
Nelson Mandela 
Tekoşer, peşeng, egit ô xweşmere bizava gele Afrika Başôr pişti 
zindaniya 28 sala, bi rômet ô serbilindi ji girtigehe der ket. .. 

Nelson Mandela. Ev nave mezin ii giran. Hevmanaye 

tekoşin, berxwedan ii serhildane, seroke ANC -Kongra 

netewi ya Afrika- ii hemii gele azadixwaze Afrika Başiir 

ji sala 1962-e heta ve saledi zindanen rejima nijadperest 
ya Afrika Başiir da ma ... 28 sal. ı 1-e Sibate (1990) saet 

15. 15-e ji zindane rizgar bii .. . 
Mandela Mj nehatiye girtin şereki be westan ii jir dida li 
hemberi rejima nijadperest. Bele wi di ve maweye 28 

salen zindane ji da navbir neda ve xebat ii rekoşina xwe 

ya paye bilind. Ew diji dijmin şer ii piling tıii. Li peş 
gele xwe peşmerge canfida bii. Li hemher mirovatiya 

cihane ji kotra aşitiye bii ... Di seri da xebat ii tekoşina 

wi ii ya gele wi ji bo xebat ii tekoşinen hemii gelen 

bindest ii peşengen wan, herweha bo tekoşina gele 

Kurdistan ii revebiren we ji nimiineyeke bi qedr ii qimet 

e ... 

Nelson Mandelane hat berdan. E w di seri da birekoşina 

xwe ii rexİstina xwe ANC ii ya gele xwe ii bi 

hevkariyeke xurt ya navnetewi ji zindana nijadperesren 

rejima Afrika Başiir ya iro li ser kar, hate rizgar kirin ... 

Ev serkevtine ya Mandela, ya rexİstina wi, ya gele wi ii 

ya mirovatiya cihane ye .. . Pişti berxwedana zindane ya 

28 sale ; riimet, serfirazi ii serbilindi bii taca sere 

Maıldela. Le serşori ii beriimeti bii tok ii kete stiiye 
rejima nijadperest! Rejima nijadperest li peş tekoşina 
Mandela, rexistina wi ANC ii gele wi sere xwe çemand. 

Mandeladi 71 saliya xwe da hej ji gelekli ser xwe ye. 
Bi baweri, enerji ii rika tekoşine ve ter ii tiji ye ... Em 

hevidarin ku ew emreki direj bajo ii di xebat ii rekoşina 

gel ii welate xwe da serbilind ii serkevti be ... 

Li jer ; kurteparagrafeke silavnama wi ya ku pişti ji 

zindane derket ii belav kiri, raberi we dikin ... 

Mandela ji zindane derket : 11.2.1990 
" Gell hevreyan, dosten min yen Afrika Başur. Bi nave 

azadi, demokrasi u aşitiye silava li we dikim. /ro li peş 
we neweki pexembereke, weki tekoşer u peşmergeyeki 

sade di hizura we da me. W e bi fedakaTi u xebata xwe ya 
be westan ez dame berdan. Ji ber ve yeke ez,jiyana xwe 

ya ji ir o pe ve ji helall we dikim. S pas i bir ı1 raya gişti 

ya c !hane ji dikim ku wan hevkariyeke xurt nişani me 
da li hember siyaseta nijadperestiye .. . Me di sala 1960-a 

da li hember erişen nijadperestiya rejime ji bo xwe 

parasıine dest bi şere çekdari kir ... Ew faktoren ku 

buyne sebebi şere çekdari iro ji dom dikin .. . Heviya me 

ewe ku di welate me da organeke revebiriye de li ser 

bingeM wekheviye be te danin ... Armanca min ewe ku 

çi reş çi spi hemu nijad bi wekhevi u birati di civateke 

demokratik da bijin ... li iro pe ve ji em' e bo ve armance 

tekoşina xwe bidominin ... " 

Bele ... Mandela pişti 28 sala, bi saxi ji zindane derket 

Le gele wi hej ji bindest e ... Gele wi beri 28 sala diiri 
rizgariye bii. Le bele iro pişti 28 sala neziki serkevtine 
ye ... Xweziya me ewe ku Mandela rojen serkevtine, 

rizgariye ii iqtidara gele xwe ji bi bine ... 
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• 
HEVPEYVIN 

" Em kurd li hemfı esmane İran qet ronahiyeke demokrasiye 
nabinin di deme ve rejime da ••• Bo ve yeke rfıniştin, hevditin 

digel ve hfıkmete em xelet dibinin ... Gotfıbeja digel rejime. kareki xirab e ..• " 

1\ 

digel Celil GADANI 

Sekretere Gişti ye Parti Demokrati 

Kurdistani İran 1 Reberiya Şoreşger 

[PDK-1/RŞ] 

Celil GADANI Sekreteri Giştl ye PDK-1 1 Reberiya 
Şoreşger e ... Me di meha Çile (1990) da digel wl 
hevpeyvlnek kir ... Ev hevpeyvlne, bi pirsen kur u dur u 
axiftineke direj bu suhbeteke çarnikar ... 
Li jer , bi kurıebirl raberi we dikin ... 

PORTRE 

"Ez, sala 1934-e li Mahabade hatim dinyaye. Xwendina 
xwe ya seretayi ı1 navini min li Kurdistane tirnam kir ... 
Xwendina zaningehe ji li Tehrane... Min lisanse zimane 
Frensi wergirt..." 

Serboriya siyasi 

" Hej di xortaniya xwe da ez bi mesela netewi ra aşina 
bum ... Di seri da di ve bCjim ku damezrina komela JEKAF 
(Komela Jiyanaweyi Kurd) tcsireke mezin li ser bir u 
baweriya min ya nctewi kir. Di wc deme da em hej nii 
digihiştin ... Li dorbere me gelek miroven welatparez ii 
rezdar hcbiin. Pcywcndiyen me digel wan hebiin. Wan 
tcsireke baş li ser me di kir. Y ek ji w an Mela E bd ula 
Dawiidi bii ku wi mezintirin tesir li ser min kir. Ez li ser 
bir ii baweriya netewi ron ı1 agahdar kirim ... 

Celil GADANİ 

Hem jiyana nebaş ya ku xelke me te da, zordariya rejime ı1 
hem ji e w xebata siyasi ya ku:j( aliye JEKAW ·ve dihate 
kirin ruhiyeta me ya netewi geş ii bilind dikir ... 
Paşe PDK ava bii ... Koruara Mahabade hate ilan kirin ... li 
seri heta dawiye em weki xwendekaren xort yen kurd gelek 
meyildaren we bizave bı1n ... Li gor zanin il jehatina xwe 
me jf mil dida xebata netewi... 
Her li we deme min di hemfi kombiin ii rfıniştinan da 
axiftin dikirin ii helbesten netewi dixwendin ... Gelek ji 
wan di rojnama Kurdistan'da belav ji dibiin ... 
We deme herçend em xort ji bfin, le disa me xwe ji 
kariibare siyasi dur nedikir ... 
Şexsiyeta Qazi Mihemed ji tesir ii giraniyek li ser me 
hebı1 ku ve yeke hcz'iya me ya xebate bilindtir dikir... 
Ko mara Mahabade herçend I ı meh dom kir ji, le di we 
deme da baweri ii menewiyeta me di dcrcca heri bilin da 
bii ... Me hemii xortan li we deme, bi dilxwaziyeke mezin 
xizmeta Koruare dikir... 

Baş te tc bira min ku di maweye wan ı ı meha da li timarnı 
bajer u di dibistanan da hezkirineke mezin hebii bo 
Koruare ii herroj xelk bi keyf ii şahi bii ... 
Mixabin, meha Kaniina ı946-e ii di ıımehiya xwe da 
Komar, bi deste dagirkeran hate hilweşandin ii Qazi digel 
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Hw---------------------------------------------- 4 

du hevalen xwe hate şehitkirin. Edi em xorten nfi yekser 
ketin nav karfibare siyasi... Ew roj yek iro du ez bi 
timami di nav xebata siyasi da me ... 
Di ciwaniya xwe da min wek kadireki PDK di bajer fi 
gunda da bi veşarti kar dikir... Di ve xebate da min xelk fi 
welate xwe gelek baş naskir. Gelek tişt ji gele xwe 
lerbfim ... Niha ji hevi fi daxwaza min ewe ku ve tecrfiba 
xwe di xizmeta gel fi şoreşa welate xwe da bi kar binim ... 
Li dewre Şah, 5 cara hatim girtin fi 13 sala li zindana 
mam. 2 cara ji hukme idame dan min le har car ji rizgar 
bfim ... 
Ji ber xebata siyasi ez ji Kurdistane hatibfim dfir kirin fi 
hatina min bo welat qedexe bii ... Vi maweyi ez li Tehrane 
dimam ... Heta Şah hilweşiya j'i ez li we dere bfim ... Paş'i 
şoreşa İrane ez vegeryam welat fi edi me bi eşkereyi dest bi 
karfibare partiye kir ... 
Pişt'i şoreşe, PDK-1 kongra xwe ya 4. pekani fi ez bfime 
endame Komita Navend'i (KN) fi Politbfiro (PB)'ye ... Heta 
kongra 8. ez di serokanya partiye da bfim ... Di Kongra 8. 
ya Newroza 1988-e da ez digel gelek hevalen xwe yen 
kadiren peşeng yen part'iye ji fraksiyona Şerefkandi fi 
Qasimlo cfida bfin fi me ji kare xwe bi nave PDK-1 
domand. Pişt'i efidahiine çar meha me ji konfarensa 4. kom 
kir fi 114 delege te da beşdar bfin fi di we konferanse da 
nave me bii PDK-1 1 Reberiya Şoreşger fi reberiyek nfi hat 
hilbijartin fi di kombfina peşin ya Kom'ita Navendi (KN) 
da ez bfime sekretere PDK-1 1 Reberiya Şoreşger ... 

Sederne efidahiine me j'i li ser karfibare siyasi fi rexistin'i 
bii... Di partiye da d'ikteoriyeke kes'iııl fi 
dij-demokrat'iyeteke beperwa rfidabfi... Qasimlo qet 
tehemmfila riberiz fi nerinen cfida nedikir ... Div'iya ku her 
tişt li gor xwestin fi bawer'iya w'i bibe ... Hemfi organen 
partiye bi xwe ve gireda bfın. Di kar fi xebata partiye da ji 
tişten beri gring heta tişten sade ji dixwest ku li jer deste 
wi bin fi bi destura w'i her tişt bibe ... Fonksiyona organen 
partiye nehela bii fi KN bibfi organeke formel... Di xebata 
siyasi ji da gelek karen beyi biryara KN dihatin kirin ku 
ve yeke rola partiye zeif fi qels dikir. .. Qasimlo digel çend 
hevalen xwe yen belego weki fraksiyoneke dixebit'in fi 
denge riberiz fi axiftinen cfida biri bii ... 
Demokrat'iyet nehelabfin di part'iye da ... Çi kese mixalif 
axiftibiya ji Icire akt'if ye partiye dihate dfir kirin ... Van 
kiryaren fraksiyoni şerten pek ve xebit'ina digel wan da 
nehela fi em ji wan cfida bfin. Me cfida buna xwe li ser 
belavokeke 10 maddeyi eşkere kir fi li nav xelk fi heza 
peşmerge belav kir ... Ve gava me rfimeteke mezin dit fi 
hem ji kadiren partiye hem ji ji heza peşmerge gelek kesen 
xebatkar tevi nav rezen me bfin ... 

U iro partiya me bez fi qeweta xwe xurt kiriye fi xebat fi 
tekoşina xwe berdewam dike ... 
Ev deh sale ku em diji rejima İslami ya İrane şer dikin. İro 
ji ev tekoşina me bi xurti dom dike: .. " 

•••• Em dixazin li ve dere behse diroka dur bikin ... We 
behse komela JEKAF kir ... 

Hindi ku tete bira me JEKAF li sala 1942-e hate 
damezrandin ... Diyare ku ve komele Mj di deme damezrine 
da bala we keşa ye u li ser we tasireke baş kiriye ... 

GADANI - Bele ... Hindek reberen we komele tesireki 
baş li ser min kirin... Her li we deme em bi şev diçfine 
malen mamostayen kurdizan u feri kurdi xwendin fi 
nivisandine dibfin ... Piraniya wan endamen JEKAF bfin ... 
Bi roj ji em diçune mekteren farisi... Ji ber ku we deme ji 
kurdi xwendin fi nivisandin qedexe bu ... 

••• PDK-1 ? ... 

GADANI - We deme PDK-Iran nebu ... Tene PDK bı1 ... 
Paşe bii PDK-1 

•••• Li ser zemine JEKAF ... 

GADANI - Bele, 1946-e fi li ser zemine JEKAF ava 
bu... W e deme gelek kare n çan di ji hatin kirin... Du 
t'iyatro hatin listin ... 

•••• W eki "Dayika Niştiman" ... 

GADANI • Bele yek "Dayika Niştiman" bii, ya di ji 
"Sultan Selahaddin" bu ... 
Ev herdu Şano digel Mahabadeli hind bajaren di ji hatin 

listin u tesireke gelek mezin li ser xelk kir, menew'iyeta 
netewi bilind kir ... 
Weki PDK ava bfiy bi şeweyek'i demokratik bemarneya 
xwe hazir kir ... Ji ber ku we deme Ermeni, Cihfi fi Tirk ji 
dijin li -Kurdistane ... Lewma, diviya partiyeke demokrat'ik 
pek be ku male wan kemaniyan ji li ber çav bigre ... 
Paşe PDK digel Firqa Demokrat'ik ya Azerbeycan u 
rexistinen di yen trane peywendi u danıistandin danin ... 

•••• Agleton dibeje ku PDK-1 bi peşniyara Sovyet 
çebıl ... 

GADANI-Du cara heyeten partiye çfin Bakfi'ye ... Qazi 
u hevalen xwe di her du caran da j'i digel berpirsiyaren 
Sovyet'i li ser hem u meselan şewirin ... Eve ji tişteki tebi'i 
bu li gor wan şertan ... U bel e her tişt bi desten kadiren 
kurd çebuye ... Di we deme da wan demokrasiyeke kamil bi 
kar anine ... 

•••• We behse demokrasiye kir ... Heke mirov 
beramberiya demokrasiya sala 1988-e ku hun ji aliye di 
cılda bunu deme Komar' e bike, hun dikarin bejin ku we 
deme demokrasi zedetir bU? .. 

GADANI • Bele mirov dikare wisa beje ... Ez bi xwe 
şahide we deme bum ku di maweye ll meha da ji aliye 
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Hw------------------------------------------------- s 
heyeta Kornar ii Partiye ve qet wexteke ji neheqi li gel an 
ji kadiran nebatiye kirin. .. Di revebiriye da awaye 
demokratik bi kar dianin ... Di şerten we deme da ku 
sistema derebegiye hebii li Kurdistane, hem Qazi hem ji 
heyeta idara Komar'e dest ji demokratiyete bernedan ... tro 
mixabin ku di nav partiye da em dibinin, kesek radibe 
neheqiye li en dameki KN, en dameki sade an ji li 
peşmergeyeki partiye dike ku ev kare cihe daxe ne ... Pişti 
40 sala ev dijdemokratiyete tete kirin mixabin ... Dive ders 
ji van tecriiban bete wergirtin... Dive hemii bez ii 
rexistinen Kord bizanin ku bi diktetonyete çu tişt hel 
nabin, di ve her tişt di çarçova demokratiyete ii insani bete 
helkirin ... Ji bo yekitiya hezen Kurdistani ji ev yeke gelek 
gring e .. . 

•••• PDK-1 di saha siyasi ya Kurdistan da cara yekemin 
bu ku wek rexistinek "parti" ava bu? .. 

