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KERKÜK'E SARKMA ÖZLEMİ SÖMÜRGECİ TÜRK
DEVLETİNİN KURSAĞINDA KALACAKTIR !

Son yıllarda, peryodik ara¬

lıklarla Güney Kürdistan 'a sal¬

dın operasyonları düzenleyen

Türk devleti bu kez "Ansızın"

(!) Kerkük meselesini tartış¬

maya başladı. Gerici Türk

basınında manşetlerden ve¬

rilen haberler, bazı haber mer¬

kezlerinin yürüttükleri tartış¬

malar, kimi köşe yazarlarının

yorumları ve H.Avni Güler gi¬

bi subay eskisi parlamenter¬

lerin konuyu meclise kadar

götürmeleri ilginçtir. Ve bazı

gerçekleri bilince çıkarmak¬

tadır.

Herşeyden önce, bazı aklı-

evellerin "şaşkınlıklarına"

rağmen Kerkük meselesi Tür-

kiyenin gündemine "ansızın"

giren yada sadece "birileri"

tarafından tartışılmak istenen

bir konu değil. Ayrıca sorunu

tek başına, Avrupa, Asya ve

Ortadoğu kavşağında kendisi¬

ni "Alikıran başkesen" bir

güç sayan Türk devletinin şar¬

latanlığına da bağlamamak ge

rekir. Çünkü Kerkük üzerinde

yoğunlaşan tartışmalar, Kür-

distanın diğer parçalarına ve

bu arada Güney Kürdistana

düzenlenen kara ve hava saldı¬

rılarıyla amaçlanan gerçekleri

açığa çıkarmakla kalmıyor;

Türk devletinin Kerkük'e sark

ma özleminin, aynı zamanda

bir bütün olarak Kürt ulusal

hareketini ve Ortadoğu'yu

kapsayan emperyalist-gerici

planın yeni bir halkası oldu¬

ğunu çok açık bir biçimde

gösteriyor, örneğin Milliyette

bazı eski dış işleri bakanları

ve hukukçuların görüşlerine

de yer verilerek şöyle bir"se-

naryo"canlandınlıyor:

"İran, savaşta son saldırıya

hazırlanıyor. Humeyni, Sad-

dama son darbeyi vuracağı

anda Türkiye devreye girecek

ve petrol bölgesi Kerkük'e

müdahale edecek.

"Buna Sovyetler Birliği şid¬

detle karşı çıkacak, Türkiye

nin askerlerini Kerkük'ten

çekmesini isteyecek.

"Bu durumda Amerika dev¬

reye girecek. Türkiyenin ya¬

nında yer alacak. Muhtemel

bir Sovyet 'saldırısına' kar¬

şı 'Çevik Kuvveti' Doğu Ana¬

dolu'da alt yapısı hazırlanmış

meydanlara ve garnizonlara

yerleştirilecek.

..Kıbrıs Harekatında olduğu

gibi, 'milli gururu' şahlanacak

olan Türk kamuoyu, bütün

risklere rağmen bu askeri ha¬

rekatı destekliyecek. Halkın

gözünda başta özal olmak ü-

zere diğer yöneticiler 'kahra¬

man' sayılacak.

"Kerkük'e giren Türkiye,

hem buradaki soydaşlarını

'kurtaracak', hem de geçmiş¬

te zaten Misaki Milli sınırla¬

rı içinde bulunan bu zengin

petrol bölgesine sahip ola¬

cak." (Milliyet, 16 Ekim

1986)

Tercüman 'dan Ergun Göze

ise, "Kerkük senaryosu "nu,

"Bu, Amerikanın tuzağıdır.

Batı İran'ı durdurmak, ceza¬

landırmak istemektedir, bu¬

nun için de Türkiyeyi kul¬

lanmak istiyorlar." biçiminde

niteleyen eski dışişleri Baka¬

nı H.Esat gibi sosyal demok¬

ratları eleştiriyor, "senaryo¬

nun" gerçekleştirUmesini isti¬

yor. Ancak bir farkla:

"Bu çok yönlü, çok şıklı,

çok alternatifli bir politika

olmalı. Neden hemence 'bin

akınlarda çocuklar gibi şen¬

dik' diye Kerkük'ü istila şıkkı¬

na saplanıyoruz? Birçok ihti¬

mal sıralanabilir, şöyleki;

"1. O bölgede müstakil bir

'Kerkük Türk Cumhuriyeti

kurulabilir.'

"2. Olmazsa orada otonom

bölge meydana getirilip, Tür¬

kiye-Irak-Pakistan ve hatta 1-

ran'ın garantisi altına konabi- lannı teslim eder ve Türkpet-

Hr. rol boru hatünı emniyete ala-

"3. O da olmazsa Kerkük cak hükümler ve tedbirler ge-

Türklerine Irak bir muhtari- tirilir."

yet tanır ve tarihi petrol hak- Devamı Sayfa 15'te

DEMOKRASİ MÜCADELESİ

VE KÜRT ULUSAL SORUMU

TUrkiyede sol hareket, yıllarca demokrasi mücadelesini tar¬

tışta, özellikle faşizmin iktidarı ele geçirrrıesi ue, demokrasi

ilişkin , sırayı âfi|ı. Kuşkusuz

demokrasi mücadelesi ^ demokratik

mücadelenin hedeflerini ve onun

ile olan kopmaz

ve doğal kadar

önemli bir *e omm

da ahlakı

tartısmalarıûda

belirleyen öğeler,
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OKUR VE MUHABİRLERDEN

ARTAN ULUSAL BİLİNÇ

BİRLİK İSTEMİNİ

GÜÇLENDİRİYOR

Son yıllarda ülkemiz Kür-

distan'da ulusal bilinç hızla

gelişiyor. 1980 yılı öncesin¬

de, faşist ve gerici bir yapının

egemen olduğu bölgemizde,

şimdi son derece olumlu ge¬

lişmeler gözleniyor. Bu göz¬

lemlerimden biri olan, karşı¬

laştığım bir olayı örnek ola¬

rak vermek istiyorum. Göre¬

vinden alınan bir subay, ken¬

di gerçeğini şöyle anlatıyor:

" önceleri bizim aile çevre¬

mizin çoğunluğu MHP'li idi.

Ben de o sırada MHP'nin ak¬

tif olemanlarındandım. Çün¬

kü okuduğum okullarda fa¬

şistler etkin oldukları için on¬

lardan etkilenmiştim. Ve öğ¬

rencilik döneminden subay

olduktan bir süre sonraya ka¬

dar o düşünceye hizmet ettim.

Assubay olarak ilk defa batı¬

da göreve başladım. Ancak

1980 sonrası beni Kürdistan'a

gönderdiler	bölgelerinde

görev yaptım. Bu bölgelerde

göreve başlayıncaya kadar

ben hala aşın bir Türk milli¬

yetçisi idim, faşist ideoloji¬

yi savunuyordum. Ancak, bu¬

ralarda görev yaparken halkı¬

mı daha yakından tanıma o-

lanağını buldum ve bu durum

karşısında bende bir değişme

meydana geldi. Her gün silah

ve insan arama bahanesiyle gi¬

dip köyleri basıyorduk. Bu

baskınlar sırasında köylüleri

her türlü dayak ve işkence¬

den geçiriyorduk. Köylülerin

çoğu tek kelime Türkçe bil¬

miyordu. Bunlara uygulanan

vahşi baskılar, görülmedik iş¬

kenceler beni derin derin dü¬

şünmeye şevketti. Bu arada

çelişkiye düştüm ve kendi

kendime daha çok soru sor¬

maya başladım. Neden bu in¬

sanlara bu kadar hakaret yapı¬

lıyor? Suçlan nedir? Batı ve

doğudaki uygulamalar arasın¬

da neden bu kadar fark göze¬

tiliyor? Çünkü daha önce ba¬

tıda görev yaptığım zaman

böyle bir şey görmemiştim.

Daha sonra iyi düşününce ve

bunları karşılaştınnca anla¬

dım ki. bu insanlar, bu halk

farklı nitelikler taşıyordu ve

Türk ulusundan değillerdi. 0-

nun için bunlar üzerinde bu

kadar vahşet sürüyordu. Ayn-

ca ben de Kürdüm ve Kürtçe

biliyorum. O nedenle baskı

gören bu insanların bağırtı ve

sızlamalarını duyuyor ve anlı¬

yordum. O zaman kendimi bu

halka daha yakın bulduğumu

görmeye başladım ve giderek

bu zulüm altında inleyen in¬

sanlara acıyor, baskıyı yaptı¬

ranlara da o ölçüde kinim artı¬

yordu.

Bu durum çok sürmedi.

Kendi benliğime kavuştum.

Bundan sonraartık kendi yet¬

ki ve olanaklanmın elverdiği

ölçüde, bu insanlarıma yar¬

dımcı olmaya çalıştım,didin¬

dim. Fakat bu uzun sürmedi.

Kendi rejimlerine yararlı olma¬

dığımı sezdiler ve hemen beni

görevden aldılar. Gerçi buna

sonradan ben de memnun ol¬

dum. Şimdi daha rahat bir şe¬

kilde kendi çevremde , faşist

düşünceyi yok etmek ve onla¬

rı birer Kürt yurtseveri yap¬

mak için çalışıyorum. Şim¬

diden çevremdeki insanlann

çoğunu olumlu yönde etkile¬

dim. Onlara, bizim kim oldu¬

ğumuzu ve ne yapmamız ge¬

rektiğini anlatıyorum. Ayrıca

subay arkadaşlarım da var.

Onlarla da arasıra görüşüyor¬

um. Bu dönemde Kürt Assu¬

bay ve subaylan özellikle Kür-

distana gönderiyorlar. Bun¬

dan amaçları, Kürtleri biribi-

rine karşı kullanmak, bizi

birbirimize vurdurtmaktır. Bu

sorunu subay arkadaşlarla gö¬

rüştüm. Onların bu konuda u-

yanık olmalarını ve dikkatli

davranmalannı söyledim. Bun¬

lardan bazıları mecbur kaldık¬

ları için görevi istemiyerek

yapıyorlar.

Bu gün en önemli isteğimiz,

sömürgeci-faşistlere karşı bü¬

tün siyasi örgütlerin tek cephe¬

de birleşmeleridir. O zaman,

bize düşen görevleri yerine ge¬

tirmeye çalışırız. Aslında bu¬

gün de bize önemli bazı görev¬

ler düşüyor. En azından yurt¬

sever hareketi geliştirmek,

halkını ve ülkesini düşmana

karşı savunmak bizim de gö¬

revimizdir. Ancak ben hiç bir

ö'güt üyesi değilim. Fakat e-

limden geldiği kadar örgütle¬

rin politikalannı izlemeye ça¬

lışıyorum. Yeni bir haber

duydum. İki siyasi hareket

arasında birlik oluşmuş. Buna

çok sevindim. Fakat halen

bunların ne getirdiklerini bil¬

miyorum ,öğrenmeye çalışı¬

yorum. Hepimizin baş isteği

birliktir."

Yoldaşlar!

İşte, bir "emekli " edilmiş

subayın anlattıklan ve istemi.

Gerçekten bugün halkımız

sömürgeci-faşistlerin açık sal¬

dırılarıyla karşı karşıya kal¬

mıştır. Kürdistan'da her gün

olumlu olumsuz birçok olay

meydana gelmektedir. Bu du¬

rum karşısında, biz devrimci

hareketlerin taşıdığı görev ve

sorumluluklan daha da bir ar¬

tıyor. Bu gün halkımızın karşı

karşıya kaldığı ağır saldırıla¬

ra karşı koymak, tek tek ör¬

gütün boyunu aşıyor. Bu ne¬

denle, ulusal güçlerimizi bir

araya toplamak, birleşmek,

güç ve eylem birliklerini sağ¬

lamak gerekiyor. Devrimci

kadroların, yurtsever halkımı¬

zın temel istemi budur. Bu is¬

temlere kulak vermeli ve halkı

mızın soylu mücadelesini o-

muzlayabilecek devrimci bir¬

liklerin oluşması için elimiz¬

den geleni yapmalıyız. İşçi sı¬

nıfının ve yoksul köylülüğün

sınıfsal çıkarları temelinde,

ilkeli/ siyasal-örgütsel birliği

savunanlarla tek bir örgütte

birleşmeli, aynca tek örgütte

birleşemeyenler ise, Ulusal

Kurtuluş Programı çerçevesin¬

de güçlerini birleştirmelidirler.

Ülkemiz ve halkımız için en

gerçekçi ve doğru yol budur.

Yaşasın birlik hareketimiz!

SİDAR-KURDİSTAN

# # #

MÜCADELEMİZ GÜÇ

KAZANIYOR

Yoldaşlar!

Birlik Deklarasyonunu Kür-

distan'ın tüm bölgelerine ulaş¬

tırdık.Burada birliğimize gös¬

terilen ilgi oldukça fazla.

Hemen hemen tüm siyasi a-

kımlardan bize katılanlar var.

Aynca yurtsever kesimler bir¬

liğimizi çok olumlu bir geliş¬

me olarak görüyor ve şöyle

diyorlar: "Bu koşullarda ya¬

pılması gereken vehalkımızın

istemlerine uygun olan böyle¬

si devrimci birliklerdir." Bunu

içtenlikle isteyenler ve söyle¬

yenlerin dışında, yüzümüze

karşı iyi görünen, fakat arka¬

mızda da dedikodudan başka

bir iş yapmayan iki yüzlüler

de var.

Yoldaşlar!

Ülkede devrimci çalışmala¬

rımızı canla başla yürütürken,

karşılaştığımız kimi sağ sap¬

ma içinde olanların, içine gir¬

dikleri acizlik ve zavallılıklara

da tanık olduk. Birçok hare¬

ket, örgütsel çalışmaları tatil

ederek kadroları çürümeye

terketmiş... Geçmişte sağ çiz¬

giler içinde yer alanlar, ne

kendi örgütleriyle ilişki kuru¬

yor ve ne de örgütleri onları

anyor. Tek bir yayınları ülke

içine girmiyor, dağıtılmıyor.

Bu şekilde yozlaşmaya, Çü¬

rümeye terk edilenler, ideolo¬

jik gerilemenin getirdiği siya¬

si olmayan tavırlara baş vuru¬

yor, dönemin ve koşullann

zorluklarını bahane ederek

moralsizlikten başka bir şey

üretmiyorlar. Üstelik, dürüst

ve fedakarca çalışan, fakat

kendilerinden olmayan dev¬

rimcilere, insanın inanamıyaca-

ğı kadar çirkin karalamalarda

bulunuyorlar. Kimilerini dev¬

rimciliği bırakmakla, kimileri

ni para yemekle, kimilerini

karşı—devrim saflanna geç¬

mekle, kimilerini de ahileri¬

nin koltuklanna göz dikmek¬

le, (...) suçluyorlar.

Ama bu devrimci dürüstlük¬

le bağdaşmayan tavırları, so¬

nuçta kendilerinin aleyhine o-

luyor ve yurtsever çevreler¬

den gittikçe tecrit oluyorlar.

Ayrıca ülkedeki çalışmaları¬

mız geliştikçe, bunlann kara-

lamalan da boşa çıkıyor ve

çevrelerinde kalan insan sayı¬

sı giderek azalıyor. Bu şekilde

ortaya saçtıkları dedikodulan

dinleyenlerin sayısı azaldıkça

daha bir hırçınlaşarak, bu de¬

fa o insanları başka taktikler¬

le oyalamaya çalışıyorlar.

Tabi devrimci hareketi geliş¬

tirmeyi düşünmedikleri, pasi-

fizmde ayak direttikleri için

çamura bulaşıyorlar. Kendi¬

lerinin ulusal kurtuluş sava¬

şımının başarısına olan inanç¬

ları azaldığı ve bu nedenle

korkaklaştıkları için, bazılan-

nı da yıldırarak yanlannda tut

maya çalışıyorlar. Bakın bun¬

lardan biri bir arkadaşına ay-

devamı sayfa 15'te



I-KDP İLE KYD ARASINDA
ANLAŞMA SAĞLANDI

Irak- Kürdistan Demokrat Partisi (I-KDP) ile Kürdistan

Yurtsever Birliği (KYB) yöneticileri arasında 7-8 Kasım

1986'da yapılan toplantıda, her iki hareket arasında; bazı

ortak noktalarda görüş birliğine varılarak, bunu bir bildiri

ile kamuoyuna açıkladılar. Her iki hareketin ortak imza¬

sını taşıyan açıklama henüz elimize ulaşamadı. Ancak,

I-KDP Politik Büro 'su imzasıyla yapılan kısa duyuruya da¬

yanarak okurlarımıza şu bilgilri verebiliyoruz:

I-KDP ve KYB yöneticileri arsında 7-8 Kasım 1986'da

yapılan toplantıda, her iki hareket arasında askeri ve siya¬

si bir ittifaka varıldı. Bu anlaşmaya göre;

1- Her iki hareket arasında süren kardeş kavgasına son veri¬

lecek, bundan sonra sorunları görüşme yoluyla çözecek¬

lerdir. Her çeşit faaliyetlerinde birbirlerinin aleyhinde ça¬

lışmayacaklar.

2- Her iki taraf güçlerini ve mücadelelerini Irak 'ta BAAS

rejiminin yıkılması uğruna kullanacaklar.

Besbelli ki, bu iki hareket arasında eskiden beri var olan

bu sorunlar, Kürt ulusal davasının önünde bir engel teşkil

ediyordu. Varılan bu yeni anlaşma , Kürdistan ve Irak devri¬

minin yollarını açacak ve bunu sağlamlaştırıp güçlendire¬

cektir.

Güney Kürdistan 'daki (Irak Kürdistan'ı) iki temel yurt¬

sever güç arasında varılan bu anlaşma, Kürdistan'da yaşa¬

nan birçok olumsuzluğu aşmaya hizmet edebilecek nite¬

liktedir. Biryandan var olan kardeş kavgasına son verile¬

cek, en geniş yurtsever güçlerin biraraya gelmelerini kolay¬

laştıracak; öte yandan da, bu birliğin sürekli kılınması halin¬

de, giderek Kürdistan ulusal kurtuluş hareketlerinin birlik

ve beraberliklerini güçlendirecek ve bu durum genelde

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesine önemli bir ivme

kazandıracaktır.

Ulusal demokratik güçleri ortak düşmana karşı yönelten,

halkımızın temel çıkar ve istemi doğrultusunda atılan bu

olumlu adımın hayata geçirilmesini ve kalıcılaştırılmasını

dileriz.

28 EYLÜL ARA SEÇİM SONUÇLARI
28 Eylül'de yerleri boşalan

milletvekilliği için, İstanbul,

Ankara, izmir, Samsun, Ma¬

nisa, Zonguldak, Gaziantep,

Bingöl, Burdur ve Niğde il¬

lerinin 11 seçim bölgesin¬

de yapılan ara seçim sonuç¬

ları belli oldu. Tüm burjuva

partilerinin katıldığı, siyasi

yasaklı bazı burjuva politi¬

kacıların boy gösterdiği ve

bu nedenle bir ölçüde genel

seçim havasına bürünen bu

seçimlerde seçilen 11 millet¬

vekilliğinden 6 'sini ANAP,

4 'ünü DYP ve birini de

SHP aldı. Oy oranının parti¬

lere göre dağılımı ise şöy¬

le oldu: ANAP yüzde 32,

DYP yüzde 24, SHP yüzde

23, DSP yüzde 8, RP yüzde

5,5 ve geriye kalan yüzde

7,5 ise, diğer küçük partile¬

re dağıldı.

Bu sonuçlara göre, seçim¬

lerden önce büyük bir iddi¬

ayla "bütün partileri ezer

geçeriz, seçimlerde 11-0

sonucunu alırız" diyen

Turgut özal hükümeti önem¬

li bir darbe yemiş oluyordu.

