




























Niştıman 

ric i -faşist diktatörliikleri (Türkiye 
gibi) bu savaşın kapsamı içine ala
rak, savaşı bölgesel planda yaygınleş
tırmayı amaçlıyorlar. Türkiye'deki 
somurgeci, askeri-faşist diktatörlük 
ise, bu savaşa katılmak iç in hazır 
tetikte bekliyor. Faşist generallerin 
son olarak Güney-Kürdistan'a karşı 
giriştikleri işgal hareketi , onların 
yay ılmacı politikalarının ve savaşa ka
tılma arzularının somut bir örneğidir. 
Sömürgeci, askeri-faşist diktatö rük bu 
istemini ; iran sömürgeci-militarist 
birliklerinin Güney-Kürdistan'a girme
siyle birlikte yaptıkları açıkl ama larda 
da resmi olarak dile getirmiştir. Fa
şist generaller çetesi bu açıklamala
rında; Iran ve Irak'taki Kürdistan 
Ulusal Direniş Hareketi'nin son dö
nemlerdeki gelişmesinin kendileri için 
tehlikeli boyutlara vardığını belirtmiş
lerdir. Cunta bununla, Kürdistan Ulu
sal Kurtuluş Hareketinden ne denl i 
korkruğunu açıkça dile getirmişti r. 
Sömürgeci, askeri-faşist diktatörlüğün 
korkusu yeni değildir. O, daha önce 
de, ABD emperyalizmi nin ç ıkarları 
doğrultusunda ; Kuzey-Kürdistan'da 
yen i askeri hava alanlar ı inşa etmiş 
ve başta Kürdistan halkı olmak üzere 
tüm bölge halklarına karşı bir tehdit 
unsuru olan,ABD'nin çevik kuwetle
rini ülkemizin bu parçasına yerleştir 
miştir . Böylece,başta ABD olmak üzere 
emperya list ü lkeler; Orta-Doğu 'da 

bölgesel bir savaşın başla tılmas ı i
çin saldırılarını doruk noktasına var
dırmışlardır. ABD emperyalizmi, bu 
savaş stratejisini gerçekleştirmek i
çin; bir yandan israil ve Türkiye gi
bi geric i -faşist diktatörlükleri Filistin 
ve Kürdistan halkları örneğinde ol
duğu gibi , Ulusal Kurtulu ş Hareket
lerine saldırtırken , diğer yandan da 
ke ndisi; son Lübnan örneğinde oldu
ğu gibi militarisı birlikler in i f iili o la
ra k ilerici güçlere karş ı saldırıya ge
çirmektedir. 

Başta ABD olmak üzere, emperya
list sistemin bu denl i saldırganlaştı ğı 
ve dünyayı nükleer bir savaş tehli ke
sinin eşiğine getird iği gününnıüzde; sa
vaşa karşı safları sıkiaşıırmak ve BA
RI Ş mücadelesini yü kse ltmek, bu gün 
her zamankinden daha fazla bir önem 
kazanmı ştır. Bu doğrultuda; sosya
list sistem, ulusal kurtuluşçu güç ler ve 
ulus lararası proleterya hareketinin sa-

vaşa karşı gel i ştirdikleri BARI Ş mü
cadelesin i a ktif o lara k destsklemek, 
her şeyden önce insani bir görev hali 
ni almı ştır. Ne var ki, barışın gerçek 
savunucuları olan devrimc il er ve sos
yalistler , sadece barış mücadelesini 
aktif o larak desteklemekle yetinemez
ler. Onlar, aynı zamanda ba rış müca
delesinin en ön saflarında da savaşmak 
zorundadırlar .Barış uğruna verilen mü
cadelenin , sosyalizm için veril en müca
deleden ayrı düşünülemiyeceğini; bun· 
dan hareketle gerçek ve kal ıc ı bir ba
rışın tesisi için , savaş ların ana kayna
ğının, ya ni sömürü düzeninin kurutul
ması gerektiğ in i geniş ba rış kitlesine 
anlatmalıdırlar. Bu yapılmdığı zaman, 
gerçek barış mücadelesinin iç i boşal 
tıl acak ve milyonları bulan geniş barış 
kitlesi esas düşmanın kim o ldu ğu konu 
sunda hedef tespit edemiyecektir. Ge
li şen barı ş mücadelesi içinde; bu mü
cadelenin içini boşaltmak iç in enıper-

ıs 

ya list burjuvaz inin gösterdiğ i ç abay ı 
da hesaba katarsak, yukarda be lirtme 
ye çalıştığ ı mız hdefin tespiti konusun
daki yanılg ılar ve sapmalar da o den li 
artacaktır. 

Kürdistan'lı devrimciler ve sosya
listl er aç ı sından ise; dünya gene
linde gelişen Bar ış mücadelesini yük
seltmek, o'na katkıda bulunmak, an
cak kendi ül ke lerinde Ulu sal Demok
ratik Halk Devrimin i gerçekl eştirme
leri ve bu devrimi başarıy la sürdü-
rebilmeleri ile mümkündür. Barı ş 
doğrultusunda ver ilen mücadeleyi , 
kendi devrimleri nin b ir parças ı ola
rak görmeleri zorunludur. Kiirdis
tan'ın sömürge statüsü devanı et ti
ği müddetçe, sömürgeci güçler var
lıklarını korudukları miiddetç r , 
bölgemiz Orta-Doğu'da kal ıcı bir ba
rışın tesis edilenıiyeceği aç ı kt ı r. Bu 
bakımdan, emperya lizmin ve o 'nun 
bölgemizdeki ger ici-faşist yönet imi i 
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yandaşlarından kurtulmak, aynı za
manda dünya düzey inde verilen ba
rış mücadelesine en köklü katkı 
olacaktır. Türkiye'deki sömürgeci, as
keri-faşist diktatörlüğün yıkılma sı, ye
rine Türkiye ve Kürdistan Demok
ratik Halk iktidarlarının olu şması, 
emperyalizmi önemli oranda geri
letecektir . Bu geri leme ve emper
yalizmin böylesi sağlam dayanakla
rını kaybetmesi sonucu, Orta-Do
ğu'da çıkarılması düşünülen bölge
sel bir savaşın dayanakları da bü
yük oranda azalacaktır . 

1 Eylül dünya barış gününü kut
ladığımız bu günlerde, başta ABD 
emperyalizmi olmak üzere, emper
yalist sistemin dünyayı y ıkıma gö
türecek nükleer bi r savaş tehl ike
s ının sürekli arttığı gerçeğini bir 
an bi le göza rdı etmeksizin; em
peryalizme, sömürgeciliğe ve onla
rın savaş stratejilerine "karşı; ba
ğımsız lık, demokrasi, sosyalizm ve 
barış mücadeles ini yükseltmek ka
ç ınılmaz devrimci bir görevdi r. 

PRAG, DÜNYA BARI Ş ASAMB
LESi: 

20-26. Haziran 1983 tarihleri a
rasında, Çekoslovakya'nın başkenti 
Prag'da "Dünya Barış Asamblesi" 
adı a ltında, "Barış ve Yaşam için, 
Nükleer savaşa karşı " panolu ge
niş bir toplantı düzenlendi. Bu 
toplantı , daha önce Bulgaristan'da 
yapılan "Dünya Barış Kongresin" 
de kararlaştırılmı ş tı . Prag, "Dünya 
Barış Asamblesi" hem organizas
yon, hem ka tılım ve hem de işle
nilen konuların muhtevası bakımın
dan, ş imdiye kadar düzenlenen ba
rış toplantılar ının en büyüğü ve 
en önemlisi oldu . Toplantıya 132 
devlet ve ülkeden, 1432'i örgü tü 
temsilen 3600'ün üzerinde delege ka
tıldı. 

Top lantı , 21.6. 1983 günü , Çekos
lovakya devlet başkanının yapt ığı 
açı lış konuşmasıy la başladı. Daha 
sonra, Uünya Barış Konsey i Baş
kanı bir konuşma yaparak, barı ş 
mücadelesinin günümüzde kazandığı 
öneme değindi ve toplantılara ka
tılan delegclere çalışma ları nda ba
şarılar diledi . Açılış konuşmala rın
dan sonra, delegeler ça lışmalarına 
başlamak iuere gruplara ayrıldılar . 

Toplantıya katılan delegeler, bir 
hafta boyunca; tespit edilen 11 
çalışma grubu toplantılarında, savaş 
ve barış sorunlarını değiş ik pers
pektiflerden ele alarak incelediler 
ve önemli sonuç lara vard ılar . 11 
çalışma grubundan en fazla ilgi 
toplayan çal ışma grupları ise kuş
kusuz, "Avrupa ve Si lahsızlanma" 
ve "Asya, Afrika, Latin Amerika 
ve Orta-Doğu'daki Ulusal Bağımsız

lık hareketleri ve Barış" konulu 
olanları idi. Bu çalışma grupları 

nın en fazla ilgiyi çekmeleri, son 
dönemlerde dünyanın bu bölgele
rinde gündemleşen olaylardan kay
naklan ıyordu . 

Orta menzilli Pershing ı ı ve Cru
ise tüzelerinin bu y ılın sonlarına 
doğru Batı Avrupa'ya yerleştiril 
meleri tasarıs ı , "Avrupa ve Silah
sız lanma" konulu çalışma grubunun 
bu denli ilgiyle izlenmesinin temel 
nedeniyd i. Bilind iği gibi , ABD em
peryalizminin öneri si ile Batı Av
rupa'ya yerleştirilmesi kararlaştırılan 
bu fıizelerle , emperya lizm ; bir yan
dan nükleer savaş tehlikesini biraz 
daha arttırrna y ı , diğer yandan da, 
böylesi bir savaşta bu füzelri sos
yalist ülkelere karşı kullanmay ı he
saplamaktaydı . Bu hesaplarına en 
uygun alan ise, Batı Avrupa seçil
mişt i. 