GADANI - Wek partiyeke rek ii pek, bi program ii 
destiir cara peşin bii ku li Kurdistan PDK ava bii ... Ji ber 
ve yeke bii nimiine bo hemii parçen Kurdistane ... 

•••• Pişti şehit buna Qazi, ki bfl sekreter? ... 

GADANI - Pişti şehitbuna Q&z:i heta kongra 2. parti be 
sekreter bii. Pişti kongra 2. ya li salen 1963-64 Ehmed 
Tofiq bii sekreter ... Heta konferansa 3. ya li sala 1975-e li 
bajare Koyeli Iraq. Pişti ve konferansa 3. Dr. Qasimlo 
hate hilbijartin wek sekretere partiye ... Paşe li kongra 3. 
Qasimlo disa hate hilbijartin. 

•••• Barzani bi hezeke xurt ya peşmerge beşdar i Komara 
Mahabade bu. M es' uliyeteke leşkeri ji hebu di deme 
Komar' e da ... Paşi Kornar tekçu, Barzani digel heza xwe 
vegeriya lraqe u paşe ji çu Sovyet ... Gelo dijayetiyek hebu 
di navbera Barzani u seroken Komara Malıabade da? ... 

GADANI ·Baş li biramin e weki Barzani digel heza 
xwe hatin bajere Mahabade ... Xelke Mahabade re~yeke 
mezin nişani wan dabiin ... Li Mahabad, Şino, Nexede ii 
gunden dorbere van bajera hatin cih kirin... Xelke me 
tevecciihek mezin nişani wan da ... Herweha hatina wan 
tesireke gelek baş li ser xelke dikir. Di nav wan da gelek 
kesen navdar ii ronaköır ji hebiin; weki mamosta, weki 
pisporen leşkeri ... Mesela li bira min e; Mir Hac, Mistefa 
Xoşnav, İzzed Ebduleziz, Seyit Eziz, Mihemed Mehmiid di 
nav erteşa İraqe da xebiti biin, ew ji digel Barzani hatibiin 
ku hevkariya Koroara Mahabade bikin ... Ji ber ve yeke di 
pekhatin ii tenzim kirina Koroara Mahabade da tesir ii 
xizmeteke mezin ya wan ji hebii. Ji ber ku hezeke xurt 
biin ... Hezeke şerker biin ... 
Gelek hevkari kirin. Min bi xwe qet nebihist ku di 
navbera Barzaniya ii kurden me da ferq ii ciidahiyek biiye ... 
Heta xelke erzaqe beri baş digihande Barzaniya ... Zaroken 
wan ji digel me dixwendin ... Di gelek mes'uliyeten 
partiye da ji beşdar dibiin ... Barzani bi xwe ji cihgire 
kumandare heza çekdar bii. Ew efseren digel wan bati ji 

hemuyan li heza çekdar da mes'uliyet wergirtin ... Kadiren 
wan yen siyasi ji di nav partiye da dixebitin. Bele tiştek 
heye ku Barzani nedixwest Kornar weha le bet... Wi 
dixwest ku berxwedan çebe ... Bele di şerten we deme da 
me nikari berxwe bidin. 
U hele di roja dawi ya Koroare da her çi tişte leşkeri hebii 
digel zexire ji dane Barzaniya ... Wan ji bi merani 
berxweda ii ber bi Nexede ii Şino ve çiin ... 
Gelek ji wan ji şehit biin li İraqe... Barzani ji digel 
hejmareke bilind ya heval ii peşmergeyen xwe bi 
reveçiineke direj ii diroki derbaz biin çiin Sovyet. .. Heta 
hilweşina paşayetiya Iraqeli wedere ma, paşe hat Iraqe ii 
di maweyeki kurt da şoreşe destpekir ... Pişti şoreş 
destpekir partiya me gelek hevkariya wan kir ... Bele 
mixabin, bindek biine sebebe we yeke ku ev peywendiya 
baş, tekçii ... 
Peywendi xirab biin ... ii ji ve yeke parti ya me gelek zerar 
dit ii gelek kadiren we yen peşeng hatin şehit kirin ... 

•••• Di sala 1962-e li Kurdistana lraqe şoreşe destpekir u 
partiye çek hilgirt ... 1967-68-e ji Sitemane Muini u 
hevaten xwe li Kurdistana lrane dest bi şere çektiari kirin .. 
H elbet tesireke pozitif li ser pengava Sitemane Muintyan 
hebu ... Sitemane Muini u hevalen xwe bi biryara partiye 
çek hilgirtin an ne ... Parti muwafiq bu, herweha 
Qasimlo? .. 

GADANI - We deme Qasimlo her li nav partiye nebii ... 
Li ser ve yeke yek - du name ji hene ... Ku yek ji wan 
Şerifzade bo Qasimlo nivisiye ... Ji ber ku we deme 
Qasimlo li derveyi welat bii ... 

Esas Qasimlo gelek kem li Kurdistan maye ... Ew her li 
derveyi welat bii ... Beri şoreşa gişti İrane ya 1979-e du 
meha hat Kurdistane ... Heta ku sekretere partiye ji bii 
zooetir li Frense dijiya ... Neku li Bexda .. Ji ber ve yeke 
ew muwafıqi serbildana Muini'yan nebiiye ... Şerifzade ji 
Qasimlo dipirse ; "bo çi tu xwe be deng diki ... " 
Heta niha ji ew name wisa veşarti maye ii bersiva we 
name nebatiye dan ... Bi baweriya min diyare ku Qasimlo 
bersiveke negatif daye ii nexwestiye alikariya wan bike ... 
Ji ber ve yeke nebatiye Kurdistane ... Heke we deme bihata 
Kurdistane, belki bikariya hevkariya wan ji bike ... 

•••• Serhi/dana diji Şah li lran li sala 1977-e destpekir ... 
Taybeli li zaningeha Tehran' e xwendekaran bizaveke 
mezin pekanin diji Şah ... 78-79-e ji ev bizave bilind u 
fireh bu ... Tesireke PDK-1 hebu di destpeka ve bizave 
da? ... 

GADANI • Dive li ve dere weki senedeke diroki rejim~ 
ku dawiya cunta meha Gelavej (Tebax) li sala 1953-e ku 
bi deste Şah diji Museddiq çebii ... Bizava İran ii 
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Kurdistan'e bi gişti tekçfıbfı ... Belepaşeli Kurdistan bizav 
baştir peşve çfı ji deveren di yen irane ... Le bele bi şeweye 
gişti li Kurdistan ji li seransri tran ji be dengiyek hebfı ... 
Le bele serbildana 1967-68-e yekem serbildana çekdar bfı 
diji rejima Şah ... Ev serbildane ji ber ku ya kurd bfı, 

mixabin gelek deng veneda ... Halçi ev serbildana 67-68-e 
bfı çirfıskek li hemfı lrane ... Çirike Feda!, paşe dest bi şere 
çekdarl kirin ... Micahida ji her wisa ... Gelek gruren di yen 
piçfık ji... Van hernil rexisıina ji ji serbildana me ya 
67 -68-e kelk wergirtin ... Paşi tekçuna serbildana 67 -68-e 
ji bizava me dom kir ... Gerçi gelek bi rek u pek nebfi, le 

be le xebat her berdewam bfı ... 

**** Kak Celfl, serhildana sala 1977-e di/i Şah bi 
rexislini bu an xwe bi xwe destpekir anku spantane bu an 

ne? ... Di navbera hezen we deme da peywendi hebCt ... 

GADANI - Hezen mezhebi ji kevin da bi rexisıini u 
hez bıin ... Ewan li bin erd tiştek hebu ... Hindek rexistin u 
gruben di ji hebun ku her yek ji wan li gor program fı 

desturen xwe kar dikir. Le bele mirov nikare beje ku ew 
hemfı xelke serhilday bi rexisıini bfı ... Di esasi da bizava 
xelke bi pirani xwe bi xwe bfı, anku spantane bfı ... Le 
bizaveke wisa bfı ku roj bi roj fireh fı mezin dibfı ... Li ser 
axfında (Ayetullaha) u tesira wan ya li ser serhildane gelek 
riberiz dihate kirin ... Hevalen me yen Paris ı1 Azeri ı1 

herweha yen Kurd car car digotin ku ev axfınde, hindek 
cara reçfınen me tekdidin. Xeter e ku ew bene ser kar ... 
Rasti ji me qet ihtimal ne dida ku axfınd de bibine yek fı 
de rexisıina wan hebe ... 

**** Anku eve xeletiya we hemuyan bu ... 

GADANI- Bele, hemfı hezen İrani fı em heta ez bi xwe 
ji di ve xeletiye da bfın ... Me hemuyan ji fanatizma 
mezhebi ya Şiitlye (Elewitiye) ya hezar sali ne girtibı1 
berçaven xwe ... 

*** We qet texmin nedikir ku Şii (Elewi) li binerd xwe 
rez dikin? .. 

GADANI - Qet. Me texmin nedikir ku ew weha li 
binerd bi rexisıini ne u de qudret fı iqtidare hilgirin deste 
xwe ... Eve rastiyeke ku hernil hezen siyasi xafilgir bfın ... 
Helbet yen ku bir ı1 baweriyeke qaim hey! rezen xwe zfı ji 
wan cfıda kirin, le yen çu baweri neyi teslime bir u 
baweriya rejima Koroara İslami ya axfında bfın ... Digel 
wan bi re ketin, hevkariya wan kirin. Bele ev hevkariya 
wan bfı sederne tekçun fı windakirina gelek kadir fı 

endamen wan heza ... 

**** Mirov dikare beje ku bi heztirin qewet Ayetullah 
bUrı di destpeka serhi/dana diji Şah da? ... 

GADANI - Şik te da nine ... Derket ku ew ji hemfı 
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rexistin fı gruba bi heztir bfıne ... Wan bi nezeriyeta 
ş iiyete tesireke mezin li xelk kirin fı ew bi ve benda 
mezhebi bi xwe ve giredan ... 

**** Bele, diyare ku bi hez bCtne ... li ber ku çawa Şah 
çCt, gelek ne keşa Şapur Bextiyar }i çu, Meta (axunda) }i 

nişke ve iqtidar ne hilgirte deste xwe ... Ew haziri ve yeke 

bun ... Bi hez Ct rexisıini bun ... Helbet di ve dere da rola 

mezin ya Xumeyni ye ... li ber ku ew he} li İrane, dest bi 

kare rexistiniya binerd di nav axunda da kiribu ... U paşe }i 

li Necef e li iraq, ev kare xurttir domand ... Wexta hatiye 

Paris' e }i xwe gaven me zin avetibUrı ... 

GADANI - Bele, her wisa bfıye ... Helbet çawa hatiye 
sirgun kirin, xeriki kare rexisıini bı1ye ... Hukmeta Şah ji 
bere ve dizani ku ew mijuli kare siyasi fı rexistini ye ... 
Lewma sirgun kirin ... 

**** Anku mirov dikare beje ku Xumeyni ne ıene 

rebereki dini buye. herweha ew reberekl siyası Ct rexisıini 

fi buye ... 

GADANI - Bele, ez ji wisa dibejim ... Şik di ve yeke da 
nine ... Mirov nikare beje ku ew tene rebereki dini bfı ... 
Miroveki siyasi bfı ... Heke wisa nebfıya, çawa dikari 
rexistineke ewqas xurt dayne fı paşe ji iqtidare hilgire deste 
xwe ... Herçend miroveki paşkevli u kevneperest ji bfıye, 
le bele miroveki siyasi ji bı1ye ... 

**** Paşi Necef Xumeyni hate Paris' e ... Bizava gelen 
İran'e gelek bilind bu ... Şah bi zoribi reva xwe ra 
gihişt ... Hukmeta Şapur Bexılyar ji nikari xwe zede 

ragire ... Xumeyne we deme c ar cara peyamin baş }i didan 
}i bo gelen Iran' e... Digot ku heke ew iqtidare wergirin, 

de mafo wekheviya gelen Iran' e bidin ... W e deme PDK-1 jf 

teyida Xumeyni dikir ... 

GADANI - Bele me ji teyida Xumeyni dikir... U gelek 
cara ji me piştevaniya xwe bo di yar dikir... Herweha hemı1 
hezen lrane ji wisa ... Ji ber ku ew weki mihwere we 
serhildane bı1 ... Me nedikari mihwer li peşçav negirin ... 
Le bele, me peşniyari gelek heza kir ku we deme di 
navbera hezen peşkevti da hevkariyek pek be ... Le bele, 
wan digot ku hevkari de bi xwe pek be ... U dereng man ... 
Helbet ve yeke ji keyseki nediti da axfında (mela) ... Heke 
me hemı1 hezen İrani di destpeke da hevkari pek bianiya, 
we deme qet nebe di navbera me fı axfında da de 
koalisyonek çebiba ... Le bele hezen çep ev yeke baş 
neditin ... Ji xwe hindeka digot ku hevkari ne pevist e ... Bi 
baweriya min heke hevkariyeke xurt pek bihata şert iro 
weha nedibfın ... Di we belaviya me da Xumeyni ji xwe li 
ser soz fı qewlen xwe negirt ... Pişti hat İran'e fı iqtidar 
hilgirte deste xwe; em wek heyeta PDK-1, Qasimlo, Emir 
Qazi, ez fı digel çend hevalen di çfıne nik Xumeyni ku 
pirsame kurda baxivin ... Me, ew qewlen ku dayianine 
bira wi... Bele wi her tiştek digot; "em hemı1 İslam in ... " 
tiştek di ji nedigot ... Ne kurda, ne azeriya u ne ji kese 
mafe azadi u demokratiyete nebfın ... Ne kafir ne İslam çu 
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kese ... Bo Xumeyni İslam biin her tişt bii ... 
Helbet neku pirs nedizani, le bele xwe bi ser ve nedibir .. . 
Wi di bingeh da baweri bi hiquq ii demokratiyete nebii .. . 
Rastiyek ji ewe ku di navbera demokratiyet ii bir ii 
baweriya İslami da dijayeti heye ... Ev herdu baweriye diji 
hev in ... Heke demokrasi hebiiya qet Xumeyni li iqtidare 
cih digirt!... 

•••• Komele, pişti şoreşe çebu? ... 

GADANI • Komele pişti şoreşe çebii ... Herçend ew 
dibejin beri şoreşe çebiiye, le disa ne rast e .. . 

•••• Kak Celfl, d'iyare ku rejima Islami dizani ku PDK-1 
li hemu Kurdistanebi hez u qewet e u insiyatif di deste we 
da ye. lewma şe re .. se me hi" destpekir daku heza partiye 
bişkene ... 

GADANI - Bele ... Bi rasti ji wisa bii ... Beri şere "se 
mehi" li Tehrane konferanseke gelen İrane çebii ... Di we 
konferanse da nimayenden hernCı gelan hebiin ... Li we dere 
biryar hate wergirtin ku konferansa duyemin bi berfırehtir 
li bajere Mahabade pek be ... 

Di destpeka şere se mehi da me haziriya ve konferanse 
dikir ... PDK-1 tecriibeyeke mezin hebii ii piraniya 
Kudistane ji di deste partiye da bii ... Hukmeta merkezi li 
Kurdistane nemabii ... Di w e konferanse da de biryar hatiba 
wergirtin ku li seranseri İrane şer ii tekoşi'na çekdari 
destpebike ... Hukmete ji ber ve yeke fermana şer da ku 
hem konferanse tek bide hem ji weki we ji goti heza 
partiye bişkene ii disa Kurdistane destgir bike ... Bele 
negihiştin arınanca xwe. Gele kurd berxwedaneke xurt 
nişan da em serketin. Hukmet mecbiir bii ii daxwaza 
"müzakere" kir ... 

•••• Di şere se mehi da mirov dikare beje ku parti bi 
timami serkevti bu? ... 