Her türlü baskı ve anti-de-

mokratik uygulamaların yür¬

ürlükte olduğu koşullarda ik¬

tidarın tüm olanaklarını ve

sermayenin gücünü kullanan

T.özal'ın ANAP'ı, yine de

beklediği sonucu alamadı. Bu

seçimlerde kitleler, faşist cun¬

taya, izlenen ekonomik poli¬

tikaya karşı tepkilerini bir öl¬

çüde ANAP'a oy vermiyerek

göstermek istedi. Çok olum¬

suz koşullarda bile yapılan se¬

çimler gösteriyorki, emekçi

halklarımız, cuntayla işbirli¬

ği içinde olan partileri sürek¬

li red ediyor ve cuntaya kar¬

şı alternatif arayışları içinde

bulunuyor.

Ara seçimlerin en büyük

sürprizi Demirel'in açıkça sa¬

hip çıktığı DYP'nin 2. parti

durumuna yükselmesi olmuş¬

tur. Kuşkusuz bunda, Demir¬

el'in kendine özgü bir üslupla

halkla diyaloga girebilmesi,

militarizme karşı kimitavrrlar

alması, cuntaya yer yer mey¬

dan okuyarak, parlemento dı¬

şı mücadele biçimlerine baş

vurması, siyasi yasaklara karşı

direnmesi gibi etkenlerin bü¬

yük payı olmuştur, öteyan-

dan da sömürgeci tekelci bur¬

juvazinin el altından Demirel'i

desteklemesi, O'nu geleceğe

hazırlamak istemesi de ekle¬

nince Demirel'in başarı şansı

artmış oluyordu. Nitekim sö¬

mürgeci tekelci burjuvazinin

uzun vadede Demirel'i tercih

ettiği konusu seçimlerden

sonra daha bir belirginlik ka¬

zandı.

Buna karşın SHP, cunta

nın başı Evren ve orduyla

açık polemiklere girmeye ka¬

çındı, yalnız özal hükümeti¬

nin uygulamalarını eleştirmek¬

le yetindi. Kitlelere net bir al¬

ternatif gösteremedi ; genel

af, demokratik hak ve özgür¬

lükler gibi talepleri kararlıca

savunamadı. Rejime karşı ge¬

lişen tepkileri aktif bir politi¬

ka izleyerek SHP 'ye kanalize

edemedi. Mücadelesini parla¬

mento içinde hapsederek "yu

muşak, ağırbaşlı" bir devlet

politikasını sürdürmeye ça¬

lıştı. Ayrıca Türk devletinin

Kürdistan'da yürüttüğü kanlı

soykırım savaşını teşhir et¬

mek yerine onlara akıl hoca¬

lığı yaptı. Tüm bu olumsuz¬

lukları ve geçmişte denenen

CHP iktidarını göz önünde

bulunduran emekçi halk ke¬

simleri, faşizmden kurtulmak

için SHP'yi kurtuluş alterna¬

tifi olarak görmediler. SHP'

nin kendisi de değişik burju¬

va basınının desteğine rağmen

ve ana muhalefet partisi olma¬

nın sağladığı avantajları yerin¬

de kullanamadı. Seçimler bo¬

yunca politikleşen kitlelerin

demokratik taleplerinin geri¬

sinde kaldı. Program olarak

yetersizliği bir yana, kendi

kararsızlığı ve beceriksizliği

de eklenince SHP bugün bi¬

linen başarısız duruma düştü.

Hareketimiz seçimlerden

önce burjuva muhalefetinin

durumunu ortaya koyarak,

bu koşullarda yapılacak 28

Eylül ara seçimlerinin demok¬

rasi açısından olumlu bir so¬

nuç veremiyeceğine işaret

etmişti. Aynı zamanda Kür¬

distan hareketleri açısından

Burjuva partileinden birini

kitlelere alternatif olarak gös¬

terilmesinin yanlışlığım vur¬

gulayarak dikkatleri devrim¬

ci bir halk muhalefetinin ge¬

liştirilmesi üzerine çekmeye

çalışmıştı. Yaşam, bizim bu

politikamızın doğru olduğu¬

nu, kitleleri burjuva partile¬

rinin kuyruğuna takarak u-

mutlandırmaya çalışmanın ve

sonradan bu umutlarının yı¬

kılmasının zararlı sonuçları¬

nı göstermiştir.

Evet, bu seçimler cuntanın

geniş emekçi kitleler tarafın¬

dan istenmediğini ortaya çı¬

karmıştır. Ancak, sol güçler

kitlelere devrimci demokratik

bir alternatif götüremedikle-

rinden iktidar alternatifini

yine tekelci burjuvazinin ken¬

disi yaratmaya çalışmıştır.

Seçim sonuçlarının ortaya

çıkmasından sonra Demirel'in

liderliğinde DYP toparlanır¬

ken, başarısızlığa uğrayan

ANAP ve SHP'de iç bunalım¬

lar başgöstermiştir.



Bastaraf. Sayfa İde BURJUVA DEMOKRASİSİ VE

varlık nedenlerinin ciddi bir tartışma konusu haline gelme¬

sine rağmen, boşanmaya razı olmuyor, kuyrukçulukta ısrar

ediyorlar. Ne ki, burjuva muhalefetin cazibe merkezi oluşu¬

nun etkileri sadece sağda olan güçleri, daha da sağa çekmek¬

le kalmıyor, diğer bazı radikal güçleri de yavaş yavaş etki

alanına çekiyor. Sağa kayış ise, çarpıtılan kavramlar, anti—

faşist mücadele ve legaliteden yararlanmanın ardına gizle¬

nilerek aklanmak isteniyor.

Oysa demokrasi mücadelesi, güçler dengesi, burjuvazinin

yaktığı yeşil ışıklar ve koyduğu yasal sınırlar üzerinde inşa

edilemez ve bazı kavramlar kalkan yapılarak ya da çarpıtı¬

larak soysuzlaştırılamaz. Çünkü demokrasi mücadelesi, deği¬

şik sınıf ve katmanların, ağırlıklı olarak halk güçlerinin de¬

mokratik özlemleri ekseninde yükselen demokratik savaşım

sürecinde biçimlenir. Ulusların kendi kaderlerini özgürce

belirlemelerini, emperyalizme, faşizme, tekellerin egemenli¬

ğine, militarizme, toprak ağalığına karşı savaşımı, 8 saatlik

iş günü, kadınlara eşit haklar verilmesi ve banş mücadele¬

sini içerir. Ki butalepler, üst-yapı ve politikayla ilgilidir. Ve

tek başlanna alındıklarında, kapitalizmin çerçevesini aşma¬

yan bu istemler için yürütülen savaşım, sınıf mücadelesini ve

devleti ilgilendiren yönlerine rağmen, DEMOKRATİK BİR

SAVAŞIMDIR.

Diğer yandan, demokratik savaşım karmaşık ve çelişkiler¬

le dolu bir seyir izleyerek gelişir. Demokrasi mücadelesine ka¬

tılan ya da kazanılmak istenen toplumsal kesimler arasında

sınıfsal bir homojenlik yoktur. Demokratik hareket içinde

sosyalistlerden sosyalizme karşı olanlara kadar çeşitli eğilim¬

ler, onlann siyasal örgütleri, demokratik yığın ve meslek ku¬

ruluşları da bulunabilir. Kuşkusuz demokrasi kavgası içinde

bütün bu toplumsal kesimlerin çıkar ve özlemlerini demokra¬

tik hareketin ortak hedefleri üzerinde birleştirmek kolay de¬

ğildir. Ayrıca sözkonusu talepleri içeren demokratik deği¬

şikliklerin, kapitalist düzen içinde gerçekleşebilirliği de

tartışılabilir. Ancak demokratik mücadelede esas ve belirle¬

yici olan, anılan demokratik değişikliklerin kapitalizmin

sınırları içinde gerçekleşip gerçekleşemiyeceği değil, ger¬

çekleşme ihtimalleri "binde bir bile olsa", gerçekleştiril¬

meleri için ısrarlı ve inatçı bir savaşımın sürdürülmesi; re¬

formist çıkarlar uğruna bu savaşımın perspektiflerinden

asla ödün verilmemesidir. İşte bazı aklı evellerin demokra¬

tik ve siyasi örgütlerin işlevlerini çekiştirmelerine, anti—

faşist mücadeleyi fetişleştirerek Kürt ulusunun kendi kaderi¬

ni özgürce belirlemesini ve diğer kimi demokratik talepleri

kararlıca savunmaktan yan çizmelerine rağmen, bu, siyasal

ve demokratik örgütleri, farklı toğlumsa! kesimleri, demok¬

ratik hareketin hedeflerinde birleştirebilmenin teminatı ve

yegane çıkış yoludur. Çarlık Rusya'sında gericiliğe karşı

yürütülen mücadele, onu izleyen demokratik devrimlerin

zengin deneyimleri ve 48 yıllık faşist diktatörlük koşulla¬

rında savaşımını sürdüren Portekiz Komünist Partisinin ör¬

nek davranışı bu bakımdan öğretici derslerle doludur.

Kaldı ki, sorunu, sadece demokratik savaşımın perspektif-

leriyle sınırlandırmak da doğru değildir. Demokrasi müca¬

delesini, sosyalist devrim mücadelesinin bir bileşeni olarak

ele almak ve birincisini ikincisine bağımlı kılmayı da bil¬

mek gerekir. Demokratik savaşım sürecindeki iç çelişkile-

rirt çözümünde olduğu gibi, bu konuda da, en büyük görev

ve sorumluluğun işçi sınıfına düştüğü açıktır.

FERAGAT AMA NEDEN VE NE İÇİN? ..

Demokratik hareketin çağımızın karekteristik bir özelli¬

ği haline gelmiş olmasına karşın, hala demokrasi kavgasında

Kürt ulusunun, kendi kaderini özgürce belirlemesinden ödün

vermesi ya da bu en temel demokratik talebinden feragatte

bulunması isteniyor! Söz konusu istemlerin seslendirdikleri

anlayışlara göre, feragatte bulunması gereken tarafın Kürdis-

KÜRT ULUSAL '	

tan halkı, istenen ödünün; kendi kaderini tayin hakkından

vazgeçmek veya onu belirsiz tarihlere ertelemek , olduğu

açık. Ama feragatin hangi sınıf adına ve niçin istendiğini,

sorunu biraz daha açarak kavramak gerekir.

Herşeyden önce, Kürdistan halkından istenen feragat, yeni

bir fenomen değildir. Yakın tarihimizde bizzatihi işçi sını¬

fı adına, Irak'da da Baas rejiminin "kapitalist olmayan yol¬

dan sosyalizme geçişi", İran'da emperyalizme ve monarşi¬

ye karşı savaş ekseninde gelişen devrimin " ilerletilmesi"

için, Kürt ulusunun özgürlük mücadelesinden vaz

geçmesi istendiği biliniyor. Ve yine sözü edilen ülkelerin

"komünist' ve 'işçi partilerinin' Kürdistan halkına rağmen ve

burjuvazilerini "ilerleterek" ülkelerinde demokrasi ve sos¬

yalizmi kuramadıkları, hatta kuyruklarına takıldıkları bur¬

juvazilerinden ağır darbeler yiyerek bunun bedelini ödedik¬

leri ve sonuçta da Kürdistan'daki özgür bölgelerde bannmak

zorunda kaldıkları çok iyi biliniyor. Fakat tarihin bu ibret

verici derslerine karşın hala işçi sınıfı adına bazı Türkiye'Ii

'komünist' ve' işçi partileri, Türk aydın ve demokratları, Kom¬

şu ülkelerin kardeş partilerinin dünkü politikalarında ısrar

ediyor; anti-faşist mücadele için, Kürt ulusunun kendi ka.

derini tayin hakkından feragatte bulunmasını istiyorlar.

Daha açıkçası, anti faşist mücadele yi, Kürdistan halkına

dayatılan sömürge savaşının karşısına koyuyorlar!..

Oysa faşizme karşı savaşımı Kürt ulusunun kendi kaderini

tayin hakkı ya da yukarıda sıraladığımız diğer demokratik ta¬

leplerin karşısına koymak veya onlardan soyutlamaya çalış¬

mak, reformizmin de ötesinde saçmalamaktır. Kaldı ki, Kür¬

distan halkına dayatılan bir soykırım savaşı var orta yerde..

Ve faşist sömürgecilik, ülkemizin diğer parçalanna yönelik iş¬

galci saldınlarıyla bunu pekiştirmek, sürekli kılmak istiyor.

Bu yüzden Kürdistan'da yürütülen sömürge savaşına karşı çık¬

mak, Türkiye işçi sınıfı, Türk aydın ve emekçileri açısından

da baş sorundur ve en az faşizme karşı mücadele kadar acil ve

demokratik bir görevdir. Ancak "yasaklan savma kabilinden"

bu görevin üstesinden gelinemez. Çünkü Kürdistan halkına da¬

yatılan haksız savaşa karşı çıkmak, sözkonusu savaşın sebep

ve sonuçlannı, halklanmıza getireceği yıkımı ve barışın nasıl

gerçekleşebileceğini bütün çıplaklığıyla ortaya koymak de¬

mektir. Başka bir deyişle, Kürt ulusunun kendi kaderini ta¬

yin hakkını yüreklice savunmak; bu yolda kararlı bir sava¬

şım yürütmek demektir. Ki bu, aynı zamanda faşist sömürge¬

ciliğin ölmeye ve öldürmeye zorladığı halk çocuklanna karşı

yürüttüğü caniyane eylemleri, sömürge savaşının Türk ekono¬

misine getireceği yıkımı ve Türkiye'nin emperyalizme olan

bağımlılığını arttıracağını kamuoyunda bilince çıkarmak ba¬

kımından da gerekli ve zorunludur. Aynca bu günümüz ko-

şullannda şovenizme karşı mücadelenin asgari koşulu ve ay¬

racıdır da..

Sonuç olarak şunu belirtelim ki, Türkiye ve Kürdistan ko¬

şullarında, faşizme ve sömürgeciliğe karşı savaş kopmaz bir

bütündür. Birini diğerinin önüne ya da karşısına koymanın

hiçbir nesnel dayanağı yoktur. Sözkonusu savaşın çakışan

ortak paydaları, demokrasi mücadelesinde kavranması gere¬

ken ana halkadır. Bu halkanın doğru kavranması için, biri¬

lerinin birşeylerden feragat etmeleri gerekiyorsa(ki, gereki¬

yor) , feragatte bulunması gerekenler, Kürdistan işçi sınıfı

ve halkı değil; en başta burjuva kuyrukçuluğunda ayak

direten kimi 'komünist' ve 'işçi partileri' ve sömürgeci devlet

politikasının bentlerini henüz aşamayan Türk aydın ve de¬

mokrattandır. Bu çevrelerin burjuva kuyrukçuluğunu sürat¬

le terketmeleri, Kürdistan halkına dayatılan sömürge savaşına

karşı kararlıca direnmeleri gerekiyor. Aksi halde ortak düş¬

mana karşı geliştirilen demokrasi savaşımı ciddi yaralar ala¬

cak. Ve doğacak durumun baş sorumlusu, sağa kayış süre¬

cinde hızlı adımlarla "HerIeyen"reformist güçler, Türk aydın

ve demokrattan olacaktır.



Reykjavik'te Reagan'ın maskesi
birkez daha düştü

Nükleer silahların üretimi¬

nin ve gelişkinliğinin aldığı

korkunç boyutlar ve buna ek

olarak da ABD'nin yıldızlar

savaşı diye bilinen ve SDİ di¬

ye adlandırılan uzayı silahlan¬

dırma projesi tüm insanlığı ge¬

lecek kaygısına düşürmüştür.

Bilindiği gibi yakın tarihi¬

mizde, 11. Dünya Savaşında,

Hiroşima ve Nagazaki'ye a-

tılan atom bombalarının yol

açtığı korkunç felaket, can

kaybı ve yıkım insanlığa bü¬

yük ve acı bir ders olmuştu.

Bugün artık meydana gelebi¬

lecek bir nükleer savaşta ka¬

zananın olmayacağı ve bu sava¬

şın ardından yaşam kalmaya¬

cağı biliniyor. Bu nedenle in¬

sanlık silahsızlanma ve banş

mücadelesine daha bir önem

veriyor. Barışla ilgili her çaba

destek görüyor ve banş görüş¬

meleri merakla izleniyor. Ba¬

nş mücadelesi, Sosyalist Sis¬

tem ve dünya ilericilerinin

desteğiyle her geçen gün da¬

ha çok kitleyi içine alarak

büyüyor.

Bu nedenle, dünya barışını

teminat altına almayı hedef-

liyen SSCB ile dünyayı ve u-

zayı bir silah deposu haline

getirmeye çalışan ABD ara¬

sındaki ikili zirve toplantıları

umutla izlenir olmuştur. 2o

Yılı aşkın bir süreden beri de¬

vam edegelen bu görüşmeler¬

den bugüne kadar istenen so¬

nuç alınamamıştır. Ancak geç

miste yapılan ikili görüşme¬

lerde silahsızlanmadan yana

bazı olumlu kararlar alınmış¬

tır. Şimdiye kadar yapılan gö¬

rüşmelerde ve varılan anlaş¬

maların en önemlilerini şöyle

sıralıyabiliriz:

1963 Kısmi nükleer deneme

yi yasaklama anlaşması;

1967 Dış uzay anlaşması;.

1972 Salt görüşmelerine bağlı

olarak ABM ( Anti Balas-

tik Füzeler) sistemi anlaşması.

1974 Yer altı nükleer dene¬

meleri yasaklama anlaşması.

SSCB'nin ve tüm dünya insan¬

lığının çabalarına karşı, ABD,

silahsızlanma konusunda daha

ileri adımlar atmaya yanaşmı¬

yor. Aksine silahlanma yarışı

nı daha üst bir düzeye yük¬

selterek bu işi uzayda yap¬

maya çalışıyor. Kuşkusuz bu

onun emperyalist, yayılmacı

özelliğinden Pentagon'un doy

mak bilmeyen kar hırsından

kaynaklanıyor. Son yıllarda

yapılan ikili zirve toplantısın¬

da ABD'nin takınmış olduğu

tavır, onun insanlığa karşı ne

kadar sorumsuz davrandığını

bir kez daha gözler önüne ser¬

miştir.

CENEVRE ZİRVESİ

21 Kasım 1985'te Cenevre'

de ABD devlet başkanı Rea-

gan ile SSCB Komünist Parti¬

si Genel sekreteri Gorbaçov

arasında ikili görüşmelere baş¬

landı. Bu zirve görüşmesinin

Birleşmiş Milletler'in kurulu¬

şunun 40. yılını, banş yılı

olarak ilan etmesine denk

gelmesi, O'na ayrı bir önem

kazandırdı. Ve kitlelerin u-

mudunu artırdı. Görüşmeler

sonucunda ortak bir anlaşma¬

ya varılamadı. ABD, bu kez

kendine yeni bir oyalama tak¬

tiği bulmuştu. O'nun öne

sürdüğü yıldızlar savaşı pro¬

jesi yüzünden görüşmeler so¬

nuçsuz kalıyordu. Diğer yan¬

dan Reagan, bu projeyi dünya

kamuoyuna, masum bir sa¬

vunma projesi olarak tanıtma¬

ya uğraşıyordu. Halbu ki, ba¬

rıştan yana olan herkesin de

bileceği gibi, bu projenin a-

macı, uzayı silahlandırma, dev

letler arasında gerginliği ve

nükleer rekabeti bir üst nok¬

taya sıçratarak nükleer savaş

tehlikesini artırmak, Sovyetler

Birliği üzerinde askeri üstün¬

lük sağlayarak dünyaya hakim

olmak ve ABD'nin silah tekel¬

lerine bu proje ile milyarlar¬

ca dolar kazanç sağlamak-

dır.

Oysa SSCB, 1985 Cenevre

görüşmesine de bir dizi somut

önerilerle gitmişti. Bunlar ara¬

sında; yıldızlar savaşı projesi¬

nin durdurulması, uzaydan

barışçıl amaçlarla yararlanıl¬

ması yöntemlerinin geliştiril¬

mesi, nükleer silahların kade¬

meli olarak 2000 yılına kadar

ortadan kaldırması gibi somut

öneriler vardı. Fakat banş ve

silahsızlanma gibi konular em¬

peryalizmin pek ilgisini çek¬

miyordu. Bunun yerine SS

CB'nin Afganistan, Polonya

ve Nikaragua gibi ülkelerle

olan enternasyonalist daya¬

nışmasını banş ve insanlık

adına gündeme getiriyor.

