
>PK K ;H em  suçlu,
H em  güçlü!

* Somut görevler üzerine 
►  Türkiye’de Rızgari ve  

K om al’m y e r i..

PKK H em  gunehkar 
H em  zorker e! 

Li ser erken berçavî 
' Li ser rola Rızgari 
û Komal li T irk iye..
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PKK;
Hem Suçlu 
Hem Güçlü!

S)n günlerde Avrupa’da bir çok Kürt örgütü, ya da yandaş- 
arı ard arda saldırıya uğradı, ilk saldırı 7 Mart günü, KOM- 

KAR'ın Münih’deki Nevvroz gecesine yapıldı. 15 Mart’ta, Hol
landa’nın Deventer kentinde, Kürdistan Kültür Merkezi’nin 
düzenlediği Nevvroz gecesine yapılan saldırıda ise altı arka
daşımız silah ve bıçakla yaralandı, içlerinde halen hastahane- 
de tedavi edilecek derecede yaralananlar oldu. Daha sonra 
KOMKAR Hanover başkanı Ramazan Adıgüzel öldürüldü. 19 
Mayıs günü Yunanistan’daki Lavriyon Mülteci kampında ga
zete satan iki arkadaşımız, 25 PKK’linin saldırısına uğradı ve 
yaralandılar.

Aynı saldırı ve tehditler KAWA ve PPKK yanlılarının düzenle
diği Nevvroz gecelerine de yapıldı. TKP-B'nin Duisburg'daki 
10. kuruluş gecesi ile TSK (Tevgera Sosyaliste Kurdistan)’ın 
Nevvroz gecesinde de olay çıkarıldı, (saldırılarla ilgili dergimi
zin haberler bölümünde daha geniş açıklamalar bulabi
lirsiniz).

Peki bu olayları çıkaran kimdi ve ne istiyordu?
Bunu son bir kaç ay içindeki PKK yayın organlarından, bağlı 

kuruluşların bildirilerinden, üye ve taraftarlarının propaganda 
ve sözlü tehditlerinden, polisteki itiraflarından anlamak müm
kündür.

PKK’ye göre, kendi dışında herkes, her siyasi hareket hain,
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1B>2o PKK:
Hem Gunehkar 

Hem Zorker e

Di rojen davvî de, li Evvrupa, gelek rexistinen Kurdanjîheval- 
benden vvan, li beramberî herîşen li ser hev man. He- 

rîşa peşîn di roja 7e Adare de, li München di Nevvroza KOM
KAR deçebû. Di 15e Adare de, li bajare Deventere-Holanda- 
herîşek li dijî Nevvroza, ku Navendiya Çanda Kürdistan pekanî 
bû, hat li dar xistin. Dive herîşe de 6 hevalen me bi ker û da- 
mançan hatin birîndarkirin. Di nav vvan de birîndaren, ku he 
jî di nexweşxanan de tedavî dibin hene. Piştî vve li Hanovere, 
seroke KOMKARe Ramazan Adıgüzel hat kuştin. Di 19e Gu- 
lanâ de, di kampa Lavrîon a mihaciran de, du hevalen me en 
ku rojname difrotin, li peşberîherîşa 25 kesen PKK man û ha
tin birîndarkirin.

Eynîherîş û geft di şeven KAWA û PPKK ede jî hatin kirin. Di 
şeva pîrozkirina 10 saliya TKP-B a li Duisburge û di şeva Nevv
roza TSK(Tevgera Sosyalista Kürdistan) de jî bûyer hatin der- 
xistin.(Hûn karin agahdariyen firehtirenli serhârîşan, di beşe 
nûçan a kovara me de bibînin.)

Başe, even ku ev bûyer dikirin kî bûn û çi dixwestin?
Vena; meriv kare, ji veşanen PKK, belavoken sazûmanen pe 

ve giredayî, propaganda û geften hevalbenden vve û ji mikur- 
hatinen vvan en li cem polîs fem bike.

Li gor PKK, kesen ji derveyî vve, her rexistinek siyasî, xaîn, 
nokere dijmin û sîxur e. Eh kuştina sîxur, xaîn û nokeren dijmin
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işbirlikçi, hainlerin uşağı, ihbarcı ajan-milis. Eh hain, işbirlikçi, 
ajan milisleri öldürme de doğal olarak(!) PKK'nın hakkı!,..

Öldürülmekten, PKK’nin suçlamalarından kurtulmanın tek 
yolu PKK'Iİ olmak! Geçmişin ne kadar karanlık olursa olsun, 
ister ajan-hain, ister Diyarbekir Hapishanesi 38. Koğuş (Diyar- 
bekir hapishanesinde itirafçıların koğuşu) sakini ol, PKK’Iİ ol
dun mu, tüm kötülüklerden, zemzem kuyusunda yıkanmış gi
bi arınmış olacaksın!...

PKK, Kürdistanlı devrimcilere, yurtseverlere saldırmakla kal
mıyor. Sömürgeci düşmana avans verecek derecede, siyasi 
hareketlere, mensuplarına iftiralarda bulunuyor. PKK, yalanı 
temel bir siyaset haline getirmiştir. PKK'nın yalana dayalı siya
seti şiar edinmiş olduğunu bir olay aktararak örneklemek 
isteriz:

PKK'lılar, Diyarbekir Askeri Hapishanesindeki 4 OCAK di
renişinde, direnişçi kitleye de yalan haberler yayıyorlardı. Ar
kadaşlarımız buna karşı çıkınca verdikleri cevap, “ yalan siya
setin aracıdır" olmuştu. Arkadaşlarımız ise, ‘‘Marksist siya
sette ancak düşmana yalan söylenir. Kendi kitlemize, dost 
güçlere ve halka yalan söyleyemeyiz. Yalan, marksist siya
setin değil; burjuva siyasetin temel aracıdır" demişlerdi.

Yalan ve iftirayı şiar edinmiş ve temel siyaseti haline getirmiş 
PKK, son günlerde yayınladığı bir bildiride (ERNK-Avrupa 
Temsilciliği'nin 8 Mayıs 1987 tarihli bildirisi) bolca yalan ve ifti
ra sergilenmiştir.

Sözkonusu bildiride;
“12 Eylül zindanlarından satın alınarak salıverilen bir çok 

güç Avrupa’da halkımıza ve önderi PKK'ye karşı en alçakça 
komplo ve saldırılar yürütüyor. Tüm bunların toplamından 
oluşan ve kendilerine “ÖY", “Rızgari" gibi adlar takan bu 
karanlık güruh, faşist Türk sömürgecilerinin yürüttüğü sal
dırı kampanyasına doğrudan katılıyor. Bu alçaklar ve satıl
mışlar topluluğu, tüm dünyanın ilgiyle izlediği ve saygı duy
duğu ulusal kurtuluş mücadelemize, gerilla savaşımıza, şe
hitlerimize ve savaşçılarımıza, halkımızın geleceği, varlığı, 
tek temsilciliği olan bu değerimize saldırıyor, ihbarcılık yapı
yor, komplolar düzenliyor, Kürdistan’daki gerilla savaşımıza 
4

jî (!) mafe PKK yel...
Riya xelasiya kuştin û gunehkariye, hevalbendiya PKK ye! 

Derbasbûyînate çiqasîtarîdibe bila bibe, dixwaze ajan, xaîn; 
dixwaze jî meşîne (sakîn) oda 38 an a girtîxana Diyarbeir be 
(oda kesen mikurhatîye), ger tu bû hevalbende PKK, te wek 
şûştina ava zemzem ji her xerabiye be şûştin!...

PKK, bi tene herîşî vvelatparez û şoreşgeren Kurdan nake. 
Derevvan li ser rexistinen siyasî, heval û hogiren wan dike, ku 
ev kirin avvanse dide dijmine koledar. PKK, derevv ji xwe re kiri- 
ye siyasetek bingehîn. Em dixwazin siyaseta wan a derevvîn, 
ku ji xwe re kirine şîar, bi bûyereke berpeşî we bikin.

Kesen PKK, di girtîxana leşkerî a Diyarbekir de, di berxwe- 
dana 4 e Çeleya Paşîn de nûçeyen derevvîn di nava girse (kit
le) belav dikirin. Çaxa hevalen me li dij derdiketin, digotin: 
“derevvhaceta siyaseteye".Le hevalen me digotin;“Disiya
seta Marksist de derevv ji dijmin ten kirin, em nikarin dere
vvan li girse kirin, li hezen dost û li xelke bikin. Derevv ne ha
ceta siyaseta Marksist., le haceta siyaseta burjuvvazîye”

PKK, ku derevv û bebextî ji xwe re kiriye şîar, di van demen 
dawîde di belavokek xwe de (belavoka nûnerî ERNK e Ewru- 
pa 8 Gulan 1987) gelek bebextî rez kirine.

Di belavoke de te gotin;
“Gelek hezen ku, ji zindanen 12 îlonâ hatin kirin û hatin 

berdan, li Evvrupa li hember gele me û reberî vve PKK, 
komplo çedikin û bi bebextî herîşe vvidikin. Ev hezen tarîku, 
navâ “Ö.Y”, “Rızgari” li xwe dikin, beşdarikampanya herî- 
şân kolonyalîsten Tirk dibin. Ev koma bebext û xwefirotî, he
rîşe doza me, şehîden me, şerkeren me, şere me e gerilla û 
tekoşîna me a rizgariya netevvî dikin, li wan mikur ten komp
lo çedikin, ji şerâ me e gerilla re dibâjin “provakasyon", li 
Evvrupa berekan bera gele me û hezen rizgariya me didin. 
Li gor malûmaten şefen polis yân devvleten Evvrupî, li hem
ber tevgera me çima ku herîşen kerhatî naye kirin gunehbar 
dikin."

Nave rexistina me a siyasî jî didin û bebextiyen giran dikin.
Me bersiva bebextiyek wilo ne daba çetir bu. Ji ber ku, ber- 

siv û röxne ji bo kes û rexistin§n ku xwedî ehlagen siyasî ne
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“provakasyon" diyor, Avrupa’da halkımıza ve ulusal kurtu
luş güçlerimize kurşun sıkıyor. Avrupa devletlerinin polis 
şeflerinin verdikleri bilgi doğrultusunda hareketimize karşı 
yeterince saldırmadıkları gerekçesiyle suçlamaya çalışı- 
yor”vb...siyasi hareketimizin adını vererek ağır suçlamalarda 
bulunuyor.

Böyle bir suçlamaya cevap vermemek daha doğru olacaktı, 
çünkü, cevap ve eleştiri belli bir siyasi ahlak olgunluğuna eriş
miş kişi ve güçler arasında olur. Eleştiri -teşhir değil- kişi ve ör
gütleri geliştirmeyi amaçlar. PKK gibi yerleşmiş hiç bir olumlu 
değeri olmayan, bugün hain dediğine ertesi gün çıkarı gereği 
yurtsever, çıkarı bozulduğunda tekrar hain diyebilen, Kürdis- 
tan'ı sömürgeleştiren devlet yöneticilerine çıkarları gereği 
anti-emperyaliş.t yaftası yapıştırabilen bir siyaseti eleştirmenin 
anlamı yoktur. Öte yandan bu suçlamaların hiç birisi üzerimi
ze yapışmaz. Rızgari dünü ve bugünü ile ortadadır. PKK’yı ya
lanlarıyla teşhir, bazı konularda yurtsever halkımızı ve kamuo
yunu aydınlatmada yarar görmekteyiz.

Her ne kadar söz konusu bildiri ERNK tarafından yayınlan
mışsa dn ERNK diye bir cephe fiiliyatta varolmadığından, 
teşhi PKK ya yönelmiştir.

İHBAR MI, İTİRİAFMI?
PKK, "Deventer’deki NEVVROZ gecesi’ne salıdırının PKK 

tarafından yapılmış ve yakalananlardan birinin aynı zamanda 
Avukat Mahmut Bilgili’nin katili olduğunun” Hollanda polisi 
tarafından resmen açıklanışını bize üstü kapalı olarak fatura 
etmekte, bizi ihbarcılıkla suçlamaktadır.

Rızgari'nin siyasi tarihinde -PKK'nin değil- ihbarcılık yoktur. 
Yarın Deventer'deki dava dosyası, saldırıda yaralananların, 
geceyi düzenleyenlerin ve arkadaşlarımıza saldırıp da tutuk- 
lananların ifadeleri alenileşecektir. O zaman kimin ihbarcı ve 
kimin yalancı olduğu ortaya çıkacaktır. Hiç bir arkadaşımız bi
ze PKK saldırdı diye ifade vermediği gibi, saldıranların siyasi 
kimliği hakkında da bir şey söylemiş değillerdir. Yine saldırı

ten kirin. Armanca rexnegirtine -ne teşhîr kirin- peşxistina kes 
û rexistinan e. Rexnekirina siyasetek wek a PKK, ku li gor ber- 
jevvenda xwe kare însana hem bike xaîn hem jî bike dost, we- 
keîro ku serdaren devvleten ku, Kurdistan kolonî kirine, dikin 
antî-emperyalîst, be mana ye. Ji aliye din yek ji van bebexti- 
yan jî bi me ve nazeliqe. Rızgari bi hebûn û derbasbûna xwe 
ve li meydane ye. Bi derevven we ve teşhîra PKK, di hin babe- 
tan de, di ronîkirîna gel û awire gelemperî a vvelatparez de fe- 
de heye.

Her çiqasî ew belavok ji alî ERNK ve hatibe weşandin jî, le, 
ji ber ku di kirine de ERNK tuneye, teşhîr bere xwe dide PKK.

GILÎ YE, AN J Î MIKURHATIN E?
PKK, “eşkerekirina herîşkeren Nevvroza Deventere û girti- 

na qatileAv. Mahmûd BTIgîlî” ku polîse Holanda bi avvakîfer- 
mî (resmî) diyar kir, ji me re dike mal û me bi mikurhatine sûc- 
dar dike.

Di dîroka Rızgari a siyasî de -ne a PKK- gilîkirin tuneye. Sibe 
çaxa, dosyen doza Deventere, gotinen kesen hatine birîndar- 
kirin, kesen şev amade kirine û kesen herîşker derkevin hole, 
we eşkere bibe be kîmuxbir û kîderevvîn e. Tu hevalekîme ne- 
gotiye ku PKK herîşe me kiriye, û şexsiya siyasî en kesen he
rîşker jî nehatine eşkerekirin. Car din, di belavoka Navendiya 
Çanda Kurdistan a Deventere (Belavoka Navendiya Çanda 
Kurdistan a Deventere, hun karin di beşe nûçan de bibînin.) 
de bi nav tu rexistin ne hafiye gunehkarkirin.

PKK, kesen din bi muxbirî tavvanbar dike, le adeta xwe a mi
kurhatine, ku ji Şahin Dönmez, Yildirim Merkît, Haşan Huse- 
yîn Karakuş, Fehmi Yilmaz ku ji endamen Komita Navendî û 
Konseya Leşkerî bûn, ji bîr dike û vedişere. Kesen PKK ne te
ne li ber polîs û leşkeren kcledar, le li ber polîsen emperyalist 
û kapîtalîsten Ewrupa, jî mikur ten û mikurhatina xwe berde- 
wam dikin.

Rızgari, baş dizane devvleten emperyalîst-kapîtalîst û sazu- 
manen wan çine, di vezanîne de ye. Weke ku ji koledaran hevî 
dikin, ji wan heviya nake, û tu caran jî wek berpirsiyare Ewru-
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sonrası Deventer Kürdistan Kültür Merkezi’nin yayınladığı bil
diri de(Deventer Kürdistan Kültür Merkezi'nin yayınladığı bil
dirinin aynısını haberler bölümünde bulabilirsiniz) ad verile
rek hiç bir örgüt suçlanmamıştır.

PKK, başkalarını ihbarcılıkla suçlayarak, Şahin Dönmezler
den, Yıldırım Merkit’lerden, Haşan Hüseyin Karakuş, Fehmi 
Yılmaz gibi Merkez Komite ve Askeri Konsey üyelerinden aldı
ğı itirafçılık geleneğini örtbas etmeye çalışmaktadır. PKK'lılar 
yalnızca sömürgeci polis ve asker önünde değil, Avrupa’daki 
emperyalist -kapitalist polis önünde de itiraflarını sürdürmek
tedirler

Rızgari, emperyalist-kapitalist devletlerin ve kurumların ne 
olduğunun bilincindedir. Onlardan da, sömürgecilerden ol
duğu gibi medet ummaz. Ve hiç bir zaman PKK ve ERNK- 
Avrupa Sözcüsü Avukat Hüseyin Yıldırım gibi İsveç Televizyo
nuna çıkıp -Şubat 1987-, ‘faşist TC’nin ortağı emperyalist İs
veç devleti' dediğiniz bir devletin adeletine teşekkür etmez.

SÖMÜRGECİLERLE KİM ANLAŞTI
PKK, “12 Eylül zindanlarında çıkan bir çok güç” diye ortalı

ğı bulandırıcı suçlama yapmaktadır. Kim, nasıl satın alınmış?! 
bunu açıklamıyor. Başkaları adına konuşmak bize düşmez, 
ama, Rızgari için, Rızgari’nin kadroları için; “ sömürgecilerle 
anlaşmış" suçlamasını kimse yapamaz. Bunu sömürgecile
rin polis soruşturmasından geçmemiş, zindan görmemiş 
PKK'nın Şefi bilmese bile, Diyarbekir zindanında yatmış 
PKK'lilerin tümü bilir. Bir anlaşma varsa bu açık seçik ortaya 
koyulmalıdır.

Ama, bizim adlarını sıraladığımız zaman, bu derginin sayfa
larının yetmeyeceği kadar hapishanede idare ile anlaşıp, ih
barcılık yapan, itiraf edip bir çok arkadaşını ele veren ve so
ruşturmalarda, hapishanelerde devrimcilere işkence eden 
PKK'lıların adlarını vermemiz ve belgelememiz mümkündür.

Biz, hangi siyaset içinde olursa olsun, Kürdistan devrimi için 
emeği geçen tüm kadrolara saygı duyan bir siyasi hareketiz.

6

pa e PKK û ERNK Av. Hüseyin Yildirim dernakeve (Sibat 87) 
televizyona Swed wek hun diben "devvleta emperyalist a 
swâd ku hevalbendâ T.Cya çolonyalîs û faşist e ” sipasî da- 
dimendiye wan nake.

Kî Bİ KOLEDARAN RE Lİ HEV HAT
PKK, dibe: “Gelek hezen ku di zindanen 12 e îlone de hati- 

ne kirin û hatine berdan” Kİ, bi çi awayîhatin kirini? Vena 
venake. Ne kare me ye ku em li ser nave hineka din bipeyi- 
vin, Kes nikare beje ku, Rızgari û kadroyân Rızgari “bi kole- 
daran re li hev hatine”. Ger Şefe PKK e ku ji deste polîsa qo- 
lonyalîstan derbasnebûyî û zindanen dijmin neditî vena niza- 
nibe jî, le hevalbenden PKK en ku zindanen Diyarbekir de 
razane, tev zanin. Ger lihevhatinek hebe, dive ew bi awakî ve- 
kirî derekeve meydane.

