
Yurtlcvcr, llcrlcl-Drmokratlk Krmuoyunr;
.. DLjnya ve Türkiye basrnrnda bir süreden beri günd€mden düFmeyen, Abduilah
öcalan'rn tutuklanmesr olayr, Kuzey-Batr rrirdigan puqasinoaii halkrmrzrn
geleceÜine dönük olumlu olumsuz olasr geligmelerin nasrl 'bir 

seyir izleyece$ini
gok yekrndan ilgilendirdlginoen, halkrmrzrn öncü grlglerl önrlnde bir sorun olsiak
durmaktädrr. Bundan sonrä izl€necek tutum, bir anlamda bu pergadeki helkrmrzrn,
ulusal kurtulugculuk düzlemlnde varotma va yokotms mücaäaleiine de bir neflik
getirec€Kir. Bu agrdan, gok hessas bir sür€cin iginden gegmekteyrz. unutmamak
gerekir ki, bir helkrn igine dttgecesi köto durumdän en buydr pay, b natxa öncüruk
iddiasyla orlaya okmrg güQl€r6 ve d€ o halkr aydrnlalacalrnr 

'ioüla 
edin aydrntara

driger. Eu anlamda, kendrni krlrr harkrnrn siyaserQisi, aydrni ve yurtssv€ri gdrun n",
kigi bu stJreci iyi ird€lgmeltdlr; bu konuda, tskinrtacik her lavlr tarihin largrsrnaIntikal Edecektlr. Hig kimso kendislni bir kürt olarak, sürecin otäsr xotu
gel igmelerlnden soyutlayamaz.

YurtrrvÖt K0rdlttrn Htlkr;
sana dayatrlmrg 15 ylllrk kirli eavag e0raclnde, säctece, onbtnterce evladrnr

yitirmekle kalmadrn; yafirlan evindan, köyOnden otdun, topragindan, yurdundan
kopadrldrn; Ttlrkiye'nin metrepor kenilerine savruldun. A9 kärdr;; ag, okhek evine
getiromez oldun. Batr'nrn bazr gehirlerine girmen yasalrlandr. i3azr gehirlerin
varoglannda hapsedildin i9 bulmak igin gehir meßezlerine inmei otoun
Honlatrlan lürk milliyegilerinin ling etme seldrrrlanna märuz kaldrn. Aqhk ve sefalet
iqinde t€lst olan gocuklarrnt haslaneler€ g0tür6medin; her gr]n, sefatäl 6inoe oten
kendi gocuklannr ellefinle gömdün. onlara bir parga kfuen giydirec-ek para
bulamadrn. Krsacasr; halk orarak, gok alrr brr bedel ödedin. ödedi$in bu bedel
kar$rsrnde de{er yarattrfirna inandl$rn 'sarok"un, yakrn tarihe kadar orteya attr$r
'Bu parga özgttr vatan" gibi politik söylemlsrinin savunuculusunu yapamayacak
kadar teslimyetgi bir tutum igine girdi. on beg yrl[k kirli savagrn a!rr ve'bir o i(adar
da^acr bed€lliyle yarattr{rn de{erlerin, bu gün, imratr'da öan havtinden dolayr.
T.C'ye pazarlantyor. üstöllk, bu paTarltütn bütün yönleri, toplanan MGK'nun
kararryla, senden glzl€nlyor. pazerlanan de{erlerin, Mit ve Milli güvenlik
konseyinin gantalanne dövlet srrlarl olarak koyuluyor. sana yensrlrlan, sadece,
AMullah öcalan'rn, blr mahkemede, nasrl yargrtanmasr gerexitfit üzedno yaprlan
yorumlarclrr.

Bu gizlilik dolu geligmelerin iginde, devletin bir ayesr gibi galrgan basrn ve ysyrn
kuruluglarr, zaman zsmän AMullah öcalan'rn deha fezla yrfratilmamasr igin'canlr
yayrnlar ve yezrlar yayrnlamaktedrrlar. Bu kuruluglar, devlet erkanrna, skri
danrgmanlr$rnrn görevini ostlenmigler. Kürdistanda, özel savagtn nasrl
sürdürullmest g€rektiöi konusunda, sntel birikimt€rini devlet orkanrna sunan basrnyayin kuruluglan, kedinin fareyle oynadr{r gibi Abdullah öcatan ra
oynamaktadtrlär. Abdullah öcelan'rn, devlete sunmu$ otdugu bitgiteri
degerlondiren basrn yayn kuruluglan, T.c'ye zararlr olmayan ema, krir{erlä oe
baör kopanlmasr islenmsysn O'r ;lbgiltf H'e proritini sunmaktadrrtar -*'rn,
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Mücadelede siyasal kurumlafmantn yad$nmast, birey önderli$inin ön pläna
grkanlma$ ve d€ gid€rsk mucadelenin bireylerle özdeglegirilmesi larih boyu
yegedrürmlz sn temel yanrlgtleflrntzdan birl olmugtur. Kurtulugun bir itahran
gdecdln6 inanmamtz, e8rl kurtulugun ulu6äl demokratik kurumlagmadan
gaotitini unutmernrz va bunun güctln{t ortaya koyamaytflmtz, halk olarak
yagadl$rmrz yenllgilerinde temEl nedeni olrflustur. Q0nk0, bireye baütt geligen
umutlar, hedefi daraltr$r gibi biteyln igerisine gtrdiüi olumsuz tutumlarla da
söndürtilmügtrlr.

