurtulU§ mücadelesinin sesini yükselttiler. 

Bu kentleşınenin ortaya çıkardığı yeni sosyal yapılanma, ülkemizde ulusal ve 
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toplumsallrurtulU§ devriminin, toplumsal halk direnişinin örgütlenme stratejisini 
geli§tirmektedir. Bu geli§ıııe, Kürdistan özgülünde, kendine has mücadele biçimle
rine hamlanıp, örgütlenmesini de .gündemle§!irmektedir. Kürdistan ulusal ve to
plumsal lrurtulU§ mücadelesini bir köylülük sorunu bilen ve gören anla}'l§lar, 
Kürdistaıi sosyo - ekonomik yapısını feodal gören ilkel anla}'l§lardır. Diger yanda 
yoksul köylülüğü salt temel alan tezler, ulusal ve toplumsallrurtulU§ mücadelesini 
kırsal kesim ve alanla sınırlı tutan bir anla~. Halkımmn ulusal ve toplumsal 
kurtulU§ mücadelesinin temel gücü, Kürdistan emekçi sınıfına dayanmahdır. 90'li 
:yıllarda bir takım ar&§lırmacıların verdiği istatistiklere baktığımız da, Kürdistan 
nüfusunun% 60'ı, emeğinisatarak geçinen emek çı sınıfı olU§Iurmaktadır. Bu sınıfın 
çağıınıula ulusal ve toplumsal kurtulU§ mücadelesine öncülük edecek ve ulusal 
demokratik mücadelede yer alacak diğer sınıf ve katmanların siyasi !emsilcilerini, 
bir .CEPHE' de yan yana getirip ve ulusal menfaalleri en geniş düzeyde tutacak tek 
sınıf, iııçi sınıfıdır. Bu bağlamda, Kürdistan i§çi sını6nın bağımsız politik olarak 
örgütlenmesi zorunludur .. Ulusal ve toplumsal kurtulU§ mücadelesinin önderliginin 
lokomotif görevini ancak emekçi sınıfı yapabilir. 

Gcçıııiştc Kürdistan'da Marksist örgütlenmeyi savunanlar, bugün Kürdistan 
gcrçe@nden uzak, maddi temelleri ohnayan gerekçeler göstererek sınıf partisinin 
yerine, ulusal parti veya kitle partisini savunmaktadırlar. Bundan 15 yıl öncesi 
Kürdistan'da iııçi sınıfı bugünkü düzeyde yoğun olmadıgı bir dönemde, dünya 
proletaryasının Kürdistan kolu ve öncü müfrezesi olarak idolojik İn§a örgütlenme
sini önüne koyup, Marksist literatürde ne kadar radikal terim varsa kullanarak, 
kendisine Kürdistan proletaryasının ideolojik önderi, proleter devrimciler sıfabni 
takan; kendi dıımdaki örgütlere de, küçük burjuva maceracı, burjuva milliyetçileri, 
saji oportünizm ve benzeri sıfatiandırmatan yapan Rı7gari ve Ala Rızgari'nin, bu 
tarihlerde Kürdistan iııçi sınıfı degerlendirmesine bakalun: 'Bu i§çileşıııe hareketi 
özeUikle sömergeci burjujazinin Kürdistan'da i§çi isiilidam ettiği görülmektedir .. 
Bu Şetme ve iı yerlerinde çogunlukla patron durumunda olan T.C'dir. Ve bu 
durumun yaratacagı olumsuzluklar açıktır .. Fakat bu İljletme veya iıyerlerinde 
çalıpıak Kürdistan kO§ullarında bir yerde 'imtiyazlı' ohnak demektir. Çünkü bu 
İljletmclerde çalı§anların Y3§8ID koııuUarı, Kürdistan'daki emekçi yıguıların ya 
§8111 koııullarından çok iyidir. Bu ijyerlerine alınabilmek için% 90 ıii§vet vermek 
zorunludur. Doğaldır ki, ıii§vet verme konusunda yoksul ve proleterleşıııİij köylü -
n ün, orta ve hatta daha zengin köylü ile b3§8 çıkması olanaksızdır. Rilşvetme İlje 
giren bu unsurlar, çogunlukla fendaUerin ve işlıirlikçilerin adamlandır. Ve de 
toprakla iiİijkilerini sürdürmektedirler. Hatta yer yer bu Şetmelerde, din feodal 
lerine, küçük toprak ağalarına da rastlamak mümkündür. Bunlar, bu Şetmelerde 
İlj güçlerini satmalarına kar§ın, feodal ilişkilerini de koruyor ve sürdürüyor ... 
fıiçilerin özeUikle en yoğun olduklan alanlarda içinde bulunduklan bu olum 
suzlukların hep böyle devam etmiyeceği açıktır .' 