Le, ger em naven kesen PKK en ku, bi îdare re lihevhatine, 
sîxurtî kirine, mikur hatine û en ku navân gelek hevalen xwe 
dane û bi ser de âşkence bi şoreşgeran kirine bidin, we rûpe- 
len ve kovare terî nave wan neke. Belge û îspata vvanaji bome 
mimkun e.

Em, rexistinek siyasî ne. Û rûmeta her kadroyen ku keda 
xwedaneşoreşa Kurdistane, digirin. Em zanin beji boşoreşa 
Kurdistane gihandina kadroyan çiqasîzor e. Em cardin zanin, 
ku taktîka dijmin a herîmezin, vvindakirina kadroyen şoreşeke 
ne. PKK el-haq! vî karı ji koledaran behtir zane bi karbîne.
Ji ber ve em, weke ku PKK li me dike endamen PKK tevîgu- 

nehkar nabînin. Di nav refen we de be guman, kesen bi dil û 
can kar dikin, beyî ku berjevvenda xwe bidin peş, hene. Hel- 
bet, rexneûteşhîrame neji bo van kesan e. Kesen ku, bi heva
len me re qehra hepsa Diyarbekir kişandine, kesen ku namû- 
sa xwe a şoreşgerî parastine, ji PKK û rexistinen din, -ne ke
sen mikurhatî û sîxur- we ji alî me hürmete bibînin. Ji bo 
berjevvendek teng, em, bebextiye li kadroyen hezen din en ku 
we bibin kadroyen şoreşa Kurdistane nakin.

Em, çava ku, hürmet û reza kesen ku di zindanen Diyarbekir 
deşehîd ketine digrin, hervvisa rezû hûrmeta Kemal Pir, Hayrî
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Kürdistan devrimi için kadroların yetişmesinin ne kadar zor ol
duğunu bilmekteyiz. Yine biliyoruz ki, düşmanın en büyük 
taktiği, bir devrimin kadrolarını her yolla -iftira da dahil- imha 
etmektir. PKK, el-hak! bunu sömürgecilerden iyi başarıyor.

Bunun için biz, PKK’nin bize yaptığı gibi tüm PKK’lıları suç
lamıyoruz. Tabanında, inancı doğrultusunda mücadele 
eden, hiç bir çıkar beklemeden mücadeleye koyulmuş yiğit 
insanlar elbette ki vardır. Elbette ki eleştirimiz ve teşhirimiz 
bunlara yönelik olamaz. Diyarbekirzındanlarının kahrını arka
daşlarımızla birlikte omuzlamış, devrimci namusunu koruya
bilmiş PKK’nın da, diğer siyasetlerin de militanlarına -ihbarcı 
ve itirafçılarına değil- saygıyı devrimci bir görev biliriz. Dar 
grup çıkarı için, diğer siyasi hareketler içindeki Kürdistan Dev- 
rimi’nin gelecek kadrolarını, iftira ile imha etme ihaneti içine 
düşmeyiz. Biz, Diyarbekir zindanlarında işkence ve zulme 
karşı mücadele ederek şehid düşen tüm devrimci ve yurtse
verlere saygı duyduğumuz gibi Kemal Pir, Hayri Durmuş, Eş
ref Anık gibi PKK'lı arkadaşlara da saygı duyarız. Onları Kür
distan Devrimi’nin ortak değerleri olarak kabul ediyoruz.

Biz, PKK'nın devrimci anlamda şehid düşen kendi önderle
rine de saygı duymadığı inancındayız. Unutulmasın ki, Kemal 
Pir tutuklanıp Diyarbekir Hapishanesi'ne getirildiğinde, ilk 
kez Rızgari’ci arkadaşların yanına gelip kalmıştır. Ve yine unu
tulmasın ki, gerek 12 Eylül öncesi ve gerekse sonrası yüzlerce 
PKK’lının sömürgeci mahkemelerdeki savunmasını arkadaş
larımız yüklenmişlerdir. Peki, şimdi PKK'ya sorulmaz mı ki 
"karanlık güruh” d\ye nitelediğin bir grupla nasıl bir bir siyasi 
önderiniz hapishanede kalabiliyor. Böylesi bir "karanlık 
güruha’ ’ ne diye birçoğu merkez komitesi üyesi olan yüzlerce 
arkadaşınızın savunmasını verebiliyorsunuz? Herhalde ceva
bınız. Demirel’le aynı olacaktır:"Dün dündür, bu gün de bu
gün”. Rızgari’nin geleneğinde sömürgecilerle anlaşma yok
tur. Ne bir sömürgeci devletin istihbaratı ile iç içe ve temel tez
lerinden taviz vererek "karargahlar kurmuş”  ve ne de 
sömürgeci devletlere övgüler dizmiştir. Yine Rızgari, BAAS gi
bi sömürgeci dikta partilerinin kongrelerine başarı ve destek 
mesajları göndermemiştir.

Durmuş, Eşref Anık-kesen PKK ne-jîdigirin. Em wan wek bu- 
hayek tevayî a şoreşa Kurdistane gebûl dikin.

Em, di ve bavveriya da ne, ku PKK, röz û hûrmeta şehîdân 
xwe yen serkeş (lîder) jî nagre. Bila ev neye ji bîr kirin ku çaxa 
Kemal Pîr hat girtin û ket hepsa Diyarbekir, cara peşîn hat cem 
hevalen^Rızgari û li cem wan ma. Bila ev jî neye ji bîr kirin ku, 
Berî 12 îlone û piştî we hevalen me doza bi sedan endamen 
PKK girtin ser milen xwe, baş e îcar hewceye, ku meriv ji PKK 
bipirse: Çava serköşekî we kare li cem gruba, ku hûn dibejin 
"hezektarî ye” , bimîne? Hün çava parastina bi sedan enda
men xwe -tev ön merkezî- bidin "hezek tarî” ? Heyî neyî we 
bersiva we jî wek a Demîrel be: “ Doh, doh bû, îro îro ye !”

Di edeten Rızgari de bi dijmin re lihevhatin tüne. Ne bi îstîx- 
baraten dewletaqolonyalîst re ketiye nav hev, ji dûrişmen xwe 
tavîz daye û meqer çekıriye û ne jî pesnî dew!eten qolonya!îst 
daye. Cardin Rızgar pîrozname neşandine kongreyen Parti- 
yen qolonyalîst yen weke BAAS.

PKK SERÎ TEVLIHEV DİKE
PKK, ev demeke ku me dixe mezena rexistinen Kurd en 

oportunisten rast û serî girse (kîtle) tevlihev dike. Çaxa vena 
dike jî, xwe bi aqii, le xelke jî ehmeq dihesibîne.

Rızgari, ji çebüna xwe û heta bi îro, tekoşînek be hempa li dîjî 
oportünizme daye. Nivîsandin û îdolojiya ku, li Kurdistane bi 
peş xistiye, li meydane ye. Dîtînen ku, Rızgari ji bo şoreşa Kur
distane daye peş, îro bi gelemperîqebûle dibîne. PKK xwe di 
mîreka (ayna) devvan de bibîne jî, kopyek xtrab a gelek dîtinen 
Rızgari ne.

PKK, ji bo ku karibe bersiva pirtûka weşane Riya Azadî ku bi 
nave "Şoreşgerî an terorîzm, li ser PKK"-bide, çi zû ji bîr kir 
ku, li Rojhilata Navîn hejmara Rızgari a 7 an ÇOportunîzma- 
Rast û rexnegirtina Riya Azadî) digeriya!...

Madem cîhe we ye, em dixwazin li ser babeteke ravvestin. Li 
hepsa Diyarbekîr, piştî berxwedana Çileya Paşîn a ku 1984 
an, ji ber tewren PKK en berjewenda grûbî; rexistinen din 
xwestine li hem ber wan tewren we eniyekî çekin. Çekirina eni-
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PKK KAFA BULANDIRIYOR
PKK, belli bir süreden beri bizi, sağ oportünist Kürt siyasetle

ri ile aynı kefeye koyup suçlayarak kafa bulandırmak istiyor. Ta
bi bunu yaparken kendini akıllı, alemi aptal sanıyor,

Rızgarı, kurulduğu günden bu yana sağ-oportünizme karşı 
amansız bir mücadele vermiştir. Yazdıkları, çizdikleri ve Kür- 
distan'da geliştirdiği ideolojik çizgi ortadadır. Rızgari’nin Kür- 
dıstan Devrimi için ileri sürdüğü tezlerin bir çoğu, bu gün ge
nel kabul görmektedir. PKK, kendisini dev aynasında görse 
de, Rızgari'nin bir çok tezlerinin kötü bir kopyacısından iba
rettir.

PKK, Özgürlük Yolu yayınları arasında çıkan ‘ 'Devrimcilik 
mı, Terörizm mi? PKK üzerine" adılı kitap yayınlandığında; ce
vap verebilmek için Orta-doğu'da Rızgari’nin 7. sayısını (Sağ 
oportünizm ve 'Özgürlük Yolu'nun eleştirisi) nı aradığını ne 
çabuk unuttu.

Yeri gelmişken bir konuyu vurgulayıp geçmekte yarar var. 
Dıyarbekir Askeri Hapishanesi’nde 1984 Ocak Direnişın’den 
sonra, PKK'nın sekter ve dar grupçu tavırlarına karşı; diğer 
bazı siyasetler bir cephe oluşturmak istemişlerdi. Söyleşine 
bir cepheleşme, her şeyden önce düşmanın işine yarayacak
tı. O günlerde hapishanede olupta direnişe katılanlar, özellikle 
PKK’nın hapishanedeki yöneticileri, böyle bir girişimi büyük 
çaba ve ikna yoluyla Rızgarici arkadaşlarımızın önlediklerim 
bilirler. Bunları, şayet örgütsel bir yapısı ve hapishaneyle ilişki
si varsa, PKK merkezinin de bilmesi gerekir. Bilmemesi de 
olanaksızdır. Tabi şine gelmediği ve kafasına imha ve suçla
mayı koyduğu için, gerçekleri tabanından ve devrimci kamu
oyundan, kürt halkından gizlemektedir.

Bizim her zaman gözümüz sömürgeci düşmanın üzerinde 
olmuş, kınımız düşmana yönelmiştir. Geçmişte anti-PKK'cı bir 
cephe içinde olmadığımız gibi gelecekte de olmayacağız. 
Çünkü biz PKK için değil, Kürdistan devrimi için varız.

Biz ne ülke dışında, ne de ülkede hiç bir PKK’lıya kurşun sık
madık. PKK bu konuda da bize iftira etmektedir. Bunu da yer 
ve zaman göstererek açıklamalıdırlar. Aksine PKK bize kur-
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yeke vvilo berî her tiştî we ji bo dijmin bi kar bihata. Kesen ku 
wîçaxîdi hepîsxanö de di berxwedane de beşdar bûn, nexa- 
sim serkeşen PKK xweş zanîn, ku ev tişt bi xebata hevalen 
Rızgarîhat ravvestandin. Evana, heger hebûnek we a rexisiti- 
nîbebe û tekîliya we bi hepîsxane re hebe, navenda PKK jîge
rek van tiştan zanibin, Nezanîna wan jî ne mimkin e. Le, jî ber 
ku bi kerî we nayî û ji ber ku îmha û bebextî xistiye serî xwe; 
rastiyen heyî jî bingeha xwe, û ji avvira gelemperî a şoreşger, 
ji gele Kurd vedişere. ,

E me, çaven me her tim li ser dijmin bûne û rika me (kîna me) 
bere xwe daye dijmin. Çava ku, dı derbasbûyîne de em ne d 
nava eniya li dijî PKK bûn, eme di peşeroje de jî ne kevin nav. 
Ji ber ku, em ne ji bo PKK, le ji bo şoreşa Kurdistane 
hene.

Me ne li dereveye welet û ne jî li hindurî welet güle berneda 
yekî ji PKK. PKK, di vî warî de jî bebextiyan li me dike. Vena jî 
dive bi kifşkirinazeman û mekan, îspat bikin. Li vajayî(bilakîs) 
wâ PKK gule(berîk) bera me da û hejîdevvam dike. U bi ser de 
jî mîna ’ ‘dize yavûz bi ser xwediye male de digre’’ me bi herîş- 
kerî sûcdar dike û me wek armanc nîşane bingeha xwe dike.

PKK Û TEKOŞÎNA RIZGARI YA 
NETEWIA KURDİSTANE

PKK, di nav tekoşîna rizgariya netevviya Kurdistane de fer- 
dek dezavantaj e. Ji ber ku, di çûyî de jî û îro jî deste we ketıya 
xwîna şoreşger û vvelatparezan û li hember xelke rexistinek 
sûcdar e. Di konferansa xwe a 1 emîn de ev tişt bi nîv devkî 
rexne kirin.

Gele Kurdistane bi sempatî li PKK nanere. Her çiqasî PKK 
xwe berpirsiyare tekoşîna rizgariya netevviya Kurdistanö dibî- 
ne jî, le, xelk, we, wek ferdek tirşe dibîne,
T.C a qolonyalîst jî, bi hemû sazûmanen xwe ve, dixwaze, te- 

koşîna rizgariya netevviya Kurdistane, rexistinek dezavantaj 
wek PKK bibe berpirsiyar û !e xwedî derkeve. Ji bo vve jî her 
tim dixwaze nave PKK derxîne peş. Ji ber ku, T.C baş dizane, 
PKK di peşiya yekîtiya hezen şoreşger yen Kurdistane de û
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şun sıktı ve sıkmaya devam ediyor. Ve de ardında “yavuz hır
sız ev sahibini bastırır” örneği, bizi saldırganlıkla suçluyor ve 
tabanına bizi hedef gösteriyor.

PKK ve KÜRDİSTAN ULUSAL 
KURTULUŞ MÜCADELESİ:

PKK, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi içinde dezavan
taj bir öğedir. Çünkü geçmişte de bugün de eli devrimci ve 
yurtseverlerin kanına bulaşmış, halka karşı suç işlemiş bir ör
gütlenmedir Nitekim, kendisi de 1. Konferasında bunu kabul
lenerek yarım ağız da olsa özeleştiri yapmıştır.

Kürdistan halkı PKK’ya sempati ile bakmamaktadır. PKK, 
kendisini Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin yegane 
temsilcisi görse de; halk bunu böyle bir öge olmaktan ziyade, 
bir korku öğesi olarak görmektedir

Sömürgeci T.C ise, bütün kurumlarıyla, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi’nin PKK gibi bir dezavantaj örgüt tara
fından temsil edilmesi, PKKriın adının önde görülmesi için se
ferber olmuştur. Çünkü PKK'nın, Kürdistan’daki devrimci 
güçlerin birleşmesine, devrim hareketinin Kürdistan halkıyla 
gönül bağı üzerinde kaynaşmasına engel teşkil ettiğini, halkın 
PKK'yı sevmediğini bilmektedir. VE yine PKK’nın uluslararası 
plânda da bir saygınlığının olmadığını, takip ettiği siyasetle; 
böyle bir saygınlığı kazanamayacağını da bilemektedir. Üste
lik PKK, sömürgeci Türk Devleti’nin doğrudan yapmaktan çe
kindiği Kürdistanlı devrimci ve yurtseverleri öldürme, sömür
geciliğe yönelik eylemleri engelleme görevini de yüklenmiştir. 
Bunun için de PKK'yı gündemde tutmak, O’na büyük bir po
pülarite kazandırmak için büyük gayret vardır. Dersim'deki 
TKP/ML'nin eylemleri PKK’ya maledilir. Yurttaki ve yurt dışın
daki bütün çalışmalar, PKK’nın çalışması olarak gösterilir. Hu
duttaki bütün çatışmalar PKK’ya maledilir. PKK’nın KOMKAR 
gecesine saldırı haberini veren gazete, bir hafta sonra KOM- 
KAR'ı PKK'ya bağlı bir kuruluş olarak gösterir.

ANK (Ajansa Nûçeya Kurd) hakkında önce gerçeğe uygun

avabûna tekiliyek ji dil, di navbera tevgera şoreşger û gele 
Kurd de astengek e. T.C dizane ku, xelk ji PKK ye hez nake. Û 
dîsa dizane ku, di tekiliyen navnetewî de îtîbara PKK tüne ye 
û bi vîsiyasetî nikare îtîbar jî bistîne. He wisa ev erka ku, dew- 
leta qolonyalîsta Tirk nevvere yekser bike, şoreşgeran bikuje, 
PKK we erke jîgirtiye ser mile xweû hember çalakiyen dijî qo- 
lonyalîstan jî asteng e. Ji ber ve yeke PKK di rojeve de te girtin. 
Dixebitin ku PKK popüler bikin.

Çalakiyen TKP-ML ku li Dersime pek ten wekû çalakiyen 
PKK te nîşandan. Xebaten nav vvelat û derveyî welat hemû 
wek xebaten PKK ten nîşan dan. Şeren ku, dı hidudan diqe- 
wimin bi nave PKK ten lanse kirin. Rojnemeya ku, nûçeya he- 
rîşa PKK li ser şeva KOM KARe dide, eynî rojname piştî heftekî 
KOMKARe rexistinek giredayî PKK nîşan dide. Rojnemeyen 
ku bere ser ANK(Ajansa Nûçeya Kurd) nûçeyen rast belav di- 
kirin, piştî demekîdinivîsin ku, ANK ajansa PKK ye û li dinya- 
ye belav dikin. Beku, tutekiliyewehebe, “piştîRadyoya Kur- 
dî li Dortmund PKK derket”  te gotin.

Gişt wan tiştana ne tesadüfin û ne jî nezaniye ten. Ev siyase- 
teke TC ya qolonyalîst bi zanebûn û bi hesab e. Ev siyaset dı 
civînin seroke dewlet Kenan Evren li gel xwedî û berpirsiya- 
ren rojnameyan de te tesbît kirin. Be guman, van civînana ne 
tene li ser mesela Kurdistane ne. PKK vî aliye nabîne, an jî nex- 
waze bibîne.

Siyaseta dezgayerragiyandine qolonyalîst ku, PKK ye di ro
jeve de digre, PKK vena wek malzemekî propaganda bikartî- 
ne û dibe qey rastî ew tekoşîna rizgariya netevveyî Kurdisata- 
ne temsîl dike.

Rexistinek ku, temsîla tekoşîna rizgariya netewî ya Kurdista
ne bike, li hember gele xwe û hezen wî yen şoreşger sûcan 
nake. Weke din li gel hezen ku, di nav tekoşîna rizgariya nete- 
vvîdecîh bigrin peywendiyen nerm datîne vvanatînecem hev. 
Li hemû cihane tekoşîna rizgariya netevvîbı vîawayîhatiye da- 
yîn, li Kurdistane jî de wisa be dayîn.

Rexistinekî ku îddîaye wî temsîlkirina tekoşîna rizgariya ne- 
tewî be, dive îdeolojî û siyaseta xwe bawer be. Di PKK ye de 
misqalek ji xwe bawerî naye dîtin. Heke wisa baya ew de we-
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haber veren gazeteler, bir süre sonra dünya kamuoyuna 
ANK'yı PKK’nın haber ajansı diye sunabiliyor. Hiç ilgisi olma
dığı halde, “ Dortmund Radyosu kürtçe yayının arkasından 
PKK çıktı" diyebiliyor.

