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KARKEREN HEMU WELATAN U GELEN BINDEST VEKBIN! 

FAŞİZMİN AÇMAZI DERİNLEŞİYOR 

Daha önce, "kurumlaşma yo
lunda atılan her adımın, mev
zı-ı ve geçici başarıların 
yanısıra özünde faşizmin aç
mazını derinleştirdigini" be· 
lirtmiştik. Ekonomik, siyasal 
ve toplumsal yaşamın son bir 
kaç ay içinde tanık oldugu 
ol~ylar, bu balamdan ilginçtir. 

Ozal ve kabine si, görevi Ulu
su'dan devraldıgında, yeni 
ekonomik programıyla üretim 
ve yatırımlan artıracagını, iş
sizligi 5 yıl içinde ortadan 
kaldıracaklannı, enflasyon un 
" tek rakamlıoranlara" çekile
cegini ve böylece Türkiye kapi
talizminin düze çıkarılacagını 
vaad etmişlerdi. 

Fakat hayatın kendisi, hatta 
faşist devlet kurumlannın res
mi açıklamaları , Özal'ı, daha 
şimdiden çok açık bir biçimde 
yalanlıyor. Enflasyon hızı 
%45-50 lere çıktı , ve burjuva 
ekonomistlerine göre, bu oran 
yıllık enflasyon hızı olarak ka
lacak. 3,5milyonu aşanişsizler 
ordusuna, işyerleri buluna
madı. Tersine bu sayıya, her yıl 
yarım milyonun üzerinde işsi
zin eklenecegi açıklanıyor. 

Üretim artınıyor, yatırımlar 
kısıtlanıyor, "ekonomik 
yardım" lar adı altındaalınan dış 
krediler, ,silahlanma için har
canıyor. Igneden iplige kadar 
herseye peşpeşe yapılan zam
lar, yaşamı katlanılmaz hale 
getirdi. Kısacası Özal'ın eko
nomi politikası iflas etmiş du
rumda ... 

Ekonomik bunalım derinleş
tikce Evren, Özal ve benzeri . 
kuklaların korku ve telaşı da 
artıyor. Her sıkıştıklannda, to
pu birbirlerine atan bu uşak la
ra, finans oligarşinin belirle
digi sınırlar da dar geliyor, 
artık Özal ile Ulusu ve Kafaog-

lu arasında, birbirlerinin kal
pazanlıklarıru deşifreeden po
limikler buna iyi b tr örnektir. 

Yı re ekonomik ve toplumsal 
gelişmeleri, daha soguk
kanlılıkla degerlendirebilen 
tekelci burjuvazinin bazı "be
yinleri"nin endişeleri, bu çev
relerdeki boıgunun diger bir 
örnegidir. Onlar, daha şimdi
den ipin ucunu kaçıracakların
dan korkuyorlar. Burjuva 
baskı rejimi sınırlan içinde 
yogunlaşan "alternatif politi
ka" arayışlan bu gerçegi göste
riyor. Ve sosyal demokrat yel
pazede gözle görülebilen "ha
raketlenme", özünde kay
nagını buradan alıyor. 

Diger yandan burjuvazi, kan 
ve barut kusan saidıniarına 
ragmendevrimci-demokratik 
hareketi tümüyle yok edemedi, 
direniş ruhunu kıraırıadı. Sö
mürge zindanlarında veTürki
ye genelinde savaş tutsak
larının yükselttigi direniş, 
faşist diktatörlügün hayal d ün
yasıru sarstı, planlanrıı alt üst 
etti, ediyor. Burjuvazinin 
"kaşarlanmış" temsilcilerinin, 
"direnişler ideolojik mak
satlıdır, baskı, işkence yoktur" 
türünden alçakca demogojile
rineragmendirenişler,tutuklu 
ailelerinden, kitlelerden geniş 
destek buluyor. Çankaya'nın 
göbeginde tutuklu ailelerin 
yaptıgı gösteri bu balamdan 
önemlidir. 

Yine tekelci burjuvazi çı
kardıgı baskı yasalanyla, da
yattıgı açlık ve sefaletle işçi 

sınıfını, emekçi kitleleri sustu
ramadı. Tersine onların, kin ve 
nefretini kat kat artırdı, artırı
yor. Türk-İş'in İstanbul top
lantısını çınlatan "grev 
hakkımızı söke söke alırız", 
"işçiler birleşin, sömürüye 

son" vb. slo~lar ve Sadık Şi
de'nin yuhalanması, küçük 
üreticilerde giderek belirgin
leşen huzursuzluk işçilerin ve 
emekçilerin, cuntaya ve onun 
sadıkuşaklarına karşı büyüyen 
tepkilerinin somut göstergele
ridir. Öte yandan "aydın"lar 
bildirisi,-bu bildiride, asgari 
koşullarda dahi Kürdistan 
halkına yönelik soylanın poli
tikasının kınarımasma yer ve
rilmemesine ragmen-faşizme 
karşı önemli bir tepkininifade
si olması itibariyle toplumun 
degişik kesimlerinde belirgin
leşenrahatsızlıgın diger bir ifa
desidir. Kürdistan halkımızın 
sömürgeci-faşist diktatörlüge 
karşı öfkesi ise, patlamaya 
hazır bir barutfıçısınadönüşü
yor. 

Görüld ügügibi e konomik bu
nalım, aşılamıyor; tersine Tür
kiye kapitalizminin dogasına 
uygun olarak, siyasi bunalım
ıara dönüşerek derinleşiyor. 
Bir avuç tekelcinin çıkarlarını 
hedeflçyen Özal 'ın ekonomi 
politikası ise, sadece bu süreci 
daha bir hızlandırıyor, sömür
gen çevreleri hızla kitlelerden 
yalıtlıyor. Önümüzdeki dö
nı<mde muhtemel patlamalara 
gebe olan toplumsal huzursuz
luklar, bu durumu, daha bir gö
ze batırıyor. Ve burjuva çevre
lerinde, küçümsenmeyecek bir 
korkuya, tedirginlige neden 
oluyor. Bunun yanısıra cun
tanın devlet aygıtının yeniden 
örgütlernesi çabalan da iste-

. n ensonucu vermiyor. Ve o bile, 
işçi sınıfı , Kürdistan halkı ve 
diger emekçi yıgınlann kaba
ran muhalefetinin oluştur
dugu nesnel engeller karşısın
da büyük bir umutsuzluk için
dedir. Bu umutsuzluk, ekono
mik ve siyasal açmazları na pa
~alel olarak artacak, ve onu 

önümüzdeki dönemde daha 
bir hırçınlaştıracak, saldırgan
laştıracaktır. 

Bu durum, burjuva cephesin
deki çelişkileri keskinleştiri
yor. Devletin parçalarımaktan 
korunması ya da "ehlileştiril
mesi" üzerinde yapılan tartış
malar, hesaplarda özünde kay
nagmı buradan alıyor. Ve 
özünde toplumun degişik ke
simlerinde kabaran muhalefe
ti s<ı>yal demokrasinin degir
meninde ögütiilmesini hede
fliyor. Ne var ki, şu ya da bu ter
cihin yapılması, tekelci burju
vazinin subjektif istemlerine 
baglı degildir. Tersine, belirle
yici olan, yine işçi s ımf ının, 
Kürdistan halkımızın ve 
emekçi yıgınların mücadelesi
dir. 
Heriki halde de, tekelci burju

vazinin ciddi açmaztarla karşı 
karşıya oldugu açık. Ancak bu 
objektif durum bir başına anı
lan tehlikeleri berteraf etmek 
ve burjuvaziyialtetmekiçin ye
terli degildir. Çünkü belirleyici 
olan Kürdistan ve Ttirkiye 
halklarının patlamalara gebe 
olan mühalefetini iktidar mü
cadelesine kanalize ebnektir. 
Ve bunun teminatı, sol siyasal 
güçlerin birleşik örgütlü yön
lendiriciligidir. Ancakşuda bir 
gerçek ki, devrimci siyasi hare
ketlermevcutyapılanyla bu ta
rihi görevi om uzlamaktan, 
diger bir deyişle alternatif ol
maktan uzaklar!.. 

O halde görev, devrimcialter
natifın yaratıhnası için, faşiz
me,sömürgecilige ve emperya
lizme karşı mücadelede örgüt
lü safları sıklaştırmak ve sol si
yasal güçler yelpazesine dam
gasını vuran kaosun parçalan
ması yolunda bilimsel yak
laşımı kavramak; ve bu sureci 
hızlandırmaktır. 
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Rüpel 2 ROJA WELAT 

OKUR ve MİJHABİIU.ERDEN 

''Yalancmm munm 
yatsaya kadar yanar'' 
Yoldaşlar! 
Bütün samiıniyetimle diyebi

lirimki, Roja Welat'ınyeniden 
çıkışıyla siyasal yaşamımızda 
yeni ve çetin birdönem başladı. 
En azından bu, benim ve biri
mimizde bulunan yoldaşların 
büyük bir çogunlugu için böyle 
oldu. Çünkü bizler yıllardır 
Partimiz içinde birşeylerin 
döndügünü tahmin ediyorduk. 
Ne var ki, olan-bitenin içyü
zünü kestiremiyor, tahminler
den hareketlesaglıklı bir kara
ra varamıyorduk. Ancak Di
yarbakır oparasyonundan son
ra tahminlerimiz dogrultusun
da sinsi bazı çalışmalara adım 
adım tanık olduk. ı2 Eylül'den 
sonrabu bölücü tavırlar, planlı 
bir şekilde yaygınlaştırıldı. 
Aradan çok geçmeden Parti 
içinde önemli olayların 
oldugunu, kendi dışımızdaki 
çevrelerden duyduk. Buhaber
leri duyd ugumuz günlerde, ko
pan kanalfarımızı zorlayarak, 
gelişmeleri ögrenmek istedik. 
Fakat uzun bir dönem, "Parti
mizdehiçbirsorunyok", "söy
lenenler, dedikodu dur'' vs. gi
bisinden cevaplarla meseleler 
geçiştirildi. 

Ancak Partili "yoldaş
lanmızın" söyledikleri 
inandıncı degildi. Ve oportü
nistlerin bazı "akıllı" uşaklan 
verdikleri açıklarla, kuşku
lanmızı artınyorlardı. Nihayet 
bir süre sonra Diyarbakır ce
zaevinden tahliye olan bir yol
daş, "K.SalehyoldaşınTKEP'e 
geçtigini" cezaevinden duy
dugunu söyledi. Aynı günlerde 
görüştügüm bir başka yoldaş, 
"K. Saleh'in kendi istegiyle 
Partiden ayrıldıgını" duy
dugunu söyledi. Daha sonra 
duyduklarımızı şöyle sırala ya
bilirim: "K. Saleh yalnızdır, 
yanında akrabalarından başka 
kimse yok", "onlar, "Direniş 
Cephesi"ne geçtiler", "ayrı
lanlar bir-iki kişidir, onlarda 
PKK'nıri kuyruguna takılmış
lar"vs .. vs ... 

Bu igrenç dedikodu furyası 
içinde, olaylarla ilgili bir Parti 
genelgesini, "Zorunlu Bir 
Açıklama" broşürünü, "Boz
gunculara Şans Tanımayın" 
küfürnamesini ve "TKSP'de 
OportünizmveBiıf:leş~riÜze
rine" kitabını ele geçirdik ve 
çokzor koşullarda bazıyoldaş
larla birlikte kısmende olsa 
degerlendirdik. Ülke dışındaki 
gelişmelerve1KSP-Roja We
lat hakkında,( ... ) aldıgımız son 
bilgiler, belli bir karara var
mamızda ayrıca etkili oldu. 

Bazı yoldaştarla birlikte 
vardıgımız kararı, bunun ge
rekçelerini, bu mektubumda 
degerlendirmek durumunda 
degilim. Şu kadarını söylemeyi 
yeterli görüyorum: faşzmin 
halkımızı, onun ilerici,devrim
ci degerierini yok etmeyi hede
flediAi bir sırada Partimizin de
nenmiş önderlerine, kadro
Ianna ve militaniarına karşı gi
rişilen ve halen devam eden 
oportünist tasfiye hareketi biz
den onay bulmadı, bulmaya
cak. Tersine, Partiyi tabana 
ragmen vekendi çıkarlan için 
pervasızca bölenler, bizeve bi
zim gibi düşünen sayısız in
sanımıza hesap verecektir. Ve 
bizler bu n un takipcisi olacagız. 
Buinançla, TKSP-Roja Welat 
bayragını mücadelemizin her 
alanında dalgalandımıak için 
göreve hazır oldugumuzu be
lirtiriz. Kaderiyle baş başa bı
rakıhnış insanlarımızın bulun
duklan dagmıklık içinde ve 
faşizmin aıgınlaşan zulmü 
altında mücadelemizin kolay 
olmayacagıru biliyoruz. Ayak
ta kalan kadroların büyük 
çogunlugunun Parti içinde 
yaşanan olaylardan halen ha
berdar olmamayışı, işimizi da
ha da zorlaştınyor. Fakat tarih 
bizimledir. ''yalancınm mumu 
yadsıya kadar yanar". Fngelle
ri, fedakarlıgımızla aşacagız, 
safiaştıkça güçlenecegi.z. 
BıjiPSKT-Roja Welat!... 

Ş.Berxwedan 

( ... ) Kurdistan 

Opol'tiinizm 1 MBJJS'ta 

da bölücüJüiünü 
sürdürdü 

Yddaşlar! 
ı Mayıs ı984'ü Atina'da Yu

nanistan işçi sınıfı ile birlikte 
kutladık. GSE sendikasının 
tertipledigi ttrende, Türkiye'li 
ve kürdistan'lı devrimci hare
ketlere ayrılan kortejde 
PSKI'-Roja We!at pankartıy
la yürüyerek miting alanına 
girdik. Aynı kortejde PKK, 
TKP(B), Dev~ol, Dev-Bol, D.
Kurtııluş, HK, Partizan ve Ka:
wayeralmaktaydı. Türkiyeli ve 
Kürdistanlı hareketlerin or
taklaşa tesbit ettikleri, 
"Yaşasın ı Mayıs", "Kahrolsun 
Faşist Cu n ta", "Tüm Ülkelerin 
İşçileri Birleşin" sloganlarıyla 
Yunan halkının sempatisini 
kazandı k. 
Tören, mitingalanında, sendi
kaların, KKE(Yunanistan Ko
münist Partisi) ve PASOK'un 
konuşmalan ve mesajların 
okunmasıyla son buldu. Yak
laşıkSOO binilericininkatıldıgı 

mitingde, Türkiyeli ve Kürdis
tanlı politik mültecilerin me
sajıda okundu. 

Miting hazırlıklarının 
yapıldıgı siyasi platforma 
katıldık TKSP sag kanat opor
tünistleri platformu tıkamak 
istediler. Ancakyukarıdaisim
lerini sıraladıgım örgütler bi
zimle her alanda iş yapabile
ceklerini belirtiler. Ve aynı top
lantıda bir teknik komite seçe
rekmiting çalışmalanmızı sür
dürdük. TKSP oportünistleri, 
TKP, TKEP, Acil ve Ala Rızgari 
ayrı bir kortej oluşturarak ey
lemgücümüzükırmayaçalıştı
lar. Rlkat çokcılız kaldılar. 

Öportünistlerin bu bölücü 
tavırlarına en iyi yanıtı Yemen 
yoldaş verdi. Bu tarihi günde 
oportonizmin bölücü tavır
larını protesto ederek, kendi 
pankartının (PSIIT- Roja We
lat) altında yürümek istedigini 
açıkladı. .. Yemen yoldaşın bu 
tavrı, bize güç kattı. 
Yoldaşlar, ayrıca 6 Mayıs'ta, 

ı2 yıl önce idam edilen Deniz, 
Yusuf ve Hüseyin 'i anma top
lantısına katıldık. Kısa bir ko
nuşma yaptık. Toplantıyı, Tür
kiye Devriminin Yolu tertip
lemişti. Toplantıda Dev Sol, D. 
Kurtuluş, IGD, PKK, TKP(B), 
Ala Rızgari ve biz konuştuk. 
TKSP oportünistleri ~m ko
nuşmamızı dinledikten sonra, 
konuşmadan salonu terk etti
ler. 

R.Welat Muhabiri 
Yunanistan 

Roja Welat'a 

biQük llgi var 

Yddaşlar! 
Göndermiş oldugunuz 40 

adet gazeteyi aldık ve 
dagıtımını geniş bir şekilde 
yaptık. Merkez organımızın 
kollektif propagandist-ajita
tör ve örgütleyici olma işlevi
nin bir geregi olarak okuyucu
lada sıcak ilişkiler geliştiriyo
ruz. 

Gazetemize büyük ilgi var. 
Yoldaşlarımızın azimli, kararlı 
ve fedakar çalışmalarıyla bu
nun daha daartacagınave tari
hi süreçiçindeönümüzdeki en
gelleri aşarak oportonizmin 
maskesini düşürecegimize 
inanıyoruz. 
Yoldaşlar, gazetemizde çıkan 

yazılar genellikle benimseni
yor. özellikle ı5- ı6. sayıdaki 
"otonomi" meselesi ile ilgili 
görüşlerim z büyük ilgi top
ladı. Söz ~;.>nusu degerlendir
me gene Id! benimsendi. An
cak, Kür listan devriminin 
perspektif, -inin açılması, fe
derasyon bııgımsızlık soru-

nuna yer verilmesi gerektiei 
biçiminde bazı yapıcı eleştiri
ler oldu. 

Yoldaşlar, gönderdiginiz ga
zetelerin tümünü sattık. Bize 
bundan sonra SO adetRoja We
latydamanızıistiyoruz.Ayrıca 
elinizde kaldıysa, ıo adet de 
"TKSP'de Oportünizm ve Bir 
'Elestirl Üzerine" kitabından ... 
Yddaşça selamlar. 

R.Welat Muhabiri 
Danimarka 

"DİSK'le Daya1Uf1118 
Kontesi" kiminle 
dayanışmaiçinde 

olmak niyetinde?L. 
"DİSK'le Dayanışma Komite

si", 16 Haziran 1984'de F.Al
manya'nın Bremen eyaletinde 
düzenlediJi birgeceyle, 15-16 
HaıJran IKi Direıdflni andı. 
DİSK1e dayanışma adına 
yapılım bu gece, bazıy&ıleriyle 
ilerici kamuoyunun, 'Iürkiyeli 
ve Kürdistanlı kitlenin elikatle
rini çekti!.. 

Gecenin hazarlık ve organize 
işleri, FİDEF, KOMKAR ve 
DEV-YOL taraftarlarınca yü
rütüldü. Ve Bremen eyaletinde 
bulunan diler Türkiyeli ve 
Kürdistanlı demokratik örgüt
lerin, sözkonusu eyleme katkı
lannın saatarunası için hiç bir 
çaba gösterilmedi. Tersine, te
kelci bir anlayışla, diter örgüt
lerin dayanıpnada bulunma
lan aıgllenıneye çalışıldı. Bu 
durum, Roja ~lat Dayanışma 
Komitesi olarak bizlere, gece
de stand (kitap masası) açtır
mayı engelleme olayı ile çok 
açık bir biçimde kendisini dışa 
vıırdu. 

Bu anti-demokratik tavıra 
karptekrardurumu, "DİSK'Ie 
Dayanışma Komitesi"ne bil
dirdik Komite ise, "KOMKAR 
buna kart• çdgJor, bu nedenle 
Roja Weı.t'a mua IIÇtlıa
marız"diyerek "iinlübran"nı 
yineledi. Bizler de, yayın
larımızı kapıda sattık ve Roja 
Welat Dayanışma ~tesi
nin, 15-16 Haziran Işçi Dire
nişi ile ilgili bildirisini yaygın 
bir ,ekilde dalıttık. Sözkonusu 
anti-demokratik tavır, yayın
lanmızın büyük ilgi toplaması
na neden oldu. Diler yayın-

. lanmızın yanıSira 50 adet Roja 
Welatsattık '"'tekelcianlayışı 
kararlı tavnınızla protesto et
tik 
Buolaydanhareketle"DİSK'
leDayanışmaKomitesi"ninki
minle dayanışma niyetinde 
oldutunu • kavramaya 
çalıplım: DISK'le dayanışma .... 
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amacıyla yapılan herhangi bir 
eylemde ilerici, demokratik 
örgütlerin dayanışma ve des
teklerini sallamak olumlu, 
hatta gereklidir. Bu anlamda 
adı geçen örgütlere görevveril
mesi doAaldır. Ancak salt bu 
örgütlerin desteli ile yetinil
mesi ve d iter demokratik güç
lerin dayanışına eyleminin 
dışında tutulmasının onayla
nacak yanı yoktur. Ve bu, 
DISK'in mücadele gelenekle
riyle, ilkeleriyle çelişen dar gu
rupçu ve sekter bir tavırdır. 
Dahası, Roja Welat, devrimci 

biryayın organıdır. Ve O, tarihi 
bir gtil'evi omuzlamıştır. Bu so
rumlulutu gereli, D ISK.'le, işçi 
sınıfıyla tutarlı bir dayanışma 
içindedir. Roja Welat Dayaiuş
ma Komiteleri bu inançla, 
15-16HaziranişçiDirenişini, 
Frankfurt, Nümberg, Bremen, 
Köln, Regensburg ve eliler bazı 
kentlerde yaygın olarak 
daiJ.ttıklan bildirilerl~ 
yaşatmışlar. Tüm bunlara 
karşın, "DİSK'le Dayanışma 
Komitesi"nin, Roja Welat Da
yanışına Kmıitesine stand 
açtınnamasışaşırtıcıdetildir!.. 
Çünkü komite D ISK'le delil, 
birbirleriyle, kendi siyasi çı
kadarıyla, örgütleriyle, dar gu
rupçu ve tekelci anlayışlarıyla 
dayanışmayı örgütlernek 
amacındadır. Detilse, buyur
sun komitede bulunan DİSK'
liler açıklasınlar, Roja Welat'a 
konulan "yasalın" nedenleri-., 
nı ... 

