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SURİYE'Yİ HEDEFLEYEN KOMPLOLARI

AÇIĞA ÇIKARMAK ANTİ-EMPERYALİST BİRGÖREVDİR

Ortadoğu, bugün dünyamızın

en sıcak bölgesi. . Bu alanda dene¬

timi yitiren emperyalist-gerici

güçler, artık tutuşturdukları savaş

ocaklarıyla yetinmiyorlar. Aksi¬

ne onlar, bölgedeki gerginliği

derinleştirmek, varolan savaş

ocaklarına yenilerini eklemek ve

bir bütün olarak bölgeyi soğuk

savaş atmosferinin kıskacına

almak için, bölge ulusal ve sosyal

kurtuluş güçlerine, anti emperya¬

list bir tutum içinde bulunan

egemen devletlere karşı çok yön¬

lü bir savaş yürütüyorlar. İşte, son

olarak Suriye'ye karşı düzenlenen

komplolar, Ortadoğu'yu kapsa¬

yan bu çok yönlü savaşın önemli

bir halkası ve yeni bir müdahale

hazırlığıdır.

Gerçi ABD, bazı NATO'cu

ortakları, onların siyonist ve geri¬

ci müttefiklerinin, Suriye'ye diş

bilemeleri, hatta bazılarının

zaman zaman bu ülkeye müdaha¬

le gerekliliğinden söz etmeleri,

yeni bir olay değil. Bunu, bölge

sorunlarıyla aşinalığı olan hemen

herkes biliyor. Ancak, Lübnan

sathında yenilgiye uğrayan, Lib¬

ya müdahalesinde umduğunu

bulamayan, Basra Körfezine uza¬

nan gerici planlarından somut bir¬

şey çıkaramıyan Reagan-

Thatcher ikilisi ve suçortakları,

bu kez , "işe" daha sıkı sarılma¬

ya başladılar: Önce, ABD, ingil¬

tere, İsrail ve Türkiye gizli servis¬

lerinin ortaklasa örgütledikleri

senaryolar, birer birer sahnelen¬

di. Londra, Batı Berlin ve Anka¬

ra'da açılan davalar, peş peşe sıra¬

landı. Böylece, 1933'lerdeki

Berlin-reichtag davasını, M.Ali

Ağcanın skandallarla biten Roma

mahkemesini andıran sözkonu¬

su davalarla, Suriye yönetimi

sanık sandalyesine oturtulmak; ve

bu soğuk savaş "goygoyculuğu",

ekonomik yaptırımların uygulan¬

ması, diplomatik ilişkilerin kesil¬

mesi ve son olarak da askeri ope¬

rasyonlarla "noktalanmak" isten¬

di.

Öyle ki, Nezar Hindavi Lon¬

dra'da, kardeşi Ahmet Hasi Batı

Berlin'de ve aynı işlevi üstlenen

onlarca kişi Ankara'da "itiraflar"

(!) da bulundukları günlerde,

CIA'nın Türkiye masası şefi Paul

Henze, biri Amerikalı ve diğeri

İsveçli iki bayanla, Kürdistan'ı

bölen "sınır" yörelerindeki şehir

kasaba ve köylerde, "GAP gezi¬

si" adı altnda "incelemeler"de

bulunuyor, İncirlik hava üssün¬

de ABD-Türk ortak tatbikatları

yapılıyor vr Konya NATO

üssünden havalanan ABD savaş

uçakları Antep hava sahasını aşa¬

rak Şam'ı vurmak istiyordu.

Ne ki, "evdeki hesap pazara

uymadı". Fransa Başbakanı

J.Chirac, F.Almanya Başbakanı

H.Kohl ve Dışişleri Bakanı

H.D.Genscher'le konuşmalarına

atıfta bulunarak, Suriye'ye karşı

tertiplenen komploları dolaylı bir

dille de olsa ifşa etmek durumun¬

da kaldı:

"Gerek Kohl gerekse Gens-

cher, her ikisiyle bu konuda

konuştum. Onlar kadar ileri

gitmeyeceğim. Ancak onların

tezi, Hindavi komplosunun Suri¬

ye'yi sıkıştırmak ve Esat rejimi¬

ni istikrarsızlığa sürüklemeyi

hedefleyen bir provakasyon şek¬

linde. Olayın ardında kimler var¬

dı? Muhtemelen Esat'a yakın

olan, Ancak onu devirmeye çalı¬

şan bazı Suriyelilerle birlikte

israil gizli servisi MOSSAD.

Böyle şeyler son derece karma¬

şıktır. . ."(Mil. Gazetesi, 12

Kasım 1986)

Londra ve B.Berlin'deki dava¬

lar sırasında, N.Hindavi ve

A.Hasi'nin, MOSSAD ajanı

oldukları daha bir açığa çıktı.

Haftalık Der Spiegel dergisi bile,

A.Hasinin B.Berlin'deki sorgula¬

masına katılan esrarengiz İngiliz
"sorguculanna" dikkatleri çek¬

mekten ve olayların ardında bir

"yakındoğu gizli servisi"nin

olduğunu belirtmekten kendisini

alamadı. (Bak.Der Spiegel, s.48)

. Kuzey Kürdistan'ın "sınır" böl¬

gelerini, hava sahasını, Türkiye ve

Kürdistan'daki üsleri, ABD ve

. Devamı sayfa 15' te

I-KDP İLE KYB ANLAŞMASI VE

KÜRDİSTAN'DAKİ SAVAŞIMIN BOYUTLARI

Bilindiği gibi, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (İ-KDP) ve Kürdistan Yurt¬

sever Birlik (KYB) yetkilileri arasında sürdürülen "birlik" görüşmeleri,

geçtiğimiz Kasım ayında, anlaşma ile sonuçlandı. Üç ana bölüm halinde dek¬
lere edilen Anlaşma metni özü itibarıyla, iki örgüt arasında süregelen kar¬

deş kavgasını sonaerdirmeyî, askeri ve politik çalışmalarda sıkı bir işbirliği

ve eşgüdümün sağlanmasını ve tarafların tüm güçlerini -"haklı talepleri"

doğrultusunda- Baas rejimini yıkma yolunda kullanmalarını öngörüyor.

Herşeyden önce yıllardır "kanlı-kavgaiı" olan iki yunsever örgütün hare¬

ket birliğini esas alan anlaşma tarafların içinde bulunduğu öznel koşullara

uygun düşen isabetli bir adımdır. Çünkü bu eksende kaydedilecek her iler¬

leme, -bugün için- bir düzine programdan dahaönemlidir. Ayrıca söz konusu

anlaşma uzun sömürge savaşları ve kardeş kavgasının tüm yıkınılırım omuz¬

larında taşıyan Kürdistan halkımızın ekmek ve su ihtiyacı ile özdeşleşen

"birlik" istemlerine, sürecin devrimci-yurtsever güçlere dayattığı görevle¬

rin kavranmasına, somut ve mütevazı bir yanıt oluşturması bakımından

da ileri bir adımdır.

Bu adımın yaşama geçirilmesi, Güney Kürdistan'daki göç hareketini

büyük ölçüde durduracak, kurtarılmış bölgelerin yeniden inşasını ve güçlen¬

dirilmesini kolaylaştıracak, yığınlar arasında yaratılan umutsuzluk ve

güvensizliğin atılıma dönüştürülmesi.Kürdistan ve Irak devrimlerinin şid¬

detle gereksinim duyduğu "manevi üstünlüğün" ihdasıiçin yeni olanaklar

sunacak. . Kürdistan sathında ulusal bir çekim merkezinin yaratılmasını

kolaylaştıracaktır.

Ancak atılan bu adım, Güney Kürdistan halkımızın ulusal kurtuluş ve

demokrasi mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olmakla birlikte,

proğramatik hedefler bakımından geliştirilmeye, kimi hükümleri belki de

yeniden gözden geçirilmeye muhtaçtır. Buna şimdiden parmak basmak gere¬

kir. Örneğin Anlaşma metni'nde, birliğin, emperyalizme karşı mücadele

görevlerine yer verilmemiş olması, kanımızca önemli bir eksikliktir. Hiç

kuşku yok ki, sözkonusu hareket birliği, bir cephe değil ve ağırlıklı olarak
Devamı sayfa 5'te



OKUR VE MUHABİRLERDEN

EALMANYA PLATFORMU

ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

15 Ağustos'ta Türk savaş uçak¬

larının Güney Kürdistan'a saldı¬

rısının hemen ardından, CUD'un

bu olayla ilgili çağrısı üzerine,

Irak, İran ve Türkiye Kürdis-

tan'ından yaklaşık 20'ye yakın

örgüt biraraya geldi, iran'dan

TUDEH ve Halkın fedaileri

(ekseriyet), Irak'tan CUD güçle¬

ri, KSSE ve Irak Öğrenci derneği,

Türkiye Kürdistanından KOM-

KAR, KKDK, TSK-DK, YEK-

BUN, YSK, KD ve bazı partile¬

rin sempatizanlarının katıldığı ilk

toplantıda, Türk ordusunun sal¬

dırılarına karşı ortaklaşa tepkiler

gösterilmesi kararlaştırıldı ve

bunun üzerine bir platform oluş¬

turuldu.

Platformun oluşum amacı, baş¬

ta, Türk ordusunun saldırılarına

karşı ortak eylemler örgütlemek¬

ti. Ancak daha sonra, Kürdis¬

tan'da meydana gelen olayların

güncelliğini ve sürekliliğini koru¬

ması nedeniyle "platform" çalış¬

malarının sürekli kılınması konu¬

sunda prensip kararına varıldı.

Platformun işleyişi şöyledir:

Platformun karar organı, her

örgütten birer yetkilinin katıldığı

Plenum toplantılarıdır. Plenum,

normal olarak iki ayda bir, gerek¬

li görüldüğü zamanda da

olağanüstü toplanmaktadır. Ayrı

ca birde Daimi Komite var. Bu

komite, Plenumun aldığı kararlar

doğrultusunda yürütme görevini

görmekte ve Plenum toplantıla¬

rını düzenlemektedir.

Platform, çalışmalarını karşı¬

lıklı işbirliği ve dayanışma ruhu

çerçevesinde yürütmektedir.

Amacı, Kürdistan sorununu dün- .

ya kamuoyuna maletmek, Kür-

distana yapılan saldırıları teşhir

etmek, Avrupa kamuoyunun

dikkatlerini çekmek ve tepkiler

geliştirmektir. Bu amaçla çeşitli .

kaynaklardan alınan haberler,

Arap.Fars, Türk ve dünya bası¬

nında çıkan haber ve yorumlar

toplanmakta ve bunlar biraraya

getirilerek değerlendirilmektedir.

Platform şimdiye dek bir dizi

eylem kararı aldı. İlk olarak Türk

devletinin saldırısını kınayan

ortak bir açıklama yapıldı. Bu

açıklamaya bazı Türkiyeli örgü¬

tler de imza attılar. Bunlardan

TKP(B), bu aşamadan sonra plat¬

formun tüm çalışmalarına katıl¬

dı. Ayrıca, Bonn'da bir basın

toplantısı düzenlenecek, yerel

eylemler yapılacak, F.Alman-

ya'nın basın-yayın organlarıyla

ilişkilere geçilecek ve bunlarla

çeşitli röportajlar yapılacak-

tı.Ancak bu kararlar

doğrultusunda yeterli adımlar atı¬

lamadı. Son olarak Viyana'da

yapılan Uluslararası Barış ve

işbirliği Konferansı'na, Kürdistan

sorununun götürülmesi ve Kon¬

feransın yapılacağı bina önünde

-Konferansın açılış günü olan- 4

Kasım'da, bir gösterinin yapılma¬

sı kararı alındı. Bu amaçla bir

rapor hazırlandı ve her örgütten

5 kişinin Viyana'ya gitmesi karar¬

laştırıldı. Tevgera Sosyalist a Kur¬

distane Dayanışma Komitesi ola¬

rak bu protesto eylemine katıl¬

dık. Ne ki, Viyana'ya sadece üç-

dört örgütün gidebilmesi ve ora¬

da daha önceden ön çalışmanın

yapılamaması, bu eylemin de cılız

kalmasına neden oldu. Bu ve

diğer birçok eylemin gösterdiği

gibi, yaklaşık 30 kadar örgütün

imzasını taşıyan platformun

toplantı ve eylemlerine çok az

sayıda örgüt katılabiliyor, dolayı¬

sıyla eylemlerde zayıf kalınıyor

ve alınan kararlar gereği gibi yeri¬

ne getirilemiyor. Kuşkusuz

bunun çeşitli nedenleri var. Bu

nedenlerden biri de, bazılarının

bu işe gereği gibi sarılmamalrı ve

kimilerinin de söz konusu çalış¬

maları imzalarla kotarmaya çalış¬

maları, hatta birkaç örgüt adına

birden imza atmaktan kendileri¬

ni alamamalarıdır.

Platformun belli bir ismi yok.

Platformda imzası bulunan örgü¬

tlerin isimleriyle adlandırılmak¬

tadır. Çalışmaların kapsamı

F.Almanya'dır. Son olarak Rızga-

ri Almanya örgütünün katılma¬

sıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Zaaflarına rağmen Kürdistan

sorunuyla dayanışmayı esas alan

platform çalışmalarına büyük

önem veriyoruz. TSK-DK olarak

biz, Birlik Deklarasyonunda

belirtildiği gibi, "her parçada

kendi seyri içinde gelişen ulusal

kurtuluş savaşımında yer alan

tüm yurtsever, demokrat ve

devrimci güçlerle, bunların iç

işlerine karışmadan en yakın

dayanışmanın örgütlenmesi

konusunda çaba harcamayı

"tarihi bir görev kabul ediyoruz.

Ve ilk olarak Kürdistan'ın değişik

parçalarından çok sayıda örgüt

arasında birlikte oluşturulan bu

platformu önemli bir adım sayı¬

yoruz. Ancak platformun eksik¬

lerini aşması, ilkesel bir çerçeve¬

ye kavuşması ve kalıcılaşması,

katılımcı örgütler karşısında

duran bir görevdir. TSK-DK ola¬

rak bu konuda üzerimize düşeni

yapacağız.

Tevgera Sosyalist a Kurdistane

F.Almanya Dayanışma Kom.

leşkeren kolonyalist Xıdır

Jı sehid kırın

Semir Xıdır, di roja

22.11.1986-an de lı bajare

Qamişlo, lı ber mala xwe jı ali¬

ye leşkeren Tırk en tıxûb

(sinor) ve hat şehid kırın.

Dema ku S. Xıdır, lı ba deri bı

malbata xwe re dıpeyiviyan

leşkeren koloniyalist en Tırk

en parazkaren tıxûb Xıdır bı

male ve gulebaran kırın. Xıdır

şehid ket.

Jı bo protestokırına ve

bûver.ı rûreş û tevvanbar,

meşek pek hat, be hejmar kes

beşdare meşe bûn. Lı dıj bûyer

û kırınen leşkeren koloniya¬

list, rık û nefrete xwe dan

div.ırkırın.

.<! -

Jı xwe 15-20 roj bere kuşu¬

na Xıdır, disan hezen koloni¬

yalist lı günde Calûdiye kür

deki din ji şehid kırıbûn.

Dewleten koloniyalist, jı

roja ku Kurdıstane di nav xwe

de par û perçe kirine heta iro

be hejmar kesen me li ser

tıxûb, lı derdora we kuştıne û

dıkujın. . . Carinan wan tıxû-

ben xwe en ku bı dare zore

kışandıne ji nasnakın û eriş

dibin ser perçeyen din. Cari¬

nan ji dema dıkevın tengasiye,

jı bo gelqırırına gele Kurd jı

hev re dewetiyen alikariye û

pıştgıriye dişinin. . .Ew Çax

tıxûban jı nave radıkın û her

vveha jı bo vvan dıjmın yek e:

Evv ji Neteweye Kurd e.

Heta ku koloniyalisten

dagirker (işgalker) lı ser axa

welat bin, de kuşına Xıdır ne

destpek û ne ji ya dawi be.

Yek riyeke rızgariye heye, ku

ew ji, jı welat paqıjkırın û

qewtandına hezen dagirker e.

Tıxûben ku di nav axa vvelat

de hatiye kısandın, pewist e,

ku jı hole ben rakırın. Ew çax

tola (heyfa) Xıdıran tet gırtın.

Ew roj ne dûr e, nez e!

Nûçegihane Qamişlo

Bengin Omeri



DAXUYANİ YA

PDK-I

IKDP" NİN
AÇIKLAMASI

îro hezen peşmergeyen Partiya me KDP erişeka

berfireh û mezın bı çek û topen gıran birin ser
bmgehen Fırqa 38-a leşkere Iraqe. Sereke gıran lı

der dora bajare Zaxo bı ziyana dijmin derbas dibe;
gelek bmgehen wan hatın gırtın. Bı dehan kuşti u

brindaren wan di meydana şer de man.

Geliye Zaxo û cada Transit jı bo Tırkiye ket
dest û kontrola peşmergen Partiya me KDPe. Erişa
iro jı mezmtırin erişen Kurdıstane tet hesapkı-

rın. Hezen leşkeren Iraqe xwe disan kom dıkm u bı
alikariya çeken asmini û balafıran û topen gıran
dıxwazm hesara peşmergan lı ser bajare Zaxo u

cada Transite bışkinın. Ser berdewam dike.

