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FAŞİST DARBENİN 6 YILI

Hatırlanacağı üzere,12 Ey¬

lül 1980 günü bir darbey¬

le iktidarı gasbeden milita¬

rist türk generalleri,parlemen-

toyu dağıtarak askeri faşist

bir diktatörlük kurdular.Peş-

peşe yayınladıkları emirname¬

lerle tüm yerlerde (yetkile¬

ri genişletilmiş) sıkıyönetim

ilan edildi. Her türlü demok¬

ratik hak ve özgürlükler yok

edildi,grevler yasaklandı

»İSK.TÖB-BER ve diğer de-

mekratik kitle örgütleri kapa¬

tıldı,yöneticileri tutuklandı,

sesyalist,devrimcı ve yurtse¬

ver yayın organları yasaklan-

dı,burjuva basınına sansür

kondu.Bir avuç tekelci ve ge¬

neralin dışında tüm kitlelere

politika yasaklandı.Yüzbinler-

ce devrimci yurtsever kişi

göz altına alındı,tutuklandı,

işkenceden geçirildi.Türkiye

ve Kürdistan'ın her tarafında

faşist toplama kampları ku¬

ruldu.Askeri mahkemeler,

tehdit ve şantaj dolu düz¬

mece iddianameler hazırlandı,

ağır cezalar yağdırılmaya baş¬

ladı.Sistemli bir şekilde sür¬

dürülen işkencelerde ve idam

sehpalarında yüzlece devrimci

şehit edildi.

Ama .faşizmin tüm iğrenç

baskı ve işkenceleri amacı¬

na ulaşamadı.Askeri toplama

kampları insanlık onurunu

yükseklerde tutan, faşizme

boyun eğmeyen devrimciler¬

in direnişlerine sahne oldu. Di¬

yarbakır ve daha birçok zin¬

danlarda Kürdistan halkının

ulusal devrimci davasını yü-

celten.hayatlarını faşizme

karşı dişe diş bir kavgayla fe¬

da eden yiğit yurtseverler u-

lusal kurtuluş savaşımımızın

birer simgesi oldular.

Demokrasiyi kurtarmak'

iddiasıyla geldiklerini ileri sü¬

ren faşist generaller bir sü¬

re sonra siyasi partileri de ka¬

pattılar ve yöneticilerine on

yıl süreyle politika yapma

yasağını getirdiler.Ancak

bundan sonra burjuva parti¬

lerinin şeflerinde bazı homur¬

danmalar başladı.Ozamana

kadar bazı sol hareketler de

rejime faşist demiyerek ge¬

nerallerin verdikleri söze kan-

dılar.Ama cunta kimseyi af

etmedi ve kendisine karşı o-

lan tüm muhalefeti safdışı

ederek devleti baştan aşşağı-

ya yeniden örgütlemeye ve

biçimlendirmeye koyuldu.

TRT,yargı ve üniversite ö-

zerkliği kaldırıldı.Devlet De¬

netleme Kurulu,Milli Güven¬

lik Kurulu,Kensey,Cumhur-

başkanhğı ve Genel Kurmay

parlamentonun üstünde birer

diktatörlük aracı haline geti-

rildi.DGM.Olağanüstü Hal Ya

saları ve daha birçok önlem¬

lerle devlet aygıtı daha otori¬

ter ve baskıcı duruma geti¬

rildi.Bundan sonra da geri¬

ci 1982 'anayasası halkları¬

mıza dayatılarak cuntanın ba¬

şı Evren Cumhurbaşkanı ilan

edildi ve diğer diktatörlük a-

raçları yasayla kurumlaşt iril¬

di.

BAZI EKONOMİK

SONUÇLAR

Faşizmin sivri ucu

işçi sınıfı ve Kürdista'na yö¬

neldi.Bu amaçla cuntanın ilk

işi,işçi ücretlerini dondur -

mak, kazanılmış tüm hakla¬

rı geri almak ve ek9nomi ile

ilgili kararlan tekelci burju¬

vazinin örgütlerine bırakmak

ve Kürdistan halkının üzerine

yürümek oldu. Bu nedenle

cuntadan en fazla zarar gören

işçi sınıfı ve Kürdistan halkı¬

dır.

Enflasyon süreklilik kazan¬

dı. Artan fiyat artışlarına kar¬

şılık işçi ve emekçi ücretle¬

ri düşmeye devam etti. Son

6 yılda işçi ücretlerinde ger¬

çek düşme %50'yi aşarak

1975 yılı düzeyinin altına

düştü. Buna karşın tekelci¬

ler kârlarını aynı yıllarda,

onlarca kat arttırarak en iyi

dönemini yaşadılar.

Büyük tekellerin sözcüleri

enflasyonun gerçek nedeni o-

larak işçi ücretlerindeki artı

şı ve dünyada artan petrol

fiyatlarını göstermeye çalıştı¬

lar. Buna dayanarak işçi üc¬

retlerini dondurdular, dünya¬

da petrol fiyatları düştü ama,

enflasyon yine de artmaya de¬

vam ediyor. Bu da gösteriyor-

ki, ekonomik bunalım, tekel¬

lerin aşırı kar hırsından ye ser¬

mayeyi yoğunlaştırmak iste¬

mesinden kaynaklanıyor.

Faşist, cunta, işçiler ve e-

mekçiler ü/.erinde bu kadar

baskı, katı iş kuralları, yoğun

sümürü ve kitleleri sefalete

itmesine rağmen ekonomik

bunalımı atlatamadı. Hayat

pahalılığı, açlık ve yoksulluk

kol geziyor. Son 6 yılda top¬

lam işsiz sayısı 3 milyon ar¬

tarak 4,5 milyonu buldu.

Bu rakam toplam işgücünün

%21 gibi bir oranını oluştu¬

ruyor. Türk parasının değeri

dış paralara karşı her gün

düşmeye devam ediyor. Ve

nerede duracağı belli değil.

Türkiye'nin dış borcu 30 mil

yar dolara yaklaşıyor ve yılda

3,5-4 milyar dolar dış borç

ödeme yükümlülüğü altına

giriyor. Yatırımlar azaldı, orta

sınıflar iflasa sürüklendi.

Bundan sonra da hangi bur¬

juva hükümeti gelirse gelsin,

uygulayacakları ekonomik

politikalar bunalımı atlata-

maz. Çünkü Türkiye'nin eko¬

nomik bunalımının temel kay

nağı yapısaldır. Bünya kapi¬

talist ekonomisiyle bütünleş¬

me sürecine giren geri ve ba¬

ğımlı bir sanayiye sahip Tür¬

kiye, İMF'nin egemenliğine

girerek sürekli bir dış borç¬

lanma yoluna girdi. Bu yol¬

dan geriye dönüş ve ekono¬

mik düzlüğe çıkması kapi¬

talist düzende mümkün değil¬

dir. Emperyalistleşme çabala¬

rının önünde engeller var. Dış

pazar bulamıyor. Bu neden¬

le tüm gücüyle sömürgesi olan

Kürdistana ve işgal altında tut¬

tuğu K. Kıbrıs'a yükleniyor.

Sömürgeci-tekelci ilişkiler

ülkemizin zenginlik kaynakla¬

rını soyuyor, üretici güçlerin

gelişmesini engelliyor. Kürdis¬

tan ekonomisi yıkıma uğratı¬

larak sömürgeci-tekelci burju¬

vazinin ihtiyaçlarına göre bi¬

çimlendiriliyor. Son yıllarda

Bevamı sayfa 11" de

TSK MK'nin, organ ve üyelerine ilettiği

genelgenin bazı bölümlerini, taşıdığı ta¬

rihi önemden ötürü okurlarımıza sunmayı

gerekli gördük.
H--:>iya Gel Redaksiyonu

TÜM ORGAN VE tn Lı_ERE

Bilndiği gibi KİP-GBK ve TKSP- Roja Welat, yayınladık¬

ları 'Birlik Deklerasyonu' ile Tevgera Sosyalist a Kurdıs¬

tane çatısı altında birleşmeye karar verdiklerini açıklamış¬

lardı. Buna bağlı olarak yürütülen örgütsel birleşme çalış¬

maları da sonuçlandı. Ve TSK Merkez Komitemiz, tarihi

öneme sahip ilk toplantısını yaptı. Ülke, bölge ve dünyadaki

durumu değerlendiren Komitemiz, düşmana karşı savaşın

gflişritilmesi ekseninde ideolojik-politik birliği» pekiş tiril-

nıi'si ve örgütsel inşanın sağlamlaştırılması için gerekli karar¬

lar aldı. Önüne somut hedefler koydu. Devamı s. 5'U



İşçiler, emek çiler, yoldaşlar!

Heviya Ciel'in ilk sayını eli¬

nize geçiyor HPviyu Gel'in

türkçesi halkın umudu de

inektir Ancak O'ııun unlum

ve önemini, devrimci süreçle

ki yerim, halkımızın huğ imsiz

lılı ve özgürlük savaşımı ııılaki

işlevini, hımunla tanımlamaya

çalışmak doğru değildir Çün¬

kü O, esus unlumun, çıkısını

belirleyen nedenlerde, seslen¬

direceği pıtlilik perspektifler

de, izleyeceği yayın politika¬

sında ve hu öğelerin diyalek¬

tik bir bütünlük halinde yu-

şıımla bağlantılarının kurulma

sındu bulacaktır. Ki O'ııun,

gerçek anlamda halkımızın u

muılu oluşunu karekterize e

decek olgular da bunlardır

Hu bakımdan çıkarken, bu

unsurlun una hullurıylu uma

kısu ve özlü bir hiçimde irde¬

leyerek Heviya Gel'in doldur

maktu olduğu boşluğu, açl ığı

yeni çığırı ve üstlendiği tarihi

sorumluluğu yerli yerine o-

turt inak gerekir.

I ler.şeyden önce HPviyu Gel

geçmişin derinliklerine, buna¬

lım surecinin nedenlerine yö¬

nelen köklü eleştirel yaklaşım¬

ların yarattığı devrimci biri¬

kimlerin bir ürünüdür. Hu nes¬

nel gerçeklik, aynı zamanda

O'nun çıkışını hazırlayan te¬

mel hır faktördür. Ancak İle

viya Gel. bunun yanışını söz¬

konusu eleştirel yaklaşımların

yapılarında geliştirdikleri çö¬

zümlemelerin de bir ifadesi¬

dir. Çünkü O. yıllardır 'birlik'

adına işçi sınıfımızın. halkımı

zın saf ve teiniz duygulumu

sömüren birlik tüccarlarına

karşı, somut ve tarihi bir adı

mı seslendiriyor. Kitlelerin

özlem ve istemlerine bugün i

çin alternatif düzeyde olmasa

bile güçlü bir yanıt veriyor.

Devrimci ve yurtsever hareke¬

ti tehdit eden çürüme ye. ko¬

kuşma ve saı rulmularu inat,

bunalımdan çıkış yolu gös

terıyor. özverinin cisiınles tir-

diği onurlu ve örnek bir dav¬

ranışı simgeliyor. Dolayısıyla

Heviya Gel. devrimci sürecin

ilerleyişini hızlandırıyor, onu

geriye çekmek isteyenlerin

hayal dünyalarını yıkıyor ve

kimilerinin paslı silahlarını el¬

lerinden alıyor. Daha da ö -

nemlisi O, Kürdistan devrim

vi ve yurtsever hareketinde

yeni bir dönemin kapılarını

ditiliyor.

Diğer yandan Heviya Gel'

ÇIKAKKEN
v

in çıkışı, sömürgeci faşist

diktatörlükle Kürdistan halkı,

Türkiye işçi sınıfı ve emekçi

yığınları arasındaki suvasımdu

dinamik değişmelerin yer aldı.

ğı bir döneme rastlıyor. Sapla

sumun yoğun bir biçimde ayrı

şıyor. Yığınların artan basıncı

burjuvaziyi zorluyor. Zorla¬

nan burjuvazi iktidarını sürdür¬

mek, 'misalıi milli' sınırlarını

korumak için çok yönlü oy¬

nuyor. Sosyalist, devrimci ve

yurtsever güçleri ise, ciddi sı¬

navlar bekliyor. Hu durum,

lleviyu Gel'in kapılarını urulu-

dığı dönemin özgün yapısın¬

dan kaynaklanan güçlükleri,

daha bir göze bat iriyor. O'nun

omuzludığı görevlere tam-

buşka bir anlam kazanıl iriyor,

yükünü daha da ıığırluştırıyor.

Ayrıca bunu. O'nun yüklendi¬

ği ikili görevin (kadrolara ve

kitlelere yol gösterme ve ses¬

lenme görevini ııı beraberinde

getirdiği zorluklanda eklemek

gerekir.

Ancak Heviya Gel, bu ve

buna benzer güçlüklerin yanı

sıra zorlu bir silaha sahip¬

tir: 'Birlik Deklerasyonu' nda

ifadesini bulan ideolojik-poli-

tik çizgi.. Kuşkusuz 'Birlik

Deklerasyonu' nda belirlenen

ideolojik- politik ilkeler, açıl¬

maya, teorik tezler haline ge¬

tirmeye muhtaçtır. Ve bunda

Hîviya Gel'e önemli bir görev'

düşüyor. Üstlendiği sorumlu¬

luğun büyüklüğünü kavrayan

Heviya Gel, bu onurlu göre¬

vin üstesinden gelecektir. Kal-

dıki sözkonusu ilkelerin doğ¬

ruluğu ve duruluğu, O'nun

bu işlevi yerine getirmesini

kolaylaştıracak, O'na güç ka¬

tacak ve O'nun saygınlığını

artıracaktır.

Ne ki, ideolojik mücadele

ve yetkinleşmede önemli bir

araç işlevi görecek olan Hevi¬

ya Gel'in görevini, sadece bu¬

nunla sınırlamamak gerekir.

Çünkü O, herşeyden önce

burjuva ideolojisine karşı sava

şımda kesin üstünlüğü sağla¬

mak, sömürgeci ideolijinin etki¬

lerini kırmak durumundadır.

Marksizm-leninizmin evrensel

planda burjuva ideolojisine

karşı sağladığı üstünlüğe rağ¬

men bu kaçınılmazdır. Çün¬

kü hayatın her alanında işçi

sınıfı, ulusal ve sosyal kurtu¬

luş güçleri ile emperiyalizm

ve gerici güçler arasında kı-

yasiya bir savaş var. Ve her

ülkenin özgül koşullarına göre

biçimlenen bu savaşı, bilim¬

sel dünya görüşünün evren¬

sel birikimlerini hovardaca

harcamakla kazanmak müm¬

kün değildir. Çünkü bu sava¬

şı kazanmanın temel şartı,

marksimz-leninizmi ülkenin

somut koşullarına doğru ve

yaratıcı bir şekilde uyarlamak

elde edilen bulguları, ulusal

kurtuluş savaşımızın tarihsel

deneğimleri ve bizatihi yaşam

la bağlantılı bir biçimde ele al

mak ve bunu sürekli geliş¬

tirmektir. Ancak böyle bir

yaklaşımla, sömürgeci ideolo¬

jinin etkileri kırılabilir, onun

kat kat üstün olan propagan¬

da olanaklarına karşı ideolo¬

jik üstünlük sağlanabilir, sömü¬

rü mekanizmasının çirkin yü¬

zü gereği gibi teşhir edile¬

bilir.

İkincisi Heviya Gel, küçük

burjuva reformist' sol' tekter

ve ideoljik ekseni 'miliyetçi-

lik' olan görüşlerle cebelleş¬

mek, bu görüşleri etkisizleş¬

tirmek görevi ile karşı karşı¬

yadır. Heviya Gel, bu göre¬

vin yerine getirilmesinde, ide¬

olojik mücadelenin politik

dostluk zemininde tutulması

konusunda ısrarlı olacak, il¬

kel, duygusal ve seviyesiz tar¬

tışmalara itibar etmeyecek;

devrimci-yurtsever güçler ara¬

sında canlı bir diyalog ve

yapıcı bir tartışma ortamının

yaratılması için azami çaba

harcıyacaktır. Ancak O, ideo¬

lojik mücadeleyi duygu ve ih¬

tiraslarına, dar grupçu çıkan¬

lara alet edip süreci bulan¬

dıran eğilimlere, ideolojik sa¬

vaşım ile politik dostluğun

diyalektik bağını kavramıyan¬

lara karşı da ilkeli ama acı¬

masız bir mücadele sürdüre¬

cektir.

Üçüncüsü ve daha da önem¬

lisi Heviya Gel, toplumsal ge¬

lişmenin hızlı akışına uygun

olarak sürekli bir biçimde

kendisini yenilemek yeni ve

ileri fikirlerin yaşamla bağlan¬

tısını kurmak zorundadır. Bu,

hem ideolojik yetkinleşmenin

teminatıdır; hem de merkez

organı olarak O'nun, kadro¬

ları silahlandırması, onlara yol

göstermesi ve kitlelere etkin

bir şekilde seslenebilmesi bakı

mından önemlidir. Hatta O'

nun kollektif bir propagandist

ajitatör ve kollektif bir örgüt-

leyici olabilmesi de, bir yönüy

le buna bağlıdır. Ki devrim¬

ci bir yayın organı açsından

sadece bu ilkenin yaratıcı¬

lıkla hayata geçirilmesi başlı

başına bir olaydır. Ve bu ko¬

nuda, kimilerinin yaptığı gi

bi çok şey yazmak müm¬

kündür. Ancak bizim için ge¬

rekli olan, bilinen şeyleri

tekraralamak değil; bu ilke¬

nin özüne uygun yaratıcı,

araştırıcı, gerçekçi ve örgüt-

leyici bir anlayışı esas almak,

ideolojik çalışmalarımızı ha¬

yatın canlı pratiği içinde sor¬

gulamaktır.

Açıktır ki bu, yayın poli¬

tikasıyla yakından ilintilidir.

Ve HĞviya Gel'in seslendir¬

diği politik perspektifler bakı¬

mından güçlü bir silaha sahip

olmuş olması ne kadar ö-

nemli ise, bu silahın sürek¬

li atışa hazır hale getiril¬

mesi, yerinde, zamanında

kullanılması ve ustaca hedefe

isabet ettirilmesi de bir o ka¬

dar önemlidir. Bunu belirle¬

yen ise, yayın politikamız

olacaktır. Bu bakımından He¬

viya Gel, yayın hayatında

keyfi, göstermelik ve politi¬

kamıza gölge düşürücü art

niyetli 'tartışmalara' yer ver¬

meyecektir. Ancak O, teo¬

rik tezlerimizin geliştirilmesin

de, yaşamın öne çıkardığı

pratik sorunların çözümlenme

sinde, kadroların, okuyucula¬

rın, hatta kitlelerin tartışmal

eleştiri ve katkılarına da muh¬

taçtır. Kaldı ki, ideolojik a-

landa yetkinleşmenin sağlan

ması ve giderek üstünlüğün el¬

de edilmesi önemli ölçüde,

araştırma ruhunu geliştirici

enerjik ve yaratıcı çalışmanın,

açıklık ve gerçekçilik ilkesi¬

ni esas alan canlı bir tar¬

tışma ve eleştiri ile besle-

nebilmesine bağlıdır. İşte ya¬

yın politikamızın biricik ilke¬

si de budur. Hiçbir kadro,

hiçbir sempatizan ve hatta

herhangi bir okuyucudan gele

cek gerçekçi eleştiri ve tartış¬

ma istemi gözardı edilmeye¬

cek; tersine olanaklar ölçü¬

sünde değerlendirilecek, on¬

lardan yararlanılacaktır.