Roja Welat muhabiri 
Bremen 

Yabancı diişmaohima 

çirkin bir örnek daha! ••• 
NürnbergAnti-FaşistKomite 

üyesi Roja Welat Dayanışma 
Komitesi taraftar lan, 16 Hazi
ran 1984'de, 15-16 Haziran 
Işçi Direnişiyle ilgili bildiri 
da~tırlarken polisin saldırısı
na uAfadılar. Bildirilere, so
rumi u şahıs belirtilmediAi için 
el kmuldu.Ve bir arkadaşımız 
gö:zaltına alındı. Gözaltına alı
nan arkadaş Almanca bilme
diAiiçin, tercümanlıkiçin diger 
birarkadaşımızkendisine eşlik 
etmek istedi. Polis karakoluna 
gidildiginde, tercümana gerek 
olmadıgı gerekçesiyle dil bilen 
arkadaşımızınkarakoluderhal 
terk etmesi istendi. Arka
daşımız durumu diger arka
daşailetmek istedigi anda, po
lisler, hiç konuşturmadan ken
disini de tekme, tokatla içeri 
o ldılar. Ve dövdüler. Daha son
ra, "pis yabancı", "pis Türk" 
hakaretleriyle dışan atılan 
arkadaşın zorla evi arandı, 
hemde arama müsadeleri ol
madan!.. 

Diger arkadaş ise, birsüre alı.
konulduktan sonra serbest bı
rakıldı. Olay, kamuoyunun 
sert tepkisiyle karşılandı. Ara
landa, Roja Welat Daya~ıışma 
Komitesi, Işçi GerçeAi, FlD EP, 
Gerçek, Proleter Dayanışma, 
Devrimci Işçi, A.v. Dev..Oenç, 
KURD-KOM, Kurtuluş Sem
patizanları, ATIF Sempatizan
lan, ve KurtuluşGeçici Örgütü 
Sempatizanları, D KP, SPD mi
latvekilleri, Yeşilliler, PASO K, 

İSVEÇ OLAYI TASVİP EDİLEMEZ 

Gazetemiz dizgiye verilecegi 
bir sırada, PKK üyesi Enver 
Ata'nın yine bir PKK taraf
tarınca İsveç'de öldürüldügü
nü duyduk. Olayı izleyen gün
lerde, PKK'ye yakın çevreler, 
kendilerine göre bazı nedenler 
ileri sürerek olayİn haklılıgını 
savundu lar. 

İsveç olayını, olayın 
haklıh~ını savunma anlayışını 
ve yıırtsever-<levrimci çevre
lerde görülen farklı tavır alış
lan,yurtsevervedevrimcilerya 
da örgüt içi ve örgütler arası 
ilişkiler çerçevesinde deger
lendirmek gerekir. Örgüt 
içi-örgütlerarası sorunlar, bu 
sorunların aşılmasında başvu
rulan "çözüm yöntemleri"nin 
çeşitliligi, yaniışiılı yeni bir 
olgu delildir. Tiirkiye ve Kür
distan sol hareketleri, geç
mişin bu ballamdaki yanlış ve 
sakatmücadele yöntemlerinden 
önemli zararlar gördüler. Mak~ . 

ya vetizim, dar gurupçuluk, fır~ 
satçıhk, komploculukveşiddet 
biçiminde kendini gösteren 
yanlışlıklar, bir bütün olarak 
devrimci hareketi olumsuz 
yönde etkiledi. 

12 Eylül sonrasında, faşizim 
karşısında ugranılan yenilgi, 
bu yenilginin sergilediAi 
gerçeklerin kaynaklıkettigi so
runlar, sol siyasal örgütlerin 
yapısında tartışmalan alevlen
dirdi.Aynca buna, koyugerici
lik döneminin bir özelliAi ola
rak kendisini dışa wran zaa
flarda eklendi. Ne var ki, sol si
yasal örgütlerin büyük bir 
çogunlugu bu durumun vaha
metini zamanında kavraya
madı, ve bilimsel yöntemin ge
rektirdigi tedbirler alınmadı. 
tersine, denenmiş ve yanlışlı~ 
daha bir göze batan yöntemle- . 
re, -geçmiş yaşanmamışcası
na-yeniden itibar edildi, edi
liyor. 

SPD, Die Falken, SDAJ, JU
SOS, GEW Nümberg örgütle
rininbulundugu 38 Alman, ya
bancı kuruluş ve kişilerin 
yayınladıgı bildiriyle olay kı
nandı. 

Arkadaşlanmızın ugradı~ 
saldm, yabancı düşmanlıgının 
ne ilk örneAidir, nede son ola
caktır. Çünkü, yabancı düş
manlıgı, Kobihükümetinin be
lirgin politikası haline getiril
miştir. Kemal Altun olayı, 13 
Nisan 1984'de Manheim 'de 
Türkiyeli işçilere yapılan 
saldm, B.Berlin'de 5 ya
bancının ölümüne sebebiyet 
verilmesi ve politik mültecile
rio Birleşmiş Milletler Insan 
Hakları Sözleşmesi hükümle
rine aykırı olarak sınırdışı edil
meleri bu gerici politikanın so
mut örnekleridir. 

Yabancı düşmanlı~, ancak 
ilerici Alman ve yabancı örgüt- . 
lerinin ortakmücadelesiyle ge
riletilebilir. 
Politik mültecileıin 
SIIU dışı edilişine 
yeni bir giripm 

DAB (Breınen Yabancı Der
nekler Federasyonu) üyesi 
Bremen Kürdistan Kültür 
Merkezi ü;yelerinden V.B., 
19.6.1984 günü sınır dışı edil
mek üzere Bremen polisince 
tutuklandı. Daha sonra 
8.7.1984 tarihinde F.Alman
ya'yı terk etmek kaydı De kefa
let karşıhAtnda serbest bı
rakıldı. 

Ywtsever, Derici bir ldfi olan 
V.B., Faşist diktatörlfiAün ikti-

Bütün bunlar, Kürdistan'lı, 
Türkiyeliyurtsever ve devrimci 
örgütlerdeki ideolojik, politik 
sorunların olumlu bir dogrul
tudaaşılmasını olumsuzyönde 
kamçıladı, örgüt içi tartışma
ları derinleştirdi. Ve gericilik 
döneminin örgütlü mücadele
ye "ihsanı" olan, inançsızlıgı, 
yılgınlıgı besltXJi,geliştirdi. Kı
saca sorunlar sol siyasal örgüt
lenmeleri tehtit ed er boyutlara 
vardı. 

Devrimci-demokratikhare
ketin itibannı, devrimci müca
delenin kazanımı olandegerie
ri korumak durummıdayız. 
Bunun yolu ise, devrimci süre
cin özelliklerine diyalektik bir 
metotla yaklaşmaktır. Denen
miş ve yanlışlıgı daha da gün 
ışıgma çıkmış "mücadele yön
temleri"yle , şidetle sorunların 
üstesinden gelinemez, yaşa
nan sürece ivme kazandırıla
maz. Hele hele şidete başvur
ma, açak bir ihanet, gizliiili zo
runlu örgüt sırlannın ifPsı ve 
tesbit& bir aiaılık ortada ol
madıkça tasvip edilemez.. 

ROJA WELAT Rılpel3 

dara el koyması öncesinde 
Kürdistan'daydı. Ve Kürdistan 
halkının ulusal demokratik 
haklan içinyürütülenmücade
lede yerini almıştı. 12 Eylül 
sonrasında F.Almanya'ya ge
len V.B., Bremen Kürdistan 
Kültür Merkezi saflannda 
çalışınalannı sürdürdü, özel
likle folklörçalışmalarında ak
tif girev üstlendi. Aynca Bre
men Roja Welat Dayanışma 
Komitesinin çalışmalanna fe
dakarca omuz verdi. 

Bremen Kürdistan Kültür 
Merkezi yayıoladılı bir bildi
riyle, olayı, Birleşmiş Milletler 
Insan Hakları Sözleşmesi hü
kümlerine aylan bir davranış 
olarakniteledi. KemalAltun ve 
sınır dışı edilen dil er bazı siya
si mültecilerin durumlarına 
dikkat çekilerek, V.B.'nin sınır 
dışı edilme işlemlerininderhal 
durdurulmasını istedi. Bu 
çaAn, özellikle ilerici lıamuo
yundan önemli bir destek gör
dü. SPD-Genç Sosyalistler 
(Breınen örgütü), GençSosya
listler Üniversite Gurubu, AS
TAwMSP-Spartakus(Mark
sist Talebeler Birlili), çalnyı 
desteklediklerini açıkladılar. 
Ayrıca Yeşiller Partisi Bremen 
Eyalet Parlamento Gnıbu adı
na29.6.1984günü dibıenlenen 
basm konferansında olay pro
testoedildi. Ve girişiminderhal 
durdurulması istendi. 

berici kamuoyunun bu sert 
tepkisi karşıSinda V.B.'nin 
sınır dışı edDmesi işlemleri 
durduruldu, kendisine yeni
den iltica (asyl) yapma hakkı 
tanındı. 

Örgütsel birlik, gönüllü bir bir
liktir, ve öyle işiemek zorun
dadır. Kişinin şu ya da bu ne
denle çalıştıgı örgütten ayni
ması onu öldürmeye gerekçe 
yapılamaz. 

Fnver Ata'nın öldürülmesi 
olayı bu yönüyle ele alındıgın
da, PKK'ya yakın çevrelerce 
ileri sürülen "hain", "ajanlık" 
suçlamalanmaddi gerekçelere 
dayandırılmadıkça (ki, şimdi
ye kadar dayandırılamadı), so
yut ve haksız suçlamalar ol
maktan öteye gidemez. Ve 
olayın haklılıgından söz edile
mez. 

Bu nedenle: 
- Fnver Ata'nın öldürülmesini 
bir cinayet olarak degerlendi
riyorve kınıyoruz. 
:_Yurtsever w devrimciler ya 
da örgüt içi ve örgütler arası 
ilişkilerde, başta şiddete baş
vurmak olmak üzere, sürece 
ketvuran delişik tipdeki "mü
cadele yöntemleri"ni tasvip et
miyoruz. Ve bunlara karşı poli
tikdostluk temelinde ideolojik 
mücadeleyi sürdürecegiz. 
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Rıipel 4 ROJA WELAT 

AGRI BEIJEDİYE BAŞKANI ROJA WELAT'IN 

SORULARINI YANID.ADI 
Ro;a Welat: Sayın Urfan Al

parslan, okurlarımızakendini
zi tanıtırmısınız? 

UrfanAiparslan: 1945yılında 
Agn'nın Mirangi (Yurtpınar) 
köyünde do~dunı. 13 çocuklu, 
önce zengin ve daha sonra gi
derek yoksullaşan bir ailenin 
en küçük çocu~yum. 1957 de 
ilk okulu bitirdim. Ailemin 
yoksullugu nedeniyle hemen 
okuma olanagı bulamadım, ve 
bir süre köyde çalışmak zorun
da kaldım. Ancak 1960 da 
yatıh ö~retmen okulu sınav
Iarına girebildim. Sınavı ka
zandım ve aynı yıl Alparslan 
Ilkögretmen Okulundaö~reti
me başladım. 1966-67 ögre
timyılında mezun oldum ve ög
retmen olarak çalışmaya baş
ladım Aynı yıl evlendigim 
eşimden, birierkek ve birde kız 
çocu~m var. 1973 yılında Is
tanbul AtatürkEgitimEnstitü
süne girdim ve beden egitim 
bölümünü okudum. Bu, aynı 
zamanda devrimci çevrelerle.. 
tanıştıgım dönem oldu. Nite
kim 197 5 yılında devrimci kav
gaya omuz verrtıenin zorunlu
luguna inandıgım için Kürdis
tan'da çalışmaya karar verdim. 
Sık sık sürgün edildigim Kür
distan'da ancak iki yıl çalışa
bildim. 1978 de yine sürgünde 
bulundugum Konya-Beyşe
hir'in Höyük kasabasından, 
arkadaşlarımın ısrarı üzerine 
tekrar Kürdistan'da çalışmak 
üzere tainimi Agrı'ya 
yaptırdım. 1979 yılında yapı
lan ara seçimlerde, Agn Bele
diye Başkanlıgına adaylıgım 
gündeme getirildi. Dünya gö
rüşümün onayı, kader birligi 
yaptıgım arkadaşlarım ve d i ger 
yurtsever, devrimci çevrelerin 
ısrarı.üzerine aday oldum. ve 
bilindi~i gibi seçimlerden zaf
ferle çıkıldı. 

RW: Sayın Alparslan, 
halkımız sizi bir ilin, yani 
Agn'nın Belediye Başkanı ola
rak tanıyor. Bildigirniz ka
darıyla seçimlere bagımsız 
ada_y olarak katılmıştınız. O 
dönemin büyük burjuva parti
leri ve gerici saldırılar karşısın
da; sosyalist oluşunuz ve Kür
distan halkımızın ulusal de
mokratik mücadelesi içinde 
aktif rol alışınız bilindigi halde 
seçimden zaferle çıkışınızın 
nedeni, halkımızın hızlı bir 
ulusal ve sosyal uyanış içinde 
oldugu söylenebilir mi? 

UA: Bir halkın hızlı bir ulusal 
ve sosyal uyanış sürecine gir
digiDin kriterleri, yineohalkın 

içinde bulundugu nesnel duru
mu, bu nesnel durumdan kay
naklanan tümtalep ve iste m le
rini, ve bunlar dogrultusunda 
yürüttiigü mücadelenin ka
zandıgı boyutları kavramasına 
bawıdır. Bu baglarnda sorunu
za cevap ararken şunları söyle
rnek mümkün: O dmem Kür
distan'ın genelinde oldugu gi
bi, Agrı özelinde de şartlar 
oldukça elverişsiz ve çetindi. 
Sömürge Kürdistan'da dev
rimci-demokratiK güçler 
dagınık ve biribirierine karşı 
düşmanca tavırlar içindeydi. 
Sömürgeci burjuvazi, onun 
Kürdistan'daki yerli işbirlikçi
leri, asker-polis desteginde 
halkımıza, yurtsever güçlere ve 
bize yönelik pervasız saldırı
larını sürdürüyordu. Sömürge
ci devlet, burjuva partileri ve 
tüm gerici güçler karşımızda 
idi. Her türden oyun ve prova
kasyonla karşı karşıya idik. 
Içinde bulundugumuz b.u 
olumsuz ve bir o kadarda çetin 
koşullara ragmen, halkımız, 
ulusal ve sosyalkurtuluşmüca
delesinin ön saflarında yer 
alan yıl m az savaşçılarını tanıdı 
ve sahip çıktı. Bizim niteligimi
zi, kavgadaki yerimizi ve izle
digirniz devrimci politikayı 
kendi deneyimi ile ö~enerek.. 
Di~er yandan o, sömürgeci 
güçlerin, onların yerli işbir
likçilerinin her türden tehdit, 
saldırı ve zorbalıklarını bildigi 
ve yaşadıgı halde geri adım at
madı. Ve maddi ve manevi 
alanda hiç bir dayanışmadan 
kaçınmadı. Kısacası halkımız, 
ulusal ve sosyal kurtuluş özle
mine denk düşen politi
kamızın dogrulugunu kav
radıgı için onun etrafında ke
netlendi. Ve bu dogrultuda 
örgütlü mücadeleye omuz ver
di. 

Sömürgeci devletin tüm 
saldırı gü çlerinin seferber edil
digi bir ortamda, cümle burju
va partilerinin seçim platfor
munda yenilgiye u~atılması 
ve seçimlerden zaferle çıkıl
ması bir başına, halkımızın 
hıılı bir ulusal ve sosyal uyanış 
içinegirdigininbirgöstergesiy
di. Zira tüm olumsuz objektif 
ve subjektif koşullara ragmen 
bu seçim ve benzeri zaferleri 
izah etmek mümkün d~ildir. 

RW: Seçim öncesinde hangi 
yöntemlerle ve nasıl birpropa
gandayla kitle çalışmasını yü
rütüyord un uz? 

UA: Sorunuzu, o günlerdeki 
çalışmalarımızı kısaca özetle-

yerek cevaplamak istiyorum. 
Diyebilirim ki, seçimlerde, te
melhareketnoktamızsömürge 
Kürdistan'ın ve halkımızın 
içinde bulundugu nesnel du
rumdu. Bu temeldenhareketle 
politikamızı ve mücadele yön
temlerimizi belirledik. Propa
ganda ve ajitasyon çalışma
larımız, bu perspektif etrafında 
odaklaştı. Belediye başkanlıgı
naseçilmemizhalinde, beledi
yeyi demokratik bir mevzi ola
rak kullanacagımızı belirttik. 
Ve bu mevzinin ele geçirilmesi 
ile kürt halkımızın gerçek kur
tuluşa kavuşamayae&gını, te
mel sorunlarının çözüm bula
mayacagını ve bulmasının ola
naksız olduguna dikkati çek
tik. Gerek açıkhava ve gerekse 
kapalı salon toplantılanmızda 
kitlelerin dikkatini, ulusal ve 
sosyal kurtuluş hedefine yö
neltmeye çalıştık. Mahalle, iş
yeri vesemtkomitelerioluştur
duk. bu komiteler aracılıgı ile 
halkı örgütlemek, politi
kamızın dogrulugunu onlara 
kavratmak için kollektif çalış
manınsomutörneklerini sergi
ledik Tüm gerici, faşist parti ve 
güçlere karşı, yurtsever, dev
rimci ve demokratik güçlerin 
dayanışması, güç ve eylem bir
liginin gerekliligini vurgulaya
rak ilkeli, ama esnek bir politi
kayı hedefledik Halkımızın 
somut yerel taleplerinden 
uzaklaşmadan, ona, yapmamız 
gerekenleri ve ancakyapabile
ceklerimizi yalana kaçmadan 
anlattık. Yalan ve demagoji
nin, devrimcilerin işi ol
madıgını; sömürgeci, gerici ve 
faşistgüçlerinsanatı oldugunu 
canlı örneklerle sergiledik. Ve 
bu konuda ısrarlı olduk O dö
nem oldukça saldırganlaşan 
gerici faşist tayfasının her 
saldırısını militanca gügüsle
menin ve püskürtmenin 
kaçınılmazlıgına inanan arka
daşlarım ız, halka güven ver
me~in e~. iyi örneklerini gös
terdiler. Ozolarak ifadeetmek 
gerekirse, halkı yakından tanı
manın, onu anlamanın ve 
onunla bütünleşmenin ancak 
ve ancak devrimci bir politika 
ve buna denk düşen mücadele 
biçimleriyle mümkün olabile
cegini, kitlelerin dahafazla du
yarlı oldugu bu seçim döne
minde kanıtladık, sanıyorum. 
Zaten başarımızın önemli bir 
nedeni de buydu. 

RW. Belediye Başkanı iken ne 
tür çalışmalar yaptınız, hangi 
_güçlüklerle karşılaşıyordunuz.? 

UA: Dahaadaylık döneminde 
karşı karşıya bulundu~muz 
sayısız güçlükler, belediye baş
kanlıgı döneminde daha de
yişik biçimlerde, ve fakat daha 
bir agırtaşarak varligını sür
dürdü. Agrı halkımızın, yurtse
ver ve devrimci kesimlerin 
destegini almamıza ragmen, 
önemli maddi ve manevi güç
lüklerle bo&uşmak durumun
d'aydık. 

Sömürgeci devletin fiili 
saldırı ve provakasyonlarına 
hedef oldugumuz o dmemde, 
halka vadettiklerimizin tümü
nü yerine getirme olanagını 
bulamadıgımızı rahatlıkla söy
leyebilirim. Ne var ki, bu, hiç 
bir şey yapmadıgımız anlamı
na gelmez. Seçimlerden he
mensonra hızlı bir çalışma içi
ne girdik. Kollektif bir ürün 
olan çalışma programımızın 
hayata geçirilmesinde, önce
likle belediyeyi faşistlerden 
arındırdı k. Yerel olanaklaımızı 
zorlayarak öncelikle kenar 
mahallelereyol, su, elektirik ve 
kanalizasyon hizmetlerini gö
türdük. Halkın acil gereksini
mi olan ekmek, şeker, yag vb. 
ihtiyaçlarının giderilmesine 
çözüm getirildi. Halk kuyruk
lardan kurtarıldı. Karabor
sacıh~ amansız bir savaş 
açtık Halk yararına olan ben-

zeri sorunların,mahalleveişyeri 
komiteleri aracılıgıyla çözümü 
için gerekli tedbirler aldık. 
Kısacası, kollektif çalışmanın, 

halkla bütünleşmenin ve ona 
güven vermenin somut ve ileri 
örneklerini sunduk ... Inatçı ve 
kararlı çalışmalarımız, söm ür
geci güçlerin tedirginligini 
arttırdı. Şahsıma ve kader bir
ligiyaptıgımarkadaşlarıma yö
nelik provakatif saldırıların 
yogmılaştırılmasına neden 
oldu. Bir kez 75 arkadaşımla 
birlikte olmak üzere, iki kez tu
tuklandım ve bir defa da agır 
biçimde yaralandım Bütün 
bunlar ve benzeri sayısız pro
vakatif saldırı ve tertipler, bur
juvazi açısından istenen sonu
cu vermedi. Ve nihayet sö m ür
geci devletin Içişleri Ba
kanlıgının anti-denıokra tik 
karan ile görevden alındım. 
Aradan kısa birsüregeçmeden 
12 Eylül askeri faşist darbe 
bastırdı. Ve böylece çalışma
larımız noktatand ı. 

Bütün bunlar, sömürge bir 
ülkede, sosyalist bir belediye 
başkanının hangi güçlüklerle 
karşılaşabileceginin en açık 
göstergeleridir. Bu anlamda, 
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sömürgeci boyunduruk kırıl
madan, Kürdistan halkımız 
ulusal ve sosyal kurtuluşuna 
kavuşmadan, devrimci bir be
lediye başkanının, halkyaran
nayapmasıgerekenleritümüy
le yapabilme şansı ve olanagı 
yoktur. Ancak bu, sömürgeci 
boyunduruk altında dahi dev
rimcilerin böylesi mevzileri 
kullanmalangerektiginiyadsı
maz, inancındayım. Zira bu 
fırtınalı dönemin "bize" ve ge
nelde devrimci mücadeleye 
önemli kazanımları da oldu. 
RWAgrı'da odönemdevrim

ci-yurtsever güçler ile gerici 
faşist güçler arasında kıyasıya 
bir mücadele sürüyordu. Bir 
devrimci ve bir Belediye Baş
kanı olatak sizde bu mücadele 
içindeydiniz, hatta bir kaç kere 
silahlı saldırıya ugradınız ve 
bir keresinde agır bir biçimde 
yaralandıgının ifade ettiniz. O . 
dönemhakkındaokurlanmıza 
anlatacaklannız varmı? 

