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KARKEREN HEMU WELATAN U GELEN BINDEST VEKBIN! 

ÜLKELERİMİZDE FAŞiZME KARŞI SAVAŞ, 

SÖMÜRGECİLİGE KARŞI SAVAŞTAN SOYUTLANAMAZ 
Aylardır dünya kamuoyunun 

gözleri önünde halkımıza karşı 
girişilen kırım savaşı,bütün 
vahşetiyle devam ediyor.Faşist 
Türk devleti,"huzur" ve " gü
neş" adı altında düzenledigi 
saldın operasyonlarıyla da he
nüz "işlerini" bitiremedi.Kür
distan'da yer alan olayların 
4 .ayında sivil yerleşim yerleri
ne yönelik bombalı saldırılar 
devam ediyor; olayların baş
langıcından bu yana sürdürü
len insan avı,yeni yeni "süreli" 

·ve süresiz sokaga çıkma ya
saklan eşliginde ~aygın
laştınlıyor.Irak ve Iran'da 
oldugu gibi,sömürgeci devlet 
aygıtına baglı ınilis("caş") güç
leri oluşturuluyor.Kurulan 
toplama kamplarında işkence
. ler yogunlaştırılıyor.Burjuva 
basını ,burjuva yazar çizer 
takımı ve cümle burjuva parti
leri ise,cuntanın fiilen yönlen
dirdigi bu " haçlı seferi"rie al kış 
tutuyorlar.Ve hep bir agızdan 
"vatanın bütünlügü"ne yöne
len "tehdit"ler karşısında en
dişelerini dilegetiriyor,ezeli ve 
"ebedi" asgari müştereklerin
de birleşiyorlar. Fakat bütün 
bunlara karşın,yurtsever güç
lerin ve çilekeş halkımızın di
renci kırılamıyor. 

Bu durum,cuntayı ve Türk 
buıjuvazisini kara. karadüşün
dürüyor .Burjuva cephesinde 
gözlemlenebilen "çözüm" 
arayışları,bazı gerçekleri daha 
bir açıga çıkarıyor.Herşeyden 
önce burjuvazi ,Kürt sorunu
nun tartışılmasına koydugu 
şiddetli yasagı,bizzat kendisi 
kınnak zorunda kalıyor. Elbet
te ki bu , "burjuvazi de Kürt so
rununu tartışmaya alışa
caktır''diyen "ultra sosyalist
ler"in iddia ve beklentilerine 
uygun bir geli~me degil 
dir.Çünkü buıjuvazi,Kürt so-

runu karşısında bagışıklık ka- yayılmacılıgı"nın bir ürü-nü 
zandıgı ya da "liberal"leştigi oldugunu belirterek bölgedeki 
için onu tartışmıyor.Tam tersi- istikrarsızlıga dikkatleri çeki-
ne,"yılanın başını küçükken yor.Ve daha açık bir ifadeY.le 
ezmek", " vatanın bütünlügü"- sözlerini şöylesürdürüyor :"fş-
n ü korumak için tartışıyor. te Türkiye de,bu ikiyoldan \Jiri-
Bakın bu konuda ,Milliyet ya- ni deneyecektir.Ya Irak ve Iran 

zarı Teoman Erel şöyle diyor:"- toprakları üzerinde kanun ha-
Hükümet ve devlet heıyere,her kirniyeti kurar ya da Türkiye yı-
yurttaşa erişemez.Bürokrasi- lanın kovuguna girip başarn 
nin ve devlet güçlerinin hata- ezer.''(Ter . ı 7 Ekim ı984) 
lan daolabilir.O durumda bile Görüldügü ~bi çogu "ilerici" 
Ankara'dan gelen muhalefe( geçinen buıjuva yazarların 
liderlerinin,bir muhalefet mi- döktükleri bu herzelerin,cun
letvekilinin kritik bölgedeki tanın pazarlık diplomasisi ve 
yurttaşın derdin e sahil! çık- buıjuva parti liderlerinin ateşli 
ması,çıkmamasından çok da- demeçlerinin ortak pay
ha iyidir.Çünkü muhalefet o dası, "yılamn başını ezmek"
görevini yapmai ise,birikecek tir.Tartışmanın belirleyici öge
dertlerin sahipligine ayniıkça si budur.Diger yönü ise,yön
mihraklar soyunabilir.Za- tem farklılıklannın giderilme
.mamnda soyunmuşlardır.''(- .sidir.Görünen o ki,sömürgeci 
:Mil. Gaz. ı O Ekim ı 984) devlet politikası,yukarıdaki di-

Yine aynı gazetenin yazar- zelerde somutlaşan şu iki yön
larından Mümtaz Soysal, "elin tem üzerinde belirginlik kaza
Fransız'ı,Paris'te bir 'Kürt nacaktır:ı-Bölge koşulları el
Etudleri Enstitüsü' kurar da,- verdigi ölçüde Nazlı hamının 
biz niçin konuyu bütün yön le- "çözüm" önerisine soyun
riyle ele alacak,siyasetçile- mak.Ki bu,ABD 'nin Basra 
re,iktisatçılara yardımcı ola bi- Körfezi n e uzanan planlarının 
lecek bir 'Güneydogu Araştır- birgeregidir.2-Başlanan"Caş" 
ma Merkezi', kurmayız?"diye örgütlenmesini geliştir
soruyor.Ve hemen ardından rriek,ulusal kurtuluş mücade
cevabi yorumunu ekliyor:"- lesinin gelişimine paralel ola
Bunlar öyle merkezler olabilir rak"ayrılıkçımihraklar"a "pa-
ki,tarihçileri,sosyologlan,ant- puç bırakmayan" yeni "lider-
ropologlan,iktisatçıları,hu- ler",yeni partiler yaratarak ya 

: kukçuları bir araya getirir,bir da mevcutların bazılanndan 
yandan o bölgenin geçmişini yararlıyıarak Kürdistan ulusal 
aydınlatırken,bir yandan da kurtuluş mücadelesini saptır
gelecege ışık tutar.'~Agg.22 mayaçalışmak.Ve bunu,Türki
Ekirn ı984) ye "sınırları" içinde kalan sö-

Ismail Cem,Ugur Mumcu gibi mürgeci vahşet ve saldırılarla 
Guneş ve Cumhuriyet yazar- sürekli beslemek. 
ları da,"Türkiye'nin toprak bü- Her iki halde de Türkiye de
tünlügüneyönelik tehditler" in . mokrasi güçlerinin payiarına 
er"in " kaynagı "na işaret ede- ' düşeni alacakları açıktır.Son 
rekaynı incileri döküyorlar. olaylar,bunu, bir kezdaha gös-
Tercüman'ın ba~ yazan Nazlı terdi.Örnegin Kürdistan 

llıcak, " ülkenin bütünlügüne halkımızayönelen saldınlar,p
yönelen tehditler 'i n "Sovyet · Janlı saldırılardı.Ve faşist reji-

min bunu n la birlikte işçi sınıfı
na ve emekçi Türk halkına 
karşı da baskıyı arttıracagı bel
liydi.Nihayet Evren küstahça 
konuşmalarında gecikme d i,o
perasyonlaryaygınlaştınldı,iş
kenceler yoguruaştırıldı,idam
lar hızlandmldı.Ekonomik,si
yasal ve toplumsal bunalımlar 
derinleştikçe yeni ve benzer 
saldırganlıklara tanık ola
cagız.Fakat buna ragmen,sos
yal-demokratmdan "liberal"i
ne kadar tüm burjuva çevrele
ri,hatta küçük burjuvazinin 
önemli bir kesimi "yılanın 
başını ezmek" için cuntanın 
yanında yerlerini aldılar .Ve 
Türk ordusunun ABD'nin 
planiarına uygun düşen Kür
distan seferine çanak tutmak
tan geri kalmadılar . 

Bu bakımdan olaylar,farklı 
çevrelerde görülen tavıralı~lar 
ve ülkelerimiz koşullarında 
faşizme karşı mücadele pers
pektiflerinin kavranması 
açısında-n ögreticidir.ögretici
dir,çünkü burjuva güçler 
kampında somutlaşan tavır,
faşizme karşı savaşta sosyal-
demokrat,"liberal" burjuva 
çevrelerine bel baglayan-
ları,onlara,Türkiye .devrimci 
hareketinin temel mütefigi 
olan Kürdistan ulusal demok
ratikgüçlerinden daha önemli 
misyonlar yükleyenleri bir kez 
daha yadsıyor.Eruh ve Şem
dinli olaylarının hemen ardın
dan,"provakasyon" çıglık
larıyla faşistdiktatörlügü cesa
retlendiren bazı tavıralışlarda 
bunun ve "burjuva demokrasi
sine geçiş" bekle n tilerinin payı 
oldugu açıktır. 

Oysa ülkelerimiz açısından 
faşizme karşı savaş,sömürgeci
lige karşı savaştan soyutlana~ 

Devamı sayfa 6'da _ 
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Rüpel 2 ROJA WELAT 

OKUR ve MUHABİRI...ERDEN 

IRAN 

KVRDISTAN'INDAN 
BİN SELAM!.. 

Yoldaşlar, 
Çogunuzunbildigigibiben , 12 

Eylül'de faşist cu n ta nın iktida
ra el koymasından sonra diger 
baıJ yoldaşlarla birli~e, -par
ti kararı geregince- Iran Kür
distan'ına geçirildim. Ve 3 yıl
dan bu yana IKDP saflarında 
gerici Humeyni rejimine karşı 
silah elde savaşıyorum 

Bu süre zarfında, çok tecrübe 
edindim , çok şey ögrendim. 
Özellikle parti içinde oynanan 
oyunlar, benim açımdan 

gerçekten ögretici oldu. Parti 
içinde tepeden başlatılan 
oportünist tasfiye hareketinin 
tabandaki kurbanlarından biri 
de ben oldum 2 yıl öncesinde, 
Iran Kürdistanı biriminde 
(şimdi böyle bir parti birimi 
yok) oynarian igrenç oyunlar 
sonucunda partiden ayrılmak 
zorunda brakıldım. Fakat 
oportünistler, siyasi yaşamıma 
yönelik bu saldırılarıyiada kal
madılar. iKDP'nin yanında 
kalmamı, onların saflarında 
birnefer olaraksavaşınarnı en
gelleme~ için yogun çaba har
cadılar . IKDP ile olan ilişkile
rinden dolayı bu, büyükbir me
şele haline ·getirildi. Ancak 
IKDP saflannda bulundugu
muz süre içinde gösterdigim 
sorumlu, kararlı tavır ve 
İKDP'nin yerel bir biriminin 
oportünistlerimizin bu çirkef 
da'!fanışınagösterdigi sert tep
ki, IKDP saflarında savaşmaya 
devam etmemde etkili oldu .Ve 
oportünistlerimizin bu( ... ) ter
tipleri geri tepti. 

( ... ) 
Yol d aşlar, oportünistlerin 

şahsıma yönelik fiili saldırı ve 
tertipleri anlatmakla bitirile
cek gibi degil Ayrıca buna ge
rekte yok. Tahmin ederim be
nim başımagetirilmekistenen
ler, heryoldaşımızın başına ge
tirilmek istenmiştir . Yokarıda
ki olayı, sadece oportünizmin 
mücadele anlayışını ve aciz
ligini örneklemek için yazdım . 
Yoksa onların devrimcilik 
maskesi altında yaptıkları, 

yapmak istedikleri , beni yıldır

madı. Tersine beni biledi. 
Halkıma olan inancımı, opor
tünizme baş kaldıran yoldaş 

lanma baglılıgımı pekiştirdi . 

Işte bu nederıled ir ki, sizlerle 
rtişki kurmadan herhangi bir 
Türkiye'li örgütle bag kur
madım.Sizlerle ilişki kurmak 
için çok çaba harcadım. Fakat 
sabırla beklemesini de bildi m. 

'Nihayet Agustos-1 ~84 tarihin
de,bir görev icabı IKDP Mer
kez Komitesi karargahına gel
digimde,orada, Roja Welat'ın 
15-16.sayısına rastladım .Iste 
bu an,dünya benim olmuştu 
sanki .. Gazeteyi aldım, oku
dum ve adresi alarak sizlere 
yazmak ,seslırnmek ,ilişki kur
makistedim. 
Yoldaşlar, 
Durumum iyidir . Halkım için 

savaşmaktan gurur duyuyo
rum.Bu anlamda herhangi bir 
sıkıntım yokŞimdiye kadar 
beni rahatsız eden tek bir şey 
vardı : Sizinle ilişki kurma im
kanınakavuşmamak!..Sanırım · 
bu,bundan sonra m ümkün ola
cak. Ve böylece İran Kürdis
tan 'ından Roja Welafın üst
lendigi haklı ve zorlu mücade
leye gücüm oranında omuz 
verme imkanına kavuşacagım. 
Yoldaşlar, 
Işimiz zor,yolumuz sarp,gö

revlerimiz agır ,sorumlulugu

muz büyüktür. Bu bakımdan 
Roja Welat, tarihsel görevlerle 
karşı karşıyadır.Ve kişi ola
rak,sizlerden çok uzaklarda 
bulunmama,gelişmeler hakın
dayeterli bilgilere sahip olma
mama ragmen şunu bütün 
inancımla belirtmek istiyo
rum:Roja Welat'ı yaşatmak, 

TKSP-Roja Welathattını güç
lendirmek için verilen her tür
lü göreve haıJnm . 

Mücadelemize omuz veren 
tüm yol d aşiara Kürdistan dag
lanndan bin selam!.. 
Yaşasın TKSP-Roja Welat! .. 

KamiiReşo 
Iran Kürdistanı 

ROjA WELATYOLUMUZU 
AYDlNLATlYOR 

Yoldaşlar, 
Roja W eJat 'la ilişki kurmak, 

mücadelenize gücüm oranın

da katkıda bulunmak için çok 
şeye baş vurdum desem, 
inanın .. Nihayet bu olanaga 
gönderd iginiz yayınlarla ka
vuştum . Hareketimizin karşı 

karşıya bulundugu sorun ları 
ve geçmişin canalıcı hatalarını 
tartışan yayınlarınızı defalarca 
okudum . Yayınlar , kafamda 
varolan çelişkileri giderdi . 
Kü~iik burjuva reformistlcri 

mizin kendi hatalarını örtbas 
etmek için baş vurdugu makya
velist yön tcmlcrc , Roja Wclat'a 
ve diger bazı yurtsever örgü tic
re yöncltiklcri küfürvc dediko
dulam karşı TKSP-Roja Wc
tat , gcçm işte düşülen hataları 
açıkyüreklilikle clcştiriyor, ge
lecegin m ücadelesini saglam 
temellere dayandırıyor. Bu 
bakımdan, yayınlarınız! 

yalnızca kafamdaki çelişkileri 
gidermekle kalmadı, aynı za
manda Kürdistan halkımızın 

kurtuluşuna olan inancıını da
ha bir arttırdı. 

Reform İstlerimiz uluslararası 
koşulları oluşturarak, sö m ür
geci ordu ve polis içinde 
"çalışarak" Kürdistan'ı kurtar
mak üzerinde şamata koparıp 
dursunlar .. Zaten şimdiden av
rupalılaşan baylarımızdan 
halkımız pek fazla bir şey be
klemiyor. Ülkemiz somutunda 
siyasi ve askeri mücadeleyi 
diyalektik bir bütünlük içinde 
yürütmeyi hedefleyen Parti
mizTKSP-Roja Welat, müca
delemizin önümüze koydugu 
tarihsel görevleri omuz
ladıkça, bu ugurda ileri adım
lar attıkça reformistlerimizin 
maskesi düşecek , devrimci ka
drolar kendi saflarını seçecek
tir. Buna i nancımız tamdır. 
Yoldaşlar, 
Önümüzdeki görevlerin çok 

zor ve agır olduguna kuşku yok. 
Ancak devrimci fedekarlıgın 

ve kararlılıgın aşamayacagı bir 
engel de yok. Kaldı ki, önüm üz
de duran engellerin aşılmasın
da Roja Welat gibi güçlü bir si
laha sahibiz. Roja Welat'ın en 
geniş kesimlere ulaştınlması, 
örgütsel çalışmalarımız için el
verişli koşullar yaratacak, Par
timizin güçlendirilmesine 
katkıda bulunacaktır. Fırtınalı 

devıim günlerinde"gafil avlan
mamak" için Partimizigüçlen
dirmeli , daha ileri atılmalıyız. 
Yaşasın TKSP-RojaWelat! 

M.Zınar-Fransa 

KVRDİSTAN'DAN 

iZLEMMLER 

Geçtigirniz günlerde Kürdis
tan'a giden bir arkadaşımız 

ilginç görüntülere ve olaylara 
tanık oldu. Ülkesinden uzak, 
ama ülkesinin kurtuluşuna gö
nül veren Harnit arkadaş Roja 
Welat için izienimlerini an
lattı: 

"Tıirklye ve Kürdistan 'da 
yaşam acılarla doludur.Hayat 
zor,mücadele çetindir.Ama 
tüm bu zorluklara ragmen 
halkımız yı Imam ıştır.Tersine 
faşizme ve sömürgecilige karşı 
kini daha bir artmıştır. 

Halkım ız arasındaki gözlem
lerime dayanarak şunu söyle
yebilirim ki ,Kürdistan 
halkımız devrimci bir önder
lige sahip oldugunda,hiç bir 
güç onun kurtuluşuna ulaş

masını engelleyemez.Halk kit
leleri içinde içten içe bir kay
naşma,hoşnutsuzluk ve patla
mayahazır bir birikim var ." 
Bu genellerneden sonra arka-

daşımız sözlerini şöyle sürdür
dü: 
Faşist cunta büyük bir korku 

içindedir.Kitlelerin hoşnut
suıJugu ve kabaran öfke
si ,yıgın ayaklanmalarının nü
velerini taşıyor . Bu,cuntanın 

tedirginligini arttırıyor,on u,
daha da saldırganlaştırı 
yor.Arttırılan baskı ve zulüm,
yaşamın her alanında kendini 
gösteriyor. 
Diyarbakır adeta bir askeri 

kışlayı andınyor . Her taraf 
askerlerle doluydu,her so
kagın başında bir panzer 
vardı.Önemli noktalara tank
lar yerleştirilmişti.Şehir için
de,sivillere ait arabalardan zi
yade,polis ve askeri araçlar do
laşıyordu . Şehrin giriş ,çıkış
larında sürekli kimlikkontrolu 
yapılıyordu.Işsizlik ve yoksul
luk içinde kıvranan halk,evle
rinde ve işsizler mekanı olan 
kahvehanelerde bile rahat bı 

rakılmıyor. Sürekli baskın ve 
operasyonlarla yıldmimak is
teniyor. Fakat bu , çilekeş Kür
distan halkını yıldırmıyor, ter
sine onun kin ve öfkesini bili
yor. Bunu, Kürdistan'ın en 
kanlı zindam olan Diyarbakır 
Askeri Hapishanesi önünde 
uzayan ziyaretci kuyrukların · 

da, ziyaretçi anaların, baba
ların ve yigit kadınlarımızın 
tavır ve davranışlarında gör
mekmümkündür. Örnegin ha
pishane çevresinde toplanan 
bir ziyaretçi toplulugu arasın 

da, yüksek sesle konuşan bir 
kadının şu sözleri bu bakımdan 
ilginçtir :' Içerdekiler bizim 
umudumuz ve gelecegimizdir
ler, onlar sahipsiz degiller. Biz 
onlarla yaşar, onlarla ölürüz.'" 
Halkımızın yigit evlatlarının 

hapİhanelerde yükselttikleri 
direnişierin toplumun degişik 
kesimlerini sardıgını, toplu 
mumuzdaki direnme ruhunu 
kamçıladıgıru belirten arka
daşımız, daha sonra karşı 
laştıgı bir başka olayı şöyle an
lattı: 

"Kürdistan 'daki gezim sı 
rasında , Cizre'de , ilginç bir 
olayı yaşadım : Kürdistan tari
hinde köklü biryurtsever gele
nege sahip olan Cizre, 12 Eylül 
faşist darbesinden sonra 
önemli operasyonlara sahne 
olmuş, yurtsever, devrimci in 
sanlar ya mahkum olmuş ya da 
faşist iktidarın kolluk kuvetle
rince toplanıp zindana 
tıkılmıştır. Öyle ki , birçok aile
nin geçimi küçük çocukların 
omuzlarında kalmıştır. 

