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FÖRORD

D en har böken handlar endast om den kurdiska frâgan i Turkiet. Men eftersom kurdem as problem den
senaste tiden har aktualiserats genom kriget i Irak
vill jag âgna inledningen till m in b o k ât de irakiska
kurdem as situation.
A nnu en gang stâr de kurdiska och arabiska fol
ken m ot varandra. A ter talar kan o n em a i M ellersta
ö s te rn : hus, byar, stâder bom barderas. M ödrar, bam ,
fattiga m ânniskor dödas av napalm bom ber. . . D et âr
im perialisternas verk.
D enna kam p har sina rö tte r lângt tillbaka i historien.
Den kurdiska rörelsen i Irak hade frân böıjan karaktâren av en nationell befrielsekam p. D enna kam p,
som böıjade redan un d er forsta vârldskriget under
den engelska ockupationen av Irak, fo rtsâtter annu
i dag. K urderna gjorde m ânga gânger u p p ro r m ot engelsm ânnen och deras m arionettregering i Irak och
försökte skapa sig e tt sjâlvstândigt land. M en de blev
alltid kuvade av den engelska krigsm akten.
Nâr A bdülkerim Kassem 1958 störtade kung Feisal II och Nuri Saits reaktionâra regering fick han
kurdem as fulla stöd. R epubliken Irak proklam era-
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des och i den nya grundlagen faststâlldes, att Irak har
tvâ folk, kurderna och arabem a.
Men nâgra ar senare ville Kassems regering inte
lângre förverkliga denna nya lagparagraf u tan försökte m ed vapen fâ kurderna a tt underkasta sig. Darför revolterade det kurdiska folket ânnu en gang
1961.
Man kan alltsâ kon statera att kurderna i Irak alltid har gjort u p p ro r m ot allt slags förtryck och diskriminering, liksom sâ m anga andra fö rtry c k ta minoritete r har gjort det i M ellersta ö ste rn .
Men det kurdiska sam hâllets stru k tu r — med feodalsystem ânnu idag ^ 'o c h en dârm ed samm anhângande bristande politisk m edvetenhet har hittills hindrat tillkom sten av en sjâlvstândig kurdisk stat, grundad pâ folkets vilja och m akt. Dâri bestâr olyckan.
I de kurdiska regionem a ar det feodala system et
levande: folkstam m ar (u n d ertry c k ta bönder), agor
(som âger en eller flera byar) och schejker (de religiösa cheferna). D et finns nâstan ingen arbetarklass och
dârför inte heller nâgon arbetarorganisation.
D et finns bara e tt enda politiskt parti, det K urdis
ka dem okratiska p artiet (KDP), som representerar
feodalherram a, sm âbourgeoisin och byrâkraterna
och vars mâl ar e tt fritt K urdistan, som bygger pâ
den feodala borgerliga ideologin.
Men som vi vet m âste nationella befrielserörelser
vara antiim perialistiska — annars kan m an inte râkna
med en nationell befrielse. D ârför m âste KDP bekânna fârg.
Im perialism en âr kurdernas och alla folks vârsta
fiende.
E fter 1958 ârs statskupp började konflikten mellan den nya regeringen och de stora oljebolagen. För
a tt behâlla sin m aktposition underblâste oljejâttarna
ytterligare m o tsâttningam a m ellan araber och kurder och det ligger i deras intresse att de aldrig upp-

hör och a tt d et aldrig blir fred.
Inom det kurdiska folkets befrielseröreise fınns
det bâde progressiva och reaktionâra elem ent och vi
betvivlar inte, a tt de revolutionâra krafterna till slut
kom m er a tt överta ledningen.
D ârför litar det kurdiska folket pâ de socialistiska
lânderna och pâ de antiim perialistiska krafterna. Vi
kom m er aldrig a tt tillâta a tt im perialisterna vrider
den kurdiska befrielserörelsens utveckling ât fel hâil
för a tt dârigenom k unna profitera pâ kurdernas ömtâliga situation.
A ena sidan gynnar den irakiska regeringens attityd m ot k urderna de im perialistiska intressena. A andra sidan stöder Sovjet den irakiska regeringen m ed
flygplan, tanks och vapen, som anvândes m ot k u r
derna . Och d e tta gynnar ocksâ den im perialistiska
politiken.
A tt brânna kurdiska byar m ed napalm bom ber, a tt
doda tiotusentals oskyldiga kurder under socialistisk
tâckm antel, det âr inte bara e tt förrâderi m ot det kur
diska folket, utan ett förrâderi m ot alla fattiga folk i
M ellersta ö s te m .
Om vi skall kunna kasta ut im perialisterna frân
Irak och frân M ellersta ö s te m , m âste den irakiska re
geringen ge kurd ern a sjâlvstyre inom de om râden dar
de utgör m ajoriteten av befolkningen — i stâllet för
a tt fly tta araber till de kurdiska om râdena. V idare
m âste den sluta upp m ed a tt bom bardera kurdiska
byar och u pphöra m ed den ekonom iska blockaden.
Om Iraks regering em ellertid fo rtsâtter sin chauvinistiska politik, kom m er kriget mellan kurder och ara
ber a tt fo rtsâtta lânge ân och m edföra ytterligare lidanden för de tvâ folken i Irak.
Stockholm i april 1974

M ahm ut Bak si
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KU RD ISTA N

N am net »Kurdistan» b eteck n ar en geografisk enhet i
M ellanöstem . D en ordagranna betydelsen âr »kurdernas land». Paralleller till denna innebörd kan m an finna i m ânga delar av variden, t ex A fganistan, Ö zbeki
stan, K azakstan, S k o ttland ete.
T erm en »Kurdistan» har tidigare förekom m it och
förekom m er fortfarande pâ vârldens alla geopolitiska
k a rto r som en beteekning för kurdernas land. Pâ de
k a rto r som utges i T urkiet finns dock inte nam net
m ed, tro ts att om râdet benâm ndes K urdistan under
det osm anska vâldet ânda fram till 1920. I Iran har
nam net getts ât en liten region i vâstra delen av landet. I Irak och Syrien beteeknas det som »Norden»
resp. »Djazivh». A tt förneka K urdistans existens —
t o m som geografisk enhet — ar ty p isk t för de olika
hârskande borgarklickarna. Borgarklickar som âr
uto m o rd en tlig t inskrânkta, fanatiskt nationalistiska
och storm aktschauvinistiska.
K urdistans geografiska y ta uppgâr enligt de senaste och rim ligaste berâkningarna till 500 000 km ^,
dvs en y ta nâstan lika stor som Frankrikes. D et âr
m yeket beklagligt att vissa okunniga och nationalis
tiska kurder tenderar a tt överdriva K urdistans verk-
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liga utstrâckning genom a tt inbegripa om râden som
aldrig utgjort delar av K urdistan eller befolkats av
kürde r.
K urdistan âr p o litiskt uppdelat m ellan fyra lânder, nâmligen T urkiet, Iran, Irak och Syrien. D enna
delning kom till stând efte r forsta vârldskriget och
skedde helt bakom ryggen pâ befolkningen i omrâdet. D en var e tt resultat av den vâsterlândska imperialismens intervention och fullbordades i enlighet
m ed e tt hem ligt fördrag m ellan de b rittisk a och franska im perialistm akterna. I T urkiet ligger K urdistan i
landets östra delar, i Iran i den nordvâstra delen, i
Irak i norr och i Syrien i tre enklaver i norr.
K urdistan bestâr huvudsakligen av beıgsterrâng
och dar finns nâgra av vârldens högsta berg, bl a Ararat (5 000 m) och Ju d i. Trots bergen har K urdistan
nâgra av om râdets bördigaste delar sâsom Jezivh,
D iat, M ush, Arbil och K irkuk, vilka bevattnas av
K urdistans talrika floder Tigris, E ufrat, M urad Su,
K habour, Zabs och Diala. Flodem a, bergen och da
lam a bidrar till landets om skrivna n atu rskönhet.
K urdistan âr ocksâ m ycket rik t pâ naturtillgângar, e tt
förhâllande som i stor utstrâckning bidragit till den
politiska delningen av Iandet och fö rtry ck et av den
kurdiska rörelsen. D et âr rikt pâ olja, krom , koppar,
jârn , silver, bly, guld och har enorm a icke utvunna
koltillgângar. V ete, korn, ris, tobak och fru k t odlas
i stor utstrâckning. M jölk, sm ör, ost, ull och trâ âr andra betydelsefulla p ro d u k te r. Till d e tta kom m er a tt
K urdistan har e tt strategiskt lâge i M ellanöstern, eftersom det âr belâget i h jârtat av M indre Asien.
K urdistans om fattande oljetillgângar exploateras
av im perialistiska oljekonsortier i K irkuk (Irak), B at
m an (T urkiet) och i K irm anshah (Iran). Statliga bolag utvinner olja ur kâllorna i Derik (Syrien), Khanepin och Mosul (Irak) och i A diyam an (T u rk iet ).In te

ett enda öre av ali den rikedom som pum pas ut ur
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Kurdistan anvânds fö r att utveckla landet!
D et bör pâpekas a tt K urdistan, tro ts sina naturrikedom ar, i dag u tgör e tt av de fattigaste och m inst
utvecklade om râdena i M ellanöstern. O rsaken hartill âr den halvkoloniala politik som fors av den hârskande bourgeoisin i T urkiet, Iran, Irak och Syrien
och den obarm hârtiga exploateringspolitiken som utförs i sam arbete m ed de im perialistiska m onopolen.
Befolkning
K urdistans befolkning bestâr till övervâgande del av
kurder, vilka utgör m er ân 90% av den to ta la befolkningen. D et finns ocksâ k u rd er som har lâm nat K ur
distan, antingen för a tt tjâna sitt uppehâlla pâ annan
plats eller för a tt undfly förföljelse och po litisk t förtryck. De finns i İstanbul, Bağdat, D am askus och Haleb, i Teheran och L ibanon. U nder de fruktlösa kampanjer för tvângsassimilering som organiserats av
mânga regeringar tvingades e tt sto rt antal kurder av
de centrala m yndigheterna a tt fly tta u tan fö r K urdi
stans grânser. E tt exem pel âr kurderna i K onya i T u r
kiet.
De kurder som âr boşat ta i Sovjetunionen i republikerna A rm enien, Georgien och A zerbajdzlan âr huvudsakligen sâdana som flytt undan p o litiskt förtryck
under 18- och 1900talen i Iran och O sm anska riket.
Mânga andra tog sin tillflykt till Sovjetunionen vid
tiden för den kurdiska frihetskam pen 1925 i T urkiet
och underkuvandet av den kurdiska republiken Mahabad 1946 i Iran. M ajoriteten av Sovjetkurderna tillhör yezidireligionen (K urdistans ursprungliga religion,
vilken âr beslâktad med Zoroastrianism en (1)), e tt
faktum som kan ha lett till a tt de fly tta t till TsarryssIand för a tt undgâ religionsförföljelse frân den Os
m anska sunnitiska regeringen och Irans shiitiska (2)
regering. K urderna i Sovjetunionen uppgâr till i runt
tal 100.000 personer.

12

K urdem a i L ibanon, ca. 4 0 .000, âr i allm ânhet
kurder frân Syrien och T urkiet — vilka tagit sin tillflykt dit, antingen av politiska skâl eller för a tt söka
arbete. D et har aldrig funnits nâgon inhem sk kurdisk
befolkning i L ibanon och de flesta som em igrerat
dit kom sâ sent som under perioden 1930-1960.
Det finns e tt stort antal etniska m inoriteter i Kurdistan. De har antingen förts dit under de olika regeringarnas assim ileringskam panjer, sâsom tu rk ar, araber och persier, eller utgjort delar av den inhem ska
befolkningen i om râdet, sâsom arm enier, assyrier,
chaldians och syrani.
A tt vetenskapligt och objektivt faststâlla det exakta antalet kurder eller K urdistans befolkning âr bland
de svâraste uppgifter en författare som behandlar
kurdiska frâgor stâlls inför. D e tta beror huvudsakligen pâ m yndighetem as vâgran att uppge nâgra som
helst siffror rörande kurdem a. Inte heller tillâts internationella organisationer eller enskilda forskare
a tt arbeta m ed frâgan. A ntingen fönekar de styrande det kurdiska folkets existens och vâgrar a tt ta
m ed sârskilda etniska kategorier i sina folkrâkningar, eller ocksâ förfalskas resultaten av folkrâkningarna. A andra sidan finns det vissa kurder som överdriver befolkningens storlek i K urdistan och hâvdar a tt
den uppgâr till 16,5 milj. personer. D e tta âr rena ra
ma nonsens och saknar varje grund.
Pâ grund av dessa faktorer âr alla uppgifter om be
folkningen i K urdistan antingen gissningar eller uppskattningar. De flesta internationella specialister pâ
om râdet uppskattar de kurdiska befolkningssiffror(1) Zoroastrianism en eller m azdaism en; Zarathustras
religion.
(2) Sunniter och shiiter; tvâ riktningar inom İslam.
Skiljer sig bl a i frâga om synen pâ hârskarm akten, religiösa sedvânjor och râttsregler.
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na till 14 milj. och tar dâvid hânsyn till historiska
folkrâkningar som andra faktorer vilka pâverkar den
dem ografiska utvecklingen i om râdet. Följande uppdelning föreslâs:
ca 7 milj
T u rk iet
ca 4 milj
Iran
ca 2,5 milj
Irak
ca 0,5 milj
Syrien
ca 100.000
Sovjetunionen
M ajoriteten av K urdistans befolkning tillhör genom
födsel den islam itiska tro n (80%). Dar finns âven
kristna (10%), yezidis (3) (10%) sam t en ü ten minorite t kurdiska ju d a r/
D en största sociaia kategorin i K urdistan utgörs
av jo rdlösa bönder. D ârefter följer hantverkare, butiksâgare, smâ affârsm ân och e tt vâxande proletariat.
Frânvaron av en arbetarrörelse i ordets verkliga betydelse förklaras av K urdistans ringa industrialisering.
D et kurdiska sam hâllet i allm ânhet lider under feodala förhâllanden, dar jordâgarna och de religiösa överhetspersonerna innehar rollen som folkets skoningslösa utsugare och b önden behandlas som en del av
jo rd e n . D et ar em eüertid inte sant, som m anga personer hâvdar, a tt det kurdiska sam hallet âr e tt typiskt tribalistiskt nom adsam hâlle. D en form en av social organisering âr i utd ö en d e i K urdistan, vilket omvittnas av den höga urbaniseringsgraden, utbildningen och införandet av kapitalistiskt p ro d u k tio n ssâtt.
Sprâk och Iitteratu r
D et kurdiska sprâket tillhör den vâstiranska delen
av den indoeuropeiska sprâkgruppen. D et bestâr av
tvâ huvuddialekter:
(3) Yezidis eller jesider. Deras religion âr en blandning av kristna, islam itiska och judiska elem ent jâm te inslag av âldre religionsform er.
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1. K urm anji, vilket âr m ajoritetens dialekt och ta 
laş av kurderna i T urkiet, Syrien, Sovjetunionen
och av en del kurder i Irak (M osulregionen och
Zebar) och Iran.
2. Sorani, som talaş av m ajoriteten av kurderna i
Iran och Irak.
Dessa tvâ huvudgrupper kan i sin tu r indelas i undergrupper. Nâgra av dessa âr:
a. Zaza
b. Feyli
c. G orani
d. Kelhori.
Dessa âr em ellertid smâ dialekter med liten spridning.
Det kurdiska sprâket âr inte i nâgon bem ârkelse beslâktat med de arabiska eller turkiska sprâken. Dess
förhâllande till det persiska sprâket skulle â andra sidan kunna jâm föras m ed förhâllandet m ellan de franska, spanska och italienska sprâken i de indoeuropeiska sprâkens latinska del.
Trots hârda angrepp frân dem som hârskat över
K urdistan har d et kurdiska sprâket bevarat sin renhet
och fo rtsatt a tt utvecklas. A ngreppen har gjorts bâde i form av tvângsassimilering och kam panjer för
a tt u tro ta den kurdiska kulturen genom a tt hâlla
befolkningen illiterat och okunnig. Man har âven
förnekat det kurdiska sprâkets existens och förbjudit kurderna att lâsa och skriva sitt eget sprâk.
Sjâlvfallet har denna politik fâtt katastrofala följder
för den kurdiska litteratu ren , vilken vilar pâ den rika kurdiska folktro som utgör ryggraden i K urdistans
kulturella arv. D et âr e tt kulturarv som kânnetecknas av en stark nationell kânsla och stândigt förekom m ande hânvisningar till kurder och K urdistan.
U nder dessa förhâllanden blev poesin den enda form
som blom strade. De lânga rom anerna befinner sig
fortfarande pâ e tt vâldigt prim itivt stadium i den
kurdiska litteratu ren . E tt undantag utgör den rykt-
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bara folksagan »Meme Alan», som ar om kring 2.000
âr gammal. D et m est fram stâende verket i klassisk
kurdisk litte ratu r âr det poetiska dram at »Mem och
Zin» a v p o e te n A hm ede Khani, (1591-1652). D et âr
en kârlekshistoria baserad pâ folksagan Meme Alan,
vars hjâlte Mem och hjâltinna Zin i K urdistan har blivit sym boler för ren och tragisk kârlek liksom Rom eo
och Ju lia i den vâsterlândska kulturen. D e tta verk
har översatts till flera sprâk, dâribland franska, ryska, tyska, turkiska och arabiska. (Böken âr förbjuden i T urkiet).
Av n u tida p o e te r och författare i K urdistan har
följande satt spâr i kurdisk litte ra tu r och kültür:
Cegerxwin, G oran, Hajar, M ehm et Em in Bozaslan,
İbrahim A hm et, Ereb Semo.
D et kurdiska sprâket skrivs för nârvarande m ed
tvâ alfabet, beroende pâ i vilket land m an bor. Kurm anjidialekten, dvs den som talaş av kurderna i
T urkiet, Syrien och av vissa i Irak, skrivs m ed latinsk a bokstâver. K urderna i Sovjetunionen talar kurm anji och anvânde det latinska alfabet e t tills d e tta
ersattes av kyrilliska bokstâver i en sprâkreform i
böıjan av 1950-talet. Soranidialekten, som talaş av
kurderna i Iran och Irak skrivs m ed arabiska b o k stâ
ver.