UA: O dönemin özellikleri bi
linmesine ragmen kısaca 
deginmekte yarar var,sanırım. 
Bilindigi gibi tekelci burjuvazi 
iktidarını sürdürmek konu
sunda bir acz içindeydi. Eko
nomik, siyasal ve toplumsal 
bunalım burjuvazinin aç
mazını oldukçaderinleştirmiş
ti. Işçi sınıfı, Kürdistan halkı ve 
diger emekçi yıgınlann burju
vadevlet iktidarına karşı tepki
leri önemli boyutlar ka
zarunıştı. Grevler, direnişler ve 
kitle gösteriileri bir birini izli
yordu. Kısacası, sınıf kavgası 
sertleşiyor, Kürdistanhalkının 
ulusal demokratik mücadelesi J 
yükseliyordu. Tekelci burjuva
zi açısından bunlar, tehlike 
çanlannın çalmakta oldugunu 
gösterecek yeterlikteydi. Bur
juvazi devrimci demokratik 
hareketi sindirmek, kitleler
den yalıtlamak ve böylece onu 
teslim almak için gizli ve açık 
örgütleriyle gerici terörü tır
mandınyordu. 

Diger taraftan devrimci-de
mokratik hareket kitleleri ikti
dar hedefinde örgütleyip yön
lendirmek, yıgınların yükselen 
muhalefetine öncülük etmek 
durumundadegildi. Sol siyasal 
güçlerin ideolojik, politik ve 
örgütsel yapılarından kaynak
lanan zaaflar, yu tsever ve dev
rimci güçlerin birligini önemli 
ölçüde engelliyordu. Do
layısıyla sol güçlerin birligi 
saglanamıyordu. Ayrıca dev
rimci durum üzerinde bir yıgın 
lafınedildigi bu dönemde, dev
rimindayattıgıçetingörevlerin 
üstesinden gelmek yohmda 
ciddi bir hamlık da yapılmı
yordu. Denilebilir ki, büyük 
ölçüde gelişmelerin arkasın-

dan sürüklenilerek ulusal ve 
sosyal m uhalefet yönlendiril
mek isteniyordu. Elbette ki, bu 
anlayış ve yapılarıylasolgüçle
rin, burjuvaziyi alt etmeleri 
mümkün degildi. Ve faşizm 
karşısında ugranılan agır ye
nilgi (ki, bu yenilgi geçici ol
maşna ragmen), bunu gözler 
önüne sergiledi. 

İşte bu nesnel ve öznel koşul
lar çerçevesinde yürütülen 
kavgada Agn, ülkemiz Kürdis
tan'da sertleşen mücadelenin 
önemli birodagıydı. Ve bize şu
nu gösterdi: halkımılln ulusal 
ve saıyal kurtuluş mücadelesi
ne kararlıca sahip çıkıldıgı, 
ona dogru ideolojik, politik ve 
örgütsel öncülük yapıldıgında 
hiç bir gerici, zorba ve baskıcı 
güçoou, varmakistedigihedef
ten alıkoyamaz. Işte Roja We
lat druyuculanna esas olarak 
söylemek istedigirnde budur. 

RW: Bildiginiz gibi 12 Eylül 
faşistcuntasıylabirlikte,devlet 
aygıtında yukandan aşagıya 
faşizmi kurumlaştırma ça
basına girildi. Sizce toplum 
yapısında, yani faşizmkendisi
ne kalıcı bir kitle tabanı edine
bildimi? 

UA: Bilindigi gibi, 12 Eylül'
den sonra cunta, ekooomiyi 
düze çıkarmak için var olan 
sınırlı demokratik hak ve öz
gürlüklerin kırıntılarını bile 
ortadan kaldırdı. Kapitalist 
tekkellerio yayılma ve daha da 
büyümeleri için, faşist devletin 
tüm olanakları seferber edildi. 
Kurulan "kuklalar meclisi" sa
dece bu dogrultuda kararlar çı
kardı, tekelci sermayenin 
yayılma seceresi olan "anayas
sa"yı düzenleyip, sözüm ona 
"referandum" komediyasıyla 
ve süngü gücüyle halkianınıza 
dayatıldı. "Anayasa" komedi
yasından sonrafaşistcuntanın , 
icazetiyle "yeni" siyasal parti
lerveşefleryaratıldı.Ardından 
"demokrasiye geçiş" adına 
göstermelik "seçimler" 
yapıldı. 

Tekelci burjuvalar ve onların 
sözcülügünü yapan burjuva 
yazarların "Türkiye ekonomi
sinin mimarı" olarak tanıttık
lan Thrgut Özal ve kabinesi de, 
derinleşen ekonomik bu
nalımlar karşısında acizlig e ve 
sonu uçurum olan bir açmaza 
girdi. Bu durumlar giderek 
ANAP'ı bile etkileyen siyasi 
bunalımlaradönüştü. 

Öml, görevi Ulusu'dan dev
raldıgında, ilk işinin enflasyon 
hızmı tek rakama düşürmek 
olacagını vaad ediyordu. Oysa 
uyguladıgı ekonomik politi
kası sonucu ilk anda hedefle
nen %20 enflasyon oranı dahi 

tutmadı, ve enflasyon hın 
%45-SO'yeçıktı. Ayrıca bunun, 
yıllıkenflasyon hızı olarak ka
lacagı ve devam edecegi bazı 
buıjuva ekonomistlerce dog
rulanıyor. Türk lirası, günden 
güne deger kaybediyor. 24 
Ocak 1980'de gerçekleşen de
valuasyonla 70 liraya yükselen 
1 ABD Dolan, yapılan hesap
lara göre bu yıl sonuna kadar 
430-450 TL'sına fırlaya
caktır. Yine burjuva basınına 
yansıdı~ı kadarıyla, yeni Baş
bakan Özal ile eski Başbakan 
Ulusu arasındaki polemikler
de, Ulusu hükümeti dönemin-

, d e faşist d evletin, resmi kal pa
zanlık yaparak 200 milyar lira 
fazla para bastıgı ve bunun res
mi ~yıtlara geçmedigi Özal 
tarafından öne sürüldü. 

Diger taraftan zamların ardı 
arkası kesilmiyor. Gelir 
dagıhmındaki adeletsizlik, 
halkyıgınlan aleyhine giderek 
derinleşiyor. Fiyat artışlarına 
ayak uyduramayan işçi, köylü, 
esnaf ve sanatkarlarınsatın al
ma güçleri günden güne düşü
yor. Açık işsizlik oranı görül
medik boyutlarda ... Ihracatta 
da 24 Ocak kararlannın hede
fledigi düzeye varılamadı. Ve 
dış ticaret açıgı gid erekartıyor. 

Bu açlık, sefalet ve yoksulluk 
eşliginde dayatılan siyasal 
baskı, terör, işkence ve kat
liamlar her geçen gün daha bir 
yo~aşıyor. Ama bütün bun
lararagmenizlenen ekonomik 
politikanın yarattıgı bunalım 
giderilemiyor, derinleşiyor. 
Toplumun degişik kesimlerin
de daha şimdiden cuntanın 
baskılarına, hayat pahalılıgına 
karşı tepkiler sloganiaşarak 
yükseliyor. Halklarımınn onu
ru sayılan yigittutuklulann ka
rarlı direnişleri, aydınlar bildi
risi, İstanbul'da Türk-İş top
lantısında yükselen sesler ve 
tutuklu ailelerinin protesto 
gösterileri bunun açık belirti
leridir. Ve bu durum daha şim
diden tekelci burjuvaziyi 
~nemli ölçüde rahatsız ediyor. 
Işte burjuvazinin "alternatif 
politika" arayışlarının temel 
nedeni de budur. 

Kısaca belirtmek gerekirse, 
Türkiye'deki ekonomik bu
nalımlar, geçici ve kısa süreli 
bunalımlar degil, bilakis kalıcı 
ve süreklidir. Ve giderek de si
yasi bunalımiara dönüşecek
tir. Halk kitlelerinde artan hu
zursuzluk, toplumda görülen 
kaynaşma muhtemel patlama-' 
lara gebedir. Bütün bunlar 
faşizmin kitle tabanı edinınesi 
karşısında objektif engellerdir. 
Görev, toplumda kabaran bu 
öfkeyi devrimci bir dalgada 
birleştirmektir. 

ROJA WELAT Rı1pel5 

RW 6 Kasımgenel "seçimle
ri"ve25 Martyerel "seçimleri" 
cuntacıların ~bu arada boyalı 
burjuva basınının iddiaettikle
ri gibi "demokrasiye geçiş" sü
recinin tamamlandıgı dogru
mudur? Degilse görüşlerinizi 
özlüce açıklarmısınız. 

UA: 6 Kasımgenel ve 25 Mart 
yerel "seçimleri"nin, "demok
rasiye geçiş"in bir geregi ola
rak yapıldıgma kuşku yok. Ne 
var ki, ne 6 Kasım ve ne de 25 
Mart "seçimleri" ile Türkiye'
deki faşist rejimin yapısında 
hiç birdegişimolmadı.Burjuva 
hasmının, dış kamuoyunu ve 
kitleleri kaba bir demogojiyle 
avutmaya çalışmasınaragmen, 
işçi sınıfına, Kürdistanhalkına 
ve diger emekçi yıgınlara da
yatılan baskı, zulüm, sömürü 
ve işkence eksilmedi, tersine 
artarak devam ediyor. Zaten 
halklarımızın gerçek temsilci
leri ve onların örgütlerinin 
katılmadıgı, süngü gölgesinde 
yapılan göstermelik "seçim
ler"den aksini beklemekte ha-
yal dur. • 

Diger yandan, Işçi sınıfının 
ekonomik-demokratik ve 
sosyal haklar ugruna yürütü gü 
savaşın süngü ve zorbalıkyasa
lanyla bogulmak istendigi, 
düşünce, söz, basın ~ örgüt
lenmeözgürliigününsalttekel
ci burjuvazi ye ve bir awç m ut
lu allnlıga tarundıgı, Kürdistan 
halkı üzerindeki sömürgeci 
zülmün gittikce igrençleştigi 
birtoplumda"demokrasi"den, 
"demokrasiye geçiş"ten bah
setmek, kaba birdeyimle yalan 
söylemekten başka bir şey 
degildir. 

Esasen faşist diktatörlügün, 
"demokrasi"ye "geçiyoruz", 
"geçtik" yalanları ile hedefle
digi sivil bir giysi altında faşiz
mi kururulaştırmaktan başka 
bir f!.!Y degildir. Fakat o'nun bu 
özlemi kursagında kalacaktır. 
Toplumun degişik kesimlerin
de görülen hareketlilik, daha 
şimdiden bu gerçegi yalın bir 
biçimde göstermektedir. 

RW 25 Mart seçimlerinden 
sonratoplumun degişikkesim
lerinde hızlı bir kaynaşma göz
le görülmektedir. Sol siyasal 
hareketleriniçinde bulundugu 
krizi atlatmadan, bu kesimlere 
alternatif olmaşansı varmıdır? 

UA: Açlık, sefalet, baskı ve 
zulmün görülmedik boyutlara 
vardıgı günümüzde, Türkiye ve 
Kürdistan'da yaşam, katlanıl
maz bir haldedir. Toplum un 
degişik kesimlerinde görülen 
kaynaşma ve hareketliligin, 
önümüzdeki dönemde kendi
liginden 2elme hareketler ve 
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DİSK olayı, DİSK'le dayanışma ve yeni 
dönemin mücadele perspektifleri 

12Mart faşizmi ve 
sonrasında DİSK 

Tekelci burjuvazi, 12 Mart 
faşizmi döneminde en parlak 
yıllannı yaşadı. Bu dönem, te
kelci burjuvaziye büyükklirlar, 
işçi sınıfına, diger emekçi 
yıgmlara yoAun bir baskı, sö
mürü, işsizlik ve pahalılık ge
tirdi. Kürdistan'daki sömürge
ci zulüm azgınlaştırıldı. Işken
ce çarkları, zindanlar bu dö
nemde de işletildi. Baskı rejimi 
eşliginde sürdürülen kısıtla
malar, dogal olarak toplu iş 
sözleşmelerine de yansıyordu. 
Ücretlerle fiyatlar arasındaki 
dengesizlik alabildigine büyü
yordu. İşçi sınıfı ernegiDin pa
zarlıgını yapamıyor; patronlar, 
grev hakkını kullanamayan 
işçilerin en basit ücret artışı is
temi erini bilered edebiliyordu. 
Grev ertelemelerinin yanısıra, 
grev yasaklan son derece 
olagan bir hal almıştı. ömegin, 
Eylül1974-Haziran 1975 ta
rihleri arasında, yalnızca An
kara'da ezici bir ÇQgunlugu 
DİSK üyesi olan sendikaların 
39 işyeri ve baglantılanna iliş
kin grev kararlarına yasaklar 
konuldu. (Bak. Age. s.258). Yi
ne 1971 yılındaçıkanlan 1475 
sayı h iş kanunu, b ir dizi anti-
demokratik hükümler içeri
yor; ve özünde tekelci burjuva
zinin çıkarlarını korumayı he
defliyordu. Söz konusu ya
sanın işverene, "istedigi işçiyi, 
istedigi anda işten atma" yetki
si veren 13 ve 17. m addeleri bu 
bakımdan ilginçtir. Ayrıca 
kadın ve rekek işçiler arasında 
süregelen eşitsizlik, bu dönem
de de varlıgını sürdürdü. 

Ancak faşizmin tüm baskı, 
sindirme çabaları sınıf sendi
kacıhgını ve ilerici hareketi 
yok edemedi, işçi sınıfı ve 
emekçi yıgınların mücadele 
azmini kıramadı. Çıkanlan ge
rici, anti-demokratik yasalar, 
zaman zaman geri tepti. Işçile
rinsendikaseçme özgürlügüne 
yönelen baskı ve tehtidler, işçi 
sınıfının önemli bir kesiminin 
kararlı direnişiyle karşılandı. 
Faşizim bizzatyaptıgıyasal dü
zenlemelerle gelişmelerin 
önüne geçemiyordu, artık. Ör
negin, bu dönemde 44 işyerin
de hertürlü tehdit altındayapı
lan referandumların 28'ini 
DİSK'e baglı sendikalar ka
zanırkı:n, ba~lmsız ve 
Türk-Iş'e baglı sendikalar 

16'sını kazanabilmişti. (Bak. 
Age. s273). Diger yandan sen
dikal hareket, dar kapsamlı 
ekonomik mücadelenin du
varlannı dahaaçık bir biçimde 
yıkmaya yöneliyor, demokra
tikhakve ö7giirlükleriçin veri
len mücadele ile bütünleşiyor
du. Bu durum, işçi sınıfının 
sendikal mücadelesi açısından 
yeni bir dönemin baş
langıcıydı. Ve demokratik hak 
ve ö7giirlükler için verilen sa
vaşımla bütünleşerek gelişen 
sendikal mücadelenin başını 
yine DİSK çekiyordu. 

12 Mart faşizminin geriletil
mesiyle işç sınıfının politik gö
revleri, daha da ileri boyutlar
da tartışılmaya başlandı. D İSK 
5. Genel Kunılunda alınan ka
rarlar bu bakımdan önemlidir. 
Alınan kararlardan bazılan 
söyleydi. 

"12 Mart döneminin verdigi 
derslerden yararlanılması ve 
Türkiye'nin bugünkü koşul
larını unutmayarak, ayrıca 
faşizmin kendi dogrultusunda 
bir düzen kurmak için fırsat 
kollandıgınıda hesaba kata
rak, Türkiye'de demokratik 
hak ve özgürlüklerin tam an
lamıyla yerleştirilmesi ve pe
kiştirilmesi için, bütün ilerici 
veyurtseverdemokratikörgüt
lerle işbirligine gidilmesi, bu 
amaçla bu konulardasomut bir 
iş birligini desaglamakamacıy
la, gerekli çabalarda bulunul
ması," 

"-Sermaye sınıfının emekçi 
sınıflar üzerindeki açık dikta
törlügü demek olan ve ucu em
peryalist tekellere dayanan in
sanlıgın baş belası faşizmin 
dünyamız ve Türkiye'miz için 
de büyük bir tehlike oldugunu, 
yurdumuz dahil, bir çokülkede 
bugün de faşizmi tezgahlam ak 
için emperyalizmin ve yerli iş
birlikçilerinin fırsat koliadık
lan asla unutulmayarak, 
D İSK'in faşizme karşı yogun 
bir mücadele sürdürmesi ge
reklidir." (DİSK 5. Gen. Kur. 
Kararları) 

Görüldügü gibi DİSK, faşiz
me karşı demokrasi mücadele
sini gündemine alıyor. Ve an
ti-faşist mücadelede tüm 
yurtsever ve demokratikgüçle
rin birliginin gerekliligine işa
ret~diyor. 
DISKS. Genel Kurulunda alı

nankararlar,odöneminkoşul
larınagöre, biryönüyleileri ka
rarlardı. Ancak bu bazılarının 
iddia ettigi gibi DİSK'in, "işçi 
sınıfının politik görevlerini 

nı 

oldukça iyi şekilde kavradıgı" 
anlamına gelmez. Çünkü 
işçsınıfının politik görevleri
nin oldukça iyi bir biçimde 
kavranması, demokrasi soru
nunun dogru bir perspektife 
oturtulmasını gerektirir. D İSK 
bir işçi sınıfı partisi olmasa da 
(ki, degildir), demokrasi savaşı 
içindeki işlevi geregi, faşizme 
karşı demokrasi mücadelesini 
dogru kavramak durumun
dadır. Kaldı ki, bizzatibi sö
mürgeci bir ülke durumunda 
olan Türkiye'de, demokrasi so
rununun doAru kavranması 
daha bir önem kazanıyor. Zira 
Kürdistan'daki ulusal demok
ratik mücadele, faşizme karşı 
verilen demokrasi savaşında 
gözardı edilemeyecek tepıel 
bir unsurdu. Bu nedenleDISK 
açısından işçi sınıfının politik 
görevleri degerlendirilirken, 
asgari koşullarda da olsa bu 
konunun açıklıga kawşturul
masıgerekiyordu. Diger bir de
yişle, şövenizme karşımücade
le perspektifınİ netleştirilmesi, 
faşizme karşı demokratik sa
vaşın örgütlenmesi için bile 
asgari bir zorunluluktu.Ayrıca 
bu, işçisınıfının enternasyona
list bir ruhla egitilmesi, bilinç
lendirilmesi için de wrunluy
du. 

İşçi sınıfı, toplumun en dev
rimci ve en kararlı sınıfıdır. 
Onun bu görevini yerine geti
rebilmesi, öncelikle işçi 
sınıfının bilimsel dünya gö
rüşüyle silahlandınlmasına 
baglıdır. Bu onu, kendi sınıf çı
karlannın yanısıra halk kitle
lerinin, ezilen-sömürülen 
uluslann temel hak ve özgür
lüklerinin korunması ya da en 
azından bunun için gerekli sa
vaşın örgütlendirilmesi göre
viyle karşı karşıya getirir. 
Açıktır ki, böyle zorlu bir mü
cadelenin üstesinden gelebil
mek, işç sınıfı bilimiyle donan
maya ve buna uygun sendikal 
ve politik örgütlerin oluşturul
masına baglıdır. Sınıf sendi
kacıhgında bu konuda azami 
d u yarlılık gösterilmedigin de, 
işçi sınıfının enternasyonalist 
birruhla bilinçlendirilmesinde 
gerekli hassasiyet gösterilme
diginde ekonomizmin gelişme 
olanagı bulması kaçınıl
mazdır. Ekonomizm ise, işçi 
sınıfının mücadelesini yalnız 
ekonomik istemlerle sınır
landırmakla kalmaz; işçi hare
ketini, işçi aristokrasisini güç
lendirerek düzenle bütünleşti
rir. İşte D İSK?. Genel Kurulu-

nunişçi sınıfının politikgörev
lerine dikkati çeken kararların 
ciddi zaaflar taşımasının 
önemli bir nedeni buydu. Ve 
elbette ki, bunu, o dönemde 
Türktoplumunun degişik sınıf 
ve katmanlan arasında önemli 
ölçüde etkin olan ırkçı-şoven 
buıjtNa ideolojisinden, D lS K 
içinde var olan ekonomizm ve 
sosyal demokrat egilimlerin et
kisinden soyutlayarak izah et
mek mümkün degildir. Zaten 
Kürdistan halkına yönelik 
soykınm hareketlerinin, sö
mürgeci baskı ve zulmün sesiz
likle karşılanması, işçilerin en
ternasyonalist egitimine gere
ken önemin verilmemesi ve 
Kıbrıs işg~linin.bizat -o döne
min- D ISK yöneticileri ta
rafından onaylanması, bu 
gerçegi daha açık bir biçimde 
ifade ediyor. Ancak buradan 
hareketle, -o dönemde
D İSKiçindeki olumlugelişme
leri, ileriye yönelik adımlan 
görmezlikten gelmek de doAru 
degildir. 

Demokrasi mücadelesinde 
DİSK ve DİSK'in birligini 
tehdit eden )'Ön elimler 

1970'li yılların ikinci yarısı, 
tekelci burjuvazi ile işçi sınıfı 
ve diger yurtsever-demokra
tik güçler arasında sürdürülen 
keskin bir mücadeleye sahne 
oldu. Faşizm geriletilmişti, an
cak ciddi birtehlike olarak işçi 
sınıfını ve diger demokratik · 
güçleri tehdit ediyordu. Sınıf 
mücadelesinin sertleşmesi, 
Kürdistan'da ulusal demokra
tik mücadelenin devrimci bir 
dogrultuda gelişmesi ve gide
rek derinleşen ekonomik bu
nalım, burjuvazinin açmazını 
dahada artırmaktaydı. Tekelci 
buıjuvazinin iktidannı sürdü
rebilmesi, devrimci-demok
ratikmuhalefetin bastınlması
na, sindirilmesine baglıydı, bü
yük ölçüde .. Işte bununiçin de, 
yeni anti-demokratik baskı 
yasalarına gereksinim vardı. 
Ve bu gereksinim, sıkıyönetim 
mahkemeleri niteliginde olan 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kurularak karşılanmak isten
di. Ancak tekelci çevrelerin bu 
özlemi de çok geçmeden kur
saklarındakaldı.Eylül1976'da 
DISK, tüm yurtsever-demok
ratikgüçlerle birlikte DGM ya
sasına karşı kararlıca direndi. 
Ve DGM yasası engellendi. 