REYKJAVİK GÖRÜŞMESİ

Bu zirve görüşmesi 11/12

Ekim tarihleri arasında İzlan¬

da'nın başkenti Reykjavik'te

yapıldı. Reagan, bu toplantı¬

ya hiçbir somut öneri Ue gel¬

memişti. Cenevre zirvesinde

yaptığı gibi bu toplantıda

da oyalayıcı ve sorumsuz bir

tavır takındı. SSCB ise, görüş¬

me öncesinde güven verici ve

yumuşamayı sağlayıcı bir ta¬

kım önlemler almıştı. Afga¬

nistan'da dost güç olarak bu¬

lunan 8000 Sovyet askerinin

Ekim ayı sonuna kadar geri

dönmelerini kararlaştırdı. Ve

bu karar yerine getirildi. Bir

yılı aşkın bir zamandan beri,

tek taraflı olarak, durdurmuş

olduğu nükleer silah deneme¬

lerini yine tek taraflı olarak

1987 yılı başına kadar uzat¬

tıklarını açıkladı. Daha önce

ileri sürdüğü önerilerde kısmi

değişiklikler yaptı. Tüm bun¬

lar insanlık yaranna olan bir

anlaşmanın sağlanması için

SSCB'nin güven verici iyi ni¬

yetini kanıtlıyordu. SSCB do¬

ğası gereği böyle davranıyor¬

du. Aksi bir tutum sosyaliz¬

min tabiatına aykırı olurdu.

ABD ise, Reyjavik görüşme¬

lerine, Sovyetler Birliğinin

Birleşmiş Milletler Delagas-

yonunda bulunan 25 insanını

sınır dışı etme karanyla geli¬

yordu. (Bu karar Eylül 1986

ortalarında alındı.)

Görüşmeler esnasında SSCB

nin esnek davranışıyla bazı

konularda görüş birliğine van-

lır gibi olduysada, ABD'nin

Yıldızlar Savaşı Projesini tar¬

tışma konusu dahi yapmak is¬

tememesi ve bu konuda 1972

de varılan ABM anlaşmasını

ayaklar altına almaya kalkış¬

ması yüzünden bir sonuç alı¬

namadı.

SSCB'nin bu zirve toğlantı-

sında ileri sürdüğü başlıca so¬

mut öneriler şunlardı:

Birinci öneri stratejik saldı-

n silahlarıyla ilgiliydi. Bu öne¬

ri, her iki tarafın ilk beş yıl

içinde stratejik saldın silah la-

nnı yüzde elli onurunda azalt-

malannı içeriyordu.

İkinci öneri, SSCB ve ABD'

nin Avrupa'da konumlandır¬

dıktan orta menzilli füzeler

sınıfına dahil tüm füzelerin

ortadan kaldınlmasını öngörü¬

yordu. Fransa ve İngiltere'nin

konumlandırdıktan füzeler bu

önerinin dışında bırakılıyordu

üçünü öneri, Anti Balistik

Füze sistemleri anlaş

masının güçlendirilmesi ve

nükleer denemelere yasak ge¬

tirilmesini kapsıyordu. Bu

öneriyle taraflann ABM an¬

laşmasına 10 yıl daha bağlı

kalmaları ve bu süre içinde

(son beş yılda) stratejik silah-

lann tümden yok edilmesine

gidilmesi isteniyordu.

Bu önerilerle SSCB, ABD'

nin Yıldızlar Savaşı (SDI)

çalışmalannı tümden durdur-

malannı şart koşmadı. Fakat

bu konuda ABM anlaşması¬

nın ilgili hükümlerine bağlı

kalmasını ve bu alandaki ça-

lışmalannın, inceleme ve de¬

neylerinin/ labaratuvann dışı¬

na çıkanlmamasını öneriyor¬

du.

Reagan, SSCB karşısında

askeri üstünlük sağlamayı bir

kez kafasına koymuştu. O, bu

yöntemle, silahlanma yansını

tırmandırmak, silah tekelleri¬

ne büyük karlar sağlamak ve

Sovyet ekonomisine de yeni

yeni yükler getirmek istiyor.

Bu yüzden de Yıldızlar Sava¬

şı Projesi ve Avrupa'daki

orta menzilli silahların kaldı-

nlması konusunda anlaşmaya

yanaşmıyor.

Böylece, bir zirve daha

ABD'nin, kendi emperyalist

çıkarlarını insanlığın çıkarla-

nndan daha üst tuttuğu ger¬

çeğini kanıtlıyarak tarihe

geçti. Emperyalizmin insanlık

düşmanı yüzü bir kez daha sı-

ntarak kendisini gösterdi.



Türkiye CIA Kamplarında

yeni teröristler eğitiyor

Bilindiği gibi faşist Türk

cuntasının 12 Eylül 1980'de

iktidara elkoyma "gerekçele¬

rinin" en önemlisi, "bölücü ve

terörist örgütleri dağıtmak,

her yönüyle ülkeyi huzur ve

refaha kavuşturmaktı." Ger¬

çekten de faşist cunta, silah

zoruyla iktidarı aldığı gün¬

den bu yana, başta Kürdis¬

tan ve Türkiye işçi sınıf¬

ları olmak üzere, ilerici, de¬

mokrat ve yurtsever güçlere

saldırdı. Kürdistan'da gelişen

ulusal demokratik muhalefeti

boğmak için özel yöntemler

geliştirdi. Çok yönlü ve geniş

kapsamlı saldırıya girişti. Tüm

ordusuyla, polisiyle, MİT ve

Kontr-gerilalarıyla yetinme¬

yen cunta Kürdistan'da "Mi¬

lis" (cahş) örgütlenmesini baş

tattı. Bu çok yönlü saldırıla¬

ra rağmen, amaç ve hedefi¬

ne ulaşamadı. Bu nedenle

yeni yeni yöntemlerle saldı-

rılarınıyoğunlaştırmaya çalı¬

şıyor.

Göbek bağıyla emperyaliz¬

me bağımlı olan Tekelci Türk

burjuvazisinin saldırgan gücü

ordu, daha önceleri her on
t _

yılda bir yaptığı darbelerin

deneyi ışığında hareket edi¬

yor. Faşist yönetimi sürekli

kılmak istiyor. Kürdistan u-

lusal demokratik hareketine

ve Türkiye işçi sınıfına karşı

kısa vadeli tedbirlerle birlik¬

te . daha uzun vadeli, "kalı¬

cı" tedbirler alıyor.

Sömürgeci Türk devleti,

mevcut olan saldırı güçlerini

yetersiz görerek, kadro ve tek

nik yönleriyle daha yetkin

yeni askeri ve polis kurumla¬

rını oluşturuyor. Bu konuda

23 Eylül 1986 tarihli Milli¬

yet gazetesi, "Bin kişilik

özel birlik, iç ve dış terörle

mücadele edecek anti-terör

timi göreve hazır." başlık¬

lı bir yazı ile sözkonusu ku¬

rumlardan birinin daha ha¬

berini veriyordu. Konuyla il¬

gili İçişleri Bakanı Yıldırım

Akbulut "Emniyet Genel Mü¬

dürlüğü bünyesinde, Terörle

Mücadele Daire Başkanlığı

terör odaklarına karşı birim¬

ler oluşturuyor." diyerek bu

daire bütçesine 2,5 Milyar

TL. ayrıldığını, dairenin 6

şubeden oluştuğu nu ve Ha¬

rekat Şube'sine bağlı olarak

çalışacaklarını belirtiyordu.

"ŞEFLER ABD'DE

EĞİTİLDİ"

Emniyet Genel Müdürü sa-

fet Arıkan Bedük ise, bu ko¬

nuda basına yaptığı açıkla¬

mada " Terörle Mücadele

Daire Başkanlığında görev a-

lacak şefler ABD'de eğitildi.

Bir aylık kurslar için dönü¬

şümlü olarak 100 şube müdü¬

rü ile çeşitli konularda uzman

polisler ABD ye gönderildi."

diyerek eğitimini tamamlıyan

ların Doğu ve Güneydoğuda

(Kürdistan'da) görev yapacak

larını vurguladı.

Görüldüğü gibi Türkiye İç¬

işleri Bakanı ve Emniyet Ge¬

nel Müdürlüğünün yetkili ağız¬

ları terörist eğittiklerini açık¬

lamaktan sakınca görmüyor¬

lar ve bundan böyle ABD e-

ğitimli teröristler eliyle Kür¬

distan ulusal demokratik

hareketini ve Türkiye işçi sı¬

nıfı hareketini dağıtacağına(!)

güveniyorlar.

Bu olayda açığa çıkan bir

yön, ABD'nin geçmişte Vi¬

etnam Küba ve en son Nika¬

ragua'da uyguladığı açık te¬

rör faaliyetlerinin bir parça¬

sı olarak Türkiye'deki uygu¬

lamalarıdır. ABD önceleri res¬

mi devlet güçleri içinden a-

yıktadığı "yetenekli" terö¬

ristler aracılığıyla sonuca var

mak ister. Şayet başaramaz¬

sa, bizzat kendi terör güçle¬

rini de bu alanlara sokmaya

çalışacaktır. Zaten 12 Eylü¬

lün mimarı olan ABD /Türki¬

ye'de birçok uzman kadro¬

ları aracılığıyla gelişmeleri iz¬

liyor ve faşist yönetime tak¬

tikler sunuyor.

Bu açıklamalarda ortaya çı¬

kan ikinci ve önemli yön ise,

tüm uğraşlara rağmen Kürdis-

tan'daki ulusal demokratik

hareketi ve Türkiye işçi sını¬

fı hareketini boğamıyan sö¬

mürgeci Türk devletinin i-

çinde bulunduğu korku ve te¬

laşın boyutlarıdır. "Terörle

mücadele adı altında örgüt¬

lendirilen ABD patentli terö¬

ristle de Türk devletini par¬

çalanmaktan kurtaramıyacak-

lardır.

DÜZELTME

Heviya Gel'in 1. Sayısında:

a- 7. Sayfada (orta sayfa) yazı

başlığı, "BURJUVA MUHA¬

LEFETİ NEDİR, NE DE¬

ĞİLDİR ? " yerine "BUR¬

JUVA DEMOKRASİSİ NE¬

DİR, NE DEĞİLDİR" olarak

yazılmıştır. Bu hata nedeniy¬

le Konu ile başlık arasında

ister istemez bir boşluk göze

çarpmaktadır. Konunun doğ¬

ru başlık altında değerlendi¬

rilmesini dileriz.

b- Yine 1. sayının 7. Sayfa

2. sütunundaki arabaşlığın

3. satırında, "ezilen ülkeler

ile ezilen ve sömürge ve ba¬

ğımlı ülkeler" diye yazılan

cümlenin doğrusu, "ezen ül

keler ile ezilen sömürge ve

bağımlı ülkeler" dir.

Düzeltir okurlarımızdan

özür dileriz.

Heviya Gel Redaksiyonu.



PIRSA NETEWI

n—

Henveha lı gor tehlila mercen diro-

ki û* aboriya berçav, bı dare zore

perçekınna abori û siyasiya nire ko-

loniyalizme, bı gotıneke dm bı aweki

aza diyarkınna mafe" xwe ye çarenû-

si û avakırına dewleta xwe ya serbı-

xwe vatıniye w§ ye heri pewist û

gıring e. Rastiya berçav a serkani ya

hedefa stratejik a şoreşa me, jı sede-

men rızgarbûyina serxwebûna Kur¬

dıstane te. Le jı bo xurtkınn û rû-

nıştandma serxwebûn§, jı bo rck û

pekanina demokrasiye ye. Bı hSla

şoreşa netewayi re, pSwist e, ku şo¬

reşa me lı dıj saziySn (müessese)

paşverû, axa û lı dıj burjuvaziye

Kurd yS hevkar ji tekoşin bide.

Jı ber ku şoreşa demokratik ciye

xwe bıgre, şoreşa demokratik a

netewi bı ya sosyalist re be navbeyn

bet gıredan û jı bo rakırına sergeji

- astengen piş pacnjkmn û malaş-

tına wan astengan pewist e.

GELO IMKANEN ^KU PEŞVE-

ÇUYİNA DİROKİ PEŞBER DİKE

DE BĞN İNKARKIRIN?

E v diyariya me ya ku lı gor merc û

tehlilen berçav, naye we" mane ku

em ji cûdebûn§ re bang derdıxın. Di¬

be weha neye şrrovekınn!.. Daxwa-

zen burjuvazi ( " serxwebûn daxwaza

burjuvazi ye") (!? ) bı ci tinin 0 mer¬

cen peşveçûnen diroki naynın ber¬

çav. L§, formilasyona me ya teo¬

rik rewşa berçav ifade dike, ev wan

spekulasyonan pûç dike û jı nave

radıke. Wek ku me bere ji dabü di

yarkmn, daxwaza me ya taybet

nin e; ya karkeren Kurdıstane

gundi, burjuvajiyen bajari yen bı

çûk û heya burjuvaziye netewi ye

Lı gor mercen berçav ye"n hedefSn

statejik yen şoreşa me ye, daxwaze-

ke tevi ye. Dema ev jı daxwaziye

derkeve û di praktike de pek bet,

bı kemasi kara we dıgije çina karke-

re Tırkiyf ji, ku bı perwerda navne-

t^vvi, bet pervverde ( eğitim) kırın.

U henveha, bı aweki aza, de di nav

proleteri welaten serdest û bındest

de mercen pışgıri û ali kariye zede

bıbe. Di ve babete de " sosyalis-

ten çina karker" gelek hesas bûn;

dıve di sala 1869 an de dema Marx

di babeta İrlandeye de ew tışten ku

jı çina karkeren İngilistane re gotı-

bû, dıve neye jı birkırın.

Jı aliye dm ve daxwaza serxwe-

bûne bı ya hınek çin (sınıf) û qadan

re dibe ku daxwaza beşek burjuva¬

zi be ji, gelo lı ser nave çina karker,

di bin her daxwaziyen serxwebû-

ne de fit û pişkınnek heye, rast e?

Na, ne rast e. Jı ber ku ya heri gı-

ring daxwazeke weha beri her tış-

ti h gor mercS diroki ye an na. Le

d isa ji hınek lı pist daxwaza ser-

xwebûne, lı hınek tıstan dıgenn:

" Dibe ku lı peş, wılo imkanen

serxwebûnf çebıbın, ev ne lı gor

menfeeta karker S gundiyen Kur¬

dıstane be; dıkare lı gor menfeeta

axa û burjuvaziyi Kurd be. Mesela,

di demeke diroki de bezen axa û

burjuvaziyi Kurd, dıkare jı yS kar¬

ker Q gundiyan betır be 8 dıkare

daxwaza serxwebûna Kurdıstane bıbe

ya wan. Di revvşeke weha de ew dı-

karın zora xebatkaren Kurd bibin

û bı alikariya imperyalizme bıxwa-

zın dewleteke paşverû ava bıkın. Ew

çax daxwaza me de federasyon be;

jı ber ku federasyoneke weha jı bo

karker û gundiyen Kurd, jı serxwe-

bûna dewleta axa û burjuvazi çetır

e." ( PSKT Yurt Ve Dûn. Gor prog.

rÛ30)

Ev ihtimaleke gelek ecayip e. Em

jı bo demeke kurt lı gor ve ' ' ditına

nav û deng" sere rızgariya netewiya

ku lı Kurdıstana Bakûr peşve dıçe,

axa û burjuvaziyen Kurd bı hemû

imperyalist û paşverûyan re tekili

danin û hakimiyete wan cjebûl bıkın!..

Be şık di rewşen weha de bı rasti

heger mercen federasyoneke demok¬

ratik hebe, ev jı " dewleta serbıxwe-

ya burjuvazi û axan" gelek çetn* e.

Hem ji dıve mırov ısrar bıke.. Le

tıştek heye ku dema "hezen axa û

burjuvaziyen Kurd, jı yen karker û

gundiyan" betır be, mercen avakırı¬

na federasyona demokratik ji gelek

çetin dibe. Jı ber ku di demeke we-

ha de mezıni û gıraniya hezan her

tışti diyar dike. Nexwe ev yek ji

bı peşveçûna şoreşa Trrkiye ve ji

grredayi ye. Jı ber ve yek? di deme¬

ke weha de di alternativa federas¬

yoneke demokratik de bı inat ısrar

kırın, çıma karker û hezen şoreşger

drxe bine fatureke gelek buha û gı-



ran. U tene mahiye bıxwe re tine.

Jı ber van û hınek sedemin wek van,

di demen weha de ji, şoreşger lı

gor tehlilen mercen berçav herket

dikin; ger merc û dıvayi ( imkan)

hebe, serkışandın û peşengiye dıg-

re deste xwe; di kozık û çeperin

şer de derbe lı imperyalizme û ko-

loniyalizme dıxe. Na, jı pıraniye

(yani pıraniya ku axa û burjuvazi-

yen Kurd wan idare dike) re sere

xwe deyne û stûyi xwe xwar bıke

( we tercihe idara koloniyalistan

bıke) vatıniye we jı bo amadekı-

rına şer§ çiniye demeke dür û dı¬

rij e. Di munacjeşa dema ku Norvej

jı Swede cüda dıbû de, Lenin ew va-

tıni û berpırsiyariyen ku da peş pro-

leterya Norveje, di ve babete de ge¬

lek vekıniû heja ye:

" Em nızanın programa sosyalist a

Norveje, di pırsa cûdabûne de, pa-

rastına ditıneke diyar û zelal de,

zor dıde sosyal demokratan an na.

Sosyalistin Norveje, jı bo stendına

otonomiya (serxwebûna H. G. ) Nor¬

veje, bı aweki aza qada tekoşina çini

fıreh û baş pek aniye, an naniye, pır¬

sa sergejiye bı aristokraten Swede

re û derbe lı aboriya Swede dıxe an

na, ez bawer im ku we vekıri hış-

tıne. Le, serhıldana lı dıj aristokra¬

siye ( di nav sinore ditmen burju¬

vaziye teng de ji bımine) pışgıriya

demokrasiya gunditiya Norveje, vatı¬

niye proleteryaya Norveje ye, ev na-

ye munaqeşa kırın." ( V. İ. Lenin

UKTH rÛ 92-93)

Ev ihtimalin xeyali ku me lı jor

riz kır û disa jıbo eyni amance ew

hınek nıvisar û çiroken ku jı eyni çe¬

teme derketıne, mırov lı wan hur û

kür bınire, pırs û doza bıngehi ne

jı tırsa "axa û burjuvaziyin Kurd m,

ku iktidare bıgrın desten xwe, an ji

fetişkırına hizen dıjmın ku derdor

lı Kurdıstane gırtıne, " garnitorkı-

rına (teminatlarına) vekırına ciha-

ne", " derbasbûna riyan", " derbas-

bûna pasaportan uhw nin e; jı bo

mutlaqkırına " hipoteza federasyo¬

ni" ye. Jı ber ku mafi çarenûsiya ge¬

le Kurd bı federasyoni ve bit gıre-

dan, pikanina " sedeman" e. Mırov

baş ti dıhije. Dema amanc ev be, ne

pewist e, ku mırov hewqas xwe beşi¬

ne. Jı ber ku nedınsti beri her tışti

ye. Jı ber ku pırs hin baştır bet ve-

kırın û zelalkırın, em disa vegerın

progTamaPSKTe:

" Peşveçûna diroki, pişaftına (hel-

kırına) pırsa Kurd a netewi bı du cu¬

ran peşbere me dike:

" 1. Gele Kurd bı sere xwe û bı

heze xwe, benda şoreşa TırkiyS ne-

nemine.dest bı sere rızgariye bıke û

bı serkeve."

" 2. Çina karkeri Kurdıstane, bı

çina karkere Tırkiye re, tevgereke

şoreşger û tevi lı dıj iktidara burju¬

vaziye paşverû û xwediye axi pek

bine, iktidareke demokratik ava bıke

û mafe geli Kurd yi çarenûsi ji bı

de pe."