fflSTORIA

N ârhelst den kurdiska historien tas upp till diskussion
m öts vi av pâstâenden frân chauvinister och pseudosocialister a tt det kurdiska folket inte âr en nation, inte
har nâgon historia, aldrig har utgjort nâgon nationalstat i det fö rflutna och a tt kurderna inte har ratt a tt
krâva enhet för sitt folk. D e tta âr inget annat ân den
hârskande borgarklickens och deras fascistiska lakejers banditlogik!
D et kurdiska folket har levt i samma om râde se
dan urm innes tider. De utgör en av om râdets âldsta
nationer, vilket bekrâftas av obestridda vetenskapliga bevis rörande olika etniska, kulturella och historiska id en titeter i om râdet. F ö rtryckarna och hârskarna i K urdistan har intresse av a tt undanhâlla sâdana
bevis, m en denna b luff kom m er inte a tt kunna bedrivas om vârldsopinionen blir m edveten om det. Om
stornationschauvinisterna inte accepterar grekem as,
rom arnas, arm eniernas och assyriernas historiska redogörelser, sâ kan de vânda sig till sina egna historiker för a tt frişka upp m innet. Hela variden vet vid
vilka perioder de persiska och islamitiska im perierna
expanderade och ockuperade dessa om râden och
obarm hârtigt hârskade över dess folk. Mellan 100017

talet och 1200-talet invaderades om râdet av turkiska
stam m ar som kom frân C entralasien. Aven denna invasion ar fullt dokum enterad.
Frâgan om kurderna utgör en nation eller inte âr
e tt konstlat problem , u p p funnet av den hârskande
bourgeoisin som delat K urdistan för sina egna reaktionâra och kapitalistiska intressen. Genom att förneka
det kurdiska folkets existens och spela pâ sitt eget
folks nationalistiska kânslor, befâster de den fientliga
instâllningen m ot kurderna. Med hjâlp av denna form
av nationalistisk antagonism försöker de dâm pa
klassm otsâttningarna för att splittra arbetarklassen
och de arbetande m assom a bâde i K urdistan och de
lânder som delat K urdistan mellan sig. Men den hârs
kande klassen kan vara sak er pâ a tt den aldrig komm er att lyckas splittra de arbetande m assom a i K ur
distan och dess brodernationer (turkar, araber och
persier). De kom m er a tt resa sig hand i hand i solidaritet och befria sig frân de feodala och kapitalis
tiska system en för att bygga upp det dem okratiska
socialistiska system et.
Men Iât oss ândâ bem öta pâstâendet a tt k urder
na inte utgör en nation. Enligt alla de kriterier som
fram förs av etniska experter, sâvâl m arxister som övriga, utgör kurderna en nation. Allt det som manifesteras i form av en nationell k ü ltür, nâmligen gemensamt sprâk, historia, territorium , ekonom iskt liv
och psykisk disposition (identifierar sig som kurder), âterfinner vi hos kurderna.
Pâ den pu n k ten har vi en gâs oplockad m ed fascister, kapitalister och andra reaktionârer, eftersom det
âr en organisk del av deras smutsiga ideologi a tt för
neka den kurdiska nationens existens. D et âr i sjâlva
verket m ycket naturligt att de intar en sâdan antagonistisk stân d p u n k t i förhâllande till det fö rtry ck ta
kurdiska folkets kam p. D et finns vissa pseudosocialis*
ter och personer som pâstâr sig vara m arxister, vilka
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fro tterat sig m ed arbetarrörelserna i de lander som
hârskar över K urdistan (T urkiet, Iran, Irak och Syrien).
Âven dessa personer hyser chauvinistiska âsikter och
sprider falsk inform ation för att förtala d et kurdiska
folkets historia och förneka dess râttigheter och existens. De vill pâ det sâttet förringa det kurdiska fol
kets kam p för nationell befrielse. Sâdana elem ent
har inget a tt göra med socialism, m arxism , intem ationalism eller arbetarrörelse. De ar inget annat ân
vulgâra utvâxter frân dessa lânders bourgeoisi. Om vi
jâm fö r deras a ttity d e r med m arxism en-leninism ens
verkliga stândpunkt i den nationella frâgan, ser vi
hur m ycket de skiljer sig frân den verkliga internationalism vilken m anifesteras i följande uttalande:
». . . m ed nationernas sjâlvbestâm m ande menas deras
statliga avskiljande frân kollektiv av annan nationalitet, u p p râttan d e t av en sjâlvstândig nationell stat». (4)
Och senare i sam m averk: »Det betyder a tt ’nationernas sjâlvbestâm m ande’ i m arxisternas program ınte
kan ha nâgon annan betydelse ur historisk-ekonom isk
synpunkt ân politiskt sjâlvbestâm m ande, statlig sjâlvstândighet, up p râttan d e av nationella stater.» (5)
»En socialist, som tillhör en dom inerande nation och
inte verkar för fö rtry c k ta nationers râtt till avskiljan
de pâ fredlig vâg eller genom krig, âr varken socialist
eller intem ationalist utan chauvinist.» (6)
»Tyngdpunkten i den internationalistiska fostran av
förtryckarlândernas arbetare m âste nödvândigtvis ligga pâ att de föresprâkar frihet för de fö rtry ck ta lân(4) Lenin, V.I., »Om nationernas sjâlvbestâmm anderâtt i Valda Verk, b. I, andra delen, sid 328. (Moskva 1956).
(5) Ibid. sid 332.
(6) Lenin, V.I., »The R evolutionary Proletariat and
the Right o f N ations to Self-determ ination» i Collected Works, vol. 21, sid 416.
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d em a att avskilja sig och a tt kam pa för detta. . . Detta âr e tt ab solut krav, av en om m öjligheten och sannolikheten till frigörelse före socialismens införande ba
ra âr en pâ tusen.» (7)
»Arbetar- och bonderegeringen garanterar de minorite te r som lever i integrerade samhâllen (kurderna, lazerna) râtten till sjâlvstyre, inbegripet râ tte n a tt av
skilja sig frân staten.» (8)
»Den kurdiska n ationen har alla de egenskaper som âr
utm ârkande för en nation. Den âr e tt stabilt samhâlle av historiskt ursprung. Fastân splittrad av imperialism en har den e tt gem ensam t territo riu m , e tt gemensam t sprâk och alla de förutsâttningar som âr nödvândiga för u tfo rm an d et av e tt gem ensam t ekonom iskt
liv. D en har ocksâ de gem ensam m a trad itio n er av andlig karak târ som u ttry c k s genom den nationella kultu ren och genom kurdem as förenade anstrângningar
att u ppnâ frihet och nationell enhet. . .
D et kurdiska folket i Irak âr en oskiljaktig del av den
kurdiska nationen i hela K urdistan, vilket nu âr uppsplittrat mellan T urkiet, Iran och Irak. . . D enna uppgörelse /u p p n âen d et av autonom i i Irak / kom m er samtidigt att bli en betydelsefull fak tö r i kurdernas befrielse, i förverkligandet av deras nationella enande
och i förberedandet av gynnsam m a villkor för den
kurdiska nationens sjâlvbestâm m anderâtt, vilket
âven inbegriper grundandet av en sjâlvstândig stat omfattan d e hela Kurdistan.» (9)
(7) Lenin, V .I.,Q uestions of N ational Policy and Proletarian Internationalism , sid. 182 (Moskva).
(8) E tt u ttalande av T urkiska k om m unistpartiet pâ
1930-talet i »Programnye dokum enty kom m unisticheskikh partii vostoka», Moskva 1934.
(9) U ttalande av Irakiska kom m unistpartiets andra
kongress, juli 1956 (pâ arabiska).
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Den verkliga m arxistiska, internationalistiska arbetarrörelsen borde frigöra sig frân de smâborgerliga elem entens inflytande. Den m âste inta râtt ideologisk
stândpunkt i den kurdiska frâgan för a tt sluta den
progressiva rörelsens led i om râdet och sam ordna al
la folks kam p för befrielse.
Vad betrâffar pâstâendet a tt »kurderna aldrig i historien har haft en nationalstat och dârför inte har
râtt a tt krâva eller kam pa för a tt u p p râtta en sâdan
stat», sâ ar d e tta e tt m eningslöst pâstâende. Likvâl
krâver d et e tt svar.
Varje vâlinform erad och sakkunnig person vet att
begreppet »nationalstat» ar e tt n y tt begrepp. D et har
uppkom m it i sam band m ed det kapitalistiska produktio nssâttet och de borgerliga revolutionerna. D ârför
fram trâdde Ryssland som en nationalstat först pâ
1500-talet, England p â 1400-talet, T yskland och Italien p â 1800-talet och Syrien, Irak och T urkiet sâ
sent som efter forsta vârldskriget. Tidigare var styrelsesystem et antingen m ultinationella im perier, sjâlvstândiga furstendöm en eller stadsstater. D etsam m a
galler det kurdiska folket. De hade sina kungadöm en under antiken, t ex G utium , Lulubi, M edien, el
ler var inkorporerade i större im perier, t ex Persien,
Rom , A rm enien, det islam itiska vâldet, mongolvâldet, det osm anska riket. Frân m edeltiden till m itten
av 1800-talet hade de sina sjâlvstândiga furstendö
m en eller stadsstater, âven om de betalade en form ell
trib u t till d e t persiska eller osm anska riket. K urder
na lyckades t o m etablera styre över Syrien och Egypten i m er ân 80 âr (Saladin och ayyubiddynastin).
T u rk a m a invandrade pâ 1200-talet frân Centralasien till om râden som sedan urm innes tider bebotts
av greker, arm enier och kurder. In te förrân p â 1920talet :upprâttades den turkiska nationalstaten. M ot
bakgrund av d e tta âr det en historiens ironi att kur
derna i T urkiet av den turkiska regeringen blir tillsag-
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da a tt de inte existerar och att de inte har râtt till
sin eğen jord.
En k o rtfa ttad redogörelse för K urdistans historia:
K ürde m a under an tik en
K urderna ar âttlingar till de indoeuropeiska stam m ar,
som kom och slog sig n er i Zagros bergsom râde under
andra ârtusendet före K ristus, i t.ex. G uti, Lulubi
och andra om râden. K urderna anses allm ânt vara
âttlingar (i rakt nedstigande led) till m ederna, som
erövrade Nineve (nu i Iranska K urdistan) âr 612 f Kr.
och grundade e tt m ycket starkt och rikt kejsardöm e.
Trots att M edien erövrades av persierna âr 550 f. Kr
upphörde aldrig kurderna att fora e tt oberoende liv
i sina otillgângliga bergsom râden.
X enophon, den grekiske h istorikem , k o n staterar i
»Anabasis» om de tiotusendes âtertâg, att kardukhoierna »som bor i bergen âr m odiga och kom m er inte att
vika varken för kung Xerxes (av Persien) eller för
arm enskt styre».
U nder den Sassanska epoken, före den arabiska invasionen p â 600-talet e. K r., var kurderna kânda un
der d e tta nam n och var bo satta i e tt om râde som ungefâr m otsvarar dagens K urdistan.
Arabinvasionen var e tt hart slag för det kurdiska
folkets oberoende utveckling. K urderna gjorde tapp e rt m otstând, m en tro ts det blev İslam m ed tiden
den m est förekom m ande religionen bland kurderna.
K urderna under m edeltiden
U nder perioden som börjar m ed arabinvasionen, vilken satte p u n k t för det sassanidiska styret i Iran, följde m ânga dynastier efter varandra i K urdistan. D en
m est betydelsefulla av dessa var Sahddadids-dynastin,
som etablerades i norra K urdistan âr 952 e. Kr. Den
följdes av M arbanid-dynastin (990-1069 e. Kr.) som regerade över D iyarbekir. Den mest vâlkanda dynastin
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var den som grundades av Salah et Din ibn A yyub
(Saladin), som stred m ot de europeiska korsfararna.
Han var sjâlv kurd frân Ravvand-stammen.
Tre stora invasioner försâm rade betydligt Kurdistans utveckling, nâmligen de av S eljuk-turkam a âr
1071, m ongolerna âr 1231 och tam erlanem a âr
1402- De ockuperade och ödelade lânderna i omrâdet och var orsaken till de enorm a och för en lâng
tid o fö rb âttrad e ekonom iska och sociala svârigheterna.
I början av 1500-talet fanns m âktiga och jâm förelsevis centraliserade stater pâ bade iranskt och ottom anskt territorium . Dessa tvâ starka grannar u tn y ttjade kurderna i sina m akt- och religionsrivaliteter. Kurdistan, som lâg mellan de tvâ lânderna blev stridsfâltet för bâda, och det kurdiska folket Ied förfârligt. Deras situation kan jâm föras m ed det tyska folkets, före
Tysklands enande, nâr d et bestod av sjâlvstândiga och
separata furstendöm en och fria riksstâder, och blev
e tt slagfâlt för de stora religiösa krigen i Europa.
1514 delade dessa tvâ lânder K urdistan m ellan sig.
Sâ lânge de kurdiska furstendöm enas m akt inte var
tillrâcklig (eller sâ lânge som det passade deras ândamâl) fick de behâlla sitt oberoende. Bland furstendöm ena bor nâm nas den kurdiska Z and-dynastin,
Karim K han Zand i Iran (1752), A rdalan, Rawanduz- och Jazireh-furstendöm ena. Sâ sent som 1865
avskaffade shahen av Iran furstendöm et A rdalan.
Pâ 1600-talet började turk arn a i det ottom anska
kejsardöm et a tt m er och m er blanda sig i de kurdis
ka furstendöm enas affârer. Pâ 1830-talet hade de redan b örjat bilda faktiska m ilitâra centra i K urdistan.
D etta provocerade fram en speciell m otstândskânsla,
som gradvis blev starkare bland kurderna, och den
âterspeglas i a tt deras revolter syftade till a tt uppnâ
oberoende. Dessa u p p ro r följde pâ varandra till slııtet av 1800-taIet.
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En av dem som kâm pade m odigast m ot turk arn a
var M oham m ed Pasha, kând som »Mir Ravvanduz».
I sitt furstendöm e böıjade han tillverka vapen, inklusive kanoner, och samla ihop trupper. M er ân 200 kanoner gjordes, och nâgra av dem fınns fortfarande bevarade i museder i Irak. M oham m ed Pasha samlade
ihop en arm£ pâ över 30.000 m an, förklarade landet
sjâlvstândigt âr 1826 och vann en rad segrar inom
en m ycket k o rt tidsperiod. Han ockuperade delar av
Mosul, M ardin och Jazireh. Han tog k o n ta k t m ed İb 
rahim Pasha, son till vice-konungen av E gypten. De
stred tillsam m ans m ot den turkiske sultanen. Nâr sultanen fick veta d e tta sânde han en vâldig arm£ m ot
Mir, m en expeditiönen lyckades inte. Men Mir sjâlv
förm âddes ge upp frivilligt inför sultanen och for till
K onstantinopel. Mir pâverkades av religiösa m ân som
ansâg a tt kriget m ot sultanen var en stor synd. Under
âterresan blev han förrâdiskt m ördad av tu rkiska Iegosoldater vid Trabizon.
Bedir-Khan, prinsen av Jazireh, var den nâste som
bjöd turkarna e tt h ârt m otstând. 1834 hade han skap at en territoriell enhet som inkluderade hela omrâdet mellan sjöarna Van och Urm ia i norr och Mosul
och Ravvanduz i söder. T urkarna lyckades em ellertid
vânda den kristna befolkningen m ot honom . De vâgrade sedan a tt betala skatt till Bedir-Khan, för vilket
han straffade dem strângt. Pâ grund av d e tta kom
S torbritannien och Frankrike m ed en entrâgen vâdjan
till sultanen att skydda de kristnas liv. Senare, âr
1847, led Bedir-Khan nederlag och togs tillfânga.
En av de största revolterna u tb rö t u nder turkiskryska kriget 1853-1856, under ledning av »Yezdansher». U pproret b rö t u t i M akkari och Botandistrikten och spred sig snabbt, sâ a tt Y ezdansher pâ
en m ycket k o rt tid lyckades befria hela om râdet
frân sjön Van till ett stycka n orr om Bagdad. E tt av
revoltens anm ârkningsvârda drag var det starka stöd
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som den fick frân stora delar av folket. Aven den
kristna befolkningen gav aktiv hjâlp och m edverkade i up p ro ret. Ar 1856 uppgick Y ezdanshers styrkor
till 100.000 m an, inklusive greker och araber, vilket
bevisar att det var en enad kam p som de fö rtry c k ta
nationerna förde m ot det ottom anska riket. R evolten
fo rtsatte i tvâ âr. D â skickade S torbritannien sty rk o r
för a tt stödja T urkiet, och Yezdansher övertalades
genom m edling att försona sig m ed sultanen. Y ezdans
her, som litade pâ de givna löftena, gick m ed pâ det
och reste till K onstantinopel och avslutade sâlunda
revolten. Den var em ellertid ett betydande landm ârke i kurdisk historia och pâverkade utvecklingen av
det kurdiska folkets fram tida kam p. Yezdanshers
nam n lever fortfarande kvar i kurdisk folklore.
Den andra viktiga revolten för sjâlvstândighet pâ
1800-talet var den som leddes av O beidullah frân
Sham dinan. Den u tb rö t 1880. O beidullah anvânde
sin a u k to rite t till a tt förena de kurdiska stam m arna.
Han var m edveten om a tt endast e tt enande av kurderna och pâ samm a gâng en vânskaplig politik m ot
andra nationella m in o riteter kunde hjâlpa honom a tt
nâ sitt mâl. Nâr han âr 1885 fıck râdet a tt massmörda den kristna befolkningen svarade han: »Turkarna
behöver oss bara som en m otvikt till de kristna och
nâr det inte lângre fînns nâgra kristna kom m er de
a tt vânda sina repressalier m ot oss.»
Senare i e tt tal vid Naw Chia, sade han: ». . . Jag
har helt enkelt den âsikten a tt nu, vid e tt sâ hâr lâgligt ögonblick, nâr den iranska regeringen har attackerat de kurdiska ledam a, kan vi inte missa tillfâllet
att lâgga beslag pâ alla territo rier frân T urkiet och
Iran som âr bebodda av kurder, vilka kom under min
au k to ritet och som etablerade e tt sjâlvstândigt kurdiskt furstendöm e.» D et âr inte m ârkligt a tt de turkiska och iranska regeringarna nâr de hade fâtt veta
schejkens avsikter, tillsam m ans bekâm pade denna sisDen kurdiska frâgan — 2
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ta viktiga kurdiska revolt pâ 1800-talet m ed förenade krafter.
K urdistan före och un d er forsta vârldskriget
I M eilanöstern var bö ıjan av 1900-talet en period
m ed hâftiga strider m ellan ryssarna, b ritte m a och
fransm ânnen. Det blev ânnu hâftigare nâr ânnu en
rival kom m ed — nâmligen tyskarna. Striden inbegrep ocksâ K urdistan. Enligt term erna i den hemliga
»Sykes-Picot»-överenskommelsen frân 1916 skulle
K urdistan delas i tre om râden som skulle tillhöra
Frankrike respektive S torbritannien och Tsar-Ryssland.
r
Den ryska revolutionen 1905 följdes av revolutioner i T urkiet sâvâl som i Iran. I iranska K urdistan bildades »Anjumans» (Sovjeter) i M ahabad, Sinna, Saqqiz och K irm anshah m ed en slogan om kurdiskt sjâlvstyre. K urderna i T urkiet u tn y ttja d e de Unga Turkarnas seger (1908) och böıjade ta steg för a tt frâm ja
id in om en sjâlvstândig kurdisk stat. T idskriften »Kur
distan» kom sâ tidigt som 1892 och publicerades
först i K airo, senare i Geneve. A r 1908 utgavs »Hatawi Kurd» (»Den K urdiska solen») samt D et K urdis
ka Sam hâllets B ulletin för Tillvâxt och Framgâng
(»Taali ve T araqqi Cemiyeti»). T idskriften »Roja
K urd var organet för (K urdiskt H opp) »Hiwa»-föreningen och kom som den sista i en rad tidskrifter
för den kurdiska saken, som frodades vid den tiden.
D et forsta vârldskriget satte em ellertid stopp för sâdana aktiviteter.
Rörelsen »De unga Turkarna» visade föga tolerans
för de underlydande folken i det otto m an sk a riket.
De beviljade dem vissa kulturella râttigheter och frihet a tt organisera sig, vilket gav kurdiska aktiviteter
en chans a tt utvecklas som nâm nts tidigare. Men denna process var slut efter nâgra ar, nâr »de Unga T u r
karna» kom till m akten 1908 och visade sina verkli26