GADANI • Bele. Serkevtineke berbiçav bii ... rewşeke 
nu hate peş bo patiye ... Xelke ji ev yeke dit ii zedetir 
piştevaniya partiye kir ... Weki nimiine ez bejim ; pişti 
şere se mehi hilbijartina parlamentoye çebii ... Di we 
hilbijartine da li çend bajeren Kurdistan ku me kandit diyar 
kiribiin, dengen beri zCde kanditen me anin ... 

*** Çend nı2ner anin? .. 

GADANI - Xeni Biliiryan, Mistefa Hicri, Qadire Ebdi ii 
geleken di... 

•••• Kongra 4. li 1980-e çebU? ... 

GADANI • Pişti şere se mehi li bajare Mahabade çCbii ... 
Li meha adara sala 1980-e. 

•••• Li kongra 4. hejmara delega zede bu? ... 

GADANI- Bele. Berintirin kongra partiye bii ... 

•••• Kak Celil, biryardana amadekirina heza peşmerge 
beri şere se me hi bu an ne? .. 

GADANI • Beri şere se mehi tene biryar hebii ku heza 
çekdar hebe ... Neku biryara heza peşmerge rek ii pek ... We 
deme ez ii Sergurd Ebbasi ji Tehran hatin Mahabade ji bo 
ve pirse ii herweha ku Padigana Mahabade ji destgır 
bikin... Çiku di nav hevalen me da mixalifiya li ser 
girtina Padigane hebii ... 
Bi baweriya me eve nerineke şaş bii ... Çiku keyseki baş 
bii de ji dest biçiiya ... Ji ber ve yeke em hatin ii neziki de h 
roja riberizi ve pirse biin ii me peywendi digel hevalen 
xwe yen di nav Padigane da dani. Padigana Mahabade yek 
ji mezintirin binke leşkeri ye rejime bii li Kurdistane. Me 
biryar da ii Padigan girt. 

Pişti destgiriya Padigana Mahabade em ji biine xwediye 
gel ek çek ii wesilen di yen leşkeri ... Beri ku me Padigan 
girti çeken me gelek kem biin ... U pişti me Padigan girt 
edi çeken me ji zede biin ii me li peşmerge belav kirin, 
bejmara peşmerge ji zede bii ... 

•••• Amirheze peşiye ki bu? ... 

GADANI - Di şere se mehi da berpirse peşmerge 
Sergurd Ebbasi bU ... Çiku ew di rojen dawiye da herweha 
berpisiyare Padigana Mahbade bii ... Paşe hejmara heza 
peşmergan zede bii ... Wek Heza Aware li Piranşehr 
(Xane), Heza Muini li Serdeşt, Heza Peşewa li Mahabad ... 
Ev se beze yen pCşiye ii yen bingehin biin ... PaşC li Pawe, 
Hewreman, Merivan, Bane ii paşe ji li Soma - Bradosta 
hezen nu hatin danin ... Anku bi kurti pişti şere se mehi 
me heza peşmerge bi rek ii peki dani... 

•••• We deme bajeren Kurdistane hemu di deste partiye 
dabı2n ... 

GADANI • Beşeki herizededi dest, partiye da biin ... Li 
bajare Sine niv be niv bii. Beşek di deste partiye da, beşe 
di ji di deste Komele da bii ... U bele her li we dere ji 
sistema Şiirayi hebii ... 

•••• K ak Celil, pişti kongra 4. xebata partiye pir peşda 
çu, heza peşmerge xurt bu ... Paşe ji şere Iran u Iraq hate 
peş ... 
We diji şere Iran u lraqe biryar wergirt ... We xwest 
alikariya Ir ane bikin? ... Biryareke wisa he bu? .. 

GADANI ·Me biryar nebii ku alikariya dewleta İrane 
bikin ... Me got ku heke hukmeta İrane male otooorniye 
bidete kurda, hinge em de di vi şeri da piştgiriya dewlete 
bikin ... Helbet dawiye ne wan otonomi da, ne ji diji wan 
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şere me rawesta ... Şer ô xebata me her dom kir ... 

**** Başe, sederne cudabuna Xeni Biluryan u hevalen wi 
çi bu? ... 

GADANI - Ya rasti ew pirtir li bin tesira TUDEH'e 
man ... Beri ku ew côda bin heftiyeke kombôneke fıreh ya 
partiye hebô ô wan di we kombône da qet hehse côdabône 
an ji rexneyeke nekirin ... 

**** Diyare ku di we cudabune da tilEya TUDEH'e 
hebuye ... 

GADANI - Be şik ... 

•••• Kongra 5. biryarek da ku hun diji rejima Xumeyni 
ne u şere çekdare dom dike ... Biryara kongra 4. hate 
guhertin ... Eve çawa çe bU? ... 

GADANI - Diyare, me di kongra 4. da biryar da ku 
tekoşin bidome, le hele me şiara hilweşandina rejime neda, 
çiku peywendi hebô, gotôbej hebô digel rejime ... U hele, 
di kongra 5. da eşkere bô ku rejim qet mate gelemenade ô 
şere xwe ji didomine li Kurdistane ô dixwaze me serkut 
bike ... Ji her ve yeke di kongra 5. da me şiara 
hilweşandina rejime da ... Helbet eve tişteki nô bô bo 
me ... 

•••• Anku we stratejiya xwe guhart ... 

GADANI - Bele ... Li we wexte gelek ixtilafen rejime 
digel bin d beze n di yen İrani ji çebô ... Di gel Micahidina bi 
timami tekçôbô ... Digel Çirika ô paşe ji digel Tudeh'e... 
Edi eşkere bibô ku Xumeyni dixwaze hukme xwe weki 
İmparatoriyeke İslami zedetir binecih bike ... U helbet 
tişteki gelek tebii ye ku li hemher dijmineki ewqas 
kevneperest ; hezeke şoreşger dive qetiyeta xwe nişan 
bide ... Ji bo ve yeke me ilan kir ku dive peywendiyen me 
zedetir bin digel hezen di yen İrani ji... U ew şiara 
hilweşandina rejime heta niha ji bo me berdewam e, çiku 
em qet heviyeke te da nabinin ku ev rejime mafek bide 
gele kord ... Ji xwe yek sedem ji ev bô ku em ji fraksiyona 
Qasimlo côda bôn ... Wan her dixwest digel rejime 
pekhatine bikin ... Gotôbejen wan her dem dom kirine 
digel rejime ... U hele, rejime di erişen xwe da qet sisôyek 
ji nedikir ... Ma, Qasimlo ji di gotôbejeke wisa da sere 
xwe nedani, xwe neda kuştin? ... U niha ji ew li ser van 
hemô bôyera disa dixwazin gotôbejen xwe digel rejime 
bidominin ... 

•••• Kak Celll, Pişti kongra 5. pekhat, we biryar da ku 
cepheyek digel Micahidina pek be ... U Beni Sadr ji di nav 
da ... U be le, Beni Sadr di maweye şere se mehi (1979) da 
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hem serok Kornar bu hemjifermandare hemu erteşe bu ... 
Diji gele kurdfermana şer wi dida ... A.xir, di we biryara 
kongra 5. da taybeli ji ber Beni Sadr, dijayeıiyek xuya 
nake? ... 

GADANI-Me wisa dizani ku Micahidin, hezeke sereke 
ô mezintirin e li İrane .. Di seri da qudreta wan di nav 
rejime da gelek hebô ... Ji xwe derketina Recewi ô Beni 
Sadr ji firokxana Tehrane ku w e deme rejim weki jan didan 
li wan digeriya, qeweta wan nişan dide... Qasimlo pir 
dixwest ku digel Micahidin hevkariye dane ô bi baweriya 
min ji rast bô ... Beni Sadr hinge digel wan bô ... Ji bo ve 
yeke me nedikari ji wan biqetinin ... 
Me texmin ô bevi dikir ku belki, Beni Sadr ji li kiryaren 
xwe yen neqenc yen kevin rexne bigre ô bete ser riyeke 
baş ô rast .. U hele, paşe derket ku ji bo pirsa otooorniye 
ji mixalif bôye ... 

Ji her ve yeke, di kongra 6. yaPDK-I da me biryar da ku 
em nameyeke rebikine "Cephe" (Me je ra digot Şôra) ku 
baweriya Beni Sadr ya li ser otonamiye ron bike ô wi ji 
nav cephe derbexe ... Heta, Qasimlo bi xwe ji bo Recewi 
name rekir ku di ve an Beni Sadr di "Ş ôra" da be an ji 
PDK-I ... Ew wezifa name dane ji partiye dabô min ... U 
hele, paşe Qasimlo ô fraksiyona xwe li ser ve çende ez 
sucdar kirim, ku gôya ez bôme sebebe biryar dana 
derkirina Beni Sadr ji "Cephe"!... Halçi ew biryara gişô ya 
partiye bô name ji Qasimlo bi xwe nivisi bô... Bi 
baweriya min xwestina derkirina Beni Sadr kareki rast bô 
ô niha ji di ve rojeke Beni Sadr re te dadgah kirin ji her wan 
kiryaren xwe yen diji gele kord ... 

•••• Başe kak Celil, li ser we biryara partiye, 
Micahidina çi gotin? ... 

GADANI - Ew ji li ser we baweriye bôn ku dive Beni 
Sadr re te derkirin ... Esas di seri da wan peşniyar kiribô ô 
ew ji li heviya neriname bôn ... Wexta ev yeke me bihist, 
edi me go em dubare dixwazin ku Beni Sadr rete derkirin 
ji cephe ... 

•••• K ak Ce lll, taZiye hun ji li kongra 8. jipartiye c ılda 
bun ... Di kongra 7. da hUn u ev hevalen ku we niha bi 
hevra partiyek nu avakiriye. we dijayetiyeke ramani u 
ideolojikidi gel Qasimlo u gruba w i hebU? ... 

GADANI - Dijayetiya ramani ii ideolojiki her li peş 
hebô.. U hele em wisa diramin ku hedi hedi awaye 
demokrasiye cih bigre ô kare diktetariye dawi ret... Le 
hele neku diktetoriyet bi dawi hat, roj bi roj zedetir bô ... 
Qasimlo li her kongre planek nô derxist ku bindek hevalan 
ji partiye tesfiye bike ... 
Di kongra 4. ô ya 5. da ji Qasimlo bô sebebe gelek 
hevalen xebatkar ku ji revebiriya partiye dôrkevin ... Li 
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kongra 6. da Qasimlo pirseke "sosyalizma demokratik" ani 
hale ku di we deme da ne pirseke aktüel bii ... Çiku pirsa 
me, pirseke netewi bii, pirsa xelke kurd bii, neku 
biryardana "sosyalizmeke" pişti 50 sala de çawa be, yan ji 
çawa nabe bii ... Ku iro pişti 70 sala "sosyalizm" tete 
miinaqaşekirin ... Ev pirse, Qasimlo we deme ani kongre ii 
bô sebere hindek hevalan ku ji partiye côda biin ... Neziki 
sed kadiren xwedi tecriibe digel gelek peşmerga riiniştin ... 
Ne razi biin ... Disa me nexwest problemeke mezintir 
derrexin ii me yekitiya partiye li ser hemii tişti ragirt ... Di 
kongra 7. da hindek pirs hatin peş ku Qasimlo dixwest 
xete rastajoyi (rastrevi) bike hakime partiye ... Pirsa 
peywendi danine digel Amerika ani hale ku heta we deme 
qet di revebiriye da nehatibii riberiz kirin ... Ji ber ku ev 
pirse di nişke da ani hale, em ketin şike ku ew dixwaze çi 
bike ... Hem ji di demeki wisa da ... We deme seferek bo 
PERU ji kiribii ... 

•••• 1986-e bo kombUna Enternasyonala Sosyalist 
çUbu ... 

GADANI - Bele ... Bi baweriya me li PERU hindek 
peywendi danibôn ô wi dixwest sefera xwe ya PERU'ye bi 
şeweye serkevti bide teyid kirin... Di pleniima pişti sefera 
wi ya PERU da, wi dixwest em biryarek bistinin ku sefera 
PERU sefereke baş ô serkevti biiye ... Mela Ebdula Heyakl 
dij ve yeke derket ii got; "Tişteki seyr e, tu hercar sefer 
diki ii qet naxwazi em biryara teyid kirine bidin, le hele 
dixwazi li ser ve sefere biryareke partiye bidi wergirtin ii 
bi me bidiye imza kirin ... " Qasimlo li ser ve reaksiyone 
gelek aciz bô, dij Mela Ebdula derket heta qesen neqenc je 
ra gotin ... 
Ez dij Qasimlo derketim ii min got ku di heqareta li Mela 
Ebdula Heyakl da neheq e ... Heqe rexnegiriya wi ji heye ... 
Li pişti kongra 7. ji h in dek seferen wi bo derveyi welat ku 
çii Amrıka ô peywendi giredida, em xistin şike ... Bi 
baweriya min ew tiişi rastajoyeke wisa bibii ku pirsa 
zehmetkeşa ô karkeran ô rencheren Kurdistane bo wi ô 
fraksiyona wi qet gring nebii ... Ew zortir li ser kesen 
feodal radiwestan ô bi ronaköıren digel wan mijiil dibiin ... 
U herweha xerike derxistina kadir ii endamen baş ô zirek 
biin ... Ca an ji Ewrupe taahhiidek wergirtibiin ô ji ber 
hevpeymaniya wan ev kare dikirin, an ji ji bo peşeroja 
xwe ev kiryaren nedemokratik dikirin ku bindek kes di 
partiye da neminin ... Heta niha, Qasimlo di maweye 
sekreteriya xwe da ku neziki 10-15 sala dike, 72 kes ji 
endametiya revebiri ya partiye avetine ... 
U ev hejmare, hejmareke gelek peşçav e ji bo partiya 
me ... Bo çi hinde kesen zana ô xwedi tecriibe ji partiye 
derdiçin? ... 
Li kongra 8. da ji dewama ev kiryaren xwe kirin ... Bi 
taybeti Qasimlo liste ani hale ... Bi awaye "liste" dixwest 
ku Komita Navendi {KN)' yek li gor xwe bide hilbijartin 
ku di we liste da bindek kes hebiin ku endame Restaxiza 
dewre Şah biin ... Hindek du-se sal beri kongre eaş biin ... 
Hi nde k ji hebôn ku ne layiqi KN bôn ii qet xizmeta wan di 
partiye da nebii ... Le hele ev kesane tene "Belego"yen 

Qasimlo bôn ... Em ji helbet diji ve yeke derketin ii me 
got ku ev metode ne metodeki demokratik e ... Gerçi em 
heşt hevalen ku niha bi hevra ne ji di we liste da bôn le 
disa me got ku di nav PDK-1 da adeteki baş heye ku ew ji 
hilbijartina demokrati e... Bo çi hiin vi adete baş tek 
didin ... Bila her kes azad be di hilbijartine da, neku tu 
hilbijeri ... Beji "ez filankes kandit dikim, dive tu reyi 
bidiyL." Eve ne demokratik e, dijdemokratik e ... Di 
encarn da ewan KN'yek hilbijartin ku ji delega %51 reyi 
dane we liste. Le hele %49 delege ji dij derketin ô di we 
tertiba Qasimlo da beşdar nabôn ... Bi nerina min ev 
metode di qet partiyek faşist da ji nine ku %49 delega çu 
nuner nebin, le hele %51 hemii niiner hebin ... U eşkereye 
ku eve dijdemokratiyet e ii di bingehin daji, hilbijartineki 
demokratik ne bii ... 

Listeyeke mecbUri bi delega dayne qebiil kirin ... KN ne 
hatiye hilbijartin, ji aliye Qasimlo ve hatiye tayin kirin ... 

• • • • Anku hun dibejin "hilbijartin" buye teyida 
"Be/ego" ya ... 