" Işte, Cizre çarşısında do
laştıgım sırada, çekirdek, süt, 
ayran vb . satarak ailelerinin 
geçimini temin etmeye çalışan 
bu çocuklardan biri yanıma 
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yaklaştı. 'Ayran ... ayran .. .' diye 
bagırdı. Çocuk, yabancı 
oldugu m u anlamı ştı. Ayran al
mayacagımı farkedince daha
da yanıma sokularak, 'abi ne 
olur bir bardak ay ran al iç, val
Iahi eve yalnız ben bakıyorum, 
ayram mı satarnazsa m, ben, an
nem ve küçük kardeşlerim aç 
ı!alacagız' dedi. Ben ise, ço
cuga, kendilerine bakacak ba
ba ve agbeyisinin olup ol
madıgını sordum. Küçücük ço
cuk, gözlerimin içine bakarak, 
'vardırlar, babam da vardı, ag
bim de, ama şimdi biri mah
kum, biriside hapiste' diyerek 
sorumu yanıtladı. Gencecik 
yavruya ilgim daha da artı. Ve · 
bu kez ona, babasının ve abisi
nin neden arandıgıru, yaka
landıgını sordum . Çocuk, 
başını hafifce önüne egdi, bir 
süre sonra tekrar başını kaldı
rarak gözlerimin içine dik dik 
baktı ve yine başını öne egdi. 
Gencecik yavrunun gözlerin
den ufacık yaşdamlaları dökü
lüyordu . Ve başını kaldırma
dan, 'ahim ve babam Kürt 
oldukları için onları yakalıyor
lar' dedi . Ben bir miktar para 
çıkarıp çocugun cebine koy
dum, egilip onu antından öp
tüm ve üzülmemesini, Kürt 
halkının da birgün mutlaka 
kurtulacagıru ve artıkabisin in, 
babasının Kürt oldugu için ya
kalanmayacagını kendisine 
anlattım . Bunun üzerine, 
başını kaldıran küçük yavru
nunyüzündegülümsemebelir
di ve bana, 'abi sende Kürt mü
sün diye sordu. Ben, he ya ben
de Kürdüm, dedim. 

"Çocuk birden bire açılıverdi 
ve bana , 'abi madem sende 
Kürtsün , senden bir şey so
rayım , Kürtler kurtulsalar ve 
abi ml e babam solculann belini 
tutsalar, yine onları yakalar
larnu?' diye sordu . Ben biraz 
gülürnseyerek, baban ve abin 
gibi solcular Kürt halkını kur
taracaktır, artık ozaman kimse 
onları yakalamayacaktır, de
dim. Bu sözlerimin üzerine he
yacan ve neşesini gizleyeme
yen gencecik yavru, benden 
ayrılarak sokagın başında top
~anan yaşıdarının yaruna dog
ru koşmaya başladı." 

Bu olay , Diyarbakır, Mardin, 
Urfa, Cizre, Slopi, Bitlis ve Kür
distan'ın daha bir çok yöresini 
dolaşan işçi arkadaşımızın 
yaşadıgı , tanık oldugu olaylar
dan sadece birtane si. Gördük
lerini, aniatmakla bitiremeye
cegini söyleyen Harnit arka
daş, izlenimlerinden çıkardıgı 
yargıyı belirtmekle yetindi: 
" Kürdistan 'da açlık ve sefalet 

kol geziyor. Hayat pahalılıgı 
çekilmiyor. Halk kitleleri pat- • 
lamaya hazır bir volkan gibi ... 

Kitleler bir alternatif arayışı 
içinde ve umutlar büyük ölçü
de sola baglanmış durumda. 
Yani halkın sola yöneldigi açık 
bir biçimde gözleniyor. Top
lumdaki bu gelişme ve degiş
meler, diger yönüyle saga ka
yan ya da sol görünüp sag vu
ran sol örgütlerin halktan ne 
denli kopuk ve uzak oldugunu 
gösteriyor. Azgın birsömürü ve 
vahşetin pençesinde bulunan 
halkımız, baş egmedi, egmiyor. 
Yeter ki, onadevrimcibiröncü
lükyapılabilsin." 

Kitlelerin özlemini duydugu 
devrimci alternatifin yara tti
ması için ileri! .. 
· R. Welat Muhabiri Stokholıiı 

ROJAWEL~I 
GÜ~NDIRMEK 
içiN İLERi 

Roja Welat Dayanışma Komi-· 
tesinin sürdürdügü "Daha 
Güçlü Bir Roja Welat Için Ile
ri" kampanyasına Frankfurt 
Kürdistan Kültür Merkezi'miz 
de katıldı. Kültür Merkezi 'nde 
yapılan toplantıda: kampan
yanın amacı ve hedefleri 
tartışıldı. Kampanyanın büyük 
bir ilgi gördügü bu toplantıda 
ilk anda 1500,- DM. toplandı. 
Daha önceden Roja Welat'a 
yapılan sürekli bagışiarın 
aksatılmadan kontava gönde
rilmesinin önemi belirtildi . · 
Ayrıca kamoanvanın Kürdis
an'lı i i ve emek ilere male-

dilmesine ilişkin çalışma
larmuz sürüyor. Mali konular
da geçmişte yaşanan bazı istis
marlara ragmen kampanyamız 
halkımızdan önemli bir ilgi ve 
destek buluyor. 

Yine yöremizde kampanyaya 
baglı olarak "Roja Welat Için 
Çalışma Günleri" örgütleni
yor. Fk iş, fazla mesai, hafta so
nu tatillerinde çalışma vb. 
biçimlerde süren çalışmalara 
bir çok yoldaşımız katılıyor . 
Faşizmin vesömürgeciligin en 
azgın baskı , terör ve vahşeti 
altında mücadele veren yol
daşlanmıza, tüm gücümüzle 
maddidestekvermekenönem
li birgörevdir. Canını si per edi
nen mücadele arkadaşlarımı
za, şartlarmuz ne olursa olsun 
bu destegi vermezse k tarih bizi 
affetmeyecektir. 
Işte bu inançla, diger bölgeler

de bulunan yoldaşlarımıza, 
Roja Welat sempatizanianna 
sesleniyoruz: Roja Welat'ı da
ha da güçlendirmek için ileri!.. 
Yaşasın TKSP-Roja Welat!.. 
R.Welat Muhabiri-Frankfurt, 

KÜRDiSTAN HALKlYLA 
DAYANIŞMA 
GELİŞTİRÜMELİ 
Sömürgeci-faşist Türk cun-

tasının Kürdistan halkımıza 
karşı giriştigi soykırım savaşı 

devam ediyor. Cuntanın bu 
azgın saldırısına karşı direnen 
yurtsever güçler ve halkımızla 
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dayanışma eylemleri süriiyor. 
Yeşiller Partisi sorunu, F.· Al-
man Parlementosunagötürdü, 
olayısert birbiçimdekınadı. F. 
Alman hükümetini saldırının 
suç ortagı olmakla suçladı. 
Ayrıca SPD'nin bazı milletve
killeri de cuntanın baskı ve 
vahşetine karşı çıktılarve aske
ri yardımların kesilmesi tale
binde bulundular. Ayrıca 
Fransa, Isveç, Danimarka ve 
diger Avrupa ülkelerinde ileri
ci kişi ve kuruluşlar cuntanın 
bu barbarlıgıru kınadılar. F.Al
manya, Isveç ve Danimarka 
Roja Welat Dayanışma Komi
teleri de çeşitli dayanışma ey
lemleri d üze'niedi ler. 
Ancak dayanışma hareketi is

tenen düzeye vardınlamadı. 
Bunun bir nedeni, Kürdistan'
dayeralan olayların hemen er
tesinde cogu Kürdistan'lı ve 
Türkiye'li örgütün "provakas
yon" teraneleriyle cuntanın 
olayları çarpıtmasınayardımcı 
olmalarıydı. Digeri ise, tüm 
yurtsever ve demokratikgüçle
rin hareket birliginin bölücü 
tavırtarla engellenmesiydi. 
Makyavelist manevralarıyla 
oportünistlerimiz bu konuda 
da bozgunculuklarını sürdür
düler. 

Kürdistan halkıyla dayanış
manın tüm çıkar hesaplarının 
üzerinde tutularak geliştiril
mesi için çaba harcayalım . 

R. Welat Muhabiri-Nürnberg 

F. ALMANYA ROJA WELAT DAYANIŞMA KOMİTELERİ TOPLANDI 

F.Almanya Roja Welat Da
yanışma Komiteleri,10-11 
Kasım 1984 tarih.! erinde 2 gün 
süren bir toplantı yaptılar. 
Toplantıya Frankfurt,Nürn
berg,Bremen,&lenbag,
Köln,Ştutgart,Münih,Regens
burg Roja Welat Dayanışma 
Komiteleri ,ve Frankfurt,Nürn
berg,Bremen Kürdistan Kültür 
Merkezlerinden arkadaşlar 
katıldı. 
F.Almanya'da son iki yılda 
yapılan çalışmaların degerlen
dirildigi toplan tıda,yaşanan 
süreç ve sürecin dayattıgı gö
revler tartışıldı. 
Devrimci sürecin özelliklerine 
dikkatierin çekildigi toplantı
da,dünya ve bölgemizdeki 
olaylar üzernde duruldu.Ülke
miz Kürdistan'ın Ortadogu
nun acımasız bir savaş ocagı 
halinegelmekte oldugu; bu du
rumun Kürdistan'lı yurtsever
demokratik güçlere ve bölge 
demokrasi güçlerine önemli 
tarihsel görevlerin dü~tügü di 
Ic getiri Id i . Ayrıca Kürdistan 'ın 
" fatih" liginc soyunan sömür
gcci - fa~ist Türk devletinin,-; 
halkımıza ve Türkiye demok-i 
asi ·· lerine önelik terör vcl 

vahşetine karşı yürütülen mü
cadele üzerinde duruldu.
Saldın ve vahşetin cuntanın 
korkusunun bir ifadesi 
oldugu,ancaksöm ürgecilige ve 
faşizme karşı verilen mücade
lenin bagrinda taşıdıgı eksikle
rin,yetersizliklerin ve zaafların 
faşist çarkın dagıtılmasını ge
ciktirdigi belirtilerek,yetersiz
''iklerin,zaaflann aşılması,dev
·rimci sürecin ilerletirnesi için 
.ilkeli ve kararlı bir mücadele
nin zorunlulugu üzerinde du

. ruldu.PSKT-Roja Welat'ın tüm 
zorluklara ragmen önemli bir 
tarihsel görev üstlendigi,dev
rimci sürece ivme kazandıran 
bir çıgır açtıgı ve bu yolda 
küçümsenmemesi gereken 
!mesafeler aldıgı belirtildi. An-
1cak sürecin dayattıgı agır gö
!revler karşısında alınan yolun 
!yeterli olmadıgı; yetersizligin 
:ise, hemen hemen hersorunda 
! kar~ıla~ılan bir engel olan mali 
. olanaksızlıklardan kaynak
landıgı konusunda görüş bir
iligine varıldı. 
1 Mali olana:ksızlıkların önü-; 
ı müzdcki dönemde de kilit so
orun olma özelligini koruya
cagı,özclli~lc ülke zemininde 

mücadele ningeliştirilmesi ge
reginin hareketimizin maddi 
yükünü dahada agırlaştıracagı 
gerçeginden hareket eden ko
mitelerimiz,Roja Welat'ın 
açtıgı "Daha Güçlü Bir Roja 
Welat Için Deri" kampan
yasının geliştirilm esini, "Roja 
Welat Için Çalışma Günleri''y
le takviye edilmesini karar
laştırdılar . Bunun yanısıra sü
rekli gelir kaynaklarının ya
ratılması ve devrimci fede
karlıgın ileri örneklerini oluş
turan bazı öneriler somut
laştınldı.Ve bu önerilerin siya
sal hareketimize iletilmesi, bu 
yolda atılacak adımların ge
rektirdigi özverinin yapılacagı 
belirtildi . 

Ayrıca PSKT-Roja Welat 
hattına yönelen oportünist 
saldınların,TKSP yönetici 
kliginin içinde bulundugu pa-; 
nigin,bunalımın ve acizligin' 
bir ürünü oldugu na işaret edil
di. Burjuvazinin sustura
madıgı Roja Welat'ı,oportü
nizmin susturamayacagı, bun
dan böyle Roja Welat'ayönele
cek saldırılara sessiz kalınma
ması gerekti" i belirtildi. 
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. . 
"BIRLIK" YOLUNDA ATlLAN "ADIM''LAR! 

Dev-Sol: 1KSP-Roja We
lat'ı biz çagırdık. Çagrı nede
niyle bazı arkadaşlar sekter bir 
yaklaşım içindedir. Sorun 
gerçekten faşizme karşı iş yap
mak ise, isim sorununu 
gündeme getirenlersamimi ol
malıdır. Biz tüm anti-faşist 
örgütlerin çagrılmasından ya
nayız. Bu işte, faydacı bir tavır 
sözkonusu degildir. ( ... ) Biz 
TKSP-Roja Welat'ın toplantı
ya katılmasından yanayız. 
Karşıt görüşler , ilkesel olarak 
yanlıştır . 

Acilciler: TKSP'li arkadaş
ların iddiaları haklı degildir. 
Ayrı mirasiara sa h ip çıkan ayrı 
yapılar varsa, bunlar dogaldır. 
Bir ayrışma olayı, farklı hat lar 
sözkonusudur. Platformun 
programına sahip çıkılmalıdır. 
TKSP-Roja Welat'ın toplantı
ya katılmasından yanayız. 

HDÖ : TKSP-Roja Welat'ın 
katılmasından yanayız. Bun
da her hangi bir sakınca gör
müyoruz. 
KUK: TKP(B)'nin görüşlerine 
katılıyoruz. Isim sorununu, 
kendi aralarında çözmelerini 
öneriyoruz. Platform, en geniş 
kesimleri kapsamı içine alma 
özelligini kaybederse, biz de 
yokuz. Bununla TKSP-Roja 
Welat ve TKSP arasındaki so
runu kastetmiyoruz. 

KHP: TKSP-Roja Wela(ın 
toplantı_ya katılmasından ya
nayız. Isim, sorun yapılma
malıdır. 
SVP: Platformaalınıpalınma

ma konusunda b uranın yetkili 
olması düşünülemez. Güven 
meselesine gelince, biz, kim, 
hangi sınıf ve katmanı temsil 
ediyorsa onaokadargüveniriz. 

Platformun ortaya çıkardıgı 
metni bir tarafa iterek, ya o, ya 
biz tavrıyla ortaya çıkmak tu
tarsızlıktır . Bu platform un 
kimseyi afaroz etmeye yetkisi 
yoktur. Ayrı siyasal yapılar söz
konusudur. Bunların temsili 
de dogaldır.( ... ) TKSP-Roja 
Welat'ın toplantıya katıl-
masından yanayız. · 

PKK: Örgütlerin iç sorunları 
bu platforma taşırılmamalıdır. 
Platform bu konuda baskı un
suru olamaz, olmamalıdır. Ta
raflar sorunu, platform un 
dışında çözmelidir. TKP(B)'
ningörüşlerine katılıyoruz.( ... ) 
TKSP-Roja Welat'ın toplantı
ya katılmasından yanayız. 

PPKK: Partinin merkez 
çogunlugu hangi taraftaysa 
onun tanınması gerekir. Yarın 
başka bir örgütte gelebilir. Bu 

nedenle biz ·imzamızı çekiyo
ruz.(6'lı ile birlikte toplantıyı 
terketti) 

TIP: TKP ve TSlP'li arkadaş
ların görüşlerine katılıyoruz. 
Ilkesel kararlara varmak zo
rundayız . Şekil sorunlan hafife 
alınamaz.TKSP diye bir olgu 
var. Politik tercihlerde ka
rarsızlıklara yer yoktur.( .. . ) 
Yarın bir başkalarıda "Bolşe
vikPKK" olarak burayagele bi
lir.( ... ) (6'lı ile birlikte top
lantıyı terk etti.) 

TKP: Biz TKSP-Roja Welat 
temsilcisinin katılmasından 
yana degiliz. Aksi halde bizde 
bu platformda olmayız. (Top
lantıyı terk !!ttİ . ) 
TKP(B): Dahaönce isimmese
lesi konusunda arkadaşlara 
görüşlerimizi belirtİk Plat
form bu sorunu çözecek yetki
demidir? Bizce degildir. Plat
form ilkelerine katılanlar top
lantıya katılmalıdır. Isim soru
nunu, buradaki egilimleride 
göz önüne alarak tarafların 
kendi aralarında çözmeleri ge
rekir. TKSP'nin ileri sürdügü 
gerekçeler haklı bir temele da
yanmıyor. Isim ve usule ilişkin 
sorunlardan platform çıkınaza 
sokulmamalıdır. Bu platform, 
bir örgütün ismini degiştire
mez. TKSP-Roja Welat'ın da 
katılarak toplantıya devam 
edilmesini istiyoruz. (Ayrıca 
uzlaşma dogrultusunda bazı 
çabalar harscadı.) 
TKP-IS: Bu platformun kim

seyi afaroz etme yetkisi yoktur. 
Ilkeli olmak iyi bir şey. Ama bu 
platformun kavranması gere
kir. Bu platform ayrı yapılar 
halinde tüzel kişilik kazanan 
örgütlerin iç sorunlarına mü
dahale edemez. TKSP-Roja 
Welat'ın katılmasından ya
nayız.( ... ) .... toplantısı bu soru
nu çözmüştü . 
TKEP: Geçmiş toplantıda baş

layan bir yaklaşımın ve gelişi
m in çaba larını görmek gere kir. 
Siyasi olgunlugun oluşması ge
rekir. Bu konu üzerinde ciddi 
düşünmek gerekir. Arkadaş
ların(TKSP-Roja Welat) 
olgunluk göstermeleri gerekir. 
( ... )Toplantının 15-20gün er
tclcnmcsini istiyoruz. (6 ' lı ile 
aynı tavrı koyarak toplantıyı 
terketti .) 

TSlP: Bizcc sorun, siyasal 
örgütü, merkezyapı olarak ki
min temsil cttigidir. TKSP-
Roja Wclat eger başka bir isim
Ic katılsaydı , olabilirdi. Arka
daşlar görüşlerinde haklı olsa 
bill e, bu, sosyalist yasalıga 

II 

aykırıdır. Bu nedenle bizde bu 
platformda olmayacagız. 
Toplantıya pazarlıklı gelen 

6'lı, benimsedigi platform met
nini ortada bırakarak top
lantıyı terk etti. Bundan sonra 
KUK, platformun en geniş ke
simleri kapsama ruhunu kay
bettigi için, TKP-IS ve Dev Sol 
metine itirazları kabul edil
meyişinden dolayı toplantıyı 
terk ettiler. Böylece siyasal 
platform çalışmaları kilitlendi. 

Siyasal platform çahşmalan 
sürecinde ortaya çıkan 6'lı 

6'lı adıyla anılan sag blok, 
PPKK, TIP, TKEP, TKP, TKSP 
ve TISP'den oluşuyor, 6'lının 
devrimci kamuoyuna ve kitle
lereyansıyanbir programı yok. 
Bazı çevrelerde 6'lı blok 
arasında program tartışma
larının sürmekte oldugu söyle
niyor. 
Belli platformlarda takındık
ları ortak tavırların ötesinden 
6'lının kamuoyuna yansıyan 
çalışmaları, 25 Mart yerel 
seçimlerine ilişkin " ünlü" bil
dirisi (bu bildiride TSlP'in im
zası yok) ve kitle örgütleri dü
zeyinde -Avrupa'da- sür
dürülen bazı çalışmalardır. 
Elde belli bir programı olma
masına ragmen, ortaya çıkış 
süreci ve "birlik" çalışmaların
daki işle~den hareketle 

6'1ının gerçek amacını kavra
mak mümkündür. (Degerlen
dirmelerimizde bu konuya 
ayrıntılarıyladeginecegiz.) 

Ancak 6'lının da ömrü pek 
uzun olmadı. F.Almanya'da 
yürütülen 12 Eylül Eylem Bir
ligi Platformunda, onun da çö
zülmekte oldugu ortaya çıktı. 