ÜEV AM EDECEK 
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. ,. 
MEYLA ''OfONOMIYE'' 

"" ,., . . . ,.. 
NFZBUYINA REFORMISTI U 

• • A "' 

PIRSA YEKITIYA HEZEN WELA'IPAREZ 

Weke te zanin,meyla Yekiti Nıştımani 
Kurdıstan yalıser "otonomiye" dı ve deme 
da dı nav hezen peşveıiiyen Rojhılata Na
vin, xesıma dı nav tevgeren Kurdıstan rı. 
m eriyen welatparez da bı awaki fıreh va te 
xeberdan. 
Dı roja iroyin da, lı dıne u dor-hela me 

gelek buyerengıring ten jiyane, dıve deme 
da pırsa "otonomiye" tışteki pıçiiknine, bı 
hesayi dev je naye berdan, yan ji "bı hanin 
u berhevkırına ava çıl aşan va" ev pırs nı
l.iareşerin benişan dan. Ev, pırsekigıringe. 
U dı riya peşvaçiinen siyasi yen Rojhılata 
Navin da, jı dere nezbfiyinen fedeyi, refor
misti fı. xisi gerek be tehlilkırın. 

Sistema kapitalist dı boraneke kfı.r daye. 
Bı kUrbuna borane va emperyalizm, dı wa
re birfı. baweri, siyasi, leşkeri fı.diplomasi
yedaerişenxwe here peşva dıbe. Bı tehdi
ta Şt:re nukleri va hatınamırovatiye ra dı
leyze, leca çekhuyine peşva dıbe, "detan
te" sabote dıke, dadiya (hıquqa) navdew
leti dıde bınlıngan,nıjadperestiyedıde be
ze, dıxwaze tekoşina netewen kolo
ni-bındest jı bo se~bfı.n u demokrasi
ye bıde xenıqandın, evan yekana dı dema 
iroyinda nıqten meyladaxwazupolitika
ya emperyalisti ye. Emperyalizm tene bı 
vanyekan vajinamine. Ew, lı çaraliye ci
han, bı daxıstına kuçıkenşere mıntıq eyi va 
aşıtiye dıxenavtalukekemezın,jı bo ve ye
k e seri lı hemfı. re fı. dırhan dıxe. Rojhılata 
Navin, kuçıkeke ş ere mıntıq eyi ye gıring e 
u ev yek ji, bı des te emperyalistan hatiye 
vexıstın. 

Pilana emperyalistan, siyonistan rı. 
destbıraken wan en paşverfı., ew bfı.n ku, 
cara ewıl tevgera Fılıstin, hezen peşverfı.
yen Lubnan u Surye bıxıstana bıne hu
kum)e eve pilane cih negırt, yan jiroja iro
yindapaşvahatxıstın.Serdagırtınapaşve
rfı.yan, tevgera rızgariya Fılıstin bırindar 
kır, le berxwedana peşveruyen Lu b nan rı 
bı arikariya Surye ya bı aktivi va, ev ser
dagırtın dı leca duyemin da paşda hat 
xıstın. Naye gotın ku, dı ve wari da ser
dagırtın u taluka emperyalistan, siyonis
tan rı paşverfiyan nemaye. Bı rasti, gava 

m eri rewşa hezen mıntıqe yen çini fi siyasi 
tine ber çav,xwiyaye ku, talukehen jı nav@ 
nebatiye rakırın fi dı demek e kurt da ji na
ye rakırın. Bı berxwedana hezen peşverfı. 
va erişa emperyalizme paşva hat xıstın, le 
ewjı bo ciyexwe bıcerbine, destbı veqeta
na hezen şoreşger u p@şveru kır, bı ve yeke 
vadıxwazewan bıni bıxefi dı vewari daew 
hazıriya erişen nu dıke. 
Pırsa gıring ya d ın ji ewe ku, arınanca e

rişa emperyalisti fi paşverfiyan ne tene 
Lu lınan e; aliki ~ah Belıra Besraye, ali dın 
da lı Be h ra Spi, Ege u çar aliye Kurdıstane. 
Jı bo ve yeke ye ku, dewlet~ faşista Tırkiye 
dı Rojhılata Navin da ~k Israila duyemin 
te di tın. Diktatoriyafaşisti boveyeke jı be
re daxwe şemırandiye. Serdagırtına ordi
ya Tırkiye ya h dıji Kurdıstana İraqe, erişa 
~er Kıırdıstana İra ne, şere navbera iraq u 
Irane, ye ku gelen herdu welatan xıstiye 
navxızani fifeqiriye,yeku kere herdu xel
kan naye, -bı taybeti dı pırsa Kıırdıstane 
da-bıgorav@yekevadaiwazaweeweku, 
herdu diktatoriyen paşveru bine hngan 
yan ji, bı hevra hezen nzgari-netewi yen 
Kurdıstan bıxenıqinın, wan jı orte bıdın 
rakırın, pewendiyen ku bı paşveıiiyen Ere
b an ra hatiye pekanin, serdagırtına Qıbri
se, çavtırsinen (tehditen) h ser Surye a ıs 
sal şfı.nda batına Filoya Şeşemin li timane 
Tırkiye dıdenişandanku, Tırkiyeçawandı 
ve wari da xwe şemırandiye. 
Bı gora kemasi O şaşiyen h ezen nzgarix

wazen netewe Kurd va ji, ev mıntıqe talu
kekegıring dı de ni şandan i ı bo sazfim an en 
paşverfı.ti O faşisti. Şere navbera iraq O 
lranevçarsaleku domdıke, arınanca vi şe
ri aliki da ji dıghije Kurdıstane. Eva ye ka ji 
eşkere ye ku, cara ewıl dıxwazınv@ şe re ne
heq binın ser axa Kıırdıstane. Dewleta 
faşisti ya Tırkiye gelek fede jı kemasiyen 
herdu dewleten ku dı şer dane dıbine O bı 
taybeti pewendiyen ku bı diktatoriya paş
verfı.ya Seddam ra xurt kıriye n roj bı roj ze
debfiyina erişl!n wi yenser Kurdıstane ev@ 

yeke bı awake qewim va eşkere dıke. 
Bı van şertenberbıçavva wexte ku m eri h 

ve pırse d ın ere, dı demeke kurt da Kurdıs-

tan dıkare bı be en dame pevçfineke dıjwar 
dı navbera hezen peşverfı.yan u paşverfı.
yan da. D ı ve mintıq e da pevçfin rı cudabfi
yina hezen peşverfi O paşverfı. da ro la şo
reşger u welatparezen Kurdıstan gelek 
mezın e, O pıçiik nayeditın. Dıv@ wari da lı 
dıjieriş u provakasyonen dıjmınan h ~eva
yi Kıırdıstane cara ewıl peviste gele Kurd 
bı hebfin fi qewata xwe fi bı alikariya 
destbırak O arikarenxweyen rasti O herga
vivabısekıne.Evayekaji,-bıhınekdıjwa
ri fimeniyanvaji- dıriyayekiti fiarikariya 
hemfi hezen nzgarixwaz u şoreşgeran da 
gav@n peşaveti berpeşe me dıke. Dost, 
hogırfi arikaren derfihfindır peYiste bı go
ra daxwaz fi destxıstınen de ma dırej bene 
hılbıjartın, pevendiyen dema kurt ji gere
ke bı van yekan va begıredan. 
Peviste, bOyeren dawi,yen ku lı Kıırdısta

ne qewımin, daxwaza "otonomiye" ya 
YNKfi xweşnişandana pırsa "otonomiye" 
n kıreten we kıı,jı aliyereformistan da ten 
parastın, meni n dubendiyen ku h peşiya 
yekiti fi tevkariya h ezen welatparez ın, dı 
bınevan perspektivanda ben e şırovekınn. 

Be hebôna demokrasiYe 
jı otonomiyeke rasü naye xeberdan 

Dı nav huyeren dawi, yen Kurdıstane da 
daxwaza YNKya h ser"otonomiye" dı seri 
da te. WekMe zanin dı roje n peşinyen me
ha Çıleya Paşin da gel ek radyo fi rojname
yen cihan ve xebere belav kınn: " dı nav
bera saznmana Seddam Q YNK da, jı bo 
mafe otonomi bıdıne Kıırdan peymanek 
çebfi, dan n stana peyman e h ber qedane 
ye, dawiya v@ peymane dı demelre kurt da 
w e beeşkerekınn." Dı ser ve yelreda 3 meh 
derhas b~ le evbanga "gıring" nebat şıro
vekırın!. u herdu aliyan ji ve yeke derewi 
(vır) dernexıstın. 
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Rtıpel 8 ROJA WELAT 

Bı ditına me va, ev pırs gel ek servekıri u 
eşkere ye. Yekiti Niştımani Kurdıstan bı 
diktatoriya Seddam~xwinxwarra, dı war~ 
"otonomiy~" da gelek ~u mesafe standi
ye. Bı ihtimal ek~ mezınva, ev~yekheşarti 
dıh~lın, jı ber ku caba Mz~n welatpar~z u 
şoreşgerjı boveyek~gelekhışkbfin u bı ve 
ye~ va dıxwazın v~ pırs~ bıdm birkırm. 
P~şvaçfina van bOy~ran bı teherek~ dm 
nay~ şırovekırın. Jı bo ku, ne YNK O ne ji 
y~n ku YNK dıpar~zın nıkann bı rasti u 
awake servekıri caba ve pırsa rojinya "oto
norniy~" bıdın. 

Xwiyaye ku, navça v~mesel~reumesafa 
ku dı riya "otonomiye" da hatiye standm 
n ine; srkaniya ve mesel~ ewe ku, bı dıjmı
ne xwinxware gele Kurd ra, bı diktatoriya 
Seddam ya ku lı ber hılweşane ye, ra pey
maneke usa çekırın e. Jı bo sora ve bOyere 
be eşkerekınn, peviste lı pey caba van pır
san b~ gerin: YNK, slogana "jı İraqe ra de
mokrasi, jı Kurdıstane ra otonomi" wek 
annanceke stıatejik daye peşberexwe, se
dem~ ve yeke çiye ku bı diktatoriya Sed
dam ra dıxwaze "otonomiye" sazbıke? 
Evan sedeman bı k~~ ef6kınna meyla 
YNKt~gelo? 

Cara ewıl eva ye ka peyiste be eşkerekırm 
ku, sedemen himmi yek ji ewe ku, yen ku 
YNK dıbe bı sazOmana diktatoriya Sed
dam ra peyman dı de çekırın ewe ku, YNK 
ji, -wek hınek tevgeren Kurd ~n dın
perspektivenşoreşa Kurdıstane baş O. rast 
famnekıriye yan ji naxwaze rast fam bıke. 
Eva yeka ji ve bfiyerexweş eşkere dık e ku, 
tekajina mgari O. netewi ya gele me ye 
Kurdıstana Iraq bı arınanca otooorniye va 
te ~dan, bı taybeti dı ve perç~daşere ge
le me, ye jı boazadiy~tudersekjıhinkeren 
dema Berzani jidernexıstiye. Bıveyekeva, 
YNK jı şi yara xwe ya "jı İraq e ra dem okra
si, jı Kurdıstane ra otonomi" ji dO.rketiye, 
eva yeka ji, jı bir O baweriya wi derte. Ali 
dm ji, ew birdıkın ku peşneyarkınna de
mokrasiye jı bo Iraq~. pırseke destxıstına 
hukmi ye, pırseke ixtdari ye, yan ji YNK, 
demokrasiye ji, otooorniye ji bı gora bir u 
baweriya xwe ya çin O. siyaseta burcuwazi
ya pıçfik va şırodıke. 

Yaduyemin, si yaseta itifaqiy~ ya YNK, jı 
baweriya wi ya çini (smıfi) O siyaseta wi 
dert~, ew pırsa xwe xweyi derketine (ba
weri bıqewataxweyaarızianine)pıçOkdı
bine u jı xwe ra politikaya jı dubendiyen 
nav dıjmınan fede derxıstın yan ji pışt bı 
wan gıredayine hildıbıjere; u daxwaz O. 
kerhatiyen dema kurt dıxe peşiya kerhati 
O. daxwazen gele me, yen dema dırej. 

Ya seyemin, peyvendiyen wi bı tevgeren 
şoreşger O welatparezenİraq O. Kurdıstana 
lraqra gelekxırab O nebaşe (dıveyeke da 
bı qasi PD K-İraq, ewqas ji YNK:xwedan~ 
guneh O. xetane); şert~ngıran,y~nku dı te
bieta şoreşa Kurdıstane da hene uhd ... 

Xwiyaye ku, meyla YNKya "otonomiy~" 
bı van ye kan va O yen ku dıxwazın peyma
na navbera YNK O diktatoriya Seddam ş@
rin bıdın nişandan O wi dıve wari da rOspi 
derxın ne ewqas xwedane peşneyaren 
himmine O. bı ve yekeva YNKnıkare eni
vekıri O. rOspijınavveşı.xuli derkeve. Evte
wr~ YNK bı eşkereti tewreke xwegıredayi 
ye. Feviste evtewr b~ mehkum kınn. 

Heza refonnist bı xebata ruspi 
demstına YNK va pesila xwe dıde 
dest 

Pırsa "otonomiye" ya ku dı navbera he
zen peşverfiyen Rojhılata Navin O. tevger~ 
şoreşger-welatparez en Kurdıstan da lı 
sertedengkınne bı xweji, te h erteber te şı
rovekınn. Dı ve w ari da nezbOyina eceb jı 
meylareformisti, jı PSK.Tya ku oportonis
tenrefa pe la rast seri lMıkşinınhat. Evref, 
re u dırba dıdeşaşkırm, "hı m lınale, hım ji 
lı pısmare dıxe", çı dı~e, çı dıxwaze beje 
qetnaye kı~,teneevyekbaşkıvşdıbeku, 
dıxwaze peymana ku YNK bı diktatoriya 
Sed~m ra pekani bO. enivekıri Oruspi der
xe. U usa dıruvise: 
" ... YNK ji, wektevger~nKurdıstan en dm, 

yen ku usayan ji wusanlı dıji rejıma dikta
ton ya iraq e şerdıkın, ewji dıbejm ku em jı 
bo 'jı Kurdıstane ra otonomi, İraqe ra de
mokrasi' şerdıkın. Ymkujı bootonomi.Je 
şenlkın, dıkaruıjı bo'Mjibenecem hev." 
(mbç, Riya Azadi, Hejmar 20, jı nıvisara 
Tırki) 
Heke dı welateki gelekmıleti da pırsa oto

oorniye pırsekedeıİıokrasiye be (ku, usa ye 
ji), "YNK ku jı Iraqe ra demokrasi, jı 
Kurdıstane ra otonorni" dıxwaze, bı ve ye
k e va bı ki ra, bın e kijan şert O. mercan da O. 
"otonomi"yek~ çawan dıxwaze sazbıke? 
Riya Azadi dıxwaze ve pırse -ya ku YNK 
bı xwe jı diktatoriya Seddam ra rejımeke 
"faşisti" dıgot ra iro peymana "otonorni
ye" çMıke,- rasti bıde nişandan, O bı van 
yekan va RiyaAzadi ve pırse bı kijan aliye 
mesela çini (smıfi) O. siyasetiyewşırovedı
ke? 
Jı bo sO. ra ve nezbO.yina Ri ya Azadi baş be
famkınne, çav lı ve nıvisare gerintere me
riya te. U sa ku: 
"Dıv~ hali da, jı rojenhati (fıtura) ya hev

duditınen (hevraaxaftınen) Yekitiye bı 
rejıma Seddam ra başxwazibfiyin (iyim
ser) ne qabıle. Heke hezen peşveı;l ô we
latparezbıhevrabıSeddamrahdoramasa 
hevduditıne rônıştana, qabıl (ınımkun) 
dıbôn ku, bo vergera demokrasiJeke rasti 
serwi hukumkınn ô boqebôlkmna statu
ya otonomi)'eke heqiqeti kanbôn paş da 
gav bı rejıDB diktatori bıdın havetın." 
(mbç RAzadi,Hnb.) 
We~ te di tın, Riya Azadi, jı rojen bati ya 

mewzuya "otonomiye" pır başxwaz ji nine 
O. bı eşkereti gotına v~ yeke ji dfu narnin e. 
Le, berna lı pey ve yek~ bı Seddam ra "de
mokrasiyeke" rasti u "otonorniyeke" he
qiqeti peşneyar dıke, bı ve yekeva ji pesila 
xwebeşkeretidıdedest!HanjıwerafemO. 
fereseta baweriya demokrasiyeke refor
mİst ô oportonist ya ku siyaset O. çi na bur
cuwaziya pıçfikpeşengiya w e dıke! O sed e- · 
men jı bo ruspi derxıstma YNK "hanin O. 
berhevkırına ava çıl eşan" !... 

Ev rewş gelek servekıri ye. Diktatoriya 
Seddam a paşverO., her roj berbı dawiya 
xwe dıçe. Wezife bı Seddam ra "demokra
si"yanji legerinO. ditınen "otonomiye" p~
kanin nin e, wezife ewe ku, jı bo sazkınna 
ixtidara demokrati ya gelen Iraq, him u 

rukne diktatoriya paşverô belaw-bela 
kınne. Sazômaneke (ixtidareke) usa qıka
re dı welatda vergerinen"demokrati" db
bine, demokrasiye sazbıke, dı şerten we
khevi da yekitiyeke demokratik dı navbe
ra gelen ErebO. Kurdda pek bine. 
Ali dınji, hebOna m eni ubendenpeşiyari

ya yekitiya hezen şoreşger O welatparez, 
çetnayi O dıjwariyen tebieta şoreşa 
Kurdıstan ji gereke şere dıji diktatoriya 
paşverU ya Seddam sar neke, yan ji pevist 
nine ku pıştaxwe bı diktatoriyaxwinxwar 
ra b ıd e gıredan. Le, organa merkeziyarefa 
oportonist ya PSKT Riya Azadi, tewafi bı 
şert ô mercen deme hanine bılınd dıke o. 
"sedeman" jı van yekan ra dıgere. Ew, bı 
van kıreta n va serhıvsare fe m O. nezbOyina 
xwe ya reformisı ô xwegıredayiye (uzlaş
macı) dıde dest. Bınerm ev nıvisar usan 
domdıke: 
"Bı batına peşneyare~ usa, jı aliye dm 

(yani jı aliyedıjmın-RW), yani şer be bıri
ne o. helkırma ve mesele dı riya hevra -
a:xaftman va be peşneyarkınne, (ew 
çax-RW) em lı hılbıjaren peşbere Yekiti
yebnerın: 
"l)Feşneyarahevraaxaftıneqebôlnekeu 
şer bıdomine heta rejıma Seddam h bıni 
bıkeve. 
"2)Bı serexwe nekevenavahevraaxaftı

nan, jı bo tekilbOyina hezen p@şverôyen 
dm uCU D ~ji daxwazi bıke; yani bı şerte 
bırevebırınahevraaxaftınan bı tekıli ya he
mO. h~zen peşvero. O. welatparezva qebôl 
bıke. 
"3) Bıxweteneji tekevenavahevraaxaftı

nan" (R.Azadi,Hnb.) 
Ri ya Azadi, bı nıvisaraxwe va lı ser reç@n 

ku me lı jore eşkere kıriye dısekıne. O dı be
j e ku aliki da YNK dı bın ledanen hezen 
dıjmın da ye, ali d ın ji, navbera wi O. hezen 
CUD ji tuneye, van yekan xwegıredayine 
ra sedem dıde nişandan. Bı ve yeke va ji, 
dıxwaze meyla YNK ya "otonomiye" 
xweşhelali bı de ni şanefi jı bo reçaseyemin 
alternativ bıde nişandan gelek zehmet bı 
xwe dıde kışandın. 

Cara ewıl, weke ku me se rtl v~ nıvisare da 
ji gotıbôn, evmesele ne ten e hevraaxaftın 
yan ji, taktik e ku bo wexteke dırej de st bıxe 
il dı ve dem~ da qewataxwe bıde hev o. e
rişeke gıran vabajosenhjmın. Serkaniya ve 
mesele, "ve pırse bıhevraaxaftın u peyma
nanvahelkınne", yaniniyet bı "demokra
si" u "otonorniyeke" bıSeddamrahanine. 

Ya duyemin, şert O. mercen ku dı tebieta 
şoreşa Kurdıstane da hene, erişen dıjmı
nan u tengasiya YNK (eva ye ka weke ku t~ 
gotın ji n ine. Mıntıqe nıgarbo.yi (xılaskıri) 
yen YNK ji hene. O hezen dıjmm ji jar ın), 
tınebUyİn ô xırabO.yina peyvendi uht:leqe
tiyenwi bı welatparezuşoreşgeren Iraq u 
Kurdıstana İraq, peymana ku vetevgerebı 
Seddam ra çekıriye rastinadederxıstın. Ev 
yek ji bı kere nıspiderxıstına we naye. 
Şoreşen netewi O. cıwki, xesıma dewle

mendiya şeren gerila, jı bıweren ser axa 
Kurdıstan O. p@şvaçO.n fıqewmandınen gı
ran ra dı be şemdan, dı ve wari da gel ek ru
munen hinkeri hene. Dı rojen babeliski 
yen Şoreşa Kubaye da, jı bo şôna Batiste, 
h~zenmıxalıfiyen "çep"~n Kuba,dıpakta 
Miami da "Cunta ~ari"y~ peşneyar 
dıkın -ya ku dıxwestm tevgera 26 e Tır-
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meheji tekıleveyeke bıkın-,jı bo ve yeke 
Fidel Castro, belavoka Sierra Maestra 
dımvisine,evyek ji, bıgelek hinkeran vatı
je ye. Çe nd bıran jı ve belavokagıranbıha 
erne lı jere berpeş bıkın, bı ve yeke va bir o 
baweri fi daxwaza YNKbo şer fi reformis
ten ku dıxwazın wi ruspi derxın, bıdın 
faınkınn: 

" ... Nav van herdu agıran da, jı bo dawfi 
dozeke mıqedes jı serbılındiya şerkırıne O 
ri ya ve da w u doze da baweriya mınne we
datır tıı tışteke mıroven tenemahi tune ... 
Be daxwaziya tu tışteki, be niyeteke xırab, 
herroj bı ditın O rastbatına mınneva şahı
di lı canfedayiya here bılınd kınneO disa 
herroj eza fi cefayen mınna menven xwe 
yen here baştır te'm kınne van mırovan. 
Demeke ku be zanina rojen peşin da, ki dı 
afat fi tofana bati da dı be qurban, ku dıhat 
fıkırin, jı bo ditına we roja serketıne ya ku 
dıriyawe da me, bı baweri, rıkfiinatekew 
şerdıkır, jı fedekırına can wedatırtu hevi, 
umut O ri ya :xılasiye tunebOyi da, dı rojeke 
usa reş O tari da hat bıhistın evxebera pey
man e." 