GADANI - Bele, bôye teyida "Belego"ya ... Eve ji tişteki 
gelek xelet e ... Ve yeke tesıreke pir xirab li ser piraniya 
hevalen partiye kir ... Pişti kongre ji Qasimlo ô Dr. Seit 
Şerefkendi digel fraksiyona xwe, program ii destUra partiye 
li gor xwesteken xwe guhurandin, revize kirin ... Bizava 
me ji, bizaveke diji diktetonyeta di nav partiye da bô ... Ev 
bizava me bizaveke bi mes'uliyetji bô. Heta we deme em 
wek PDK-1 bitenedi kuncikeke da biin ... Peywendiyek ne 
digel hezen Kordisıane ne ji digel yen trane hebii ... Başe 
weki em dibejin "Demokrasi bo İran, otonomi bo 
Kurdistan" ku niha ji şiara me wisa ye, hinge me hewceti 
bi hemô hezen İrani heye ... 
Dive digel hezen Kurdistan hevkariya me hebe ... Em li ser 
w e bir ii baweriye bii n... Le bel e e w li ser ve bir ii 
baweriye nebôn ... Pişti em ji wan ciida biin ii me da xôya 
kirin, me digel hemu hezan dostayeti dani... Helbet em 
narejin, em de rejime hilweşinin, le herweha di derbare 
peywendi danin ii hevkari çekicine da em gelek peşve 
çiine ... Her di seri da me şere digel Koroele bi biryara yek 
ali da rawestandin ... Le hele niha Fraksiyona Qasimlo ii 
Şerefkendi digel me şer dikin ... Diktetoriya di nav partiye 
da gihiştibô dereceyeke ewqas bilind ku qet endamek ji 
revebiriya partiye nedizani ka maliyet ii imkanen partiye çi 
ne ... 

•••• K ak Ce lll, diyare ku Qasimlo gruba rwe ji paşdeste 
xwe kiriye .. Anku qet ne heniyen ku dive ji alfye organa 
revebir ya partiye be ne zanin ji ji bo neziktirin hevale rwe 
negotiye? ... 

GADANI - Nexer, bi daxewe, digel wan ji diirôst 
nebiiye ... Gelek kar dikirin le em pir dereng pe 
dihesiyan... Miroveki serero, tekrev ii diktetor bii ... Bere, 
li destpeka şoreşe Qasimlo i wisa ne bii, baştir bii ... Diyare 
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Politik dJ1i5yde sağlananayıı 

fhiJ@[~hlıı1:a~:Yfaş~Jıba1ıdıt.··· 
(]elece~in bağiıfu;ıı: töpluıriunün, 
ba~ınisız kuDfrıı ve kuıi.ıluşlannı.n 
nüvelerinin.·şlırididen••oıuştuıul3Iak 
haJ.kın bağirt)Sızlık: biliriciliin ge}iş
tirilip gtiçleridirilınesiger~kil". ;; 

Orgütlenme, Kuzey Kürdistan devriminin tüm 
aşamalarında ivedi/igini ve önemini sürekli koruyan bir 
sorundur ... Klasik deyişle; zaten devrimci savaşım 
örgütlenmeden olamaz ... Kuşkusuz devrim sorunu 
sonuç itibariyle bir iktidar sorunu olduguna göre 
örgütlenmenin beyin ve omurgasını politik örgütlenme 
oluşturur ... Ve bugün Kürdistan politik arenasında 
sayısı birhayli kabarık, parti olarak yapıtaşmış veya 
"hareket", grup ve "çevre" olarak kümetenmiş politik 
örgütlenmeler var. Orgütlerin tüm bu nice/ 
kabarıklıgına karşın ortada hala ciddi bir örgütlenme 
sorunu duruyor ... Devrimin lokomotof gücü olarak ; 
güçlü ve yıgınsal tek parti düzeyinde olsun, pluralist 
yapısıyla birçok örgütten oluşan cephe olsun, 
nihayetinde belirleyici olan politik örgütlenmedir ... 
Orgütlenmenin bu boyutu tartışma götürmez ... Ne ki, 
kitleler yalnız politik örgütlenme içine alınarak 
örgütlenemez/er ... 
Politik öncü ister homojen yapı oluştursun, ister 
heterojen yapı kursun kitle içinde yapısal genişlik 
saglamaya çalışırken "seçici" davranır ... Bu bakımdandır 
ki, gerek güçlü örgütlenmelere sahip devrim süreci 
yaşayan ülkelerde olsun ve gerekse devrimi başarmış 
ülkelerde olsun parti veya degişik biçimiyle hareket 
veya cephe, toplumun görece az bir kısımını kendi direk 
politik yapısı içinde örgütleyebilir ... 
Geniş kitleleri örgütlülük zemininde tutmanın yolu 
sadece politik örgüt aracılıgıyla olmaz ... Çünkü 
kitlelerin geniş bir bölümü devrimi yürüten veya 
başarmış örgütün politikasını benimseselerde üye olup 
direk içinde olmayı çogu zaman istemeyebilirler ... Ama 
kitlelerin örgütlendirilebilecegi degişik araçlar 
oluşturulabilir. Toplumun degişik kesim ve gruplarının 
ivedi istemlerini program/ayan, özlük sorunlarıyla 
ugraşan organizeleşme/ere gidilir se daha yaygın kitlesel 
örgütlenmeler yaratılabilir ... Ve kitleler, çok çeşitli 
örgütlenmeler yaratılarak organize edilebilir/er ... 

Bu kısa yazımızın kapsamında örgütlenmenin 
sosyo-politik boyutunu ele almayacagız ... Kitleleri daha 
geniş yelpazede örgütlenme sürecine sokan bir diger 
önemli araç olan sosyo-kültürel boyut üzerinde kısaca 
durmaya çalışacagız ... 

lO 

·· · Kürailı~ll,<l~ i < 
~'sl;~&tiiı•i 

"Direnmek yaşamaksa, örg 

( Hasaıı.Ç.t:LiK.••·•· · •· ) 

Sosyo-Kültürel Orgütlenmenin Onemi ... 

Kürdistan da kitlelerin örgütlenmesinde önemli bir 
yanılgı var ve bu kronik bir şekilde hala sürüyor ... Bu 
da örgütlenmenin politik boyutunda çakılıp 
kalınmadır ... Kitlelerin örgütlendirilmesi gibi zor ve 
karmaşık bir görev, kısa yoldan örgütleme/ere gidilerek 
çözülemez... Toplumu tek tip örgütlenmeler içine 
sokup harekete geçirmenin olanagı yoktur ... 
Burada öne çıkan yanılgı toplumun iyi ve saglık/ı 
bilinemernesi hatta ranınamamasından kaynaklanıyor ... 
Oysa önüne devrim yapmayı koyan bir politik gücün ; 
toplumun tüm kesim, katman, kategori ve gruplarını 
iyi analiz etmesi gerekir ... Bu kapsamda sag/ıklı bir 
çözümleme yapılmazsa belirtilen bu kesimlerin istem 
ve özlemleri de saptanamaz ... Tüm toplum kesimleri 
güncel ve ivedi sorunlarından koparılarak sadece görece 
uzak istemlerini çözmeyi önüne koyan örgütlenmeler 
içine kolayca çekilemezler ... Burada öne çıkarılması 
gereken, toplumu tümden harekete geçirici 
mekanizmaları yaratmak ve örgütlenme agını bu 
temelde yaygınlaştırıp güçlendirmektir ... Orgütlenmenin 
bu boyutunda yakalanması gereken halka sosyo-kültürel 
örgütlenmedir... Yelpazesi hayli geniş olan 
sosyo-kültürel örgütlenme, toplum kesimlerinin 
demokratik, sendikal, akademik ve mesleki istem ve 
sorunlarını programlaştıran ve çözmeye çalışan 
organ/ardır ... Kürdistan' da gerek paralel, gerekse dikey 
ama her iki halde de kitlelerin yaygın bir şekilde 
örgütlendiri/me/eri toplumun özellikle çalışan 

kesimlerinin en genelde öz/ük sorunları ve giderek 
demokratik istemlerinin kazanımı için statülerine uygun 
örgütlenmelerin yaratılması yaşamsal önemdedir ... 
Ör n e g in işçilerin ekonomik ve demokratik 
örgütlenmeleri olarak sendikalar ne kadar önemliyse, 
köylülerin kooperatifierde örgütlendiri/me/eri o derece 
önemlidir... Aynı şekilde gençlik kesiminin, 
ögrencilerin, memurların, akademisyenlerin, esnaf ve 
sanatkarların, kadınların vb ... Bu türden sosyal ve 
kültürel örgütlenmelerin yaratılması ve 
yaygınlaştırı/ması kitlelerin tümden organize edilmeleri 
bakımından öncelikli veya sonralık/ı olsun bir bütün 
olarak savaşım sürecinin yükledigi görevlerdir ... 
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Bu türden örgütlenmeler de oluşturulmadan kitleler salt 
"ulusal baskıya" karşı savaşım sloganı altında ve yalnız 
politik örgütlenme içinde toparlanamazlar ... Kaldı ki, 
kitlelerin gerek sınıfsal ve gerekse sosyal, örgütsel ve 
politik bilinçlerinin geliştirilmesinin bir yolu da 
ekonomik ve sosyal yapılarına denk örgütlenmelerin 
yaratılmasıdır ... 
Kitleleri direk bir politik örgüt bünyesine çekmek çoğu 
zaman zordur ama güncel, ivedi ve özlük sorunlarını 
programlaştıran örgüt/ere çekebi/rnek o denli zor 
değildir ... Aksine kitle bu ivedi sorunlarını çözmede araç 
olabilecek örgütlenmeleri çoğu zaman kendisi bile 
kurabilmektedir ... lçinde yaşadığı gerek üretim süreci, 
gerekse çalışma koşulları ve daha bir çok sosyal sorun 
onu kimi zaman kendiliğinden ve kaçınılmaz olarak bu 
türden sosyal ve kültürel örgütlenmelere 
yöneltmektedir ... 
Bu anlamda toplumun tüm kesimlerinin yapılarına 
uygun demokratik örgütlenmesi zaman yitirilmeden 
baş/atılmalıdır ... 
Buna göre ; başta işçiler olmak üzere, topraksız köylüler 
ve genelde köylüler, memurlar, öğretmenler, 

akademisyenler, yazarlar, gazeteciler, çizerler ve genelde 

aydınlar, genelde sanatçılar, doktorlar ve genelde sağlık 
elemanları, avukatlar ve genelde hukukçu/ar, mimar ve 
mühendisler ve genelde teknik elemanlar, esnaf ve 
sanatkarlar, öğrenciler ve genelde gençlik ve kadınlar 
yaygın bir şekilde örgütlendirilmelidirler ... Bunun yanı 
sıra ; değişik toplum kesimlerinin harmonik yapısından 
oluşan doğa ve ekolojik sorunlar, insan hakları ve buna 
benzer istemler etrafında insanları biraraya getirebilecek 
örgütlenmeler de yaratılmalıdır ... Bu türden örgütler 
aracılığıyla da yığınla insanı organize edebilmek 
olanak/ıdır ... Bu denli zemini ve yelpazesi geniş yaygın 
örgütlenmeler hiçbir zaman güç dağınıklığı anlamına 
gelmez ... Aksine dağınıklığı gidermenin bir yolu da 
zaten kitleleri ürkütmeyen, güncel ve ivedi sorunlarıyla 
ilgilenen örgütlenmelerin yaratılmasıdır. Insanları bir 
arada, birlikte örgütsel çalışmaya alıştırmak, 

özendirmek, örgütsel çalışma bilincini geliştirmek, bu 
konudaki ürkeklik ve endişelerini gidermek bakımından 
da olsa bu şekildeki örgütlenmeler son derece önemli ve 
kitlesel organizeleşmeyi yaratmada son derece başarılı 

{jrgütletıın~ •• aıruun~polifik••gücüri••• · 
etkinli@tıiA Şağl~ıd.a esasen• .. • 
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birer kaldıraç işlevi görürler ... Bu alt ama ivedi görevleri 
kapsayan örgütlenme ağı, kitleleri birden ve topluca 
dinamize etmede de önemli kolaylıklar sağlamaktadır ... 
Aynı şekilde ortak sosyal ya da ulusal taleplerle ilgili 
savaşım sürecine de kitleleri bu araçları kullanarak 
katmak, harekete geçirmek daha olanaklı ve sağlıklı 
olabilmektedir ... 
Öte yandan bu tarzdaki demokratik örgütlenme, toplum 
içinde değişik güç odaklarının oluşmasına da yol açar ve 
monolitik örgütlenmenin sakıncalarını da önler ve 
toplum içinde demokraik ve plural örgütlenme zemini 
ni güçlendirir ... Kitleler, katılımcılık ve çok seslilik 
içinde ve daha sağlıklı bir örgütlülük sürecine 
sokulabilir ... 

Sosyal ve kültürel örgütlenmenin politik güç 
ile iliş kileri 

Toplumu sosyal pratik içinde eğiterek ilerietme ve 
örgütlendirmeyi öne koyan politik gücün zaten 
sosyo-kültürel örgütlenme planının olması gerekir ... Bir 
politik gücün, toplumu tüm gözeneklerine kadar 
örgütlendirebi/ecek bir örgütlenme projesi yoksa, 
savaşım anlayışı, devrim programı ve düşüncesiyle 
derin bir çelişkisi var demektir ... Devrimi hedefleyen 
politik güç, iktidarı hedefliyor demektir ... Iktidarı 
almayı planlayan politik gücün devrim sonrası 

kurum/aşmayı yaratacak sosyal ve kültürel 
organizeleşmeyi devrim süresince başlatması ve giderek 
kurum/aşmayı başarması gerekir ... Aksi halde en başta 
devrim başar1lamaz ... 
Politik gücün demokratik kitle örgütleriyle sıkı ve 
uyumlu ilişkisi sömürgeci rejime karşı savaşımın 
başarısının genel koşullarından biridir... Yaygın 
sosyo-kültürel örgütlenme savaşımın başarısı ve zafer 
için kaçınılmazdır ... 