"Birlik çalışmalarında, 
yansıttıgı bazıgerçekleraçısın
dan önem ifade eden diger bir 
gelişme de, 12Eylül Eylem Bir
ligi "Platformu"dur. Gazete
mizin 12 Eylül özel sayısında 
sözkonusu gelişmeler kısmen
de olsa belgelendirildigi için, 
ayrıca onların buraya aktarıl
masına gerek görmüyoruz. 

Sömürgeci faşist diktatör
lügün 4 yıllık iktidar süresince 
sol siyasal güçler çephesinde, 
sürdürülen "birlik" çalışma
larını, atılan "adım"lan belge
leyen gelişmeler bunlar ... Kuş
kusuz bütün bunları yaşanan 
sürecin belirgin özelliklerin
den soyutlayarak irdelemek 
olanaklı degil. Tersine sorunu, 
sürecin belirgin özelliklerine 
baglı olarak ele almak, deger
lendirmek gerekiyor. Bu ise, 
"Devrimci Süreç "Birlik" So
runu ve Faşizme Karşı Müca
delePerspektifleri" adlı deger
lendirmemizin konusudur. 

Bitti 

Heval Metin dı nav tekoşina me da dıji 

Dawiya meha Çıriya Peşin 
(Oktobr) sala 1980 da,şoreşger 
Cı mamosteye heja, hevale me 
e bı rum et Metin Aksoy bı de

st e cuntaya faşisti, dawi teda Cı 
ledanen gıran ha te kuş tın. 

Metin , lı bajare Qerekılise (A
griye) jı diya xwe dıbe. Mal Cı 
malbaten wi wek pıraniya gele 
Kurd belengaz Cı xızan bun. 
Metin dı n av xızaniyeda mezın 
bCı Cı mekteba malımiye kuta 
kır. Wi d ı xortitiya xwe da , ba
wcri bı ulme marksisti - lenini
sli ani Cı rızgariya gele Kurd te
ne dıvc re dadit. (J jı bo ve ye k e 
ji bı awake aktifi va xebıti . 

12 Il Öne sa la 1980 da ku, c un 
a faşist i hateser h u kum, Metin 

·i jı aliyefaşistanda hat e gırtın . 
i dıışkcncexanen faşistanda 

ı mera n i, usaji bı baweri be rx
e da. Bcrxwedan Cı xeyseta wi 

a şorcşge ri dı! da ber tekoşe -

ren Kurd Cı usa ji baweriya 
oportonisti xıste n av beguma
hiyeke mezın u bı salan şCınd 
tewre w an mehku m kır. 

Metin namıre , ew dı nav te
koşina me dadıjil 

~--------------------------------------~ 
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Gazetemizin 19-20. sayısında, ,Birlik" Yolunda Atılan 

'Adım'lar" başhgı altında yayınlanan yazı dizimizin bazı bö
lümlerine ilişkin bir eleştiri aldık. Eleştiri sahibinin de istemi
ne uyarak, sözkonusu eleştiriyi, Redaksiyonumuzun konu 
bakındaki açıklama ve kısa degerlendirmesini okurlarımıza 
sunuyoruz. 

ROJA WELAT RôpeiS 

Roja Welat Redaksiyonu 

ROTAWELAT 
REOAKSİYONU'NA 

• • • • 
HEVKARI '' HIKA YESI''NI 

~=c\\~illli~11i:~l 
Öncelikle şunu belirteli ki , Bo

tan Xarputi arkadaşımızın 
uyancı yan da olan-ki , benzer 
uyarılar bazı muhabirierimiz
den de geldi- eleştirisi , özüne 
katıimam amıza ragmen Re
daksiyonumuzu sevindirdi. 
Biz, hem arkadaşımızınistemi
ne, hemde muhabirlerimizden 
gelen uyanlara uyarak kon uyu 
açıklıga kavuşturmaya 
çalışalım . 
Birönceki sayımızda, '"Birlik' 

Yolunda Atılan Adım'lar" 
başlıgı altında yayınladıgımız 
yazı dizisinde, bir dizgi hatası 
ve dörtyıla varan zaman birimi 
içinde legalitçye çıkarılama- ·ı' 
yan HEYKARl çalışmaları ko
nusunda elimizde bulunan bel
ge eksikliginin neden oldugu\ 
bir yanlışlık var. 
qizgi ha tasi, yıliard ır HEYKA-ı 
RI çalışmaları içinde yeralan 
ve bugüne dek kamuoyuna , ko
nuya ilişkin aydınlatıcı açıkla
ma yapmayan örgütlerin 
ya,zılışında olmuştur: ~KA
RI güçlerinden TEKOŞIN, bir 
dizgi hatası yüzünden yazı!- , 
mamıştır . B.Xarputi arka-· 
daşımız bu hatanın, gözden 
kaçan bir yanlışlık olabilecegi
ne ihtimal verdigi gibi, bunun, 
" başka güçleri ciddiye alma
manın mantıksal" bir ifadesi 
olabilecegine de ihtimal veri
yor. Oysa yayınlarımızı 
"çıktıgından buyana düzenli 
olarak izleyen" B.Xarputi 
arkadaşımız, ikinci yargısında 
yanılıyor. Zira Roja Welat'ın 
ıs-ı6. sayısında "Beşli"den 
söz edilirken, bu çalışmalarda 
yer alan her beş örgüt de sıra
lanıyor . (R-Welat,s . ıs- ı 6,
su . ı) Ayrıca Roja Welat, kendi 
dışındaki güçlerin küçümsen
mesi anlayışına karşıdır. Bu
nunyayınlanmızın içeriginden 
de anlaşılması gerekir. Şu ya da 
bu gücü "ciddiye" alıpalınama 
sorunu ise, daha farklı bir 
olaydır . Herhangi bir siyasal 
gücün ciddiyeti , herşeyden ön
ce onun odeolojik, politik ve 
örgütsel · yapısına ve istik
rarlıhgına baglıdır. Ve bu ko
nuda belirleyici olan da , ha
yatın kendisidir. Bu bakımdan, 
bizim ya da başka bir siyasal 
gücün veya güçlerin taktir ve 
tevecühle rini kazanarak "cid
di" bir siyasal güç olunam aya-

cagının bilinmesi gerekir. 
Eldeki verilerin eksikliginden 
kaynaklaı:an yanlışlıgımız ise, · 
HEYKARl prograrnları nın 
oluşturulması sürecinde söz
konusu çalışmaların içind.e bu
lunan ALA RIZGARI'nin, · 
programların onaylanması 
aşamasında- bizce henüz bi
linmeyen nedenlerden do
layı- yapılan toplantı ya da 
toplantılara katılmaması ve 
anılan " programları" imzala
mamasına, ragmen, aynı yazıda . 
HEYKARl "programları"nı 
onaylamış(yani imzalamış) gi
bi gösterilmesidir. 
B.Xarpu ti arkadaşımızayrı ca, 
" programın 'acil talepjer'le 
ilgili bölümüne" TEKOŞIN'in 
koydugu şehr konusunda bir 
açıklamada bulunuyor. Bunun 
içinde arkadaşımıza teşekür 
ederiz. Dizgihatası ve materyal 
eksikliginden kaynaklanallj 
yanlışlarımızı düzeltir, B.Xar-' 
puti 'den ve okuyucularımız
dan özür dileriz. 

Sorunun özü konusunda B.
Xarputi 'nin eleştiri ve tespitle
rine katılmak mümkün degil. 
Şöyleki: • 
ı- Bir kez, HEYKARl'nin 

ulusal demokratik devrimi he
defleyen programı , demokra
tikhalk iktidarı "program öne
risi" ve " Acil Talepler" belgesi, 
birer program taslagı" degil, 
sözkonusu belgeleri imzalayan 
siyasal güçlerin diyirnjyle biri 
"program", digeri "program 
önerisi" ve üçüncüsü de im zacı 
örgütlerin devrim anlayışına 

· uygun programsal bir belge dir. 
Kaldı ki,. tartışma konumuz 
HEYKARl program ıdır. Ve bu
na, program adını veren bizzat 
HEYKARİ güçlerinin kendile; 
ridir. Biz bunu , HEYKARl 
programından birlikte oku: 
yalı m: 
" Kürdistan Yl}rtsever Güçbir

ligi (HEVKARJ) Programı 
"Kürdistan' ın Kurtuluşu Için 
Birlik(HEVKARİ) Programı" 
"Temel siyasal güçler ve prog

ram hedefleri" (Hev.Prog.s .l) 
"Kürdistan toplumu bakım ın

dan bugünkü somut tarihi 
koşullarda gündemde olan 
ulusal demokratik dcvrimdir. 
Örgütlerimizin üzerinde bir
leştigi program, bu aşamaya 

Devamı sayfa6'da 

Degerli arkadaşlar, yayın
larınızı ç ıktıgından buyana dü
zenli olarak iziiyen bir oku yu-

. cunuzum . Roja Welat'ın 
ı 9-20. sayısıda eli me geçti . 
Eleştirel bir gözle inceledim. 
"Birlik Yolunda Atılan Adım
lar" başlıgıyla çıkan yazınızla 
ilgili olarak bir-iki noktaya 
işaret etmeyi, bir okuyucunuz 
olarak görev bildim. Ayrıca, 
mektubumu sizin aracılıgınız
la Roja Welat okuyucularına 
iletirsen iz, ilişkilerimizin güç-

-lenmesinde ve ilişkilerimizin 
saglıklı temeller üzerine otur
tulmasında bir adım olabilir. 
Herkesin bildigi gibi;Türkiye, 

Kürdistan veOrtadogu'da Beş
li diye bilinen Kuzey Kürdis
tan'lı S(beş) Devrimci-De
mokrat örgütün şimdiye kadar 
kamuoyuna açmış oldugu bir 
programı olmamıştır. Yine 
program, bilindigi gibi kitlele
re açılm ık için hazırlanır. Sizce 
beşli'nin programı dediginiz 

-" program ", neden kitlelere 
açılmamış? Eger bu güçlerin 
ortak prograrnları hazırlanırsa 
kitlelerin denetimine açma
dan çekinirlermi? sorularını 
çogaltmak daha da mümkün. 
Digerbir sorunagelince:" Hev
kari Programı diye sundugu-
muz, program taslagını iyi in
celemiş iseniz: Program tas

. Jagında imzası olan güçler şun
lardır : KUK, PPKK, T -KSP ve 
Te koş in. 
Program Taslagını Hazırlama 

Komisyon'unun tutanagında 
da şunlara yerveriliyor:"Prog
ramın 'acil talepler' le ilgili bö
lümüne Tekoşin temsilcisinin 
yöntem ve muhtevaylailgili gö
rüş farklılıgı oldugu belirtildi. 
Bu "konudaki kesin görüşlerini 
yetkili organda görüştükten 

sonret belirtecekler .. " 
Yine komisyon tu tanagına gö

re , Ala Rızgari program tas
lagıyla ilgili yapılan ... tarihli 
toplantıya katılmamış. Açıkca 
da belirtilen bir konu. 
Ben program taslagının m uh

tevasına ilişkin birşeydemiyo
rum ( eleştirilerimin oldugu nu 
ve yanlışların oldugunu vurgu
layayım). Benim eleştirilerim 
si.zin. izlediginiz yönteme iliş
k.ındır: !_i atta verdiginiz yerle
rın ıçınde de yanlışları 
taşıclıgını belirteyim. Bilmiyo
rum gözünüzden kaçtıgından 
dolayımı olmuş ? Yoksabilinçli 
birşekilde mi yapılmış?Çünkü 
AR'nin imzası olmadıgı helde 

BotanXARPUTİ 

onu eklemişiniz. Tekoşin ' in 
imzası oldugu halde, imzası 
kullanılmamış. Yoksa bu da, 
başka güçleri ciddiye alma
manın mantıksal yansı
masımıdır ? lns~allah(!)bu tes
pitimde yanılnuş olurum. 
Üstelik bu program taslagı ka-

muoyuna açılmış degil. Buna 
ragmen, sizin kamuoyuna aç
manız dogrumudur. Gelecek 
günlerde de bu programın son 
şeklinin nerde duracagı bilin
ıneye bilinmeye .. Bu güvensiz
, I ikiere yol açmazmı? Güçler 
arasında zaten var olan olum
suzlukları ve engelleri çogalt
maznu? 
Birnoktayadaha işaretetme

de yarar var : Program tas
Iagının önerdigi iki isim var. 
Bunlar (Kürdistan Yurtsever 
Güçbirligi-Kürdistan Kurtu
luşu için Birlik) , Kürtçe ve 
Türkçe olarak yazılı . Karşı
larınçla , parentez içinde: HEY
KARl yazılmış. Bir programın 
iki isminin olmayacagını en 
azından sizlerde benim kadar 
bilebilir durumdasınız. Ama 
neden bu yanlışıyaptıgınıza bir 
anlam veremiyorum? Yoksa, 
bu taslak altında T-KSP'nin 
imzasının olması bu türyanlış
ları yapmanıza yetti mi ? Bu
nun dogru bir şey olmadıgı 
açık. 
Bence, şunuyapmışolsaydınız 

fazla yanlışlık yapmamış ola
caktınız: Aktanlan programın 
bir taslak oldugunu ve imzası 

· olanlarıda oldugu gibi aktarmış 
olsaydınız, biraz makulgörüle
bilinirdi . Ama bunu yap
manuşsınız. Olayları bu derece 
çarpıtmanın, geleceginiz 
açısından yararlı olmadıgını 
belirteyim. Dost güÇlerin , bu 
tür yanlışlarınızdan dolayı siz
lere (Roja Welat'a) güvenleri
nin sarsılacagınıda bilmeniz 
gerekir. Aynı zamanda, bu tür 
yanlışlarınızın, "sizin" oporto
nüstlerinizi sevindirecegini ve 
güçlendirecegini de bilmeniz 
gerekir. 
Yanlışların, ancak dogrularla 

yenilecegini bir kere daha bi
lince çıkarmalıyız . Kürdistan'
da sag ve 'sol oportünizınin ye
nilgisi, proleter sosyalist ideo

.lojik hegemonya ile olacaktır. , 
Bununda saglanması, dogru 
ideolojik savaşımla mümkün
dür. 
Çalışmalarınızda ve mücade

lenizde başarılar. Devrimci se
lamlarla. 
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Rüpel fi ROJA WELAT 

DİSK olayı, DİSK'le dayanışma ve yeni 
dönemin mücadele perspektifleri 

"DISK'in işçi sınıfının sendi
kal birligini saAlanıak için, 
halkımız iiııırindeki ulusal 
baskıya ve şovenist uygulama
larakarşı çıkmasın i ve bu uAur
damücadeleetmesini,. 

"Karar altinaalır."(DISK 10. 
Böl. Tem. Konalınan kararlar-
dan) • 

Görüld ügü gibi, DISK karar 
organları ve taban örgütleri, 
büyüyen faşizim tehlikesi 
karşısında kendisini dayatan 
arihi görevlerin bilincindedir. 

Ve faşizmin göAüslenmesinde 
işçı sınıfının, onun _ileri sendi
kal örgütü olan DIS~in dev
rimci birliginin ön~mli bir gü
venre olacagmın da ... Ne var ki 
DISK,odöneminsavaşkoş ul
lannda sürdürdüAü ilkeli ve 
kararlıçabalararagmenönüne 

V 

koydtJAu hedeflere varma yo
lunda:ı,reterli mesafe alamadı. 
Faşizrİıe karşı nesnel koşuilim 
var olan önemli direnişleri 
örgütleyemedi. Ve faşist dikta
törlügün bastırmasıyla "kıska
ca"alındı. 

Konuyu dahada derinleştire
rek sorunun özünü, bir bütün 
olarak faşizm karşısın(ja uA
ranılan yenilgide DISK'in 
payını kavramaya çalışalım: 
Şunu bir kezdaha belirtelim ki, 
faşizmin ayakseslerininduyul
duAu bu dönemde işçi sınıfı 
açısından güçlü direnişierin 
objektif koşulları vardı. An cak 
bu, birbaşınayeterli deAildi. zi
ra işçi sınıfınıq devrimci sendi
kal örgütü DISK,- yukarıda 
da belirttiAimiz gibi önemli iç 
sorunlar yaşıyordu. "Ve iç so-

HEYKARİ "HİAYESİ''Nİ. AÇIKLICA .. 

Baştarafı sayfaS'de 
uygun düşen mücadele ve ikti
dar programıdır."(Hev.P
rog.s.2) 
Görüldügügibi "program" ke

limesi, bir di~iya da tashih ha
t!'sı sonucu metinlere geçme
miş .. Tersine programın özünü 
açık ve kesin bir dille ifade et
mek için kullanılmıştır. Ayrıca 
edindigirniz bilgiler dogruysa, 
anılan program, onu onayla
yan güçlerin tabanlarında da 
"tartışılm ış"tır. 
2-Sözü edilen programın ka

muoyuna açılmamış olması ya 
da kitlelerden gizlenmesi, onu, 
program olmaktan çıkarmaz .. 
B.Xarputi arkadaşımızın deyi
miyle onu, "taslak" yapmaz. 
Kaldı ki, programın gizli tutul
masının altında başka gerçek
ler yatıyor. Bu acı gerçeklerin 
başında da, HEYKARl "oluşu
mu"na ebelik eden faydacı, 
dargurupcu ve istisınarcı an
layış geliyor. (Bu konu için 
ayrıca, "Devrimci süreç, 'Bir
lik' Sorunu ve Faşizme Karşı 
Mücadele Perspektifleri" yazı 
diziınize bakılabilir.) Bu işte 
başagüreşenleraçısından "kit
lelerin denetimi" de, arka
daşımızın sandıgı kadarönem
li degildir!. Çünkü yıllardır 
parti programlarını kitleler
den gizli tutmaya "~erekçe" 
bulanlar, HEYKARl prog
ramını gizlemenin "gerekçe"
lerini haydahayda bulurlar. 
Diger taraftan, programın "iki 

isminin" olmasıda sorunun 
özünü degiştinnez. Zira prog
ramın ortaya çıktıgı koşullar, 
ona kaynaklık eden anlayış,_ 

programda yansıyan mantık 
fukarahgı, hedefledigi işlevler 
ve nesnel olarak neye hizmet 
ettigi gerçegi gözönünde bu
lunduruldugunda onurf ( yani 
HEVKARİ'nin), birden fazla 
isminin bulunması "devede 
kulak kalır" ve bu anlamda 
dogal karşılanması gerekir. 
Dolayısıyla isim meselesi, söz
konusu programın bir"taslak" 
olduguna ölçüt gösterilemez. 
(Ayrıca Agç. yazı dizimize 
bakılabilir.) • 

3- HEYKARl "hikayesi"ni 
kamuoyuna açmamızdan do
layı bizi eleştİren B.Xarputi, 
daha ziyade mesel e yi bir "yön
tem" sorunu olarak ele alıyor. 
Ve bizi, ha~ı oldugumuz bir 
konuda, haksız yere suçluyor. 
Hatta böyle bir "yanlışa düş
memizi" (!), TKSP oportünist 
yönetimiyle olan ideolojik mü
cadelemize baglamaya çalışa
rak!.. Şu kadarını belirtelim ki, 
sorun, bir "yöntem" sorunu 
degil; ve TKSP oportünist yö
netimiyle aramızdaki ideolojik 
mücadele, bizikolay kolay hata 
yapınaya zorlamaz. Hele diger 
yurtsever güçleri ve özelliklede 
halkımızı yakından ilgilendi
ren hayati sorunlara ilişkin po
litik tespitlerde, atılan adım
larda hiç mi, hiç etkileyici ola
maz. 
B.Xarputi arkadaşımızın kav

ramak istemedigi ya da kavra
yaınadıgı asıl sorun, bir yılan 
hi,kayesine dönüşen HEVKA
RI'ninyalnızHevkari güçlerini 
degil, tüm yurtsever, devrimci 
güçleri ve bir bütün olarak 
halkımızı ilgilendirmesidir. 