" ... 1\ı qewatek O tu aligırek mkare weke 
me,jımerabıbealigırfimebıgijinearman
came." 

"Le pır mı:xabın ku, weke dı Belavoka 
Sierraye da bı taziti hatıbOn eşkerekınn, 
em dı nav begumaniye da b ımana ji, jı bo 
orternkırma me, diktatoriye jı iroyin zetır 
leşgeran bı:xıstana pey me (taqiba me) ji, 
me jı baweri fi prensibenxwe dOrketıne tu 
caran qebOl nedıkırın." 

" ... Usa, be dudıli em bejın ku: Wexta ku 
cuntayeke leşkeri ciye Batistaye bıgre, 
Tevgera 26 e 'llrmehe bı gotıneke hışk fi 
berxwedaneke qewim w şe re n7gariye dı
de berdewamkınn. Dışfina sıbe ku em dı 
gıreki da gılor bı bın fi bıkevın navgeduge
ke xır fi xali, iro em şfina hernCi dıjwari O 
çetnayiyan, şerkırıne baştır dıbinın. Em 
nabın peleystıken leşgeran. Ne cuntayeke 
leşgeri, ne ji sazOmaneke kukla ya ku dı 
bandfira leşgeran dabe!" (Che Guevara, 
Biraninen Şer, Weş.Ant, jı 
r0.241,243,245,246,248, bızımane tırki) 
Lı servan gotınen diroki tu tışteknaye ze
dekınn. Kar fi baren diroki ku lı peşbere 
YNKfihezenşoreşgerfiwelatparezen iraq 
O Kıırdıstana iraq sekıniye, ne bı diktaton
ya Seddam ra xwegıredayi ye, bı gotıneke 
d ın w, ava eşa paşverfiyan zedekınn nine; 
kar fi bar wi jı orte rakırın, belaw-bela 
kınne fiş Ona wi da jı bosazkınna ixtidara 
demokratik ya gelen Iraq şerkınn peviste. 

Pırsa ye ki tip h@zen welatparez 
u nezbuyinayekaliti 

Pırsa yekiti fi hevkariye ya hezen welat
perwer, demokrat fi şoreşger bı tehereki 
hergavi gıringtır va xwe sıpartiye me. Ali 
d ın ji, eva yekaxwe usadaye qebfilkırın ku: 
tekoşina hezen welatperwer fi demokra
ten Kurd lı herperçeyi da, pıştgiriyeke qe
wim bı h ezen şoreşger yen netewen ser
dest ra peviste be sazkınn. Le hım lı her 
perçeyi, hım ji gışti Kurdistan da, lı peşbe· 
re pırsa yekiti o pıştgiriye ya hezen nete
wi-demokratik m eni fi benden gıring he-

ne. O kombfiyin O lıhevcıvinen gruben 
menfetperesten reformist, lı peşiya gaw
vetına ve re da dıbıne men i o ve yeke here 
çetın dıkın. 
Lı ser axa Kurdıstan, lı pırsa yekiti O pışt

giriye ya hezen şoreşger O welatperwer 
mezekırın, bereberin, peviste lı kfirayiya 
m eni fi benden ku lı peşbere yekitiye ten 
derxıstın be gerin. Jı berku evanmeniyan, 
weke ku hınek dıbejın ne ten e jı "re kabe
ten tevgeran" fi "pevçfin O bıhevketınen 
navbera rekxırawan" derdıbe. HebOna 
meniyan jı pevçOn fi rekabeten navbera 
tevgeran derbıbe ji, le ew yeka eyan e ku 
kırete çini, siyaseta rekbOyi fi şewqa van 
yekanya birfibaweri,siyasi fistararekbfi
yi ye. Le, lı bın e ve rastiya zamsti çızıx 
kışandın nebese. Ya gıring ewe ku, sede
menserkaniya van pırsan yen ku jı bir fi ba
weriye, siyasete fi stara rekbOyine d erten, 
benditın o van meniyan jı peşiya hezen 
welatperwer ben rakınn. 
Welaten koloni fi bındest ji, jı civaken çini 
(sımfi) ne. Hurkırına nire koledariye da, 
menfeeta teher-teher ref O çinan (sım
fao) heye. Berpırsyaren van ref fi çin an bı 
organizasyonen xwe yensiyasi w teketına 
nav tekoşina nzgariya netewi gelek nor
mal e. Eva yeka ji usa eşkereye ku, dema 
helkınna dubendiyahimmi, bı hındıkayi fi 
hındavi da berbıhevhatına vanreffi çinan 
mımkun efi berdewama tekoşina bir O ba
weri ji peviste. 
Ali dın j i, ne mımkun e ku, tevgeren çini fi 

siyasiyen bı teher-teheri dı tekoşina jı bo 
dı riyaserxwebfin O azadiya welatda berx
wedanen wekhevi bıdın nişandan. Dı şe
ren nzgari-netewi da jı dere baweri o 
berxwedana çina karker, dı tevgeren bur
cuwa, feodal fi burcuwaziya pıçfik da nı
munen xwegıredayiye gelek ten ditın 
Xesıma, evan yekan dı derneo dıjwar fi 
çetın yen şoreşen rızgari-netewi da, yan ji 
wexte ku tekoşinen çini mezın fi hışktır 
dıbın da xweeşkereti dıdın nişandan. He
ke dı şoreşa mgari-netewi da peşengiya 
bir il baweri il siyaseta çina karker, yan ji 
tenebirO baweriya witunebe,yanejiheke 
xwedane qewateke ji nebe, ewçaxlı peşiya 
ve tekoşine dıjwari O gedugen bebıni sekı
nine. 
Hınek perçenKurdıstane O bı teybeti şere 
rızgari-netewi ye ku lı Kurdıstana Iraqe 
te ajotın, dı vi wari da ecebeke gıran dıde 
nişandan. Dı tekoşinaazadiyeyaku,,·ı de
meke kOr-dırej vırda lı Kordıstana raqe 
te ajotın da, dı ware peşengi da xebateke 
pıçfik ya çinakarkere Kurdıstan bı lekeri 
(fiili) yan ji bı bir O baweri nebatiye ditın. 
Eva yeka ji, kemasiyeke gıring ya tevgera 
netewibO. BıveyeUwhezen burcuwazi
ya pıçfik, burcuwan Ofeodalanyen ku car
nafezjı marksizme jidısendın,mora xwe lı 
tevgera rızgari-netewi :xıstın. Dı tekoşina 
rızgariya gele me ye Kurdıstana iraq da, 
evan ref O çinan be bıryar m ane il tım pey 
bo ku pışta xwe bıdıne ciyeki, geriyane. 
Eve yeke usa peşva bınn ku, lı ci ye baweri 
bı qewata xwehanine, çfin, lı sernave jı du
bendiyen hezen dıjmınan menfeet O fede 
ditıne va pışta xwe bı yeke (bı dıjmıneki) 
danegıredan filı dıjiyedın şerkınn. Ö tev
gera netewi jı heval O dosten der fi hundır 
dfirxıstın. Perçe-perçe bOyina Kurdısta-
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neo çar ali dorlegırtınendıjmın ji ve bawe
riye cerıband fi we kıre tewre siyaseteki 
eyan. Ve siyasete, dema tevgera netewi dı 
re o dırben berwar, yen çetın o dıjwar da 
dımeşiyan, hınek mırovan xıste nav geri
noiren mıxanetiye. Hezen emperyalist, 
paşverfi O dıjmınan jı wn yekan fede fi 
menfeet ditın; hezen nzgarixwazen nete
wi berdan e hevfi "pırsudubendiyen" nav
bera wan dane kOrkınn. Serkaniya van 
meniyen peşbere yekitiya hezen welatpa
rezjı ve politikaye o jı dawiya destxıstınen 
ve siyasete derten. Here kOrbOyina pevçfi
nen (bıhevketınen) navbera tevgeren we
latperwer, ta'mula tekoşina bir fi baweri 
ne kınn, zor fi teda lıhev kırın fi baweriyen 
teng, en siyaseti pırsen !).aVbera tevgeran 
ço kır fi here peşva bır. U meniyen peşiya 
yekitiya hezen welatparez wek kevıren 
mermer hışk kır. 
Lebele meniye ku lı peşiya tevgeren rızga

rixwazen netewine,nepıçOkın.Ledı ve re 
da jı bo mesafe gırtıne -bıgora mezıniya 
meniyan va ji- şerten berbıçavji hen e. 
Riyahelkınna ve mesel e ewe ku, sedemen 

serkaniya meniyen peşberen yekitiya he
zen welatparez ben ditın o dı ve re da te
koşineke bewestan ya nerm O bı bez u ra
man peviste bedayin. Eva yeka ji, her 
perçen Kurdistan e da cara ewıl arınanca 
şoreşe ya stratejik eşkere kırıne, tevgeren 
ku otooorniye jı xwe ra wek armanceke st
ratejik hesıbandıne peyiste bine ve yeke 
bıbın ku, pırsa otooorniye bı demokrasiye
keheqiqeti wgıredayiye. Ya duyemin, pe
viste pırsa bı qewata xwe baweri baş be 
faınkınn, şfina pışt bı arikariyadıjmın gı
redayine, baweri bı evindariya azadi O 
serxwebOnagele me ye Kurdıstan, bı mer
xasi ficanfedayiya wi anin peviste. Lazıme 
pırsa du bendiyen nav hezen dıjmın fede
ditın fi mesela pevendiyen (heleqetiyen) 
xwegıredayi t. cıxızhı mrt va jı hev bene 
cudakırın ... Ali dın ji,jı politikayen ku lı ser 
fede jı du bendiyen navbera hezen dıjmın 
ditıne, ten nıkunkınn peYiste dersen hin
keri ben der:xıstın. Ya seyemin, lı her 
perçeyi O warenavnetewi da lazıme politi
kayeke itifaqi bı hezenşoreşger,demokrat 
O dıji-emperyalisti ra be ajotın. 
Ditına m eva, tekoşinaku dı riYayekitiye

ke here fıreh da te dayineu paqıjkınna me
ni fidubendiyen peşiyayekitiyahezen we
latparez, p~viste lı serveperspektive be ru
kunkınn. U bı awake qewim lı dıji taktik fi 
stratejiyen dm ben sekınin. Lı dıji der
ketm, -ser a:xa Kurdıstane- ware biı:Q ba
weri da tekoşini, ware siyasi da dostitiye 
va xızmeta ort~rakınna pırsan bıde kınn. 
Bı gora ve bınyata şoreşgeri bı awake 
mezınnehebandın vaji...Gavavetınendın 
xebata yekitiya h ezen welatparez dıxe ser 
reçeke ne baş. 

Tewre Ri ya Azadi.dı ve wari da ji in tere
sant e. Wi, bı taybeti dema ku YNKxwe bo 
"otonomiye" şemırandiye vırda sere tire 
tOj zıvırandiye ser hezen CUD. Riya Azadi 
eve yeke usa peşva bıriye ku, sedemen ku 
YNK bı sere xwe jı bo "otonomiy@" ketiye 
n ava hevraa:xaftınan ll· hezen CUD sebeb 
O berpırsiyardıbine. U usa dıbeje: 
" ... Jı bo ku irohezen welatparezfidemok

ratikyen iraq fi Kordıstana iraq ewqas be
law ın, neyartİ fi dıjmınatiya wan ku bı lı-
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hevxıstın ü pevçunan va bu ye daw-doze
ke xwini, eniyeke (cephe k e) wan ku tu ne
ye u ch w are ku Yekiti bı sere xwelretiye nav 
hevduditınen otononüye da hese (para) 
wan qe tu ne?' (mbç.RAzadi.Hnb.) 

Eveyeke emcida eşkere bıkınku, dı be
lavbuyin fi pevçfinen hezen welatparez u 
demokratikyeniraq uKurdıstanalraq da, 
jı dere YNK, para tev~ren ku dı nav CUD 
dane uxesıma PDK-İraq ji mezıne. Le ev 
yek, jı bo ruspi derxıstına "m erifeten YNK 
nabe sedem. Ü jı bo ve yeke tene hezen 
CUDji nayen cezakırın. 

Jı bo YNKku "bı serexwe ketiyehevraa
xaftınen otonomiye" bı tevayi hezen CUD 
sed em fi berpırsiyar ditın din u cunni bfiyi
ne. Jı ber ku YNK, berya jı bo xwe şernı
randına ve prrse bıryaraxwe daye. ü h ezen 
CUDji, bı tene, ve bıryara YNKbı başiyan 
ji xırabi nıkarın bı d ın guherandın. Na he
kejıhezenCUDra,boçıbıYNKranakevın 
nav "hevraaxaftınen otonomiye", bo çı 
"deınokrasi"yeke baştır u "otonomiyeke 
heqiqeti" nastinın, heke bo vanyekan si
tenıkari te kırın (ku, dı dawiye da usa xwi
yaye ), ew çax jı Ri ya Azadi ra jı ve gotıne 
wedatır tışteknaye gotın: C iye kutu tedayi 
cılqe, jı bo xılasbuyine ware pingolkınne 
da ji tıı serbest u aza yi. 

Ri ya Azadi bı go ra aqıle xwe, YNK ruspi 
derdıxe fi gotıne d isa tine ser pırsayekitiya 
h ezen welatparez u usa dı bej e: 
"Mejıberedaveyeke,yanidınavberahe

zenwelatparezenKurdıstanaİraqdayeki
tiyeke here fıreh dıparast. ~wan tıştan, me 
jı bo beze n demoqratiyen Iraqji peşneyar 
dıkır. Şertenserketıne eve." (RA,Hnb.) 

Raste, dema çfiyin da PSKT, Yt:kitiya he
zen welatparezen Kurdıstana Iraq dıpa,.;
rast fi dı ve ali da gaven pıratiki ji davet. U 
biiyeren Çolemerige (Hekkariye) ii tewre 
we dıkare jı ve yeke ra nımune be nişan
dan. (Bınenn Roja Welat, hej.8,9,1978) 

U eva yeka ji usa eyane ku, refa oporto
nistyaPSKT,gelek jı vepolitikayayekitiye 
ya kuyekitiya here fırehdı navbera hezen 
welatparez u demokratik da wek arınan
cek dıdit, dur ketiye. lı ser nave yekitiya 
h ezen welatparez ya here fırehva oporto
nistan bı gavavetına manewren "Çartev
geri" (PDK-İran, YNK, PSKT, PPDKS), 
"Peıxtevgeri" (PSKT, PPKK, KUK, AR, 
TEKOŞİN) ii dawi da begumaniyeki va ku 
itifaq bı PKT(Partiya Komonista Tırkiye), 
PKT(Partiya Karkeren Tır.fiye) ra-çe kıri
ye va pesila xwe dı de dest. U rast nişanda
na hevraaxaftına YNK bı diktatoriya Sed
dam va perda ser ruye xwe yereşe veşarti 
çırand ii bı kırete n xwe va, xwe eşkere kır. 
Bı veyeke varefa oportonist, nıkare politi
kaya PSKT ya dema çfiyin -bı hınek ke
masiyan va ji- jı meşru ii rastnişandana 
xwegıredayiyeüruspiderxıstınareformis
ti ra bıke cırınce (basamak). 

Pmte daxwaza "otonomiye'' be 
mahkum kınn u dı riya yekitiye da 
gawn pet ben avetm 

Nı ha iro welate m e Kurdıstan dı Roj hılata 
Navin da ciyek O ro leke gıring dıgre, dı ve 
wari da belavbfiyina hezen welatparez ii 

demokratikkemasi ü nebaşiyekegıringe. 
Xebaten jı bolıhevkombiina (blokbiiyina) 
reformisti u menfeetperestiye u ihtimal en 
lı dıji ve yeke derketın, eve kemasi fi nex
weşiye zetırwebıke.Lıserveyekezedebü
yina daxwaza "otonomiye" behna welat
parezen gele me ye Kıırdıstan teng dıke. 
W an beq ewat)>e taqat dıhele. 
Bı kurti, dema ku lı ser axa Kurdistanete 

jiyane da, cihgırtın u pevendiyen hezen 
welatparezüdemokratikbuyewekmesela 
"poresereereban" u dı vewaridacabapır
sa "çı bekınn"bıawakeservekıri vaxwesı
partiye ye k bıyek tevgeren welatparez, şo
reşger, grubü heta tektekmırovan. Beşıki, · 
te ne rast caba ve pırsedayin ji besnin e. Pe
viste perspektiva rast cabdayine da jı bo 
helkınna ve pırse ware pratiki da gaven 
pet, yen bı bıryari ben avetın. 

lı Kurdıstane, cabapırsa "çı bekırın"e 
dayin va, caraewıl peviste bı mesela "oto
nomiye" ya YNK va dest bı ve şıxuli be 
kırın.Jıberku,evyekmeselekegıringeübı 
başiyan ji xırabi we dınavdiroka tekoşina 
gele me ye Kıırdıstan da ci h bıgre. 
Dı ve nı visara me da, bı go ra legerin ü le

mezekırınen teher-teheri va eşkereye ku 
tu aliyeke mela "otonomiye" naye pa
reztın. Lı dıjiveyekegaven kudıriya "oto
nomiye" da tenhavetın -bı zaninyan ji, be 
nezani- lı Kurdıstanetove (toxıme) şere 
bıratiye yen besekan dı paşılaxweda xwe
yi dıke. Disa gaven ku dı ve re da ten ha
vetın, prestija şere nzgari-netewi ye 
Kurdıstan dışkin e, wi jı heval u dosten wi 
dür dıxe ii yadın ji baweri bı xweanina gele 
me dıde şıkestın .. Bı vanyekan vadaxwaza 
"otonomiye" ya YNK peviste be mahkum 
kırın. Le bı kınna ve yeke va xebat, YNK 
tamdane koyadıjmın kınn nin e, peviste dı 
navhezeq welatparezdacihgırtına wi bıbe 
armanc. U hezen welatparezudemokratik 
yen Kurdıstan, şoreşger ü peşverüyen 
mıntıq e j ı bo wi paşda bızıvırinın kar fi xe
batbıkın, hen ku renezik e. 
Ali dın ji, dı riya pekanina yekitiyen here 

fıreh ya navbera tevgeren welatparez O 
şorşgeren Kurdıstan dı, her perçeyi O bı 
gışti Kurdıstan da gelek tışt hatın gotın, 
hatın nıvısin Heta bı cih ciyan jı bo 
sazkınna blokan xebat ji ha te kınn. Le he
ta ruha dı ve reda bı qasi heba cehji re ne
hate gırtın. Bı ditına me va sedemen van 
yekan eşkereye: 1. Bı awake qewim va me
ni u benden peşiya yekitiyan baş ne
famkınne, yan ji naxwazın baş bıdın 
famkınn. 2. Bı nezbüyinen reformisti, 
menfeetperesti ü parastıneo grubi yen 
tengvah sernaveyekitiyen herefıreh, peşi 
h yekitiyen here fıreh gırtın e. 

Jı bo yekitiyen here fıreh dı navbera he
zen netewi yen welate me, hım dı her 
perçeyi da, hım ji h tevayi Kurdıstan da be 
sazkırın -wekeku me dı bıraewılya veru
visare da eşkere kıriye-bere berin serka
niya meniyen peşiya yekitiyan fi yen ku bı 
kıreten xwe va ve re dtır-dırej dıkın be 
di tın u dı ve re da gaven pet yen bı ram ani, 
bı bıryari O usa ji bı politikayeke nerm va 
bene avetın. Bıditınameva, dı ve re daga
vavetına ewıl,dı w are netewi o dı şerte her
perçeyi da platform en yekiti u pıştgırtiya 
hezenwelatparez O demokratiksazkırıne. 
ü tespitkırma cax fi çerçeve n ve platforme 

peviste bı pıraniya xelke ra vekıri be. 
Baweriya me va, evan bınyatan keren 

eyan kırma himen platform e ten: 
- Tekoşina serxwebün O azadiyagele me 

wek arınancek di tın. Tevgeren ku bo oto
namiye şerdıkın, peviste ve yeke qebfil 
bıkın ku, ev pırs bı demokrasiyeke rasti va 
gıredaye fi jı ve ye k e dfir nekevın. 
- Şere dıji emperyalizmefi kolonyalizme 

da baweri bı qeweta gele me hanin wek 
bınyateki qebfilkırıne. Lı ser nave jı rlu
bendiyen h ezen dıjmın fede ditın, jı politi
kaya serbıxwetiye d tır neketın wek him ü 
bınyatek be ditın. Dı ve wari da bı taypeti 
teygeren welatparez yen Kordıstana Iraq 
fi İran tırs O xofeke me7ln dıqınnişaq.dan 
Mesela, pevendiyen PDK-Iı:aq bı Irane 
ra,pevendiyenPDK-fran bıiraqera üya 
ku dıgije h eta &an se, bı ditına me va, evan 
yekan teher-teheri bıde ni şandan ji, jı rlu
bendiyen he~n dıjmın fede ditıneva naye 
şırovekırın. U evan pWendiyan (heleqeti
yan), politikaya serbıxweti ya tevgeren ku 
naven w an lı jore buhuri dıxe tengasiye. Bı 
ve yeke va, arikariya van tevgeran (yen ku 
na ve wan lı jore derhas bün) 'dı ware ş ere 
dıji dıjmın da be kınn ü dı ve bınyata ware 
bir tt baweri da tekoşini, dı ware siyasi da 
dostiti va wan jı ve politikay~ xılaskırın pe
vistebıbe armanc. Meyla YNKya"otono
miye" be mahkum kırın ü jı bo ewji tekeve 
ve platformexebat be kınn. 