Sosyo-kültürel örgütlenmeler direk iktidarı 

hedeflemeselerde, rejimin güçten düşürülmesi 

savaşımında temel bir işlev görürler ve politik gücün 
iktidarı almasını kolaylaştırır/ar ... Zaten rejim bir 
politik gücü tasfiye ederken en başta kitlelerin sosyal ve 
kültürel örgütlenmesini sıkı bir zapturapt içine alır ya 
da politik gücün yönetme ve yönlendirme fonksiyonunu 
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sıfırlamaya çalışır ... Bu kuşkusuz politik güç ve 
sosyal-kültürel örgütler ilişkisinde önemli bir tehlikeyi 
oluşturur ... Bir diger tehlike de ; bizzat politik gücün 
fazlasıyla ileriye kayarak. en genelde emekçi ve köylü 
yıgınlarının sosyal ve kültürel örgütlenmeleriyle 
baglarını koruyamamasıdır ... 
Politik örgüt - kitle örgütleri ilişkilerinde, politik 
gücün pozitif ideolojk ve politik çalışmaları 
yönlendirici olur... Karşılıklı pozitif etkileşim 
savaşımın daha istikrarlı yol almasını saglar ... Bu 
ikilemde kitle örgütleri de rejime karşı tavır almak 
durumundadırlar... Ya emekçi halkın çıkarı 
dogrultusundaki politik savaşıma güç vermek ya da 
rejim/e uyum aramak ... Başka bir seçenek yoktur ... 
Zaten sınıflı toplumlarda tarafsızlık en genelinde 
burjuvazinin sınıfsal konumunda yer almak anlamına 
geliyor ... Kitle örgütlerinde üye sayısı genellikle geniş 
ve yüksektir ... Bu nedenle söz konusu örgütler, politik 
güce kıyasla emekçi halk üzerinde daha büyük ve daha 
direkt etki gösterebilirler... Politik güç. kitle 
örgütlerinin etki ve gücünün artmasına yardım 
etmelidir ... Çünkü bu karşılıklı bagları da güçlendirir .. 
Politik gücün etkisi ve insiyatifini de arttırır ... 
Politik güç ile kitle örgütleri arasında ortak çıkarlar 
vardır ve bu nedenle birbirlerine sürekli karşılıklı 
yardımda bulunurlar ... Politik güç ile emekçi kitle 
örgütleri arasında büyük bir politik önem taşıyan temel 
örgütsel sorun, karşılıklı dogru ilişkilerin kurulması 
sorunudur ... Bu ilişkiler gönüllü oluşturulabildigi 
ölçüde başarılı olunabilir ... lktidarı ele geçirmede kitle 
örgütlerinin saglıklı yönlendirilmesinin önemi 
büyüktür ... Savaşımcı bir politik gücün büyük önem 
taşıyan örgütsel ilkelerinden biri. örgüt olarak geniş 
halk yıgınları ile sıkı baglar kurabilmesidir ... Politik 
örgüt içine kapanarak. kendisini sınırlayarak, izole 
ederek etkinlik saglayamaz ... Halk yıgınlarına geniş 
ölçüde dayandıkça onlardan güç kazanır ve bu 
çalışmalarıyla halk yıgınlarına hizmet eder ... 
Tarihin gerçek yaratıcıları halk yıgınları olduguna göre. 
tüm halk kesimlerinin enine boyuna sosyal ve kültürel 
boyutta örgüt/endirilerek savaşıma seferber edilmesi 
başarı ve zafer için zorunluluktur ... Halk yıgınları ya 
örgütlü ya da spontane hareket ederler ... Halk 
yıgınlarının spontane kalkışları ile ilgili örnekler 
kuşkusuz yok degil ... Ancak bu kalkış ve savaşlar 
genellikle kalıcı başarılaryaratmazlar ... 

Ama örgütlü ve amaca yönelik hareket ettiklerinde 
büyük ve kalıcı başarılar elde edebilirler ... Halk 
yıgınlarmı bu örgütlülük düzeyine çıkaranlar da, belirli 
sınıflar ve onların politik örgüt/eridir ... Politik örgüt 
yıgınlarla baglarını gerçekleştirmede, emekçilerin çeşitli 
karakter taşıyan örgütlerine dayanır ... Geniş halk 
yıgınlarının bu örgütlerde birleşmesi, politik gücün bu 
örgütler üzerindeki etkisi, yıgınların bilinç ve 
örgütlülügünün yükseltilmesi çalışmalarına olanak 
verir ... 

12 

Kürdistan da sosyal ve kültürel örgütlenme 

Kürdistan devriminin geniş halk kesimlerine dayanması. 
onları kucaklaması, halkın güç ve enerjisini harekete 
geçirmesi de politik örgütlenmenin yanı sıra yaygın bir 
sosyal ve kültürel örgütlenme agının kurulmasıyla 
olanak/ıdır... Gerek politik zeminde olsun gerekse 
demokratik eksende olsun örgütlenme bir bütün olarak 
savaşımı yükseltmek ve başarıya, zafere götürmek ve 
iktidarı almak için kullanılan temel araç/ardır ... Bu 
araçların yer, zaman ve koşullara göre saglıklı bir 
şekilde kullanılabilmesi bu alanda ulaşılan başarıyla 
yakından ilintilidir ... Bugün Kürdistan da nice/ gücü 
oldukça sınırlı ama sayıca yüksek politik örgütlenmeler 
var ... Ama sosyal ve kültürel alanda örgütlenme oldukça 
geri hatta yok denilecek ölçüdedir ... Oysa salt politik 
zeminde örgütlenme ile kitlelerin tüm kesimlerini 
sadece politik örgütlenme agının içine çekebi/rnek 
güçtür ... Ama daha önce de belirttigirniz gibi çeşitli 
toplum kesimlerini gereksinimlerine göre biçimlenen 
örgütlenmelere sevkederek onları geniş bir yelpaze 
içinde örgütlü savaşım içine çekmek olanak/ıdır ... Bu 
alandaki örgütlenme her zaman politik örgütün yönetim 
ve insiyatifinde olmayabilir ama bu sosyal ve kültürel 
alandaki örgütlenmelerin önemini asla azaltmaz ... Kaldı 
ki, politik alandaki örgütlenme gerçek boyutlarına 
oturtu/masa da sosyal ve kültürel alandaki 
örgütlenmenin gerçekleştirilmesi degişik toplum kesim 
ve gruplarının ivedi istem ve gereksinimlerini 
programlaştırmak bakımından zorunludur ... 
Buna göre ; Kürdistan da sosyo-kültürel alanda boşlugu 
agır bir şekilde hissedilen örgütlenmenin saglanması 
gerekir ... Oneelikle bu alandaki bagımlılıga son 
verilmelidir ... Bu alandaki örgütlenme gelecekte 
bagımsız Kürdistanın temel yönetim kurumlarının ilk 
temelini oluşturacaklardır ... O nedenle bagımsız temelde 
örgütlenme bu alanda da saglanmalıdır ... 

Bu aşamadan itibaren ; Kürdistan işçi/erinin, 

memurlarının. ögretmenlerinin, akademisyenlerinin, 
mühendislerinin. hukukçularının. doktorlarının. 

kadınlarının, gençlik kesimlerinin. köylülerin, esnaf ve 
sanatkarların. gazeteci, yazar, şair, çizer ve sanatçıları
nın. kısaca çalışan tüm kesimlerin ayrı ve ülkesel 
düzeydeki sendikalarda, birlik/erde. kooperatiflerde, 
derneklerde ve kurumlarda örgütlenmeleri gerekir ... 

Politik düzeyde saglanan ayrı örgütlenme artık sosyal ve 
kültürel alanlarda da başarı/malıdır... Gelecegin 
bagımsız toplumunun. bagımsız kurum ve 
kuruluşlarının nüvelerinin şimdiden oluşturularak halkın 
bagımsıı/ık bilincinin geliştiri/ip güçlendirilmesi 
gerekir ... Kürdistan toplumu politik ve demokratik tüm 
kurum ve kuruluşlarıyla bag ımsız olarak 
örgütlendirilmelidir ... 
Kürdistan' ın tüm çalışan kesimlerinin ve meslek 
gruplarının ayrı ve bagımsız örgütlerinin oluşturulması 
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görevi en az politik alandaki örgütlenme boşluğunun 
do/durulması görevi kadar ivediliğini ve önemini 
koruyor ... 
Bu alanda kurulacak ilk bağımsız ve ülkesel sendika, 
kooperatif, birlik, kurum ve dernekler Kuzey Kürdistan 
devriminin örgütlenme sürecine önemli bir ivme ve 
dinamizm kazandırdığı gibi savaşımın kitlesel boyutunu 
da arttılacak ve kitlelerin savaşım alanına çekilmesini 
kolaylaştıracak, savaşım moralini yükseltecek aynı 
şekilde sömürgeci rejime karşı ciddi bir örgütlenme ve 
moral üstünlük de sağlanmış olacaktır ... Böylelikle 
sömürgeci rejime karşı muhalefetin boyutları 
genişleyecek ve ulusal düzeyde tüm halk kesimlerine 
dayanduılacaktır ... 
Orgütlenme alanında politik gücün etkinliğinin 
sağlanması da esasen sosyal ve kültürel alanda 
gerçekleştirilecek geniş örgütlenme ağıyla olanak/ıdır ... 
Politik örgütlenme sürecinin dayattığı görevleri 
aksatmadan, geriletmeden sosyal ve kültürel alandaki 
örgütlenmeye de başlanmalı ve hızlandırılmalıdır ... 
Görev artık ; ülke düzeyinde sendikalarımızı, 
koopratiflerimizi, birlik, kurum ve derneklerimizi ülke 
adını kullanarak gerçekleştirmek/ir ... 
Kürdistan halkı ; tüm sosyo-politik ve sosyo-kültürel 
kurum ve organlarını ülkesel düzeyde ve çapta ve 
bağımsızlık temelinde oluşturma ve kurma hakkına 
sahiptir ... Bu doğrultuya yönelirken; sömürgeci rejimin 
baskıları bir yana, egemen ulusun sol çevrelerinden 
gelecek" eleştiriler", çıkarılacak pratik engeller, "teorik" 
yozluklar gibi özünde "misak-ı milli" ci tavır ve 
politikaların artık hiçbir "değeri" yoktur ve 
olmayacaktır! ... Kürdistan' ın bağımsızlık savaşımı her 
alanda ve düzeyde ayrı kurum/aşmayı gerektiriyor. 
Çünkü Kürdistan halkı, ayrı ve bağımsız devletini 
kurma yolundadır ... 
Bu görevin üstesinden gelmek elbette zor olacaktır. 
Ama zaten en büyük zorluk bağımsızlık savaşımını 
örgütlernek ve sürdürmektir ... Ve bu zorluklar da 
önümüzde duran görevlerdir ... 

Kürdistan devrim süreci, sömürgeci rejimin acımasız 
baskıları altında yol alıyor. Yaşamsal önem taşıyan 
örgütlenme çalışmaları politik düzeyde hangi koşullarda 
sürdürülüyorsa, sosyal ve kültürel boyutta da aynı hal 
ve şartlarda başiatılmalı ve hız/andırılmalıdır ... 
Direnmek yaşamaksa, örgütlenmekle direnmektir! .. 

17 Mart 1988 

e O 

HALEPCE'YI 
.> 

UNUTMA! 

Boyalı Türk Basını 

K d . . ' ve a erımız ... 

Westan XEŞE 1 Berlin 

Kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz 

Boyalı basının kocaınış yazarlan 1980'lerden önce Kürt 
kelimesini bile ağızlarına almaktan korkarken, 
Türkiye'de yaşayan herkes Türktür diyen, gazete baş 
köşelerine ve çay bardakiarına kadar "Türkiye 
Türklerindir" yazan ağızlar bugün Türkiye de Kürt 
varlığından sözetmeğe başladılar. Hayırdır inşallah! Biri 
dillerini serbest bırakalım derken diğeri "şarkılarını 
özgürce söylesinler" diyerek nerdeyse "kaderimizi 
tayin"e çabalıyorları Hem de bu kadar yoğun işleri 
arasında! Zavallı beyler sadaka mı dağıtıyorsun uz. Buna 
ihtiyacımız mı var zannediyorsunuz. Ünlü deyişle ; 
"Gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz"!.. 
Halkımız yeteri kadar bilinçlenmiştir. Birgün korkunuz 
başınıza gelecektir. Zaten halkımız neyi alıp 
almayacağına kendisi karar vermiştir, şüpheniz 
olmasın! .. 

Boyalı basının kocamış yazarlarından Hikmet Bil, 
Hürriyet gazetesindeki "Kıbns sorunu ve Doğudaki 
Kürtler" başlıklı köşe yazısında bakın neler söylüyor : 

"Kürtler Türkiye' de asla bir azınlık değildirler ... Çünkü 
onlar önce bizim gibi müslümandırlar sonra da asırlar 
boyunca hep birarada kaynaştığımız için tıpkı Lazlar 
gibi, Çerkezler gibi Tatarlar gibi Türk ulusal birliğinin 
artık bir parçası olmuşlardır. Kurtuluş savaşımııda 
kanlarını dökmüş canlarını vermişlerdir. Aralarında hala 
kendi dillerini konuşuyor/arsa bunun yadırganacak hiçbir 
yanı yoktur. Çünkü Lazlar da Lazca, Çerkezler de 
Çerkezce konuşuyorlar işte. Onemli olan bizim 
vatandaşlarımız arasında hiçbir fark gözetmemiş 
olmamızdır ... " 

Bu yazısıyla Hikmet Bil aslında bay Hikmet Bilmez 
olduğunu bir güzel ele veriyor. Bay Hikmet Bilmez 
birkez ; "Türkiye Kürdistanı"nda nüfusu yaklaşık 13 
milyon olan kürtler azınlık değiller. Ortadoğu da ise 
yaklaşık 25 milyon nüfusuyla kürtleri azınlık saymak 
için hem cahil hem de gafil olmak gerekir. Ve zaten siz 
bay Hikmet Bil ve sizin gibileri hem gafil hem de 
halkımızın düşmanısınız ... Ulusumuz yıllardan beridir 
ki etkin bir ulusal kurtuluş savaşımı başlatmış ve 
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GADANI ... Peşi di riipela 9 -a da 

ku we deme hewceti bi "semermiye" hebôye! Ji ber ku li 
Kurdistane kese ew nasnedikir ... Li mitinga peşi ya 
partiye min ew da naskirin ku ew Qasimlo ye ô sekretere 
partiye ye ... Herweha ji bo kesen ronakbir ji min ew da 
naskirin ku miroveki nasyar, zana ô kerhati ye ... Digel çu 
rexistinen lrani ji peywendiyen wi nebôn ... Çawa hate 
Tehran'e, ez wek berpirsiyare rexistina partiye ya 
Tehran'e digel geriyam ô min ew bi wan rexistinen 1rani 
da naskirin ku ew Qasimlo ye ... 

•••• Anku hemu imkanatiyen partiye yen mali u leşkeri 
di deste xwe da girtibfi.n ... 

GADANI- Bele. Her tişt di deste xwe da kom kiribô ku 
di dinyaye da tişe wisa kem tete ditin ... Gelek cara, du-se 
car, me je pirsiye ku partiye çi heye, çi nine ... Her di 
kongra 7. da serokhezek bi nave Ehmed Destani ji 
Qasimlo pirsi ô got: "Kak Doktor, niha wext hatiye ku 
em bizanin ka partiye çi he ye, çi nine ... " 
Qasimlo li ser ve pirse hers bô ô got : "Heta ez sekreter 
birn, nabe ku kes bizane ... " Li kongra 6. da ji her e w pirs 
hatiye hale. Herweha di çend plenumen partiye da ev pirse 
bôye behs ... Le hele her digot : "Kaka, pevist nine hôn 
bizanin ... Heke we baweri bi min nine, min biguhurin, na 
we baweri hebe ji xwe her tişti qebôl bikin ... " U herweha 
digot : "W esiyemama min li nik Partiya Sosyalist a 
Frense ye ... " 
Wexta ve care ez hatim Frense, min ji Partiya Sosyalist a 
Frense pirsi ku wesiyetnama Qasimlo li nik hewe ye ... U 
em bi nave PDK-1 1 Reberiya Şoreşger dixwazin ve 
wesiyetname bizanin ... Gotin : "Qet tişteki wisa nine, 
derew e ... Bo çi em wesiyetnama wi li nik xwe ragirin ... " 

•••• Tişteki seyr e ... Diktetoriyeke kesini daniye li nav 
partiye ... Ev nexweşiye li nav hindek hezen Kurdistana 
Bakfi.r jl heye .... 

GADANI - Mixabin, le hele wisa ye ... Bere digotin ku 
Barzani diktetor e ... Le hele bi baweriya min Barzani ji 
weki wi nebôye ... 