Heviya Gel'i yaşatmak ve

güçlendirmek tarihi bir gö¬

revdir. O'nun sesini, yığın¬

ların sesi yapmak için ileri!..

Heviya Gel Redaksiyonu



BI »EKKİÜTINE RE
Geli karker, xebatkar û

hogıran!

Hejmara Heviya Gel a yeke¬

min dıgije deste vve. Le bes

dıve mırov lı ser mana He¬

viya Gel raneweste. Mane,

gırıngi, ci û vatınıyen We

yen ku di pevajoya şoreşge-

ri û di tekoşina serxwebûn

û azadiya Kurdıstane de, bes

bı nave kovare ve gıredan ne

rast e. Jı ber ku di bınge-

he xwe de. Ew, mana xwe jı

sedemen derketına xwe, jı

dengdana perspektiven poli¬

tika xwe, jı sopa politika xwe

ya vveşani û bı van taybetı-

yen xwe yen diyalektikiyen

tevi ve de mana xwe jı ji¬

yane bıgre. Evv heviya gele

me qerekterize dike; jı

wan taybeti û hebûnen vve te.

Jı lew re di dema destpeke

de, pevvist e, ku em bı kurli

van taybetiyen VVe yen bın-

gehin vekm û diyar bıkın.

Valahiyen ku Heviya Gel,

wan tıje bıke, reça VVe ya

nû, evv vat ini û bare d iro ki ye

ku gırtiye ser mile xwe baş

bıdın diyarkırın û bıeikırın.

Heviya Gel, beri her tışti,

bı kûrahi û fırehi lı dema bo-

rı (dahatû) dinere û dıhejine.

Lı ser sedemen pevajoya kri¬

ze, encama hılberina rexne-

yen bıngehi ya şoreşgeri ra-

dıweste. Ew rastıya berçav a

ha sedema derketına VVe ya

bıngehi ye. Disa Heviya Gel,

encama pışaftına ditmen bı

rexne ye. Jı lew re bı salan

m, ku lı ser nave 'yekitiye'

bazırganiye dikin. Bı ve bazır-

ganiya yekitiye, hevi û bavve-

rıya çina karker û gele me

diskinin. Heviya Gel, di vi

wari de, denge gafen heja,

d iro ki û berifav e. Herçı-

qas iro ev gaf jı daxwaz û

xwestınen gel re allemativ

nebe ji, disa bersıv û hevı-

yeke gelek mezın e. Ev bı

awa û tevvreki rıkoki, lı dıj

pûçbûn, rızandın D sevvsbûna

tevgeren şoreşger û vvelatpa¬

rez e. Ev pengava ha riya

jı rızgarbûna krize şandıde.

Ev yek sembola fedakariye

ye. Şeref e. II henveha He¬

viya Gel, pevajoya şoreşgeri

bı lez û bez peş dıxe. Yen

ku dıxwazın pevajoye ravves-

tinın, paşve bıkşinın. xeyal û

daxvvazen vvan xıra dike. Çe¬

ken wan yen bı zıngar, jı

desten wan dıstine. Ya heri

gıring, evv di nav tevgera vve¬

latparez û şoreşger a Kurdıs¬

tane de deri û dergeheki nû

vedıke.

Jı aliye din ve Heviya Gel.

raste dema ku di navdiktato-

riya faşist - koloniyalist û gele

Kurdıstane, çina karker a Tır¬

kiye û xebalkaren Tırkiye de

tekoşineke jindar, guhartınen

nû çedıbın de derket. Di ve

deme de ka û ceh baş jı hev

cüda dibin. Acızbûna gel, bur¬

juvazi deşine. Nerhet dike.

Burjuvaziye nerehet, jı bo do-

mandına karina xwe û paras-

tına 'Misake Milli.. ( sinoren

Tırkiye yen resmi) dest bı

metoden felbaziye dike. Lı

peş hezen sosyalist, şoreşger

û vvelatparez imtihanen cidi

hene. Bı taybeti di ve dema

ku Heviya gel, deri û derge-

hen dema vedıke de çetini

û zehmetiya gelş û sereşan

hin ji baş ten ditin. Gırın¬

gi û mezınıya valini (wezife)

û bare We ji hin baş diyar di¬

be û gıran dibe. Jı bil ve yeke,

evv vatıniyen dubare ( va¬

tınıyen renasıya kadroyan) bı

xwe re çetini û zahmetiyan

tinin.

Le bı varı û bı hınek zahme¬

ti û çetıniyen din ve He¬

viya Gel, xwedi çekeke gelek

heja ye. Evv xeza ideolojik-

politika ku di 'Daxuyanıya

Yekitiye' de hatıbû diyarkı¬

rın.. .Beşik evv prensiben ideo-

lojik-politik yen ku di 'Da-

xuyanıya Yekitiye' de ha-

tı diyarkırın, Pevvist e, ku

ben vekırın û dıve bibin

hipoteze n teorik.Di vi vvari

de ji, jı Heviya Gel re, vatı-

nıyeke gıring dıkeve. Heviya

Gel, baş bı vatınıyen xwe yen

mezın dızane û de vatınıyen

xwe bı serfirazi pek bine. Van

prensiben şoreşger, heja û ze¬

lal, kar û baren VVe hesa di¬

ke. We bı hez dike û heja-

bûna VVe hin ji bet ir dike.

Le bele, mırov nıkare bı te¬

koşina ideolojik vatınıyen :

Heviya Gel, bı sinor bıke. Jı

ber ku Evv, beri her tışti, di :

tekoşina b dıj ideolojiya bur

juvazi de serfiraz be û tesira

ideolojiya koloniyalistan bış-

kine; jı levv re di qad û çar-

çova gelemperi de marksizm-

leninizm lı dıj ideolojiya bur¬

juvazi her dem serfiraz e. Di

her ali û gada jiyane de, di

navbera çina karker, hezen

netevvi û rızgari yen cıvaki û

yen imperyalist û paşverû de

şereki be hempa heye. Lı gor

mercen her vvelati, taybeti¬

yen vi seri hene. Mırov nı¬

kare evv encama ditına ge-

lemperıya zanısti bı cıvvame-

ri (!) bı karbine. Jı ber ku

mercen serketin serfiraziya

sere, bı avvaki hostati, lı gor

mercen vvelet pek anina

marksizm-leninizme ye. Tecrü¬

ben ku hatıne ditin, heçan-

dınen diroki yen seren me ye

rızgariye ye netevvi, bı jiyane

re hunandın û dıve vvan peşve

bıbe D nû bıke. Hervveha de

mırov karıbe, tesira ideoloji¬

ya koloniyalistan bışkine. Mı¬

rov kare, lı dıj propaganda i-

deolojiya burjuvaziya pır ali 0

xwinmej, jı aliye ideolojik ve

bı serkeve. Ruye sazûmana

kedxwar û xwinmej denee ho¬

le.

Heviya gel, bı ideolojiya

burjuvaziye bıçûke reformist,

çepen' sekter re ku gerû-

ya ideolojiya wan miliyetçi

ye tekoşin dıde; vatınıye

VVe ye, ku van ditınan be te¬

sir bıke. Heviya Gel, jı bo pek

anina vatınıyen xwe, bı rıko¬

ki tekoşina ideolojik lı ser

bıngehe dostaniya politik pek

tine. İtibara xwe bı rabenzi¬

nen ( munaaeşen) tevvş û vala

be prensip û hisi nayine. Di

nav hezen vvelatparez û şo¬

reşger de diyalogek jindar jı

bo qada rabenzinen peşketi

xebat dike. Le Evv, lı dıj kesû

rexıstınen ku tekoşina ideo¬

lojik lı gor ihtiras û grûbiya

xwe ya teng û sekter dıdo-

minın radıvveste. Yen ku di

tekoşina ideolojik û dostani

ya politikde nagihin, lı dıj

vvan ji tekoşineke be hempa

dıde.

Ya seyemin û ya heri

gıring Heviya Gel, lı gor p§ş-

veçûna cıvaki dıve xwe ton nû

bıke, birûbavveriyen nûûpSş-

keti bı jiyane ve bıhune. Ev

yek hem jı bo teminata peş-

veçûn û qelewkırına ideolo¬

jik e û hem ji, jı bo organa

navendıya ku kesen kadro û

peşketi bı çek dike, re bı

vvan şandıde û xwe bı avvaki

aktiv dıgihişine gırsi û kesan;

jı ber ve yeke gıring e. Jı

levv re propagandist, kollek-

tiv, ajitator û rexıstgereke

kollektiv e. Ev yek jı bo or¬

gana vveşanıya şoreşger, do-

mandına prensiben jindar e.

Bı sere xwe bûyerek e. Di ve

babete de vvek hınek ke¬

san mırov kare gelek tışt

bınıvise. Le jı bo me, nûcar-

kırına tıstan pevvist nin e. Lı

gor ve prensiba ha, lı ser bın¬

gehe sazker, legerker, xeba-

ten ideolojik di pratike de bı

kar bine.

Ev ji diyar e, ku tekıliya ve

yeke bı politika vveşani ve

gıredayi ye. Herçıqas Hevi¬

ya Gel, jı aliye perspekti¬

ven politiki vexwediye çeke¬

ke be ji, hezırkınna çek ü

tecpndıne, di dema xwe de

bıkaranina vve û bı vvestati

lı lexıstına hedefe | hevvoas

gıring e. Politika me ya vve¬

şani de ve yeke baş bide di¬

yarkırın. Jı ber ve yeke ji,

de Heviya Gel, di jiyana xwe

ya vveşani de, ci nede rabenzi¬

nen vala û zıkreş. Evv de ci

bide pışaftın û rabenzinen

kesen peşketi, xwendevanen

xwe. U de disa ci bide peş-

ketına ditmen me yen peşke¬

ti 0 di jiyane de pırs û pırgı-

rıken ku derdik evin peş me û

lı çareserk ırına vvan bıgere.

Ihtiyaciya We bı rexne û

raberizinen kesen peşketi û

xwendevanan heye. Jı bo peş-

ketın, le kolin û reve kirine ih-

tiyaciya vve bı rexnan heye.

Prensiben politika me ya vve¬

şani ev e. Raberizinen her

aadro, her xwendevan û yen

herkesi de jı ber çavan neye

dûrxı.stın, tersen vve de lı gor

imkanan ben hejandın û fide

jı vvan bet stendın. Jiyan-

dın û hez kırına Heviya Gel,

pengaveke diroki ye. De ra-

bın . em VVe bıgihinın her de¬

ri û herkesi!

Serkanya flevıya Gel



TARİHİ BİR ADDI VE GÖREVLERİMİZ
Her yeni oluşum kedisini

doğuran dönemin ihtiyaçları¬

nın bir ürünü olarak ortaya

çıkar. Ve var olan ihtiyaç¬

lara cevap vermek, sorun¬

lara çözüm bulmak ile yü¬

kümlüdür. Bunu gerçekleştir¬

diği ölçüde varlığı daha bir

anlamlı olur.

(ilkemiz Kürdistan'da. her

türlü olumsuz, koşullarla bo-

ğuşa boğuşa sağlanan böyle¬

sine bir birlik, zorunlu olarak

bizi, işçi sınıfı bilimi ile do¬

nanmış polilik-örgütsel birli¬

min önemi üzerinde durmaya

götürüyor.

Bilindiği gibi, 12 KylLilden

sonra Kürdistan'lı devrimri-

yurtsever hareketlerin gün-

demleştirdikleri - amaç ne

olursa olsun tartışma konu¬

larından biri de siyasal birlik

konusu oldu. Bu sorunun de¬

ri nlen meşine tartışılmasında

yarar vardı ve halen de var¬

dır. Konuya bu yönü ile yak¬

laşıldığında belli bir olumlu¬

luk var. Ne var ki. bu tar¬

tışmalara istenilen düzeyde

hareketler katılmadı ve katı¬

lan güçlerin bir kesiminin bir¬

lik konusundaki yaklaşımların¬

da samimiyet ve gerçekçi¬

lik yoktu.

Kimileri ve özellikle sağ opor¬

tünist kesim, bir vandan ' böv

le bir sorun yok, böyle boş¬

luk yok' diyerek yürütülen ça¬

lışmalara çomak sokmak is¬

terlerken, diğer yandan da sı¬

kıştıklarında, konuya kena-

rından-köşesinden çarpıta¬

rak değinmek zorunda kal¬

dılar. Böylelikle içine girdik¬

leri olumsuz tavırlarından do¬

layı da birlik sureci önünde

engel oldular ve oluyorlar.

Diğer bazı kesimler ise,

bu konuda istekli olmalarına

rağmen, nasıl bir birlik so¬

rununa çözüm getirmeden,

kendileri bu konuda net ol¬

madan, önlerine gelene bir¬

lik önerilerinde bulundular.

Var olan gerçekliklerden ha¬

reket edeceklerine, gerçekleş¬

mesi mümkün olmayan

en a/.ından bugünkü koşul¬

lardan soyut emeller peşin¬

den koştular. Bu şekilde,

enerjilerini ve zamanlarını bo¬

şa haroyarak, ilk yola çık¬

tıkları noktaya geri döndü¬

ler ve bu işin zorluklarını

bahane ederek birliklerin

mümkün olmadığı yargısına

vardılar, işin içinden sırıtma¬

ya baktılar.

Oluşturulmak istenen olgu,

bilimsel sosyalist ideoloji ile

donanmış bir örgütlenme ol¬

duğuna göre. öncelikle bir¬

liğe taraf olabilecek güçleri

iyi bir analizden geçirmek

gerekir. Bu güçlerin geçmişi,

değerlendirişleri ve bu konu¬

da pratikte atıkları somut

adımlar, geleceğe bakış açı¬

ları ve birlik sorununda ger¬

çekten samimi olup olmama¬

ları gözönünde bulundurulma¬

lıdır. Tüm bunlar bile tek

başına yeterli değildir. Bir¬

liğe taraf olabilecek güçlerin,

Kürdistan devrimine ilişkin

temel ideolojik konulardaki

görüşlerin çakışması gerekir.

Çünkü oluşturulmak istenen

ne bir fikir kulübü ve ne de

sadece yurtsever bir örgütlen¬

medir.

Bu ve daha birçok nokta¬

ları gözönünde bulundurarak

Tevgera Sosyalist a Kürdis-

tane'nin oluşumunu sağlıyan

KİP-GBK ve TKSP- Roja VVe-

lat, birlik sorununu birçok

yönüyle aydınlatarak tarihi

bir adım attılar.

Bugün TEVGERA SOSYA¬

LİST A KURDİSTANE de

somut ifadesini bulan bu ta¬

rihi adıma omuz vermek,

Onu geliştirmek, Kürdistan

devrimine gönül vermiş her

militanın kesin görevidir. Atı¬

lan bu tarihi adımın önemi

Kürdistan devrimci hareketin¬

de şimdiye dek, böylesi bir

birlik geleneğinin hiç olmadı¬

ğı da gözönüne alındığında,

daha da iyi anlaşılıyor. Bu

yönüyle işçi sınıfının devrim¬

ci ilkelerde birliğini sağlama¬

nın önünde yeni olanaklar

doğmuş oluyor.

Bununla birlikte, Kürdistan

proletaryasının ideolojik-ör-

gütsel birliğinin sağlanması,

var olan sekter yapılanmalar

ve somut koşullar gözönüne

alındığında, sanıldığı kadar

kolay olmayacaktır. Fakat,

bu böyledir diye başka yön¬

lere mi sapmak gerekir?

Kuşkusuz ki hayır. Eğer he¬

deflenen kutsal dava bağım¬

sız ve demokratik bir Kür

distan ise, tek çıkar ve e-

ınin yol, bu zor ve zor oldu¬

ğu kadar da onurlu olan

bu yüce görevi başarmaktır.

Bunu başarmanın yolu da

hareketimizin ideolojik- po¬

litik hattını güçlendirmek ve

birliği pekiştirmekten geçer.

Kuşkusuz bu birliğin sağ¬

lamlaşması ve pekişmesinde

en büyük görev, birliğin oluş¬

masına omuz veren biz kadro¬

lara düşmektedir. Aynı ide-

olji ile yoğrularak, kendimizi

ve bilincimizi bir daha bile¬

yerek kitlelere yönelmemiz

halinde, önümüze çıkabilecek

her türlü engeli aşabiliriz. Bu

tarihi adımın önemini ve ö-

nümüze koyduğumuz görevle¬

ri, bulunduğumuz her alanda

ve koşullarda kitlelere kav¬

ratmak ve TEVGERA SOS¬

YALİST A KURDISTANE'

yi yığınlara mal etmek göre¬

viyle karşı karşıyayız.

Birlik Deklerasyonunda da

değinildiği gibi, oluşturulan

TSK hareketi, tari bir adım

olmakla birlikte, bu, birlik

sorunun tümden haledildiği

anlamına gelmiyor. Bir yan¬

dan, vuku bulması muhtemel

ayrışmalar ve olumlu yönde

değişmeler gözönünde tutu¬

lurken; diğer yandan da TSK

nın daha da güçlenmesi ve kit¬

lelere mal olması için var gü¬

cümüzle, bütün bilgi ve yete¬

neklerimizle, malımızdan, ca¬

nımızdan azcık değil, en ast

seviyede fedakarlık yaparak,

sağa-sola sapmadan ileri atıl¬

malıyız. Bunu yaparken müm¬

kün olduğu kadar hata yap¬

maktan kendimizi korumalı,

ama, hata yapmamak adına

hareketsiz de kalmamalıyız.

Şunu iyice kavramalıyız ki,

hercanlı organizma gibi örgüt¬

ler de mücadele ettikleri süre¬

ce bünyelerinde bazı eksik¬

likleri taşırlar.Zaman zaman

hatalara da düşebilirler. Bura¬

da önemli olan, hata ve ek¬

siklerimizi zamanında görüp

giderebilmek ve mümkün ol¬

duğu kadar aynı hatalara

birdaha düşmemektir. Hata ve

eksiklikleri en asgari düzeye

düşürmenin yolu da ideolojik

politik hattımızı iyice kavra¬

ma ve kollektiviteyi her alan¬

da hayata geçirmemizden ge¬

çer.

Ayrıca. Birlik Deklerasyo¬

nunda vurgulandığı gibi ağır¬

lık noktamızı ülke zemininde¬

ki çalışmalara vermek, büyük

önem taşıyor.Kuşkusuz bu

gerçeği tesbit etmek bir başı¬

na yeterli değildir. Asıl önemli

olan bütün zorluklara rağmen

önümüze koyduğumuz görev¬

lere canla başla sarılmaktır,

mücadelede imkansız diye bir

kavram tanınmamalıdır. Dün¬

ya devrim tarihi en zor ve im¬

kansız gibi görünen koşullar¬

da halkların sayısız devrimleri

gerçekleştirdik leriyle doludur-

Mücadele sürecinde karşımı¬

za sağ ve sol sapmalar ve bun¬

ların yarattığı tahribatlardan

maddiyata kadar binbir soru¬

nun çıkacağı unutulmamalı¬

dır. Ama, sağlam bir ideolo¬

jik—politik hattın önderliğin¬

de değişen koşullara uygun

savaşım biçimleri yaratılarak,

zorluklara göğüs gererek so¬

runlar çözümlenebilir ve mü¬

cadele zaferle taçlandırılabili-

nir.