- Peviste hezen demokratik yen dı
ji-emperyalisti wek dosten esasi bı te
koşinarızgari-netewiyaKurdıstanera,dı 
her perçe Kurdıstane, dı mıntiq~ fi dı ware 
navnetewi da ben ditın. 
-Lı Kurdıstane aza yi u serbestiya ajitas

yon ii propoganda marksisti-leninisti 
xweş be di tın. 

- Welate me Kurdistan ji, jı çinan (sını
fao) pek te. Riya xılasiyanetewi fi cı va ki da 
ş ere çini be herndi hebüna xwe dıde nişan
dan Bı gora ve zanyariya rast va navbera 
hezen welatparez o demokratik da, ware 
politiki da dostiti, ware ideoloji da te koşi
ni peviste be famkınn. Tekoşina tevgeran 
yaideolojidahdıjizorutedayilıhevkınne 
bederketın 
- Mıdaxeleyexebaten tevgerensiyasi yen 
hundır-tevgeri (nav-tevgeri). nekınn 
Pıştgiriya tekoşinen herperçeyi be kınn. 
-lı dıji menfeetperesti O mela parastına 

teng ya gruban yen kupeşi h yekitiyen he
zen welatparez yen here fıreh dıgrın, be 
derketın. 

-Platform, peviste jı pırsen hundıriyen 
tevgeran yen ku dawi mesel en çini ü siya
seti jı h ev veqetiyane ra ne be haletek e ser
desti. 

- Şere lı ser axa Kurdıstan@ da, ev plat
form jı tevgeren şoreşgeri yen netew~n 
serdest yen ku bı rasti fi bıryari vadıxw87ln 
şerbıkın ra ji vekıri be hıştın. 
W ek@ m e lı jore gotıbfin ev cax fi çerçeven 

bınyati, tene platforma hezen siyasi ü de
mokratik jı xwe ra dıke armanc. Ev yek, 
organizasyoneke netewi, ware herperçeyi 
da eni (cephe) yan ji programa tevkariye 
n ine. Ser ve yeke dıkare be axaftın, be fıreh 
ü zedekınn Disa em dızanın ku: em 
PSKf-Roja Welat, eveyeke tene nıkarın 
binıncih. Leevyekji,medı vewarida jıte
koşine (mıcadele) nade dfirxıstın. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ROJA WELAT Riipel ll 

DEVRİMCİ FEDAKARLIK ZAFERiN ÖNKOŞULUDUR 

Fmperyalist-kapitalist sistem içinde 
burjuvazi, kendi devlet iktidarını koru
mak, sömürüsünü artırmak, bunalımım 
aşmak için işçi sınıfına ve diger emekçi 
yıgmlara şu ya da bu bi cim de mraki fede
karlıgı dayatır, Böylece kitlelerin gücünü 
,enerjisini ve özverisini seferber ederek 
onlardan aldıgı güçle, onlan sömürmeye 
çalışır. Emperyalist-kapitalist metropol
lerdeçalışanyıgınlara,yaşananekonomik 
kri22 paralel olarak "ücret-fiyat ayarla
ması","kemerleri sıkma" ,"tassaruf" vb. 
biçiminde dayatılan bu olay, ülkemiz Kür
distan'da dünyada ben22ri görilirnem iş bir 
baskı, vahşet eşliginde soygun ve talan 
biçiminde kendisini gösteriyor. Ve 
halkımızın malından, canından, toplum
sal degerierinden ve hatta namusundan 
fedekarlık yaparak sömürgeci-faşist zu
lüm ve sömürüye boyıın egmesiisteniyor. 

Oysa halkımız, emperyalist güçlerin des
teginde sömürgeci iktidariann bu türden 
dayatmalarma boyun eAmedi. O, tarihin 
herdöneminde gerici vemrbadayatmala
ra karşı, bileneo kinini, kabaran öfkesi -
ni -silahlı ayaklanmalar da dahil
degişik biçimlerde dışa wrdu. Büyük fe
dakarlık ve yigitlik örnekleri gösterdi. 
Halkımız bugün d e İran-Irak Kürdistan' 
ında, eşitlik ve özgürlükiçin silahelde dö
vüşüyor. Türkiye Kürdistan' ında ise, sö
mürgeci Türkdevletininfaşist terör ve kat
Hamianna ragmen halkımızın bagımsızlık 
veaz.gürlüktııtkusuyokedilemiyor. Tersi
ne onun, ba8Jmsızlıkveözgürlükmücade
lesinesahip çıkma, onaomuzverme egili
mi ~den güne güçleniyor. Bu yolda gü
ven verebilecek siyasi ve askeri alternati
flerin arayışı artıyor. 

Bir başına bu yalın gerçek bile 
halkımızın, ulusal demokratik devrimin 
garantisi olabilecek bir enerji, güç ve feda
karlık hazinesine sahipoldugunu gösteri
yor. OhaldesCI"Un, buhazineninamacaen 
uygwı bir biçimde işlenmesidir. Diger bir 
diyişle, bu devrimci potansiyel ve özveri
nin dagru devrimci bir kanalda harekete 
geçirilmesidir. Bu konuda asıl görevin, 
Künlstan ifÇi anıfı w JOksul köylülülü
nünsavatcı öraütünedüşecegi açıktır, 

Partimiz, Türkiye Kürdistanı Sosyalist 
Partisi daha kııruluşunda, Kürdistan işçi 
sımfmın ve yoksul köylülügün sosyalist 
örgütü olmayı hedeflemişti. Ancak leni
nist Parti ögretisinin kavranamaması, bu
nun küçük burjuva ve burjuva yanaşım 

biçimleriyle birleşmesi sonucu atılan bu 
ilkadımda,bugün yaşanan olaylann tohu
muekilmişoldu.Birbaşkadiyimleoportö
nizrnin, Partiye sızmasına, gelişmesine 
kapı açık tutuldu. Kökleri kuruluş dönem
lerineuzanan oportünizm, öncelikle leni
nist <qütlenme ilkelerini revi22 etmeyi· 
hedefleyerekPartinin örgütselyapısı için
de boy verdi; örgütün politikasına yansıdı 
ve" ideolojikyapıda önemli zaaflaryarattı 
". ( Partimime, oportönizmin yapılanma 
ve gelişim aşamalanm bu yazı çerçevesin
de degerlendirme olanagı yok. Aynca bu
na gerek de yok B unun için Parti gerçegi
mizi bütünyönleriyleirdeleyen "TKSP' de 
Op<rtünizim ve Bir "Fleştiri" Üzerine" 
adlı kitaba bakılabilir.) 
Oportünizm bununla da kalmadı. O. 
yaşanan sürecin dayattıgı zorlu koşulları, 
Parti örgütlerinin daAılmışlıgmı ve leni
nist ögelerin sorumlu, disiplinli dav
ramşını fırsat bilerek "Partimizi bu öldü
rücü zehirden (oportönizimden) kurtar
mak, onu savaşçı, mücadeleci kimligine 
kawşturmak'' için fedekarca çalışan dev
rimci kanadı teslim almaya yöneldi. Dev
rimci ögelerin tüm ısrarlı çabalarına, Par
tinin leninist birligini hedefleyen somut 
koşullara uygun bilimsel, çözümleyici 
önerilerine yamt verilmedi. Tersine Parti 
olanakları, oportönizmin aklanması için 
hunharca kullanıldı. Ve Parti bölünme 
noktasına getirildi. 

Böyle bir aşamada TKSP-Devrimci Ka
nadı açısından tek çıkar yol, yıllarca sür
dürülen mücadelenin mirası temelinde 
geçmişin ögretici deneyimlerinden ders 

çıkararak savaşımına kaldıgı yerdende
vam etmek;oportünizmin Partinin ideo-, 
lojik, politik ve örgütsel yapısında ya
rattıgı zaaflarm,tahribatların dejenaras
yonun temellerine wra vura Kürdistan 
işçi anıfınm wyoksullıöylülerinin savaş
kan örgütünün yeniden örgütlemeyi he
deflemekti.lşte PSKT-Roja Welat böyle 
bir hedefi önüne koydu 

Hemen ilkanda aklaşusorulargelebilir: 
PSKT-Roja Welat önüne koyd~ bu he
defe, nasıl varacaktır? Bu günkü örgütlü
lükle sorunun üstesinden gelmek müm
künmüdür? Şunu hemen belirtelim ki, 
mevcut örgütlülük düzeyimizle kendisini 
dayatan görevlerin üstesinden gelmek 
olanaksızdır. Ve PSKT-Roja Welat'ta bu
nun bilincinde oldugu için, Kürdistan işçi 
sımfının politik örgütünü yaratmayı önü~ 

ne görev olarak koymuştur. Bu hedefe 
nasıl varılacagına ilişkin soruya bilimsel 
yamt vermek ise, yaşanan süreci ve Parti 
yaşamımız açısından girilen yeni döne
min koşullarını diyalektik bir bütünlük 
içinde kavramaya baglıdır. 

Sömürgeci-faşist terörün azgın
laştırıldıgı ve devrimci görevlerin alabil
di~e "soysuzlaştınldıgı", emekçi yıgın
larm alternatif arayışlarına yanıt verile
medi~ bir süreci yaşıyoruz. Bütün acı
masızlıgıyla işleyen bu sürece müdehaleci 
olabilmek, herşeyden önce yaşanan kar
maşık sürecin, onun dayattıgı agır görev
lerin dogru ve yürekli bir biçimde tespit 
edilmesini gerektirir. Işte bunu yapan 
PSKT-Roja Welat, bu anlamda önemli 
bir avantaja sahiptir.Ancak bu, tek başına 
yeterli de~ldir. Çünkü yaşanan sürece 
ilişkin dogru tespitler, sadece işin baş
langıcıdır. Sürece müdehale, bu tespitler 
temelinde güçlü savaş örgütlerinin ya
ratılmasına baAlıdır. Böyle bir örgütün, 
faşist-sömürgeci güçlerin siyasal, ekono
mikterörüne karşı mücadele içinde, sagve 
"sol" sapmalarla hesapiaşarak oluşa bile
ce~ açıktır. PSKT-Roja Welat'm da, Kür
distan işçi sınıfı ve yoksul köylülerinin 
sosyalist Partisini yeniden örgütlemekte 
önüne koyd~ yol budur. 

Yıne böyle bir savaş örgütünün yaratıl
ması yolunda karşı karsıya bulundugo
muz güçlükleri de gerçekçi bir biçimde 
saptamak ve ona göre çözüm yöntemleri 
geliştirmek zorundayız. Bu güçlükler, salt 
sömürgeci güçlerin baskı, oparasyonları, 
ve bazı önder kadroların sömürge zindan
larmda bulunması, dolayısıylamücadele
mizebu anlamda aktifbir biçimde katıla
mayışları d~ildir. Parti örgütleri, faşist 
diktatörlügün saldın operasyonlarına eş
lik eden oportönist tasfiye operasyonları, 
kızaga çekmeler, "tehlike" nin sezildi~ 
birimlerin kaderiyle baş başa bırakılması, 
"korunmaya" alınanlar arasında bulunan 
devrimci ögelerin "mecburi iskan"a tabi 
tutulması vb. yöntemlerle bilinçli olarak 
dagıtılmışdurumda!.Özellikleülkeiçinde 
büyük bir daAınıkhk sözkonusu .. Aynca 
halen oportönistlerin saflarında bulunan 
bir kısım leninist ögelerle kurulan ilişki
ler, görüş alış verişi henüz yeterli degil. 
Hatta kimilerinin gelişmelerden de 
aynntılı haberleri yok .. Parti yaşamımız 
açısmdan bu ve ben22rl güçlüklerio aşıl-
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ması, öncelilde burjuva, küçük burjuva 
ideolojilere ve bu arada TKSP Sag kanat 
opatönizınine karşı ideolojik mücadeleyi 
derinleştirmeyi ve bunu Parti tabanına in
dirgemeyi gerektirir. Bu, Parti "dışına" iti
len yada henüz parti saflarında bulunan 
leninistögelerinideolojikbirlilderininpe
kişnıesi içinde gereklidir. Bu konuda Mer
kezOrganımızRoja Welat'a önemligörev
lerin düştüRü açıktır. Ayrıca O, bunun 
yanısıra çevresinde, dagıtılan, laçka
laştırılan "örgütsel yapı" içinde bulunan 
leninist ögelerve giderekyıgınlararasında 
güçlü bir kanal oluşturmak göreviyle de 
karşı karşıyadır. Bu hem, "temel teorik 
tezlerin geliştirilmesinde, pratikte karşı
laşılan sorunların teorik çözümlemesin
de, kadroların, okuyucuların ve giderek 
kitlelerin "bilgi ve deneyim alışverişleri 
için gereklidir. Hem de, sömürgeci-faşist 
iktidann saidıniarına karşı mücadelede 
canlı, hareketli ve kollektif bir yapıyla sa
vaş taktiklerinin geliştirilmesi için zorun
ludur .. Işte PSKT-Roja Welat önüne koy
dugu hedefe böyle bir mücadele sürecin
den geçerek varacaktır. 

Baprının lrotulu, devrimci çalışma 
ve bunun gerektiretiii özveridir 

Merkez Organımız Roja Welat'ın yaşa
nansürece ilişkin politik tespitleri, bu tes
pitlerden hareketle önüne koydugu görev
ler ve anılan hedeflere varma yolunda 
karşı karşıya bulunulan zorlukların aşıl
masını öngören çözüm yöntemlerinin 
açık ve net bir biçimde ortaya konulması 
önemli bir olaydır. Ancak bu başarının 
kendisi degil, sadece bir istemdir. 
Başarının eldeedilmesiise anılan tespitie
rin yanısıra saım un gerektirdigi çalitma
larm örgütlendirilmesi ve yapılmasıdır. 
Ve bu, leninist "çalışma tarzı"nm dogru 
kavranmasına, bunun öngördüRü feda
karlıgın gösterilm esine ve yaratıcılıgın ge
liştirilmesine baglıdır. Parti tarihimiz, 
"devrimci" işgüzarlık, kagıt üzerine dökü
len "kararlar"ın kerametine ve kof "bö
bürlenme"lereinanma biçiminde kendini 
gösteren hastalıklann yarattıgı tahribat
larta doludur. Oysa devrimci "çalışma 
tarzı" bürokratizmin bu en belirgin karak 
terini açık ve kesin birşekildeyadsır.J.Sta 
lin'inleninist"çalışma tarzı" nınayırtedici 
özelliklerine ilişkin belirlem esi bu bakım
dan ilginçtir: 

"Bu özellikler ikidir: a) Rus devrimci 
atılımı ve b) Amerikan pratigi anlayışı. Le
ninimıin tarzı, bu iki özelligin Parti ve 
devlet çalışmasında birleştirilmesidir .Rus 
devrimci atılımı,eylemsizlije,,erletmit 

verimsiz alqlıanhldaıa, tutucuJııia, zihin 
duıpnlutuna, eski geleneldere kölece 
bajbbja karta panzehirdir. Rus devrimci 
ablıD, öyle emiandınCI bir güçdir ki, zih
ni açar, ileriJe clolru iter, eskiyi parçalar, 
perspektifler açar. Bu ablım olmadan hiç. 

birilerici hareket mümkün dejildir. Ama 
pratikte, Amerikan Pratiii aniBJifl ile bir
leşnıezse bu atılımın IJot, devrimci mani
lövizme dönüpnesi çok olasıdır. Bu cins
ten yozlaşma tmeklerine sık sık rastlanır. 
Kökeni, her şeyi yoluna koyabilan, her şe
yi degiştirebilen kararnarnelerin kerame
tine körükörüne inanma olan 'devrimci' 
işgüzarlık hastalıgını ve "devrimci" plan 
yapma hastalıgını kim bilmez? Uskomçel, 
(komünist insanın ı:igunlaşnıası) adlı 
yapıtmda bir Rus yazarı, I.Ehrenburg, mü
kernel ve ideal insanın şemasını çizmeyi 
amaçedinen ve buna verdigi 'emek' içinde 
'bogulan' bu hastalıga tutulmuş bir 'bolşe
vik' tipini betimliyor. Bu öyküde pek fazla 
abartma vardır; ama öykünün, bu has
talıgın tam ve dogru bir betimlemesini 
yaptıgıda muhakaktır. Lenin, bu 'devrim
ci' işgüzarlık hastalı~nı ve 'karamamele
rin kerametine inanmak illetini( ... )"ko
münist böbürlenme' diye nitelerdi."0.8-
talin,Leninizınin Sonmları,s.y,s.99-abç) 
Daha sonra Lenin 'in konuya ilişkin deger
lendirmelerine yer veren }.Stalin, tumtu
raldı sözlerin degil iş yapmanın önemli 
olduguna işaret ederek şöyle diyor: 
"Amerikan pntili aniBJitı, tersine, 'dev

rimci' manilövizme ve işgüzaılıja karta 
pamelıirdir.Aınerikan pratlianlaJifı, en
gelleri tanılllllJIUl, hercins ve hertürlü en
geli verimli çalışmayla deviren, önemsiz 
de «isa başladlp iti ımdıakak bitiren ve 
ciddi bir kumlut çalıpnasında mutlaka 
edinilmesi zonınlu oı.. JIImaz bir güçtür. 
"AmaAmerikan pratigianlayışı,Rus dev-

rimci atılımıyla birleşmezse, yozlaşır, dar 
ve ilkesiz işgüzarlık derecesinedüşebilir." 
(Age.,s.99,100)(abç) 
Devrimci birhareketin,kollektifbir çalış
manın, hatta mücadeleiçindetektek mili
tanların özellilderini kalın çizgilerle belir
leyen bu ünlü sözlere eklenecek bir şey 
yok. J.Stalin'in bu degerlendirmesi, TKSP 
Sag Kanat oportünimıinin maskesini 
düşüren ve bunalımlarını derinleştiren 
eleştiri ve degerlendirmelerimizi bir kez 
daha dogruluyor. Ancak biz bu aktarma
lan, eleştirilerimizi dogrulamakya da sag 
kanat oportünizmini daha da köşeye 
sıkıştırmak için yapmadık. Tersine bunu, 
yani leninist "çalışma tarzı"nı, kendimiz 
için mihenk taşı, temel çalışma yöntemi 
olarak gördüRümüzü ve sorunu böyle ele 
aldıgımızı, altını çizerek belirlemek 
amacıyla J.Stalin'e baş wrduk. 

Devrimcil~in moda oldugu dönemler, 
çok gerilerde kaldı. Zor bir dönemden 
geçiyoruz. Devrimciligin,devrimci mili
tanın özel tipini yaratan leninist "çalışma 
tarzı"nın, büyük fedakarlıklar gerektir
diRi bir dönem. Yüreksizlerin,daha azfe
dakarlıkla işleri ko tarmak isteyenlerin ih
tilalcisaflanterkettiRivedahaazözveriile 
kazasız belasız "devrimci"lik arayışlan 
içinde bulundukları bir dönem. DiAer ta
raftan hala yaşanan kaosun da kamçı
ladıgı "özgürleşme", ''bagımsızlaşma"nm 
daha bir sın~ ve temel mücadele alanı 
dışına (özellikle Avrupa'ya) düşen bir 
kısım "kadro"ların, yurtsever insanlarm 
yozlaşma ve çürüme tehlikesiyle karşı 
karşıya bulundugu bir süreci yaşıyoruz. 

Evet,bütünbuolumsuzkoşullararagmen 
leninist "çalışma tarzı"nda ve bunun ön 
koşulu olan fedakarlıkda ısrar etmek du
rumundayız. Çünkü bu, başanmızın temel 
bir koşulu, hatta en önemlisidir. Ve 
halkımızın zengin özveri hazinesini, sö
mürgeci-faşist Türk devletine karşı güçlü 
bir saldırı dalgasına dönüştürmek için öz
zellikle işe kendimizden başlamamız, ve 
devrimci özverimizle kitlelere güven vere
bilecek canlı örnekler sunmamız gereki
yor. Işte bunu yapabildigimiz ölçüde, 
degişmelerin gerçek teminatı olan kitlele
rin enerjisini ve özverisini seferber edebi-
liriz. • 
Sorunu dahada somutlaştırarak, devrim
cifedakarlıgınne oldugunu veneyigerek
tirdigini kavramaya çalışalım: Ulusal ve 
toplumsal devrimierin sosyal pratiginde 
degişikbiçimlerde yansıyan zengin örnek
lerine tanık oldugumuz devrimci feda
karlık, özü itiban ile, "neyin ne için" yapıl
ması gerekligini bilmenin ve hedefe var
mak yolunda engel tanımamanın bir ifa
desidir. Ve o, farklı koşullardadegişikgö
revler dayatmakla birlikte, sınır tanımaz. 
Diger bir deyişle devrimci fedakarlık, sö
mürü toplumunun mirası olan tutuculuga 
kötü alışkanlıldara, "eylemsizlige", "eski 
gelenekiere kölece b~lıga", bireycilige, 
yüreksizlige, disiplinsizlige ve koşullara 
tapınmayakarşı sınırtanımayanbir savaşı 
öngörür. Bu nedenle devrimci fedakarlık, 
ülkemizde sömürüsüz, baskısız bir toplu
mu Iaırma ve giderek dünyayı degiştirme 
sa~ımızın önemli ve kopmaz bir 
parçasıdır. 