"Asya, Afrika, Latin Amerika ve 
Orta-Doğu'daki Ulusal Bağımsızlık ha 
reketleri ve Barış" konulu çalışma 
grubunun önemi ise; emperyalizmin, 
özellikle de ABD emperyalizmin in, 
dünyanın bu bölgelerindeki Ulusal 
Kurtuluş hareketleri ilc ant i-emper
ya li st, ilerici yönetimlere karşı gi
riştiği son sa ldırgan tavrından kay
naklanıyordu . 

ABD emperyalizminin bu saldır
gan politikası , "Asya, Afri ka, La
tin Amerika ve Orta Doğu 'daki U
lusal Bağımsızlık hareketleri vı. Ba
rış" konulu çalışma grubunun " 
Orta Doğu " ilc ilgili bölümünde 
detaylı bir şekilde ele alınmış ve 
emperyalizmin bölgemizdeki sa\aş 
yanlısı pol itikası somut örnekleriyle 
dile getirilmiştir . Tartışmaların o
dak noktası Filistin sorunu üzerin
de yoğun laşarak, israil siyonizminin; 
ABD emperyalizmi ve bölge geri
ci l iğinin desteğinde Filistin Ulusal 

N ı ş tirnan 

Kurtuluş hareketine ve Lübnan i
lerici güçlerine karşı gir iştiği sal
dırılar mahkum edilmiştir . israil si
yonizmi, ABD, NATO ve bölge geri
cilerinin bu uygulama ları sonucu, 
bölgenin bir savaş alanı haline gel
diği vurgulanm ıştır . 

Toplantılara, KÜRDiSTAN i ŞÇI 
KÜLTÜR DERNEKLERi (KOÇ
KAK) adına katılan arkadaşımız, Or
ta Doğu sorunları tartışıldığı sıra

da iki kez söz alarak; Orta-Doğu '
da gerçek barışın tesis edilebilmesi 
iç in, Kürdistan Ulusal Kurtuluş ha
reketine yönelik çok yönlü saldı

rı ların da teşhir edilmesi gerekti
ği ni vurgulamış ve toplantıya ka
tılan delegelerin dikkatin i bu nok
taya çekmiştir. Temsi lci arkadaşı
mız , iki gün üst üste yaptığ ı konu ş
malarında özetle ş unları söylemiş 
tir : 
"Sayın de leg<'ler; değerli yoldaş lar , 
Son yıllarda giderek artan silah

lanma çabaları ve bu çabalar sonu
cu dünyamızın her gün biraz daha 
bir nükleer yıkım savaş ının eşiğine 
sürklendiği günümüzde ; ABD ve 
emperya lizmin saldırgan örgütü NA
TO'nun savaş kışkırtmalarına karşı 
mücadele etmek ve barı ş uğruna 
verilen mücadeleyi boyutlandırnıak 
her zamankinden daha fazla bir 
önem kazanmıştır. Prag'da, "Dün
ya Barış Asamblesi"nde toplanan 
biz , değişik ulu sların, toplumların, 
sın ıfların ve değişik görüşlerin tem
silcileri bir tek ortak noktada bir
leşiyoruz , BARI Ş ... Bu denli çe
şit li görüş lerin temsil edi ldi ği bu 
toplantıda, Barış sorununa yakla
şım da elbette ki, değişik olacakt ır . 

Belirtmekte yarar vardır ki, ger
çek barışın sağlanabilmesi, ancak 
ve ancak sömürü düzeninin yok e
dilebilmesi ile nlimkündür. Sın ıf 
mücadelesinden soyut, ondan kopuk 
bir barış mücadelesi düşünmek ola
naksızdır . Bundan dolayıdı r ki, 
dünyada barış ın gerçek savunucularu 
sosyalist ülkeler, Ulusal Kurtuluş Ha
reketleri ve Uluslararası Proleterya 
hareketidir dersek, sorunun tam 
da özüne dokunmuş oluruL. Nite
kim, Sosyalist ülkelerin, Ulusal Kur
tuluş Hareketlerinin ve Uluslarara
s ı Proleterya hareketlerinin güçlü 
olduğu dönemlerde, barış mücade
lesinin de güçlendiğini görmekteyiz. 
O zaman, Barış savaşımını ; o 'nu 
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sürekli engelleyen ve dünyamızı nük
leer bir savaş la imha etmek isteyen 
emperyalizme ve o 'nun yandaş 
güçlerine karşı yöneltmemiz gerek
mektedir. 

Yoldaş lar, 
Bu kısa ve genel açıklamadan son

ra, esas tartışma konumuza geçe
biliriz. Her şeyden önce, iki gün
dür tartışılan Orta Doğu sorunları 
ile i lg il tart ı şmalarda Kürdistan so
rununa yer verilmemesini Barış ha
reketi açısından bir olumsuzluk ola
rak belirtmek gerekir. Tartışmaları
mızın temelini oluşturan "Ulusal Ba
ğımsızlık Hareketleri ve Barış" ko
nusu görüşülürken, Kürdistan Halkı 
gibi, mazlum bir halkın Ulusal Ba
ğıms ız lık mücadelesine değinilmeme -

sini hoş görüyle karşılamak müm
kün değildir . 

Tartışmalarda, Filistin Ulusal Kur
tuluş hareketine yönelik saldırıları 
dile getirmek elbette ki, çok önem
lidir. Ancak unututmaması gerekir 
ki, ne Orta Doğu bir F ilistin, ne de 
Filistin sorunu Orta Doğu sorun
larının t ümü demektir. Başta da 
bel irttiğim gibi, Filistin sorunu, Or
ta Doğu'da önemli sorunlardan an
cak biridir. Ne var ki , en az bu so
run kadar önemli olan ve özell ik
le son dönemlerde yoğun sa ldır ı 
lara maruz kalan Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketi de, Orta Doğu'
nun can a lıc ı sorunlar ından biridir 
Bütün ilerici dünya kamuoyunu~ 
da yakından i zlediği gibi ; Filis
tin Ulusal Kurtulaş Hareketine 
vurutarı son askeri darbeden sonra 
ABD emperyalizmi ve bölgedeki sö: 
mürgeei-gerici-faşist diktatörlükler, sal
dırılarını Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Hareketi üzerinde yoğunlaştırmı şlar
dır. Bu saldırıların bir sonucu ola
rak, Türkiye'deki sömürgeci, aske
ri-faşist diktatörlük, tüm uluslara
rası anlaşmaları ve hukuk kuralla
rını h içe sayarak, kendi burjuva 
sınırlarını aşıp, ülkemizin güney 
parçasına (Irak) karşı bir işgal ha
reketinde bulunmuştur . Faşist cun
tanın bu işgal hareketi tümüyle , 
ABD emperyal izminin savaş strate
jisi doğrultusunda ve bölgemiz halk
larına karşı saldırtılma k üzere ku
zey Kürdistan 'a (Türkiye) üstlendi 
rilmiş "Çevik kuvvet"lerin desteğiy
le gerçekleştirilmiştir. i şgal harcke-

tinin gerçekleştiğ i günlerde, NA TO' 
lu beş ülke kuzey Kürdistan'da " 
Adventure Express-83" adi ı askeri 
tatbikatlarını yapı yorlardı. Tüm bu 
olgular, Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Hareketine karşı girişi len saldır ıları 
açıkça kanıtlamaktadır. 

Biz barışsever güçler; barış mü
cadelesini yükseltmenin ve emper
yalizmin savaş k ışkırt ı c ıl ığına kar
şı savaşmanın her şeyden önce in
sani bir görev olduğunu söylüyo
ruz. Çünkü, savaşlar her şeyden 
önce iıısaıılarııı yaş.aınl~rıııı idaınc 
etti rmelerine karşıdır. Ve savaşlar, 

salt olarak ülkeler arası savaşlar ola
rak ele alınmamalıd ı r. Bu gün, bir 
çok ülkede, geric i-askeri ve faşist 
yönetimler arac ılığ ıyla, o ülke halk
larına karşı da aç ıktan ve tek yanl ı 
bir savaş sürdürülmektedir .Böylesi 
bir savaşa maruz kalan halklar ara
sında Türkiye ve Kürdistan halk
larını göstermek mümkündür. 

Sömürgeci, askeri-faş ist diktatör
lük, 12. Eylül 1980'den bu yana 
halklarımıza ve ilerici güçler imiz e 
karşı aç ıktan ve tek yanlı bir savaş 
başlatmıştır. Bu savaş sonucu nda, 
yüz lerce insan katledilmi ş, yüzb in
lercesi ise cezaevlerinde işkence çark
larından geçirilmi ştir. Faş ist cunta
nın bu uygulamaları , o 'nun doğa
sı gereğidir. Bizler Türkiye ve Kür
distan devrim güç leri olarak, sömür
geci, askeri-faş i st c unıay ı a laşağı 
etmek için verilen savaş ın , diinya 
barışına önemli kazan ıml ar getire
ceği inancınday ız. B•u nedenle Kür
distan Ulusal Demokratik Güçleri 
olarak barış savaşımımızı , sömiirge
ci, askeri-faşist diktatörlüğiin yı kı
mında ; ülkemizde Bağ ıms ı z ve De
mokratik bir Halk Cumh uriyetinin 
olu şmas ı nda görüyor ve dünya ba
rış güçlerini, biz leri bu mücadele
nıizde aktif olarak destsklemeye ça
,ğır ı yoruz ". 

Temsilci arkadaşamızın bu konuş 
masından sonra, Avusturya, Hollan
da, Yunanistan, Fi,Jistin Portekiz 
Kuzev-Kore, Vietnam vb. lilkeleri~ 
barış delegeleri, Kürdistan soru
nu~un öneml i b ir sorun o lduğu 
dogru ltusunda görüş belirtmi şlerdir. 
Bu gel~ş melerden sonra , yaz ıl ı o la
rak dagıtılan toplantı tutanak l arı nda 
Kürdistan sorununa yer verilmiş ve 
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arkadaşımızın konuşması hedefini 
bu lmu ştur. 