**** K ak Ce/il, peywendiya digellraq' e ji herhal w itene 
bi şexse xwe ve gireda bU ... 

GADANI - E w berpirsiyare peywendiyen derve bô ... Anku 
hemô kontaken derve, digel lraq ô yen di her di deste wi da 
bôn ... 
Ji bo ve yeke ew anku fraksiyon ji me bi awantajtir bôn ... 
Gerçi me niha dest bi peywendi danina kiriye ... Le hele 
wan niha ev imkan ji nine... Ji ber ku kes ji wan, ji 
kontaken derve agahdar nine ... Gelek peywendi hebôn, le 
bel e h eta e w ne hata kese nedikari di re bibin ... W exta ez li 
sala 1984-e li derve bUm, bindek peywendi min bi xwe 
danin digel sefareten dewleten sosyalist ô hind cigehen 

di... Min rapora ev peywendi ô hevditinen xwe da PB'ye 
ku bej niha ji di deste me da ye ... Le hele Qasimlo 6-7 
meha sefer dikir ô çu cara raporek raberi organen partiye 
nedikir ... Tişte bixwesta digot, yen nexwesta nedigot. .. 
Pişti ev hinde pirsan edi imkana pek ve xebata digel wan 
nemabô. .. He k e ~e d om bikira, hinge di bu xiyanet 
herarnberi xelke me ô eve derseke mezin e bo hemô hezen 
Kurdistan ku re nedine diktetariye ku cih bigre... Çiku 
zerareke m ez in me je girt ... 

•••• E w biryara "sosyalizma demokratik" ya di kongra 
7. da hatiye wergirtin, me bihist ku ev biryare adeta bi 
zora Qasimlo hatiye wergirtin ... 

GADANI -Ev biryaredi peş da bi dengen pirani hat~ red 
kirin ... Paşe Qasimlo sil bô, tôre bu ô ji salona kongre 
derket ô got ku ez naminim, kar nakim ... Kongre tehdit 
kir ... Paşe pirs disa hate "môzakerekirin" ... Hindek kesen 
ku cara peşin diji peşniyara Qasimlo bôn, dengen xwe 
guhartin ... Yek ji wan ji Hesen Şerefi bô ku niha endame 
PB'ya wan e ... Weki Hesen Şerefi desre xwe wek dijdar 
rakir, Qasimlo got; "kak Hesen, tu ji dijdari ... ". Şerefi go 
; "Na, kak Doktor, ez denga dihejmerim ... "!... 

•••• Qasimlo biraman u ideolojiya xwe ve kadroyekl 
Enternasyonala Sosyalist bu ... Dixwest ve ramane hakimi 
partiye bike ... 

GADANI - Bele ... Rastiyek ewe ku bindek kesen di ev 
role hilgirtiye ser xwe ku Dr. Qasimlo li ser sere wan bô, 
dixwest siyaseta wan berepeş hibe ... Heke siyaseta wan 
qazanca kurda ye ô tişteke didin kurda, em tiştek nabejin ... 
Le hele heke dixwazin kord bibin xôlam ô nokeren wan ô 
di emre wan da bin ô bi qazanca xwe kar binin digel tran, 
1raq ô Tirkiye, hinge eve kare şoreşgeri nine ... 

•••• K ak Celil, pişti kongra 8. hun ji cuda bun u we 
biryar da ku hUnji bi nave PDK-1 1 RŞ kare xwe ye siyasi 
bi rexislini bidominin. Rewşa we çawa ye? .. 

GADANI - Rewşa me baş e ... Her we roja ku em côda 
bôn ô me daxôyaniya xwe belav kir, hejmareke bilind ya 
endam, kadir ô peşmergen partiye hatin tevi me bôn, 
hevkariya xwe digel me di yar kirin ... Me xwe hem ji aliye 
siyasi ô rexistini ve hem ji ji aliye leşkeri ve zô rek ô pek 
kir ... Eve du sale, gelek micid em kare xwe berdewam 
dikin ... Sala peşi ji ber ku em xeriki konferanse bôn, kare 
me kem bô. Le hele xebat ô tekoşina ev sale peşvetir bô ... 

•••• Peywendiya we digel Micahidin çawa ye? .. 

GADANI - Her weki hezen di yen trani digel wan ji 
peywendiya me heye ... Her di seri da ku em dest vala bôn, 
me daxwaza hevkariye ji wan hernil bezen lrani kir ... Her 

>»»»> 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



HW 

niha ji em bi hevkariya xelke xwe ô hezen İrani kare xwe 
didominin ... Dewleta İraqe heta niha ji hevkariya me 
nekiriye ... Ji aliye mali ve ji qet hevkariya me nake ... 

•••• li aliye leşkeri ve ... 

GADANI - Bele, her ji aliye leşkeri ve ji... Ji ber ve 
yeke, me baweri bi peywendiya digel hemô hezan heye ... 
Ev yeke bo me prensibeke ... 

**** Şiara "Demokrasi bo Iran u Otonomi bo Kurdistan" 
her berdewam e? ... 

GADANI-Ev şiare di partiya me da her berdewam e ... 
Di konferansa 4. da ji hatiye teyid kirin ... U bele pirsa 
mate çarenôsi ji em qebôl dikin ... Di nav partiya me da ji 
riberiza ve pirse heye ... 
Di peşi da kongre an ji konferansek pek be, dikare ve 
ramane biguhure ... Hinge em ji de tabie raya gişti bin ... 
U bele, iro şiara me her weki bere "Demokrasi bo İran ô 
Otonomi bo Kurdistan" e ... 

•••• Kak Celll, reftara partiya Qasimlo'yan diyare digel 
we ne baş e ... 

GADANI - Mixabin, ji roja peşi heta iro ewan neku 
dostayeti, le her dijayeti ô dijminati digel me kiriye ... 
Tohmet ô ithamen neqenc li me kirine ô niha ji dikin ... Ji 
b ili ve yeke, gelek hevalen me girtin ô şehit kirin ... Re li 
peşmergen me girtine, çek je standine... Le bele 
peşmergen me her gotine wan ku em şere birakuji nakin ô 
çeken xwe dayne ... 
U heta niha ji gelek şeren dijwar digel me kirine ... Heta 
niha 7 hevalen me şehit kirine ... 2 ji wan her idam kirin, 
5 ji xistin kemine ô kuştin ... Her wan erişi me kiriye, re 
birine ... U bele, me tene xwe parastiye ... 

•••• Anku hun mecburi şere xwe parasıine kirine ... 

GADANI - Bele. Hem me xwe parastiye, hem ji em 
mecbUr kirine ku bersiva erişen wan bidin ... Heqeki meşru 
ye ku heke eriş be ser mirov, dive mirov xwe bipareze, bo 
parasıina xwe şer bike ... Gerçi em diji şere navini ne ... Vi 
şeri em bi qazanca dijmin dizanin ... Me ji hemô bez ô 
kesen welatparez daxwaz kiriye ku vi şere birakuji 
rawestinin, re le bigrin, mehkum bikin ku qazanca rejima 
İslami di vi şeri da heye ... Xizmeta gele kurd re da nine ... 

•••• Peywendiya we digel Komete çawa ye ... 

GADANI - Peywendiya me digel Komele baş e, 
dostayetiya me baş e ... 

•••• Şer nine ... 

GADANI - Nexer şer nine... Her di daxôyaniya 
côdabfine da me eşkere kir ku em şer digel Komele nakin ô 

ıs 

şere birakuji mehkum dikin ... 

İro ji şereki wisa em wek şereki neheq dizanin ... Di ve ev 
şere bete rawestandin ... Me yekali ev biryar daye ... 
Komele ji ev biryare qebul kiriye ... Me herweha biryar da 
ku digel Fraksiyone ji şer nakin, le bele ew her şere xwe 
diji me didominin ... Bersiveke pozitif nadin ... 

•••• Radyoya we ji heye ... 

GADANI- Bele, radyoya me heye ... U di roje da se cara 
ô her careke ji saeteke program heye ... Hem kurmanci -
sorani, hem ji farisi... 
Heftiye careke programa edebiyat ô h u neri ji heye ... 
Programek di ji heye ku deng ô behsen ji rojnarneo cihane 
kom dikin ô belav dikin ... Program ek ji bi na ve "Aweneyi 
Rasteqine" heye ku di ve programe da biraninen peşmerge 
tete xwendin ... Weki di ji helbet deng ô behs, tefsir ô 
propaganda partiye ô Mza peşmerge tete kirin ... 

**** Kak Celll, qet heremen azadkiri hene di deste 
peşmerge da ... 

GADANI - Niha di Kurdistana İrane da çu heremen 
rizgarkiri ninin ... 

•••• Bi awaye partizani şer ı ete kir in ... 

GADANI - Bele ... Em, Komele ô Fraksiyon bi awaye 
partizani şer dikin... Kare partizani dom d ike ô serketi 
ye ... Kare siyasi ji herweha bi dizi rete kirin ... Di nav axa 
me da binken leşkeri me ninin ... Li ser sinor diminin .. . 
Di nav heremen çol kiri yen Kurdistana İraqe da diminin .. . 
Li nav dol, newal, şax ô zozanan da ... Helbet jiyaneke bi 
zor ô zehmeti ye ... U bele peşmergeti wisa ye ... Jin ô 
zaroken me ji ev ade re jiyane girtine ... Di her m ere da kar 
ô tekoşin de dom bike ... Her niha weki digel te daxivim ji 
peşmergen me diçine nav welat ô xebat ô tekoşine 
didominin ... 

•••• Kak Celil, peywendiya we digel hezen Kurdistana 
lraqe çawa ye ... 

GADANI - Em hewil didin ô herweha biryara me ji heye 
ku em digel hemô hezen Kurdistani li çarali kontake 
daynin ... Ji ber ku di rewşa Kurdistana İraq da em digel 
beze n Kurdistana İraq zortir tekilav bône ... Kampen wan li 
Kurdistana İran in ... Kampen me ji li Kurdistana İraq in .. . 
Peywendiyen me digel hev hene ô eve tişteki tebii ye .. . 
Biryara me heye ku li ser bingeha birati ô dosti ô rezdariye 
hevkariya hevôdu bikin ... 

•••• Hat u çun heye ... 

GADANI - Ji ber ku sinor gelek hatine şidandin, hatin 
çôn gelek zehmet e ... U bele disa dibe .. 

•••• Qet nebe hewayekl dostayeti heye di navbera we u 
wanda ... 
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GADANI - Bele heye ... Ji xwe me qet ahengeki 
dijminati digel çu kurdeki bi şeref fı xebatkar nine fı nabe 
ji... 

•••• Kak Celll,lro li rojhi/ata navin rewşa Kurdistan bi 
gişti baş xuya nake ... Hem ji aliye siyasi hem jiji aliye 
leşkeri ve ... Hez ge/ekji hev be/av in ... Herweha di saha 
diplomasiye da ji ge/ek kem u kasiyen me hene ... U 
herweha ji bill we/aten sosyalist ge/ek ali u hezen 
navnetewi weki Enternasyonala Sosyalist, Amerika 
Yekbuyi u yen di dixwazin bi pirsa me ve mijul bin ... Li 
ser van, bir u baweriya we u partiya we çi ye? ... 

GADANI- Dive em di seri da İşareta we xetere bikin ku 
ew dewleten Kurdistan dagirkirine diji bizava gele me ya 
iro di navbera xwe da hevkariye daynin ... 
Ji ber ve yeke dive kurd iro ji her demi zooetrr li ser hev 
agahdar bin, haye wan ji hev hebe ... Zedetir digel hev 
peywendi daynin ... Heta ji bere zedetir hev bigrin ... Ev 
yekitiye fı hevgirtine heke li aliye leşkeri ve tesir neke ji 
li aliye siyasi ve li cihane hetmen tesirek, nişan dide ... 
Gerçi ji aliye leşkeri ve rewş ne baş e, ji ber ku heremen 
rizgarkiri nemane ... Le hele xebat dom dike ... Dive em 
giringiye bidine du tiştan : 
ı. Rez kirina xelk, anku pirsa rexistini ya di nav gel... Ku 
ev erkeki gelek gring e bo hemfi hezen Kurdistan ... 
2. Peywendiyen me digel hev xurt bin ... Haye me ji hev 
hebe ... Ji hev xafil nebin ... U bigihin baweriyeke ku pirse 
wek pirsa kurd binine peş ... Çiku ev ramane niha li 
zemine cihane da ji li peş e ... Hingavek heye ... W eki we 
goti, bindek ali hene ku bi pirsa me ve mijfıl dibin ... 
Helbet e w ji bo mesleheta xwe ve dikin ... Le bel e, di ve 
em ji ji ve hingave istifade bikin ... U kelk je werbigirin ... 
U nehelin ku ev pela bo suda kurda hatiye peş, bisekine ... 
Dive zedetir bikin ... Zedetir kirin ji tene bi hevkari fı 

hevgirtin fı hevdengiya hemfı bez fı rexistinen kurd dibe fı 
dive digel kurden li derveyi welat ji peywendiyeke xurt 
be te dan in ku zooetir propaganda pirsa kurda be te kirin ... 
Digel şexsiyet, bez fı rexisıinen siyasi yen Ewrupi fı 

Amerikayi ji zooetir peywendi bete danin, heta ku heqiya 
pirsa kurda zooetir bete peş ... Di ve em zooetir zore bidine 
propagande ku pirsa xwe rontit bikin bo hemfı gelen 
cihane ... Dive di ve pirse da em hemfı yekdeng bin ... 
Xebat fı propaganda neku teneli Ewrupa, di ve heta Afrika 
ji bete kirin ... Niha Afrika me nasnake, nazane ... Di ve em 
pirsa xwe bibine wedere ji ... 
Li Amerika Yekbfiyi pirsa me kem hatiye peş ... Dive em 
zooetir ber bi peş bibin ... Neku tene bo dewleta Amerika, 
herweha bo xelke Amerikaye ji... Ku heke senatoreki 
Amerikayi li ser pirsa me axift daku bo gele Amerika 
pirsa kurda xerib nebetin ... 
Di ve yeke da ji, kurden me yen li derveyi welat dive 
xebateke be westan b iki n ... Ronakbir fı karkeren kurd li 
derveyi welat erkeki gring hey e ku de tesira wan ji he be .. . 
Hevidarim ku ronakbiren kurd vi erke xwe bi cih binin .. . 
Ku peşmerge fı kadiren siyasi yen ku iro li welat 
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tedikoşin, beviya wan ji ev e ... 

•••• K ak C eli/, ji bo pekanina kongreyeke netewi an ji 
mecliseke netewi li seranseri Kurdistan ku bibe otorite li 
cihane bo pirsa kurda, hUn çi dibejin? ... 

GADANI- Helbet eve kareki hesan nine ... Tekoşineke 
bewestan, hevbiri fı wext dive ... Le bele heke bezen 
Kurdistan ji bo pirseke wisa gring bigihin hev, hinge 
tesireke beri mezin de bibe li hemfı cihane fı ji xwe bo 
bella pirsa kurd ji şertek ji şerta ev e ... 

•••• Kak Ce/il, Qasimlo di "muzakera" digel rejima 
İr ane da hat kuştin ... Li ser ve çe nde çi dibejin ... 

GADANI - Diyare ku me di daxfıyaniya xwe da ji kivş 
kir ku ev kuştine necamerane ye ... Ev terore me mahkum 
kir .. Heta me ji dewleta Avusturia xwest ku lekolineke 
micid li ser ve terore bike ... Wexta ez çfıme Avusturia, 
hevditineke min çebfi digel cihgire wezire derveyi welat ye 
A vusturiaye... Di we axiftine da ji min gote ku ve bfıyere 
sist negirin ... 
Me raste rast gote wan ku em weki kurd xwfıngiren 
Qasimlo ne ... Ku ew ji gihiştine we baweriye ku İraniya 
ev kare kiriye fı xerike dadgahe ne... Hi ndi ku 
"mfızakere"ye! .. Di ve rewşe da ya rasti em "mfızakere" 
tişteki xewn fı xeyali dizanin ... Bi baweriya me ewe ku 
hfıkmeta İrane zor fı stema xwe zedetir kiriye... Di 
Kurdistan e da bere 200 hezar erteş hebfı ... Le be le niha ev 
hejmare bfiye 250 hezar ... Ji ber ku ew erteşa di deme şere 
digel lraqe da li lraqe bfıy paşi paşekişe hatin li Kurdistane 
bi cih bfın ... Helbet ev qas hejmareke bilind ya erteşe 
diyare bo serkut kirina gele kurd li Kurdistane ye ... Bi 
bezaran girtiyen siyasi li zindana hatine şehit kirin... Li 
Kurdistane ji ev kare tete kirin ... Pişti şerrawesta digel 
İraq, bi sedan kes li Kurdistane hatin idam kirin ... Niha 
listeyeke piçfık di deste me da heye ku nave 72 kesan te da 
ye ... Ev liste ya yen idam kiri fi yen hatine kuştin e ... 
Helbet bejmara kuştiya ji ve gelek zMetir e, le hele eve 
her listeke piçfık e ... 135 bajaren piçfık fı gund hatine 
weran kirin ... Pişti şerraweste li herema Bane, Mahabad fı 
Urmiye ev weraniye hatiye kirin ... Disa bejmara cigeben 
werankiri ji bejmara ve lista piçfık zooetir e ... u hele tene 
ev çende me bi dest xistin ... 
Em xerik in bej agahdariya bi dest bexin ... Xelke wan 
bajer fı gunda ji, pirani ya wan revine İraqe an ji çfıne nav 
bajeren di yen hane... Ev tişt baş dide xfıya kirin ku 
rejima Koroara İslami neku ber bi başiye ve çfıye, her bo 
her ber bi xirabiye ve çfıye ... 