Eski Rı7gari'nin i§çi ve ijçileşıııe tesbitini irdelediğimiz §U sonuç çıkıyor. Bu 
degerlendirmeyi yapan Rı7gar~ ulusal demokratik devrimin temel gücünü yoksul 
köylülcre bağhyor. Yoksul köylü, başka bir deyimle tanm i§çisinin yoğun oldugu 
alanlan da Kürdistan'ın güney bölgesi olarak tespit etmektedir. Bu sınıfsal tespitiere 
kafa yoran Rızgari ve Ala Rızgari, bir türlü sııuf örgütü olaınıyor, yani savundugu 
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ideolojiyi maletmesi gereken sınıfa ulaştıranuyor. Rızgaricilik mantığında daha 
fazla, küçük burjuva aydın elitin siyasi örgütü olma eğilimi ağır basmaktadır. 
Öğrenci gençlikle de taııJ§Illası, tam da bu mantığın bir yansımasıdır. Diğer yanda 
burjuva milliyetçisi olarak değerlendirdiği hat, eski Rızgari'nin tanm i§çilerinin 
yoğun oldugunu teshpit ettiği alanlarda örgütleoiyordu. Bu örgütlenmede, sınıf 
temellerine dayalı bir örgütlenme değil, tüm ulusal kesim ve tabakalan bir örgüt 
içinde "birle§tirmeye" çalşyordu: Bu KDP tipi örgütlenmeydi. Ne var ki, Kuzey 
Kürdistan'da böylesi bir örgütlenmenin pek koı;ullan olmadığı sonraki tarihlerde 
Yıı§aDdı ve görüldü. Rızgari ve Ala Rugari'nin sag oportünizm olarak değerlendir
diği siyasi hat, Kürdistan'ın sosyo - ekonomik yapısını, Rızgari gıbi kapitalist olarak 
da yapmayıp, yan feodal ve yan kapitalist gördüğü halde, Kürdistan i§çi sınıfı ile 
taııı§abiliyordu ve ekonomik demokratik mücadelenin yam sıra, i§çi sınıfııu refor
mist siyasi çizgiye çekebiliyor ve böyle bir uğrışn kavgasını veriyordiL Proletaryamn 
ideolojisini savunan Eski Rızgari bir çırpıda tüm i§çilerin ilişkilerini feodal gerici 
ili§kilerle bütiinle§tirip, işin içinden çıkabiliyordu. 

Diğer bir sorunda, küçük burjuva maceracı olarak gördüğü eğilimdir. Bu egilim, 
Kürdistan'da küçük burjuvazinin sınıfsal karakterini değerlendirerek ve bu sınıfın, 
nasıl bir örgüt biçimi ve i§leyŞ ile örgütleyeceğine ilişkin isabetli tespitler yaptı. 
Küçük burjuva ulusal bir örgütün mantığına deuk dii§en bir örgütleurneyi önlerine 
koyarak ve hangi sınıfı nasıl bir örgüt motifiyle örgütleyecekleri konusunda açık olan 
tavır, siyasi mücadelede uzmaniaşmayı da gerektirir. Bu örgütün Kürdistan toplu
munun içinde belili bir güç olmasının en önemli yamda, dünün isabetli tespitinde
dir.-

Eski Rızgari ba§ka bir §!'ye daha parmak basarak, özellikle i§çilerin en yoguin 
olduklan alanlarda içinde bulunduklan bu olunısuzluldarm hep böyle devam et
miyeceğine ilişkin soruna kapıyı da açık bırakıyordu. Elbette Kürdistan hep ayın 
Kürdistan olarak kalmıyacakbr. Ne var ki, bu diyalektik tarihi materyalizme ayak 
uyduramayan ve "kavramayan" eski Rızgari çevresidir. Bu, ıs yıllık süreç birçok 
geli§me ve deği§me ile birlikte Kürdistan i§çi sırufının ba&ımsız sınıf örgütünün 
koı;ullannı da geli§tirdi. Ama bu alanda gerileyen Eski Rızgari'nin belli çevresi oldu. 