ga m otiv och sin chauvinistiska politik. D e siktade
m ot en stark centraliserad regering och böıjade en
sto r kam panj för pâtvingad assimilering eller »turkifikation» av de underlydande nationem a. D et var
»de Unga Turkam a» som utvisade och m assakrerade
tvâ m iljoner arm enier och utvisade 700.000 kurder
frân sina om râden, vilka dâ gick förlorade p g a denna aktion. »De Unga Turkam a» hyste stornationens
chauvinistiska idder och strâvade efter grundandet av
ett utvidgat Türkistan (Turan). De hade för avsikt
a tt sânda en expedition under ledning av Enver Pasha
för a tt befria de turkiska folken i Centralasien. En
ver Pasha hârjade och förstörde K urdistan m en hans
expedition fick e tt m iserabelt slut.
Den stora oktober-revolıitionen i Ryssland üpphâvde »Sykes-Picot»-överenskommelsen och Ryss
land drog sig ur kriget. T urkiet kapitulerade 1918
och forsta vârldskriget slutade. D etta m edförde det
otto m an sk a rikets fail och alla underlydande stater
lovades sjâlvstândighet.
»Kurdistan Taali Ve Taraqqi Cemeyeti», som bildades 1908, förklarade i maj 1919 a tt den siktade m ot
om edelbar sjâlvstândighet för K urdistan, i enlighet
med p u n k t 12 i president YVilsons fredsprogram . Partiorganisationer bildades i alla kurdiska stâder och
de planerade e tt u ppror samm a âr och pâ samma
gâng som den grekiska offensiven i vâst. Men de allierade râdde dem a tt inte göra det, m ed hânvisning till
uppfyllelsen av de kurdiska strâvandena i »fredsöverenskom m elserna». K urderna bildade dâ en delegation under ledning av Sherif Pasha för att presentera sitt problem inför »Paris fredskonferens» (1919).
Sevres-överenskomm elsen (lO a u g . 1920) erkânde
följaktligen i artiklarna 62, 63 och 64 kurdernas râttigheter a tt ha en eğen stat och a tt senare bli förenade m ed k u rd em a i Irak om de sâ önskade. Men denna överenskom m else blev inte uppfylld p g a Musta-
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faK em als turkiska nationaliststyrkors vâgran a tt erkânna fredsöverenskom m elsen som pâtvingats det
o ttom anska riket.
Som ett resultat av överenskom m elserna efter fors
ta vârldskriget och av a tt Sdvres-överenskom melsen
inte fullbordades, blev K urdistan delat m ellan fyra
stater istâllet för tvâ, nâmligen T urkiet, Iran, Irak
och Syrien.
K u rd em a i T urkiet efter forsta vârldskriget
U nder tiden ko n tak tad e M ustafa Kemal (pâ den ti
den en ung officer) de kurdiska ledarna och lovade
dem pâ ett m öte i Sivas a tt de skulle fâ samm a râttigheter som turkarna om de kâm pade em ot de imperialistiska styrkom a. K urdem a gick m ed pâ det och
bildade en organisation, som kallades »Föreningen för
försvaret av östra A natolias râttigheter». K urderna
kâm pade tillsam m ans med sina turkiska b rö d er i kriget m ot de vâsterlândska sty rk o m a och hoppades
a tt de skulle fâ njuta sina nationella râttig h eter ef
ter segern, som M ustafa Kemal hade lovat. Nâr Turkiets nationalförsam ling samlades i A nkara 1920,
hade den 72 kurdiska om bud. M ustafa Kem al vann
kriget som m aren 1921. S ultanatet avskaffades, en
turkisk republik utropades och e tt n y tt avtal förhandlades fram m ed de allierade i Lausanne 1923. U nder
förhandlingarna sade ledaren av den turkiska delegationen, ism et İnönü: »Turkiet ar e tt land m ed tvâ
folk, tu rk ar och kurder, och bâda borde ha sam m a
râttig h eter a tt bestâm m a i landet.» Men resultatet
av Lausanneöverenskom m elsen blev a tt k u rd em a nekades alla sina râttigheter och de fick inte nâgra garantier, förutom vissa u ttalan d en i artiklarna 38 och
39 i överenskom m elsen, m ot diskrim inering och om
skyddandet av m in o riteter och kulturella râttigheter.
Det dröjde inte sâ lânge efter L ausanneöverens
kom m elsen förrân kem alisterna visade sina râ tta av28

sikter. En lag tillkom som förbjöd anvândandet av
det kurdiska sprâket. De kurdiska parlam entsledam öterna var helt m aktlösa. J u starkare »kemalisternas»
stâllning blev, desto skarpare blev deras a ttack er m ot
befolkningens dem okratiska och kurdem as nationella râttigheter. D essutom började den turkiska regeringen fullbordandet av en chauvinistisk assim ilationspolitik m ot den kurdiska befolkningen.
K urderna blev m ycket m issnöjda och började m otsâtta sig dessa orâttvisor. D etta ledde till en vâpnad
revolution den 11 februari 1925. A tt kurderna var
ofö rb ered d a bade m ilitârt, politiskt och ideologiskt,
— för a tt inte nâm na inre m otsâttningar och brist pâ
organisation — avgjorde denna revolution frân början . E fter en rad blodiga strider spred sig u p proret
över hela K urdistan och manga stâder, inklusive
D iyarbekir, föll i hân d em a pâ rebellem a. R evolten
kuvades m ed hjâlp av de franska im perialistem a i Syrien, som lât den turkiska armdn passera genom de
ras territorium , för att om ringa de kurdiska styrkorna. U pproret kuvades i april 1926. D en turkiska armdn hade dödat om kring 250.000 kurder. Shaik
Said, Dr. Faud och andra ledare döm des av en militârdom stol och avrâttades. D om stolens ordförande,
som hade döm t 53 revoltledare till döden, förklarade under râttegângen den 28 ju n i 1925: »Somliga av
er har m issbrukat regeringsbefogenheter, a n d 
ra försvaret av Calipatin, en förevândning för revol
ten, m en alla var ni överens om a tt skapa ett sjâlvstândigt Kurdistan».
De barbariska m etoderna m ot kurderna i T urkiet
efter nedslâendet av d e tta uppror drev Indiens före
d e tta prem iârm inister J . L. N ehru a tt skriva följande:
»Sâ turkarna, som nyss kâm pade för sin eğen frihet, krossade kurderna, som ocksâ kâm pade för sin.
Det ar konstigt hur en defensiv nationalism utveck-
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la s till en aggressiv och en kam p för frihet blir en kamp
för a tt fâ herravâldet över andra. Ar 1929 gjorde
kurderna ytterligare en revolt som ocksâ kuvades, âtm instone för tillfâllet. Men hur kan m an för evigt
krossa e tt folk som insisterar pâ frihet och ar b erett
att betala priset för den?» (10)
En vâlkând turkisk kom m unist, S. Ustüngel, har
lâm nat följande vittnesm âl om m etoderna, som »kemalisterna» anvânder;
»Det kurdiska folket betalar verkligen e tt högt
pris för sin frihet. Vi ser b y b o m a kom m a tillbaka
frân polis och gendarm stationer utan a tt vara nedbrutna, faştan mânga/ av dem ar helt tâck ta av sâr.
Vad b etrâffar vâld m ot folk, har kem alisterna till och
m ed övertrâffat de grym m a sultanerna. De utm ârker
sig speciellt i grym het nâr d et gâller de nationella minoriteterna genom a tt tvinga dem till e tt tu rkiskt beteende. De har utvisat Lazerna frân sitt distrikt och dödat kurder i m assor, alldeles som de gjorde m ed arm enierna. De har redan m ördat 100.000 kurder, brânt
och hârjat tusentals kurdiska byar. B yarna, som jâm nades m ed m arken, förklarades vara »förbjudet omrâde». Men dessa förbud kan inte hjâlpa Ankara-regeringen, nâr den försöker dölja spâren efte r sin blodiga politik. İbrahim Fallig var den förste generalinspekto rn och regerade i K urdistan. Hans straffexpeditio n er ödelade stora om râden. Vi var flera kom m unister som var fângslade i en av fâstningarna som
ligger inom generalinspektorns om râde. G endarm er
Iedde ut kurder ur fângelset, sköt dem och gick se
dan tillbaka. E fterât sâlde de de skjutna pojkarnas
silkesbâlten i fângelset.»(l 1)
De âm nade anvânda en lag m ot socialistisk och
(10) J . L. N ehru, Glimpses o f W orld H istory, Vol. II,
A llahabad 1935, s. 1108.)
(11) S. Ustüngel, The R oad o f Struggel, s. 17 - 46.
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kurdisk verksam het som e tt instrum ent m ot politisk
opposition eller m inoritetsgruppers nationella krav.
Ar 1951 ândrades denna lag och inkluderades i
grundlagen som artiklarna 141 och 142. Dessa anvândes för a tt u n d ertry ck a och fâ bort vânster- och
m inoritetsrörelserna i T urkiet.
Den turkiska tidningen »Vakit» skrev om kuvandet av den kurdisk a revolutionen 1925: »Det finns
inget kurdiskt problem , dar det finns en turkisk bajonett.» (12)
Om nationalism en hos en fö rtry ck t bourgeoisi,
som kâm par m ot im perialism , âr av generell och »defensiv» natur, an tar den en reaktionar och chauvinistisk karaktâr. Nâr den tillâm pas m ot en fö rtry ck t nation blir den »aggressiv».
Den turkiska regeringen u tn y ttja d e den kurdiska
revolutionen som en lâmplig förevândning för att
förtry ck a alla dem okratiska och speciellt alla arbetarklassens organisationer i hela landet. Ism ets grupp
gjorde bruk av lagen frân 1926 om bevarandet av
fred, splittrade fackföreningsorganisationen i İstan 
bul och gjorde m assarresteringar. Pâ d etta sâtt bidrog
de reaktionâra k raftern a sjâlva till a tt förena kurdernas kam p för nationella râttig h eter med kam pen som
arbetarklassen i T urkiet förde m ot reaktionârer för
frigörelse och dem okrati.
Ar 1927 förenades alla kurdiska nationalistiska o r
ganisationer i K hoiboun-partiet (Sjâlvstândighetspartiet). Partiet bestod huvudsakligen av intellektuella,
feodalherrar och jordâgare. D etta parti organiserade
e tt uppror och u tropade en kurdisk regering i Araratregionen 1929. D enna regering leddes av Ihsan Nuri,
general i den turkiska arm^n. De iranska m yndigheterna gav de turkiska trupperna tillâtelse a tt anvânda iranskt territorium för a tt anfalla rebellerna bak(12) V akit, 7 maj 1925.
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ifrân. E fter en lâng och hârd strid un d ertry ck tes slut
ligen revolten med hjâlp av e tt stort antal tru p p er,
artilleri och flygvapen.
»De Europeiska Socialdem okratiska Partiem as
A ndra International» p ro testerad e i en resolution
den 30 augusti m ot den turkiska regeringens b ro tt
m ot m ânskliga râttig h eter och m ot Lausanneöverens
kom m elsen, m en utan fram gâng. D en 31 augusti
1930 kunde m an lâsa den turkiske prem iârm inistem
Inönus u ttalan d e i den turkiska tidningen »Milliyet»:
»Bara den turkiska befolkningen har râ tt a tt havda
etniska râttigheter i d e tta land. Ingen annan grupp
har denna râttighet»r D et var samme m an som vid
Lausannekonferensen förklarat a tt »Turkiet âr
ett land m ed tvâ folk, k urder och turkar» som nu
sade d etta.
Sam m a tidning, »Milliyet», publicerade i septem ber 1930 e tt u ttalan d e av den turkiske justitiem inistern, M ahm ud Essad, vilket visade den turkiska
bourgeoisins a ttity d m o t d et kurdiska folket: »Tur
ken âr den enda herren i sitt land. De som inte har
ren t tu rkiskt ursprung har bara en râttighet i d e tta
land, râttigheten a tt vara b etjân ter, râttigheten a tt
vara slavar.» D e tta fascistiska uttalan d e har varit den
vâgledande principen för de efterföljande turkiska
reaktionâra regeringarna ânda tills idag.
Aren 1930, 1935 och 1937 var det ytterligare
u p p ro r i de kurdiska om râdena i Sason och Dersim
(Tunceli), m en de kuvades hânsynslöst och dârpâ
följde m assdeporteringar av kurder. A nda sedan dess
ha det turkiska K urdistan varit helt stângt för vârlden u tan fö r. E tt skrâckvâlde har bildats dar med militâra m edel, pâtvingad assim ileringspolitik, ideologisk hjârntvâttning och e tt försök a tt u tp lân a alla
spâr av kurdisk iden titet genom a tt förneka deras
sprâk, k ü ltü r och traditioner. Den styrande regimen
gick t.o.m . sâ lângt a tt de med pseudovetenskapliga
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m etod er försökte bevisa a tt vare sig det kurdiska folket eller dess sprâk existerar. E fter u p p ro ret i D er
sim 1937, som leddes av Seyd Reza, dödades m er
ân 70.000 m ânniskor, inklusive kvinnor, barn och
gamla. Hela byar och distrikt förstördes. I maj
1937 förklarade den turkiska inrikesm inistern att
det kurdiska problem et inte lângre existerade: »I
T urkiet finns det inga kurder, bara tu rk ar som bor
i bergen». Han fo rtsatte: »Dessa rövare m âste civiliseras med vâld».
Pâ 1940-talet var det inga vâpnade kurdiska uppror. De var de en av vârldens mest fö rtry ck ta minoriteter. Deras land var isolerat frân den övriga vari
den. Dar râdde analfabetism , sjukdom ar och fattigdom . Orden »kurd» eller »Kurdistan» existerade in
te officiellt, det fanns bara »östern». K urderna kallades »rövare» och »banditer». D en som vâgade protestera ham nade i fângelse i âratal utan rattegâng. Det
enda som de turkiska fascisterna gav det kurdiska folket var arm der, tanks och blod. Den turkiska tidningen »Son Postas» red ak tö r skrev 1948 om Dersim ,
tio âr efter Seyd Rezas u ppror dar: ». . . och jag har
talat m ed folk, som bor i d etta distrikt. De har inte
sett nâgon regeringsrepresentant utom skatteindrivarna och gendarm erna. . . Ja g försökte lâra kânna
folket i deras inre liv och lâggning, m en jag fann ingenting som kan visa pâ vârt nedlagda arbete. Det
finns ingen industri, inget jo rd b ru k , ingen handel. . .
D ar finns inga lâkare och folket vet inte vad ordet
m edicin betyder. Det finns inga vâgar som förbinder
byarna.»
Sam m a tidning »Son Posta» skrev den 11 april
1946: »I T urkiet har det aldrig existerat nâgon kurdisk m inoritet, varken nom adisk eller fast bosatt,
m ed eller u tan nationell m edvetenhet.»
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Produktionsförhâllandena i dagens K urdistan uppvisar
en mângsidig karaktar. D âr existerar förfeodala, feodala och kapitalistiska p ro d u k tio n ssâtt sam tidigt och
jâm sides. Sâ âr exempelvis en jordâgares förhâllande
till sina bönder, stam överhuvuden och övriga samhâllsm edlem m ar av helt feodal karaktar, m edan
hans förhâllande till handelsm ânnen i den turkiska
delen av T urkietâr kapitalistiskt. Jo rd b ru k sp ro d u k ter som produceras m ed hjâlp av de m est prim itiva
redskap under feodala produktionsförhâllanden saljes i enlighet m ed det kapitalistiska system et s m arknadslagar. D en râdande sam hâllsform ationens mângsidighet i den ekonom iska basen avspeglas i överbyggnadens olika sociala och politiska institutioner.
Jo rd e n utgör den fram sta ekonom iska basen i K ur
distan. D en politiska basen âr det typiska stamsystem et som gör sig gâllande bâde politiskt och socialt.
En viss förândring av den feodala sam hâllsstrukturen tycks h a kom m it till stând efter 1940-talet, dâ
en viss sam verkan inleddes m ellan de kurdiska feodalherrarna och de turkiska kapitalisterna. D e tta
sam arbete ledde till a tt d et m ervârde som producerades i K urdistan började flyta ut till de turkiska re34

