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clR'.1 I
nm- peryallanin ve fali'.mi4 Türkiye ve

Ktirdisten helklan üzerinde saldrnlan::rn y.o.

['unlagtr$; devrimci, demokrat, yurtsever tüm
örgüt, kurulus ve ki$ilerin güg ve eylem bir-
liginin acil bir görev haline geldigi gü[Itimüz
koguilarrnda blraraya gelen ve Illusal Demok-
iatik Gügbirlifiai sallayan ÖzcttRLÜ.K Yo-
&U, DEVRü\dCi DEMOKRATLAR VE DEV-
RiMCi I'LUSAL DEMOKRATI,AR, Kamuoru-
na a$agldaki agklamayr yaparlar: .

Türkiye'de hayatn her alanurda gok.
änsmli gänler yaEanryor: Y lar boyu emekgi
halk_ yrSnlanru iliklerine kedar sömüLrerek' ve insantanmrz äz,erinde en hayasrzca bir
mrbalrg4 uygulayarak süLrdürülen Bömürq ve
zulüm dtizeni temellerinden sarsrhyor.

Sömürü dilzent, geglci olrnayan derin bir
ekononlk- bunalrm 

-igine 
dü{mtiqtür, Kapita-
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list düLnyarun bunaltmlarq emperyalizme ba-

Elrrh Türkiye kapitalizmine daha bir- $iddetr
le yanslyor. Türkiye ekonomisi, yluardr biri-
ken afilr drq borglar, dövi-u srkrntNr, Petrol $o-

runu, i$sizlik, enflasyon ve benzeri aEII sG'

runlar altrnda tlknefes oluyor-

Yoksul halk yrälnlanyla üIke gelirinin
kaymairru elinde toplayan bir evug kapita-.
list ve büyük toprak sahibi vurguncu arasln-
daki kutuplasrna daha da hrzlaruyor. Fiyatlan
yllda iki katrna gtlaran görülrtremb pahatr-

lüIa, afr zamlarla yoksul halk ylgmlan aq-

hf,a, sefalete gömülürken sömtirücü ve vur-
guncu ta)'fasl servetlerini, liiks tüI(etirnlerini
kat kat arttinyorlar. Ekonomi4in bataf,a sap-

landläI, emekgi halk$ gegim srkrntrsrndan ne
yapqcafiuu qaqrrdrfr gu Snllarda tekelci ser-

maye en yüksek kärlarr saflryor, altrn yrlrru
yaEryor. Bu kutupla$ma, yoksul halk yt$tnla-

nyla bir avug sömürücü arasrndeki qeliskiyi

derinlegttiyor, sm]l mücadelesini keskinle$ti'
riyor.

Ekonomik bunallm, son ylllarda, sürekli-
lik kazanan bir politik ve sosyal bunallm olul-
turmu$tur. Sömürücü smflar artrk önceleri
gibi kolay yönetemiyorlar, emekqi kitlelere
gönüllerince yön veremiyorlar. Burjuva hü'

a

kifnetleri biribirini iztiyor ve sorunlara 9(F

züm bulmakta garesiz kahyor; sömürücü sl-

mflann sözcüleri (yangm varlD diye hayklrr-
yorlar. Ve onlar, bu (yangrnDl söndiiTebilmek

iqin, bunahmr geqi5tirmek, emekqi halkm,
özgürltik ve demokrasi isteyen kitlelerin di-

reni$ini l rmak lgin, bir yandan yeni zamlar
ve vergilerle halkn bofazrm daha da srkar-
ken, di$er yandan da baskl,'r, zoru arttlnyor'
agrk faqist bir diktaya yöneliyorlar'

Halkr, bazr taUr vaatlerle oyalayp ikti-
dar olan Ecevit, sr f mücadelesini yumu$at-

mak, kitleleri yatrgtrmak igin gabaladr' o da

kagmrlmaz olarak emperyalistlerin ve Türk!
ye tekelci burjuvazisinin isteklerini yedne

getirdi, halka verdifi sözlerin higbirini tut-
madr. $imdi, sömürticü güqler, halklanmum
mücad;lesini dizgidiyebilnek igin, yeniden

Demirel eliyle daha yoäun Siddet yönterrlle-

rini, faqist dikta yoiunu seqrnlq bulunuyorlar'

Sömtirücü $mf lann sözeüIeri' en azgln
gericiler, militaristler ve onlann emrindeki
basrn, radyo ve televizyon sürekli olarak ko-

müni-an ve (bö]ücültikD yaygarasr yaplyor.
Türkiye iSgi smlfma, devrimci ve demokratik
güq1ere ve baqta iSgi srmfmrz olmak üzere

fti'rdistttt halknrn tüm ulusal demokratik



güglerine daha da azgn bigiade salünnak
iqin kamuoyu olusturuluyor, hazlIL]<IAr ya-
prlryor. Devlet kadrolan fagist militanldrla
donatll[ken i]erici memurlar, kitleler halin-
de i$leri4den ahruyor, oradan oraya sürülü-
yor. Demirel hükümetl, polisi ve jandarmayr

ösrencilerin ötretmenlerin, i$gilerin, Kilrdis-
tan yudseverlerinin ve tüun emekgi halktn
üstihe hmgla saldrrtryor. Gericl gügler ve

onlann qu andaki Demirel hüüi.irneti aqtkga

halka sava$ ilän etmiEtir.

Bu da y€tmedi, emekgi halkur" ilerici güq-

lerin geride kalan tüm demokratik mücado'

Ie olanaklanru da yoketmek igin yeni baslo

yasalan grkarülar, burjuva partileri arasm-

daki rekabet ve geki$meleri gidermek igin ge-

nerallere muhtralar verdirdiler' $irndi Ece'

vit de bu gidi$i kolayla$trmak igin'Demirel'e
gerekea destefi saPlrYor.