Ulusal kitle partisi, gıdasım burjuva ideolojisinden almaktadır: Bu örgütün, 
sımf1ara ilişkin ittifak politikası yoktur. Marksist örgütün ittifaklar politikası ile 
ulusal kitle partisi savunulamaz. Bu zavallı mantıklarm sahipleri, yer yer kitle partisi 
ile sınıf partisini biribirine karışbrmaktadırlar. Tartışma yazılarında da aıılışlacağı 
gibi, hep genel laf ebeliğioi meslek haline getirmi§lerdir. (ılkeınizde bunca ge!Şne
lere ragmen, bir politika üretememelerinin en önemli yanıda, nasıl bir örgüt, 
örgütün §!'kil ve biçimine ilişkin görii§lerin kesinlik kazanmamasından gelmektedir. 
Yer yer bu eğilimlerin belli kesimlerinde burjuva ve i§çi sınıfının içinde olabilecek 
bir örgüt modelini k~ etmektedirler. Bunu da açık bir biçimde savunmaya pek 
cesaretleri yok. Çünkü bu batm gerçek sahipleri vardır. Bunlar §unU da çok iyi 
biliyorlar ki, Kürdistamn içinde bulundugu bugünkü koı;ullarda, yenı dii§ünceyi 
savunup, deği§ik yerlerde çadır kurmanın koı;ullan yok. Zihinlerde kalan tek olum
suz yan, dünün değerlerini kemirmek! "Yok efendim", sınıf partisinin merkeziyetçi
liği yanh§br, bu örgüt tek tip insan yetiı;tiriyor, bizi dagıtan budur, denilmektedir. 
Bu zavallı anlayl§!arm sahipleri değişik görii§lerin bir örgüt içinde olmalanın savu-
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nuyorlar, diğer yandan örgüt merkeziyetçiligine kaqı çıkınaktadırlar. Bu mantığın 
özünde, örgütlülük adına örgütsüzlük vardır. 

Çok renkli gôrü§ ve düşüncelerin bir örgüt içinde olma tezine gelince: Burjuva 
ideolojisi ile i§çi sımfının ideolojisini bir örgüt içinde savunan anla}'l§iar, özünde 
burjuva örgütünü savunmaktadırlar. Çünkü bu düşünceyi savunan burjuvazi, çeıitli 
yalan ve demagojilerle, toplumda varolan sınıf ve sınıflar arası çeli§kileri "gizlemeye" 
çalıpr. Ya da inkar ederek derme çatma politikalar üretir, üretmektedir. Bu anlam
da, i§çi sınıfının ideolojisini küçümsemek veya ona yan çizmek, burjuva ideolojisini 
güçlendirmektedir. Insanlık, üçüncü bir ideoloji de yaratmamıştır. 'ıçi sımfı örgüt
lerinde degi§ik görii§lerin olması gayet normaldir. Bunun doğal yanıda şudur: 
Kapitalist burjuva ideolojisine ve onun alçakça uyguladıgı sömürü düzenine karp, 
ilkesel olarak bilimsel sosyalizmi savunan ve bununla beraber, ba7ı somut olaylara 
farklı bakıp degeriendiren sosyalistler de olacaktır. Her farkh değerlendirme veya 
yorumlama, ayrı bir örgüt kurma anlamına gelmiyor. Bu değerlendirme ve yorum
lamalar, i§çi sımfının çıkaruu, kapitalist burjuvazinin lehine dönii§türmediği müd
detçe, bir örgütlenmede birlikte olmamanın hiçbir nedeni de yok. Sosyalistlerin bu 
farklı olayların gelişiınine bakı§ları, demokratik merkeziyetçilik kurallan içindeki 
birliği, bu bağlamda örgüt, bir eylem birligidir. 

Demokratik Merkeziyetçilik Ve İŞeyiş 
Demokratik merkeziyetçilik her sosyalistin savunduğu bir tezdir. Pratik uygula

mada, olumsuz pürüzleri, bizzat insanların eyleminde doğmaktadır. Kimi insan, 
geldiği toplumsal yapı itibariyle geri (teorik, kültürel ve sosyal olarak) ve bu geri 
kalmamn insanda olll§turduğu kompleks ve komplekse kapılan insanlar, geri yan
lannı sürekli örgüt içinde kamufle eder. Eğer bu insanların içinde olduğu örgütlerde 
de bir de kadro btlıgı varsa, bu tip insanlarda örgütün üst yönetiminde yer aldıklan 
gibi, siyasi bir örgütün ilişki ve i§leyişini kendilerine benzetirler. Örgütü "ast- üst 
komuta zinciriyle" yönetir. Böylece demokratik merkeziyetçiliğin demokratik yanı 
kalkar; merkezi yanda, omuzlarda gedik açar. Bu sorunun özü bu kadar açık 
olmasına rağmen, b82l çevreler bu sorunun özünü çarpıtarak, i§i dahada ileriye 
götürüp; bu sorunu, marksizm - leninizme mal etmek için, adeta bir olumsuz yanı 
halindedirler. Geli§nıeler, bu olumsuz yarışınanın sahiplerini hiçbir zaman hakh 
çıkarmadı ve bu gün de hakh çıkarmayacaktır. 