gionerna. D et var en naturlig följd av den obalans som
râdde m ellan de tvâ delarna av T urkiet betrâffande
tillgângen pâ kapital. K apitalism en hade e tt stort
försprâng i den turkiska delen av landet. U tflödet av
m ervârde frân det feodala K urdistan till det förkapitalistiska T urkiet försvârade det kurdiska samhâllets övergâng till en högre sam hâllsstnıktur och en
utvecklad produktionsnivâ. De kurdiska feodalherrarna, dârem ot, hade integrerats i den turkiska kapi
talism en och drog fördel av d e tta förhâllande. Tack
vare d e tta sam arbete fıck de en större avsâttningsm arknad, vilket tillsam m ans m ed en gynnsam folkökning
och p roduktionens m ekanisering m öjliggjorde allt
större vinster och dârm ed en snabb kapitalackum ulation.

KURDISTANS EKONOMISKA STALLNING

T rots alla försök att utplâna det kurdiska folket finns
det idag m er ân 7 m iljoner kurder i Turkiet. De utgör
20% av T urkiets befolkning. Y tan som det kurdiska
folket livnâr sig pâ utgör 30% av hela landets y ta (en
befolkningstâthet pâ 27 personer per km ^).
Under perioden 1920 till 1960 var det m ycket
svârt att fâ fram ekonom iska och sociala fakta om
den kurdiska befolkningens levnadsförhâllanden.
O m râdet var strângt avskuret för alla vetenskapliga
undersökningar. Men sedan 1960 har en viss förândring in trâ tt. Isoleringen bröts först av det statliga
planeringsinstitutets undersökningsarbeten, och dârefter har âven enskilda forskare, tidningsm ân och
observatörer trângt in i om râdet. D etta avbrott i den
fyra decennier lânga isoleringspolitiken hade sin
frâm sta orsak i de sociala rörelser som vâxte fram
under denna tid. De reaktonâra regeringarna tvingades undersöka orsaken till dessa rörelser för att kunna vidta âtgârder m ot dem och »upprâtthâlla lag och
ordning» i om râdet. De officiella siffror som kom
fram vid den har tiden âr naturligtvis inte hel pâlitliga, m en de ger ândâ viktiga upplysningar om
K urdistans socio-ekonom iska stru k tu r och etniska
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sâregenhet.
Enligt de officiella siffrorna finns det i den kurdiska delen idag 9.436 byar och 9.970 m indre boplatser. F örutom stâderna finns det sâledes to ta lt
19.406 bebodda platser. D e tta innebâr a tt de bebodda platserna ar m ycket spridda och inte koncentrerade kring industriellt utvecklade centra. D essutom
finns det e tt sto rt antal stam m ar som inte âr bundna till en viss plats utan vandrar m ellan höglandet
och lâglandet under olika ârstider.
55% av befolkningen lever i byar, 19% i m indre
boplatser, 11% i smâ stâder och 15% i storstâder.
B efolkningsökningen âr m ycket snabbare i Kurdistan ân i övriga T urkiet.
Jo rd e n s fördelning âr m ycket orâttvis i K urdistan.
38% av de jo rd b ru k an d e fam iljerna âger ingen jo rd .
I de bördigaste och m est uppodlade om râdena âr denna orâttvisa ânnu större. D âr âr ânda upp till hâlften
av alla fam iljer jordlösa.
Bland dem som âger jo rd (62% av befolkningen)
âr fördelningen av jo rd ytterligt skev, vilket framgâr av tabellen nedan. (13)
Storlek:

1-10 dekar (x)

Fam iljer

Andel av ali jo rd Fam iljer A ndel av ali
i K urdistan
jo rd i K.

32%

4%

20 dekar och större

4%

33%

(x) 1 dekar = 1.000 m2
Denna orâttvisa fördelning av jo rd e n âr den frâm sta
kâllan till de ekonom iska m otsâttningarna mellan
K urdistans olika samhâllsklasser.
Till följd av de förâldrade m etoderna inom jo rd (13) Kâlla: İsmail Beşikçi, Doğu A nadolunun Düzeni,
tabell 12 i om arbetad form .
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bruket lever de kurdiska bönderna pâ svâltgrânsen.
Avsaknaden av utvecklad jo rd b ruksteknologi och
bevattningssystem gör det om öjligt a tt utveckla produktiviteten.
I de byar som ligger spridda utm ed grânsem a till
Iran, Irak och Syrien âr smugglingen utb red d . Slaktdjur, tobak och sm ör fors över grânserna i u tb y te
m ot andra konsum tionsvaror som kaffe, socker och
klâder. D etta v aruutbyte âr livsviktigt för befolkningen. V arubristen, de höga priserna och kom m unikationssvârigheterna gör a tt de knappast kan skaffa varor pâ annat sâtt. M yndigheterna, som inte kan förse befolkningen med de nödvândiga varorna, behandlar dessa smugglare m ycket hânsynslöst. Varje âr dödas hundratals m ânniskor pâ vâg a tt skaffa sig sina
livsförnödenheter.
234 av de 9-436 byarna i K urdistan âgs av enskilda personer, dvs feodalherrar. 215 âgs av fam iljer
och 179 av slâktskapsgrupper. Sam m anlagt 628 byar
tillhör sâdana enskilda personer, fam iljer eller slâkt
skapsgrupper.
J â m fö rt m ed det to tala antalet byar (9 436) kan
det tyckas som om dessa 628 byar utgör en minorite t. Sâ âr inte fallet, eftersom de o m fa tta r 33% av
den to ta la jo rd en . Om m an dessutom hâller i m in
net a tt dessa siffror âr hâm tade frân bym inisteriets
undersökningar, sâ inser m an lâtt a tt det verkliga
antalet sâdana byar överstiger den officiella siffran.

*
Ar 1945 infördes flerpartisystem i T urkiet. Dâ blev
det viktigt hur befolkningen röstade. D et nya valsystem et ledde till a tt de kurdiska storgodsâgarna stârkte sina positioner. D et frâm sta skâlet hârtill var a tt
de genom sin stâllning kunde se till att byborna rös
tade pâ D em okratpartiet. D enna skendem okrati med
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sina falska val İade grunden för det fram tida samarbete t mellan de kurdiska feodalherrarna och den turkiska hârskande klassen. D en m otsâttning som funnits mellan dessa bâda skikt under perioden 1920 1945 m ildrades (en av de viktigaste faktorerna âr
USA-imperialismens invasion av landet efter 1940).
K ârrorna, oxarna, de prim itiva sâningsredskapen och
liarna fick lâm na plats ât tra k to re r, skördetröskor, sâningsm askiner, konstgödsling och bankkrediter.
I k o rth et föredrog de kurdiska feodalherrarna si
na klassfördelar fram för de nationella fördelarna.
D enna förândring förde in dem i kapitalistiska ekonom iska förhâllanden. T raktoriseringen âr sârskilt
snabb i K urdistan. (Naturligtvis har inte de kurdis
ka byb orna m öjligheter a tt âga trak to rer), Mellan
1965 och 1966 ökade antalet tra k to re r m ed 19% i
T urkiet jâm fö rt m ed 40% i K urdistan. D e tta innebâr a tt e tt sto rt antal b y b o r som tidigare arbetat
inom jo rd b ru k e t nu m âste sysselsâttas inom andra
sektorer.
N edanstâende tabell visar obalansen m ellan T u r
kiet och turkiska K urdistan. (14)

Y ta (km 2)
Befolkn (milj)
A nalfabetism (%)
T raktorer
A rbetsplatser
S kördetröskor
Landsvâgar (km)
Bilar

T urkiet

K urdist.

K urdistan
andel i %

780
36
50
60
46
6
48
80

220 775
7
72
1 680
2 427
300
9 083
5 253

29,9
20,0

576

850
000
000
638
695

2,8
5,3
5,0
18,7
6,5

(14) Kâlla: Devlet Planlam a Teskilati (Statens planeringsinstitut).
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UTBILDNINGSSKANDALEN

En av de fö rtrycksm etoder som anvânds m o t Kurdistan idag, m en som inte varit fram gângsrik, ar det rasistiska utbildningssystem et. De skolor som finns i Kurdistan har inte in râttats för a tt u tb ild a kurdiska bam .
Tvârtom ar de uppbyggda efter e tt förâldrat system ,
högst prim itiva och i total avsaknad av vetenskap
och teknik. Deras syfte âr assimilering.
Med andra ord âr det frâga om turkifiering av det
kurdiska folket, som av tu rk a m a benâm nes »bergsturkar». »Det finns inget kurdiskt folk», sâgs det i skolorna. »Ni âr bergsturkar. Skillnaden i u tta l m ellan
er och oss beror pâ a tt ni levt uppe i bergen sâ lânge.
Om ni vore en annan nation, sâ skulle ni ju ha ett
eget alfabet, en eğen historia och litteratu r, och en
eğen stat.»
Sam tidigt som de försöker fâ det kurdiska folket
att tro pâ denna propaganda, förstör de redan publicerade verk om det kurdiska sprâket, litteratu ren
och historien. A tt skriva om sâdana saker âr absolut
förbjudet. D et som tro ts allt talar om de förhâllanden som râder i K urdistan utsâtts för svârt förtryck
och mânga dödas.
Tidigare fanns d et skolor inom det religiösa ut42

bildningssystem et, vilka undervisade i det kurdiska
sprâket och kurdiska seder och kültür, m en dessa
skolor stângdes dâ republik infördes i T u rk iet (1920).
I stâllet ersattes de av skolor med ett tu rk isk t p ro 
gram som avspeglar de turkiska hârskarnas rasistiska
ideologi. F ör a tt vilseleda vârldsopinionen pâstâr
man a tt det var frâga om en revolutioneringsprocess.
D etta förhâllande försâtter K urdistan i en förfârande okunnighet. Om m an betânker att T urkiet ar
vârldens fjârde land betrâffande andelen analfabeter,
kan man latt förestâlla sig hur situationen âr i
K urdistan. Lât oss se lite pâ vad statistiken har a tt sa
ğa om d etta.
3.508 byar i K urdistan saknar skolor. Om kring
300 personer bor i vaıje by, vilket innebâr a tt
1.052.400 personer âr u tan skolor. D â d et finns i
ru n t tal 100 barn i varje sâdan by uppgâr antalet
barn utan m öjligheter till skolgâng till ca. 350.000.
D etta innebâr a tt 350.000 bam vâxer upp i m örker,
dârför att de saknar aıll m öjlighet till utbildning. Hâr
har vi inte râknat med alla de byar som har en befolkning pâ m indre ân 150 personer. Och det finns mânga
sâdana byar i K urdistan. A ntalet barn u tan m öjlig
heter till grundskoleutbildning kom m er a tt fördubblas om vi âven râknar med dessa. Enligt statistiken
finns inga skolor i 46,3% av K urdistans byar. Om vi,
âterigen, râknar med byarna med m indre ân 150 invânare ökar andelen till 60%. Och vi kan lâtt se att
de m ânniskor som bor i dessa byar inte har nâgra
som helst m öjligheter a tt lâta sina barn gâ i skola. (15)
Den turkiska bourgeoisin âr inte de enda som drar
n y tta av dessa förhâllanden. Schejkerna och feodalherrarna, som beskattar det kurdiska folket och
sam arbetar m ed den turkiska bourgeoisin, ser gârna att det kurdiska folket lever i okunnighet, efter(15) M ehm et Em in Bozaslan, Seyhlik-Agalik.
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som d e tta u n d erlâttar deras exploatering av folket.
De vill, a tt deras söner och sonsöner ska fo rtsâtta
a tt utsuga kom m ande generationer p â sam ına sâtt
som de sjâlva gör idag. De fruktar utbildning, dârför
a tt utbildning i det kurdiska sprâket skulle göra det
kurdiska folket m edvetet och fâ dem a tt se sanningen och inse a tt de har lika stor râ tt som andra a tt va
ra lyckliga. Dâ skulle det kurdiska folket sprânga sina slavbojor.
Den turkiska bourgeoisins och dess kurdiska samarbetsm âns alla bem ödanden kom m er dock a tt visa
sig fruktlösa, ty alia sâdana strâvanden stâr i m otsâttning till sam hâllets objektiva utvecklingslagar. De har
ingen chans a tt lyckas. Men den hârskande klassen,
m ario n ettem a u tan tidsenlig kü ltü r vilka vill stoppa
tidens flodvâg, tvekar inte a tt anvânda alla m etoder
för att,fö rsâk ra sig om fo rtsatt utsugning. Men de
strider m ot historiens fakta. Dessa uslingar försöker
hejda historiens gâng med kulor och fasansfulla torty rm e to d e r i en tid dâ andra lan der gâr fram ât med
teknik, vetenskap och civilisation. D etta ar en âtervândsgrând och de kom m er a tt förr eller senare fâ
sona sina b ro tt.
Dessa p ro fitö rer vill inte a tt det kurdiska folket
blir m edvetet. De glöm m er a tt historiens faikta inte
kan döljas eller förintas. De vill inte tro a tt det vaknande kurdiska folket kom m er a tt şa tta sig i besittning av sin historia, sin litteratu r, sitt sprâk — tro ts
allt förtryck — och vinna sitt oberoende. F örr eller
senare kom m er det uppvaknande kurdiska folket
att bli m edvetet och resa sig m ot denna barbariska
klass.
Lât oss se vad dessa chauvinister svarar kurdis
ka barn dâ de frâgar: »Om det ar sâ a tt vi talar annorlunda dârför a tt vi levt i bergen och ar bergsturkar,
varför âr det dâ inte likadant med de som levt i ber
gen i İzm ir, A ydin eller A natoliens inre, för det âr
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inte bara östra T urkiet som âr bergigt, u ta n ocksâ
vâstra och norra.» H ur kan de försöka râdda sig u n 
dan det kurdiska folkets frâgor, det kurdiska folk
som har döm ts att leva i svâlt, fattigdom och okunnighet i sâ mânga âr. Lât oss se om det tal, som hölls
av justitiem inister M ahm ut Esat B ozkurt den 30 augusti 1930 kan ge dem nâgon vâgledning: »Det finns
ingen anledning att dölja fakta. D et finns bara en
râttighet i det har landet för dem som ej âr av turkiskt ursprung: a tt utan försum m else tjâna det turkiska folket.»
Sjâlvfallet âr de turkar, som denne m an avser, in
te de turkiska arbetarna u tan den turkiska bourgeoisin. Och denna m otsâttning m ellan de tvâ folken âr
en m edveten k o n stru k tio n . Om det var de turkiska
arbetarna som avsâgs, sâ hade det lidande turkiska
folket levt under m ânskliga förhâllanden i dag. Men
det âr precis tvârtom . D et turkiska folket lever
m ycket prim itivt och utsugs grym t. M iljontals mâste resa utom lands för en brödbit.
D ârför kom m er de turkiska arbetarna, som blir
allt m er m edvetna, inte a tt skona dessa utsugare,
u tan de kom m er a tt förena sig m ed kurderna i en
gemensam kam p m ot den gem ensam m a fienden
och drânka den i historiens m örker.