Bütün bunlar birer tesadüf veya bilgisizlik örneği olarak yo
rumlanamaz. Bu, sömürgeci T.C’nin uyguladığı bilinçli ve he
saplı bir siyasettir. Bu siyasetin, belirli zamanlarda Devlet Baş
kanı Evren'in, gazete sahipleri ve genel yayın yönetmenleriyle 
yaptığı toplantılarda saptanan taktiklerden biridir. Elbette ki, 
bu toplantılar yanlız Kürdistan sorunu ile ilgili değildir. PKK, 
işin bu yanını görmemekte ya da görmek istememektedir. Sö
mürgeci basının kendisini sürekli gündemde tutma siyasetini 
propaganda malzemesi olarak kullanmakta, Kürdistan Ulu
sal Kurtuluş Mücadelesi’ni temsil ettiği vahmine kapıl
maktadır.

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni temsil eden bir ör
güt, halkına ve onun devrimci güçlerine karşı suç işlemez. Üs
telik ulusal kurtuluş mücadelesi içinde olabilecek ve olması 
gereken bütün güçlerle ılımlı ilişkilere girer ve toparlayıcı olur. 
Tüm dünyada ulusal kurtuluş mücadelesi böyle verilmiş, Kür- 
distan'da da böyle verilecektir. Ulusal kurtuluş mücadelesini 
temsil ettiğini iddia eden bir örgüt, ideolojisine ve takip ettiği 
siyasete güvenir. PKK’da güvenin zerresini görmek mümkün 
değildir. Böyle olsa kendi dışındaki yayınlardan korkmaz, 
başka örgütlerin yayınlarının satışını engellemeye kalkmazdı.

Rızgari, PKK’yı yakından tanıyan bir örgüttür. PKK, zayıf dö
nemlerini devrimcilere yönelen şiddet ve provaksyon eylem
leriyle gizlemeye çalışır. Elindeki kadrolar heder olmuştur. Ye
ni kadrolara büyük bir ihtiyacı var. Örgütlenmeye ağırlık verdi
ği yere şiddet ve provakasyonla girerek örgütlenmeye çalışır. 
Siverek olaylarını unutmayalım. Şimdi ise PKK ağırlığını Avru
pa’ya vermiştir. Gözü Avrupa’daki kadroları devşirmektir. 
Onun için de diğer siyasetlere yönelik şiddete ve provaksyona 
başvuruyor. Amaç, diğer siyasetlerin tabanını sindirmek, teh
dit ve korku ile kendi içinde örgütlenmektir.

PKK'nın diğer bir özelliği de iç bunalımını dışarı taşırmasıdır. 
PKK ülke çinde de dışında da böyle bir bunalımlı bir dönemi

şanen din netirsiya, asteng peşiya firotin û belavkirina weşa- 
nen rexistinen dîtir dernexistiba.

Rızgari, ji nezîk ve PKK e dinase. PKK, di demen xwe yen 
qels de li hember şoreşgeran herîşen provakatîf û zordarî di
ke, dixwaze çelsiya xwe veşere. Oadroyen PKK heder bûne. 
ihtiyaca wî çadroyen nü re heye. Ciye ku bixwaze rexistina 
xwe le xurt bike, bi provakasyon û zore bikartîne. Bûyeren Se- 
vvereke bîra nekin. Niha jî PKK bere xwe daye Ewrupa. Çave 
wîqadroyen li Evvrupa ne. Ji bo vîli hember siyaseten din dest 
bi zore û provakasyone kiriye. Armanc tirsandina bingehen 
(taban) siyaseten dîtir e. Dixwaze bi ve tirsandine wana bigre 
nav xwe.

Xususiyetekî din ye PKK jî ev e ku, krîza xwe ya hindure dide 
der. PKK, li vvelet û li derveyî vvelet di nav krîzeke wilo de dijî. 
Ji ber wî ye ku bere xwe daye Evvrupa û bûye herîşker. Bere 
jîli Evvrupa kovar û rojname derdiketin, pirtûk dihatin vveşan- 
din, şeven Nevvroze çedibûn, meşîn û protesto çedibûn. Çi- 
ma we deme bive avvayî herîşen PKK tunebûn?

Dîsa xususyeteke din ya PKK ev e ku, li hember rexistinen 
din bingeha xwe li ser hîmekî dijmintî terbiye dike û dihune. 
Bingeha xwe zordarî û tehdîdan ditirsine û dijminatiya rexisti- 
nan we bi xwe ve gire dide. Ji bo ve, weke ku li hember Rızgari 
jî kir, ji bo ku dijminatiya kür bike, yan derevvan dike yan jî pro- 
vakasyonan çedike. Li Kurdistane û li Tirkiye rexistinek nema- 
ye ku PKK je re dijminatî nekiriye.

Be ku herîşek Rızgari li hember PKK çedibe; ji bo çi PKK ji 
nişka ve Rızgariye ji xwe re kiriye hedef û tirsa we jî em tedigi- 
hin. PKK jî ve yeke dizane ku Rızgari xwedîîdolojî û siyaseta 
bi istiqrar e û kadroyen we bavveriya gele Kurd standiye ye, 
Rızgari alternatîf e. Rızgari di nav xebatekî germ ye rexistinî 
de ye, PKK dixwaze ve xebate provake bike.

Bingeha PKK emren revvebiren xwe yen li hember şoreşger 
û niştimanpervver dive sûce li hember gel qabûl bikin û ney- 
nincîh. Dive bizaninku, kirinenwisaxizmetaşoreşa Kurdista
ne Kurdistane nakin û kefa qolonyalîstan tînin.

Hezen ku, berîû nihatekiliye wn li gel PKK hene, divögirani- 
ya xwe deynîn, kirinen PKK ku, feydeye qolonyalîstan e, ra-
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yaşıyor. Onun içindir ki, Avrupa’ya bu kadar yüklenmiş ve sal- 
dırganlaşmıştır. Geçmişte de Avrupa'da dergi ve gazeteler çı
kıyor, kitaplar yayınlanıyor, Nevvroz geceleri, yürüyüş ve pro
testo gösterileri yapılıyordu. Niye o dönemlerde PKK kaynaklı 
böylesine yaygın saldırılar yoktu?

PKK’nın özelliklerinden birisi de, tabanını kendi dışındaki 
tüm örgütlere karşı düşmanlık temelinde eğitmesi ve örgütle
mesidir. Tabanını baskının ve korkunun yanısıra, başka örgüt
lere düşmanlıkla kendine bağlı tutmaya çalışır. Bunun için Rız- 
gari'ye yaptığı gibi, ya düşmanlığı geliştirici yalanlar atar ya 
da olay yaratır. PKK’nın Kürdistan ve Türkiye’de geçici ya da 
devamlı düşmanlık etmediği örgüt yoktur.

RIZGARİ’nin PKK’ya yönelik herhangi bir fiili saldırısı olma
dığı halde; PKK'nın birden bire Rızgari’yi hedef seçişinin al
tındaki korkuyu anlamıyor değiliz. PKK, Rızgari'nin istikrarlı 
ideolojisi ve siyaseti ve denenmiş kadroları ile Kürt Halkı’nın 
güven duyduğu alternatif olma özelliğine sahip bir siyasi ha
reket olduğunu bilmektedir. Onun içindir ki, yoğun bir örgüt
lenme döneminde olan Rızgari'yi provake etmeye çalışıyor.

PKK tabanı, PKK üst yönetiminin devrimcileri, yurtseverlere 
silah sıkma emirlerini halka karşı işlenmiş suç kabul edip ye
rine getirmekten kaçınmalıdır. Bu tür eylemlerin Kürdistan de- 
virimine hiç yararı olmadığını, aksine, sömürgecileri sevindir
diğini bilmelidir.

Geçmişte ya da şimdi PKK ile belli ittifaklar ya da dirsek te
ması içinde olan güçler, ağırlıklarını koyarak, PKK’yı sömür
gecilere yarayan eylemlerinden vazgeçirmelidirler.

PKK, Rızgari’ye de, anti-sömürgeci mücadele içinde olan 
diğer siyasi hareketlere de yönelttiği saldırıları durdurmalı, 
kendi dışındaki siyasi'güçlerin varlığına tahammül etmelidir. 
Kürdistan devriminin ne kadar zor, ne kadar ciddi ve ne kadar 
kanlı geçecek bir devrim olduğunu; başarmanın yolunun ise, 
ulusal kurtuluş mücadelesi içindeki güçlerin saygı ve güven 
esasına dayalı en geniş ittifaklardan geçtiğini; devrimin bir 
gönüllüler örgütlenmesi olduğunu kavramalıdır.

PKK, tehdit ve ölümün Rızgari’yi yolundan ayıramayacağını 
bilmelidir. ^

vvestînin.
Dive, PKK, herîşen xwe li hember Rızgari û li hember siyase- 

ten antî-qolonyalîst ravvestîne û tehemula hebûna hezen din jî 
bike. Dive, PKK tebigihe ku, şoreşa Kurdistane çiqas ciddî û 
bi xwînîye, serkewtinaşoreşe giredayîhevkariya hemû hezen 
di nav tekoşîna rizgariya netevvî ye, serkewtına şoreş rexistin- 
kirina dilxwazan ve giredayî ye.

Dive, PKK, bizaneku; kuştinûtehdîdnikareRızgariyejireya 
xwe vegerine.

Rızgari, Çar devvleten qolonyalîst dijmin îlan kiriye û dest bi 
tekoşîne kiriye, heya îro jî ajotiye. Ger PKK bixwaze li hember 
Rızgari li reza qolonyalîstan bimîne; dijminen Rızgari = çar 
devvleten qolonyalîst + PKK dibe. Weke din tişte mezin na- 
guhure...

Rızgari, dört sömürgeci devleti düşman ilan ederek müca
delesine başlamış ve bugüne kadar sürdürmüştür. PKK, Rız- 
gari’ye karşı sömürgecilerin safında kalmaya direnirse; Rız- 
gari’nin düşmanları eşit dört sömürgeci devlet artı PKK olur. 
Yoksa büyük bir şey değişmez... f1

□  u
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Geçmişe 
kısa bir bakış 
ve somut 
görevler üzerine*

(Geçen sayıdan devam)

M ilitan yoldaşların en zor ve en çetin koşullarda dahi akıl al
maz yöntemler ve ilişkiler kurarak ilettikleri belge ve bilgi
ler ortaya koyuyor ki, temelde, bırşey değişmiş değildir. Dar 

grupçu gericilik yine devam ediyor. Alanları terk eden, dün 
söylediklerini, yazıp-çizdiklerini bir ağızda unutuveren; düş
manı stratejik açıdan olabildiğince küçümseyip, buna uygun 
düşen vahim taktik yanlışlar içine girenler, henüz önlerine öz
eleştiriyi koymuş değiller. Olabildiğince yalan ve abartılmış 
haberler yaygınlaştırılmaktadır. Ajitasyon kavramı, herhalde 
hiçbir siyasal düzeyde böylesine özünden boşaltılmış değil
dir, Çünkü, dar grup gericiliği ile tekkeleri korum telaşı içinde 
bulunan ve hareketin yenilgisinin sorumluluğunu büyük ölçü
de omuzlarında taşıyanlar, kendi tabanlarına olduğu kadar, 
kitlelere de gerçeği söylemekten inatla kaçınmaktadırlar..., 

(...)
Türkiye'de, özellikle 1975-80 yılları arasında dişediş yaratılan 

teorik perspektif kimseyi pek ırgalamıyor. Yanlızca ezberlen
miş birkaç sivri slogan ve bir iki formül var. Bir de alabildiğince 
kirli dedi-kodular.. İdeolojik üretim yok. Teorik yapı gerçek bir 
sefalet içinde. İhanetlere, oportünizme batmış bir siyasal ilişki
ler sistematiği egemen. Buna bir de legalizm ve deşifrasyon 
mekanizmasını ekleyebiliriz.

Bütün bunlardan çok daha önemlisi ise, Marksizm adına 
12

Li ser erken 
berçavî 

û lenerîneke kurt 
li ser rojen bihurî*

(Berdevmmiya hejmarn 10 an)

D azanîn û belgeyen hevbiren yen mîlîtan ku, di bin şerten 
gelek giran û dijwar de nişan dide ku, di bingehe de tiş 

tek ne hatiye guhertin. Paşverutiya gruba teng dîsa dom dike: 
kesen ku meydanen terîkandîn, gotin nivîsandinen xwe jı niş- 
ka ve ji bîrkirin; ji aliye stratejik dijminen xwe gelek pıçûk dîtin 
û bi vî ve giredayî xeletiyen taktîkî yen gelek girîng kirin, he jî 
rexne li xwe gire nedane. Nûçeyen gelek mezlnkirî û derewîn 
ten belavkirin. Naveroka mana ajitasyone di nav tû hebûnen 
siyasî de hewqasî nehatîye valakirin. Ji ber kesen ku berpirsi- 
yariyatekçûnatevgere li ser pişta wan in bo parastina hebûna 
xwe û parastina paşverutiya grubî rastiye qande ji hevalen 
xwe, ji xelkâ jî bi şiklekî beçarî vedîşerin. (...)

(,..)Rerspektîfateorîk ku, navbera di salen 75 û 80Îde li Tirki- 
ye bi zehmetî hatibü afirandin, kesîzede elegeder nake. tene 
yekdu formül û çend sloganen tûj ku, hatine ji ber kirin, henın 
û kurtepistiyen qiret...Afirandinen ideolojîk tüne ye. Bingeha 
teorîdi navsefaletekîberbiçavdeye. Sîstematîkadanûstandi- 
na siyasî ku, heta bi qirike ketiye nav oportunîzm û îxanete, 
serdeste. Divemerivmekanîzmaeşkerekirin û legalîzmejîpe 
ve bike.

Tiştekji van girîngtîr jî, qerektera bingehî ya Evvrupa paşve
rutiya rexistinî bi nave Marksîzme li gor netevvan e. Ev jî dibe 
sedema netavvatiye (mîlîyetçîtî) kûr. Ev perspektîfa netevvatî di
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milliyetlere göre örgütlenme gericiliği Avrupa'nın en temel ka
rakteristiğini oluşturuyor. Bu da doğal olarak Milliyetçiliğe bat
mış bir durum yaratmaktadır. Göçmenliğin çok çeşitli sıkıntı 
ve saplantıları ile sentezleşen bu milliyetçi perspektif, yer yer 
katı bir şovenizm olarak biçimleniyor. Bizim bu gerici yapılara 
karşı tavrımız, "emperyalist metropollerde çalışma taktikle- 
ri"mizi saptamak ve gücümüz oranında bu taktikleri hayata 
geçirmek olarak özetlenebilir. 1 Mayıs 1981 bildirimiz deki 
açıklamalarımızdan da anlaşılacağı giibi;

Emperyalist Metropollerde çalışma taktiklerimizin 3 öğesi 
var:

1- Metropol proleteryasının içinde örgütlenmek, 2- Demok
ratik kamu-oyu ile ilişkiler kurup, geliştirmek, 3- yoğun yerle
şim alanlarındaki yurtsever kitle içinde çalışmalar yapmak.

Bizim açımızdan temel çalışma alanı metropol proleteryası 
içinde çalışmalar yapmaktır. Çünkü, ülkemiz emekçileri sos
yalist siysal bilinci ancak burada alabilirler. Söz gelimi, aynı 
fabrikada çalışan çok çeşitli milliyetlerden emekçiler, onbin- 
lercedir. Ve toplumsal üretim yapmaktadırlar. Ürettikleri bir 
otomobilin "şu cıvatasında Türk işçisinin, bu cıvatasında ise 
Arap işçisinin emeği var” gibi bir metafizik, sonuna kadar 
gericidir. Oysa, üretim aracı kapitalistindir. Ve bu kapitalist tüm 
bu işçileri milliyetlerine bakmadan ortak bir düzeyde sömür
mektedir. Emekçi bir sınıf olarak, bu alanda örgütlenmek, bi
lincini bu alanda keskinleştirmek zorundadır. Oysa, oportü
nistler ve milliyetçiler kendi yurttaşı emekçileri bu alandan çe
kerek, dernek çatıları altında soy bir şovenizm ile besliyorlar. 
Ama, bu şovenizm, sosyalist sözcüklerle cilalanıyor.. Pek tabii 
ki, göçmenliğin sıkıntı ve saplantılarının tatmini için bu dernek 
çatılarının altı oldukça ferahlatıcı bir alan.. Gelgelelim, dernek 
çatılarının altında milliyetçi duygulan şovenizm ile gıdıklanan 
bu emekçiler, kendi ülkelerinde birer küçük-burjuva duru
mundadırlar. Mülk sahibidirler. Biraz dikkatlice etrafınıza bak
tığınız zaman göreceksiniz, Türk burjuvazisinin yedeğinde, 
emperyalist metropollerde çalışan emekçilerin oluşturduğu 
yeni türden bir sermayedarlar ağı oluşmaktadır. Bunlar şu ya 
da bu dönemde Türkiye'de edindikleri mülklerini devrimci ha-

şerten mihaciritiye de bi gelek tengasiyen cûrbecûr ve dibe 
yek û hin ciyan de di şikle şovenîzmek dijwar de derdikeve ho
le. Tevvre me li hember wan " taktîkân xebate me dimetropo- 
len emperyalist" ve giredayî ye û bi xistina jiyanü ya wan takti- 
ken ve giredayî ye. Wek ku di belavoka me ya 1e Gulanü 81e 
de hatibû diyarkirin;

3 xalen taktîkün xebata me di metropolün emperyalîst de 
hene:

1. Di nav proletarya metropole de bi rezbûn.
2. Danûstandinen kesen demokrat û peşvebirina we.
3. Xebata di nav kesen welatparez de.
Ji bo me meydana xebate ya bingehîn di nav proletarya met

ropole de ye. Ji ber ku kedkaren welate me zanebûna siyasî 
yasosyalîstîtene dikarinji vir bigrin. Weke ku kedkaren ji nete- 
wa cûrbecûr di fabriqekîde bi deh hezaran in û afirandinen ci- 
vakîçedikin. Ditrembelekîde "evburgiya karkerekîtirk e, ev 
jîya ereb e” naye gotin. Ev heta dawî paşverûtî û dîtinek me- 
tafîzîkî ye. Di esle xwe de wasita afirandin ya kapîtalîstan e. Û 
ev sermayedar keda karkeran be ku li netewa wan meze bike 
dixwe. Wek çinekî kedkar pewiste ku di ve warî de bi rüz bibe 
û zenebûna xwe di vir de tûjtir bike. Le bele oportunîst û kesen 
netewatî hemwelatiyün xwe ji ve hole dikşînin û di nav kome- 
lan de, bi şovenizme xwedî dikin. Ev şovenîzm jî bi gotinün 
sosyalîst vetecîlakirn... Di nav behntengîû nexweşiyen miha
ciritiye de ev komelana dibin ciye xwe rehetkirine. Le ev ked
karen ku di nav van komelan de hise wan e milî bi şovenizme 
ve te xwedîkirin di welate xwe de burjuvayü-piçuk in, xwediye 
milk in.

