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AQIT|YE BU"

ASrOE

Xelki Xebatkari Kurdistan
Hevr€y€n Qehremanö Parti De-

mokati Kurdistana ira-n,
Komita Navendi Ya Parti Demok-

rati Kurdistana iran bi dileki pir bi dax
ü keser radiginc ku roja 13 Temmuz
1989 hew€yön t€koqer ü xoqewistö
Gele Kurd ü azadixwaz€n rasteoini
y€n iran. Dr. Ebdulrehman Qasimlo
sckrclere gi5ti yö partiya me ku ji bo
serdar:ek (ziyaret) kurt ü ji bo hinek
kar ü barön partiy€ qübü Viyana, pay-
texte Awusturya. Li gel hcw6 xoqcwisl

ji aliyö rejima dijigel a Komara Islami
hatiye kirin.

Dr. Ebdulrehman Oasimlo sala
l9J0 li bajar€ Urmiye hate dinyay€.
Xwendina p€qin ü navendi li Urmiy€
ü pa5d li Tahran€ temam kir. Sala 1948

bo xwendin€ gü Fransö ü pEö ji wir ji
Eü QekoslowalTd. Dura ji lisarsa za-
nisti, komclaycti ü siyasi li zaningaha
Prag da wergirt. Sala 1952 an di dema
hukumeta ni5timani Dr. Musediq ü li
ceyrana bizotnewa diji imperyali-sti ü

millikirina sincta oeftö vcgcriya Iran.

Kak Ebdullah Oadri endamö Komita
Navendiü nüner€ PartiLi Ewrupa ke-
tin ber eri$n bi kiregirawan6n kevoe-
peresta.n ü qehft bün.

Ev terora ji ali küan dijmin€ azadi
ü insani hatiye kirin bi temami ron ni-
oe. L€ ew mehlumat0 ku heta nüha kc-
tiyö dest6 me, diyar dike ku ev terora

Li iranö p\ti xebatek peng salan veki-
ri ü dizi disa vegeriya Qekoslowakya-
y6. Li sala 1962 an da düdoreyö zanisti
ü abori li zaningeha Prag'ö mamoste-
tiya aboriya sermeyedari, aboriya sos-
yalisti ü teoriya abori kir. Li sala 196
li Frans€. li zaningeha Sorbon li ser
edebivat ü zimanö Kurdi 2 salan kar
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dest bi t6kogina xwe ya st/asl kir lI li I dide.

xwe,

kän partiyö amade kir. Ku li konfera.n- | Dr. Qasinlo ji tiji bikin.

qebülkirin ll disala 19?3 an da di Kon- | Ilevrty€n T€koqer'

usil6n demokrasi di nav Pani ü di nav I nÄ'e.

kir. Dr. E. Qasimlo di sata 1945 an da I o"icuda teugeta rizgarixwaze gelä me I ref€n parti€ da valaye: Hbr ji ber vg

dest bi t6kogina xwe ya st/asl kir ü li I dide. I yeke ji bi fedekari ü qehrenani riya
bajar€ Urnfyä Yettiya Lawan€ De- | I3 belö tradisiyona PDK- Iran ji I Dr. E. Qasimlo bidominin ü neh€lin
mokatö Kurdistan€ danezrand. Pilti I destp€ka danezrandina x*'e da heta I ala wiji bo yek saetekiji li erd6 bile-
ku bü endam6 PDK- lran heta 1970 | nuha evöüye ku qurban€n pü mezin I ne. P€wiste bö gotia hetta plenuma
I derweyt welat wek mamoste t' za- | ji bo destxistina armanc ü mafön gel€ | Komira Navendi ü bilbijartina sekre-
niageh ü xwerdekar ma. Temani em- | Kurd bide. Ev partiya @wra Qazi I terö gigi hevr0y6 t€koEer Dr. Sadiq6
rö xwe di xebata did di nav ref6n I Mihemmed damezröner ü rebber6 | $crellendi cigire sekreterC gilti, te-
PDK- iran derbaskir 0 berpirslari I parti ü serok Komara Kurdistan li di I mami wezifa sekreteri bir€ve dibe.

t'n gLttrg ü cure cure gfut s;r m en | *ireyedu ted"titiye {l bi dehaa bi se- | Em t6koqertn PDK- lran hergcnd

PiSti ilentirina beyannameya 11 | ti qadro ü pegmergeyön jehati ü | Dr, E. Qasimlo xe'ngin in,16 herli ser
Adar€ 19?0Ii Iraq, ji bo rurtkirina xe - | qehreman li wi röy€ da f6da kiriy6. Em I Eöret€n wi y€n euanbuha girt nakin 0
bat ü organönpartiy€,jiEvimpa vege- | enirin herwatu p\ti$hidbuna p$e- | cil€n regli xwe nakin. Em hemd derd
riya ü li gel gend heval€n xwe I wa Qazi Mihemmed riya wi rehberi | ü dax xefet ü kesera xweji bo gehftbü-
bernameya siyasi esasnameya nav I mezin b€ röbuwar nemaye. Pir kur€n I na rehberi me dikin rikekl piroz di ser
xwe ü xalän giring ü stratejft ü takf- | usa jehatlyön gelö me hene ku röbaza I dijmin da dirijinin. gara bagirln pa-

sö 3'em yä partiyE da (sala 191) hate I I ser rö9 wan bimegin, ya ku ji züda di

gra Partiy0 3'em daji disan hat qebül- | I Dr. Qasimlo bi x*,e daniye. Loma ba-
kirin. Ji wi wexti heta 5phidbüna *i I Ximeta hevre 6eb,lt Dr. asirlo ji | $tuin pad4 ji bo Dr. asimlo, doman-
Dr, E. Qasimlo ku di hemt kongren I farti Demokrati Kurdistana iran ra I di". rip wi ye.
partiyö da bi piraniya denganji bo en- | ewqas mezin ü tiräjdare ku heta 0 he- | Komfta Navendi ya PDK- iran, ji
damedya komfta navendi ü her weha I ta di dftoka Partiya me da dimin^ e, Dr. I bo gehidbüna rehberi karzan ü tekogp-
ji sekreteriya gi5ti ya PDK-Iran ra I E. Qasinlo bt yä ku PDK-Irant pi- | rl navdar sekreterö giEiy€ Partiyö Dr.
hatiye hilbijartin. Wek pxslyet xebaF I $i gend salar ji rederketina ari ser re- | E. aasimlo ü hew6, endam€ edz ä

dewar, azad ü pgketiyC dinya ye daji I Dr. E. Qasinlo ji bo me:resaretekeH I yi ü dadperweri ü komelayeti dite.
bi dep.en peyda dibü. I mezin e. l-€ $nabe ku ji bira me biqe I Korfta avendiberanber carä pati

Dr. E. Qasirlo ji wan neriv€n me- | ku em xwendewan€n keda Dr. E Qa- | qehidö mezin hevr8 Dr. E. Qasimlo ü
zin bü ku gelan ganari pe dikirin. Di- | simlo nin. Dr. E. Qasimlo hemil jlya- | henü phidCn Kurdistanö li gel korne-
rok serhat!ön jfan ü rcbata wan bi I na xre ya siyasi ji bo wi dadbü ku I la xebatkar€n gel€ Kurd peymanö nü
:retän zäria tomar dike. Dr. E. Qasim- | baweri bi rehberayeti ya kollektiv li I dike ku heta axir dilopa:nvin üaxir ne-

kar, pisporeki siyasi xebat ü t€koqina I baza pftketiya nve ü her ew bü ku bi I Konita Navendi Ebdullah Qediri
gelö Kurd li Kurdista.na iran ü pften- | bemü kaninön xwe biryardam serbix- | Azer, pir bi dil sersad li hernöyän par-
giya PDK - iran ber bi pgbir. Dr. E. I we ya PDK - iran diparast ü meji hin I tiyö, endemen malbatön wan dü gehi-

Qasimlo yek ji wan rehberön mezin ü | kir ku di rila parastina wi serbiri/eyi I d€n serbilind, xelki bi pref ü tökoger
jähatibü ku ne ten€ li nav netewa bin- | da henü qimeteki bi erzan bizanin. | ö Kurdistan, azadtowazön seranser€
dest ya Kurd4 belku li nav gel€n be*- | EEkereye ji dest güyina rehberayti ya I kan ü hemü hogir6n azadi ü serbixwa-

lo insan ü insan dost b0, fttiram ji bo I nav ref€n Partlyä da ü komel€n Kur- | fesajlyanbi räbazawfxo6eufst€jides-
mafön rvek bwiy€n inc.{nqn hebü.lhti- | dewari da bi höz bike ü rola Eexsi 9i- | tqüyi wefadar be, heta bi desbristine
ram bi ziman, din ü bi welatOn cuda I qas mezin be ü bi nirx be ji pir nezin I armanc€n bilind y€n Dr. E. Qasimlo,
cuda hebä. Umr6 ganazit'n xwe di ri- | neke. Pög€rye Sehid I me, me h?ntir | 'DemolcastJl bo lran 0 (XonomlJt bo
ya v€ armanca mezin ya insanlyt da bi I ku li we,*i tengiy€ da ruhiyeta me bi- | Kurrllsr.n" bidomine.
ser bir. Dr. E. Qasimlo dijmin€ Eer 0 | lindbe. Xwe *enda nekin zeüüb€ h6- | Em eminin lcu hemü kadro ü pe-
a$S€ a$üt€ bü. Ew demolratek bü lvinebin.Enhcmüdivöjiyan0xebata | lnerßey€n parti 0 hemt tekoEcr6n ri-
ku bi hemü menaya kelirng denokrat I mamoste ü rehbere ji desgüyi $ me I ya demokrasi ü otonomlyt di wä
bü. Hemü kenln6n xw6 bo ruttkirina I Dr. E. Qasinlo biftin sembola jiyana I baweriyödane.

civat€ da bi kar diani. Seranser€ lran€ | Mezinayetiya PDK- iran her di wi I ri pniaÖ me, sikreter€ gltl € partly0
da rebata partiya me bi qehremani I daye ku li hember öri1 ü derb0n pn I D.. E. Qasimlo ü bi r€z bi yadi hevrö
rehberi dikir. I mezin tahummül dike ü xebata xwe I tökoqer€ me phid Ebdullah Qadiri.

Xelkt Bi $rcf € Kurdlstan! | Piftt S€hftbüna Dr. E. Qasimlo di- | bo azadi, demolnasl ü otonomfl

lv6 em li ser diräjpeydani armancö | Neman ji bo rejima diji gel ü tero-
Bä guman $hftbüna heval€ xoqe- | sortir bikin. Divd en dersän manos- | ristperwer a Komara islamil

wist ü rehber6 mezin Dr. E. Qasimlo I tey6 nemir 0 xwe bibirbinin. DivÖ hewl
dyanek mezin 0 derbeyek bijane ku li I bidin ku ne dmt ne ji dijmin tesawur

nekin ku cih€ Dr. E. Qasimlo di nav

dar ü bi hezaran endam6n serkirdaye- | bi hemü wicude x'rve ji bo Eehft ketina

das (qedn) bo gehidan ew e ku em li

partrya me da cihö xwe girtiye, ya ku

I Silav Ii canipaki mamoste ü rehbe-

sist nake, I Berdewan be riya Dr. E" Qasimlo,
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LI TIRKYE KRIZ O
PHOVA CUNTAYEKE

NÜ

Lt KURDISTANE
OPERASYON Ü EREA

LE$KERI

DIGIRTIXANAN DA
TEDA. ZULM O

cREvEN erngle0viNE
Din€ berva daryiya sedsala ZIan

dige. Di dinö dc güh€randin€n binge-
hi p€k ters. Ev gühärandina hin ji bo
slstema emperyalfs- kapftallst ü him
jiji bo sistcr 0 welatan so6yalist rasti-
yok o, I€ bi taybctl di cftana sosyallst
ü welatön sosyalist de güh6randin€n
bingehi pet t8ne 0 büyer6a gelek me-
zin diqewioin Di wclattn smyallst
de, li ser pirs ü pirsgirek8n esasi mu-
neqqp hene ll mirov dikare bibäje tü
gelok büpr€n diqeufmir, ytn berva
ku re biqin, evwet pirset€ hatif p$i-
ya tevgera sosyalist ü sosyalistan.
Dowlcta Yekbuyl Ya Amerlka
@YA) lI Yet'itip Soryet neziki he-
vüdil dibin. Bi tayüetlYckftiya Son4nt
ji bo ku gek8n n0Heerl Ii hemü wela-
tan kön bibin 0 heta ji hol€ rabin bi
ruti pSsiyara dike 0 ji bo vö pirsö bi
Amerfta re dan0standina xse dixwa-
ze xurt bile. Wet tt zanin ku gend ca-
ran ü li gend ciyau jt serok€n 0
berpirs$6rtn her dü dewlet6n mezin,
kü du bir0baweriy€n cuda temsfl di-
kin, hewd0 dftin. Yetftiya Sowyet ji
bo 9v aGti4 zCdctir xc/edrye darta-
rveziy€ ye.

Bi kurf nirw ditare bb€je ku di
henü dinO dc, her qiqas di

gelek welatan de tevlihevt ll Eerö
hundiri tsn netewi ü gtlhebe jl ner-
niyekt dest p€ kiriye, Encana ev ner-
oiye, tg r.vastitr ku pirsa gelö Filistin
bt ye gares€rkirin. Li Efrfta pirsa Na-
nfiny€ bi riya a$tf 0 ü ser nas€ bu-
va greserkirin€ 90- Wektan Arerfta
Lafni di nav xc,e de birtar girtin,l<u li
Nftaraguay€ pirsa Geflaye I diji re-
iima demokratft 0 ret€wl halbili!. Di
l€ pirs€ dejl bi ser tetin ü golek scro-
kön Kontr - Gerflla dw ji gcr bcrdar

0 q0n li AnerftayC bi cft b0n. Her 9i-
qas ev nermiya bu seden ku gelek pir-
s€n biugehi y€n cihane berva
gresertirine brlbe ji pbsa Küdistant
ü gel€ Kurd di Rojhilata Narft de, ji
bo cftane pirseke gelek girfug lI ne-
zia di rojav€ de ye. L€ di qaresertiri-
na ev mesela nezin de bedengiyek
hey".

Di sistema emparyalfu - kapftalist
de, welat€n ji aliy€ abody6 ve pgketi-
ne ü qerehera empryalistiqezeng ki-
rine, di vö demÖ de ji bela Lriz€ xelas
bilne. I-€ bel€ ew welat6n ku ji aliyä
dewleten emperyalist ve ten p€rgilan-
dia t8n nijardia kll welat€n parye
mayfug di vanwelaran de kirezekc ge-
lek mezin heye. Rasti kriz€n van wela-
tan bela serö gelön van u,elatan e.
Trkiy0 ji welateki paqve mafrye {I di
bin tade {I zilma dewleten emperyalnst
de tä pergiqandin. KarbidestÖn Tirki-

re*qenbir, xwendevanan teda zilmä
didomlnh Ev teda il "ilma 

ji ji bo
kqemr8 kapftallzmä bC dirCj Liri!, tC

domandin. Dema tu li ser karker ü he-
mü zehmetk€gn; li ser goreqger 0 de-
nokrat6n Tirkiyä teda ü zilum
donbike, mafännirovatl, demokratit
nön gareserkirin; mafön hikllmtirint
oaye dayfnl zehnetkq
ü gorryer ü denokrattu TirLiy€ ji ji
bo ku naföa rpe bi dest xin ü ji bo kü
hukmeki demokradk t heta ssyalist
p€kbinia €n li berxwe bdin ü seri hil-
din; r€xistin8n xre @ bikin. Sedena
duyenin ji Kurdistan e ü pirsa gel6
Kurd e. Kurdbtan di halihazir de ko-
loni ya Komara Tirkiy€ ye. Hemü
dewlemendiyän Kurdistanä y€n bi
nerd ü sererd ji aliyä dewleta Tirk ve
te mijandir. Netewa Kurd ji hem0 na-
f6n nic yän netewi ü denokratit jib€
par e. Li ser Gelä Kurd ted4 zulün,

y€ ji hem0 aliyan de giredayi emper-
yaltum6 ne. fqke€n Tirkly€ jl dlrek
gir6dayi enperyalian6 ne ü ji yek hä-
ztn NATO'y€ ne.

Tirkiyö ji kriza abori slasi ü civa-
H t0 cara xelas nebü)r f, aikare rclas
bibeji, Cinkiji bo krüA sedemen esa-
d lI biryehr I Tirkiye dijln. Seden€n
bingehl ya krfua aborl, $iyasi lI civah
Li TirkilB didu ne. Sedena yeke'nin'
Helllna kapftalian6. Encana tapfta-
Itn€ 0 hin ji kapftalizna nexwc5 {i gi-
r8daß tarhidcst li scr karker, gundi

zordari ü kedxwaripke nedfti t0 dom-
kirin. Dema ku wisa ber elbet ggle
Kurd ü w€latparezen KurdistanC jl, li
hemberl ted4 zil0m, zordar! kedxwa-
ri iI m€tingehkari$ rabin, serihildin ü
li berxc/o bidin. Rasti ji di tarnra Ko-
mara Tirliy€ de, her dem€jiserftilda-
n6ngel8 Kurd qcwiminc. Ji bo vö pirs€
ji tu cara Komara Tiliy€ ji trtuC xc-
las nebüye t heta ku ev pirsa qareser
nebe ji xelas nabe,

Karbidest ü kolonyalist6n T'ir\ her
dent ji bo ku krtu6 hal bikin, di rtjl-
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m0 de guh8raadin6n bingehi @kirin il
sazumana fqlst bi desten b$keran da-
meaandin. Pbd sal6n 60i henü ji wi-
sa bü. Di ev sft sal€n dawiyä de s€
cuntayt leqkeri hate ser biküm. Mirov
dikare bib€je kü ev pirsa ji bo karbi-
dest€n TirHyt 0lcgker0n wan bu ede-
tek€. Her dema kt sazumana
karbides dikeve tengasi$ ü kriz dest
p€ dike, seri li G wasitaye didwi".

Pigi helbijartina her€ml U Tnkiye,
Partiya Hukumet dike, ji sedi 21,8
dengan girt. Ev encana helbijartin6n
her6mi kriza siyasi roj bi roj kär kir.
Di van gprtan de, helbijartina serok-
cumhur ji bi ser6 xsre bü sedemek ji
kiza siyasi re. Ji bo ku Tirgut Ozal
di:wazeJ bi xfle bib€ serokcumhur, le-
gker ü general€n mezin gelek eciz in.
Ji bo ku ew f6rl tigelf bllne: Ev tiEta ji
ew e kü, serokcumlur ji legkeran t0
helbijartin. L€ Turgut Ozaljiji bober-
jewendiy€ xwe, naxwaze $erokcumhu-
ri bide legkeran. Ev ji dibe sedem k0
legker eciz bibin.

Wek tö zanin ü vekirl tg xvuyakirin,
ku gel6 Tirk ü gel6 Kurd ji bo maf6n
xwe $n netewl demokratflr, abori ü
civaki di nav tökoEineke nrt da ne. Ev
ji bi serö xwe ji bo karbidesten kolon-
yalßt ü faqist bg Sffeyi diqewine. Ne-
maze tCkoqina gelC Kurd zödetir wan
eciz dike. Ji bo vt jl karbidest€n Tirki-
yö ü leqher, dirwazin dfttatorfeke ve-
kiri ya l€€kerl damezrinia Pöwiste kü
henü pegverq demokra! sosyallst 0
waletparezen Kurd 0 Tirk li hemberi
ev hereketö bisetinin, ji bo kü ev he-
reketa bi ser rekeve tgkosin bidin.

Li Kurdistane örig operasyon, te-
da, zilüm, zordarf 0 qetilkirin didoni-
nc.

IGrbidesten kqkeri, €ri5ker, kev-
neperest, li hemberigelt Kurd di nav
€r\ 0 qetilkirineke gelek fireh de ne.
Van rojön dawiy6, ji bo v6 ji hazirifk
he1a. Gora ev hCz8n eritker, "welat"
dibin tebdida pergebüyioe daye . "Xa-
yin" ü 'Terorlst" li hemberi höza leqke-
ri ü h6zän emniyetl di ärilekt de ne.
H€z6n frqkernji dixwazh kü "welöf ü
gel ji van kesaa xilas bikin.

Raste, Li KurdistanC büyer peEdi-
kevia, Di navüeyna htkümet ü muxe-
lefet€ 0 h€z€n leEteri de mun€q€Ee
mezin dibe. Ji bo vt j[ serokön leqke-
rl gelö Kurd ü h6zfu demokratflr, pe-

$rerü yCn llrkrye bi gi$i dijmin ilatr

kir. Evjite we manö ye kü, äri{eke me-
zin 6 bibin ser h6zön demokratflq pe-

Everü ü gelt Kurd.
Gerek baq b€ zanin ku li Kurdista-

n6 b0yer€n nezin diqevinin. If ber-
pirsiyar€n ev b$reran Dewlcta Tirk e.
Ji bo tu bi salar e kä Li Kurdistan€
welatparözan dikqin ü gel€ me dilin
muhacir. Ziman, qand ü hemü mafän
gel€ me y€n mirovi kedexe kirin. Ev si-
yasete ji raste rast denist holä, k{I
Dewleta Tir\ ji bo gelä me dewleteka
biyani ye.

Elbet, dema k0 dewleta Tirk ya ko-
lonyalist ted4 zilüo ü mrdar!6 bido-
mine; li hemberi ev teda, zilüm ü
zordariyö, welatparäzön Kurdistan€
ji him bi awayt qek ü hin jt bi away8n
din, t'n li berxn'ebidin. Ji bo v€ ji ev
büyerdn 9ä dibin, encama siyaseta
dewleta Tirk e, perfste kO tehemmuli
ev encanö ji bike. Qirld karbidest0n
Tirl bi zo16 welat6 me girtine bin des-
t€ xwe, dewlemendiya wehte me mi-
jaodine ü ted4 zililm li gelt ne kirine.