Türkiye egemen srnrflaruun, temelinden

sarsrlan bu sömülü ve zulüm düzenini ayak'
ta tutabilrnek igin halklanmlza kargi genel

bir saldrnya giriqtikleri ag*tu. Onlar, Tür:
kiye emekgilerinin, ilerici insanlar& Kilrdis-
tan halküun sömürüye ve basliqya kar$r, ö%

gürliü; demctkrasi ve sosyalium yönihde yüX-
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selen mücadelelerini tedrle ve kar a bas-

tirmak istiyorlsr'

iian ve Afüanistan'dakr geli$qelerle -pii-
vük bir därbeTyen emperyalist güqler' SIm'

äi o.tuaogo'au tutunabilmek, eski konum-

lannr tazinmak igin Türkiye'ye daha da

önem vermeye bagladrlar' Emperyalistler- Tür-

kive'vi saälam bir üs olar8k elde tutmak' bu

tt.a.n. Au Türk ve l(iirt halklsnrun her tür-

iü antfemperyalist; ferlei hareketinin ezil-

mesini, aevrintcl ve 5nüt'sever güglerin etki-

siz hale gelmesirl tstiyorlar'

Erhperyalistler, iran devriminden' özel-

üf<le de Äfganlstan'dakl son geli$melerden

sonra yenl bir so['uk sav&S dönemi baqlattr-

lar. eörüLlrnemig bir Bntl-komilnizm propa-

eand-a kapmanyasma girlstiler' Onlar' Orta-

äoäu'aa eertcuig't güglendtmek, kendl poli-

titäurrru nayata Seqlrmek igin seferber ol-

. dular. Emperyalistlerln politikasr ile fütkiye
geriqi gügierlnin politikasr böylece gakr;ryor

ie ttirt<iy!'ae ta{ist bir dikta kurmaya yöne'

liyor.
Bu a$r koiultarda, eBekgi halklanmrzr'

tüm dewimci, demokrat ve yurtsever gügleri

qetin görevler beküyor. Bu gerici saldlnyl
ptisxtlrtmet, insanlanmrzr fagist zulrnüLn da-



ha agrr uygulamalanndan korumak, hak ve
özgürlüklerimizi savunup hayata gegirmek,
giderek iskenceyi, basklyl, sömürüyü Loplum
yaSamlndan stlip gerqek anlamda özgür ve
demokratik bir topluma ula$mak igin güeleri
birleqtirmek ve zulme karqr kararhca diren-
mek zorunludur

Böylesine bir gü9 ve eylem birliäinin gere-

ii üaerinde birle$en ve güqbirliginin hedef ve
ilkeleri üzerinde görüS birligine varan DEV-
RiMCi DEMOKRATLAR, DEVRIMCi IJLU-
SAL DEMOKRATLAR VC ÖZGIIRLÜK YO.
LU, bazl temel sorunlara iliqkin olarak ortak
görüglerini $öylece belirlerler:

Qa$vnran Belirle|ici Özeuidi
Kapitalizmden SüUdlizrne Gegigtir

191? Büyük Ekim Dewimi insanhk tari-
hinde yeni bir grirr agtr. Ekim Devrimiyle
birlil<te emperyalist sistemin önernli bir .hal-
kasr koptu ve dtinyamürn bir btililmünde sö- .

mürücü srmflann egemenlipi 5nkrlarak ilk
iqqiköylü devleti kuruldu. Sovyetler Birligi
Halklanr toplum yaqamrnda sömürüye, uul-
me, haksrzhfa, gerllife son veren sosyalizm
yoluna gidiler. Flkim Dewimi, emperyaliz-
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udn ve sömürgäcili$in boyundurufu altrnda-
ki sömürge vs baf,rmh uluslann özgürlük
mücadelesi igin elveriqli koqullar olu$turdu
ve dilnyamtzm dörtbir yanlru saran ulusal

kurtulus savaSlan sömürgecilik sistemin-!
j'tktrlar.

ilinci emperyalist sava$tan sonra fa-.
glzrn'ezildi ve bil dizi yeni ülke sosyalizm yo-

luna girdi, dünya sosyalist sistemi oluqtu' Bu'
gün Sosyalist ülkeler toplulufu,' yrldan ytla
yükselen ekonomik, politik, kültürel ve aske-

ii gti"tiyt" insanlß tarihinin geligim. dofrul-
tusunu belirlemektedir.

I

Sosyalist sistem, ulusat kurtuluE haie-
ketledne ve baftmsrzhfirna kavuqan ülkelere'

3mpervalizme karqr 
'mücadelede, ulusal eko-

nornlterini geligtirmeäe ve ilerleme yolunda en

büyüLk destefii, güvenceyi saälryor' Yine so-s-

yalist sistem, kapitalist ülkelerde i$gi srntfl-
mn demokrasi ve sosyalizm J{olunda verdiäi
mücadelede olumlu bii:ömek, etkin bir des'

tek sagliyor. -.

Sosyalist sistem, ulusal kurtulug hare-

ketleri ve - uluslarara$ iggi srntfi hareketi'
dünya devrimci sürecine yön veren ü9 bash-

ca giicü' oluqturuyorlar ve diyatektik'bir baä-

Iantr igindedirler'



Ulusal kurtulu$ hareketleri, emperyaliz-
me önemli darbeler indirerek onnn ekonomik.
politik, eskeri manevra alanlanru daraltiyor-
lar. Ulusal bafrmsrzh$ma kavuSan ü.lkelerde
olu$an Jrurtsever ve ilerici yönetirnler, emper-
yalizmrp llraktlgr ve gegmiqten kalan geri
ekonomik ve sosyal yaplyl giderip ulusal eko-
nomiyi ve külttirü geli$tirmek igin qaba gös-
teriyorlar. Birkrsrm ülkelerde, ulusal demok-
ratik devrim, iqqi srrufrntn öncülüffünde.de-
vam ettirilerek her türlü iömürü ve baiki bi-
gimine son veren sosyalist toplumun kurulu-
$una gegiliyor.