Bu olumsuz mantığın bir boyutu da, ulusal kitle partisinin çoğulcu, katılmıa ve 
daha demokratik olduğu biçimindeki görii§leriyle, kamufle etmesidir. Bu tam da 
burjuva aldatmaalığından b"§ka bir şey değildir. Bunu Avrupa pazannda ahp, 
ülkemize ihraç edenleri gördük ve görüyoruz. Ne var ki, bu Kürdistan'ın sosyo -
ekonomik ve kültürel yapısına denk düşen bir anlaYI§ta değildir. Demokrasi h82lr 
biçilıni§, dikilmi§ bir elbise değildir. Bu ulusal kitle partisini, Kürdistan'ın diğer 
parçalarında, degi§ik biçimlerde örgütlenınesini yapanlar oldu. Bunların pratik 
deneyimleri ortadadır. Doğu Kürdistan'da KOP'nın anlayışına baktığınuz zaman
da: KOP, Doğu Kürdistan'ın yediden yetıııi§ine partisi, yani tüm Kürtlerin partisi
dir. KOP bu anla:yıııı12ytlda ne kadar ileri götürdü? fli§kilerini bu manbkla ne kadar 
geli§tirebildi? Demokrasiyi veya sosyal demokrasinin ilkelerini örgüt içinde ne 
kadar geli§tirebildi? Kendisinden aynianlara tek dilden suçlamalar, KOP'yi hakh 
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çıkardı mı? Iran KDP ·Devrimci Hat'ın ayrılıgının en büyük nedeni, KOP'nin içinde 
demokrasinin ŞemeyŞ iddiası değil mi?. 

Güney Kürdistan'da bu ömegiıı daha degi§ik bir biçimi y8§811dı, y8§3111Yor. 
Askeri örgütlenme ile ol11§81l ve sav8§811 KDP, muhalefeti, içinde ve dışnda tanı
madığı gibi, muhalefetin fiziki imhasına da fıilen yönelimi ve uygulamalan halen 
insanlarm hafızasından si1inıııiı değildir. Bu olumsuzluğa, Kürdistan Yurtsever 
Birligi (YNK) de degi§ik biçimlerde eşlik etti. Tüm bu olumsuz aatara rajimen, bu 
hareketlerin, kendi dljlndalri hareketlerin küçük ve büyüklüğüne luıkmak&ı7ln, bir 
Kürelistani Cephe'de yan yana gelmeleri, fıŞst Bağdat rejimine k8l1l mücadele 
etmeleri sevindiricidir. Temennimiz odur ki, geçıni§te veya yapnan olumsuzluklar
dan Kuzey Kürdistan siyasi güçleri de, dersler çıkarsın. 

Kısaca toplarsak, Ulusal kitle partisi, Kürdistan halkma demokrasi umudu ola
maz. DegiPk smıflann, degi§ik eylemlerin politik örgütlerinin olması kaçımlmazdır. 
Halkımı7!n bağımsızlık mücadelesinde, bu politik örgütlerin en demokratik birliği 
ulusal bir Cephe'de ifadesini bulur. 

İttifaklar politikasına Egemen Olan Genel Anla}'J§, Ulusal ve Toplumsal Kur • 
tuiU§ Mücadelemizin Problemlerini Çözmüyor 

Bugün ülkemizde mevcut siyasi örgüt ve partileri ciddi bir biçimde değerlendirip, 
ittifaklar politikasını da bu perspektifle açmak zorundayız. 

Kuzey Kürdistan siyasi örgüt ve partileri en genel ve kaba hatlan ile değerlendi
rea:k olursak: Bu siyasi hatlan üç siyasi çi7gi boyutlan içinde değerlendirmek 
mümkiiııdür. Bu siyasi hatlar: PKK, TKSP ve işçi sınıfının bağımsız sınıf örgütünü 
savunan diğer örgüt-gorup ve çevrelerdir. 