Sazumana Kolonyalist ü gov6nji bo
kü Tevgera Gel€ me bi$tine, bi hemü
h6z€n xwe öriq kir. Bi dest€ Mi?e,
Konr- gerilla ü'tim€n taybetl tevli-
hevi @kir. Bi kinc6n pSmergan q0r
gundan

li gelö me teda ü zilüm kirin. Gun-
dän Kurdan vala kiri4 daristan Eewi-
tandin. U Disa xwastin $ iro ji
dixwazin, ku ji bo gundi ü bajariy€n
Kurd ne reheti biqewimini4 encama
ev ne rehetiyä, gundlü bajariyÖn Kurd
devji gund ü bajar6n xu'e berdin. Di
v€ deq ü dolabän xwe de ji bi manöye-
k8 bi serketin. Di vä denö d€. Li Kur-
distan€ bi sedan gund vala bäne,
Gudiy€ Kurd mecbür büne ku bigin
li bajar€n mezin y0n Kurdistan6 ü Tü-
kiy€ bi cft bibin.

Päwiste hemü häz€n goreqger, de-
mokat 0 welatpar& li hemberi v6 si-
yaseta qir6j derkevin. Ji bo ku
gundiy€n Kurdistal€ gund6n xwe va-
la nekin 0 negin li bajarön nezin bi c r
nebi4 prtan p€k binin.

Ev henü büyer ü siyaseta dijmin dli-
yar dike' kü di dastp€kö de gel6 Kurd
ü di dereca diduyan de gelö tirk, di xe-
teri]reke mezin ds Ye,

Ji bo kü pgiya ev xetcriy€ be girtin
ü deq ü dolab€n dijmin vala derkevm:
Him li hundirö uelft S him ji li derve-
yi wel€t, gorryer, soayalfu lI welatpa-
r6zän Tirkit' ü Kurdistane p€cfste

tekosin ü xebeteka xurt orgarize bi-
kin; deng€ nre biginin gel6n me ü re-
ya gigi ya clhanö.

Ji bo ve ji ü hundir6 weltt, gerek
mebus6n k{i bi meqet' xwe Kurd i4
berjewendiya partftiyö bidin aliki bön
ccm hev, li hemberi €rila li ser Kurdis-
tanC ü qatilkirina gelä Kurd kü t€
xwastin mu$terek binin ziman ü li
hember derkevin.

Pöwiste ku rerrrEpnbirän Kurd, hi-
quqnas, do*or, nanoste ü nthendi-
s€n Kurd ji deng€n xwe bilind bikin.
Xwe biglnln re*genbirön Tnk ü bi
wan \re teko$ineke orgafze bikin.

Li dervayi welöt, ji bo ku li hembe-
rl van €riyl derkevin, p6wiste kü em
destö xwe bidin de$e hen Meqaq
protejtoyan, ü cur be cur babet€n t€-
koqi"ä binesinin,

Girtixane di dema iro de perq€k ji
jilana gel€ Kurd ü Tirk e. Pi5tl sal€n
6üi wek ba6 tö zanin ku güti'<an6n
Tirkiy€, tu cara ji aliyÖ 5orqger, sos-
yalist ü waletparäzan ve vala nema.
Girtixane bün pirseke giring

Her denÖ ji di girtixanan de zilo'r',
zordad t teda bi xurti hate meqatrdin-
Bi sedan goreqger, di gLtixanan de ha-
tin k$tin. IJ her dem6 ji dttiyCn
Eoregger, li hemberi teda zilüm ü zor-
dariya girtfranan derketin. Serä xwe ji
kolonyalist ü faElstan re nrar nekirin,

Pi$i l"C ilon€ ji bi dehhezaran

EorEger, welaqnr6z di girtixanan de
jiyana xwe domandin ü lro jl didoni-
nin. Beriya vä du mehan, teda, zilüm
ve zordari li girtixanan disa z€detir bü.
Encama ew teda 0 zifne Li Gbtirana
Esk@hir'ö bi sedan girti ketin grCwa
birgib0yinö. Di grdwa birgibüyine de,
dü welatparäz: Mehmet YALQIN-
KAYA ü Hüsnü EROCI-U ptit ke-
tin.

Gr€wa birgibüytuö p\tt 52 rojan
kediya. Girtit'n siyasi, ji b€€ek daxwa-
z€n xwe bi serketin. Ev ji ji bo hemü
gor€Eger, welatparözan ü malbaten
girtiyan bi serketinek e.

I.€ pirsa girtftanan hal nebüye 0 di
ev sazumana kolonyalist il fa{f$ de ji
t0 cara qaresernabe. Qareserbüyina
girtkanaq bi azadlya Kurdistanä ü
demokratik büyina TirklYÖ m0mkin e.

Ji bo € ji gerek hemü EoreEger, we-
latparäz ü gel€n me di v€ pirs€ de he-
sas bh 0 xeteriya Sirtiranan bbtufu 0
gora wE xwedi$ progranekä bin.
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Bi RLi K gALr$MALARtMtz üzeni ue

Dergimizin gegen saysmda yer ol-
maü$ndan, bidik {altmqlaflrtrzilqn
bahsetme olana$n bulamad*. Bu sa-

nmzda bu konudaki gönrElerimizi
aqnaya devam ediyoruz.

Dergimizin gegen saylarmdaki ya-
alanuz incelendifi zanaa birlik 9a-
hqmalarrnda ortaklaStlElmlz
guruplardan biri de Kürrllstan lhv-
rimci -Yurtsever BlrliL Platfor-
mu'dur. Belirli bir agarnada,
TEVGER'e, YSK'den farkh yak-
le$mlanndaa dolay, birlik d(üultu-
sundaki ortakla{madan vazgegildi.
Ama bu vazge4ilne, ileride bir dala
ortakla{rlmayacagr anlamrna gelmi-
yordu. Bugün de bu anlama gelme-
di$ini agkqa belLtnek ißteriz. Aynca,
bu di\üurcelerinizi kamuoyuna ilet-
neyi de dofru bulduk.

Kürdistan Devrimci * Yurtsever
Bidik Platformq biramin önce res-
mi olarak kendisini ilan etti. ilk resmi
ilanrm, 'Blrlik lgln Deklarasyon'
isinli bir broEürle safladr, Daha son-
rakiUu zamanda da Bergeh isinli der-
gi ile, ulusal demokratik yayrn
sahasnda yerini aldr.

Deklarasyon metnini iacelediEimiz
zamar, Platformun ne YSK ile ve ne
de di{er guruplarla birlik konusunda-
ki gegici ortaklq'na$ndan bahsedil-
aedi$ni gördüLk. Bunun bir eksitlik
oldu$unu tespit ettik. Ama bu eksik-
ligin ba*a bir düaeyde ve zamanda
ortadan kalünlabilineceSni duEüne-
rek, bu sorun äLzerine bir ag[m yap-
mayr, sorunu defierlendirneyi gegici
olarakta olsa erteledik. Am4 Ber-
geh'in YaYnhnmasrndan sonra da bu
eksiklilin devam etmelie oldulunu
gördü&. O ".'nan, bu tutumun bilindi
ve yanlr' bir tutum oldulunu saptaya-
ralq bir kügü'k elegtld ya da ulanyr
yapmayr gerekli gördüft .

Küfük Blr Elc$d

Bilindfii gfui Kürdistan Yurtsever
Deuimci Birlit Platformu (KYDBP),
uzun bir zanandr qslillenm6 yg 9l
gunlagma sürecini yagamakta.
KYDBP'nin hemen kendisini ilan et-
696ssinin, yurtse\€r kadro, örgüt ve

(ilr)
egilimlerle birlik yapma isteginden
kaynatlanülmr hem dewimci ka-
muoyu biliyor ve hem de kendisinin
agkqa belirttikleri bir durumdu. Bu-
nun iqin de, sürekli birlit arayrg iqin-
de oldular, Bu arayrq sitecinde, bir
hsn kadrolar ve örgütlerle dirsek te-
mas iginde oldu, bir hsrm kadro ve
örgtitlerle birfti gerg€klestirnek igin
somut qah$malar iqinde oldu.
KYDBP'dn somut bir biginde "birlik
konusunda" ortallEbg örgüderden
biri de YSK idl YSK ile Platformun
ili5kileri de epeyce bir zaman devam
etti. Bu ili$iler evresinde, hayati ilke-
sel tart{malar oldu. Bir insan toplu-
lugunun örgüt yaratmalan igin gerekli
olan ilke sorunlan okunlqnasr ewe-
sine gelindi$ gibi, gereHi olan arag ve
gereqlerin yarahlmasr konusunda da
önemli haanlklar yaprlmrg. Ne yaak
ki baa sorunlardan dolayr Url'dmiz
baganYa ula5-'a& ve ga[palanmz
ke,sintiye ulradr

Qals-alanmrz bu kadar hayati bir
noktaya gelmi.S olmasrna ra$men,
KYDBP'nin bu q^hqrnalar hig yapl-
mams gibi hareket etmesi ve suskun-
lulu ye[lemesi, birqok yönden
56111g1 slg aftnrne$nr gorekli kdmak-
tadr.

ismi geg€n Platform, varll Eartrm
esas olarak, kendi dqndaki yurtsever
kadro ve örgutlerle birl;fe baflad{r
hem kendi anlatunlarudan ve hem de
yazüklanndan agkg ortaya qknak-
tadr, Böyle olmasrna rafnren, YSKve
KHP ile birlik iqin yapo& somut gal-
gmatardan, KUK ile uzun dönem va-
rolan resmi olmayan iliSkilerinden;
birgok örgut ve kadroya birlik iqin gä
türdüEü önerilerden bahsetmenesi
hem gok anlaml, inlarcr bir tutumrf
agt olnanay ifade etmekte ve hem
de kendi inkan olan bir tutumu 6ergi-
lemelie. Halh olarak her yurtsewriq
"siz hep bEka kadro ve örgütlerle bir-
lik birlik tledinie ama bu sürre iginde
higbir kadro ve örgiltlc bu sorunu tar-
tg'na&nrz mr? Tarqm$sanrz aedcn
bu tartq4alar.l"n bahsetme gere$ni
görmüyorsunuz?" diye sormasr hakla-
n&r. Aym soruyq biz de YSK olarak
soruyorue Aynca, bu konuda fada-

uyla da hak sahibi olduguinuzu duEü-
nüyorua

lu1dsn dqha önemli<i, yurtserrr -
devrinci ve sosyalist gügleriq bir bü-
tün olarak yurtsever ve sosyalist
p*ansryelin Kürdistan'da birl€{tiril-
mesi tek tek kadrolann ve örgütleria
sorunu dqdldir. Genel bir sorundur
ve zaten genel bir sorun oldulu bugüLn

dala aqk bir biqimde hissedilnekte
ve ulusal demokratik saflarda dile ge-
tirilmektedir. Bunun iginde birileri ile
ba$ayan vc son bulan bir sorun de.Sl-
dir, Bäyle olunca, bu sorundaki gah-
gmalarda ortaya gkan sonuglann,
deneylerin ve ilke saptamalan n hIz-
h bn bigimde kamuoyuna iletilmesi-
nin, sonrnun uzun vadedeki q:özümü

agsndaa oldukq: yararlan olacaft hr.
Böyle olduguda birlik iqin ortakla-
Smalannzn devan etti$ döoemde
hem yaah ilke taslaHanmrzda ve hem
de sözlü karyl*t ta$malanmzdo
dile getirilmltir: Hemde birincil de-
reccde önem ta$yatr bir sorun olarak
üzerinde durulmqtur, Platformun bu
sorun üzerinden rahathHa 4tlarmg 9f
masua, anlam vermek oldukga zor-
dur.

Platform, birlik igin yapulr €alr-
5nalau yan\ oldu$u görüStude ise,
bunu da agkga ilan etmek ve aE$a E-
karnak zorundadr. Tersi düqünüLlü-
yors4 sorunun üstü kapal bnaldnak
istennesi büyürk bir zaafr enlatnakta-
tu.

Platformun bu dauanr5r, eskiyi ve
geleneksel olanl anlat"'aktaür. Eski
ve geleneksel olan deier yargrlanla
birlit sorunlannrn alrlrn4<nrn pä11-
kün otnadrltm bilmek zorundaylz.
Bilindigi gibi, birlik süLreci karmaCk
ve karnagk oldulu kadar Sok yöolü
gabalan" yedlemeyi emretmektedir,

Kapcamh Önerllerlmb

YSK olarat bütüur birlik giriSinle-
rinizde, gäaüunüzve olanaklanmrzöl-
güeünde sorunu ciddiye aldrirrma
bütün yurtsever gügler de gok iyi bil-
meltedider, Bu soruna yaHanmz-
daki ilkesel tutumumuzdan
kaynallanmaktadr. Aynca, prensip

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



olarak bir I yaplna] istendili za-
maa o \ iqin g,äcterilmesi gereken bü-
tün gabalarln ciddiyetle yerine
getirilnesi gerekir. Biz de YSK ola-
ral, bu prensibi hayata gegirmek iste-
dik ve bundan täyle de bu prensibin
gereklerini yapa@2.

Bundan dolay da, Pladormla yap-
tlglmE bilik qalqmalan evreshde,
her alqmed4 vs trs1 temel sorunun gt!
zümüne iligkin olarak, kendimize
dü$eni yapmaya; sorunlann agrhnu
igin azami gayreti göstermeye SalSük.
Buun igin de, bütün gl4 alanmrz-
da somut ve herkes igin belirleyici ve
gegerli yöntemlerle önermelerimizi
kapsamh bir biqimde yaptrl.

L7.l0.L9ll6 Tarihinde Yeni Alter-
natif D€vrimci Örgütlenme Üzerine
Baa YaLlagmlar' bqlgyla göril$le-
rimizi netleEtirmeye qa\trk.

Bu Yazdaki ]akle!"nl4, Y516'o;o
örgüdenmenin temel sorürlfina ili-
gkin ilkesel yaklaErmlanm somutla-

!trrmaya gahgmaktadrr, Bu
anlemrylada Sunümüz iginde günce-
lliSini ftgruyar ve delerlendirme dry
tutulmamasl gereken ilkesel yak-
laCnlardr. Gänümüzde, birlik silre-
cinin güncelli!ini ve acilli! iai
korudulu bir gergnktir. Bu süLreS sos-
yalist kadrolann, örgüLtlerin ve partile-
rin tümünü nitelik olarak kapsamrna
alan bir süreg1ir. Bu arlamryla genel
guruplan, tek tek örgütleri a€an
önemli bir sorundur. Böyle olunc4
sosyalist kadro ve ügütlerin, bülilin
gergeklegmesi" sosydist potansiyelin
seotezleqtirilip merkezi birlegik bir ör-
gütlenmeye kavqturulmas igin yap
tllan bütün birlik galrynalannda ve
en kügük birlik giriEinlerinde ortaya
gkan verileri ve sonuglan sosyalistle-
rin ve yurtseverlerin tartr5masna aq-
masr bir gerekliliktir. YSK'nio
qalsmalan ve görüqleri de bu anla-
mryla delerlendirmeye deger nitelik-
tedir.

Bu anlamryla ilkesel taslak göm5le-
rimä sunmaya devam ederr$;n.

Ismi gegen bir ön giri!
yap makta v€ ondan sonra' temel so-
al]dfua ilillin yaklagmlanmrz somut-
lqtnlmaya glryloafttadu.

Ön Agrkhma Nitoliilinde
Kuzey Kürdistan ulusal kurhrhq

mücadelesini omudayabilecek alter-
natif devrimci bir örgütlenme sorunu

ile karg karyya oldugumuz, en aan-
dan bizler agsnda4 tar$fnaz bir
getqek dunrmunda&r. 46q diger bir
gergeklil bizlerin ügndada alterna-
tif devrinci bir örgütlennenin arayE
iginde olan unsurlann, gernelerin ve
siyasal - örgüLtsel eSilinlerin sözko-
nusu oldufudur. Brmdan dolay da,
her unsur, gewe, siyasal - örgütsel
e$lin: 9u veya bu yönden, baa düzey-
lerde etkili, baz düaeylerde etkisiz qa-
hgmalar igindedir. Bu ga\malara,
parqat ve bütünlüklü bir yaklaErm
gösterildili zamal ve kabaca bir ana-
liz yaprldrg zamaa gözle görulebilinir
somut durum: Allernatif dewinci ör.
gütlenmedn yarahlmas g:bas iginde
olanlann ciddi belirsizlikler tag.l'E ,

qözünlemeye qalr€ an sorunun, Su ve-
ya bu ögesine ililkin gerekli tanrnla-
rrn aqr|a gr karr I m adr$ r dr r.
BelirsizliHer olunca, kideler ve dev-
rimci - demokratik kamuoyu iginde,
yeterli etkinlikte galqma gösterile-
mez. Geleneksel qal5ma metodlan
aqlanaz. Qözümlenmeye qal$län so-
run d4 krymetinden giln be gün bir
geyler kayb,etne tehlikesini taSr.

Basit bir d@u var. Herhangi bir
iasan veya bir gurup, bir il yapmal is-
te.ligi zaman, önce o ilin isnini koy-
mak zorunda. ismini koymadrlr
zaman, belirsiz bir i5in peginde koEtu-
raralq enerjisini kaybeder, baganya
ulaqmamaundan dolay, umutsuz du-
ruma dü5er. Sadece kendisi umutsuz
duruma düq,mez, g.ewesindekilere de
umutsuzlugu bulaEtnr, ismini koy-
duktan sonra, o i5i kimlede, ne kadar
zamanda ve hangi arag ve gereglerle
kotaraca$m da tespit etmesi gerekir.
Yani bir plan sahibi olmas gerekir.
Böylece, igi yan - yanya gergeklqtü-
miE olur.

Bu basit gerg.eklik ya da doffq va-
rolan verisel durumdan hareketle, va-
rolan bütün siyasal yaplanma. o&lim
ve birikimleri yok saynayarak kotar-
maya galg$nz, Altemsttf Devrim-
cl Örgütlenme iginde gegerlidir.
Krsacasr: Bu sorunda, belirsidiklerin
hepsini haletmek gerekir. yoka" so-
nuq aho adrdann zamanuda atrlma-
sr mümkün olmadrlr gibi, bu
adrmlann iqinde yer almas gereken-
leri gekebilmekte olanakszdr. Geg-
m\i delerlendirmekte ortaya gtan
en önemli sonuglardan biri, üaerinde
de hemen hemen herkesin anlq'iaya

vardr$ sorun: Belirsizllk sorunudur.
Belirsizlit anlay6ta oldulu gib! pro-
gran" taktik ve örgütsel i$eyi5te de
kendisini göstErmiltir, Bunun iqin de,
insanlar ne yapt$n bilmez bir du-
rumda, agrk denizde kü,rek sallamr-
qlardrr. Bu, bir dönem sonra,
insanlann yorgun düEmesini, umutsuz
krlmmasm getirmi$ir. En tehlikelisi,
ulusal demokratik mücadelenin safra-
nna lazandtnlan halk kesimleri, mü-
cadeleden uzaklaEmaya bagladr[r
gibi, zt'rna dönüqprek" kary konum-
larcla yer alaralq d\manrn guqlü,lugü-
ne nesnel katkrda bulunmr.qlarür,

Korkulnrasr gereken yada korkrna-
nuz gereken en büyüLk tehlikeyi: belir-
sizlik olarak ortaya koym.ak gerekir.
Sorun böyle konuldulu zaman, belir-
sizlili ortadal kaldrmak gerekir. Be-
Iirsizlilin ortadan kaldrnlmasr igiq
herkesin bütüo gücünü kullanmau ge-
rekti$ gibi; belirsizliEin hangi temel
konularda, bugüne kadar kendisini
gösterdigini, gösterebilec€dni sapta-
maya da balltdr. Beürsidigin orta-
dan kaldrnlmas igin, bilimsel agrkhk
llkeslnln bülüo yönleriyle ve bütü,tr
däaeylerde hayata geqirilmesi gerekir.
Bunun iqhde, ikili görügmeler, kapah
toplantlar, sadece ve sadece sorunla-
nn tar0{llmasr, belirlenmesi ve gö
zümlere vardrr masnda biqimlerden
biridir. Ana, eo basit ve sorunu Sö-
zümlemeye hizmet eden daha az etki-
li bigimlerden biridir. Öyleyse, baga
hangi bigin er kullanrlabilinir? soru-
suna cevap aramak gerekir. Bu soru-
nu, ileriki sahrlarda, diler pratik
sorunlara iligkin görüqlerimizi belirt-
tidfüz zam.ar., gözijmlemeye gal$mE
olaca$z

Dedik ki, belirsizlile meydan ver-
memek gerekir. Bunu demek kolay ve
rabattrr. Ama rahat olmayar: belLsiz.
lilin büyük tehlikeler doluracag so-
runlarr saptamak ve bu sorutrlann
belirsizlikten kurtuhnasrna il\kio
önermelerde bulunmak, tart$malan
derinlegtirmek gerekir. Biz de bu be-
lfusizligin stsdan kaldrdmas igin b€-
lirli yaklqrm[6 gösterece$z.