14.11.86

Parti Demokrati Kurdıstana Iraq -Mekteba
Siyasi

Bugün Partimiz KDP'nin peşmergeleri (partizan¬

ları) geniş kapsamlı ve ağır silahlarla Iraq'ın
38. askeri birliğine bir saldırıda bulundu. Zaxo

kenti çevresinde, zorlu bir savaş oldu. Savaş düş¬

manın yenilgisiyle sonuçlandı. Birçok askeri üst

ve cephane peşmergenin eline geçti. Iraq ordusu

savaş alanında onlarca ölü ve yaralı bıraktı.

Zaxo vadisi ve Iraq-Türkiye Transit yolu Par¬

timiz KDP peşmargelerinin denetimine geçti. Ger¬

çekleşen bu saldırı, şimdiye kadar Kürdistan'da

gerçekleşenin en büyüğü sayılabilir. Iraq askeri

güçleri karşı saldırıya geçme hazırlığı içerisin¬

deler. Iraq ordusu, havadan uçak filolarıyla, ka¬

radan tank ve toplarla saldırmak istiyor. Savaş

bütün boyutlarıyla devam ediyor.

14.11.86

Irak Kürdistan'ı Demokrat Partisi politik

Bürosu

DİSK DAVASI SONUÇLANDI

disk yöneticileri ı-ıs

YIL AĞIR HAPİS CEZASI¬

NA ÇARPTIRILDILAR

Beş yıldan beri devam etmek¬

te olan 1447 sanıklı DİSK davası

24 Aralık günü sonuçlandı. Faşist

askeri mahkemesi 274 sanığa 1-15

yıl arasında ağır hapis ve ayrıca

genel gözetim cezası verdi. 1169

sanık da beraat etti. Beraat eden¬

ler arasında, İstanbul eski beledi¬

ye başkanı Ahmet Isvan ve Halk

Evleri Derneği Başkanı Ahmet

Yıldız da bulunuyor.

Sanıklardan sadece Çetin

Uygur (Yeraltı Maden iş başka¬

nı), DEV-YOL üyesi olduğu

gerekçesiyle 15 yıl 8 ay ağır hapis

cezası aldı. 10 yıl ağır hapis ve 3

yıl 4 ay genel gözetim cezası alan¬

larda şunlardir: DİSK genel baş¬

kanı Abdullah Baştürk, Genel

Sekreter A.Fehmi Işıklar, Ali

Rıza Güven, Tuncer

Kocamanoğlu, Kemal Nebioğlu

ve Mukbil Zırthoğlu. Geriye

kalan sanıklar da 1 ile 8 yıl 10 ay

arasında değişen hapis cezalarına

çarptırıldılar.

Ayrıca, Metris Baştabya Askeri

Mahkemesi, verdiği bu hapis

cezalarından başka, Devrimci işçi

Sendikaları Konfederasyonunun

kapatılmasına karar verdi. Kon¬

federasyona bağlı 31 Sendikadan

sadece Devrimci yapı-Iş, Taper-Iş

ve EMAŞ'ın kapatılması rededil-

di.

DİSK davasının sonuçlanması¬

na ilişkin tepki ve protestolar

yurt içinde ve yurt dışında devam

ediyor.

TÜRK-IŞ Genel Kurulu sürer¬

ken, başkan Yılmaz, DİSK yöne¬

ticilerine verilen hapis cezalarını

duyurdu ve yaptığı gündem dışı

kısa konuşmasında "1980'den

buyana tüm sendikal merkezler

DİSK davasını kaygi ile izledi.

TÜRK-IŞ, sendikal faaliyetinden

ötürü, sendikacının yargılanma¬

sına hoşgörüyle bakmaz." Dedi.

Bunun üzerine Salonda bulunan

bazı delegeler de, "TURK-IŞ

raporu da DISK'i suçluyordu"

derken bazılarda " Hükümet isti¬

fa, DISK'e özgürlük" diye

bağırdılar.

DİSK Avukatlarından Ercü¬

ment Tahiroğlu, bu konuda şun¬

ları sövledi: "Bu kararın hukuki

zemini yoktur. Bu kararla, DİSK

kapatıldı demek değildir. Karar

siyasidir. Çalışma Bakanının

geçen haftaki beyanıda bunu gös¬

teriyordu."

Uluslararası Hür işçi Sendika¬

ları Konfederasyonu (ICFTU) da,

DİSK davasına ilişkin şöyle dedi:

"Kararı şiddetle protesto ediyo¬

ruz. Yüksek Askeri mahkeme

ve Türk Hükümetinden kararı

gözden geçirmesini istiyoruz."

HEVİYA GELİ

OKU

OKUT

HEVİYA GEL'İN

DAĞITIMINA KATIL

6 KÜRDİSTANLI KADINA

TOPLAM 48 YIL CEZA

Diyarbakır askeri mahkeme¬

sinde sürdürülen, Devrimci

Demokrat Kadın Derneğinin

davası sonuçlandı. 6 Kürdistanlı

kadına 8'er yil olmak üzere

toplam 48 yıl Ağır hapis ve ayrı¬

ca gözetim cezası verildi. Kürt

kadınları, 12 Eylül öncesi dönem¬

de yaptıkları kültürel faaliyetle¬

rinden dolayı, diğer bir değişle

Kürt olduklarından, 8 Mart Ulus¬

lararası Kadınlar Gününü kutla¬

dıkları, ana dilde eğitim istedik¬

leri için, kendi düşüncelerinden

ötürü ağır cezalara çarptırıldılar.

Bu karar faşist yönetimin

"demokrasiye geçiş" teranesinin

ne kadar boş bir demegoji oldu¬

ğunu bir kez daha ortaya koy¬

maktadır.



KÜBA KOMÜNİST PARTİSİ IILKONGRESİNİ YAPTI

Kongre 30 Kasım-2 Aralık tarih¬

leri arasında 1723 delegenin katı¬

lımıyla toplandı. Tüm Küba hal¬

kının Kongreyi izlemesi için

Kongre çalışmaları TV ve radyo¬

dan naklen verildi.

Komünist Partisi Kongreye

sunacağı program taslağını, Küba

halkına sunmak için Kongreden

10 ay önce çalışmalarına başladı.

Program milyonlarca insan tara¬

fından iş yerlerinde, evlerde her¬

kesin tartışma olanağı bulduğu

bir şekilde tartışıldı. Havana'da 3

gün süren Kongreye 8337 ek ve

değişik öneri sunuldu.

Kongrede ülkenin, sosyalizmin

inşasında karşı karşıya bulunduğu

sorunlar, eksik ve hataları içeren

eleştiriler, yoğun bir şekilde tar¬

tışıldı. Tüm bu sorunlar ve eksik¬

likler Parti Genel Sekreteri

FIDEL KASTRO'nun saatlerce

süren uzun konuşmasında dile

getirildi. Kastro, sosyalizmin inşa¬

sı döneminde komünistlerin

sorumluluklarına değinerek,

ülkenin bir yıl boyunca şiddetli

bir kuraklık sonucu, şeker üreti¬

minde bir milyon ton azalma

olduğunu, dünya pazarında şeker

fiyatlarının düşüklüğü, ekono¬

mik alanda kapitalist ülkelerle

olan ilişkilerdeki dalgalanma-

lar.Dolar, kurlar vs. gibi konula¬

ra değinerek üretimde daha etki¬

li olunması gerektiğini vurgula-

dı.Sosyalist ülkelerle olan ilişki¬

lere de değinen Kastro yararlı iliş¬

kiler sonucu, basta SSCB olmak
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üzere tüm sosyalist ülkelerden

büyük destek aldıklarını ve bu

testekten ötürüdürki, Küba'nın

diğer 3. Dünya ülkelerinin içine

girdikleri güç duruma ve kapita¬

list ülkelere bağlı kalma gibi bir

sorunları olmadığını da bel'^n.

Batı basınında sosyalizm düş¬

manlarının sürdürdükleri bu anti-

komünist kampanyalara da

değinen Kastro, bu tür güçlerin

yanıldıklarını ve kampanyaların

yalana dayalı sahtekerlıklar üze¬

rine inşa edildiğini söyledi. Bu

gün Küba'da temel insan hak ve

özgürlüklerinin teminat altına

alındığını, işsizlik, analfabetizm,

okul sıkıntısı ve yoksulluk gibi

sorunların olmadığını söylerken;

". . .sanayi ve tarım alanında

binlerce tesisi kurduğumuzdan

dolayı sorunlarımız vardır. Elbet¬

te bugün binlerce traktör, maki-

na yapımı alanında üretim yapan

yatırımlara sahip olduğumuz için

sorunlarımız olacaktır. Bizim

sorunlarımız, bu sahip

olduğumuz imkanlardan daha

etkili bir şekilde faydalanmak ve

daha fazla verim almaktır." dedi.

VKP KONGRESİ YENİ GENEL SEKRETERİNİ SEÇTİ

Aralık ayı ilk haftasında topla¬

nan Vietnam Komünist Partisi

Kongresi, Parti içinde önemli

görev değişiklikleri yaparak sonu¬

çlandı. 79 yaşındaki Truong

Chinh'in yerine, Nguuyen Van

Linh Parti Genel Sekreteri olarak

seçildi. Ayrıca Başbakan Pham

Van Dona, Polit Büro üyesi Le

Duc Tho ve Savunma Bakanı Varı

Tien Dung de görevlerinden

ayrıldılar. Bu değişiklikler, Gene¬

ral Chu Huy Nan ve savaş kah¬

ramanı Vo Nyuyen Giap'ın tek¬

rar MK'ye seçilmesini beraberin

de getirdi.

Yeni Genel Sekreter Nguen

Van Linh, bu yıl ölen Le Duan'a

yakınlığı ve beraber çalışmışlı-

ğıyla tanınıyor. 71 yaşındadır.

N.V.Linh Hanoi doğumlu"

olup, henüz 15 yaşıdayken Fran-

siz sömürgecileri tarafından 6 yıl

hapse mahkûm edilmiş, devrim¬

ci mücadelenin boyutlandığı

dönemde Güneyde çalışmış,

1930'ların sonunda Le Duan'la

birlikte Saygon'da parti örgütlen¬

me çalışmalarını yaptı. 1940 yılla¬

rını devrimci çalışmalarından ötü¬

rü hapiste geçirdi.

ABD sömürgeciliği dönemin¬

de Güney Vietnam'da

propaganda şefi idi. Galibiyetten

sonra Ho Chi Minh şehrinde Par¬

ti sekreterliğine getirildi. Ayni yıl

VKP'nin politik bürosuna seçil¬

di. 1977'den buyana sendika hare¬

ketinin üst düzey yöneticiliğini

yapıyordu. Geçen Mart ayında

Vietman'ın ekonomi politikası

konusunda büyük bir konferan¬

sı düzenleyip başkanlığını yap-

tı.Bu konferansta ekonamik poli¬

tika ile ilgili yaptığı konuşmasıy¬

la M.V.Linh çok geniş bir ilgi

uyandırmıştı.



I-KDP İLE KYB ANLAŞMASI

VE KÜRDISTAND'DAKI SAVAŞIMIN BOYUTLARI

Baştarafı Sayfa İde

iki örgüt arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasını esas almıştır.

Ki bu, bilinen nedenlerden dolayı doğaldır da. . Fakat bu durum, anlaşma

metni'nde tarafların emperyalizme karşı mücadele görevlerinin belirlen¬

mesine engel değildir. Ve iki örgüt, bu konuda da ortak bir tesbite varabi¬

lir, anlaşma metni'nin siyasi hedefleri bölümünde pek âla bir belirlemede

bulunabilirlerdi.Hem bu, basite alınabilecek ya da salt "belirleme" dereke¬

sine indirgenebilecek bir mesele de değil. Tam tersine ulusal hareket açısın¬

dan stratejik öneme sahip bir sorundur. Çünkü Kürdistan, bugün, sadece

sömürgeciliğin değil, emperyalizmin de zayıf bir halkasıdır.Ve bir bütün

olarak Ortadoğu'yu hedefleyen emperyalist-gerici komplo ve saldırıların

boy hedefi durumundadır. Güçler dengesinin sürekli kaygan ve hassas bir

yapı arzettiği dünyamızın bu en sıcak bölgesinde, bu zayıf halkanın şu ya

da bu parçasının koparılması bile, bu alandaki dengeyi, doğrudan emper¬

yalist ve gerici güçlerin aleyhine bozacaktır. ABD, NATO'cu ortakları ve

özellikle sömürgeci Türk devletinin, böyle bir değişmeye kolay kolay rıza

göstermiyecekleri açıktır. Dahası, Güney Kürdistan ve Irak'taki radikal bir

değişme, Oratdoğu halklarına, bölge ilerici güçlerine ve Sovyetler Birliğine

karşı önemli bir saldırı rampası olarak kullanılan, Türk ve emperyalist teke¬

llerin arpalığı haline getirilen Kuzey Kürdistan'ın düşüşünü çabuklaştıra¬

cak, dolayısıyla emperyalist ve gerici saldırıların doğrudan hedefi durumu¬

na gelecektir. Basra körfezine uzanan hain planlar, Kerkük ve Musul üzeri¬

ne kurulan senaryolar daha şimdiden bunun habercisidir. Kaldıki ulusal hare¬

ketin, mücadelenin anti-emperyalist yönünü derinleştirmesi, emperyalist

düşmanın ve sömürgeci müttefiklerinin hain tuzaklarına karşı uyanık olma¬

nın yanısıra, bölge düzeyinde kalıcı ittifakların zeminini yaratmak açısın¬

dan da gerekli ve zorunludur. Ki bu, ulusal hareketin bölge ve uluslararası

arenada saygınlığını ve prestijini de arttıracaktır.

Anlaşma metninde, ilk anda göze çarpan diğer önemli bir konu, birliğin,

BAAS rejimini yikmayı amaçlamasıdır:

"Her iki taraf, Baas rejiminin yıkılması için ellerinden geleni yapa¬

caklar.^ . .)"

" Haİk devriminin tüm çalışmalarında, özellikle Irak'lı güçlerle (kas¬

tedilen yurtsever güçlerdir-H.G) dostluk ve dayanışma içinde olunacak."

(Anlaşma Met.)

Hemen belirtelim ki, Baas rejiminin, bir halk devrimiyle yıkılması iste¬

nen, arzu edilen bir şeydir. Böyle bir devrimle, Güney Kürdistan halkımı¬

zın "haklı talepleri" gerçekleşebilir, hatta Irak'da demokratik bir federas¬

yon da kurulabilir. Ne varki, Saddam diktatörlüğünün oldukça zayıflama¬

sına rağmen, hâlâ Irak'da halk devrimine doğru yürüyen ciddi bir alterna¬

tif ya da muhalefet yok. Devrimci-yurtsever muhalefetin en güçlü ve başlı¬

ca odağı, Kürdistan'dır. Bundan böyle ulusal muhalefetin daha da güçleneceği

de açıktır. Ancak Güney Kürdistan'daki sömürgeci boyunduruğun kırıl¬

ması, ülkemizin bu parçasının tümüyle Irak işgalci güçlerinden temizlen¬

mesi dahi, Irak'a bir halk devrimini getirmeyebilir. Ki bu, bugünün koşu¬

llarında büyük bir olasılıktır.

Bu ve benzeri nedenlerden ötürü, başta I-KDP ve KYB olmak üzere,

Güney Kürdistan yurtsever güçlerini, ciddi sorunlar ve sınavlar bekliyor.

Sınavları kazanmak, zorlukları aşarak ilerlemek ise, tarihimizin öğreticiliğine

tekrar tekrar baş vurmayı, kurtuluş hareketinin stratejik yönelimlerini yaşa

mın somut göstergeleriyle sorgulamayı ve gerçekçi olmayı gerektiriyor. Açık

ki, Irak genelinde bir halk devrimini hedeflemek yerine öncelikle, Güney

Kürdistan'ın her karış toprağını özgürleştirmek, yeniden inşa etmek, çok

yönlü saldırılara karşı koyabilecek bir biçimde güçlendirmek, uluslararası

alanda belirli bir yer edinmek için savaşmak ve koşullar olgunlaştığında

bağımsızlığa yönelmek anlamına gelir. Bunun, Irak muhalefet güçleriyle

demokratik halk devrimi yolunda ortak bir savaşım içinde olmayı

yadsımadığı, aksine nesnel olarak ona hizmet ettiği de açıktır.

Stratejik öneme sahip üçüncü bir konu, "birlikler" sorunudur. Anlaş¬

ma metninde buna da yer veriliyor ve şöyle deniyor:

"Kürdistanlı örgütlerin birliği ve Irak'da geniş bir yurtsever cephenin

kurulması için çaba harcanacak." (Anlaşma metni)

Görüldüğü gibi, Güney Kürdistanın temel yurtsever güçleri durumun¬

da olan I-KDP ve KYB, herşeyden önce "birlik" meselesinde mütevazi dav¬

ranıyor, kendileri dışındaki Iraklı ve özellikle Kürdistanlı güçleri görmez¬

likten gelmiyorlar. Ve yukarıdaki alıntıdan anlaşıldığı kadarıyla ikili bir

yaklaşımı esas alıyorlar. Besbelli ki bu, olumlu ve doğru bir yaklaşımdır.