Son olay bu gergetin sorgulanmasrnr deha da zorunlu krlrnektadrr. Sömurgeci
güglerle igerieina girllen lligkiter gergek anlamda bir ulusal kurtulug potiilkastnln
y0rültllmasine olanak vermemehedir. Marcut ltigkiler "taktik iligtd' adt altrnda da
geligtirilse gunu hig bir zaman unutmamak gerökir ki, ülksmizi sömLlrge itiskisi
igerlslnde lutan bu gogler sonuca gidecek bir ulusal harekotin gellgimine asta
mr)sade etmoycceltledir. Ve bu yönlü bir tehllke kendisini gösterdi{inde bir
uzla$na zaminlndc bulunecaklardu. Gegmige G0n€yUe srk srk yeganen bu
c,urum E0nüm0zde kuzey pargamrzda da yaganmaktadrr.

Yurtrsvrr Kllrdlrten Hrlkl;
Dügmanrn topyekün saldrnya ge9sr€k Kuzey-Batt K0rdistan'daki mücadeleyi

bitirmeyi hedelledifi bu alamada dayatrlan ihanet pratiginl görsrek, hetkrmtz,
blllngli bir larz dE lopyekün ulusal dinsmiklerlnl ayafa kaldrrabilecek bir kargr
koyugu örgütleyo bilmolldlr

Bunun lgln her parti, grup, aydrn büyük bir hoggorü lgcrisinde ulusat kufiulugcu
grkerlen göz8tliyerek, iF bange yönslik göz0mler konuzunda sözde deöil, pratikte
halktmrzrn damokratik polansiyelini, ulusal demokratik kurumlagma lemetinde
onaya qrkarmak zorundad'r.

Gerekli olan ulusal uzlagma zämän gggigtirllmeksizin safilanmalr, gsqmlgte sk
srk yafänan ve ig barrg z€deleyBn, drgalayan tastiyeci tulumlar agrlmalrdrr. Bunu
yaretmEdrürmrz muddetes ulusal kufiulugcu anometitsizllkten kaynaklanan
onbinlerin sesi olsa bilo mllyonlerca halk kitlemize gerQek ulusäl kundug
anlamrnda bir umut rgr$r olmayaca$tmtz agikardtr.

Sa{lrklr ve lstikrarlr gergek bir ulusal kurtulugguluk yolu, birey önderliklerini
kutsallagrrarek de6ll, ulusal düzlemde halk dinamizmizln gok yönlü seslili$ini
orteya gkanp; ulusal konsey, ulusal kongre vs adrm adrm ulusal meclislere giden,
gercek anlamde ulusal siyesal örgiltl€nmslerde, halk olarak ksndimizi ilade
otmekt€n gegtiÖini görmeliyiz. Ve özgür yännlenn täminatr da bu olacaKrr.

P.K.K'll yoldaplrr;
P.K.K'nin direnig gizgisinin iginde oldufunu v€ya yanrnda oldulunu söyleyen

yoldaglar, halka do!ru mesailar verm€lldlr. D{lzen srnrrlan igerislnde gözüm
arayrglan igorisin€ girmek bu halka verilecek Bn buyük zarär olecaktrr. T.C'ye
hlzm6t, düz6ne teslim olmaklrr. Söm0rgecilik, hälkr{flrzr idare etmede ulusai ve
uluslarara.sr bez da clddi sancrlar yagryorsa -ki bu böyledir- o halde, bizim
görevlmlz bu sancryr d€rinl€Slirip, ulusal kurluluEa gltmektir.

Bu anlamda önümftde bir tsk görev vardrr; gelin hep birllkte, halkrn özgür
iradesini tayin edan, ulueal demokratik kurumlagmalerda halkrmrzr örgullayerek,
FJaki, Mazlum, Hayri, Kemal, Mahaum ve $ener..,lerln bize ööretmlg olduklarl
bafirmerzlrkgr ulusal siyaseti yagatalrm ve ona bafllr kalalrm.