" Jı aliye dm ve dıve baş tehlila

mercin welit û cihani bit kırın,

dıve riya serketıni bit hılbıjartın û

lı gor we ji tekoşindayin ji vatıniye

me ye. Em wexta ve tehlile dıdm ber

çavan, ihtimala dıduyan hin di ci

de ye, ev ihtimal kare bı baweri û

di demeke kın de me rızgar

bıke." ( PSKT Prog. rû 14,15)

VVek ku tet ditin, di ser peşveçû-

nen diroki û imkanan de tit pılkı-

rın. Şiveke du ali heye, li federas¬

yon riya pışaftıni tet peşniyarkı-

rın. Ev, bı hevoken me yen jorin

ku me gırtıbûn, bı paragrafa wi ya

dawi re dıxwazm gire bıdın. Li nı-

karın isabet bibinin. Beri her tış¬

ti, mafe çarenûsiye neteweye Kurd,

pırs û doza şoreşe ye. İstikametin

stratejik yin şoreşe, pişveçûna riya

we, peşveçûnin diroki û rewşen

muhtemel lı ser xiyal û ihtimalan

irabın. Jı lew re ev rewşin diroki yin

ku iro şıkli şoreşi diyar dikin, merc

û rewşen berçav in. Ev ji di wexta

xwe de bı yekitiya diyalektiki re

dıve mırov bıgre deste xwe; jı bo

dıvayiya pişveçûna şoreşi ji tespi-

teke û derbas dibe.

Bi şık, ev naye we maneye ku mı¬

rov imkanen peşberen pişveçûna di¬

roki inkar bıke. An ji wan negre ber

çavan. Me beri ji di ciyeki ve nıvi-

sara xwe de, lı gor mercin berçav,

neteweye Kurd bı aweki aza mafi

xwe yi çarenûsi, avakırına dewleta

xwe ya serbıxwe, vatıniyekewi

ye acil ditıbûn. Lı gor pişveçûna

riya şoreşa me ya serbıxwe, TEKO¬

ŞİNA ÇEKDARİ, bıngehiya cûrin

tekoşinen din e.Le ev naye wi mani

ku geli Kurdıstana Bakûr û yen Tır-

kiyi lı dıj dıjmıne ortax mil nadın

mil û tekoşin nadın. Heta heger merc

hebın, lı ser bıngehi wekhevi yi bı

hev re avakırına YEKİTİYA KOMA-

RAN mırov nıkare inkar bıke. zide

hezin şoreşger-demokratikin her du

gelan dıvi şoreşi n herdu welatan jı

kijan ali ve lı hev tesir û eleqe dikin,

rast iyen berçav û tesirin wan yen

pozitiv bibinin û di çav de derbas

bıkın. Jı ber ve yeke çaxa hizin

sosyalist, şoreşger û welatparezen

Kurdıstane, lı gor mercen diroki-

yen berçav şoreşa Kurdıstane birik

û pek dike, dıve dıvaye yen peşve-

çûn û guhartınen diroki h ber çav

dur nexın, ew yek vatıniye wan e.

Nezbûna tekoşina lı dıj faşizme û

koloniyalizme, hin ji gırıngiya we ze-

de dike. Ü herweha gehiştandma

azadiya Kurdıstane ji tine rojeve.

Le ew tışteki din e.. Di şuna mer¬

cen berçav yin diyar û stratejik

yen şoreşa Kurdıstani de, " jı bo

ku netewe di demeke kın de bıgihe

rızgariye" (!?), " hin bı bavver",

" kıntır xwinritın" û yen mina her

weki dm dıxwazın " hipoteza fede¬

rasyoni" rûspi bıkın, an ji, jı mercen

diroki yin berçav yin stratejik yen

şoreşe bes yeke bıgrın, ev ji ya an

coğrafi û aboriyi ( ku ew ji bı dare

zori lı ser lıngan e.) ye û bı vi yeke

daxwazen plana federasyoni derxın

piş û hemû merc û rewşin berçav

yin dm davijın pist guhin xwe.

Ew di çav de buhardına "mercin

welat û cihane" ya PSKTe û encama

"rastiya" (!) we ye. U bı vi yeki nı¬

kare "hipoteza federasyoni" wek

rastiyek nişan bide û ew yek jijı rû-

spikırıne gelek dür e.

Jı bil vi yeke di şoreşek de zide

an ji kim xwinritın, baweridayin û

ne bavveridayina re, di demeke kın

an ji dırij de ber bı rizgariye bırına

wi ji lı gor rast tehlil û pekanina

mercen diroki yin berçav in. Li

ditına tekoşineke bı " sigorti"

jı diyalektiki û jı metaryalizma di¬

roki re gelek dür e, biyani ye. Rast e,

şoreşger lı dıj xwinrejandına be

sedem m. Li ger sert hebın mırov

nıkare tekoşina rızgariye jı bo de¬

meke ne diyar paş ve bavije. heger

mırov wan ditınin jorin qebûl bıke,

lidere şoreşa Vietname, Partiya

Karkeri Vietnami jı ber zide xwin-

retıne" dıve sûcdar û gunehbar (!)

bıke!.. Di revvşeke weha de, di hu-

nandına rihıstınen şoreşgeri de du-

dıli û dûrûti ne gengaz (mumkun)

e. Rast nin e. Mesela "neteweyi

Kurd, benda hereketeke şoreşa Tır¬

kiye nesekme, bı seri xwe bı aliye

nzgariya netevvi ve" dımeşe, piwist

e, h gor mercen SERE GERİLA

ye vvelate me, jı bo demeke dûr û

dırij xwe lı gor seri geliri amade

bıke. Li, çareserkırına mafi netewe-

yi Kurd bı tevgera şoreşa Tırkiyi ya

tevi re gıredan mercen "hisa" ti¬

ne. Mirzayen me, benda peşveçû-

neke weha ne. Di bıngehi " hipo¬

teza federasyona" PSKTe de ev

yek heye. Dıxwazın ev merca diro-

kiya berçav inkar bıkın û jiyana dı¬

vayi şoreşi bıdın bin lıngan.

Jı hela dm ve, lı gor PSKT û

rexıstınin weki we di ve riya dudu-

yan de hunandına bûyeran "şoreş¬

ger", jı bo tekoşinek xwe amadekı-

rın ji wek idiayen reformistin me

weha de ne hesa be. U Hervveha lı



Tırkiyi dema hizen şoven nazwazın

federasyoneke demokratik pek bit û

wexta pejg li xıstın ( programa PSKT

i de mercen serxwebûni ev e. Biner

prog. PSKT Yurt ve Dûn. Prog. rû

30) PSKT, de wi deme bere xwe bi¬

de sencvvebûni. Li mıxabın PSKT û

yin wek vve di trina davviyi ji bı-

revinın. Le, şoreşger, lı pişveçû-

nin diroki dınıtrinın û bıkar anina

imkanan jı wan re zor nin e.

Bİ şık ditına me ya di derbarin

riya pişveçûna şoreşa Kurdıstane ya

Bakûr di vekırına seri çekdari û bo

seri gerila ve gıredayi jı bo demeke

dûr û dırij, bı aweyi seri geliri (ev

seri xwe di bıbe babeta tehlileke

din) dibe, ku PSKT û hınek refor¬

mistin din ku bı gotınen klasik

"bı riya aştiyi- ne aştiyi" dıpari

zın , jı wan re çewt bi. Heta em lı

damara wan ya keji (şah) dıxın, me

bı " macereperestiyi " gunehbar di¬

kin, di be ku me bı mutlaqkırına

zanyariya çina karker ve sûçdar

bıkın!.. Li beli cerbandınen şore-

şin netewi û cıvaki, belgeyin tev-

gerin komünistin navnetewi heq

didin me û wan red dikin.

" Fidel Castro, di 13 i Adare

1966 an de lı universita Havvane

bı axaftına xwe ya xwendekaran

re, şoreşa Kubayi bes bı saya seri

çekdari de bı serket û serfiraziyi

tikneçûna xwe jı hizen karker,

gundi û jı xwendekaren xızan û

bı bıryar gırt; deyndari destek û

pıştgıriya wan ya çekdar e." (Gran-

ma, 14 Adar 1966)

"Di mercen iroyin de, (...) di hı¬

nek vvelatin kapitalist de bıavveki

aşti mercin avakırına sosyalizme

heye. ( Nezi hemû partiyi n Evvrû-

paye, Yektiya Devvletin Amerikaye,

Kanada, Avustralya, Japonya, Hin¬

distan uhw partiyin komünist di vi

ditıni de ne- HG) hınek parti ji

lı gor dem û rewşa ku tide ne, didin

ber çavan û lı gor pışaftına wi ( ku

ew ji hınek partiyin Amerikana La-

tini, Asya, Amerika û Portekizi in

HG) bı riya pişveçûyina aştiyi na-

binın û di pratiki de ve riya ha jı xwe

re gırti dibinin, jı bo demek piş û

nez xwe, jı bo perspektiva seri çek¬

dari amade dikin." ( K. Zaradov,

Len ve Kap. Sos. Geç, Tem rû 197)

Em dıxwazın ve yeke bıdın diyar-

kırın, ku di mercin iroyin de ew par¬

tiyin ku bı riya aştiyi derbasbûna

sosyalizme dane piş xwe, mırov

kare lı ser wan ditmin wan muna-

qeşebıke. Li wek xwendevanin me

yin hija ji baş dızanın, çarçova

vi nıvisara ha, jı munaqeşi re dest

nade. Jı xwe me ew tehlilen jorin,

jı bo munaqeşa pişveçûna şoreşa

ev an ji wi welati negırt. Em dıxwa-

zın riya pişveçûyina her şoreşi û

bı taybeti riya şoreşa xwe bı aweki

vekıri û zelal bıdın diyarkırın. Ev pe-

vvistiya diroki ye. Bi şık ev naye

wi mani ku mırov dıvayiyin diro-

kiyen peşveçûyini nede berçav an ji

naye wi mani ku mırov ev pıngar

û astengin zor yen ku lı piş şoreşa

Kurdıstani ne, bıçûk bıke; ew mer¬

cin dirokiyen ku di pevajoya rızga-

riya netevvi de derdıkeve piş, curin

tekoşini yen din red nake.

OEREKTERE ŞÇREŞA

KURDISTANE

Şoreşa Kurdıstana Bakûr, jı ber ku

lı dıj niri koloniyalizmi û lı dıj he-

bûna imperyalizmiya ku lı welati

me ye, netewi ye. U jı ber ku lı dıj

sazgehin ( müessesen) paşverû, axa û

lı dıj burjuvaziyi hevkar e ji demok¬

ratik e. Di qonaxa iroyin de dijiti û

berberiya netevvi ya sereke û bınge¬

hi ye. Ew çin û aadin cıvakiyin ku

kara wan di şoreşi de heye, di ey¬

ni demi de bıngehiyi cıvaki yi şo¬

reşe pitinın û di eyni pivajoyi de

qerektere şoreşi didin diyarkırın.

Ev çin û qad ji, çina karker, gundi,

burjuvaziyi bıçûk yi bajiri û yi

xwediye du qerekteran burjuvaziyi

netevvi ye. Jı ber vi yeke şoreşa

Kurdıstana Bakûr, jı çin û qadan pik

ti û xwediyi qerektereke geliri ye.

Li, hınek, jı ber vi qerekteri şore¬

şa geliri, şoreşa demokratik a netevvi

an ji " şoreşa geliri ya demokra¬

tik a netevvi" bı iktidara geliri ya

demokratik re tev li hev dikin. Jı

ber vi yeki bı hınek minakan re

di vekırına pirse de fide heye. Me¬

sela PPKK di programa xwe de, di

derbari vi mıjari ( babeti) de weha

dıbije:

"Şoreşa geliri ya demokratik a ne¬

tevvi, wan karûbarin demokratik yin

bıngehi pek tine:

" Dıvi di hila abori, eskeri û si¬

yasi de bandor û karina ( kontrol

û hukma) burjuvaziyi monopole ko-

loniyalist, imperyalizme û hezen hev

karin ciwar bit şıkestın, di pişengi-

ya çina karker de, di bıngehi hevka-

riya karker-gundi de û bı hemû hi-

zin demokratik yin netewi İKTİ¬
DARA GELERİ YA NETEVVİ de

bit avakırın. Bı wesita iktidara ge¬

liri ya netevvi komarek ava bıbe û

de ev parlementoya netevviya Kur¬

dıstane ya xwedi bıryar pek bine."

( PPKK Porg. r 27)

Disa jı bo mıjara munaqeşa me baş

zelal bıbe, jı programa PPKKe per-

çekdın bıgrın:

"Lı Kurdıstane, hınek burjuvazi-

yen bazırgan (ticaret), ye industri

û burjuvaziyi gund, dıxwazın bazara

Kurdıstani bıgrın desti xwe, jı ber

vi yeke di nav vvan û burjuvaziyi

monopol yin koloniyalist û yin nev-

karin wi de dijiti û berberi heye. Ev

beşe burjuvaziyi jar (qels) e û da-

xwaza vvan ya di derbari bazara

Kurdıstani de dudıl e, lıhevkar (uz¬

laşmacı) e û bı qerekteri vvi ye ked-

xwariye ve disa mırov kare vve bıkşi-

ne nav tekoşina demokratik a netevvi

û ciyi xwe di nav hizin netevvi de

bıgre." ( PPKK Prog. r20)

Eyni tışt, di nav amancin pişni-

yariya ku PPKKe jı bo " Eniya Ge¬

liri ya Demokratik a Netevvi" ama¬

de dike de ji heye. ( Biner Rap. Büro.

Pol. PPKK)

Beri her tışti em dıkarın diyar bıkın

ku di nav " şoreşa geliri ya demokra¬

tik a netevvi" û di nav ya iktidara ge¬

liri ya demokratik de bedenin Çini

tumn, li ne yek in û ne ji eyni tışt in.

Ev yek di jiyana şoreşen netevvi û

cıvaki de bı tecrüben diroki hatiye

qebul kırın. Weki ku tet zanin, di

pey şeri cihane yi duyemin de, şo¬

reşen netevvi û cıvaki yin ku lı dıj

imperyalizmi, koloniyalizmi, kolo-

niyalizma nû û faşizme hat dayin,

jı cûrin iktidara Sovyet cûdatır, de-

mokrasiya geliri pik hat. Lı Bulga-

ristani, Romanyayi, Çekoslavakya-

yi, Macaristani, Polonyaye, Alman¬

ya Demokratik, Çin, Vietnam, Küba,

Koreya Bakûr, Cezayir, Mozanbik,

Angola û davvi lı Nikaraguaye şore¬

şen geliri yin demokratik pek ha-

tın. Şoreşa her vvelati lı gor mercin

vvelati xwe û bı perspektiva pişve¬

çûna şoreşe, xwedi taybetiyen xwe-

rû ne. Mesela, lı Bulgaristane şoreşa

geliri, lı gor şoreşen hınek vvela¬

tin Evvrupayi din, pevajoyeke xwerû

ajot. Şoreşa geliriya Bulgaristane, di

seri de xwedi programeke anti- im-

peryalist û anti-faşist bû, di demeke

kurt de qerekteri sosyalist gırt. K.

Zaradov, sedimin vvi jı tehlilen G.

Dimitrov û jı yin endami politik

Büroya PKBi T. Pavlov hevokan

dıde û vveha dıbije:

" Hin di dema tekoşindayina ser-

xwebûna diran de, burjuvaziyi Bul¬

garistan, di şoreşa xwe ya burjuvazi-

ya demokratik de jı bandoriya xwe

gav paş ve ne davit. Yi me di pey

şeri Rus û Tırkiyi ya 1877-78 an

de ku rola şoreşa demokratik a bur¬

juva dılist, burjuvazi di pey rızgar-

bûna Bulgaristani de ji, teslimiyete

diroki ya duyemin imza kır û henve¬

ha Bulgaristan eş û k(;lema xwe ne jı

ber pe.şveneçûna kapitalizmi dıkşan

din, bı rasti jı peşveçûna vvi dıkşan-

dın. Serhıldana 9 e İlona 1944 an ku
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amane û hedefa vvi, anti-imperya-

list û anti-faşist bû, vve ki ku G. Di-

mitrov ji dıde diyarların, heta ku bın¬

gehi kapitalizme jı bini ve hılnevve-

şand û jı çarçova demokrasiya bur¬

juvazi ne çırand û ne şıkandana, ne

dahat ravvestandın. İktidara merkezi

û yin lokali, ket deste çina karker ku

bı hemû xebatkaran re hatı bû gı-

redan, her tışt ket desten komiten

Eniya VVelati ku di bin insiyativ û

peşengiya PKBe de pek hatı bû.

Şoreşe di şuna diktatoriye de,

iktidara geliri ya demokratik ava-

kır ku di bıngehi xwe de vve kar û

ciye diktatoriya proleteri dit." ( K.

Zaradov, Len. Kap. Sos. Geç. Tem.

Y. r 243-44)

Disa lı Vietname, şoreşa netevvi,

cjerektere demokratik û geliri gırt,

çina karker, di şeri berxwedana

dûr û dırij de, bı gundiyan re hev-

kariyeke xurt pik ani û peşengiya

şoreşe kır. Burjuvaziye netevvi jı xwe

jar û qels bû, li pıştgıriya şoreşa geli-

riya demokratik a netevvi kır. Di pe-

vajoya şoreşe de çina karker pişket

û bı hez bû. Burjuvaziye netevvi bi

daxwaza xwe mecbur ma, peşengi û

gerinandiya ( idara) çina karker pe-

jırand. Yani, hema lı pey şoreşa de¬

mokratik a netevvi, mercin karina

geliri ya demokratik çinebûbû; he¬

zen çini gehiştıbû. Le disa ji PKV pe-

vajoyen stratejik yen şoreşe tevli

hev ne kır. Wi, pivajoyen stratejik

yin şoreşi, bı hostati û pıspori bı

hev ve gıreda, hunand. Lı gor mercen

objektiv û subjektiv, karina demok¬

ratik a geliri pek ani û vvelit xıst riya

avakırına sosyalizmi. Ev daxuyaniya

L. Duan dıvi mı jare de gıring e û per-

werde( eğiticidir) ye:

" Hipotezin 1930 yi, dıde diyar¬

ların ku pivvist e, şoreşa Vietname,

di du qonaxan de derbas bıbe. Beri

şoreşa demokratik a netevvi, paşi,

di ser qonaxa pişveçûna kapitalizme

de pil dıde û raste rast derbasi şo¬

reşa sosyalist bıbe.'' ( L. Duan,

Vietnam Dev. r 19)

Minaka şoreşa Vietname, lı Çine ji

hat ditin. Şoreşa demokratik a ne¬

tevvi, pırsa iktidare, di nav pevajoya

pişveçûna şoreşi de hat pışaftın:

"Sala 1949 an, bû sala serfiraziya şo¬

reşa geliri. Di 1 i Cotmehe 1949 an

de bı elankırına Komara Geliri ya

Çin re, diktatori ya demokratik a gel

di bıngeh û rastiya xwe de bû cûreke

diktatoriya proleterya. (^onaxa şore¬

şa demokratik a burjuvazi, di bınge¬

hi xwe de teva bu." ( K. Zaradav,

E. n.d. r 25) Burjuvaziyi netevvi,

jı ber ku partiya komünist poüti-

kayeke çekdari, nerm û xurt dajo-

tın, lı ba gel ci gut.

Jı aliye din ve, hat ditin ku lı hı- .

nek vvelati n Evvrupaye, şoreşa geliri

ya demokratik hınek taybeti şan da û

pişve çû. Çina karker ci bı ci, jı

bo demeke dûr û dırij, bı burjuvazi¬

yi netevvi re hevkariyi kır û bı hev re

lı ser iktidari ma. Şoreşa Çekoslo¬

vakye di vi babete de minakeke int-

resan e. Disa K. Zaradov, di texlila

xwe ya ku ci daye ditmen şoreşge-

rin Çekoslovakye de, lı ser hebûna

iktidari vveha dıbije:

" Di pey serfiraziya şoreşa demok¬

ratik û netevvi de, di vi vvelati de ik¬

tidar ket desti eniya ku komunis-

tan rola peşengiye gırtıbû ser xwe.

U bı vi ya re ji, di vi demi de çina

karker, tevayiya iktidari ne dıgırt

desti xwe û heta demeke din, dıvi

vve bı burjuvazi re par bıkıra. ' bı

teni em nıkarın bibin hükümet.