PKK ve TKSP'yi değerlendirdiğinıizde, bu i1ri hatm sınıfsal yapısı küçük burjuva 
kesimine dayanmaktadır. Örgütlenme ve mücadele anlayı§lan bu smıfı i1ri politik 
hatlar içinde belli kesiminleriyle saf13§1ırmı§tır. Bu i1ri hat da, sosyalizmi küçük 

burjuvaca yorumlamaktadırlar. TKSP her ne kadar marksizmin deği§ik mücadele 
biçimlerinden söz ediyorsa da, özünde TKSP, tek mücadele biçimi üzerinde örgüt
sel yapısını geliıitirmektedir. Ulusal sorunu, demokrasinin bir parçası olarak görüp, 
çözümler üretmektedir. Yer yer "Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük" 
§Üuuıı atacak kadar sorunu ileri götürmii§tür. Ulusal sorunu, demokrasinin yedeğ
inde gören TKSP halı, diğer ulusal reformcu kesimlerinde belli bir destegiııi 
kazanarak örgütlenmesine yönelnıi§tir. Uluslararası politikasında da bunu görmek 
ve yakalamak mümkündür. TKSP'nin, Kürdistan'ın diğer parçalarmdaki örgütler le, 
daha temkinli dostane ilŞrileri geliı;tirmeye yönelik bu politikası, Kuzey Kürdi
stan'daki örgütlere k8l1l daha dar gurupçu ve sekterdir. Bu politikada TKSP'nin 
KuzeyKürdistan'daTekKitlePartisiolmakarakterindenkayuaklanmaktadır.PKK, 

örgüt olarak ortaya çıktıgında temel mücadele biçimini, si1ahh bir biçimde benim
senıi§tir. Örgütsel yapısını da, bu mücadele biçimine göre inşa etmiştir. PKK'nın 
smıfsal tabanı, küçük burjuva, ögrenci gençlik tabakasına dayanmaktadır. Öze11ilde 
PKK'nın 84'h yıllarda Kuzey Kürdistan'ın içinde bulunduğu siyasi sesizlik ve ateıı 
çemberinde geliştirdiği silahlı mücadele, Kürt toplumunda büyük bir uyanı§ ve 
sempati kazandırmı§tır. Böylece PKK, Kürt toplumunun birçok kesimlerinde örg· 
ütlenme ıığım yaratarak, ulusal kitle partisi konumuna geldi. PKK'nın ittifaklar 
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aıılayıp da, tam ulusal kitle partisine denk düşmektedir. 
Kuzey Kürdistan'da bu iki siyasi hat'm dı§ıııda, üçüncü hat olarak değerlendir

diğiıniz örgüt, parti ve çevrelef içinde, TKSP ve PKK'ya yakm dii§en çevreler var .. 
Bu çevreler, genel de bu örgütlerin iç demokrasi aıılayıııına katılmıyorlar. Genel de 
muhalefctler, her zaman iktidariara lcaqı, daha fazla demokrasi, insan hak ve 
hukukuııdaıı söz eder. Bazen de bu muhalefet çevresi iktidar olunca, onlarm gerçek 
yilzlcri daha açık bir biçimde ortaya çıkıyor ve bazenıle muhalefet ettikleri kesim
lerden de daha geri pozisyonlara dii§tükleri çoğu kez de görülmliitür. 

Asıl ilçüncl\ hat olarak sıfatlandırdıgımız kesim, Kürdistan iııçi sınıfı ve iııçilerle 
birlqcn yoksul köylüler (yan proleterler) in bağımsız sınıf örgütünü savunaıılar, 
oıı1arın ôrgütlenmesidir. Sosyalistler bu görevi Kürdistan'da gerçeklqtirdilderi 
takdirde, Ulusal Demokratik Cephe'nin de kO§IlÜannı hamlamış demektir. 10 
yıldan bu yana yapılan cephe çagnları ve giri§imleri, bir arpa boyu ileri gidcnıeme
siııiiı en büyük nedeni; bu çagnların içerisini dolduracak, örgütlülüğe sahip olun
mamuıdır. Bundan ötürü, her iki - üç ayda bir içerigi ayn ayn olan birlik çağrılan, 
adeta meslek haline getirilıni§tir. Kuzey Kürdistan'da ulusal demokratik cephenin 
k!J§UIIm henüz ham değildir. Bunu Yekibya Sosyalist dergisinde, 'devrimci birlik 
Kürdistan'da ciddi bir sorundur' bll§hldı yaımıda vurgulaml§bm . Ulusal demokra
tik cephede bir ba§ka sorunda, örgütlerin, ulusal kurtuilllj mücadelemize bakı§ 
açılm ve milcadele biçimlerinin farklılıgıdır. Burada PKK ve TKSP'yi örnek vere
lim. 

TKSP,Kürt sorununuhalen Türkiye'de demokrasinin bir parçaııı olarak görüyor. 
Doğal olarak TKSP, demokrasi cephesinin kurulmasından yana olacakbr. PKK, her 
ne kadar son dönemlerde siyasi mücadeleye önem ve~ de, bu PKK'yi silahli 
mücadele örgütü olmaktan çıkarınıyor. PKK, dogal olarak cepheye bakş ve yakla
pmı &aVII!l örgütü prensipleri çerçevesinde olacakbr. Bu iki ayn mücadele anlaYI§l
mn, ortak bir taaruz cephesinde birle§111esinin koşullannın bu 3§8111ada olmadığı 
ortada.. 