Oysa "gemisini kurtaran kaptandır" an
layışında olan burjuva ve küçük burjuva
larm devrimci fedakarlıgı kavramalan 
güçtür. Bu çevreler için devrimci özveri, 
çogu kez bir"budalalıgı", "a ptallıgı" ifade 
eder. Oportünistler ise, degişen koşullara 
uygun sınırlamatarla devrimci feda
karlıgın özünü boşaltır, onu soysuztaştır
maya çalışır. Oportönizınin bu anlayışı, 
özellikle leninist "çalışma tarzı"nın bü
yük fedakarlıklar gerektirdigi zor koşul
larda kısa ömürlü de olsa gelişme olanagı 
bulur.Ancakbu,geçicibirdurumdurveta
rihin seyrini degiştiremez. Fakat bu böyle
dir diye, işler tarihin akışına bırakılamaz. 
Tersine güçlülderio aşılması, devrimci sa
vaşın yükseltilmesi için zorunlu devrimci 
feakarlıgın, devrimci yaratıcıiılda birleşti
rilerek de ha da geliştirilm esini gerektirir. 
Ayrıca bu, devrimci özverinin özünün 
boşaltılmasma, onun soysuzlaştırılması
na karşı verilmesi gereken savaşın da bir 
geregidir. 

Devrim savaşında, özzellikle sınıf m üca
delesinin sertleştigi, yenilgi ve belalann 
kendilerine düşen payları aldıkları dö
nemlerde devrimci fedakarlıgın önemi 
dahabirgünışıgınaçıkar. Vesomutbiray
raç işlevini gi:Xiir. Fakat bu, devrimci özve
rinin belirli dönemlere özgü oldugu an
lamına gelmez. Çünkü bu, mücadelenin 
normal seyri içinde de devrimci feda
karlı~n anlam ve önemini yadsımaz. 

Dimitrov'un, faşizmin vahşet saçtıgı bir 
dönemde ve agır tutukluluk koşullarında 
Leipzig duruşmasını, yani faşimıin mah-
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kemesini, yine faşiımi teşhir ve mahkilın 
etme aracına dönüştürmesi, paha biçil
mezbiryigitlikve devrimci özveriörnegiy
di. Dimitrov'un bu destansı savaşımı, bu 
günde yurtsever ve devrimci insanlar için 
unutulmaması gereken bir örnektir. Fidel 
Castro'nun Küba devriminin tohumlannı 
eken tarihi sawnması, devrimci feda
karhAm ve yürekligin bir başka eşsiz ör
negidir. Fidel Castro'nun şu sözleri, dev
rimci özveride bulunmanın özünü kavra
mak bakımından öAreticidir: 
"Sayınyargıçlar,şuandasawnmanınso

nunagelmiş bulunuyorum. Ne var ki, söz
lerimi, alışılagelmiş şekilde, sanıgın ser
best bırakılınasını istemekle bitirmeye
cegim. yoldaşlarım, Isla ve Pinos'un yüz 
kızartıcı hücrelerinde acıdan kıvranırlar
ken, sizlerden serbest bırakıbnarnı isteye
memim. Kendilerinin alın yazısını pay
laşa bilmem için, gönderiniz beni de ora
ya! Bir katil ve hırsızın başkan olduAu bir 
cumhuriyette, dürüst kişilerin yerinin me
zar yada cazaevi olduAunu anlayabilmek 
zorbir şey olmasa gerek ... " (Fidel Castro, 
Tarih Beni Berat Ettirecektir, Yön 
yay.,s.119-120) 

Bazı aklı eveller ve özellikle oportönist
ler, toplumların her zaman çoksayıda Di
mi:trov'lar, Castro'lar f)bi büyük önderler 
yetiştiremeyecegi gerçe8inden hareketle 
devrimci fedakarlıgı sınırlamaya çalışır
lar.Aınaonlar,işcisınıfınınsömürüsüzbir 

dünya, mazlum halkların baAınısızlık ve 
özgürlük içinverdigi mücadelenin sayısız, 
isimsiz kahramanlara sahne olduAunu 
unutuyor; devrim ci fedakarlıAın, sosyalist 
ve yıırtsever kişiligin bir parçası, hatta be
lirgin bir özelligi olduAunu görmezlikten 
geliyorlar. OysadevrimcifedakarlıAın,yü
rekliligin cisimleştirdigigerçekler, tarihin 
her döneminde devrimci özveriyi soysuz
laştırmak isteyenlerin maskesini düşür
müştür. Bugün Türkiye'de ve özellikle 
ülkemiz sömürge zindanlannda bunun 
canlı örnekleri yaşanıyor. Faşizmin en 
aşagılık saldırı ve katliamlannın dolaysız 
muhatabı durumunda bulunan tutsaklar 
son derece agır koşullarda, ama tarihsel 
birsmavdan geçiyorlar. Bir yanda teslimi
yet-uzlaşmacılık arasında yalpalayanlar 
ve onları aklamaya çalışanlar, diger yanda 
halkımızın haysiyetini, devrimci .onuru 
korumak için cömertligin ve özveride bu
lunmanın en büyük örneklerini verenler ... 
Hiçkuşku yok ki, işkence çarklarında, zin
danlarda ve faşizmin mahkemelerinde bir 
bütünlük içinde direnişi sürdürenlerin, 
canları pahasına özveride bulunma
lannın örnekleri çogalacak, direniş egili
mi 7indanların duvarlarını çatlatacaktır. 
Onların direnme azmi ve fedakarlıgı, kit
lelerin direnme ruhunu bilemenin, onla
ra güç ve moral vermenin yanısıra teslimi
yete, uzlaşmacılıAa karşı tarihsel bir ayraç 
işlevi görüyor. Ve devrimci fedakarlıgın'özü · 
nü boşaltmakiçin makyavelistyöntemle
re başwranlan daha şimdiden köşeye 
sıkıştırıyor. Partimiz saflarında da Beran 
ve .tıadatlannın engin bir özveride bulu
narakyü kselttikleri direniş tavn,devrimci 
fedakarlıgı soysuzlaştırmaya yönelen, uz
laşmacılıgı aklamaya çabalayan Sag Ka-

nat oportünistlerimi7in açmazını derin
leştiriyor. Ve "tavan vetaba n olaraksosya
list özelligirniz oportünist unsurları 

barmdırmaz." (Temmuz-1982 MK Top
lantısı Notlan, K Saleh, Zorunlu Bir Açık
lamadan naklen) diyenierin hayal dünya
Iannı yıkıyor. 

Diger taraftan, yukanda da belirttigirniz 
gibi devrimci özveride bulunma, yalnızca 
faşiımin, diger burjuva diktatörlüklerinin 
ve stmürgeciligin azgınsaid ın dönemleri
ne ~ degildir. Tersine mücadelenin 
degişik evrelerinde, degişik çalışma alan
lannda yürütülen çok yönlü devrimci 
çalışmanın önemli bir parçasıdır. Biçim 
.Yönünden farklılıklar gösterse bile, özü 

itibariyle aynıdır. Portekiz Komünist Par
tisinin bir Bölge Komitesi Sekreteri ile eşi 
(ama aynı zamanda yoldaşı) arasında 
geçen şu söyleşi bu bakımdan ilginçtir: 
"Akşam üstüuyandı, ter içindeydi, rengi 

kagıt gibiydi. Akşam yemeginde söz onun 
saAJıgından açıldı. Rosa onun hiç degilse 
bir kaç gün dinlenmesi için ısrar ediyor
du." 

Vaz itiraz etti: 
"Bwıun zamanı degil. Grevyeniçalışma 

olanakları getirdi, bunlardan yararlan
mak gerekiyor." 

Ya yataga düşers en? O zaman hiç bir şey 
yapmayacaksm, parti de sensiz kalacak." 

"Biliyorum, bir çoklan şöyle düşünüyor: 
Parti üyelerisaglıklarını gelecekteki savaş 
için saklamalı. Ama eger herkes böyle 
düşünürse gelecekteki savaşlara hiç bir 
zaman ulaşamayız. Yannın büyükzaferie
rine varmak için bugünyenmekgere kir." 

"Rosa onunsözünü kesti: 
"Bugün insanın tüm gücünü vermesi ge

reldiAini hiçkimse yadsımıyor. Evet, feda
karlık gerekli. Kendi hayatına feda etmek 
en büyük fedakarlıktır. Bu fedakarhAm 
yapılması için en yüce zaman silahlı is
yandır." 
"Yanılıyorsun. En yüksek fedakarlık bu 

degil. Hayatını barikatlarda vermek onu 
yaşadıgımız sıradan günlerde vermekten 
daha kolaydır." 

"Sustu lar" 
"Hayatını birdenbire vermek onu yavaş 

yavaş vermekten daha kolaydır diye ekle
di Vaz." (Manuel 1iago, Yarın Bizimdir 
Yoldaşlar, S.Fme. Yay.,s.278) 

Devrimci özveride bulunmanın bir diger 
ayraa da maddi sorunda kendini gösterir. 
Siyasal iktidar mücadelesinde mali soru
nun rolü büyüktür. Hele bu savaş, azgın 
ekonomik, siyasal terör ve zorlu iliegalite 

koşullarında yürütülüyorsa, mali yönden 
güçlüolmanınönemi daha bir artar. Hatta 
kadroların k<rUnması, yer degiştirilmesi , 
zindanlardabulunaninsanlarveaileleriy
le zorunlu dayanışmanın gösterilmesi, kı
saca örgütlü çalışmanın sürdürülmesi ve 
gelecegin zorlugörevierine hazırlanınada 
mali sorun başarının belirleyici bir faktö
rüdür. 

Devrimi hedefleyen siyasal bir hareket, 
bagınısızlıgını koruyabilmek, "taşıma 

suyla döndürülen degirmen "I erin yarata
bilecegi yozlaşmaya, dejenerasyona karşı 
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kendisini korumak ve karşı karşıya bulun
dugu tarihsel görevlerin üstesinden gele
bilmekiçinönceliklemaddisorununu,ka
drolannın, tabanının özverisine dayana
rak çözmek zooındadır. Başarısız -ama 
zengindeneyimlerle dolu- Moncada Kış
Iası baskınınm mali olanaklannın yaratıl
masmda gösterilen özveri ve Fidel Castro'
nun olaya ilişkin yorumu bu bakımdan ög
reticidir: 
"Pditikacılarvicdanları satınalabilmek 

için milyonlar harcarken vatanlannın şe
refini kurtarmak isteyen bir awç Kübalı 
ise puasızlık yüzünden elleri boş olarak 
ölüııie yüz yüze geliyorlardı .... " (Fidel 
Castro, Age.s. 63) 

"Gururla söyleyebilirim ki, ilkelerimize 
baAJı kalarak, gelmiş geçmiş hiç bir politi
kaadım tek bir kuruş dahi istemiŞ degiliz. 
Eylemimiz içinbizlerepara verenler, bunu 
örnegi güç bulunur birferagatlayerine ge
tirmişlerdi. ömeAin, Bpidio Sosa çalış
makta olduRu işini parayla bir başkasına 
devretmiş ve günün birinde, eylem için 
kullanılmak üzere 300dolarla birlikte ba
na gelmişti; ~rnando Chenard geçimini 
sagladıJı fotografçdık malzemesini 
satnnştı; Pedro Marrero bir kaç aylık 

maaşını eylemiçin yatırmış ve aynı uJurdu 
evinin eşyasmı bile satmala kalktıAında, 
bizler tarafından güçlükle alılconmuştu; 
Oscar Alcalde kimya labaratuvarını 

satnnş, Jesus M>ntan~ beş yıldır bankada 
biriktirdigi parasını vermiş ve bütün 
digerleri az bile olsa ellerinde dam eylem 
için maya koymuşlardı. 

"Kişinin böyle bir şeyyapabilmesi için, 
vatanına karşı büyük bir inanç duyması 
gerekir." (Pidel Castro, Age. s. 63) 

Kitlelerin açlıkla, işsiziiki e tehditedildigi 
devrimci görevlerin soysuzlaştınldıgı, gü
vensizliAin alabildigine geliştigi, maddi 
olanakların yaratılması alanında zaman 
zaman bazı istismar yönelimlerine tanık 
olundugu günümüz koşullannda maddi 
özveride bulunmak ve özellikle bunu 
yaygınlaştırmakelbette ki kolay deJildir. 
Ama devrimci fedakarhAm da aşamaya
cagı bir engel yoktur. Kaldı ki sorun, bu 
işin kolay yada zor oluşunda degil, sapta
nan hedefe varmak veya onu aşmak için 
devrimci özveriyle güçlükleri yenmekte
dir. Kendisini dayataoya da üstlenilen gö
revin yerine getirilmesinde asıl mesele
nin, karşılaşılan güçlüklerio aşılması 

olduRunu belirten Ho Şi Minh, olagan bir 
örnekle (bir milis erinin öyküsüyle) soru
nu şöyle açıklıyor: 

" ... Bu m ilis eri, bazı yoldaşlarla birl~kte, 
bir miktar kereste getirmekle görevlendi
rilmişti. Ortalıkta fırtına vardı ve bindikle
ri sal bir kaç defa parçalanma tehlikesi ile 
karşılaşmıştı. Yoldaş Tan tehlikeye gögüs 
gererek salı tamir etmek için nehre daldı. 
Sal f)decegi yere varınca bir takım ataç 
gövdelerinin düşmüş oldugu görüldü. Yol
daş Tan gidip onları aramak istedi ve iki 
veya üç gün sonra hepsini bulup getirdi. 
Bir milis eri dagan bir kişidir. Kereste ge
tirmek olagan bir görevdir. Fakat bütün 
güçlükleri yenmek, görevi yerinegetirmek 
kahramanlıktır." (Ho Şi Minh, Seçme 
Yazılar, Aşama Yay.,s. 151) 
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Riipel 14 ROJA WELAT 

Daha Güçlü Bir Roja Welat İçin İleri 
kampany8SI devrimci özveıimizin 
göstergesi olacaktır 

yaygınlaştırılması ve yeni dönemin savaş 
koşullarına uygun örgütlenmenin gelişti
rilmesi görevierimize yeni boyutlar ka
zandırıyor, güçlüklerimizi aAırlaştınyor. 
Tüm bu zorlukların aşılması, herşeyden 
önce hedeflediRimiz görevlerinyerine ge
tirilmesini zorunlu kılıyor. Açıktır ki, söz-
konusu görevlerin başında geniş bir mu-

Devrimci savaşta, devrimci özveride bu- habir agının oluştunılması, bunu temel 
lurunanın zonınlulugunu, anlam ve öne- alarak yazı kıırulunun yetkinleştirilmesi, 
mini,budegerlendirmemizdedeRişikyön- güçlü bir yayın dagıtımörgütüniin örgüt-
leriyle irdelemeye çalıştık. Bu bölümde, tendirilmesi ve bu sayılanlada baglantılı 
Partiyaşamımızın ve devrimci sürecin da- olarak Kürdistan işçi sınıfı ve yoksul köy-
yattıgıagır,karmaşıksorunlannçözümle- lülerinin savaşkan Partisini yeniden 
mesinde Merkez Organımız Roja We- örgütlemeyi hedefleyen örgütlülügümü-
lat'ın, önüne koydugu hedeflere varma zün geliştirilmesidir. Bu görevlerin üste-
uAraşı içindedevrimcifedakarlıgm somut sinden bir anda kagıt üzerine dökülecek 
işlevini kavramaya çalışacagız. Şunu he- kararlarla yada oportünizminalışıla gel-
men belirtelim ki, Roja Welat yeniden miş"naylon<rgütlenme" anlayışıylageli-
yayın hayatına başladıAJnda, genel hat- nemeyecegi açıktır. Aynca işleri sürecin 
larıyla hedeflenen görevlerin yerine geti- akışına bırakmakla, kendiligindencilige 
rilmesi sürecinde muhtemel güçlüklere boyun egmekle de bu yolda mesafe alına-
açıkyüreklilikle işaretetmiş ve bu güçlük- maz. Dogru devrimci çözüm, sıcak müca-
lerin devrimci inanç ve fedakarlılda aşıla- deleiçinde elde edilen deneyimlerle sözü 
bilecegini belİI1!Jlişti; işte, Daha Güçlü edilen örgütlenmelerin yaratılmasıdır. 
Bir Roja Welat Için Deri kampanyası, bu Elbette ki bu, belli bir süreci kapsaya-
tesl:itlerin örgütlendirilmesinde önemli caktır. Görev, olası güçlükleri yenerek bu 
biradım olaraksaptanmıştır. süreyi kısaltmaktır. Bunda belirleyici 

-Hepimiz, sömürgeci baskı ve zulmün olan, katı inançlı, gerektigi her anda 
tahripettiRigeribirtoplumunürünleriyiz. canını-malını verebilecek ölçüde feda-
Sömürgeci boyundunıgıın parçalanması kar, yarat!cı ve çelik disiplinli kadrolar 
ve ülkemizdesömürüsüzbir toplumun ku- <_>l~CI!ktır. Işte Daha Güçlü BirRoja Welat 
rulması savaşına kendimizi adayısımız, I çınDeri kampanyası, bu anlamda, kadro-
sömürü düzeninin bizlere, işçilere, köylü- lar açısından bir sınav, belirlenen sözko-
lerebıraktıgı kötü mirasın etkilerinden tü- nusu hedeflere varmayolunda alacagımız 
müyle kendimizi kurtardıgımız anlamına mesafe bakımından devrimci özverimizin 
gelmez. Aynca geldiRimiz örgütsel yapı bir göstergesi olacaktır. 
içinde şu ya da bu ölçüde de olsa edin diRi- -Üçüncüsü, yukarıda belirtilenleri e bal-
mizkötü alışkanlıklardaazdeRiJ.Bunlara lantısı, yaşadıgımız dönemin olaganüstü 
ekolarakPartiiçimücadelenini7ledigige- ve devrimci mücadelemizin Ö2gill koşul-
lişimseyrininveyaşanansürecindayattıAJ lan açısından en önemlisi mali sorundur. 
zorlukların, sıkıntıların yarattıi• bir Kısacası maddi sorun, savaşımımızda 
gevşeme var. Daha önce de belirttigirniz mutlak çözmemiz gereken kilit bir sonın 
gib~ bütün bunlara ilişkin teoriktesbitler, dunımıındadır. Roja Welat'ın karşı karşı-
bir başına sorunu çözmüyor. Zira bu, teo- ya bulundulu ve yayın hayatına yeniden 
rik tesbitterimizin yanısıra kendi tutucu- başlarken işaret ettiRi maddi, teknik ola-
lugumuza, tembelliRimize, bireycililimize naksı7lıklann aşılması, önümüııle önemli 
disiplinsizliRimize, sömürü toplumun- birgörevolarakduruyor.Degişikmücade-
dan, oportünizimden devraldıgımız kötü le alanlanndaki iletişimden tutıın örgüt-
alışkanlıklara, yaşanan bunalım dönemi- sel çalışmanın geliştirilmesine kadar 
nin inançsızJık ve gevşeklik saçan egitim- planlanan her programın hayata geçiril-
Ierine karşı pratik savaşın örgütlendiril- mesind~, atılması zorunlu her adımda ma-
m esini gerektiriyor. Diger bir deyişle bu, li sorun, öneınli bir engel olarakkarşımız 1 
hayatın her alanında bilimle devrimci fe- çıkıyor. Bu, özellikle Parti içi mücadele 
dakarlıgın bütünleştirilmesini ve günlük ningelişim seyri göz önünde bulundurul-
yaşamın kopmaz bir parçası haline getiril- d up da, en az biriı:ıcisi kadar önemlidir. 
mesinizonınhıkılıyor.Bunubaşarmamız, Aynca sömürge zindanlarında bulunan 
tek başına küçümsenmeyecek büyük bir yoldaşlarımızla, aileleriyle asgari maddi 
zaferdir. ve bu zaferin kazanılması, en az dayanışmanın geliştirilmesi, sömürgeci 
sömürgeci boyun~unıgun parçalanması burjuvazinin açlıga, işsizlige mahküm 
kadar önemlidir. Işte bu ir.ıançla, Daha ederek hareket olanaklarını sınır-
Güçlü Bir Ro;a Welat için Derikampan- landırdıgı yoldaşlarımızın -en azından 
yasmı,sözkonusuzaferinkazanılmasında bazılarının- zorunlu görevler için hare-
bir başlangıç, ileri bir adım yapmak için ketserbestisinekavuştunılması,yerdegiş-
özveride bulunmak durumundayız. tirilmesi, konınması vb. sözkonusu çalış-

-Hareketimizin ideolojik, politik malanmızın memli bir parçasını oluştu-
hattının geliştirilmesi ve özellikle de bu- ruy<r. Ve bu yolda karşılaşılangüçlükleri-
nun ete kemige büründürülmesinde, yani mizinkaynagını mali olanaksızlıklar oluş-
örgütlendirilmesinde memli güçlüklerle - tunıyor. Az da olsa, hayatın her alanında 
karşı karşıyayız. Ayncaoportünizme karşı ve özellikle ülke içinde koşturack, gözünü 
ideolojik mücadelenin derinleştirilmesi, kırpmadan canından feragat edecek ka-
bunun deRişikmücadele alanlarında -ö- drolanmız var. Ama ne yazık ki, zorunlu 
zellikle ülke içinde- Parti tabanında ~addi gereksinimler büyük ölçüde bu ka-

drolanmızın, dolayısıyla hareketimizin 
önünde ciddi bir engeldir. Işte yaşamak, 
halkımızın yükselen ulusal kurtuluş mü
cadelesi içindeonurluyerimizi almak için 
diger güçlüklerimizin yanısıra öncelikle 
bu engeli aşmak zonındayız. Özellikle te
mel mücadele alanımızda, Ortadolu'da 
bir kaç lira tasarnıf etmeye çalışmanın 
çogu kez "suç"la sınırdaş bir "aptallık" 
oldugu günümüzde, yoldaşlarımız somut 
yaşamlarıyla özveride bulunuyorlar. Mü
cadelemizin diger alanlarında özellikle 
F.Almanya'da bir kısımyoldaşlanmız öz
veridebulunmanın büyük örneklerini ver
diler. Hattaaçlıkla, sefaletle savaşaraköz
veride bulunan yoldaşlarımız var. Fakat 
bütün bunlar, hareketimize küçümsen
meyecek bir mesafe aldırınada önemli bir 
faktö:' olmasma ralmen karşı karşıya bu
lundugumuz güçlükleri tümüyle aşmamı
za yetmedi. Çünkü gelişmemiz, büyüme
miz ve deRişen koşulların dayattıgı savaş 
yöntemlerine hazırlanmak zorunda 
oluşumuz, beraberinde yeni yeni güçlük
ler getiriyor. 