FOLKRÂKNING

En av dessa förtryckares m est m otbjudande finter ar
folkrâkningen. Folkrâkningar företas vart fem te âr i
Turkiet. A ntalet m inoriteter och befolkningens procentuella tillvâxt fram gâr av denna râkning. G reker
b o satta i T urkiet, ju d ar, arm enier kan u ta n râdsla
uppge sin natio n alitet dâ de tillfrâgas. Men kurderna stâlls utan fö r dessa förm âner, och de tvingas registrera sig som tu rk ar. Med andra ord gâr politiken i
den har frâgan u t pâ att dölja antalet k u rd er och förneka deras existens som nation. D et âr enfaldigt a tt
tro, a tt kurderna kom m er att bli tu rk a r bara för a tt
de registreras som sâdana. V idetrâdet ger inga frukter hur om sorgsfullt det ân sköts, ty n aturen har inte skapat det för a tt bâra frukt. Men dessa galningar
försöker fâ fru k ter frân videtrad. De har ingen som
helst respekt vare sig för vetenskap eller statistik.
F ör a tt ge en b â ttre bild av det jag b e râ tta t om
ovan, citerar jag hâr ett brev skrivet i decem ber 1970
av en tioârig kurdisk pojke till ö s tra A natoliens Revolutionâra K ulturförening:

»Till östra Anatoliens RevoluPionâra K ulturföre
ning.
Kara bröder,
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jag har nyss fâ tt er adress. I var hy finns det fem tio hus. D et finns ingen skola har annu . Jag studerar pâ arabiska. Jag ar tio âr. Min far ar död. Med
min mor och min syster ar vi tre. Nu skajag be
ratta om nâgot som hande under folkrâkningen:
Jag var hemma. Sitki, Folkrâkningsregistratorn
som ar uppbördsman i staden Baykan , knackade
pâ och bad oss kom m a ut. Han frâgade hur mânga
vi var. Jag svarade at t vi var tre. Detta antecknade han utan att stdlla nâgra andra frâgor. Jag tittade pâ registratorns anteckningsbok. Han hade
skrivit att vârt modersmâl var turkiska. Jag be
rât t ad e f ör honom att vi talar kurdiska med min
mor och frâgade varför han hade skrivit turkiska.
Jag sa att det var en förolampning. Dâ frâgade
han mig var jag kom ifrân. Fak i, svarad e jag. Var
gâr du i skola , frâgade han. Jag svarade att jag
gick i Havavelkvarteret i Baykan, hos H afit H odja. Dâ sa han att jag aldrig skulle nâ framgâng
om jag sâ dog. Han sa att vi inte var kurder och
att han inte skulle andra det han skrivit. Jag grat
med min mor. Varför försöker ni fâ oss att glömma vârt modersmâl, sajag. Han skrev turkiska fö r
alla fem tio hushâllen i byn. Han skrek ât mig att
det inte finns nâgon kurdisk nation. Jag kunde in
te svara fö r jag âr fö r liten. Men jag ska aldrig
glömma denna oförratt. Kâra bröder , vı skulle vrfja trâffa er. Vi vântar er tül sommaren. Jag bönfaller er att ta er an det hâr fallet.
A h m et Agirman» (16)
Jag tro r a tt kom m entarer âr överflödiga efter det
hâr brevet. De hâr raderna, skrivna av en tioârig pojke âr betydelsefulla. De visar a tt det kurdiska folket
(16) ö s tr a A natoliens R evolutionâra Förenings Bulletin nr. 2.
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inte kom m er a tt tillintetgöras tro ts allt förtryck. Den
hârskande klassens râdsla blir allt klarare. Om en medIem av en nation, tro ts a tt han ar ett barn, ândâ visar
en sâdan m edvetenhet som i d e tta brev, sâ har denna
nation râtt a tt bestâm m a över sitt öde. D ârför kom 
m er dagen a tt gry, var ân piskan slâr. D et ar omöjligt a tt tillintetgöra en nation.

FÖDELSEKONTROLL

Det reaktionâra styre som föresatt sig att krossa 7
m iljoner kurder (i Turkiet) tvekar inte att anvânda
sâdana to rty rm e to d e r m ot det kurdiska folket som
aldrig anvânts ens m ot slavar, inte ens under romartiden. Deras âtgarder ar e tt fruktansvârt slag m ot
den m ânskliga rasen.
Den 7 juni 1970 skrev tidningen G unaydin om födelsekontroll i K urdistan. Innebörden av födelsekontroll i H akkari, dar det i runt tal finns endast tvâ personer per kvadratkilom eter, ar tydlig nog. I İstanbul,
darem ot, dar det bor 401 personer per kvadratkilo
m eter, ar det inte tal om nâgon födelsekontroll. Det
var m ed andra ord frâga om ett slags m assaker i K ur
distan.
D essutom var de flesta som sysslade med födelsekontrollen inte lakare eller experter. Dessa blodbesudlade grupper, undersökningsgrupper frân Hacettespeuniversitetet (i Ankara) gav sig ivâg efter att ha
satt in spiral pâ kurdiska kvinnor och lam nade dem
utan m edicinsk tillsyn. Mânga av kvinnorna blev svârt
sjuka av blödningarna eller dog, eftersom denna metod krâver god kontroll efterât. Den har m etoden ar
e tt verk av den im perialistiska politiken. Den tillamDen kurdiska frâgan — 3
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pas inte i de turkiska distrikten — och vi vill inte heller a tt den ska anvândas dar. D enna politik syftar till
a tt skapa en balans, eller snarare förh in d ra en eventuell fram tida obalans m ellan de kurdiska och turkis
ka delarna. K urdistans befolkning ökar nâm ligen fortare ân de turkiska delarnas folk.
En annan frâga ar antalet lâkare i K urdistan. Lâkarna vill inte tjânstgöra i K urdistan, som ar e tt ekonom iskt exploaterat och underutvecklat om râde. 11 000
av T urkiets 15 000 lâkare tjânstgör i storstâder som
İstanbul, A nkara, İzm ir, m edan resten finns i vâstra
T urkiet.
Regeringen, som exploaterar K urdistan skamligt
och döm er K urdistan a tt genom lida sjukdom ar och
epedem ier, kan inte finna lâkare a tt skicka till K ur
distan eftersom lönen dâr âr för üten i lâkarnas ögon.
Men regeringen sânder dit sistaârsstudentem a vid de
m edicinska fakultem a. S ituationen stâr klar. D et kur
diska folket har u tsetts till försökskaniner ât oerfarna m edicinstuderande. Och det innebâr a tt hundratals dör u n d er oerfarna hânders knivar. D et pâminner om H itler. Han anvânde ju d a r som försökskani
ner ât den m edicinska vetenskapen. J u d a r skars levande sönder av lâkarna under förevândning a tt de offrades för m ânsklighetens m edicinska fram steg. Men
sanningen var annorlunda.

KOM M ANDOTRUPPERNAS T O R TY R

K öm m andotruppernas ökade aktivitet, sârskilt pâ senare tid, har sin orsak i K urdistans socio-ekonomiska struktur. Det kurdiska folkets uppvaknande och
tecken pâ förândringar i det ekonom iska system et
har fâtt den hârskande klassen att allvarligt b eak ta situationen. För a tt förstâ skâlen till denna râdsla mâste vi ta fram vissa fakta.
För a tt försöka sâkra feodalism ens fo rtsatta existens gjorde regeringen tidigare inte nâgra ekonom is
ka investeringar i K urdistan. Men den hârskande klassens oro för pro fiten och det kapitalistiska system ets
m otsâttningar visar att d e tta inte kunde vara lânge.
K urdistans storgodsâgare och schejker vill uppnâ det
kapitalistiska stadiet för a tt kunna suga u t mer ur folk et, och regeringen m iste tillm ötesgâ dem . D ârför
har byggandet av dam m ar, bevattningskanaler, fabriker och andra investeringar skjutit i höjden under senare âr. Stam system ets sociala och politiska stru k tu r
kom m er att brytas sönder och vi kom m er a tt fâ bevittna inledningen till en organisering pâ nationell
grund. Det âr oundvikligt efter förândringarna inom
ekonom in.
De kurdiska feodalherrarna har böıjat m ekanisera
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driften sedan de förstâtt a tt de pâ det sâttet kan suga
ut mer ur bönderna. M ekaniseringen gav upphov till
en m otsattning mellan m anuellt arbete och traktorer. D enna m otsattning tvingade m ânga lantarbetare
och sm âbönder att fly tta till stâdem a. Urbaniseringen har pâbörjats och utvecklas snabbt, âven om den
ânnu bara âr i sin linda. B arriârem a m ellan stam marna kom m er a tt brytas ner och m ed dem âven stamsystem ets vârden. D et nationella vârdesystem et blir
m er betydelsefullt. H andeln, urbaniseringen och befolkningstillvâxten l^ommer a tt pâskynda denna
övergâng. Feodalism ens sönderfall och utvecklandet
av ett nationellt vârdesystem âr oundvikligt, eftersom stam m en âr en feodal in stitution och nationen
âr kapitalism ens politiska institution. Det âr inte
m öjligt att bevara den tribalistiska stru k tu ren nâr
det sker en utveckling av kapitalistiska produktionsförhâllanden. De faktorer som kom m er a tt fâ betydelse under denna övergâng âr det kurdiska sprâket,
litteraturen och folkloren. Âven det kurdiska sprâ
ket, som har flera dialekter, kom m er a tt utvecklas
till e tt nationellt sprâk.
Den hârskande klassen och dess regering âr medveten om denna om vandling. Dâ de investerar i Kurdistan vidtar de dârför alla âtgârder för att förhindra och fördârva den nationella utveckling som kan
bli följden av de ekonom iska förândringar investeringarna leder till. Â ndringen av de kurdiska byarnas
nam n genom ett regeringsdekret efter 27 m aj-kuppen,
ökningen av antalet distriktssm âskolor och radiostationer âr exem pel pâ sâdana âtgârder. Dâ âtgârderna inte gav vântat resultat, har regeringen inlett komm andooperationer. U tvecklandet av ett nationellt
m edvetande âr inte enbart en följd av övergângen
frân feodalisin till kapitalisin. D e tta m edvetande âr
ocksâ ett resultat av regeringens rasistiska politik.
Lât oss efter denna förklaring undersöka kom m an52

d o tortyren.
Bildandet av ett socialistiskt parti i T urkiet efter
1960 pâskyndade det kurdiska folkets uppvaknande. De fakta som i âratal dolls för det kurdiska folket drogs fram i ljuset och det kurdiska folket protesterade med kraft m ot de illdâd som begâtts m ot dem
och gjorde sig sjâlva horda bland allm anheten i T ur
kiet och variden. D e tta uppvaknande, denna nationalistiska m edvetenhet, dessa pro tester böıjade skaka grundvalen för im perialisternas och deras samarbetsm ans m otbjudande politik. Im perialisterna och
den hârskande klassen försökte trycka ner det kur
diska folket med blod dâ de insag a tt dessa förhâllanden hotade deras position. De beordrade tusentaJs blodtörstiga kom m andosoldater att anfalla kur
diska m ânniskor med m oderna vapen, pansar, chauvinistiska kânslor och am erikanska m etoder.
Lât oss lâsa e tt brev till ö s tra A natolicns Revolutionâra K ulturförening, skrivet av m ânniskor i Silvan,
som ockuperades av k o m m andotrupper en tidig gryning:

»Det ar tydligt att regeringen har inlett en period
av vâld dârför att det inte finns nâgot annat att göra ât den oro som uppstâtt i hela landet och den
ekonomiska kris som nâtt sin höjdpunkt under de
senaste mânaderna. Genom ett regeringsdekret terroriseras de sydöstra stddema av mer an tvâtusen
kommandosoldater och gendarmer utrustade med
helikoptrar och spaningsplan.
Oskyldiga man , kvinnor och unga flicko r torteras, hus och hem genomsöks utan tillâtelse och tusentals fors till »specialldger». Orolighetema i regionen har nâtt sin höjdpunkt . Mânniskor har skadats och dödats genom to rtyrd â kuşen genomsöktes efter vapen . Trots detta fortsdtter strâtrövarna som skyddas av storgodsdgarna, att skada de
fattiga invânama. Djurstölder och manniskoslakt
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fortsâtter. Manniskor torteras av de kom m andosoldater som sânts ut av det regerande Rattspartiet med motiveringen att uppratthâlla sakerheten
i regionen , efter som manniskorna förtrycks av
strâtr ovama som understöds av st org od sağar rıa.
Vi vill beratta om den senaste kommandoraden i
Silvan.
Igryningen den 8 april 1970 omringades staden Silvan av tusentals kom m andosoldater och
gendarmer understödda av sex armdhelikoptrar ,
tvâhundra fordonf och lâtta artillerispaningsplan.
Darefter trangde trupperna in i staden och genomsökte varje hus utan tillstând. D etta pâgick tül
klockan sju pâ kvallen , alltsâ i sjutton timmar.
De man som drogs upp ur sin a baddar torterades
i speciallagren. Rdttspartiets regeringstrupper tog
kvinnorna och de unga flickom a tül polis stat ionen dar de torterade dem. Kom m and o trupperna,
som var utrustade med ett regeringsdekret, brydde sig varken om konstitutionen eller lagarna och
upptradde som en fiendem akts invasionsstyrka .
Ingen av strâtrövarna togs till fânga under raden. Men bönden som lever under otrygghet och
tvingas skydda sig med si 11 eget gevar fangslas.
Dessa invânare som dr offerfÖ r den râdande socıala ordningen utpekas i tidningarna som laglösa.
Vi ber er unga vanner , som val kanner vara
problem , att beratta om denna situation fo r allmanheten , sâ att denna omânsklighet tar slut.»
Y tterligare ett exem pel. . .
T error i Siirt:
)>Kommandotrupper anföll sex byar ı Şirvan
klockan 04.00 natten till den 4 januari 1971.
Kommandosoldatem a som anföll byn C-mek, slog
alla man i byn. Salih Da?ıer och hans tvâ bröder
fördes till Samanköpr , enplats nara floden Ro
tan. Dar satte man gevar i brödernas hânder och
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fotograferade dem . Senare publicerades bılden
med texten att tre strâtrövare tillfângatagıts. De
tre hade aldrig haft nâgot med strâtrövare att skaff a■
B yn Reşat anfolls samtidıgt. Mânnen och kvınnorna fostes samman pâ gatan t rot s att vadret var
m ycket kallt. E fter tortyr fordes münnen tiil en
annan by. Kvinnorna tvingades stâ kvar pâ gatan
tül kvâllen och de mısshandlades hela tiden av soldaterna. En ettârig pojke fördes ocksâ ut tillsammans med kvinnorna. De kvinnor som protesterade m ot det ta misshandlades. Det oskyldiga barnet dog sedan av köld. Följande ord av befalha varen ar ett m otbjudande dokum ent av fientlighet mot det kurdiska folkei: D et forsta kommandotrupperna ska göra nasta gang ar att dra ut kvin
norna nakna pâ gatan. ’»
F örtryck i Nusaybin. . .
»Till östra Anatoliens Revolutionara Kulturförening.
Gendarmernas och kommandosoldaternas fö r
tryck och tortyr under dessa dağar har varit outhârdligt, förutom de sociala och ekonomiska plâgor vârt fo lk tvingas utstâ medan mânniskorna i
stâderna fÖrbereder nyârsfirandet med champagne.
Följande hândelser intraffade nyligen i Nusay
bin: A hm at Nergiz frân byn Bastoka tillfângatogs
av smugglarna den 17 december 1970 och hölls
instangd i ett vards hu s, varifrân han befriades av
fâraherdar nasta dag. E fter A hm et Nergiz klagomâl kom en trupp kommandosoldater under befal av en kap t en till byn H a f eri. Haşan Bulun frân
denna by misshandlas utan att soldaterna frâgar
honom om nâgot. I tio dağar var han svârt sjuk av
misshandeln. Den muhammedanske prasten pryglas ocksâ. Under förevândning att man letar efter
strâtrövare misshandlar trupperna fo lk e t ı Hırbe55