runlara kaynaklık eden dar gu
rupçu, bölücü, faydacı, pasifist 
anlayış ve anarko sendikalist 
egitimsorunlan derinleştirme
yi ihmal etmiyordu. Gücünün 
büyük bir bölümünü bu sorun
lara ıı,u-camak durumunda ka
lan DISK, d~ olarakfaşizme 
karşı etkili bir mücadele yürü
temiyord u. "Başka bir deyişle, 
D İS~in faşizme karşı etkili di
renişler örgütleyebilmesi yada 
böylesi direnişierin örgütlen
mesinde işlevine uygun rol oy
naması, her şeyden önce 
D fs~in birligine, onun pekiş
tirilmesi ne ve zedelenen 
saygınlıAının kazanılma~na 
bajlıydı, büyük ölçüde. Işte 
DISK bu yolda yürüt~ ka
rarlı mücadeleye raAmen bir
ligini hedefleyen çok yönlü 

Dahası, onun, devrimci sürece 
ket vuran ve birlik sürecini 
-en azından-olumsuzyönde 
etkileyen bir işlev görmesi
dir.(Agç. yazı dizimiıe bakıla
bilir) Işte, HEYKARl "hikaye
si"ni kamuoyuna açınamızın 
temel nedeni budur. Ve bu, 
yalnızca bizedegil, tümyurtse
ver güçlere kendisini dayatan 
devrimci bir görevdir. Hevkari 
güçlerinin bu tarihsel görevi 
yerine getirmemeleri,hatta 
bundan özenle kaçınmaları, 
bizre sorunun önemini daha 
bir arttırıyor. Zira "birlik" 
perspektiflerinin netleştiril
mes~ tıkanan "birlik" çalışma
larına ivem kazandmlması, 
öneefikle "birlik" yolunda atı
lan "adım"ların nesnel olarak 
neye hizmet ettigini devrimci 
kamuoyu ve kitleler nezdinde 
açıklıAa kavuşturmayı gerekti-

rir. Ayrıca bu, kadrolara, kitle
lere karşı duyulması gerekli 
olan sorumlulugun bir geregi
dir. • 
Ama bunaragmen, HEYKARl 
progfamını açıklamamızı, tep
ki ile karşılayanlar var. Ne var 
ki, bu tepkilerin haksızlıgı ve 
-büyük bir kesim açısından
duygusallıgı tartışma götür
mez. Zira tepkiler, HEYKARİ 
ile şu ya da bu biçimdeilişkileri 
olançevrelerden geliyor. Ve bu 
çevrelere bakılırsa, Alman işçi 
hareketi içinde yer alan iki 
örgütün kendi aralannda an
laşarak birleşme kongresine 
sunmak istedikleri programı 
e leştiren Marx'a ve Hal le Kon
gresi sırasında bunu yayınla
yan F.Engels'e karşı isyan 
edenlere hak vermek gerekir
di. 

saldırıları aşamadı. Ve bunu 
yapamadıgı içinde, işçi 
sınıfının, emekçi yıgınların 
besledigi potansiyelin direngen 

bir güce dönüştürülmesinde 
omuzladıAı görevlerin üstesin
dengelemedi. Kaldı ki, faşizme 
karşı güçlü siyasal direnişierin 
örgütlenmesi bir yönüyle 
D lS~in de boyutlarımaşan si
yasal perspektifleri ve siyasal 
bir yönlendiriciliAi gerektiri
yordu. Oysa devrimci siyasal 
örgütler bu konuda işçi sınıfı
na, emekçi yıgmlara gerçekci, 
tutarlı bir perspektif sunma ve 
onları yönlendirme durumun
dadegildi. "Zaten tarihsel pra
tik bunu açık bir biçimde 
kanıtladı." 

. Devam edecek 

Ancak bu konudaki 
haklılıgımız, başka konularda 
yanlışlıklar yapmayacagımız 
anlamına gelmez. Başka
lannın yanlışlıkları karşısın
daki duyarlılıgımızı, kendi ı 
yanlışlıklarımız ve zaafları m ız 
konusunda da göstermek ka
rarındayız. Bu bakımdan, oktı
yucularımızın yayın politi
kamız bakındaki duyarlılık
lan, bize güç katacaktır. 
Yanlışlarda ısrar etmemizi en
gelleyecektir. Bu inançla, B.
Xarputi arkadaşımızın da bu 
kısa degerlendirmemizi an
layışla karşılayacagını sanıyo
ruz. 
Devrimci selamlarımızla. 

R. Welat Redaksiyonu 

ÜLKELERİMİZDE 

FAŞİZME KARŞI 

SAVAŞ, ..• 

Baştarafı sayfal'de 
maz.Zira faşizme karşı savaşın 
en direngen güçleri,Türkiye 
işçi sınıfı ve Kürdistan ulusal 
kurtuluş güçleridir.Ve faşizme 
karşı savaşın başansı,anti
faşist ve anti-sömürgeci müca
delenin birleştirilerek gelişti
rilmesindedir Açıktır ki bu,sö
mürgeci baskı ve teröre karşı 
savaşın do~ında var olan 
degişik türden ulusal baş
kaldın biçimlerini yadsımaz.
Tersine onların,burjuva devlet 
çarkına yönelen yönleriyle ge
liştirilmesini,desteklenmesini 
gerektirir. 
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ROJA WELAT Rtıpe l 7 

OPORTÜNizME VURARAK PSKT-ROJA WELAT 

HATTlNI GÜÇLENDiRMELiYiZ 

RiyaAzadi'nin" lO. Yılda Da
ha Güçlü TKSP Için" köşesin
de bir takım konularda seri 
yazılar yayınlanmaktadır . 20. 
sayıdaaynı köşede yayınlanan 
"10. Yıl, Hamle Yılı" adlı ma
kalede şöyle deniliyor: 

"Partimizin tüm komite leri , 
tekteküyelervekavgayıbizim
le birlikte omuziayan sempati 
zan arkadaşlar, Partimizin 
ideolojik-politik görüşlerini 
daha iyi kavramak, sindirrnek 
için etkin çaba göstermelidir
ler. Parti program ı , 10 yıl için
de çıkan yayınlarımızdaki te
mel önemde ve yol gösterici 
yazılar bir kez daha dikkatle 
okunma lı , degerlendirilm eli. 
Parti üyeleri Parti tüzügünü, 
M K, PB ve Genel Sekreterligin 
rapor ve kararlarını, diger m er
kezi düzeyde Parti belgelerini 
bir kez daha dikkatle incele
meli." 

1KSP'niri "eski" bir üyesi 
oldugumuz için RiyaAzadi ya
zarının istegine uyarak elim iz
deki mevcutyayın ve Parti dti
kümanlarını taramaya, tekrar 
gözden geçirmeye koyulduk 
VeTKSP oportünistkanadının 
yayın organı olan RiyaAzadi '
nin son sayılarının satır ara
larında PSKT-Roja Welat 
hattına, onun militanlarına, 
statükocu egilimlerin yaygın 
dili ve makyavelist metodlarla 
ucuz yollu, hırçın ve basit de
magojilerle dolu suçlamalarda 
bulunulduguna tanık olduk. 

Şimdiye kadar biz, PSKT -
RojaWelat olarak, bizeyönelik 
provakatif ve çirkefliklerle do
lu saldırıları devrimci agır
başlılık ve sorumlulukla boşa 
çıkartınayı başard ık. Yalan ve 
kaba demagojilere baş vurma
dan Parti gerçegimizi objektif 
olarak tartıştık ve tartışacagız 
da .. 1981 'den bu yana çe& i tl i 
konularda (örnegin, TKSP 
MK'nin saga kaydıgı, askeri 
politika, cephe ve güçbirligi, 
bagımsızlık ve özgürlük soru
nu vb.) basılı belge niteliginde 
görüşler ileri sürdük. TKSP 
oportünistleri ve özellikle Ge
nel Sekreter Kemal Burkay 
arkadaşı n bu görüşlere ilişkin 
verdikleri cevap, satır araların
daisim belirtilmeden: ''yılgın", 
"bozguncu", "hain", "dökün-

tü"vs. ya da sabık yazann m eş
h ur hikayeleri olm uştur. 

TKSP oportünistlerin, özelli
kle de Burkay'ın ideolojik mü
cadele adına karalama, yıprat
ma, çamur atma yolunu seçe
cegini bekliyorduk. Bunun için 
de bu davranışları bizim için 
şaşırtıcı, hayal kırıcı olmadı. 
Çünkü, onun ne denli kaprisli, 
bencil, duygusal ve olaylar 
karşısında sarsıntı geçirerek 
etkilendigini; Partimizde biz
den önceki ayniınalarda hangi 
mücadele araçlarına başvur
dugunu da biliyorduk. 

PSKT-Roja Welat hattına 
yönelik böylesi karalamalar, 
çamur atmalar karşısında bi
zim tutum uınuz, örnek, duygu
sallıkve tepkicilikten uzak, va
rolan sorunlarıınızı, hata
larıımzı deşifrasyonlara, pro
vakasiyonlaragirişıneden dev
riınci sorumlulukla tartışmak 
olmuştur ve olacaktır da .. Ama 
TKSP oportünistleri, resmilik 
kazanmış basılı görüşleri m ize 
verdikleri cevaplar daha 
degişik olmuştur . Riya Azadi 
yazannın istegine uyarak eski 
yayınları karıştırdık, bir hi
kayeye rastladık. Sözkonusu 
hikaye DengeKOMKAR'ın 54. 
sayısında "Deli Kavak'ın Hi
kayesi" adı altında yayın
lanımştır . Hikaye oldugu için, 
ne alıntı yapabiliriz, ne tümü
nü yayınlayabiliriz, ne de bi
limsel bir yorumla ele alabili
riz. Okurdan özür dileyerek, 
yazanmızın anlayabilecegi bir 
dil ile cevap vermek wrunda 
kalacagız . Yazar arkadaşımıza 
da metanetli olmasını salık ve
ririz. 

Yazar, hikayesindeTKSP sag 
oportünist yönetimi ve özelli
kle kendisini "Sibirya 
ormanından çam agaçlarına" , 
PSKT-Roja Welat militan 
larını da "Sibirya ormanında 
çama özenmiş Deli Kavak 'a", 
"çalı-çırpıya" benzetmekte
dir. Yazarımızın hayal gücü ge
niş usta bir edebiyatçı, duygu
sal bir &air, ama kötü ve bece
riksiz bir politikacı oldugunu 
pratik kanıtlamış , herkes de 
bunun farkına varmışt:ır. Tabi 
ki, zat-1 alinin dışında ... 
Okuyucu ve kendisi de biliyor, 
_güzel şiirler yazdıgını.. . 

Ömegin, 12Eylül 1980darbe
sinden b ir gün sonra yazdıgı ve 
üç dilde çevirisi yapılarak 
yayınlandıgı "Bizi Yalnız Bı
rakmayınız" şiirinin Avrupa 
ülkelerine yalvarıp yakardıgı 
aman ve merhamet diledigi bi
liniyor. Şiir biçim olarak m ük
kernel.. Duygularıyla h~reket 
eden şair! erin yara tabilecekle
ri harika bir melodram. Ama, 
söınürgeci faşist cuntanın bü
tün baskı , şiddet ve Kürt halkı
na yönelik soykırımiarına rag
ınen, halkının kurtuluş müca
delesini omuzladıgıru beyan 
eden bir partinin siyasal lideri
nin; beklenilen olaylar 
karşısında bu denli, -üç gün 
içinde altı kilo vererek
sarsıldıgı , karamsarlıga, 
yılgınlıga, duygusallıgakapıla
rak örgütünü direktifsiz bı
rakıp sagdan-soldan merha
met diledigi dünyanın hiçbir 
yerinde görülmemiştir. Bu 
yargı bizi sanatçılardan usta 
politikacı çıkmayacagı 
anlayışına götürmemeli. Peka
la devrimci sanatçılardan usta 
politikacıların da çıkt:ıgı bilin
mektedir. Ömegin: Alvaro 
Curıhal, Augustino Neto .. Sa
nat duygu ve düşünce işidir. 
Politika ise, duygusallıktan 
uzakakıl işidir. Politika da bir 
sanattır, ama duygusallıga 
karşı acıınasızdır. 
Yazararkadaşımızyazdıgı hi

kayede kendisini "çam" agacı
na benzetiyor. Kendisini 
b egenmiş ve belirli ölçüde ken
disini " putlaştırınayı" becer
m iş bir in sankendisini her şeye 
benzetebilir. Kıstas kendisi 
degil , başkaların kendisini 
benzetmesidir. Hani bir söz 
var: "Devrimci politikacılar, 
çam gibi saglam , meşe gibi 
esnek" olmalıdırlar . Yazar 
arkadaşımızise,ancakmeşegi
bi saglam , çamgibi esnektir. 

Ri ya Azadi yazarının önerisi
ne uyarak , R.Azadi sayılarını 
da karıştırdık 22-23. sayıda 
" Kürdistan 'ınekonomik ve so
syal yapısı ve devrim strateji
miz" başlıklı makalede, Kürdi
stan'ın ekonomik ve sosyal 
yapısının tahlili ve devrim stra
tejirnizin, Partim izin kuru 
luşundan önce, "hazırlıkdöne
minde" başlanıldıgı belirtile
rekşöyle devam ediliyor: 

H.Ahmet 
"1973yılındayurtdışındaRo

nahi Yayınları arasında arka
daşımız Hıdır Murat'ın 'Tür
kiye Şartlannda Kürt Halkının 
Kurtuluş Mücadelesi' adlı ki
tabıyayınlandı. K.itaptaKürdi
stan'ın nasıl emperyalistler ve 
bölge devletleri tarafından 
parçalandıgı ve bir sömürge 
haline getirildigi anlatılmakta, 
ekonomik ve sosyal yapı tahlil 
edilmekte, kurtuluş mücadele
sinin hedefleri ve ana ilkeleri 
belirtilmektedir. Kitapta Kür
distan'da sınıfsal yapıya ilişkin 
olarak geniş bir bölüm yer 
alıyor. * ( ... ) Bu göriişler daha 
sonra Özgürlük Yolu'nda çı
kanyazılarve diger çalışınalar
la geliştirildiler. Program, 'Mil
li Mesele'nin Evrimi, Dogu'da 
Feodalite ve Aşiret', 'Kürdi
stan'ın Sömürgeleştirilmesi ve 
Kürt Ulusal Hareketleri' ve 
bunlann yanısıra ÖZgürlük 
Yolu dergisinde yer alan veya 
kitap, broşür olarak yayınla
nan çeşitli yazılarda Kürdi
stan'ın ekonomik ve sosyal 
yapısı, devrimin yakın ve uzak 
hedefleri, temelgüçleri,dostve 
düşmanlan belirtilmiştir." 
Aynı yazıyadüşülen dipnotta 

ise şöyle deniliyor : 
"*Arkadaşımız tarafından ki

tabın ikinci baskısı için bazı 
düzeltme ve eklemeler 
yapılmıştı ne var ki bunlar 2. 
baskıya yetişmed i. Bugüne ka
dar kitabın 3. bir baskısı da 
yapılmadıgından bu düzeltme 
ve ekler kitaba alınamadı." 
(R.Azadi,S.22-23 ,abc.) 

R. Azadi yazarı, 1KSP pro
gramı, Özgürlük Yolu dergisi 
ve yayınları arasında çıkan ki
tap ve broşürlerdeki tahliller, 
"Türkiye Şartlarında Kürt 
Halkının Kurtuluş Mücadele
si" ve "Türkiye Şartlarına 
Aykın Bir Tez" adlı kitaplarda 
yayınlanan görüşler temelinde 
şekiilenerek geliştirildigini be
lirtmektedir. Dogru kabul ede
lim. Yine sözkonusu yayınlar
da " Kürdistan 'ın ekonomik ve 
sosyal yapısı, devrimin yakın 
ve uzak hedefleri , temel güçle
ri , dost ve düşmanlan belirtil 
miştir." demektedir yazar. Bu
konuda derin bir incelemeye 
girmegereginigörmedik,sade
ce "Türkiye Şartlarında Kürt 
Halkının Kurtuluş Mücadele-
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si" adlı kitabın "Dünyadaki 
Öteki Devrimci Güçlerle Iliş
kiler" bölümü ile Parti pro
gramının "MaocularFmperya
lizmin Uşaklandır" bölümünü 
okuduk. Yazılı belgeler yazar 
arkadaşımızıyalanlamaktadır. 
Söyle ki: 

"Sovyetler Birligi ile Çin 
arasmda taraf tutmak, bir ta
rafı savunup ötekine ciişman
ca hücüm etmek Türkiye şart
Iannda donkişotluktan başka 
bir fieY degildir." ~(H.Murat, 
TŞKHKM,Ronahi Y.s.159, 
abc.) 

"Maocular, dünyamızdaki 
tüm sorun lani<\ em peryalistle
rin yanında yer ahyor. Sosya
listiilkelere,devrimcivedemo
kratik güçlere saldanyorlar. 

''TKSP maoculugu işçi 
sınıfının ve halkların bir düş
manı olarak degerlendirir, 
maocu ideolojiye ve onun kö
tülüklerine karşı savaşırve onu 
teşhireder."(TKSP ,Yurt ve dü
nya görüşü; Progaram, 
s.34,abc.) • 

Riya Azadi yazarı, TKSP pro
gramı ve Özgürlük Yolu dergi
lerinde çıkan temel görüşlerin 
Ronahi Yayınları arasında çı
kan TŞKHKM kitabındaki te
mel belirlemelerin geliştiril
mesiyle oluştugunu belirtmek
tedir. Yine yazar bu yapıtların 
"temel güçleri, dost ve düş
manları" belirtigini iddia 
etmektedir. Yukarıda iki ayrı 
zamanda ve iki ayrı kitap ve 
broşürde yayınlanan "dost ve 
düşmanlan" birbirinden ayır
ma konusunda birbirini çürü
ten, birbiriyle taban tabana zıt 
iki ayrı görüş, iki ayrı politika 
görülmektedir. Birincisinde, 
maocular d~t olarak görü
lüyor; ikincisinde ise, "eski 
dostlar" düşman ve onlara 
karşı mücadelenin zorun
lugundan sözediliyor. 

Ronahi, TKSP'nin yayın 
organı olmadıgı, TKSP kurul
madan önce varoldugu için, 
biçimsel olarakTKSP ile ilişki
sinin olmadıgı düşünülebilir. 
Ne ki, R. Azadi yazarı, TKS P'
nin Kürdistan'ın ekonomik ve 

· sosyal yapısı, dost ve düşman
Iann ayırt edilmesi görüşleri
nin Ronahi Yayınlan arasında 
adı geçen iki kitabın belirleme
lerinden şekillenerekgeliştiril
digini iddia etmektedir. Peki 
bu iddia bu çelişkiyi nasıl orta
dan kaldırabilir? Bunun orta
dan kaldırılması, degişen ideo
loji ve politikanın yarattıgı çe
lişkinin çözümü özeleştiriyi ge
rektirnıiyormu? Açıktır ki ge
rektiriyor.. Ama 1 O yıllık Parti 
yaşamımız, arkadaşımızın tü
kürdügünü yalamak isteme
digini, özeleştiriye asla yanaş
madıgı ve yanaşmak da isteme-

digini bize kanıtlamıştır. Her
zamanki gibi, hata ve eksikli
klerimizin üzerine gidileme
miş, zamana ve dalgalanmaya 
bırakılarak alçak in işlerle işle
rin kotarılmasına gidilmiştir. 
Yineaynı makale ye birde dip

not düşülmüş. Esas ilginç olan 
yan, dipnot mantıgırun şifre
sinde yatmaktadır. Dipnotta 
" ... Kitabın ikinci baskısı için 
bazı düzeltme ve eklemeler 
yapılmıştı ne var ki bunlar 2. 
baskıya yetişmed i." (abç) deni
liyor. Yukarıda açıklamaya 
çalıştıgımızgibi Hıdır Murat'ın 
görüşlerinde bir degişiklik 
olmuştur . Bu degişiklikolumlu 
bir degişikliktir. Bu TKSP'ye 
de baglanamaz. Eger H Murat 
TKSP ideoloji ve politikasını 
savunuyor ve bu dogrultuda bir 
çabasarf ediyorsa -ki ediyor
o zaman yapacagı en dogru iş, 
takınacagı en dogru tavır, 
degiştirdigi ideoloji ve politika 
karşısında dürüstçe bir özeleş
tiri yapmaktır. Bu, alçak iniş
lerle, "kitabadüzeltmeve ekle
meler yapılacaktı" gibi kaça
maktarla geçiştirilemez. Kabul 
edelim ki, "düzeltme ve ekle
meler'' kitabın 2. baskısına ye
tişmedi. Kitap da basıldı.. . Bu
na ragmen, bu "düzeltme ve 
eklemeler" bir özeleştiri nite
liginde geliştirilm iş ayiı bir 
broşür olarak yayınlana: 
mazmıydı , Geride bıraktıgımız 
10 kadar koca yıl içinde bu 
degişiklik yapılamazmıydı? 
Eger istenseydi pekala yapıla
bilirdi! 