Kapitalist ülkelerde iqgi slruf1 emperya-
liame, tekellere karql, bang, . silähsrzlanma,
demokrasi ve sosyalizm igin verilen mücade-

.lenin baqlru lekiyor. Günümüzde, dünya öl-
gtisünde bans ve silähslzlanma hareketi da-
ha büyük yrfinlair etkiliyor. Kapitalist ülke-
'lerde i5qi srrufmln ve diger emekgi, ilerici
halk kesimLerinin mücadelesi yäkseliyor.

Emperyali"-Tn, dtinya arenasrnda en et-
kin gü9 olrna konumunu goktanbe{i }itirmig-
tir ve sürekli bir gerileme iqindedir, nihai yl-
hmma dogru gitmektedir. Emperyalistler,
bu yrkmr önlemek, geciktirmek igin inatla
mücadele 

-ediyorlar; 
sosyalist ülkelere, yok

10

sul h,alklam ve bizzat kenai üketerinth lggi
sruflanna, emekgilere kargr saldrgan bir tu-
tunri sürdürüyorlar. Emperyalistler, banq ve
silähsrzhndra gabalanru baltahyor, silählan-
ma yan$rnl kr$krrtlyor, dü-riyamn Suraslnd.a .

burasrnda savag ocaklan agryor ve sofuk
savas yöntemlertli elden brakmtyorlar. An-
cak tü[n bu gabalar, tarihin geli$im doärut-
tusunu .degiqtiremez, ve onlan nihai ylhrna
ulaomaktan, tüm insanhh da özgürlüEe ve
lnsanca bir yalanv! kavuQmaktan alrkoyainaz,

Empery atizmin Yeni.Dostu: Qfn Yönetimi

qin yöneticileri ve onlan izleyenler, gü-
nümüzde artlk her bakrmdan eüperyalizmin
hizmetine girmi$ler, dünyann her yarundaki
gerlcilerle bütünleqmigler ve anti-scivyetizmi
meslek halhre getirmi$lerdir.

. 'Qin yönetcileri, iggi süxfürn iddolojisin-
den sapt ar, enternasyonalizm yerine burju-
va milliyetgiügini, büyük Han Sovenizmini
benimsediler, Qitr'de sosyalizmin kurulug sü-
reglerini baltaladrlar, Qin toplumunu gerili
gin, kärga$ahgm, dargörüqlülüiün igine itti-
ler. fagist $ili yönetimiylq Bengal kasapla-
nyla,' Angola karqr devr,imcileriyle, cüLrley Af-

li,



rika rrkgrlarryla, iran $ahryla igbirliti yaP
t ar; ABD, Federal Alman, Ingiliz ve Jäpon

emperyalistleriyle sosyalist ülkelere ve dirn-
yadaki tüm devSimci, ilerici güglere kar$r it-
tifak ohrgturdular. $imdi de, Sovyetler Bir-
lifi'nin Afgan yönetimirie sa$ladtf,r destefe
kaiqrhk, onlar, AM emperyalistieri ve ttim
öteki göricilerle birli}<te, Afgan karqr devrim-
cifärini örgütlüyor, Afganistan yönetimine

ve Sovyetler Birliäi'ne karsr görülmemis bir
glglrtkanhk yaPryorlar.,

Kürd'istan - Terthsel Gelishn le
Bug!ünkü Duru?n

Halkrmsrn binlerce yrldan beri üzerinde
ya$amakta olduäu ülkemiz Kiüdistan, bugün
birkag deület arasrnda payla$llmr$ durumda-
dtr ve halktmrz, örneBine az rastlanan aglr
bir ulusal zulüm altmdadrr.

. Kürdi,stan, daha miladi ilk yüzyrllardan
itibaren birgok i;tiläIara sahne oläu, herke-

resinde maddi ve kültürel deferleri barbarca
yokedildi. Daha sonra Osnanh ve Iran Impa-
ratorluklarl araslnda uzun yüzyrllar boyun-

ca, dönem. dönem yürütülen bir sava$ alanr
otdu..su savaqlar nedeniyle yakrhp, yrktldt'
ya$malandr. Her iki imparatorluk da Kürdis-
län'rn yeraltt ve yerüstü servetlerini talan et-

tiler, burayr bir vergi ve asker deposu olarak

kutlandtlar. Ktüdistanln ilk bölünüSü' Os-

manh ve iran imparatorluklan araslnda va-

nlan 1639 Kasr-$irin anlaqmasryla belirlen-
di.

' 19. Yüzyrl baqlanndan itibaren sömürge-

ci Avrupa devletleri Kürdistan'a büyük ilgi
gösterdiler ve bu tariht€n itibaren ' ülkemizin
kaderinde büyük rol oynad ar' -1' Emperya-

. list Sava$l izleyen ylllarda Osmanli fmpara-

' ideolojik.ve politik olarak Mao'nun gö-.

rüglerinddn kaynaktanan ve 1960 yrllanndan
itibaren,ulus.lalarasl sosyalist hareketin ge-

nel dogrultusundan aynlarq giderek dünya
sosyalis! ilerici demokrat güglerinin karql-

srna dikilen ve uluslararasr nitelik käzanarak, '

güLnürnüzde karqrdevrimci bir güce ve politi-
iaya dönüqen g"K,,P politikasr d€u, hig kuq-

ku yok ki dimyamrzrn özgürlük vq sosyalizm
güglerinin ileri do[iu geliqiminl .durdura'

'maz. Ve tarihin yasalanntn kaqu lmaz sonu'

cu olerak' onlar da emperyalist dostlan gibi
gegicidirler; günü gelecek. Qin halkr ve emek-

iit.ri un gerici ideolojiyi yenecek, onlafl yö
netimden uzakla$tlracaktr.
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torluSu da[-rlirt<en Ktirdistan da emperyalist
devleilerin gtkarlanna uygun olarak yeniden

bölü$ü1dü, önemli bir petrol alaru olan Giiney

Kürdistan, ingiliz mandasr altrndaki lrak'a
brrakrldr.