ziL En avskyvard handelse intraffade har. En batong körs in i andtarmen pâ en man med namnet
A. A. Hustrun till inuânaren C. tvingas springa naken fram för soldaterna och hennes man blir svârt
slagen. En annan misshandlad kvinna, H ediye A s
lan, skadas svârt.
S amma trupp fortsatte tor ty ren i byn Zirney.
En kvinna med namnet H. B . frân byn Sahle tvingades gâ naken inför soldaterna. En annan kvinna
misshandlades och hennes tander drogs ut,
Trupperna fortsatte senare till byn Hesenmeryem. De förde bort en kvinna med namnet M. A. i
fyra dağar. Vad som hande henne dr okant. Bedii
Aksan frân byn Barraban misshandlas sâ svârt att
hans revben bryts.
Tortyren har pâgâtt de senaste fyra till fem dagarna. Oskyldiga manniskor torteras utan att de
frâgas om nâgot. Pâgrund av tortyren flyd d e manniskorna i byarna, sarsküt Sakana, H afert , Saisin
frân sina byar upp i bergen. Manniskor ar râdda
och i panik.
Detta dr en objektiv redogörelse fö r vad som
hant. Med vilken ratt torterar de oss? Var ar konstitutionen?
Revolutionarer , intellektuella, hum anister!. . .
Vi ber er om hjalp!
F ölke t i Nusaybin»
Ingenting hörs frân de kurdiska parlam entsledam öterna. De m edlem m ar i T urkiska arbetarpartiet
(TIP) som tog upp frâgan i parlam entet m öttes av
p ro te ste r frân kurderna. D etta visar oss vem de ku r
diska parlam entsledam öterna sam arbetar m ed. Det
kurdiska folket kom m er en dag att frâga sig detta.
Och den dagen ar inte lângt borta.
K om m andoanfallen riktas inte m ot byar som lyder under storgodsen. A nfallen syftar nâmligen till
a tt stârka de feodala elem enten, som under senare
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âr har förlorat en hel del i styrka. Men det kurdiska
folket âr m edvetet om d e tta knep.
K om m andotruppernas förtryck av befolkningen
âr i sjâlva verket ânnu m er o m fattande ân vad som
fram gâtt ovan. Mânga, m ânga m ânniskor har dödats.
Sârskilt efter statskuppen den 12 mars 1971 har tortyren förvârrats. H undratals kurdiska intellektuella,
arbetare, b önder och studenter sitter i fângelse. Ingen vet vad som kom m er a tt hânda dem . M en det âr
inte svârt a tt förestâlla sig vad to rty re n gjort dem.
V arför âr den hârskande klassen och de kurdiska
feodalherrarna sâ râdda för det kurdiska folkets nationalism ? D et finns tvâ skâl till deras râdsla:
a) Den falska m otsâttning som skapats m ellan de
turkiska och de kurdiska folken kom m er a tt försvinna med kurdernas nationella enande. D etta
kom m er a tt skada den hârskande klassens och imperialistem as intressen. M otsâttningen m ellan den
hârskande klassen och im perialistem a â ena sidan
och de bâda folken â andra sidan kom m er a tt stâllas i öppen dager, i stâllet för a tt som nu döljas i
form av en skenm otsâttning m ellan de bâda fol
ken.
b) D et kurdiska folket kom m er a tt â te rta râtten
till oljan och gruvorna, som exploaterats av imperialisterna i sâ m ânga âr. D etta kom m er att innebâra im perialism ens sam m anbrott i M ellanöstem .
Förlusten av m arknader kom m er a tt förorsaka
den svaga turkiska ekonom ins totala sönderfall,
och d e tta kom m er i sin tu r a tt pâskynda det tu r
kiska proletariatets m edvetandegörande.
Den hârskande klassen âr m edveten om dessa förhâllanden. D ârför fo rtsâtter de sina förtrycks- och
to rty rm e to d e r i hopp om a tt de dârigenom kan fÖrdröja processen. Dârför ser de sig om efter fler möjligheter att m assakrera det kurdiska folket.
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A T TIT Y D E R T IL L D ET K U RD ISK A FO LK ET

Nâr vi i egenskap av kurdiska revolutionârer har tagit
upp det kurdiska p roblem et till diskussion, har vi ofta
m ö tt hârda reaktioner. Vi har anklagats för a tt vara
chauvinister. De som kritiserar oss kallar sig sjâlva socialister, m en i sjâlva verket för de bourgeoisins ta 
lan. Om dessa kam rater hade anstrângt sig lite för
a tt u tö k a sitt historiska vetande, skulle de inte vara
sâ förvırrade och inte heller ha sâdana sm âborgerliga
nationalistiska âsikter. Men de har, m edvetet eller
om edvetet, vissa för oss svârförstâeliga a ttity d e r till
d et kurdiska problem et. Och det âr naturligtvis vad
im perialisterna vill. . .
Stalins ord passar vâl in pâ dessa grupper:

» Vi kan sağa rakt u t att det ar latt a tt besegra den
borgerliga nationalismen. D et ar inte svârt att förstâ dess egenskaper . Vad som daremot dr svârt att
förstâ ar en borgerlig nationalism som âr maskerad och inte kan igenkannas under masken . D et
ar svârt att gripa tag i den nationalism som âr be vâpnad m ed socialism . . .» (17)
N âr d et kurdiska problem et diskuteras m ed sâda(17) Stalin, J .: M arxismen och den nationella frâgan.
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na personer kom m er de alltid m ed följande anklagelser: »Vad âr det egentligen frâga om? VilI ni krossa
det turkiska landets enhet?» De angriper oss med
dessa frâgor som stâr i m otsats till den m arxist-leninistiska teorin.
Vi m âste frâga de personer som döljer sig bakom
en socialistisk mask: R ör m o tsâttn in en i dagens Turkiet landets enhet? Eller gâller det en förândring av
de grânser som m ineras av bourgeoisin? Om d etta âr
huvudm otsâttningen, bör de s k socialisterna kom m a
ihâg a tt det kurdiska folket i likhet m ed alla andra
fö rtry ck ta nationer i variden sjâlvt kom m er att avgöra sitt öde. D et kurdiska folket kom m er a tt bli âgare till det land dar det alltid levt, det kom m er aldrig
att överlâm na d et till de borgerliga nationalisterna.
Vi m âste âven frâga de s k socialisterna varför de
inte försöker fora in lânder som Ungern, Bulgarien,
Egypten, Irak och Syrien under sina granser. Dessa
lânder har ju ocksâ ly tt under osm anskt styre under
lâng tid. Och de personer som i d em onstrationer bâr
Vietnam s, Laos, Kinas, Iraks eller Irans flagga, varför
vill de inte bâra det kurdiska folkets flagga? Antag
a tt Vietnam lâg i östra T urkiet, d v s dâr K urdistan
ligger idag, och ockuperades av Ankara. Skulle des
sa m ânniskor dâ stödja regeringen i A nkara eller regeringen i D iarbakir? (18)
Vâra frâgor âr m ycket allvarliga och entydiga. Eftersom dessa personer âr pâverkade av den m otsâttning som de hârskande klassem a har skapat mellan
de kurdiska och turkiska nationerna, m âste de besvâras
av vâra frâgor. D et kurdiska problem et âr ett turkiskt
problem , dârför pâverkar det lâtt de chauvinistiska
kânslorna. D et âr lâttare a tt vara skarpsinnig vânsterm ânniska dâ det gâller V ietnam , eftersom T urkiet
(18) Fram till 1920 var D iarbakir huvudstad i K ur
distan.
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inte âr direkt inblandat i den kam pen. A tt fungera
sâ âr a tt vara trolös m ot m arxism en. De som âr förblindade inför det som sker i sitt eget land, eller de
som ser det men inte försöker göra nâgot ât det, kan
aldrig delta i den socialistiska kam pen. Vâr kam p
m ot dem kom m er a tt vara samma kam p som vi för
m ot bourgeoisin.
K urdem a kom m er inte ursprungligen frân mellersta Asien, som vissa rasistiska och chauvinistiska turanier (19) hâvdar. Den kurdiska nationen âr en produkt av historien, vılket det finns vetenskapliga belâgg för. Men andra n ationer har alltid m ed vâld el
ler andra m anövrar lagt beslag pâ det kurdiska folkets m ark. D etta visar âven a tt chauvinisternas, turaniernas och kem alisternas pâstâende sak nar grund.
Om de envisas a tt tanka som de gör, sâ âr det en förolâm pning m ot det kurdiska folket, vars jo rd ockuperats av andra. I enlighet med den historiska materialismens lagar kom m er dock det kurdiska folket att
övervinna denna skym f genom sin revolutionâra
kam p.
D et âr vanvettigt a tt havda a tt det inte finns nâgon
kurdisk nation i M ellanöstern eller a tt k u rd em a in
te har nâgra nationella sâregenheter. Det âr liktydigt
m ed a tt stâlla sig p â sam m a sida som de rasistiska
chauvinistem a, turanisterna och kem alisterna. Vilka
skâlen för denna ideologi ân âr, sâ har den inget med
vetenskap a tt göra. F ör oss fram stâr den som rena ra
ma subjektivism en.
Vara angrepp riktar sig inte m ot alla revolutionâ
ra kam rater, utan m ot dem som kallar sig revolutionârer men inte âr det och dem som efter att ha |
lâst nâgra böcker tro r sig veta allt. Verkliga marxistleninister gör inga sâdana misstag. De görs bara av sâdana som ânnu inte âr i stând a tt skydda sig frân
(19) turanier; turkiska rasister.
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borgerligt nationalistiska âsikter. Vi kurdiska revolutionârer vill pâm inna dem om vad Kari Marx har
sagt: »En nation som förtrycker en annan nation kan
aldrig vara fri».
För a tt lura det kurdiska folket ândrar dessa personer ofta skepnad. Det finns manga exem pel pâ detta. De sâger: »Vi har förklarat a tt kültüreli utbildning och undervisning pâ det egna sprâket för etniska grupper i T urkiet, sârskilt kurderna, b ö r organiseras genom ett centralt, sekulariserat och revolutionârt republikanskt utbildningssystem . A dm inistrationen av utbildningen för grekiska, arm enska och judiska m inoriteter âlâggs religiösa sam fund. D enna
situation âr i konflikt med principen ohı sekulariserad undervisning. Om vi kan lösa den konflikten kommer det att fâ positiva följder för m inoritetsgruppernas kontak ter med det turkiska folket.» Om vi âr det
allra m insta uppm ârksam m a ser vi a tt d e tta âr en vâlplanerad assim ileringspolitik. Det kurdiska folket
stâlls inför utsikten a tt upplösas i den turkiska majoriteten.
»Det strider m ot de kurdiska och turkiska folkens
verkliga intressen att försöka tillintetgöra T urkiets
nationella och territoriella enhet och det sedan lânge
etablerade broderskapet mellan de turkiska och k u r
diska folken. Det skulle stârka im perialism en i den
na del av vârlden.»
Det stâr klart a tt dessa personer inte vill förstâ
m arxism ens princip om jâm likhet m ellan olika nationer. De vill utöva vâlgörenhet genom a tt sâga »seku
lariserat republikanskt utbildningssystem ». Men inte
nog med det. De gâr i sjâlva verket bourgeoisins ârenden genom a tt föresprâka territoriell och nationell
enhet i T urkiet.
U nder e tt m öte i Berlin var det en âhörare som
reagerade pâ talarens ord: »det finns kurder som bor
i Turkiet». »Det finns inga kurder i Turkiet», pâstod
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han. »I T urkiet finns det bara tu rk ar. Ni föresprâkar
en separationspolitik och dârför ar ni förrâdare.» Vi
anklagar inte den arbetare som sade d e tta , vi respekterar hans klass. Men vi anklagar den fascistiska utbildning han fâtt och de s k socialister som fâtt honom a tt tanka sâ. Dessa s k socialister vill i sin enfald inte tro pâ Lenins ord: »N ationerna m âste sjâlva bestâm m a sin fram tid.»
Till dessa personer vill vi rik ta e tt sista ord. R âttfârdigheten hos det kurdiska folkets kam p i Mellanöstern, m ed vapen eller dem okratiska m edel, star
utom allt tvivel. Dess mâl âr entydigt. J a , m âlet âr
sjâlvbestâm m anderâtt, u tan kom prom isser. D et
kurdiska folket i M ellanöstern kâm par för d e tta
och de kom m er u tan fruktan a tt fo rtsâtta sin kamp.
Vi hoppas a tt de som idag med ord stöder det
kurdiska folket ocksâ kom m er a tt visa sitt stöd i
handling. Kanske kan Mao Tsetungs ord visa pâ en
lösning. Han sâger, a tt den m arxistiska fîlosofin
— den dialektiska m aterialism en — har tvâ fram trâdande kânnem ârken.

»Det ena dr dess klasskaraktar: den medger öppet
att den dialektiska materialismen stâr i proletariatets tjanst. Det andra ar dess inriktning pâ prak ti
ken: den betonar teorins avhangighet av praktiken , framhâller att teorin ar grundad pâ prak ti
ken och i sin tur tjanar prak tiken. Sanningshalten
i varje kunskap eller teori bestammes inte av subjektiva kanslor, utan av objektiva resultat i samhalleligpraktik. Endast samhalleligpraktik kan
vara ett kriterium pâ sanningen. Praktiken dr den
framsta och grundlâggande utgângspunkten i den
dialektisk-materialistiska kunskapsteorin.» (20)
I dag âr alla verkliga revolutionârer i T u rk iet, oavsett
(20) Mao T setung, »Om praktiken», S krifter i urval,
sid 59, Uddevalla 1969.
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vilken nationalitet de tillhör, m edvetna om a tt om
inte det kurdiska problem et löses, om det inte införlivas i kam pen, kom m er den revolutionâra kam pen
i Turkiet inte a tt bli segerrik. Den socialistiska Törel
sen i T urkiet behöver det kurdiska folkets potential.
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VEM KAN D ET K U RD ISKA FO LK ET
SAMARBETA MED?

D et kurdiska folkets fullstândiga oavhangighet och
befrielse âr beroende av i vilken form kam pen fors.
D ârför âr det revolutionârernas plikt a tt definiera
kam pens syften och karaktâr sam t avgöra vilka grupper och skikt det kurdiska folket kan sam arbeta med.
Mao Tsetung sâger:

» Var och en inser att vad vi ân arbetar f ör f sâ mâste vi förstâ processens villkor och dess förhâllande till andra hândelser. Om vi inte förstâr detta ,
kan vi inte he iler förstâ dess lagar, inte veta hur
vi ska behandla den , inte vara i stând att ut fora
de plikter som âligger oss.» (21)
Vi ska nu, efter förm âga, beskriva den situation
K urdistan befinner sig i. Som vi redan pâpekat mâste vi först och frâm st bestâm m a kam pens karaktâr.
Nâr vi gör det stâlls vi inför tre frâgor;
1. — Ska vâr kam p ta form en av klasskam p eller
kamp för nationell frigörelse?
2. — Ska vâr kam p inriktas p â dem okratiska râttigheter för vârt folk?
(21) M ao T setung, Çin K urtuluş Savaşi (Den kinesiska befrielserörelsen).
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3. — Ska vâr kam p vara bâde klasskamp och kamp
för nationell frigörelse?
D et kurdiska folkets öde ligger i dessa frâgor, och
vâr befrielse âr avhângig av hur vi svarar p â frâgorna.
Men för a tt finna râtt svar âr det nödvândigt a tt kânna till de politiska krafternas stru k tu r och karaktâr
i T urkiet.
a) Kem alister: den turkiska arbetarklassen och det
kurdiska folket kan inte ingâ allians m ed den kemalistiska ideologins representanter, dvs arm&ı, byrâkratin och de intellektuella. En sâdan allians skulle krossa det kurdiska folket och den turkiska arbetarrörelsen, ty det var kem alism ens representanter
som pâ 1920-talet m assakrerade tusentals kurder
och u n d ertry ck te deras nationella revolution. Och
det var samm a kem alister som fö rtry c k te den turkis
ka arbetarklassen, krossade fackföreningsrörelsen
och dödade tusentals av dess kadrer. D et kurdiska
folket kan aldrig ingâ allians m ed dem som hângt,
kvâvt och tillintetgjort socialismens sty rk o r och
det kurdiska folkets befrielserörelse.
b) Turanier: det kurdiska folket har lidit m ycket och
lider fortfarande i de rasistiska ideologernas hânder.
De s k »nationalistiska styrkom a» turanierna, âr vâl
kânda av d et kurdiska folket. Aldrig kom m er det
att till sina bundsförvanter utse dem som barbariskt
har m ördat dess folk. In te heller kom m er kurdem a
att sam arbeta med sina egna chauvinistiska elem ent.
Vi har i detalj förklarat a tt chauvinism en aldrig kan
vara bra för det kurdiska folket. Chauvinism en âr
bourgeoisins vapen, e tt verktyg i bourgeoisins blodiga hânder.
c) Hârskande klasser: det kurdiska folkets revolutionâra kam p mâste riktas m ot feodala elem ent som
agor (godsâgare), schejker (religionsöverhuvud för
Alevisekten) och dervisher (religionsöverhuvud för
Şiisekten). A tt vara av m otsatt âsikt âr samma sak
65