Ancak "Kürdistanlı örgütlerin birliği" ile, nasıl bir "birliğin" amaçlandığı

pek açık değil. Güney Kürdistan ulusal kurtuluş güçlerinin cephe birliği

mi? Örgütsel-siyasal birlik mi? Yoksa ulusal düzeyde bir Çekim merkezi

mi?. . Hiç şüphesiz ki, Güney Kürdistan yurtsever güçlerinin örgütsel-siyasal

birliği, en istenir olanıdır. Fakat kısa sürede bunun üstesinden gelinemiyeceği

açık. Bu nedenle doğru olan, Birincisi üzerinde yoğunlaşmak, Güney Kür¬

distan devrimci-yurtsever güçlerinin ulusal kurtuluş cephesini örmek, böyle

bir cepheyle CUD içinde yer almak ya da CUD'u birleşik bir halk cephesi¬

ne dönüştürmeyi amaçlamaktır.

Diğer yandan, Kürdstanlı örgütler arasında ulusal düzeyde bir eşgüdü¬

mün sağlanmasını ya da bir çekim merkezinin yaratılmasını da, yukarıda¬

ki genel belirlemenin içinde ele almak gerekir. Kürdistan, boydanboya bir

savaş ocağına dönüştürülmüş durumda. . Değişen koşullar, savaşımın çeh¬

resini değiştiriyor. Sömürgeci çıkarların pazarlığı artık tek başına, Kürt ulusal

hareketini boğazlamaya yetmiyor. Bunun içindir ki, sömürgeci diplomasi¬

nin yerini, doğrudan müdahale, saldırı ve tehditler alıyor. Bu ise, her par¬

çada kendi seyri içinde gelişen ulusal kurtuluş mücadelesine tarihi görevler

dayatıyor: Ortak saldırı ve müdahalelere karşı, ortak savaşım ve bunun

kordinasyonu. . işte I-KDP ve KYB birliği böyle bir eksende ulusal bir

organizasyonun yaratılması yolunda etkili bir işlev görebilir, görmelidir.

Kürdistan, tarihinin en önemli, ama karmaşık ve ağır sorunlarla yüklü döne¬

mini yaşıyor. Tarihsel koşulların sunduğu olanaklardan gereği gibi yarar¬

lanabilmek ve savaşımın kazandığı boyutlara denk düşen görevleri omuz-

layabilmek, bir yönüyle, sosyalist, devrimci ve yurtsever güçlerin hayatın

her alanında omuz omuza savaşmalarına bağlıdır. I-KDP ve KYB birliği,

eksiklerine rağmen bu yolda atılmış tarihi bir adımdır.Eleştirel yaklaşımı¬

mızda amaç, "kıssadan hisse çıkarmak" değil; atılan bu ilk adımın, yeni

adımlarla geliştirilmesini kolaylaştıracak bazı stratejik sorunlara dikkatle¬

ri çekmektir. Görev bu tarihi adımı desteklemek, onun pratik örgütlenme¬

si sürecinde tarafların karşılaşabileceği zorlukların giderilmesine yardımcı

olmak ve söz konusu birliğin daha ileri hedeflere vardırılması için samimi

bir çaba içinde olmaktır.

PEYMANA PDK-I YNK

Û LI KURDISTANE QADÛÇARÇOVA ŞER

Weki ku tet zanin xebata "hevkari û yekitiya" ku di nav-

bera Parti Demokrati Kurdıstana Iraqe û Yekiti Niştimani

Kurdıstane de dıhatın domandın, di meha 11-an 1986 an de

bı peymaneke ve pek hat. Daxuyaniya peymane jı se beşen

gıring pekte; ravvestandına sere bırakujiye, di ware leşkeri û

politik de pekanina xebateke yekgırti - xurt û - jı bo "daxwa-

zen di ci de" - xıstına rejima BAAS e.

Beri hertışti, ev peymana ha, ev sere " bırakujiye" ya ku

bı salan e, di nav du hezen vvelatparez de heye dıde rawestan-

dın û yekitiya herdu hezan pek tine û di rewşeke wehaye tay¬

beti de pengaveke gıring û di ci de ye.Jı ber ku lı ser ve bınge¬

hi û di mercen iroyin de ev peşveçûnen ku pek ten - jı bo

iro - jı gelek programan hejatır e. Jı bil ve yeke gele me ye

Kurdıstane bı salen dûr û dırej e, ku di bin sere koloniyaliz-

me û bırakujiye de vvek nan û ave pevristiya "yekitiyek" dibi¬

ne û dıxwaze. Jı aliye din ve, pevajoya vatıniyek mezın û

gıring daye ser mılen hezen şoreşger - welatparez; ev ji bersı-

veke berçav, nefs bıçûk e û di vi wari de ji pengaveke peşketi

ye.

Di jiyane de pekanina ve pengava ha, lı Kurdıstana Başûr

malbarkırın û tengezariye bı aweki gışti de bide rawestan-

dın. Jı nû ve avakırına avahiyan hesa dike û geş dike. Be hevı

û be baweriye jı nav gel radıke û gel hin jindar û çalak dike.

Jı bo şoreşa Kurdıstane û Iraqe moral û bav/ermendiye betır

dike. Imkanen nû çedıke. Di qad û çarçova Kurdistane de

imkanen pekanina navendiya netewi hesa dike. -*



Ev pângava ha ya ku hat avetın, di tekoşina rızgariya nete¬

vvi ya gele me ye Kurdıstana Başûr de pengaveke gelek gıring

e; le pevvist e, ku jı hela hedefen programetik ve hınek peşke-

tın çebın û dıve ku hınek prensıb û rebaz jı nû ve di çav de

ben derbaskırın. Dıve mırov wan ji nû ve diyar bıke. Wek

bı ya me, di daxuyaniya yekitiye de ci nedane tekoşina lı dıj

imperyalizme; bı ditına me, ev yek kemasiyeke mezın e. Le

bele, be guman ev yekiti, ne yekitiya eniyeki ye; ya lec û pır

sen nav du rexıstınan e. Jı ber ve yeke ji, normal e. Le ev revvş,

di daxuyaniya lıhevkırıne de jı vatıniyen tekoşina lı dıj imper¬

yalizme re ne asteng bû. Herdu hez karıbûn di ve babete de

bıgihine bıryareke müşterek. Di beşa armanc û hedefen siya¬

si de, bı hesani karıbûn ve yeke bıdın diyarkırın. Ev doz vveha

ne hesa ye, bı" daxuyaniyeke" ji naye pışaftın. Temamen zıde

vve jı aliye tevgera netevvi ve doz û pırs xwediye ciyeke stra¬

tejik û gıring e. Jı ber ku Kürdistan iro bı tene helboqeke jare

koloniyalizme nin e, helboqa imperyalizme ya jar e ji.U bı

tevi Rohılatanavin bûye hedefen komplo û erişen imperya¬

list û paşverûyan. Di kijan perçeyi de dibe bıla bıbe, şıkestı-

na helboqeke jar, bı avveki verkiri û berçav balans (denge) lı

dıj hezen imperyalist û paşverû tet guhartın. Amerika Yek¬

bûyi, NATO û hevkaren xwe û bı taybeti Devvleta Tırka

koloniyalist, jı reşeke vveha re bı hesayi seri danayine û nabe-

je "ere." Lı Kurdıstana Başr û lı Iraqe guhartıneke rediqal

tesir lı ser Kurdıstana Bakûr ji dike, ku iro hezen Tırk û yen

imperyalist Kurdıstana Bakûr jı xwe re kirine rampayen eri¬

şen xwe yen ku lı Rohılatanavin lı hereme lı dıj hezen paşve¬

rû û anti-imperyalist û lı dıj Yekitiya Sovyet pektinın. Mono-

polen Tırk û imperyalist Kurdıstana Bakûr iro jı xwe re kiri¬

ne mergemin. Di revvşeke weha de, Kurdıstana Bakûr raste

rast dibe hedefen imperyalist û paşverûyan. Planen dûr û direj,

erişen ku heta tengava (boxaza) Basraye û senaryoyen ku jı

bo Kerkük û Musıle hatıne çekırın, jı nıha ve mırov agahdar

dike. Di tevgera netevvi de, tûjkırın û kûrkırına tekoşina lı

dıj imperyalizme, bı hışyarkırına lı dıj dıjmınen imperyalist

û hevkaren vvan hezen koloniyalist re, di qad û çarçova here¬

me de pekanina hevkariyeke domdar pevvist e. U ev yek di

hereme û qada navnetevvi de gırami û prestija tevgera netewi

serbılınd û serfiraz dike.

Di daxuyaniya yekitiye de babeteke din ji tet diyarkirın,

ku evv ji armanc û xebat jı bo xıstına rejima BAAS e:

"Herdu ali ji, jı bo xıstına rejima BAAS çı jı desten vvan

ben de bıkın. (. . .)"

"Di hemû xebaten şoreşa geleride, bı taybeti bı hezen Ira-

qe re (qest hezen peşverû ne H.G.) dostani û hevkari de bet

domandın (daxuyaniya yekitiye)

Em dıxwazın, di ci de bidin diyarkırın, ku bı şoreşeke geleri

xıstına rejima BAAS daxwazeke çak û di ci de ye. Bı şoreşeke

vveha gele me ye Kurdıstana Başûr bıgihe "daxwazen xwe yen

bı ci. " Heta ew çax lı Iraqe federasyoneke demokra

tik ji, kare pekbet. Mıxabın, lı Iraqe bı jarbûna rejima Sad¬

dam re muxalefeteke vveha ciddi û alternativek tüne. Serkani

û navendiya muxalefeta şoreşger û vvelatparez lı Kurdıstane

ye. revvşa muxalefeta netevvi vekiri û berçav e. Le bele lı Kur¬

dıstana Başûr şıkestına nire koloniyalizme, bı avveki gışti ev

perça vvelate me jı bin desten hezen dagirkeren Iraqe rızgar-

kırın û malaştın dibe, ku şoreşa geleri neyine Iraqe.Ev rewş

ha di mercen iroyin de gumaneke mezın e.

Jı ber van û jı hınek sedemen din, di seri de jı PDK-I û

YNKe re û jı hezen Kurdıstane yen vvelatparezen dm re vatı-

ni û berpırsiyariyen gıring dıkevın. Jı bo serketına imtiha-

nan û malaştına asteng û probleman p diroka xwe nücar ve

dersen hindekariye bıgrın.Bere xwe bıdın stratejiken tevge¬

ra netewi, pivanen jiyane yen berçav dıve em jı birnekın. Ev

tışteki gelek vekiri û zelal e, ku di şuna tevayiya Iraqe de

armanc û hedefkırına şoreşa geleri beri hertışti azadkırı-

na her buhusta xaka (axa) Kurdıstana Başûr e. Jı nû ve avakı-

rına vve û lı hember erişen pır ali parastına we pevvist e. Di

vvare navnetevvi de bıbe xwedi prestij. Dema imkanen mer¬

cen serxwebûne çebıbe, dıve mırov di vi wari de pengaven

pozitiv baveje. Ev karûbar ne li dıj hezen Iraqe yen ku jı bo

şoreşa geleri dıxebıtın. Tam zıde vve jı ve hevkariye re hiz¬

met dike. Babeta seyemin jı aliye stratejik ve gıring e, ev ji

pırsa "yekitiye" ye. Di daxuyaniya yekitiye de ci dıde ve babe¬

te û vveha dıbeje:

"jı bo yekitiya hezen Kurdıstane û jı bo lı ıraqe pekani¬

na eniyeke vvelatparez û fıreh xebat bet kırın." ( Daxu-

yaniya Yekitiye)

Wek ku tet ditin, PDK-I û YNK lı Kurdıstana Başûr du

hezen sereke ne. U di babeta yekitiya hezen vvelatparez de

mutewazi ne. Jı dere xwe hezen Iraqe û bı taybeti hezen Kur¬

dıstane jı birnakın. Wek ku lı jor ji hat diyarkırın, ditin û

baweriyeke pır ali jı yekitiye re bıngeh dıgrın. Le bele bı yeki¬

tiya hezen Kurdıstane çı tet xwestın û amaçkırın baş ne diyar

e. Lı Kurdıstana Başûr, di eniyeki de yekitiya hezen rızgarix-

vvazen netewi tet xwestın, yekitiya siyasi û rexıstıni, an ji di

qad û çarçova netewi de nevendiyeke xurt ku karıbe hemû

hezen Kurdıstane yen vvelatparez bıkşine ba hev? Be guman

lı Kurdıstana Başûr yekitiya rexıstıniya hezen siyasi daxwa-

za heri çak û di ci de ye. Le di demeke kurt de di vi wari de

serketın zehmet e. Jı ber ve yeke lı ser xala yekemin karû xebat

kırın baştır e. Lı Kurdıstana Başûr. hunandına eniya vvelat¬

parez û her vveha bı ve eniye di nav CUD de ci gırtın, an ji

CUDe vergerine eniya netewi ya geleri ya hevgırti.

Jı aliyeke din ve, di nav rexıstınen Kurdıstane de, di qad

û çarçova netewi de pekanina komiteke koordinasyon, an

ji navendiyeke bı hez pevvist e. Dıve ev ji, di nav van karûba-

ran de be. iro Kürdistan bı seran ser di nav çeperen sere de

ye. Guhartınen mercan rûçıken tekoşine dıguhurine. Bı tene

û bı sere xwe bazırgani û bazariya hezen koloniyalist, nıkare

tevgera netevvi ya Kurd bıfetsine. Jı bo ve yeke ye, ku diplo-

masiya koloniyalistan bı ker naye û di şuna vve de raste rast

peşkari, eriş û tehdit ci dıgrın. Di her perçeyi de, lı gor peşve¬

çûna tekoşina netewi ya rızgari vatıniyen diroki berpeşe me

dike: Lı hember peşkari û erişen müşterek, tekoşina müş¬

terek û koordinasyona we. . Lı ser ve bıngehe yekitiya ku

di navbera PDK-I û YNK de pek hat kare, di vvare pekanina

organisazyona netevvi de roleke pozitiv bılize û dive bılize ji.

Kürdistan, di diroka xwe de rojen gelek gıring û di deme¬

ke tevli hev de, di bin pırsen gıran de dıji. Dıve tevger, jı merc

û imkanen diroki fede bibine. Lı gor qad û çarçova tekoşine

vatıniyen gıring hılgırın ser mılen xwe. Jı aliye din ve hezen

vvelatparez û şoreşger pevvist e, ku mil di mil de, di her aliye

jiyane de tekoşin bıdın. Yekitiya navbera PDK-I û YNKe bı

kemasiyen xwe ve di vi wari de pengaveke diroki ye. Em bı

ve ditına xwe ya bı rexne " ne jı bo ku jı xwe re paye derxın-

" diyardıkın. Em dıxwazın, ku ev pengava ha ya ku hati¬

ye avetın hin, baş bi ci bibe. Jı ber ve yeke ji bale dıkşinen

ser hınek pirsen stratejik. Vatıni (wezife) pıştgıriya ve pen¬

gava diroki ye. Di ve babete de pırsen ku di pratika rexıstıni

de pekben, dıve mırov jı van re bıbe alikar. Jı ber ku ev yeki¬

ti bıngehe hedefeke peşketi ye, dive mırov bı avveki samimi

alikari û pıştgıriya we bıke.



devrimci moral

Moral, Fransızcadan Türkçe-

ye geçen bir sözcüktür. Türkçe-

ye geçerken amlam değişikliğine

uğramıştır. Fransızca da bu kav¬

ramın esas anlamı, bireylerin aile

ve toplum içindeki davranışları¬

nı belirleyen tüm ilke ve norm¬

ların toplamını kapsar. Kısacası

bu kavramın asıl ve orjinal anla¬

mı, toplumsal ahlak demektir.

Böylelikle bu kavram sınıfsal bir

karekter taşır. Bireyin aile içinde¬

ki davranışları, çalışma yaşamı,

toplumsal ve sınıfsal ilişkilerinde

kendisini gösterir. Sınıfsal karek-

teri gereği, anlamı ve yorumu da

sınıfların politik-ideolojik tavırla¬

rına göre değişir. İnanç moralin

temel kaynağıdır. Onun politik

görüş ve yönlendirilmesidir. Ken¬

dine güvenme ve mücadele dür¬

tüşüdür.

Bilindiği gibi insanlık tarihi bir

mücadele tarihidir. Bu mücadele

tarihine göz attığımızda nice

insanlar, topluluklar, halklar ve

uluslar inaçları uğruna kendi ya

da başka sınıflar adına en büyük

fedakarlıklarda bulunmuşlar.

İnandıkları ya da inandırdıkları

davada canlarını bile feda etmiş¬

lerdir. Günümüzde de bu tür

olaylar az değildir. Yeter ki, kişi

başta kendisine ve davasına inan¬

sın ve güvensin. Ondan sonra aşıl¬

mayan hiçbir engel yoktur.

İnançsızlık güvensizliği, güvensiz¬

lik de moral çöküntüsünü yaratır.

MORAL ÇÖKÜNTÜSÜ

Inaçsızlık ve güvensizlik kişi ve

kitleleri hayal kırıklığına ve gide¬

rek moral çöküntüsüne götürür.