Kürdistan'm ekonomik ve sosyal baklm-
dan geri kah$l, daha Osmanlr ve iran devlet-

leri irasndaki savaqlar ve bu uzun dönemde

Kürdistan'a uygulanan yofun somilrü velas-
kriarla $ekitlendi' Daha sonra da, Tiirkiye'
iran, Suiiye ve lrak'ta oluqan ulusal devletler

bu sbmüfü ve baskr politikasml devam ettir-
diter, hlrtJa artrdilar. Bu devletlerin Küudis-

tan'ia iligkileri sömürgeci - sömürge iliqkisi
'oldu. Bu devletlerin kendi ulusal bölgöleri

ekonomik ve tültürel bakrmdan geli$irken

itiraittutt ekonomisi yrkirnä ufradr' . Küqt
' halkrrun küitürü ahr baskrlar aitmda geli$-

me olandäl bulamadr. Kürdistan' emperya-

listlerin v-e sözkonusu sömürgeci devletlerin

mamüt matta.rmn sürüin alaru, ucuz iqgücü

ve bedava hammadde. kaynah oldu'

Sömülgecilik, Kürdistan'da üretim g"ü9-

terinin getiqmesini engelliyerek geri 
- 
feo4al

yuprtott u. äqiret kurumunun ayakta kakna-

sula yolagtr.

t4

Kärrdistan:l aralannda böl:üqen devletler'

halklrnrza kar$l görülmemiq bir [kql1 { ve

uiusal basia p-ütit asr uyguladrlar' halkrmlzl

inrh;;m" ve asimile'yöntemlerini yerine gö-

,a 
"rrat 

uayu birliXte kullandrlar' Halkrmrzln

;;.ilitu. r'titttittitti voketmeie qallst ar' di-

lini kullanmaslm bile engeuediler'

Kürdistan, tarihi boyunca ufiradr$r sayr-

s, ililt;; ,uidlrtyu karsr inatla direndi' 19''

ttir*f läuittt"dan itibaren Kürdistan'm öz-

il;Gil vönelik uiusal hareketler bribiri-
lilrräai. oimantr ve iran devletleri bu avak-

i;";;t bastrrmak ve Kitdistan'l cyeniden

;ä;;;il igin birqok kez savaqtrlar ve bü

"""frr^"*uruä" 
bastrrlmaslnda' 19 yüzyllm

"Ä"u"" 
aogto Kürdistan'a eI uzatan emper-

"ärl.iä"tfüu* 
de bü yandän onlara vardrm-

;;i;ti;J"", difer vandan kendiled fü]en i$-

gal eYlemlerine giri$tiier' .

Kitdistan helkl, Türkiye'de 1920-21'de'

r925'ie, 1928-30'da, 193?-38'de dört kez ou-

nüX auptt uyutlandr, agr sömürü ve basklya

iä*t'iä:"r.ti"i rttroan iqin sava$tr' rrak Kür-

;;"i";i"fu1-rs15'Ierden itibaren insiliz sö-

;ä;;;i;i". ve Bafdat lrker vönetimlerine
'L"iui 

n"'xi"x X"z äVaxr11!r Yine iran Kür-

distanr'nda, ulusal ozgurrüiüne kavuqmak
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igin getin savaglär yürültü. Ancak bu ayak-
lanEialann tümü, bir yandan ulusal birlif,i
engelleyen tdodai par{alanmrqlrk ve aqitet
kurumu, difer yandan hal\ kitlelerinin ör'
gütstizltlgü ve Kürdistan'r aralannda bölüE-

müS sömürgeci güglerin ortak Sabalarr sonu-

cu ba$arlya ula$amad ar. 1945 y mda Maha-
bad'da kurulan cumhuriyet, ABD ve lDgiliz
emperyalistierinin etkln destefiyle gerici

iran, devleti, taraflndan . ortadan kaldlnldl'
{rak Kürdistan'mda, 1961-1970 }' larr arasm'
da yeralan ve 19?0 yrlrnda Kürdistan'a oto'
nomi tamnmastyla, sonuglana,n güglü ulusal. '

direniq'ise, bir yandan $oven Bagdat rejimi-
nin ikiyüz]ü bil politika iTleyerek zaman ka-

zändrktan sonra anlaqmayr giSnemesi, difei
yandan Irak KDP yönetiminin, gözüinü em-

peryalizmin deste$inde arayän gerici ve 
-uz-

iäqmacr bir politikaya yöriehnesi yüzüntlen

hedefine ula;amaü'

Ama Kürt halkrnm özgürlük mücadelbsi
' d.urmadl ve durdurulamaz. 

'Gegtiäimiz yll
Kürt halkr iian devrimine etkin bigimde' ka'
trldr ve iran Kürdistamnda özdrk bir yöne-

tim kurmäk igin kitlesel olarak ayega kalktr
ve savaqtr. Bugün halkrmrz, iran Kürdis'
tanr'nda, iiagür ollnA yolunda önemli mevzi"

lo

ler kazanmtqtrr, özgür ve demokratik bir top-

lum kurmak igin mücadelesi4i sürdürrlekte-
dir.