Yine Riya Azadi'nin 26. 
sayısında "Partimizin Müca
dele Anlayışı, Eksikler, Görev
ler" başlıklı yazıda , Partigerçe
gimizden uzak, oportünist-
brokratik anlayış aklanmaya 
çalışılıyor . Şöyle ki: 

''Partimizin kuroldugu dö
nemde Kürdistan'da örgütlü 
çalışma deneyi son derece 
zayıftı. Bir işçi sınıfı örgütüne 
gerek duyan insanların sayısı 
bile parmakla gösterilecek ka
dar azdı. Partimizin ilkmerkez 
komitesini oluşturan yoldaş
Iann bile ciddi eksiklikleri ve 
kimisinin zaaflan vardı." 
(R.A.S.26,s. 7,abç) 
Kemal Burkayarkadaş, "Boz

gunculara Şans Tarumayın" 
adlı broşüründe de, aynı inc:
Ierle (cümleler bile degiştiril
meden) , oportünizmin Parti
mizdeki oluşumu ve gelişimi 
konusundaki görüşlerimizi 
gerçeklerden uzak, kaba de
magojilerle karalamaya 
çalışıyor. Aynı İncilerin 2 yıl 
sonra tekrar gündeme getiril 
mesi, yazılması nedensizdegil
dir. Devrimci kamuoyunda 
TKSP'nin düştügü konum, 
TKSP içindeki çalkantılar bizi 

dogru görüşlerimizden dolayı 
aklamaktadır. Bunun önünün 
alınması için makarticilik ge
reklidir. Ve geregi yerine geti
rilmek için aslında mahküm 
olmuş ve tutunacak bir yanı 
kalmamış bu düşünceler te
krar,daha ucuzbir fiyatla piya
saya sürülüyor. 

Bu konu üzerinde tekrar te
krar du rm anın anlamınagerek 
görmüyoruz. K. Saleh yol
daşımız "TKSP'de Oportü
nizm ve Bir 'Beştiri' Üzerine" 
adlı kitabının" LeninistÖrgüt
lenme Sorunu ve Oportünist 
Ya . ··Ianmanın Oluşum ve Ge
li~ .m Süreci" bölümünde 
(s .'j8-78) bu konu üzerinde 
df: taylı olarak görüşümüzü 
y ı nsıtmaktadır. 

TKSP ayaktaymış 

Riya Azadi'nin 18-19. 
sayısından buyana "10. Yılda 
Daha Güçlü TKSP Için'' köşe
sinde bir çok konularda maka
lelerin yayınlandıgını belirttik. 
20. ile 26. sayılarda -tabanın 
gözünü boyamak için olsa ge
rek- TKSP'nin bir bütün ola
rakayakta oldugu, "panige" ve 
"atalete" düşmedigi vurgula
narakşöyle deniliyor: 

"_.Faşist rejim için çözülme
nin başladıgı bir aşamada 
örgütüm üz hem moral olarak, 
hem de mücadele yetenegi ve 
kitle gücü bakımından ayk
tadır, 10. yılınıbir hamleyılina 
çevirmek içingerekli olanakla
ra sahiptir." (RA.S.20,s.2,abç) 

"1984 Mart operasyonundan 
bu yana aldıgımız yaralara 
karşılaştıgımız çeşitli türden 
sorunlara, eksikliklereve hata
lara ragmen, şunu teredütsüz 
ve övünçte diyebiliriz ki örgü
tümüz bir bütün olarak 
şaşkmlıga, panige kapıimam ış, 
atalete düşmemiştir. Bu, 
herşeyden önce örgütümüzün 
ideolojik-politik hattının sag
lamlıgından, kadroların örgüte 
duydugu güvenden geliyor." 
(R.A.S.26,abç) 

Riya Azadi yazarı , "faşist re
jim iç!Jı çözülmenin başladıgı 
bir aşama" ile neyi kastediyor 
acaba? Rejimin çözülüp yerini 
1974'te oldugugibi bir"burju
va demokratik" düzene bırak
ınakla karşı karşıya oldugunu 
mu ima etmek istiyor? Herhal
de mültecilik ve "illegal" mü
cadele yazar arkadaşın canına 
tak etmiştir. Faşist rejim "çö
zülmeye başladıgına"(!) ve 
örgütlerinin "hem moral ola
rak, hem de mücadele yetenegi 
ve kitle gücü ookım ındanayak
ta" olduguna göre , "mücadele 
yetenek" leriyle eski mücadele 
yöntemlerinedönmehesapları 
yapılıyor herhalde ... 

Dogrudur yazar arkadaş. 
Örgütünüz bir bütün olarak 
ayaktadır. Ama Kürdistan'da 
degil, Avrupa ülkelerinin baş
kentlerinde.. MK kararlarına 
ragmen 4 yıldan beri Diyar
bakır mahkemelerinde savun
mayapılmamıştır. Mart 1981'
den beri ( ... ) MK üyesinin 
ülkeye gitmesikararıyerine ge
tirilmemiştir. Ortadogu 'ya 
üstlenme ve askeri örgütün ya
ratıhnası gibi "seri" taktik ka
rarlannız bile kagıt üzerinde 
kalmaktan kurtulamadı. (0-
kuyucuyu aydınlatmak için, 
burda bir parantez açalım: Bi
lindigi gibi TKSP içinde opor
tünist ve devrimci kanatları 
arasındaki iç mücadelenin 
boyutlandıgı dönemlerde, 
askeri politika ve askeri örgüt
lenme konusundaki görüşleri
mizin tabandaki yankılarını 
berteraf etmekiçin sagoportü
nist MK birtakım "seri" karar
lar aldı. Bunlardan biri de, 
askeri örgütün yaratılması ve 
Ortadogu'da üstlenme ka
rarıydı. Bunun için, bir kaç 
takımaskeri elbise diktiler, Ko
mutanlık için de iki MK üyesi 
arasında kıyasıya birmücadele 
başladı. Askeri elbiseleri giy en 
Partili militanlar ve komu
tanlıga soyunan iki MK üyesi 
bu karara belki samimi olarak 
inanmışlardı . Ama Avrupa'da
ki MK üyeleri, Parti tabanın-. 
dangelen soruları, "buyrun sizi 
Ortadogu'ya götürelim, o za
man gözlerinizle askeri örgü
tümüzün olup olmadıgını gö
rürsünüz" şeklinde avutarak 
yanıtlıyorlardı. Şimdi, o soru
larıyöneiten veelbiselerigiyen 
partililer, o elbiseterin neden 
dikildigini umarız anlayaca
klar.) Qrtadogu'daki MK üye
leriniz aileleriyle birlikte 
-diktirdiginizaskeri elbiseleri 
de valizlerine koyarak- ka
pagı Avrupa'ya attılar. Avru
pa'nın başkentlerinde herbiri
nin elinde birer çantayla 
kaldınınları arşınlıyorlar. 

Saga kaymış MK'niz ayak
tadır. Dogrudur! Hepsinin 
sagiıgı yerinde, yan yatıp der
nekçilik yapmaktadırlar. Av
rupa'ya yönelik düzenli yayın 
da çıkarıyorsunuz . Zaman za
man burjuva gazete ve televi
zyonlarında "arz-ı endam" da 
eyliyorsunuz. Avrupalı bir 
örgüt haline geldiginizin farkı
na varmadınızmı hala? 
BuyapınızlaPSKT-RojaWe

Iatsavaşçılarını-bütünmaddi 
ve manevi güçlüklerine rag
men- sınırlarda çarpışarak 
kahramanca hayatlarını yiti
ren, bir gü n aç birgün tokkarın
la sorumlulukları geregi yü
klendikleri görevleri yerine ge
tirmek için çırpınan yılmaz sa-
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DEVRİMCİ SÜREÇ, "BİRLİK'' SORUNU 
VE 

FAŞiZME KARŞI MÜCADELE PERSPEKIİFLERİ 

"Birlik" sorunu nasıl ele alın
malı? 

Günümüzde bir bütün olarak devrimci 
hareketin en fazla tartıştıgı konu, "birlik" 
sorunudur. Ve teoride "birlik"ten yana 
olmayan, onu şu ya da bu biçimdeama ha
raretle savunmayan P,arti, örgüt veya gu
ruba rastlamak da mümkün degil. Ayrıca 
bu yolda, "bomba gibi patlayan" ve fakat 
balongibi sönen, kendi anlayışı içinde gö
mülü !{alan "birlik" !ere, "birlik" girişimle
rine de tanık olundu. Ne var ki, yaklaşım
larda isabet olmadıgı için pratikte arpa 
boyu mesafe alınamaqı. Tersine atılan 
"adım" lar, birlik sürecini olumsuz yönde 
etki! edi, hatta ~eçici de olsa (ki, geçıcidir) 
bu sürecin öni.ınü tıkadı ve solun bırligine 
umut baglayan yıgınlarda hayal kırıklıgı
nayol açtı. 

:;;unu hemen belirtelim ki, Kürdistan ve 
Türkiye gerçeginde sol hareketin bölün
müşliıgünden, yaşanan sözkonusu olum
suz deneyimlerden hareketle, kitlelerin 
istemlerine, ulusal ve sosyal mücadelenin 
diyalektigine ragmen sol güçlerin asla 
"birlik" yapamayacaklarına hükmetmek, 
karamsarlıgakapılmakyada "herkes işine 
baksın" anlayışıyla işin içinden sıyrılmak 
çözüm degildir. Diger yandan bu tür ey
lemlerin, çıkarcı ve fırsatçı yaklaşımlarla 
birlik sürecini bulandırmayı temel politi
ka haline getirenierin işine yarayacagı da 
açıktır. O halde devrimci görev, degişik 
türden birliklerin perspektıflcrini bilince 
çıkarmak; bölünmüşlügün, dagınıklıgın 
nedenlerini, birliklerin önüne çıkarılan 
engellerin kaynagını açıga çıkarmayı ve 
bunları gerçekçi adımlarla bir bir te m izle
meyi hedeflemektir. Çünkü , "birlik" soru
nuna ivme kazandıracak bilimsel per
spektifler, ancak devrimci sürecin özelli
klerini kavrama ve birliksürecinin önünü 
tıkayan egilimlere karşı mücadele içinde 
ete kemige büründürülebilir. 

Bu bakımdan dogru olan, "birlik" soru
n unu, devrimcisüre cin bir ögesi olarak ele 

II 
almak, onu, geçmişin ögretlciligi ve "bir-· 
lik" yolunda atılan "adım"ların yaşanan 
deneyimleri ışıgında irdelemektır. Dev
rimcı sürecin özelliklerini ya11mızın bir 
önceki bölümünde degerlendirmiştik. 
Tekrar bu konuya dönmeye gerek yok. 
Geçmişin ögreticiliginden yararlanmak 
ise,geçm iş~· erçekçi bir biçimde degerlen
dirmeye baA ıdır. Bu, yerleşik halktabiriy
le "birlik" iye anılan siyasi birlik, cephe, 
güç ve eylem birliklerinin ko tarılınası için 
de gereklidir. Flbette ki, geçmişin tam ve 
dogru bir biçimde degerlendirilmesi, güç 
ve eylem birliklerinin önüne koşul olarak 
konulamaz. Bu anlamda dayatıcı oluna
maz. Ancak siyasi birlik tartışmalarında, 
cephe konusunda bu sorunun önemi 
yaasınamaz, gözardı edilemez. Çünkü 
geçmişin d. deAerlendirilm · ele-

mza erıı n ere ı ır . aldıki,faşizm 
arşısın a ugranı an a~r yenilgi, "birlik" 

çalışmalarını tıkayan egilımlerın geçmişe 
yönelmeye karşı dıkilmele ri ve bu anlayış
la sürece ket vuran tavırlarında ısrarcı ol
maları, sorunun önemini daaa bir artırı
yor. Işte, "birlik" yolundaatılan "adım "la
ra kaynaklık eden oportünist, faydacı ve 
günü birlik politikaları da bu baglarnda 
ırdeleyerek teşhir etmek mümkündür. Ve 
bu, tıkanan "birlik" çalışmalarına yeni 
perspektifierin getirilmesi , buna uygun 
pratik mücadelenin geliştirilmesi içın de 
zorunludur. 

"Birlik" yolunda atilan "adım"lar 
nesnel olarak neye hizmet edi
yor? 

"Birlik" yolunda atılan"adım"ların han
gi ihtiyaçtan kaynaklandıgını, neyi hede
fledi2ıni ve nesnel olarak n eve hizmet et
tigini kavrayabilmek için, öncelikle söz
konusu "birlik"lcrin "ne zaman ve hangi 
şartlarda" oluşturulduguna bakmak gere
ki~ 

Degerlendirmem ize konu olan "birlik"
ler, "birlik" girişimleri , zaman bakımın-
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Rüpt'l !O HOJA WELAT 

"illegal" deneyimler üzerinde somutlaştı
rarak kavramaya çalışalım: 12 Eylül son
rasında bir bütün olarakdevrimcı hareke
ti sarsan ideolojik, politik ve ör~tsel so
runların ve yeglenen "çözüm" yöntemle
rinin yarattıgı çatışma ortamında, degişk 
türden "birlik"lere, "birlik" girişimlerıne, 
cephelere tanık olundu. Küfdistan "Dört
lü' sü, FKBDC, HEYKAR , 6'lı, Siyasal 
Platform Toplantılan vb ... Açıktır ki, bu 
degerlendirmemizin boyutları birlik süre
cinde yer alan sözkonusu gelişme ve 
örgütlenmeleri tüm yönleriyle ırdelemeye 
el vermiyor. Bunedenlebiz, buyazımızda, 
-yukarıda da belirtigirniz gibi- sadece 
yaşanan "birlik" deneyimlerine kay
naklık eden anlayışların ortak özellikleri
ni ve sözü edilen örgütlenmelerin nesnel 
olarak neye hizmet ettigini açıga çıkar
makla Y.etınecegiz. Söyle ki : 

I-Sözkonusu "birlik''leri şekillendiren 
anlayıfların ortak özelligi, nesnel koşul
lann gözardı edilmesi ya da görmezlikten 
gelinmesi dir. Bu ise, herşeyden önce bu-

. !anık suda balık aviarnaya benzer. Bunun 
da ötesinde yapılmak istenen işin ciddiye
tiyle bagdaşmaz. Çünkü, iktidarı hedefle
yen örgütlenmelerin ciddiyeti, öncelikle 
ortaya çıktıkları şartların dogru bir biçim
de tahliliyle orantılıdır. Bu da, asgari 
koşullarda yaşanan sürecin belirgin özel
liklerini kavramaya baglıdır. Oysa sözü 
edilen örgütlenmelerin yaşanan süreç ve 
buna ebelik eden geçmiş karşısındaki 
tavıı:I~rı bu bakım dan önem li birgösterge
d ir. Ornegin FKBDC'nin Ortak Platform 
metninde konuya ilişkin olarak şöyle de
niyor: 

"Geçmişte hareketlerin ço2unlugu he
nüz oluşum halindeydi; temef görüşlerini 
geliştirme, oluşturma sürecinde idiler. 
Herkes kendi teorik görüşlerini pratige 
geçirmenin yollarını arıyordu. Guruplar 
arası yo~un bir rekabet egemendi. Tüm 
güçlerin rizerinde anlaştıgı uzunvadelibir 
program ve perspektifyoklugu, bir dizi ha
ta veeksiklereyol açıyordu. Halklarımızın 
güçlü birliktalebi bu ve benzerinedenlerle 
yerine getirilmedi." 

"Gelecegin devrimci mücadelesi ancak 
yakın geçmişin tarihi önem e sahip tecrübe 
ve deneyimlerinin üstünde yükselebilirse 
başanya ulaşacaktır." 

Ilk anda bu dizelere bakıldıgında, geç
mişten, geçmişin ögreticiliginden gerekli 
dersin çikarıldıgı ya da çıkarılmak isten
digi kanısı uyanıyor insanda!... Ne var ki, 
bu "ünlü" belirlem eler, özünde, günah çı
kararak tarihsel gerçekligin maskelenme
sini hedefliyor. Zira FKBD C, tarihi önem 
atfetttigi geçmişi teget geçerek ürünü 
oldugu nesnel koşulları bile görmezlikten 
geliyor ya da bunların üstünden atiarnaya 
çalışıyor. Ve bunun içinde, Türkiye ve Tiır
kiye Kürdistanı devrimci, demokratik 
giıclerinin, halklarımızın özlemini duv
dugu"birlik"leri yaratamam alarını m üca
delenin dogal bir gelişimi gibi gösteriyor. 
Dolayısıyla "oluşum" halinde olan ya da 
diger bazı örgütlerin ideolojik, politik ve 
ör~tsel yapılarından kaynaklanan ve 
degişik türden "birlik" leri dolaysız etkile
yen ayuka çıkmış hata ve yanlışlıklar 
olagan gibi gösteriliyor. Dahası, kökleri 
geçmişin derınlikleri ne kadar uzanan ha
ta veyanlışlann kaynagı, FKBDCdışında 
veyaorta yerde aranıyor. Bunların neden
leri, kaynaklandıkları saglı, "sol"lu an
layışlar de~ilmek, açıga çıkarılmak isten
mıY.()r,; ~ersın e yuvarlak ve pari~~ sözlerle 
geçıştirılın eye çalışılıyor. Hal boyle olun
ca FKBDC'nin, "geçmişin tarihi öneme 
sahip" hangi tecrübevedeneylerüzerinde 
iktidar m ücadelesini yükseltecegi ister is
temezkafalarda ~oru işareti yaratıyor. 

İkincisi ve en önemlisi, "geçmişte henüz 
oluşum hallnde olan, daha sonra "temel 
görüşlerini geliştirme" fırsatı bulan ve 
bunları " pratige ~eçirmenin yollarını" 
arayanlar kimlerdi. Ve bunlar, ıdeolojik, 
polıtik ve örgütsel yapılarıyla sınavı vere
bildiler mi? Vert'\iıedilerse (ki, vereme
dikleri açık} faşizm karşısında ugranılan 
yenilginin daha bir göze batırdıgı sorun
lar, anılan örgütleri yeni sorunlarla karşı 
karşıya, hatta yeni ideolojik, politik ve 
örgütsel arayışlar içine itmeyecek miydi? 
"Tehlike" çanları bu örgütler için de çal
mayacakmıydı? "Direnış Cephesi" nin et
tigi parlak sözlerin ışıgında bu soruları 
kendisine yöneltınesi ve yanıtlarını ara
ması gerekmiyormuydu? Kuşkusuz bu, 
FKBDC'nin ortaya çıktıgı somutşartların 
gerçekçi bir degeriendirmesi için zorun
luydu. Ancak "Direniş Cephesi" bunun 
üstünden atiarnayı yegledi. Ama yaşamın 
kendisi, FKBDC'nin geçirdigi deprasyon
lar ve çözülüşü1 bu ve benzerı soruları çok 
açık ve acı bır oiçimde yanıtladı. Dünün, 
bugünün habercisi oldugunu açıga çı
kardı. Q.evrimci sürecin,~cçmişin dogru 
de~erlendırılmesının ıktı ar mucadelesı
fil edefi e en or utlenmeler ı ın zorunlu 

nu unu azar z en 
b nem ı ö ~üdeet ı etıeceFıini hattasözko

."nusu or~ tlenmele ış eyslz kılacagını 
-FKBD deneyimiile-birkezdaha~ 
terdı. 