Hindek dibejin ku rejim ber bi liberalizme ve diçe ... U 
em di w e baweriye da ni nin... Rejim zooetir ber bi 
kevneperesti fı diktetonyete ve diçe ... Ev rejimenikare qet 
pirsgirekeke kriza siyasi, abori fı civaki ji çareser bike ... 
Her nake ji... Herweha pirsa Kurdistane ji nikare çareser 
bike... Li aliye di, qet rumeta ve rejime ji nemaye li 
timami cihane ... Dinya hemfı hane wek dewleteke terorist 
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dizane ... Ji xwe li seranseri İran terora dewlete di dereca 
beri bilind da ye .. Li Kurdistane ji rejim dubare zulme 
dike ... Hem ji aliye kurdbfini, hem ji ji aliye sunni bOne 
Kurdistan dubare li bin fişar u tedaye da ye ... Şiara me ; 
"Demokrasi bo İran, Otonomi bo Kurdistan" e ... U bele, 
ev rejime neku tene otonamiye nade Kurdistane, herweha 
ew mafe azadi u demokrasiye nade xelke Kum, İsfahan u 
Meşhede ji ... Ku ev dere merkezen gring yen Şiiyere ne ... 
Çiku wan bir u baweri bi mafe mirovi nine, bi 
demokrasiye nine ... Diji sunniyete ji ne, çiku dibejin ku 
em hôkmeteke Şii ne ... 

**** Kak Ce/ll, di ve niqte da diyare ku hıln qet hazir 
ninin ku peywendi daynin di gel rejirruı İrane ... 

GADANI - Ji ber ku mahiyeta rejime wisa ye ku weki 
me behs kiri, ew qet nikare mare azadi u demokrasiye bide 
gelen İrane u bi taybeti Kurdistane... Eve deh sale ku di 
navbera me u wan da xwun dirije ... Ji ber ve yeke, her 
gotubej u runiştin u hevditina digel ve rejime, hukmete, 
dewlete em bi tişteki xirab dizanin ... 
Bi baweriya me peywendi digel wan, bir fi baweıiya xelke 
me ya şoreşgeri zeyif dike u heqaniyet u meşrôiyeta ve 
hukmete dide teyid kirin ... Ji ber ku ev hukmete, 
hukmeteke kevneperest e, baweri qet bi awayeki mirovi, 
ehlaqi fi demokrasiye nine, ji ber ve yeke li gor baweriya 
me peywendi digel rejime ne rast e fi em pevist ji 
nazanin ... Digelrejimeke weha ... Madem ki, mahiyeta ve 
rejime wisa ye ... Bir fi baweriya we wisa ye fi wisa 
dirame ... Herweha em kurd li hemu esmane İran qet 
ronahiyeke demokrasiye nabinin di deme ve rejime da ... 
Bo ve yeke runiştin u hevditina digel ve hukmete em xelet 
dibinin ... Gotubeja digel rejime kareki xireb e ... 
Ji ber ve yeke peywendiya Qasimlo'ya em şaş fi xelet 
dibinin u niha ji her pişti kuştina Qasimlo ji peywendiya 
wan dewam dike, runiştine, axiftine digel rejime ku em pe 
agahdar in ... Tişteki xirab dikin u hem kulaveke li sere 
xwe didin u hem ji li sere xelk dadinin ... U em hevidarin 
ku herçend ew diji me şer ji dikin, le bele em wek kurd 
naxwazin ew bi deste rejima İslami bene kuştin ... Hevidar 
im ku firuye rejima İslami nexwin ... U dawi bi gotfibeja 
digel rejime binin ... Digel xeletiyen xwe, runiştin bi 
rejme ra axiftin ... Rejime ji di "müzakere" da Qasimlo 
kuşt ... Ji ber van hemu sebeba peywendi, gotfibej u 
runiştin digel ve rejime dive neyen kirin ... Hemfi hezen 
Kurdistan digel hezen İrani dive opozisyoneke pahn u 
berin pekbinin u dewami tekoşina xwe bikin ku heta ve 
rejime bihilweşinin ... U hukmeteke demokratik u plôralist 
li cihe we damezrinin ... 
**** Pişti kuştina Qasimlo, rojnama Kurdistan Press 
digel endame PB ya wan Hesen Şerefi gotubejek kir. 
Şerefi dibeje ku agahlya PB bi hevditina Wien nebuye ... 
Evetete çi rruıne! .. 

GADANI -Eve tişteki tebii ye bi baweriya min ... Çiku 
gelek tişte wiha bOyne ... Li van deh salen dawi da ku em 
ji hinge wek endame PB bfin, agahiya me bi gelek pirsan 

nedibO ... W eki em ketine nav eniya digel Micahidin, pişti 
hate imza kirin heftiyeke me pe zani ku em ketine nav 
eniye... Neku tene Hesen Şerefi dibeje, her weki Mela 
Ebdula Heyaki hali beşdari merasima cenaze Qasimlo bOy 
li Paris' e, wi ji gotiye ku agahiya PB'ye bi ve muzakera 
dawi nebfiye ... PB 'ya wan bi gişti li pirsa peywendiya 
digel rejime agahdar in, ji ber ku biryara wan e .. U bele 
rast e ku agahiya wan nebfiye ji we hevditina dawiye ... Ev 
ne kare yekemin ye Qasimlo bO ye ku beyi agahiya PB kar 
dike ... Ev hemfi nişan didin ku di Fraksiyona wan da çend 
tekrevi fi diktetoriyet hebfiye ... Em hevidar in ku ew 
rexnen me diji diktetoıiyet fi dijdemokratiyete kiri, li 
peşçav bigrin ... Ku bizanin ramana diktetonyeti çu cara 
nikare peşda hiçe... Serkevti nabe... Dive awaye 
demokratiki bi kar binin li nav fraksiyona xwe ji... 

**** Pişti kuştina Qasimlo ihtirruıla yekitiya we u wan 
çi ye? 

GADANI - Pişti kuştina Qasimlo, gelek dost fi hevalan 
doz kirin ku em u ew disa bibine yek. .. Me ji got ; em ne 
diji yekgirtine ne. U hele, em li ser tışten şexsi ji wan 
cfida nebfin, li ser pirsen ramani fi siyasi cfida bfine ... 
Heke pirsen prensibi bene hale, hinge em hazirin runin u 
pirsa yekgirtine baxivin ... U hele iro di navbera me fi 
wan da şer heye ... Ya rasti erişen wan her berdewam in ... 
Heta niha 7 hevalen me kuştin ... 
Em şer nakin, heke em ji bikin ew bi şev fi roj de şer 
bikin ... Şere propagandeyi u çekdari dikin ... Şer bete 
sekinandin, bejin ku ev şere xirab e, mehkum bikin u 
bejin em şer nakin, hinge em'e runine ser mase u riberiza 
pirsgireken xwe bikin ... Heke em gihiştine hev, pek ve 
kar dikin, negihiştin hev ji, hinge ew wek partiyeke cuda 
em ji wek partiyeke cfida kar u xebata xwe bidominin ... Ji 
xwe di mercen iro da gelek zerôri ye ku hemfi hezen 
Kurdistan h ev bi gri n u ev yeke erkeke diroki ye... Çi 
kesek diji ve pirsa yekgirtine raweste, hinge di diroke da li 
peş gele xwe berpirs e fi dive bersiva xwe bide ... 

**** Pişti Qasimlo hat kuştin, Dr. Seit bu sekretere 
PDK-1 ... Bir u baweriya Dr. Seit çawan e ... Gelo dikare 
cihe Qasimlo tiji bike u herweha dikare yekitiya partiye 
bipareze ... li ber ku herçend kemasi, şaşi u xeletiyen 
Qasimlo hebun ji, miroveki zana, nasyar u xwudan 
tecrUbebU ... 

GADANI - Wexta em ji Fraksiyone cfida bun, me got 
Fraksiyona Dr. Seit Şerefqendi u Qasimlo ... Anku, 
herçend Qasimlo sekreter ji bO me nave Dr. Seit ani peş ... 
Bi baweriya me her çi kare xirab u nebaş li nav partiye 
dihate kirin, ji bin sere Dr. Seit derdiket. .. Dr. Seit ne 
miroveki bi exlaq e, ne miroveki xweşgo ye, ne miroveki 
tekaşer e u kevne jiyana wi ji ne paqij e fi disa ne 
kurdperwereki sadiq e ... Şerten iro wisa hatine peş ku ew 
bfiye sekreter ... Tene em daxwaz dilcin ku ew di bir u 
baweriya xwe da, di pratika xwe da, her di seri da ji bo 
peşeroja xwe, xwe ji nu ve ji peşçav derbaz bike ... Heke 
ve bike, dibe ku hinge kare berpirsiyariye qedereke 
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bidom'ine ... Na, heke wek bere bim'ine, ji ber ku mirovek'i 
d'iktetor e, tekrev u be bir u bawer'i ye, nikare 
berpirs'iyar'iyeke wisa giran li ser milen xwe ragire ... 
Gelek zehmet e ku cihe Dr. Qasimlo j'i bigre ... Ji ber ku 
Qasimlo j'iyaneke bi tecrfibe u direj ya siyasi hebfi ... Digel 
Tudeh'e kar kiriye, di nav PDK-1 da xebitiye u ev 10-15 
sal bU ku sekreter bU ... Li timarnı c'ihane nasyar bU ... Ji 
ber ve yeke cihgirtina w'i piçek zehmet e ... Le be le, wek'i 
me goti Dr. Seit xwe li ber çav derbaz bike, xwe nu bike 
belki hinge bikare demeke berpirs'iyar'iye bike ... Le heke 
wek xwe u here bim'ine, nikare vi karl bidom'ine .. . 

**** Kak Celil, her çend hun niha li Iraq in u dewleta 
lraqe qet hevkartya we ji nake ... U be/e, hukmeta lraqe 
gelek eziyet il tedaye li kurde lraqe dike, gelek navçen 
Kurdistane çol kirine ... Qetliama Helepçe li bira we ye .. 
Li ser van pirs u buyera hun kiryaren hukmeta lraqe 
dikarin eşkere mehkum bikin ... 

GADANI ·Her pişti qetl'iama Helepçe, hevalen me li 
Ewrupa belavokek belav kirin u ev kiryare ıiıehkum 
kirin ... Ev kiryare, kiryareke nemirovane bU ku li timarni 
dinyaye deng veda u hate mehkum kirin ... Her hukmeta 
İraqe ji ve yeke qebul dike ... Neku tene dewleta İraqe, her 
:.ı u çi dewlet, li ki dere kiryareke dij'i mirov'i bike, dive 
bete mehkum kirin ... Heke em wek'i kurd, kiryaren wisa 
mehkum nekin, her raste rast ne bejine wan ku ev kare we 
kareki xirab e, dij'i mirov'i ye, hinge em nikarin parezeriya 
maten xwe bikin ... 

**** Anku peywendiyen digel dewleta dive ne bine 
manie golinen heq, rast u pevisti ... 

GADANI • Bele ... Bi baweriya me j'i dive wisa be ... Her 
çi peywend'i digel dewletek an j'i hezek, dive bi qeyd u şert 
nebin u li beramber kiryaren neqenc, nebe sebebe sistlye u 
bedengiye ... Bi taybeti bo kurda ... Dive peywend'iyen me 
yen digel dewleten ku kurd le bindest in, di ve zerara kurda 
te da nebe li her ciheke ... Heke di peywend'iyen me da 
zerara kurda te da be hinge ne tene kareki xirab u dij 
mirov'i ye, herweha dij'i kurd e j'i... U em hev'idarin ku hiç 
hezeke kurd naçari "peywenöıyeke" wisa nehez nebe ... 

Le bel e, bi daxewe di vi war'i da tecrfiben tahl me hene ... 
D'isa em hevidarin ku ew tecrfiben tahl, di d"ıroka gele kurd 
da u di van 10-15 salen dawi da careke öı dubare nebin ... 
Di ve haye kurd li kurd be ... Dive kurd, kurdi bipareze ... u 
pek ve bo parastina maie kurda hewil bide ... Peywenöıyen 
wisa bi qeyd u şert digel her dewlet u hezeke, em mehkum 
dikin ... 

**** Kak Celil, em hemu kurd gelek ji dil hevkariya 
bizava gele Filistin dikin ... Li her dere u li her dem diji 
kiryaren dewleta /srail derdikevin ... U be/e, em dibinin 
Rexisıina Rizgariya Filistin, li hember kiryaren dewleten 
dagirkeren Kurdistan bedeng dimine, denge xwe bilind 
nake ... Taybeti di deme qetliama Helepçe da di seri da 
YaserErefat u serokatiya PLO kiryara dewleta lraqe 
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mehkum nekir, qet nebe sempatiyek nişani gele kurd 
neda ... Li ser ve yeke baweriya we çi ye ... Di van 
nezikatiya da hun rasti Yaser Erefat hatin ... Hetmen 
deliveyek peyda bUye ku hun li ser van pir sa jf di gel wan 
baxivin ... Bfr u baweriya wan çi ye, hem li ser van buyera 
hemji li ser gişti pirsa Kurdistan ... 

GADANI • Bele ... Me wext d'it ku li ser van pirsa j'i 
baxivin ... Ya rast'i, bi gişt'i li ser pirsa kurda bir u 
baweriya wan min baş d'it. .. Pozitif diramin ... 
Di her axiftina xwe da behs kirin ku dive gele kurd rizgar 
be ... Herweha li ser pirsa yekitiya kurda ji disekinin ... 
Taybeti li ser pirsa kurdistana İraqe digel Yaser Erefat 
axiftim ... Me gote ku dive hfin tesireke li ser hukmeta 
İraqe bikin, çiku hfin u hukmeta traqe doste hev in ... Me 
je xwest ku ji bo çareserkirina pirsa kurda li İraqe bi 
şeweyeki rast u heq, bixebitin, tesire li ser hukmeta İraqe 
bikin... Erefat bi xwe qewil da ku digel berpirs'iyaren 
hukmeta İraqe u taybeti j'i digel Seddam bixwe baxive ku 
çareseriyeke bo ve pirse bib'inin ... Herwek'i te j'i behs kir, 
bawer'iya me kurda li ser pirsa Filistin gelek baş e u 
pozitif e ... Gelek teda li gele Filistin hatiye kirin ... Dive 
ew j'i bigihine heq u hiquqe xwe ... Rexistina Rizgariya 
Filistin j'i bigihe amanca xwe ... Ji xwe dewleta Filistin 
hatiye ilan kirin ku ji aliye 96 dewleta ve hatiye nas 
kirin ... U em dixwazin bizava Filistin dewleta Filistin u 
Rexisıina Rizgar'iya Filistin j'i li ser pirsa me kurda hfir 
be ... Çiku em derde hev baştir dizanin ... Helbet dive em j'i 
li gor imkanen xwe hevkariya wan bikin ... Ji xwe çi 
pev'ist'i bfiye me kiriye ji ... Gele kurd xwe çu cara ji pirsa 
Filistin dur nekir'iye... Piştevan'iya rast'in digel wan 
kiriye ... Ji xwe ew j'i itirafi ve çende dikin ... Gelek kurd li 
Li b nan e u gelek ci hen di bo gele Filistin şehit bfine ... 
Helbet em ne li we hev'iye ne ku ew ben bo me şere 
çekdar'i bikin ... U bele, ew j'i dikarin piştevaniya siyasi u 
gelek tişten öı digel me bikin ... Hem li saha c'ihane, hem 
ji li welaten Ereba da ... 