. Türkiye Kürdistaru'nda da, Kürt halkrru
yoketmek ve eritmek igin yürütüIen sömür-
geci zultim politikasr tam bir iflasla sonuglan-

dr. Sömürgeci yönetim halkrmlzl köleleqtire-

. med.i, onun ulusal bilincini yokedemedi' Ter-

sine bugün, ulusal hareket, gok dahr ilerici,
devrimci bir kanalda geli$ip serpiliyor ve so-

mürgöcilerin korkulu rüyasr haline geliyor'

Son 30-40 yrl iginde Kürdistan toplumun-
da önemli degiEmetrer yeraldl. Sömürgeci ili$-
kiler bigiminde de olsa, kapitalist ili$kiler
Kürdistan'da geligti, feodal yapr ve aliret
kurumu bir gözü1ü$ sürecine girdi. Kapall
köylü ekonomisi drqa agrldl, büyük kentler
oluqtu. Nüfusun srmfsal bite$iminde önemli
defl5meler oldu; bqrjuvazi ve i$gi slmfr sah-

nele grxtrtar. Kürdistan tophimü, feodal, dö-

nemin ideoloiik gembe4ni pargaladr; dünya-

mrzr sarsan sosyalist devrimlerin ve ulusal

kurtulu$ hareketlerinin dalgalarr Kürdjstan'a
da yayrldi. Bugün Kürdistan'da ulusal hare-

kätin tabanl geni$lemi$tir. Arttk ulusal'hare:
kette baq rolü emekgi halk kitleleri oynam+ 

.

ta ve ulusat hareketin hedefleri daha ileri de-

I
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mokratik ve toplumsal bir karakter kazanm$

bulunmal(tad1r.

Uluso.t Deltuokratik Deortmi Zalere

Uta|txracak Olan Kürd'istan'zn
Etnekqi Hdllrxdxr.

dayanaffr olaiak ayakta tutuyorlar' Özetle

sdylersek, bu gtin de bu slruftan tek tek yurt-

sever, ilerici insanlar glkabilir ve qümakta-

drri ancak o, bir suuf olarak sömürgeci yÖne'

timin i$birlikgisidir, ulusai hareketin kar$l-

snda önernli bir engeldir.
Kürdistari'da modern sanayi' burjuvazisi

henüz olüSmarmQtü ve bu nitelikteki igletme-

ter sömürgeci devletin olup, Kitdistan'l sa-

nayile$tirmeye deäil, sömürmeye; petrol, kö-'
müLr, demü, balür, krom ve benzeri ham mad-

de ve diäer enerji kaynaklanm ve yerüstü

zenginliklerini yafmalamaya yöneliktk Kür-
distän'da burjuvazi, krsmen tanm, daha gok

da {icaret alarunda geliqmektedir'
fürkiye Kürdistanr'nda burjuvazinin

afrr basan yam sömürgecilerle uzla$masld]r'

Bu srmf, feodal unsurlarta bülikte sömürge-

ci burjuva partilerinde örgütlenmekte ve bu.
pärtilerin Kürdistatta yönelik sömürü ve bas-

ir politikalanna karqr ses güarmamakta' sö-

mirigeei uygulamaya destek olmaktadrr'
fürdistanrn feodal ve burjuva smflarlrun
gerek genei olarak Tiilkiye'de; gerekse Kür-
äisturr'äu yükselen devrimci hareketten ürk-
ti.ikleri agütlr.

Sömiuge ve bafrmli ülkqlerin ulusal. kur-

tulu$' hareietlerürde görüLldüiü gibi, Kürdis'
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KüLrdistan da, gegmiE dönemde görüIen

ulusai traret<etterdgfeodal unsurlar -beyler'
ii"t^., qeynrer' seyltler- ve aiiret $efleri'

iäui'""rj*" ve aqiret kurumunun dogasr

g...gi är"t"x' kendi stnrf ve zümre grkarlan-

ir n.it" davrandllar; bazen ulusal harekete
'xitr"* .n"ii" 

onun öncülüä-ünü yaparken'

".Jp"'ä"*.a. 
da böltindüler, ulusal hareke-

;ä;$; tavtr aldtlar' düsmanla iEbirligi va-

äo'iliti"r"tivr" geki$tileY' Kimi durumda da'

üä;^in"i"xüt" tatrGatar bile' onu van volda

buakt{ar.

Günümüzde, afalrk, qeyhltk' feyrllik.v:
uqitJ k";;", 6it go'titü$ stireci iginde olsa

ääl rt"ta Kürdistan'rn ekonomik' politik ve

iü;;* vas*mtnaa canlr ve etkindir' SömtiLr-

' äJ'ärität äe, artrk tendilerine karsr diren-

;;;v; ;" kendi otoritelerini tantyan bu ge-

,# ,r*lrrrutru uzlagryor' onlan' Kürdistan'a

;tiq#;;;; ve täin politikalannm temel

18

j.,
I



tan'da da, ulusal hareketin belli bir a$ama-

srnda, burjuvazinin en azrndan bir böltmü-
nün ulusal hareketi desteklemesi veya taraf-
srz kalmasl mümkündür ve bu durum gözden

uzak l,utulmamaltdr'

Kürdistan'da da, özgürtük ve demokrasi

mücadelesi, i$gi srmfrmn öncülüäünde' - iQgi

ve köVIü temel ittifaklna dayanan ve diger

.*öxäi u. yurtsever katmanlann da yeraldr[r

. bir cephede ifadesini bulur'

Kürdistan'da iggi smrfi günümüzde ni-

. celik olarak önemli bir düzeye ula$mlqtlr'

Toplumun bu en devrimci sl frnrn' sömürge-

ci'Etieterin ve igteki gerici stntllann her'tür-

ir "iääLr"i* ve politix qartlandrrmalarindan'

,är, ."t,iit utu.tn denetiminden kultarilma-

";. 
;;i; iqgi .kitlelerinin devrimci müc&dele

uäritä vtiit"rt mesi, Kürdistan devrimci ha-
'."r."11"i" önündeki önemli bir hedeftir Kür-