KOÇ-KAK olarak, bundan sonraki 
barış rriicadelesi ile ilgili sorunlarda, 
eskiden olduğu gibi tüm enerjimiz
le çalışacağımızı ve Prag "Dünya 
Bar ış Asamblesi" sonuç ların ı destek
leyeceğim i zi bir kez daha vurgu
lamak isteriz. 

Niştinıan .. ... (4 . Sayfadan deuam) 

yısı ile elimize geçen eleştiri l er ve 
değerlendirmeler imi z bunlar. Bu de
ğerlendirmeler i n ı ş ığında , bundan son
raki yay ın hayatım ı z ı daha sağl ıklı 
temeller üzerine oturtmak ise, ö
nümüzde duran görev . Bu görev 
elbette ki, redaksiyon kurulumuz 
ile sınır lı değild ir . Tüm NI ŞTlMAN 
okurlarının , be l irttiğ imiz güçlükleri 
aşmak ve daha sağl ıkl ı bir yay ı n 
organına sahi p olabilmek için rt'
daksiyon kurulu ile elele çal ışma
larını yoğunlaştırma lar ı gerekir . Bu 
çalı şmalar ; N I ŞTIMAN'ı her ala n
da (maddi , yaz ı , mekale, şiir , Kürt
çe yaz ıl ar vb .) destekleyip, o 'nu 
yayg ıntaşı ı rmak ve böylece Kürdis· 
tan devriminin içinden geçtiği sü
rece denk bir yayın organ ı haline 
getirmek ile eşdeğerdir . 

Görev ve soruml uluklarım ı zın bi
lincinden hareketle, daha güç lü ve 
daha iyi bir NIŞTIMAN için hep 
birl ikte seferber olalım ! 

DI BIN DESTE CUNTA FAŞiST 

Ü KOLüNYALiST DE St SAL ! 
( Destpi!l~ dt rı1pe/a 12 'an de) 

direj be zelalkirin. bila wer be 
zanl~ı ku, g~'.:eki gelek peş ewe L>e 
~vetın.Kaqı ren şC!reşger .tekoşer 
u zana ewe ku, zanın çı dikin. 

. Ji bo • ~i. iro .her! giring yekl
t~ye. Yekıtıyek • bı" za neyi. yeki
tıyek şoreşgcrı u yekıtiyck bi 
binfielıinc. Yekl~iye~.yeklt(ya 
kad!J~n sosy?lıs~ uAşoreşgeran. 
'::,e~ıt!Y!~ s ıyası. ıdeol ojrk fı 
rexısiını _ ... 
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iRAN SÖMÜRGECiLERiNiN GUNEY KURDiSTAN'! 
VE MUHTEMEL GELiŞMELER 

iŞGAL i 

Sömürgeci, askeri-faş ist diktatörlü-
ğün hemen ardından bu kez, iran 
sömürgecileri Güney-Kürdistan'ı (Irak 
sömürgecilerinin işgalindeki Kürdistan 
parçası) işgale girişti. Bu işgal ha
reket i, Türk işga l i nden daha fark
l ı olarak; Kürdistan ve bölgedeki 
ilerici-demokratik güçlerce, sanki hiç 
bir şey olmamış g ibi , o lağan kar
şı landı. Hiçbir tepkiye neden olma
dan, sessizce geçiştirildi. 

Bu eylemin, Türk saldırısından da
ha demokratik, daha ileric i ve sessiz 
kalınma-ya neden olabilecek olağan 
hangi özellikler taşıdığ ı , doğrusu me
rak edilecek ve üzerinde cid d iyet
le durulmas ı gereken bir konudur. 
Bi linmelidir ki, işgal hareketine kar
ş ı ufak bir zaafiyet , en ufak bir ayı
rım b izleri ya nı lgıya_ götürür . Eylem 
muhteva itibariy le bir i şgaldir ve 
halkımızı, o'nun örgütlü güç lerini ve 
devrimci dinamiklerini im
haya yöneliktir. 

Kürdistan'a yönel ik çok yönlü sa l
d ı rılara ve muhtemel gelişmelere geç
nıeden önce, iran- Irak arasında üç 
y ıld ır haksız o larak sürdürülen, ama 
sadece iran-Irak egeme n sınıfları, böl
ge geric iliği ve emperyalizme ya
rar sağ layan savaşa değinmemiz gere
k iyor. 

Bilind iği gibi, savaş üç y ıl önce Irak 
tarafından (i ran toraklarını işga l ede
rek) başlat ıldı. Bu sa l dırı ve işgal 
hareketi, başta ABD olmak üzere, 
emperyalist sist em ve bölge gericili
ği tarafından o ldukça destek gördü. 
Nası l? 

Savaş patlak verdiğinde tarafla r de
ğ işi k hesap ve p lanla r peşindeydil er _ 
Irak; Şah'ın gidişinden sonra dağıl
mı ş ordusu, y ı pranmı ş dev let aygıtı 
ve he r geçen gün yeni sorunlar üreten 
iran ' ı bir oldu bittiyle kendi istekle
ri doğrultusunda ikna edebileceğin i 
planiayarak işe gir i şt i . Şah döneminde 
Kürdistan Ulusal-demokratik hareke
tinin imhası pahasına iran'ın e line 
geçen ada ve bir kıs ım toprakların 
geri alınması dahil o lmak üzere, bir 
diz i olanaklar sıralanıyordu. Bunla
rın e lde edilmesiy le daha da güçlene-

cek olan Irak sömü rgec i yönetinıi,bir 
yandan ve en öneml isi Kü rd is tan so
rununu belli bir çözüme -yok etmeye
doğru bağlarken, giderek Basra Kör
fezinde denetimini kurarken, diğer 
yandan Arap alemi ve bölge gerici
liği iç inde daha saygın , daha da sözü 
geçerli bir konuma ulaşacaktı. iç mu
halefeti büsbütün susturacak, deneti 
mini pekiştirecekt i. 

ABD'nin hesabı ise daha değişikti. 
ABD emperyalizmi, Afgan istan olay
ları ve Şah'ın gidişinden sonra Orta
Doğu'da önemli ölçüde sarsıld ı. Güç
ler dengesi , kısa vadeli ve nisbi de ol
sa emperyalist sistemin aleyhine bozul
du. Yeni gel işmelere ö rnek teşkil ede
bilecek önemli bir hadiseydi , Şah'ın 
devrilmesi . Elbette ABD emperyalizmi 
Şah ' ın gitmesinden yana değ ildi . Or
ta-Doğu'da, bir taş olsa bile ~aybet
mek istemez. Ne var ki , koca Iran'da 
gelişen devrim dalgası, ABD'nin h e
sapların ı alt-üst etti. ABD emperya 
liz mi, sarsıları otoritesini ve ç ıkarla
rını koruma k, o'nu yeniden tesis et 
mek ve bölgeyi daha uzun bir müddet 
elinde tutabiirne k için, birçok a lan
da birden harekete geçti. Türkiye 'de 
faşist darbeyi tezgahladı. israil kana
lı ile yeni provakasyonlar iç in planlar 
haz ır ladı ve I rak'ın iran'a saldırııl
masında do lay lı rol oynadı . ABD'ye 
göre; Irak 'ın sa l d ırıs ı il e daha da 
güçsüzleşecek o la n Xumeyni'n in ik
t idarı sallanacak, iç muhalefet geli
şecek, bir darbe ile de ik tidarı e le 
geç irebilmenin o lanakları arıacaktı 
Böylece, Saddam'ı da yedeğine a lan 
ABD, bölgede tam bir denet ime kavu
şabilecekti ... 

ilk dönemler farkedi lmesc bil e, ara
dan geçen zaman, Xumeyni'nin de 
savaşın uzamasında -uzatılma sında - ç ı 

karlar umduğunu , bunu kendi sınıfsal 
ç ı karları doğrultusunda kullandağ ını 
ve bu gün savaş ı bi linç li bir şekilde 
uzattığını ortaya koydu _ 

Faşist Şah'ın devri lmesinden sonra, 
i ktidar ı e le geç iren Xumeyni , soru nla
ra herhangi bir çözüm getiremedi. Ge
tireınezdi . i şç i s ı nıfı ve ezilen halk ke
siml eri üzerindeki baskıları kaldırma
dı. Aksine , yer yer daha da artt ırd ı . 

i şsizlik büyÜk bir sorun olarak kaldı 
ve daha da büyüyerek devam etti. En
flasyon, rüşvet ve karaborsacılık büyük 
boyutlara ulaştı , halkın alım gücü düş
tü . Zenginler daha zengin , yok sul lar 
ise daha da yoksullaştılar _ En ufak de
mokratik haklara dahi müsaade edilme
di. Basın, yayın ve örgütlenme özgürlü
ğünün tanınması bir tarafa, tümden ya
saklandı. Kırsal alnda da benzeri bas
kılar gö rüldü_ Toprak sorunu çözüm
lenmedi. Köylülüktek i fark lıla~ma ve 
bu temelde göçler hız landı. I şsizler 
ordusuna yenileri eklendi. Başta Kürt 
ulusu o lmak üzere, i ra n'da sömürge 
ya da bağ ımlı bulunan ezilen u l us l arın 
ve azınl ı k mill iyetlerin en basit u lusal 
ve demokratik hakları için hiçb ir ile 
ri adım atılmadı.En ufa k istemlerine 
ateşle ve kanla karşıl ık verildi_ 

Diktatörlüğün bu geric i ve barbarca 
baskı larına karşı geniş ha lk kitlelerin 
den oldu kça yoğun bir şek il de tepki
ler belirmeye başlad ı. Kürdistan ha l kı , 
Ulusal ve Demokratik haklar ı iç in sila
ha sar ıldı. Sömürgeci yönetim, girdiğ i 
bu çok yönlü bunal ım ve alt ı ndan kal
kamadığı sorunlar karşısında şovenizm 
silahına sarıldı. O'nu körük leme yoluna 
girdi. Anavatan savunması , devrimi ko
ruma ve anti-ABD sloganların ı öne çı 
karıp , yoğunlaştırdı. 53 Amerika'lı 
diplomatın, bir yıl ı aşkın b ir süre 
gözaltında tutulmasında ya tan gerçek 
neden ler de bunlardı. 