Diğer bir önemli sorun olan

ulusal demokratik cephenin

ve buna hizmet edebilecek

güç ve eylem birlikleri sorunu

Kürdistanlı hareketlerin şu an

içinde bulundukları konum,

aralarındaki sorunlar ve bun¬

ları çözüm' biçimleri gözönü¬

ne alındığında hiçte kolay de¬

ğildir. Kürdistanlı hareketle¬

rin ezici bir çoğunluğunun,

hem kendi iç sorunları, hem

de örgütler arası sorunların

çözümünde demokrat olma¬

dıkları sugötürmez bir gerçek¬

tir. Bu gerçek bir daha bilince

çıkarılarak, ona uygun bir po¬

litika yürütülmeli ve sorunla¬

rın aşılmasında ilkesizliğe düş¬

meden diğer hareketlerin iç

işlerine karışmadan gerekli es¬

neklik gösterilerek, örnek bir

tavır geliştirilmelidir.

Tüm bu sorunların çözümü

için tek yol, kitlelere mal ol¬

maktan ve bunun sayesinde

öncülüğünü herkesin ister iste¬

mez kabulleneceği bir öncü

örgüt yaratmaktan geçer.

TEVGERA SOSYSLİST A

KURDİSTANE' nin hedefle¬

diği böyle bir örgütlenmeyi

yaratmak için, canla başla

görev başına!..

D. Hasan - Ortadoğu



Baştarafı sayfa 1' de

Yoldaşlar!

Ülkemiz Kürdistan, bir ba¬

rut fıçısını andırıyor. Açlık,

yokluk ve yoksulluk kol

geziyor, siyasal vahşet eşli¬

ğinde sürdürülen azgın sömü¬

rü devam ediyor. Halkımızın

yiğit evlatları dün olduğu gi¬

bi bugün de işkence çark¬

larında, köy meydanlarında

dağlarda, sokak ve cadde or¬

talarında kurşunlanıyor. Yok¬

sul köylülerimiz toprakların¬

dan koparılıp toplama kamp¬

larına dolduruluyor, toplu

kırımlardan geçiriliyor, sürgün

ediliyor. Kısaca halkımız bo¬

yun eğmeye, teslimiyet ve i-

hanete zorlanıyor. Fakat kah¬

raman halkımız boyun eğme¬

di, eğmiyor. Aksine vatanın

bağımsızlığı ve özgürlüğü için

yürütülen mücadeleye her ge¬

çen gün daha bir sahip çı¬

kıyor. Ve dayatılan çok yön¬

lü savaşa rağmen onun, kin

ve öfkesi günbe gün artıyor,

sömürgeciliğin uzak olmayan

bir gelecekte tarihin çöplüğü¬

ne gömüleceğine olan inancı

daha bir pekişiyor. Akıtılan

kanlar bağımsızlık ve özgür¬

lük mücadelemizin tohumları

olarak toplumun derinlikle¬

rine işliyor, kök salıyor. Mü¬

cadele sertleşiyor, ulusal kur¬

tuluş savaşımız boyut kazanı¬

yor. Öte yandan Türkiye iş¬

çi sınıfı, emekçi yığınlar ve

faşizmden zarar gören diğer

bazı toplum kesimlerinde de

muhalefet canlanıyor.

Boyutlanan huzursuzluk,

yoğunlaşan patlayıcı birikim,

gelişen ulusal kurtuluş müca¬

delemiz için yeni olanaklar

sunuyor. Bu durum, bir bü¬

tün olarak sömürgeci türk

burjuvazisini tehdit ediyor.

Faşizmin süratle derinleşen

açmazları ise, sömürgeci te¬

kelci burjuvazinin işlerini da¬

ha bir zorlaştınyor. Bu ba¬

kımdan burjuvazi, bir yan¬

dan 'son Türk Devleti' ni

'parçalanmaktan' korumak

amacıyla Kürdistan'daki bas¬

kı ve katliamlara hız veri¬

yor; diğer yandan güdümlü

muhalefetle, halkımız ve sö¬

mürgeci güçler arasında o-

luşan kin ve nefret duvar¬

larını aşındırmaya çalışıyor.

Ayrıca O, Türkiye düzlemin¬

de canlanan sosyal muhale¬

feti saptırmayı, onu temel

bağlaşıklarından koparmayı

GENELGE
ve kendi potasında eritmeyi da zorunlu kılar,

de ihmal etmiyor. Reformist Ne ki bu, sadece mese-

güçler ise, 'anti-faşist müca- lenin bir yönüdür. Daha doğ-

dele' adına buna çanak tu- rusu, devrimci sürecin öne çı-

tuyor, burjuvazinin değirme- kardığı görevlerin kısa ve öz-

nine su taşımaya devam edi- lü bir ifadesidir. Esas sorun,

yorlar. 'Birlik Deklerasyonu' nda çer-

Dayatılan kan, göz yaşı, çeve olarak belirlenen müca-

baskı ve sömürüye karşın dele hattımızın geliştirilmesi,

devrimci süreç, sömürgeci yö¬

netimin ve faşizmin aleyhine

Kürdistan ve Türkiye halk-

ete-kemiğe büründürülmesi,

yani düşmana karşı savaşı¬

mın örgütlenmesi, kitlelerin

larının lehine gelişiyor. Bu alternatif arayışlarına yanıt

süreci hızlandırmak, sömürge- verilmesi ve onlara öncülük

ci düşmanın saldırılarını karşı edilmesidir,

saldırılarla yanıtlamaya sürat- Yoldaşlar!

le hazırlanmak ve eli kanlı Tevgera Sosyalist a Kürdis-

burjuvazinin 'yeni' manevra- tane, Kürdistan işçi sınıfı-

larına fırsat vermemek gere- nın devrimci ilkelerde birli-

kir. Açıktır ki bu, kolay ği yolunda atılmış ileri ve

değil, ama olanaklıdır. Çün- tarihi bir adımdır. Yine bu

kü bazı aklı evellerin sandı- adım aynı zamanda işçi sını¬

ğı gibi düşman, 'kağıttan kap- finin ideolojik, politik ve

lan' değil ve bu gün de ha- örgütsel öncülüğüne soyundu-

la güçlüdür. Ancak bu, geçi- ğumuzun da bir ifadesidir,

ci bir durumdur. Onu güç- Şüphesiz ki, bir işe soyun-

lü kılan, günümüzün öznel mak başka, onun üstesinden

koşullarıdır. Oysa ulusal ve gelebilmek başka bir şeydir,

sosyal mücadelenin yapısında Bu bakımdan, önümüzdeki

geliştirdiği elverişli nesnel o- görevleri doğru kavramak, kı-

lanaklar gereği gibi değerlen- sa ve uzun vadeli hedefle-

dirilebilirse, düşmana karşı rimizin pratik yaşamla bağını

savaşımın geliştirilmesi süre- kurmak ve gerçekçi olmak

cinde öznel yetmezlikleri aş- durumundayız,

mak, burjuvazinin sinsi plan- İşçi sınıfının öncülüğü, her

larını açığa çıkarmak, onu şeyden önce ideolojik-politik

teşhir etmek ve esaret zin- öncülüğü zorunlu kılar. Bu

cirlerini onun kafasında par- nedenle önümüzde duran bi-

çalamak mümkündür. rincil sorun, ideolojik birli-

Bu bakımdan görev, sub- ği pekiştirmek, toplumsal ge-

jektif olumsuzluklara boyun üşmenin hızlı akışına kendi-

eğmek, burjuvazinin şu ya da sini uyarlıyabilen, daha doğ-

bu kesiminin yanında yer al- rusu onu yönlendirebilen yet-

mak veya onun içinde eri- kinleşmeyi sağlamak ve ideo-

mek değil, sömürgeci boyun- lojik üstünlüğü elde etmektir.

duruğun parçalanması doğ¬

rultusunda savaşımı yoğun¬

laştırmak, halkımızın bağım¬

sızlık ve özgürlük mücadele¬

siyle faşizme karşı savaşı-

'Birlik Deklerasyonu' nda be¬

lirlenen ideolojik-politik il¬

keler, özü itibarıyla perspek¬

tiflerimizi sergiliyor. Bunun

üzerinde yoğunlaşan tartış

ının diyalektik bağıntısını malar, doğruluğumuzu kanıt-

kavramak, 'anti-faşist müca- lıyor. Fakat bütün bunlar

dele' misyonunu yüklenen yeterli değildir. Sözkonusu

liberal' burjuvazinin sınıfsal- ilkelerimizin özünü oluşturan

siyasal karakterini, gerçek iş- teorik tezlerimizi gel :me-

levini yığınlar nezdinde bilin- miz, yaratılacak ideolcyn bi-

ce çıkarmak ve öznel yeter- rikimlere dayalı olarak prog-

sizliklerimizi aşmak için ileri ram taslağını hazırlamamız ve

atılmaktır. Kuşkusuz bu, li- onu tabanın katkılarıyla kol

berat' burjuvaziye karşı, Kür- lektif bir ürün haline getir

distan ve Türkiye devrimle- memiz gerekiyor. Bu durumu

rinin çakışan paydalarında değerlendiren Merkez Komite-

ifadesini bulan ortak müca- miz, bu konuda gerekli gö-

dele hedeflerine denk düşen rev bölümünü yaptı; temel

ilkeli yaklaşımı dışlamaz. Fa

kat güdümlü muhalefeti güç-

lendirebileeeiv teorik ve pra-

le/lerımızın yayın organımız

Heviya Gel'de ve peryodik

bir biçimde tartışılmasını

tik davranışlardan sakınmayı kararlaştırdı.

Ayrıca ideolojik yetkinleş¬

menin sağlanması, teorik gö¬

revlerimizin kopmaz bir par¬

çasıdır. Bunu süratle gerçek¬

leştirmek zorundayız. Dolayı¬

sıyla körlüğe, tembelliğe, u-

yuşukluğa, alışılagelen hazır

reçete beklentilerine karşı

panzehiri üretmek, araştırma

ruhunu, eğitimi, her düzeyde

tartışmayı geliştirmek ve elde

edilen sonuçları pratikte sına¬

mak durumundayız. Bu konu

üzerinde yoğunlaşan Merkez

Komitemiz, öncelikle yayın

organımız Hâviya Gel teme¬

linde sürekli bir eğitimin ya¬

pılmasını, tüm birimlerin,

kadroların, tek tek üyelerin ve

hatta yakın sempatizan hal¬

kaların önüne görev olarak

koymuştur. Hiçbir neden, ça¬

lışmanın aksatılmasına gerek¬

çe yapılamaz. Kaldı ki bu,

ideolojik ürünlerin ve güncel

politikanın yaşamla bağlantı¬

sının kurulması, pratikte sı¬

nanması için de gerklidir.

Komitemiz ayrıca yetkinleş¬

me ve eğitim sorununa ivme

kazandırmak için hareketimi¬

zin bir okula kavuşturulması¬

nı da önüne görev olarak koy¬

muştur. Kuşkusuz bu, kadro

ve üyelerin örgüt okulunu

beklemeleri anlamına gelmi¬

yor. Ve hiçkimse, 'nasılsa

okul açılacak, ben de ideo¬

lojik yetersizliğimi orda gi¬

deririm' diyerek saplantiya

düşmemelidir. Okul bir ihti¬

yaçtır, önümüze koyduğu¬

muz bu görevin üstesinden

gelmek, bir takım olanakla-

nn, araç ve gerecin sağlan¬

masına bağlıdır. Merkez Ko¬

mitemiz, bunun için elinden

geleni yapacaktır. Ancak bu

sorunun çözümü belli bir sü¬

reyi alacaktır.

Öte yandan ideolojik yet¬

kinleşmeyi, yayın organımız

temelinde yapılması gerekli

eğitimle sınırlamakla da

bir örgüt okulunun açılışı

na bağlamak doğru değil¬

dir ve özellikle bu sonun¬

cusu bakımından mekanik

bir yaklaşımdır.Çünkü i-

deolojık çalışmanın biçim¬

leri çeşitlidir.Örneğin sos¬

yal pratiğin kendisi en iyi

bir okuldur. Yeter ki.hayatın

öğreticiliğinden yararlanabil¬

sin ayrıca bu konuda bire¬

yin kendisine düşen görev

ve sorumluluklar da büyük¬

tür. Ve bu, toplumsal olaylann



karmaşık sorunlarını yerinde

ve zamanında yakalamak için

büyük bir özveri.araştırma ve

sürekli bir bilgi birikimini

zorunlu kılar.Bu bakımdan,

başta Merkez Komitesi üye¬

leri olmak üzere, her kadro

her üye ve hatta her sempa¬

tizan tarihsel bir sorumluluk¬

la karşıkarşıyadır.Bunu o-

muzlamak için enerjik bir ça¬

ba içinde olmak, gerekli öz¬

veride bulunmak, 'manevi dün¬

yasını zenginleştirmek ve ya¬

ratıcı olmak zorundadır. Ta¬

rihsel süreç bunu bizden isti¬

yor.

Diğer yandan ideoloji.sava-

şımın temel ve pratik sorun¬

larının ilkesel çözümünü be-

lirler.Karar oluşturma ve alı¬

nan kararları gerçekleştirme

sorumluluğu ise, politikaya

aittir. Bu nedenle .ideoloji ve

politika,bir bütünün halkaları¬

dır ve aralarında kopmaz

bağlar vardır.Dolayısıyla'bır-

lik deklerasyonunda'ifadesini

bulan ilkesel tesbitler ve a-

tılan tarihi adımın dayattı¬

ğı ideolojik çalışmaların üs¬

tesinden gelmek de bir başı¬

na yeterli değildir. Bunun

doğru,devrimci bir politika

İle pekiştirilmesi, maddi bir

güce dönüştürülmesi gereki¬

yor.Doğru devrimci politika

ise.herşeyden önce somut du¬

rumun tesbitinde isabetli, ide¬

olojik belirlemelerle uyum ve

tutarlılık içinde olmayı emre¬

der. Ki bu, aynı zamanda po¬

litikada ilkeselliğin de ölçü-

tüdür.tkincisi ve daha önem-

lisi.toplumsal-siyasal gelişme¬

lerin belirleyici nedenlerini,

gerçekçi ve derin bir politik

duyarlılıkla kavramayı,zaman

ve mekan koşullannı göz ö-

nünde bulundurarak olayla-

nn üzerine cesaretle yürüme¬

yi zorunlu kılar.Duygusallığa,

günlük çıkar hesaplarına ve

dar gurupçuluğa yer vermeyi

yadsır.Politikada böylesi bir

yaklaşımı esas alan Merkez

Komitemiz, tüm organ ve ü-

yelerin önüne,savaşımımızın

ana yönelimlerinde katı ve ıs¬

rarlı olmayı öngören geniş

bir politik perspektif

Tüm organlar ve örgüt mili¬

tanları stratejik hattımızın

belirlediği çerçeve içinde kal-

mak,olaylar karşısında soğuk¬

kanlılığı korumak, işçi sınıfı¬

mızın ve halkımızın engin çı-

karlannı yüksekte tutmak ve

güncel politik çözümlemeler-

de.zamanın akışına bağlı ola¬

rak olayların ortaya çıkış ne¬

denlerini,biçimlerini diyalek¬

tik bir metotla irdelemek,çı¬

karılan sonuçları politik tavır

alışlar için esas almak ve varı¬

lan politik tesbitlerin ilkesel-

liğini,pratiğe uygunluğunu sı¬

namak göreviyle karşı karşı-

yadırlar.Kuşkusuz bu.sadece

meselenin bir yönüdür.Asıl

önemli olan politikanın pra¬

tik gerçekleştiriciliğidir.Ki

bu,esas ifadesini örgüt çabş-

malarında,pratik yaşamın

kendisinde bulur.

Yoldaşlar!

Tevgera Sosyalist a Kur-

distane.örgüt sorununda,ya-

şanan sürecin öğreticiliğin¬

den yararlanarak,edinilen zen¬

gin birikime, ideolojik-politik

hattımızın doğruluğunun sağ¬

ladığı önemli avantajlara sa¬

hiptir.. Bu nedenle,iyimser ol¬

mamamız için hiçbir neden

yok.Ancak biz,henüz işin ba¬

şındayız.Diğer bir deyişle he¬

deflediğimiz örgütün temelle¬

rini atmış bulunuyoruz.Söz

konusu örgütün inşası ve in¬

şa sürecine tekabül eden sa¬

vaşım içinde onun çelikleş¬

mesi önümüzde duran bir nu¬

maralı görevdir.Bu bakımdan

eylemimiz,zaferin kendisi de-

ğil,sadece zafer istemi demek-

tir.Zaferi belirleyen ise,sava-

şım sürecinin öne çıkardığı

ve özellikle pratik sorunların

çözümü,kısaca örgüt çalışma¬

sının kendisidir.Ayrıca örgüt

çalışmasında.mevcut olanak-

lar,araç-gereç,insan unsuru ve

kadrolann niteliğile kendisini

yakıcı bir biçimde dayatan

görevlerin ağırlığı arasında

doğru bir orantı var.Bu o-

rantının göstergeleri başarıyı

etkileyen faktörlerdir.Bu ko¬

nuda küçümsenmeyecek güç¬

lüklerle karşı karşıya olduğu¬

muz açıktır.Bunun yanısıra

Tevgera Sosyalist a Kurdis¬

tane olarak ortaya çıkışımı¬

zın bizatihi beraberinde ge¬

tirdiği belli zorluklar var.Yi-

ne ileriye doğru atılan her

ciddi adım, göğüslenmesi zo¬

runlu belli sorunlar getiriyor.

Bütün bunlar,omuzladığımız

yükü kat kat ağırlaştınyor.

Bu bakımdan işimiz zor.So-

rumluluğumuz büyüktür.

Fakat marksizmi-leninızmi

klavuz edinen,nesnel gerçek¬

liği kavrayan ve leninist örgüt

lenme ilkelerini hayata geçir¬

mekte ısrarlı olan hareketi-

miz,inanç,cesaret ve kararlı¬

lığı fedakarlık .atılganlık ve

yaratıcılıkla yoğurarak karşı-

karşıya olduğumuz güçlükle¬

ri aşacaktır.Merkez Komite¬

mizin buna inancı tamdır.Bu-

nun yolu ise,ideolojik yet¬

kinleşme sürecini hızlandır-

ma,politik duyarlılığı ve tu¬

tarlılığı titizlikle korumanın

yanısıra bizatihi savaşım i-

çinde yığınların dikkat mer¬

kezini oluşturacak savaşkan

bir örgütü yaratmaktan ge-

çer.Bu,aynı zamanda yaşa¬

dığımız partileşme sürecinin

tamamlanması demektir.Düş-

manın halkımıza dayattığı

savaşın öne çıkardığı tari¬

hi ve güncel görev de bu-

dur.Bu bakımdan,kısa ve u-

zun vadeli görevlerimizi doğ¬

ru kavramak,elimizi çabuk

tutmak ve hızla ileri atıl¬

mak zorundayız.