äi.tä" iccf srntfr da, Küräistan köylüleri ve

iti* v"fätf halkl gibi aäü sömürünün ve

lrioiui nu.xt"* acrlannr derinden yasamak-'

tadrr..
Kürdistan köylüleri, yüz)'lllardrr- sür€ge-

len getln ya$am ko$ullan ve yoksulluk rglnqe

välu=*uttäaitr"r' Bir- yandan sömürgeci dev-

iJ uvgttt, diger yandan afalar' Seyhler' bur-
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iuvalar onlan binbü yoldan iliklerine kadar

.O*fi.*Ug ve sömürmektedir. Bu sömürücü

güQler Kürdistan köylüßü üzerinde zulüm ve

zoÄarytn her geqidini uyguladrlar' Bugün de

sömürgeci devletin komando ve Jandarma
birlikleri Kürdistan köylüßüne en hayasrzca

itkenceleri yapmaya devam ediyor'

iSkenceden ve baskrdan kurtulmak' .top'
raäa i<avu$mak Kürdistan köylüsünün yrllar-

.dri uiruha savaqtlgl büyük özlemidir' Bunu

ona, äncak ulusal demokratik bü devrim sag-

tavalitir. Bu nedenle de KüLrdistan köylüsü'

ulusal kurtuluq hareketinin temel ylgrnsar

gücüdür.

Kürd.istan kent ve kasabalannn kügük

.rr,ui uu sanatkärlan da y'oksul ve baskr- al-

tndaki halk kesimlerinin bir pargasrnt otuq-

it*"-f".; onlann da özgüLr ve demokratik

tii ioorit*"tt kuruluäunda büyük Stkarlarr

vardlr.
Busün Kirrdistan'da 

' önemli bir aydtn

xuptr"yetilmigtir. Öfirenciler' ögretmenler'

*r*Ltu", lelorisyenler ve diler Jrurtsever

;;;;"., i<tigtik mestex sahipleri baskr ve sö-

ätitüu"'tu.it tepki duyuyor' mücadele edl-

*,o" uä O"urim"i demokratik harekette Önem-

Ii bir rol ojmuyorlar. 
2L



Ktirdistap'da ulusal demokratik hareket

nqi ve köVrü i;.tl*t"tirlt, kent kügü|]r burJüva-

Jilirr", uvotttruta dayanryor' Devrimin zaferi

isi" ü" äüqr"ti" birlifini olusturmak zorun-

ludur.

' Utusal Deltlokratik Dewitn Anti-Sömür'

f,ät, e"ti-rroaol De T icareL' Toprak Bur-

1;;';rß;,;;, ilusal. Demotcratik Deurim
'ärä"'a"'Simürgecilik te Feodat Geri-

lit t" irtovn Kesimine KarFL olnwk

' Durumundadt'

Bugürn Kürdistan;da' sömürgeci güqler-

t" i$bi.;Ci ieinde olan bt-t ?l"S:öTY:i :,"
n.ti"i"iti oti-oa, genis halk ylgmlannü. qt-

i;;;;;rc*;" demäkratix bir topluriun olus-

maslru gerektiriyor'

dunun igin de, bir yandan sömürgeci bo-

vunJurufun 
-tonlmasr' 

difier yandan feodal

ilil;fi ortadan kaldmlmasr gerehir'

Hatkrmlzln ulusai özgürlüäe kavugrnasr

tcitt 
^töfi;;;; 

boyunduruk krnlmah ve her-

;:f;ü;G"i basklva so,... veiilmelidir' Bun'n

-loi, s;i""dtt itilxiter son bulrnadan' aBa-

il'!"ätt* ve b€nzeri kurumlar ortadan kalk-

ä;.i"i,Tot;drak devrimi vaprlrnadan köv-'

lü özgürleqemez, u]usal- birlile saElanamaz'

et .,ä .oÄUg.cilik ve feodal gericilikle 
- 
bü-

idiä"-ii."tit ve toprak burjuvazisine kar-

ii'-i.tu.r. edilmeden' demokiatiklegme su-

recindeki görevler yerme getifileme":: ÖTi:

". a.*"Xätif. bir toplumun kuiuluqu' ulu-

sil;;;ätti" geticmesi' ulusal kültilrüm ire-

oi.i ui, xu""rau geliqip serpilmesi' genis emek-

;il#;'il;i*" toqr'1*"". P9lil{-hlli:
irna 

"txitt 
uigimde katrlabilmeleri buna Dag-

l-rdtr'

Ulusal demokratik devrimin bagarrlma-

-,. d";;;;;;-iemet hederteri isin seni$ halk

ilrteteä;'-t"rttltt edilmesini gerektüir'

äL,""i"J u.*okrätik cephe sorunudur'

. . Devrimin kesintisiz bigfnde -d:laP -e-.ll;'r 
.rJu topf"m ya$amrnda hertürlü sÖmuru

ii;kt.;* :; veritroesi' diäer bir d1EjI" :::.
- Gfr"t bir topiuma ula$llmasl; önceliIle dev-

' itä" uo lt^tqu."ttttt gergeklestirmeye bag-

hdrr.

D eartTnin Anti-En\er! gtixt a e

Anti-Falßt Gbreulert

Kürdistan devrimi' hig kuc\us:1-..iv,:1 '

,urnu"ä;-l"ti-tmperyalist olmak zorunüa-

23
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drr. Emperyalizm Tülkiye ve Kürdistan halk-

i"ti"t ri.iixt* sömürüyor ve halklarimrzrn

kurtutus mücadelesinin düSmanldlr' Emper-

"uUt*i 
' 

Türkiye'den ve Kürdistan'dan kov-

ilu.'nutt tu.t.i"rn ortak hedefidf' Kitdistan
ä."rrÄi"- baqarrya ulasmasl da' tüm ulusal

kurtuluq haieketlerinde olduüu gibi emper-

""f-*"iti 
gerici planlanna, müdahalelerine

i<arqr ail*aUi olmayr ve kararh bir anti-em- '
pe.Vafist politika iztemeyi gerektirir'