-uaTia ilginç bir örnek: HEYKARl !.. "Kür
distan Yurtsever Güçbirligi, Kürdistan 'ın 
Kurtuluşu Için Birlik" olan Hevkari 'nin 
siyasi birlik mi, cephe mi veya güçbirligi 
mi. voksa herücü n iındeverinı dolduracak 
bir "birlik"mi? Buna karar vermek 
oldukça güç. Iyisimi, bunu Hevkari 'nin 
kendi belirlemesinden kavramava 
çalıŞ<!lım : · · 

"Ulusal dmıokratik devrim hedeflerini 
programlaştıran güç ve eylem birligimiz, 
bir yandan bu program için mücadele 
ederken, diger yandan bunu gerçek an
lamıyla omuzlayabilecek bir cephe için 
koşUlları her yonden olgunlaştırmayı ve 
kendisini ulusal demokratik cepheye dö
nüştiirmeyi amaçlamıştır. Aynca örgütle
rimiz, güç ve e~lem birliginin, örgütler 
arasmda ideolojık görüş ayrılıklarının gi
derilmesi ve işçisınıfı hareketininörgütsel 
birliginin saglanması yolundaki çabalara 
katkida bulunacagı kanısındadır." (Hev
kari, Prog. s.2,) 
Bu "ünlü " belirleme, Hevkari "program
ları 'nın bütünlügü içinde degerlendirile
bilirse, onun(yani Hevkari'nin) ne 
olduguna karar vermek mümkündür an
cak!. (Fakat yukarıda belirtigirniz neden
lerden dolayı burada sözkoqusu " prog
ramlar"ın tartışmasına giremiyoruz. Bu, 
başka bir yazının konusu olabilir. Bu 
bakımdan sadece Hevkari 'nin ne tür bir 
birlikoldugunu açıga kavuşturmakla yeti 
nccegiz.) Ala Rızgari(program hazırlıgına 
katılmakla birlikte, programı imzala
mamıştır), KUK, PPKK, TKSP ve Te
ko~in ' in ortaklaşa hazırladı~ " ulusal 
demokratik devrim" programı ve demok
ratik halk iktidarını hedefleyen "Türkiye 
ve Kürdistan devrimci-demokratik güç
lerinin ortak cephesi için program önerı
si"nde mutabakat saglanmavan bir konu 
yok. Ve programaçısından soruna bakıldı 
gında imza koyan 4 örgütün kavnaş
mamasi için herhangi bir neden kalmıyor. 
Zira örgütler "birbirleriyle kaynaştıgı za-
man, mu ta bakata vanlan şeyler programa 
ankr, tartışmakonusuolan şeylerdeA il". 
F. En els Got. ve Erf 

örgütsel birliginin " , hem ulusal demokra
tikcephenin ve hem de"Kürdistan Yurtse
ver Güçbirligi"nin temelini atan bir "ör
gütlenme"dir. 

Işte böyle bir "birli_gin",yani Hevkari'nin 
10 sayfalık ' ~üçlü programında:') oluşum 
sürecine ilişkin toplantı tutanaklarında 
geçmişe , faşizm karşısında ugranılan ye
nilginin nedenlerine, yaşanan sürece ve 
Hevkari 'yi oluşturan örgütleriniçinde bu
l undugu somut koşullara ilişkin bir tek ke
lime bile yok!.. Hemde Hevkari'nin 
oluşum sürecinde anılan tüm örgütler cid
di ideolojik, politik ve örgütsel sorunlarla 
karşı karşıya olmasına ve aynı örgütlerin 
yaşadıgı deprasyonların, bölünmelerin, 
kaosun zaman zaman bizzatibi Hevkari 
platformuna yansımasma ragmen!. . Öyle 
ki, Hevkari konpedanlarından bazıları ik
tidara yürüyen bu birligi" (!) sorumsuzca 
ajitasyon ve propaganda malzemesi ya
parken dahi, bunun, hangi örgütsel yapı
lada ülke temeline ayak basacagını ya da 
kagıtüzerinde kalmaktan nasıl kurtula
cagını kendilerine bile sorma dürüstlügü
nü gösterememişlerdir. 
2-Hayatın canlı pratigi karşısında işlev

siz kalan sözkonusu ''birlik"lerin agır ba
san diger bir özelligi, onların, faydacı dar
gunıpçu, taktik veya günü birlik politik 
yaklaşımiann ürünü olması ve niyet ne 
olursa olsun objektif olarak kitlelerin 
"birlik" egitimlerini istismar etmeye hiz
met etmesidir. Yaşadıgımız süreçte d egişk 
türden "birlik''lerin, işçi sınıfını , Kürdis
tan ve Türkiye halklannı memnun ede
cegi, onların sempatisini kazanacagı bili
nenbir gerçektir. Ancak bu gü ne dek d en e
n en "birlik"lerde yanılgının büyügü , çö
zülmeye ve kısa sürede bitkisel yaşama 
girmeye mahküm olan aynı "birlik"lerin 
yarattıgı sonuçların gerek devrimci hare
kete ve gerekse kitlelere pahalıya mal ol
madıgı sanısıdır. Kaldı ki , bu işlerde baş 
rolü oynayan bazı örgütlerin tavırları 
açısındaq sorunu, salt bir yanılgı ile izah 
etmek de olanaksızdır. Çünkü "birlik" 
tüccarlıgı yapan bu örgütlerden bazıları 
soruna yalnızca taktikbir sorun anlayışıy
la, diger bazıları ise, statükolannı koru
mayı, varlıklarını sürdürmeyi, birbirlerine 
tutunarak sorunlarını aşmayı hedefleyen 
faydacı ve günü birlik bir politikayla yak
laşıyorlar. Kimi iyi niyetli örgütlerde bu 
oportünist anlayışiann dönderdigi çarkın 
dişlilerinetakılmış gidiyorlar. 

Birlik sürecini olumsuzyöndeetkileyen, 
hatta onun tıkanmasına kaynaklık eden 
bu anlayışlar, çogu zaman sürece ket vur
ma, onu bulandırma pahasına yer yer da
ha da ileri giderek kendi aralarında, "bir
birlerinin muhale!~tlerini tanımama, on
lara platformlarnit' yer vermeme ve on lan 
tecrit etme" üzerinde pazariıkiara oturu
yorveanlaşmaya çalışıyorlar!. . Fakat buna 
ragmen programlarda, bu mantıgıhkamu
fle edilmesi ihmal edilmiyor. Ornegin 
Hevkari'nin ulusal demokratik devrimi 
hedefleyen P.rogramında şöyle deniyor: 

"HEVKARI, bu ortakmücadeleilkelerini 
ve ortak amaçları benimseyen tüm yurtse
ver, devrimci ve demokratik örgütlere, go
rup ve kişilere açıktır." (Hev.Pro.s.4) 

Ne var ki. digerbazı "bjr]jk"lerde oldu~ 
_gibi, Hevkari güçlerinin çogunlugun u bir 
?-ra.ya getiren asıl sorun erogram degiT, 
da~urupçu, fayda cı ve statukocu anlayış
lardır. Ve bu anlayışlar açısından ılkelerın 
güncel politikaya feda edilmesi konu sun-
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da en ufak bir sakınca yoktur! Bunu, Hev
kari'nin toplantı tutanaklarında, bugün 
sürdürülen canlandınna görüşmelerinde 
ve bizzat hi Hevkari programında görmek 
mümkündür. Örnegin "birlik" havarisi 
kesilen TKSP oportünizmi, Hevkari'nin 
katanlması için parti programından bile 
"fedakarlık" yapabiliyor: 

''Tarihi gelişme, Kürt ulusal sorununun 
çözümünü iki biçimdekarşımızaçıkarabi
lir: 
"I .Kürt halkının başhcakendigüçleriyle, 

Türkiye'de genel bir devrim hareketini 
beklemeksizin, ulusal kurtuluş savaşına 
girişip bunu başarı ya ulaştırmasL 

"2. Kürdistan işçi sınıô da dahil, Türkiye 
işçi sınıfının birlik halinde başını çeke
cegi, halkların ortak birdevrim hareketiy
le gerici burjuva ve toprak sahipleri ikti
darının yıkılması, demokratik bir halk ik
tidarı oluşturulması." 

· "-.Bu degerlendirmeyi yaptıgımızda 
ikinci olanagm agır bastıgını, ulusumuzu 
daha kısa sÜİ'ede ve daha emin, kurtuluşa 
götürebilecegini görüyoruz." (TKSP 
Pro.s.14-15)(Abç.) 
Şunu anti parantezolarak belirtelim ki, 

yukanya aldıgımız ahntıları, Kürdistan 
devriminin stratejik hedeflerini tartışmak 
için buraya aktarmadık Sadece, statüko
nun korunması için "ilerleyen" opartü
nizmin ilkelerini güncel politikaya nasıl 
feda ettigini açıga çıkarmak istedik. Yu
karıdaki belirlemelerde görüldügü gibi, 
Kürdistan devriminin stratejik hedefini 
demokratik bir federasyona baglayan "i
kinci" çözüm biçimini savunan, hatta onu 
mutlaklaştırmak için kendini zorlayan 
TKSPoportünizmi, Hevkari programında 
ülkenin bagımsızlıgıru hedefleyen birinci 
çözüm yolunun ön plana çıkarılmasına 
evetdemekte bir sakınca görmüyor. Şöyle 
ki : 

"Kürdistan toplumu bakımından bugün
kü somut tarihi koşullarda gündemde 
olan ulusal demokratikdevrimdir. Örgüt
lerimizin üzerinde birleştigi program, bu 
aşamaya uygundüşenmücadeleveiktidar 
programı dır." 

"Bu amaçla bir araya gelerek oluştur
dugumuz Hevkari, aşagıdaki temel pro
gram hedeflerini benimsemiştir ve bu he
deftere ulaşmak için mücadele eder: 

"-Emperyalizmi kovmak, Türk sömür
geciliginin ve yerli işbirlikçilerinin ege
menligine son vermek ve Kürdistan De
mokratik Halk Cumt,\iriyetini kurmak;" 
(Hev.pro.s.2)(abç.) 

"-Bagımsız ve baglantısız bir politika 
gütmek; .... " (Hev .Pro.s.4 )( abç.) 

Oportünizmin belirsizlikleri "aşması" , 
" ilerlemesi" iyi bir şeydir, denilebilir. An
cak yaklaşımda isabet yok . Çünkü TKSP 
oportünizmine göre statükonun korun
ması için ideolojik , politik ve örgütsel her
türlü manevra mübahtır. Dolayısıyla "çö
züm yolları "nın yer degiştirmesi, -özel
likle bu aşamada- onlar için pek önemli 
degildir. Zira onlar, işlerini "bitirdikten", 
yani TKSP-Roja Welat'ın "işini gördük
ten" sonra bundanda çark etmenin yol
larını bulurlar. Zaten Hevkari pro
grannnın kendisi de buna m üsaittir. 
Bu"politika" ,dahaaçıkbirbiçimde Siya

si Platform toplantılarınayansıyarı. 6'lının 
tavınyla kendin i gösterdi. Orncgin 
28-29.3 .1984 tarihlerinde .. .'deki Siyasi 
P latform toplantısında, KIP ve PPKK me
selesi gündeme geldi, PPKK toplantıyı 

terk etti. 19-20 Nisan 1984 tarihleri 
arasında yapılan toplantıda TKSP ve 
TKSP-Roja Welat sorunu gündeme geti
rildi. TKP ve TKP- Işçinin Sesiyedektetu
tuldu. 6'lı bu toplantıya hazırlıklı , anlaş
malı gelmişti . Benimsedikleri güçbirligi 
metnine (metin , Roja Welat'ın 19-20. 
sayısında yayınlan mıştı) ragmen, Platfor
mu, tıkamak, dagıtmak kararındaydılar 
6 'lı taraftarları!. . " Gerekçe" I eri ise şöy !ey
di : 

''TKSP: ( ... )lKSP-Roja Welat, partimi
zin 10 yıllık gelenegine sahip çıkıyor. Bir 
örgütü iki güç temsil edemez. Bu ilkesel bir 
sorundur.( ... ) Ayrıca ismin de ötesinde 
TKSP-Roja Welat'ı birörgüt olarak kabul 
etmiyoruz.( ... ) Onlarvarsa bizyokuz." 

''TSlP: Bizce sorun, siyasal örgütü, mer
kez yapı olarak kimin temsil ettigidir. 
TKSP-Roja Welat eger başka bir isimle 
katılsaydı, olabilirdi. Arkadaşlar 
(TKSP-Roja Welat'tır kastedilen-RW) 
göriişlerinde haklı olsa bile, bu, sosyalist 
yasaDıga aykırıdır. Bu nedenle biz de bu 
platform da olmayacagu.'' 

'"'KP: BizTKSP-Roja Welat temsilcisi
nin katılmasından yana degilz. Aksi halde 
biz de bu platform da olmayız.'' 
''TIP~ TKP veTSlP'li arkadaşların göriiş

lerine katılıyonız. Ilkesel kararlara var
makzorundayız. Şekil sonıniarı hafife alı
namaz. TKSP diye birolgu var. Politik ter
cihlerde kararsızlıklara yer yoktur. ( ... ) 
Yarın başkaları da 'Bolşevik PKK' olarak 
buraya gelebilir. ( ... )" 

"PPKK: Partinin merkez çogunlugu han
gi taraftaysa onun tanınması gerekir. 
Yann başka birörgüt de gelebilir (kastedi
len, KIP ya da KIP....,.GBK'dir-RW). Bu 
nedenle biz de imzamızı çekiyonız.'' 
(Siy.Piat.Top.Notlan) 

6' lının diger üyesi TKEP de benzer ge
rekçelerle toplantıyı terk etmişti. Top
lantıya katılan örgütlerin çogunlugu ise, 
bu bölücü tavrınkarşısındayeralmış ve Si
yasi Platform çalışmalarına devam edil
~ı:si yolunda çaba harcamıştı. 

Oneelikle şunun altını çizmekgerekir ki, 
olay, TKSP-Roja Welat ve TKSP'ni ilgi
Iendirdigi kadar tüm sol siyasal örgütleri 
ilgilendiriyor. Ve örgütlerin büyük bir 
çogunlugu aynı ya da benzer sorunlarla 
karşı karşıya .. Örnegin, Ala Rızgari- Rız
gari, KUİ<-KUK Sosyalist Egilimi, 
PP,KK-KIP, TKP(B)-TSIP, T~.-TKP 
Işçinin Sesi, Kurtuluş-KurtuluşOr_gütü, 
vb :.Dahası, faydacı , dargrupc!l, Qa
zarlıkçı "politika"ların, ilkel ve duygusal 
tavıralışların sorun u, merkezi güçbirlikle
rinin, hatta sıradan eylem birliklerinin 
önüne engel olarak çıkarrriası ve sözkonu
su "birlik"lerin büyük bir bölümünde bu 
durumun , önemli bir işlev görmesidir. Bu 
bakımdan yaşanan deneyimler ışıgında 
sorunun açıklıga kavuşturulması gerekir. 
Çünkü bölünme ve saflaşmaların biçim
Iendirdigi degişik yapıların bir bölümüne 
çizgi çekmek ya da onları "eritmek" iste
yen reformİst ve oportünist anlayışlar 
esasta, "sosyalist yasallık", "MK çogun
lugu", "bir örgütün temsili meselesi" , "il
keli olmak" vb. "teori"lerle devrimci hare
ket içindeki ayrışmaları baskı altına al
mak, dolayısıyla sürece ket vurmak isti-
yorlar. · 

Oysa bilimsel gerçekler, u lusal ve sosyal 
devrim ierin yaşayan deneyimleri gurup 
çıkarlarını, Kürdistan ve Türkiye halk
larının temel çıkarları önüne koyan "ultra 
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sosyalistlerin" perva tanımayan bu gu
rupçu ve bölücü tavırlarını çok açık bir 
biçimde yadsıyor : 
Birincis~ 6'1ı mütefiklerin iddia ettigi gi

bi, "bir örgütün" ayn ayrı güçler tarafın
dan temsili sözkonusu degildir Dolayısıy
la TKSP oportünistlerinin, benzerdertler
den muzdarip olanların ve TKP odagında 
"siyasal tercihierin i" yapan ların id d i alan, 
herşeyden önce maddi dayanaktan yok
sundur. TKSP-Roja Welat temsilcisinin 
anılan toplantıda belirttikleri görüşler bu 
gerçegi bütün çıplaklıgıyla ortaya koy
maktadır: 

"Sorun çarpıtılmamalıdır. lKSP ve 
TKSP-Roja Welat arasındaki sorunlar, 
buraya taşınlmamah, platform tıkanma
malıdır. Sorun, kavramak isteyen örgütler 
açısından açıktır. TKSPiçinde mazisi geç
mişe dayanan bir ayrışma sözkonusudur. 
Ve bu mücadelenin her alanına 
yansımıştır. Bir örgütün farkh yapılarca 
temsili sözkonusu degildir. Sözkonusu 
olan, aynı örgütün bünyesinde ortaya çı
kansag ve sol kanatların temsilidir. Ayrış
ma ve saflaşma sürecini belgeleyen yazıh 
metinler bunun kanıtıdır. Bu anlamda, 
TKSP-Roja Welat, sol kanadın gerçek ve 
tek temsilcisidir. TKSP ise, parti içindeki 
ideolojik, politik ve örgütsel aynşmada 
sag kanadı temsil etmektedir. Onlarla 
böylesi platformlarda, -platformlan 
meşgul etmeden- ortak bazı şeyler yapa
biliriz. Partinin 10 yıllıkgelenegine sahip 
çıkma meselesine gelince: Geçmişin acı
masrı bir biçimde eleştirilmesi, siyasal 
çıkışımızın önemli bir nedenidir. Ama bu, 
geçmişi inkar anlamına gelmez. Ve hiç 
kimse devrimcilik adına bu nu bizden iste
yemez. Bu nedenle lKSP-Roja Welat 
olarak biz, geçmişin mirasına elbette ki sa
hip çıkacagız. Ve olumsuz yönlerini eleşti
rirken, olumlu yönlerini mücadelemizin 
deney kaynagı olarak degerlendirecegiz. 
Iştebazılannmsorunyapmakistedigiisim 
meselesi de kaynagıru buradan almak
tadır. Kaldı ki, bu, bu platformun çözecegi 
bir sorun degildir. Hayatın kendisi ancak 
bum çözecektir.'' (Siy.Plat.Top.Notları.) 

Görüldügü gibi sorun gayet açık. 6'lı 
blogıın iddialarının tersine "bir örgütü" 
ayrıgüçlerin temsili degil, geçmişin dogru 
ve yaniışı bünyesinde geliştiren mirasa da
yanan farklı siyasal yapıların temsili söz
konusudur. 

Ikincis~ "MKçogunlugu", "sosyalistya
sallık" vb. iddialardır. Fger bu iddialar, işçi 
sınıfı bilimi adına piyasaya süriilmeseydi, 
sadece güler geçerdik Gel gelelim ki, dev
rimci dünya görüşü adına sözkonusu 
iddialara sarılanlar yalnızca bununla da 
kalmıyor, bu yolda yeni "teori"lergeliştir
meye çalışıyorlar! Bu bakımdan sorunu, 
devrimci mücadelenin zengin deneyimle
rine baş vurarakaçıklıga kavuşturmak, bir 
bütün olarak devrimci hareketin gereksi
nim duydugu devrimci prensipleri açıga 
çıkarmak gerekiyor. Örnek bir olay: Vene
zuela'da, devrimci mücadelenin en zor!üı 
sıkintılı dÖnemınde Venezuela Komünıst 
Partısı ıçınde koku geçmışe uzanan iki 
·akim, aç ık tılr ~at~maya gırer . Bu akım
Iarın nıteliginıd ıdel Castro'nuıı-13 
Mart"ın 10. yıl öniımunde Ha\iiiil'il nı
'versıtesınde ya/t8ı tarıhı konu mas ın a, 
okudugu belge er erwgrene ım: . 

"Gerçekte VenezuelaKomunıst Partisi 
içinde iki önemli akım çatışmaktadır. 

' 'Bunlardan ilki, Parti ' nin tabanında 
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yalnaca küçükbir azınhk tarafından tutu
lan ama Politik Büro ve Merkez Komitesi 
üyeleri arasmda çok güçlü olan bir 
akımdır." 

"Digeri ise, Partinin çogunlugunca des
teklenen ama yüksek örgütlerin liderleri 
arasmda güçsüz kalan bir akımdır. Bu 
aklnun önderi, yalnız taktik ve plan 
degişinılerine karşı çıkmakta kalmayıp, 
tutulan devrimci mücadele yolunun güçlü 
bir eleştirisini de yapan Yoldaş Douglas 
Bravo'dur. 
"Apaçık ortadadır ki, bu aynhkların özü 

silahh mücadele sorunudur. VKPicindeki 
bir gurup lider, ta başlangıçtan beri silahlı 
mücadeleye karşı çıkmaktaydılar. 