Gava bala xwe bidin dora xwe hemû bibînin ku derdora bur
juvaziye tirk bi kesen sermayedare nu ku di metropolün 
emperyalîst de dixebitin pük tü. Ew îro an jî sibe milkün xwe 
yün li Tirkiye wü li hember tevgera şoreşgerî biparüzin û heta 
davvîli gel burjuvaziyü ciyü xwe bigrin. Ew wek kulekî paşverû 
mezin dibin û bi xwe jî parazît in. Bü guman şikandina we rew- 
şü tügihiştina zanebûna çinayetî, tügihiştina naveroka kapîta- 
lîzm û emperyalîzmü û piştgiriya tükoşîna welatü xwe ve gire
dayî ye. Kesün paşverû ku, me li jor behsa wan kir, di peşiya
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rekete karşı koruyacak ve sonuna kadar burjuvazinin yanında 
yer alacak asalak bir gerici ur halinde büyümektedirler. Ve el
bette ki bunun panzehiri, çalıştıkları alanda sınıf bilincine var
maları, kapitalizmi, emperyalizmi kavramaları, ülkelerindeki 
mücadelenin yanında saf tutmalarıdır. Ki, yukarıda sözünü et
tiğimiz gerici odaklar, bu gelişimin önünde son derece ciddi 
birer engel halinde durmaktadırlar.

( . . . )

Görevli bir kaç arkadaşımızın dışında Avrupa’da yetkin ela
manlarımızın olmayışı bizim çalışmalarımızı oldukça etkiliyor. 
Kırıyor. Ama, belirleyici olan bu değildir. Savaş alanından yet
kin öğelerimizi asla çıkarmamalıyız. Çıkılacak alanlar ise, sa
vaşın devam ettiği diğer parçalardır. Avrupa değil. Avrupa, 
militanlar için kanlı bir tuzak, kör bir kuyudur...

Orta-doğu'da ise, teslimiyet ve sağ oportünizme dalkavuk
luk belirleyici yandır. Orta-doğu, entrikaların, kalleşliklerin cirit 
attığı bir alan.. Birçok lider, burada, istihbarat servislerinin 
oyuncağı haline gelmişlerdir. Yayınlanan bildiriler ve kurulan 
ilişkiler iğrençtir. Bu ilişkileri etraflı bir biçimde ileride metinleş- 
tireceğiz. Ancak, kabul etmek gerekir ki, henüz buradaki pis
liklerle boğazlaşacak ilişki ve güce sahip değiliz. Bunun için 
en önemli öge, ülkedeki, içerdeki çalışmalardır. Hareketimiz 
güç kazandıkça, etkinliğini arttırdıkça, dışardaki bu pisliklerle 
boğazlaşmak daha kolay olacaktır..

Diğer parçalara gelince biliyorsunuz, (...)
(Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve bizim için hayati önem 

taşıyan Kürdistan'ın diğer parçalarındaki Kürt hareketleri ve 
diğer sol ve demokrat hareketler konularında siyasetimizin 
mutlaka merkezi bir değerlendirmeye yakın bir zamanda git
mesi ve bunu kendi yayınları arasında yayınlaması, bir zorun
luluk olarak durmaktadır. Tüm arkadaşlarımızın bu konuda 
duyarlı olmaları gerekmektedir.)

Nasıl emperyalizm dünya düzeyinde bir kriz içinde ise ve bu 
kriz dünya düzeyinde yeni sarsıntılar, savaşlar, bölüşümler ya
ratarak, krizden çıkmak için çılgınlıklar içinde bocalamakta
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ve revvşe de astengekî gelek girîng in.
(....) Ji xeynî hevalen me ye berpirsiyar tunebûna qadroyen 

me li Evvrupa gelek tesîr li ser xebata me dike. Dişkin e. Le tişte 
girîng ne ev e. ûadroyen me yen tegihiştî dive ji hola şer der- 
nekevin, ciye ku em herin perçeyen ji vvelate me ku şer berde- 
wam e, ne Evvrupa ye! Evvrupa ji bo mîlîtanen kemînek bi xwîn 
û bîrekî kor e...

Li rojhilata navîn teslîmbûn û tirşikçitî ji oportunîzma rast re 
bingehin e. Di rojhilat navîn,de bebextî û entrika cirit daveje. 
Gelek serok li vir di deste servisen istixbaratan de bûne lîstîk. 
Belavoken ku ten vveşandin û tekiliyen ku hatiye danîn qiret in. 
Em de li ser tekiliyen qiret peşeroje binivîsin. Le, dive em qe- 
bûl bikin ku, hejlem  ne di ve revvşe de ne ku li hember van qi- 
retiya ravvestin. Ji bo vî girîngtirin tişt xebate nav vvelat e. Pişti 
hezbûna û peşketina tesîra tevgera em dikarin bi hesanî bi 
van qiretan tebikoşîn.

Em ben ser perçeyen din, hun \i dizan\n..(...) (Tevgera medî- 
tinen xwe li ser tevgeren Kurd di perçeyen din yen Kurdistane 
û li ser tevgeren çep û demokraten din ye hereme ku me li jor 
da xwiyanî kirin, dive veke û weşanen xwe de binîvisîne. Dive 
hevalen me li ser ve babete gelek zîz bin.)

Çava ku emperyalizm li seranserî dine di nav krize de ye û ev 
kriz li seranserî dine hejandin, şer û parvekirin peyda dike û bi 
çavsorî dixwaze ji nav ve krize derekeve; Li seranserî dine tev
gera proleteri ji nav krîzekderbas dibe. Di nav gelek şikle siya
sî de ev kriz xwe tine peş. Û ji alî ideolojik ve şikle xwe oportu
nîzma rastiye de distlne. Oportunîzma rast! bi hemû giraniya 
xwe wek rojhilata navîn li Tirkiye û Kurdistane jî xwiya dibe.

Tesîr li ser hezen heyî dike, diguhurine û dikşine bin tesîra 
xwe. Pişti 12 îlone evana he zelaltir bûn. Gelek meylen siyasî 
di bin giraniya oportunîzma rast şiklen nu vergirtin. Tezen bin- 
gehîn ji hole rabûn. Ji tesbîten stratejik gaven paş hatin ave- 
tin. Reformîzm beşek mezin ji grûben tevgere girt nav xwe, 
perçiqand û hel kir. Antî-faşîzma reformist ku beriya inqilabe 
ji alî pratik û teorik ve hatibû teşhîrkirin, pişte inqilabe li Tirkiye 
û kurdistane -û giredayî wan grûben ku li Evvrupa teşqele 
derxistin- bû xetekî serdest.
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ise; Dünya düzeyinde proleterya hareketi de ciddi bir buna
lımdan geçmektedir. Çeşitli siyasal biçimler içinde kendisini 
ortaya koyan bu bunalım, ideolojide sağ oportünizm olarak 
biçimleniyor. Sağ oportünizm bütün ağırlığı ile Orta-döğu'da 
olduğu kadar, Türkiye ve Kürdistan'da da belirginleşiyor. Mev
cut yapıları etkiliyor, değiştiriyor ve kendi etkime alanına çeki
yor. 12 Eylül’den sonra bunlar, daha da netleştiler. Birçok siya
sal eğilim, sağ opotünist baskının ağırlığı altında yeni biçimler 
aldılar. Temel tezler rafa kaldırıldı. Stratejik belirlemelerden 
geri adım atıldı. Reformizm, hareketin büyük bir bölümünü 
oluşturan grupları içine aldı, ezdi, özümledi. Darbe öncesi kö
şeye sıkıştırılan ve gerek pratikte ve gerekse teorik alanda teş
hir edilen reformist anti-faşizm, darbe sonrası Türkiye’de de, 
Kürdistan'da da -ve bunların eklentisi olarak yurt dışında şa
mata çıkaran gruplarda da- egemen bir çizgi haline geldi.

Bu nedenle, bizim siyasal ve örgütsel görevlerimizin yanın
da, özellikle teorik-ideolojik görevlerimiz bir kat daha ağırlaştı. 
Bir kat daha çetinleşti. Zulmün, acımasızca saldıran devlet te
rörünün düşünceleri baskı altına aldığı ve pratiğin her gün 
her saat ürettiği binlerce irili ufaklı sorunun girdabı içinde, el
bette ki bir yığın temel tez kim vurduya gidecektir. Elbette ki, 
bir yığın ideolojik belirleme karanlıklara itilecektir. Ki. bunlar 
yapılıyor. Bunlar yapıldığı için de, geleceğin temel taşları birer 
birer yerinden sökülmeye, yapı çürük temeller üzerine oturtul
maya mahkum ediliyor. Bundandır ki, biz, ısrarla ve inatla te
mel tezlerimize ve stratejik belirlemelerimize sarılmakla yü
kümlüyüz. Dışarda, bu, çok çetin bir mücadeleyi gerektiriyor, 
içerde ise, daha da çetin olduğunu biliyoruz. Ne olursa olsun, 
duraksamadan, kararlı olarak yola devam etmek gerekli..

Kısaca mevcut durum üzerinde de birkaç söz söylemek ge
rekmektedir Mevcut durumda, uzun uzun tartışmalara giriş
mek, kurullarımızı sık sık bitip tükenmek bilmeyen toplantılara 
çekmek, her sorunla, her oigu ve olayla enine boyuna uğraş
mak mümkün değildir. Bu, elbette ki, beraberinde bir dizi 
olumsuzluğu, anlaşmazlığı, yanlış anlamaları ve bunlarla be
raber çatlamaları getiriyor.Ancak, mevcut durum, örgütsel 
düzeyde en dar çerçevelere çekilmeyi dayatmıştır. Bu, bera-

Ji ber vî, li gel vvezifeyen me ya siyasî û rexistinî, bi taybetî we- 
zifeyen me teorîk û ideolojîk qasek din girantir bû, qasek din 
dijvvartir bû. Zilm û terora devvlete ku, bîrûbavveriyen azad xis- 
tiye bin zordarî, û di nav hezaran problemen rojane de tezen 
bingehîn jî winda dibin. Be guman gelek tezen bingehin de 
biketana nav tarîtiye, ku evana jî çedibin ji bo ku ev çedibin, 
keviren bingehin yen peşerojî yeko yeko ji ciyen xwe ten raki- 
rin avvahîjîli ser hîma rizayî (çiruk) te runiştandin û mehkumki- 
rin. ji ber vî, em bi hişkî û înadî xwedî tezen xwe yen bingehin 
û tesbiten xwe yen stratejîk derdikevin. Ev li derwa pevistiya 
tekoşînekî dijvvar tine. Em dizanin li hundir je dijwatir e. Çi be 
bila bibe be dudilî bi qerar dive em li reya xwe berdevvam 
bikin.

Bi kurtebirî dive li ser revvşa heyi jîçend tişt be gotin. Orga
nen me di ve revvşe de nikarin bikevin nav gotûbejen dûrûdi- 
rej, ne mimkun e ku li ser her tişte rawestin. Ev tişt li gel xwe hi- 
nek xeletî, kemasî û ji hevvebûne jî tîne. Le revvşa heyî dide 
peş ku, li her mistevva kî re xistinî de xwe bikşînin nav tekieli- 
yen teng. Ev jî li gel xwe merkeziyeta hişk pewist dike. Wek 
prensîb pevviste biryaren navendî (merkezî) bı cîh ben, li ser 
niqaş nabin. Ji ber hin tişten rast an jî ne rast derxistina nako- 
kiyen şexsî û rexnekirina hinek şexsan re îtîbar nakin, ji ber ku 
kirinen wisa zerar digihîne organen me. Bi taybetî dive deme 
de em rast nabînin hinekan zanebûn yan jî nezaniya xwe or
ganen me, tekiliyen me siyasî û pdogramen me eşkere bikin. 
Be guman di deste siyasete me de Asaye Mûsa tüne ye. Û be 
guman ıddiaye organen me tunene ku, mucîze biafirînin. Di 
ve manaye de kemasî û car caran jî xeletî we çebikin. Mesele 
ev e ku. dive van probleman li gor prensiben şoreşgerî ben 
helkirin. Diprensipan de bi qerarbûn, dipratika siyasîde Jn- 
siyatif û danûstandinanda birûbaweriya hevaltîesas e. Rex- 
ne û rexne li xwe girtin û bi karanina van prensiban jî ji xwe te 
zanin.

Tekiliyen gel gruben dîtir jîli ciyek girîng de disekine. Eşkere- 
ye ku li hîç mistevvaki (düzey) siyasi de ji tekoşinaîdeolojî taviz 
naye dayin. Dive kemasiyen ideolojik ben rexnekirin. Le dive 
ev ne bi avvakî dijmintî û tek birina tekiliyen dostanî be. Di ve
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berinde katı bir merkeziyetçiliği zorunlu kılmaktadır. Bir ilke 
olarak da, merkezi kararlar uygulanır, yorumlanmaz. Bir ta
kım doğru ya da yanlış varsayımlardan hareket ederek, kişisel 
sürtüşmeleri öne çıkararak, kişileri eleştirerek, esas itibariyle 
kurullarımıza yönelen saldırılara itibar etmiyoruz. Özellikle bu 
dönemde, kurullarımızı yıpratan, bilerek ye de bilmiyerek ku
rulları ve yapımızın siyasal ilişki ve programlarını deşifre eden 
eğilimler asla hoş görülmez. Elbette ki, siyasetimizin elinde 
Musa'nın asası yoktur. Ve elbette ki kurullarımız mucizeler ya
ratma iddiasında değillerdir. Bu anlamda eksiklikler, yer yer 
yanlışlıklar olacaktır. Sorun, bunları bilinen devrimci yöntem
lerle çözümlemektir. İLKELERDE KARARLILIK, SİYASİ 
PRATİKTE İNSİYATİF, İLİŞKİLERDE YOLDAŞÇA GÜVEN 
esas alınmalıdır. Eleştiri ve özeleştiri perspektifi ve uygulama 
yöntemleri ise bilinmektedir.

Diğer gruplarla ilişkiler ise oldukça hayati bir yerde durmak
tadır. Açıktır ki, hiç bir düzeyde ideolojik mücadeleden taviz 
verilmez, ideolojik çarpıklıklar acımasızca eleştirilmelidir. An
cak, bu, var olan kopukluğu ve düşmanca ilişkileri körüklüye- 
cek, dağınıklığı pekiştirecek biçimler içinde değil; toparlayıcı, 
birleştirici düzeylerde sürdürülmelidir... Dün tozu dumana ka
tan grupların hemen hemen tümü çözülüp dağılmıştır. Eylem 
alanı daralmış, kısırlaşmıştır. Hatalar, zaaflar, hokkabazlıklar 
çırılçıplak ortaya çıkmıştır. Ne var ki, eğer, düzenli, sistemli ve 
kararlı olarak duruma müdahale edilmezse, yarına yine bir di
zi ucube grupla birlikte çıkılacak demektir. Öysa, daha önce 
defalarca belirlediğimiz gibi, omuzlarımızda tarihi bir görev 
durmaktadır. Bu, küçük burjuvaları tatmin eden amatörlüğün 
kökünü kazıyarak, devrimcilerin örgütlenmesine giden yolun 
açılması olarak belirlenebilir... Hangi şart altında olursa olsun, 
kesintisiz olarak bu örgütlenme görevi sürdürülmelidir. Örgüt 
gökten zembille inmeyeceğine göre, var olan durumdan, var 
olan ilişkilerden, bağlantılardan, çalışmalardan çıkacaktır. Bu 
asla unutulmamalı ve çok çeşitli gruplar içinde dağınık biçim
de duran, çok çeşitli siyasal eğilim içinde körelen veçok çeşitli 
ideolojik saplantılarla ters rotalara hareket eden sosyalistler, 
mutlaka biraraya getirilmelidir. Bu anlamda, her türlü grupçu 
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xizmeta komkirina hezan û yekitiya wan bike.
Grupen doyin ku mij û moran radikirin hema hema hemû ji- 

hevvebûne. Ciye xebate teng bûye. Hemû xeletî û kemasî 
derketine hole. Bes tiştek heye; heke bi rekûpek û bi qerar ji 
ve rewşe ve midaxale nebe de sibe gruben ucube derkevin 
holâ. Wek me bere jîtesbît kiribû li ser mile me erkekî (vvezife- 
kî) dîrokî heye. Dive raha (kok) amatoriya burjuvaziya piçuk 
be rakirin û riya hunaka (rexistina) şoreşgeran be vekirin... Di 
çi rewşe de be bila bibe be sekinandin dive ev erk biçe seri. 
Hunak bi zembilan ji esmane naye, ji nav van xebat, tekili û 
revvşen iroyîn derdikeve. Dive ev yeke han tucar neye ji bîrkı 
rin. Oadroyen sosyalist ku di nav meylen siyasî yen curbecur 
de ne û belav bûne roj bi roj paş ideolojiyen çewt diçin dive 
ben komkirin û ben cemhev. Di ve manaye de dive merov jı 
nav her çevvtiyen grupi derkeve. Em dizanin ev yeke han ge- 
lek dijwar e. Em dîsa dizanin tekoşinaîdeolojîk de miroven me 
gelekîbetehemulin. Eşkereyeku, kesen rexne û sixefe jîji hev 
cüda nakin gelek in. Ji xwe esas mesele jî di vir de ye. Dive ev 
vvezna hessas be avakirin û peşxistin.. Em zehmetiya Şike- 
nandinagrupen ku heryek xwe “ partî" dibinin, li ser sere wan 
de “serok” en paşverû û zihniyete mirîdan bi ajitasyonen er- 
zan û bi derew rewşa xweîdare dikin dizanin. Le dive ev be ki
rin. Bi taybetî piştî pratîkaîngilaba 12îlone ev yeke han ferztir 
buye. Her wisaînqilaba 12 îlone qelsbûna rexistinan û sisti û 
be istiqrariya ideolojiye wan û wehame ta xebatewan â siyasî 
û kemasiyan xistiye erde û perçiqandiye û je derbasbuye.

Bi diyalektikî hezekî maddî ji alî hezekî maddî ve te guhar- 
tin... Dive rewş bi dilekî vekirîbeqebûlkirin û dest bi çareserki- 
rina problemen ku di navende wan de hunandin disekine be 
avetin.