Onun igin de, yatlagnlaflmra esas

sorunlar ve esas sorunlara balh pra-
tik - siyasal sorunlar etrafrnda geli-

Stirmeye gahgacafrz. Bu
yallagrumnn belirli bir kath s,gä-
yacaFn umut etmekteyiz.
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Gegmhln Dofu Bir Muhasebe3i
Güeklidir

Bizler, Kildistanda, halkrmran
ulusal denokratik mücadelesinin be-
lidi bir erresinde yaqamaktayrz Bu
eweniq sorunlanyla Larg kargyaya
cebeleEiyoruz ve bu ewenin koqullan
bizi ilretmekte, Sekillendirmekte. Bu-
nun iqin de, bu evrenin görüLnesi ye-
terli de$il. Bu evreyi belirleyen,
gegmi.5 dönemlerin vart$m görerek,
gözü'mlemelere gitmek gerekir. Buna,
mirrs, ya da halhmaa bizim geg-
mbimiz diyebiliriz

Geqmi5im4 hallomlzn mücadele-
sinin, yqamnl,n gegniqi: qok eski ta-
rihlere, yüayllara dayanma.kta. Bu
uzun

tarihi gep\te, gok belirleyici tari-
hi olaylar yalanmqu. Bu ya$m Qii-
si üzerinde, tarihi gegm\ iginde,
ulusal demokratik bag kaldrqlannda
gok ciddi boyutu teqkil etti6 tartryna-
srz bir durumdur. Ama, geqmi:in bu-
günkü koqullarda bütün yönleriyle
agrla grkanlabilindilini söyleyebil-
mek zordur. Burun yaunda, gegmbin

agla grkanlmas qabalarnn y@unla-
qmakta oldugu da görürlebilinmekte,
sevindirici bir olaydr. Tabir caizse,
tarihimiz yeniden yaalmattadu. Sü-
reg, taribsiz bir halk ol,maktan gkry-
mr.zn kuwetli sosyal, siyasal, kültü'rel
verilerini aElp gkarmalna.

Yeni, alternatif örgütlenme agsrn-
dan, bu sorunun, mevcut veriler, ara-

$tlrmalar, eserler ve olaylar
boyutunda derideEtirihesi, yeni sen-

tedere varma gal{ma$nn yürütüLl-

mesi igin Eaba sarfetmek, karara
varmak gerekir, Bu sorun netl€Etirile-
rek: a) Kendirnize olumlu miras kabul
ettEimiz bütib ögeleri, deSerleri,
olaylan ve örgütlenmeleri aglk bir
Eekilde ilan etmeliyiz. b) KarEr ol-
dufumuz, olumsuz ve yanL5 gördüßü-
müz geyleri agrkga belirterek, niye
karg oldulumuzu bütib Sal$nra ve
kide düacyinde agfa kau4turmahyz.

Bugünden; ge4ni5e ili5kin olara\
farkh yaklagmlannzl ya da kimlerle
hangi nokta.larda gak4hpmz gihter-
nez, bilinglere kaznaxaft, gegni5in
birikimlerini yeni abhmda sentede-

Stirmek, dokusunu derinle6tirip, gü-
glendirmek olanalsz olur.

cegmilin d{erlendirilip nedeqti-
rilmesi, alternatif devrinci örgüden-
meyi de yaratmak isteyenleride a5an,

bqkalanr da ilgilendiren; kapah sa-
lon görüqmelerinde de yaprlacak tar-
hsmalarla qözümlenmesi mümkür
olnayan kapsamt bir olaydr: En ya-
krn dönemlerde toplumsal muf,alefet
iqinde )rer alanlardan fadaca yararla-
mlmas gereken bir sorundur. Bunun
iqin de, bu konuda dr5a aglnlar gös-

tererek, bu ga\maya katlabilecekle-
rin katrlmasm saflarnaya; bunun iqin
tart!$na, sentedere varma platform-
lanmn yaratrlmasna Silglnaldrr.

Bu konuda
I - Bilenlsrin görüqlerine bqrur-

ma yoluna girlilmslidir. Bu konuda bi-
lenlerin görüElerini bildirgeler haline
getirmeleri saflaaarak, genel bir kon-
feransta tart$maya aglabilinir.

2- Agk oturumlar dürzenlenebili-
nn.

3- Dönenled ryraralg temel ko-
nulan kategorileEtirerek konferanslar
yaprlabilinir.

4 - Gegici yayrnsal neEriyata baqla-
nrlabilinir.

Aynca" baSka bigimlerinde tayin
edilmesi yoluna gidilebilinir.

Tabi ki, bütün bunlar yaprlukerq al-
ternatif örgüt äray$na cevap bulm4
onun iEin sentezler yaratma ilkesel
agklrk soruruna baph olarak davra-
illnahdr.

Örgä'r Bütänlüklil Blr Dalnya
GöriEüne Sahip Olm.ldr

Yeni, altematif devrimci örguden-
sgnin, bürür üklü bir düoya goriiqü-
ne sahip olmasr gerekir. E[er,
örgütlenme, dünya görüqü agsndan
belinidik tryrsa, kendi iqinde tehli-
keli e.$linleri ta$nak zorunda kalr.
Srk srk sapmalarla karylqu. En tehli-
kelisi: Pragmatizm, örgütün, örgüt
üyelerinil ve ulusal demokratik hare-
ketin iqid boqaltarak, k'Sililsiz bir ha-
le getirir.

"Dewimci D€mokratlzm", bugü,ne

dek, farklt diturya görü5lerinin kar'-
ma5as, farkü düqüncelerden yarar-
lanna yada en balanh haliyle, Yluklt
df4llnc*lerln' sentezi olaräk anlasl-
nqtrr. Yani burjuva higük burjuva
ve proletarya dü5ümcasinin, dünya gö-
rüqünän karmamsr, sentezi. Burjuva-
zinin di\iturcesinde de, sämürgocilile
kary olan, kendi pazan igin, sömürge-
ci burjuvaziye kary konum ala.n, taur
koyan burjuva kesimlerin drqüncesi
anleTlmahür.

Dünya prati$l böyle bir belirsidik-
ten yararlananlann: mücadele sü,reci

sonucunda iktidar olan, hegemonyay
ele gegiren onlf ya da srnrflann, ege-
men smflar oldulunu genelllkle gös-

termi:tir.
"Devrimci Demokratik" eylemin,

örgütän; bu verilerin ry&.nda bakrl-
drlr zaman, bilimsel dünya gihilsü
olan sosyalist dünya göri\ü Havuz-
lugunda sürdüLriilmesinin önemi orta-
ya grkmaktadrr. Özellikle, Kuzey
Kürdistan'da sosyalist elilimin gü-
glennekte olnas ve sosyalist dünya
göribüaüo bütün toplunsal kesinleri
Eu veya bu düzeyde etkiledili gerg$-
nin ortada oldugu bir durunda, drhg
bir önem tagr, tagyor.

Durum böyle olunca, zor bir i$e
karg kar$ya olduiumuz görülmelte.
Oyleyse, bütüLnlüklü bir düaya gör\ü-
niir gözü'rnlenmesi sorununu en genel
hatlanyla nasl belirlemek gerekti$-
nin agla gkanlmas gerekir. Derin-
li!ine ve bütün boyutlanyla,
bütilmliirklü bir dünya görü$ünüLn orta-
ya gtanlnas"ttt bir süreg uzun vade-
li bilinsel bir gahE ma sorunu
oldugunu biliyoruz.

Bütü,nlüklü dilrya göri\ü, sahip
olunan felsefe; yarablacak delerleri,
siyasi küütürü ve dawanq biqinlerini;
örgütiln yap$nl i$ey$ini ve kitle giz-
gisini, qalryna tararu tayin etnede be-
lirleyicilile salip olacaktr. Kidelerin,
kadrolann bilinglendirilmesinde; aji-
tasyon ve propaganda da öncr! klawz
role sahiptir.

Örg{itün tGrakterl Agga
KavLSurulmrl

Gelinen a5amada, ohqtun'lmak is-
tenen, yeni alternatifsel devrimci ör-
gütün dteligi, boyutlan konusund4
oltqturanlan olarak net görüqlere sa-

hip olmanz gerekti$ gibi, bu konuda
kitlelere, beklcy\ iqinde olan dewin-

"i 
.nsurlar4 grvrelere ve e$limlere

agklanalarda bulunmak gerekiyor.
Özcesi 

"{asrl 
Blr Örgüt?'sorunu ya-

trq bir sorundur.
"Naslbir örgüt?' sorunun4'sosya-

list bir örgüt" ),a da "derimci denot-
ratik bir örgüt" diye bir cevabrn
verilmesi, bir cevap olmasrna ra@en,
günümäz kqullannda cevap kabul
edilebilinecek bir durum deflildir. Ay-
nca,gok qey ifade etmedifini bider de
kabul etnek zorundayz. Bu c€vap,
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fada bir adam ifade etmez. Qü"tq
bh'lncisl, Kuzey KüLrdistaa Devrimci
Hareketi 194 elamasmda delil. Be-
lirli birikimleri olan, belli yänleriyle
örgüt sorununda tarbEmalara girmig
bir harekettir. lktncisi, 1974'lerden
sonrq IC KüLrdistan deuimci hareke-
tinde belirli örgütlenmelerin olu-
$ugu, eelstrgl, varh,$n sürrdürrdü$ü
ve bugfude sürdüLrmekte oldulu bir
üLlkedir. Bu örgürtlenmelerin bir hsmr
dq zanan zanan kendilerine, "cephe
tipi örgütlenme", "devrimci demokra-
tik örgüdenme" dediler. Bu aqamalar-
dan gesi$ni ifade ettiler. Ama ydlar
sonrasnda, yaprlan bilinsel deferlen-
dirmeler sonucunda, bu niteli$i 4a-
madHan ve bir bütün olaralq 'nas
bir örgüt?' sorununun gündemde ol-
dulu görüLldü.

Öyleyse, "nasl bir örgüt?' sorunun-
da belirli boyutlarn agla gkanlmasr
gerekir.

a) Bu örgütüD dünya göri\ihün,
felsefesinin netleEmesi gerekir. Bu so-
runda söfenmesi gerekenleri,'örgü-
tün dünya görügü" bölümünde
[slirttigimiz igin lskrardan bu soruna
burada aglmlar getirmenin fadadan
bir qey oldulu agk.

b) 'Devrimci Demokratik Ör-
güt"ifur teorik agrlmrmn ya1nlmas ge-
rekir. Aync4 ot4turulmak istenen
'devrimci demokratik örgüt'ün geq-
mige, IC Kürdistan'da kendisine bu
srfatr veren örgüderden fark nedir?.
Gegmigte olugturulnrq ve kendisine
"devrimci demokratik örgüf diyen ör-
güder bu niteliklere haizmiydiler?.
Haiz deliller idiyse, oiye d@llerdi?.
Yeni örgütleome hangi farkhhklan
kitlelere ve kadrolara göstererek,
"devrimci demokratik örgut" karatte-
rini somutlq6rmrq olacak. QalrSmala-
tmda ve bütü,n hayat elqntannda bu
özelliSini nasl hissetirebilec€k?

Devrinci demokratik örgut denil-
dili z:nan, farkh boyutlann akla ge-
lebileceii agrkhr. Bunun iki tencl
boyutuna \aret edersek:

- Olqturufmak istenen Dewinci
Demokratik Örgütleame, emekqi
halk hareketinin saflannda bulunar
f 'ft! e6ilirntglds olan unsurlann ve
elilimlerin bir sentezi mi olacak?.
Boyle olmasr halinde, bu örgütün dev-
rimci demokratik olarak nitelendiril-
rnesi neden uygun olurda, sosyalist
olaral nitelendirilnesi uSgun olnaz?.

Yoksa, gegm\teki Leninist olmafan
ve yqanan örgüt modellerinin bizi
vardrülr bir noktamrdrr? Sosyalist
bir örgutte fark[ e$lirnlerin bir arada
y4adrklann4 ortak bir eylem gizgisini
sürdüLrdüIlerini bilmiyormuyuz?. Bi-
liprsak, yada olabiler*öini !6tiriysr-
sak, Kürdistan koqullannda acaba
bunu engelleyen bir dwum mu var?

- Olugturulmak istenen dewimci
demokratik örgütlennc, ulusal kurtu-
lu5 iginde olnas gereken; gkarlan
sömürgecilile, emperyalime ve yerel
gericilile (feodalizne) karg mücade-
le de olan unsurlann, onrf e$limleri-
nin birlikte yer alacaklan bir örgütlen
mi olacak?

O durumda örgütüur egemen dünya
görüqü ne olacal? Fgemen diitrya gö-
rügü sosyalizm olursa, diler burjuva
edlimleri nasd bu örgütte yer alacäk-
lardr? Sosyalizm de.$lde, belirsiz bir
ideoloji, karmagk: sosyalizm, kügük
burjuva yurtseverlilinin karmrS'& bir
dünya görü$ü ise; emekqilerin gele-

@ ve sosyalizmin kurulugu nasl ga-
rantiye baflanacaknr?. O zaman, bu
örgütlenmeye, farkh srufsal ulusal
kurmlrr1qu efrlirnlerin birlikte yer al-
drklan "cephe tipi örgütlenme' deni-
lemez mi?, E[er denilebilinirse,
gegmi€teki tartqnalann rygnda, olu-
gturr'lmak istenen "cephe tipi örgüt-
lenmen ile; gegmi5te savu.nula.n, ulusal
edlilrt t4yn11 lurjuya, kü9ü& burjura-
zinin öncülük konumunun devam et-
tili "crphe tipi örgütlenme"den farkr
nedir?, ne olacaktrr?

Kürdistan'da verisel durum analize
tabi tutnlduiu zanan, birinci katego-
rideki dernimci demokratik örgütlen-
menin daha olanakh, ulusal kurtulu5ta
grkadan ola4 anra sosyal dewimle
gergek kurnrl4a gidebilecek olan iEgi

stmfi ve diler yoksullar igin daha
avantajh tarihi konumu yaratma duru-
munda delil mi?. Sosyalizmin genel
etkinlifii sonucunda, biltün smrf 4i-
limlerinin qu veya bu nedenlerle ken-
disinin sosyalist oldulunu söyledigi
$artlarl, lehte kullanmal mümkün
de,$l ni?. Yirminci yüzyrln karakteri,
kü'rt burjuvazisinin ulusal dewimi za-
fere ulqnrma tarihi fusatrm kaqrd€r
bir dönende, yap ma$ gereken iggi
umfr r,e diler yokullann önderlik ko-
numlannrn gün be gün güqlendirne-
dn, birinci kategorideki örgütlenme

ile olnasq daha bir inkan dahilinde
degil ni?

OlnEturulacal devrimci demokra-
tik örgütlenmede, sosyalizmi benim-
semeyen unsurlar ve siyasal e$limlsl
bu örgütte yer alacaHar ml? Almaya-
caklarsa, ikinci kategorideki bir dev-
rimci demokratik örgütlenme nasll
yarahlabilinec€k? Özellikle bu sorun,
siyasal gekillenme iqinde olaa, rarihi
gegnili, Eu veya bu konumun kazan-
6r1a€' unsudar, e$limler aEsadan
önem ta$r.

Verili durum, tarihsel moment,
sosyalizmin benimsetilnesi ve hatta
'dayablmesrnr"n $rtlaru[ olgunlqhr-
na durumunda de$l mi? Bu moment
ve olgun 5art, iyi delerlendirilmeme-
limidir? Aynca nasrl degerlendirilebi-
lhir?

c) Bu örgütlenne, geqici bir örgüF
lenmemidir, degilmidir? Geqici bir
örgütlenme olaral d\ünülüyors4 za-
man olaral hangi momentte, bu ör-
gütlenme, sosyalist, iqgi srnrfi
örgütlenmesine dönüqtürülecek?. Ay.
nca naol döntiqtüLrülecek?

Bu soruna yaftla6ddt$ z:man, bir
önceki bendde de dile getirdidmiz iki
kategorinin farkhhklar gösterecegi
agktrr.

Birinci kategorik dewimci demok-
ratik örgütlenme, gegici olabileceli
gibi, Ulusal Demokratik Dewim ön-
cesi bir a5amada nitelik de!!5iklifine
gelebilecck, sosyalistleqme anlarmnda
ileri bir düaeyi ifade edeaek bh örgüt-
lenmedir.

Am4 ikinci kategorideki Devrimci
Demokratik Örgütlenme geqlcl ola-
rak kabul edilse bile. Blr. ul"sal de-
mokratik devrim öncesinden bir
dön\üme gelmesi mümkün de$ldir.
Gelmesi halindg srnf dokusunu par-
galar. Tabir caizse, örgüt iqi $nfsal
nzlayns)n sdadan kaldrflr. Ikt, ulusal
demokratik devrim sonras gegici ni-
teli$nin de$gmesi nin, garantisi ola-
maz. Bu süLregte, i.19i snrfr ve onun
temsilcilerinin güqlü gkacaklan, ege-
men olacaklan; topl'rnsal, silasal et-
kinlik saIlayacaklarr, iktidar
olacaklanon garaatisi olamaz Ola-
caksa nas olacak sorunu bagh bagna
önemlidir.

d) Örgütün iEleyi5ini belirleyen
normlann, kurallann, yeni alternatif
dewimci örgütlenmenin yapsla göre
belirlenmesi gerekir. Örgittlenme de
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sosyalist normlann belirleyici olacq$
sentezi, geael bü belirlemcdir. Yeni
alternatif dewinci örgütleornenin ih-
tiyaqlarina tek bryna c€vap vcremez

Bilindili gibl örgilt yaps, örgntte
yer alan insanlann ortak dawanq bi-
ginini belirleyecektir. Eylem birlifii-
nin $bhatl bir qizgide sürdürüümesini
sallayacalr grbq örSut üyelerinin ve
giderek toplumun, insanlarrmrztn
qekillennesinde belirleyiei olacakbr.
Bu anladyla, bugüne de\ örgürtsel
yaprlarda uygulanan kurallann ve sa-

Elanan iSleyigin yeni bir iq€rikle orta-
ya getirilmesi gerekir. Ornefin,
demokratik mcrkczlyetgll{in eski
i$eyiq ve iq€riHi sunulmas: örgütü-
müae yeni alternatif bir karakter ka-
zandrranaz. Öyleyse, denokratik
nerkeziyetgilik nasl \letilecektir?.
Demokratik merkeziyetgliSin, örgü-
tün kurumlan ile ba$ nedir?. Aync4
örgut üyelerinin biling düzeyleriyle
ballanhsr nedir?, ideolojinin üreti-
minde kendisini nasl yansrtacaktr?.
Farkh görüqlerir ortaya gkmar halin-
de, bu yan\ godiqlerin ortadan kalü-
nlman ya da d@u görü$lerin örgüte
egemen hale gelmesi nasrl müLmküo

olacalbr?. Farkh görül.ilerin ve farklr
elilinlerin kurunlardaki ttm örgüt-
teki yansrs ne olacalur, nafll olacal-
ur?, Farkh eiilimlerin, görüqlerin
hitleye yansmasr nas olacakur? Gi-
derilmesi ya da örgüte egemen hale
gehnesinde, nasl bir süreg izlenecek-
tir? Bunda hangi arag ve gereqler ku-
llan acaktu?.

Bütün bu sorunlarm gäzümlenebi-
linmesi igin iki önemli geyin kabul
edilmesi gerekir.

Birincisl, örgutümüz kurulurkeq
farkh e$limlerde unsurlann ve q$-
linlerin varlS ile oh4tufiu görürlmek

zorunda. Bundan dolayda farkt @-
limlere taiammülkadrk ve bir arada
y4gfilmasrntn kural ve adalqlannn
yarablnasmn kabul edilnesi gerekir.
lktnclsl, örgütsel ga}qma sü,recinin
uzun vadleliligi gözönüne ahnarak, be-
lidi o!'-alarda bu sorunla kary karg-
ya kalaca!rmrzrn kabul edilmesi
gerekir.

'Demokratik merkeziyetgilik, ör-
güttu farkh @lin erder

(sosyatizan elilimlerden) olq"'a-
sna balh olarak yürütüld$ünden,
yukandar agagya ve E€ldan yukan-
ya y@unluklu bir katrlmr sa$ayacat.

Bu katrln, ideolojik ve politik sorun-
larda oldulu gibi, örgüneki fonksi-
yonlar aqrsrndan da gegerli olmak
zorundadrr.

"Örgüttenmg Eama. olaralq farkt
egilimlerden ohqtufunda.n, bu ger-
g€gin kabul edilmesi ile birlitte, bu
elilimlerin ideolojik politik birlile
varnas iqin pbalar göstereceh ililki-
lerini ve adrm a$lanm ona göre ayar-
layacattrr. Onun iginde, bu
örgütlennenin saglama$ iqin abla-
cak adtmlarda, oluqturulmasndan
sorra.ki at acak adrmlarda trelli rcr-
luklara olaca$, zalnan zalnatr yava{
yüLrüyüElerin gändeme gelebilece$i-
nin bilincile hareket edilmelidir.

Bu örgütlenme, fark! Clinrlslin
sentede$irilmesini, birli[e vannasnt
öngördür$tuden, y@ua ve kuralh bir
ideolojik tartqmay esas almak zorun-
dadrr. ideoldik tartrgmamn, örgüt
iqinde olugturulacak platformlarda
sü'rdüLrüLlnesi sözkonusu olduEu gibi
kitleye agrk, m€rkezl tsrblmalann
tayln edllmesiyle grrgeklegtirilebili-
nir. onun iqin, merkezi yayn orgarrn-
da ideolojik clilim farkhhklannrn
yarssndaa korkma.mak gerekir.n

e) Ye , alternatifsel örgütletrme,
illegal örgütlenmesi temel w esas ör-
gütlenme kabul etmekle bhlikte, bü-
tün örgütlenme bigimlerinden
korkma.nah, onlann yarat'lmau iqin
gah5mat: örgutlenmesini buna göre
gerq.ekleEtirmelidir. Bu örgüdenme,
sömürgeci mekanizmaya alternatif bir
örgütlenme olaca$ndan; hayahn bü-
tün alanlannda (ideolojik, politik,
küütürel, sosyal ve askeri) örgütlenne-
yi önürne koynal. Bu örgütletrmenin
geli5tirilip, derinleqtüilnesi igia bü-
tib olanaklan{ zorlamaltdr.