som att kapitulera, ty de feodala elem enten ar bunds
förvanter till den turkiska hârskande klassen, fascism en och im perialism en. D et som bety d er nâgot för
dem ar de p rofiter de kan tillskansa sig genom sin
klasstiHhörighet. De ar det kurdiska folkets fângvaktare. F ör sin befrielse m âste folket tillintetgöra dem,
ty de âr reaktionâra. Befrielsen kan aldrig förverkligas m ed reaktionara idder.
Naturligtvis kajn m edlem m ar av den feodala klas
sen som individer ansluta sig till revolutionâra fronter. De som gör det har vi inget em ot. Men de som i
frihetens nam n râder oss a tt inte bekâm pa de reaktio
nâra elem enten u tan i stâllet sam arbeta m ed dem âr
dessa elem ents hyrda agenter och fiender till det
kurdiska folket. De som föresprâkar sam arbete med
agor och schejker kom m er a tt gâ ett skrâm m ande
öde till m ötes. Âven de som vâgrar ta upp kam pen
m ot im perialism en och som b etrak tar de kurdiska
prbblem en som skilda frân socialismen âr fiender till
det kurdiska folket. De m âste om edelbart tillintetgöras. D et krâvs för a tt vâr kam p ska bli segerrik.
d) A rbetarklassen: D et âr sjâlvklart a tt det kurdiska
folkets enda bundsförvant âr den turkiska arb etar
klassen. Den m akt som förtrycker det kurdiska fol
ket förtrycker ocksâ arbetarklassen. D et âr dârför
ofrânkom ligt att dessa tvâ grupper förenar sig m ot
förtryck och fascism. H istorien visar a tt de som förtrycks av samma fiende m âste förena sig i kamp m ot
den gem ensam m a fienden. V ârlden âr full av sâdana exem pel.
A tt inte b e tra k ta det kurdiska problem et med nutida idder âr nâstan som a tt slâss m ot dagens moderna vapen med kniv och svârd. V ârlden gâr m ot socialism. D et âr sjâlvklart a tt vârt problem inte kan lösas genom a tt m an skiljer det frân sam tida ideologiska rörelser. Den kurdiska ungdom en bö r vara vâl
m edveten om detta. Vi fâr inte följa e tt fâtal förrâ-
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dare och pâverkas av deras propaganda. Vi m âste
tvârtom vara m edvetna om den roll im perialism en
Spelar i hela variden och sârskilt i M ellanöstern.
D et finns en del vânner som kom m er m ed mycket m ârkliga pâstâenden. »Jag âr socialist m en inte
marxist-leninist», sager de. Vet ni vad det betyder?
Det âr sam m a sak som att sağa: »Jag âr m ânniska
men jag lever utan att âta och dricka.» En sâdan situation strider m ot alla biologiska lagar. D et forsta
pâstâendet, a tt det âr m öjligt att vara socialist utan
att vara m arxist-leninist, strider m ot vetenskapen.
Den socialist u tan det m arxist-leninistiska vapnet
âr döm d a tt misslyckas. Man fâr inte glöm m a a tt
det enda vapen som kan besegra im perialism en âr
m arxism en-leninism en. överallt flyr im perialisterna
d etta vapen.
Nâgra m ânniskor talar om »dem okratisk socialism».
Lât oss genast sâga a tt det inte finns olika slag av so
cialism, t ex extrem , m edel, lângsam, snabb, ete. Socialismen âr den största friheten. Socialism en âr som
m atem atiken. Den âr en ve.tenskap, inte mânga.
Förvisso âr den turkiska arbetarklassen och vârldens arbetarklass den enda bundsförvant det kurdiska folket kan ha. Socialismen âr den enda vâgen
till frihet. A tt det kurdiska folket allierar sig med
den turkiska arbetarklassen och arbetarklassen i he
la vârlden innebâr dârför a tt det kurdiska folket förenar sig med alla sina vânner. A tt skilja det kurdis
ka folket frân den starkaste klassen i vârlden idag âr
liktydigt med a tt lata det tillintetgöras av imperialis
terna. D et innebâr att m an lâgger hinder i vâgen för
nationell suverânitet och fram tida lycka.
Tiden âr mogen för kurdiska intellektuella, författare, artister, tânkare och revolutionâra organisationer a tt klargöra sina stândpunkter. Den turkis
ka socialistiska rörelsen, som âr lângt ifrân chauvinistisk, âr det enda alternativet för det kurdiska fol-
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ket. Turkiska och kurdiska revolutionârer ska inte
missledas av vare sig turkisk bourgeoisi eller kurdis
ka feodalherrar. De kom m er a tt utveckla sin eğen
revolutionâra kraft, och m ed kunskap om sina historiska p lik ter kom m er d e tta a tt ske m ycket effek-

tivt.
Var kam ps klasskaraktâr har nu klargjorts. D en
vâg vi föresprâkar ar den enda vâgen till befrielse för
det kurdiska folket. Om inte den vâgen följs kan
det inte bli tal om befrielse, allra m inst om Kurdistan etableras under im perialistiskt styre och m ed bibehâllna klasskillnader. D en kurdiske p roletâren kan
aldrig vara fri sâ lânge det finns klassm otsâttningar.
G rekland och âven T urkiet borde vara bra exem pel
p â detta. Vem vâgar pâstâ a tt arbetarna dar har frihet? Dagligen sâtts hundratals av dem i fangelse el
ler skjuts. De âr fattiga och utarm ade. Som slavar
har de sâlts till de im perialistiska lânderna. Dessa fak
ta visar a tt arbetarna i e tt land m ed klasskillnader
aldrig kan vara fria.
Det âr e tt slag i ansiktet pâ det kurdiska folket
att önska dess befrielse un d er im perialisternas ledning. En sâdan önskan âr ocksâ e tt slag m ot vârldens arbetarklass.
Vi fâr aldrig glöm m a detta:
I dag âr det ingen skillnad mellan en turkisk fascist
som förtrycker det kurdiska folket och en kurdisk
fascist som förtrycker det kurdiska folket.
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TURKISKA A R BETA RPA RTIET OCH
HÖGSTA DOMSTOLEN

Dom nr 1971/3
D atum 20.7.1971
Aklagaren m ot T urkiska arbetarpartiet
Sam m andrag:
1. I inledningen till konstitu tio n en och i artikel 2
har d et fastslagits, a tt den turkiska staten, bâde territoriet och nationen, utgör en odelbar enhet. A rti
kel 54 förklarar otvetydigt, att varje m edborgare i
den turkiska staten betraktas som turk. D essutom
stadgas i artikel 57 i k o n stitu tio n en , a tt politiska
partier i sina program och i sitt handlande m âste âtIyda principen om statens territoriella och nationella helhet.
2. Aven paragraf 87 i lagen om politiska partier, vilken förbjuder politiska partier a tt efterstrâva en delning av »den turkiska republikens helhet», sam t para
graf 89, som förbjuder partier att havda förekom sten av m inoriteter grundade pâ olikheter i nationalitet, religion eller sprâk och som förbjuder dem att
sprida eller utveckla andra sprâk eller k ulturer ân det
turkiska sprâket och den turkiska kulturen för att
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dârigenom skapa m in o riteter och tillintetgöra nationens helhet, âr paragrafer som stâr i överensstâmmelse med de ovan nâm nda artiklarna i konstitutionen.
3. Om ett p o litiskt partis aktivitet riktas m ot dessa
artiklar eller m ot lagen om politiska partier, innebâr
det a tt p a rtiet i frâga b ry te r m ot ko n stitu tio n en .
4. D et âr stor skilljnad m ellan det program T urkiska
arbetarpartiet antog vid sin forsta kongress 1964
och det sâtt pâ vilket partiet har handskats med
problem rörande m edboıgarna i östra T urkiet.
Av Behice Borans (22) tal fram gâr a tt denna förândring grundas pâ de senaste tvâ ârens hândelser.
I sjâlva verket var tendensen i program m et och vid
den tredje kongressen (som behandlade problem en
i östra T urkiet) a tt b e tra k ta problem en som en frâ
ga om ekonom iska förândringar och psyko-sociala
faktorer. Vid Ijârde kongressen har problem et likvâl behandlats som e tt nationalitetsproblem .
D etta âr ingen förândring av term inologin. A rtik
lar skrivna i EMEK (23) av partiledare och kadrer
före och efter fjârde kongressen avslöjar de verkliga
syftena.
5. F ör a tt kasta m er ljus över âm net kan d et vara av
n y tta a tt ta upp begreppet »nationalitet» till behandling och visa a tt orden »nationalitet» och »folk» anvânds som synonym er. D et fram gâr klart av tal som
hâllits av Behice Boran, Kemal B urkay och Sait Çiltaş a tt dessa ord anvânds synonym t.
Dessa förklaringar (med den m arxistiska term inolo
gin) visar a tt begreppet »det kurdiska folket» som
(22) Behice B oran âr ordförande i T urkiska arbetarp artiet, (TIP).
(23) EMEK âr TIP:s partiorgan.
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det anvands av kongressen inte endast betecknar en
befolkningsm ajoritet, u tan a tt det frâm st âr den
m arxist-leninistiska innebörden av nationalitetsbegreppet, d v s en nations râ tt till sjâlvbestâm m ande
och avskiljande, som avses Man kan ut sın tvekan sa
ğa, att frasen »det kurdiska folket» anvands i stâllet
för »den kurdiska nationen».
I den av kongressen antagna resolutionen havdas
det vidare a tt d et âr ett utslag av den hârskande klassens nationalism a tt b e tra k ta problem en i östra Turkiet som en frâga om regional utveckling. Skâlen till
att fram stâlla saken sâ fram gâr av vad Sadun Aren sa
de i e tt tal pâ T urkiska advokatsam fundets m öte.
Han pâstod vid d e tta tillfâlle a tt det inte enbart var
en ekonom isk frâga utan âven ett nationalitetsproblem och a tt socialister bör stödja denna dem okratiska kam p.
I ovan nâm nda resolution sâgs det a tt det kurdis
ka folket har andra dem okratiska strâvanden utöver
de râttigheter som tillfaller dem enliet konstitutionen, och a tt det kurdiska folket verkligen vill uppnâ dessa.
Det kan vara vârt a tt betânka vad sâdana önskem âl
som star u tan fö r de konstitutionella râttigheterna kan
innebâra. Förklaringen finner vi i en artikel i EMEK
i mars 1971. Dar havdas a tt ». . . det finns en m otsâttning m ellan den exploaterade nationens strâvanden
att vinna politiskt oberoende och att grunda en nationalstat â ena sidan och tendensen till ekonom isk
integrering â andra sidan» och a tt »det endast âr siâlvbestâm m anderâtt i den vetenskapliga socialismens
bem ârkelse som kan lösa denna m otsâttning».
Behice Boran har sagt a tt »kurdernas kam p för sina k o n stitutionella râttig h eter och för frihet kom m er a tt stödjas inom ram en för ko n stitu tio n en och
statens helhet». Eftersom k u rd em a inte kan gâ mis
te om de k o n stitutionella râttig h eter som garanteras
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dem genom deras m edborgarskap, förstâr vi a tt Behiçe Borans ord bara syftar till att dölja de verkliga m otiven. A ndra friheter och rattig h eter ân de
stadgade i ko n stitu tio n en âr oförenliga m ed statens
helhet, och sâledes âr kam pen för dessa andra râttigheter en kamp för a tt splittra landet.
A tt det vi sagt ovan âr vad de avser m ed dem okratiska strâvanden visâr generalsekreterarens tal pâ
kongressen och hafıs artikel i EMEK. T urkiska arbetarpartiets m o tto âr det socialistiska idealet a tt
»splittra för a tt ena».
Inom nationens grânser âr m ânniskor förenade
m ed varandra genom si 11 m edborgarskap och de
utgör en helhet. I fredsfördraget i Lausanne sâgs inget
om kurderna, och de har inte ens om nâm nts i förteckningen över m inoriteter. D e tta âr inte enbart en hândelse, det âr en sanning. Vi finner denna sanning i
dess bâsta form i A tatürks uttalande:
»Idag försiggâr en kam p för a tt hos vissa av vâra
m edborgare och nationaliteter ingjuta id^n om de
kurdiska, laziska och çerkeziska nationerna. D enna
kam p âr en p ro d u k t av det förgângna, av diktaturens
tidsâlder. Vi delar alla en gemensam historia, en gemensam m oral och en gemensam lag», och han tilllade »Turkiets folk, som grundat den turkiska republiken, kail as den turkiska nationen».
Vi kan inte acceptera a tt partiets ordförande anvânder begreppet »folk» om kurderna dârför a tt majoriteten talar kurdiska och âr kurder till sitt ursprung
enligt den officiella folkrâkningsbyrân.
Eftersom det âr om öjligt att tala om andra n atio 
naliteter, att acceptera kurdiska som e tt m inoritetssprâk och a tt tala om nâgon annan kü ltü r ân den tu r
kiska, sâ âr det frâga om a tt exploatera en del av
m edborgarna m ed slagord om kulturella och sprâkliga skillnader. Enligt vâr lagstiftning b ry te r e tt sâdant handlande m ot den natıonella enheten. . .
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Av dessa skâl förbiöd H ögsta D om stolen T urkiska
arbetarpartiet. Partistyrelsens m edlem m ar döm des
till mellan 10 och 15 ârs fângelse.

Den kurdiska frâgan — 4
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SLUTSATSER

K urdem a, som m edvetet har hâllits i efterblivenhet,
har levnadsvillkor som âr lângtifrân tillfredsstâllande eller mânskliga. Jo rd âg an d et och produktionsförhâllandena âr i K urdistan halvfeodala och lângt
efter vâr tid. D en jordlöse kurdiske bönden âr utlâm nad till spekulanter och svartabörshajar. Bankkrediter och lângfristiga jordbrukslân ges till feodalherrar med g o tt förhâllande till regeringen. Den »oorganiserade kreditm arknaden» âr dessa feodalherrars uppfinning och den stâr under deras kontroll.
A ntalet arbetslösa âr y tte rst högt och levnadsstandarden âr m ycket lâg.
K urdistan har faktiskt o m fattande tillgângar pâ
olja och andra m ineraler, och ândâ âr K urdistan till
största delen e tt agrarsam hâlle m ed boskapsuppfödning som den dom inerande sektorn i ekonom in. Men
jo rd b ru k e t bedrivs u nder extrem t prim itiva villkor
beroende p â a tt inga som helst utvecklingsm öjlighete r har bestâtts kurdem a. D et finns inga anstâllningsm öjligheter och antalet fabriker âr för lâgt för att
naturtillgângam a skall kunna u tn y ttjas. G apet blir
större och större i och m ed a tt industrin koncentreras till den turkiska statshalvan och m iljontals dol74

lar investeras i bron över Bosporen och m onteringsindustrier, vilka senare ar antingen till m en för eller,
i basta fail, obehövliga för den turkiska industrin.
Det finns sâledes en m ycket sto r skillnad m ellan
de bâda regionerna. N ationalinkom stens fördelning
ar extrem t orâttvis och oproportionell, bâde i förhâllande till andra regioner och i förhâllande till den
turkiska ekonom in i stort. Vad gâller nationalinkom sten, BNP, ar K urdistans bidrag ansenligt, m edan det
det fâr u t av d etta sitt bidrag ar m ycket m indre. Inkom sten per capita ligger under existensm inim um el
ler p â m indre ân 100 dollar ârligen. Investeringarna
i K urdistan ar inget annat ân »skâdebröd» för a tt râdda ansiktet. K urdistans naturtillgângar anvânds i
den turkiska delen — m en naturligtvis inte för de
turkiska massornas intressen. Som e tt exem pel kan
vi nâm na a tt det finns petrokem isk industri kring
İzm it och oljeraffinaderier likaledes vid M armarasjön Iiksom vid M edelhavskusten, m edan de rikaste
oljekâllorna ligger i K urdistan. Asfalt kan man finna
i K urdistan. D et âr dock bara vâgam a i d e n turk is
ka delen som âr asfalterade, m edan vâgarna i K urdi
stan (om det över huvud taget finns nâgra) âr leriga.
S ituationen âr densam m a pâ alla om râden och
inom alla sektorer av ekonom in. T rots att M ellersta
ö stern s bâsta tobak skördas i K urdistan blandas den
och sâljs i u tla n d e t, m edan »östcigaretterna» görs av
sâmsta sortens tobak. D e tta âr en del av de medvetna försöken a tt fâ K urdistan att fram stâ som fârglöst och im produktivt och att pâlâgga kurderna e tt
m indrevârdeskom plex, fâ dem a tt tro att allt de gör
och âger âr vârdelöst.
I sam band med denna intensiva och system atiska
exploatering har den turkiska regeringen byggt
m ângm iljonfângelser i K urdistan. Bara i U rfa och
Hakkari har fângelser för vardera 10 m iljoner T.L.
byggts u nder de senaste tvâ âren. Man kan undra
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vilka problem som löses m ed dessa dyrbara fângelser i Urfa och Hakkari dar ju folket hungrar, ar elandigt, fö rtry ck t och utan skolor, sjukhus, vâgar eller
anstâllningsm öjligheter. Âven d et faktum a tt det
finns en polisstation i varje hörn pâvisar pâ vilket
sâtt och för vilka ândam âl de offentliga inkom sterna anvânds.
Vi vill ocksâ pâpeka d et faktum a tt statstjânstem ân som blir fö rflyttade till K urdistan fâr en extra bonus. D enna förekom st av koloniala m eto d er i
dess adm inistration visar klart inte bara pâ Kurdistans lâga levnadsstandard och pâ svârigheterna i eko
nom in u tan ocksâ pâ d et faktum a tt K urdistan faktiskt ar en koloni. M edan tjânstem ân som arbetar i
K urdistan e tt eller tvâ ^r fâr extra bonus ges kurderna, som lever dar hela sitt liv under bedrövliga och
beklagansvârda förhâllanden, bara to rty r — ingenting m era, ingenting annat.
K urdistan styrdes i m ânga âr som förbjudet omrâde. Â nnu i dag finns det i K urdistan sâdana omrâden, sâsom det »arabiska bâltet». D e tta âr helt lagvidrigt. D et resulterar bara i större besvâr, osâkerhet
och ângslan hos kurdem a. Till K urdistan förvisas
statstjânstem ân frân vâst som döm ts villkorligt för
försum lighet eller b ro tt i tjânsteıı. Som om kurdernas lidanden inte redan var nog âr de ocksâ tvungna
a tt ta hand om andras dâliga elem ent. Dessa förvisade fâr sm inkom st frân de oskyldiga kurderna. Resulta te t blir a tt m utor, nepotism och alla sorters missbruk och orâttvisor blir vardagligheter och realiteter
i K urdistan. Den vanliga filosofin pâ offentliga inrâttningar, »kom igen i morgon», gâr folket pâ nerverna. D et âr ocksâ viktigt a tt lâgga m ârke till a tt de
polism ân som âr dâr för a tt skydda folk och upprâtthâlla ordningen o fta âr inblandade i smuggling och
oegentligheter. O rsaken till a tt m an b ru k ar anklaga
k u rd em a för vapensmuggling âr en önskan a tt vâcka
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m isstankar om a tt k urderna har k o n ta k te r m ed frâmm ande m akter.
Som ett resultat av dcnna smuggling och det ökande antalet b ro tt kan lag och ordning inte upprâtthâllas. De kom m andos som ersâtter sociala och ekonom iska âtgârder för att u p p râtthâlla lag och o rd 
ning terroriserar bara den kurdiska befolkningen
med ofta âterkom m ande to rty r och m isshandel.
Under de senaste âren har de gamla by- och distriktsnam nen b ytts ut m ot nya. D etta ger upphov
till ytterligare svârigheter för befolkningen som antingen inte kan uttala de nya nam nen eller ocksâ
helt enkelt glöm m er bort dem. Dâ m ânniskom a nâr
de vânder sig till allm ânna inrâttningar anvânder sig
av de gamla nam nen ger d etta upphov till en hel serie förseningar och missrâkningar. Likasâ blir en
som inte kan tala turkiska utan bara kurdiska b em ö tt
med förolâm pningar och orâttvisor. Polisen utövar
pâtryckningar pâ dem som talar kurdiska och d e tta
skapar spânningar.
Hâlso- och socialvârden i K urdistan befinner sig i
ett öm kligt tillstând. Folks hâlsotillstând ligger lângt
under genom snittlig Standard. D et finns inte tillrâckligt med nâring. Pâ grund av den bristande kontrollen âr vattenkanalerna fulla m ed bakterier och mikrober. O ftast anvânds sum pvatten eller ohâlsosam t
brunnsvatten, vilket leder till epidem ier. B ostâderna
âr prim itiva och ohâlsosam m a. I de flesta fail bor
m ânniskor och djur tillsam m ans. D jurspillning an
vânds som brânsle vid uppvârm ning och m atlagning.
Födelsetalet âr högt, m en epidem ier och dâliga hâlsoförhâllanden ger ocksâ m ycket höga dödstal. En
sâdan hâlsovârd blir resultatet av en allom fattande
rasistisk politik.
Hâlso- och sjukvârden i K urdistan âr, i överensstâm melse m ed den existerande exploateringsm ekanismen, bara delvis sam hâllsskött och lamslâs av
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den privata konkurrensen. M ycket fâ sjukhus och
sjukvârdscentraler âr till nâgon hjâlp, eftersom de
inte har tillrâckligt m ed personal, lâkare eller m ateriel och saknar effektivitet och kontroll. Bara sjukvârdspersonalen har dragit n y tta av proklam erandet av »katastrofom râden» eller »speciella om râden».
Som en konsekvens av d e tta âr k urdem a, som hâlis
i efterblivenhet och djup fattigdom , vana a tt soka
skydd och sâkerhet i m ystik och m etafysik. Vid
sjukdom anvânds alla sorters vidskeplighet, dock
förgâves. R egnböner âr e tt vanligt fenom en under
to rrperiodem a.
Byggnads- och bostadsproblem en m ed alla dess
konsekvenser âr stora och det tycks som om en lösning âr om öjlig u n d er nuvarande förâllanden. M edan
turkiska m edborgare hâm tas frân vâster och frân
Svarta Havsregionen för a tt befolka de nya m oderna b y a m a i K urdistan b o r det kurdiska folket fortfarande i sina prim itiva hyd d o r och i sina g ro tto r, dâr
de för e tt elândigt liv. En vanlig m etod âr a tt kurder ibland förvisas till de turkiska regionem a. (Ovan
har vi sagt a tt tu rk ar flyttas till de m oderna byarna. Vi âr aldrig m otstândare till de arbetande tu r
kiska m assom as intressen och skulle vilja offra vâra
liv i a rb etet p â a tt sâkra b â ttre levnadsförhâllanden
ât dem . leke desto m indre m âste vi inse de m otsâttningar m ellan folken som m edvetet skapas av de styrande klassem a. De kurdiska och turkiska revolutionârerna borde avslöja sâdana m anövrer för sina respektive folk.)
De otillrâckligheter som m an kan se pâ alla om râ
den och i ali samhâllsservice kan m an ocksâ finna
nâr det gâller offentliga byggnationer. Med tanke pâ
de geografiska villkoren i K urdistan âr allt som gjorts
m ycket betydelselöst. A llm ânna kom m unikationer
existerar knappast och vâgarna âr y tte rst prim itiva.
E tt m ycket litet antal broar, som dessutom âr sma78