Li derwe ev tişt naye kirin, pesn dayina vala, ajitasyonen de- 
revvîn, çalakiyen piçûk, û biçend weşanen basît revvşteîdare- 
kirin. Ji xwe ev mirovana rewşa welate mejîtenagihin... Em bi 
van re tedikoşin... Tekiliyen şoreşa Kurdistane ligel proletarya 
şoreşgerî û tekoşinen rizgariya netevvî re te avakirin. Begu- 
man di peşiya me de gelek asteng jî hene... Wek nimûne or- 
ganen vveşane yadewletaTirkîbi zanebûn propagandaya hi-

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



saplantısından çıkmak gerekir. Bunun çok çetin olduğunu bi
liyoruz. ideolojik mücadelede insanlarımızın ne kadar taham
mülsüz olduklarını da biliyoruz. Eleştiri ile küfrü birbirine karış
tıranların ne kadar çok olduklarıda açık. Zaten esas sorun bu
rada durmaktadır. Bu nazik dengeyi kurup geliştirmek 
gereklidir.. Her biri kendi kendisini "pa rti”  ilan eden ve ucuz 
ajitasyonlarla, bolca yalan-dolanla durumu idare etmeye çalı
şan grupların ve grupların tepesinde homurdanan gerici "//- 
der” lerin etkime alanlarını işlemez hale getirmenin, mürit zih
niyetini parçalamanın, dar grupçu fanatikliğin imha edilmesi
nin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ne var ki, bunlar 
yapılmak zorundadır. Yapılmalıdır da. Hele hele 12 Eylül dar
besinin yarattığı pratikten sonra, bu çok daha hayati bir yere 
gelip dayanmıştır. Aynı zamanda 12 Eylül darbesi örgütlen
melerdeki dayanıksızlığı, ideolojideki istikrarsızlığı ve siyasal 
çalışmalardaki vahim yanlışları, eksiklikleri yerlebir edercesi
ne ezip geçmiştir. Diyalektik olarak maddi bir olgu, bir diğer 
maddi olgu ile değiştirilebilir, dönüştürülebilir.. Durum açık 
yüreklilikle kabul edilmeli ve odak noktasında örgütlenme du
ran çözüm yöntemlerine sıkı sıkı sarılınmaladır. Dışarda bu ya
pılamıyor. Boş böbürlenmelerle, yalan üzerine kurulmuş aji
tasyonlarla, geçmişteki ufak-tefek eylemler, yayınlanan bir iki 
metinle durum idare edilmektedir. Zaten, bu adamların ülke
mizin içinde bulunduğu ateşi kavrayacak durumları da yok.. 
Bunlarla mücadele ediliyor. Edilecek.. Kürdistan ihtilalinin, 
devrimci proleterya ve ulusal kurtuluş eylemi içindeki diğer ül
kelerle kanbağları kuruluyor, geliştiriliyor. Bu dayanışma, dev
rimci bir zemin üzerinde inşa ediliyor. Elbette önümüzde yı
ğınla engel var.. Örneğin, bizatihi Türk devletinin kendi basın- 
yayın organları ile propagandasını üstlendiği gruplar var.. 
Bunlar, ölenlerin cesetlerini sömürerek, zindanda, zulumda 
direnenlerin, işkencede katledilenlerin anılarını sömürerek, 
tekkelerinde vaaz üzerine vaaz vermektedirler. Umudunu, öf
kesini yitiren bu soyu bitmiş siyaset bezirganları, devrimci şi
arları yontup yontup reformizme yem yapmakla, peşkeş çek
mekle meşguldürler.. Açılan devrimci perspektiflerden,tartış
maya sokulan somut stratejik tezlerden ödleri kopuyor.. Dar-

nek gruban dike. Evana, liser ceseden miriyan û berxedanen 
zindan û zordestiyan û kuştiyen bin eşkenceyan vaaz didin. 
Ev bazirganen siyasî ku hevî û kina xwe wunda kirine, şiaren 
şoreşgerî reformizme re dikin alaf... Kezebe wan ji perspekti- 
fen şoreşgerî û tezen stratejik diqete... Hevalen me di civîna 
protestoya 12 îlone de bi dengdane hatin qewitandin. Mina- 
qeşe ye ku bûbû sedeme dengdane ev bû; prensîba antî- 
şovenîzm mafe çarenûsa gele Kurd digre nav xwe yan na, bu- 
ye. Hevalen me gotine ku, prensîba antî-şovenîzm mafe çare
nûsa gele Kurd nagre nav xwe û bi hezaran kilometir dûre we- 
lat bi nave rexistinen naskirî_ nikarin ji prensîba antî- 
qolonyalîzm paşve gav bavejin. Û li ser dîtina xwe rawestiyan 
e ji bo ve yeke bi dengdane ji civîn hatine derxistin. VVerin hûn 
li ser ve qiretiye bisekinin. Di ve civîne de kî hebûn?! Hemû 
çepen Tirk û Kurd... Sinore ve nivîsandine dest nade ku li ser 
ve babete zedetir be nivîsandin.

Ber bi dawiyâ carek din dive em bala xwe bidin li ser erken 
rexistinî. Tekoşîna teorîk-idolojîk qasek din girantir bûye Qa- 
sek din dijvvartir bûye. Di ware siyasî de jî, em di bin bare giran 
de nin...Li gel we jî vvezifeye vekirina reya hunandine peşengî 
li ber me de ye. Organ û îmkanen heyî dive ben parastin. Bir- 
yaren navendî dive bi hesasî ben bikaranîn. Dilmayîn û nako- 
kiyen şexsîdive dernekevin peş û ji ber we nekevin xeletiyan. 
Be ku tekoşîna idolojîk tavîz be dayîn, divâ dostaniya siyasî be 
peşxistin. Pevviste bi hemû aliyen wî ve tevgere re xwedî der- 
kevin. tekiliyen ku qutbûne dive carek din ben sazkirin û peş- 
xistin. Dive istixbarat û teşkîlata belavkirine bi dînamîkî bân 
xebitandin û parastin. Weke din dive bala kesen dilmayî û du- 
diliyan ben kişandin û kesen kû ketine dive ji wan re alîkaf bin. 
Dive organen tevgere xwe mîna çaven xwe biparezin nehelin 
tişten me yen nehînî yen rexistinî eşkere bibin...Dive em hîş- 
yar bin, di nav dîsîplîn û piştgirî û di nav baweriya hevaltîde bi- 
meşin ji ber ku armanca me xwiya û mejiyen me zelal û reya 
me ronî ye.

Belavoka me ya îlona 80Î wisa te gotin;
“ Dîktatoriya Mîlîtarîst û bürokratı Li Kurdistane qasek din 

hov û qasek din be insaf dixe. Di ve manaye de, Li Kurdista-
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beyi protesto için yapılan bir toplantıda arkadaşlarımız oyla
narak dışarı atıldılar. Oylamaya neden olan tartışma, anti- 
şovenist ilkenin, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını içe
rip içermeyeceği imiş! Arkadaşlarımız, bu ilkenin Kürt halkının 
Kendi Kaderini Tayin Hakkını içermeyeceğini ve ayrıca, ülke
mizden kilometrelerce uzakta ismi-cismi bilinen siyasetlerin 
adı da kullanılarak, anti-sömürgeçi ilkelerden geri adım atıl
mayacağında direndikleri için oylama sonucu toplantıya katıl
mama kararı ile karşı karşıya bırakılmışlardır., varın bu iğrenç
liği siz değerlendirin. Kimler mi var bu toplantıda? Tüm Kürt ve 
Türk solu. Bu yazının sınırı, bu tür olaylarla ilgili daha geniş 
açıklama yapmaya elverişli değil..

Bitirirken, bir kez daha tüm dikkatlerimizi örgütsel görevleri
miz üzerinde yoğunlaştırmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. 
Teorik-ideolojik mücadele biraz daha ağırlaştı. Biraz daha çe
tinleşti. Siyasal alanda ise, tonlarca yükün ağırlığı altındayız.. 
Buna rağmen öncünün örgütlenmesine giden yolu açmak 
kaçınılmaz bir görev olarak ortada duruyor. Mevcut yapı ve 
kurumlarımızı titizlikle korumalıyız. Merkezi kararları titiz bir 
dikkatle uygulamaya sokmalıyız. Kişisel kırgınlıkları, sürtüş
meleri öne çıkararak, düşülmesi kaçınılmaz olan vahim hata
lara düşmemeliyiz, ideolojik mücadeleden taviz vermeden, 
siyasal dostlukların alanını genişletmeliyiz. Harekete bütün 
boyutları ile sahip çıkmak gerekiyor. Kopan diyalogları yeni
den kurmak ve geliştirmek gerekiyor, istihbarat ve dağıtım 
ağını mutlaka canlı ve dinamik tutmak gerekiyor. Öte yandan 
kırgın olanları, sallantı içine girenleri uyarmak, düşenleri tutup 
kaldırmak gerekiyor. Kurullarımıza gözbebeği gibi bakmak, 
bir tek örgütsel sırrın dışarı taşmamasına özel bir özen göster
mek gerekiyor. Hele bu saatten sonra bir tek militanı bile ele 
vermemek için saflar olabildiğince sıklaştırılmaydın. Dikkatler 
uyanık tutulmalı, disiplin, dayanışma ve yoldaşça güven ilişki
leri içinde yürünmelidir. Çünkü, hedefimiz belli, kafalarımız 
berrak yolumuz aydınlıktır.

Eyül-80 bildirimizde şunlar yazılı:
“Militarist-bürokratik dikta, Kürdistan ı bir kat daha vahşi, 

bir kat daha insafsızca vuruyor. Bu bağlamda, Kürdistan’da.

18 /

ne yekîtiya sosyalîstan û hevkariya nişitim anpenver û sosyalîstan 
qasekî din girîngtir bûye hatiye nogtekî jiyanî. J i bo yekîtiya sos
yalîstan ku we huviyeta xw e siyasî di Parti Komînîste Kurdistane 
de bistîne; j i  bo hevkariya niştim anpenver û sosyalîstan ku we te- 
koşîna serxwebûne bibe armanca we ya rastî û huviyeta xw e Eniya 
Rizgariya Netewî ya Kurdistane bistîne; j i  bo tekbirina kemînen 
emperyalist li Rojfıilata Navîn û runişıandina tekoşîna çinatî li ser 
himen enternasyonalîst, j i  bo ruxandina iqtîdaren qolonyalîstan 
em mile xw e bidin hev. ’ ’ '

* Ji roporekî siyasî ku di sala 1981 an de j i  welat re hatîbû şiyandin 
û je  bi kurtî hatiye guhestin.

sosyalistlerin birliği ve sosyalistlerin yurtseverlerle ittifakı 
bir kat daha önemli ve hayati bir yere gelmiştir. Siyasi kimli
ğini Kürdistan Komünist Paritisi’nde bulacak olan sosyalist
lerin birliği için; Bağımsızlık mücadelesini gerçek hedefleri
ne yöneltecek ve kimliğini Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cep- 
hesi’nde bulacak sosyalistlerle yurtseverlerin ittifakı için; 
Orta-doğu’daki emperyalist pusuları dağıtmak ve sınıf mü- 
cadelisini enternasyonalist temellere oturtmak için, sömür
gecilerin çatlayan iktidarını yerle bir etmek için omuz omu
za verelim”.

( . . . )

Temmuz-81

* Bu metin ülkeye gönderilen b ir rapordan uyarlanarak yazıl
mıştır.
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Türkiye’de 
Rızgari ve Komal’ın 
yerinin saptanması 
üzerine *

(geçen sayıdan devam)

A ma, şunu itiraf edelim ki, icazetli "sol” ile sağ oportünist 
■ Kürt siyasetlerinin bu derece saldıracağını kestirememiş- 

tik. Sağ-oportünist Kürt siyasetleri, Kemalizm’in ideolojik tahri
batları altındaki icazetli Türk “so/” u ile elele verip, bizi karala
ma ve iftira kampanyasına giriştiler. “Burjuva Milliyetçiliği’- 
’nden tutun da "CIA-SAVAKajanlığı" na, "ağa ve şeyhlerin 
yanında yer alma"dan, "AP, MSP gibi sömürgeci burjuva 
partilerini destekleme"ye kadar varan iftira ve suçlama altın
da tutulduk. Rızgari-3’ün kapağının “keskû sor üzer "olarak 
çıkışı, "bunlar bizi imhaya götürüyor" suçlamasıyla Rızgari'yi 
karşı karşıya bırakmıştı. 12 Mart yargılamalarında da aynı suç
lamanın yapılmış olduğuna yukarıda değinmiştik. İşin garip 
tarafına bakın ki, bizlere bu suçlamaları yapanlar, bu gün (ve 
80’den sonra) Avrupa sokaklarında ellerinde Kürdistan bay
rağı ile yürüyüşlere katılmaktadırlar.

Rızgari’nin çıkışını kitle sevinçle, sömürgeciler, icazetli "sol" 
ve sağ oportünistler korkuyla karşılamışlardı.^...)

Peki Rızgari neydi, ne yapmak istiyordu?
Bunun derli toplu cevabını Rızgari-6’da bulmak mümkün

dür. Bu sayının 16. sahifesinde şöyle bir belirleme var: 
"...Anti sömürgeci mücadele, en kaba hatları ile devrimci 

önderlikle, burjuva milliyetçi önderlik tarafından ayrı ayrı ay
rı yönlendirilmek, örgütlendirilmek durumunda olan bir

Li ser tesbîtkirîna 
rola Rızgari 

û Komal 
li Tirkiye

(berdewamiya hejmara 10 on)

E m bi dilekî vekirî bejin, me nedabû ber çave xwe, ku “çep"e bi 
îcaze siyaseten oportünist e rast, yen Kurd, we bi vî ware herîş 

bajone ser me. Siyaseten Kurd yen oportunîsten rast, mil bi mil, bi
“çep” eTirk ye bi îcaze, ku di bintexrîbaten Kemalizm de ye, ketibûn 
qempanyekî rûreşî û bebextî, rûreşî û bebextî wilo peş ve gav dabû 
ku dihat gotin; "Burjuvayen netewî", "ajanen CIA-SAVAK", "xula- 
mân şex û axa", "hevaldesten partiyen burjuva AP-MSP" û hwd. 
Çima ku, rûpela Rızgari hejmar 3 kesk û sor û zer derketibû, Rızgari 
li hember îftirayekî mabû, diqeriyan û digotin: "Ev me dibin îmha- 
ye." Di dewra mehkemen 12 Adare de jîem li hember bebextiyen wi- 
lo mabûn, wek ku me li jor got. Tişte eceb ew e, ku ewen me di bin 
wan sûcan de dihiştin, îro (pişti80 e), li kuçen Evvrupa, ala Kürdistan 
di desten wan de, dikevin meşînan.

Derketina Rızgari ji aliye gel ve bi dilxweşî, j.i aliye qolonyalîst, opor
tunîsten rast û ”çep” en bi îcaze ve jî bi tirs hatibû dîtin. (...)

Bele Rızgari çi bû û dixwast çi bike?
Bersiva ve pirse meriv dikare di Rızgari hejmar 6 an de bibîne. Di 

hejmar 6 rûpel 16 an de wisa hatiye nivîsandın:
(...) "Tekoşîna dijî-qolonyalîz-me, ku meriv hinek bi xeten gir big- 

re; tevgereke netewi ye û pewîst e ji atiye tevgera şoreşger û tevge- 
ra burjuvaye netewîcüda cüda be hez û rezkirin. Perspektifeke wi- 
lo seranser e ku we ji her bejnigirupen oportünist û reaksiyoner te

19

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



halk hareketidir. Arada her boydan oportünist akımın ve re- 
aksiyoner eylem gruplarının bir arada bulunduğu genel bir 
perspektifdir. Rızgari, bu genel perspektif içinde bir öğedir. 
Proleter devrimci önderliğin siyasal ve ideolojik ve doğal 
olarak örgütsel sorunlarına çözüm getirmek, mücadelenin 
temel tezlerini inşa etmek iddiasını taşıyan ve bunu görev 
olarak üstlenen bir siyasettir.”  (....) [Rızgari sayı;6,sahife 
16.Kürt Halkının Antı Sömürgeci Mücadelesinde Sosyal Şo  ̂
ven Taaruz harekatı)

Rızgari, bugün, dostun da düşmanın da kabul edebileceği 
gibi, mücadelenin temel tezlerini oluşturmada en çok emeği 
geçmiş bir siyasettir. Mütevazi olmaya gerek yok. Kürdistan 
devriminin belli başlı ideolojik tezlerini Rızgari inşa etmiştir. 
Şimdi bunlara kısaca değinelim:

1- Rızgari'ye göre Kürdistan bir ülkedir.
2- Kürdistan; Irak-İran-Suriye ve Türkiye arasında paylaştı

rılmış uluslararası bir sömürgedir.
3- Kürt ulusu, Kendi Kaderini Serbestçe Tayin Etme Hakkı

na sahiptir. Bu hakka bağlı olarak ayrı örgütlenebilir.
4- Kürdistan ’a tek ve merkezi bir proletarya partisi tezi orta

ya atılmış ve savunulmuştur.
5- Anti-sömürgeci mücadelenin temel tezlerinden biri olan 

“ bağımsız seçim siyaseti”  önerilmiş ve savunulmuştur. Bu 
konuda çok önemli pratik çalışmalar yapılmıştır.

6- Herkesin, emperyalizmin, özellikle İngiliz emperyalist
lerinin kışkırtması olarak gördüğü 1920 ve sonrası Kürt Di
renme Hareketlerini, " Ulusal Direnme Hareketleri”  olarak 
kabul etmiş ve sahiplenmiştir.

7- Yurtsever-milliyetçiliğin tanımı yapılmış, teorik olarak 
yerli yerine oturtulmuştur.

8- Demokratik kitle örgütlerinin mücadele içindeki fonksi
yonlarına açıklık getirilmiştir.

9- Kemalizm, bütün boyutları ile teşhir edilmiştir.
10- Türk “ soT’unun, Kemalizm’in ideolojik tahribatından 
ötürü, sosyal-şoven bir yapıda olduğu ve bu nedenle Kür
distan sorununu proglamadığı, hatta ulusal direnmelere 
karşı tavır alıp, kendi burjuvazilerinin yanında yer aldıkları,

de cî bigrin. Rızgari di nav perspektif a seranser de yeke bi sere 
xwe ye. Daniye p iş  û j i  xwe re kiriye wezîfe, ku problemân siyasî, 
îdolojî û rezanî yen serokatiya şoreşgerî proleter bibine û tâzen 
bingehîyân tâkoşînâ ava bike, di ve sond û zanebûnâ de barhilgir- 
tiye ser m ilin xwe.” (...)(R\zgah hejmar 6, rûpel 16, Di tekoşîna gele 
Kurd li dijî qolonyalîzme de, tevgera tearuz ya sosyal-şovenîzm)

Dibe îro dost jîdijminjîweqpbûi bikin, ku Rızgari tevgerek e vvisaye 
ku, di avakirina tezen tekoşîne de herî zede keda xwe daye. Hewce 
nine, ku meriv mutevvaz be. Tezenîdolojîk yen herîgirîng, ji bo şoreşa 
Kürdistan ji aliye Rızgari hatine avakirin. Em niha bi kurtayîli wan te- 
zan binerin:

1- Li gor Rızgari Kürdistan welatek e.
2- Kurdistan, di navbera îran, lraq, Suriye û Tirkiyâ hatiye parveki- 

rin û qoloniyeke navnetevviye.
3- Mafâ çarenûsi mafâ netevva kurd e. Li gor vî mafi dikare hezen 

xwe yen cüda pâkbîne.
4- Teze ‘‘partiyeke proleter ya navendî û bixweser”  j i  bo Kürdistan 

aniye hole û parastiye.
5- Tezeki bingehî yâ li diji qolonyalîzm "siyaseta hilbijartine ya 

serbixwe”  hatiye peşniyarkirin û parastin. Di vî warâ de karen pra
tik yen gelek girîng bi cîh hatine.
6- Xwedî li tevgeren kürdi yân 1920 û paşiya wî derketiye, van tev- 

geran ‘‘tevgeren berxwedana netevvî”  pejirandiye, lidijîkesân ku; 
van tevgeran bi împeryalîstan, piranî bi împeryalîzma Ingiliz ve gi- 
râ didan derketiye.