Yeni, alternatif örgütlenme, gele-

cek yaplanmarrn proto - tipini belir-
leyen tüm ögelerini kendi kijiligde
sentedEtirebilmelidir.

f) Verili koqularda, Kuzey Kündis-
taDh sosyalisderin, dewimci demok-
ratlann bulunduklart parqada
örgütlenmelerini gelltirip, derinle-
gtirmeleri ve geni5letmeleri gerekir.
Bunu tar$r.rak abesle igigalfu. Tar-
hsl-ast ve nedqtiriLmesi gerekli olan
sorun: KüLrdistann birlilini savunan

sosyalisderin, dewimci demokatla-
nn; ö,rgütlenne sorunuoda, bu soru-
nun nasl ele ahnmau gerektifii; bir
pargadaki örgüdenmedn, Kürdista-

nrn birlili stratejisine naol uyarlük
gösrerecednin ve e\nimleEmenin gäs-
terece$i özelliklerin belirlenme,sinin
önemi orta yerdedir.

Bilind'8i gibi, bu sorun yeni günde-
ne gelmig bir sorun delildir. Yrllar-
üt. ulusd demokratik [a1sft61imi?in
saflannda tafifllan bir sorundur. Bü-
tün ulusal demokratil gügler agstn-
dqn, bu targmalann belirledili ortak
poyda: Kürdistan'dakl bättu yurts€-
ver güglerin, ortak bir "ulusal otonite"
olugurabilmeleri igin, ctphclcpele-
ri.lir. bütilri slrfsal ve sosyal eflilin-
lerden yurtseverlerin ortat
örgütlenmesinin, cephe ve diler ör-
gütlenmc biqimlerinde (gügbirli[i,
dayan4ma biligi) dürünüldü!ü bir
yerde ve koEullarda: a)mr snfsal ve
sosyal efilinlerin Kürdistan genelin-
de oynr &glitt! birleqnesinin defier-
lendirne d$l tutulmasr, ancät ve
ancak dar göruqlülüffun ifadesi olabi-
lir.

Ortada bir sorun oldu$una göre,
bu sorunun gözünlemesine i\kin
gbalar gösternek; anlayqlar ve pers-
pektifler ü,retnek kagn maz bir du-
rundur.

Orgätiln Q trihklar Politlkri
Ulusal kurhrhq hareketimizin kit-

lese[eflnesinde, dostlar politika$nda
idenilecek doffu politikalann ve te-
mel tespitlerin paynn büyüLk olduSu
aglü. Bunun iqirq "dostlar" ve 'dü-
Em.adar" politikasrn'n netleqtirilmesi
büyük bir önem teTmakta.

Doctlar politik'srnrn tayin edilme-
sinde:

- Tq>ln'ncsl YaPnzda bir ger-
geklik olan sosyaf sndsal güderde4
ulusal kurtulu5 mücadelesinde yer
alaca( gkarlan silmürgeci sistemle
gtqma halinde olanla a turulacak
i\kilerin düzeyi, biginderinin tayin
editmesi gerektili gibi; bu gügleria
parti örgütlenmesi furndati örgut-
lenme biqimlerinin de tayin edilmesi
büyük bir öreme haizdir, Bir agtm
olmasl aqsrndan: lqgi qrmfinrn, köylü-
lü[ün, gsnglifiin, kadmlann v.b. y$n-
larrnrn demokratik örgütlcnme
bigimlerinin tayin edilmesi gerekir
ni? sorunu büyük bir önem taSmak-
tadü. Örgütlenme brgmlerinin tayin
editmesi gerekiyorsg bu konuda ge-

reHi aragtrmalara girnek gerekir.
Aync4 gegni.ge varolan bu niteliltc-
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ki ulusal denotratik örgütlerin
de$erlendiril'nesinden gkarrlacak
deresler nelerdir? noktasrda havati
ö,nemdedir.

- Sömärge lilkelerde lumpen pro-
letaryanrn, silnürgeci sistemle kar$
kargya geldifi haller söz.konsu Ülke-
niz iqinde bu gergeklik sözkonusu-
dur. Bu kesimin örgütlendirilmesi
özel bir önem taSr ve nas örgütlen-
dirilecektir? Hangi örgutlenne bigimi
ile organize edildili zqrnqn, temel u-
mf örgüdennesi ile uyumlu hale gele-
bilir? Özümsenebitinir bir hale
gelebilir ve bilinqlendirilebilinir?

- Ülkemizde, kapitalizm äncesi
toplumsal yapmn, yaprlann ortadan
kaldnlamayan, zamann eskitip, etki-
siz hale getiremedili kurumlan var-
dr. AEiret sosyal lurunu, üükemizde
etkin olan bu kurumlardqn biridir,
g€$itli fonksiyonlar taqiyabilnektedir.
Toplumdaki ge\im evresinin belirle-
di$i konumlara uygun sosyal siyasal
fonksiyonlar yüklenebilmektedir.
Deferler sistematili olarak, kapita-
lizrn g1s€61 toplumlarm ve kapitalist
toplumun karmagk delerlerinin sen-
tezini banndrrmakta, bu karmaElk
deler sentezinin üLrünü olarak, baa
sosyal ve $iyasäl nedenlerden dolayl;
sömürgeci sistemitr lehinde fonksi-
yonlar yerine getirdili gib! ulusal de-
mokratik hareketin iginde de yer alma
durunlan vardr. Bu konun,Kürdis-
tan ulusal demokratik hareketinin
prati$i ile agfa da Etmr€ bir durum-
dur ve dqftken bir konumdur.

Kürdistanrn diger parq:lanndati
mücadeleler özrllikle incelendili za-
ma4 bu durum ratattkla güLnürmüzde

de tespit edilebilinir. l( Ktirdistamn
ulusal direnme harekederinde de bu
äaellillere rasdan mql q retlerin ka-
ry konurlan, golu hallerde, hareke-
tin bastrnlmasrnda etkin ve hatta
belirleyici roller oynayabilmigir.

Oyleysa, bu durun önceden gorül-
meli. Bu olumsuz durumun, olumlu-
lug dönüqtürülme.si igin anlaydara
politikalann ve örgütleome biginleri-
nin tayin edilmesi gerekir. Buaun äae-
rinde dliglinülmesi, tartqrlmau ve
gerekli aragrmalann yäp ma$ gere-
kir.

- Kürdiatan pafqalnnrns sömürge
bir ulkedir, Bu pargalanmrEülrmn
dogudugu olumlu ve olumsuz sonu-
qlan säzlonusudur. Elb€tteki taru-

$me<z bir $ekilde kabul edilmesi ge-
reken durum, pargalanrqb$n olun-
suz sonuglannrn alrhlt oldufudur.
Kürdistann pargalaamr5Lir, di!er
parg:lardaki hqtlnrrnzn ulusal ve sos-
yal kurtuluq hereketiyle i!fileriniz-
de özgün bir konum ortaya
gkamaltadr. Bu özgitl konumu be-
lideyen biritimlerin, son ydlarm siya-
sal ililkileri iginde yolunluklu bir hale
gelrli&i görirlms[1s. Bunun göriilmesi
gerekmektedir.

Son yrllann siyasal ilbkileri iginde,
KüLrdistafln diper pargalannd"ti ör-
gütlennelerin büyürk renlli.likler gös-
ts.liEini dg agga Ekarnrqtr. Kügük
ton farkl rklanu bile, herhangi bir
örgütün bölgede ve ü,lkemizde olumlu
ve olumsuz tesirler yapabfüceöni, ro-
ller oynayabilece$ni ortaya gkarmq
durumdadr.

KüLrdistan'da siyasal örgütlenmele-
rin kargtt! ilitkilerinin ortaya Ekar-
üg birikimleri de gözönäne alarak, o
pargalardaki $flßal sosyal ve siyasal
güglerle ittifaklar sorununun özgül
noktalamrn saptqn'nAsr; siyasd CaL-
Emalarda ve iliSkilerde rahatlg safla-
yacak, sapnalara girilmemesine
teminat olacalftr.

- Ulusal demokratik mücadele-
miin, oDun örgütlenmesinin; halh-
mra sömürgele$tiren, baskr altrna
alan egemen uluslann (Arap, fürk,
Faras uluslanmn) devrimci gügleriyle,
halklanyla i$kiler sorunu temel bir
sorundur. Bugüne dek, kargl*l ola-
rak; büyüft yadqttlar ),apdrl$ tutar-
$zhklar gösterilmiftir. Qofu'a-,n,
karglkl olard subjektif yarg ar ve
egemen u.lus devrimci hareketine ege-
men olan soayal - govenizm bizi tepki-
ci hlmq; halklanmran mücadele
birliline zarar verir tawlar geli.Eir-
m\iz. Günümüzde de bu tehlike
d{i1ik bir düzeyde ve boyutta duyur-
maktadr.

Bu sorunda, dSEmez ve d@gir
nitelikteki politika ve dawan4lann bi-
ribirinden ayrdedilmesi gerekir, Bu-
nun igia gegmi$in iyi bir incelenmesi
ve kritili gereklidir.

- Ulusal demokratit müaadele-
nizin, TüLrkiye'de yqamalta olan ve
bash alunda tutulan difer milliyetle-
1s ililkin politikasrnrn nedeEtirilmesi"
olumlu ililkilerin geli;tirilnesini sa-

flayaektr..

Kastetti!imiz ezilcn milliyetler
r -zlar, Qerkezler, Azeriler, Abazalar,
Arap ve Ermeni millet sorunu Kürt
hareketi ve halh igin daha farkh bir
boyuttadu. Gegmi$e yani tarihte ol-
dugu gbi günümilzde de farkh bir
kapsam tt!'m^tta&r.

- Kärdistan, fttad@r'nun ülke-
lerinden blridir, Kürt toplumu d4
Ortadofu'nun en esti toplumlanad""
biridir, kärdistan'daki devrinci - de-
mokrat ve ulusal demokratik hareke-
tinin de bälge devrimci hareketinin
bir pargu oldugu, taru$ma$zür. Bu
gergeklil son yrllann (12 Eylüü sonra-
sr) y@uduklu iligkileri iqinde, yaho
bir pkilde kendisini hissettirmi.b göz-
lere batrm$hl.

Bu durumun, örgüdenmeniz, ili-
Ekilerimiz ys taktik bEanlanrmz agr-
srndaa öneni büyükfür. Bunun igin
de, genellemelerin ötesinde, pratik,
siyasal ve örgütsel galqmalanmrza
aqktk getlecek özgün tespitlerin ya-
plmas yoluna gidilmesi gerekir.

Ulusal aanlklar sorunundr
dogu yak|ltn gerekli

Kärdistan toplumu d4 diler Orta-
dolu toplunlan giUl homojen bir to-
plum defildir. Homojen olmamasr:
umfsal- sosyal kültüLrel planda ol-
duEu gbi; farkh ulusal özelliklere sa-
hip topluluklarla ig-ige yaqamas
boyutunda da kendisini göstermekte-
dir. Kihdistan'da farkl ulusal toplu-
luklarrn yagamasr yeni bir olay
de{ildir: Uzun tarihi bir olaydr. üs-
telik Ktut helh, gegmi.Sre gok- C.ok
kalabal* ulusal topluluklarla birlikte
yaEayaralq bLbirlerinin kültürledni ve
sosyal yaqamlannr zenginlcstirmi{ler;
topluma daha derinlemesine kar$lk-
It boyutlar kazandrnqlardr. Erne-
niler, Aguriler ve Süryaniler bu
kalabatk ulusal topluluklan olu5tur-
muglardr. Ne yaak ki, sömürgeci
merkeziotoritelerin x5imilasvonysjs-
nosid politikalar6 bu ulusal topluluk-
lan, kendi yerlegik topraklanndan
kopararak aanlk halino gotirmi$er-
dir. Bu ulusal topluluklar: Araplar,
Tü,rkmerler, Azeriler v.b. gibi diler
azrnhklann saylsrna dü5nüqlerdir.
B.na raEmen, Ermeni ve A{uri soru-
nq büyük bir politik sorun dma ka-
rakterini devam enirm\, bugün de
dwan ettirmekte.
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Bu sorunda da net politikalara sa-
hip olnak gerekir, Kardeq ulusal to-
pluluklan kazanmak, birlikte
özgürrlüle kavq"nak gerektu. Sömür-
geci-emperyalist dügmamn bu so-

runlarr ters gilerde kullamasna
meydan vermemek gerekir. Kündis-
tan'daki ulusal topluluklara karg öz-
veride bulunmak, güven verici olmak:
Odann ulusal demokratik özsiiLdilk-
lerini güvence alhna alabilecek bir si-
yasal ve sosyal kültürü,n yaraülmasl
igin gal$mak gerekir.

&gaitün Ulu8hraras hitaklar
PolitikeE

Ulusal denokratik mücadelede'
kitlelerin kazanlmasnda ve mücade-
lenin baEanya ulaEmaslnda, ulusal
porlitikalann ve taktiklerin d@u sap-

tanmasr ne kadar önemliyse; aym öl-
qüde uluslararasr politikalannda
d@u olarak saptanmäs gerekir.$u

basit gerqeklik herkasq,e bilinir: Dq
politika iE politikamn gu veya bu dü-
zeyde uza.ntsrdr, Biribirini, biribirile-
rini dolru orantrh bir gekilde
etkilerler, belirlerler.

Ulusal demokratik mücadelemizin
uluslararas düzeylerde de kitlesellc-
gmesi (yani meqru kabul edilnesi, des-
te k lenmesi) igin, gegmi5
politikalanmrzn kritilinin yaprlnas
kagnrlmazdr. Gegni5te izlenen poli-
tikalann, kendi iglerinde önemli do-
grularr taqrmaslna ralmen, temel
yamlgr ve yanlqlan da tagdr$ gerg€$
de ortadadr.

Uluslararasr politikamn tayin edil-
mesinde, üaerinde durulmas gereken

temel boyutlär sözlonusu, Hepsinde
tayin edici ve temel olan: Ba$nstz,
kigilikli, radikal ve devrimci politika-
&r.

Airinci boyut : Sosyalist üLlkelerle

ilgilidir. Bu boyut, en etkin ve dünya
düzleninde belirleyici maddi bir guce

ililkin boyuttur. Bu boyutta; a) Sosya-

list ülkelere kary ba&nszh&n ve ay-
nr zamanda organik ilkeli il\kinin
korunmasl ve ge\tirilnesi nasl ele
aftnmah? Bu SaErmsrzük sorunundq
ideolojik ve siyasal boyutlar nasl tayin
editmeli? sosyalist ürlkelerin üLrettili
politikalann her hal ve $rtta, ulusal
kurtuluE mücadelenizin Ekarlanyla
gkqtrg röylenebilinir mi?. E€Er Ca-
kr$trgr söylenemezse, bu gatr$ma

koquüannda politikalar nasrl yansr bu-
lacak,nas karv.lanacak?

Sosyalist ülkelerdeki sorunlara
hangi boyutlarda ve hangi metodlarla
taraf olunacaft ?. Sosyalist ü'lkelerin
yan\ yapacaklan delerlendirme dry
tutulmaüA zaman, bu ülkelerin yan-
lqlanmn ortadan kaldrntmas iqin;
hangi yöotem uygulanacak ve ideolo-
jik - siyasal hat boyutunda nasl mü-
dalale edilecek?.

b) Sosyalist ülkelerin kapsamrna

Qin ve Arnavutlukta ahnacak mr?
Ahnmasr gerekirse, dünden farkh bir
ideolojik yaprlanmamn yaratrlmas
gerekir. Buna nereden b4lamlnah-
dr?

hinci boyut : Ezilen uluslann, ulu-
sal kurtuh4 hareketlerine ilbkindir.

Ülkemiz gergelinde oldulu gibi,
diler ü,lkelerde de toplum sndsal ya-
prr teymaktadr. Bu smfsal yaplara
ulgun, örgütsel yap anmalar ve mü-
cadele hatlan ortaya gkmaktaür. Bu
smfsal farkh örgütsel ve mücadele
hatlaflra yakla$m nasrl olacak? Ge-
nel olarak ulusal kurtultq hareketine
yaHanda bütünlüklü bahE aEs ne
olacak?.

Bu aghm gereksiz görülebilinir.
Oysa, son yllann ililkileri iginde bu
yaklagna bahld$ zäman, önem tql-
yacalbr. Örnefin, ICKürdistan'da ya

da fürkiye'de Sovyet qizgisinde olar
siyasal güqler ve örgütler, Filistin Ha-
reketi iqinde, bu gizgiye yahn ola.u gü-
glerle ili5ki kurmasr gerekirken ve
aynca iliSkilerini daha bir üst dü'zep
g.karnas gerekirkeq tersi durum.lar
olnugtur. Bu sonug, sorun üzerinde ti-
tidikle durulmasuu gerektiriyor, Qün-
kü, ortada bir terslik, uygun olmayan,
gizildenmesi gereken bir durum var-
drr. Bu tawrn anlama kaw5turularalq
terslikten, uyumsuzluktan kurtulmas
gerekir.

Üqüncü boyut : Uluslararas ilqi s-
mt hareketidir. Bu hareket, tek bir
renkte de$ldir. DqS6ik renkler tag-
maktadr. Günluk ilhkilerimizde de,
özellille son yllarda, Avrupa alamn-
da $k $t kargla:tlmz bir durum-
dur. Bu alanda da. ulusal demokratik
hareketimizin örgütsel, siyasal gügle-
rinin tutarh ve bellrgin bir politika iz-
Ieyernediklerini, dolaysyla ili$ilerde
etlinlik sallayamaüHan her yanyla
görürlmektedir.

"Avmpa komifuristleri" oldulu gibi,
Yeni Solcular, Trogkistler v.b. gibi
diler e$limlerde olan 'iggi urt ör-
giltlenmeleri" var.Bunlara kar$! tu-
tarh ve agk bir politikanln tayin
edilmesi yolumuzu aqacatbr.

Dördlincli boyut Kürt meselesiy'e
ilgilenen, Avnrpa socyal - demokrat-
lany'a iligkiler sorunudur.

Bu konudq Kärdistant devrimci -
demokrat, yurtser€r gugler agk bir
politikaya sahip olaman5lardr. Ama
buaun yarunda,bütün siyasal güqler
de, Eu veya bu däzeyde sosyal- de-
mokratlarla ili$iler geli.girmi$er ya-
da geli5tirmek istem\lerdir. Buna
ra@en, biribirilerini suglamaktan da
geri talmanrqlardr, Bu da, kitlelerin,
kadrolann kafasnda bulatkt@ yol
aghgr grb!, derin belirsidiklere de yol
agmqtü. Bununla kaünmam{tu: ken-
disine komünist diyen güglerin büyilk
saldrnlanna maruz kalmrslardrr. Oy-
sa, Kürdistanh gügleri suqlayan Ko-
münist Partilerinin kendileri, ya
sosyal - demokratlarla il\kiliydi
ler,ya ittifa.k ve birlikte hükümet edi-
yorlardr yada iliEkiler geligtirmek igin
olaganüstü gabalar gösteriyorlar,
ödünler veriyorlardr. Hig bir aklt
barnda birisi de gkp, "siz niye bunla-
n yapyorsunuz?" dememi$ir. Yada
diyenler olnupa d4 onlann sesleri de
gok kimseye ulqmarnrShr. Korkung
bir kördölilqü bagnr ahp gitnigtir.

Yaamran belirli bir bölümünde
belirttiginiz gibi, en büyürk teblike be-
lirsizliktir. Belirsizlikten kurtulmak
her sorunda oldulu gibi, bu sorunda
da gereklidir.

Mücadele Bieimlerinin qo*
YönlülC&:i

Kü'rdistamn ulusal vc sosyal kütu-
lu5 mücadelesinde, mücadele bigim-
lerinin; gegmi5in birikimlerinin,
deney ve tecrübelerinin $gn4s sap-

tarup, bugibden ciddi ve 'apeamh ha-
adrklan girilnesi önemli bir sorun
olarah yeni alternatif dewimci örgüt-
lenmenin gündeminde bulunmakta-
dr.

Bu a$mad4 nüssdele bigini ag-
sndan ag$a Ekanlnas gereken so
run; silahh mücadelE ve silahh
mücadeleyi sürderecek politik ne as-

keri örgütlenme sorunlannn netle$i-
rilmesi sorunudur.
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Silahü mücadele sorunu bugüLnden
lxgl 9lg atnrnaüf

Silalh rnücadeleyi sü'rdürecek dev-
dagi rilahh ft1w€flerin hangi aleraa-
lardan gegerek, nasrl özellikler
gößtererck olu{turulaca& bu olrryu-
mun politik örgildenme ile uyumlu-
luiunun sallanmasnrn ns$l olacaa?
önemli bir sorundur.

Diler mücadele bigimleriyle, he-
deflenen rre bugürnden olu$urnlhaya
gltglan, yukartda bahsett$miz yapn-
lan'na arasnda uyunlülul ve organik-
lik nasrl sa8lanacat?

Bu sorualar bugünden ned€€tiril-
meli. Kidelere ve kadrolara gahteril-
melidir.