Hiç şüphesiz, Xumeyni yönetimini n 
ABD'ye karş ı geliş tirdiği ant i-Ameri
kancı tavır, tutarlı olmasa bile , b ir yö
nüy le ilerici ve desteklenmes i gerekli 
bir tavırdır . Ancak bu anti-Amerikan
Cl tav ı r, hiçb ir zaman gerek sömürge 
ve bağ ı mlı uluslar ve halklar üzerindeki 
gere kse başta iran işçi sınıfı olmak ii· 
zere iran halklarına karşı gel i ştirilen 
baskılara , katlia m ve barbarlı k l ara 
meşrutiyet kazand ı rınaz . Ve unu tul
mamalıdı r ki, Xumeyni sadece ABD' 
vi -dii!er enıoerva l ist l eri dıst l avarak
hedef Ölarak göst ermekted ir_ ·su;ıu ya
parken bile tutarl ı değild i r . Bu neden
le Xuıneyni'nin anti-Amerikanc ı tavrı 
bile tutar l ı olmayan ve sadece belirl i 
bir dönemi kapsayan sınır l ı bir tutum
dur. 
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Saddam'ın saldırısı ise, bu aç ıdan ve 
bu noktada Xumeyni'ye yaradı ve o, 
ilk dönemlerde bütünüyle olmasa bile, 
sonradan tümüyle, bir can simidi gibi 
savaşa sarıldı. Xumeyni'nin bugün, bu 
savaşın uzatılınasında bilinçli bir şe

kilde rol oynamasının altında yatan 
gerçek nedenler bunlardır işte . .. 

Bu arada Xumeyni 'nin bu çirkef o
yunlarına ve gösterdiği vahşete karşı· 
lık , TUDEH' in teslimiyeıçi politikası · 
nın da oldukça etkileyici bir fonksiyo
na sahip olduğunu da vurgulamak ge
rekir. Tıpkı geçmişte Irak Komünist 
Partisi'nin Saddam'la ve gü nümüzde, 
Orta-Doğu'da bazı güçlerin burjuvazi. 
nin iktidarıyla giriş tikleri ortaklıklar 

vb. gibi. 

Görüldüğü ııibi , bu savaş ın uzatılına
s ında gerek Ira n-I rak işçi sınıfı ile e
zil en halklarının , gerek Kürt ulusu nun 
ve gerekse bölge halklarının hiçbir çı· 

karları yoktu r. Sadece Irak ve Iran sö
mürgecilerinin, bölge gericiliğ in in ve 
başta ABD olmak üzere , emperyalist 
sistemin çıkarları söz konusudur . On 
bin lerce insanın hayatına malolan, bu 
gerici ve haksız savaşı meşru göster
menin hiçbir olanağ ı yoktur. 

Türkiye'ye gelince; O, çok daha 
büyük bir iştahla savaş ın sürdürülme· 
sini istiyor ve bunu zaman zaman kö· 
rükleyerek, zaman zamanda gerek i
ran'a, gerekse lrak'a yeni taktik öne
riler sunarak, savaşın uzatılma sında rol 
oynuyor. 

Savaşın sürdü rülmesi, Türkiye aç ı sın

dan birkaç noktada önem arzediyor 
Bunlar: 

ı . Ekonomik alanda çökmeye doğru 
giden Türkiye, bu savaşla beklenmedik 
bir anda, iki büyük pazara konmuştur . 

Savaş devam ettiği sürece, sözkonusu 
pazarlar o'na açık olacaktır . Türkiye 
ekonomisinin öneml i bir bölümünü 
teşkil eden petrol, bu ortamda olduk
ça karlı bir iş olarak orta yerde duru· 
yor. 
2· Savaş bahanesi ile, Türkiye ve Ku· 
tey-Kürdistan halklarını, heran bir sa
vaşa girecekmiş gibi canlı tutmakta , 
alabildiğine şovenizmi körükleyerek 
dikkatleri içe yönelik sorunlardan U · 

/ ak laştırmaktadır . 
3- Savaştan dolayı daha da güçsüzleşe· 

cek olan her iki sömü rgeci devletle , 
Kürt sorununu çözme yolunda daha 
rahat adım atabilecek bir ortama ka· 
vuşabileceğini hesaplama ktadır. Böy
lece her iki sömürgeci devletin tekrar 
bölge gericiliğindeki eski görevlerine 
dönmeleri (Irak çoktan bu görev ine 
dönmüştür) kaçınılmaz hale gelecek
tir. Dolay ısiyle başta ABD olmak üze· 
re, emperyalist sistem bölge sathında 
kesin denetim sahibi olabilmenin as· 
gari koşullarına kavuşmuş olacaktır. 

Görüldüğü gibi; gerek iran, gerek 
Irak ve Tiirk sörnürgecileri, gerek böl· 
ge gericiliği, gerekse ABD ve diğer 

emperyalist güçlerin iran-Irak savaşı 
dahil olmak üzere,. bölge düzeyinde 
çok yönlü bir oyunun peşindedirler. 
Bölge sathında gericiliğin tesis edilme
si iç in, her türden provakatif eylem 
dahil, en rezil bir politikaya yönelmiş· 
lerdir. Emperyalizmin bu sınır tanımaz 
ç irkef siyasetine rağmen, başta Kür
distan Ulusal-demokratik güçleri ol · 
mak üzere, bölgedeki ilerici-demokra
tik güçlere büyük görevler, büyük so· 
rumiuluklar düşüyor. 

Ne var ki , bu güne kadar bu görev ve 
sorumlulu klar yerine geti rilmedi. Ak· 
sine, sömürgecilere ve emperya listle· 
re ma Iz erne sağlayacak kadar teslimi · 
yetç i tavırlara girildi. Onların sömürge
ci siyasetlerine yem ve politikalarının 
devamında ise yardımc ı olundu . 

Filistin hareketin in askeri yenilgisi
nin altında ya tan gerçek nedenlerden 
bir tanesi de, bu yeslimiyetçi eğilimin 
F.K .O içerisindeki varlığıydı. 

Geçmişten günümüze kadar , Kürdis
tan devriminin taş ıd ığı temel zaaflar· 
dan bir tanesi de, teslimiycte varan bu 
pragmatik-ilkesiz Dolit ika rlei!ilmidir? 

Sömürgecilerin, ·halkımı11n- varlığını 
hedef alan, o'nun devrimci dinamikle
rini imhaya yönelen bu politik ve mi · 
litarist oyunlarına karşılı k, Kürdistan 
Ulusal-Demokratik mücadelesin i o
muzlamış güçlerin, ya da o iddiada 
bulunanların , sömürgecileric girdikle· 
ri ilişkiler, onların kanatları altında 

yol alma istek leri, sömürgecil erin kat· 
etmek istedikleri yolu biraz daha kı· 

saltmaktan başka ne anlam ifade e
debilir? 

i ş te bu noktada; yukarıda k ısaca de-
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ğindiğimiz bir anfayışı, geçmişte Kür
distan tarihinde say ı sız ihanetiere ulaş· 
mış bir anlayışı, tesl imiyeti esas alan 
bir anlayışı, o yüce amacı soysuzlaştı· 
ran, ya da ona yönelen bir anlayışı 
teşhir etmemiz gerekmektedir. Ve bize 
göre geçmişteki ihanetler bugün, ama 
yeni bir tarzda; daha ç irkcf, daha adi· 
ce yeniden tekrarlanmak isteniyor. 
Kürdistan devrimci hareketi, günümüz· 
de uşaklaştırılmak isteniyor ! Bunu 
iddia ederken, bunun sadece dış güç· 
lerce değil, -elbette, dış güçler bunu 
her dönemde yapmak istemi ş lerdir ve 
yapmak isteyeceklcrdir· dış güçlerin 
yanısıra, Ulusal-demokratik güçlerce 
de yapı lma k istendiğine dikkatierin 
çekilmesi gerektiğ in i vurgulamak is· 
ter iz . 

Netice itibariyle ihanete varacak O· 

lan bu teslimiyeıçi tavırlar , bugün Ö· 
zellikle Kürdistan'ın -Doğu ve Giıney
iki parçasında gözleniyor. Diğer ik i 
parçanın da -Kuzey ve Kuzey-batı· 
bu çe mb ere alınması an meselesi ! ... 
(Bu parçalarda da, yer yer belirtiler 
göz leniyor) 

Şunu çok iyi bilınciiyiz ki ; iran, (. 
rak, Suriye ve Türkiye'de yönetirnde 
bulunanlar sömürgecilerdir. Uluslara· 
ras ı gerici ve emperyalistlerle, şu veya 
bu düzeyde de olsa , gerici bağları var . 
Bunların Kürdi stan' ın herhangi bir par
çasına yapacakları yardım, ancak ge
çici bir süre iç indir ve esas ola rak ta 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş mücadele· 
sini imha temelindedir. 