Devrimci bir örgüt gücünü

yığınlardan,mücadele yetene¬

ğinden alan, yığınlarla kay-

naşabilen bir örgüttür.Bu ise,

herşeyden önce yığınlar i-

çinde çalışmayı.onların öz¬

lemlerine tercüman olmayı

gerektirir. Oysa son yılların

acı deneyimieri,bu bakımdan

ilginçtir.örneğin Avrupa met¬

ropollerinden alternatif ara¬

yışı içinde bulunan yığın¬

lara 'devrim ihraç eden'hiç

sıkılmadan onları direnişle¬

re çağıran parti ve örgütler

(ki,bunların direnişe çağır¬

dıkları yığınlarla dişe doku¬

nur hiçbir bağları yok)az

değildir.Açıktır ki,bu tutum,

her türlü güçlüğü göze ala¬

rak kitlelerin devrimci po¬

tansiyelini harekete geçirmek¬

te karar kılan parti ya da ör¬

gütlerin başvuracağı bir

yöntem değildir.Ve düpedüz

hokkabazlıktır.Çünkü yığınla¬

rı direnişe çağırmak en a-

zından onlar içinde örgüt-

lenmeyi.hatta sözkonusu

direnişi örgütlemeyi ve on¬

lara öncülük edilmesini gerek¬

tirir.Bu bakımdan ısmarlama

direniş çağrılan^osyalist bir

hareketin dolayısıyla hareke¬

timizin karı değildir,olamaz.

Aksine devrimci tutum,yığın-

ların içine dalarak,onlar i-

çinde örgütlenerek,onları di¬

renişlere ve savaşa hazırla¬

mak ve yönlendirmektir. Ül¬

kemizde yaşanan tarihsel sü

reç de böyle bir görevi da-

yatıyor.lşte bu nesnel ger¬

çeği gören MK 'miz,ülke

zemininde gücünü ve çalış¬

masını yoğunlaştırmayı,

politikasının bir köşe taşı

örgütsel çalışmalarının ana

halkası olarak ele aldı.Ça-

lışmalarını ve kadroların de¬

ğerlendirmesini buna uyarla¬

mayı kararlaştırdı.Tesbit edi¬

len politika doğrultusunda -

pratik adımlar atıldı,atılıyor,

atılacaktır. Aynca MK'miz

başta temel mücadele alanı¬

mız olan Kuzey Kürdistan

olmak üzere,örgütsel çalış¬

mamızın gerekli kıldığı her

alanda fiilen hareketin pra¬

tik önderliğini üstlenmeyi ka¬

rarlaştırdı.Ve hareketin pra¬

tik önderliği alanında şu ya

da bu nedenle meydana ge¬

lebilecek boşlukları, koşullar

ne olursa olsun doldurma-

ya.yeni yeni ihtiyaçları kar¬

şılamakta tereddüte yer ve¬

rilmemesine karar verdi.

Herşey Kürdistan sathında

savaşımın yükseltilmesi için

şiarının günümüz koşullarına

denk düştüğünü tespit eden

MK, mücadelenin bugünkü

istemlerine göre kendilerini

hazırlamalarını örgüt militan¬

larının önüne görev olarak ko¬

yuyor. Kadroların değerlen¬

dirilmesinde belirleyici ilke,

mücadelenin istemleriyle ör¬

güt militanlarının nitelikleri

olacaktır.

Kürdistan zemininde müca¬

delenin geliştirilmesi için MK'

mizin aldığı bu kararlar ve bu

doğrultuda atılan, atılacak ol-

lan pratik adımlar, aynı za¬

manda mücadelemizde tarihi

bir dönüm noktası olacak

kongremizin pratik hazırlıkla¬

rının da bir gereğidir. . Çünkü

kongrenin mutlak surette ülke

içinden taze kan alması gere¬

kir.

Yoldaşlar!

MK'miz, politik, ideolojik ve

örgütsel görevlerimizin kop¬

maz birer parçası olan, ancak

mücadelemizde özel bir yer

tutan askeri stratejimizin tes¬

piti ve askeri örgütün yaratıl¬

ması, 'birlik' sorunu ve mali

meseleyi de ayrı ayrı ele al¬

dı:

(...)

Tevgera Sosyalist a Kürdis¬

tan!, birlik geleneğinin sonde-

Devamı sayfa 15' te



BURJUVA DEMOKRASİSİ NEDİR,
NE DEĞİLDİK ?

TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ

İÇİNDE BURJUVAZİNİN ALDIĞI

KONUM

Burjuvazi, tarih sahnesine ilk kez dev¬

rimci bir sınıf olarak, kendini gerici fe¬

odal mutlakiyete karşı yürüttüğü sava¬

şı sırasında ortaya koydu. O dönem,

feodal despotluğa karşı, işçilerin, köylü¬

lerin ve aydınların demokratik talep¬

lerini ortaya atan burjuvazi, kendini

dünyaya demokrasi şampiyonu olarak

ilan etti. Ama Batı Avrupa ve Kuzey

Amerika burjuvazisinin bu niteliği uzun

sürmedi. Burjuvazi bir kez iktidara ge¬

çip sınıf egemenliğini kurunca daha

önce feodal mutlakiyete karşı savaşı

sırasında, burjuva ideologlann- öne sür¬

dükleri sloganları inkar etmeye başla¬

dı. Gerçekleşen burjuva ihtilali gide¬

rek sonunda 'Bonapartizm' biçiminde

burjuva diktatörlüğüne dönüşerek diğer

halkları ezme yoluna girdi.

Daha sonra kapitalizmin tekelci aşa¬

maya varmasıyla birlikte, tekelci ser¬

maye, daha çok şiddete baş vurarak,

işi açık siyasi despotluğa kadar vardır¬

dı. Lenin tekelci kapitalizmi tahlil

ederken şunlara işaret ediyordu:

"Yeni ekonomiyi, yani tekelci kapi¬

talizmi i Emperyalizm Ve Tekelci

Kapitalizm) yöneten politik üst yapı,

demokrasiden siyasal gericiliğe dönü¬

şür. Serbest rekabetin karşılığı demok¬

rasidir. Tekelin karşılığı gerici poli¬

tikadır. "

Fakat, buradan, tekelci burjuvazinin

iktidara geldiği ülkelerde emekçilerin

tüm demokratik, haklarını ortadan kal¬

dırdığı anlamı çıkmaz. Gericileşen Batı

burjuvazisi tüm çabalara rağmen kit-

lelerdeki demokrasi özlemini boğmayı

hiç bir zaman başaramadı. Çünkü bu¬

ralarda işçi sınıfı demokratik hakları¬

nı teker teker uzun ve çetin bir sava¬

şım sonunda kazanmışlardır.

Ama işçi sınıfının mücadele gelene¬

ğinin zayıf olduğu Asya, Güney Ame¬

rika ve Afrika'da, burjuvazi askeri dar¬

beler yoluyla, daha önce elde edilmiş

birçok hak ve özgürlükleri geri alabi¬

liyor.

Günümüzde ise, 1917 Ekim Devrimi

ve İkinci Dünya savaşının sonuçların¬

dan ürken burjuvazi, ulusal ve sınıfsal-

mücadelenin şiddetlenmesi karşısında

egemenliğini korumak için giderek da¬

ha sık şiddete, siyasal baskıya başvu¬

ruyor. Sosyalizmin durmadan büyüyen

gücünün yarattığı korku, sınıfsal ve ulu¬

sal kurtuluş savaşlarının başarıları, bir

bütün olarak burjuvazinin politik gerici-

leşmeye sürüklemiştir. Bundan dolayı,

artık burjuvazi kitlelerin devrimci ta¬

leplerine daha çok karşı durmakla,

emperyalizmle politik, askeri ve diğer

alanlarda bütünleşmeye gitmektedir.

FARKLI KAPİTALİST GELİŞME

AŞAMASINDA BULUNAN ÜLKE¬

LERDE LİBERAL BURJUVAZİNİN

TAVRI

Marksist-leninist bilimin ışığında çe¬

şitli ülkelerin devrim sorunları tahlil

edildiği zaman, öncelikle, ezilen ülke¬

ler ile ezilen sömürge ve bağımlı ülke¬

ler arasındaki ayrımın yapılması temel

alınıyor. Lenin, ülkeler arasındaki bu a-

yırımı kendi tezlerinin çıkış noktası

olarak kabul etmektedir.

" Birincisi, bizim tezlerimizin temel

esas fikri nedir? Ezilen halklarla ezen-

halklar arasında ayırımın yapılması.

Biz II. Enternasyonal'in ve burjuva de¬

mokrasisinin tersine, bu ayırımı özel¬

likle belirtiyoruz." f Lenin UKTli s.

224)

Bu açıdan soruna yaklaşıldığında ,

önce ülkeleri iki ana grupta toplayarak

konuyu açmak gerekir:

1- Emperyalist ve diğer halkları bas¬

kı altında ezen kapitalist ülkeler.

2- Başka devletlerin emperyalist ve sö¬

mürgeci baskısı altında yaşıyan sömür¬

ge ve bağımlı ülkeler.

Birinci grupta yer alan ülkelerin ge¬

lişme düzeyleri farklı olmasıyla birlik¬

te, onların ortak özelliği, sömürge ve

bağımlı ulusları baskı altında tutmada,

onları sömürmede çıkarları olmasıdır.

Bu ülkelerin burjuvazisi, başka halkla-

nn sömürüsünden doğrudan pay alı¬

yor.

İkinci grupta yer alan ülkeler ise,

farklı kapitalist gelişme düzeyi ve sö¬

mürge ve bağımlı ulus olmaları açı¬

sından çeşitli kategorilere ayrılıyor.

Ancak onların birleştirici özelliği ezilen

ulus olmaları ve bu nedenle burjuvazi¬

nin ( sömürgelerden pay alamamaları,

aksine) emperyaüst-sömürgeri ilişkiler¬

den zarar görmeleridir. Bunlar ancak

kendi pazarlarını ele geçirmek konusun¬

da devrimci veya uzlaşmacı bir politi¬

kaya sahip olabiliyorlar.

Bu şekilde kapitalist ülkeleri çeşitli

gruplar altında sınıflandırmaya gitmek,

burjuvazinin o ülkedeki konumunu a-

çığa çıkarmak ve itifaklar politikasın¬

da liberal burjuvaziye karşı tavrı belir¬

lemek açısından büyük önem taşıyor.

Sorunu biraz daha açıklamak için dün¬

ya devrim tarihine ve geçmişte yapı¬

lan tartışmalara bir göz atmakta yarar

var. Bu konuyu ayrıntılarıyla tartışan

Stalin şu sonuçlara vanyor:

" Emperyalist ülkelerdeki devrim baş¬

ka şeydir; bu ülkelerde burjuvazi ö-

bür halkları ezer; bu ülkelerde, burju¬

vazi, devrimin tüm aşamalarında karşı

devrimcidir	 Sömürgelerde ve bağım¬

lı ülkelerde devrim farklıdır; bu ülke¬

lerde öbür devletlerin emperyalizm bo¬

yunduruğu devrimin etkenlerinden biri¬

dir; bu ülkelerde, bu boyunduruğun

ucu ulusal burjuvaziye de dokunmaktan

geri kalamaz; bu ülkelerde ulusal bur¬

juvazi belirli bir aşamada ve belli bir

zaman için ülkesinin emperyalizme kar¬

şı devrimci hareketini destekliyebilir...

Bizde, Rusya'da 1905 yılında devrim,

burjuva demokratik bir nitelik taşı¬

masına karşın, burjuvaziye karşı, libe¬

ral burjuvaziye karşı yürüyordu. Ne¬

den? Çünkü emperyalist bir ülkenin

liberal burjuvazisi karşı devrimci olmak¬

tan geri kalamaz. İşte tam da bu neden¬

den ötürüdür ki, o zaman Bolşevikler

için liberal burjuvazi ile geçici bloklar

ve anlaşmalar sözkonusu değildi ve o-

lamazdı." ( Stalin Marksizm Ve Ulusal

Sorun Ve Sömürgeler Sorunu s. 284)

Görüldüğü gibi, emperyalist ülkelerde¬

ki liberal burjuvazinin karşı devrimci

olduğu konusu tartışma götürmüyor.

Bunun yanında, günümüzün yeni bir

fenomeni olarak, artık birçok orta

düzeyde gelişmiş kapitalist ülkelerin

de tekelci devlet kapitalizmine geçiş

yaptığı görülüyor. Lenin ' emperyalizm

tekelci kapitalizmdir' diyor. Ama bunlar

henüz emperyalist ülke olarak nitelenmi¬

yor. Bunun yanında, tekelci kapita¬

lizm uluslararası sermayenin bir parça¬

sı halinde, uluslararası iş bölümü çerçe¬

vesinde faaliyet göstermektedir. Yani

bütünün birer parçası haline gelmişler¬

dir. Bu yönüyle, tekelci devlet kapi-

. talizmi düzeyine ulaşmış ülkeler, bir bü¬

tün olarak emperyalist-kapitalist sistem

içinde yer alıyor. Ama öte yandan, söz¬

konusu ülkelerin tümü sömürgelere ve

başka halklan sömürme olanağına sahip

değildir. Burada, hangi ülkenin ne kadar

sömürgelere sahip olduğu veya ulus-



lararası sömürüden ne ölçüde pay al¬

dığı önem taşımış oluyor. O halde,

ister yeni sömürgecilik, ister klasik sö¬

mürgecilik yoluyla olsun- ki klasik sö¬

mürgecilik daha gerici ilişkilere dayanı¬

yor- başka halkları sömüren ülkeleri ay¬

nı grupta nitelemek doğru oluyor. Bu

konuyu bir örnekle açıklamaya çalışa¬

lım:

örneğin, Çarlık Rusya'sı için emper¬

yalist terimi kullanılıyor. Oysa kapita¬

list gelişme düzeyi açısından Çarlık Rus¬

ya'sı, bugünkü Arjantin'den daha geri bir

yapıdaydı. Orada da İngiliz, Fransız, Al¬

man vb. gibi başka ülkelerin yabancı

sermayesi vardı. Yani ekonomik olarak

emperyalizme bağımlılığı sözkonusuy.

du, geniş sömürgelere sahip olması ser¬

maye ihracına değil, despotik işgallere

dayanıyordu. O halde Rusya'nın emper¬

yalist olması, sermayenin yoğunlaşması¬

na, sermaye ihracına dayanmadan, kla¬

sik sömürgecilik yöntemleriyle kendi

toprağının çok ötesinde geniş sömürge

lere sahip olmasına dayanıyordu.

Bu anlamda, başka halkları ezen

onları sömürge olarak elde tutan tekel¬

ci kapitalist ülkelerle emperyalist ülke¬

lerin liberal burjuvazisinin aynı konum¬

da olduğunu söylemek yanlış olmaya¬

caktır. Çünkü bir yandan sömürgelerin

yağmasından o da belli bir pay alıyor,

bununla palazlanıyor. Dolaysıyla ekono¬

mik gücü sömürgelere dayandığı için

eski kapitalizm öncesi ve sonrası tüm

gerici ilişkilere sahip çıkıyor, öte yan¬

dan da, tekeller uluslararası sermaye ile

iç içe geçtiği için, emperyalizm ile bü-

tünleşmişlerdir,ona bağımlı hale gelmi ş-

lerdir.Kuşkusuz bu, o ülkelerin kendi

pazarlarını korumak ve geliştirmek için

mücadele etme koşullarını.yayılmacı e-

mellerini ortadan kaldırmıyor.

Şimdi de bağımlı ve sömürge ülke¬

lerdeki burjuvazinin durumunu inceli¬

ydim. 1920'lerin başında Stalin bu ül¬

keleri kapitalizmin gelişme düzeyi açı¬

sından üç gruba ayırıyor:

'Birincisi, hemen hemen kendi prole¬

taryası hiç bulunmayan ve smayi ba¬

kımından hiç gelişmemiş, FAS gibi ül¬

keler. İkincisi smayi bakımından azge¬

lişmiş ve nisbeten az sayıda bir pro¬

letaryası bulunan, ÇİN ve MISIR gi¬

bi ülkeler, üçüncüsü de kapitalist ba¬

kımdan azçok gelişmiş ve azçok kala¬

balık bir proletaryası bulunan HİN¬

DİSTAN gibi ülkeler.

Bütün bu ülkelerin hiçbir biçimde

aynı plana konulamıyacakları açık.

Ulusal burjuvazinin henüz devrimci

ve uzlaştırıcı partilere bölünmemiş bu¬

lunduğu FAS gibi ülkeler bakımından,

komünist unsurların görevi, emperya¬

lizme karşı tek bir ulusal cephe kur¬

mak için bütün önlemleri almaktır...

Ulusal burjuvazinin devrimci ve uz¬

laştırıcı partilere bölünmüş bulunduğu,

ama burjuvazinin uzlaştırıcı bölümünün

artık emperyalizm ile kaynaşmadiği, Mı¬

sır ya da Çin gibi ülkelerde komünistler,

emperyalizme karşı tek bir ulusal cephe

kurmayı, artık kendilerine erek olarak a-

lamazlar.Tek bir ulusal cephe siyasetin-

den,komünistlerin bu ülkelerde, işçiler

ile küçük burjuvazinin devrimci blok

siyasetine geçmeleri gerekir...

Hindistan gibi ülkelerde durum biraz

başkadır. Hindistan gibi sömürgelerin

varlık koşullarında özsel ve yeni olan

şudur ki,yalnızca ulusal burjuvazi dev¬

rimci ve uzlaşıcı partilere bölünmekle

kalmamış ama herşeyden önce bu bur¬

juvazinin uzlaşıcı bölümü,emperyalizm

ile anlaşmaya varabilmiştir.Burjuvazinin,

emperyalizmden çok devrimden korkan,

yurdun çıkarlarından çok kendi para

kasasının çıkarlarını düşünen bu en zen¬

gin ve en etkili bölümü, kendi öz ülke¬

sinin işçileri ve köylülerine karşı emper¬

yalizm ile birleşerek her iki ayağı ile

de devrimin yeminli düşmanları blo-

kundayer alır. ' (a.g.e. s.2 63-264)

Bu değerlendirmelerden, sömürge ve

bağımlı ülkelerdeki ulusal burjuvazinin

aldığı konum kapitalizmin gelişme dü¬

zeyi tarafından belirlendiği, kapitalizm

geliştikçe uzlaşıcı yönünün de o oranda

arttığı ve kapitalizmin azgeliştiği ülke¬

lerde burjuvazinin uzlaşmacı ve devrim¬

ci olarak ikiye ayrıştığı sonucu çıkı¬

yor.Zaten kapitalizmin orta düzeyde ge¬

liştiği ve tekelci aşamaya vardığı ülke¬

lerde, artık ulusal burjuvazi bağımsız

politik bir güç olarak varlığını sürdüre-

miyor. Onun yerine liberal burjuvazi

geçiyor.

TÜRK LİBERAL VE SOSYAL DE¬

MOKRAT PARTİLERİN AYIRD-

EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Türk burjuva partilerinin özelliklerini

görebilmek için önce türk burjuvazisi¬

nin Osmanlı İmparatorluğu içinde ta¬

rih sahnesine çıkışı,günümüze kadar ge¬

lişi,mücadele geleneği,Kürdistan sorunu¬

na ve işçi sınıfına karşı tutumuna bir

bakmak gerekiyor.