Pralik Siya3el Sorunlara
Yrklefm

I.
Daha önceki görürgmelerimizde de

belhtni$ik. Arkadqlann platformu-
na ili{kin (Kastedilen KDYBP'ör)
yada platformdaki arkadaglann bir
losm.na karg baz iddialar ileri süLrül-
mektedir. Bu iddialann gergek olma-
yrElarrna, birgok verinin qrflndan
yaktalt&mz zaman, inannadrlrmrz
ve itibar etmedigimi; belirtmi{tik.
Bugünde apr inanci tagmaktalz

Bu iddiann bizim tarafimzdan
(YSK tarafindan) dogu kabul edil-
memesi önemlidir. Ama önemli olan
birgey dqha p16tt' O da, bu iddianrr'
yarathfir sonuqlann ve tähribatlann
kaldrnlmasnn gereklililidir.

Qok iyi inceleme yaplüg ve objek-
tif darnanrldr$ zaman, ileri sürülen id-
dialann, yeni, alternatif devrimci
örgütlenmenin önände bir engel olu-
$urdugu; traz ker,irnlerin bilingli id-
dialarl ve propagandalarlyla
Fafalarda krqkular yarathlr aEktr.
Iddiamn özü ile ugEnazsak bile, so-
nuglanyla uEraEmak bir zorunluluk-
tur. Bt|, ortaya gkan sonucun önemli
ölgüde geriletilnesinin, tafalarda be-
lirlenen kuEkulann giderilmesinin
olanakh oldn{pau du5ünüprua

Bunun iqin de, dewinci ftamuoyu-
na gerekli aglmlann yaplnasrmn ge-
rekliligi ortada. Bu halde, bilingli
iddia sa[iplerinin oyunlanmn agfa
Ekanlaca$ hcmea görülecektir. Bu
konuda yaptHan siyasi sönürü kur-
saklannda krlac-Lhr.

Platformun bu konularda yetedi
dtizeyde karadara, sonuglara vara-
ca&nl umut etmekteyiz.

II.
Yeni dewimci örgütlenme agsrn-

dan, at acak ilk adrmm: "...alternatif
örgütlenmenin yarautnas i9i4 yerine
getirilmesi gereken görevleri omuda-
yaca\ herkesi (herkesten kä$t, öze-
llikle bu alternatif örgütlenmenin
olu5turulnaondan ;,ana oladann) ik-
na etmeye yönelik bir q,ergeveye, !le-
yige ve programa sahip bir
yaprlanmamn yarahlnasl" gerekti$ni
daha önceki aqklämalanmzda da di-
le getirm\tik.

Bu ifadelerin analize tabi tutnlrna-
ondan gkal sonug alternatif örgüt-
lenmenin yaratrlmasr igin somut
q€lfna ighde oladann, kendi gaba-
larn bideqtirmeleri; am4 organizeli
bir biqinde bfuleqtirmeleri bir zorun-
luluktur. Durum böyle olunca, verili
kqullard4 bu atrtm, bir komitelepe
olarat ortaya koyacaktf. Daha önce-
ki tarihlerde sunulan görüqleriniz in-
celendi$i zaman, bu konitede yer
alacallar, bu konudaki qalqmalannr
birleEtirmekten yara olan e$lim ve
yap anmalardr: Platform, Kü,rdistan
Halk Partisi ve YSK dr.

Yine .l"ha önceki yaarnrzda belirt-
tiginiz gibi, bu komiteye, alternatif
örgütlenme gabasr iginde olan ve
ulraSlann bizimle kollektivleqtirmek
isteyen q$limlerde üye olabilir. Bir h-
sm siyasal edilimlgl gugätr guna [x-
zrrhkh delillerse bile, gelecek
günlerde komitede pr alabilirler. Bu
dururnun g\malannuda büyük bir
sorunyarataca& da tälmin etmiyo-
I|IL

Özellik arz eden bir durum sözko-
nusudur. O d4 herhangi bir sifsäl
eiilin ve örgütsel yaprlanma iginde
yer almayan, ama alternatif bir örgüt-
lenme igil gaba gösteren, durumu ve
ftslnmlan gelqü altematif örgütlen-
meye niteliksel katkr yapabilecek nlqn
balrmsrz kadrolann durumlandrr.
Bunutr Säzüme varmasd4 eEilimlgl
olarak o ladrolar üaerinde görig bir-
liEiai qSlamakla mürnkün olabilecek-
tir. Bu görüg birlilini ve
Ortakl4rnernr zr belideyen ilkeler ve
qartlar, daha önceki yazmrzda hlht-
tiliniz gibi, "bu olugumrta Luncu
ohbilecek unsurlanndr tf,k tek kbl-

ler olmasr hallnln tsnlma ktvwu-
rulmasr ve kuruculuk gartlamrn so-
nutlagnasl' ile olanakl olacaknr.

Altematif dewimci örgütlenmenin
yarat ma$ konusunda üg elilim ola-
rak qal$malanmlz merkedleEtirince
, ondan sonra yaplacaHar ürzerinde
ka4thkh ileri sürecelimiz alternatif
önermelerle gözümlere varmamu zor
olnayacakur.

Bu gabann birlegtirilmesi ve komi-
teleqmesi ile Uulikte:

1- Komitenin kendi yönetmen-
li$ni lxyia stassi ggrekir: Yönetmen-
lik, i5leyi5i pratik krlacagr gibi,
ballayro tutumlaln geliqtirilmesini
sallayacakhr.

2- Qäzildenmesi gereken pro-
gramatik sorunlan somudashnp, tö-
zümlemeye gahqmasr gerekir, Bu
galgna, programrn olu{turulma$n-
da4 bütilnlü&lü bir felsefenin yaratrl-
mastna kadar uzanan, hayati
problemlerin qözüLrnlennesini gerek-
tirecek.

3- Hangi güglerle ve unsurlarl4
siyasal gernelede görüqpcelini sapta-
y-arak, onlarla i$kiye gegmesi gerekir.
Orgütlenmenin nicrlik ve nitelik du-
rumunu derinlegtirmeye galqacak

4- Bu komitenin fts1di(ini alsni
olarak sfatlandrrmasr. dewimci ka-
muoyu agsrndan güven yaratlcr ola-
caktr. Komitenin ismi sorununda
qözüme varmak zor olmayacakbr.

5- Komitele$menin gergekleEme-
sinden sorr4 aleni qälsmaya ba$a-
masr gerekir. AleniliSin defigik
bigimler altrnda ve tayin edilecek ara-
glarla götürütrnesi gerekir. Devrinci
kamuoyurun haberdar edilmesi, bil-
gilendiritnesi, gelilmeler konusunda
duyarh hhnmasr ve sahip olunan
di\üncelerin taraftar kazanabilmesi
ya da karyh belirlemesi iEin, aleni
galqma bir zorunlulultur.

Alenililin gergekleqmesi igin, ön-
cclikle gegicl blr ;ayrn örgütlendiril+
bilinir.

Belirli zaman aratklanyl4 gok iyi
haarhklarl4 kitleye agk topla rlar
yaprlabilinir. Agk oturumlar düaenle-
nebilbir.

6- 'KuuISla birlikte, kuruhqta
yer alan ve alacak olan eeiliq örgüt
ve gewelerin sentedeEtirilmesi ve or-
canik bLliklerinin sallanmas igin ge-
reHi tedbirlerin" bugüLnden programt
bir bigimde tayh edilnesi gerekir. Bu
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bigimleria özgib iradeye dayah bir bi-
gimde, taraflarca kabul edilmesi gere-
kir.

Bunun igin de, bir lg yllmn orga-
nize edilmesi yoluna gidilebilinir.

III.
Ülke dqrndaki qa\malanmrzn,

üLlke ile ballan du5ünsel ve pratik ola-
rak saSlamalür. Düqüosel plarda
sallanmasl bu soruda pratik politik
kar.ar.lann atnrnq{ yolu ile i.p baqla-
mlabilinir, Bu pratik politik kararlara
balh olarab ili{kilerin kurulnasr ve
qäl$nalann yaprlnas bir pratik yara-
tacaku.

Ülke dqndaki Säl$malann ulke ile
ballan fü kanaldan olu5turulabilinir:
Elrtnci kanal, bu örgütlenme gatgna-

u iqinde yer alacal olan @lim, unsur
ve örgütsel yaplannalann üikedeki
gu veya bu düzeydeki baflan ve gal-
gnalandr. trcincl kanal, bu gal5ma
igine gekilmek istenen, olmas istenen
gevre ve unsurlarla somut ililkilerin
geli5tirilnesidir.

Bu sorunda da temel bir politila
tespiti ile i\ki kurulacak unsur ve
gevrelerin saptannas ve ililkileria ge-
liStirilmesi iEin 5artlann olgunlalnl-
mas gerektili gibi, bu sorun karar
altna da alumatdr.

Somut adm atqlanmrzda, somut
görevlendirme yoluna hemen gidile-
bilinir,

Ülke ile ballann geliltirilmesinin,
özelliHe, infaz yasas sonucu ya da ce-
zasm bitirerek drqan g'üatr devrim-

ci- demokat, yurtsever ve sosyalis-
tlerin sayrsnm artmrg olmasrndal do-
lap da daha büyük bir imem tqr. Her
ne kadar, bugihe dek, bagmsrz bir in-
siyatilin (örgüdenmenin) yarablnas-
mn haberi yoksa da; geg kalnnas ve
ülkedeki ga\malan-n ihmal edilmesi
halinde; belirli insiyatiflerin ortaya
gkmasr imlan rlehiline girer, girebilir.
Bu d4 kabul edilecq$ gibi, pargalan-
mql$ derinlqtirir; üüke- illke dry
aynmrm teblikeli bir boyuta hrmandr-
nr; birgok önü .finma$ gereken yan-
lslann silrgit etm€sine zemin olabilir.
Gegmilin pargalanmrqhfrrun, farklr
bir zaman momentinde yeniden ü,re-

tilmesi tehlikesi kapya dayanr.
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SEHiDBürun DR. eASrMLo ü nnraGru wi
gr prRS aruiru eeg TEVGERA xunolsrnruE

Pi{ti S€hidbüna Dr. Qasimlo ü hc-
val€n wi y€n höj4 gelek tig hatin go-
tin ü hatin dvisandin. Ji niha gunda ji
li ser g€hidbüaa Dr. Qasinlo ü hera-
l€n wi muaeqege ü legerin6n dombi-
kin: Ev p€ufstiyeke ü di eyni we*i de
watiniya h6z6n Kurdistanö ü welatpa-
r6z6n Kurdistan6 ye.

Dr. Qasimlo sekreter€ gi5ti y6 Par-
ti Denokrati Kurdistana Iran€ bt, lö
di eyniwedi de serokekiTevgera Kur-
di$ane bü ku li cihan€ ji baE dihate
naskirin. gehidbüna wi, bi taybeti di
Tevgera Rojhilata Kurdishne de ü bi
gi5tiji di Tevgera Kurdfuanä de vala-
hiyeke mezin ü giring e. Di eyni weni
de, sertän ku Dr. Qasimlo ü heval6n
wl hatine kqtin jq $€rten taybett ne ü
di gert6n peyvendiy€n agid;€ de, li ser
mase ya dalüstandin6 hatin kr4tin. Ev
ji, rengeK taybett dide $hidbüna Dr.
Qasimlo ü hevalän wL Bibaweriya me,
ev eniya z€detir hewceyl lökolin, l€ge-
rin t muneqeqe ye.

Hemü h6z€n Kurdistanä li ser
gehidbtm Dr. Qasimlo ü heval€u wi
reyän xwe nivisandin. L6 bel€ di van
nivfsandinal de mantiqeki rexnegirti-
n6 bi kar nehat. Di van nivisandinaa
de li ser pirs6n giring ü bingehi neha-
te rawestandin 0 zedetir bi mantiqeki
idealizasyon ti5t in hatin gotin. Rastiji
ev nörina föde nagflrine Tevgera Kur-
distant. $ehidbüna Dr. Qasimlo ü he-
val6n wi pirsön giring anin pe6
Tevgera Kudistane. Ji bona kuji Tev-
gera Kurdistanö r€ bibe alikar, em dix-
wazin li ser van pirsan rawestin.

B0yera ne xweg 0 mezin
Her qiqas berila gähidbuna Dr.

Qasimlo ü heval€n wi, Dr. Qasinlo di
heypcyvinän xre de vekiri nebe ji bi
pslubeki girti n&an dida ku bi rejima
Iranä re, ji bo "gareserkirina' pirsa
Kurdi il KurdistalS fi 1sy dsn{ls1an-

dinekö de ye. ä bel€ Gel€ Kurdista-
n0, htz ü röxistinen Kurdistanä, pi5ti
qehidb$na Dr. Qasimlo t heval6n wi
vekiri t6 gih$tin kq ji demek€ ve ye
ku di navteyna PDK - iran € ü rejirna
Iran€ de peyvendi hebüne.

Ev di?igr4ina peyvendiy6 bi serö
nlle gelek girlng e ü pirsgir€kek e. Em
dö di nivisandin€ de, li r6zön b€n" li ser
vö pirsö bisekinin.

Peyvendiy-ön PDK- Iral'ö, deme-
ke bi r€jima Iran6 rö dondike. Mirov
dikare bib€je ktl, ew civina ku Li Viya-
nC $ buyi civina dawi$ büye. 13 ö
Tirmeb l9B9 a, di naröeyna PDK-
Iran ü r6jima lranö de civinek, di sact
der dor€ 19 - ar de p€k t6. Gora bilye-
ran, li dawiya civinO ya ji neziki dawi-
ya civinö, Dr. Qasimlo ü hevalön wl
tän gulle baran kirin.

Ew kesän Irani y€n ku bi Dr. Qa-
simlo ü hevalän wi re ranugtine ü di-
peyivine ne hatine kqtin. Bes ji wan
yek kas hatiye birindar kirin. Va ji bi
ser6 nre pirseke gelek giring ü bal-
kr{e.

Disa t€ gotin ku Dr. Qasinlo, ji bo
emniyeta nve ü hevalön xve, ji huku-
meta Awusturye alikari xwastiye, 16

belö hukumeta Awusturyayö bersiv
nedaye Dr. Qasimlo 0 emniyeta Dr.
Qasimlo ü hevalön wi negirtine ser
xwe. Ev t\ta jl, siye tlne ser hukumeta
Awusturyayö. Päwiste ku tewera Kur-
distanö ü welatparezen Kürdistane I
ser vä pirs6 rawestin üji bo ku berpir-
siyariya hukumeta Awusturyayä deri
holö xxin xebat bikin. Rasti ji ev ti6ta
ji bo hukumeta Awusturya$ rüreEiye-
ke mezin e. Bi ta),beti ji mirovekeki
wek Dr. Qasimlo ku büübawerit' wi
neziki baweriya Enrupayfya b0 0 sos-
yal - demokasidiparast,lä, li hembe-
ri wi ev kar€ ne baE hatiye kirin, ji bo
sosyal - demokratön Evrupayi ji ge-
lek giring e. Lö hezar mixabin, ew par-
tit'n sosyal - demokrat in ü xwe bav6
denokrasiy0, maftn miroveti difrnin,
pigiknqtina Dr. Qasinlo ü heval6n wf,
yek protestokek ji nekir.

Ev reu4a ji derdixre hol€ ku her
h6ze\ partiyek yaji dewletek demok-
rasi$, mafön niroviyä ä tilttn dinän
ideal, encax ü encax ji bo berjewendi-
yän xwe dikarin bi kar binin Ji bo ku
di dema iro de berjewendit'n parti-
y6n sosyal - demokrat ne bi xelas bü-
ytna Kurdan ü Kurdistan€ re 1rc, deng

demexwistin. Demak derg dernvin,
peyvendiyön wan y€n walet€n m€tin-
gehkar yön Kurdistan di nav xwp de
parva kirin re € xirab bibin.

Dr. Qasimlo ü heval€n wi, Li Awus-
tury€ li bajar€ Vlya:aa li mehella Stad-
park hatin lfl{th. Pbti kigtina wan,
ajan€ SAVAMA'yö Anir Mansür Bo.
zorgian ji aliyä polis€n hukumeta
AwustuyayC ve hate girtia lö bel6 di
deneke kurt de hate berdal. Huku-
meta Arvusturyay6, ji bo ew kes€ ku di
hedis6 de hatibü birindarkirin ü irari
bu ji tu agahdari neda ü disa di deme-
ka kurt de, ew t kes€n din y6n ku ber-
pirsiyarö ku5tina Dr. Kasimlo ü
hevalön vi bün, bi serbesti gOn tran€.

Taybetlya Kugina Dr. Glasimlo 0
he\ralän wf

Pi5ti gehirlb0na Dr.Qasimlo ü he-
val€n wi gotubäjeka gelek giring der-
ket qada siyasi. Di qada siyasi de ü di
nav hemü Kurdan de, "Kö ya ji kilan
dewlet€ Dr. Qasimlo ü hevalön wl
ku$?" b0 pi$eke ghing. Kes ü qismek
h6zan gotiq ku "Dr, Qasimlo ü heva-
lön wi rejim a Iraqö kr4tin. "Kesan ü
qismek hözan ji gotin ku "Dr. Qasim-
lo ä heval€n wi rejima irar€ kqtin."

Van gotüböjan bi sere xwe rastiyek
ü taybetbüuyenek derxwist rojevö. Ev
rastiya ji ew e ku dij-in6n gel6 Kurd
ne yek e. Dijrninfl gelä me gend heb
in. Ji bo vC ji dijminCn gel6 me dema
ku ji bo berjewendiya lrzlr be, li her
derö, welapar€z ü serokön gel€ Kurd
dikarin bikujin. Ev rastiya di tarüa ge-
lö me de, bi gelek hereketön dij'ni" ji
ispat büye. Dema ku li bEeke Kurdis-
tanö Teygera Rizgarixwaz pft bikeve
ü kolonyalizme tehdit bike ü tesir6 li
ser bq€n din bike, b€ Eik erig€ rinin ser
gelö me ü tevgera rizgarixwaz.

Ev salän dawiy€ encam€n vö bawe-
riy€ ü menfeatä, dewleta Tirk ya ko-
lonyalist gelek cara öri5 bire ser gel€
Kurdistana Iraq€ ü ser hereketa nete-
wl ya Kurdistana BaEür. Eyni hereket,
li sal6n buhurl da ji li henberi gelä
Kurdistanö ü hereketa me ya rvelatpa-
r€z pök hatiye.

I
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Dijmintn gel6 Kurd ji bo ku tevge-
ra me ya trzsatixvlaz bitemirinin di
nav xrvc de, pelma.nöl gelek rurt 0 ft-
reh sa"-kirine. Peymana Cezayir ya sa-
la 1975 an, pelmaneke ji van peymana

b{L Hemü cüan ü gelä me ji bq diza-

ne, ku teqera me ya rizgarftwaz ji van
peynanan gelc,k zercr ditine ü heta
encam6n van peymanan tevgera gelö

me ya rizgarürwaz qikestinä mezin
r*,arine. Tarixa gelö me, rastl t nave-
roka tevgera ne wisa dlyar dike ku de-
nön pegi jf, ev örig 0 listikän
kolonyanstan li diji gel6 me y€ dombi-
ke.

Tigeki gelek vekirl it xwuyayi heye,

ku dijmin€a 9916 Küd li hemberl ge-

lä Kurd; vekiriyajlbi did di nav lihev-
kirinek6 da ne. Gora € stratejiye ji
hereket dikine ü gelek caran ji bi ser
dikevin.

Itr hezar nixabin, gelö Kurd ü tev-
gua Äzp;arkvnz ya gelö Kurd di nav
parqabfi),inekä da ye. H€z€n Kurdis-
ta-nö di nav npe de- nikaribüne ku eni-
pkö ya jt merkezek a siyasi ava bikin,
Ev ji dibe sedem ku höza me zeyfi bi-
keve ü dij'nin $;1a1e bi häsaa heretet
bike.

$€hidbüna Dr. Qasimlo li heval€n
wi, carck din ji gel0 me ü tevgera we-
latpa€z re niqal da ku merkezek a si-
yasi ava kirin ptnfstipk e.

Disa di bersiva "Kä ya ji kijan dew-
let6 Dr. Qasimlo ü heval8n wi kust?'
in de rastiyeke din derket holö ku h6-
zän Kurdistan6 nikarine raste ü rast

dijminfu xwe ü ew dewleta ku Dr, Qa-
simlo ü hevalän wi ktqtine bi nav bi-
kin. Ev, bö sebeb ne bü. Lewra
peyvendiyön höz€n KurdistanÖ ya bi
dijnin€n gel€ me re dibe scbeb kq
rastiS neb6jin Ev tiEta bi ser€ xwe'ji
bc gelä Kurd trajidiyek e ü ji bo tevge-
ra welatparäz jlpineke giredayi Wrci-
yete ye. Ev tigta bi sert xwe,
serbixreyatiya tevgera welatpar& ti-
n0 qada gotüb€j€.

Encam a vC rajediy€, ji dervayi
daxwaziya mirovan gotüb€j0n gelek

ne ba{ ge dibine 0 gelek häz ji bo ku
bawerlü tesbftSn xvp ispat bikiaji he-
zar deran de ti5tan tfnin Evjldi nav
gel de dibe scdema b€ baweri$. Ge-
rek ev tiqta ba6 b€ zqnln lI gora w€ pö-
wiste ku häz€a di navgaEiy6 de ae' xwe

dinst bikin-
Ji vi ti$i giringtir ti5telf din hep

kq ew ji pcyvendiyön h€z€n Kurdis-

tan6 ne. Gerek hezen Kurdisteng de-
reng nekevin ü demeke kurt de pey-
vendiyänxweji gav derbas bikin 0ji bo
menfeeta tevgera u,elatparä2, peyvea-
diy€n x*'eji nu ve organüe bikin. Lew-
ra di v€ pirs6 de dereng maylndi
den0n pQi de zprertn nezintir dide
teygera v/elatparCz.

Kilrn Dewlstr metlngehkar Dr.
Oaslmlo 0 Hevalän wf Kqt?