''Hiç kuşkusuz, Yoldaş Douglas Bravo'
nun cezalandınlması, bu degişiklikterin 
başlangıcıdır. (D.Bravo, VKP MK'da 
yalna başına kahyor-RW) Bu adamlar, 
bütün mücadele biçimlerini kendinde 
toplamayıp, gerila ve taktik üniteleri n ey
lemlerini durduran yeni taktik devresine 
karşı çıkan herkesi, disiplin işlemleri yo
luyla susturmaya tasarlamaktadırlar."l.E.: 
Castro,Dev.lç.Sav.Kom.Den. Yar 
.Y-~46,47) 

MK'da, Partinin "yüksek örgütleri
nin lider leri" arasındaoldukçagüçsüz ka
lan bu devrimciakımı destekleyen F. Cast
ro, VKP sag kanat liderliginin en sert eleş
tirilerine hedef olmuştu. Işte, VKP sag ka
natliderligini mahkümeden, devrimci ka
nadadestegini açıkçailan eden F.Castro'
nun bu ünlü "söylevi" tartışmamıza ışık 
tutansomut ve ilginç bir örnektir: 

''Ve bizim için, devrimciler için -boz
guncular ve teslim olmak isteyenlere, 'ya 
ülkeni kurtar, ya Venezuela içinöl' diyen, 
bir grup teori şarla tam degil, bir savaşçılar 
grubu olan adamlar arasında bir seçim ya
parak- temel bir devrimci prensip ve 
ahlak sorunu olarak, bu savaşçılarla da
yaruımamızı açıklamamak olanaksızdı." 

"Hangi devrimci prensipler, düşünce ya 
da temeller adına bozgunculann; sagcı 
teslim olma yanlısı aklnun haklı oldugunu 
söylemeye zorunluyuz? Marksizm-leni
nizm adına nu? Biz asla onlann mark
sizm-leninizm adına haklı olduklanm 
söyleyemeyiz. Uluslararası komünist ha
reketadına nu?Yoksa,onun birkomünist 
partisinin liderlik sorunu oluşu mu bizi 
buna zorluyor? Bizim uluslararası komü
nist hareketten anladıgamız bumudur? Bi
zim için uluslararası komünist hareket, 
herşeyden öncekomünistlerin,devrim sa
vaşçıları mn hareketidir." 

''Bizim bildigimize göre uluslararası ko
münist hareket bir kilise, bir mezhep, bir 
mason Joeası degildir. Bizi herhangi bir 
zayıflıgı kutsal kılmaya, herhangi bir sap
ınada her türlü reformist ve sahte devrim
ciyle karşılıklı hayran h k politikası gü tıne
ye zorlam az." F.Castro,Age.s.59,62,63) 

Işte uluslararası omunıs are e e, 
tartışma konusu olan bir olay, sag kanat 
"MK çogunlugu"na karşı takınılan dev
rimci bir tavır ve "sosyalist yasallık" ... Ve 
işte, zevahiri kurtarmak isteyenlerin işçi 
sınıfı bilimi adına geliştirmek istedikleri 
"teori" ler! .. 

Bu anlamda, "siyasal tercihlerde ka
rarsızlıklara yer" olmadıgı dogrudur. An
cakbuyapılırken , dürüstçe yapılmalı, dev
rimci dünya görüşünün kendi tekellerin
de oldugu anlayışıyla hareket edilmemeli 
-çünkü "gerçekte onların tekel altina 
aldıkları reformizmdir"- ve siyasal ter-, 

cihler güçbirliklerinin önüne engel olarak 
çıkarılmamalıdır. Aksi tavır ve davranış
ların -bugünedek edinilen deneyimlerde 
de görüldügü gibi- "birlik" sürecini 
olumsuz yönde etkileyecegi, yıgınlann 
"birlik" istemlerini istismar edecegi ve bu
nalımı derinleştirecegi açıktır. 

Üçüncüsü, örgüt olup olmama sorunu
dur. Açıktırki,devrimcibirörgütolmakya 
da böyle birörgütü yaratmayı hedeflernek 
için, "ultra sosyalistler"in veya oportü
nistlerin tevecühünü kazanmak, onlann 
onayını almakgerekli ve zorunlu degildir. 
Dahası, bir örgüt (hangisi olursa olsun), 
reformizm in kuyruguna takılarakdevrim
ci olamaz. Ziradevrimcibir örgütolmanın 
kriterleri, devrimci dünya görüşüne, leni
nist örgüt prensiplerine, kararlı ve korku
s uz bir mücadele hattına sahip olmaktır. 
Ve dogası geregi sagve"sol" oportünizme 
karşı savaşı içerir, bu mücadele içinde çe
likleşir . Faşizme, sömürgeciligeve em per
yalizme karşı mücadelede örgüt olmanın 
asgari kıstasları ise, merkezi biryapıya sa
hip olmak ve düzenli politika üretebil
mektir. Bu ise, başkalannın örgüt olup ol
mamasına karar vermeye yeltenen akıl fu
karalarımızın siyasal platformlara yansı
yan tavırlarını yadsır. 

"Sırtlarında tek bir tüy olmayan"lann 
kendilerine rahatlıkla "karta!" adını vere
bildikleri bir ortam da, bazılarımn devrim
ci hareketin hakemligine soyunması pek 
şaşırtıcı degildir. Çünküvarlıklannı tehli
kede görenlerin bu ve benzeri "taşkın lık"
ları dogaldır{!) Dogal olmayan, "vatan", 
" millet" adına ve "birlik" tüccarlıgı mas
kesi altında siyasal ve demokratik plat
formları ipotekaltına almaya çabalamak, 
böylece A yada B örgütünü dışlamayı, sta
tükonun korunmasını amaçlamaktır. 
Hemde koltuk degnegi işlevini gören im
zalarla, reformist dayanışma vemakyave
list yöntemlerle birlik platformlarının 
önünü tıkayan "yeni prensipler" geliştir
meyi hedefliyerek !.. Açıktır ki, bu tavrı, 
salt kitlelerin "birlik" egilim lerini istismar 
etmekle de izah etmek olanaksızdır. Zira 
bu, reformİst taktik manevraların da öte
sinde, "birpireiçin biryorganyakmak"tır. 
Bölücülügün, işçi sınıfına ve emekçi yıgın
lara karşı sorumsuzlugun, ilkesizligin ka
b~ bir ifadesidir. 

3-Amlan ''birlik"lerin diger belirgin bir 
karekteri, ayn ayrı kümelenmeleri tahrik 
etmeleri ya da bilinçli olarak en geniş an
ti-faşist ve anti sömürgeci birlikleri en
gelleyici bir işlev görmeleri dir. 
Faşizme ve sömürgecilige karşı en geniş 

güçlerin birligi, Türkiye ve Kürdistan 
halklarının ortak çıkarlarıq.ın dayattıgı 
nesnel zorunlulukların bir geregidir. Ama 
buna ragmen, yurtsever ve demokratik 
güçlerin oldukça daganık ve heterojen bir 
yapıyı biçimlendirdigi ülkelerimiz 
gerçeginde bu işin üstesinden gelinmesi 
elbette ki kolay degildir. Fakatbunun böy
le olması, "yangından mal kaçırma" an
layışıyla oluşturulan "birlik"leri, "sosya
listlere özgü" dar çerçeveli "birlik" gi
rişimlerini, taktik ve günü birlik politika
ların ürünü olan odaklaşmaları haklı kı la
maz. Ne var ki, "birlik" yolunda atılan 
" adım"lar da, bu işlevi görmekten öteye 
gidernem işlerdir . Dolayısıyla , sözkonusu 
"birlik" ler, hayatın kendisi tarafından iş
levsiz kılınınakla kalmamış , aynı zaman
dabirlik sürecinin tıkanmasındabelirleyi
ci bir unsur olmuştur . 

Ancak sürecin acımasız ama agır ilerie
yişi karşısında varlık olmadan çözülen, 
kendi anlayışı içinde gömülü kalan "bir
lik"lerin yaşanan acı ve ögretici deneyim
lerine ragmen, aynı tavırlarla ve fakat da
ha inceyöntemlerle en basit evlem birlik
lerinin önüne çıkılıyor. 12 Eylül Eylem
biriii Platformunu bÖlen tavıriar (gazete
mizin 12 Eylül özel sayısında bu konuya 
deginilm iştir), lsveç'te "Türk ordusunun 
saldınsına karşı Kürt halkı ile dayanışma 
komitesi" girişimi veFAlmanya'da "Kür
distan halkına karşı savaşa son, idamlar, 
işkenceler durdurulsun, politiktutuklula
ra özgürlük, genel af" eylem "platform"u 
çalışmalarında başvurulan sekterlik ve 
dayatmacılık bu bakımdan ilginç örnek
lerdir. 

Evet, bütün bunlar faşizme, sömürgeci
lige karşı savaşta en geniş güçlerin birligi 
adınayapılıyor!.. Insanın "pes" diyesi geli
yor ... Söylenenler, yaıılanlar ve program
lara "derç" edilenlerle yapılanlar arasın
da korkunç bir zıtlık, terslik var.llginç bir 
örnekle sorunukavramaya çalışalım: 
- " ... TKP, itifaklar sorununa stratejik bir 
düzeyde baknuyor. O, ortak düşmana 
karşı hangi ~ç~erin bir aray~ ~lmesi g~
rektigini pek düşünmüyor. F.ger öyle 
düşünseydi, dostu-düşmanı iyi biçimde 
birbirinden ayarsay dı, Kürdistan ulusal-
demokratik güçleriyle, Kürt halkım n dev
rimci, ilerici gUçleriyle içtenlikle, uz u n va
deli bir 'birlik ve dayanışma' politikası gü
der ve onlan birbirlerine karşı kullanıp 
dagatmaya heveslenmezdi. Oysa TKP iti
faklar sorununa yalnızca bir taktik sorun 
olarak bakıyorve 'taktigi' de işte budur." 

"DevrimciDemokratlaragelince,yukar
danberi söyledigirniz gibi, onlanda böyle
sine bir dayanışmaya süriikleyen neden
ler, devrimci hareketin çıkarlan degil, dar 
grup çıkarlan ve yararcılık anlayışıdır." 

"Bu tutum, Türkiye'de anti-faşist bir 
cephenin oluşturulması çabalannda da 
göriilmektedir. TSlP'in son yıllarda üze
rinde ısrar ettigi, 'sosyalistlere' özgü, dar 
çerçeveli ve daha baştan birçok anti-
faşist gücü dışarda bırakacak, ayn küme
lenmelere yol açacak olan bir anti-faşist 
güçbirligi politikasına Devrimci Demok
ratlar da hevesle sanhnışlardır." (UDG 
Neden Hayata Geçmedi Bro. Özgürlük 
Yoluy. s.19,20,21) 

Görüldü gü gibi, dün bunları söyleyenler 
bugün pratikte yansıyan makyavelist ma
nevraları ile TKP, TSlP ve Devrimci De
mokratları da geride bırakıyorlar! .. Bu 
bakımdan kimlerin ne dediklerine degil, 
neyaptıklarınabakmakgerekiyor. Soruna 
bu perspektiften yaklaşınca, bloklaşma
ları, dayatmacılıgı meşru kılan hiç bir ne
den yok. Çünkü yaşanan ve yaşanmakta 
olan "birlik" deneyimlerinde ortaya çıkan 
kümelenmelerin hiç biri, demokratik bir
lik zemininde ortaya çıkmamıştır. Kaldı 
ki, bloklaşmanın kaçınılmazlıga, demok
ratik birlik hedefleri üzerinde olursa, bir 
zorunluluk halini alabilir. Ve haklıhgının 
ölçütü de budur. Siyasal platformçalışma
larını, benimsedikleri demokratik hede
flere ragmen çıkınaza sokan 6'lının tavrı 
bu bakımdan ilginç bir örnektir. "Birlik" 
adı altında en gen iş güçlerin birligi politi
kasına karşı işleyen bu ve benzeri blok
ların ya da güç ve tavır birliklerinin 
"haklılıgı" (!)bir yana, onların nesnel ola
rak nelere ve kimlere hizmet ettigi açıktır. 

Devam edecek 
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vaşçılarını , Roja Welat'ı, ülke
de sömürgeci faşist baskıların 
vahşeti altında yıgınlara 

ulaştırmaya çalışan militanları . 
-sayıları bir avuç da olsa- , ka
prislerinizi tatmin etmek için 
bir kalemde "yılgın", "karam
sar", " inançlarını yitirenler", 
" karyerist", "kal! eş" vb. ilan 
edeceksin ve bununla Avrupa 
başkentlerinde devrimcilik 
yaptıgını iddiaetmeyekalkışa
caksın . Böylesi bir anlayış han
gi devrimci partide görülebi
lir? 

Genel Sekreter arkadaş , "te
redütsüz veövünçlediyebiliriz 
ki örgütüm üz bir bütün olarak 
şaşkınlıga , panige kapılmamış 
atalete düşmemeiştir. " (abç) 
diyor. Ve bunu her zaman 
oldugıı gibi Partinin ideolo
jik-politik hattının sag
laınlıgına baglamaktadır. 

Bunu açıkyüreklilikle Genel 
Sekreter arkadaşa soruyoruz. 
Gerçekten bu yazdıklarımza 
inanıyormusunuz? Eger bu ka
dar olay ve gelişmelerden son
rabirazcıkdaolsa devrimci dü
rüstlügünüz kalmışsa, bunun 
cevabını verme cesaretinde 
bulunursunuz. 

Evet, e ger panige ve bunalıma 
girmemişseniz -özellikle de 
siz- son MK toplantısında 
mevaıt MK ile iş yapılamaya
caga gerekçesiyle neden Parti
den istifa etmeye kalkıştınız? 
Istifa dilekçenizi verdikten 
sonra toplantıyı terk ettiniz. 
Baş danışmanınız, görevinize 
"sulanarak" dilekçenin gün
deınleştirilmesini istedi. Diger 
MK üyeleri bu öneriye sert tep
ki göstererek, size dilekçenizi 
geri almanız için yalvarmaya 
yakarmaya başlamaları sonu
cu, "tarihi" dilekçenizin Parti 
arşivinde kaJması ve gelecek 
kongrede MK listesini tek 
başınıza seçmeniz koşuluyla ve 
bu yetkinin de verilmesi ve de 
kararlaştırılmasıyla tekrar Ge
nel Sekreterlik görevinizi ka
bulettiniz. Buyrun bunun aksi
ni ve "övünç" kaynagınızı 

ispatlamaya çalışın ! Hodri 
meydan ... Bu kadarı bileiçinde 
bulundugunuz ideolojik keş

mekeş, politik ve örgütsel bu
nalımı açıklamada yeterli 
degilmidir? Bu tutumunuz bile 
PSKT-Roja Welat hattını dog
rulamıyormu? 

Devrimcilikdürüst 
olmayı gerektirir 

Yıgınların m ücadelesini 
omuzlamak, belli sorumlulu
klanyüklenmek demektir. So
rumi ulugunu ve gelecegini 
düşünen bir hareket, devrimci 
ajitasyon ve propagandayla 
kaba demagoji ve makyaveliz
,m_i birbirinden ayırt etmesini 

bilmelidir. Ideolojik mücadele 
adına makyavelizme, çıgırt
kanlıga baş vurmak, devrimci 
dürüstlügü bir yana bırak
maktır. Herşeyden önce dev
rimcilik dürüstolmayı gerekti
rir . 

TKSP sag kanat oportünistle
ri devrimci dürüstlügü elde bı 

rakmada , olayları ters-~z 
etmede Türkiyeli hareketlere 
taş çıkartmaktadır . Bir yandan 
başkaJan na demokrasi ve dev
rim derslerin i vermeye 
çalışıyorlar, diger yandan 
" hasımlarını" ( ! ) yıpratmak 
için her türlü mücadele meto
duna ba şvurmayı kendilerine 
mübah görüyorlar. 

Riya Azadi 'nin 24. sayısında 
" Yanlış Yollardan Zafere Van
lamaz" başlıgının ilk girişinde 
şöyle deniliyor: 

"PKK üzerine kitabunız Apo
cu saflarda bir panik yarattı. 
Apocu şefler, kitapta yeralan 
eleştirileri ele alıp ceva
plandırmak yerine küfiir, 
çarpıtma, karalama dolu bir 
kampanya açtılar. Bu nitelikte 
bir de broşür yayınladılar." 
(abç) 
Başkalarına bu konuda ders

ler vermeye bayılıyorsunuz 
sayın Burkay arkadaş, bunu 
yapmadan önce dönüp kendi 
durumunuza da bir göz 
atmanız gerekmezmiydi? Ha
ni, bir halk deyimi var: Bir kez 
de olsa, egri otur dogruyu ko
nuş ! TKSP saflarında ayrışma 
ve saflaşmadan bu yana 
PSKT-Roja Welat hattının 4 
broşürü, 5 sayı gazetesi ve 
sayısız b ildirileri çıktı. Sizin bu 
görüşlere verdiginiz yanıtlar 
nasıldır acaba? Bunun da ce
vabını biz vermeye çaJışalım : 

Denge KOMKAR'ın 54. 
sayısında "Deli Kavak'ın Hi
kayesi", Riya Azadi 'nin 
18-19. sayısında yayıplanan 
" 9 .Kurulu ş Yıldönümü" üzeri 
ne konuşmanız (bu konu üze
rinde durma geregini gör
müyoruz . Murat Sipan yol
daşımız , Roja Welat 'ın 15-16. 
sayısında sözkonusu yazımza 
cevap vermiştir) . KOMKAR 'ın 

6. Kurultayı 'na gönderdiginiz 
mesajda da şöyle diyorsunuz: 

"Geçen birkaç yılda inanç
larını yitirenler, karamsarlıga 
düşenler ve dökülenler de 
oldu. Kendi sonlarını dü
nyanın sonu gibi göstermeye 
katkışan bu kişiler artık geri
lerde kaldılar. Bugün artık 

onların yapabilecekleri tek 
şey, kaçırdıldarı trene taş 
atmaktır. Bizim ise yükümüz 

· agır, yolumuz uzurL Birkaç 
yılgına, bozguncuya ayıracak 
fazlavaktimiz yok. Onlarıyitir
dik diye üzülmeyiz. Gelecegi 
belirleyecek olan kitlelerdir, 

milyonlarca halktır. Gözleri-· 
mizi kitlelere çevirelim" (K.
Burkay, R.A.S.25,abç) 

Surkay arkadaş , KOMKAR 
Kurultayı 'na gönderdigi me
saj la hızını alarnam ış olacak ki , 
R.Azadi'nin 26. sayısında yine 
PSKT-Roja Welat hattına iliş
kin çala kaJemiyle çamur 
atmaktadır. Şöyleki : 

"Ama bu zordöneminkoşul
larına ayak uyduramayıp 
yılgınlıga düşen ve sudan ge
rekçelerle kenara çekilenler, 
yine hırs ve karyerizmin de 
etkisiyle pusulayı şaşıranlar 
oldu Bunu da dogal karşıla
mak gerekir. Böylelerin sayısı 
örgütümüz içinde küçük bir 
yüzdedir." (RAS.26, abç) 

' PKK, kitabımza "küfür", 
" çarpıtma", "karalama~'yla ce
vap verm işse, peki PSKT- Ro
ja Welat görüşlerine, siz nasıl 
cevap veriyorsunuz sayın B ur
kay arkadaş? "Hain", "yılgın ", 
" inançlarını yitirenler", " ka
ramsarlıga düşenler", "treni 
kaçıranlar" , "kalleş", "boz
guncu" vb. vb. vb. Peki bu inci
lerinizin uzaktan yakından 

ideolojik mücadeleyle ilişkisi 
varmıdır? Bunlar küfür, 
çarpıtma, karalama, çamur 
atma degilmidir? Bunların 
gerçeklerle bagdaşan yanı ne
dir? Böylesi kaba demagojiler
le, makartici yöntemlerle ta
banı nezamana kadar inandı
rabilirsin iz? Kendiniz bu çir
kin iftiralarınıza gerçekten 
inamyomusunuz ki, tabanı 
şartlandırarak bu ineilere 
inandı rm aya çalışıyorsun uz? 
Karşınızdakine çuvaldızı 

batırmadan önce , igneyi ha
fifçe kendinize dürterseniz, ne 
yaptıgınızı ve ne yapmak iste
diginizi daha iyi anlamış olur
sunuz .. . 