Devrimci sosyalistlerin görevi, fazla zaman kayıp ebneden, dağınık olan güçlerini 
Kürdistan'da birleflirip, iııçi sınıfı ve bu sınıfla birlış:n yoksul köylülerin örgütlen
mesini sağlaııııılarıd. Devrimci sosyalistler bu görevini Kürdistan zemininde mad
di bir güç durumuna getirdilderi takdirde, ulusal demokratik cephenin koşullannı 
hamlamış demektir. Gün ve görev, devrimci sosyalistlerin birliği ve Kürdistan 
merkezinde bağımsız örgütlenme günüdür! 
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" " " RO NAKDIREN KURD LI STANBOLE 
A A A 

"KOMITAHEWLDANAMAF U AZADIYEN 
KURD" PEK ANİN .. 

Ko.nek ronakbflin Kıırd ( A. Zeki OKCUOGLU, Hflseyfn AKG(/L, Omtı 
FlRAT, Hasan DENiz, liıkmet ÇETIN, Riza DOGAN, Salih BAL) ji bona ma[ ll 
azmliyhı gele Kıırd munaqeşek pek bi, li Stanboli, gaziya hernil ronakbflin Kıırd 
kirine. Ew gaziya bi nivfsandinekf hatiye diyarldrin. Di vi nivfsandinl de, reyin g4tf ll 
sedema hewldaneke wisa tiU dfyarkirin .. 

Di encama bangi de, di 25-i Gulana 199 ı-e de, 130 ronakbfrin Kıırd, civin pek 
anl'tıe. Di civliıl de encama munaqqeyen ge/ek Mja, ji 20 kes an, bireya g4tf "Komfta 
HewldanaMaftlAzadiyin KURD" pek hatiye. Dfsa di ....ı civfni de, ji bo amade/drina 
Konferanseke Mafhı Gele Kıırd jf bfryar hatiye giTtin. Ev bfryaran, bflyaıin ge/ek giriiıg 
in ll di dfroka gele Kıırd ll teko~na welatptuizf de gaveke nil nfşan dide. 

Redeksfyona Rojev'i, ev guv€n hatine allitin plroz dike. Ew agahdariya ku di 
des/peki de hatiye amadekirin ll di encama civfne de, ew be/avoka ku ji bo çapemeniye 
ya bi Kıırdf, Tiricf ll IngilM hatiye be/av kirin, em pi§kiji xwendevanhı xwe dike. 

Redekafyon a ROJ EV'e 

"-TÜRKLERiN SAHİP OLDuGU HER HAKKIN 

KÜKfLERE DE TANINMASI GEREKİR." 

Lozan Antiaşması'yla bölge cografyasından ı!Şanan Kürtler, yetuıi§ yıldan 
beridir bölgede, kimHksiz ve hiçbir ulusal ve insani hakka sahip olmadan egemeııligi 
altına konulduğu Devletlerin insafına terkedilmi§ olarak y~ zorunda bırakıl
IDI§br. Bu nedenle Kürtler, son yüzyıl içinde insanlık tarihinde eşine az rastlanan 
soykınmlar; sürgün ve baskılarla kar§ı kar§ıya kalmakta ve en küçük ulusal ve insani 
hak talepleri bile kanh bir biçimde bastınlmaktadır. 

Öyle ki, bir süre önce faşist -ırkçı Baas yönetiminin Irak'ta Kürtler üzerinde 
giri§tigi soykınnıının ula§llğı boyutlar tüm insanlıgı tepki göstermeye zorladı. Mily
onlarca Kürt, Saddam'ın kimyasal silahlarmdan canlannı kurtarmak için Türkiye ve 
fran'a sığındı. Büyük çoguuluğu çocuk ve kadın olmak üzere onbinlerce Kürt smır 
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boylannda agır ya.ıaın koııullanna dayanamayarak, kitleler halinde yaşamlarıııı 
yitiriyor. 

Kürtlerin yoğun bir biçimde ~dıgı diğer devletlerde de durum farkh değil. 
Türkiye, fran ve Süriye Devletlerinde ikinci sınıf 'vatan<Iaı' statüsünde ya.ıaınak 
zorunda buakılan Kürtler, son yüzyıl içinde pek çok defa soykırımiara tabi tutuldu 
ve onmilyonlarca Kilrt zorla ya da baskıların sonucunda topraklanndan göçetmek 
zorunda bıralaldı. Kürtler olağanüstü mahkemelerde ve farkh yasalara göre yargı
lanmakta, keyfi cezalara çarpbnlınaktadır. Öyleki Kürtlerle ilgili agır insan haklan 
ihlallerinin ~dığı bir tek gün bile geçmiyor. 