Ji bo ku mirov bikare bersivä bide
v€ pirsö, p6wiste ku argüm0ntan bine
ber gavan.

Argünant a yekemin ew e, ku Dr.
Qasimlo 0 heval€n wi di dena ku bi
rejirna iranä re di nav pcyrandiy€n
agBC de bün ü ji bo qitits civnnen
wan domdikirin hatin kuStin Ii bo v6
ji ji aliy6 rejim€ de dibiq kontrolek€
da bün.

Arg0mant a duyemi": Dr. Qasiurlo
ü hevalän wi, di civinä de hatine ku-
qtin. Li hemberi wan tu berxrvedan ne
bü ye. Lewra dema ku kes ü hözän der-
vaf lranö ev kara kiri be, gelo dewle-
ta iranä ji bo 9i ji bo civlne tedbft
negirtine? Em dikarin bib6jin ku Kurd
ne xwediy€ imtanan e, l€ bel6 dewle-
ta iran6 xn'ediy€ irlanän mezin e.

Argilnänt a seyemin: Dr. Qasimlo
ü hevaläo wi, di civin€ de tCne kuftin,
l0 ji nun€rön irarä tu kes nehate ku-

Etin. Ji wan yek kes Urnndar dibe, lt
eger in*anan wan habüy4 birhdff ji
vedigrln ü w€ deme ji dikarin bi he-
sani hemü wesaik ji holö rakirina.
Dervayi vi t\ti xwuyay€ ku berpirsiya-
r6n iranö ji bo ku5tina Dr. Qasimlo ü
heval€n wi ji tu agaldaii nedane po-
lisC Awusturyayg.

Argümant a garemi": Dewleta lra-
n€ di agahdariya xne ya rasmi da tä
cara raste rast nar€rcka peywndi$n
x$,e ä PDK- iran€ De got. Rejima lra-
n6 got, ku Dr. Qasimlo heval€ rejima
haq€ bü. Di dema qer6 me ü Iraqö de
ji hevalbend6 lraq6 b0. Beriya € de-
mek6 di navbepa Dr. Qasinlo ü rtji-
ma Iraqä de pirs ü pirsgir6k hatin
rojevö. Dr. Qasimlo ji dewleta rne cfr
xrast ku b0 Tahranö. Ji bo ve jl, me bi
Dr. Qasimlo re danüstaadin dikir. Di
v6 demt de Iraq6 örb kit 0 kt{t."

Van argünantan alternativekg

"tPn dide, ku ew ii Lu$ina Dr. Qa-
simlo ü hevalän wi bi destt rtjime lra-
ne g€ büye.

Dema tu ev argümantan hcm0 li
holö bir, kcs in 0 böz in rabin bib€ji4
ku Dr. Qasimlo ü hevalän wi bi dest6
r€jima lranö ne, bi dest0 röjima lraq€
hatine kugin, rasdjl ew dem6 di vä ne-
rinan de mirov nikare li nöteka bq bi-
gere, EvEagiya bö donlirin, fto ne beji
di pgerojt de, ya bibe sedem€ xirab-
b0yina peyvendiyön höz€n Kurdista-
n€. Ji dervayl vl tiEti, ew kesön hatini
kr4tin berpirsiyarön tewera welatpa-
r€z ya Kurdistan€ ne 0 bi tayb€tiji di
nav ew kes€n hatini ku$in de, yek ke-
sek seketer6 gi5ti $ Partiyeke Kur-
distan6 ye ü eyni we)ci de serokekl
Kurdistane ye,

Dl $€rlen Peywndiyr A$lye De
Reurqe Tswsr! Kurdbtanr
RoihiH qi B0?

Wek te zadn ü di v6 dawiy€ de, ji
aly€ Dr. Qasimlo t h6z6n din y8n
Kurdistana Rojhilat ve ji hate ftiraf ki-
rin, ku qend sal ber6 Tevgera Kurdis-
tana Rojhilat derbeke mezin xwar ü
pigl €ri5€n m0tingehkaran, "heränön
rizgarbünf ji dest höz ü p$ erg€yan

derket 0 hem0 h€ztn Kurdistanö pa-
gve xwe kiyndi bün.

Encama cv rcx,!€ di taktftCtr tC-
kogne de ji Buhöratrdin S bübün. Bi
tayü€tiji di qerqcweke teng de tCkoEi-

na partLanl dihate domkirin ü iro ji
eyni taltik tg doEdikin.lS disa re*pa
Tevgera Kurdistana Rojtrilat, pili ra-
westandina gerö Iran ü lraq6, ji Tev-
gera Kurdistana Ba{äi bqtir b0 t lro
ji baStir e, Lewra piSti raw€sta.Ddim
gerä iran 0 lraq€ bawerl ü rey€n kova-
ra me jl ew bü, ku re*5a Tevgera Kur-
distana Baqür bEtir bibe.

Lö bel€ ew bq büyina ne dihat ew
maneye, ku htzöo Kurdistane rejima
kolonyalist tehdlt dikin ü ji bo ve ji r€-
jina kolo,nyalist di tengasipkö da ye.

Eks€ vä närinö, pi{ti rawestandina
pr€ mezir, bareki nezin li ser mil€n
röjina iran€ rabübü. iranö di:rq,ast
peyrendiy€n xr,e bi w€hten rojava re
bq bike. Li w0 ji nema" bi Yelftiya
Sowyet re peyandi$n konkret ji pey-
dä kir.

Ji bili v8, di qeroktera rtjima lran€
de jl githCrtinek gC neb0ye. Disa li
hemberl hemü htzön demokratit,
qep, p€flerü ü h,ezön din y€n nuxele-
f* bi nuti qer dikiria ger dikin. [6s
roj bi dehan mirorr tOn rclikandia ü ku-

$in- Nöta rcjima lranä tuneye ku r€ji-
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neke plüralist ava bike üji bo ve jtrne-
cal bide.

En bi fikiria k0 ji dervayi h&€n
demokratflr, gcp ü muxelefeta din yo
Iran€ dixviazin ku pirsa Kurdi gareser
bitin. Rasti ev gareserkirina dibe gar-
serkirineke gelek mu*aqef. Ji bo ku
gareserkirina pirsa KurdistaG bi ras-
tl di gerten denokatft de dibe. Ji tro
denokrasiy0 jl plüralizn esas e ü na-
fön gelö Kurd bi alikariya häz6n de-
mokatflr, gep ü pQver$ y€n irar€
dig8he garantiyek6.

Pirseke din ya bingehi 0 giringjiew
e ku Teygera Kurdistana Rojhilat di
navrre x*ediy6 yekitiyek€ nine. Tigt
xirabtirin ew e ku hdz€n Kürdistanö bi
gavekl b4 jl li hev nan6rin.

Beriya v€ demek€, PDK- iran€ di
nav xwe de bü du beE. P\ti pcrge bü-
na partiy6, her du aliyan li hemberi
hev dest bi propegendeke nebaE kir.
Eger mirov di v€ denö dawiyt de ji li
hevpeyvin6n Dr. Qasimlo binöre veki-
rirastiyet€ dibiae, ku ew her du bqen
ku ji serkaniya partiy€ t€n, dijminifiyx
hev ditin q hebllna hev qe!ül nalin.
Di rastiy6 de ji ji dervayl heralön Dr.
Qasinlo jl welatpartz hene 0 ew we-
htparezatrji di nav:rwebi organize ne.
Nav€ van r€xistinan ji ji aüye geß ne
ve bat te zanin.

Rastiyeke din heye, ku li henberi
dijminbi serketin 0 di gere€wa asitiyö
de qareserkirina pirsa Kurdi, li ser
bingtha yekftiya gel6 Kurd t häz€n
welatpartz yön gelä Kurd dibe. Da-
nilstandiaa Dr. Qasimlo ü r6jima ira-
n€ derxwist holÖ ku Dr. Qasimlo
hesab€ vö pirse qet nekiriye. Lewra
dema wisa be, sertetin ne mümkin e.
Ji bo vt ji ceribandina Kurdistana
Bqär gelek vekiri ye.

Herkes baE dizsne, ku di dawiya sa-
la 1983 an de Li Kurdistana BaEär,
YNK, bi r6jima haqC re, ji bo otono-
miJC kete nav dan{istandinek€. Ew
demö rew$a Tevgera Kurdistanö ji ä
re*1a YNK ji bqtirin b0 0 Li Kurdis-
tatra Bator hereme! hatibrün rizgarti-
rin ji di dest€ h8z€n urelatpar€z de
hebün. Lö bel6 h€z6n Kurdistaua
Baqür x*ediy€ pkitiyeke nebün 0 di
nav xwe da ji 6pr6 hundiri ditirin.

Ew bü sedemeka bingehi ku ew da-
nOstandina bi sernekeve. lrwra biser-
keta ji, hemt dint ü gclö Kurd ji
dizrnt, ku YNII nedikad otonomiyC

sazbike übime$ns. Jibo ku h6z€n we-
latpar€z bi hi$i li diji hev b0a. Ti5te-
ki vekirl heb0 kt cw dem€ häz6n din,
li henberi karbidastiya YNK €, bi her
awayl muxelefet dikir,

Ev sedem jl dlyar dikir, ku ew da-
nüstandina Dr. Qasimlo 0 €jima ira-
n€ bi ser nediket ü ew danästandinaji
listika re vekiriye.

M6tode D.nfutandint
Dr. Qasinlo ü R€jima lranä di da-

trüstandina xwe de, metodeke did bi
kar anine, Xwäyay€ ku ew mttoda hin
daxwaza r€jina lran€ p ü hin ji dax-
rvaziya Dr, Qasimlo ye.

Daxwaza Dr. Qasimlo ü ya Partiya
wi p, lewra t6 zanin ku PDK-iralö
bi r€jima 16q6 t" "dost" in. Dema k0
ew danüstandina bi nätoda vekiri M

röjima Saqg eciz dibe ü
hefa dibe tehlfüekC ji. Nenaze dema
ku dantstandin bi sernekeve. ew de-
p0 xeteriyeke nezintir ji bo PDK-
Iran€ tö qada siyaset6. Ev, realiteyek
e. L€ belt realiteyeke ku p€wiste mi-
rov ü nrelatparöz€n Kurdistan€ bq li
ser racrestin.

Röjina iranö w mäoda xrrastiye,
ji bo ku räjina lranö ji di nav xwe de
ne yek e. Ji dervaylv€, derket ku di da-
nüstandinad€ xwediy6 listikö b0ne.
Encam6, ku5tina Dr. Qasinlo ü heva-
En wiev tilta dernid$t hol€.

Mttoda kü di danüstandinade bi
kar hatiye ne mötodeli rast e. Ev me-
toda ji listikan re gelek vekiri ye. Der-
vayl vö, ne mätodeke nodern e ü
mötodeke gelek primftiv e.

Peu/iste ku Tevgora Welatparez ya
Kurdistan6 ji vi aliyiji ders derxe,

Ji bo ku dijmin nikaribe bi rehetl
listikan bike, pCv,ßte ku di danltstan-
din8 de h6z€n mirov p€ bawer bin ge-
rek wek garantiyÖ bC tespft kirin il
gora w€ bä hereket kirin

Dl Tarlxr Kurdistene De Cl
Boye?

Dema ku mirov tarfoa me ü ya gelö
me m€ze dike; bi gaveki remq l6geri-
ni ü l€kolineyi li ser pirsa Kurdl rawes-
te dibine kü tafta Kurdistanö ji aliyö
qetilkirin yajibi dest€ dijnin kratinen
serokön Kurd xwediyö ceribandin€n
mezin in.

Di sedsala 19 an de, henü serokEn
gelö Kurd ü y€n Tevgcra Netewi bi fä-

lan ü bi listikar hatine izole kirin. eis-
nek ji wan hatine kr+tin, qisnek ji
wan batine dndan kirin 0 qisnek ji
wan ji hatine säLrgäLn kirin ciye dür.

Ew trajediyq di sedsala 20 an de ji
domkiriye. Var bitpran ji alit' hen0
serol qadro ü welatpartz6n Kurdis-
tanö ve bag t€n zani\.lÄ belt hemü
serokän Kurdan ji xeletiy0n wek v€ {i
wek yOn din bi reheti dikarin bikin. Ev
tö 9i mena5€, rasf päwiste k0 mirov
ba{ Ii ser van tigatr raweste.

Mirov dikare bi reheti bib6je ku se-
rok6n gel6 Kurd di nav rcletiy€n bin-
gehi de ne. Li Kürdistan€ di nav
tevgera rizgar'r:rwaz de nexwegiy6n kü
büne lqi hene, p€wtste ku mirov li ser
wan raweste ü ji bo k0 ew ne:rwegiyan
tedawi bibin derrnan bC ditin 0 gühC-
randin6n bingehi werin kirin.

Armancs d min
Armanca r€jima kevneperest ü ßo-

lonyalist ya irant vekiri ye. Evji bi ru-
$tina Dr. Qasimlo ü heval6n wi,
Tevgera Kurdistan a Rojhilat derbek€
ß de. Rasti ji kqtha Dr. Qasimlo bi
serö xwe derbeke gelek mezine ji tro
Tevgera Kurdistan€. Ji bo kq Dr. Qa-
simlo serokeki Tevgera Kurdistanä bü
il bi ta)öeti ji serok€ Teqera Kurdis-
tana Rojhilat bü. EntellektüeleHKur-
dan ön h6ja bü.

I.€ belö dijnin, di armanca xwe de
careke din kete r€letiyeke. qi'nki bi
krqtina Dr. Qasimlo ü heval6n w!
Teygera Kurdistar6 ä ya Gelä Kurdis-
tana Rojhilal p1B temirandin. Encex
ü encaxji bo Tevgera Kurdistan€, wek
me li jor ji behs kir, dibe derbek€.

Irana kolonyalist ev cara yekemin
neye ku v€ merode qirej ü be bes bi
kar tine. Di demön buhuri da bi v€ ri-
ya xr'e ya qir6j ü b€ befr Simko 0 Se-
rok6 Komara Kurd Ya Mehabad ji
ku5t. Lä ku5tina wan, ne bf, sedem kü
gel6 Kurd 0 tevgera gel6 Kurd ji hole
rake. Ten€ w€, tevgera gel6 Kurd di
merheleka din de rurttirin xwe nt"n
da.

Kqtina Dr. Qasimlo di tevgera
Kurdistana Rojhilat de valahiyek q€-
kir. L,€ potansiyela Gel0 Kurd ü Tev-
gera Kurdistana Rojhilat ev valahiy€
y6 tijtbike.

Rtjima 1o1oot*t bila bag bizani-
be ku gel6 Kurd belö ser€ wan e.
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I(ADIN

SORUNU

UZERINE

BiRKAg söz

Zin SELMAN

Yaarun baltr&n 'Kadrn Sorunu"
ve bu sorun "Üzerine Birkag Sö2" ola-
rak belirledim. Ancal sorun öylesine
kapsamlr ve derin ki, birkag söde i5in

üzerine gitmek, soruna aElü getir-
rnek kolay de$I. Bunun iEin burada
bir öneriyle geliyor rae bu nedenden
dolayrda aglrn "Birkag Sö2" olarak
sunuyorum.Önerin Eu;Okuyucularda
bu airkag söze' kat rlarsa ve bu bü-
kag sözü okuyuculada birlikte bir tar-
tEma platformuna döni\türü'rsek ve
sorunu birgok yönüyle tartgrsak ve

böylece ber tahm sonuqlara ula5abi-
lirsek daha iyi olmaz mr? diyorum.

Böyle bir tart$ma platformunda
herkesin söyleyebileceklerinin ol-
dr{unu di\ümüyorum. Kadrn arkada-

Elarrmrzrn, erkek yolda5lanmtztn
meseleye yaklagmr biraz dala agrlr,
netle$ir; böylece.Qünkü bu yazr-
da,ya$adr&mp ünitede, ülke,t$'"6x
kadrnlanmrza reva görülen dawam-

5lan ve uygulamalan biraz de6meyi

düEünmekteyiz. Sorunu salt teorik
yönden egelemenin fada faydasr ol-
nadr$m gördüLk. Bu nedenle soru-
nun bu yanrna giderek uygulamalan
anlatmak, bizim aqrmrzdan zorualu
bir görev haline gelmigtir. Bu uygula-
malara gegmeden önce, sorunu genel
yönleriyle biraz agahm.

Kadrn sorunu denilince: merkezin-
de kadrn cinsinin yer aldt$ ve kadn
olmasrndan dolay kar$lla{tßl to-
plumsal yalla$m vg tepkilerden kay-
naklanan sorunlarrn bütünü akla
gelnektedir, Bunu biraz daha agmla-
yabilnek igin dönüp kendi yqammr-
za bb göz atalm. Delerlendirmeye

kendimize en yakrn ola.n insandan, ka-
dmdanl AN^+ mrzdan baElayahm,

Genelde bütün geri hralbnlmq
toplumlarda oldulu gibi; Kürdfuar
toplumunda da hemen hemen higbir
ana yoktur kl kendi direngenlifiyle,
kendi becerisi ve zorula ayakta tal-
mam4 olsun,y4am mücadelesini sür-
dürmemig olsun, qocuklarrnr ve
ailesini srtrnda götüLrmemi{ olsun on-
lara ruh ve can vermem\ olsun. Gü-
nümüzde bu direngenliSini en iyi bir
bigimde, T,C. sömürgeci zindanlann-
daki yavrulannrn yanlannda sava-
qmaHa sergilemektedirler.

Anasrm ve yaqam mücadelesini ha-
tulaypta insamn burun dire$nin srz-

larnamas mümlün de$ldir. Neydi bu
anamlan ve bacrmran,kadrnrmrzrn
gerqc$ ki bizi böylesine derinden de-
rine krvrandrmakta? Nedir bu kaün
gerge$ ve lergekligi.

Bu ger6.ekligi ksaca ifade etmeye
zahgusak;Erke$n elemen oldu$u to-
ph, mcal yaprlanmalarda her täLr gücün
ve imtiyaan erke$n elinde olnas! v,e

kadlmn hanmalg ile her tüLr yükän
ta$ylcr$ olnasl. Hemen hemeo bütün
toplumsal yaprlanmalarda erkekler
efemendirler. Y4ayan soeyalzmde-
de bu böyle olmqtur. Toplumu yö-
netici ve yönlendirici kesimlerine
bahldr$nda kadrnlann yok denecek
kadar az olnalan gödenir. Toplumu
düzenleyen tüm insiyatiflerde erkek-
ler söz sahibidir. Bu ban toplumlann-
da da böyledir,isveg'te yaprlan
istatistiklerde; kadn \ gücihtu ksr
i$ere harcandrg ve kadrnlann karar
üreten birimlerde fada yer almact.8.-
m görülmektedir. Am€rikan toplu-
mundada bu böyledir. Amerikada
sosyolog Arlie Hochshild bu konu
üzerinde IO yrl süLreli bir ara5brma
yapms ve arqlrma sonuglanm nFaz-

la Mesai" adh bir kitapta toplaml-

Enr,Kitapta 50 Eft üaerinde yaplar
araqtrmalar sonucu göyle ifadelendi-
rilmektedir:i$ten eve dönen kadrnlar
gncuklan okuldan alm4ders gal5nr-
n4doktora götürme gibi i$erin yam
sra,ev l5lerinden ve saatler süLrebilen

bir fada mesaip gir\iyorlar.Kadm
evin iginde koqr4turup dururken golu
erkek ayaklann uzatrp gazete okuyor
veya büalanm yudumlayp T.V. seyre-
diyorlar.Sonug: Her haft a kocalann-
dan 15 saat daha az boq vakti ola4 her

yd toplan olarak 24 saatlik güalerden
tamnayederi toplumumuz igin kara I

Durum, toplumun maddi yaprsn-
dan kayraklandrlmdan üst yaprd4
maddi yaprmn yarcrma$ olarak ma-
nevi düqüursel yalamdada qekillenme
olnrq kadrnlar Crculluklanndan be-
ri" sen hzsra" ayrptr,sen hzsn, bu sa-
na yara{maz , sesini gkarma,sus,
ayrpbr" gibi sözcüklerle büyütülerek
biryerlere gelm!$er getirilrniderdir.

'Sen erkeksiq ayptr" sözcükleri-
nin engelliyici baskrs olmadan scrpi-
lip geli5en ve aile ve toplumsal yapr

iginde her hakka ve imtiyaza sahp bu-
lunan erkekler bu üstünlük dqgusu
yannda birde rahatlanna ve keyfleri-
ne olan düqkünlürkleri sonucunda ka-
drn iqin ya$am gkilmez bal aür.Evin
erke$ e6ittü evin sahibi olrnaya,to-
plumumuzdada sahiplik her pyi yap
maya kadrr olmayr getirdilinden
kadmlarda sahiplerine ittatta ve ga-

lryp üretmede kusur etmeder.Kadrn
gahgrp satubrne üretmek zorunda-
dr.Bu ürretim her pyi kapsar,ev \le-
rini,drqarrda qahgmayl,gocuk
dofurmay, gocuklan bü'yütmeyi aile-
nin diler fertlerine bakmay,kocaya
hizmet etmeyi, say sayabildilin ka-
dar,toplumumuzu du5ün ve say. Bü-
tün bunlara kargrn kadrn "kagrk
dügmandu, eksiketektir,sag uzun at-
h hsadrr, vs., vs."