Özellikle siyasi unsurlar, moral

gücünü yitirdiklerinde derbeder

olurlar. Moral gücünü yitirmiş

insanın, dünyayı değiştirme ve

yönlendirme diye bir iddiası ola¬

maz. Yalnızlık ve umutsuzluk içi¬

ne düşer. Özellikle siyasi

gericiliğin egemen olduğu dönem¬

lerde, moral çöküntüsü, kişi ve

giderek kitleleri sarar. Demokra¬

tik ya da nisbi demokratik bur¬

juva iktidarları dönemlerinde,

devrimci potansiyelin yüksek

olduğu sıralarda, buna ilgi ve sem¬

pati duyanlar, kitle halinde dev¬

rimci mücadeleye katılmış olur¬

lar. Mücadele sürecinde devrim

ci hareketlerin geçici yenilgiler

aldığı ve gericiliğin iktidara

egemen olduğu dönemlerde,

rahat koşullarda harekete katılan¬

lar büyük bir moral çöküntüsü¬

ne uğrarlar. Gerici dönemin bu

zor koşullarına dayanamazlar ve

yine kitleler halinde devrimci

hareketlerden uzaklaşırlar. Lenin,

bu gericilik dönemlerini şöyle

açıklıyor:

"Gericilik yıllan (1905-1910).

Çarlık zafere ulaşmıştı. Bütün

devrimci partiler ya da muhale¬

fet partileri ezilmişlerdi. Siyaset

yerine durgunluk, yılgınlık,

bölünmeler, dağılmalar, davayı

terk ediş, ahlaksızlık geçmişti.

Felsefi idealizme doğru artan bir

eğilim görülüyordu; gizemcilik,

karşı devrimci bir ruh halinin

büründüğü kılıktı. Ama aynı

zamanda, devrimci partilere ve

devrimci sınıfa, son derece yararlı

bir tarih diyalektiği dersi veren,

siyasal savaşı yılmadan yürütme¬

yi onlara anlatan ve öğreten de,

bu büyük yenilginin kendisidir.

İnsan gerçek dostlarını felaket

anında tanır. Yenilgi, ordular için

iyi bir okuldur." (Yeni Tip Pro.

Par. S.89)

Lenin'in çizdiği bu siyasal tablo

üzerinden yaklaşık 80 yıl geçme¬

sine rağmen, günümüzde de hala

geçerliliğini koruyor. 1980 ve

sonrası Kürdistan ve Türkiye'de

devam eden toplumsal ve siyasal

gelişmeler Lenin'in bahsettiği

yenilgi dönemine ne kadar da

benziyor ! 1980 yılında faşist cun¬

ta iktidara el koyduğunda, kitle¬

ler arasında bir panik başladı.

Dağılma, safları terk etme, bölün¬

meler ve dökülmeler birbirini

izledi ve hala da devam ediyor.

Kitlelerde moralsizlik had safha¬

ya ulaştı. Dökülmeler, savrulma¬

lar bir bütün olarak hareketleri

sardı, hiyerarşinin her

basamağına tırmandı. Eskiden var

olan kimi kof örgütler süreç içe¬

risinde tamamen ortadan silindi.

Kimilerinin de sadece isimleri kal¬

dı, "bu büyük yenilgi"den ders

çıkaramıyanlar bu süreç içerisin¬

de bir adım bile ileriye gidemedi-

ler.

Gericilik ve yenilgi yıllarında,

her ne kadar davayı terk etme,

dağılma, inanr dik ve moral

çöküntüsü koşulları ister istemez

olgunlaşıyorsa da, bu olumsuz

etkileri aşağıya çekmek, asgariye

indirmenin devrimin stratejik,

taktik hedefleri ve bunlara bağlı

örgütlerin örgütlenme anlayışı ve

düzeyine de bağlıdır. Eğer Kürdis¬

tan ulusal kurtuluş savaşı, günü¬

müzün genel ve ülkenin özel ve

somut koşullarına göre

değerlendirilip

proğramlaştırılsaydı ve bu somut

koşullara göre bir örgütlenmeye

gidilseydi elbette ki, 1980 yılı ve

sonrası Kürdistan devrimci

demokratik hareketindeki tahri¬

batın boyutları bugünkü düzey¬

de olmayacaktı. Ve buna bağlı

olarak bugün kitlelrin içinde

bulunduğu davayı ter etme,

umutsuzluk ve moral çöküntüsü¬

nün boyutları daha dar ve düşük

olacaktı.Elbette ki, ulusal ve

toplumsal davanın bu denli zarar

görmesinin bir sürü ciddi neden¬

leri var. Bu ciddi nedenlerden bir

kaçına değinmek gerek. Bizce bu

nedenlerden birincisi, sakat ve

yanlış örgütlenme anlayışından

geliyor. Oluşturulan örgütler

Kürdistan ulusal kurtuluş savaşı¬

na öncülük edecek örgütler

değildi. Sömürgeci burjuva devle¬

tinin temellerine yönelip yıkacak

biçimde ve nitelikte örgütler oluş¬

turulamamıştı. Türkiyede verilen

demokrasi mücadelesinde Kürtler

adına sol muhalefet biçiminde

örgütlenmişlerdi. Bu anlayış ve

karekterden oluşan örgütler

elbette ki, 12 Eylül Faşist darbe¬

sine karşı direnmeyi değil, sistem¬

li geri çekilmeyi bile başaramadı¬

lar. Dahası bu kof, sakat ve boş

yapıyı kitlelere olduğu gibi değil,

başka biçimlerde tanıttıklarından,

12 Eylül'le birlikte gerçek durum

açığa çıkınca, kitlelerde ve hatta

örgüt yapılarında moralsizlik ve

dağılma büyük boyutlara ulaş¬

tı.Yeterli bilince sahip olmayan

binlerce insan hayal kırıklığına

uğrayarak, davayı terk etti. Ken¬

di başına kalan bu insanlar cun¬

tanın belasından kurtulmak için

türlü kılıklara hüründüler. Boş-

vermışlık ve her türlü kötü alış¬

kanlık yaygınlaştı.

Faşizmin iktidara el koymalın¬

dan buvana devrimci hareketler

kitlelere alternatif gösteremediler.

Bu umutsuzluk döneminin şartla¬

rını iyi değerlendiren sömürgeci

burjuva partileri kurtarıcı rolüne

hüründüler, "umut kapısı" açıl¬

dı diye gözler yine oralara çevril¬

di. Kimi sol partiler de "demok¬

rasi" adına kitlelere bu burjuva

partilerini alternatif olarak sundu¬

lar.

DEVRİMCİ MORAL
DİRENMEKTİR

Devrimciler ve özellikle komü¬

nistler, yaşamın her alanında,

mücadelenin en sert ve ağır koşu¬

llarında fedakarca ve hiç çekinme¬

den en önde savaşırlar. Mücade¬

lenin diyalektik yasalarını iyi kav¬

radıkları için, bu savaşta zaferle

birlikte, yenilginin de

olabileceğini hiçbir zaman akıl¬

dan çıkarmazlar. Yenilginin en

zor ve çetin koşullarını hesaba

katarak, mücadeleye ve savaşa

katılırlar. Bunun içindir ki, yenil¬

ginin en zor koşullarında, tek

başına bile kalsalar davaya olan

inanç ve güvenleri sarsılmaz. Hic

bir işkence türü yenilgi ve kayı¬

plar komünist morali çökerte-

mez. Devrimci mücadele tarihin¬

de bunun binlerce somut örnek¬

leri vardır. Kürdistan, Vietnam,

ispanya, Afrika ve Latin Ameri¬

ka'da aslanlı hücreler, çarmıha

germeler ve modern işkence aygı¬

tları devrimci inanç ve morali

çökertememişlerdir. Toplu sür¬

günler imhalar onları ülkelerin¬

den koparamamıştır. Bununla

birlikte devrimciler olağanüstü

insanlar değil; fakat bilinçli, karar¬

lı kendisine ve haklı davasına

inanmış olmaları onlara üstün bir

moral ve direnç gücü sağlar. Dev¬

rimci insan, yenilgiden sonra

"herşey bitti", "bu işin sonu yok¬

tur", "benden bu kadar" Vb. söz¬

ler diyemez. Lenin'in işaret ettiği

gibi "bu yenilgiden" ders çıkarır.

Bu deneyim ışığında yeniden

kollarını sıvar ve mücadeleye

devam eder. Düşmana boyun

eğmez, teslim olmaz. Mücadele¬

yi bırakmak teslim olmak demek¬

tir, işte devrimci moral ve inan¬

cın '.ağladığı üstünlük; zorlu düş¬

mana karşi her dönemde, dörıe-

mın koşullarına uygun örgütlü

mücadeleyi değişik Lıeırn ve

d u /.evi erde sürdürmektir.



Tırkiya ve nıvisara ha beri di kovara Roja VVelat de bı nave

semıvisa " LI KURDISTANA DANİNA PIRSA NETEVVİ"
hatı bû vveşandın. Nıha ji bı hınek fırehkınn û guhartına vve

re, em de nıvisare jı vve xwendevanen xwe yen heja re bı

kürdi peşkeş bıkın. Serkariya Heviya Gel

PIRSA NETEWİ

III

Le bele, ev naye vve mane ku tevgera çina

karkere Kurdıstane, di pevajoya şoreşa

demokratik a netevvi de tekili û hevkariya

xwe bı gunndiyen xızan re peşve nabe û jı bo

hatına serkarine (hukma) bı merani û bı bır¬

yar xebat nake, naxwaze vvek şoreşa Vietna-

me û Çine be navbeyn şoreşa demokratik a

netevvi di bıngehe xwe de ku kare diktatori-

ya proleteryaye dibine,bı karina geleri ya

demokratik" ve girenade û serfiraz nake. Bı

rasti ev yek jı iro ve lı peş çina karkere Kur¬

dıstane, armanc û vatıniyeke dirokiya dûr û

dırej e. Le xwestına çina karker a ku bı rızga-

riya netevvi re, rıgariya cıvaki serfiraz bıke,

tışteki din e. Ev daxwaza vve, di pevajoka

tekoşineke be hempa de û di tevger û bûye-

ren hezen soreşeeren netevvi de. di rexıstına

pratik û di zanabûna bırevebırıne de pekani¬

na hebûna hezek berçav ne ayni tışt in. Evv

daxwaza tevgera çina karkere Kurdıstane ku

hedefen şoreşa sosyalist peşbcr dike, ne lı dıj

pcrspcktiva programa hedefen şoreşa demok¬

ratik a nctewi ye. Bı tcmami zıde vve, pevves-

tiya pekanina programeke ku kara çina kar¬

ker bı gundiyen xızan re, burjuvaziyen bıçûk

en bajari û burjuvazive netevvi ku " dıxwaze

bazara Kurdıstane bıgre deste xwe" tewr dıgre

û hedefa vve heye. Ku di ve pevajoya tekoşi¬

ne de revvş lı gel proleteryaye ye û lı dıj hezen

lıhevhati, duru û be bıryar e. imkanen nû der-

dıkeve hole û dıve ev ben bıkaranin. Di ve

babete de ditmen lidere Gine Amilcar Cebral

gelek heja ne:

" Di dema mesafe stendın û peşveçûna

tekoşina rızgari de, pevvist e, ku mırov xwe-

diye kar û menfîeten cûda-cûda bine ba hev,

dıjitiyan kem û hel bıke, jı bo rızgari û peş-

veçûne, hedef û armancen müşterek şan

bide." ( A. Cahral, Son. Kon. Teori Y. r. 60)

Le heger mırov karina geleri ya demokra¬

tik, di şûn û dema şoreşa demokratik a nete¬

vvi de bıke hedef û şan bide, beri her tışti jı

burjuvaziye bıçûk beşeke bide tirşe. Qezenç-

kırına burjuvaziye netevvi ye ku zordariya

netevvi dibine û jı bo " destxıstına bazare"

dıkeve nav tekoşine gelek çetin dibe. Heta bı

ihtimaleke mezın kare bıbe asteng. Jı ber van

sedeman evv qad û çinen cûrbe cûren ku lı gel

rızgariya netevvi ciye xwe dıgrin, " hedefen

kar a vvan a müşterek" tet inkar kırın. Jı ber

ku burjuvaziye netevvi, jı seri ve dızane, ku

karineke vveha xwediye naverokeke anti-

kapitalist e û lı dıj kar û menfieta çina vve ye.

Na, PPKK di programa xwe de vveha dıde

diyarkırın, ku deriyeki "karina geleriya

demokratik" jı hezen demokratik en nete¬

vvi re, yani jı burjuvaziye netevi re ji vekıri-

ye ("Di peşengiya çina karker de, lı ser bın¬

gehe hevkariya karker û gundi karina ku

hemû hezen demokratik û netevvi di nav de

ci bıgrın" ev mane derdıkeve.), evv çax mırov

nıkare jı karineke vveha re qala "diktatoriya

proletartaya rasti" (yani karina demokratik

a geleri) bıke. Jı levv re karina demokratik a

geleri di rasti û bıngehe xwe de rasti (tekabû-

la) temambûna qonaxa şoreşa demokratik a

netevvi dike.

PIRSA HEVKARIYE

Pırsa hevkariyan (itifaqan) jı pırsa şoreşe

ya stratejik yek e. Lı gor qonaxen şoreşe yen

stratejik ten diyarkırın. U h gor qonaxen cûr¬

be cûr en şoreşe yen ku mercen diroki û abo-

riyen berçav en ku hedefen stratejik didin

diyarkırın; lı gor vvan forma xwe dıgre. iro

qonaxa stratejik a şoreşa me, şoreşa demok¬

ratik a netevvi ye. Qonaxa duyemin a ku lı



pey şoreşa demokratik a netevvi tet, şoreşa sos¬

yalist e. Di her du qonaxan de ji, ci gırtına

hezen hevkar babeten tekiliyen navbeyna

vvan, xwerû cüda û bı ferq in. jı ber vvan sede-

man pevvist, e ku mırov ferqen navbeyna teki¬

liyen hezen çini yen şoreşe, di pevajoyen cüda

de ci û şela hezen hevkar, lı gor meyilen şoreşa

demokratik a netevvi û lı gor birûbavveriyen,

rızgariya netevvi lı doze binere û je re lı çare-

serkırınan bıgere.

Di dema şoreşa rızgariya netevvi de, dıjiti

û berberiya netevvi xurt û hakim e. Di ve

deme de burjuvaziye Kurd ye hevkar, axayen

xwedi ax û hezen paşverû, lı dıj daxwaza serx-

vvebûn û azadiya gele Kurd in. Lı gel devvleta

koloniyalist a Tırk û imperyalizme ci gırtı-

ne û dıgrın. Le, çina karker, gundi, burjuva¬

ziye bıçûk e bajari û ye ku xwedi du qerek-

ter e, burjuvaziye netevvi, jı ber revvş û qek-

rere xwe ye berçav, dıxwazın nire koloniya¬

lizme bet şıkestın, hebûna imperyalizme lı

vvelat bet malaştın (paqıjkırın), şoreşa axe bet

pekanin û dıxwazın, ku cıvat bıkeve riyeke

serbıxwe - demokratik û peşketi. Di qonaxa

yekemin a şoreşa rızgariya netevvi de ya heri

gıring û bıngehin ev e, ku daxwaz û heviyen

hemû çin û qaden ku dıxwazın jı bin nire

koloniyalizme rızgar bibin û hevi û daxwa-

zen vvan yen cüda cüda di hedefeke müşte¬

rek de bine ba hev û vvan tebıgihine, ku rız¬

gariya netevvi, bı pekanina eniyek (cepheki)

ancax kare bı serkeve. Dora yekemin peka¬

nina eniya demokratik a netevvi ye.

Le ev, bes lı gor gıringiya diroki ye û lı gor

hedefen stratejiken şoreşa Kurdıstane tespi-

teki politik e.Le faktoren ku encame (netice)

diyar dike, bırexıstına politikaya ye. Mesela

hema hema hemû rexıstınen Kürdistani kem

- zede lı ser pevvistiya eniya demokratik radı-

vvestın. Heta bı avveki dılşevvıti propaganda¬

ya vve ji dikin. Le pıraniya vvan ne durıst in.

Yen ku zede bazırganiya vvi kari dikin, kar

û menfieta xwe ya reformist bı ser ya gel re

dıgrın, lı hınek derdor û qaden din, bı hınek

hevkaren reformist re hevkariye pek Tinin.

Hınek ji, xwe bı xwe eni elan dikin û peş lı

riya pevajoya eniya demokratik a netevvi

dıgrın. Le mıxabın, evv lı ser nave " sosyaliz-

ma zanısti" lı ser nave çina karker dikin. Hal-

bû ku çina karkere Kurdıstane bı hevkare xwe

gundiyen xızan, burjuvaziye bıçûk û burju¬

vaziye netevvi re lı ser hedefen stratejik en

şoreşe, pevvist e, ku di eniya demokratik a

netevvi de ben ba hev. Dıve lı gor ve tespita

jorin taktikan peşve bibin. Be guman di mer¬

cen iroyin de, di riya pekaina eniyek de, lı dıj

reformistan û lı dıj sekterizma " çep" dıve

mırov bı bıryar be, le dıve mırov pıçek nerm

û fıreh be ji.