Evet, ana hatlarıyla parmak bastıgımız 
sözkonusu güçlükleri, engelleri aşmak zo
rundayız. Sözü edilen zorluklanmızı açık 
yüreklilikle tesbit etmemiz, güçsüzlügü
müzü degil, güçlülügümüzü, kendimize, 
kadrolarımıza ve halkımıza olan sarsıl
maz inancımızı gösteriyor. Güçlüklerimi
zi de, yine kodrolarımıza, tabanımıza ve 
giderek halkımıza dayanarak aşmak du
rumundayız. Kısacası daha, dahafazla öz
veride bulunarak ve bunu yaygınlaştıra
rak ... ÖrneRin R.Welat, daha şimdiden 
yayın paralarının asgari üçte ikisinin 
peşin ödenmesi, sürekli bagış kampan
yası, Roja Welat için özel çalışma günleri
nin tertiplenmesi konulannda bazı adım
lar atmıştır. Daha Güçlü Bir Roja Welat 
Için beri kampanyası ile bu adımların ge
liştirilmesi, bunların bölgesel, yerel dü
zeydemaddiözveridebulunmanındegişik 
biçimleriyle güçlendirilerek tesbit edilen 
hedeflerin aşılması saptanmıştır. 

Insanlarımızın açlıkta, işsi7likle tehdit 
edilmesi, devrimci görevlerin soysuz
laştınlması, maddi özveri sonınunda gö
rülen bazı istismarların bir yönüyle besle
di~ güvensizli~n var olması, devrimciöz
veriyedörtellesarılmamıza engel degildir. 
Zira ne için özveride bulundugumuz, ne
den başkalanndan özveri bekledigimizin 
ve var olan güvensinik ortamını yaratan 
nedenleri açık yüreklilikle sergilemek de 
bir görevdir. Canından fedakarlık yap
manın, açlıga karşı direnerek özveride bu
lunmanın zengin örneklerinin sergilen-· 
dili günümüııle malmdan, parasından, 
lüxyada ortadereced.eki yaşamını sınırla
maktan fedakarlık yapmayaniann dev
rimcilikten, hatta yurtseverlikten dem 
vurmaya haklan yoktur. Bu bir kısım in
~ann hoşunagitmesede, böyledir. 
Iş~ bu inançla, DahaGüçlü BirRoja We
latlçinllerikampanyasını,dilertemelgö
revterimizin yanısıra mali sonınumu:qın 
çözümündedeönemlibirgelenek, ileribir 
adım ve fırtınalı devrimgünlerini müjde
leyen bir başlangıç olarak deterlendinne
li, ve kararlı adımlarla ileri atılmalıyız. 
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Baş tarafı sayfa 5'de 
hatta yeryer patlamalar biçi
minde kendisini dışa vurması 
bir bakıma kaçınılmazdır. 

Nevark i, Kürdistan ve Türki
ye sd siyasi hareketleri bu aşa
mada, toplumsalmuhalefeti en 
geniş bir şekilde derleyip to
parlama, onu örgütleme şansı
na ve yeteneAine sahip görün
müyorlar. Solsiyasi hareketler, 
dar gurupcu,günü birlikpoliti
kalan terk etmedikce, içinde 
bulunduklan krizin esas ne
denlerini, ve krizden kurtul
manınyol ve yöntemlerini kav
rayıp buna uygun perspektifler 
önlerine koyroadıkça ne an
ti-faşist, devrimci-demokra
tik muhalefeti örgütleme ve ne 
de ma alternatif sunma şansı
nasahip olabilirler. Bu durum, 
herşeyi güllük gülüstanlık gibi 
göstermeye çabalayananlayış
lan yadsıdıgı gibi, umutsuzluk 
ve karamsarlıksaçan eAilimle
ri deyadsır. 

RW. Hem 1ürkiye genelinde, 
hemde Kürdistan özelinde sol 
siyasal hareketlerin içinde bu
lundukları kaosun nedenleri 
ve bunun aşılması konusunda 
acil olarak hangi önlemler 
alınmalıdır sizce? 

UA: Türkiye ·genelinde ve 
Kürdistan özelinde sol siyasal 
hareketlerin içindebulunduk
lan kaosun temel nedenleri, 
kaosun aşılması yolundayapıl
ması gerekenleri K.Saleh yol
daş, "'IKSP'deOportünizim ve 
Bir ''Fleştiri" Vzerine" adlı ki
tabında, bilimsel bir yöntemle 
ve deAişik boyutlarıyla tartışı
yor, soruna ışık tutuyor. 
Busomuttesbitlereeklenecek 

tek şey var; o da, bu bilimsel 
gerçekleri özlüce kavramak ve 
devrimci sorumlulu~yükle
digi görevleri büyük bir enerji 
ve özveriyleyerine getiimektir. 

RW. SayınAlparslan, bildigi
nizgibi gazetemiz Roja Wela~6 
yıllık bir aradan sonra, Kürdis
tanhalkımızın bir siyasal hare
keti içinde devrimci ve oportü
nist-brokratik anlayışların 
çatıştıgı bir dönemde, yeniden 
ve yeni bir mücadele ruhuyla 
yayın hayatına başladı. Roja 
Welat'ın yeniden çıkışı ve on un 
izledigi yayın politikası 
hakkında okurlarımızaanlata
caklannız varmıdır? 

UA: Izninizlesorunuzuyanıt
lamadan önce yaşadıgım bir 
olayı aktarmak istiyorum. O lay 
şu:TKSP MK üyesi oldugunu 
tahmin ettigim bir "zat", bir 
tartışmamızda şöyle diyordu:" 
TKSP-Roja Welat hattı, Kür
distan ulusal vesosyallaırtuhq 
mücadelesine, dolayııuyla bize 

(yani sag kanat oportünizmi
ne) hizmet etmiyor'.{Abç) Yani 
1 

bu "zat" sözü,Roja Welat'ınye-
niden yayın hayatına başla
masının sömürgecilerin işine 
yaradıgına getirmeye çalışı
yordu .. Roja Welat'ın sag ka
nat oportünistlerine yara
madıgı, onların esas varlık
larının sonucu mücadele bay
ragını açtıgı bir gerçek. "sö
mürgeci güçlere yaradıgı" ve 
onları "sevindirdigi" iddiasıy
sa, ~renç bir çarpıtmadır. Ve 
oportürıist kligin "mücadele" 
yöntemini ve acizligini göster
mek açısından da ilginçtir !.. 

R~a Welatın 6 yıllık bir ara
dan sonra ve en olumsuz şart
larda yeniden yayın hayatına, 
I eninizmin bayragını yükselte
rek girmiş olması, halkımızın 
ulusal kurtuluş mücadelesinde 
önemlibir olaydır. Yaşanansü
receivme kazandırinayolunda 
sürdürdügü ısrarlı ve kararlı 
mücadele ise, işlevinin önemi
ni daha bir artırıyor. Roja We
lat'ın yüklendigi agır görevle
rin ooemini ve bu görevlerin 
dayattıgı tarihsel sorumlu
lugıın bilincinde olan R.W.oku
yucularını daha güç günler 
beklemektedir. Faşizme, sö
mürgecilige ve emperyalizme 
karşı savaşın, oportünizme 
karşı mücadeleden ayn düşü
nülmeyecegi inancıyla bayrak 
açan Roja Welat ve taraftarları 
bu silahı en mükemmel bir şe
kilde kullanmalıdır. Ve bun
dan en ufak endişemiz de yok
tur. 

RW. Sorulanmıza verdiginiz 
yanıtlardan dolayı size teşek
kürederiz. 

UA: Roja Welat'ın bana bu fır
satı tanıması beni sevindirdi. 
Esasen ben teşekkür ederim. 
Devrimci kavganızda başarılar 
diler,tüm RojaWelatokuyucu
larına selam ve saygılarımı ile
tirim. 

------------
AÇIKLAMA 

Yer darlıgı nedeniyle, "Parti 
Militanlarının Not Defterin
den", "Afganistan Devriminin 
AnaHatları"~ın'etfiÇand" 
sayfalarını yayınlayamadık. 
Gelecek sayımızda bu yazılara 
tekrar devam edecegimizi bil
dirir, okurlanmızdan özür di
leriz. 

R.Welat Redaksiyonu 

------------

ROJA WELAT Rupel 15 

ZiNDANLARDADEVRİMCİ 

DIRENİŞ SVRVYOR 

Faşist cunta iş başına geçtik
ten sonra yüzbinlerce devrim
ci, demokrat ve yurtseveri zin
danlara tıkarak, baskı, terör ve 
işkence yöntemlerinin en bar
barcasını uygulayarak, onların 
direniş sesini bastırabilecegini 
sanıyordu. Oysa bu konuda 
umdugunu bulamadı. Baskı 
yasalarıyla toplu savunma 
hakkının gasp edilmesine rag
men, mahkemelerde sınırlı 
çevrelerde de kalsa siyasi sa
vunmalar yapılıyor. Zindan
lardaki baskı ve işkencelere 
karşın devrimci direnişler, 
açlık grevleri, ölüm oruçları vb. 
biçimde boyutlanıyor. 

3,5 yıllık cunta döneminde, 
Diyarbakır, Elazıg, Erzurum, 
Mamak, Sagmalcılar ve Metris 
askeri tutukevleri sayısız dev
rimci direnişiere sahne oldu. 
Bu direnişler sonucu onlarca 
devrimci yaşamını yitirdi. Bu 
devrimci direnişierin son ör
negini Metris ve Sagmalcılar 
cezaevll!rindeki Dev-Sol ve 
TlKB taraftarlarının 45. gü
nünden sonra ölüm orucuna 
dönüştürdükleri açlık grevi 
oluşturuyor. Açlık grevine 
katılan 266 devrimciden dör
dü: Haydar Başba~, Abdullah 
Meral, M.Fatih Öktürmüş ve 
Sermet Parkin yaşamlarını yi
tirdiler. Digerlerin saglık du
rumlarının kötüye gidildigi 
söyleniyor. Yine edinilen bilgi
lere göre, Metris ve Sagmalcı
lar cezaevlerinden sonra, 
Elang'da da açlık grevi devam 
ediyor. 
İşkelıcelervedirenişler atbaşı 

gidip 

Zindanlardaki direnişierin 
boyutlanması, faşist cellatları 
kudurtuyor, onları daha da 
saldırganlaştınyor. Bunun için 
de, işkence ve terör silahlarını 
dahada acımasızca uyguluyor
lar. Devrimci tutuklular ise, fi
ziki yapılarını ve düşüncelerini 
devrimci mücadeleye katık ya
parak ölümün üstüne üstüne 
giderek, boyun egmeden, tes
lim olmadan direniyorlar. 

Cunta, son zamanlarda dava
lan büyük bir hızlılıkla sürdü
rüyor. Bunun ömeklerisöm ür
geKürdistan'dadahaçokgörü
lüyor. Demokratik dernek yö
netici ve üyelerine bileonlarca 
yıl hüküm giydiriliyor. Huku-

kun ayaklar altına alındıgı, 
keyfi uygulamaların sürd ügü 
faşist bir yönetimden adaletin 
işletilmesi zaten beklenem ez. 
Fzzurum'da,TKSPdavasında 

yargılanan Nırettin Baysut, 
Türk ordusunun Irak Kürdis
tanı'na karşı giriştigi sldırıyı ve 
Kürdistan'a Çevik Kuvvetlerin 
Konumlandınlmasını protesto 
mahiyetinde bir dilekçeyi du
ruşma hakimine vererek, bu
lundugu mahkemeyi protesto 
edip terk ettigi için 10 yıl agır 
cezaya çarptınldı. Nurettin 
Baysut 3,5 yıldan beri tutuklu 
ve defalarcaişkence çarkından 
geçirilmiştir. 

Yine Erzurum'da TKSP aley
hinde açılan davada yargıla
nan Halil Aksoy, siyasi savun
ma yaptıgından dolayı, tekrar 
işkenceye alınmış, tımakları 
çekilmiş ve sa~lık durumu 
oldukça kötüleşmiştir. 

Halil Aksoyvearkadaşlarının 
bu devrimci tutumu, Kürdis
tan'da sosyalist tavrın göster
gesidir. Ve bu tavır, Kürdistan'
daki her türden oportünizmin 
açmazını daha da derinleştire
cektir. 

Faşist cuntanın Kürdistan 
zindanlarındaki devrimci dire
nişlerin odagıru teşkileden Di
yarbakır askeri cezaevinde 
baskı, işkence, keyfi uygulama 
ve bunlara karşı devrimci dire
nişler atbaşı gidiyor. Diyar
bakır Belediye Başkanı Mehdi 
Zana, faşist marşları söyleme
digi ve çıktıgı duruşmada slo
ganattıgı için, aleyhinde açılan 
ek bir davayla 7 yıl agır cezaya 
çarptınldı. Yine aynı cezaevin
desürekliişkencealtındabulu
nan Paşa Uzun'un ko~ada 
oldugıı söyleniyor. 
Faşistcunta, 1iirkiyeveTürki

ye Kürdistanı devrimci tutuk
lutanna karşı giriştigi yok etme 
planları, işkenceler, idamlar, 
keyfi uygulamalar sonucu biçi
len agır cezalar, devrimci tu
tukluların direnişlerini, devri
me olan inançlarını ve müca
dele azimlerini kıramadı, kı
ramıyor. Ve bu direnişler gün
dengüne, dalgadalga büyüyor, 
zindanların s<$ık duvarlarını 
aşarak dışarda da destek görü
yor. Halklarımıza moral ve güç 
veriyor. Halklarımız, bu yigit 
evlatlarının şanlı direnişlerini 
ve anılarını yaşatacaktır. 
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Rüpel 16 ROJA WELAT 

AHMEr YOLDAŞ MÜCADELEMİZDE 
PSKT- Roja Welat, korkusuz 

bir militanı olan Ahmet Alkan 
yoldaşı yitirdi. Halil kodadıyla 
tamnan ·Ahmet yoldaş, 
27.6.ı984 günü "sırur'' geçişi 
sırasında çıkan çatışmada sö
mürgeci Türk devletininasker
lerince şehit edildi. Aynca çı
kan çatışmalarda, bir 
PPKK'hnın da şehit edildigi, ı 
suooyve 2 erin de öldürüldügü 
söyleniyor. · 

Ahmet yoldaş, Kars ili Kagız
man ilçesi Kuruyay la köyünde 

dünyaya geldi. Orta halli biraile 
çocugu olan Ahmet Alkan, çok 
genç yaşta devrimci mücadele 
safianna katıldı. O,çahş
kanlıgı, fedakarhgı ve alçak gö
nüllülügüyle tanınan bir yol
daştı. ı2 Eylül faşist darbesin
den sonra arandıgı için Parti 
tarafından yurt dışına çı
karıldı. Ve bir süre sonra,bir 
gurup arkadaşıyla birlikte 
Lübnan'a gönderildiAhmet 
yoldaş Filistin kamplarında 
egitim gördügü sırada, Filistin 
kurtuluş mücadelesini hede
fleyen korkunç savaş patlak 
vermişti. Kürdistanlı ve Türki
yeli bir çok örgütün "savaşan 
birlikierinin" bozguna ug
radıgı bu savaşta, büyükölçüde 
kaderiyle baş başa bırakılan 
TKSP'liler denasibini almıştı. 
Fakat Ahmet yoldaş, tam da 
böylesi günlerde, devrimci in
siyatifini kullanarak savaş sa
flannı terk etmemelde direndi. 
Parti yöneticilerine, sonuna 
kadar Filistinli savaşçıların 
yanında savaşacagıru bild irdi. 
Ve öyled e yaptı. 

Ama O, bu örnek davranışına 
ragmen, yaşanan süreci, Parti 
gerçeklerini kavramaya yönel
digi zaman sag kanat oportü
nizminin hışmına ugramaktan 
kurtulamadı. Fakat O, oportü
nizme buyun egmedi. Ve ona 
karşı örgütlü mücadeleye ka
rarverdi. O'nun bir gurup Par
tili yoldaşla birlikte Nisan 
ı 984'de, Ortadoguda, Arapça 
ve Türkçe dillerinde devrimci 
kamuoyuna yaptıklan açıkla
madaşu görüşlere yerveriliyor
d u .. "M.Sol siyasal güçler, işçi 
snufma, emekçi yıgınlara dev
rimci alternatifler sunmaktan 
uzak ve d erinleşen bir bunalım 
sürecini yaşıyor. Diger bir de
yişle, siyasal sürece damgasını 
vuran ve kökleri geç-

YAŞAYACAK BİR SİMGEDİR 

m işin derinliklerine kadaruza
nan kaos henüz parçalana
madı. Sol örgütlerin FÇmişe 
sünger çekme çabalan ve faşi
zimkarşısındaugranılanyenil
gi nedenlerini kendileri dışın
da arama yönelimleri, yaşanan 
karmaşık sürecin aşıhnasını 
zorlaştırıyor. Fakat bütün bun
lara ragmen, sözkonusu bu
nalımın aşdmasıyolundaumut 
vericigelişmelerde var. 

"Partimiz 'IKSP'de bu genel 
çerçeve içinde önendi sorun
Iann yaşandıKı bir odagı oluş
turuyor. Kuruluş döneminden 
buyana leninist örgütlenme 
ilkelerini revize ederek Partiyi 
sag bir çizgiye oturtmayı hede
fleyen küçük burjuvalar, opor
tünizmi örgüte egemen kılma 
y~lunda küçümsemmneyecek 
mesafeler katettiler. Partinin 
örgütsel yapısında boy veren 
oportünizm, ilkesizlik, geliş
melerin arkasından sürüklen
me ve günü birlik politikalann 
üretilmesi biçiminde öqütün 
politikasmda kendisini göster
di. Ve ideolojik yapıda önemli 
zaaflar yarattı 

uzaklaştınlıyor. Tasfiyeciler 
operasyonlarını başarıyla sür
dürmek, gerçekleri kadrolar
dan, üyelerden gizlemek için 
işleri 'mecburi iskan'a kadar 
vardırdılar .. 
"Yoldaşlar!. 

''Parti ~imizi kavra
manu bir anda ve kolay ol
madı Çünkü her şey ten düz 
edilerek kadrolara iletiliyordu, 
n,tiliyor. Sıradan üyelerin 
normal sohbetlerinin altında 
bile bir bit yenipnin arandıjı, 
Parti üyelerinin özel aianlarla 
takip ettirildigi ve tartışmalara 
kilit vuruldugu Parti 
yaşanumızda, oportünizmin 
yarattıgı tahribatlarm . kay
naguu yakalamak sanıldıgı ka
dar kolay degildi. Bu nedenle 
ban sorunlan bizatihi yaşa
manu, Parti FfÇegimizi dah!l 
iyi görebilmemizde etkili oldu, 
diyebiliriz. 
Işte bizler Parti içindeolup bi

teni eri kavradıktan sonra, Par
tiyi bölünme noktasına getiren 
sag kanat opmtünizminin tas
fiye hareketine karşı durdugu
muz, düşüncelerimizden ödün 
vermedigirniz için Partisaflan
nın 'dışına' itildik. 
''Düşünceye kilit vuran, açık 

eleştiri ve açık tartışmadan öcü 
gibi korkan sag kanat oportü
nistleri, komplocu eylemlerini 
sürdürüyorlar, sürdürecekler. 
Parti gerçekleri sergilendikçe 
olayların ardında bulunangiz 
perdeleri aralanelıkça tezgah-

lanan tertipler bir bir açıga çı
kacak; tasfiye hareketinin ip
liii pazara Çikacaktır. Parti 
yaşanumız boyunca, devrimci 
onuru yükııekte tutan ve veri
len her tü~ü Parti görevlerine 
itirazsız kotan bizler, buna 
inanıyoruz. Ve Partimizin leni
nist birliginin ancak bu temel
de saglanabilecegine olan 
inanamız tamdır. 

''Bize göre ROJA WELAT bu 
baifamda, daha şimdiden mü
cadeleyi tatil, Avrupa'ya göç 
karanalan sag kanat oportü
nizminin maskesini düşüanek 
gibi tarihsel bir görevle karşı 
karşıyadır. 
''Buinançla, 'IKSP-Roia We

lat hattının güçlendirilmesi 
için ileri, diyoruz! .. " (Bir Gu
rup Parti Militanınm Orta
dogu'da Yayoıladıgı Bildiri.) 

Işte Ahmet yol d aşı, yürekli
ligi, özverisi, dürüstlügüve kol
lektif çalışmaya yatkınligının 
yarusı.ra, bu görüşleriyle kav
gamızda anacak, yaşatacagız. 
Çünkü O, bu düşüncelerini ey
leme dönüştürmek, temel mü
cadele alanında savaş bay
ragını dalgalandırmak üzere 
yola çıkmıştı. Ve bu yolda şehit 
düştü. 

Cenazesi düzenlenen bir tö
renle dogdugu köyde topraga 
verilen Halil yoldaş, korkusuz 
bir militandı. O, fiziki olarak 
aramızdan aynldı, ama ölme
di!.. Çünkü O, mü cadelemizde 
yaşayacak bir simgedir. 

Serd a r Araral 

TKSP MK G. S EKR H ERLIG iNE 

AÇIK MEKilJP 

HOI\" 1 1 \ 1 \ ,\H~ I ,\IU 

"SönWirgeci faşist cliktatör
lügün iktidara el koymasıyla 
sag lıanat oportünizmi içinde 
güneş dogdu! örgütümözü sa
ran zor koşuDar fırsatbilinerek 
Parti, devrimci ögelerden te
mizlenm ek istendi. Bumın için 
her türlü anti-demokratik 
yöntemlere, bizans oyunlanna 
baş vurularak örgütüınüz, ke
sinbirbölünmenoktasınageti
rildi Likidasyon hareketine 
karşı çıkanlar, acımasrıca Par
ti saflanndan uzaklaştınldı, 

Adrasimizden isteyebilirsiniz 

RO~A 
WELAT 

."\' a vni !? an : l'ost fa dı : ıı;o ı o : ı 
H.> ."\'ürnlu:q.~ ; ıı; BHI> 

Y a zı ~ ına adı· e s i: 
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