Kürdistan 'm Ulusal Bağımsızlık mü· 
cade/esi; aneall ue gerçekten bakımsız 
bir politika i/e, teslinıiyete. lıer tiır 

bağı mlılık ilişhi/erine ue ihanete sel· 
ler çellecek olan bağımsız bir po/ili· 
ka ile olanaklıdır Bunun d1Ş111dakı 

her çözum. yenı sorunlar urelmehtPn. 
Kiırdistan devrımine yeni sorunlar 
yüklemekten başka hiçbir işe )'ara· 
maz Ve bu yanlış potitih laı •ı r. sadece 
Kurdistan devı·ımi için değil. aynı za 
manda bölge halh/arı ıçın de hötu ôr· 
nek leşkıl edebilecek bir tal'ırdır. 

Sonra, Kürdistan devrimine yöne· 
lik bu mücadelede boy veren örgütler; 
özellikle iran ve Irak sömürgecilerinin 
işgalindeki Doğu ve Güney-Kürdistan'· 
da Ulusal-demokratik güçler olarak or
taya ç ıkan ve otonomi ta leb inde bulu-
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n~n ve bu a~açla sil_ahlı direnişe geçen 
guçler, şeçmışten hıçte ders ç ıkarmışa 
benzemıyorlar. Yakın tarihimizde ya
şanan olaylar bir tarih hazinesidir. Ve 
özellikle Barzani hareketi ve yenilgisi, 
sayısız deneylerle dolu olmasına rağ
men, bir türlü görülmüyor. Neden? 

Doğu ve güney Kürdistan 'daki ulu
sal-demokratik güçlerin Saddam ve 
Xumeyni ile girdikleri sözde taktiksel 
(gerçekte ise stratejik) olan bu ilişki
ler, gerek ulus bünyesinde, gerek bölge 
ve dünya düzeyinde bağımsızlıkçı ol
mayan, aksine bağımlılığı her gün bi
raz daha arttıran ilişkilerdir. 

Aynı şekilde, sözkonusu Ulusal-de
mokratik güçlerin aralarında çatışma 
nedenlerinden bir tanesi de, sözkonu
su ilişkilerden kaynaklanan dayatma
lar_ sonucu oldyğu, bugün artık inkar 
edılemiyecek kadar berraklaşmıştır . 
Ve bugün, gerek kuzey (Türkiye ) ge
rekse Suriye işgalindeki Kürdista~ U
lusal-demokratik güçlerde görülen böy
lesi teslimiyeıçi eğilimlerin de , diğer 
parçalarda hayat bulan ve hatta Orta
Doğ_u'daki birçok örgüt, grup ya da 
partı tarafından yürütülen ilkesiz ve 
pragmatik ilişkilerin birer politika ola
rak öne sürütmesi ve bu temelde yol 
alır görünmesinden dolayıdır. 

-~e~a, i,ra~ sö_mürgecilerinin güney
Kurdıstan ı ışgalınde, söLkonusu tesli
~iyetçi_ eğilimlerin oldukça önemli 
bır yerı vardır. Bunu görmek gerekir. 
Yıne açık olan bir şey var ki· her iki 
sömürgeci diktatörlük te Kür~ Ulusal
demokratik hareketini (hareketin ön
d~rliğini ) kendi sınıf çıkarları için 
bırer oyu ncak gibi kullanma ktadırlar. 
Ve ?i~e _ kalırsa , sömürgecileric giril en 
bu ılışkıler, neticede sömürgecilerin 
daha da güçleomesina ve Kürdistan 
Ulusa l-demokratik hareketinin ise bü
yük yaralar almasına neden olacaktır. 
Bu kadar açık cereyan eden ve halkı 
mızın geleceği üzerinde doğrudan etki 
yapabilecek, mücadelesini dumura uğ
ratıp varolan di na mi k leri tahribedebi
lecek düzeyde sürdürülen bu ilişkilere 
karş ı son derece duyarl ı olunmaz gere
ken önlemler alınmazsa, onar'ılması 
çok güç tahriba tlara neden olur. 

.. Şunu da_ unutmamak gerekir ki; bü
tun bu gelışmelere karşın süregelen ve 
~evamında ısrarlı gibi görülen bu eği
l ımiere karşı , bağ•ms ı1lık şiyarı ön 

plana çıkarılmadan, her türden tesli
miyet ve bağımi ılıktan kaynaklanan 
anlayış lar eleştrilmeden, teşhir edil
meden ve de bağımsızlık temelinde ye
ni bir alternatif sunulmadan, sömürge
cilerin ve emperyalistlerin kendi kart 
larıyla ve de düzenleyecekleri oyunu, 
kendi alanlarında, kendi koşullarına 
göre bir kez daha sahneliyecekleri or
tadadır . 

Dikkat edilirse, Türk sömürgecileri
nin güney-Kürdistan'a yönelik işgal ha
reketinin hemen akabindeki sessizlik 
ve kısa bir süre sonra da i ran sömürge
cilerinin Kürdistan'ın aynı parçasını 
işgale yönelmesi, sömürgecilerin tüm 
çelişkilerine rağmen, özellikle Kürdis
tan sorunun da, nasıl da -dolaylı da 
olsa- birleştikleri, tarihin çeşitli safha
larında görüldüğü gibi, bu gün de göz
lenebilmektedir. Ve iran-Irak arasında 
üç yıldır devam eden bu haksız savaş, 
her ne kadar bazı çelişkiler taşıyor ve 
sömürgeci güçlerin birbirleriyle çatış 
malara girebileceklerini gösteriyorsa da 
Kürdistan sorununda ortaya çıkabile
cek yeni durumlar karşısında, hiç u
mu lmadık bir anda, sözkonusu çeliş
kilerin çözülebildiği ve geçici de olsa 
birliktelikterin ortaya çıkabildiği (çı
kabileceği) önümiizdeki dönemde bir 
kez daha kanıtlanacaktır.Ve bu ortam
da ikinci bir Türk saldırısının aynı an
layış temelinde, ama yeniden gündem
leşebileceği, bunun hazırlıklarının ya
pılmakta olduğunu unutmamak gere
kir. 

qzetleyecek olursak: 
- Iran sömürgecilerinin güney-Kürdis
tan'a yönelik eylemleri bir işgal hare
ketidir. Türk saldırısında olduğu gibi, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş mücadele
sine ve o 'nun devrimci dinamiklerine 
yöneliktir. Kürdistan Ulusal-demok
ratik güçler inin bu sömürgeci işgale 

karşı sessiz kalmaları, yeni it hakları 
ve Kürdistan'ın sömürge statüsünün 
devamı nı onaylamaktır. 
- iran-Irak sömü rgecileri arasında üç 
yıldır devam eden sava.ş, haksız bir 
savaştır . Her yu rtsever-demokrat bu 
gerici ve haksız savaşa karşı çıkmalı 

bunu bir görev olarak bilmelidir_ 
- Sömürgecileric ilişkileri teslimiyete 
kadar vardıran ve onların denetimin
de Ulusal Kurtuluş mücadelesini yü
rüttüklerini iddia eden iran ve Irak 
Kürdistan Ulusal-demokratik güçleri 
nin tavrı, bağımsızlık temelinde geli
şen devrimci bir tavır değil , teslimi 
yete varan gerici bir tutumdur. Söz-
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konusu güçlerin bu ya nlış ve devrim
ci olmayan tavırlarına karşı tutum al
mayan, üstelik onları bu yanlış eylem
leriyle birlikte destekleyen Kürdistan '
ın diğer parçalarındaki Ulusal-demok
ratik güçler de şunu çok iyi bilsinler 
ve unutmasınlar ki, onlar da yapılan 
bu yanlışlıkların bizzatihi ortağı du
rumu ndadırlar . 

-~u~kusuz gerek güney, gerekse doğu 
Kurdıstan halkımızın sömürgeci taha
kküme ve sö mü rgeciliğin kaynaklandı 
ğı emperyalizme karşı, Ulusal ve De
mokratik hakları için gösterdikleri her 
direniş, geliştirecekleri her eylem nes
nel olarak ilericidir ve desteklenmesi 

gerekir. Bu bağlamda halkımızın sö
mürgecilere karşı mücadelesi bizim mü
cadelemizdir ve o'nu sonuna kadar da 
destekliyoruz. Ancak, halkımızın dev
rimci potansiyelini çarçur edip, sö
mürgecilere peşkeş çeken ve o temelde 
soruna yaklaşan ve uzun vadede çok 
daha büyük sorunlar, ağır yükler ge
tirecek olan önderliğe, o'nun uzlaşma
cı tavrına da karşı çıkar, o'nu teşhir 
etmeyi bir görev kabul ederiz. 

_A yn_ı şekilde, iran'da ve Suriye'de 
yonctırnde bulunan, sömürgeci dikta
törlüklerin emperyalizme karşı geliş
tirdikleri ya da geliştirecekleri her i
leri adımı ve tutuşturacakları bir kıvıl
cım tarafımızdan destek görecektir. 
Ancak, bu hiç bir zaman onların geri
ci, ilhakçı ve sömürgeci karekterlerin i 
eleştirmemize, o 'na; o'nun sömürge
ci ve yokettirmeye yönelik eylemle
rine karşı mücadele etmemize engel 
değildir . Aksine, her ileri adımı des
teleyeceğimiz gibi, her yanl ış ve geri
ci adımı da eleştirir , teşhir eder ve 
karşı çıkarız . Kaldı ki, Xumeyni ve 
Hafız 'ın anti~mperyalist oluşları da 
oldukça sınırlı ve yanıltıcıdır . Tutar
lı birer anti-emperyalist politika gü
demiyorlar. Güdemezler de ! Ve on
ların önümiizdeki süreçte, gerek böl
ge gericiliği ile, gerekse emperyalist
leric teslimiyet temelinde çok daha 
sıcak ve ciddi ilişkilere gi rebilecckle
rini şimdiden söylemek iç in ı...ahin ol 
maya gerek yok. Bu nedenle, kendi
mi zi Xumeyni il c HafıL'ın anti~nıper 

yalistlikleri (!) ile aldatmayalım. Her 
iksi de , başta halkımız olmak üzere, 
bölge halklarının düş ma nı ve sad eel' 
emperyalistlerin dostlarıdırlar. Eylem
leri ilc onlara hi zmet rdiyorlar ... 
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DiYARBAKlR ZINDANLARlNDA DiRENiŞ: 

2 Eylül günü, Diyarbakır zındanla
rındaki tüm devrimci-demokrat tutuk
lular · cezaevindeki işkence ve baskı
lara ~on verilmesi, tek tip elbise giyme 
uygulamasının kaldırılması, .~~:uklula: 
rın Avukat ve yakınlarıyla goruşmelerı 

esnasında yapılan baskıların kaldırıl
ması cezaevi sağlık koşullarının vb. 
iste~ler öne sürerek, açlık grevine baş
ladıklarını ilan ettiler. Daha sonra, 28 
Eylül'de görüşülen Kürdistan Ulusal 
Kurtaluşçuları (K.U.K) davasında, bu 
davadan yargılanan devrimci tutuklu
lar bir açıklama yaparak , açlık grevi 
eyleminin amacına ulaştığını ve böyle
ce eylemin de sona erdiğini bildirdi
ler. 