"'*** Kak Ce/il, em neziki dawiya gotubeje bun ... U 
bel e, yek du niqte di ji he ne ku bipirsim ... 
Şere çekdari dom dikeli diji Iran u lraqe ... Başe, dive li 
nav bajeren Kurdistan, di nav xwendekar, karker, sinetkar, 
karmend u ronakbiran da ji ji aliye siyasi u rexisıini ve 
be te kar kirin ... Tekoşin her te ne bi ş ere çekdar i, bi gunda 
u çiya bete teng kirin, izole kirin helbet baş nine ... Dive 
tekoşin li her ali u bi her awayi be te bilind kirin ... U be le 
kurde lraqe pirtir xwe bi şere çekdariya çiya u gunda teng 
digrin ... Xebata siyasi u rexisıini di nav bajeran da an 

'nakin an ji behez in ... Ev xeleti u he ta dikarim be jim ev 
xetereji bo Kurdistanalraneji heyean ne? ... 

GADANI.- Dive em qebul bikin ku gele kurd daim 
ehemmiyeteke mezin daye kare çekdar'i neku kare siyasi... 
Le bele, iro piran'iya hezen Kurdistane edi gihiştine we 
baweriye ku di ve giraniye, bidine kare siyasi... 
U ev j'i helbet di nav xelk da dibe... Heke rojek şere 

»»»» 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Hw---------------------------------------------- 19 

çekdari destpekir daim gele rezkiri hevkariyeke xurt nişan 
b ide ku serketin hibe ... 
Me ev tecrôbe heye li şere se mehi da ... Xelk hat daket 
meydana u hukmeteke weki ya Şah nikari xwe ragire u 
çfı... Di şere se mehi da ji xelk li hernil bajeran 
pişte·,aniya berxwedana peşmerga kir ku em di şere çekdari 
da serketin fı Xumeyni mecbur bu ku got werin em şer 
rawestinin ... Ev tecrôba me tecrôbeyeke gelek nezik u 
berbiçav e .. Em hevidarin ku em u hemu hezen siyasi ji 
van tecrôba kelk werbigrin fı ehemmiyeteke mezin bidine 
kare siyasi... Heta carna li nav bajera ji şere çekdari bete 
kirin ... U em hevidarin ku em hernil di van karan da 
serbikevin ... 

**** Kak Celil, bawerfya we li ser rewşa iro ya rejima 
lrane çawan e ... Pişti Xumeyni mir, dewre Rafsancanı 
destpekir ... Ferqfyek heye ... Hilweşfna rejime nezfk e an 
ne ... 

GADANI - Herweki me behs kiri, ne şerrawestan, ne 
mirina Xumeyni tesireke mezin li ser siyaseta Komara 
İslami nekir ... Komara İslami li ser siyaseta xwe ya xelet 
her berdewam e ... Xerike ku ji izolasyona cihan i be te 
der ... Zor hewil dide ku ji ve izolasyone derkeve ... Le hele 
ew dijayetiya di navbera wan da hej delive nedaye ku 
bikarin di vi wari da gavan bavejin ... Heke şere tran fı 
İraqe bi timarnİ xilas be fı ew bigihin aşitiyeke, belki 
rewşa wan kemeke baş hibe u bikarin biminin ... Le hele, 
ji bo hukmeteke çareseriya pirsa ekonomiye gelek gring 
e ... Ji ber ku wan nikariye ve pirse hel bikin, çareke bo 
llekariye bibinin, pirsa nerazibfina xelke ji aliye siyasi ve 
hel bikin fı kriza siyasi bi gişti çareser bikin, heviyek nine 
bo wan ku bikarin gelek direj li ser hukim biminin ... 

Le hele, hilweşina wan ji kareki wisa hesan u sade nine ... 
N ezik ji nin e... Ten e li seranseri İran pekani na 
opozisyneke fıreh dikare hilweşina ve rejime nezik bike u 
alternativeke demokratik arnade bike fı hukmeteke 
demokratik u pluralist li cihe wan dayne ... Ji ber ku 
opozisyoneke wisa bi qewet li hale nine, hilweşina wan ji 
wisa nezik xuya nake ... Le hele, mana wan ji wisa hesan 
fı direj nine ... Heke gel rabe ser piya çawa hukmeta Şah 
tek birin, wisa ji dikare hukmeta axunda (Ayetullaha) 
hilweşine ... Ji bo ve yeke ji weki me goti hevgirtineke 
fireh li hernil hane pevist e... Helbet dive himayeta 
bizaveke piştevaniya li derveyi welat ji he be... Ji bo 
pekanina himayeta li derveyi welat dive em gelek kar 
bikin daku mahiyeta ve hukmete baş bidine nas kirin, ron 
kirin .... Ku ev hukmete diji maie mirovi ye, terorist e, 
mirov kuj e .. Bi tekoşina opozisyona nav welat fı bi 
hevkariya bizava piştevaniya derveyi welat rejim de 
hilweşe u li cihe we hukmeteke demokratik fı pluralist cih 
bigre ... 

**** Kak Celfl, gelek spas bo ve hevpeyvina direj, 
terker u bi qfmet ... We agahdariyeke pir fireh u kur da ~ 
me ... Di dawfye da u bi riya rojnama me mesajeke .we ~ 

~ 
heye bo gele Kurdistana bakur, bo gişti gele Kurdistan... ~ 

GAD ANI - Ez ji gelek spas dikim ku w e ev hevpeyvine 
digel min kir u herweha delivek da min ku öır fı baweriyen 
me bi we ra bigihinim ... Di dawiye da, peşniyara min ewe 
ku her kurdeki bi bir u bawer, pirsa netewi pir gring u 
micid bigrin ... Taybeti ji ronakbiren me daxwaz dikim ku 
ve pirse bi pirseke bingehin bigrin ... Çi li nav xwe çi li 
derve hewil b idi n ku pirsa me deng vede u bilind b ibe ... Bi 
taybeti peşmergen me, kadir u aligiren me ku iro di şer da 
ne, hevi u daxwaz dikin ku kes u hezen welatparez yen 
kurd hev bigrin ... 
Li derveyi welat ji xebateke ji dil u bi yekbfiyi bete kirin 
ku hevkari u piştevaniyeke xurt bete wergirtin bo xebat u 
tekoşina nav welat. .. Erke gring ye wan yek ji ewe ku 
rejimen diji gele kurd teşhir u ifşa bikin fı behse gele kurd 
u Kurdistane bikin ... U herweha bi ve riye serinca gelen 
cihane her bi pirsa kurd ve rabikeşin ... Hevi u daxwazek ji 
ewe ku hezen kurd digel hezen di yen welaten ku te da 
dijin ji opozisyoneke pek binin daku hukmeten 
demokratik binine ser kar ... Hevi fı daxwaza serkevtina we 
fı hernil tekoşeren gele kurd dikim ... U herweha hevidar im 
ku rojeke gele me ji de wek gelen dinyaye bi serbesti u 
azadi bijitin ... 

**** Gelek spas kak Celil... Em ji hevf u daxwaza 
serkevtina we dikin ... 

Çile 1990 

Kendi kaderimizi • • • Baştarafı sayfa 13 de 

ba~msızlı~ için tek kişi kalıncaya kadar savaşmaya and 
içmiştir. Dini alet ederek bilinçsiz halkımızı 
sömürdüğünüz doğrudur ... Ama arbk halkımız bu silahı 
kullanmanızada fırsat vermeyecektir. 
Halkımız sizinle müslüman değildir. Ayrıca 

müslümanlık sizinle kalmayı da gerektirmiyor ... Buna 
da halkımız karar verecektir ... Halkımız güzel ülkemizi 
devletinizin sömürge zincirinden kurtaracaktır ve 
bağımsızlığını kazanacaktır. ''Eşkiyasıyla, teröristiyle, 
din adamıyla" tüm halkımız bunda hemfikirdir. Hiçbir 
zaman "ulusal birliğinizin" bir parçası olmadık ve 
olmayacağız! Bu çabalarınız boşunadır!. .. Halkımızı 
daha fazla asimile edemeyeceksiniz. Yüz yıllardır 
halkımız başınıza yıkılasıca devletinizin tüm yasaklama 
ve haskılarına rağmen dilini, kültürünü ve geleneğini 
koruyabilmiş ve korumaya da devam edecektir. Hiçbir 
güç halkımızı bu mücadeleden alıkoyamayacaktır. Siz 
şimdi ırkçı ve şoven bir hareket yaratarak tüm dünya 
türkleriyle ilgilisinizi Kıbns türkleri, Bulgarya türkleri, 
batı Trakya derken şimdi de Azeri türklerinin, tüm 
soydaşlarınızın kaderini tayin etmekle meşgulsünüz! 
Kürdistan halkı ise ; kendi kaderini kendisi tayin 
edecektir. Bu konuda sizin gibi hadini bilmezlerin, 
bilgisizlerin "bilgi kırıntılarına" hiç ihtiyacı yoktur. 
Halkımız özgür ve mutlu yaşamını kendi gücüyle 
kazanacağı ba~sız Kürdistan da kuracaktır. ---
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17 Mart 1988 ve Halepçe 

" •.• Halepçe soykırımı üstünden iki yıl geçti ••• Ne acı ki, 
duyarsızlık egemen oldu ••. Binierin ölüşü kanıksandı adeta! .. 

Insanlık adına acı verici bir sonuç ••. " 

1988 Newroz'u Kürt halkı bakımından oldukça acılı 
geçti. Irak rejimi, Güney Kürdistan'ın Süleymaniye 
kentine baglı Halepçe kasabasına, havadan ve karadan 
kimyasal bomba yagdırdı ... Halkımız güzel mart ayında, 
ulusal bayramı olan Newroz'a girmek üzereyken 17 
mart günü kan ve göz yaşına boguldu ... 
İkinci dünya savaşı sonrasında dünya insanlıgının 
yaşadıgı en kitlesel ve acımasız katliamıydı Halepçe 
soykınmı ... 
Onbine yakın kürt insanı öldürüldü ; bir o kadarı da 
yaralı ve yüzbinlere varan bir zorunlu göçle Kürdistan'ın 
Sülaymaniye- Rewandiz havzası "çöl" haline getirildi ... 
Dünya, bu kitlesel boyutları yüksek soykınına tepki 
gösterdi ama kanlı Irak rejimine karşı hiçbir ciddi ve 
caydıncı yaptının uygulamadı! Bu nokta da tepkiler 
sadece hümanist duyguların "diplomatik" ifadesi oldu!.. 
Petrodolar "insancıl duygular" karşısında galebe geldi! .. 
Halepçe soykırımı üstünden iki yıl geçti ... Ne acı ki, 
duyarsızlık egemen oldu ... Binierin ölüşü kamksandı 
adeta!.. Insanlık adına acı verici bir sonuç ... Ama da 
gerçek! 
Oysa duyarlı kamuoyu her zaman bu türden olaylara 
karşı etkili oldu ... 
Her yıl kuzeyden güneye, dogudan batıya tüm insanlık, 
yüzyılımızın büyük insan kaybı olan Hiroşima 
kırımını, Yahudi ve Ermeni Soykırımiarım anar durur ... 
Halepçe soykınmının nitelik olarak geride kalan bir 
yanı yok ... O halde bu suskunluk niye? .. 
Napolyon "para, para, para" mı demişti... Bu 
suskunlugu da "çıkarlar, çıkarlar, çıkarlar" şeklinde izah 
etmek kesinlikle güç degil! Baksamza Irak'ın her 
kamptan "müttefiki" sekiz yıl savaşı sonrasında Irak'ın 
"iman" projesinden pay alma yarışında tepişip 

duruyorlar. Bu koşullarda Irak rejimi hiç "azarlanır 
mı"?!.. Irak rejimi işte bu rahatlık içinde bu kez de 
Kürdistan bölgesini, "sınır" boylarından başlayarak 
çogunluk kürt nüfustan "arındırmaya" başladı ve bu 
dogTultuda hayli de mesafe aldı ... Tepkiler yine kapalı 
kapılar ardında ve duvarları yalıyor. hepsi o kadar!.. 
Irak rejimi bu kez de kalkıyor, sürgüne gönderdigi 
kürtleri tel örgüler içine tıkarak "kamp-kent"lar 

oluşturuyor ... Bunlardan biri de Süleymaniye altlarında 
"kurulmuş"!.. Adı da büyük bir pişkinlikle "Yeni 
Halepçe" olarak konmuş!.. Bu "girişim" 1988 Halepçe 
soykınını üstüne, yeniden halkımıza karşı yapılan en 
küstahça saldırıdır ... 
Acının bir diger yanı da rejimin bu pervasızlıgının 
dizginlenememesidir ... 
Şurası açık ki ; halkımıza karşı işlenen soykırımlar, 
dayatılan toplu sürgünler gibi suçların müeyyidesi ancak 
halkımız tarafından verilebilir. Uluslararası kamuoynun 
harekete geçirilmesi de bun~ baglıdır ... O nedenle 
Halepçe soykınmına karşı etkinlik adımi öncelikle kürt 
halk hareketiyle başlar ... 

Uluslararası kamuoyunu aktifleştirecek temel kaldıraç 
ancak bu ulusal güç olabilir ... Ermeniler, kendilerine 
uygulanan kitlesel soykınının yıldönümlerinde tüm 
dünyayı ayağa kaldırabiliyorlar ... Kürt halkının güç ve 
olanakları aynı olmasa da, Halepçe soykırımının 
yıldönümleri büyük bir ulusal konsensüs içinde 
organize edilmeli ve dünya insanlıgının dikkati sürekli 
soruna çekilerek olay diri tutulmalıdır. Ermeniler için 
"24 Nisan" ne anlama geliyorsa, bizim için de "17 
Mart" o boyutta, kürt halkına karşı işlenmiş insanlık 
suçunun çaplı protesto günü olmalıdır ... Tüm yurtta ve 
yurt dışındaki kürtlerin 17 Mart günü içinde 
bulundukları olanak ve koşullara göre yankı uyandıncı 
etkinlikler geliştirmeleri, yaygınlaştırmaları soykınmda 
yitirilenlere karşı saygının geregidir ve daha ötesi ulusal 
kurtuluş savaşımının yükseltilmesi bakımında da 
önemli bir atılım olacaktır ... Halepçeyi anmak bu 
şekilde olabilir. Halepçe soykırımı yıldönümleri, ulusal 
ve uluslararası çapta halkımızın dörtbiryanda haykırdıgı, 
etkinlikler gösterdiği, savaşımın yükseltildİğİ günler 
olmalıdır ... 

Soykınmda yitirdiğimiz binlerce insanımızı saygı ve 
savaşım andıyla anıyoruz ... Soykınını yapan düşmanı 
ianetliyoruz!.. 
Halepçe unutulmamalıdır ... Kürt ulusu ; Halepçe'yi 
unutma! 
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