Kadm toplumsal yapr iginde alabil-
difine sorumlu har€ket etmektedir,
qilnkü o bigimde efitiln!9tir ve e$tim
de meyrcsini herzaman verir, Kadm
kocasna,'rahibine" hizmette kusur
etmeyerek \lerini götürür, gocuk
dofurur, onlan büyütür, kocasmn
anasna babasna bakar. aile efradr
iqin her zana.n gerekeni yapar. Bütün
bu hizmetine karylk, ürettiline ka-

ryn kadm ne alu diye soruldu$unda
kadm yine bi4ey almaz denilebilinir
genellikle. Kadrnrr ks,metine dülene
bir ömek olsun diye burada bir olayr
naHetmeden gegemiyece$n; Gegen
yrllarda bir yaz$rnlz yazdr$ ilk ro-
manm babasna atfetti belkide ilk ya-
prtrdr diye, Biz bu olayla babala
annenin durumunu hyaslayabiliriz
Annenin direngenli$i ve fedakart$
olmazsa, yazanmrz belkide goktan
aqhktan bakrmstzhktan sokaHarda
yok olup gitm\ti" ama yinede mevSieyi

baba yedi. ilk yaprt ona atfedildi ana-
nn tüm yaptrklanna kar$n...
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Türkiyede tadnlanmlzn durumu-
nun tüm ehrerilsidfiine kargn kaün-
lartmtz sor zamanlarda
örgütlennekte ve duflrma ulgun mü-
cadele biqimlerinide oluEturmakta,
dayanrqmalannrda sürdilrmektedir-
le r,Gü,ncel konunda bulunan hapis-
hanedeki aghk grevleritri
destekleyerek$artlara rae konumlan-
na uygun eylem bigimlerini yaratma.k-
tadlrlar, son günlerde. Dokuz
teffrmq kadrn yazar bir araya gelerek
Takim AKM meydamnda, yere seri-
li bir bcyaz bezin ilzerinelendi yaprt-
lann koyarak bunlann üzerine siyah
boya dökäprlar. Kadn yazarlan bu
davranslannn amaglann kamuoyu-
na göyle aEktyorlar:" Aghk grevle-
ri,cinayetleri toplumu.üuz igin kara
tekedir. Türkiye'de yalayan higbir in-
san buaun drynda dq$ldir. Ancak to-
plurndaki genel suskunluk kargsnda
qaresizligimizi bu yolla singesel ola-
rak adatmak istedik..."

Yine Türkiyede olugmug kadrn
demeklerinin yönetici ve üyeleri olatr
bir hsrn kadrnlanmz "hapishaneler-
de ölüme varan qiddet olaylann pro-
testo etmek ve 1 Agustos genelgesinin
kaldnlnann talep eniHerini anlatr
bir bigin olarak siyah giysili dola-
lmrktadu'lar.'

Türrkiye'de oluSan bu kadu hare-
ketinde ne kadar Kürdistanh kadrn
kendi ulusal ve toplurnral talepleriy'e
yer almshr bu tarflfrm?d'r kesinlikle
bilinnemektedir,ancak bu kaün ha-
reketini ohqturan derneklerin yapmrq
oldulu genel kurul toplantlslnda:
"Kürt kadlnlanmn ulusal balrmsrz
ör!ütlerini yararrnalannn haklan ol-
dugu" vurgulanarak [ar3y hnlins ggti-
rilnigtir.Bu karar biz Kürdistanh
kadrnlar igin qok anlanh kabul edile-
rek bizleri sevhdirm! ve uaudandr-
mrShr.En azndan sallanmrzda g(wen
miniyetgi dqgulann izleriain yok ol-
dulu giderek dolrulann yer aldrlr
gözJemlennektedir,

Ülkedeki bu gelifmelere targn üLl-

ke d's"da kadrnlanmran durunlan-
na göz att&mrz zaman durum higte
beklenildili gibi ig aga dSldir.

Kadrnlannz daha zorlayo koEu-
llarla karE kargya geleret genellikle
bigre konumuna düqq.cktedirler,Ke-
limenil tam enlenryla bigare konu-
nunda kadrnlanmtz. Burada buuu
örnekleyel Cunhuriyet gazetesinde

ki bir arqhrma ve inceleme )razstn-
dar atntlarla durunu göstermeye qa-
laacaltn: ".,. Alnanf'da kadmlann
namuslannn kor.ma adrna dört du-
vff üqsrna kapxglmalanna,..' diyerek
sihen inceleme yazsnda kadrnlann
iginde bulunduklan vahim durum ser-
gilennekte. Sanki sadecc namus ka-
drnlarda var ve namus mefhumu
sadece kaünlann sahip olmal zorun-
da olduiu bir rnefhum. Erkekleriniz
ise sokakta her haltr fyebilmekte,sa-
bah akgan diskoteklerde gürilmek-
te,istedikleri bigimde drEarrda
yaqamlanm sürdürmekte, fakat ne
hikmetse odann namuslanna hig ama
hig leke gelmemektg d@usu nasl
bir namus arlayg anlamasl ve anlat-
ma$ higte kolay d@lAdam iki go-
cuklu karrsrm daha yeni buraya
getirmi{,ba{ka bir isvegli kadrnlada
iliEkisini sürdürmü!" Evin henrrnr du-
rumu ö$enincede sed boSadm"aynl-
dmr diyerek gtkip gitm\ Dil bilmea
iki gocuklg yabano ortamdaki kadm
ne yapsn qimdi?,. Kaldrki $unun gi$i
onlarca örnek sralanabiliair..

Yine söz konusu ettilim $ükran
Ketencilnir inceleme yaasrna döne-
lim' ".,.Kad'nlann evlerine kapat .lE
Getto d4 insarsz bina fotolrafi qek-
memek iqin ne yapaca$mr düqänürr-
ken, o srada gelen s€yyar migros tärü
bir saq arabasnm sinyaline kaprsm
agan bir kadrnr eteklsrinde gocukla-
ny'a g€hin. Ve gektigimide pgnan
oldum.

Kadncafiaz bagn duvarlara vura-
rak allanaya, yalvarmaya ba$ad

- Kocam beni keser, ben sekiz yl-
dr Alnanya-dayn, bir kere Banofa
bile gitmedim (Metroya binncni$.
Kocam kom5ulara bile gitmemi yasak-
ladr. Beni öldürteceksin-.." Bu satülar
erkefin kadrna bak4 agsuu ve uygu-
lamalanll gok agl bigimde anlah)'or.
Ancak yinede aman canrm,sradan bir
i:Cinin dawaaUlan denilerek olay ve
yaftlasn toplumsal ballanrlanndan
kopuk ele alnaya ga\adann olabile-
cefiini insan di\i'nmeft1g.yt 6ulun-
dulumuz gewede olup bitenlere ne
demeli?... Yukanda iki kadrnl ao-
culua durumu Eevremizde gözlemle-
dilini2basit bir olay. Aynca dayak
yiyen kadmlanmrza ne demeli. Yüzle-
ri göderi mor dolagn kadrnlardayak
yedikleri urada telefonla yardrn iste-
yen kadrnlar,qflalen Cocuklar,..Bütün

bu olugumlar sorunun nekadar büyüI
ve genefilli oldulunu göstermektedir.
Daha bir ygn ta{k oldulum ve ara-
ya girdilin sorunlan burda aktarmr-
yorum.Ancak burada gunu rahathHa
söyleyebilirim ki ülkede bu täLr olay-
larla karqrlaEnuyorduk,boqama da-
valarr oluyo r d u, p r oblemle r I e
ufraqryordult, ama sorun böylesine
ya],gn ve umutsuz durunda de$ldi.
Cumhuriyet gazetesindeki arqhrma-
cr yazarda kadrn sorunun ülke d$nda
daha bir getrefilleqtiEiri Su sahrlanla
anlatmaktad[: iFotolrafr g€kildi diye
kocasr taraünda.n cezalandrnlacalr
pani$ne düqen Srvash ka.lrnrn köyle-
rinden, Ada"a'da oamul tadalannda
ne gok i59i kadrn gördüm.Kocalarrn
yarunda süt emziriderken fot@alla-
nnr qeltim.Gazetede yaynla-naca$r-
ruda biliyorlardr üstelik. Almanya'ya
gelince gagda$alacaHanna nasl tr(iy-
le olnqlardr?.." Bizde kendi kendi-
mize soruyoruz: ülkedc.
"q{Eda$la{m$" olup ülke dry"a gkar
erkeklerimizin kadrnlanrmza karg yer
yer kullandrklan metodlara ve sair uy-
gulamala biz ne diyelim?..Älman-
ya'da ki beklenen 9a!da5la!'n6611ro
olmamasuu yazann yine aym incele-
medeki sahrlanndan bir nebze anhya-
biliriz. " - Cumhuriyet 16 Alustos
1989-...vaazda iman dinledilini bi-
lerek konuqrnasrm de!\tirdi mi bile-
miyorum?. Qok uzul uzun cennet ve
cehennemi,hurileri, kadrnlann cen-
nette kocalannn yamnda nasrl güze-
lleqeceklerini, kocalarrn hurilerin
yamnda kanlannr qok seveceklerini
anlattl... " Dünya'da erkeklerimize bir
kadm yetmedigi iqin dört kadrda ev-
liligi kabul eden islam dininin olultu-
rucu ve uygulayrcr erkeklerimiz bu
dört kadrnada doymadrklanndan
öbilr dünyada birde hurilerle olma-

5mayr hayal ediyorlar ve buDu dini
vaadanndada agklyorlar.Ne büyüLk

bir aptaltk yarabbin. Bu ilkelerle
olulan toplumsal yaprda ilerleye-
cek,kadrn hallanm sawnacak ha!...
Erkekler oluqtwduklan efiemenlikle-
rini pek\tirmek ve sürdürmek iqin her
yolu mübah görmüEler, din, örf adet-
ler, iktidar gücü, zoru bu yolda kullan-
mqlar, Kendilerine uygun bir düzen
olnqturmqlar. Kadrnlarada fada ya-
prlacak birgey brralmadrklan igin ka-
drnlarda bu duruma baq e$erek
bugüne vanlrnr!. Yer yer kadn duru-
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mu kabul etmemipede yinede sonuq-
ta baq e@i5 belki igler düaelir diye-
rek,

Bu ya.ada kaünlanmrzn durumu-
nu sergilemeye glr:tm. Ama duru-

mun vardr$ a5anay yinede tam ifade
edebilnig defiilim.Durumumuz ger-
gekte hig i9 ago de$l ve kadrnlanmrz
gerq€kte bigare konumunda bekle-

Smektedirler. Bu nedenle durumun

vardl$ nsernalarl göz önüne alalalq
belirli gözürnler igin belli gabalara gi-
ri5irsek; yaaqmalarla bir tartrgma or-
tad yaratsak diyorun. Bu umutla
qimdilik yazma son veriyorum.
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rünoi sraru sosYALi sr nRRereri rui ru

PARqALT YAPtst DEvAM eoivonl

ervE anl
Kürdistan sosyalist hareketi, uzun

devrinci bir nirastan yokundur, Sos-
yalist Hareketimi", anca.k rae ancak
190'lerin arefesinde, ulusal sorunun
sosyal temeldeki birikiulcrinin olu-
Sasr il€ birlikte; DDKO gibi radikal
sol pladormu.n, mctropol ve KüLrdis-
tan'da, üniversite ve diler okumrq ay-
drn genglifi; ulusal ve toplunsal
$ömüLrünän etkisini ensesinde hiseden
ilerici anti- fagist ve aati- sönürge-
ci geniq potansiyeli örgiltlemesiyle
Kürdistan igin b48rmq'z so6yalist ö.1-

gütlenmenin belirli adrmlanndan biri
aulmq oldu Bilhdfi gibi, bu kesirq
marksizr" leninizmin Ktirdistan'a ta$-
ytolt$n ve narksia loninizrne gy-

8ün, Kärdistan hareketinin
olrryturulmasl ve de sorunlannn hal
e.lilhesi ve uyarlanmasr görevini yilk-
lendiler. Baqka bir kanaldan gelen
yurtsever sol kesin isq TiPten ayn-
lan, tamnan adryla "Do!u Guru-
bu"dur. Tabir caizs€ bu tesim öncc
solcn, sonra ulusalo olmqtur.

. Gegmige göz attlglmrz zaman;
TIP'in ve yönctici kadrolanmn KüLr-
distan sorunuaun gäzärmü pnündeki
reformist sözäm öoerilcri llP'in ige-
risinde belirli bir güq olmaya ba5layan
Kürt yurtsever solculannm talepleri-
ne cevapr vermiyordu. Giderek TiPte-
ki Do€ulularo TiP'ten kopr4 as bu
soruna balt olarak gergekl€{ni$ir.

1960 ve 1970 ylannda Gilncy KüLr-
distan'da yüIselen ulusal hareket,
sun'i umrlan agaralg ülkemizin Türki-
ye pargäsnda kendisini his€ttfudi.Bu
etkilenmelerin sonucundq ideolojik
rc örgüts€l alanda I - KDP paralelin-
de T - KDF olqtu. Aacak bu partinin
önderleri ftadrolan da)nin bir kesimi
ayül ve sola agrk nnsurlardan olulu-
yordu.,

Görüldlfü gibipoeyalist örgürtsel
hareketinizin Z) ylhk bir birikim ve
geliEimi sözkonusudur. Ve geliqimi
örgütsel planda ü9 kanaldan olnalta-
dr. Glinünäze dek soeyalist hareke-

tin örgutsel tablosunu gu

ve annma alnnda toplayabiliria

.I. Kanal: DDKO esas kaynakl,
TIP'ten do önemli ö19üde etkilenen
örgutsel geli$q Rzgari Ala R4gari,
YSK ve Kürdfuar Kurtulq Partisi",

2. Iknat DDKO'de" etkilenen ve
esas olarak füLrkiye'de KDP'den kay-
naklanan örgütsel geliSin; KiP, Kawa,
Dengi Kawa, Kürdistan Öncü iggi
Partisi (PPKK), KiP- cBK

3. Kanal: Esas olarak TiP igiDdeki
"Do!u Gurubun"dan gelen ve
DDKOdar da etkilenen örgütsel ge-

\i4 TKSP, KHP, TSK ve en soD
gekillenmesi ile PARHEZ

GörüLle@ gibi, smyalist hareket
üq ba$r gelbini ile bugün Sok parsat
bir yap arzetrnektedir.

PKK. her ne kadar kendisine
Marksist Leninist diyorsa da, bu
normlardan uzaftl$, z)rlanma ve sos-
yalizmin IC Kürdistan'daki etkisi so-
nucu kendisine tröy'e bir rol yürHediSi
tartr$na$zdr.

Evet yulanda i*'r'i geqen parti, ör-
gut, gurup ve edilimlerin hemen he-
men hepsi sosyalist bir e!ilimi
olqturu;,orlar. Program ve politikala-
n ile de, i19i snfi ve enekqi halkrn g-
karlanrl, ulusal kurtulupla birlitte
sallamaya Sat{ttfhm stratejik ola-
rak belirlemi$erdir.

Yine ifgng ve isab€di bir durun
daha sözkonusudur ki; bu örgutsel ya-
plannalann higbiri tek basna soßya-
list hareketi tegkil ettiklerini ve
emekqi unf ve tabakalan temsil ettik-
lerini ileri sürmilyorlar.

Bu gelinen aymadaki olrrrnluluk-
lanndan birini temsil etmektedir,
Yoksa düne bakarsak. her örgütsol ya-
planmq proleter dewimcilili ve sos-
yalistli!i kendinde münhasrr
görüyordu. Bunun gününüade belirli
bn ölgudo a$t'nS olnasq sevindidci-
dir ve soeyalist birlilin önünü aqan bir
geli5medir. Bu durur, Soayaüsr IIa-
rtketimlzln ideolojd siyasal ve örgüt-
sel birlilinin yarahlmasnda olunlu
hi?rnet yapa6aktü.,

DEer taraftan, sosyalist efflimle-
rio büyük bir kesimi, kongre, konfe-
rans, Merkez komitesi toptanhlan
düaeyinde ve ideoloji üretini gizoisin-
de, sosyalistlerin birlili sorununun
qozümü iqin (lrermelerde yapmalta-
lar. Bütün bu geli;m.elerde, sosyalis-
tlerin birliginin acil bir sorun
oldulunu ve gäodcnimän birinci
maddesine almamlz gerektirdfini
göstermektedh.

yurts€ver dlewimci hareketimiir
biliSi" UDc ile balayan, Hevkari ile
geliqtirilen ve TEVGER ile somut bir

kavuqar giagi izlenstir.
Her ne kadar TEVGER tüLDt yurtse-
ver gugleri bünyesinde baradrmryor-
sa da, barrndrrmasr igin büyük
olanaklar sunmaktadrr. Demek ki.
ya5am dayaunca ve birazda subjektif
durum zodanrnca, sorunlann agha-
u ve gözümsüzlü&lerin aglmasl sözlo-
nusu olabiliyor.

Sosyalist Hareketia örgütsel siyasal
bidiii yönünde ilk sdrmlar xXlsxys
[allanrngrr f,.6ja Welät, Kip- GBK
ve YStr(nin bu yönde olufturduHan
platfonn bir admdl Bu platformun
baqanya nlaflnamasr bizi yrldrmadl
Deneylerden biri de, PPKK ve
KUK-SE ninbu dogrultuda oh4tur-
duklan pladormdur. Her ne kadar bu
platformun konumu ile ilgili s66u1
bilgiler orta yerde yoksa da, bu geli-
qm.e deledendirme dr$ tut'rlnrqrnasl
gereken bir olgudur. TKSP ve
PPKK'nin sosyalist birlik konusund4
gegm! dönemde görib al5 verifinde
lulrhrhalan d4 sosyalist birlilin biri-
kim ögelerinden birini olugurmalta-
drr. KHP. YSK ve Platform'un
sosyälist dönibüm merkezindg dev-
rimci demokratlann bhligi do$ultu-
sunda ga\malar yürütimesi, pargal
süLren birlik galrgmalanrun bir sonucu-
dur,

Bütün bu gälsmalar ve gabalaLr; ni-
hai ve gerqek sosyalist birl{in olu$u-
n,lme$ffn ftügük ve pargal gabalanfl
göstemektedir.
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Qözüm Önerlled NelsrdiA
1) Sosyalhr tüm {ilin, gurup ve

örgüderin ortal Uu pladorm olu$ur-
nalan iqir gii,rüS dS rerbinde bulun-
malarr; bu platfornda sosyalist
hareketin sorunlanm y$nlar ve dev-
rumci kamuoyu önfude agkqa taft-
qmalan, bu tarhlmalara balrmsrz
sosyalist kadrolarrn katrhmrnn sa-

Slaanasr iqin safl*tt di5ünceler ü'ret-
meleri.

Gelinen alanada e[ternasyonaliz-
min kawalagnn bir nuhascbesi yaprl-
nahdrr. Qtiakü bu sorun Segn{te,
sosyalistler arasrnda önemli so[uk-
lukluklara ve ayfllHara yol agnShr.
Hatta diqnanhklann d@ast iqin te-
nel bir neden olmugtur. Sosyalist
dünyamn genelinde ve tek tek tilm
sosyalist ülkelcrde ortaya gkan geli-
gmeler ve de$Emeler; grgnige büylik
oranda engel gibi görülen yorum ve
tespiderin abart n{ oldu$unu ortaya
glanyor,. Dünün deler yary arl sor-
gulamakta ve d@uluklan targma
götürür durumdadr,

Bili"dd gbr, gegmilte Kürdistan
sosydist hareketinin tet tck örgütsel
ögele4 sosyalist dünla ve üükelerdeki
sorudarla ilgili olarak; o illkelerin
ürettiHeri ideolojip balt bir biginde

büyük farkttHar igine düqotderdfu.
Bugün bunun sorgulanarak ve defer-
lendirilerek ortadan kaldrrlmasl gr-
rekmeltedir.

2) Kürdistan'n sosyc - ekonomik
yaprs konusundaki tespitler, sosyalis-
tler arasnda önemli ayrütlar ohstur-
muqtur. Her ne kadar, sosyalist eflilin
ve örgütlerin gofunlufu, Kürdis-
tan'da kapitalimin hakin tlretim bi-
gimi oldu$unu söylüyorra da; sosyo

ekonomik yapan anelizi konusund4
bilimsel normlar gergevesinde, bir
araEtrna ve inceleme yoluna gidilebi-
linir. Bu aragrma ve inceleme sonu-

dann4 sosyalist efilim ve örgüderin
evet demesi ger€kir. Bu konuda d4 ön
yarguz olundu$u zaman" smyalist ha-
reketimizin biflEine kathda buluna-
biliriz.

3) Kürdistamn ulusal ve toplumsal
kurtuftq mücadelesinde mücadele bi-
gimlerinin tespiti önemli oldulu gibi,
sosyalist hareketin birli$i iginde Se-
reklili,Si olan bir durundur. Bu soru-
nun sosyalistler agrsrndan bir
zorlululunun olmadrlrnr dibünüyo-
rum. Birincisi, bu mücadele biqimi
mudak, gu rnücadele bigini talidir gi-
bi dügünceler sosyalistlerin dütqänce -
leri olanaz. lkincisi, b{iyle olunca

Kürdistan'da nücadele koqullaruu
somut tahlilinden sonuglara varnaft
gerekir.

4) Sosyalistlerin birlfi sorunund4
ittifaklar sorununun büyü& bir engel
olqturaca!! zanetmiyorum. Ulke-
mizde dewimin iki aanasrna ililkin
ittifaft tespitindg sosyalistler araonda
temel yahnhklar ve hatta yorum or-
takhklan vardr. Varolan aynlllann-
da giderilmesi mr defildir.

Tekrarlamak gerekirse: Kürdis-
tan'da sosyalistlerin Urligi aciliyetif,i
koruyor. Kürdistan enetqi snf ve ta-
bakalannn gliqlil önderlik ve kap
samh soeyalist örgüt agg kendisini
ortaya koyuyor, d{o iuruyor.