7- Welatparâzî-netewatî (miliiyetçitî) hatiye ronikirin û bi teoriki li 
ciyâ xwe hatiye rûniştandin.
8- Fonksiyona râxistinân demokratik yân cûrbecûr, di nava tâko- 

şînâ de hatiye ronikirin.
9- Kemalîzm, j i  her alî ve hatiye teşhîrkirin.

10- Teşhîra “Çepe”  Tirk hatiye kirin, j i  ber kar û barân vvî yân 
sosyal-şoven ku di bin texrîbata Kemalizm de; problemân Kurdis- 
tanâ nedixist programân xwe, li dijî berxwedanân netevvî derdiket, 
li cem burjuvaziyâ xwe cîh digirt û sosyalizm bi îcaze diparast, ev 
gişt hatin teşhîrkirin. Bi vî ve giredayî demokratbûna sexte yân de- 
mokratân tirk hatiye teşhîrkirin.
11- Lİ Kurdistanâ oportunîzma rast j i  her alî ve hatiye teşhîrkirin.
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icazetli sosyalizm yaptıklarının teşhiri yapılmıştır. Buna bağ
lı olarak, Türk demokratlarının sahte demokratlıkları teşhir 
edilmiştir.
11- Kürdistan ’da sağ oportünist akım, bütün boyutları ile teş
hir edilmiştir.
12 - Kürdistan’daki reaksiyoner eylem grupları, çağımızın 
narodnik hareketleri olarak nitelendirilmiştir.
13- Faşizm tezimiz, Türkiye’de genel kabul gören, III. Enter
nasyonalin resmi faşizm tezinin, proletarya’nın iktidar mü
cadelesini ertelediğini ve sonuçta burjuva demokrasisini 
amaçladığını ortaya koymuştur.
14- Dünya sosyalist hareketleri içindeki yanlış kamplaşma
lara taraf olunmamış, Rızgari’nin deyimiyle, ÇKP-SBKP’nin 
birer konsolosu olma kabullenilmemiştir. Rızgari, gerçek 
proletarya enternasyonalizminin savunucusu olmuştur.
(....)

Bu sıralamayı daha da artırmak mümkündür. Ama, gerek 
yok..

Sömürgeci burjuvazi, Rızgari’nin, kendisi için ne kadar bü
yük'tehlike olduğunu kavramıştır.^..)

Sömürgeci devletin Rızgari'den korkmasında ve değerlen
dirmesinde doğruluk payı büyüktür. Ancak, bunu ciddi bir ör
gütlenmeye kanalize etmek görevdir...

Rızgari’ye saldırı sadece sömürgecilerden gelmemiştir. Kal
dı ki, sömürgecilerin Rızgari’ye saldırmaları doğaldır. Biz, tah
minimizin ötesinde sosyal-şovenlerin, icazetli solun, sağ- 
oportünist Kürt siyasetlerinin ve Kürt reaksiyoner gruplarının 
saldırılarına hedef olduk. Yukarıda da vurguladığımız gibi, bi
ze, “CİA-SAVAK ajanlığT’ndan tutun da, “ağa ve şeyhlerin 
yanında yer alma ”,"APve MSP gibi partileri desteklemiş ol
ma”, “bundçuluk”, “burjuva milliyetçiliği” ve en sonunda 
da “ Troçkist”  demeye başladılar. Hiç bir suçlamanın bizimle 
ilgisi yoktu. Onun için de hiç birisi üstümüze yapışmadı. Ama, 
sömürgecilerin yanında Kürt ve Türk “ solu” ndan gelen bu 
suçlamalar, hareketimizin gelişmesini engelledi ve halen de 
engellemeye devam etmektedir. Adeta elbirliği ile bizi tecrite 
çalıştılar.

12- Grûben reaksiyoner li Kurdistane bi nave tevgeren Na- 
rodnîkî ya hemdemâ hafine bi navkirin,
13- leze me li ser faşizme daye xuyakirjn ku, ew tezen li Tir- 
kiye qebûl dibine ango teze resmi yâ înternasyonala III ye
min, serdestiya proletarya paş ve dixîne û paş armanca xwe 
de demokrasiya burjuva peş dibine.
14- Li dine di nav tevgeren sosyalist de terefe qampen xelet 
nebüye, bi gotina Rızgari qonsolosiya PKÇ û PKYS qebûl 
nekiriye. Rızgari înternasyonalizma proleteri ya rasti pa- 
rastiye.

( . . . )

Meriv dikare ve reze he jî zede bıke, le ne hewce ye.
Burjuvaziyaçolonyalîst tegihiştiye ku Rızgari ji bowîçiteh!û- 

keyek mezin e. (...)
Tirs û tesbîta devvleta çolonyalîst lı ser Rızgari di nav xwe de 

rastiyadihevvîne. Le wezîfe ew e ku, ev kar ber bi avakirina hu- 
nakekî cedî be kanalîzekirin...

Herîş li ser Rızgari ne tene ji qolonyalîstan hatiye. Herîşa qo- 
lonyalîstan ji xwe ne tiştekî eceb e. Em, ji texmîna xwe zede 
bûn hedefa herîşen sosyal-şovenan, çepe bi îcaze, siyaseten 
kurd yen oportunîsten-rast û grûben kura yen reaksiyoner. 
Weka ku me li jore jî behskir, ji me re; jı “ajanân CİA-SAVAK” 
ta "hevalbendân şex û axa”, ji “piştgirân AP-MSP” ta 
“bundist” , ji “netevvaperesten burjuva" ta heta ve dawiye 
“Troçkist" dihat gotin. Eleqe tu sûclekirinekî jî bi me re tune- 
bû. Ji ber vî, yek jî bi me ve nezeliqî. Le bele ev herîşen "çep1 
’e Kurd û Tirk, ku li peşqolonyalîstan ji me re dihatin, ji bo peş- 
veçûna tevgerame bûn asteng û he jî dibin. Dibeqey gişt bû- 
bûn yekdest dixwestin me tecrît bikin.

Dive ew herîşen ku jı ' ‘çep"an dihatin, meriv normal bibîne. 
Ji ber ku Rızgari mîrasa "çep” ya 50 salî ya tarî teşhîr û mah
kum kiribû. U ji ber ku Rizgari dînamît xistibû bin wan ğirumen 
ku ev “ çep" ji xwe re bingeh girtibû, dijminatiya wan ji ve yeke 
wilo mezin bü. Meselen te gotiye: Kürdistan vvelatek e. Ma
dem Kürdistan welatek e, mafe we heye ku partiyeke çînî ya 
karkeran jî avake. Ji ber vî PKT, PKI, PKS û TUDEH li dijîte ne. 
Ew sînora Mîsaqî milî diparezin û li ba burjuvayen xwe cî dig-
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lip dayatınca, hele 12 EYLÜL de üstüne gelince, bu yalancı 
pehlivanları araki bulasın...

Tekrar sıkı bir örgütlenmeye girildiğinde, 12 Eylül darbesi ile 
karşılaşıldı. Bu, beklediğimiz bir olaydı. Arkadaşlarımız, ör
gütlenmelerini daha da daraltarak, geri çekilerek, yeni taktik
ler geliştirerek çalışmalarını yürüttüler. Herkesin panik içinde 
kendini yurtdışına attığı bir dönemde, arkadaşlarımız ülkede 
kalmakta ve örgütlenme çalışmalarına sürdürmekte di
rendiler.

12 Eylül sonrası, hem sıkı bir illegal çalışma ve hem de, pro
paganda ve ajitasyon faaliyetlerinin yürütülmesi gerekiyordu. 
Onun için basın yoluyla propaganda ve ajitasyon çalışmaları 
Avrupa'ya kaydırıldı, içeriden yapılan öneri üzerine, Avrupa: 
daki çalışmalar, Denge KOMAL adı altında yürütüldü. Bu, bir 
taktik sorundu ve amaç operasyonları önlemeye yönelikti. El- 
betteki, bir yayınevi adı altında, bir siyasi hareket adına faali
yet yürütmek, arkadaşlarımızı Avrupa’da epeyce sıkıştırmış 
ve zorlamıştır. Bunu kabul etmemek insafsızlık olur. Fakat, o 
günün objektif ve sübjektif şartları böyle gerektiriyordu. Şunu 
da unutmamak gerekir ki, siyasi hareketimiz her zaman ülke
deki örgütlenmeye ve harekete bağlı ve bağımlı kalmış ve hep 
öyle olacaktır. Bizim, Rızgari'nin kasnağı oradadır, ülkededir. 
Avrupa'da değişik bir adla çalışmak bazı siyasi sıkıntılar getir
miş olmasına karşılık, ülkedeki çalışmalarda polise hedef şa
şırtarak ve 1983'e kadar önemli operasyonlarla karşılaşmaksı- 
zın çalışmalarını sürdürebilmiştir. Avrupa'daki arkadaşlarımız 
ise, yetenekleri, mücadeledeki kararlılıkları ilo 'Cinde bulun
dukları olumsuz şartlara rağmen, bizce çok başarılı bir çalış
ma sergilemişlerdir. Patron siyasetlerin küfür ve karalamaları
na, mülteciliğin ağır şartlarına rağmen, ideolojik ve siyasal ki
şiliklerinden taviz vermeksizin ayakta kalmayı 
başarabilmişlerdir. Kürdistan'da uygulanan vahşetin, Diyar- 
bekir cezaevindeki işkencelerin dünyaya duyurulmasında en 
önemli görevi, Avrupa’daki arkadaşlarımız yüklenmişlerdir. 
Türkiye ile kurdukları koordine sayesinde, seri ve çok sayıda 
haber alabilmiş ve iletmişlerdir. Bu yüzden, uluslararası kuru
luşların sözüne en çok güvendikleri siyaset Rızgari olmuştur.

24

şurten objektiv û subjektiv wan rojan vî pewîst dikir. Em vîjî bi- 
din peş ku tevgera me kar û xebaten xwe timî li gor tevgera 
welat meşandiye û wö wilo jî bidomîne. Kaniya me, bingeha 
Rizgarî li we dere ye, welat e.'Lİ Ewropa xebat ajotina dibin na- 
vekî din de bi xwe re hin tengasiyen siyasî aniye, le bele ev ji 
bo welat heta 1983 alîkariya kar û xebat kiriye û bi teqtîken 
şaşkirina hedefa polez be operasyonen mezin derbas bûye. 
Li gor me hevalen li Evvrupa, di bin şerten gelek negatîf de, bi 
şaraze û metingarî xebaten baş pekanîne. Li hember çer û 
reşkirinen siyaseten patronî û şerten penebir (multecî) yen gi- 
ran, ji şexsiyeten xwe yen siyasî û ideolojîk be tawîz li ser piyen 
xwe man e. Hovîtiya li Kurdistan û eşkencen li girtîgeha Diyar- 
bekire raxistine ber çaven dinye, di vî karî de giraniya bare 
girtine ser xwe. Bi Tirkiye re qordîne danîne û bi wîîmkane ge
lek zû û zede nûçe girtine û belav kirine. Ji ber vî yekî Rizgarî 
li ba qurumen navnetevvî bûye siyasetek ku pe te bavver kirin.

Sala 1983 ji bo me salekî operasyonen mezin û vvindakirina 
qadroyan bû. Di siyaset û tekoşîna şoreşgerî de meriv li rastî 
bûyeren wilo dibe. Xeta şoreş her tim reya xwe ber bi jor dirust 
nake. Ya girîng ev e, ku xeta em dûv diçin rast be.

Hevalen me yen dervaye girtîgehe xwe he jî paş ve kişandin; 
qadir û tevger parastin. Hevalen me yen girtîgehan jî, di wan 
girtîgehen ku qadiren şoreşgertijîbûn, kulmek bûn, ledîsadi 
çaven qadiren şoreşger de rûmetiyek mezin peyda kirin. Ge
lek miroven ku di rezanen dinan de wezîfen girîng kirine, ji bo 
tevgefe qezenç kirin. Di mehkemen qolonyalîstan de parasti- 
na siyasîû îdeolojîk herîzanistî pek anîn. Ji bo parastinen xwe 
gelek car hatin vepirsandin û ceza kirin. Di nav berxwedanan 
û rojiya mirinan de cî gidin. Gelek qadiren me yen girîng he 
jî di gidîgehan de ne.

Hevalen heja,
Vega li gor me, em di gotina xwe de, hatin xala herî girîng. 

Rewşa Rizgarî yaîro çiye û dixwaze çi bike ?(...)
Rizgarî, tevgerek siyasî ye, ku rizgariya civakî û netewî ya 

Kurdistan ji xwe re kiriye armanc. Ji bingehî avakirina we ya 
hunakîîlegal e. Le Rizgarî di we bîr û bavveriye de ye, ku be 
sazûman kirinapadiyek navendîyaproleterya rizgariya civakî
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1983 yılı büyük operasyonlarla karşılaştığımız ve önemli 
Kadrolarımızı ele verdiğimiz bir yıl oldu. Devrimci siyasette ve 
mücadelede bu tür olaylarla her zaman karşılaşılabilir. Devrim 
çizgisi, her zaman yukarı doğru bir seyir takip etmez. Önemli 
olan izlediğimiz çizginin doğru olmasıdır.

Hapishane dışındaki arkadaşlarımız daha da geri çekilerek, 
kadroları ve hareketi korudular. Hapishanedeki arkadaşları
mız ise, devrimci kadroların en yoğun olduğu hapishaneler
de, bir avuç olmalarına rağmen, devrimci kadrolar üzerinde 
büyük bir saygınlık yarattılar. Diğer siyasetlerde önemli görev
ler yapmış bir çok insanı harekete kazandırdılar. Sömürgeci 
mahkemelerde bilimsel, siyasi ve ideolojik savunmalar yaptı
lar. Savunmalardan dolayı tekrar tekrar yargılanıp cezalandı
rıldılar. Direnişlerde ve ölüm oruçlarının içinde oldular. Birçok 
kadro halen cezaevlerindedir.

Değerli Arkadaşlarım;
Şimdi ise, konuşmamın bizce en önemli noktasına gelmiş 

bulunuyoruz. Rızgari’nin bugünkü durumu nedir ve ne yap
mak istiyor? (....)

Rızgari, Kürdistan'ın ulusal ve sosyal kurtuluşunu amaçla
mış bir siyasal harekettir. Temelde illegal bir örgütlenme yapı
sına sahiptir Fakat, Rızgari, ülkemizin ulusal ve sosyal kurtulu
şunun, tek ve merkezi proletarya partisi yaratılmadığı sürece 
sağlanamayacağı inancındadır. Demek ki, hareketimizin te
mel hedeflerinden biri, doğruluğuna inandığımız merkezi bir 
proletarya partisinin yaratılmasına yardım etmektir. Bu, hiç bir 
şekilde, Rızgari’nin söz konusu partiye dönüşmesi anlamında 
değildir. Biz, gücümüz ve yapabileceklerimizin bilincindeyiz. 
Rızgari'yi böyle bir oluşumla özdeş görmek yanlıştır; aynı za
manda provakasyondur. Zaten, adı var kendi yok grupçuklar, 
bu oluşumu engellemek için böyle bir propaganda yapmak
talar ve yapacaklardır. Böyle bir parti, Kürdistanlı komünistle
rin örgütsel birliğinden oluşur. Böyle bir oluşumun ayakları, ül
kenin her parçasında ve her örgütlenmenin içinde olur. Bizim 
kaynağımız ülkededir...

Ülkemizdeki baş çelişki, sömürgeci boyunduruğu kırmak, 
askeri işgale son vermek, ülkemizin ulusal kurtuluşunu sağ-

û netevvîya vvelate me mimkin nabe. We gave em dikarin bejin 
ku armanceke tevgera me ew e ku, avakirina partiya navendî 
ya proleterya rast dibine, we di avakirina vve de jî alîkar be. Ev 
tucar naye ve mane, ku Rizgarî xwe bi xwe bixe dewsa we 
partiye. Em di zanebûna qiwet û karinen xwe de nin. Meriv 
Rizgarî tene di şûna parti lanse bike, ev şaş e, û provakasyon 
e. Ji xwe ew girûpen ku nave wan heye, ew bi xwe nînin, ji bo 
astengiya propaganda dikin û vve he jî bikin. Partiyeke wilo, ji 
yekitiya hezanî ya qomunîsten Kurdistan dikare saz be. Piye 
sazûmanek vvilo li her perçen welat û di nava her pekhatine 
de peyda dibe. Bingeha me li welat e.

Nakokiya yekem li vvelate me şikandina nîre qolanyalîzme, 
davvîle anînaîşxala leşkerî û rizgariya netevvî ya vvelate me ye. 
Rizgariya netevvî pevvîstiya ENIYA RİZGARİYA NETEVVÎ YA 
KURDİSTAN di bin peşengiya partiya proleterya de dibine. 
Peydakirina eniyek vvilo li peş hezen antî-qolonyalîst vvezîfe- 
yek acîl û pevvîst e. Pekanîna eniyek vvilo vvezîfa Rizgarî ye jî. 
Di eniyek vvilo vve Rizgarîciye xwe bigre. We di sazûmanbûna 
eniye de jî aktîf vvezîfe bigre. Ev hemu ji îro ta sibe çe nabin. 
Ye girîng ew eku, eme çi, çava çebikin, zanibin. Em zanin, 
eme çi, çawa çâbikin. VVezîfen xwe jî...

Hevalno,
Rızgari li gor vvezîfa û şerten nü ku te de dijî, ji nü ve bi sazû- 

maniye; û bi stratejî û teqtîken nü yen peşane destpekiriye. Ji 
vîşûn de we sîyaseta ENÎ be berajotin.(...)

Me li'gor xwe pevvîstiyen revvşe îşaret kir Erke (vvezîfe) me li 
hole ye. Em mecburin ve erke hilgirin. Tene gotinarastiyan terî 
nake. Dive em ne tevgerek vvilo bin ku tişten rastî bixin jiyane. 
Dive neye ji bîrkirin ku em tevgerek in li Kurdistane, he me 
şanse xwe ne ceribandiye û li me bi hevîte mezekirin. Tu mafe 
me nîne, em heviya gele xwe vala derxînin. Pirane tişten ku ji 
bo şoreşa Kurdistan girîng in, me got. Edî ji axaftin betir kar û 
peydekirin hevvcene. Bixebitin. Bikarin bibin peydaker. Ji xele- 
tiyan netirsin. VVezîfa me ye, ku em xeletiyen di nav kar de pey
da dibin, bigrin ser xwe û milîtanan li ser xeletiyen vvan bigîjî- 
nin, peş ve bibin.

Pevvistiya tevgera me ya herî girîng îro, gadir û kaniyen mad-
25

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



lamaktır. Kürdıstan'ın ulusal kurtuluşunda araç ise, Kürdistan 
Proletaryasının öncülüğündeki KÜRDİSTAN ÜLUSAL KUR
TULUŞ CEPHESİ'dir. Böyle bir cepheyi yaratmak, anti- 
sömürgecı güçlerin önünde acil bir görev olarak durmaktadır. 
Rızgari'de böyle bir cephenin yaratılmasında görevlidir. Rız- 
garı, oluşacak böyle bir cephede yerim alacaktır. Yine, cephe
nin oluşmasında da aktif görev alacaktır. Bütün bunlar, bu
günden yarına olacak şeyler değil. Önemli olan ne yapacağı
mızı ve nasıl yapacağımızı bilmektir. Biz, ne yapacağımızı ve 
nasıl yapacağımızı biliyoruz. Görevlerimizi de...