Di sala 1945 an de, di meha Nişa¬

ne de K. Gottvvald dıgot ku, ew ji

bı seri xwe nıkarın bibin hükümet.

(Yani nüneren burjuvazi - K.Z.) Em

nebin, evv nıkarın, evv nebin, em nı¬

karın bibin hükümet. Lİ, evv jı deri

me, em ji, jı deri vvan çetin kann vvi

kari ha bıkın.' " ( K. Zaradov,

E. n.d. r 247- 248)

Disa şoreşa demokratik a netevvi-

ya Cezayiri minakeke din e. Weki

ku tit zanin di şoreşa Cezayiri de

hemû hizin rızgari yin netevvi, bı

hev re iktidari gırtın û parların. Jı

yekitiya çinan pekhatına iktidari

şoreşa demokratik a burjuvazi tı-

xûben (sinoren) kapitalizmi neçı-

rand û di riya ne kapitalist de, peşve-

çûn û guhartınen redikal pik ne ani;

davvi di nav zıkişi û sergejiyan de

ma.

Şoreşa geliri ya Nikaraguayİ ji, di

pevajoyeki bı tevili ( bı ferq) de dıji.

Di pey şoreşi de evv çin û qaden ku

iktidari gırtın desti xwe, iro bı te-

vayi dibin peşengi û kontrola Sande-

nist a şoreşger de, ber bı pevajoya

sosyalist ve gav bı gav dımeşe.

Jı bil van minaken ku me bı riz

kur, cjerektere, xwe yin netevvi, de¬

mokratik û geliri ve yin ku qonaxin

peşveçû û guhartına şoreşa demok¬

ratik a burjuvazi ji derbes nekırın ne¬

ne. Mesela lı Hindıstane û lı Endenoz-

yaye burjuvazi karine gut desti

xwe, h Portekize di şoreşa Nişane ya

1974 an de faşizmi jı ser karine dûr-

xıstın û bı şıkestına bandoriya mo-

nopolan pi ve zide tışteki ne hate

guhartın. Tekoşin di nav hizin şo¬

reşger û ySn hember şoreşger de tûj,

kür û sor dibe. Şoreşa tiranS |, bı
tekoşina hedefin lı dıj monarşiyi û

imperyalizme peşveçû. Le, ew dıgel

qerekterin demokratik S geliri ket

bm bandon beşe burjuvaziyi bıçûk

yi paşverû û ber bı çevvti û şasiyi ve

çû. Burjuvaziyi bıçûk yi ku karini

gırt desti xwe, ev car vegeriya çina

karker û gelin bındest yin ku bı

şevveki aktiv lı dıj imperyalizme û

monarşiyi tekoşin dıdan. Şer lı dıj

daxwazen vvan yin demokratik vekır

Ev minak ( ku mırov kare vvan zi¬

de bıke), şoreşa geleriya demokratik

an ji " şoreşa geliri ya demokra¬

tik a netevvi" û iktidara geliri ya de¬

mokratik ku jı şevveke diktatoriya

proleterya ye, ne eyni tışt in û ne

vvek hev m. Ev yek bı teni ditına me

ya jorin rast dernaxe; sedemin vvi,

gıredana herduyan a bı heveyi an

ji sedemin zor û hisayiyin gelem-

peri û taybetiyin derbasbûna herdu

qonaxan û gıringiya vvi lı nave radı-

xe û jı munacjeşen me re kar tine.

Dozİ roni dike. Jı ber van sede-

man, şoreşa demokratik a netevvi

an ji bı gotına PPKKi " şoreşa ge¬

liri ya demokratik a netevvi" jı bo

perçebûna formi vvi û qerektere

karina vvi bı ditmeke mekanik, ditin

ûşırovekırın, hin bitirin hedefin

programa karina geliri ya demok¬

ratik û ya " eniya geliri ya demokra¬

tik a netevvi" tevli hev kırın û çevvt

şandan, beri her tışti redkırına mer¬

cin gelemperi û taybetiyin gıring

yen diroki, yin şoreşa me ye. Jı

levv re ruha di qonaxa şoreşa me de

( yani qonaxa şoreşa demokratik a

netwwi de), çin û qaden ku kara vvan

ya cûrbe cûr di rızgariya netevvi

de heye, jı nıha ve ger mırov iktidara

demokratik a geliri vveki hedefeke

niz peşbere hizin demokratik yin

netevvi bıke, bı gotıneke hisa vvek

mırov çem nebine û davv û delıngen

xwe bışemrine. Bı gotıneke din ger

mırov pivajoyen stratejik yin şoreşi

û vatıniyin vvan yin ku derdıkevın

piş, tevli hev bıke; di ser qonaxa

yekem de pil bıke û lı xeyala duye¬

min bıgere, ev ditin û plan badılhe-

vva ye. Li xeyalen vveha nıkann bi¬

bin rastiyin berçav, jı ber ku ne hi¬

sa ye. Mesela, di dema imperyaliz¬

me de şoreşa geliri ya yekem ya

1905-1907 an ya Rus û lı pey vvi

10 sal paşi pekhatına şoreşa Sıba-

te ya 1917 an ji imkan neda ku pro-

terin Sovyeti bı gundiyen Sovye-

ti re bin iktidari. Zıdi vvi, çend

çin bı hev re iktidari lı hev par kı¬

rın. Tivıliyin taybeti yin şore-

şin dema me, jı ya Rusyayi cû-

datır e. Ev naye vvi mani ku ev çûn-

dına ku gav bı gav bı iktidara geliri

ve dımeşe wxedi cjerektere taybeti

bû. Wan minaken jorin yin zelal ve

rastiyi baş zelal û diyar dike.

DOM DİKE
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Yeni Tip Proletarya Partisinin

Tarihsel Gelişim Süreci
Tarihte, nitelik açısından

devrimci ilkelerde kurulan ilk

bağımsız işçi sınıfı partisi ola¬

rak, Marks ve Engels'in yöne¬

timi altında 1847 'de kurulan

Komünist Liga'sını görüyoruz.

Sonradan Lenin, Marks ve En¬

gels'in kurdukları Komünist

Ligas'ını, "küçük ama, saf pro¬

leter" bir parti olarak değer¬

lendirmişti. Enternasyona¬

lizm temelinde kurulan dev¬

rimci proletarya partisinin

ilk tarihi şekillenmesi olan

Komünist Liga, programı, tü¬

züğü ve izlediği politikayla

daha sonraları kurulan güçlü

ihtilalci işçi vekomünist ör¬

gütlerin temel çekirdeğiydi.

Özellikle Komünist Liga'nın

programı olan "Komünist Ma¬

nifesto", tüm işçi sınıfı parti¬

lerinin temel aldıkları bir

program belgesi oldu. Marks

ve Engels'in hazırladıklan

"Komünist Manifesto", ilk

kez bilimsel bir incelemeyle

proletaryanın politik partisi¬

nin toplumda oynayacağı ta¬

rihsel rolü belirledi, bağımsız

politikasını, ideolojik ilkeleri¬

ni, proletaryanın kısa ve uzun

vadeli hedeflerini tesbit etti.

Liga'nın tüzüğünde de, prole¬

tarya partisinin örgütlenme il¬

keleri olan; demokratik mer¬

keziyetçilik, seçilmiş parti

organlarının üyelere karşı so¬

rumluluğu, partinin kollektif

yönetimi, eleştiri ve özeleşti¬

ri, parti disiplini vb. ilkeler

yer aldı.

Liga'dan sonra, onun yerini

1864 'te kurulan Birinci En ter

nasyonal hareketi aldı. İşçi sı¬

nıfının uluslararası partisi o-

lan I.Enternasyonal,bütün ül¬

kelerdeki kapitalistlere karşı

ortak mücadeleyi öngören pro

letaryanın devrimci ilkelerini

ve örgütlenmesini birçok ülke¬

ye taşırdı. Proletaryanın ulus¬

lararası gerçek savaşkan örgü¬

tü olarak kurulan I.Enternas¬

yonal, işçi hareketi örgütlen¬

mesinde bir nitelik sıçraması

yaparak, tüzüğüne "tek bir

programı kabul eden ve hepsi

aynı amacayönelmiş olan iş¬

çi birliklerinden başkasını ör¬

güte almamayı" geçiriyordu.

Bu yüzden Lenin, I.Enter

nasyonali, "sosyalizm uğruna

uluslararası proleter mücade¬

lenin temellerini attı." diye

nitelemiştir. Daha sonra her

ülkede ayrı ayrı işçi sınıfı par¬

tilerinin kurulması koşulları

gündeme geldi ve 1873 yılın¬

da I.Enternasyonal faaliyetle¬

rini sona erdirdi.

Bunların dışında kayda de¬

ğer bir örgütlenme, Marks ve

Engels'in yakından ilgilendik¬

leri Alman Sosyal Demokrat

İşçi partisi ve bu partinin son¬

radan öncülük ettiği II.Enter¬

nasyonal hareketidir. Lenin,

bu partinin ilkdönemini "he¬

men hemen yarım yüzyıldır,

bütün dünya için bir sosyalist

örgütlenme modeli ..." olarak

kabul ediyordu. Ancak buparti

Gotha Kongresinde Laselle-

cılarla devrimci ilkeleri pa¬

zarlık konusu yaptı ve bu sağ¬

lıksız birleşmeden sonra dev¬

rimci niteliğini yavaş yavaş

yitirmeye başladı. O sırada

Marks, Gota programını ay¬

rıntılı olarak eleştirmişti. Ay¬

nı şekilde, devrimci ilkeler ü-

zerinde kurulan ve başında

Engels'in bulunduğu II. En

ternasyonal hareketi de son¬

radan izlenen uzlaşmacı şo¬

ven politikalar nedeniyle dev¬

rimci özelliğini tümüyle kay¬

betti.

Bunların ardından, uluslara¬

rası gelişen koşullan yeniden

tahlil eden Lenin , proletarya

devriminin olgunlaşmaya baş¬

ladığı Rusya'nın yeni tarihsel

koşullannda, I. ve II. Enter¬

nasyonalin örgütsel devrimci

ilkeleri ışığında tüm Rusya

çapında bir marksist partinin

kurulması için savaşıma ko¬

yuldu.

LENİNİST TİPTE

PARTİNİN KURULMASI

Marks ve Engels'in prole¬

terya partisi teorisini devra¬

lan Lenin, Önce bir bağımsız

işçi sınıfı partisinin ilkelerini

özenle saptamış ve bunu Rus-

yanın yeni tarihsel koşullan-

na uyarlıyarak yaratıcı bir şe¬

kilde hayata geçirmiştir. Böy¬

lelikle Lenin tarafından geliş¬

tirilen marksist parti sorunu

teori ve pratiğiyle bir bilim

düzeyine yükseltilmiş oluyor¬

du.

Uluslararası koşullarda mey¬

dana gelen birçok yeni soruna

çözümlemeler getiren Lenin,

özellikle emperyalizim, tek ül¬

kede devrim, demokratik dev¬

rim, sosyalist devrim ve ulusal

kurtuluş mücadeleleri konula¬

rındaki gibi tahlilleriyle mark¬

sist teoriye büyük katkılar

yapmıştı. Bu önemli katkılar

arasında, emperyalizm koşul¬

larında burjuva devletini yıka¬

bilecek yapıda ve güçte bir ör¬

gütlenmeyi hedefleyen, yeni

tip proletarya partisi teorisi

en önemli sırayı tutmakta¬

dır.

Emperyalizmin bir dünya

sistemi haline gelmesi ve dün¬

yanın toprak bakımından bö-

lüşümünün tamamlanmasıyla

birlikte, bir yandan genelde

dünyanın her yerinde devri¬

min nesnel koşulları olgunla¬

şırken, diğer bir yandan da

emperyalizm, gelişen devrimi

engellemek için özellikle met-

repollerde burjuva devlet me¬

kanizmasını çeşitli yöntemler

le güçlendirmeye çalışıyor¬

du. Buna karşın II.Enternas¬

yonal partileri revizyonizme

kayarak burjuvaziyle uzlaşma

siyasetine koyulmuşlardı. Bu

nedenle, burjuvaziye karşı ye¬

ni savaşım yöntemlerinin ge¬

liştirilerek, uluslararası sosya¬

list harekete egemen olan bu

revizyonist partileri etkisiz

kılmak ve işçi sınıfı hareketi¬

ni yeniden savaşçı partilere

kavuşturmak zorunluluğu or¬

taya çıkmıştı. İşte Lenin,

böylesi koşullarda mücadele¬

ye cevap verebilecek yeni tip

proletarya partisinin ideolojik

ve örgütsel temellerini attı. Bu

anlamda Lenin in oluşturdu¬

ğu ve yönlendirdiği Bolşevik

Partisi, yeni tip partinin ilk ve

en önemli örneğini oluşturu¬

yor. Bolşevik Partisinin orta¬

ya çıkması ve Büyük Ekim

Devrimini gerçekleştirmesi,

çağımız dünya tarihinin en ö-

nemli olayı ve eski sosyal de¬

mokrat partilerden yeni tip

proletarya partisine doğru ra¬

dikal bir dönüşümle niteliksel

bir sıçrama sağladı.

Lenin, devrim mücadelesini

başanyla sürdürebilmek için

işçi sınıfının iyi örgütlenmiş

bir öncü müfrezesi olacak bir

partinin yaratılması gereği ü-

zerinde önemle durdu.Çünkü

sadece ortak bir amaç etra¬

fında bir araya gelmiş, sıkı ör¬

gütlü merkezi bir parti, prole¬

taryanın mücadelesine öncü¬

lük edebilir ve burjuvaziye

karşı mücadeleyi sonuna ka¬

dar sürdürebilirdi. Bu nedenle

Lenin, katı ve bilinçli bir di¬

siplini, ideolojik ve örgütsel

birliğin yaşamsal bir etkeni

ve onun savaşçılığının zorun¬

lu bir koşulu sayıyordu.

Lenin'in titizlikle üzerinde

durduğu örgütsel ilkelerin te¬

meli, RSDİP'in 1903'deki

II. kongresinde atıldı. Bu

Kongre, yeni bir parti prog¬

ramı vetüzügü onaylıyarak,

program ve taktik sorunlan ü-

zerinde ilkesel birlik sağladı

ve resmi bir tüzükle bütün

gruplan biraraya getirip için¬

de eritecek birleşik merkezi

bir partiyi oluşturmayı başar¬

dı. Aynı zamanda RSDİP

1 1.Kongresin de Lenin, Rusya'

da o dönemin Batı Avrupa re¬

formist partilerinden tümüyle

farklı olan yeni tipte bir parti¬

nin kurulması için büyük ça¬

balar gösterdi ve bu çabala- -

nn başanlı sonucunu da bü¬

yük ölçüde aldı.

Böylelikle Lenin, tüm dün¬

ya işçi hareketinin kazandığı

deneyimin bilimsel bir anali¬

zi ve yaratıcı marksizmin sağ¬

lam temeli üzerinde devrimci

bir proletarya partisini kur¬

muş, yeni tip partinin teorik,

politik ve örgütsel ilkelerini

ortaya koymuş ve bunlan ye¬

ni tarihi koşullara uygun ola¬

rak sürekli bir biçimde geliş¬

tirmiş ve zenginleştirmiştir.

Bolşevik partisinin kuruluşu

ve güçlendirilmesi Lenin'in

Rusya ve uluslararası işçi ha¬

reketine en büyük hizmeti,

tüm dünya emekçilerine en

büyük devrimci mirasıdır.

Çağımızda ulusal kurtuluş

savaşını veren halklar da le¬

nin izm bayrağını yükselterek

Devamı Sayfa 15te
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Nikaragua Gelişip Güçleniyor
1979'da kanlı somoza dik¬

tatörlüğünü devirip, iktidara

gelen FSLN, Daniel Ortega

önderliğinde ülkede toplum¬

sal kurtuluşu sağlama yolun¬

da, başta açlığa, fuhuşa, ce¬

halete karşı savaşırken, bu¬

yandan da ABD emperyaliz¬

mine ve onun uzantısı olan

Kontra karşı-devrimcilerine

karşı amansız bir mücadele

yürütüyor.

Devrimci iktidann Somoza

diktatörlüğünden aldığı mira¬

sın bilançosu kısaca şöyleydi:

Ülke nüfusunun yarıdan faz¬

lası temel besin ihtiyacını ala¬

mamakta, 9 yaşından küçük

çocukların % 20'si gıda yet¬

mezliğinden ölmekteydi. Fu¬

huş adeta başta gelen ticaret

işlerinden biri halini almıştı.

Geniş ve verimli topraklara

sahip Nikaragua halkı sefa¬

let içinde kıvranıyordu.

Sandinistler işe, okuma-

yazma seferberliği, kooperatif

leşme ve değişik alanlardaki

reformlarla başladılar. Kısa

sürede açlığa ve fuhuşa son

verildi. Tanma önem veren

iktidar, toprak reformuyla

Nikaragua köylüsünü layık ol-

doğu toprağa kavuşturdu.

1979 öncesi, tanma elverişli

toğrakların 9A0'ı özel mül¬

kiyetin elinde idi. 1984 yı¬

lında bu oran %12'ye düştü.

Somoza ailesinin elindeki ge¬

niş topraklar kamulaştmldı.

Büyük devlet çiftlikleri ve ta¬

rım kooperatifleri kuruldu,

"toprağın çalışana ait olaca¬

ğı" ilkesi büyük bir başany-

la uygulandı.

Ülke içinde tüm alanlarda

yeniden örgütlenmeye gidildi.

Bugün ülkede tüm meslek dal-

lannda örgütlenmeler mevcut-

tur.Bunlardan birisi de 1980'

de kurulan UNAG (tanm ve

hayvancılar birliği.) dır. 80

bini aşkın üyesiyle Tanm Ba¬

kanlığında söz ve karar sahi¬

bi bir örgüttür. UNAG özel¬

likle kırsal alanlarda, tanm ve

hayvancılıkla uğraşan tüm

köylülerin sosyal ve eğitim so¬

runlarıyla da ilgilenmektedir.

Diğer mesleki kuruluşlar da

UNAG örneğinde olduğu gibi

kendi alanlannda söz ve karar

sahibidirler. Ve sorunlann çö¬

zümünde belirli sorumluiukla-

n var.

Nikaragua devrimci iktidan,

ülkenin içinde bulunduğu so¬

runlann çözümünde oldukça

bilinçli ve devrimci bir tutum

takınmaktadır. Sorunlann çö¬

zümünde ilk olarak halkına

güvenmekte ve bu yönde ör¬

gütlemelere girerek halkını se¬

ferber edebilmektedir. Ülke¬

nin temel besin gıdalarının ü-

retimi sorununda halkına şu

şiarla gitmekte: ülke temel

besin ihtiyacını kendi üreti¬

miyle karşılamalı ve ürünle¬

rin kalitesini gün geçtikçe

daha bir arttırmalıdır.

Devrimin ilk yıllannda ma¬

aşlar yükseltildi, fiat kontrol-

lan sıklaştınldı. Bu durum

halkın tüketim gücünü arttı-

nrken, tüketim mallanndaki

istem de arttı. Şu anda halkın

bu istemi tam olarak karşılan-

mamaktadır. Ama bu doğrul¬

tudaki çabalar aralıksız sürdü¬

rülmektedir. Eğitim alanında

da özellikle kırsal bölgelerde

okuma-yazma sorunu tam o-

larak çözülmüş değildir. Bu¬

nun nedeni, başta Kontra—

karşıdevrimci saldırganlann

köylerde, üretim merkezleri¬

ne, okullara vb. kuruluşlara

karşı bozguncu saldınlar yap¬

masıdır. Kontralar CIA'dan

aldıklan talimatlarla özellikle

halka hizmet götüren kuruluş¬

lara saldırarak yağma politi¬

kasını güdüyorlar. Bu da dev¬

rimci iktidann kırsal alanlar¬

daki hizmetlerini zörlaştın-

yor. Buna rağmen , devrimci

iktidar 1981 'de yaptığı kırsal

alanlara yönelik program ve

projelerinde, başta sosyalist

ülkeler olmak üzere, diğer

dünya demokratik kuruluşla-

nnında yardımlanyla büyük

basanlar sağlamıştır. Bugün

Nikaragua'da temel besin

maddelerinin üretimi garanti-

leştirilmiştir. Temel besin ih¬

tiyacını artık kendisi karşı¬

lamaktadır.