Türk burjuvazisi tarih sahnesine Os¬

manlı despotizminin tarihsel sömürgeci

mirasını devralarak, çöküş içindeki impa¬

ratorluğu kurtarmak için ortaya çıktı ve

bu hayal uğruna Birinci Dünya Savaşına

katılarak her türlü soykırım ve talan po¬

litikasını sürdürmeye çalıştı.Hatta,türk

burjuvazisinin ilk politik şekillenmesi

olan ittihatçılar, Anadoluyu türkleştir-

me adı altında 1915 yılında bir milyon¬

dan fazla Ermeniyi jenoside tutarak,

700.000 kadar Kürdü Batıya sürgün ba¬

hanesiyle yollarda kırdırarak, ırkçılıkta

ve kan dökmede geçmiş Osmanlı despo¬

tizmini çok gerilerde bırakmıştır. Aynı

şekilde Türk Devletini kurarak amacına

ulaşan kemalistler,Kürdistan'da yüzbin-

lerce kitleyi katliamdan geçirdi. öncü

türk komünistlerini katletti. Böylesine

kanlı bir miras ve geleneğe sahip olan

burjuvazi, bugün de,bu kanlı terör ve ta¬

lan politikasına bağlı kalmakta,yayılma-

cı emellerini sürdürmektedir.

Aynı şekilde,ekonomik ve sosyal iliş¬

kilerde de Osmanlı despotizminden

devraldığı yapıyı yaşatmak istemiş ve

feodalizmi radikal yöntemlerle tasfiye¬

ye yanaşmamış; tersine feodal toprak

sahipleriyle işbirliğine yönelmiştir. İzle¬

nen bu gerici politika nedeniyle burjuva-

demokratik dönüşümlerin tamamlanma¬

sı engellenmiş, devlet yapısındaki gerici

yapı törpülenmemiş,aksi ne militarizm ve

gericilik gelişme ve güçlenme olanağını

bulmuştur.Türk burjuvazisinin pazar ve

aşırı sömürü tutkusu.onu, Kürdistan'da

başgösteren direnişlerin ve Türkiye işçi

sınıfının üzerine kan ve ateşle yürüme¬

sini getirdi. Bu da,onun söven ve gerici

eğilimlerini güçlendirmiş, tekelci döne¬

me tekabül eden siyasi gericiliğin derin¬

leşmesi için elverişli koşullar yaratıl¬

mıştır.

II.Dünya Savaşı sonrasında Türkiye

ekonomisinde tekellerin ortaya çıkma¬

sı ve giderek devletle bütünleşmesi, bur¬

juvazinin bu gerici eğilimlerinin devle¬

tin egemen karekteri haline gelmesini

beraberinde getirmiştir. Türkiye kapita¬

lizminin emperyalizm ile olan ilişkilerin¬

den de etkilenen sürekli ve kalıcı,yapısal

ekonomik bunalımı sömürgeci devletin

bu egemen karekterini pekiştirmiştir.

Bu nedenle tarihin hiçbir döneminde

Türkiye, Batı Avrupa'da görülen tipte

bir burjuva demokrasisini yaşamamı ş-

tır.Tersine.ülkenin birlik ve bütünlüğü

adına en basit insan haklan komünist¬

lik ve bölücülük sayılmış, demokratik

hak ve özgürlüklere saldırılmış.derinle-

şen ekonomik bunalımın yükünü emekçi

halklarımıza yüklemek için sık sık askeri

müdahalelere,faşizme başvurmuştur.

Sömürgeci devletin, tarihsel gelişimin

her döneminde sahip olduğu bu geçici

karekteri,onun büyük ölçüde dayandığı

temel omurgası olan militarist ordunun

oynadığı rolü gözönünde bulundurarak,

daha iyi açıklanabilir.Türk ordusunun

militarist ve işgalci özelliği imparator¬

luktan gelmektedir.Bilindiği gibi,Osman-

lı despotluğu ekonomik ve siyasi güç o-

larak yeni fetihlere,başka halkları soyma

talanetme ve sömürgeleri elde tutmaya

dayanıyordu.Bu amaçla sık sık giriştiği

askeri seferler için güçlü ve geniş bir or¬

du kurulmuştu. Osmanlının yarı askeri

devlet yapısı, ordunun toplum içindeki

konumunu daha da güçlendirmişti. Or¬

duya egemen olan devlete de egemen

olabiliyordu.1908 de Meşrutiyet ordu-



nun zorlamasıyla ilan edildi.İttihatçılar

orduya dayanarak iktidarı ele geçirdiler

Mustafa Kemal de ordu komutanlarıyla

anlaşarak 'kurtuluş savaşı'nı gerçekleş¬

tirdi. Ondan sonra da türk ordusu, iş¬

çi sınıfı hareketinin ezilmesinde, önder¬

lerinin yok edilmesinde ve Kürdistan'

daki direnişlerin kanla bastınlmasında

önemli bir işlev gördü. Ayrıca 1960'

lardan buyana, her on yılda bir düzen¬

lenen askeri darbelerin fiili uygulayıcı¬

sı oldu. Bu gün de faşist iktidarın bir

numaralı dayanağı, saldın gücü ve ko-

ruyucusudur.

Diğer yandan türk ordusu bu belir¬

gin karakterinin yanısıra, OYAK,

TUSAŞ vb. gibi holdinglere ve çok sa¬

yıda vakıfa sahiptir. Emir-komuta zinci¬

rini elinde bulunduran generaller bu ve

daha başka holdinglerin yönetimlerinde

görev alıyor, hisse sahibi oluyor ve böy¬

lece tekelci sermaye ile kaynaşıyorlar.

Bu ve imparatorluktan gelen yapısın¬

dan dolayı türk ordusu, demokrasinin

ve her türlü devrimci değişikliğin ö-

nünde bir engel, her dönemde tekelci

burjuvazinin faşizm yönelimlerinin bir

saldırı gücü olma özelliğini korumakta¬

dır.

Bu nedenle Türk Devletinin ve dola¬

yısıyla ordunun bu gerici karekterini

hedef almayan hiçbir güç demokrasi

için savaştığını ileri süremez,gerçek

bir demokrat olamaz.Türk ordusunun

bu kadar sık sık burjuva demokrasisi¬

ni katletmesine rağmen.türk burjuva

partileri bu despot devlete ve orduya

bağlı kalmaya devam etmişlerdir.Bur-

juva partileri sürekli demokrasiyi hep

tepeden ,devletten,ordudan gelmesini

bekledikleri için diktatörlüğe ve faşiz¬

me karşı kitlelere dayalı bir mücadele

gelenekleri olmamıştır.

Türk sosyal demokrasisi de uluslarara¬

sı sosyal demokrasiden çok farklı özel¬

likler taşımaktadır. Avrupa'da sosyal de¬

mokrasi Marx ve Engels'in devrimci il¬

keleri ve işçi sınıfının mücadele gelene¬

ği üzerine kurulduğu halde, daha sonra

reformizme kayarak devrimci niteliğini

yitirdi. Oysa Türk sosyal demokrasisi,

sömürgeci devlet partisinden dönüşerek

(!) kimlik kazanmaya çalıştı. Bu biçim¬

sel dönüşme sosyal demokrasinin ilke¬

leri üzerine oturmasını sağlıyamadı ve

kendisini sömürgeci devletin sahibi ola¬

rak görmeye devam etti. Aynı şekil¬

de, Türk Devleti'nin sömürgeci ve ırk-

çı-asimlasyoncu politikasını savunma

konusunda aşırı söven tavrını sürdür¬

dü. Kürdistan sorununda çağdaş burju¬

va düşüncelerinden yoksun olarak kurt

halkının varlığını dahi reddediyor, kısaca

türk sosyal demokrasisi program olarak

Avrupa'daki liberal burjuva partilerin¬

den çok daha gerici bir yapıdadır.

Öte yandan, Türkiye kapitalizmi sos¬

yal demokrat bir programı göğüsleye-

bilecek maddi bi temele sahip değil¬

dir. Aksine burjuvazi, daha fazla sö¬

mürmek ve sömürüyü yoğunlaştırmak

yoluyla bunalımı aşmak çabasındadır.

Zaten bu nedenle türk sosyal demok¬

ratları geniş bir sosyal adalet programıy¬

la ortaya çıkmıyorlar. Yalnız muhalefet¬

teyken işçi ve emekçilerin bazı talep¬

lerine sahip çıkarken, iktidara geldik¬

lerinde tekelci burjuvaziyle uzlaşıyor-

lar. Geşmişte CHP'nin 22 aylık hükü¬

met deneyimi Türkiye'de sosyal demok¬

rasi gerçeğini açık bir biçimde gözler

önüne sermiştir. CHP, ö dönemde iç¬

te büyük tekelci burjuvaziyle bütün-

leşti, dışta emperyalizme bağlı bir po¬

litika izledi, İMF'ye boyun eğdi, Yuna-

nita'a karşı NATO' nun kılıcını çekti.

Kıbrıs fatihi oldu. Sıkıyönetimi getir¬

di, işçi grevlerine ve öğretmen boyko¬

tuna karşı tavır aldı. Tüm bunlar, sos¬

yal demokrat şeflerin kendi sözlerine

ve sloganlarına ne ölçüde bağlı kaldık¬

larını yeteri kadar gösteriyor, sonunda

hem kendi programına ve hem de hal¬

ka ters düşerek politik olarak iflas etti.

Ayrıca sınıf olarak türk sosyal demok¬

ratları, tekelci burjuvaziden bağımsız o-

larak yapılanmamışlardır. Sınıfsal bile¬

şeninde ağırlık yanı tekel dışı ourju-

vazi teşkil etmekle birlikte, içinde te¬

kelci kesimler de yer almaktadır. Zaten

tekel dışı burjuvazi homojen ve bağım¬

sız bir güç değildir. Yerli tekellerin ya¬

nı sırauluslararası tekellere olan bağım¬

lılık ilişkilerini, sermayenin merkezileş¬

mesi, uluslararası işbölümü ve tekelle¬

rin ekonomik ve sosyal hayatın her a-

lanında kontrolü ele geçirmesi, tekel

dışı burjuvazinin bağımsız bir politi¬

ka yürütmesinin olanaklannı ortadan

kaldırıyor.

Kürdistan sorunu karşısındaki şoven

tavrı ve pazar kaybetme korkusu ise,o-

nun gerici ve karşı devrimci eğlimle-

rini daha da güçlendiriyor. Bu belir¬

gin karakterinden dolayı tekel dışı bur¬

juvazi, anti-faşist ve anti-sömürgeci mü¬

cadelenin boyutlanması sürecinde, te¬

kelci burjuvazinin yanında yer alacak ve

Türk Devlet'ini 'parçalanmaktan' kur¬

tarmak için elinden geleni yapacaktır.

Elbette, türk sosyal demokratların son

aşamada varacağı bu karşı devrimci

tavır nedeniyle, bizim şimdiden, orta

katmanların tekellerin baskısından zarar

gördüğü ve mücadele süreci içinde çe¬

şitli ayrışmalara uğrayacağı, faşizme

karşı mücadelede onu yanımıza çekme

veya tarafsızlaştırma politikasını gözar-

dı etmemizi getirmez. Kaldı ki, bir bü¬

tün olarak sömürgeci burjuva kampı

arasında derinleşen çelişkileri, sürtüşme¬

leri izlemek, sözkonusu çelişkilerden

ustaca yararlanmak her zaman gerekli¬

dir.

Ancak bu, mücadelenin strateji ve

taktiklerini burjuva güçler arasındaki

çelişkilere indirgemek anlamına gelmez.

Tersine, orta katmanları anti-faşist ve

anti sömürgeci cepheye çekebilmenin

ve burjuvazinin arasındaki çelişkileri

derinleştirmenin yolu, Türkiye işçi sını¬

fı, devrimci küçük burjuvazi ve Kürdis¬

tan devrimci hareketi arasındaki itti¬

fakların sağlamlaştırılmasından geçer.

KÜRDİSTAN DEVRİMİ AÇISINDAN

BURJUVA MUHALEFETİ NEDİR ?

Sömürgeci türk kapitalizminin gelişme

düzeyi, orta derecede gelişmiş bir te¬

kelci kapitalizmidir. Tekellerle devlet

iç içe geçerek bütünleşmiştir. Kürdis¬

tan'ın en büyük parçasını sömürge ola¬

rak elinde tutan Türk Devleti, yayılmacı

politikasını Kuzey Kıbns'ı da sömür¬

geleştirmeye çalışarak sürdürüyor. Böy¬

lesi tekelci ve aynı zamanda sömürge¬

ci bir ülkenin (liberal burjuvazisi, Tür¬

kiye işçi sınıfının ve Kürdistan emekçi

halkının müttefıkçisi olamaz. Çünkü bu

sınıf, işçi sınıfı ve Kürdistan üzerindeki

sömürüden doğrudan doğruya pay al¬

maktadır.

Buna karşın, Kürdistan halkı ve onun

sosyalist, devrimci ve yurtsever güçle¬

ri, ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için

sömürgeci-faşist Türk Devletine karşı

zorlu bir savaş yürütüyorlar. Faşizme

karşı bu savaşta Kürdistan devrimci ha¬

reketi nesnel olarak, Türkiye işçi sı¬

nıfının temel ve güçlü birmüttefiğı du¬

rumuna geliyor. Dolaysıyla Kürdistan

ve Türkiye koşullarında faşizme .karşı

savaş, sömürgeciliğe karşı savaşla çakı¬

şıyor. Türk burjuvazisi yukardaki konu¬

mu gereği, tüm iç çelişkilerine rağmen

bir bütün oalrak Küristan'ı elde tutmak

için yürütülen her türlü saldırı ve soykı¬

rım politikasında birleşiyor.

Sömürgeci Türk Devleti, kurt soru¬

nunu, demokrasiye geçiş (!) için en bü¬

yük tehlike olarak göstermeye çalı¬

şıyor ve tüm burjuva kesimlerini kurt

halkının üzerine yürümeye zorluyor.

Sosyal demokratından sağcısına kadar

tüm burjuva güçleri, 'yılanın başı küçük

ken ezilmelidir' anlayışıyla hereket ede¬

rek cuntanın yanında yer aldılar ve

Türk ordusunun askeri seferlerine destek

-rmekten geri kalmadılar.

?:ugün Türkiye ve Kürdistan'da açık

bir şekilde ayrı ayrı kanunlar ve uygu¬

lamalar yer alıyor. Kürdistan'da sıkıyö¬

netim uygulanıyor, askeri operasyonlar

düzenleniyor, kanun dışı sürgünler yapı¬

lıyor, köyler boşaltılıyor, zorla sivil mi¬

lisler oluşturularak, silahlandınlıyor.

Keyfi tutuklamalar, adam kurşunlatma¬

lar, işgalci türk askerlerinin günlük sı-
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radan olayları arasında yer alıyor. Bu

olaylar Türkiye de yaşanmıyor. Türki¬

ye'de biçimsel de olsa kısmi bir burju¬

va demokrasisi görüntüsü varken, Kür¬

distan'da sopa ve silah konuşuyor.

Bu insanlıkdışı uygulamalara hiç bir

burjuva partisi karşı durmuyor. Böyle¬

likle sömürgeci burjuvazi, Türkiye için

ayrı ve Kürdistan için ayrı olmak üze¬

re çifte standartlı 'demokrasi 'anlayışı¬

nı getiriyor.

Kürdistan sorunu, bugün de yarında

Türkiye'nin en büyük sorunu olmaya de¬

vam edecektir. Kürdistan sorunu, çö¬

zümlenmeden Türkiye'de burjuva de¬

mokrasisi yerleşemiyecektir. Bu somut

durumu görmeden, kurt ulusunun kendi

kaderini kendisinin tayin etme hakkı¬

nı savunmadan anti-faşist mücadele hat¬

tını geliştirmek olanaksızdır. Kürdistan

halkının mücadelesini gözardı eden,

burjuva muhalefetine Kürdistan devrim¬

ci hareketinden daha önemli misyonlar

yüklemek istiyen reformist düşüncele¬

ri somut hayat yadsıyor. Bugün sos¬

yal demokrat ve liberal burjuvazi Tür¬

kiye işçi sınıfı, Kürdistan halkı ve di¬

ğer devrimci güçlerle, faşizme, sömür¬

geciliğe ve emeperyalizme karşı birlikte

mücadele vermekten oldukça uzaktır.

Hatta faşist diktatörlüğün yıkılması gi¬

bi bir amaçları ve nasıl yıkılacağı ile

ilgili bir programları yoktur. Tersine

onlar, Türkiye ve Kürdistan devrimle¬

rinin ortak çıkarlan doğrultusundan ge¬

lişen anti-faşist savaşımı engellemek

kararındadırlar.

Bu bakımdan görev, liberal burjuva¬

zinin yanında yer almak, onun içinde

erimek, burjuva demokrasisi hayalleriy¬

le kitleleri silahsızlandırmak yoluyla

burjuvazinin değirmenine su taşımak

değil; faşizme ve sömürgeciliğe karşı

mücadeleyi örgütlemek, ulusal kurtu¬

luş savaşını geliştirmek ve yükselt¬

mektir, ülkemiz açısından faşizme kar¬

şı savaş, sömürgeciliğe karşı savaştan

soyutlanamaz. Çünkü faşizme karşı sa¬

vaşın en direngen güçleri, Türkiye işçi

sınıfı ve Kürdistan ulusal kurtuluş güç¬

leridir. Ve faşizme karşı savaşın başarı¬

sı, anti-faşist ve anti-sömürgeci mücade¬

lenin birleştirilerek geliştirilmesinde-

dir.

BURJUVA MUHALEFETİNİ KİTLE¬

LERE HEDEF OLARAK GÖSTER¬

MEMEK GEREKİR

12 Eylül faşizminin altı yıllık bas¬

kı ve teröre dayalı uygulamalan.Türkiye-

de tekelci sermayenin neden olduğu e-

konomik ve siyasal bunalımını atlatma¬

ya yetmedi. Sömürgeci tekelci kapitaliz¬

min uzun süreden beri girdiği ağır buna-

lım.bu dönemde daha da derinleşti ve

giderek siyasal bunalımlara dönüşerek

tekelci burjuvaziyi tekrardan yönetim

acziyle karşı karşıya getirdi.Artan hayat

pahalılığı,işsizlik ve sefaletin sürekliliği

kitlelerin büyük tepkisine yol açmakta¬

dır. Işçiler.düzenledikleri mitinglerde ar¬

tık bu ağır yükü daha fazla çekmek iste¬

mediklerini belirtiyorlar.Kamuoyunda

işkenceler, idamlar ve zindanlarda uygu¬

lanan ırkçı-militarist baskıların teşhir e-

dilmesi, rejimin insanlık dışı faşist nite¬

liğini kitleler nezdinde açıkça gözler ö-

nüne sermekte ve onu zayıflatmaktadır.

Bunlardan da önemlisi, faşizmin elin¬

deki tüm işkencehaneler,zindanlar,po-

lis ve askeri operasyonlar,sokakta insan

avı gibi baskı ve terör aygıtları,devrim-

ci hareketin gelişmesini engelliyemedi.