Türkiye'de baskılann yoğuııla§tığı 12 Eylül sonrasında ÇC§itli siyasi çevrelerin ve 
insan haklan savunucalannın olll§!ıırdugu örgütlerin bu haskılara kııqı gösterdikle
ne tepkilere ragmen Kürt aydınlan, bu doğrııltuda şimdiye kadar ortak bir tutum 
içine giremediler. Bu da baskı güçlerinin uygulamalannda daha rahat hareket 
etmelerine olanak saglam•ktadır. 

Bu sorumluluk daha fazla ertelenemez. Bu nedenle vakit geçirilmeksizin bir 
araya gelerek güçlerimizi birlC§!irmek, baskı ve haksızlıklara kııqı hukukun tanıdığı 
yöntemlerle ortak bir tutumla ortaya çıkınaınız gerekiyor. 

Bu amaçla biz bir gurup yurtsever-demokrat Kürt aydını olarak ülke çapında bir 
konferans düzenlemek ve bu olwıuma esas olmak üzere ortak ilkeleri tespit etmek 
ve bu ilkeler dogrultusunda gereldi girişiınierde bulunmak amacıyla bir girişim 
komitesi olll§!ıırmak için ıstanbul düzeyinde. fstanbul Mülkiyeliler Birliği konfe
rans salonunda 26.5. 1991 saat 13.30'da bir toplanb düzenlemeye karar verıni§ 
bulunuyoruz. 

Oldukça duyarh bir noktada atmaya çah§tıgımız bu adımın, amacı ve buna baglı 
olarak hareketimizin çerçevesini doğru bir biçimde belirlemek için şu ilke önerile
rinde bulunuyoruz. 

1- Resmi çevrelerin yansıtmaya çalıştığımıı aksine Kürtler, Türkiye'de etnik ya 
da dil azınlıgı degil, bir ulustur. Bu, Kürt sorununa doğru bir biçimde yaklışnamn 
ve çağdaı çözümler bulmanın temel koııuludur. Bu temelde uluslararası hukukun 
temel ilkesi olan, uluslann kaderlerini özgürce kendilerinin belirlemeleri baklanın 
Kürtlere de tamnmasun esas kabul ederek, Türkiye'de Kürt ulusal kimliğinin 
tanınması ve Kürt dili ve kültürü üzerindeki her türlü baskının kaldınlınası ve 
Türklerin sahip oldugu her hakkın Kürtlere de tanınması gerekir. 

Uluslararası hukuktan dagan bu haklar Türk yönetimi tarafından Kürtlere bu
güne kadar tamnmaml§hr. 

Türkiye vakit geçirmeksizin altmda imzasının bulundugu uluslararası söz!~ 
!erin gereğini yerine getirmeli ve hiçbir çekince koymadan hukukun temelini olll§
turan diger bütün sözle§Dleleri imzalayarat bunların gereğini yerine getirmelidir. 

2- Giri§imimiz, Kürt siyasi güçlerinin bir birliği anlamına gehnediği gib~ farkh 
bir alana ve anlaY1§8 tekabül etmesi nedeniyle, Kürt siyasi güçlerinin varhğını 
yadsımaz ve bu güçlere alternatif bir tutumu da temsil etmez. 

Bu nedenle hareketimiz herhangi bir Kürt siyasi hareketinin uzanbsı degildir ve 
üzerinde hiçbir hareketin ağırhğını hissetmez. Giri§imimizde yer alan herkes I<Şsel 
ı.:-ı=.ı.. k bul .n i§f ~1A.<o a ~·m ır. 

Ayrıca giri§imimizin, iktidan hedefleyen bir olll§um olmadığım da vurgulamak 
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gereğiııi duyuyorz. 
3- GiJiPmimiz, içerde ve dışarda çalı~alanna tekabül eden tüm kuruluş ve 

güçlerle; Kürt ulusal kimliğinin tanınması ve bu hakiann güvence alluıa alınması 
amaayla dayanııma içinde olacakbr. 

Bu amaçla giri§imimi7, iç ve dı§ güçleri harekete geçinneyi ve oulara bu doğrul
tudaki ça!şnalannda yardıma olmayı ve kendi çalı~alannda oulann destegini 
almayı kaçım!maz bir görev olarak kabul eder. 

Bu anlamh toplanbya önerllerinizle kahlmanızı saygıyla diliyoruz. 