Nikaragua'nın tanm alanın¬

daki gelişmesine (diğer alan¬

larda olduğu gibi) Sovyetler

Birliğinin büyük katkılan ol¬

muştur. Yeni ve modem ta¬

nm makinalan ve kendi uz-

manlanyla birzat üretime yar¬

dımcı olmaktadır. Nikaragua-

run bualandakibasanları diğer

ülkelerde de ilgi ile izlenir ol¬

muştur. BM'in Latin Ameri¬

ka ülkelerindeki tanm sorunla-

nyla ilgili birlik organı

CEPAL, bu başanyı defalarca

örnek olarak göstermiştir.

Bugün Nikaragua devrimci

iktidannın gerikalmışlığa ve

Somoza haydutlan Kontrala¬

ra karşı başarılı bir savaşım

verdiği ve halkın tam desteği¬

ni kazanan demokratik bir ik¬

tidar olduğu gerçeği tüm dün¬

ya kamuoyu tarafından onay¬

lanmaktadır.

Bunu, eski CIA şeflerinden

Philip C. Roettinge bile şu

sözlerle dile getiriyor: " Ni¬

karagua iktidan, ülkede ço¬

ğunluğun desteğine sahip, de¬

mokratik işleyişe sahip bir ik¬

tidardır" , " ABD, 30 yıl önce

Guatemala örneğinde yaptığı

hatalan şimdi Nikaragua'da

tekrarlıyor." diyor ve ABD'

nin Nikaraguaya karşı girişti¬

ği kampanyalan "yalanlar

kampanyası" olarak adlandm-

yor.

Tüm dünya kamuoyunun da

bildiği gibi, ABD baştanberi

Kontra haydutlannı yöneti¬

yor ve finanse ediyor. ABD

Vietnam dönemindeki uzman

danışmanlarla Kontralan

Honduras, EL-Salvador ve

Kostarika'da eğiterek silahlan

dınyor. Reagan son olarak

devlet bütçesinden 100 mil¬

yon dolarlık bir yardım öne¬

risini Kongreye sundu.Ancak

dünya kamuoyunun ve Ame¬

rika halkının sert tepkilerine

yol açan bu öneri onaylanma¬

dı. ABD kongresi bu öneriyi

red edince emperyalizmin

yeni kanallan devreye girdi.

Bugün ABD bu yardırman de¬

ğişik kurum ve kuruluşlar a-

racdığıyla sürdürmektedir.

Bu örgütlerin başında, 1967*

de Taywan'da, ABD, Güney

Kore, Tayvvan ve İsrail'den

gelen anti-komünist örgüt

şefleri ve özel ticaret adam-

lannın katılımıyla yapılan bir

konferans sonucu kurulan

Dünya Anti-Komünistler Bir¬

liği (World Anti-Communıst

Ledgue) WACL adındaki ör¬

güt gelmektedir. Bunun lider¬

liğini ABD'nin emekli genera¬

li John K.Singlaub yapmakta¬

dır. Ve bu örgüt bugüne kadar

D.ORTEGA

yaklaşık 100 ülkenin faşist

grup ve partilerini üye olarak

kabul etmiştir.

Singlaub'a göre WACL Kon¬

tralara bu yıl 30 milyon

Dolar toplamıştır.İsrail FKÖ'

den elegeç irdiği tüm silahlan

Kontralara göndereceğini be¬

yan etmiştir.

WACL'm çalışmalan sadece

Nikaragua ile sınırlı kalmıyor.

1985'in Eylül ayında Dalas'ta

yapılan yıllık konferansında

bu örgüt, Afganistan, Mozam¬

bik, Güneydoğu Asya ve La¬

tin Âmerika'daki karşı-dev-

rim hareketleri için yardım

kampanyası açma karannı al¬

mıştır.

Tüm bunlann yanısıra ABD'

nin Nikaragua'ya açık saldın-

lan da devam ediyor. Geçen

ay içinde Kontralara silah ta¬

şıyan ABD'nin C-123 tipi bir

uçağı Sandinistler tarafından

düşürülerek CIA 'nin Eugere

Hasaenfus adlı bir elemanı

esir alındı. Ve ABD televiz¬

yonu ile yaptığı röportajda

CIA tarafından görevlendirildi

ğini, Kontralara silah taşıdığı¬

nı itiraf etti.Bunun üzerine te¬

laşa düşen ABD kontralanna

saldın emrini verdi. Ekim ayı

sonlannda 70'e yakın Nikara¬

gua köylüsünü esir alan Kont¬

ralar bu rehineyi kurtarmak i-

çin Nikaragua yönetimiyle

pazarlığa oturmak istiyor.

Tüm bu olup bitenlere rağ-

men,ABD'nin açık desteğini

alan Kontraların basan elde e-

debilmelerine dair ne Nikara¬

gua askeri liderleri ve ne de

dış gözlemciler bir ihtimal

dahi vermiyorlar.

Nikaragua Devrimci yöne¬

timi, toplumsal kurtuluş yo¬

lunda emin adımlarla, ABD'

nin burnu dibinde, gelişip

güçleniyor.

Zafer, savaşan işçi sınıfı

ve yoksul halkın olacaktır.
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SEYİD RİZA U SERHILDANA DERSİM..

Jı R.16'an dom dike

Di serhıldanin serin rız-

gariya Kurdıstane de, serhıl-

da Dersime ciyeki gıring dıs-

tine. Be guman dıve lı ser vi

mesele le kolineke fıreh

û kûr çebıbe. Li, di vi nı-

visara kurt de amaç ne ev e.

Sedeme nıvısandına vi nıvi-

sare ev e, ku jı bo biranina

salvegera bıdardekmna seroke

serhıldana Dersimi S. Riza û

bı kurtahi lı ser jiyana vvi a-

gahdari pişkeşi xwendevanan

kirine.

Pevvist e, ku mırov bide

xuyakınn ku Dersim, hetani

sala 1938 an qet tucari ne

ketıbû bındeste Hukumeta

Romi û Osmaniyan. Geli

Dirsime, bı mirxasi sencvve-

bûna xwe domand û lı hember

İrişin Osmaniyan û Kema-

listan xwe parast. Pişti carkı-

rına 1938 an, di jiyana ge¬

li Dirsımi de qonaxiki nû

destpikır û cara yekem bû, ku

Dirsım dıket bin dagırtına

Hukumeta M. Kemal Atatırk.

Programa qurkırma geli

Dirsımi, di 1936 an de,

dema meclısa Tırkiyi vebû,

di nıtıqa M. Kemal de baş hat

zelal hat diyarkınn. M. Kemal

di nıtıqa xwe de vveha dıbi¬

je: " Jı kare me yen hundı-

rin merhela heri gıring ku he¬

ye, evv ji mesela Dirsımi ye.

Ev bırina ku lı hundır heye,

ev kula xırab, dıve bı çı bı-

hayi bıbe mal büa bıbe, jı

koki ve dıvi bet ji kırın û

bet paqıjkınn, di vi babe-

te de jı bo stendına bıryarin

acil dıvi jı hükümeti re ber-

pırsiyariyin temam û fıreh

bit dayin."

Lı ser nıtqa M. Kemal,

di meclısa Tırkiyi de lı ser

doza Dirsımi bıryar hat sten-

dın û qanûneke nû cibû

Lı gor vi qanûne herimin

Dirsımi, Xarpite û Cebexçû-

ri ( Bingole) kınn mmtiqa

mufetışiya umumiya siyemin

û General Abdullah Alpdoğan

ji bû seroki vi mıntiqi. A.

Alpdoğan van 3 berpırsiyarin

gıring gırt ser xwe: 1- Mufeta-

şi umuniya siyemin, 2- qu-

mandariya gıştiya Dersimi,

3- VVahyi Dirsuni.

Pişti ku hukumeta Tırk kar

û barin xwe xılaskır, A. Alp

doğan hat Xarpiti (Elazize)

û dest bı avakınna teşkilata

askeri û siyasi kır. A. Alp¬

doğan, dıgal hevalin xwe ve

jı aliyeki ve hazıriya karû-

barin irişi domand, jı aliki

ve ji xebatin xwe yen siyasi

meşandın û bı hınek esi¬

rin heremi ve tiküiyan da-

nin da ku bıkarıbır. ji berberi-

ya (zıdiyetiya) nav esirin

Dirsımi fide bıstinın û hınek

eşiran bıgrın ba xwe, tıfa-

qa Kürdin Dirsımi xırav bı¬

kın, vvan qels bıkın û di pik-

anina programa xwe de serfi-

raz bibin û bıgihijın amaca

xwe.

Kumandan A. Alpdoğan lı

herema Dersime, Xarpiti û

Cebexçûri hukma askeri ilan

kır, tedbirin nû stend, jı gel

teslimkınna çekan xwest. Jı a-

liki ve, jı bo xapandına gel

hınek vadan da jı aliyi dm

ve ji tehdidin mezm belav

kır da ku gel jı tırsa xwe da-

xwazin hükümete bı ci bine.

Ev propaganda vvan lı ser

hınek eşiran tesira negativ

kır û berberiya ku jı beri ve

di na v eşiran de hebû pırtır

kûr û fıreh kır û pişta bir. Lı

hember van daxwazan, hınek

eşiran be terefiya xwe eşke-

ra knn, hınekan ji dıgal hü¬

kümete ci stendın û henve¬

ha di nav esirin Dirsımi de

yekitiyeke xurt pik nehat.

Jı bo pıştgıri û yekitiya eşi¬

ran Seyid Riza û Eli Şer ge¬

lek xebıtin le bıxabm di vi

vvari de serfiraz nebûn. Encax

esirin ku jı hev re dost bûn

di nav xwe de tıfaq çikırm.

Ev dû benditiya ku di nav e-

şiran de hebû, bû sedemi

qelsketın û tikçûna serhıl-

dane.

Lı ser revvşa eşiran em dı-

karın navin van eşiran bıdın

xuyakırın: Esirin Hozate tes¬

limin hükümeti bûn û dıgel

vvan cih stendın. Eşiren Ova-

cıke, Koçan, Şemıkan, Maz-

gırt, Pılemûr û Nazmiyi bi

terefiya xwe nişandan. Esi¬

rin Abasana jorin, Ferhedan,

Kerebeliyan, Bextiyar, Yusı-

fan,Demnan, Heyderan û ne

bı tevayi eşira Kalan di nav

xwe de itifak çikırm û lı

hember irişan şeri serhılda-

ni domandın.

Di zıvıstana 1936 an de

ordiya Tırk hazıriya xwe te-

va kır, le jı b er ku zıvıstan

bû nıkarıbû dest bı irişi bıke.

U bı bahara 1937 an re lı

çar aliye Dirsımi bı balafı-

rin şeri dest bı bombe ba-

rani kırın. Di merhela yeke¬

min de ordiyen Tırk jı neça-

ri paşve dıkşın. Li hükümeti

hazıriyeke mezın kırıbû û kol-

ordiyin Erzuromi-Ercincani

û karargeha balafırin Diyar-

bekıri ji tevayi anin Elazizi.

U bı imdada hizin xwe yin

dm ve birikirin. Hükümeti

vveha gıringiya xwe dabû

ser ve doze ku pivvist di¬

tin lı herema Anadoli sefer¬

berlik elan kırın û yin ku

bûyina vvan 26, 27 û 28 bûn

ji gırtın eskeriye. İsmet İnoni

hat herema şer, teftişa şer kır

Wek tit zanin, S. Riza sero¬

ki serhıldani ye gişti bû, , E.

Şir ji seroke siyasi bû. Teva-

yiya Planin şer E. Şer dıdan

hunandın. Evv bı xwe mıro-

veki zana, ronakbir û helbest-

van bû. Tevgera ser hıldane,

bıryar stendıbû, ku E. Şir he¬

re Derveyi vvelat û jı bo pışt-

gırti û alikari stendına navne-

tevvayi bıxebıte. Hükümet ji

bı revvşa E. Şer dızanıbû û

demek zûtırin dıxwestın E.

Şir bıkujın. Jı bo pikanina

vvi plani, kumandar Şevvket

tekili bı bırarzi S. Riza caşi

mezın Riber re dani. Wi birin

ba A. Alpdoğan. Gelek sozen

mezın pi re dan. U jı bo ku

karıbe geli xwe bıxapine lı

heremek lı dıj ordiya Tırk şer

kır û poşmaniya xwe jı S. Ri¬

za re şand. Le S. Riza disa bı

vvi ne bavver bû. Bı vvan fenen

xwe ve jı bil S. Riza bavveriya

hemû eşiran gırt. Rojeke ma
bû ku di E. Şer jı herema

şer derketa û bıçuya der ve yi

vvelat, Le Riber jı vvi haydar

bû û evv lıgel 11 nevalen xwe

ve çûn mivandariya E. Şir.

Dema ku E. Şer bı hazrrkı-

rına xwarıne ve mıjûl bû,

Riber çeka xwe kışand û be-

ra E. Şir da. Jına E_ Şer ji

dest avit çeke xwe û bera RS

ber û hevali vvi da. Lİ hezar

mıxabın güle raste Riberi

xayin nehat û raste hevali

vvi Efendi hat. Le ser vi revv¬

şa ha Riber guleke din be¬

ra jına E. Şir da û vvi ji

şehit kır. Riberi xayin jı ber

ku xwe bıke çave hukumeta

Tırk û jı hükümete diyariya

xwe bıgre, sere E. Şir û

jına vvi je kır û bı xwe re bir

Elezize.

Pişti bı dardakırına S. Riza

hukumeta Tırk diyariya( hedi

ya) Riber da û vvi û küre

vvi birin herema Teştak û bı

gulin tıfıngan vvan kırın se-

rad û çûne bıgunde vvi, gund

vveran kırın û malbata vvi ji

surguni Anadoli kırın.

Ordiya Tırk bı hovitiyeke

nediti lı Dersimi qırkirinek

pikani. Dirsımi şevvıtandın,

vviran kırın. Bı deh heza-

ran zarok û ziç, kal û pir û

jın û keç kuştın. Ordiya

xwinrij û barbar, bı heza-

ran zarok û jın benzin kırın û

vvan şevvıtandın.

Ordiya Tırk, jı aliyeki ve

hovitiya xwe dıdomand, jı

aliyi dm ve ji, bı dek û do-

lavan tekili bı serokin eşi¬

ran ve dımeşandın. Bı vi ar-

mance bı alikariya vvaliyi Er-

zıncani ve tekili bı S. Riza re

hat danin. VValiye Erzincane,

got ku hükümet drxwaze da-

xwazen Dirsımi guhdari bıke

û jı vvan re lı çareserkırıni

bıgere. Lı ser ve soz û bırya-

ra vvali, S. Rıza bı heyete xwe

ve çû Erzincani. Hukumeta

vırker dest da ser heyete S.

Riza û vvan 5 i Iloni 1937

an de gırt û birin Elezizi û

vvan lı vvır bı darde kırın. Le

geli Dirsımi çeki xwe da

neni û bı mirxasi şer domand

Bı destpika bıhara 1938 an

de ordiya Tırk, bı tank, top û

balafırin xwe ve irişe ser

Dirsımi kır. U hervveha gel-

arrkınna ku di nivi de mabû

temam kır. Gele Dirsime

bı merxasi di berxweda da.

Teslimiyeti û bi şerefiye qe-

bûl neknr. Iro p ordiya Tırk lı

Dirsımi û lı tevayiya Kurdıs¬

tani zılm û zordariya xwe dı-

domine. Le davviya zılm û

zori nin e. Serketın û serfı-

razi ya netevveyi Kurd e. Or¬

diya işgal kar di dur nizik jı

Kurdıstani bet avitm û ma-

laştın.



CAND U PİSE

serhı

Ajotoxİ trini di derbari ravvestoke

( stastonİ) de agahdari da revviyan. Bı

agahdariya ajotox re, her du jı ci hiz dan

xwe û ber bı deriyi trini ve meşiyan.

Lı ba deri, lı piyan bı stûna navi gırtın û

benda vekırına deri man. Trina Stock-

holmi ya bin erdi di ravvestoka navendi

de ravvesta. Trene bı careke de deriyen

xwe vekır û zıki xwe vala kır. Herdu re-

vviyin me ji, jı zıki trini derketın Û rast

meşiyan. Lı piş vvan pili kin( deren-

cin) otomatik hebûn. Herdu lı dû hev bı

lez meşiyan ser pelikan. Lı ser pelikan

xwe dan ali rasti û ravvestan. Li pehk di

bin vvan de xweş xweş dıkışiyan.

Yek jı vvan kincin çik spi lı xwe kın

bû. Di bin ronahiya lemban de vvek ke-

voka aştiyi spi dikir, pırevvata vvi ya

deq deqi di stû de lı ba dıket. Berçavıka

vvi dıçınsi. Dıqe tıqa vvi bû dıkeniya. Kif

û sahi ji dıbariya. Jı kif û şahiyi xwe jı

bir kırıbû. Nizam bû ku lı ku deri ye. Jı

nişka ve nıgi vvi ket nav terka pelıke.

Devûrû çû erdi. Hevali vvi ji li leqıti û

bı ser de ket. Lı deri pili ki ketin serlas

tika reş. Di davviya pelikan de lastikin

reş hebûn. Bı axin û o fen destin hev gır¬

tın û rabûn piyan. Eşya û paketin ku di

destin vvan de bûn, tev lı erdi belav û

vvelav bûn. Baqen kulilken sor û spi ü

nav kaxızin peçayi bazdan der... Brin-

dar bûn... Xwina sor jı vvan dıçûn... Yin

sor hin ji sor bûn û yin spi gevvr û cûni

bûn! Kevoka aştiyi, tûk ku* erdi, kulil¬

ken xwe yen jindar û brindar berhev kır.

Kincin xwe yin spi vveşand. Dpcvvestın

qınş û tozin vvan bıgre. Pacpj bıke. Ax,

li hezar mıxabın lastikin pelikan, kin¬

cin vvi levvıtandıbûn... Ji ne dıçûn û

hin ji dıhatın levvıtandm. hevali vvi ji,

çenti xwe jı erdi rakır, gırgışand û avit

mili xwe. U bı ri ketin çun.

Morali kınclevvıti gelek şıkestiya bû.

Eni çırari, liv şındıli û dırij bû û mûri

vvi bû mûri helavvçiyan. Wext ket bira

vvi û nişka re lı qadhejmara (saeta)

xwe mize kır:

Heywaxxx! wext çû, ez gelek de-

reng mam.

Pe re lezand û gavin fıreh avit. Veğeri

ya gazi hevali xwe tur:

—Bımeşe an ez dıçım.

Jı tu ne la bin erde derketın der. Di de¬

riye mile rasti de zıvrrin û derketın çar-

şiye. Kınclewıti carek dm h kincin xwe

nıheri. Desti xwe le xıst û bû nıçe-nıça

vvi. Carek lı xwe û careke dm lı hevali

xwe... Hevali vvi xwe ranegırt:

A Desti xwe ne de pi, hin ji geni

dibe. Ka binere delınga te ya dm hin ji

berbat buye. Bımeş, em bı lez biçin; o-

tobus lı hember e di biç e. Heger em vvi

bırevinın dıvi em qadhejmarek lı vır ra

vvestın. De heydi zû, zû...

Bı ri ketin û qederek meşiyan û gehiş-

tın ba lembeyen trafike ku derbasi a-

li dm bibin. Jı bo ali vvan lemba. sor pi¬

ket. Ravvestan. Cade û kolan xır û xali

bûn. Kes tüne bû. <^et deng û qeretûnen

otomobilan ji ne bûn... Bı teni lembeyen

trafiki yin sor, zer û kesk pedıketın û

vedımıran. Jı nişka ve di kolana hember

de otobusek derket û vıre vıreke tûj, bi

dengi û tenahiye jı navi rakır, Otobüse

dema fetıl da xwe herdû lembin vvi da

ser berçavıkin kevoka aştiyi ya levvıti.