Yanmn özgii|r ve beFmsr Ki[di5'-
tan'rnda emq$n ve insann yüce de,ler
olmasm istiyorsak, insam insan tara-
frndan sämäLrüsümü ortadan kaldua-
caksak, ayncahklann son bulmasrm
istiyorsak; ozcesi sosyalist bir düzeni
iqa etmek istiyorsa\ sosyalist sorun-
lulukla i5gi $nrtlrrn ve diler emetqr
smrf ve tabatalarm örgütsel birlilini
olqturmak görevi ile karg karyyay{z

Sosyalist Hareketimizin deliEik
ögeleri arasmdaki sun'i gitlerin kal,ch-

nlnas igin qalsoratyz.
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'KURT ULUSU TUM ULUSAL DEMOKI?\T|K
HAT(|JAR I N DAN YOKSUN DUR"

Kilrt sorununu onua var\$m "re-
deden" Türk devletinin demagojik
manipülaslonlanmn yalan ve garpt-
malannm ätesiade, birde bizim gibi
soruna birinci elden taraf olan de-
mokratik gewelerden dialgrrrini?in,
'azrnlrklar" konusundaki Sal$nalan-

"rzn daha gerqekgi ve raEttg sonu-
qlara )lol agcalr k

xxx
igalci devletler d$"'da bilmiyen

ve duyr.uyan yoktur KüLrtler tarihin
va rklanna M.Ö lOuncu yuryldan ta-
nk ve taraf oldulu bir halkhr. Bu hal-
krn öz yurdu olan Kürdistan isc;
Kuzeyde Karadeniz daglarq babda Si-
vas ve Antakyq doluda Urnip gölü
ve güneyde Zalras dallannn güurey

bitimi arasnda kalr ve de 430 0ü)
lm2'p yahn bir alan kapsar.

Yüzyrllar boyu istilalara tanrk olatr
Kürdistan, Osnadrlar tara$ndaa isti-
la edildikten sonrq süreg iginde 4 par-
gaya aynlmlEtrr. kürdistamn ilk
paylryo 1639 ylnda oldu. Bu tarih-
te Osmantlar ile Safwiler arasrnda
gerqekleqtirilen "Iksr-r girln' anla.
{masrylarKllrdlstann lnrgdanmr-
$$ sllnd taribln sahnslne grkh.
Bu parqalanmqhkla da birlikte, KüLr-

distan'da igalcilere kary yuzgllardr
süregelen direni ve b4kalönlar göv-
delenmeye bagladl (Bu tonuda de-
tayl hlgr igin bak: 'Insütut Nadonal
dss I "ngues et Crv a$hoüs Orienta-
bs"in f9B5 yinda haarladrg "lhsto-
re Crvrhsatron des Kurdos" adlt
Franszca gtgnao lD@-U 62 sr,y-
fa).

Sözünü ettiEirniz dilsni5 ve bqkal-
drdarm en büyuk ve önenlileri 19un-
cu YüzYla kadar lnnlerdl

- 178{l ila 1805'de Babanzade Ab-
dunahnal Pqa isyan,

- 1830 ila 1831'de Revan&zh
Mebmet Pqa lsyanq

- l&42 ila 1848'de Bedirhan Pqa
hy"or,

- 1878 ila r8$'de gyh übeydu-
llah Isyam ..

Kürdistan'dr bugünlere ulagan
asl pay'aqrmr ise, I.inci DüLnya sa-
vaEndan sonra 23 Temmuz 1923 de
gerqeklqtirildi. (Bu konuda derayt
bilgi ig" bak O. Wedat l(a)'nakh
1989 yrttnda hazrlaügt "Lc Problenc
Kunlc Dang Lc Rekbonr Intrmabo-
mles: 194- 1924" adt Franszca qa-
lrynasr /DOC-? 62 sayfa).

Dört par$ya aynlal Kürdista"o
hsa bir dökünü ise aynen göledir:

Dofu Kürdistrn fun lggall
Ahnda)

. Burada 6 milyonu Ehn Kürt yqar.
han'da 1975 ylhnda yaplan nüfrrs sa-
yrmrrun resmi verilerine göre, Kürt
nüLfusu 5. 190. 0(X) dr. Ve de bu raxa-
ma görc, Kürtler bu bölgelerdeki %
82'lik bir oranr ohqturmalta&rlar.

$kakan a5ireti lideri l$rail Aga
(Srmlo Han)'m 1921'deki bqkalün-
sndan, Kürdistanu ilk Cumhuriyeti
olan Mehabrt Kün Cumburlyrd'nln
22 Ocak l9ti'da huulm"e"'a kadar
birg.ok bqhldnlara t"nrk olan D€u
KäLrdistan'da ga$f Monaqißinin y-
hlmasr öncesinde ve Humeyni Molla-
rgisi sonrasrada Abdul- Rahman
Ghassemlou'nun önderliEinde yüt'ü-
tüIen mllcadcle bugün, Ghassem-
lou'nun Iranh teröristterce
kadedilnesine rafmen devan etmeft-
tedir. (Bu ko,nuda detayh btlg ig"
bak: Ghassemlou'nun 13 Temmuz
1989 da Viyana'da katline illgkin
Fransuca aqtlama /DOC-3/ 1 say-
fa).

Gäncy K{irdlrtin (lnk bgall
Ahndi)

3,6 mi\rcna yahn KüLrt'ün yqad&
bu bölge, Kärdistan'm e! zeDgin p€-
trol kaynaklanon bulundu$u bir ala-
udü.

Ulusal bagkaldrnnrn 1918'lcrdc
boyvc.rdigi bu aland4 tendisini Kifr-
distan trat ilan edcn gyh Mahnut
Berzenci i:galcilere karE ilt tez 22

Sayrn Komislon Üyeleri,
ÖnceliHe, 7 Agustos ila 9 EyläLl

1989 tarihleri am$nda alt ko,mispnu-
nuzun 4l.inci önom ga\malanm
olqturacak olan, "aanhklat' konu-
sunda yürütea€Einiz gqt{rnalard4 si?
lere igten bqan dileklerimizi ilermek
istiyorua

Konisyonunuzun elc aldrBr bu
yaqalrsal sorununun geneli, biz Türki-
yelilerin özelhde karEmza Kürt So-
nmu boyutunda dikilmektedir.

Klirt Sonnunu täm yahot$ ile,
her an ra her bir dakila yqaj,an tara-
Ilfruzdan ötüLrü; komiryonunuzun
q.\mataflra L7 lülizfr" Franszca
ve Almanya belgeden olqan toplam
352 sayfatk bir ökämanlr dosyasr
ile bag wrmay uygua gördük, iry"n ,

1856 ila 1860'da Säreyya Bey
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Mayrs 1922'de, ikinci kez Eylül
L9?2'de vc ügäncü kez de 6 Eylül
1930'da isyan etti Sözänü etti$imiz
her ü9 isyamnda Irakhlar s&na rngil-
tere kralipt ugaklannn barbar bom-
bardrmanlanyla bastrrrlmasrndan
sonra; 19J3 yrlmda Barzan bölgesinde

$eyh Abmet Barzan bqkaldrü. Mo-
lla Mwtafa Barzani'ninde yer aldr$
bu ayallanrn4 1945'lerde Molla Mus-
tafa Barzani'nin Mehabat Kürt Cum-
buriyeti'ne gegmesi üzerine gegici
olarak "basünlü".

Kadr Muhammet liderliiindeki
Mehabat Kürt Cunhuriyeti'nin yhl-
masndan sonra. Molla Mustafa Bar-
zani Tl l,rdays 1947 tarihinde 5ü)
savaögrs ile birlikte 220 millik bir me-
safeyi yürüyerel katedip, S.S.C.B'ne
gitti. kak'ta A. Kerim Kasm'm Kra-
Itg bir darbeyle yümasndan sonra
Barzani Irak'a döndü ve 9 Ocak
1960'da'Kürrdistan Demokat Partißi
(KDPI legale gku. Lalin Kasun'D
asimil asyoncu ve gör€n politikalardan
vazgegmemesi üzerine Barzani Ekim
1961'de isyan baqlatü.

Barzani önderlilindeki kurtulug
savagr karqrsrnda Irakh iqgalciler
197üde Güney Kü,rdistana Otonomi
tanrnat zorunda kaldtlar. Ama
19/4lere kadar säLren otonomi vaade-
rinin lral'taki Baas rejimince bir al-
datmacaya döndürülmesiyledir ki,
Barzani 1974de ayaklanmayt )€niden
baglatmak zorunda kalü.

1975 Y mda iian ve lrak'n imzala-
drlr Cezayir Antlagmasryla Barza-
nLnin ayaklaamasrr "yenildi". Yenilgi
sorrasr Baas ReJlnl Güurey KüLrdis-

tan'da {kinci Devrim"in baqladrlr
1976 yrlna kadar va\i bir bash ve asi-
milasyon politikasrm gerq:Heqtirdi.
Bu kesitte BAAS, Güney Kürdis-
tan'daki ß28 köyä boqaltu. m 000
KäLrt'ü Basra'nn gürcyindeki öz€l to-
plama kamplannda iska.na meöur et-
ri.

Bu duum karynnda bagu Mesut
Barzani'nin gektfi Irak KüLrdistan
Demokat Partisi ile, yine bagfl Celal
Talabani'nin gpktigi Kürdistan Yurt-
severler Birlifi'nin r976'da b4latügr
mücadele; lrak'taki Saddam barbar-
hlrmn kinyasal silah kullammrna
deflin büyuk baganlar elde etti, Birbu-
guk Lübnan büyü&lü$ündcki bir kur-

tanlns alan yarattr. (Bu konuda de-
tayh bilgi igin bak: Tenel Demirer'in
'cihey KiLdistan Hakhndaki Göz-
lem ve Araqtrrmalann, Franstzca
|DOC-4 ve DOC-S/ Toplam say-
fa).

Gürney Kitdistan'da ilk kez $eyh
Wassan köyünde 200 lrilinin 611ia1io"
yol aqarak kullamlnaya ba$ayan kim-
yasal silah kuilailmq Irak'm 16 Mart
1988 de Halepg'de 5 0ü)'i aqhn
Kilrt'än ölilmüne yolagan vahpti ile
en ilst noktaya trrmandr. (Haleps€
kslliamna iliEtii ki kini detayh veri-
ler igin bak /DOC -6) Ingilizce, ltf
syfa).

Bu soyhnm hareketi zinciri ig€ri-
.;"6" 25 agustos'dan 1 Eylül 1lX8'e
kadar 7/ Küt köyü kimyasal bambor-
dmanlada haritadan silinirken; yine
ay kesitte 478 Kilrt koyl 145'* n-
hhp yok edildi. (Bu konuda detaylr
bilgi iqin bak KDP'nin resmi agkla-
malan ve BM'lere sundu$u liste ve ha-
ritalar. /DOC - 7/ Franuzca 6 sayfa).

Bu soyhnn süasrnda 100 ila 130
bin civannda Kürt iian'a ve Tü,rki-
ye'ye kagmak zorunda kald, Ve ora-
larda yani igal alutrdaki üLlkelerinin
diler parqalannda!) yeni trajedilere
tank oldular.

Güney Blt Kairdi3tan (Suriye

ball annda)
Güney Bah Kürrdistan'daki Kilrtler

9(X) 000 k\i civanndadr. Bundan ba-
qka bunlann 200 000'i $m, Halep,
Hama ve Humus gewesinde yaEamak-

taürlar. Arap kemeri uygulamalan
prgevesinde ve sinsi bir plan dahilin-
de yapdrklan öz toprallanndan ko
partrlan Kürtlerin Suriye'deki
dur'mlanda (yapsal anlanda) diler
parqalardan farkh dedldir.

Kuz3y Bat Kürdbran (rairtiye
lggall Ahnda)

füLrkiye'nin lgali albndaki Kürdis-
tan'nbu en büyü& pargasq Adryanan,
A[ra Bitlis, BingöI, IXyarbah, Ela-
z{; Ezlncan, Erzurum, Gaziantep,
HaLtarl, Kars, Kahrananmarag,
Molatya, Mardln, Mug, Sltr! $an-

. lrur{a, Slvas, Tunceli vc Yrn vllap0c.
rlnin Zl'sini kapsayan ve de hududan
iqinde 1,10 ilqe ile 11.0ffi köyü banndr-
nr.241.790 Km2'lik bu hilgcde (20 vi-

layet olarak) 1980 resmi nüfirs saym-
lanna göre 9.826.785 kbi oturü. Ga-
ziantep, Sivas, Kahranannar4 Kars,
Erzurum, Mardin ve Sürt harig dilrr
vilayederin näfrrsurun Vo 9J ila9!'in
Kürtler ohqturur. Gaziantep ve Si-
vas'ta oturanlann % 30 ila 35'l Kah-
ramanmaral, Siirt ve Mardin
vilayederinin näfusrtnlm Vo W i; Etztt-
rundatileria 96 60r ise Kürttür.

Özetle bugün Kuzey Bat Kürdis-
tan'daki nüfirun % 8?p yaha ki ke-
simi Kürtlerden oluEmakta ve bu
oraoda 8 mllyon civarlndaki bir
Kürt'üro vartgna denk düEnektedir.
Ayn alanda yine 1980 nüfis saymla-
nna göre; 70 - &) bin civannda Silrya-
ni, 70-80 bin civannda Qerkez ve

Qerpn, 30-,lO bin civannda Erneni
yamnda Araplar rre fürklerde yqa-
maktadr.

Bunun ötesinde Osmädr isgnli ve

onu takip eden Kemalist T."C" döne-
minde de Bah Anadoluya sürgün edi-
len Kürtlerin sayrsr 2,5 milyon
civanndadr. Kuzey Bah Kürdistal'da
Osmant bgaline kary yüditillen ba-
gkaldmlar,'Halifelili kurtarmal adr-
na" yola gkarken, Kü'rtlere de ulusal
demokratik haklan konusunda taah-
hütlerde bulunan Kemalist iltidann
sözünde durmamas üzerine devam
etmltir. Bu isyanlann en büyukleri
qunlardr:

- 10-11 Mart 1925'de Piranda
bElatrlan geyh Sait ile AZADi cemi-
yeti baqkam Albay Halit Bey ibyan.

- 5 Ekim 197'den 1930'lere kadar
süren ve be$'rr Ha)fiun crniyetinden
ihsan Nuri Pqa'mn Sektili aln isya-

- 1937 yrftrda bagn Seyit Rr-
za'un gektili Dersim kyan.

- l9.lülarda baqlayp 19al yünn
ortalaüa kadar süLren sason Isyau

Bütüurbu isyanlann Tärk devleti ta-
rafiid"n barbar bir biqinde basunl-
masrmn ardrndan; 1959'lardaki
(Güoey Kürdistandaki Barzani Hare-
ketinden etkilenmi5) "49'lar Olayr" di-
ye adlan utusal denokatit girbinle
tarihin sahesine gku ve ge\im igin-
de de bugünkü düaeyine ulagn.

(Devamr gelecek sayrda)
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PERESTRCI|KA,
GI.ASNOST

SOSYALiST DÜNYADA
oLuP eireHlrn

ve xunoisran

Y. GULBARAN

Gorbagrt'un, Sovyeder Birlili'nde
parti iplerini eline almasrndan sonra
dänyamn gündemine iki yeni sözcüft
de girdi: Glasnost ve Perestroika..

"Glasnost" ag.kl$, perestroila ise

yeniden yaprlanmay ifade ediyor.

Tarih Sil BaEtar m?
Bu politikalar, dünya dewiraci ha-

reketlerinde de büyüft tartqmalara
yol aqü. Italyan Komünist Partisi Gor-
bagot'la gelen "yeniden yaprlanma"ya
kendilerinin yllar önce öncülük eG

ti$ni sawndu. Qin yants sol hareket-
ler bagrndan, bu defi5ime karEr
gktrlar..Yaru sra Gorbaqof [a gelen
yenilikler genelde büyük bir kabul
gördü.

Clasnost ve Perestroika Brejnev ve
Stalin dönemlerinin yeniden trhlilini
yapmalla kalmad4 Eindi Ekim Dev-
rim'ne el atarak Sovyet Dewim Tari-
hini'ni yeniden yaznaya koyuldu..

Gorbaqov'un Amacr..
GorbaEot'un yaptrklannrn ne ol-

du,lunu iyice anlamak igin, Gorba-
goCulr yeniden smllan mr yaratmak
istedigi, yoka snrfsz bir toplüm dö-
nemini ni amagla.fi€r gok dikkadi bir
pkilde tallil edilmeli.

Sovyetler Birlili'nde Stalio dönemi
kurbanlanmn itibarlanmn iadesi, Sa-
karov gibi üalü Silim adamlanna öz-
gürlüklerinin veriliEi, Anatoly
Sharanski gibi Yahudi önderlerne
Yurt rlsna gks imi verilmesi, BaOh
metropollerde sevingle kargrlaudr.

Gorbagov silahsrzlanma alamnda
yaptrS önerilerle de dünya kamuo-
yunda sempati yaratb.

Nas Etklledl?
Kürdistan dewimci güEleri de pk

yahndan ilgilendiren tüm bu olup bi-
teoler, "Türk Solu"nda baz dalgalan-
malara yol agh. Gelinen 4amada eski
TIKP kadrolannda yeni bir yol aynmr
ya$andl

Bir süreden beri TäLrk merkezi oto-
ritesinden alacalr igaretle "yasalla-
gman zemini arayan TBKP de
Gorbagov reformlanndan aldrg Cu-
glemidir bilinmez, "NATO üyelili de
devam edeo bir Türkiye" mücadelesi
sadece 14L ve 142. maddelerin kalk-
masrna indirgendi. Dolal olarak Kürt
Sorunu da arka plana itildi. TBKP'nin
ideologlanndan (görünen) Prcf. Ser-
ver Tanilli 23 Nisan 1989'da l-ondra'da
verdigi konferansta'din özgüLrlü$rine

saygrdan sözetti. TBKP, 12 EyläLl'ün
tüLrk i59i srufina yöueldi$ deuli Kü,rt
ulusal kufirlq mücadelesini de hedef
se{ti6ni (hatta bqhca hedef) bildifi,
gördüfü halde; 12 Eylül öncesinde ol-
dugu gibi yine Tü,rkiye Halkr'ndan
sözetmeyi sürdürdü bildirilerinde..

Tüm bu olup bitenlere kargn Türk
Solu'nun Sovyetler Birlifii'ndeki geli-
qmeleri yeterincc tarultr$, gerekli so-
nuqlan grkardr$r söylenemez. Bu
saptama Kürt Solu iginde geg.erli ben-
ce..Kürl Solu konuyu gok uzafttan iz-
liyor. Bu yüzden de gerekli derslerin
qkanlmasrnda geq kahmyor.

Öncülük Klmde Olmah?
Gorbagovla birlikte solür günde-

mhe gelen bir diler soru da qu: Dev-
rimde öncüLlük i5gi snrtnm partisinde
mi yoksa i5gi snfnn kendisi ve temel
ittifalgrlan yoksul köylüLlük ve diler
katma a,rda mr olmah?

SBKP "i1gi snrfi partisi" adr_ alunda

llarca büyü,k yanl4lar yapu. Ulkesin-
de birgok devrimci yazar ve sa.natS-

n katledilmesini sesizce seyretti.
Mehabad Kiht O,rnhudyet'nin ya{a-
ülmasl Kirrt halhnn anti- emperya-

list, anti - sömürgeci mücadelesini
kaytszbkla izledi.

$mdi Stalin ve Brejnev dönemini
sorgulayan SBKP ve Gorbaqov baka-
llm Kürt halhnn dört sömürgeci ül-
kede verdili mücadeleye kayrtsrz
kalrnasmn özeleEtirisini yapacak mr?

Evet, ne demigik? Dewimde öncü-
lük timde olmah?. i5qi srurfi adrna yo-
la qrhp daha sonra bagka bir gurubu
olugturan bürokratlar mr, yoksa igqi u-
nrfinda-n mr?

Devrtme Srt mr Qevriliyor?
Stalin ve Brejnev döneminin hesa-

br elbette sorulmah. Hatalar giderilip
özeleqtiri yoluna gidilmeli.

Ancak tüm bunlar yaprlrrken, to-
plumlarda temel dön$türücü olan
dewimden vaz m ge Emeli?

Elbette haFr..
Ünlü Sovyet profesörü ve SBKP

Merkez Komitesine ba[h "Toplum
Bilimleri Akademisi" üyesi Loginotun
2 Temmuz 1989 tarihli 2000'e Do$u
Dergisi'nde yer alan söderi bizi Gor-
bagov reformlanrun srnrfsal karakteri
üzerinde karamsal olmaya itiyor.

$öyle ki Loginof "dofimalardan
kurtulrnaya qal$lyoruz" derken, "so-
nrnlan toplümsal barq yoluylr göz-
mek istlyoruz" diyor. Bu sözler e$er
toplumu dönüStü,rüp de[i5tirme mü-
cadelesi igin de geqerliyse ortaya
'GorbaqoY dewimden Yaz mr go$ti?

Bu dewimi Inkar lr?" gibi sorular g-
hyor.

Alt Yapr - Üst Yapr
Gorbagov reformlanna bir de alt

yapl - äßt yapl noktasrndan bakalm.
Belirleyici olan alt yaprysa de[\ti-

reninde "O' olnas gerekir, dewimi
yapülr gibi.. Oysa Sovyetlerde olan bi-
tenler "üst yapr" tarafirdar kotanhp
insanlr$n önüne getiriliyor.

Bugrinkü 'üst yap'nrn verdikleri
yann bir ba6ka 'list yapr" tarafindan
alrnamaz nu? insanlk tarihi bunun sa-

ysz örneklerife dolu..Oyleyse Gor-
baqov reformlannln garantisi ne?
Proletarya mr?
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