Aynı gün Diyarbakır sıkıyönetim ko
mutanlığı da bir açıklama yaparak, 
açlık grevi eyleminin sona erdiğini 
bildirildi.Ancak,bu açıklamada tutuk
luların istemlerinin yerine getirilmediği 
belirtiliyordu. Sömüregeci-faşist gene
rallerin yaptıkları bu açıklamada, tu
tukluların istemlerinin yerine getirile
ceği doğrultusunda herhangi bir açık
lamanın yapılmaması, bunun aksine 
tutuklu ların hiç bir istemlerinin yeri
ne getirilmeyeceği doğrultusunda bir 
açıklamanın yapılması, özünde cunta
cı faşist generallerin devrime i-demok
rat tutukluların cezaevlerindeki dire
nişlerinden ne denli korktuklarını ve 
bu eylemlerin emekçi halklarımız ü
zerindeki etkisini kırma istemlerinden 
kaynaklanıyor. 

Diyarbakır askeri cezaevinde başla
tılan bu eylem, sömürgeci, askeri-fa
şist diktatörlüğe karşı , Kürdistan 'lı 
devrimci-demokrat ve yu rtsever tutuk
luların geliştirdikleri ilk eylem değil
dir. Türkiye genelindeki diğer ceza
ev lerinin yanında , özell ikle Diyarbakır 
askeri cezaevi, üç yıldan beri sürekli 
olarak siyasi tutukluların direnişleri
ne sahne olmuş ve faşist generaller 
çetesin in dünya kamuoyu nezdinde 
maskesinin düşmesine büyük katkıları 
olmuş , önemli bir direniş alanıdır . 

Diyarbakır askeri cezaevinin bu ö
Lclliği sömürgeci , askeri-faişst di.kta
törlüğün Kürdistan halkına karşı ızle
diği insanlık dışı politikadan kaynak
lanıyor. 

Faşist generaller çetesi, bundan üç 
yıl önce iktidarı gaspettiklerinde, önle
rine bazı hedefler koymuşlardı . Bu he
deflerin en önemlilerinden biri de, Kür
distan'da şimdiye kadar uygulanage
len sömürgeci baskıları, faşist iktidar 
aracılığıyla daha da katmerleştirme~ 
ve sömü rgeci, işbirlikçi Türk tekeieı 
burjuvazisinin (aynı şekilde diğer bur
juva kesimlerin de) korkulu rüyası o
lan Kürdistan Ulusal-Demokratik hare
ketini dağıtmak ve o'nu ortadan kal
dırmaktı. Cunta, saldırılarını salt ola
rak Kürdistan Ulusa l-Demokratik ha
reketini ortadan kaldırmak için yoğun
laştırmadı . O, aynı zamanda saldırı
larını bir bütün olarak Kürdistan halkı 
nın toplu imhası yönünde yoğunlaş
tırmıştır . Çünkü, Kürdistan halkının; , 
varlığını koruduğu müddetçe, kendı 
Ulusal ve Demokratik değerlerine sü
rekli sahip çıktığını ve bu değerleri
ni bağımsız ve özgür bir şekilde kul 
lanmak için sürekli savaşacağını, cu n
ta da çok iyi bilmektedir. 

Sömürgeci, askeri-faşist diktatörlük, 
bir yandan halkımız üzerindeki bu bas
kılarını her gün biraz daha yoğunlaş
tırıken, diğer yandan da H.itlcr 
toplama kamplarını aratmayan Dıyar
bakır zındanlarındaki devrimci, de
mokrat ve yurtsever tutukluları fiziki 
olarak ortadan kaldırmak için gerekli 
yöntemler geliştirmiştir .Kürdistan 'da
ki devrimci tutuklulara; gözaltına alın
malarıyla birlikte, işkence ve tutuklu
luk dönemi sırasında planlı bir yoket
me politikası uygulanmaktadır. Sö
mürgeci, askeri-faşist diktatörlük: ce
zaevindeki tutukluların büyük çoğun
luğunun bir gün özgürlüklerine kavu
şacaklarını hesap ederek, bu tutuklu
ların cezaevinden çıkmalarından sonra 
herhangi bir devrime i faaliyete katı
lamamaları için, onları fiziki ve psi
kolojik olarak yıpratmaya büyük bir 
özen göstermektedir . Cunta, böylece; 
bir yandan, kararlı, inançla dolu y ı 
ğınla devrimeiyi Kürdistan Ulusai.<Je
mokratik muhalefetinin dışına itmeyi 
planlarken, diğer yandan da bu baskı
lar sonucu, baz ı karars ız insanları da 
kendi saflarına çekmeyi hesaplamakta
dır. Bu yönde yoğunlaştırdan çabalar 
sonucu, birçok devrimci ya sakat kal 
mış, veya psikolojik olarak akli denge
sini kaybetmi ş ı ir. 
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Ne var ki, sömürgeci, askeri-faşist 
diktatörlüğün tüm bü vahşetine ve in
sanlık dışı uygulamalarına karşın, dev
rimci tutuklular yıl ma mışlardır . Dev
rinıci onurlarını ve her şeyden önce 
ofoıJllnlık şereflerini faşist generallerin 
Kanl ı ç izmeleri altında ç iğnetmemiş
lerdir. Aksine , onlar; devrimci karar
lılığın ve özverinin en yücesini , yani 
direniş yolunu seçerek , sömürgeci , as
keri-faşist diktatörlüğü büyük bir yenil 
giye uğratmışlardır. Bu yenilgi elbette 
ki cezaevlerinin kalın duvarları arasın
d; kalmamıştır. Devrimci, demokrat 
ve sosyalist tutukluların bu inançdolu 
mücadeleleri, bir bütün olarak Kürdıs
tan halkı üzerinde ve dünya kamuoyu 
nezdinde olumlu yankılar uyandırmış 
ve böylece faşist çetelerin yıkımını 
biraz daha yakınlaştırmı ştır . 

işte, tüm bu nedenlerden do!ayı 
dır ki, Diyarbakır zındanlarındakı .bu 
direnişe her yurtsever.<Jemokrat , ıle
rici kişi ve örgütün sahip çıkması ge
reklidir. Unutulmamalıdır ki, devrimc i 
tutukluların faşist cuntaya karşı, tüm 
zor koşullara rağmen geliştirdi leri di
renişi, biz dışarda bulunan devrımc ~ · 
demokratik güçler desteklemez ve dı
renişi dünya kamuoyu nezdinde yay
gınla şt ırmazsak , hiç bir görevimizi ye· 
rine getirmiyoruz demektir. Ancak, bu 
arada bir noktayı da belirtmekte yarar 
vard ır . 

Cezaevlerindeki her direniş haberi
nin akabinde; bazı güçler direnişi ken
di dar grupçu hesaplarına uygun ola
rak yaygınlaştırma yolunu seçiyorlar. 
Bu yolda, ellerine geçen -dedikodu ma
hiyetindeki- baLı bilgilerin sıhha tl i o
lup, olmad ığına bakmadan, hemen ı...a 
muoyuna açıklama ya ı...alkıyor lar . Ola
y ın gerçek mahiyeti ortaya çıktıktan 
sonra ise , durumu ya bi r öıeleştiriyle , 
ya ua "ne yapalı m, b iıe boyle bilgi 
geldi" deyip, geçiştirmeyc çal ışıyor lar. 
Bu durum, Kürdistan Ulusal-demok
ratik güç lerinin, dünya kamuoyu nez
dinde prestijinin sarsılmasına neden 
oluyor ve kamuoyu verilen her bilgi
ye şüpheci bir gözle bakıyor. 

Bir defa umıtmamaı... gerekir ı...i , Di
yarbakır askeri cezaevi , dış dünya ile 
ilişkilerinin tamamen kesildiğ i bir a
landır . Böylesi bir alandan sıhhatl i hil-
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gi almanın zorluğu ise ortadadır. Tüm 
bu durumlar bilinmesine rağmen, Di
yarbakır askeri cezaevindeki son dire
ni şle ilgili olarak saat saat rapor sun
mak ( !} olanaklımıdır ? Bize göre de
ğildir ! Nitekim, şimdiye kadar sunu
lan bu saat saat (!) raporların ne den
li çelişkili bilgilerle doldurulduğu a
çıkça ortaya çıkmıştır. 