Pi re otobüs çû lı hember vvan ravvesta û

çend xort û keçen şvvidi yin porjûji û

yin aûnpine ji derketın der. VVekcani-

yin tetıncan dev lı hev dıkırın û bı hiq

û fıqe lı hev sıvvar dıbûn... Herdû heval

lı ba lemba trafik ravvestan û çaveki lı

lembi û bı çavi din lı vvan temaşe kı¬

rın. Bisteki vveha man û paşi yi kinci

reş dit ku lemba kesk penakeve, xwe ra¬

negırt û meşiya aliye din. Li kevoka aş¬

tiyi vvek mame Mus lı ciyi xwe

ma. Yi dm qasi çend deqiqan lı ali¬

yi din benda vvi ma; li ne kevoka spi jı

ci dıleqe û ne ji lemba kesk. Hevali vvi

bı avveki tırş û türe bı ser re airiya:

De vyere lo! Ne in û ne ji cin, kes

tüne. Çı vvek dinan benda lembeyin be

xwedi ravvestayi!

Kine spi, na kine levvıti xwe lı ba lem¬

bi rep kırıbû. Xwe tev nedıda. Hevali

vvi çend caran ji re desti xwe lı ba xıst,

vvi, ji re seri di mana "na" de seri

xwe düeqand. #et xema vvi ne bû li d^-

yar bûn, ku hevali vvi gelek aciz bûbû.U

desti xwe ji re vveşand û pi re bı den-

geki bıhnd:

vvere keko, were, were! Waxxxx

gidi mala mini ! !

Dit ku naye; ev car bı hirs ket. Bı

hişki lınge xwe lı erdi xıst û heta ku ji

hat desten xwe bir ber devi xwe û gazi

wi kır:

Lo lo mal xravo, tu h wrr çola

xwedi benda çı rawestiyayr? Lembe xı-

rabene. Weie heta beyani p tu rawesti di

ya kesk pinekeve!

Bavver kır ku naye, keniya û ber pe

çû.

Tu nayi, ez dıçım. Jı xwe riya mın û

te ne yek e. Heviya mın ev e, ku tu işev

bibi polisi trafiki. De bı xatıre te!...

Paş ve zıvıri û da lıngan. Kevoka şehre-

za û aştiyi baş bavver kır, ku di lemban

de erze hene, ev car xwe tıje kır û der¬

bas bû. Yek lı piş û yi dm ji lı paş bi

lez û bez di qeraxe re de dımeşiyan. Yi

davvi deng lı yi pişi kur:

A ka pıçek hedi here, ma tu jı mın

qeheri bire mm! Ka biner ez jı te re çı

dıbejım.

Bı loq-loqe gehişt hevali xwe. Pi re

bışıri:

Biri mm dıvi mırov lı qanûn û lı

ribazan baş diaet bıke. An nabe. Bı

ser hışki mırov nagije ciyeki. Tu dibini

svvidi çıqas jı aanûn û ribazin xwe re

diqet dıkm. Yi me ne vveha ne. Lı vve¬

lat ji em dıj her tışti bûn. Em dibinin

ku svvidi çıqas ü rojname, televizyon û

radyoyin xwe bavver dikin. Heta ku

dor bi ser qanûn û ribazan jı xwe evar

e. Bı rasti mm xwe lı vi deri nas kır. Jı

xwe jiyan ji ev e.

Na lo bı rasti me xwe di demeke

pır kın de vvenda kur. Em ü svvediyan

betır bûn svvidi. Xwezi bes trafik buya!

Pırs, ne eve.

Kine spi pozi xwe kışand û bersıva

vvi da:

Çavva heger di quncıkek de poli¬

sek derbıketa me çı dikir? Ma qey tu

nızani hema lı her deri hazır m.

Desti xwe bur berika xwe, jı pakete

Gula Blend cıxareke dencıst û kır nav

livin xwe. Pi re pakete xwe gırt û ber-

da berika xwe. Jı berika xwe ya din hes-

ti xwe dencıst û cıxara xwe pexıst. De¬

ma evv bı cıxara xwe ve mıjûl bû hevali

vvi çend gav pişve çû. Bı lez gehişte vvi.

Gulpeke kafırkani lı cıxara xwe xıst û

dûye di bevılin xwe de berda. Çend

mitro lı piş vvan, lı devi dergeheki ça¬

vi n vvi bı keseki eprase ket û kincin vvi

yin fermi lı ber ronahiyi cinsin. Jı ber

ku ditına xwe bı hevali xwe bide pej-

randın fersend ev fersend bu,bı hışki des¬

ti xwe da ser gırmıli hevali xwe û:

—Tu jı xwe re dibini, ka bale xwe bide

pi; ne vvek mm e! Wek şeytan çavva h

vvi deri ravvesteye.

DumahikdıR.lö'de.
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KERKÜK'E SARKMA ÖZLEMİ....

Baştarafı Sayfa İde

"Hatta kurulacak cumhuri¬

yet, otonom bölge veyahut

muhtar idareyi ABD ve SSCB

de Türkiye ile birlikte garan¬

tör devlet olarak garanti ede¬

bilir. Tedbirmi yok, teklif mi

yok? .. En acı yokluk insiya-

tif yokluğudur... Kıbrıs'ta da

neticeye vanlmayış, insiyatif

yokluğundan, mecburen çı¬

karma yapıldığındandır..."

(Tercüman, 19 Ekim 1986)

Diğer yandan, politika kulis¬

lerinde zayıf bir ihtimal de ol¬

sa, İran'ın, Saddam rejimini

yıkması ve yerine alternatif

üretememesi halinde, E.Gö-

ze'nin önerdiği "çözüm" bi¬

çimlerine de yeşil ışık yakabi¬

leceğinden söz ediliyor. Nok¬

ta ise, "Türkiye ile İran böl¬

genin geleceğine ilişkin çok

gizli görüşmeleri sürdürüyor-

lar" diyor. (Nokta. Der.s.43)

Ve daha neler, neler...

Ancak, bu ve benzeri "se¬

naryolar", Kerkük'e sarkma

özlemi içinde bulunan Türk

devletinin, aynı zamanda

"çok bilinmiyenli bir denk¬

lem "le karşı karşıya olduğu¬

nu ve ne yapacağını bilemedi¬

ğini de gösteriyor. Nitekim

E. Göze, bunu, "insiyatif yok

luğu" biçiminde ifade ediyor.

Oysa şarlatanlıkta ön sıraları

kimselere kaptırmayan Tür¬

kiye yalnızca "insiyatif yok¬

luğu" içinde değil, özellikle

bölge sorunlarının kazandığı

boyutlar karşısında açık bir

politik çözümsüzlük ve acz

içindedir . Çünkü, ABD ve

NATO'cu emperyalistler, Tür-

kiyenin yükümlülüklerini ye¬

rine getirmesini, Irak'ın aley¬

hine gelişen İran-Irak sava¬

şında artık devreye girmesini

ve bölgedeki demokratik, An-

ti-emperyalist ve radikal geliş¬

melerin önüne dikilmesini, da¬

ha doğrusu müdahale etmesi¬

ni istiyorlar. Hatta İran yöne¬

timi ve bölge ulusal kurtuluş

güçleriyle belli bir dayanışma

içinde bulunan Suriye'yi de

bir bakıma bunun için tehdit

ediyorlar. İkincisi, daha önce¬

leri de belirttiğimiz gibi, söz

konusu emperyalist-gerici

plan, tekelci Türk burjuvazisi¬

nin de çıkartan ile çakışıyor.

Şimdiye kadar İran-Irak sava¬

şından yararlanarak her iki ül-

keyide birer pazar olarak kul¬

lanan sömürgeci Türk burju¬

vazisi, dengelerin değişeceği

bu alanda yeni bir "arpalık"

bulmak ya da en azından Ker¬

kük petrolünde "hak sahibi"

olmak istiyor, üçüncüsü ve en

önemlisi, bölgedeki değişme¬

ler ve gelişen Kürt ulusal hare¬

keti, Kürdistan sorununa yeni

boyutlar kazandırıyor. Bu ise,

Türk devletini ciddi bir biçim¬

de tedirgin ediyor, onu kara

kara düşündürüyor. Kuşkusuz

bu, Kürt ve Kürdistan sorunu¬

nu kullanarak şovenizmi şah¬

landıran burjuvazinin, müda¬

haleci yönelimleri için kitle

desteğinin sağlanması bakı¬

mından da "elverişli olanak¬

lar" sunuyor. Zaten sorunun

yaygın bir şekilde tartışılma¬

sının bir nedeni de budur.

Ama bütün bunlara karşın,

"evdeki hesap pazara uymu¬

yor." İşte çözümsüzlüğün ve

aczin kaynağı da burada ya¬

tıyor. Madalyonun sadece bir

yüzüne dikkatleri çekme "Yü¬

rekliliğini" gösterebilen H.

Esat Işık gibileri de, esas ola¬

rak bunu ima etmek istiyorlar.

Zira Türk devleti, Kerkük'e

müdahale ettiği anda, kendisi¬

ni çok yönlü bir savaşım i-

çinde bulacaktır. Dolayısıyla

0, Kerkük'ü işgal edeyim der

ken, hala sömürge olarak elin¬

de tuttuğu Kürdistanın en bü¬

yük parçasını kaybetme süreci

ni hızlandıracak, Hatay'ı tar¬

tışmak zorunda kalacak ve

Kıbns'taki bugünkü egemenli¬

ğini bile koruyamıyacaktır.

Kerkük, Kürdistan 'm kop¬

maz bir parçasıdır. Kürdistan

halkı ve onun kurtuluşçu güç¬

leri O'nu Saddam diktatörlü¬

ğüne terk etmeyeceği gibi,

O'na uzanan yeni yayılmacı

elleri de kıracaktır.İkincisi,

"Kerkük işgali", sadece

Kürt ulusal hareketini değil,

bölge ilerici güçlerini, Suriye

ve İran yönetimlerini de doğ¬

rudan hedefleyen emperyalist

gerici saldırı planının bir hal¬

kasıdır. Ve sözkonusu güçleri

bu konuda atacaktan geri bir

adım kendi iktidarlan bakı¬

mından da sonun başlangıcı

olacaktır. Görev, bir bütün o-

larak Kürdistan 'ı, Ortadoğu'

daki ilerici, anti-emperyalist

ve anti-amerikancı güçleri he¬

defleyen emperyalist ve gerici

saldınlara karşı alternatif bir

politika üretmek ve bu poli¬

tikanın hayata geçirilmesinde

kararsızlıklara yer vermemek¬

tir.

Çand û pise

Hevali vvi qet guh neda

pi. U li meze ji nekır. Wi

pırsa xwe nûcar kır. evcar

hevali vvi, bı avveki tel le

mize kır û bersıva vvi da:

-Çiye?

Ka tu lı hember çı di¬

bini?

Çı heye? Ez tışteki na-

binım.

Evv yi qırase ne polis e

ku xwe lı ba deri mit kıriye?

Hevali vvi, lı vi ali mizekır,

lı vvi ali mize kır, polis nedit.

Dida lı der dora xwe baş mi¬

zekır, polis tüne bû. Çı bibi¬

ne baş e? lı ba dergeha bi-

raxaneyek, bı kincin dergeh-

vaniyi dergehvanek dit. Der-

gehvan jı xwe re cıxara xwe

dıkışand. Bı ditına dergehvan-

re bı avvıreke tûj û tal di ser

hevali xwe yi şehreza re ve-

geriya û seri xwe hejand û le-

zand. bere xwe da kolana din,

xatır je nexwest, bı lez fı-

nzand û çû...

Bele, vvi hışt û çû. Lı mi¬

le raste vegeriya û lı kolana

dırij kar bû O re kudand.

Re dırei bû. Le e\v kûr di-

fıkıriya.. Çend sal paş ve çû..

Welat hat bira vvi. Evv û xwe-

diyi kince spi heval bûn, ho-

gır bûn. evv çax xwedi kinci

spi şoreşger bû, hem ji leşker-

bû! Wi çav jı şir ne dukuta.

Tûj bû û bobelati xwedi bû.

Agıri kuli bû! Deqe nav çavS

dıjmın bû...

Bı "ivarbaşa" hevaleki re,

seri xwe bümd kır û raman

û bûyerin ku di sere vvi lı hev

dıxıstın tev belav bûn. Rasti

hevaleki nû hatı bû. Destin

xwe dane hev. Rızgar!...

HEVİYA GELİ

OKU

OKUT

Mektup...

nen şöyle diyor: "Bunlar sü¬

rekli toplantılar yapıyorlar,

birsürü insanla ilişki kuruyor¬

lar, dikkatli olmak lazım,

bunlar bir hafta sürmez ireri

düşerler." Bu tür dedikodular,

insanları ürkütmek ',< \ıldır-

mak için de kullanılsa, butür

polisiye sözlerin ortalıkta yay

gınlaştınlması, bilerek veya

bilmeyerek, devrimci örgütler¬

in aleyhine jurnalcilik görevi¬

ni görür. Olayın bu yönü çok

acıdır.

Sömürgeci burjuvazinin hal¬

kımıza yönelttiği saldınlar za¬

ten akıl almaz boyutlardadır.

Bu zor koşullarda, en kararlı

ve en fedakar kadrolar dev¬

rimci mücadeleye daha sıkı sa¬

rılırken , birkısmı da süreç i-

çinde örgütlü mücadeleyi bı¬

rakma yoluna gitmiştir.

Tüm bu olumsuzluklara rağ¬

men , örgütlü çalışmamızla

günbe gün güçleniyoruz. Çün¬

kü doğru ideolojik-politik

hattımızla avantajlı durumda¬

yız. Bu avantajı iyi kullanır ve

çalışmalarımızda daha fazla

fedakarlık edersek ürününü de

alırız. Aksi halde, doğru şey¬

ler söylemekten ileri gideme¬

yiz. Bu bilinç ve inançla her

alanda daha fedakarca bir ça¬

lışma için ileri!..

Biji Tevgera Sosyalist a

Kurd is tane!

K.KKZAN-KURDİSTA

Yeni tip parti....

Lenin'in açtığı yoldan ilerli-

yerek zafere koşmaktadırlar.

Artık yalnız gelişmiş kapita¬

list ülkelerde değil, azgeliş¬

miş sömürge ve bağımlı ülke¬

lerin ulusal kurtuluş savaşlan-

nın da öncülüğünü büyük öl¬

çüde leninist yeni tip prole¬

tarya partileri yapmaktadırlar

1917 Ekim Devrimiyle açılan,

kapitalizmden sosyalizme ge¬

çiş ve ulusal kurtuluş savaş¬

ları çağında, ulusal kurtuluş

devrimleri, dünya devrimci sü¬

recinin aynlmaz bir parçası

haline geldi. Bu koşullarda,

Marksist—ieninist ilkelerin

kılavuzluğunda işçi sınıfı

partileri diğer emekçi katman

lara önderlik ederek ulusal

demokratik devrimden sos¬

yalist toplum kuruculuğuna

geçiyorlar.

N'L

HEVİYA GELİN

DAĞITIMINA KATIL



CAND U PİSE

serhı

Ajotoxİ treni di derbari ravvestoke

( stastoni) de agahdari da rivviyan. Bı

agahdariya ajotox re, her du jı ci hiz dan

xwe û ber bı deriyi trene ve meşiyan.

Lı ba deri, lı piyan bı stûna navi gırtın û

benda vekınna deri man. Trina Stock-

holme ya bin erdi di ravvestoka navendi

de ravvesta. Treni bı careke de deriye n

xwe vekır û zıki xwe vala kır. Herdu ri-

vviyin me ji, jı zıki trini derketın û rast

meşiyan. Lı piş vvan pilikin ( deren¬

ce n) otomatik hebûn. Herdu lı dû hev bı

lez meşiyan ser pelikan. Lı ser pelikan

xwe dan ali rasti û ravvestan. Li pehk di

bin vvan de xweş xweş dıkışiyan.

Yek jı vvan kincin çik spi lı xwe kın

bû. Di bin ronahiya lemban de vvek ke¬

voka aştiyi spi dikir, pırevvata vvi ya

deq deqi di stû de lı ba dıket. Berçavıka

vvi dıçınsi. Dıqe tıqa vvi bû dıkeniya. Kif

û sahi ji dıbariya. Jı kif û şahiyi xwe jı

bir kırıbû. Nizam bû ku lı ku deri ye. Jı

nişka ve nıgi vvi ket nav terka piliki.

Devûrû çû erde. Hevali vvi ji li lecpti û

bı ser de ket. Lı deri pili ki ketin serlas

tika reş. Di davviya pelikan de lastikin

reş hebûn. Bı axin û ofin destin hev gır¬

tın û rabûn piyan. Eşya û paketin ku di

destin vvan de bûn, tev lı erdi belav û

vvelav bûn. Baqen kulilken sor û spi ü

nav kaxızen peçayi bazdan der... Brin-

dar bûn... Xwina sor jı vvan dıçûn... Yin

sor hin ji sor bûn û yin spi gevvr û cûni

bûn! Kevoka aştiyi, tûk kır erdi, kulil¬

ken xwe yin jindar û brindar berhev kır.

Kincin xwe yin spi vveşand. Dpcvvestın

cşrış û tozin vvan bıgre. Pacpj bıke. Ax,

li hezar mıxabın lastikin pelikan, kın-

cin vvi levvıtandıbûn... Ji ne dıçûn û

hin ji dıhatın levvıtandm. hevali vvi ji,

çenti xvve jı erdi rakır, gırgışand û avit

mili xwe. U bı ri ketin çun.

Morale kınclevvıti gelek şıkestiya bû.

Eni çıcpri, liv şındıli û dırij bû û mûri

vvi bû mûri helavvçiyan. Wext ket bira

vvi û nişka re h qadhejmara (saeta)

xwe meze kır:

Heywaxxx! wext çû, ez gelek de-

reng mam.

Pi re lezand û gavin fıreh avit. Veğeri

ya gazi hevali xwe kır: .

Bımeşe an ez dıçım.

Jı tu ne la bin erde derketın der. Di de¬

riye mile rasti de zıvrrin û derketın çar-

şiye. Kınclevvıti carek dm h kincin xwe

nıheri. Desti xwe li xıst û bû nıçe-nıça

vvi. Carek lı xwe û careke dm lı hevali

xwe... Hevali vvi xwe ranegırt:

A Desti xwe ne de pi, hin ji geni

dibe. Ka binere delınga te ya dm hin ji

berbat buye. Bımeş, em bı lez biçin; o-

tobus lı hember e di bıçe. Heger em vvi

bırevinın dıvi em rjadhejmarek lı vır ra

vvestın. De heydi zû, zû...

Bı ri ketin û osderek meşiyan û gehiş-

tın ba lembeyen trafiki ku derbasi a-

li din bıbm. Jı bo ali vvan lemba sor pi¬

ket. Ravvestan. Cade û kolan xır û xali

bûn. Kes tüne bû. Çfet deng û qeretünen

otomobilan ji ne bûn... Bı teni lembeyen

trafiki yin sor, zer û kesk pedıketın û

vedımıran. Jı nişka ve di kolana hember

de otobusek derket û vıre vıreke tûj, be

dengi û tenahiye jı navi rakır. Otobüse

dema fetıl da xwe herdû lembin vvi da

ser berçavıkin kevoka aştiyi ya levvıti.

Pi re otobüs çû lı hember vvan ravvesta û

çend xort û keçen svvidi yin porjûji û

yin pûnpine ji derketın der. VVek cani¬

ye n tetıncan dev lı hev dıkırın û bı hiq

û fıqi lı hev sıvvar dıbûn... Herdû heval

lı ba lemba trafik ravvestan û çaveki lı

lembi û bı çavi din h vvan temaşe kı-

nn. Bisteki vveha man û paşi yi kinci

reş dit ku lemba kesk penakeve, xwe ra¬

negırt û meşiya aliye dm. Li kevoka aş¬

tiyi vvek mame Mus lı ciyi xwe

ma. Yi din qasi çend deqiqan lı ali¬

ye din benda vvi ma; le ne kevoka spi jı

ci dıleqe û ne ji lemba kesk. Hevali vvi

bı avveki tırş û türe bı ser re giriya:

De vyere lo! Ne in û ne ji cin, kes

tüne. Çı vvek dinan benda lembeyen bi

xwedi ravvestayi!