Jı bil ve yeke azadiya Ereb, Tırk, Ermeni,

Asuri û gele din en ku lı Kurdıstane dıjin ji

bı rızgarkırına Kurdıstane ve gıredayi ye. U

evv ji hevkare şoreşa me ne. Jı ber ve yeke ji,

dıve vvan gelan ji qezenç bıkın, jı bo ku bıke-

vın nav eniya demokratik a netevvi, dıve kar

û xebat bet kırın.

Jı aliye din ve Kürdistan koloniyeke per-

çekıri ye. Di qonaxen tevili de dıji, le disan

jı bo hemû perçan di rojeve de qonaxa şoreşe

ya diroki, şoreşa demokratik a netevvi ye. Lı

gel vve, lı her perçeyi tekoşina rızgariya nete¬

vvi peşve dıçe û dıgihe gehineken nû. Lı ser

hev tesir dikin; tesir dıhelın. Ev revvşa ha bes

û bı tevi jı şoreşa Kurdıstane re qezenç nayi-

ne, jı bo yekitiya netevvi û Kurdıstaneke ser-

bıxwe, yekbûyi û demokratik ji mercan çedı-

ke. Gıringiya doze di hereme û qad û

çarçova netevvi de hin zede dike. Le ev yek

di eyni wexte de lı Rohılatanavin menfieta

hezen imperyalist, koloniyalist û hevkaren

vvan yen paşverû ji tehdit dike. Tırs û lerz lı

ser vvan çedıke. U jı ber van sedeman ji, vvek

ku gelek caran di diroke de hatiye ditin, nıha

ji erişen müşterek di rojeve de ye. Devvleta

Tırk a faşist, evv " sinoren" Kurdıstane ku lı

gor planen imperyalizme hatıbûn parvekırın

ji nas nake û eriş dike û dıxwaze hin ji vvan

sinoran fıreh bıke. Ev yek iro bı avveki eşker

lı ber çav e.

Dema ku tekoşina netevveye Kurd xurt

dibe û peş dıkeve, erişen hezen koloniyalist

- paşverû yen müşterek destpedıke. Evv kom¬

plo û erişen hezen koloniyalist - paşverû di

eyni pivan û dozaje de nebe ji, disan tesir lı

ser perçeyen din dike. Di nav sinoren perçe-

yeke de gındorkırına (ablûqekırına) tekoşina

rızgariya netevvi erişan kem nekıriye û neda-

ye ravvestandın. Temamı zıde vve hin ji kar

û xebata hezen koloniyalist hesa (asa) kıriye.

iro Kürdistan, di qad û çepereke şereki be

hempa de ye.Guhrandınen ku lı hereme pek

ten, kare jı erişen hin mezın re imkan û ihti-

malan çebıke.

Le tırs bere mirine nagre. Evv hezen ku eri¬

şen dıjmın yen muştevvrek bışkine û paşve

baveje, hezen Kurdıstane yen xwerû bı xwe

ne. Vatıni, bı ve yeke bavveri anine, nıgek zû

tedbiren rexıstına vve pekanine. Jı bo her per¬

çeyi, hevkare şoreşa Kurdıstane, hezen rız-

gariyen netevvi yen perçeyen din in. Tespit

kırına tekıliyan, alikari, pıştgıri û hunandı-

na rexıstıniya hevkariyan e. U di pratike de

pekanina formen vvan e. Be guman, hezen rız-

gariyen netevvi dıve sencvvebûna xwe baş bıpa-

rezın û ji dıjiti û berberiya nav devvleten kolo¬

niyalist, bı avveki şehreza fede bibinin.

Rızgariya her perçeyi, disan de di vve per-

ça ku gele me tede tekoşin dıde û di bin peşen-

giya hezen vvi de pek bet. Ji ve yeke re guman

tüne. Jı ber ku vveha be.şıkestına nire kolo¬

niyalizme, lı dıj erişen dıjmın en müşterek,

jı bo rexıstın û hunandına berxwedan û paras-

tınek müşterek, pekanina yekitiya netevvi,

peşvebırına zıman û çan, di nav hezen demok¬

ratik en netevvi de pekanina tekiliyen jindar

û heta pekanina organizasyoneke netevvi re

astengek tüne. Bı temami terse we peşveçû¬

na tevgera netevvi, lı gor mercen hereme yen

berçav, lı gor imkanen ku mırov karıbe fede

jı nav dıjiti û berberiya dıjmın bibine û men¬

fieta perçan û ya gışti, ber bıhev bine, paralel

bımeşine, evv çax imkanen pengaven peşketi

pek tet. U evv çax, mırov kare ber lı vvan pev-

çûnen ku kul û brinen gıran û mezın di dil

û cıgera tevgera netevvi de vekıriye ji, derman

bıke û bıkevvine. Riya heri rastirin ji ev e.

Weki ku me di ve nıvisara xwe de bere ji

dabû diyarkırın, revvşa perçebûna Kurdısta¬

ne, lı her perçeyi xwerû, lı gor peşveçûna teki¬

liyen koloniyalizme yen abori û coğrafi, şore-

şen vvelaten koloni û koloniyalist ber bı hev

tine. Heta jı bo hezen şoreşe û demokrasiye

mercen tekoşina müşterek en berçav pek tine.

Ev revvşa ha ya berçav hezen demokrasiye yen

lı vvelaten koloni dike hevkare netevveye Kurd

ye heri heztırin. Jı ber ve yeke, jı hezen hev¬

karen Kurdıstana Bakûr yek ji, çina karkere

Tırkiye û hezen demokrasiye ne. tekoşina li

dıj faşizme û koloniyalizme ketiye nav hev

û gıringiya tekoşina müşterek hin ji gıringtır

û blıntır dike.

Jı heleke din ve, tekoşina rızgariya nete-

vviya netevveye Kurd, perçek jı pevajoya şore¬

şa cihane ye. Jı vve naye qetandın. Di seri de

sistema sosyalist, hezen rızgariyen netevviyen

vvelaten gıredayiye imperyalizm û koloniya¬

lizme ku lı dıj imperyalizme û koloniyaliz¬

me şer dikin û çina karkeren cihane xweza

hevkaren şoreşa me ne. Le ev naye vve mane

ku vveki hınekan jı qral ji betır qralist bin. Di

nav qad û çarçova pevajoya gıştiya şoreşe de

dıve politikayeke serbıxwe û bı qerekter bet

efrandın û ajotın. Politikayeke vveha serbıx-

vve û be gıredayi ne lı dıj hedefen me yen stra¬

tejik e. Jı bil ve, hezen cihane yen aştixwaz

- demokrat, evv kes û sazgehen ku maf û aza-

diyen mırovan dıparezın, dosten gele me ye

Kurdıstane ne. Di tekoşina rızgariya netevvi

de, jı bo pıştgıri û alikari stendına van hezen

dost, dıve fede û kara pevajoya şoreşa cihane

tavviz neye dayin û mırov di ve politikaya de

xwedi perspektiveke fıreh be.

DAWI

GELl XWENDEVANEN HEJA!
DAWIYA NIVİSARA ME YA "PIRSA NETEWİ" HAT. EM DE

Di DEMEKE GELEK NEZİKTİRİN DE VE NIVİSARA XWE YA

HA BI HEV RE BI ZIMANE KURDÎ ü TIRKİ Di BRUŞÜREKE

DE ÇAP 0 BELAV BIKIN.
EM BAWER IN;KÜ EW HINEK KESEN KU BI KURDl TE-

VAYÎYA NIVİSARE BI DEST NEXISTI BÜN 0 NEXWENDÎ-
BÜN; DE EV CAR DIVAYIYA TEVAYİYA NIVİSARE 0 XWEN-
DINE BİBİNİN. EW XWENDEVANEN ME YEN KU BI KURDl
NIZANIN 0 BI TIRKİ DIZANIN; DE EW Jİ DIVAYİ 0
GENGAZÎYA XWENDINA NIVİSARE BI DESTXINİ

DEĞERLİ OKUYUCULAR!

KÜRTÇE OLARAK ŞİMDİYE KADAR ORTA SAYFADA YA¬

YINLADIĞIMIZ "PIRSA NETEHI" BİTTİ. BU SERİ YAZIYI
EN KISA ZAMANDA TÜRKÇE VE KÜRTÇE OLARAK BİR
BROŞÜR HALİNDE YAYINLAYACAĞIZ.

ŞİMDİYL 'KADAR BİR BÜTÜN OLARAK YAZIYI BİR ARA¬

DA GÖREMEYENLER; BU FIRSATI BULACAKLAR. BUNUN

DIŞINDA KÜRTÇE AZ BİLEN YA DA BİLMEYEN OKUYU¬

CULARIMIZ DA OKUMA İMKANINA KAVUŞACAKLARDIR.
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ÖĞRENCİ HAREKETİ

YASAKLAR ZİNCİRİNİ KIRIYOR

DEMOKRATİK ÖĞRENCİ

HAREKETİ GELİŞİYOR

12 Eylül darbesiyle birlikte

faşizm, Tüm kurum ve kuruluş¬

larda olduğu gibi, üniversite ve

yüksek okullarda da kurumlaşma

faaliyetlerine girişti. 1950'lerden

buyana Türkiye ve Kürdistanda

gelişen olaylar karşısında tavırsız

kalmayıp, akademik ve demokra¬

tik taleplerin yanısıra, anti-

emperyalist mücadelede de aktif

olarak yerini alan toplumun bu

dinamik kesimi, 12 Eylül faşizmi¬

nin boy hedeflerinden biri oldu.

Binlerce öğrenci işkence çarkla¬

rından geçti. Yüzlercesi şehit

oldu. Sağ kalanlar fişlendi ve oku¬

ma, çalışma haklarından mahrum

edildi.

1981'de çıkarılan YÖK yasa¬

sıyla üniversite ve yüksek okullar

bilim yuvası olmaktan çıkarıldı.

Yüzlerce öğretim üyesinin işine

son verildi, ders kitapları

değiştirildi; öğrenci yurtları birer

cezaevine, üniversiteler asken kış¬

laya döndü. Öğrenci gençlik apo-

litikleşmeye yöneltildi. Faşizm

basın.yayım kurumları ve üniver¬

sitelerdeki uygulamalarıyla ken¬

disine uygun insan tipleri şeki¬

llendirmek istedi, istiyor.

Ancak, tarihi gelişim çarkını

geri çevirmek mümkün olmuyor.

1984'den buyana üniversite

öğrencileri bu baskılara ve anti¬

demokratik uygulamalara dur

demek için, demokrasi mücade-

lesindeki yerlerini yeniden alma¬

ya başladılar. Tüm yasaklara ve

baskılara karşın kendi örgütlen¬

melerini oluşturmaya başladılar.

Ve küçümsenmeyecek eylemler

örgütlediler. Bugün sayıları 70'i

aşan özerk öğrenci dernekleri

akademik-demokratik haklar için

mücadele ediyor. Y'emek boyko¬

tlarından açlık grevlerine kadar

varan birdizi eylemler geliştiri-

yor.Biryandan da bu öğrenci der¬

neklerini bir çatı altında toparla¬

yıp ortak güçlerini birleştirmeyi

planlıyor ve bunu çıkardıkları

yayınlarda tartışıyorlar.

iki yıldan beri sabırla ve inatla

örgütlenmeye çalışan üniversite

ve yüksek okul öğrencileri üze¬

rindeki baskıların birikimi artık

tahammül edilmez aşamaya var¬

mıştır. Sadece 1984-85 öğretim

yılında YÖK'ün 44. maddesinin

uygulanması sonucu 40 Bin

öğrenci okullardan uzaklaştırıl¬

mıştı. Gelecek kuşkusu ve anti

demokratik uygulamalar

öğrencileri bunaltıyordu.

YÖK'ÜN 44. MADDESİ
NEDİR ?

"* Sınıf geçme sistemi esas¬

tır. (öğrenci bir alt sınıftan kalan

bütün derslerini başarmadığı süre¬

ce bir üst sınıfın sınavlarına gire¬

miyor.)

*Derslere devam zorunludur.

*Normal öğretim süreci içeri¬

sinde okullardan mezun olamı-

yanlara, okullarını bitirebilmeleri

için; 2 yıl süreli okullarda 1 yıl,

4 yıl süreli okullarda 2 yıl, 5 ve

6 yıl süreli okullarda 3 yıl ek süre

tanınır."

İNTİHAR OLAYI VE

GELİŞEN EYLEMLAR

Nihayet 44. Maddenin kurban¬

larından biri olan, Marmara Üni¬

versitesi Hukuk Fakültesi

öğrencisi Isa Tanrıverdi'nin 23

Ekim günü intihar etmesi bardağı

taşıran son damla oldu. Ve bir dizi

protesto eylemleri sonucu 3

Kasım'da İzmir'den 4Kasım'da

İstanbul'dan Ankara'ya doğru bir

grup öğrenci yürüyüşe başladılar.

Yürüyüşçüler ellerinde 10 Bin

imzalı dilekçe ile YÖK'ün 44.

Maddesinin değişmesini, öğrenim

harçlarının kaldırılmasını ve

öğrencilere verilen kredi mikta¬

rının arttırılmasını istiyor,

komuoyunun desteğini almak

için de, tüm baskıları göyüsleye-

rek, böylesi bir eylem türünü

seçiyorlardı.

YÖK'ün 44. Maddesi uyarın¬

ca, öğrenim gördüğü MÜHF'den

ilişkisi kesilen I.Tanrıverdi 23

Ekim günü kaldığı Altunizade

Erkek Öğrenci Yurdunda intihar

etti. isa'nın ölüm haberi üzerine

yurttaki öğrenciler saat 03 "e kadar

yurt binası önünde oturma eyle¬

mine geçerek YÖK'ü protesto

ettiler. Ertesi gün Hukuk Fakül¬

tesi ve Teknik Eğitim Fakültesi

öğrencileri, polisin baskılarına

rağmen derslere girmediler ve

Hukuk Fakültesinin kapısına

siyah bir çelenk bırakarak olayı

protesto ettiler. 27 Ekim Pazar¬

tesi günü protestolar

yoğunlaşarak devam etti. Çeşitli

üniversitelerden gelen 1000 kadar

öğrenci Sultanahmetteki Rektör¬

lük binası önünde toplandılar.

Rektörlüğe siyah çelenk bırakan

Cemal Polat ve Kazım Polat

polistarafından gözaltına alındı¬

lar.Polis öğrenci kitlesini

dağıtmak istediysede protesto

eylemi Rektörle görüşünceye

kadar devam etti. Öğrenciler daha

sonra Cerrahpaşa astahanesine

gidip ölen arkadaşlarının cenaze¬

sini almak üzere topluca yürüyü¬

şe geçtiler. Sultanahmet'ten

Cerrahpaşa kavşağına kadar yürü¬

yen öğrenciler, polis tarafından

saldırıya uğrıyarak dağıtıldı. Ve

isa'nın cenazesi öğrencilerden giz¬

lenerek, memleketi olan Eskişe¬

hir'e götürülmek üzere alilesine

tedslim edildi.

Demoklesin kılıcı gibi

öğrencilerin üzerinde sallanan

YÖK'ün 44. Maddesi ve diğer

anti-demokratik uygulamalar

öğrenciler arasından artık can

alma noktasına varmasıyla başlı-

yan protestolar, Kasım ayı başla¬

rında bir üst noktaya sıçradı. 3

Kasım günü Eğe ve Dokuz Eylül

üniversiteleri öğrenci dernekleri

öğrenci dernekleri yönetici ve

üyelerinden oluşan bir grup

öğrenci izmir'den; 4 Kasım günü

istanbul'daki değişik öğrenci der¬

neklerinden 15 kişilik bir grup

öğrenci istanbul'dan Ankara'ya

doğru yürüyüşe başladılar.

Yürüyüşçüler uğradıkları tüm

kasaba ve şehirlerde, kendilerini

karşılıyan gazeteci ve politikacı¬

lara sorunlarını anlatarak kamuo¬

yundan geniş destek sağladılar.

Eskişehir'de I.Tannverdinin

mezarı başında buluşan iki

öğrenci grubu daha sonra Anka-

raya vardılar. Ellerindeki 10 Bin

imzalı dilekçeyi "millet meclisi"

başkanına sundular.

Bu arada yürüyüşçü öğrencileri

Ankara'da karşılamak üzere

M.M. önünde biriken öğrenciler

arasından 5 kişi "gizli örgüt" üye¬

si olduğu gerekçesiyle gözaltına

alındı. Polisin bu eylamde "gizli

örgüt" parmağı olduğu iddiasıy¬

la eylemi provake etme girişim¬

leri sonuç vermedi. Evren'in , "12

Eylül öncesine döneriz" türün¬

den gözdağı lafları gibi, anık "giz¬

li örgüt-bd-" teraneside kitlelerin

demokrasi istemlerini engelliye-

miyor.

Olayların boyutlanması ve

burjuva muhalefet partilerinin de,

şurasından burasından eyleme

sahip çıkar görünmesi üzerine,

YÖK harekete geçti. 21 Kasım

günü yaptığı toplantıda, gelişen

öğrenci muhalefetini törpülemek

için, Ara Sınav Yönetmeliğinde

değişiklik yaparak, 1985-86

öğretim yılında ara sınavlarda

(vize) not ortalaması %40'ın altın¬

da olduğu için yılsonu sınavları¬

na katılamamış ve bu nedenle

okuldan uzaklazştırılmış

öğrencilere "Telafi Ara Sınav

Hakkı" tanıdığını açıkladı.