Tekelci sermaye bugün yeniden kitle¬

lerde görülen canlı muhalefetin,Türki-

ye ve Kürdistan sosyalist,devrimci ve

yurtsever hareketlerle birleşmesinden

korkuyor.

Faşist devletin dayandığı sınıfsal te¬

mel de gittikçe daralıyor. Finans kapi¬

talden yana,yeniden düzenlenen ilişki¬

lerden tekelci burjuvazinin bir kısmı ve

tekeldışı burjuvazi rahatsızlık duyuyor.

Bunlar toplumsal artık-değerin eşit ko¬

şullarda paylaşımını istiyor ve devletin

finans kapitalden yana sürekli müdaha¬

leci bir işlev görmesine karşı çıkıyorlar.

İşte burjuva muhalefeti,bu temel ve be¬

lirleyici nedenden ötürü,bugün finans ka¬

pitalin açık terörist diktatörlüğüne karşı

tavır alıyor.

Liberal burjuvazi,bir yandan toplum¬

sal artık-değerin eşit koşullarda paylaşı¬

mını hedefliyor,diğer yandan yığınların

artan basıncının sertleştireceği ulusal ve

sosyal mücadeleyi düzenin sınırları için¬

de tutarak, onu devrimci harekete akma¬

sını engellemek.anti- faşist mücadeleyi

saptırmak ve bu yolla tekelci devlet

kapitalizminin ömrünü uzatmayı sağla¬

mak istiyor.Bunu yapabilmek için.ica-

zetli muhalefetin, kitlelerin gelişen ve

yaygınlaşan muhalefetine paralel olarak

radikalleşmesi gerekiyordu. İşte demok¬

rasi havarisi kesilen burjuva muhalefe¬

tin yapmak istediği budur. Ve liberal

burjuvazinin demokrasi anlayışı yalnız¬

ca kendisiyle sınırlıdır. Onlar sadece

burjuvaziye ve kendi partilerine özgürlük

istiyorlar.

Burjuva muhalefeti kitlelere gerçek

bir hedef gösteremiyor.24 Ocak ekono¬

mik programına alternatif olabilecek bir

program sunamı yor.Yalnız burjuva de¬

mokrasisiyle ilgili kısıtlı bazı cılız istem¬

lerle yetiniyor.Cumhurbaşkanının görev

ve yetkilerinin fazlalığına karşı çıkıyor.

1982 Anayasasının geçici bazı maddele¬

rinin değiştirilmesini istiyor.Bazıları bu

anayasanın hazırlanış biçimini eleştiri-

yorlar.Ama hiçbiri bu gerici anayasanın

baskıcı, demokratik hak ve özgürlükleri

yok eden temel maddelerine,yani özüne

karşı değiller.Genel af çıkarılmasını

programına almıyorlar.Böylelikle cunta¬

nın çizdiği program çerçevesinin dışına

çıkmamış oluyorlar.Zaten Kürdistan so¬

rununda sağcısından sosyal demokratına

kadar hepsi saldırı korosuna katılıyor,

cuntanın yanında yer alarak 'demokrat¬

lıklarını sergiliyorlar.

Böylesine ikiyüzlü politika ve ayak o-

yunlarıyla,cuntayla uzlaşma içinde hü¬

kümet olmak istemektedirler.Bir yan¬

dan cuntayı,gerici yasaları meşru görü¬

yorlar, dış kamuoyuna Türkiye'nin de¬

mokrasiye geçeceğini savunarak cunta¬

nın avukatlığını yapıyorlar.(İstanbul'da

son yapılan Avrupa Parlementerler A-

samblesinde Avrupalı parlementerleri de

ikna etmeye çalıştılar.) Diğer yandan

da, kitlelere,muhalefet ettiklerini ve

kendilerinin rejime karşı tek alternatif

olduklannı göstermeye çalışıyorlar.Sos-

yalist,devrimci ve yurtsever güçlerin A-

ğır bir baskı altına alındıkları sıkıyöne¬

tim ve Olağanüstü Hal Yasasının uygulan

dığı koşullarda yapılan göstermelik se¬

çimler de kitleleri 'demokrasiye' geçi¬

leceği konusunda aldatıyorlar. Son yıl¬

larda faşist baskı ve terörün yarattığı

yılgınlık ve umutsuzluk sosyalist,devrim-

ci ve yurtsever hareketlerin güçlü dev¬

rimci bir alternatif yaratamama lan,Ay¬

rıca izlenen reformist ve kuyrukçu poli¬

tikalar da burjuva muhalefetinin bu sin¬

si çabalarını güçlendirmektedir.

Geçmişte birtakım güçler,bazı ge¬

rekçeler ileri sürerek CHP'yi destekledi¬

ler ve iktidara geldi. Ama, çok kısa bir

süre içinde kitlelerin taleplerine ters dü¬

şerek birşey yapamadan yıprandı.gitti.

Sonuçta MC partileri bundan kazançlı

çıktılar.

Bugünkü koşullar ise burjuva partile¬

ri açısından çok daha olumsuzdur.Dik¬

tatörlüğün birçok kurumlarının ayakta

olduğu ,1982 gerici anayasayla rejimin

çerçevesinin çizildiği,ulusal ve sınıfsal

çatışmalann sürdüğü koşullarda,muh-

temel bir SHP hükümeti de.ekonomik

sorunları çözemiyecek.burjuva demok¬

rasisini bile gerçekleştiremeyecektir,

cuntanın politikasının izleyicisi olacak

ve kısa sürede yıpranarak tekrar gerisin

geriye faşizme yolu açacaktır.Bu bakım¬

dan,burjuva muhalefetin kitlelere hedef

olarak gösterilmesi, bunlarla ittifak ara¬

yışı içine girilmesi, faşizme ve sömürge¬

ciliğe karşı savaşta yer alan sosyalist,

devrimci ve yurtsever güçlerin birliğini

bozmaya.halk güçlerinin gelişen eylemi¬

ni saptırmaya ya da zayıflatmaya hizmet

etmekten başka bir sonuç vermez.Zaten

liberal burjuvazinin ve sosyal demokrat-

lann istediği de budur. Çünkü onlar,kit-

devamı sayfa 1 1 de



FAŞİST DARBE
Türk Devletinin en büyük ya¬

tırımları barajlara yapılıyor.

Dicle ve Fırat üzerinde bir¬

çok dev barajlar inşa edi¬

liyor, özellikle GAP, tekelci

kapitalistlerin Kürdistan tan¬

ını üzerindeki eğmenliğini

pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu¬

nun dışında özal'ın 'Doğu'

ya yatırım programında 50

adet cezaevi ve türk askeri iş¬

gal birliklerinin bina tesis ya¬

pımları var.

KÜRDİSTAN'DA SAVAŞ

HALİ

Faşist diktatörlüğün ön

plana çıkardığı en büyük so¬

run Kürdistan sorunu oldu.

Önceleri silah arama ve top¬

lama bahanesiyle halkımız

yoğun bir şekilde dayak ve

işkenceden geçirildi, askeri

tatbikatlarla kurt halkına göz¬

dağı verilmek istendi.Ardın¬

dan halkımıza karşı sinsice bir

savaş başlatıldı.Kürdıstan'a

yerleştirilen ordu ülkemizi

boydan boya askeri operas¬

yonlara tabi tuttu.tutuyor.

Onlarca köy boşaltıldı,sürgün-

ler,kitlesel tutuklamalar,hal-

kı sokakta,köyde kurşunla¬

mak günlük olağan olaylar ha¬

line geldi. 13.000'ni aşkın si¬

vil milis gücü zorla oluştu¬

rarak silahlandırdı.Halkımızın

tümü fişlendi.Kürdıstan adeta

bir cehenneme çevrildi.

Bugün halkımız sömürgeci

boyunduruk altında kalmanın

en acı sonuçlarını yaşıyor. Se-

falet,işsizlik,gerilik,ırkçılık,

sömürgeci baskı ve terör hal¬

kımızın günlük yaşamının bi¬

rer parçası haline geldi.İnsan-

ca bir yaşam ve kendi gele¬

ceğini kendisinin belirlemesi

uğruna direnmekten başka

bir yol kalmadı.

Faşizmin baskıları yalnız

Kürdistan halkı ve işçi sını¬

fıyla sınırlı kalmadı. Demokra¬

tik haklarını yitiren öğret-

men,memur,askeri kışlalara

çevrilen üniversite ve liselerde

okuyan gençlik, iflasa sürükle¬

nen köylü,küçük esnaf ve za¬

naatkarların tümü bu azgın te¬

rörün kurbanı oldular.Kıyım-

lar,sürgünler,işten el çektir¬

meler, fişlemeler günlük uy¬

gulamalardan sayıldı.Ekono¬

mik yıkım,politik baskı ve

tehditler.ırkçı propagandalar

toplumsal değerleri alt üst

etti.Yozlaşma ve ahlak çö¬

küntüsü yoğunlaştı.

REJİME KARŞI ARTAN

TEPKİLER

Buna rağmen cuntanın kit¬

leleri politikadan uzaklaştır¬

ma çabaları başarıya ulaşma¬

dı.Hapishanelerde gelişen di-

renişler,kısa zamanda kitleler

içinde maddi bir güce dö¬

nüştü.Tutuklu aileleri,basın ve

burjuva muhalefeti,işkenceler

idamlar ve genel af konu¬

sunda hükümeti köşeye sı-

kıştırdılar.İşçiler arasında re¬

jime karşı artan tepkiler,

TÜRK-İŞ yönetimini hükü¬

mete karşı tavır almaya zor-

luyor.TüRK-lŞ'ın düzenledi¬

ği işçi mitinglerinde işçiler

hükümete karşı ekonomik-

demokratik sloganlar atıyor-

lar.Ne ki bu,henüz politik bir

mücadele perspektifinden

yoksundur. Ancak bununla,

cuntanın çizdiği bazı yasaklar

aşılıyor, yeni politik sorunlar

gündeme geliyor.

Rejime karşı gelişen halk

muhalefetine burjuva partile¬

ri konmaya çalışıyor.Bir yan¬

dan cunta ile uzlaşma içe¬

risine girerek, 'demokrasiye'

geçeceği propagandasını ya

pıyorlar, öte yandan da kit-

lelere,diktatörlükten kurtul¬

manın tek yolu kendilerini

desteklemek olduğunu gös¬

termeye çalışıyorlar.Bu, bü¬

yük tekelci burjuvazinin he¬

sabına da geliyor.Çünkü kit¬

lelerin devrimci taleplerini

asıl amaçlarından saptırmak,

reformizme çekmek.rejim ko¬

nusunda burjuva partileri ara¬

sında bir uzlaşma yaratmak,

iç ve dış kamuoyuna demok¬

rasiye geçildiği imajını yarat¬

mak onun çıkarınadır.Cunta

da başından beri uyguladığı

faşizmi sivilleştirme progra¬

mını 'demokrasiye geçiş'diye

göstermeye çalışıyor.

Cuntanın çizdiği program

doğrultusunda yaptırılan gös¬

termelik seçimler 'sivilleşme'

programı çerçevesini aşmadı.

Bu yönüyle,28 Eylül 1986 gü¬

nü yapılacak olan 'ara seçim-

ler'in de başkaca önemli bir

işlevi olmayacak.Her türlü de¬

mokratik hak ve özgürlükler¬

in ortadan kaldırıldığı.sosya-

list,devrimci ve yurtsever güç¬

lerin üzerinde azgınca bir te¬

rörün sürdürüldüğü koşullar¬

da yapılacak seçimlerin de¬

mokrasi açısından bir sonuç

vermesi beklenemez. Ayrıca

böylesi koşullarda,kitlelerin

önüne tek seçenek olarak bur¬

juva muhalefet partilerini çı¬

karmakla,oluşan devrimci bi¬

rikimi burjuva partilerinin po¬

tasında eritmek,devrimci ha¬

reketleri kuyrukçu bir poli¬

tika izlemeye zorlamak ama-

cındadır.Her on yılda bir tek¬

rarlanan bu dayatmalara kar¬

şı durmak, işçi sınıfının ba¬

ğımsız devrimci bir güç ola¬

rak ortaya çıkması ve Kür¬

distan ulusal kurtuluş çizgi

li

sinin güçlendirilmesi açısın¬

dan gereklidir. Çünkü sürekli

olarak burjuvaziyi destekliye-

rek işçi sınıfı partilerinin de¬

mokratik halk devrimine u-

laştığı görülmemiştir.

Ayrıca türk sosyal demok¬

rat ve liberalleri diktatörlü¬

ğe karşı radikal bir tavır a-

lamıyorlar. Hepsi uzlaşmacı¬

dır.Faşist diktatörlüğün yıkıl-

ması,demokratik hak ve öz-

: gürlüklerin sağlanması,türk or¬

dusunun askeri darbelerini

önlemek,Kürdistan halkının

kendi kaderini tayin hakkı

: gibi demokratik sorunlarda

herhangi bir programa sahip

değildirler.bugün açıkça Kür¬

distan üzerinde kanun dışı

bir barbarlık örneği olan,As¬

keri operasyonlar^ivil milis¬

lerin silahlandırılması,köyleri

boşaltma ve sürgünlere karşı

durmuyorlar.

Tersine,devlet,ordu ve şove¬

nizm konulannda tüm burju¬

va partileri ortak bir tavır

içindedirler.Kürdistan halkı

ve devrimi adına böylesi ko-

şullarda.sömürgeci burjuva

partilerine koşulsuz destek

vermek,burjuva kuyrukçulu-

ğundan öte, Kürdistan ulusal

kurtuluş mücadelesi hedefin-

. den uzaklaşmak anlamına ge¬

lir.

Hareketimiz açısından,Kür¬

distan devriminin uzun vadeli

stratejik hedeflerine uygun

davranmak.devrimci ilkeleri

günlük politik çıkarlara feda

etmemek büyük önem taşı¬

yor.Devrimci hareketi topar¬

lamak,ulusal kurtuluş çizgi¬

si üzerinde devrimci birlikle¬

ri sağlamak,güçlü devrimci al¬

ternatifler yaratmak için ça¬

lışmak günümüzün dayatan

görevidir.

BURJUVA DEMOKRASİSİ . . .

lelerin devrimci eylemini saptırabildiği

ve muhalefeti yozlaştırabildiği ölçüde

kapitalist düzenin ömrünü uzatabilirler.

Yakın geçmişte yaşanan deneyimler

ortadadır.Kısa vadeli.günlük hesaplarla,

'ehveni şer' tercihi ile demokrasi güçleri

hiçbir kalıcı sonuca varamadıIar.Bu ko¬

nuda alınacak politik tavırlar,ilkelerimi-

ze ve önümüze koyduğumuz stratejik

hedeflere uygun olmalı, kısa ve uzun va¬

deli hedefler doğru olarak birleştirilme-

lidir.Ancak bu şekilde, ülkede gelişen

mücadeleye doğru bir hedef gösterile-

bilinir,halkımızın ulusal kurtuluş sava¬

şımı güçlendirilebilinir.Kuşkusuz bu, Ül

kede gelişen yeni koşullara seyirci kala¬

cağımız anlamına gelmez. Burjuva parti¬

lerinin faşizm ile olan çelişkilerinden

yararlanmak gerekir.Hatta bazı pratik

eylemlere eğer geliyorsa burjuva parti¬

leriyle de işbirliği yapılabilinir. Ancak

bunun kalıcı kazanımlar verebilmesi için

Türkiye ve Kürdistanlı sosyal ist,devrimci

ve yurtsever güçlerin kitleler içinde et¬

kin ve devrimci bir alternatif yaratmaları

ve burjuva muhalefetine karşı ilkeli bir

yaklaşımı geliştirmelidirler.Bu şekilde

burjuva güçler arasındaki çelişkiler de¬

rinleşecek, burjuva partilerinin kitleler¬

den yalıtlanma süreci hızlanacak, teşhiri

kolaylaşacak ve devrimci bir iktidar al¬

ternatifi yaratılabilecektir.

Ama, koşulsuz olarak verilecek bir

destek.üstelik işçi sınıfına ve Kürt halkı¬

na karşı cephe almış partilerin kitleler i-

çinde propagandasının yapılması bağış¬

lanmayacak bir kuyrukçuluktur. Hele

Kürdistan halkı ve devrimci hareketi A-

çısından, burjuva partileri arasında bir

tercih yapmaya kalkışmak kadar sakat

bir görüş olamaz. Çünkü, faşist MHP'nin

dışında hangi partinin Kürdistan halkına

karşı daha fazla düşmanlık beslediğini

tesbit etmek mümkün değil,çünkü.hepsi

düşmandır.Birçok durumda,sosyal de

demokrat şefler, gerici olarak nitelenen

güçlerden daha fazla cesaretle kurt hal¬

kının üzerine yürüyorlar. Tarihte bunun

birçok örneği vardır.
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LI KURDISTANA KOIIILAT

XETERA XELAYE

Lı cihane koloniyalizma kla

sik, lı gel ruxandına ve sis¬

teme, di roja me de hin ji

koloniyen vveha hene. Wela-

te me Kürdistan ji, di nav

statuya vveha de koloniye-

ke ye.

Di nav çarçova ve nıvi-

sa me de, em lı ser revvşa

statuya Kurdıstane ranavves-

tın. Bes lı ser beşeke vvelate

me ye Rohılat ku jı aliye

Irane ve hatiye koloni kırın

0 bı taybeti lı ser revvşa a-

boriya iroyin ya gele me ye

lı ve beşe em de ravvestın.

Jı bo armanca zelalkırına

ve revvşe, hınek berpırsiya-

ren Irani yen ku jı neçari

beji hınek rastiyen lı ser revv¬

şa bekariya ku lı Kurddıs-

tane heye: anine zimen, em

de jı vveşanen vvan vvergeri-

nın kürdi 0 peşkeşe xwen-

devanen xwe bıkın.

Beri ku em derbase van

babetan bibin, em bavver di¬

kin ku pevvist e, ku bı kurti

be ji, em çend nıvisaran

di çav de derbas bıkın. Bı

taybeti em lı şoreşa 1979

an binerin.

Wek tet zanin, rejima Şah

ku di Rohılata Navin de re¬

jime ke heri paşverû û qere-

«joleke Amerika ya yeri gı¬

ring bû, di sala 1979 an de,

bı saya sere serhıldana tevayi-

ya gelen Irane ve helvveşi-

ya. Şahe zordar ye Irane

lı gel berdevıken xwe ve ji

neçari "vvelate xwe* berda

û reviya. Hemû mevvziyen

Amerika ku lı Irane bûn,

hat gırtın. Potensiyela qef-

lan ya anti-Ameriki û anti-

imperyalizm giha gehineka

heri bilınd. Di Irane de ha-

tına baye azadiye destpekır.

Le hevva "azadiye" gelek dırej

dom nekır. Riya şoreşe gu-

hart. Sedeme vve ji ev bû,

ku hezen şoreşger-demokrat

ku xwedi potansiyeleke me¬

zın bûn, belav bûn. Nıkarıbûn

jı gel re peşengiye bıkın û

hınek hezen çep ji, di derhe-

qe Xumeyni û hevalbenden

vvi de lekolinen şaş kırın û

Xumeyni, di pozisyoneke şaş

û çevvt de neditın. Kevne-

peresten islami ji, je revvşe

ha fede stendın. Di nav pe-

vajoye de kontrole xıstın des¬

ten xwe, riya şoreşe guhar-

tın û mafe jiyane jı hezen

çep re nas ne kırın. Heta jı

çepen ku pıştgıriya vvi kırın

re ji gotın ajanen van û vvan

in, vvan xıstın zindanan û zin-

danan tıje kırın. Zaningeh û

ciyen kar ku jı bo şoreşe xwe

di potansiyeleke mezın bûn û

di tekoşina dıj Şah de mevvzi¬

yen gıring bûn, hatın gırtın.