••• 

BEYANA ÇAPEMENt 

n RA YA Gışri RE, 
Li ser baııgkiriııa komek ronakbir8n Kurden ku li Stenbol! dijin, bi arınanca 

hewldana civandina qonferansek fireh, em 130 ronakbir8n Kurd li Stenbole di 
26.5.1991 saat 17.00-an de di aywana 'MOlkiyeleler Biriiğı~ de civiyan. 

Ji bqdaran 22 kesen bangkiri axaftin kirin. Di gel dilinen cihC de, di riya 
civandina qonferanseki de teve bqdaran li hev kirin. Ü biryar hat standin ku pİıjti 
demeka hazin)i, bi babeta mafen mirov ye Kurd qonferansek oo amadekirin. W eki 
din di dawiya ve 

qonferanse de ji bo afirandina "Hewldana Maf ii Azadiyen Kurd" bi yekı"tiya 
dengan biryar hateye standin. 

E w hewldan, li ser bingehek heq li hemher ilılalkirina maf8n bi hemft awayi yen 
Kurdan, de demoqratik O. mirovi berpeyi ııişaıı bide. 

Ji bo cllıanina haziriyen xebaten qonferansa ku bi biryar hatiye standin ii li ser bi 
vatiniya tesbitkirina kesen ku de hang li wan were kirin, ji 211 kesen ku li jer naven 
wan hateye beyan kirin, bi nav8 "Koını"ta Hewldana Maf ii Azadiyen Kurd" qoını"tek 
hatiye helbijartin. 30.5.1991 

BASİN AÇİKLAMASİ 

KAMUOYUNA 
İstanbul'da }'llillyan bir grup Kürt aydınının ça8rılısı olarak geniş katıhmlı bir 

Kürt fıısan haklan konferansı'nın toplanması için giri§imde bulunınak amacıyla, 
fstanbul'da bulunan 130 Kürt aydını 26.5.1991 tarihinde saat 17.00'de Mülkiyeiller 
Birliği toplantı salonunda bir araya geldik. 

Katılanlardan ça8rıh 22 kişi, konuşmalar yaptı. Farklı görüşlere ragmen bir 
konferansın toplanması yolunda görüş birliğine vanldı. Ve belirli bir hazırlık döne
minden sonra, Kürt fıısan Haklan konulu bir konferans tertiplenınesine karar 
verildi. Ayrıca bu konferansın sonucunda bir "Kürt Hak Ve Özgürlükler Girişimi" 
yaratılması için oy birliğiyle karar alııınuştır. 
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Bu giri§im, Kürtlere k81'§1 işlenen her türlü hak ihlallerine k81'§1 m"§§''l temelde, 
demokratik ve insani tepkileri gösterecektir. 

Karar albna alınan Konferansın hamlık çalı§ıııalarını yapmak ve çagn yapılacak 
kişileri tespit etmelde görevli olmak üzere, adlan 11§'18ıda belirtilen 20 kişiden olU§aD 
Kürt Hak ve Ö:rgiirlülder Giri§imi Komitesi seçilmiştir. 30.5.1991 

KOMfTA HEWLDANA MAF Ü AZADITEN KURD: 
KÜRT HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ GİRİŞİMİ KOMİTESİ 

Mev/IJdeAGAH (Rojnamwan-Gazeteci) 
MustafaAKSAKAL (Esnaf-Esnaf) 
Ahmet ALAN (Perwerdolcllr-Egitimci) 
Gilnay ASLAN (Rojnemeavan-Gazeteci) 
AhmetAYDIN (Muhendls-Mühendis) 
Haseyin AYGUL (Kıııi Seıbest-Serl>est Meslek) 
Ali Beykiiyli1 (Aborvan-Ekonomist) 
Remzi ÇAKIN (Esnaf-Esnaf) 
Yılmaz ÇAMUBEL (Muhendts-Mühendis) 
Hasan DENiZ (Kartlar-Işadamı) 
M. Ali EREN (Mebus-Miletvekili) 
Unıil FlRAT (Wqanvan-Yayıncı) 
Fatma KARAHAN (Rojnamevan-Gazeteci) 
Ytl§tll' KitYA (Aborvan-Eiconomist) 
A. Zeki OKÇUO(';LU (Ebtlqat-Avukllt) 
Mustafa OZÇEUK (Muhendfs-Muhendis) 
KJutulu§ PARLAK (PetmrdekfJI'-Egtimci) 
Rlfat SEFALI (Wqanvan-Yayıncı) 
KtunberSOYPAK (Ebtlqat-Avukat) 
Canan TANRlKULU (Perwerdakar-Eğtinıci) 
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