Kine spi, na kine levvıti xwelı ba lem¬

bi rep kunbû. Xwe tev nedıda. Hevali

vvi çend caran ji re desti xwe lı ba xıst,

vvi, ji re seri di mana "na" de seri

xwe dıleqand. $et xema wi ne bû li di¬

yar bûn, ku hevali wi gelek aciz bûbû. U

desti xwe ji re vveşand û pi re bı den-

geki bıhnd:

were keko, were, vvere! Waxxxx

gidi mala mini ! !

Dit ku naye; ev car bı hirs ket. Bı

hişkd lınge xwe lı erdi xıst û heta ku ji

hat destin xwe bir ber devi xwe û gazi

wi kır:

"~ Lo lo mal xravo, tu h wnr çola

xwedi benda çı rawestiyayi? Lembe xı-

rabene. Wele heta beyani p tu rawesti di

ya kesk pinekeve!

Bavver kır ku naye, keniya û ber pi

çû.

Tu nayi, ez dıçım. Jı xwe riya mın û

te ne yek e. Hiviya mın ev e, ku tu işev

bibi polisi trafiki. De bı xatıre te!...

Paş ve zıvıri û da lıngan. Kevoka şehre-

za û aştiyi baş bavver kır, ku di lemban

de erze hene, ev car xwe tıje kur û der¬

bas bû. Yek lı piş û yi din ji lı paş bi

lez û bez di qeraxe ri de dımeşiyan. Yi

davvi deng lı yi pişi kır:

A ka pıçek hidi here, ma tu jı mm

qeheri biri mm! Ka bınir ez jı te re çı

dıbejım.

Bı loq-loqe gehişt hevali xwe. Pi re

bışıri:

Biri mm dıvi mırov lı qanûn û lı

ribazan baş diqet bıke. An nabe. Bı

ser hışki mırov nagije ciyeki. Tu dibini

svvidi çıqas jı qanûn û ribazin xwe re

diqet dıkm. Yi me ne vveha ne. Lı vve¬

lat ji em dıj her tışti bûn. Em dibinin

ku svvidi çıqas jı rojname, televizyon û

radyoyin xwe bavver dıkm. Heta ku

dor bi ser qanûn û ribazan jı xwe evar

e. Bı rasti mm xwe lı vi deri nas kır. Jı

xwe jiyan ji ev e.

Na lo bı rasti me xwe di demeke

pır kın de vvenda kır. Em h svvediyan

bitir bûn svvidi. Xwezi bes trafik buya!

Pırs, ne eve.

Kine spi pozi xwe kışand û bersıva

vvi da:

Çavva heger di quncıkek de poli-

sek derbıketa me çı dikir? Ma qey tu

nızani hema lı her deri hazır m.

Desti xwe bir berika xwe, jı pakete

Gula Blend cıxareke derxıst û kur nav

livin xwe. Pi re paketa xwe gurt û ber-

da berika xwe. Jı berika xwe ya dm hes-

te xwe derxıst û cıxara xwe pixıst. De¬

ma evv bı cıxara xwe ve mıjûl bû hevali

vvi çend gav pişve çû. Bı lez gehişte vvi.

Gulpeke kafırkani lı cıxara xwe xıst û

dûyi di bevüen xwe de berda. Çend

mitro lı piş vvan, lı devi dergeheki ça-

vin vvi bı keseki qurase ket û kincin vvi

yin fermi lı ber ronahiyi çirişin. Jı ber

ku ditına xwe bı hevali xwe bide pej-

randın fersend ev fersend bu,bı hışki des¬

ti xwe da ser girimle hevali xwe û:

—Tu ü xwe re dibini, ka bali xwe bide

pi; ne vvek mm e! VVek şeytan çavva lı

wi deri ravvestaye.

DumahikdıR.15'de.
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KERKÜK'E SARKMA ÖZLEMİ..

Baştarafı Sayfa l'de

"Hatta kurulacak cumhuri¬

yet, otonom bölge veyahut

muhtar idareyi ABD ve SSCB

de Türkiye ile birlikte garan¬

tör devlet olarak garanti ede¬

bilir. Tedbirmi yok, teklif mi

yok? .. En acı yokluk insiya¬

tif yokluğudur... Kıbrıs'ta da

neticeye vanlmayış, insiyatif

yokluğundan, mecburen çı¬

karma yapıldığındandır..."

(Tercüman, 19 Ekim 1986)

Diğer yandan, politika kulis¬

lerinde zayıf bir ihtimal de ol¬

sa, İran'ın, Saddam rejimini

yıkması ve yerine alternatif

üretememesi halinde, E.Gö-

ze'nin önerdiği "çözüm" bi¬

çimlerine de yeşil ışık yakabi¬

leceğinden söz ediliyor. Nok¬

ta ise, "Türkiye ile İran böl¬

genin geleceğine ilişkin çok

gizli görüşmeleri sürdürüyor-

lar'' diyor. (Nokta. Der. s.43)

Ve daha neler, neler...

Ancak, bu ve benzeri "se¬

naryolar", Kerkük'e sarkma

özlemi içinde bulunan Türk

devletinin, aynı zamanda

"çok bilinmiyenli bir denk¬

lem "le karşı karşıya olduğu¬

nu ve ne yapacağını bilemedi¬

ğini de gösteriyor. Nitekim

E. Göze, bunu, "insiyatif yok

luğu" biçiminde ifade ediyor.

Oysa şarlatanlıkta ön sıraları

kimselere kaptırmayan Tür¬

kiye yalnızca "insiyatif yok¬

luğu" içinde değil, özellikle

bölge sorunlarının kazandığı

boyutlar karşısında açık bir

politik çözümsüzlük ve acz

içindedir . Çünkü, ABD ve

NATO'cu emperyalistler, Tür-

kiyenin yükümlülüklerini ye¬

rine getirmesini, Irak'ın aley¬

hine gelişen İran-Irak sava¬

şında artık devreye girmesini

ve bölgedeki demokratik, An-

ti-emperyalist ve radikal geliş¬

melerin önüne dikilmesini, da¬

ha doğrusu müdahale etmesi¬

ni istiyorlar. Hatta İran yöne¬

timi ve bölge ulusal kurtuluş

güçleriyle belli bir dayanışma

içinde bulunan Suriye'yi de

bir bakıma bunun için tehdit

ediyorlar. İkincisi, daha önce¬

leri de belirttiğimiz gibi, söz

konusu emperyalist-gerici

plan, tekelci Türk burjuvazisi¬

nin de çıkartan ile çakışıyor.

Şimdiye kadar İran-Irak sava¬

şından yararlanarak her iki ül-

keyide birer pazar olarak kul¬

lanan sömürgeci Türk burju¬

vazisi, dengelerin değişeceği

Çand û pise

Hevali vvi qet guh neda

pi. U li mize ji nekır. Wi

pırsa xwe nûcar kır. evcar

hevali vvi, bı avveki tel li

mize kır û bersıva vvi da:

-Çiye?

Ka tu lı hember çı di¬

bini?

Çı heye? Ez tışteki na-

binım.

Evv yi qırase ne polis e

ku xwe lı ba deri mit kıriye?

Hevali vvi, lı vi ali mizekır,

lı vvi ali mize kır, polis nedit.

Dida lı der dora xwe baş mi¬

zekır, polis tüne bû. Çı bibi¬

ne baş e? lı ba dergeha bi-

raxaneyek, bı kincin dergeh-

vaniyi dergehvanek dit. Der-

gehvan jı xwe re cıxara xwe

dıkışand. Bı ditına dergehvan-

re bı avvıreke tûj û tel di ser

hevali xwe yi şehreza re ve-

geriya û seri xwe hejand û le-

zand. bere xwe da kolana dm,

xatır je nexwest, bı lez fı-

nzandû çû...

Beli, wi hışt û çû. Lı mi¬

li raste vegeriya û lı kolana

dırij kar bû û re kudand.

Re dırej bû. Le ew kûr dı-

bu alanda yeni bir "arpalık"

bulmak ya da en azından Ker¬

kük petrolünde "hak sahibi"

olmak istiyor, üçüncüsü ve en

önemlisi, bölgedeki değişme¬

ler ve gelişen Kürt ulusal hare¬

keti, Kürdistan sorununa yeni

boyutlar kazandırıyor. Bu ise,

Türk devletini ciddi bir biçim¬

de tedirgin ediyor, onu kara

kara düşündürüyor. Kuşkusuz

bu, Kürt ve Kürdistan sorunu¬

nu kullanarak şovenizmi şah¬

landıran burjuvazinin, müda¬

haleci yönelimleri için kitle

desteğinin sağlanması bakı¬

mından da "elverişli olanak¬

lar" sunuyor. Zaten sorunun

yaygın bir şekilde tartışılma¬

sının bir nedeni de budur.

Ama bütün bunlara karşın,

"evdeki hesap pazara uymu¬

yor." İşte çözümsüzlüğün ve

aczin kaynağı da burada ya¬

tıyor. Madalyonun sadece bir

yüzüne dikkatleri çekme "Yü¬

rekliliğini" gösterebilen H.

Esat Işık gibileri de, esas ola¬

rak bunu ima etmek istiyorlar.

Zira Türk devleti, Kerkük'e

müdahale ettiği anda, kendisi¬

ni çok yönlü bir savaşım i-

çinde bulacaktır. Dolayısıyla

O, Kerkük'ü işgal edeyim der-

fıkıriya.. Çend sal paş ve çû..

VVelat hat bira vvi. Evv û xwe-

diyi kinci spi heval bûn, ho-

gır bûn. evv çax xwedi kinci

spi şoreşger bû, hem ji leşker-

bû! Wi çav jı şir ne dukute.

Tûj bû û bobelati xwedi bû.

Agıri kuli bû! Deqe nav çave

dıjmın bû...

Bı "ivarbaşa" hevaleki re,

seri xwe bılınd kır û raman

û bûyerin ku di seri vvi lı hev

dıxıstın tev belav bûn. Rasti

hevaleki nû hatı bû. Destin

xwe dane hev. Rızgar!...

HEVİYA GELİ

OKU

OKUT

Mektup...

nen şöyle diyor: "Bunlar sü¬

rekli toplantılar yapıyorlar,

birsürü insanla ilişki kuruyor¬

lar, dikkatli olmak lazım,

bunlar bir hafta sürmez ireri

düşerler." Bu tür dedikodular,

insanları ürkütmek ve yıldır-

ken, hala sömürge olarak elin¬

de tuttuğu Kürdistanın en bü¬

yük parçasını kaybetme süreci

ni hızlandıracak, Hatay'ı tar¬

tışmak zorunda kalacak ve

Kıbns'taki bugünkü egemenli¬

ğini bile koruyamıyacaktır.

Kerkük, Kürdistan 'in kop¬

maz bir parçasıdır. Kürdistan

halkı ve onun kurtuluşçu güç¬

leri Onu Saddam diktatörlü¬

ğüne terk etmeyeceği gibi,

O'na uzanan yeni yayılmacı

elleri de kıracaktır. İkincisi,

"Kerkük işgali", sadece

Kürt ulusal hareketini değil,

bölge ilerici güçlerini, Suriye

ve İran yönetimlerini de doğ¬

rudan hedefleyen emperyalist

gerici saldırı planının bir hal¬

kasıdır. Ve sözkonusu güçleri

bu konuda atacaktan geri bir

adım kendi iktidarlan bakı¬

mından da sonun başlangıcı

olacaktır. Görev, bir bütün o-

larak Kürdistan 'ı, Ortadoğu'

daki ilerici, anti-emperyalist

ve anti-amerikancı güçleri he¬

defleyen emperyalist ve gerici

saldınlara karşı alternatif bir

politika üretmek ve bu poli¬

tikanın hayata geçirilmesinde

kararsızlıklara yer vermemek¬

tir.

mak için de kullanılsa, butür

polisiye sözlerin ortalıkta yay

gınlaştınlması, bilerek veya

bilmeyerek, devrimci örgütler¬

in aleyhine jurnalcilik görevi¬

ni görür. Olayın bu yönü çok

acıdır.

Sömürgeci burjuvazinin hal¬

kımıza yönelttiği saldınlar za¬

ten akıl almaz boyutlardadır.

Bu zor koşullarda, en kararlı

ve en fedakar kadrolar dev¬

rimci mücadeleye daha sıkı sa-

nlırken , birkısmı da süreç i-

çinde örgütlü mücadeleyi bı¬

rakma yoluna gitmiştir.

Tüm bu olumsuzluklara rağ¬

men , örgütlü çalışmamızla

günbe gün güçleniyoruz. Çün¬

kü doğru ideolojik-politik

hattımızla avantajlı durumda¬

yız. Bu avantajı iyi kullanır ve

çalışmalarımızda daha fazla

fedakarlık edersek ürününü de

alırız. Aksi halde, doğru şey¬

ler söylemekten ileri gideme¬

yiz. Bu bilinç ve inançla her

alanda daha fedakarca bir ça¬

lışma için ileri!..

Biji Tevgera Sosyalist a

Kurdistane!

K.RKZAN-KURDİSTA

Yeni tip parti....

Lenin'in açtığı yoldan ilerli-

yerek zafere koşmaktadırlar.

Artık yalnız gelişmiş kapita¬

list ülkelerde değil, azgeliş¬

miş sömürge ve bağımlı ülke¬

lerin ulusal kurtuluş savaşlan-

nm da öncülüğünü büyük öl¬

çüde leninist yeni tip prole¬

tarya partileri yapmaktadırlar

1917 Ekim Devrimiyle açılan,

kapitalizmden sosyalizme ge¬

çiş ve ulusal kurtuluş savaş¬

ları çağında, ulusal kurtuluş

devrimleri, dünya devrimci sü¬

recinin aynlmaz bir parçası

haline geldi. Bu koşullarda,

MarksistHeninist ilkelerin

kılavuzluğunda işçi sınıfı

partileri diğer emekçi katman

lara önderlik ederek ulusal

demokratik devrimden sos¬

yalist toplum kuruculuğuna

geçiyorlar.

HEVİYA GELİN

DAĞITIMINA KATIL



SEYİD RIZA Û SERHILDANA DERSİME
Dİ TEKOŞİNA KURDISTANİ DE DIJİ

Seyid Rıza jı Rojavayi Dir¬

sime, jı malbateke peşeva û

niştlmanpervver, kuri Seyid

İbrahim e. Evv, jı qebila Oca-

je û jı eşira Şex Hesenan e.

U lı herema Kaimen Sor û

Lırtıke, lı gundi Deri Ari jı

diya xwe bû. Pişti mınna ba-

vi xwe jı herema Lırtıke der-

ket çû lı herema Çiyaye Tû-

jık lı günde Axdade civvar

bû.

Kürden Dersime jı S. Rıza

re dıgotın Rizo, Riber û la-

c8 Baboyi. Evv, bı peyve n

xwe, bı heneken xwe, bı ras-

titi û merxasiya xwe ve, jı

ali gel ve gelek datın hezkı-

nn. Evv xwedi nefseki bıçûk

bû, jı kal û piran heteni za¬

rok û cûvvanan, dıgel tevan

dıpeyivıyan, sere xwebıderd,

işen vvan ve deşand û jı bo

doza Kurd û Kurdıstane dıxe-

bıtıyan. Evv mıroveki xızan bû

û car caran jı gel re henekan

dikir û dıgot: " Ez feqir Ri¬

zo me."

S. Riza, di nav cıvatan de û

di çivinin kurdan de her tim

dıgot ku: " Kurd hemû bi¬

ran ne, kurd jı malbateke ne

û her kürdeki denydar e jı

bo avakınna Kurdıstaneke

serbıxwe û di ve ri de ger pi-

vvist be, dıve disa deyndar

e, jı bo munne di riya Kurdıs¬

tane de."

S. Riza, xwedi evineke me¬

zın bû û jı mırovan gekel hez

dikir. Em dıkann vvek numu¬

ne meseleke Ermeniyan nişan

bıdın. Dema Rome Ermeni¬

yan qırkınn, bı hezaran ( do-

ra bist-si hezari ) Ermeni jı

ber Rome reviyan û çûn xwe

avetın bexte Dersime. S. Ri¬

za ji, vvan cjebûl kır û lı hem-

<

ber daxwaz û erişen Romi,

Ermeniyan parast û vvan paş

ve neda Romi.

Qerektereke S. Riza ji hebû

ku ev gelek tışteki gıring e,

di xebate tevgera doza ser-

xwebûna Kurdıstane de ev p,

ev e, ku evv, tucar bı sere xwe

bıryar nedıda. Lı ser mesele

û pikanina karûbaran, evv pe¬

şi di nav cıvati de munaqe-

şe dikir, raya tevan dısend û

paşi bıryara xwe dıda. Ev ji,

di nav gel de jı bo piştebm-

na demokrasiye û xebata ko-

leküv tışteki heri gıring e.

Lı ser ve babete, mırov pi-

westiya nişandana numûneki

S. Riza dibine.

Lı ser şeri Desıme, di nav

^ ,iv5j ;.

« :

SEYİD RİZA.

S. Riza û vvaliye Erzincani

Eli Riza û mebûse Erzincani

mufti Heci Feyzi ku jı Anka-

re hatı bû, munacjeşeke lı ser

kaniyeke çebıbû. Dıgel herdû

heyeten bı hezaran mırov cı-

viyabûn. Di dema munaqeşi

de, lı ba kaniyi, lı ser dara tû-

vvi, bı navi Kumo xulameki

S. Riza rûnıştı bû û munaqeşa

heyeti guhdari dikir. Kumo,

peyaki xort bû û di nav axaf-

tına S. Rıza de, hema jı niş¬

ka ve deng lı S. Riza kır û

bı zazaki vveha got: "Ri¬

ber Rizo, ditınin te ne rast

in," lı ser vi gotına Kumo,

di nav S. Rıza û xulame vvi

de munarjeşe derket. Evv ge¬

lek peyivin û dawi S. Rıza ji

re got " küre mm, fıkr û

ditmen te jı yen mın rastır

e" û zıvıri heyeti û muna-

qeşa xwe domand. Di muna-

qeşa xwe de ditınin Kumo

parast. Lı ser vi bûyere, heye¬

te Tırko gelek ecebmayi ma û

temame cemmati jı Kumo re

çepıkan le xıstın.

S. Riza, bı tevil 11 qehre-

manen Kurd ve, h mehkema

Elazize, di 10.11 1937 an de

cezaye dardakırıni xwar û

evv di 18.11. 1937 an de, lı

Elazize, h meydana Genim di

banga sıbe de hatın bıdarda

kırın. Jı vvan 11 seneden

Kurdıstani yen nemır em -dı¬

kann van çend navin jerin

bıdın xuyakırın: Küre S. Rı-

zaye bıçûk Reşik Hüseyin, se-

rokeşira Yusufan Çember, se

rokeşire Kureyşan Seyid Hü¬

seyin û Ali Axa.

S. Riza, lı ber dara sepıke

bı zazaki vveha dıgot: "Ez

75 şali me û şehid dibim û

dıkevım nav şehidin Kurdıs¬

tane. Dersim tekdıçe, le kur-

dayeti û Kürdistan de bıji.

Xortİn Kurd di tola me bıgr-

nn. Bıla bımre zılmkar, be şe¬

ref ûvırek!"

Jı şehidin Kurdıstane yin

nemır yek ji ji S. Riza ye.

Evv bı birûbavveriyeke xurt,

sere xwe di riya serxwebû-

na Kurdıstane de da. Em bı

gıramiyeke( hurmeteke) me¬

zın vvi bı bir tinm û nav û do¬

za vvi di şeri nzgariya Kurdıs¬

tane de didin jiyandın. Li dı¬

ve, em xeteyeke vvi ye mezın

ji, jı bir nekm û je ders bıs-

timn. Evv xeta ji, evv bû, evv

düpaçaj bû û bı safıtiya xwe

bı söze Erzincani hat xapan-

dın û evv ji bû sedemi davviya

jiyana vvan. (Dumahik R13 )
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