Arkadaşlar,
Rızgarı, yeni görevlerine ve içinde bulunulan şartlara uygun 

yeniden örgütlenmeye, yeni strateji ve taktikler geliştirmeye 
başlamıştır. Bundan sonra CEPHE siyaseti izlenecektir. (...)

Dilimiz döndüğünce içinde bulunulan şartları ve yapılmak 
istenilenleri anlatmaya çalıştık. Görev ortada. Bu görevi sırtla
mak zorundayız. Yanlız doğruları söyleyen değil, doğruları ya
pan bir siyası hareket olmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki, 
Kürdıstan'da şansını denememiş ve kendine umutla bakılan 
bir siyasi hareketiz. Halkımızın umudunu boşa çıkarmaya 
hakkımız yoktur. Kürdistan devrimi için söyleneceklerin çoğu
nu söyledik. Artık, konuşmadan çok iş yapmanın, yaratıcı ol
manın gereği vardır. Çalışın. Yaratıcı olun. Hata yapmaktan 
korkmayın. Çalışmadaki hataları yüklenmek, militanlan, hata
lar üzerinde eğitmek bizim görevimizidir.

Hareketimizin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey kadro ve 
maddi kaynaktır. Herkes hareketimizin ihtiyaç duyduğu kadro 
ve maddi olanakların yaratılmasında kendisini görevli sayma
lıdır. Yem insanları harekete kazanmalıyız. Geçmişteki kavga
lar, duraksamalar, yalpalanmalar geride kaldı. Kendi aramız
daki dalaşmalara son vermeliyiz. Çalışmalarımızı dışa ve ger
çek hedeflere yöneltmeliyiz. Yeni görev ve yapılanmaya 
uygun olarak kadrolarımız nitelik değişimine uğramak zorun
dadır. Biz, Kürdistan devrimine, hayatımızdan arta kalan za
manları değil, hayatımızı vermeliyiz. Gözlerimiz ülkeye dö
nük, yüreğimiz ülkemizin kurtuluşu için yanmalıdır. Bununla 
Avrupa'daki arkadaşlarımızı ve Avrupa'daki çalışmaları kü-
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dî ne. Herkes di kar û bare ku tevgera me hewce dibîne, xwe bi wezîfa bihesi- 
bîne, qadir û kaniyen maddî peyda bike Dive em miroven nû ji botevgere ge
zene bikin. Şer, sekîn, xwe bi gopal kaşkirin li paş man. Dive em edî nexweşı- 
yen nav xwe biqedînin. Xebaten xwe bıdın bi aliyederva, ber bi armanca ha- 
qîqî. Li gor vvezîfa û damezirandinen nû pewîst e qadiren me ben guhertın 
Jı bo şoreşa Kürdistan ne tene wexten xwe yen vala dive em jiyana xwe bıdın 
Çaven me ber bi welat be û dive dile me ji bo rizgarıya welat bişevvite. Bira ev 
neye we mane ku em hevalen xweyen lı Ewrupaû karen ii Ewrupa bıçûk dibi
nin. Eme ji bo şoreşa Kürdistan helbet li her dere dinye bixebitin. Bele ne li gor 
şerten ku em te de ne, le Iı gor şerten şoreşe...

Rizgari li hatina Kürdistan û li qadiren x\ve bi bawerî dinere. Li dinye tu prob
lem nîne ku be bersiv be, Şoreşa Kürdistan ku lı peş me problemek e helbet 
we ew jî bigîje çareyekı, Rojek peş yan paş. Em mecburin di şoreşe de ciye 
xwe bigrin û lez bidine. Eme mil bidin tevgera xwe û bimeşînin,

Problemen acîi û rojaneyekbi yekli gor armanca avakirina partiyeke, ku bi- 
karibe serokatiyaşoreşa Kürdistan bıke û enıya rizgariya netevvî ya Kürdistan 
bıxe herekete, hatine programkirin.

Pewist e, em bi şev û ro bixebitin. Tiştek me ye windakirıne jî nîne.
DE RABIN SER WEZÎFAL.* Ev nivîs di civina liqen Rizgari li Ewrupa, di 7-8-9 Gelcmej 1986 de j i  cucafiina 

destpeke ya sekretere Ewrupa hatiye girıin.

□
çümsediğimiz sanılmasın. Elbette dünyanın her yerinde. Kürdistan devrim 
için çalışacağız. Ama, içinde bulunduğumuz şartların değil, devrimin belırle- 
yiciliğinide...

Rizgari, Kürdıstan'ın geleceğine, kadrolarına güvenle bakmaktadır. Dünya
da çözümlenemeyecek sorun yoktur. Elbette ki, önümüzde sorun olarak du
ran Kürdistan devrimi de çözüme kavuşacaktır. Ama er, ama geç. Biz, devri- 
mimizi çabuklaştırmak ve devrim içinde yerimizi almak zorundayız. Hareketi
mizi omuzlayacak ve götüreceğiz.

Ülkemiz devrimini yönetip yönlendirecek bir partinin oluşturulması ve bu
nun hareket ettireceği Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin kurulması he
def alınmak üzere, önümüzdeki güncel ve acil sorunlar tek tek programlan
mıştır. Gece gündüz çalışmak zorundayız. Kaybedecek bir şeyimiz de yoktur.

HAYDİ GÖREV BAŞINA!..

-Bitti-

* Bu yazı 7-8-9 Ağustos 1986 tarihindeki, Rizgari Avrupa Birimleri toplantısında, 
Rizgari Avrupa Sekreteri ’nin açılış konuşmasından alınmıştır.

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



HABER NUÇE

•  AVRUPA’DA NEWROZ 
ve KANLI SALDIRILAR

•  LI EWRUPA ŞEVEN NEWROZE 
Û ERİŞEN BI XWÎNÎ

□  RIZGARİ Newroz gecesi Berlin’de yapıldı. Kürt ve Türk geniş bir halk 
kitlesinin yanısıra, Almanlar da geceye katıldılar.

Kürdistan Bayrağı ve çeşitli afiş ve resimlerle süslenmiş salonda, gece 
“Ey Reqip" marşıyla başladı ve devrim şehitleri için saygı duruşu yapıl
dı. Tanınmış Kürt ve Türk devrimci sanatçılarının ve müzik toplulukları
nın katıldığı gecede konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, Kürt folklorun 
dan ve yemeklerinden örnekler 
sunuldu.

Çeşitli örgüt ve siyasi grupların 
mesaj gönderdiği gecemizde, 
ayrıca slayt gösterileri de yapıl
dı. Recep Maraşlı ve İsmail Be- 
şikçi’ye özgürlük kampanyası 
için imza toplandı.

14 Mart günü Osnabürck’te 
Kürdistan Kültür Merkezi (Os- 
nabürck Kürdistan Cultur Cent- 
rumj’nin Newroz gecesi yapıldı.
Gece öncesinde, kendilerini 
PKK’lı tanıtan kişiler, Osna- 
bürck ve çevresi illerinde yurtse
verleri, geceye katılmamaları 
için tehdit ettiler. Geceye saldırı 
yapılacağı tehditlerine rağmen 
katılım epeyce oldu.

Deventer (Hollanda) Kürdistan 
Kültür Merkezi (Deventer Koer- 
distan Cultur Centrum)’nin 15 
Mart’ta düzenlediği NEVVROZ

□  Şeva Nevvroze ya RIZGARÎ di roja 14.2.1987 an de li Berlina rojava çe 
bû. Li gel Kurd û Tirkan gelek Elman jî dî şeve de beşdar bûn.

Salona şeve ji mevanan tijî bû, salon bi ala Kurdî û gelek afiş û vveneyan 
hatibû xemilandin. Şev xwendina siruşta (marşa) netevvî EY RAQIB û ra- 
westina rezgirtina şehîden şoreşe ve destpekir. Hozanen şoreşger yen 
Kurd û Tirk stranen xwg peşkeş kirin, helbesten şoreşgerî hate xwendin

folklora Kurdî û nimûneyen 
xwarinen Kurdî hate peşkeş 
kirin.

Şeva Nevvroze re gelek rexistin 
û grûpen siyasî mesajen xwe 
şandin. VVeneyen dîaji Kurdista- 
ne manzereyen xweşik anî ber 
çaven temaşevanan. Di şeve de 
kampanya “Azadî j i  bo Recep 
Maraşli û İsmail Beşikçi ” gelek 
imza berhevkir.

Di roja 14 Avdare de, li Elman- 
ya bajare Osnabrûck Navandiya 
Çanda Kurdistane (Kürdistan 
Cultur Zentrum) şeva Newroze 
pekanî. Beriya şeve kesen ku 
xwe bi nave PKK didan naskirin 
li Osnabrûck û bajaren derdora 
Osnabrûck kesen niştiman per- 
wer tehdit kirin ku ew neçin şeva 
Nevvroze. Li gel tehdîden erişe 
ku hatibû kirin, şev bi rek û pek 
derbasbû. Mevan salona Nevvro-
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kutlaması, bir grubun silahlı salrısına uğradı. Saldırgan grubun rastgele 
ateşi sonucu 6 arkadaşımız çeşitli yerlerinden yaralandılar.

Saldırıdan sonra kaçan saldırganlar, polis tarafından ateş ettikleri silah
la birlikte hemen yakalandılar.
Gecenin başlamasına yakın yapılan bu saldırıya ve polisin geceyi iptal 

etmesine rağmen: gece, sembolik olarak yapıldı ve 40 dakika sürdü.
Deventer Polisi'nin Hollanda Radyosu'nda ve gazetelerde çıkan açıkla

masında " Deventer Kürdistan Kültür Merkezi’nin gecesine saldıranların 
PKK lı oldukları ve aralarında, saldırıdan birkaç gün önce öldürülüp 
kanala unlan ve sonradan cesdi bulunan Avukat Mahmut Bilgili ’nin kati
linin de bulunduğu " belirtildi.

Dcventer'deki Kürdistan Kültür Merkezi, olay üzerine aşağıdaki bildiri
yi yayınladı.

"Basına, İlerici Kamuoyuna, Yurtsever Kürdistan’lılar.
Kiiltiir merkezimiz Deventer, Kürdistan Kültür Merkezi 15 Mart 1987ta

rihinde kınladığı Nevroz gecesi bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Ge
cenin başlayacağı saatte salona giren 6 kişilik birgrub silah çekerek sa
londa bulunanlara rastgele ateş açması sonucu 6 kişi çeşitli yerlerinden 
yaralandı. (...)

Bu saldırı, halkımızın yüzyıllardır sürdürmekte olduğu özgürlük ve ba- 
ğıııııszılk mücadelesinin tahribe uğratılmasına, ulusal kurtuluş güçleri
nin düşmana karşı ortak mücadelesine vurulmuş bir darbe ve ulusal kur
tuluş mücadelemizin gerçek hedeflerinden saptırıp ıılulararası, dost ve 
destek güçlerden tecrit edilmesine hizmet etmektedir. (...)

Daha geçen aylarda Türk devletinin Güney Kürdistan 'a saldırısıyla akı
tılan halkımızın kam kurumadan Avrupa 'da maruz kaldığımız saldırılar 
düşündürücüdür. Uluslararası alanda Türk devletinin anti-Kürt gayretle
rini boşa çıkarmak, halkımızın meşru ve haklı mücadelesini Dünya 'ya ta
nıtma çabasına silahlı saldırılar diizenliyerek sindirilmesini hedeflemek 
acaba kimin işine yaradığını, her Kürt yurtseverinin bu soruyu sorması 
gerekmez mi?

(...) Gecemize yapılan saldırıyı, halkımıza ve onun kültürüne yapılan 
bir saldırı olarak olarak değerlendiriyoruz. Nevroz kutlamasına yönelik 
bu saldırıyı yapanların kimlikleri ne olursa olsun sadece Sömürgeci Türk 
devletine hizmet edebilir.

(...) Bu anlamda Deventer deki Nevroz gecemize yapılan silahlı saldırı
yı başka türlü anlamak mümkün değildir. Bu saldırıya gerekçeler ileri sö

ze tijî kirin.
Di roja 15 Adare de li Holanda bajare Deventer Navendiya Çanda Kur- 

distane(KoerdistanCultur Zentrum) şeva newrozeamade kiribû. Legru- 
bekî erişe şeva newroze kir. Enca/na erişe 6 hevalen me birîndar bûn.Ke
sen ku erişe şeva Nevvroze kirin bi demançe ye xwe ve ku erişe de bikara- 
nibûn hatin girtin.

Li gel eriş û ji alî polîs ve qedexekirina şeve jî şev hat çekirin û nezîkî 
40 deqiqe axaftin û program çebû.

Li gor daxuyaniya polise Deventer ku di Radyo û rojnameyen Holandî 
de belav bû; Kesen ku erişe şeva Navendiya Çanda Kurdistane-Deventer 
kirine endame PKK ne û kuşdar e (qatile) Bervvedar (avukat) Mehmud 
Bilgili jî ku beriya şeve hatibû kuştin û meyt (kelex) awî derava ave da ha- 
tibû dîtin di nav van girtiyan de ye.

Navendiya Çanda Kurdistane-Deventer Li ser Erişa şeva newroze belo- 
vaka jerin weşand:

' ‘Dezgaye Ragiyandin,
Awira Gelenperî Ya Peşvverû,
Niştîman Pervveren Kurdistane,

Navandiya Çanda Kurdistane-Deventer di roja 15 ’e Avda re 1987 an de 
şeva nev/roze pîrozdikir, grûbekî çekdar eriş anîn ser şeve. Di saeta des- 
tpeka şeve de 6 kes ketin nav salone û bi çeken xwe kesen ku sahne de bûn 
reşandin, 6 kes birîndarkirin (...).

Ev eriş, dijî tekoşina azadı û serxwebûna gele me ye. Ku bi sedan sale 
berdewame, li hember diji dijmin yekiti û tekoşina hezen rizgariya netev’î 
ye, ev eriş tekoşîna rizgariya netewî hedeflen rastî dûrdixe û di ware nav- 
netevî de .rizmeta tene mayîna (tecrit) tekoşina me ya rizgariya netevvî 
dike.

Ewxwîna gele me ku encama erişa dewleta Tirkan li ser Kurdistana ba- 
şûrhate rijandin, bereku ziwa bibî, li Ewrupa erişen ku ten kirin medipo- 
nijîne. Di ware navnetevîde tekbirina xebaten dewleta tirkan dijî Kurdan, 
û nasandina tekoşîna gele me ya biheqû meşru repekanîna erişen çekdar 
xizmeta ke dike? Dive her niştimanperverek Kurd ve pirse bipirse. Ev eri
şe ku şeva me re çebûye em ve erişe dijî gele xwe û dijî çanda gele xwe di
binin. Ew kesen ku dijî Nevvroze ve erişe pekanine hüviyet (kimlik) e vatı 
siyasi çi dibe, bila bibe, kirinin wan tene xizmeta devvleta qolonyalîsta 
Tirk dike. Dive manaye de tegihîştina erişa şeva me ya Nevvroze li Deveıı-
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rülerek siyasal bir yapının şu veya bu şekilde üstlenmesi de saldırının Sö
mürgeci T.C'ye hizmet ettiği gerçeğini ortadan kaldırmaz.”

Hollandariın Arnheim kentindeki arkadaşlarımız 21 Mart günü, Kürdis- 
tan Kültür Merkezi olarak KUK ve KDP-I’li arkadaşlarla Nevvroz gecesi 
düzenlediler. Bir hafta önceki kanlı saldırı ve tehditlere rağmen; yurtse
ver halkımız, düzenlenen Nevvroz gecesine katılmaktan çekinmedi. Hol
landa’daki en kalabalık Nevvroz gecesi Arnheim’deki oldu.

Diğer siyasi grupların Newroz gecelerini engellemek için de girişimler 
oldu. Zaten ilk saldırı 7 Mart’ta, KOMKAR’ın Münih’teki gecesine ya
pıldı. Gecenin yapılmasından önce, gecenin yapılacağı salona silahlı bas
kın yapıldı. Çıkan kavgada yaralananlar oldu. KOMKAR. saldırıda gaz 
bombası da kullanıldığını açıkladı. Gecenin yapılacağı yerin 200 metre 
uzağında PKK’lı olduğu bildirilen bir kişinin kurşunlanmış cesedi 
bulundu.

KOMKAR, Münih saldırısının PKK tarafından yapıldığım açıkladı. 
ERNK-Avrupa temsilciliği ise, yayınladığı bilidiride, ölüm olayından 
KOMKAR’ı sorumlu gösterdi.

14 .Mart’ta Almanya’nın Bielefeld kentinde, KAVVA’nın düzenlediği 
NEWROZ gecesi sabote edilmek istendi. Geceye gitmek isteyenler tehdit 
edilip dövüldüler. Ayrıca, gecenin yapıldığı salon dışardan kurşunlandı.

Bu olaylardan sonra, seri şekilde KOMKAR’ın Köln'deki Genel Merke
zi, Nürenberg, Hamburg ve Duişburg’daki lokalleri kundaklandı. KO- 
MAKAR Gene! Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Elbistan Stuttgart’ta ağır 
yaralandı ve Hanover'deki KOMKAR Başkanı Ramazan Adıgüzel öl
dürüldü.

Sömürgecilerin, Nevvroz kutlamalarına engel olmak için, öteden beri 
halkımıza ve onun devrimci güçlerine saldırılar yönelttiği bilinmekteydi. 
Bu kez Avrupa’da bir Kürt grubunun benzeri bir kanlı saldırı içine girme
si, yurtseverlerin ve devrimcilerin büyük bir tepkisiyle karşılandı. Öte 
yandan emperyalist-kapitalist Avrupa devletleri, bu saldırıları bahane 
ederek Kürtlerin siyasi çalışmalarını kısıtlamaya ve Kürt siyasi mültecile
rini yakın takibe almaya başladılar. Böylece, sömürgeci T.C'nin yıllardan 
beri Kürt devrimcilerine karşı alınmasını istedikleri ve Avrupa’daki 
ilerici-demokrat kamuoynun etkisiyle alınamayan tedbirler, bir çırpıda 
alınmaya başlandı. Elbette ki, buna en çok sevinen sömürgeci T.C. ol
muştur. Nevvrozlara yapılan saldırı, sömürgecilerin ve onun destekçisi 
olan empervalist-kapitalist devletlerin ekmeğine yağ sürmüştür.D

ter nemimkin e. Ve erişe re, bi sedemen siyasî ve xwedî derketina grûbeke 
siyasî li çi awayî be bila bibe, nikare rastiva xivnetkirina erişe Kumara 
Tirkî j i  hole rake.”
Li Holanda bajara Arnheim hevalen me di roja 21 e Adare de bi nave, 

Navenda Kurdistane li gel hevalen KUK. PDK-1 bi hev re şeva Nevvroze 
amade kirin. Li gel herîşen bi xwînî û tehdîdan jî, gele me ye niştima- 
npervver, be dudilî di şeve de beşdar bû. Li nav şeven Nevvroze ku li Ho
landa hatin pîrozkirin baştirîn şev li Arnheime çebû.
Ji bo xirakirina şeven Nevvroze yen grûpen dîtir jî gelek tişt çebûn. Ji 

xwe erişe peşî di 7 e Adare de li München. şeva KOMKARe re çebû. Bere 
ku programa şeve destpebike grûbeke çekdar ser salona şeve de girt. Di 
pevvçûne de hinek kes brîndar bûn. KOMKAR da xwiyakirin ku. di erişe 
debombeyen gasejî hatiye bikaranîn. 200 m. dûre salona şeve ceseda se- 
mpatîzanek PKK hat dîtin. KOMKAR da xwiyakirin erîşa München ali
ye PKK ve hatiye kirin. Berpirsiyariya ERNK ya Ewrupa jî di belavoke 
xwe da ji vî kuştine KOMKARe berpirsiyar nîşan da. Di 14e Adare de li 
Elmanya bajara Bielefeldt jî hat xwestin ku şeva Nevvroze ya KAWA jî be 
sabotekirin. Kesen ku dixwestin biçin şeve hatin lexistin û tehdîdkirin. 
Weke din salona şeve derve hate gulebarankirin. Piştî van bûyeran bi 
avvakî sîstematîkî, li Kölne Navendiya Giştî KOMKARe, li bajaren Nürn- 
berg. Hamburg û Duisburg jî lokalen KOMKARe re eriş çebûn. Endame 
Komita Revebiriya Giştî ya KOMKAR. M. Elbistan li Stuttgarte hate 
brîndar kirin û seroke KOMKAR. Ramazan Adıgüzel jî li Honover hate 
kuştin.