VVan mırovan bı zore şandın

eniya şer. Jı şoreşa Irane, bes

tışteki vala û pûç ya anti-

Ameriki lı paş ma.

Disa di ve revvşe de, berbe-

riya ku di nav burjuvaziyen

İran û İraq de ji beri ve he-

bûn û car caran jı bo pel-

çıqandına hezen netevviyen

Kurdıstane çedıbûn. Proble¬

min nav vvan jı nû ve dest¬

pekır û şereki ku xesare da

her du gelan destpekır. Re¬

jima Xumeyni, bı hezkırına

binişte û bı kedxwariya hi-

se islame ya gel bı deh he¬

zaren mırov ajot şer.

Di demen evvıl ya şore¬

şe de, gele Kurdıstane ji,

jı baye "azadiye" fede stend

û jı bo rızgarbûna jı derd û

kulen ku bı salan ve kısan

dıbûn, jı bin derkevın, bibin

xwedi mafen netevvi û de¬

mokratik û xwedi jiyaneke

mırovatiye, xwest bıbe xwedi

vvelate xwe û vvan daxwazen

xwe jı sazûmana melan re

şand. Le bersıva rejime elan-

kırına şereki tevyi bû. Jı ve

roje vır de û heta iro şer hat

domandın û hin ji dom dike.

Di vi seri de Kürdistan ca-

reki din vveran bû. Bı heza¬

ren kurdistani hatın kuştın

û bı hezaran ji, nefı bûn. Pı¬

raniya gel, ku jı bil çend

heyvvan û çend bıhust ax ve

xwedi tışteki nebûn, jı vvanji,

bûn û lı hember bırçibûnl

man. Evv revvş di vvan demen

davvi de giha merheleke gelek

gıring û ket revvşeke ku na-

ye kısandın. Jı bil ku ew

revvş giha merheleke gıring,

koloniyalistan ji, hınek ras-

tiyan jı neçari qebûl kırın.

Ev nıvisara jer ku yek nemû-

neke ye, me jı farisi vverge-

ran kürdi.

ROJNAMA KHAN ÇI

DIBEJE

Ev nıvisar jı rojnama

KHAN ku lı Irane derdıke-

ve ya hejmara 12695 an ku

di 15eAdare 1986 an de

çap bûye hat stendın.

"Lı kurdıstane be kari

problemke mezın e. Bı peş-

vebınna aboriye ve de be¬

kari lı hole rabe"

Xorteki 30 şali. jı ali bej-

na xwe ve dıkare her kari bı¬

ke, lı nav kuçeki cileki

cjrej raxıstıbû û lı ser cıl

çend paket cıxaren biyani

çı vvelati danibû û jı bo fıro-

tına vvan dıxebıtiyan. Çend

mitro lı peş, lı pışt sındoge-

ki vala ya fikiyan, yeki din,

jı bo fırotın û stendına tış-

ten kevn kar dikir. Lı aliyeki

din, xorteki din, ku lı ser se¬

re vvi gelek mırov cıviyabûn,

bı fırotına malen kevn yen

xebıti, yen jı solan heyani

televizyonan meşxul dıbûn.

Wan sûreten vveha, tışten ku

hindik tetın ditin nin in,

Evvan lı Senendaje û lı here-

men din yen Kurdıstane, be-

şeki jı jiyana sûretan e.

Lı Kurdıstane bekari, giha-

ye hejmareke pır mezın. Sino-

ren dayaxkırıne neziki

berqedandıne de ye. Berpır-

siyar di nav beçaretiye de ne.

Di cıvata sınayi de, jı bil

ku heza kar gihaye merhe-

leki mezın. Wek probleme ke

mezın derdıkeve peşiya me.

Haleten çekınne, jı bo tebe-

qen din yen cıvate, lı her de¬

re jiyane dibe vvek çekı-

rıneki jı bo malen xerckı-

rıne yen hevvcedariye. Di vi

vvari de vatıniyen ku jı ber-

pırsiyaran re bıkeve, jı bo pır-

tır başkırına haleten çekı¬

nne û potansiyela mezın; di

nav bernameyeki de texe se-

vviyeke heri bilınd ya çekı¬

nne. Hezen ku dıkarın ali-

kariya çekınne bıkın, ber bı

karınku di çekınne de ali-

kari naxwaze (İşportaciti,bor¬

sa reş ûhwd.) ve here û ev

nisbet roj bı roj bılındtır bı
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be, probleme ke heri gıring ku

lı hember me dısekme. Yen

ku bı karen vveha ve radı-

vvestın, bı hesati dıkarın ben

revvşa çekınne û dıkarın a-

likariya aboriya vvelat bıkın.

Pıraniya cıvvanan ku dıkarın

alikariya çekınne bıkın, di

kuçan de avvare avvare diğerin

û wexten xwe dıkujın. Yen

ku pevvestiya bı karanina a-

boriya xwe û ya malbaten

xwe ji bı kartinın, di ku¬

çan de bı bıfırotına cıxare,

hububat û malen kevn ve ra-

dıvvestın.

lı Kurdıstane mudûre gışti-

ya abori û karen cıvaki, le-

kolineke çekıriye, lı gor ve

le koline, di %2C nüfûsa ku

dıkare bıxebıte bekarın.

Di sanayiye de, İmam Xu-

meyni û kuçen şoreşe, jı bil

ku vvan fıroşan zedebûn;

trafıqa vvan gırt. Bo ve se¬

deme, berpırsiyaran dest ave-

tın ve revvşe û stendın û fı-

rotına ku di kuçan de dıbû

qedexe kırın.

'Şoreş' lı gel ku ketiye 8

saliya xwe ji, Kürdistan jı

her tışti bepar e. Roj bı roj

hezen dıj şoreşe xurt dibin.

Problema heri mezın ya gel,

bekariti ye û ev vvek asideki

mezın dibe. Bı salan in, ku

bı weda vekırına ciye kar ve

gele me bı heviye û ev bı vi

heviya xwe ve dısekıne.

Fıroşeki din ji, peşi ne-

xwest bı me re bıpeyve û

paşe vveha got: " İro mın,

teze dest bı vi kari kır. Ez

lı gelek kar geriyam, le mın

nedit. Jı bo aboriya malba-

ta xwe ez, jı neçari dest

bı vi kare pis dikim" got

û van peyvan kır: " Jı ber¬

pırsiyaran daxwaza mın, care-

ki din bıla lı ser mesela be-

karitiye bıfıkınn."

Yeki din ji, nexwest xwe

bide nasandın û vvan gotı¬

nan got: " Lı kuçan, yen ku

wek mın bı van karan re ra-

dıvvestm, hemû bekar in. Jı

neçariye van karan dıkm. Ez

bavver dikim, ku ger evvan

kareki normal bibinin, de

dest jı vi kari berdın." Dema

ku me di derhecp karditıni dt

jı sazgeha ku jı karkeran re

kar dibine re seri lexıstiye,

an na je pırsi, vvi vveha got:

"Bele, ez bı caran çûm, vvek

mm bı hezaren bekar hene û

jı vvan re bı vi şıkli kar di¬

tin nemumkun e.'

Paşe nûçegihane me, bı

muddûre gışti ye abori û kare

cıvaki ye Kurdıstane re peyivi

Di vi vvari de ditına mudur ev

e: " Lı Kurdıstane, lı ser do¬

za bekaritiye, tu cari bı a-

vvaki cidi nehat se kınandın.

Di vi vvari de, bı plan-ber-

name ve xebateke nehat ajo-

tın. VVeki din, lı ve here¬

me, lı derheqa gırani dayin

jı bo sanayi an zırat, pevvis-

tiya tespiteki ne hatiye çekı¬

rın. Lı hereme, ciyen kar hin¬

dik e. Ciye kar ya heri mezın

xwedi kapasita 300 kesan e.

Lı Kurdıstane, di vvare heyin

yen ne çekıri ( ne mamul) de

heremeke gelek devvlemend e.

Ger aimeta vvan serkaniyan bı

kar bet, bı hezaren mıroven

bekar re de ciyen kar vebı-

be. Ev herem muhtace ali-

kariye ye. Dıve hınek bıbm

xwedi vira. Di desten me de

pıspor ( uzman) pır hindik

in. Û gehiştına vvan ji gelek

zor e. Di desten me de hej-

mara mamostayen teknik ji

gelek kem in. Jı vvan hejma-

ren hindik fede standın û gi-

hiştına heza kar ya bı qelite

gelek zahmet e. Ger me bı-

karıbın jı mesela pısporen

teknik û heza kar ya bı

aelite re helek bibinin, de

jı mesela bekaritiye re ji

hınek çare çebıbe. İro kad-

royen teknik ji bekar in; dı¬

ve di bıngeha bekaritiye de

peşi jı vvan re kar bete di¬

tin. Fıroşen ku di kuçan de

ku hûn bahsa vvan dikin,

jı bekaritiye û jı neçariye

vi kari dikin

Di vi hereme de bekariti

di nav jınan de, hejmareki

gelek mezın e. Bes ciyeki

heye, ku jın dıkarın lı vvır

bıxebıtın. Evv der ji, jı bil

hınek sedeman, hin jı bo

çekınna kar ne hazır e.

Yani nuha jmen ku dıxe-

bıtın hindik in û bı tıliyan

ten j imardın..,

(	 )
(KHAN 15 Adar 1986)

RASTİYA GELE ME

Bele, tışten ku me lı jor

nıvisand, jı rastiyan gelek hin¬

dik tıstın, ku berpırsiyaren

fermi jı beçaretiye qebûl ki¬

rine. Le lı Kurdıstane sino¬

re bekaritiye gelek betır me¬

zın e. Bı taybeti gele me ye

gundi, lı hember bırçibûne

maye.

Hezen ku bı salan e, lı

hember gele me sere tevayi

dıdominın, vvelate me talan û

vveran kirine, zore dane gele

me da ku koçer bibin, müm¬

kün nine ye, ku çareyeke jı

bekaritiye re bibine. Le evan,

yani hukma Irane, lı gor xwe

riyen" heliyi" dibinin. Ev ji,

bı vvedkınna cınete an ji, bı

çova zore nüfusa ku dıkare

bucebıte dişinin şer û vvan

qır dikin. Bı ve reçûne ve hej-

mara nüfusa, ku bıkarıbe bı-

xebıte gelek dıkeve jer.

Ku em bıbe jın Kurdıstana

Rohılat, hereme k jı vvelate

me ye heri paştamayi ye,

pır zede nakın. Levvre di devv-

ra Şah de, lı Kurdıatane qet

nehat Nerin. Tene dema jı

bo mafe netevvi ye gele me

seri hılda, orduya Şah di vvan

deman de dıketın Kurdıstane

û di her erişeki de Kurdıs¬

tane sero-bıno dikir, dışevvı-

tand. Jı bü vve, Kürdistan

di deste feodalan de ma û

sistema feodal bı zanısti lı

piyan hat ravvestandın û pışt-

gıri jı vvan re hat kırın. Em

dıkarın bıbejın, ku Şahiti

xwestiye Kurdıstane vveha

kontrol bıke û lı ser doza be¬

kariti û peşvebırına aboriye

ranevvestaye. Di heremeke

mezın ya Kurdıstana Rohı¬

lat de lı yek ciyeki kar di¬

tin ne mumkun e. Erden ku

bı zıret bı ker ten ji, jı fe¬

odalin hevalbenden Şahiti re

hıştıne.

Gele me ye ku jı mafe

netevvi-cıvaki bepar e, evv ji

lı gel gelen din yen Irani ve

di xıstına Şah de roleki ak-

tiv stend. Lı Kurdıstane, meş

û mitingin gırsi (kitlevi)

yin anti-imperyalist û anti-

Şah çibûn û hezen çekdar

pek hatın.

Di nisbeteki de be ji, ba¬

yi azadiye ku bı şoreşa

1979 ve hat, hevi da gele me

û geli me ji, jı bo bı dest

xıstına mafen netevvi û de¬

mokratik ket nav xebateke

mezın.

Peşi gele me xwmü re-

xıstın nebû, paşi b i ıaki

lez û bez ket nav xebata re-

xıstıni. Di destpiki de, bı

qeflan ketin nav sefen Konu

la û paşi ketin nav PDK-İ

Jı aliye qerekter û rexıslı-

ni ve van tevgeran nıkarı-

bûn jı gel re peşengiye bıkın

û demeke dırej derbas nebû,

ku idi van tevgeran ketin

revvşeki vveha ku nıkarıbûn

bersıva daxwaziyin gel bıdın.

Daxwazen vvan tevgeran tış¬

ten gelek bıçûk bûn. Le lı

hember van daxwazan, kırda-

yete bı şer bersıv da. Di van

du şalin davvi de, rejıma Xu-

meyni irişan pırtır û *ur-

tır kır, vi beşa vvelate me

vveran kır, şevvıtand, gele me

koç kır, jı axa xwe bûn.

Wek hemû dinen din, dine

İslame ji, lı hember pişve-

çûna di teknik û ilme de vvek

haleteki hat xebıtandın û te-

te xebıtandın. Di nav gel de,

lı piş hışyarbûna cıvaki

û netevvi de din, vvek asten-

geki paştemayine û dereng

xıstıne hate bı karenin. Bı vi

oerektera xwe ve din, deme ki

dırij xwe parast û hin ji, lı

gelek deren xwe dıpareze.

Bı saya din ve bavveriya gel

hatiye mıjandın û dema pe¬

vvist bûye, disa bısaya din ve

lı ser gel tada, zılm û hovi-

tiyeke nediti hatiye bı kare¬

nin. Yani din, di desti çi¬

na kedxwar de, vvek hale¬

teki kedxwariye bı kar hatiye

Di dema koledariye de, bı tay

beti lı Evvrupa û paşi lı

İmparatoriya Osmani, jı ali¬

yi gelek kesan ve tite zanin,

ku bı vvesita din, lı ser ilim-

daran tada û zılm pek hatiye.

Xumeyni, nav û denge xwe,

jı nav serok Ayahtullahan de

stendiye û van medodSn xwe

yen kevn iro ji, bıkar. tine

û dıxwaze gelin irene ber bı

taritiya dema Koledariye ve

paşte bıbe. Di sere paşve-

rûye lraqi de, jı aliki ve ked-

xwariya bavveriya gel he sa¬

tır kıriye.

Rejima Ayahtullahan, her-

çıaas bı navi dini İslame he-

reket bıke ji, bıngeha çini-

tiya vi kırdayete heye. Yani

evv nûnerin çina kedxwar ıa

Wek ku me lı jor da xuya-

kınn din ji, jı bo bıkaranina

vi politikayi bûye haleteki.

Kırdayeta ku heye, jı bo paş-

dabınna hışyarbûna gel, hale-

ta dini, bı hostati xebıtand

û dıxebıtine. Ev, lı ser navi

din, lı hember teknike û il¬

me, ger gotın lı ci be, şer ve-

kınn. Di şoreşe de mevvzi-

yin gıring zaningehan û gelek

ciyen kar gırtın. Heta demek

gotın ku ' rûkurkınn guneh

e' û bı ve mexsede ve karxa-

Dumahik r. 15
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HEVİYA GEL Û ÇAM) Û PİŞA

ŞOREŞGERİ

Geli xwendevanen heja!

Ev rûpela Heviya Gel, de

her dem jı çand û pişa kürdi

re ve kiri be û amade be. Em

de lı gor dıvayi û pivvisti-

yen xwe, di ve rûpela ha de

jı her cûren vveje û pişa

kürdi, peşkeşi vve xwende-

vanen xwe yen gıranbıha

bıkın. Ev rûpela çand û

pi.şe, jı i.er ronakbire kurd

re amade ye. Ronakbiren me

karın efrandın û berhemen

xwe yen heja, jı quncıka çand

û pise re birikin. I.e, nıqan-

dın û hılbıjartına vvan ef¬

randın û berheman, di deste

redaksiyona me de ye. Be

şık evv her efrandın û berhe¬

men ku jı me re ben, em de

vvan hemûyan nenıvisın û ne-

vveşinın. Di vi vvari de rebaz

û pivanen me hene. Hım jı

aliye naverok û hım ji, jı

aliye reng ( form) ve.

Edi revvşa vveje û pişa kür¬

di ne wek çend salan bere ye.

İler çıqas qels û jar be ji, lı

dere vvelat pise û vveja kürdi

gehiştiye gehinekeke I merhe-

lekeke) nû, bılmd û pişke-

ti. İro xwerû bı kürdi çend

rojname, kovar û bı hejmar

pırtûk û broşür derdıkevın û

ten belavkırın. Ev bûyer û

pengaveke gelek baş û peşke

ti ye. Le, disa ji ne bes e.

Pıraniya van kovar, rojname û

pırtûkan jı aliye naverok,

form û zıman ve gelek qels û

jar in. Ditin û metoden pi¬

.şe û vveja rastiti ya (realite)

sosyalist kem in, an ji qet nin

e. Dibe, ku hınek xwendevan

bıbejın; " le çı tekıliyen fo-

rım, bı ditına rastiti ya sos¬

yalist heye, ev qelsbûn û jar-

bûna naveroke dibe, le ya för¬

me çi ye? "

PİŞA RASTİTİ YA

SOSYALİST

Di pise û vveja rastiti ya

sosyalist de, form ji qasi na¬

veroke pevvist û gıring e. Jı

levv re bı avvaki diyalekti¬

ği form û naverok bı hev ve

gıredayi ne. Lı ser hev tesir

dikin. Di ve babete de

Ernst Fischer, vveha dıbije:

"Ev dinitı ye, ku mırov

beje di pise de, form û

peşvebırına vve ne gıring e.

Heger mırov di vvare form de

nûhiti û peşvebûn neyine, di

vveje û pise de babet û ditı-

nin nû pek nayın. Em ma¬

len xwe ne vvek yen dema

Elizabelh çedıkın. Listık û

pereyen me ji hatıne guhar-

tın...."

(Ernst Fischer, Sanatın gerek

liliği, rûpel 123)

Hostaye pişa rastiti ya sos¬

yalist Berlolt Brecht ji di der-

bareye ve birûbavveriye de

vveha dınıvise:

Weja proleter, jı efran-

dınen beri forme xwe dıg-

re û fer dibe. Ev tışteki nor¬

mal e. Edi bı hesani teha-

tiye gehiştandın, ku derbas-

bûna gehineken kevn, vvılo ne

hesa ye. Nû, dıve kevn jı

nave rake. Le dıve vve kev-

ne ji, di nav xwe de xwedi

bıke. Dıve herkes ferbûna

avva û formeke nû qebûl bıke,

ev ferbûna bı rexne, peşve-

çûn û şoreşgeri ye. Nû, bı

sere xvve û jı dere kevn

pek naye. Nû, di sere lı

dıj kevn de pekte. Nû, vvek

giya jı erdi zil nade	 "

(Sosyalist Gerçekçilik, Ber-

tolt Brecht, rûpel 85)

Dıve û pevvist e, ku pise û

vvija kürdi ji, nûjen be. Jı

aliye birûbavveri, naverok, me

tod û form ve peşketi û şo¬

reşger be. Pişa rastiti ya

sosyalist û metoden vvi bı

kar bine. Pise û vveja kürdi

bıke xızmeta şoreşa rızga-

riya Kurdıstani ya netevvi û

çini. Pise û vveje bı tekoşi

na rexıstıni ve gire bide. Bı

avvaki rexıstıni " şoreşgeri

bere penûs, fırçe û fışeke

di armaneeke de bıke yek û

bide yek hedefek: Devvleten

koloniyalist, faşist û diktatör.