Kuşkusuz ki, ne telafi ara sınav¬

ları ve nede YÖK'ün 44. Madde¬

sinin değişmesi öğrenci sorunla¬

rına radikal çözüm getirmeyecek¬

tir. Ve kuşkusuz öğrenciler, Tür-

kiyede tüm anti-demokratik

uygulamalar son bulmadıkça;

yani, en geniş yığınların taleple¬

rine cevap veren demokratik bir

iktidar Faşizmi tahttan indirme¬

dikçe bu sorunların devam

edeceğinin bilincindedirler.

Ancak bugün yasaklar zincirin¬

den birer halka koparmak uğruna

verilen mücadele küçümsenme¬

meli. Kitlesel katılımla yürütülen

savaşım ve elde edilen başarılar

öğrenci gençliğin birlikteliğini

sağlıyacak ve demokrasi mücade¬

lesinde aktif bir güç kaynağı ola¬

caktır.
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YENİ TİP PARTİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Leninist parti, sınıf

mücadelesinin tüm biçimle¬

rine önderlik yapabilecek

yetenekte bilinçli, disiplinli

bir örgütlenmeyi

hedeflediği için işçi sınıfı¬

nın en bilinçli, en ileri, en

fedakar ve en aktif kesim¬

lerine dayanmak zorunda¬

dır. Bu olgu, işçi sınıfının

içinde bulunduğu nesnel

koşullardan; kapitalizmin

eşitsiz gelişme yasasının

yarattığı dengesizlik sonu¬

cu, işçiler arasında var olan

çeşitli gelişme farklılıkları¬

nın gözönüne alınmasından

kaynaklanıyor. Gerçekten

de, işçi kitlelerinin ağır

çalışma koşulları ve aşırı

sömürülmeleri nedeniyle

entellektüel bilgilerini geliş¬

tiremedikleri kapitalist bir

toplumda, işçilerin önemli

bir kesimi bilinçsiz ve az

bilinçli kalırken, bir kesimi

de sınıf bilincine varmakta¬

dır. Bu kaçınılmaz objektif

olguya uygun hareket eden

yeni tip işçi sınıfı partisi,

dayandığı sınıfın ancak bir

kesimini; yani en ileri

unsurları örgütlemeye git¬

mektedir. Zaten kapitalist

toplumda hiç bir par-

ti,dayandığı sınıfın tümünü
kucaklayamamaktadır.

Örgütlenmeye en yatkın
sınıf olan proletarya bile

tüm sınıfı kapsayacak bir

parti oluşturma olanakları¬

na sahip değildir. Parti,

ancak örgütlediği bu sınıf

bilinçli unsurlar vasıtasıyla

geniş işçi kitlelerini etkili-

yebilir ve onlara yol göste¬

rebilir.

Bu yüzden Lenin, sınıf

kavramıyla parti ilişkisini

açıklarken şöyle diyordu:

"Biz bir sınıf partisiyiz ve

bu yüzden de, hemen

hemen sınıfın tümü. . .

bizim partimizin liderliği

altında hareket etmeli,

mümkün olduğunca sıkıca

bizim partimize

bağlanmalıdır. Ama kapita-

lizimde bütün sınıfın, ken¬

di öncüsünün, kendi sosyal-

demokrat (komünist-

H.G.)partisinin bilinç ve

faaliyet düzeyine

çıkabileceğini sanmak

Manilovizm ve 'kuyrukçu-

luk' olacaktır. (Lenin, Bir

ad. ileri iki ad.geri. s.75)

Leninist parti, işçi sınıfı¬

nın en ileri, en bilinçli ve en

atılgan gücü olarak öncülük

görevini, olayların gelişi¬

mindeki temel yönelimi ve

gelişimin sonuçlarını önce¬

den tesbit ederek, her

zaman olaylara yön verme¬

ye çalışarak yerine getirir.

Bu anlamda parti, politik

mücadelesini, işçi sınıfının

kendiliğinden gelme müca¬

delesi düzeyine indirgeme

yerine, onu iktidar için

mücadeleye, sosyalizm

davasına kanalize etmeye

çalışır.Bu amaçla parti, geli¬

şen olayların önemini

zamanında kavrayarak,

olayların kuyruğuna takıl¬

ma yerine, işçi kitlelerinin

arkasından gitme yerine,

onların mücadelesinin en

önünde yürür.Bunu, kitle¬

lerin kendiliğinden gelme

çıkışların içine girerek hare¬

ketin başına geçmeye ve bu

çıkışları doğru bir yola

kanalize etmeye çalışarak

sağlar. Lenin bu konuda "

Her genel demokratik

sorunun ortaya konma¬

sında, keskinleştirilmesin-

de ve çözümünde herkes¬

ten önde gitme görevini

unutan, sosyal-demokrat

(Komünist-H.G) değildir."

diyor.(Işçi sınıfı Par. Üze¬

rine s. 195)

İŞÇİ SINIFI PARTİSİ

YALNIZ İŞÇİLERDEN

OLUŞMAZ

Leninist bir partinin, işçi sını¬

fının öncü partisi olması, onun

yalnızca işçi sınıfı kökenlilerden

oluşabileceği veye işçilerin sayısal

olarak çoğunlukta olmalarının

her zaman gerekli olacağı şeklin¬

de anlaşılmamalıdır. Marksist-

leninist bir bir parti, kuşkusuz

saflarına işçi sınıfından ve sınıf

mücadelesinden gelme devrimci¬

leri almaya özen gösterir. İşçile¬

rin parti içindeki oranı ve nitelik

düzeyleri gibi partinin sosyal bile¬

şimi ile sınıf karekteri arasında

sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle,

işçi oranını ve onların nitelikle¬

rini sürekli yükseltmek için par¬

ti, her dönem yoğun bir çaba har¬

car. Mücadeleye katılan en ileri

işçileri, özellikle devrimci ilkele¬

re bağlı, denenmiş ve politik

bakımdan gelişmiş yetenekli işçi¬

leri partiye almak için titiz ve cid¬

di çalışmalar yürütür.

Bununla birlikte, işçi sınıfının

ideolojisini benimsemiş ve üyelik

yükümlülüklerini yerine getirme¬

ye hazır, yoksul köylü ve küçük

burjuva kökenli unsurların parti¬

ye katılması, onun işçi sınıfı par¬

tisi olma niteliğine gölge düşür-

mez. Özellikle kapitalizmden sos¬

yalizme geçiş çağında, ulusal kur¬

tuluş dalgasının kabarması ve

yurtsever hareketin sosyalizmle

birleşme eğilimi, işçi sınıfı parti¬

lerine değişik birçok toplumsal

tabakadan unsurların katılması

için uygun koşulları

sağlamaktadır. Gelişmiş kapitalist

ülkelere özgü bir gelişme sürecin¬

den henüz geçmemiş bağımlı ve

sömürge ülkelerde, leninist par¬

tiler, ulusal kurtuluş ve sosyalizm

amaçları doğrultusunda, işçilerin

yanında küçük burjuva ve köylü

kitleleri arasında örgütlenme

çalışmalarını yürütüyorlar. Bu

nedenle, yalnızca işçilerin parti

içindeki oranını veri olarak

almak, bir partinin sınıf niteliğini

ortaya koymada yetersizdir. Bu

önemli faktör ile birlikte asıl ola¬

rak bir partinin proleter karekte¬

ri, öncelikle işçi sınıfının konu¬

munun kesin ve net bir biçimde

savunulması, marksist-leninist

ilkelere bağlılığın korunması,

devrimci teorinin ülke koşulları

düzeyine yaratıcılıkla uygulan¬

ması ve doğru bir politik çizginin

sürdürülmesi yeteneği ile belirle¬

niyor.

ÖNCÜLÜK,
mücadele süreci
içinde kazanılır

Bir partinin kendini işçi sınıfı

nın öncü partisi olarak ilan etme¬

si, O'nun öncü olduğu anlamına

gelmez, öncülük kağıt üzerinde

değil; mücadele içinde alınır.

"Kendini 'öncü', ileri karakol

diye adlandırmak yeterli

değildir. Önde yürüdüğümüzü

tüm öteki birlikler kabul edeceği

ve kabul etmek zorunda kalacağı

gibi de davranmak gereklidir. . ."

diyor Lenin (a.g.e.,S.195)

Devrimci bir partinin niteliği

ile ilgili bazı karekteristik özellik¬

ler daha kuruluş sürecinde kendi¬

sini gösterir. Partinin net bir

program ve örgüt anlayışı ile

kurulup kurulmadığı, ideolojik

olarak zayıf veya sağlamlığı,

doğru bir politik çizginin izlenip

izlenmediği ve yöticilerinin

yeteneği gibi olgular, bir partinin

niteliğini belli ölçüde ortaya

koyabilir. Ancak yine de bir par¬

tinin, işçi sınıfının gerçek bir

öncü partisi olabilmesi, doğal ola¬

rak bir süreç sorunudur. Bu

niteliğe tam olarak kavuşabilme¬

si için bir hareketin siyasi gelişme,

örgütlenme ve olgunlaşma aşama¬

sından geçmesi gerekiyor.

Genel olarak partiler, gelişme¬

lerini üç evreden geçerek tamam¬

larlar. Birinci evre propaganda

dönemidir; marksist-leninist teo¬

rinin formüle edilmesi,

propagandasının yapılması, ideo¬

lojik birlik temelinde kadroların

olgunlaştırılması ve örgütlenme¬

ye koyulmasıdır, ikinci evre, par¬

tinin geniş kitlelere yayıldığı, işçi

ve emekçilerin eylemlerini yön¬

lendirmeye başladığı dönemdir.

Bu dönemin başarıyla tamamlan¬

ması halinde, sosyalist ideolojinin

işçi ve emekçi hareketiyle bütün¬

leşmesi sağlanır. Üçüncü evre ise,

partinin yalnız işçi ve emekçile¬

rin bir kesimini değil; artık geniş

halk kitlelrini peşinden sürükle¬

meye yetenekli, gerçek bir siyasi

güç haline geldiği dönemdir.

Ancak bu evreler biribirlerin-

den kaba çizgilerle ayrılmaz. Öze¬

llikle devrimci kabarmanın

yükseldiği dönemlerde evreler içi¬

ce geçebilir ve bir evre tamamlan¬

madan başka bir evreye geçme

zorunluluğu doğabilir. Böylesi

durumlarda partiler, ideolojik

eğitim çalışmalarını ve kadroların

geliştirilmesini hızlandırarak

ortaya çıkabilecek /.aaf ve eksik¬

likleri gidermeye ça]ı>ırlar.
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Günümüzde, Libya'ya saldıran, Suriye'ye saldırı zemini yarat¬

maya çalışan, İran'a gizli silah satışı yaparak elde ettiği gelirlerle

Nikaragua'daki meşru demokratik yönetimi devirmek için karşı-

devrimci kontraları CIA denetiminde eğitip besleyen ve müttefiği

Türkiye kanalıyla Kerkük-Musul petrollerine kavuşmak isteyen

ABD'nin, yaptıklarının ve yapacaklarının daha iyi anlaşılması için,

eski bir CIA ajanı olan Ralph Me Gehec'in itiraflarını okuyucula¬

rımıza sunmayı uygun gördük. Bu yazı daha önce Küba'daGran-

ma adlı bir dergide yayınlanmıştı. Biz İsveççeden Türkçeye çevi¬

rerek veriyoruz.
Heviya Gel Redaksiyonu.

BİR CIA AJANININ İTİRAFLARI

Ben, CIA hesabına 25 yıl çalış¬

tım. Bir zaman O'nun ana ama¬

cının, doğru dürüst bir haber

alma örgütü gibi, dünyada

demokrasiyi korumak olduğuna

inandım.CIA'nın Vietnam sava¬

şı döneminde giriştiği operasyon¬

larda gördüğüm öldürme, terör

ve vahşet olaylarından sonra inan¬

çlarımda değişiklikler başladı. Bu

ve daha önce de Tayland'da

edindiğim tecrübeler beni ilk çıkış

noktamı değerlendirmeye itti. Bu

değerlendirme sonucu şu kanıya

vardım: CIA gizli haber alma

örgütü değildir. Ancak, Başbaka¬

nın dış politikasını yürüten uzun

bir koludur.

Öyleki, halk iktidarlarına

sahip ülkelerin iktidarlarını devir¬

mek için, faşist diktatörlere ABD

emperyalizminin yardımlarını

yetiştiren çalışmalar sürdürmek¬

tedir. ABD kongresine ve Ame¬

rikan halkına yönelik bilgilendir¬

meler ise, yanlış ve yanlı infor-

masyonlardan oluşmaktadır.

Vietnam savaşı döneminde bu

işler en açık bir biçimde yapıl¬

dı.Şimdi de ABD, dünyanın

değişik ülkelerinde sürdürdüğü

bu tür savaşlarla, Amerikan asker¬

lerine kamuoyunun desteğini

sağlamak için komplolar hazırlı¬

yor. Vietnam savaş tarihi tekrar¬

dan yazılmaya çalışılıyor.Doğal

olarak, gelecek saldırı planında

hadef Latin Amerikadır.

ABD'yi kontrol eden güçler,

amaçlarına kavuşmak için, Viet¬

nam savaşının haklı bir savaş

olduğunu; sadece istemsizlik ve

kararsızlığın başarıya engel teşkil

ettiği düşüncesine tüm Amerika

halkını inandırmaya çalışı¬

yor. Vietnam yenilgisinin

lO.vılmd.ın beri, Vietnam savaşı

hakkındaki kanıyı değiştirmek

için voğun bir kampanya başlat¬

tılar.

Ben 1^52'de CIA ajanı olarak

göreve başladım. Ve 1977'de

ayrıldım.Tüm bu dönem içerisin¬

de, gizli operasyonlar (DDO)

bölümünde çalıştım. DDO

kamuoyu tarafından iğrenç hile¬

ler bakanlığı diye isimlendirilmiş¬

ti.

Gizli operasyonlar bölümü,

genel olarak, ABD yanlısı yöne¬

timlere destek verme veya

ABD'nin politikasına karşı olan

yönetimlerin devrilmesi için işler

yürütür.Bu operasyonlar, ekono¬

mik, politik, psikolojik ve asker¬

sel olarak uygulanır.CIA dün

Vietnam'da bugün de Nikara¬

gua'da tüm bu gizli savaş yöntem¬

lerini kullandı, kullanıyor.

CIA tüm bu operasyonlardan

sonra hazırladığı raporlarda

"ABD ile hiçbir ilişkisi yoktur,

yerli muhalefet güçler veya düş¬

man bir gurup tarafından yapıl¬

mıştır" diye bahseder.Ayrıca

CIA bu operasyonlar için tüm

becerisini kullanarak her seferin¬

de suçu başkalarına yüklemek

için izler bırakır. Sahte doküman¬

lar yaparak, "komünist silah"

ulaşımı planlıyarak, resimlerde

sahtekarlıklar yaparak, sahte

mektuplar yazarak; kısaca tüm

dolandırıcılık metodlarını kulla¬

narak dünyada ABD'nin terörle

ilgisinin olmadığı ve terörizme

karşı savaştığı imajını yaratmaya

çalışır.

CIA'daki ilk 15 yılımda bu tür

işler hakkında çok az bilgiye

sahiptim.Ve örgütün bir misyon

örgütüne benziyebileceğini, dün-

vada demokrasi ve dini koruma¬

ya çalıştığına inanmıştım.Bize bu

soğuk savaş döneminde SSCB bir

düşmandan öte, bir şeytan olarak

kavratılmıştı.Biz kendimizi

demokrasinin kurtancısi olarak

çağrılmış insanlar olarak görüyor¬

duk.

VİETNAM'DAKİ OLAYLAR

CIA 1959'da Güney Viet¬

nam'da sadece 2.000 gerillanın

olduğunu ve bunların halk

desteğinden yoksun olduklarını

bildiriyordu. Oysa 1967'de

CIA'de Sam Adams ile Westmo-

reland istihbarat subayı arasında

çıkan tartışmada 300 ila 600 Bin

gerilla gücünden bahsediliyordu.

Tüm bu tartışmalara rağmen ne

CIA ve ne de başkabirileri

FNL'nin askeri gücünün bu

kadar çarpıcı bir biçimde

çoğalmasının mantıklı bir açıkla¬

masını yapmaya cesaret edemedi¬

ler. Eğer güçlü bir halk desteğine

sahip değil idiyse; nasıl olduda 8

yılda bu ilerleme kaydedildi?

Neydi Vietnam'da olan? Niçin

yalan söyledik? Pentagon belge¬

lerini okumayıncaya kadar

gerçeği ben de bilbiyordum. Bel¬

gede Milli Güvenlik

Danışmanlığı 1954'de CLA'ye Ho

Chi Minh'e karşı anti-komünist

bir alternatif yaratma direktifi

vermişti. Milli Güvenlik

Danışmanlığının belgeleri ayrıca,

Güney Vietnam pazarının ve

yeraltı madenlerinin ekonomik

kontrolünün ABD'nin hakimiye¬

tine alınmasının ana hatlarını

veriyordu.