Temmenimiz, bundan böyle gelişe
cek olaylarda; soğukkanlılığı elden 
bırakmayarak,gelen haberlerin sıhhat
lilik derecesini iyice öğrenmek, böy
lesi eylemleri dar grup çıkarlarına a
let etmemek ve her şeyden önemlisi 
de kamuoyuna sıhhatli ve verili bilgi
ler sunarak, Kürdistan Ulusal-demok
ratik hareketinin prestijini onarmak 
ve o'nu yüksekte tutmaktır. Diyarba 
kır ve diğer tüm cezaevlerindeki dev
rimci tutukluların bizden bekledikle
ri de budur ! ... 

Diyarbakır'da {a.5isl cunlanın zındanlarında "ölüm orucuna·· ve "aç/ılı greL•ı 
ne" giden 2000 Kürdistan 'lı yurtsever devrimcinın eylem leri nı destelı/emek a· 
macıyla i\lorııpa 'nın çeşit/ı ülkesinde bır d ızı eylem diızenlendi. Bu eylemlerden 
bazıları şöyle oldu . 

UPPSALA: 

Diyarbakır zındanlarında "öliim oru 
cu" ve "açl ık grevi" bi ç iminde direni
şe geçen yurtsever, devrimci-demok
ratların eylemlerini desteklemek, dün
ya kamuoyuna duyurmak ve onlarla 
maddi ve manevi her alanda dayanış 
maya girmek için, Uppsala 'da da bir 
komite kuruldu . Komite değişik siya
setler ve demokratik kuruluşları tem
sil eden kişilerden oluştu. 

Komitenin amacı, direniş halindeki 
Kürdistan ' l ı yurtsever-demo kratlara 
yönelik dayanışma eylemlerini yürüı
mekti. Faşist cuntanın Türkiye'de ve 
özellikle de Kürdistan'da girştiği insan
lık dışı uygu lamain dünya kamuoyuna 
duyurmak ve faşist cuntayı teşhir ve 
tecrit etmekti. Komitenin eylem prog
ramı kısaca şöyleydi: 1- Bi r hafta bo
yunca her gün bildiri dağıtmak, 2- Fa
ş ist cuntay ı t eş hir ve tecrite yönelik 
bir imza kampanyası yiirü tmc k, 3- is-

veç 'teki tüm anti-faşist kuruluşlara ve 
isveç'te bu lunan dünyan ın diğer ülke
lerinden ilerici, anti-faşist kuruluşlara 
gitıne k, onlarla sağlam bir diya log o
luş turmak , 4- Şehir merkezinde bir 
pano açmak ve burada faş is t cunta
nın ölüm, işkence vs. eylemlerini söz, 
yazı ve resimieric teşhir etmek, 5- ve, 
bu eylemler sonunda, tüm ilerici, an
ti-faşist güçlerin katıldığı bir protes
to yürüyüşü düzenlemek . 

15.9 .1983 tarih inden başlayarak, 
komite yönetiminde yukarda a lınan 
kararlar doğrultusunda bir hafta bo
yunca çeşi tli eylemler düzenlendi. Şe
hir merkezinde aç ılan panolarta cunta
nın kanlı uygulamaları sergilendi, bildi
riler dağıtıldı, 2000 kadar imza toplan
dı. Çeşitl ikonuşmalar yapıldı. Eylemin 
son gününde, 1 ürkiye, Kürdistan, isveç 
ve diğer bazı ülkelerden devrimci lerin, 
ilerici ve anti -faşist insanların katıldığı 
bi r protesto yürii yüşü yapıldı. Yürüyü
şün son bulduğu yerde lsveç Sol Ko-
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münist Partisi (VPK) milletvekil lerin
den Oswald Söderqvist ve isveç Metal· 
iş send i kasından bir temsilci birer ko
nuşma yaptı lar . Konuşmacılar, faşist 
cuntanın durumunu dile getirerek, 
cuntanın Kürt halkı ve Diyarbakır 
cezaevindeki Kürdistan'lı yurtsever
lere karşı giriş tiği insanlık dışı eylem
lerini şiddetle kınadı lar. Protesto yürü
yüşü tam bir canl ılı k içinde geçti ve 
faşist cunta lanetlendi. 

GöTEBORG: 
isveç'in Göteborg kentide 8 gün sü

ren bir açlık grevi eyleminde aktif o
larak yeralan bir grup devrimci , NI Ş
TIMAN'a aşağıdaki mektubu gönder
miştir. Mektubu olduğu gibi yayınlı
yoruz. 

" Sömürgeci, askeri- faşist Tlirk cun
tası mazlum Kü rdistan halkı ve o 'nun 
y iğit evla tları olan Kürdistan'lı yur~
sever, demokratlarını yoketmek ıstı
yor. 

i şte bu amaçla; biz Kürdistan'lı 
devrimci-demokrat örgüt ve kişiler ola
rak, isveç'in Göteborg kentinde birar~
ya gelerek bir komite kurduk. Komı 
tenin amacı ; sömiirgec i-faşist cunta
nın Kürt halkına ve faşist zındanlarda 
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onur rrii cadelesi verme k te olan K ür· 
d istan 'lı yurtseverlere karşı giri şt iği 
imha eylemlerin i Avrupa ve dünya 
kamuoyuna du yurmak, ''ö lüm orucu" 
ve "açlık grevine" giden 2000 kadar 
politik tutuklu ile dayanışmayı sağla· 
maktır. Komi tenin a ldığı kararlar kı· 
saca şöyledir : 1- Aşağıdaki istekle
rimiz yerine getirilinceye kadar, Gö
teborg 'un me rkezinde bir açlık gre
vine gitmek. 2- Açlık grevi boyunca 
yazılı, sözlü ve resimler yoluyla fa· 
şist cuntayı teşhir ve tecrit etmek. 
3- isveç hal kı arası nefa faşist cunta· 
ya karşı bir imza kampanyası açmak. 

A l ınan bu kararlar doğrultusunda, 
15.9.1983 tarihinde açl ı k grevi başla· 
dı . Grev komitesi tarafından eylemin 
amaçlar ı ve isteklerimiz isveç hükü
metine bildirildi : ı . Diyarbakır ce
zaevinde ölüm orucu ve açl ı k grevine 
giden politik tutuklularla ilgili olarak, 
lsveç Dışişleri Bakanı'nın Türk ma
kamlarından resmi bir bil_gi istemesi. 
Verilecek resmi bilgilerin lsveç radyo 
ve televizyonunda yayınlanması. 2-
isveç Kızıl H aç ı 'nın, Diyarbakır ce
z.aevinde ölüm orucu ve aç lık grevi 
ne giden politik tutuklularla dayanış· 
ma içine girmesi. 3· Uluslararası Af 
Örgütü 'nün (Amnesty International) 
Diyarbakır'a bir heyet göndererek, 
ölüm orucu ve açlık grevindeki poli· 
t ik tutukluların durumlarını ve ha
pishane koşullarını yerinde incele· 
mesi ve dönüşünde dünya kamuoyu
na bir aç ıklamada bulunması . 

24 kişinin katıldığı açl ık grevi 8 
gün sürdü. (15.9.1983- 23.9.1983) 
isteklerimizin büyük çoğunluğu ye· 
ri ne getirildi. Ayrıca, Göteborg halkı, 
Kürdistan halkı ve Diyarbakır z ın· 
danlarında ölüm orucu ve açlık gre
vine giden 2000 Kürdistan 'lı yurt
severe karşı duyduğu sempatisini , 
bizlere duyduğu yakınlık ve dayanış
malarıyla ortaya koydu. Eylemimiz , 
halk a rasında büyük bir ilgi ve des
tek gördü . Göteborg halkı maddi ve 
manevi yardımlarıy l a eylemimizi des· 
tekledi. Faşist cuntayı protesto imza 
kampanyasında 8 bin imza toplandı . 

Faşist cuntaya karşı daha güçlü ey
lemlerde birlikte olmak dileğ iyle ! .. " 

25.9.1983 Bir grup dev rimci. 
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12 EYLÜL'DE FAŞiST CUNTA ÇEŞiTLi EYLEMLERLE PROTESTO 
EDiL Di 

12 Eylül 1983'te sömürgeci, askeri
faşist cuntanın kanlı iktidarı dördün· 
cü yılına ayak bastı . Geride kalan üç 
yıl, halklarımız için her yönüyle yok
sulluk-sefalet, zu lüm, baskı, iş kence 
ve idamlarla dolu geçti. 

Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl 
da, 12 Eylül 1980 askeri-faşist darbe
si ve iktidarı gaspeden faşist cunta, yo
ğun protesto eylemleriyle lanetlendi . 
Avrupa'n ın çeşitli kentlerinde, faşist 
cunta miting, yürüyüş, çeşitli toplan· 
tı vb. eylemlerle protesto edildi. Fa
şizme karş ı omuz omuza mücadelenin 
yükseltilmesi istendi . Binlerce Türki
ye ve Kürdi stan'lı sosyalist , yurtsever, 
devrimci-demokrat ve anti-faşist insa
nın katıldığı bu ey lemlerde ; türkçe , 
kürtçe ve diğer çeşitli dillerden konuş 
malar yap ıldı , bildiri ve yaz ılar okundu 
sloganlar haykırıldı, dövizler ta şındı , 
bunlarla faşist cuntanın üç yı llık kan
l ı uygulamaları sergilendi. Faşizme 
karşı mücadelenin zorunluluğunun di
le getirildiği bu eylemlerde, devrimci 
demokratik güçlerin eylem birliğinin 
sürekli liği vurgu landı. 

12 Eylül protesto eyleminin gerçek
l eştiği yerler şunlardır: Federal Alman· 
ya'nın iki şehrinde 12 Eylül protesto 
edildi. Berlin ve Köln'de . Köln'de bii· 
yük bir protesto mitingi yapıldı. Köln 
protesto mitingi , gerçek anlamda yı· 
ğınsa l bir eylem oldu . 