Heviya Gel, de vvek di vvare

siyasi de, hervveha de di vva¬

re pise, vveje de ji, ala teko¬

şina şoreşgeriye bilınd bıke.

De rûpelen xwejı bo ve yeke

amade bıke. Birûbaeri û meto¬

den pişa rastiti Ya sosyalist di

van rûpelan de belav bıkın. Ar

manc, pekanina vveje ke nete¬

vvi û sosyalist e.

HEVİYA, HEVİYA GEL

Kovara Heviya Gel, ne

kovareke çandi û pişeyi ye.

Kovareke siyasi ye. Le, disa

de evv, di her hejmara xwe de

lı gor dıvayi û pivvistiyen

xwe, her çıcps hindik be ji

çend rûpelen xwe yen heja

jı vveje û pişa kurdiya şoreş¬

geri re ji veqetine. Di vi vva¬

ri de ji karûbar bıke. Bari

ku bıkeve ser mili vve de

bı kar bine.

Em bı hevi û dıleki pak

benda efrandınen vve yin

heja û gıranbıha ne. Hevi¬

ya, Heviya Gel, geli me ye.

Yani Hûn in!

PE$MERGEYE HEZAR SALAN

Riya dûr,
Bare glran

Ez peşmergeye

hezar salan!
Mın.

Şelek çek kevn kır

ü

Gelek guhart:

Tir û kevanen zivin.
Sûr aertale nexsin

Top û tifeng...
Do Bin malbat dıparast,

İro velat!

BIHAR HAT

Berf û serma mala xwe bar kır.

Carinan baran...

Barana jiyane!
Zil dıde di erde de^

Tirej û zeriken tave...

Germ û nem...
Xul-xul û mış Xuşa
Çea û newalan

QOr-şur û teq-reqa

Beq u reqan e.

Giyan hatiye welate «i".

Jiyan hatiye Kurdıstane!
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GENELGE

rece zayıf olduğu, yeterli de¬

neğimin olmadığı, örgütlü

mücadeleyi hedefleyen çürü¬

menin devam ettiği ve birlik

adına yığınların tertemiz duy¬

gularının sorumsuzca sömürül-

düğü bir dönemde ortaya çık¬

tı. Dolaysıyla ortaya çıkışı¬

mız, politik-ideolojik ve ör¬

gütsel hedeflerimizin yanı sıra

bu yönüyle de, sürece ivme

kazandıran önemli bir kilo¬

metre taşıdır. Bunu yeni ve

güçlü adımlarla geliştirmek

görev ve sorumluluğuyla yüz

yüzeyiz.

Ne ki, birlik sürecini yeni

ve güçlü adımlarla ilerletmek,

sadece bize bağlı değildir.

Ve herşeyden önce sürecin

karmaşık sorunlarını çözüm¬

lemeye, karşılıklı tasfiyeci e-

ğilimleri geriletmeye ve müca¬

deleyi yükseltmeye bağlıdır.

Bu nedenle, bu konuda karşı

karşıya bulunduğumuz görev

ve sorumlulukların üstesinden

gelmek, diğer bir değişle Kür¬

distan işçi sınıfının devrimci

mücadele hattında örgütsel

birliğim sağlamak, dolayısıyla

en geniş anti-sömürgrci yurt¬

sever güçlerin birliğini örmek¬

te belirleyici bir işlev görmek,

bir süreç sorunu olarak önü¬

müzde duruyor. Bu sürecin

hızlandırılması, ' Birlik Dek¬

lerasyonu' nda ifadesini bulan

konuya ilişkin politik tespit

lerimizin pratiğe geçirilmesi¬

ne ve sözkonusu politikamı¬

zın etkin bir maddi güce dö¬

nüştürülmesine bağlıdır. Bu

sorunun ciddiyetini gözönün¬

de bulunduran MK'miz, siya-

sal-örgütsel birlik konusunda

ilkeli, samimi ve açık bir

davranış içinde olmayı, ulusal

kurtuluş cephesi ve birleşik

halk cephesine giden yolda

stratejik mütefiklerimizi esas

alan ilkeli bir yaklaşım için¬

de olmayı, tüm organ ve ü-

yelerin önüne titizlikle uyul¬

ması gereken bir görev olarak

koyar; birlik tüccarlığına pi¬

rim verilmemesini ve dikkat¬

lerin savaşımın yükseltilmesi

üzerinde yoğunlaştırılması ge-

rektiğni önemle vurgular.

Mali sorun, hareketimizin

en ciddi sorunlarından biri¬

dir. Hatta bir bakıma, diğer

birçok sorunun çözümünü be¬

lirleyen kilit bir sorundur. So¬

runun ciddiyetini kavrayan

MK'miz, ilk anda hareketin

para ve mal varlığını tespit

etti ve sorunu değişik boyut-

lanyla tartıştı. Buna uygun

olarak öncelikle kısa vadede

alınması zorunlu tedbirleri be¬

lirledi:

(...)

Mali sorunun köklü çözmü

ise, karşımızda duran önemli

bir görevdir. Ve MK'miz, ko¬

nuya ilişkin yukardaki kısa

vadeli tedbirleri alırken, esas

olarak sorunun bu yönü üze¬

rinde yoğunlaştı. Tüm organ

ve üyelerin görüş ve öneri¬

lerine de başvurmayı uygun

gördü. Alt organlar bu konu

üzerinde kafa yormalı, kendi

'. olanakları ölçüsünde araştır¬

maya yönelmeli ve somut ö-

neriler sunmalıdırlar. Yapıla¬

cak öneriler, MK'mizin konu¬

ya ilişkin araştırması kapsa¬

mında değerlendirilecektir.

Mali sorununu çözümleye-

meyen bir hareket başarısız¬

lığa mahkumdur. Bunu kavra¬

yan hareketimiz, bu konudaki

güçlükleri de mutlaka aşacak¬

tır.

Yoldaşlar!

Buraya kadar söyledikleri¬

mizden anlaşıldığı gibi MK'

miz, başta kendisi olmak üze¬

re tüm organ ve üyelerin, do¬

layısıyla hareketimizin önüne

somut ve net hedefler koy¬

muştur. Açıktır ki bu, ideo¬

lojik-politik hattımızın etkin

maddi bir güce dönüştürülme¬

si yolunda atılmış ciddi ve ta¬

rihi bir adımdır. Görev, söz¬

konusu adımların beraberinde

getireceği güçlüklerin göğüs¬

lenmesi, sürecin ve sosyal

pratiğin istemlerine uygun ye¬

ni ve ileri adımlarla kitle¬

lerin alternatif arayışlarına

yanıt verilmesidir. Kuşkusuz

bu, döne döne vurgulamaya

çalıştığımız nedenlerden ötü¬

rü kolay değildir. Ancak doğ¬

ru bir ideolojik-politik hata

sahip olan ve önüne gerçekçi

hedefler koyan hareketimiz

bunu başaracaktır. Yeter ki,

inanç, cesaret ve kararlı¬

lığı, yaratıcılık ve atılganlık¬

la birleştirip yaşamımızın

kopmaz bir parçası haline ge¬

tirelim. Yeter ki. dile kolay

gelen bu olguların asgari is¬

temlerine, kişisel ve ailevi ya¬

şamımızı, iş ve çalışma ko¬

şullarımızı uyarhyabilelim ve

her düzeyde profesyonelleş¬

meyi geliştirebilelim. Kısaca-

sı vatanın kurtuluşu ve örgü-

; tiimiizün başarısı için sudan

ve ateşten geçmeye hazır o-

lalım, canımızdan, malımız¬

dan fedakarlık yapabilelim.

Yeter ki, atılan her adımın

yarattığı öğretici birikimler¬

den yararlanmayı hazmedebi¬

lelim ve kolektiviteyi örgüt¬

lü yaşamımızın bir parçası ha¬

line getirebilelim.

Evet yoldaşlar, ülkemiz dev¬

riminin ve karşı karşıya bu¬

lunduğumuz öznel koşulların

dayattığı özveride bulunmayı

her düzeyde geliştirmek gere¬

kiyor, örgütün çelikleşmesi

de bir bakıma buna bağlı¬

dır. Bunun için ileri, daha

ileri at ılmalıyız.

Haziran 1986

TSK Merkez Komitesi

LI KURDISTANA ROHILAT...

na makinen rûkurkırıne gır¬

tın. Ev revvş bû sedeme beka-

ritiya pır, ku jı beri ve hebû

lı İrane. Pere İrane ( turnen)

ajmeta xwe vvendakır, vvenda

dike. Jı ve politika ku tete

ajotın, problem en şer ji. ger

bı ser ve bete kınn, abori

ket nav biçaretiyi, merhela

bekariye mezın bû.

Ev problemin ku di teva-

hiya îrani de heye, lı beşa

koloniya Kurdıstana Rohılat

de digihe merheleke bilınd.

Jı xwe bekari probleme ke

mezın e, jı bo sere cprkı-

nne ku lı hember gele me te¬

te domandın, di vvare bi ka¬

riye de hin ji gırantır kır. Bı

zora koçkirine, gele me jı

çend buhust erden xwe ji bûn

û di nav tehlûka bırçibû-

niye de man. Mesele hevvaas

fıreh bû, ku edi, koloniya¬

listan ji, jı neçari hınek ras-

tiyan oebûl kırın û gora vvan

bı inşeleh û maşellehan ve ça-

reki jı ve mesele re dibinin.

Dıvi û pevvist e, ku em

careke dm baş bızambın, he¬

ya ku vvelate me di statuya

koloniye de bımine, pikani-

na peşvebınna aboriye, jı ho¬

le rakmna be kariyi em lı

vvır bıhelın, hındıkkırma be¬

kariye ji, ne mumkun e.

Aboriya devvleten koloni-

yalist-kapitaüst di nav biça¬

retiyi de ye û ev revvş jı qe-

rektera sistemi ti t. Koloni-

yalist jı vi re derdıkevın û

jı aliki ve lı ser çina xebat-

karen xwe sazûmaneke ked-

xwariye dıdominın, ev di

Kurdıstane de bı avvaki be

hempa û xedartır dikin. Ev ji,

Lı vvelate me ye koloni, dibe

sedeme gırankınna proble¬

min ku jı koloniyalistiye ha¬

tiye. Problemin ku lı vvelate

me hene, koloniyalist nıkann

çareke jı vvan re bibinin û

nabinın.

Kİ DE BIBE XWEDİYE

KURDISTANE

Mudure Îrani dıbije, ku

"bı plan-program ve em de ça-

rek jı bekariye re bibinin:"

ev daxuyani jı geli me re

qet tışteki nû nineye. Gele

me jı van plan-programan çı

tete aest kırın baş dızane.

Plan-programen koloniyalis¬

tan bûye şer jı bo Kurdıs-

tani û dibe ji. Hedefa ve

plan-programe, bitirin ked-

xwari, zilm, jı hole rakm¬

na gele me û koçkınna ge¬

le me ye.

Berpırsiyare İrane, di daxu-

yaniya xwe ya jorin de, lı

dereki vveha dıbeje: ' Pe¬

vvist e, hınek lı ve hereme

(qest Kürdistan e) xwedi der-

kevın." Bele mudur beg, rast

dıbeje. Dıve hınek lı vi ge¬

li û lı vi vvelati xwedi derke-

vın. Be guman ev hınek, ku

dıxwazın, xwedi lı Kurdısta¬

ne derkevın, ne koloniyalist

m, ev qewet, de partiya çi¬

na karker a Kurdıstane ku

bı ilme sosyalizma zanısti ve

bet xemlandm û jı nav gel

derkeve û hurt bıbe û hezen

netevviyin din yen Kurdısta¬

ne ne. Di lı ser vi bıngehi,

tekoşina geli Kurdıstane bi¬

lınd bıbe; ev de koloniya¬

listan û hevalbenden vvan

yen hundıri bı erde ve dûz

bıke û de gele me, bıgihi-

ne serxwebûn û azadiye, ku

ev daxwaz, jı bere ve, ya gele

me ye.

Çareserkırına problemin

vvelate me ku gıredaye kolo-

niyalizme ve ye, de bı

tekoşina ku lı ser himi derbe

lexıstına koloniyalistiye ve gı¬

redayi ye. Yani jı bo be kari

û probleme n abori careditın,

encax û encax dj Kurdıs¬

tane k<; serbıxwe û azad de

de hel bıbe!
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ORDIYA TIRK A FAŞİST

KURDISTANA RAŞÛR KOMRE Ki

Dİ 15 E MEHA TEBAXE DE, ORDİYA TIRK^A FAŞİST

BI FİLOYEK FATOMAN KURDISTANA BASUR BOMBE

BARAN KIR' BE HEJMAR ZAROK, JIN, KAL U PİR KUŞ-

TIN. LI KURDISTANA BAKUR Jİ OPERASYONEN GE-

LEMPERÎ, BI AVVAKE BARBAR TEN DOMANDIN!

Di 1 5 e meha Tebaxe de,

ordiya tırk a faşist û dagır-

ker, bı filoyeke fantomen

Ameriki Kurdıstana Başûr

(Kurdıstana İraqe) bombe-

baran kır. Lı gor ajans û nû-

çegihanen ( muhabirin) bi-

yanl, di roja 15 e meha Te-

baxe 1986 - an, saet 6.30

ye beyani de filoya fanto¬

men ordiya tırk a faşist û

erişkar, jı tıxûben Tırkiye

7 mil dûrtır, lı herema He-

yate-Şervane bombe barand.

Lı herema Şervvane met¬

ren Parti Demokrati Kurdıs-

tani İraq hebûn. Herema rız-

garkıri ye. Disa lı gor ajan-

sen biyani, di bombebarana

fantoman de qasi 200 keşi

mırov hatıne kuştın. Jı ali¬

ye din ve seroke Partiya

Demokrati Kürdistan Mesut

Berzani, di derbare bombe¬

barane de daxuyaniyek da

avvıra gelemperiya cihane.

Mesut Barzani, bombebarane

protesto kır û got, ku'jı peş¬

merge kes nehatiye kuştın,

le zerara madi heye, xelke

sivil gelek zerar ditiye."

Devvleta Tırk, ordiya xwe

ya dagırker, jı destpeka dem-

sala bıhare ve lı Kurdıstane

xıstiye alarme û erişe. Ordi

ya faşist, bû çend hefte ye,

ku lı- Kurdıstana Bakûr, dest

bı operasyonen gışti û here-

mi kıriye û roj bı roj bı

avvake hin dıjvvar operas-

yonan dıdomime. Bı taybeti

di 15 meha Tebaxi de or¬

diya tırk qad û çarçova o-

perasyonan hin ji fıreh kır.

Lı herma bajaren Çolemer-

ge.Serte, Merdini û lı nav-

çe û lı günden vvan gelek o-

perasyonen cûrbe-cûr pek a-

nin û tinin. Operasyonen leş-

keri di erdi û hevva de para¬

lel ten meşandın. Jı çend

heftan vır de ye, ku seroka-

tiya ordiya tırk, lı herema

Kurdıstana Bakûr revvşa a-

vvarte diyar kır. Çûndın û ha-

tına bajar û navçan, bı roj

çend saetan heye. bı şev der-

ketın qedexe ye. Di teva-

yiya heremi de emre leda-

ne heye. Keseki ranevveste,

leşkere tırk kare vvi guleba-

ran bıke û bukuje. Operas¬

yonen leşkeri vvılo fıreh bû¬

ye, ku edi jı qad û çarçova

Kurdıstana Bakûr ternake;

jı 70 kilometreyi dûrtır, eri¬

şe axa Kurdıstana Başûr a

nzgar ji dike.

İro lı Tırkiye, bûyera roja-

na ku qala vve dibe, operas

yon û irişin ordiya faşist e.

Di derbari operasyon û eri-

şan de serokvvezire Tırkiye

Turgut Özal, serokleşker N.

Uruğ û seroke Devvleta Tırk

Kenan Evren, Lı Çankayayi

cıviyan. Serokvveziıû serokleş¬

ker di derbare operasyon û

erişan de Kenan Evren agah-

dar kırın, daxwaz û peşni-

yariyen vvi guhdari kırın.

Seroke partiya Sosyal De¬

mokrat (SHP) Erdal İnönü,

ji di derbari operasyon û

bombebarane de, daxuyani-

yek da rojnaman. Erdal İnö¬

nü, politika bave xwe ya şi-

jadperest, dıxwaze bi fen û

furtan û lı ser nave demok¬

rasiye bıdomine. İnönü, dı¬

beje; "operasyon û eriş di ci

de ye, li dıve di parlemento-

ye de, lı ser dozi bıhatana

peyvandın." Jı ber ve yeke

ji rexne le dıgre. İnönü, dı-

xwaze, bı vi felbaziya bave

xwe di hılbıjartıni de zide

dengan bıcıvine.

Rojnama Tercüman di hej-

mara xwe ya 16 e Tebaxe

de, di rûpela yekemin de

bı tipin gırsi bıryara huk-

mete û ordiyi dıde diyar

kırın. Dınıvisine ku:

"Ordiye emr û bıryar gırt,

ku di erde, hevva û di derya-

ye de irişi nav tucûben devv-

leten ciran bıke. Jı xwe di ve

babete de di navbera Tırki¬

ye û İraqe de peyman heye."

Gelo çıma ordiya tırk vveha

har û hov bûye? Bele, jı levv

re bû çend sal in, ku lı Kur¬

dıstana Başûr û lı Kurdıs¬

tana Rohılat sere çekdari

dom dike. Nıha lı Kurdıs¬

tana Başûr (İraqe) revvşa

peşmerge gelek baş e. Roj

bı roj axa nzgar fıreh dibe.

Lı Kurdıstana Rohılat ji, bı

havini re revvşa peşmerge

geş û xweş dibe. Lı Kur¬

dıstana Bakûr ji her çıqas

tekoşina gele me qels û

jar be ji, le berxwedanek

heye. Bı tekoşina ideolojik-

politik re car caran gele me

bı çek ji bersiv dide. Ordiya

dagırker û milisin vvi yen

xwefıroş darbe dıxwın. Jı

ber ve yeki tırs û lerz ketiye

İaşe Devvleta Tırk û ordi¬

ya xwe ya dagırker û faşist

xıstiye erişe. Le jiyana Devv¬

leta koloniyalist û ordiya we

gelek kın e. Bı iriş û bombe-

baranan tikoşina netevveyi

kurd a jı bo serxwebûn û

azadiye qet nıkare bide ravves-

tandın.

c Adre« : Rox 34055
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