Fransızların 1954'de Dien Bien

Phu'daki yenilgisinden sonra,

Cenevre Konferansında 300 Gün¬

lük gibi uzun bir ateşkes kararı

alında. Bu süre içinde Vietnam

halkı Kuzey'de veya Güney'de

oturmaya karar verecekti. Bu

dönem CIA için önemli bir fırsat

oldu. CIA Ngo Dinh Diem'i

ABD'den getirip Güney Viet¬

nam'da Hükümet başkanı olma¬

sını sağladı.Fakat CIA Vietnam

halklna da güvenmiyordu. Bu

nedenle tüm planlarımızı, Kuzey

Vietnam'da bulunan, Fransızlar

dan yana tavır takınan ve din

azınlık durumunda olan Katolik¬

leri kışkırtmak üzerine hazırla¬

dık. Onların Güney'e taşınmala¬

rını sağlamak için çaba harcadık.

CIA bunları Diem hükümetine

bağlı polis ve askeri güç olarak

kullanmak istiyordu.

Bu plan gereğince CIA grupla¬

rı Kuzeye giderek katoloklerin

yoğun olduğu bölgelerde bildiri¬

ler dağıttılar. Bu bildirilerde,

ABD'nin bu bölgeye Atom bom¬

bası atacağı ve sonucunda

doğacak facianın korkunçluğu

anlatılıyor ve panik yaratılıyordu.

Ayrıca Vietnam Komünist Partisi

adına sahte dokümanlar basılarak,

ateşkes sonrasında katoliklere

karşı sert önlemler alınacağı

propagandası yaygın bir şekilde

yapılıyordu. Bildirilerde anlatılan

durumlar o kadar ürkütücü idi ki,

bildiri dağıtımından bir gün son¬

ra Güneye olan göç 3 katına çık¬

tı. CIA Güneye göç edenlerin yol

masraflarını karşıladığı gibi, para

ve iş vadediyordu. Böylece kısa

bir sürede yaklaşık 800.000 insan

Güneye göç etti. Bunlar basın

vasıtasıyla dünya kamuoyuna,

özgürlük arayışı için komünizm¬

den kaçan insanlar olarak tanıtıl¬

dı ve propaganda malzemesi ola¬

rak kullanıldı.

Bu yanlış beyanlar, Amerika

halkını savaş boyunca yanılttı,

gerçeği öğrenmelerini engelledi.

Ama Başbakan Eisenhovver, çok

sonraları, yazdığı anılarında "eğer

Cenevre anlaşmasında karar altı¬

na alınan seçim kararı uygulan¬

saydı, Vietnamlıların % 80'inden

fazlası Ho Chi Minh'e oy vere¬

cekti" diye gerçeği açığa vurmak

zorunda kalacaktı. Ama savaş

süresince CIA, Amerikan halkı¬

na, Güney Vietnam'daki seçmen-

larin % 98'inin Diem hükümeti¬

ni desteklediği yalanını yutturdu.

Devanı sayfa 15' te
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GÜNEY AFRİKA:
yapmalarını, sömürge halkı daha

çok sömürme imkanlarını

doğurdu. 1888 yılında tüm maden

ocaklarını ellerinde bulunduran

şirketin sahibi ingiliz kapitalistle¬

rinden Cecil Rhodes idi ve bu

şahıs, aynı zamanda Kap sömür¬

gesinin başbakanıydı. Aynı şir¬

ket, tüm yeni keşfedilen altın böl¬

gelerini de koltrolü altında tutu¬

yordu.

Ocakların işlemesi, çok büyük

bir işgücünü gerektiriyordu. İlk

yıllarda yaklaşık 30.000 Afrikalı

altın bölgelerine göçetti. En

büyük amaçları, çalışıp silah

almak ve kendilerini Hollandalı¬

lara karşı savunmaktı. Çalışma

şartları çok zor ve aldıkları para

çok azdı.

Afrikalı işçiler, ilk grevini 1882

Aralığında gerçekleştirdi. 100

kadar Afrikalı ocak işçisi maaşla¬

rının düşürülmesine karşı greve

gittiler. Maden ocakları bölgesin¬

de binlerce Afrikalı işveren tara¬

fından aynı bölgede zorunlu yer¬

leşime tabii tutuldu. Bu süre, 12-

28 ay arasında değişiyordu.Bu

süre zarfında G.Afrikalı

bulunduğu yeri terk edemiyor

(bugün de aynı). Bu kadar Afri¬

kalının bir arada oturması, onla¬

rın kollektif hareket etmesini ve

eylemde bulunmasını

kolaylaştıracağını düşünen

sömürgeciler, işçi bölgesinde

gözetleyici ve "asayişi düzenleyi¬

ci" karakollar kurmuşlardır.

İngiliz emperyalistleriyle

Hollandalı sömürgeciler arasında,

G.Afrika'nın zenginlik kaynakla¬

rı hesabı üzerine büyük bir savaş
çıktı. 1899 - 1902 savaşını İngiliz

emperyalistleri kazandı.

Fakat birçok sömürge ülkeler¬

de olduğu gibi, İngiliz sömürge-

cileriyle Hollandalı sömürgeciler

Afrikalılara karşı, tüm çıkar çeliş¬

kilerine rağmen birlikte savaş¬

tılar.

Siyah işçilerle beyaz işçiler ara¬

sında ayrıma gidilmiş; bu konu¬

da ırkçı kararlar çıkarılmıştı.

Beyaz işçiler, siyah işçiler kar¬

şısında bazı özel ayrıcalıklar için

grevlere giriştiler ve en sonunda

1913'lerde beyazların sendikası,

işverence kabullendi. Siyah işçi¬

lere daha az para ödenmiş olma¬

sı, işverenin siyah işçilere

rağbetini arttırıyordu.Bu, beyaz

işçilerin tepkisine ve ırkçı göste¬

rilere yol açıyordu.

Siyah işçiler her dönemde sen¬

dikal hakları için, çeşitli grevler¬

de bulundu, birçok can verdi.

Sömürgeci zulmün en acısını

yaşadı.

Irkçılık politikası, Hollandalı¬

lar arasında yaygındı. Çoğu

Hitler'in nazist partisine sempa¬

ti duyuyordu. İngiliz emperyalis¬

tleri karşısında yenik düşmeleri

onları, Afrikalıyı aşağılamaya ve

ırkçılığa götürdü.

Yüzde beş oranını kapsayan

Afrikalının sınırlı oy hakkı, geri

alındı. Afrikalının oy hakkı hiç

yoktu. 1948 yılında, Hollandalı

nazistler hükümet oldular.

Irk ayrımcıliğina dayalı bu

politikalarını gerçekleştirmek için

gerekli yasaları çıkardılar. 1956'da

iş piyasası üzerine çıkardıkları bir

yasaya göre, bir Afrikalı yasal ola¬

rak işçi sayılmaz ve bu yüzden de

işveren ve hükümetçe yasal sayı¬

lan sendikalara üye olamazlar

deniliyordu. Hükümetin bu

kararlarını kabullenmeyi red

eden sendikalar birlikte hareket

ettiler ve ortak bir sendikalar

birliğini oluşturdular. (SACK-

TU)

Hükümet güçleri, Afrikalı'yı

daha iyi kontrol altında tutabil¬

mek için özel kimlik yasaları

düzenledi. Bununla Afrikalı nere¬

de olursa olsun ırkçı yönetimin

gözetimi altındaydı.

Siyahlar,adeta özel bölgelere

hapsedilmişlerdir. Beyaz azınlığa

verilen politik vatandaşlık hakla-

i rından hiçbiri, siyah çoğunluğa

tanınmamıştır.

EMPERYALİZM VE

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika, Afrika ülkeleri

arasında en zengin olan ülke. Zen¬

ginlik kaynaklarının büyük bir

kısmı, beyazların yaşam düzeyi¬

ni arttırmaya ayrılmıştır.Afri-

ka'da yaşayan beyazların yaşam

düzeyi, dünyada en yüksek oran¬

dadır. Bir beyazın ortalama geli¬

ri yaklaşık 1500 dolar iken, Afri¬

kalının 100 dolar düzeyindedir.

G.Afrika diğer emperyalist ülke¬

lerden silah yardımı alıyor ve

modern silah sıkıntısı çekmiyor.

Bazı Afrika ülkelerinin ulusal

kurtuluş savaşlarını başarıyla

sonuçlandırması, emperyalist

ülkelerin G.Afrika'ya silah satışı¬

nı yoğunlaştırdı. Başta Fransa,

ingiltere ve ABD en gelişkin

modern silahları G.Afrika'ya sat

makta büyük "cömertlik" göster¬

mişlerdir.

Bugün G.Afrika, B.Almanya,

Fransa ve ABD ile olan ortak

çalışmaları sayesinde, kendi nük-

ler silahını üretecek düzeye gel¬

miştir. Atom silahları, füzeler gibi

modern silahlara G.Afrika, sade¬

ce ülkedeki siyah çoğunluğun

kurtuluş mücadelesini bastırmak

için ilgi göstermiyor. Onun diğer

önemli görevi, emperyalizmin

Afrika kıtasındaki saldırgan kara¬

kolu olmaktır.Ve Afrika kıtasın¬

da bu kıta halkının bağımsızlık

mücadelesini boemaktır.

Yabancı sermaye, Afrika'da

kendine iyi bir pazar bulmuştur.

Tüm yabancı şirketler, ırkçı

yönetimin politikasını benimse¬

yerek sömürüden pay alıyor.

Çünkü onların emperyalist çıkar¬

ları bunu gerektiriyor. Güney

Afrika'da yabancı sermayenin

başını, (1972 verilerine göre) % 58

ile ingiltere, % 15 ile ABD ve bun¬

ları B.Almanya, Fransa ve Japon¬

ya izlemektedir.

IRKÇILIĞA KARŞI
MÜCADELE

G.Afrika halkı uzun bir müca¬

dele deneyimine sahiptir. Daha

1912'lerde kurulan ulusal hareket

(ANC) bugün bile Afrikalıların

ulusal kurtuluş mücadelesinin

çekirdeğini oluşturmaktadır.

Süreç içerisinde örgütün mücade¬

le yöntemleri, amacı önemli

değişikliklere uğramıştır. İlk

yıllarda ANC içinde işçi sayısı

fazla değildi. Din eğitimi görmüş

papazlar ve ayrıca öğretmenler,

memurlar ve az sayıda köylü

ANC'nin tabanını oluşturuyor¬

du. O yıllarda, daha çok ingiliz

hükümetine gönderilen dilekçe¬

lerle yetiniliyordu. Fakat ANC,

ulusal bilincin gelişmesine öncü¬

lük eden ilk örgüt olmuştur.

Yapılan en önemli iş G.Afrika

dillerinden en büyükleri olan

Xhosa, Zula, Soto ve Tsavana

dillerinde bir gazete çıkarmaktı.

Siyah işçilerin çoğunluğu

endüstriyel ana Comerial (ICU)

çatısı altında örgütlenmişlerdi.

ICU,1919'da kuruldu. Endüstri¬

nin gelişimiyle işçi sınıfı da güçle¬

nip örgütleniyordu.Böylece

1921'lerde G. Arfika Komünist

Partisi kuruldu.Komünist Parti¬

nin ulusalcılıkla-ırkçılık arasında

açık belirlemeleri olmaması ve

siyah işçilerin, siyah oldukların¬

dan değil, sadece işçi oldukların¬

dan sömürüldükleri tespitiyle

ortaya çıkması, ona çok şey kap-

bettirdi.

İkinci Dünya savaşından son¬

ra, Afrika kıtasında bir uyanış,

bilinçlenme göze çarpıyor.

1943'te ANC, programını açıkli-

yordu. Genel eşit oy hakkı

kullanma, ülke gelirinin yeniden

dağılımının yapılması, özgürce

yaşama hakkı, yerleşim yerini seç¬

me hakkı, ayrımcılık politikasına

son gibi maddeler, ANC progra¬

mında ver alıyordu.

G. afrikalılar yaşamın her ala¬

nında örgütleniyorlardı. 1944

Yılında G. Afrikalı gençlik örgü¬

tü kuruldu. Örgüt içinde,

1958'lerde ANC'nin politikasına

karşı çıkan grup, ayrılarak Pan

Afrikan (PAC)'i oluşturdular.

Maden ocakları işçilerinin ikin¬

ci Dünya savaşından daha örgü¬

tlü olmaları, mücadeleyi boyu-

tlandırıyordu. Afrikalı maden

ocağı işçileri birliğinin yönettiği

^1944'te kurulmuştu) grevlere,

yübinlerce madenocağı işçisi

katıldı. Grev bir hafta devam etti.

Polisin, greve silahlı saldırısı

sonucu, binlerce Afrikalı hayatı¬

nı kaybetti. Maden işçilerinin gre¬

vi, mücadelenin temel taşını belir¬

ledi. Maden ocakları, G. Afri¬

ka'nın can damarıydı ve mücade¬

lenin odak noktasıydı.

Hollandalı nasyonalistlerinin

iktidarı ellerinde tutmaları, ANC

ve diğer ulusal kurtuluş örgütle¬

rine zorlu yıllar yaşattı. ANC ve

diğerleri o yıllarda legal çalışıyor¬

lardı.

1960'larda, Afrikalılara özel

kimlik düzenlenmesini içeren

yasaya karşı yapılan gösteri ve

yürüyüşler, bu örgütlerin "vatan

haini" ilan edilmelerini ve yasak¬

lanmalarını beraberinde getirdi.

ANC'nin önde gelen kadroları

mücadeleyi yaygınlaştırmayı ve

silahlı mücadeleyi

proğramlaştırdı ve 1961'de ANC,

silahlı birliklerini oluşturmaya

başladı. Silahlı birliklerin başın¬

da bulunan NelsoaMANDELA

şu anda ırkçı rejimin zindanların¬

da müebbet hapis cezasına çarp¬

tırılmış bulunmaktadır. Buna

rağmen ırkçı rejime karşı müca¬

dele gün geçtikçe gelişip güçlen¬

di. Ve ırkçı rejimi tehdit eder

konuma vardı.

Devam Edecek



CAND U PİSE

TER U CIWAN

Günde Mıstan ü Murtazan

ciranen hev in. Ev her du

gund ji, jı eşira Botiyan in. Di

dema serihıldana Şex Seid de

seroke eşira Botiyan, Eme

Faro bû. E. Faro, bı tevli eşi¬

ra xwe ve bû leşkere Şex Seid

û lı dıj koloniyalisten Tırk

sere gıran da.

Di günde Murtezan de her

kese ku deste vvi dare tufenge

dıgırtın, çeken xwe gırtıbû û

ketıbû çiya, bûbû leşkere Şex

Seid. Di gund de tene kal, jın

û zarok mabûn.

Di kel - kela havine de rojek

cendermeyen Tırk der û dor

lı günde Murtazan gırtın. U

seroke cendırman Serbas

Sinan bı hınek cendırman ve

ket nav gund. Cendırme, deri

bı deri, mal bı mal geriyan û

çıqas jın, zarok, kal û pir

hebûn, hemûyan anin lı bin

gund komkırın û lı vvan dan,

denge vvan, qijin û zarinen

vvan dıçûn ezman.

Serbas Sinan, jı cendırman

re şot:. . .
"Meren vvi gundi hemû lı

dıj hukumate derketıne,

bûne mahkûm, belki nıha

hınek jı vvan, xwe di malan

de, axur û kadinan de veşar-

tıne. Wexta me tüne ku em

yek bı yek lı her deri bıgerın.

De hayde bılezinın, kadinan

bı ka û giyan ve bışevvtinın.

Hegcr kes tede hebe, bıla

bışevvtın û geber bibin."

Cendırman destpekırın ü

kadinan şewıtandın. Dûxana

ağır bı ser gund ket. Lı bin

gund zarok, jın, kal û pir jı tir-

san İaşen vvan dılerıziyan. qırı-

ken vvan zuwa bıbûn. Zarok

û jın dıqiriyan, diqijiyan, di

çaven kal û piran de ster dıhat

xware. Serbas Sinan bı denge-

ki bilin qiriya ser gundiyan û

dıgot:

"Gundino, çaven xwe

vekın û gohen xwe baş bıdın

mın! Meren we çeken xwe

gırtıne û ketine çıyan. Lı dij

hukumate sere çekdariye

dikin. Cendırme û serbasen

me dıkujın, xwina me dıriji-

nın. Ew en ku xwina me birı-

jinın, hesti jı me bışkinın, em

vvan tucar ef nakın. Em de

gund û bajaren vve xırav

bıkın. Kevır lı ser kevır

nehelın. Çı ter çı hışk, çı kal

û pir , çı jın û çı zarok em de

kese sax neyelin. Em de çiya,

dar û zeviyan ji bışevvtinın."

Serbas Sinan, hin axaftına

xwe ne qedandıbû, cender-

mek hat ba vvi û sılav le da û

ket hezırole. U je re got:

"Qumandare mm, lı we

dere, lı deve nevvale dareke

mezın a güze heye. Qorma

vve pır qalınd e û nav vala ye.

Mm mezekır ku du zaroken

bıçûk seren xwe xıstıne nav

qaşla dare, qaşo xwe veşartı-

ne. Le İaşen wan lı derve ne."