la och farliga gör tillsam m ans med leriga och sandiga vâgar, som inte âr asfalterade, att tran sp o rtern a
blir svâra och hâlis pâ en m inim inivâ. K urdistan
som o m fattar 1/3 av T urkiet har bara 1/6 av landets
alla vâgar. Med tanke pâ a tt de vâgar som finns âr dâliga och ocksâ m ed tanke p â de geografiska villkoren âr denna siffra i verkligheten ânnu m ycket mindre. Huvudvâgar och flygfâlt byggs huvudsakligen för
militâra behov. En annan realitet âr det outvecklade m asskom m unikationssystem et.
Turism en erbjuder mânga problem . U tlândska turister kom m er huvudsakligen för a tt se K urdistans
fattigdom och n aturskönhet. Skâlet till a tt stânga
K urdistan för utlândska tu rister u nder m ânga âr
âr a tt m an vill dölja denna fattigdom och under ti
den fullborda assimileringen.
Regeringen har alltid sett pâ kurdem as kamp för
ett anstândigt liv m ed m isstânksam het och förlitat
sig pâ vâld. F ör a tt förvrânga eller dölja fakta har
detta kallats »regionalism». D et âr verkligen chockerande att veta a tt kurdernas râttvisa krav i vissa
kretsar benâm ns som »kom m unistinspirerade» samtidigt som de i andra kallas »feodal regionalism» el
ler »islamism». Ingen talar nâgonsin om sanningen. I
de flesta kretsar försöker m an ty sta kurderna med
sâdana hâr anklagelser. I sjâlva verket âr kurdernas
kamp en öppen kam p som de inte försöker dölja pâ
nâgot sâtt. K urderna som broderligt stöder folkens
i M ellersta ö s te rn kam p för oberoende kâm par ock
sâ för a tt kunna bestâm m a över sina egna angelâgenheter.
Alla de sâtt som prövats för att lösa det kurdiska
problem et âr lângtifrân realistiska eftersom de introducerats u tan nâgon analys av om râdets etniska och
socio-ekonom iska bas. Ândâ fınner de âventyrliga,
rasistiska och fascistiska kretsarna i T urkiet att det
nuvarande tillstândet i K urdistan âr »mer ân nog» och
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föresprâkar antingen en fullstândig fo lkutrotning
eller ocksâ kurdernas utvisning i u tb y te m ot de kazakiska och kirgiziska folk som lever i andra lânder.
De skriker ut parollen om »att inte ge kurderna vapen eller sâdana poster a tt de kan skaffa sig vapen».
Sâdana k o rru p ta och chauvinistiska idder har alltid
u p p m u n trats och helhjârtat stötts av regeringar med
rasistiska tendenser.
Den kurdiska befolkningen befinner sig nu i ett
förtvivlat tillstând dârför a tt de alltid har betraktats
som frâm lingar och blivit drivna in i e tt m edeltida
m örker. Sâdana id^er och principer har skapat bade
hat och besvikelse. I de flesta fail har folken blivit
pâtvingade etniska grâl och konflikter. Dagens kurder ar helt och hâllet m edvetna om a tt det âr de som
under krigstid sânds till fronten m edan de under fredstid alltid bildar eftertruppen.
För a tt lösa de bestâende problem en m âste den
kurdiska verkligheten ges vederbörlig uppm ârksam het. Om vi analyserar K urdistans realiteter finner vi
sak er som helt stâr i m otsâttning till dagens praktik:
Enligt den officiella statistiken frân den senaste folkrâkningen finns det 4 m iljoner m ânniskor i Kurdistan som inte kan tala nâgot annat sprâk ân kurdis
ka. D etta lâter inte sârskilt bra m ed tanke pâ fifflet
vid folkrâkningarna. Likasâ lyssnar kurderna uppm ârksam t och m ed sto rt nöje p â radioprogram
frân Persien, Irak, Sovjetunionen, E gypten och de
östeuropeiska lânderna. Orsaken till detta âr a tt
inga kurdiska radioprogram âr tillâtna i T urkiet. Det
âr inte bara de som endast talar kurdiska som lyss
nar pâ de kurdiska program m en utan ocksâ de som
âven talar turkiska, sâsom universitetsstuderande
och akadem iker. A tt lyssna till sitt eget sprâk, sin
eğen folkm usik, dikter, historier, tal och fâ sina litterâra behov och önskem âl tillgodosedda âr absolut
nödvândigt. Avsaknaden av kurdiska radioprogram
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frân T urkiet gör a tt kurderna kanner sig osâkra och
alienerade och gör dem sym patiskt instâllda till utlânningar och m isstânksam m a m ot den turkiska statens uppriktiga och ârliga avsikter. Den grova och
osm anliknande âtgârden a tt förbjuda lyssnandet pâ
utlândska kurdiska radioprogram far folket att förlöjliga regeringen och far faktiskt den m o tsatta effekten genom a tt folk ten d erar a tt lyssna till antiturkiska program o fta och regelbundet. K urderna
vill ju hora sitt eget sprâk, sin eğen m usik, tro ts detta grova förbud. Det har ar nâmligen ett socialt och
naturligt fenom en som inte kan stoppas. Artificiella m etoder kan inte bli effektiva.
En annan âtgârd m ot dessa radioprogram frân
fascisternas sida âr u p p râttan d e t av m ânga oanvândbara radiostationer i K urdistan. Stationerna i Kars,
Van, D iyarbakir, Elazig, G aziantep, Erzurum som
sânder program pâ ett sprâk (turkiska) som kurderna
inte/förstâr, kanner till eller tycker om , som sânder
reklaminslag för privatföretag och svartabörshajar.
Men det âr en sak de kurdiska revolutionârerna
bör kom m a ihâg. D et âr de arabiska radiostationerna som sânder kurdiska program . Bara arabiska nationalister kan dra n y tta av den turkiska fascismens
sorgliga försök a tt upphâva det kurdiska sprâket.
Kairo och Bagdad försöker genom att dra n y tta av
turkiska felgrepp bli kurdernas om vârdare och uppm anar, m ed parollen om »kurdo-arabiskt broderskap»,
kurderna a tt förena sig under araberna för a tt frâmja deras sak. D etta âr den nya fördolda form en för
arabisk m ysticism och den arabiska kulturim perialismen som under ârhundraden har undergrâvt vârt
nationella m edvetande. Den arabiska ideologi som
vill och försöker se sym patisk och oskyldig ut âr i
grunden rasistiskt aggressiv och expansionistisk och
dârm ed im perialistisk. Sâ m an m âste vara uppm ârksam pâ det som karakteriserar den arabiska nationa-
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üşm en (det s k B aas-partiet):
lite grand av karlek med lite av stolthet och att
âtervinna
blandat m ed m arxism , rasism och islamism
lite grand av aşka, lite grand av rök och Palestina
har ar den, den arabiska sociaüsm.

D et ar e tt kant faktum att arabem a behandlar sina
m inoriteter och speciellt kurderna pâ e tt m onstruöst
och nedsâttande sâtt, tro ts sin o m fattan d e propagan
da.
Vârldens folk kânner till kurdernas (förutom ett
litet antal kollaboratörer) heroiska kam p m ot den
arabiska im perialism en för a tt uppnâ sina râttigheter och för a tt fa m öjlighet a tt leva e tt anstandigt
üv och de stöds av vârldens fredsâlskande folk. Det
ar vâr obestridliga râtt att slâss för enheten m ed vâra bröder som m ed tvâng har blivit skilda frân oss,
och vi kom m er a tt slâss envist och kom prom isslöst.
Vi m âste ocksâ vara försiktiga och beredda gentem ot den iranske d iktatorns propaganda. K urderna
âr inte en del av den iranska rasen som nâgra vill lâta pâskina. K urderna âr helt och hâllet en sârskild
nation.
De vetenskapliga realiteterna stâr ö ppna för oss.
K urderna har under hela sin existens haft e tt eget
sprâk. D et kurdiska sprâket tillhör den indoeuropeiska sprâkfam iljen. Âven om den innehâller m ânga ord
av persiskt ursprung, beroende pâ de talrika kontak terna, kan det inte blandas ihop med nâgot annat
sprâk eftersom det har sitt eget sârskilda ordförrâd
och sitt eget gram m atiska System. K ort sagt, kurdis
ka âr e tt sjâlvstândigt och sârskilt sprâk precis som
franska, arabiska, turkiska, ete. ete. M edan M inorski
skriver a tt kurdiskan âr ett sprâk som u tan tvekan
âr helt skilt frân andra sprâk, sâ erkânner den frans-
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ke filologen M organ, som har arb etat med det kurdiska sprâket, sanningen, och tillâgger: »Kurdiskan
âr utan tvekan e tt sjâlvstândigt sprâk m ed sina egna
unika kânnetecken. Aven om det âr ett systersprâk
till persiskan, âr det dock âldre.»
Som vi ovan har försökt sam m anfatta sâ âr alla de
inrâttningar och âtgârder som införs i K urdistan en
integrerad del av assim ileringspolitiken. Och som vi
vet har de inte ö p p n at nâgon dem okratisk vâg m ot
en lösning. A llm ânt sett âr det kurdiska problem et
som e tt blödande sar. D et borde vara e tt grundlâggande problem för alla de m ânniskor som utgör de
dem okratiska och patriotiska krafterna. D et âr ett
grundlâggande problem , inte bara för T urkiet utan
för hela M ellersta ö s te rn , som borde ges högsta prioritet.
U tan ett accepterande och analyserande av den
kurdiska verkligheten m âste varje reform , varje revolution och varje rörelse i T urkiet bli ensidig och
ofullkom lig. Den kan inte fâ nâgon grund utan kommer a tt svâva fritt i luften. Som en konsekvens av
detta kan dem okratin i T urkiet bara stâ pâ e tt ben,
och allting bestâm s under m ördargeneralernas hege
moni.
Det âr utan tvekan kurderna som bâst kânner till
det kurdiska problem et. K urdistans liv och det Sys
tem som i dag behârskar landet. D et âr de kurdiska
intellektuella som m âste skapa den kulturella enheten och mâste initiera sitt eget folks utveckling. Det
hâr âr det enda sâttet att slâ tillbaka kulturim perialism och exploatering. F ör det hâr ândam âlet m âste
alla kurdiska partier, förbund och sam m anslutningar
förena sig och fora kam pen tillsamm ans. M ânniskor
och sam m anslutningar som inte kan acceptera detta
och som tân k er sig den kurdiska rörelsen som varande icke-socialistisk kan ge sig av. Ingen har râtt a tt
lura eller u tn y ttja den hâr stackars nationen. N yckeln
83

till framgâng ar enighet. M edan vâra fiender förenar
sig kan vi inte slâss individuellt, en och en, om vi inte
vill lata oss förslavas. Vara grâJ m âste vi hâlla inom
fam iljen. Vi fâr inte betvingas av den vrede och de
m issförstând som im perialisterna har skapat.
Vi vet a tt fakta inte kan döljas, a tt floder inte kan
flyta baklânges, v iv e t ocksâ att historiens och den
sociala utvecklingens gâng inte heller kan stoppas, och
vi kom m er aldrig, till skillnad frân de turkiska fascisterna, a tt avvika frân denna sanningens vâg. Alla
fâllor och hinder kom m er a tt skada dem som har
lagt ut dem sâ lânge som vi sjâlva ar râttvisa och
k orrekta. Vârt folks fiender, vare sig de âr turkar, araber, persier eller kurder kom m er a tt försvinna under
historiens gâng, liksom folk har gjort före dem . Men
d et kurdiska folket lever och kom m er a tt fo rtsâtta
a tt leva i evighet. Folkets fiender âr dom da till undergâng. Individer dör, m en folket lever. H istorien
som naturlag lâr oss d e tta .

Det kurdiska folket utgör en betydande befolkningsgrupp i Vâstasien. A ntalet uppgâr
to ta lt till om kring 1 6 m iljoner och de bor
pâ en yta ungefar lika stor som Sverige.
K urdistan ar ingen eğen stat. Det ar delat
pâ fyra lânder — Turkiet, Iran, Irak och Syrien — och i vart och e tt av dem utgör de en
m inoritet av befolkningen.
I böken behandlas den kurdiska frâgan i
Turkiet, dar ungefar hâlften av den totala
kurdiska befolkningen bor.
MAHMUT BAKSI, sjâlv frân kurdiska de
len av T urkiet, f 1944, journalist och författare ar f n b o satt i Sverige.
Flera av hans böcker ar förbjudna i T ur
kiet. Efter publicering av en bok om det
kurdiska folkets historia döm des han 1971
till 15 ârs fângelse för a tt h a g jo rt »kurdisk
propaganda i tidningar och böcker». I T ur
kiet existerar ingen »kurdisk frâga», varför
den som tar upp kurdernas förhâllanden i
lan det enligt Iag kan dömas till 15 ârs fâng
else.
Baksi flydde till V âsttyskland dar det
finns en sto r grupp turkiska och kurdiska
arbetare. Han beviljades asyl. Men efter att
ha gett ut en bok om hur hânsynslöst de
turkiska arbetarna utnyttjas i V âsttyskland
fick han besked a tt lâm na landet inom
dağar. 1972 kom han dârför till Sverige..