Dcnrokrdlk Uluml lrurumle;mayr yatrlmak I9ln, görrv bagrnal
Yalarrn Befrmrtrhk trmrllndr Uluaal Uzlrgma Sllrccl
Zrfrr K0rt Hrllnntn ohcrklrr.

vEJ$t.
'99 04/09 17:11 S/tt NR. O4OZ S03

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



d.r-Fp;i-,19 li:11

Mücadelede Eiyasal kurumlagmänln yadstnmasr, birdy önderliüinin Ön plana
qrkanlmaa ve de giderek mücadelenin bireylerle Özdegle$irilmesi larih boyu
yagadrptmtz en temel yantlgtlartmtzdan birl olmugtur. Kurtulugun bir ilahlan
geL€c6ülna inenmernrz, esll kurtulugun ulusal demokratik kurumlagmadan
geCtiüini unulmamrz ve bunun gücüntl orlaya koyamaylglmlz, halk olarek
yagadrlrmrz ycnllgilerinde tomel nedeni olmu$ur. Qünkü, bireye baÖll geligsn

umutler, hedeti daraltr$r gibi bireyin igerisine glrdipi olumsuz tutumlerla da

sönd0rtllmügttlr.
Son olay bu gsrgeüin sorgulanmastnl dahe da zorunlu ktlrnaktadtr. SÖmorgeci

güglerle igerisino girtlen iligkiler gergek anlamdE bir ulusal kurtulug politlkaBrnln
yUr0tülmosine olanak vermemektedir. Mwcul iligkiler "taktik iligkl' adl alttnda da
geligirilse gunu hig bir zaman unutmamak gereklr ki, tllkcmizi sÖmilrgs ili$kisi

igerisinde tutan bu gügler sonuca gidecek bir ulusal hareketin gellgimine asla
mrisade etmeyecekledir. Ve bu yöntü bir tehlll(e kendisinl gÖsterdiüind€ bir

uzlagme zgminlndü bulunecaklardtr. Gegmi$e G0ney'ds $k srk yeganen bu

durum guntlm0zde kuzey pargamtzda da yaganmakladlr.
Yurtrcvcr Kllrdleten Hrlkl;
Dügrnanrn topyekün saldtnya gegorsk Kuzey'Baü Kordistan'daki mucadel6yi

bitirmeyi h€dellodiöi bu a.gamada dayatrlan ihanet prati$ini gÖrersk, halkrmlz,

blllngli bir terz de topyEkün ulusal dinamiklertnl ayafa keldtrabilecek bir kargi

koyuFu örgUtlsye bilmelldlr,
Bunun lgln her parli, grup, aydrn büyük bir hoggörü lqerisinde ulusal kutlulugcu

qrkarlarr gözetliysrek, ig bafl9s yÖnolik gÖzomler konusunda sÖzde degll, pratjKe

halktmtztn damokrelik potansiyelini, ulusal demokratik kurumlagme lemelinde
ortaya qrkarmak zorundadtr.

deräkli olan ulusal uzlagma zemän gegi$irllmek8izin safilanmalt, g€9rTiigte sk
stk yasanan ve ig bang zedeleyen, dt$alayan ta$tiyeci tutumlar agtlmaltdtr. Bunu
yardtniadrgrmrz muddetgs ulusal kurtulugcu altemelitsizllkten keynaklenan
onbinlerin sösi olsa bile milyonlarca halk kitlemize gerqek ulusäl l(urtuluS

anlamrnde bir umul tgtf,t olmayaca$tmte agikardtr.
$afiltklt ve istikrarh gergek bir ulusel kunulugguluk yolu, birey önderliklerini

kutsalla$trarak Oeött, uiusat düzlemde helk dinamizmizin qok yÖnlü seslilifini
ortaya grkanp; ulusd konsey, ulusal kongre ve adtm adtm utusal meclislere giden,

gergek-anlahrde ulusel siyesel ÖrgÜtlenmelerde, halk olarak kendimizi lfäde

ätmekten gäqtigini görmeliyiz, Vo Özgtir yartnlartn teminetl da bu oleceKrr.

P.K.K'll yoldetler;
P K.K'nin direnlg gizgisinin i0inds oldutunu veya yantnda oldufunu. sÖyleyen

yoldaglar, halka dböru mesajlar v6rmslidlr. Düzen srntdart iqerislnde 9özüm
ärayrglarr igorisine girmek bu hslka verilec€k en büyük zarar olacaktlr. . T C'ye

htzrirät. OOiene teslim olmaHtr. SÖmürg€cilik, hälklmlzl idare etmode ulusel v€

uluslarara$ baz da clddi sancrlar yaglyorg8 -kl bu bÖyledir- o halcle, bizim

görevlmiz bu sanctyt derinle$irip, ulusäl kurtulusa gltmeKir'

Bu anlamda ön'0m0rde bir t€k gÖrev vardtr; gelin hep birllkte, halktn Özgur

iradesini tayin edsn, ulusal demokrätik kurumlä$malarda halktmtzl Örgüllsy€rek,

Haki, Mazüm, Hayrl, Kemal, Mahsum va $ener',,lerln bize ööretmlg olduklart

baürmetzltkgr ulusel siyäsati yaEatällm ve ona ballt kalaltm'

Dcmoklrtlk Ulutal lturumla;mayr ytrttmrk lgln, görw baglnal
Yalartn Baflmrnhk ttm.llndc Ulueel Uzltgma $llrrol
Zrtrr K0tt Helkrnln ohcrktr. 
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