Serbas Sinan çiren wan her¬

du zarokan kır û got:

"Way caşen keran!. . Ka jı

xwe re lı wan biner, zaroken

vvan ji, jı nıha ve weki bav û

kalen xwe fer bûne, xwe jı

me vedışerın. Ka em herin

ba vvan piçan. . ."

Serbas Sinan û cendırme

ber bı nevvale çûn. Gundi ji,

lı pey vvan çûn. Serbas Sinan

jı du cendırman re got:

"Tu û Tu, hûn her du

herin vvan herdu piçan lı

seren sunguyan xın û vvan

binin, bıla ev jı van gundi¬

yan re bibin ibret."

Cendermek sunguya xwe

derxıst lı sere tufenge xıst, le

ye din, mat bû û sere xwe kır

ber xwe û bı dengeki nızım:

"Qumandare mın, çawa

dibe, gunehen vvan bıçûkan

çi ne, ancax heft şali ne, tış¬

teki jı xwe û ji dine fam

nakın. Heqe mın tuneye, ku

ez wan mahsûman bıku-

jım."

Lı ser ve gotına cendırme,

Serbas Sinan türe (hers) bû û

silek da bin gohen cendırme û

je re got:

"Sebav gidi sebav, hınek

bere mın got, ku ter û cıwan

tu tışteki em lı ve dere nehe¬

lın, hemûyan bıkujın û

bışevvtinın. Tu ji jı mm re çı

dıbeji, an tu ji pışta wan ddri.

De hayde zû vvan lı sere sun¬
guyan xın û binin."

Cendırme jı tırsan û jı neça-

riya xwe zer û zuvva bû, nıza-

nıbû, ku çı bıke, le sunguya

xwe dernexıst. U xwe jı şuna

xwe tevneda. Serbas Sinan

mezekır, ku cendırme xwe

tevnade û emre vvi bı ci nayi-

ne, bı hers û lez demança xwe

kışand, beri da sınge cendırme

û gulan te de vala kır. Bı şirqi-

niya denge demançe herdu

zaroken bıçûk seren xwe jı

qeşla dara güze derxıstın û

bere xwe dan ali cendırman.

Serbas Sinan, di ci de jı cen¬

dermek tufeng û sunguya vvi

je stend. Süngüye lı sere tufen¬

ge xıst, herdu zaroken bıçûk

ji bı tırs û lerz jı xwe re lı vvan

meze dıkırın. Serbas Sinan

bazda û gehişt herdu zarokan,

süngüye li ser zıke yeke xıst û

vvi rakir hevva. Zarin û orinek

bı zarok ket û di ci de canda.

Ye din xwest ku bıreve, cen¬

dırme lı pey wi bazda û gehişt

vvi. Süngüye di orta pışta vvi

re kır û vvi rakir hevva û vvi ji

kuşt. Laşen herdu zarokan

anin avetın bin lıngen gun¬

diyan!

E. Senar
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NATO'cu müttefiklerinin emri¬

ne sunan faşist Türk yönetimi ise,

CIA, MOSSAD ve MİT'in

işbirliği halinde düzenledikleri

hayali sabotaj ve suikast dosyala¬

rı, Kerkük'ten girip Musul'dan

çıkan ve Haleb'i Hatay'a katan

senaryolarla meşgul söven burju¬

va basının çığırtkanlıkları karşı¬

sında iyice çuvalladı. Sovyetler

Birliği'nin, bu konuda, sömürgeci

Türk devletini açık bir şekilde

uyarması, buna tuz-biber ekti. Bu

sıkışmışlıktan olacak ki, Özal,

basına ve dolaylı olarak da istih¬

barat servislerine sitemde bulun¬

mak zorunda kaldı, ve adeta sözü,

"biz zaten Türkiye ve Kuzey

Kürdistan topraklarını, üsleri ve

hava sahasını, Suriye ve diğer

komşu ülkelere karşı, ABD ve

NATO'cu müttefiklerimize birer

saldırı rampası olarak kullandırı¬

yoruz" demeye getirdi. Ki Özal,

bu incileri döktüğü sıralarda,

Konya hava üssünden kalkan

ABD savaş uçakları, Suriye hava

sahasına girmeye çalışırken geri

dönmeye zorlanmıştı bile. .

Diğer yandan, Reagan ve CIA

tarafından gizlice Irana yapılan

silah satışının yol açtığı skandal

tam da bu sırada ortaya çıktı.

Dolayısıyla saldırgan ABD yöne¬

timi, postu kurtarma derdine düş¬

tü.

İşte, sıraladığımız bütün bu

nedenlerden ötürü, aylardır

emperyalist-gerici ve siyonist

güçlerin tertiplediği provakasyon

ve komplolar, bu aşamada , Suri¬

ye'ye karşı doğrudan bir müdaha¬

leye dönüştürülemedi.Fakat bu,

hain düşmanın geri adım attığı

anlamına gelmiyor. Tam tersine,

başta Suriye ve Libya gibi egemen

devletler olmak üzere, bölge ile¬

rici ve anti-emperyalist güçleri,

her an için yeni ve daha köklü

provakasyon ve saldırılarla karşı

karşıyalar. Geçtiğimiz günlerde

Thatcher'ın ev sahipliğini yaptığı

AET zirvesinden sızan haberler,

son günlerde, Lübnan ve Batı

Şeria'da yoğunlaşan siyonist sal¬

dırılar, sömürgeci Türk devleti¬

nin Kürt ulusal hareketini hede¬

fleyen alçakça planları ve Kerkük-

Musul'a sarkma özlemleri ve böl¬

genin ileriye yönelik gelişmelere

gebe oluşu daha şimdiden yeni

komplo ve saldırıların habercisi¬

dir.

YENİ SALDIRILARI PÜS¬

KÜRTMENİN YOLU SAFLA¬

RI SIKLAŞTIRMAKTIR

Hiç kuşku yok ki, Hafız Esat

yönetimini hedefleyen

emperyalist-gerici ve siyonist sal¬

dırılara karşı durmak, provakas-

yonları zamanında açığa çıkar¬

mak, anti emperyalist bir görev¬

dir. Ayrıca bu görevin omuzlan¬

ması, Kürt ulusal sorununun

demokratik çözümünü dayat¬

makla asla çelişmez. Aksine bu

ikisi.biribirini tamamlar, mücade¬

lenin ilkesel bir zemine oturtul¬

masını kolaylaştırır.Kaldı ki,

sorunu sadece, bölgeyi hedefleyen

siyonist ve gerici saldırılar karşı¬

sında nesnel bir engel durumun¬

da bulunan Kürt ulusal hareketiy¬

le bağlaşıklar bağlamında ele

almak da, bir bakıma doğru

değildir.

Çünkü sorunların yüklü,

güçler dengesinin hassas ve

değişken bir yapı arzettiği, sıcak

ve soğuk savaş atmosferlerinin

çakıştığı Ortadoğu'da, herhangi

bir odaktaki radikal bir gücü esas

alan gerici bir müdahale bile,

"doğrudan bölgeyi etkiliyor, hat¬

ta kimi zaman dengeyi dahi boza¬

biliyor". Oysa Suriye,

Ortadoğu'da önemli bir konuma

sahiptir. Bu bakımdan görev, Esat

yönetimiyle dayanışmayı yük¬

seltmek, bölge düzeyinde var olan

devrimci, ilerici ve anti-

emperyalist güçler arasında safları

sıklaştırmak, emperyalist-gerici

ve siyonist komplo ve saldırılara

karşı, anti-emperyalist mücadele

hattında olanaklı en geniş güçle¬

rin ortak direnişini örgütlemek ve

bu savaşımın demokratik yönü¬

nü geliştirmektir. Bu konuda,

bölge ulusal-sosyal kurtuluş güçle¬

rine ve Hafız Esat yönetimine,

önemli görevlerin kendisini

dayattığı tartışma götürmüyor.

Ne yazık ki,tüm sahte

propagandalar bu savaşta 58.000

Amerikalı ve 2 Milyon Vietnam¬

lının can kaybına ve sadece

ABD'nin 900 Milyar Dolar zara¬

rına neden oldu.

CIA PROVAKATIF

EYLEMLER DÜZENLİYOR

CIA 1964'deTonkinbukten'de

düzenlediği bir dizi eylemle,

ABD Kongresinin Başbakan

Johnson'a sınırsız savaş sürdürme

yetkisi vermesini sağladı. Yine

1965'te yarattığı provakasyon

eylemleriyle ABD birliklerinin

Vietnama direkt müdahale etmesi

gerektiği imajını yarattı. Güven¬

lik Konseyi daha önceden

CIA'ye, başkalarına suç yükleye¬

cek biçimde, eylamlar yapılması

konusunda yeşil ışık yakmış-

tı.Dışişleri akanlığı savaşı hazırla¬

mak ve suçlamaları Honai'ye

yönlendirmek için 1961 ve

1965'te beyaz kitap diye adlandı¬

rılan bir dizi doküman yayınladı.

CIA suçlamalarını aktüel tutmak

için kendi ambarlarından tonlar¬

ca "komünist silah"ı Vietnam

mermileriyle doldurarak bir çatış¬

ma hazırladı. Bu Çatışma alanına

batılı basın mensupları ve ulusla¬

rarası kontrol komisyonu üyele¬

rini davet ederek, yarattığı bu

senaryoyla , Kuzey Vietnam'ın

Vietkonga yardım ettiğini dünya

kamuoyuna açıkladı. 1965'te

çıkarılan beyaz kitabın 7 sayfası

CIA'nın sahte belgeleriyle doluy-

du.Bu kitabın yayınından bir haf¬

ta sonra 6 Mart 1965'te Başbakan

Johnson iki deniz taburunu Viet¬

nam'a yolladı. Ve Kuzey Vietnam

bomba yağmuruna tutuldu. Kısa

bir süre sonra ABD askeri birlik¬

leri Güney Vietnam'daki savaşa

fiilen katıldı. 500.000 Amerikan

askerinin savaşa girmesiyle Kuzey

Vietnam askerleri de savaşa gir¬

mek zorunda kaldılar.

ORTA AMERİKA'DA

VİETNAM TARİHİ TEK¬

RARLANIYOR

Bugün çelişkilerin yoğun

olduğu, Orta Amerika'da aynı

metotlar, "ABD'nin haklı bir

savaş verdiğini", "adalet ve

demokrasi için" savaştığını Ame¬

rikan ve dünya kamuoyunu inan¬

dırmak için uygulanıyor.

Yine sahte seçimler düzenleni¬

yor, sahte dokümanlar hazırlanı¬

yor, "komünist silahlar" bulunu¬

yor vs. Bu birdizi sahtekarlıklar

CIA tarfından gerçeği tersyüz

etmek için kullanılıyor.

Bir Latin Amerika ülkesi -

Nikaragua- ABD'nin

boyunduruğundan kurtulmayı

başardı. Ancak ABD bunu hiçte

hazmedemedi. Sandinist iktidara

karşı örgütlenme girişimi için

CIA görevlendirildi. CIA'ye bağlı

paralı askerler ülkenin ekonomik

merkezlerini yok etmek için sal¬

dırılar düzenledi, sivil halk katle¬

dildi, ediliyor.

Olaylar oldukça Vietnam

dönemini andırıyor. Vietnam ve

Watergate hırsızlarının birlikte

izlendiğini hatırdan çıkarmama¬

lıyız. Reagan şimdi CIA'yi Nika¬

ragua'da privakasyonlar yaratma

sı için açıktan yetkilendirmiştir. "

Tari birdaha tekerrür edebilir¬

ini? Vietnam ve Orta Amerika

deneyi bize, olaylar karşısında

duyarlı olmazsak neler

olabileceğinin sadece ilk uyarıla¬

rını vermektedir.

****

DÜZELTME

' Gazetemizin 3. sayısında "demok¬

rasi mücadelesi ve Kürt ulusal soru¬

nu" başlıklı yazının, son paragrafının

4. cümlesinde bir dizgi hatası olmuş¬

tur. Doğrusu, "bu halkanın doğru

kavranması için, birilerinin birşeyler-

den feragat etmeleri ya da tarihsel

görevlerinin bilincine varmaları gere¬

kiyorsa (ki gerekiyor), bunlar, Kür¬

distan işçi sınıfı ve halkı değil; en başta

burjuva kuyrukçuluğunda ayak dire¬

ten kimi Komünist ve işçi partileri ve

sömürgeci devlet politikasının bentle¬

rini henüz asamayan Türk aydın vc

dernokratlarıdır." şeklindedir. Düzel¬

tir özür dılenz.
\ y
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GÜNEY AFRİKA:
KISA TARİHÇESİ VE MÜCADELESİ

SİYAH ÇOĞUNLUĞUN VERDİĞİ ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ
HER GECEM GÜN YENİ DOSTLAR KAZANIYOR.

IRKÇI BOTHA YÖNETİMİ, HER GEÇEN GÜN YENİ DÜŞ¬

MANLAR KAZANIYOR; SİYAH HALKA KARŞI UYGULADIĞI

KANLI SALDIRILAR-JENOSİT POLİTİKASI, DAHA BİR
LANETLENİYOR.

GÜNEY AFRİKA'DA OLUP BİTENLERİ, TÜM DÜNYA HALK-
RI YAKINDAN TAKİP EDİYOR.

KISA TARİHÇE

Güney Afrika'da 23 milyon

siyah, 2,5 milyon melez, 1 milyon

Hintli, ve 4,5 milyon da beyaz

yaşamaktadır.Dünyanın en zen¬

gin uranyum yataklarına sahip

olan bu ülke, zenginlik kaynak¬

ları bakımından dünyanın sayılı

ülkelerinden biri.Tüm bu zengin¬

lik kaynaklarına beyazlar %87,

siyahlar ise %13 oranında sahip

durumda.

Güney surika okullarında,

öğrencilere, beyazlar G.Afrika'ya

geldiğinde, burada hiçbir halkın

olmadığı öğretiliyor.

Gerçekten G.Arfika'da, yüz

yıllar süresince değişik Afrika

halkları yaşamaktaydı. Avrupa¬

lıların ülkeye yerleşmeleri, 1600

tarihlerinde Hollanda'nın, Doğu

Hindistaan askeri bölüklerinin

insiyatifi ile sağlandı. O zaman¬

lar, Hollanda'lı ticaret adamları, -

Portekizlileri ticaret dışı bıraka¬

rak, Asya üzerindeki baharat tica¬

retini ele geçirdiler. Asya'ya giden

yolun çok uzun olmasından,

Hollanda'nın Doğu Hindistan

bölüğü 1652 yıllarında, Kap böl¬

gesinde erzak istasyonu kurdu.

Böylece Hollandalılar, Kap'ın

sömürgeleştirilmesinin temelini

atıyorlardı. Sömürge Kap, her

yönden Hollandalılara bağımlı

konuma geldiler.

Hollanda'lı sömürgeciler, ken¬

dilerini köylüler diye adlandırı¬

yorlardı. Daha sonraları da, ken¬

dilerine Afrika'h demeye başladı¬

lar. 1900 Başlarında da konuştuk¬

ları Hollanda lehçesini de, ayrı ve

kendilerine ait bir dil olduğunu

iddia ettiler. Bölgede bulunan ve

başlıca eecimi hayvancılık olan,

"Knoi Khoi" halkının otlakları¬

na elkoydular. Böylece bu halk,

geçimini sağlamak için, sömürge¬

cilerin emrinde çalışmak zorun¬

da bırakıldı. Kap'ta yaşayan diğer

bir halk olan San halkı, avcılıkla

uğraşmaktaydı.

Hayvancılık ve avcılıkla geçim¬

lerini sağlıyan kimi halklar,

Hollanda'lı sömürgecilere karşı

koyamadılar. Geçimlerini

sağlamak için onların emri altın-

da çalışmaya başladılar. Fakat böl¬

gede bulunan Afrika halklarının

iki büyük kolu (Xhosa ve Zulu),

bunu kolay kolay kabullenmedi¬

ler. 1781'lerde aralarında büyük

savaşlar çıktı. Bu savaşlarda bin¬

lerce Afrika'h katledildi, bir o

kadar da beyaz, bu savaşlarda can¬

larını verdi.

Buarada ingiltere ve Fransa

endüstrisi gelişmekteydi ve ken¬

di aralarındaki rekabet, bir takım

sömürgeci savaşlara yol açtı. 1795

yıllarında Fransızların Hollan¬

da'ya girmesi, Ingilizli'lerin Kap'a

yerleşmelerini kolaylaştırdı.

Hollandalılarla yeni sömürgeci¬

ler arasında çelişkiler başladı.

1854 Yıllında G. Arfika,

Hollandalı 'larla İngilizli'ler ara¬

sında dört parçaya bölündü. Her

iki sömürgeci ülke, paylarına

düşen bölgeleri aldılar.

ALTIN-MADEN OCAKLARI

VE AFRİKALI İŞÇİLER

Maden işçiliği, kara Arfika-

lı'nın tüm yaşamını kapsamıştır.

Afrikalıların çoğu, bu madenler¬

de karın tokluğuna çalışmak

zorunda bırakılmışlardır.

Akın ve pırlanta taşının

bulun iması, ingilizlerin bu böl¬

gede maden ocaklarına yatırım
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