KOLN MiTi NGi : 
En biiyük protesto yürüyüşü Alman· 

ya 'nın Kölnşehrinde yapıldı. Bu yürü· 
yü şe Türkiye ve Kürdistan'lı hemen he
men tüm gruplar katıldı. Ortak bir mü· 
cadele platformu üzerinde gerçekle· 
şen Köln yürüyüşüne şu_ örgü.tlcr ka
tıldı: Av. Dev-Genç , ATlF, BIRKOM 
(Devrimci işçi, Serxwebun, işçinin 
Sesi , Kıvı l c ım, Emekçi, Birli~ Yolu, 
Cephe, Devrimci Savaş), DIB-FAK, 
FiDEF, içşi Gerçeği, Kawa, KKDK· 
Federasyon, KOÇ-KAK, KOMKAR, 
Proleter Dayanışma , Kürdistan ' lı Dev
rimciler ve platforma imza atnıayıp , dı 
şardan eylemiere katılan DiDF , Den
ge Komal, (.,erçek, KKIJK, KIII:. ,Kur· 
tuluş , Devrimci Kurtu lu ş . 

Köln mitinginde TOB-DER ve DiSK 
adına temsilciler birer konuşma yaptı · 
lar . Alman Yeşiller grubu {Grüne) adı· 
na konuşan temsilciler Alman hüküme· 
tiyle Türk faşist cuntasının çirkin iliş 
kilerini dile getird iler ve anti-faşist mü
cadelenin yanında olduklarını belirtti· 
ler. Şili'deki tüm gruplar adına konu
şan MiR üyesi bir temsilci de, Şil i ve 
Türkiye'de ortak durumların yaşandı 
ğını dile getirdi . 

STOCKHOLM: 
Türkiye ve Kürdistan'lı devrimci-de

mokratik ve anti-faşist güçlerin bir 
likte yer aldıkları bu mitingte , SOO'den 
fazla insan yürüdü. Protesto yürüyüşün
de çeşitl i sloganlar atıldı , bi ldiriler da
ğıtıld ı ve yü rüyüş Türk Elçiliği'nin 
önünde yapılan bir konuşmayla son 
buldu. 

Ayrıca ; isviçre'de Basel'de , Hol lan
da'nın Amsterdam kentinde , Danimar
ka'nın başkenti Kopenhag'da, Fransa
nın başkenti Paris'te de 12 E ylül pro
testo mitingleri yapıldı. 

Türkiye'de faşist cunta ik tidarı 4. 
y ılına girerken, Şi li 'de de faşist Pi
nochet cumasının kanlı yönetimi 1 O. 
yılına giriyordu. Bu münasebetle, Av
rupa'nın çeşitli yerlerinde Şili' l i dev· 
rimciler ile Türkiye ve Kürdistan'lı 
devrimciler ortak bazı eylemlerde bu
lundular. 

Türkiye'de faşist cunta yönetiminin 
4. y ılına girdiği bu günlerde, halkları 
miLin mücadele birliği temelinde, anti · 
faşist güçlerin ortak bir mücadele plat · 
formu nu yaratmak, günün acil gürevi 
olarak duruyor. 12 Eylül protesto 
eylemlerinin birlikte yürütülmesi, dev 
rime i-dmekratik ve anti-faşist güç le· 
rin ortak bir mücadele platformuna 
duydukları gereksinimin aç ıl.. bir ifa· 
desi ve sonucudur. Devrimci-demokra
tik güçlerin görevi bu platformu da· 
ha da ileri götürmek, bir program dü
ıcyinc ulaştırmak tır . 

Faşist cunta yönetiminin 4. yılın · 
da, kendimizi daha biiyiil.. eylemle
re ve kararlı bir mücadeleye haz ırla· 
malıyız. 



EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ VE PRAG BARIŞ ASAMBLESi 

de dahil olmak üzere, o'nun yaranığı 
değerlere de vahşice ve kendine özgü 
bir metodla acımasızca saldırdı. Ara
dan 45 yıl gibi bir zaman geçmesine 
rağmen dünyanın birçok yerinde in
sanlar ikinci emperyalist paylaşım sa
vaşını~ acılarını hala çekmektedirler . 
Çocuklar sakat doğmakta, bombala
rın (özellikle Atom bombasının atıl
dığı Hiroşima ve Nagazaki'de} patladı 
ğ ı yerlerde bitkiler yeşermemekte
dir. 

işte bu denli büyük acılara ve fela
ketiere yol açan bu savaşın başlangıç 
tarihi olan 1 Eylül günü, tüm dünya PRA HA 83 halkları tarafından barış günü olarak 
kutlanmaktadır . ilerici insanlık bu günü 
kutlarken aynı zamanda savaşa karşı 1 Eylül, dünya bar!ş günüdür.Her yı l kin ve nefretlerini de dile getirip, sava

l Eylül günü tüm dünya halkları ve ba- şın ezilen sınıflar ve emekçiler için 
rı ş sever güçler, si lahsızlanma ve savaşa hiç bir faydası olmadığını, aksine on
karşı, barış için gösteriler d_~zenlerle_r lara yıkım getirdiğini de vugularlar. 
ilerici insanlığın barışa olan ozlemlerı- ikinci emperyalist paylaşım savaşı· 
ni eylemlerı ·ııe dile getirirler .Barış sa- nı ve ondan önceki paylaşım sava
vaşımının giderek güncelleştiği ve top- şını başlatanlar, dünyayı kendi sömü
lumsal mücadelenin kopmaz bir halkası rü ç ıkarlarına göre pay!a$ınak ve ye
haline geldiği günümüzde, 1 Eylül dün- niden paylaşmak isteyen emperyalist 
ya barış gününü önemi dahada artmı ş- tekellerdi. Hitler faşizmini iktidara geti
tır.Kuşkusuz,l Eylül gününün bu den- ren ve ona ikinci dünya savaşını başlat
li önem kazanmasının ve dünya halk- ma görevini veren, Krupp emperya
ları tarafından coşkuyla kullanması- list guruplaıydı.Silah ve çelik sanayi
nın tarihi nedenleri vardır. nin Almanya'daki baş temsilcis i ve te-

Bilindiği gibi, ikinci emperyalist kelci sermayenin en irileri_n_de~ o!~n 
paylaşım savaşı, 1 Eylül 1939 da Krupp tekel gurupları ! bırıncı dun
faşist Hitler ordularının Polanya sı- ya savaşında kaybed ılen pazarları 
nırlarını geçmesiyle birlikte başlamış- tekrardan ve daha_ fazlası~la _ele ge
tır .Bu savaş, insanlık için büyük yıkım· çirebilmck için Hıtler faşızmı aracı
lar ve felaketler getirmiştir. lkinci em- lığıyla savaşı baş latmıştı.Bu olgu 
peryalisı paylaşım savaşı süresince Krupp ve benzeri tekellerin. toplu.~
otuzbeş milyon insan hayatlarını da egemen duruma gelmelerıyle gun
kaybederken,bir o kadarı da sakat kal - demleşen emperyalizmin kaçınılmaz 
mıştır.Bu savaş sadece insanların yaşa- bir sonucuydu ve tekellerin toplum 
mını imhaya yönelik olmadı. O, aynı üzerindeki , bu egemeniii-leri devam et
zamanda insanların yarattığ ı değerleri , tiği müddetce de, insanlığı yıkıma 
şehirleri , köyleri, kasabaları, okulları , götüren savaşlar da sürekl i olarak var 
hastahaneleri , binaları , fabrikaları da olacaktı. Bir diğer deyişle de, emper
yerle bir etti. Kısacası bu savaş, doğa- yalizm var olduğu sürece savaşlar da 
nın en kutsal varlığı olan insan öğcsi kaçınılmaz olacaktı. 

Dünya sathında, emperyal izm. eski 
gücünden çok şey kaybetmiştir. lkinci 
emperyalist paylaşım savaşından son
ra sosyalist sistem daha da büyüyerek 
güçlenmiştir. Daha önce dünyanın 
altıda bir bölümünde hakim olan sos
yalizm, savaştan sonra dünya nın üçte 
bir bölümüne yayılmıştır. Emperya
lizmin sömürü cenderesi altında bu
lunan bir çok ülke , emperyalist sis
temin çarkları arasından kurtularak, 
o' na büyük darbeler indirmişlerdir. 
Sosyalist sistem, bir toplumsal sistem 
olarak daha da güçlenmiş ve ekono
mik sosyal, siyasal , askeri. .. alanda 
emperyalizmin karşısına dikilmiştir. 
Bunun yanısıra, geçmişin bir çok sö
mürge ve yarı-sömürge halkları son 
paylaşım savaşından güniimüze kadar 
dünyanın çeşitli alanlarında ulusal 
kurtuluş mücadelelerini başarıyla so
nuçlandırıp, ülkelerinde Bağımsız 
Halk Cumhuriyetlerini oluşturmuşlar
dır. Bağımsızlığına kavuşan bu ülke
ler, sosyalist sistemle yakın iliş_kiler 
içine girerek, o'nunla emperyalızme 
ve o'nun ekonomik, sosyal , siyasal , 
askeri vb. yaptırımianna karşı bir
likte tavır takınmışlardır. Sosyalist 
sistemin güçlenmesi, sömürge ve yarı
sömürge ülke halklarının emperyaliz
me ve sömürgeciliğe karşı zaferle 
sonuçlanan mücadeleleri, emperyalist 
ülkelerin sömürü a lanların ı gittikçe 
daraltmış tır. 

Bu durum emperyalist metropoller
Jeki bunalımların hızlanmasına ve ye
ni boyutlar kazanmasına da neden 
olmuştur . Daha önce sömürgelerden 
elde edi len karların cüzi bir kısmını 
kendi işçi sın ıfına vererek, bu sınıf 
içinde etkin aristokrat bir t abaka 
yaratan emperyalist burjuvazi eski sö
ınürü alanlarını kaybettikçe işçi sınıfı -

(Devam ı Say. J-l't l' l 
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