Türkiye tekälci burjuvazisinin ve arka-

.rrraJi .äp.tyalist güglepin yrllardrr,Türki-

u. o. u..f*iip- dayattrklarr falist saldln ise

iri* rturuu"*tzrn ortak düEmarudrr.-ve her

iti nutt ttt devrimci ve demokratik guglerln-
' 

"". 
ttkt bir dayamqma ile püskürtülhesi ge-

rekir. '

Ortak Müco'dele Hedefleri

Sömürgeciliäe ve onun müttef iki her

ttiraen ger-icilife, emperyalizme ve, f aqizme

t'-.sr eüö ve eylem birli$i yäpmaya karar' ve-

tä"""tv"i.tr.tii*2, Kürdistan'da özgür ve de-

mof.ratif. bir toplum kurulmasl igin Su ortak

nlaun"t yönünde mücadele ederler:

O Kürdistan üzerindeki sömürgeci bo'

.yunoiruäuna son vermek' halkrmln özgäLrlü-

.24

[e kavuqturmak; igkenceye, zulme son ver-

mek.-f 
"it 

toprak devrimiyle büytik toprak

agahBrna son'vermek; köylüLleri topraEa ka-

vu$turmak; a[ah!rn, qeyhligin ve benzer ge-

rici kurumlann köylüler üzerindeH hertürlü
köleleqtiriei iliqkisini ortadan kaldrrmak; köy-

lülerl kooperatiJlestimek ve tanrru geliEtir-

mek;

t Kürdistan ekonomisini hertürlü sö-

müLrgeci ve emperyalist baf,lardan kurtar-
makl ulusal kaynaklann, ulusal ekonominin
geli$mesi yönünde kullammrm safilamak;

Q Dil ve küItür üzerindeki hertürlti bas-

krya ion vermek; ulusal kültürün ilerici yön-

cle geliqip serpilmesini saglamak; halkl egit'
mek, cahillige son vermek;

O Kürdistan'da ya.Eeyan diger, halkla-

Iln Aa Aif ve ktiltüLrlerhi özgürce kullamp
gelittilmeleri, e$tt demokratik haklara sahip

ot*"la"t iqin gerekli kogullan saäIamak.

O Kadmlar tizerindeki baskrlara son

u.rmäk; kadurlann toplum yaEamrna tama-

mlyla e$it ve etkin bigimde katrlmasml sag-

lamak;

O qocuklann ve genglifin geli$imi ve

eäitimi igin gerekli koqullan yaratmak; -

25



O Emökgi halkrn; ülkenin politik ya$a-

rmnda etkin rol oynarrasr igln demokratik
kosullan saflaurak; bugüLn politik özgürlilk-
lerin önünde, varolan engelleri kaldrrmak;

O Emekqi hallan yaFm koqullanm dü-

zeltmek; aEIr vergileri kaldrrmak; ülke gelir-

lerinin halkB karqr beslenen polis ve iandar-
ma igin, militarizm yolunda ve bir' avug ha-

ramzadenin lüLks tü,ketini ugrunda sarfml
önleylp, onu üükenin sanayileqmesi, iS alan-

tan Lgrmasr iqin kuilanmak, lssizligi önle-

mek.

Gügbir]iäi yaparr siyasetlerimiz:

O Emperyalist ve sömürgeci sömürü ve

zulüLrn garlom, bunlarrn [g,]krmrz4 düEman

pIänlanm, ukQüh' qoveni'ml;

O ABahk, Eeyhlik ve benzeri gedci ku-

rumlann halka düSman karakterini, bunlann
sömtirücü ve i5birlikqi YaPNmr'

O Atiret geki$melerinin halküuza ver-

di$i zararlan birlikte te$hir ederler'

O Kitleler arasrnda, zuLtre ve sömürüye

kargr-ulusal ve sriufsal bilincin geliqmesl'

O Sömürgeciligin, faqizmin ve emyerya-

lizmii saidrnlannn ptisküLrtülrnesi igin ortak-

laga mücadele ederler.
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IIIusal Demokratik Güqbirfigimiz' Tü-rki-

ye ve Kürdistan halklannn qu krsa vadeli

ortak tatepleri iqin mücadele eder:

O S*lyönetimin keldlnlmasl ve i|t<en-

celere son verilmesi;

ar ilerict-devrimci siyasi 
-tutuklulann

serbest buakümasr;

O iierici basrn üzerindeki hertürlü bas-

kr vJ yasaklamalara ve kürtqe basrn-yapn
hakkr üLzerindeK engeueme ve zorbabBs son

verilmesi;

I Her halka anadilinde egitim hakkmrn

tarunmasr, efitimin rrkqr-Soven, asimilasyon-

cu ve gerici iqerifinden änndrnlarak demok-

ratixlestirilrnesi;

a 74L-142' maddelerüL Siyasi Partiler

ve SJgim Yasalarrndaki gerici, Soven, anti-'
demokratit< diger hükürnlerin; yine düsiince

ve örsütlenme özgürlügü önünde engel oluq-

turan aiger tüm anti-demokratik yasa ve uy-

gulamdlann kaldrnlrnasu

O Kapatllan demokratik kitle örgütle-

rinin-agrlriasr, demokratik kitle örgütleri'

sendikaiar ve ilerici partiler tizerindeki bas-

krlara son verilmesl; 
z;



O füm gal$anlara grevli, toplu s{izle$-

meli iendikal hak ve özgürlütlerin seElan-.

masr;

O Genel grev ve dayaru$ma gre!'I hak-

hnln tanrnrnasr;

O Sendika seqmede referandum hak]<r-

n]n yasal güvenceye kavu$turulmasl.