Wek te zanîn ku, ji bere ve qolonyalîstan nedixwestin Newroz be pîroz
kirin. Ji bo ve yeke eriş dianîn ser gele me û hezen we ya şoreşger. Ve çare 
wek erîşa qolonya!îstan grûbek Kurd erişe xwînî pek anîn. Le bele nişti- 
manpervver û şoreşgeran dijî we erişe derketin.

Aliye din, devvleten Evvrupî yen Emperyalîst-kapîtalîst wan bûyerana 
mahana dikin û dixwazin xebaten siyasî yen muhaciren Kurdan qedexe 
bikin. Bi vî awayî tişte ku Komara Tirkî bere ve dixwest bike, le hember 
derketina hezen peşverû û demokraten Evvrupî neverîbû bikî, niha piştî 
van bûyeran we bi hesanî be kirin.

Be guman li ser ve revvşe kefa Komara Tirkı ya qolonyalîst gelek hatiye.

Eerîşen ku I i dijî Nevvroze çebûne, xizmetekji devvleten ku piştgriya qo- 
lonyalîstan dikin re ye.D
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RIZGARİ DAVALARI DOZEN RIZGARİ

•  RIZGARİ
Diyarbekir Sıkıyönetim Mahkemesinde 
Kürtçe savunma yaptı!!
C  Diyarbakır Askeri Mahkemesinde yargılaması devam eden Rızgari da
vasında savunmalar yapıldı. Dava karar aşamasına geldi.

Yargılanan arkadaşlarımızdan Yakup Çiçek, Abdullah Uzun, Ferman 
Mutlu ve Şeyhmuz Ozzengin giriş kısmı kürtçe olan ortak savunmalarını 
yaptılar. Bu, sömürgeci TC mahkemelerinde yapılan ilk yazılı kürtçe sa
vunmadır.
Savunmanın içeriğine ve özellikle kürtçe yapılmış olmasına, sömürgeci 

mahkemeden büyük tepki geldi. Hemen ihbarda bulunarak, arkadaşları
mız hakkında savunmalarından ötürü yeni bir dava açılmasını sağladı.

Rızgari davasında yargılanan arkadaşımız Abdullah Uzun hakkında, 
mahkemedeki ilk sorgusu sırasında yaptığı savunmadan dolayı dava açıl
mış ve 4 yıl ağır hapis cezasına mahkum edilmişti. Bu davanın savunma
sından da ayrıca bir dava açılmıştı. Bu sonuncusuyla birlikte, sırf savun
madan dolayı hakkında açılan dava sayısı üçü bulmuş olmaktadır.

Bilindiği gibi Reecep Maraşlı da, daha önce yaptığı savunmadan ötürü 
4 yıl ağır hapis cezasına mahkum edilmişti.

Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nce 1985 yılında karara 
bağlanan 2. Rızgari ve Ala Rızgari davası Askeri Yargıtayca sonuçlandı
rıldı. Bazı sanıklar hakkındaki karar aleyhe bozuldu. Bu arada Recep 
Maraşlı hakkındaki kararda aleyhe bozuldu. Sömürgeciler, Recep Ma- 
raşlı'ya verdikleri 36,5 yıllık ceza ile tatmin olmamışlar ki, cezasını yeni
den arttırmak istemektedirler.

İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince sonuçlandırılan ve dört ar
kadaşımızın müebbet ağır hapis, birçoğunun ise 3 yıldan 24 yıla kadar ce
zalandırıldıkları dava ise gerekçeli kararın yazılması aşamasında bu
lunuyor.

□

•  RIZGARİ_ a
Dadgeha Eskerî ya Idaraorfî Diyarbekire de

Xweparastina Kurdî kir
□  Li Dadgeha Eskerî ya Îdaraorfî Diyarbekire di doza Rizgarî de hevalen 
girtî xwe parastin. Ev doz hatiye merhala biryare.

Hevalen me Yakup ÇİÇEK, Abdullah UZUN, Şexmuz ÖZZENGİN, 
Ferman MUTLU xwe parastinen xwe ku destpeka we Kurdî ye, kirin. Ev 
cara peşiye ku hember dadgehen qolonyalîst a komara Tirkî de xweparas- 
tina Kurdî çedibe. Heyeta dadgeh li hember naverok û zimane xwe paras- 
tina hevalen me reaksiyoneke mezin nîşan da, cîh de îxbara hevalen me 
kir û ji ber xweparastina hevalan di derheqa wan de dozekî ditir hat 
vekirin.

Her wisadi doza peşî ya Heval Abdullah Uzun de jî li ber dadgeh xwepa- 
rasti bû je re 4 sal hikum hati bû dayîn. Xwe parastina doze de dozekî din 
hati bû vekirin. Bi ve dadgeha dawî dibe dadgeha seyemîn, ku ji ber xwe- 
parastina heval Abdullah je re doz te vekirin.

H erwekîtezanin,jiber ku heval Recep Maraşlijî hember dadgeh xwe- 
parasti bû, je re 4 sal hikum hatibû dayin.

Doza duyemîn ya Rizgarî û Ala Rizgarî ku di sala 1985’an de alî Dadge
ha Eskerî ya idaraorfî Diyarbekire ve biryar hatibû dayin, ev biryar ji ali 
Dadgeha Eskerî ya Bilind (Askeri Yargıtay) ve hat xirakirin. Biryara dad
geh derheqa hinek hevalan û derheqa Recep Maraşli jî hatiye xirakirin. 
Qolonyalîstan hikme 36.5 sal ku dane Recep Maraşli. Bi ve ter nebûne di- 
yare ku dixwazin hikme wina hîn girantir bikin.

Aliye Dadgeha Eskerî ya Stenbole jî di derheqa 4 hevalen me de hikme 
muebbed, û gelek hevalan reji navbera 3 heta 24 salan hikme giran hate 
dayîn. Ew doz jî di merhala nîvîsandina biryara bi sedem de ye.

. ' . □
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•  RIZGARI
1 MAYIS ALANLARINDA

•  RIZGARI 
di meydanen l ’e GULANE de

□  Rızgari Avrupa Sekreterliği 1 Mayıs'ya ilgili kürtçe-türkçe bildiri ya
yınladı. Bildiri ayrıca, değişik ülkelerin dillerine de çevrilerek dağıtıldı.

Yayınlanan bildiride; "...Baskı ve köleliğe karşı, özgürlük ve bağımsız
lık, eşil haklar ve görevler, her türlü sınıf egemenliğini ortadan kaldırmak 
için, emeğin cephesinde, 1 Mayıs alanlarında yerimizi alalım’’ dendi.

Almanya'daki arkadaşlarımız 1 Mayıs gösterilerine Berlin ve Osnab- 
rück'de Rızgari flaması altında ve kitlesel olarak katıldılar. Gösterilere 
katılman yerler ile diğer alanlarda, Rızgari’nin bildirisi ile Almanya’daki 
bir çok Kürt ve Türk devrimci siyasetleri ile demokratik kuruluşların or
taklaşa hazırladıkları bildiriyi dağıttılar ve folklor şenliklerine katıldılar.

□  Rızgari Sekreterya Ewrupa belavoka l'e Gulane bi kurdî û tirkî belav- 
kir. Wekî din belavok, ji zimanen welaten Ewrupî reji hate vvergerandin 
û belavkirin.

Di belavoke de te gotin, ku .. dijî zordestî û koletiye, ji bo azadî û serx- 
vvebûne, jibo mafûerken vekhev ûji boji hole rakirina hemû serdestiyen 
civakî di meydanen l’e Gulanan de cihe xwe bigrin."

Hevalen me li Elmanya bajara Berlin û Osnabrück li bin flama Rızgari 
beşdare xwepeşendanen Te Gulane bûn. Gelek civen xwepeşandane de 
belavoka Rızgari Sekretarya Evvrupa û belavoken rexistinen Tirk û Kur
dan hate belavkirin û hevalen me şahiyen folklore de jî beşdar bûn.

Fransa'daki arkadaşlarımız 
Paris'te, Isviçre’dekiler Ba- 
sel'de, Hollanda'dakiler 
Arnheim’de Rızgari flaması 
altında gösteri ve yürüyüşle
re katıldılar. İsveç’tekiler ise, 
diğer Kürt grupları ile birlik
te Kürt Dernekleri Federas
yonu flaması altında yü
rüdüler.

Rızgari, Londra’da bu yıl 
ilk kez 1 Mayıs gösterilerine 
katıldı. Kalabalık bir kitle 
olarak katından gösterilerde 
“Bijî Yek Gulan”, “Bijî Kur- 
distan”, “Bijî Peşmerge”, 
“Kahrolsun Sömürgecilik" 
ve “Kahrolsun Sosyal- 
Şovenizm” sloganları hay
kırıldı. □

Hevalen me yen 
Fransa li Parîse, 
Swîsra li Basele, Ho- 
landa li Arnheime 
xwepeşandanen l'e 
gulane de li bin flama 
Rızgari meşiyan. He
valen me li Swed jî li 
gel rexistinen Kurdan 
di bin flama Fedeıas- 
yona Komelen Kur- 
distane meşiyan.

Rızgari. isal cara 
peşi Londone xwepe- 
şandana l’e Gulane d 
beşdar bû. Hevalen 
me van sloganen jerîn 
aavetin: “Bijî 1 Gu
lan. Bijî Kurdistan. 
Bijî Peşmerge, Bimre 
qolonyalizm û Bimre 
Sosyal-Şovenizm,”D
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•  RIZGARİ
YUNANİSTAN İÇ KOMÜNİST PARTİSİ 
KONGRESİNE KATILDI

□  RIZGARİ, IRAK BAAS PARTİSİ’NİN KONGREYE DAVET EDİL
MESİNİ PROTESTO ETTİ

KKE-ESOTERİKOU (Yunanistan İç Komünist Partisi)’nun 22-26 Ni
san günleri arasındaki tüzük değişikliği kongresi Atina’da yapıldı. Kong
reye davetli olarak Kürdistan’dan KDP-İ (İran Kürdistan Demokrat Parti
si) ile RIZGARİ ve Türkiye’den DEV-YOL ile Devrimci Kadınlar Örgütü 
çağrılı olarak katıldılar.

Rızgari Avrupa Sekreterliği, Kongreye bir başarı telgrafı gönderdi.
SBKP yanlısı KKE (Yunansitan Komünist Partisi)’nden görüş ayrılığı 

yüzünden ayrılanlarca kurulmuş olan ve parlementoda üç milletvekili ile 
temsil edilen KKE-ESOTERİKÖU, uzun süreden beri tüzük değişikiliği- 
ııe hazırlanıyor ve sosyal demokrattan komüniste kadar uzanan bir yelpa
zedeki bütün düşünce ve fraksiyonların temsil edildiği bir partiye dönüş
mek istiyordu.

Yunanistan sol siyaseti içinde etkinliği olan ve yeni biçimdeki partiye 
katılmak isteyen bazı gruplarla, arkadaşlarımızın ilişkileri çok önceden 
devam etmekteydi. Bu gruplarla yapılan uzun görüşme ve tartışmalar so
nucu; ' 'Kürt Ulusu ’nun kendi kaderini tayin etme hakkının savunulması
nın kararlaştırılması için” kongreye öneri götürülmesi kararlaştırıldı.

Partinin adının YUNAN SOLU olarak değiştirildiği kongre, “Kürt 
Ulusu 'nun kendi kaderini tayin hakkını kabul ve Kürdistan ’daki Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi ’ni destekleme” kararı aldı.

Dünyadaki çeşitli komünist, sosyalist ve ilerici partilerin yanısıra Irak 
Baas Partisi’nin kongreye davet edilmiş olması, Rızgari tarafından pro
testo edildi. Kongre başkanlığına verilen protesto yazısı, kongreye kala
balık bir şekilde katılmış olan yabancı crg"t temsilcilerine ve Yunanlı 
kongre delegelerine dağıtıldı.

Kongre Başkanlığı’na verilen ve dağıtılan protesto metni:
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•  RIZGARİ 
BEŞDARE KONGRA PARTİ 

KOMUNÎSTÜ YÛNANÎSTANE BÛ

□  Rızgari, ji bo vexwendina Partî BAAS, kongre protesto kir.

KKE-ESOTERIKOU (Partî Komüniste Yûnanîstane a hindur) di navbc- 
ra rojen 22-26 e cotane de kongra guhertina destura partî, li Atîna pekanî. 
Ji Kurdistane PDK-Î (Partî Demokratı Kurdistana İran) û RIZGARÎ di 
kongrede beşdar bûn. Ji Tirkiyejî DEV-YOL û Rexistina Jinen Şoreşger 
beşdarî kongre bûn.

Sekretarya Rızgari li Evvrupa jî kongre re telgrafa serkevvtine şiyand.
KKE-Eji bercudabûnabîrûbaveriyasiyasîji KKEku xeta PKYSdipa- 

reze veqetiyabû. Li parlamentoya Yûnanîstane 3 endamen KKE-E heye.
KKE-Eji demekî ve dixwest ku destura xwe biguhure û ji sosyaldemok- 

ratan heya komunîstan gelek grupen çep re partiyek nû ava bike.

Tekiliyen hevalen me bere ve bi grupen çep yen bihez ku dixwestin par
tiyek nû avabikin re hebû. Piştî hevdîtin û giftûgoyen direj van grupana 
biryar girtin ku di derheqa “parastina mafe çarenûsî ya netewa kurd” de 
peşniyare xwe bibin kongre.

Li kongre nave partiya KKE-Esoterikou hate guhartin û nave partî bû; 
ÇEPE VUNAN. Kongre “mafe çarenûsa netewa kurd” pejirand û birya- 
ra, “piştgirtina tekoşîna rizgariya netevvî ya Kurdistane” wergirt.

Ji dinyaye gelek partî û rexistinen komünist, sosyalist û peşketî di kong
re de beşdarbûn. Li gel wan rexistinan Partiya BAAS ya İraqe jî kongre 
re hatibû vexwendin (davetkirin). Vexwendina BAAS aliye RIZGARİ ve 
hate protestokirin. Rızgari protestoye xwe bi nivîs da serokatiya kongre 
û di nav nûner û mevanan de belav kir.

Di protestoye xwe de RIZGARİ weha got;

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



‘ 'KONGRE BAŞKANLIĞINA, Atina
Kongrenizde yapılan tarihsel bir yanılgıyı açıklamakta zorunlu

luk vardır. Aynı zamanda sizlerin ve Yunanistan kamuoyunun bu 
konuda aydınlatılmasını bir görev bilmekteyiz.

Kongrenizin birinci gününde komünist, sosyalist ve demokrat 
parti ve kuruluşların temsilcileri arasında Irak BAAS Partisi ’nin 
de isminin okunmasını esefle karşıladık. Bizler Kiirdistan ’ı yani 
sömürge bir ulusu temsilen kongrenizde davetli bulunmaktayız. 
Oysa Irak BAAS Partisi Kürdistan ’ı kana boğan, yıllardır halkımı
zı katliamlarla imha etmeye çalışan ve halen de Kürdistan ’a na
palm bombaları ile saldıran bir devletin temsilcisidir. Irak BAAS 
Partisi, bırakınız sosyalist olmayı, demokrat bile değildir. Tarihin 
hiç bir döneminde de bu gibi nitelikleri taşımamıştır. Tam tersine 
ırkçı, militarist, sömürgeci devletin temsilcisidir. Bu parti ve dev
letin başında da bütün nitelikleriyle ırkçı, militarist, sömürgeci 
Saddam Hüseyin bulunmaktadır.

Böyle bir parti ile aynı düzeyde sizin kongrenizde temsil edilme
miz, bizim için talihsizliktir. Yunanistan ’da demokrasi mücadelesi 
veren sizler için de tarihsel bir yanılgı ve bilmemezliktir.
Politik çizginiz ve ulusalararası diplomasi açısından bir zaaf 

olan bu davranışın düzetilmesi dileğiyle, kongrenizin başarıyla 
sonuçlanmasını arzu ettiğimizi bildirir, saygılarımızı sunarız. 
23.4.1987-Atina 
RIZGARİ”

' Ji serokatiya kongre re 
Atina

Em dixwazin li ser xeletiyeke dîroke ku kongre we de te kirin ra- 
vvestin. Henvisa erke ku, di ve warîde awira gelemperîya Yuna- 
nîstane û we agahdar bikin.

Di roja peşi ya kongre we de di nav rexistinen komünist, sosyalist 
û demokratan de, mixabin nave Partiya BAAS ya Iraqe j î  hat e 
xwendin.

Em bi nave welatekî qoloniyani bi nave Kurdistane di ve kongre 
de nin. Le bele Partiya BAAS ya Iraqe Kurdistane kiriye gola xwini 
ûbi qetlîama dixwaze gele ine vrinda bike. Li ser gele me bombedi- 
barine, BAAS temsila dewleta Iraqe dike. BAAS, devji sosyalistiye 
berdin, ne demokrate jî. Di dîroka xwe de naverokek demokrat 
vernegirtiye û li henıber we nûnera dewletek ııijadperest û milita
rist e; di serokatiye ve devvlete de jî dîktatorî nijadperest, militarist 
û qlonyalist Saddam Hûsen heye.

Pir mixabin ku, em li gelpartiyek wilo di kongre we de ben tem- 
sîlkirin. Ji bo we j î  xeletiyek dîrokîû nezaniyeke.

Heviya me ew e ku, j i  alî xeta we ya siyasî û dîplomasiya we ya 
nawnetewi çewtiyek wilo neye kirin.

Serkewtina dawî hatina kongre we heviya me ye. İhtirama xwe 
peşkeş dikin.

RIZGARİ 
23.4.1987”
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