O lqgi smrflnrn birlik, mücadele, daya-

ntSmi gii,nü olan 1 Mayrs'n yasalaqtmlmasl;

I Toplumsal bir sug olan lokavtn ya-

saklanmasr;

a Demokratik bir toplak reformunun
yaprläasr, bu arada, srmr boylanndaki ma-

ntttutttt temizlenerek bu topraklarrn toprak-

slz köylülele daftt mast;

O Herkese i$ olanag'l saf,lanmasr;

a Asgari ücretten vergi alrnmamasr'

yot<siit fralk üserindeki vergi yükänüm kaldF

nlmasr;

a Genqlerimize ef,itimde flrsat e$itli[i'
Ofirenlm özgürlügti ve can güvenliginin sa[-

Ianmasl;

O Her türlü resmi-sivil, gizli-aqlk fagist
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odaklann da$rtrlmäsr, MHP ve ÜGo'nin ta-
pat masr, halka karEr bledikleri suglann he'
sabmJn sorulrna$i

O Emperyalißnin saldrrgan askeri ör-
gütü NATo'dan grhlmasl, emperyaUstlerle
yapllan ixili antlaqmalarm feshedilmesi ve

askeri äslerin kaldrnlDcasl;

O iMF, oEcD, AET, DänYa Bankasr vb.

emp€ryalist mal?-siyasi kurulullarla herttir-
den baämLlü iligkisine son verilmesi.

Eu güg ve eylem birliEini olulturan siya-
seülerimiz:

Kütrdistan'rn öteki pargalannda özgür'

Iü|I< ve demokrasi igin mücadele eden halkimr-
zln hakh mücadelesini destekler ve onlann
ilerici gügleriyle dayanrgma iqinde oldugunu
belirtir.

Ulusal demokratik gügbirligimiz, r'ilistin
haikmm, älkesini parqalanmlslrktan kurtar-
mak ve bagtmslz bir devlet kurmak igin siyG
nizme ve emperyalizme karqr vermekte ol-
duEu hdkh mücadeleyi. destekler.

. Gügbirlifimiz, halklann ban$, demokra-
si, silähsrzlanma, ulusal kurtulu$ yolunda

verdikleri mücadeieyi destekler.



Her ilri Hallfln De?rrim'ci De Dentul$Ltjk
Gügleri Arasm'da. En Stkt GüSbirligi üe

Dagdnxwa zontnludur

TüLrkiye egemen slruflarl, halkrIruza uy-

suladrklan ailr ulusal zulüm ve sömifge po-

f,tixutt tt yausrra, emekqi Türk halkru da

en aclmaslz bigimde sömürüyo! ve eziyorlar'

Emperyalizmin ve fs$izmin son dönemde yo-

gtnlaqan saldnlan haiklannuir daha gok

ärmeyi, tüLrn iJerici, yrrtsever gügleri sustur-

mayr amagbyor.

Egemen smrflar, zaman zaman halklarr-

mrzr iiarqr k8r€rya getirmek, devrimci ve de-

mokratik gügleri tek düqürüp daha kolay eze-

bilmek igin haince planlar, propagandalar

yapryorlar. HaIk dtiEmanr güqlerin bu llt
pdttfu.t* bozmak, onlann saldrnlarmr püs-

i<ti,rtmet ve halklanmrzrn özgür ve demok-

ratil bir topluma ulaqmalarrnr saglamak igin

halklanmrzrn devrimci, demokrat ve yuftse-

ver gügleri arasrnda en slkr gügbirliBinl ve

aayamqmayr oluqturrnak zorunludur'

Günümilrz koqullarmda her iki halkln

aewimci ve demokratik gügleri arasrnda bir
s"üc ve evlem birligini biran önce hayata ge-

IiÄex acit bir görevdir. Kürdistan düzeyin-
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de ulusal demokrati-k güglerin birlifi yolun-
da ilk temel adrmlan atan siyasetlerimiz, ge-
ngl olarak Titkiye ölgtisünde, emperyalizme,
faqiane, ulusal baskrya kargr olan ttim sosya-
list, demokrat ve yurtsever ' güglerin güg ve
eylem birliEinitr biran önce olu$turulrnasr
iQin gaba gösterirler ve bu nitelikteki güglere
gag-rrda bulunurlar.

Inusal Demokratik Gügbirli$i olusturan
Dewimci Demokratlar, Devrinci Ulusal De-
mokratlar ve Özgürlük Yolu, halkrmrz üze-
rinde s{imürgecilipin ve onunla igbirli[i halin-
deki gerici güqlerin sömürü ve zulüm garhm
krrmak, fa$izmin ve emperyalizJnin saldtnla-
nm püskürtmek, halkrmüm yüEyülandlr sü-
regelen aclh kaderine son verip özgif yann-
lara varmak igin tüm ilerici, yurtsever kuru-
luSlah, gruplan ve kilileri bu gügbirliäini
desteklemeye, onun saflannda yer almaya,
bu do[ryltuda verilen mücadeleye omuz ver-
haea.afirr?

Ulusal Demokratik GügbirliBimiz, Kür-
distan'rn tüm iseilerini, köylüüerini, tüm
emekgi ve yoksul halkrmrzr, aydnlarl, genq-

leri, tüm ilerici ve Jrurtsever insanlanmrzr,
yoksulluktan, pahalrhktan, zulüm ve iskence' '
den kurtulmak, ise, toprafa ve özgürlüEe
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I ula{nak tqtn, bu güebtrltäre @u! venDeyo '

"" 
hu"a"t yt srgt"'
Uusal Dem&8tü ouqurd$tnlacmq-

valtrml $Dtifgeciutt' l$$itmt yeilI$ye ug-

äffirci" Tütkiye;inh tün dcsrlmcl ve de'
'-ää'tu?ii"tiri' tu- enßkcilerii tlertci

tn*"ü uirtige ve m{icadeteye gafnr' :

YaEartn ltlusal D€üüatlk qügbilugl-

mi3l

Ya$srr 5ürkfye ve Kürdlstsn halXta*

nr" tüGigL d"*T'i'{.t*t Ye müeadelc bir
r8ll
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