Kemal Surkay arkadaş dev
rimci dürüstlügü , mütevaziligi 
unutmuş artık O, dost güçleri, 
müttefikleri dahi düşman sa
flarında sayacak kadar gözü 
dönmüş hırçınlıklarla he
zeyan4ır , histerik nöbetleri 
geçirmektedir. Girdigi bu dö
nüşü zor, talihsiz yol onu oksi
jen çadırına götürecek. Bir po
litikacı kaprislerini, kinini, 
hırçınlıgını yenerneyince 
d ogaJ olarak gidecegi yer b atak 
olacaktır . Onu, oportünistlerle 
giriştigi talihsiz itifaktan dön
dermek için çok çaba sarf ettik. 
Ne yazık ki , bukonuda 
başarısız kaldık. . Tabi ki, onun, 
o yanı agır bastıgı için ... 

Kemal Surkay arkadaşın 
PSKT- Roja Welat militanları
na ilişkin dizdigi incileri satır 
satır ele alarak cevaplamaya 
çalışaJım . 

1 
1 :" Geçen birkaç yılda 
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inançlarını yitirenler, karam
sarlıga düşenler ve dökülenler 
de oldu." 

Kemal Burkay, PSKT-Roja 
Welat hattını "inançsız" lıkla 
suçlamaktadır. Bu, çokagır bir 
suçlamadır. Böylesi bir suçla
maen azından kanıt gerektirir. 
Kafasına eseni söylemek ya da 
yazmak bir devrimci politikacı 
içinson derece gayri ciddiligin 
ifadesidir. 
"lnancınıyitirmek"herşeyini 

yitirmek demektir. Oysa bizim 
siyasal olarak varlıgımız, bu 
sayımızın çıkışı , bu poJemigi
miz bile siıin o agır itham
larınızı, dolayısıyla partinizin 
görüşlerini yalanlamaktadır. 

Dolduruluşa getirilerek, 
hırçınlıkla kaJeme sarılmadan 
önce biraz geniş düşünmesini 
salık veririz arkadaşımıza .. 

Inançlı ve inançsız insanlan 
birbirinden kolayca ayırtede
bilmesi için de birkaç soru 
arkadaşımıza yöneltmek zo
rundayız : " Inancını yitiren" 
insanlar, sınırları çarpışarak 

geçmeyi göze alabilirlermi? 
Inançsız insanlar işkencelerde 
direnebilirlermi? Inançsız 
insanlar, günde 10 saat çalışıp 
kazandıgını, çoluk-çocu
klannın rızkından keserek 
örgütüne yardımda bulunabi
lirlermi? Inançsız insanlar, 
birgün aç birgün tok gezerek 
yayın orgamnı satıp parasını 

düzenli olarak gönderirlermi 
hiç? Inançsız insanlar örgütü
ne kendi paraJarıyla dizgi alet
lerini alırlarm ı? Inançsız 
insanlar, işlerinin dışında 
örgütlerini maddi olarak güç
lendirmek için tatil günlerini 
çalışarak geçirirlerınİ hiç? 
lnançsız insanlar, yoldaşlarını 
faşist cuntaya kaptırmamak 
için .kendi hayatını tehlikeye 
atarak, yoldaşını arabasının 

bagajına koyup sınır geçmeyi 
göze alab"Jirlermi? Evet, eger 
bu çalışmaları inançsız insan
lar yapıyorlarsa, inan~lı insan
lar ne yapıyorlar, buniın da ce
vabını siz veriniz sayın Surkay 
arkadaş?! Maddi manevi her 
türlü fedekarlıktan kaçın
mayan ve bu çalışmalanyapan 
insanları inançsızlıkla suçla
mak, apolitikligin , gözüdön
müşlügün yarattıgı bir gaftır . 
Bu ithamınız, yoldaşlanmızın 
mücadelesine, hele hele 
üstlendigi görevi yerine getir
mekiçin , düşman kurşunların
dan kurtulamayarak yaşamını 
yitiren Halil (Ahmet Alkan) 
yoldaşımızın anısına , mücade
lesine saygısızlık degilmidir? 

" Karamsarlıga düşenler" bu 
işleri yaparlarını ? Hayı r. Ka
ramsarlıga düşenler köşes ine 
çekilir, " bagımsızlaşma"y ı ge
liştirmek için örgütlü mücad e-
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i eye karşı çıkar." Bu işlerin so
nu olmayacaginı" yayar. Liki
dasyonu savunur. Günümüzde 
bunun örnekleri o kadar çok
tur ki, bu kadarını bile görme
mek siyasi körlük tür. 

Burkay arkadaş! Iyi bir ede
biyatçısınız, şairsiniz, bu konu
da haddim olmayarak size bir 
hikayeyi hatırlatmak istiyo
rum. Muhakak ki okumuşsu
nuz. Hikayeleri de çok seviyor
sunuz. Bilmem, Anton Çe
hov'un "Gusev'' adlı hikayesi
ni anımsiyormusunuz? Hani, 
hikayede savaşsırasındaciger
i erindım hastaianmış askerleri 
terhis ediyorlar. Onları bir ge
mi ile Rusya'ya gönderiyorlar. 
Hastalar arasında kendisini 
begenmiş, diger hastaaskerleri 
hor gören akıllı geçinen Pavel 
Ivaniç diye bir papaz vardır. 
"Bilgin" Pavel Ivan iç ile köylü 
asker Gusev arasında tatlı sert 
sohbetler sürer. Pavel Ivaniç, 
diger askerlere, Gusev'e: hepi
niz öleceksiniz, hiç biriniz Ru
sya'ya sag varamazsınız. Be
nim cigerlerim sag!amdır, 
öksürügüm midemden gelir. 
Içinizde varsa varsa bir ben sag 
varırım . Sizler zavalısınız vs. 
der. Bu sözlerden üç saatsonra 
Pavel Ivaniç'i bir çuvala koya
rak denize, köpekbalıklarına 
yem atarlar. Bu hikayeyi size 
hatıriatmakla şunu söylemek 
istiyorum : Aldatmak kötü bir 
meslektir. Kötüolmaklabirlik
te başkalarını aldatabilmek bir 
beceri, bir akıl ve yetenek işidir 
de .. Ama akıllı ve becerikli 
geçinmek ıçın, başkalarını 
aldatmak adına insanın kendi 
kendisini aldatması zavalılıgın 
bir ifadesidir. 

2 : "Kendi sonlarını dünyanın 
sonu gibi göstermeye kalkışan 
bu kişiler artıkgerilerde kaldı
lar. Bugün artık yapacakları 
tek şey, kaçırdıları trenetaş at
maktır." 

Kendi sonumuzu dünyanın 
sonu gösterme diye bir derdi
miz olmamıştır. Kaldı ki, biz 
varız, henüz sonumuz da gel
miş degil. Tavuk uyurrüyasın
da darı görür ... Ikibuçukyıldan 
beri PSKT-RW, dagıldı, bitti 
hülyalarıyla avunageldiniz. 
Bizleri her yıl sorunlarını aşa
rakdaha güçlü görmeniz, hayal 
dünyanızı alt-üst ederek 
ümitsizlendiriyor sizi. Bunun 
için de son kozlarınızı o eski 
pasianmış demagojik si
lahınızla oynamaya çalışıyor
sunuz. Ama nafile ... 

Surkay arkadaş eger TKSP 
içindeki siyasiyaşamımızın so
nu diye bunu kastetmek 
istiyorsa , yine kendisini 
aldatıyor. TKSP içinde belli 
arkadaşlarımızın siyaset yap-

ma hakkını gasp ettiniz, ama 
Kürdistan'da siyaset yapma 
hakkımızı f~st diktatörlügün 
bileengelleme gücü yoktur. 

Kaldıki TKSP içinde belli 
arkadaşlarımızın siyasiyaşam
larının sonu, oportünist-bro
kratik çürümenin de baş
langıcı oldu. Bugün 
PSKT-RW hattı, TKSP'nin 
tek devrimci alternatifi olmuş
tur. Bunun böyle oldugunu 
şimdi kabul etmeseniz de, pra
tikvezamansize bunukabulle
tirecektir. 

Kaçırdıgımız trene gelince, 
hayal dünyanızgeniştir,gerçe
klerden uzak zaman zaman 
fantazilere kaptırıyorsunuz 
kendinizi .. Bir trenin lokomo
tifine binmiş acemi bir maki
nistsiniz. Bindiginiz tren, elek
tiriklidir ve Viyana, Paris, 
Bonn, Stockholm arasında se
fer yapmaktadır . Bu trenle 
Kurtalan 'a gidemiyeceginizi 
anlarnalısınız artık . Kaldık i bu 
tren bile çoktan denetiminiz
den çıkmıştır. MK'den istifa 
etmeniz bile bunun kanıtıdır. 

3 :"Birkaç yılgına, bozgun
cuya ayıracak fazla vaktimiz 
yok. Onları yitirdik diye üzül
meyiz." 

Bunu demekle bile ne denli 
aciz oldugunuzu bilmem 
anlıyormusunuz? Farzedelim 
ki biz "yılgın" ve "bozgun
cu"yuz(!), buna ragmen görüş
lerimizi objektif olarakeleştir
mek, kamuoyunu aydınlat
mak, "ipligimizi pazara çıkart
mak" sizin gibi bir "devrimci"
nin boynunun borcu olma
malımıd ır? Bunu yapacagınıza 
karaçalma, küfür etmeyle yeti
niyorsunuz. Dogru mücadele 
etme yöntemiyle hareket ede
mezsiniz. Çünkü Parti gerçegi
miz, yaşanan olaylar bizleri 
dogrulamaktadır. 

4:''Ama bu zor dönemin 
koşullarına ayak uyduramayıp 
yılgınlıga düşen ve sudan ge
rekçelerle kenara çekilenler, 
yine hırs ve karyerizmin de 
etkisiyle pusulayı şaşıranlar 
oldu." 

TKSP oportünistleri, bozuk 
bir plakın aynı nakaratı tekrar 
tekrarsöyledigigibi, dönüp do
laşıp aynı karalamalarını te
krarlamaktadırlar . Dönemin 
güçlügü, olayların ve sorun
ların büyüklügü ve görevden 
kaçmak için açık mücadeleyi 
başlatmadıgımızı ve de köşe
ınize çekilip "hayatımızı" 
yaşamak içinde bu yoluseçme
digimizi , Türkiye ve Kürdi
stan'da sol siyasetle ilgilenen 
herkes bilmektedir. TKSP üye
leri de bu gerçegi böyle bilmek
tedirler . Ama TKSP oportünist 
r \ 

yönetimi bir kere devrimcileri 
karalamak için başlattıgı bu ta
lihsizdemagojilere kendilerini 
ve tabanı inandırmak için, aynı 
n akaratı temcit pilavı gibi ısıtıp 
ısıtıp öne sürüyor. 
K Burkay, "sudan gerekçeler

le" kenara çekildigimizi iddia 
etmektedir. ~rçekler acaba 
onun iddia ettigi gibi o kadar 
basitmidir? Parti MK'nin saga 
kayışı, onların bu zordönemde 
mücadeleyi gögüsleyemeyece
kleri -ki aynı şeyleri siz de be
lirtmiş ve istifa etmeye 
kalkışmışsınız. Ama siz bu ko
nuda da dürüst davran
mamışsınız. Oportünistlerle 
uzlaşma k, onlardan daha fazla 
ödün koparmak için, devrimci 
mücadele yerine uzlaşma ve 
şantajyolunu seçmişsiniz. Par
ti içindeki konumunuzu ve ye
rinizi koz olarak kullanıp, iste
diginizödünü,yanigelecekteki 
Kongre'de MK listesini tek 
başınıza seçmeniz yetkisini 
aldıktan sonrayerinize oturup 
susmaya başladınız-, aportü
nizınİn ideoloji, politika ve 
örgütümüzde yarattıgı tahri
batlar, cephe ve eylembirligine 
yanlış yaklaşım, askeri politi
ka, özgürlük ve bagımsızlık 
meselesi vb. bütün bunlar "su
dangerekçeler"midir? Peki siz 
böylesi "sudan gerekçeler" e ne 
şekildeyanıtlarverdiniz? Kon
gre, konferans önerisinde bu
lunduk. Yok dediniz. Bize iliş
kinaldıgınız kararlarla birlikte 
görüşlerimizin de tabana iletil
mesini, bunun geregi 
yapıldıgında kongreye kadar 
bekleyecegiz, demiştik. Bu 
önerimizi de red ettiniz. Biz 
açık mücadeleyi başlattıgımız
da, bizi "yılgın", "kaçkın", 
"hain", "karamsar", "bozgun
cu" vb. ucuz ve kolaycı bir 
mantıkla, Parti tarihimizi, geç
mişi ters-yüz ederek suçla
maya çalıştınız. Bize yönelik 
tasfiyelere giriştiniz. Bu olup 
bitenler henüz hafızalardan si
linmedi. Durumun böyle 
oldugunu bildiginizhalde nasıl 
olur da gerçekleri ters-yüz 
ederek, aynı gazeli daha bir üst 
perdeden okumaya kalkışıyor
sunuz? Bu kısık sesie, aynı ga
zeli okuyamayacagınızı neden 
birtürlü anlamak istemiyorsu
nuz?! 

Partimizin leninist birliginin 
sag!anması için Nisan 1983'te 
5 temelmaddede görüşleri m izi 
belirterek size öneride bulun~ 
duk (bak. KSaleh, TKSP'de 
Oportünizm ve Bir 'Eleştiri' 
Üzerine, s.3 12-31 7) . Sizin ce
vabınız, biz o defteri kapattık, 
"isterseniz kitabınızı götürün 
bahnhoflarda satınız" oldu. 
Bütün bu yapıcı ve sorumlu 
davranışlarımızı hep kötüye 

~ . 

kullanmak, tabanı şartlandır
mak için elinizden geleni yap
maya çalıştınız . Ve sonuçta 
"şaşkın ördege" dönerek esas 
pusulayı şaşıranlar dasizoldu
nuz . 
.. 5:Böylelerinin sayısı örgütü
müz içinde küçük bir yüzde
dir." 
Yıllarca tabanı "üçkişidirler" 

diye aldatmaya çalıştınız. Ama 
tabanmücadelenin heralanın
da PSKT -RW militanlarıyla 
karşılaşınca, siz oportünistler 
de, taktik degiştirmekwrunda 
kaldınız . Artık üç kişi anlamı
na da gelebilecek (tükürdügü
nüzü asla yalamadıginız ve 
kendi kendinizi aldatmak için 
gerçeklerle bagdaşmayan, ama 
gene de ufak bir umut olan) 
örgüt içinde "küçük bir yüzde" 
olduk. Bakalım ilerde hele 
"ne" olacagız? 

Sonuç: 
ı 

TKSP oportünist yö-
netimi, Partimizde yaratılan · 
tahribatların ve Partimizin bö
lünmesi nin tek sorumlusud ur. 
Aynı yönetim, şimdi daha 
degişik taktiklerle Kürdistan 
devriminin önünde aşılması 
zor engeller çıkartmaya ça
balıyor. Biryandan, geçmişte 
Partimizin mahküm ettigi, 
yanlış buldugu mücadele yön
temlerine (ideolojik mücadele 
adına) baş vuruyor; diger yan
dan TKSP'ye gönül baglamış, 
militan kadroları Avrupanın 
başkentlerinde pasİfizmin ba
tagina sürüklemektedir. Parti
mizi ve onun Kürdistan devri
mine inanmış militan kadro
larını böylesi bir bataktan kur
tarmanın yolu, oportünizmin 
temellerine vurarak PSKT -
Roja Welat hattını güçlendir
mektir. Çünkü PSKT-RW, 
TKSP'nin tek devrimci alter
natividir. Bu konum, onutarih
sel bir görevle karşı karşıya ge
tiriyor. Neden tarihsel bir gö
revle yüzyüzedir? PSKT-RW 
militanları tarihsel kişiliklere 
sahip oldukları için mi? Hayır, 
asla degil!.. Kürdistan ulusal 
kurtuluş hareketi, tarihi bo
yunca ilk kez feodal, aşiretçi ve 
bölgesel örgütlenmelerden 
kurtulup, sınıf ve ulus temelin
de örgütlenmeye yönelmesin
den ileri gelmektedir. Eger 
PSKT-RWbutarihi misyonu
nu geregi gibi yerine getirmez
se, Kürdistan devriminin başı
na Plehanovcu, Kautskici parti 
ve mücadele anlayışlarının ye
ni karikatürleri musallat ola
caktır. Partimizi oportünizm 
illetinden kurtarmak için so
rumlulugumuz büyük görevi
miz wrdur. Oportünizme vu
rarak PSKT-RW hattını güç
lendirmeliyiz!.. 
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PARti MİLİTANLARININ NOT DEFfERİNDEN 

Gerçeğimizi tartışmak devrimci bir görevdir 
Partimizdeoportünistanlayış, 

kendini kadropolitikasında ve 
mücadele anlayışında en belir
gin bir şekilde göstermiştir. 

Geçmişte oldugu gibi, bu dö
nemde de bolca laf edenlere, 
yani lafazanlara itibar ediliyor, 
dogruya oldugu kadar yanlışa 
da evet demekte teredüt gös
termeyeniere önemli görevler 
veriliyor. Kısacası marksist-
leninist saygı ve sevgi kural
larının ötesinde "agabeycilik" 
oyununda başkalarına papuç 
brakmayanlar taktir görüyor, 
hatta ödüllendiriliyor. Do
layısıyla leninistörgütprensip
lerini, böylesine yoz ve yoz 
oldugu kadar da bir örgütü çü
rümeye götüren bir anlayış 
almış oluyor. Kronikleşen bu 
anlayış, son dönemlerde, parti
li insanların kimliklerini ra
hatlılda deşifreedebilecekaçık 
bir yozlaşma niteligine dönüş
müştür. Işte partimizi çürüme 
sürecine dogru hızla "ilerle
ten" oportünizmin birözelligi
de budur. 
Ulusal kurtuluş savaşları tari

hi, bu savaşların zengin strate
jik ve taktik deneyimleriyle do
ludur. Bizlerde ülkemizin so
mut sınıfsal ve siyasal koşul
larını gözardı etmeden bu de
neylerden yararlanmak duru
mundayız. Bu ise, saltbazı dog-

III 

ru şeyleri kagıda aktarmakla 
olmuyor. Tersine dogruların 
pratik mücadeleyle maddi 
olgulara dönüştürülmesi)li, 
yanlışların açıkca mahkum 
ederek aşılmasını gerektiriyor. 
Ancak bu yapılabildigi ölçüde 
sömürge ve bagımlı ülkelrin 
geri toplumsal ve siyasal yapı
larıylagüçlüsömürgecisaldırı
lar püskürtülebilir, toplum 
ilerletilebilir.Ayrıca bıy;öm ür
geci düşınan saldırılarına 
"çiçekler" atılarak yapılamaz .. 
Çünkü çagınuzın ileri teknigi
nin tüm olanaklarından yarar-. 
!anına imkanına sahip sömür
geci ordulara karşı savaş, 
herşeyden önce dogru devrim
ci politik bir hatta iyi egitilmiş, 
disipline edilmiş askeri güçler 
gerektirir. Bu bakımdan parti
mizin içinde bulundugu aç
maz, yürekler acısı dır. 
Partinin bugüne dek askeri bir 
politikası olmadıgı açıktır. 

Açıktır diyorum, çünkü yaşa
nan olaylar bunu tartışmasız 
bir biçimde ortaya koyuyor. 
Öncelikle şunu belirteyim ki, 
bu konu parti yaşamınuz bo
yunca hafife alındı. Yer yer bu 
konuya aikatler çekilmek is
tendiginde, degişik türden 
çarpıtmalarla, oportünist ma
nevralarla ve göstermelik "uy
gulama" larla geçiştirirnek is-

EKİM DEVRİMİ. . . 
Baş tarafı sayfa 20'de 
Çarlık Rusya'sında ulusal ve 
sömürgesel baskıya son verdi. 
Böylece 1917 Ekim Devrimine 
kadar ayrıayrı ülkelerin iç so
runu olan ulusal sorun, uluslar 
ve sömürgelergen el sorunu ha
line geldi. Sömürge ve bagımlı 
ülkelerin rahatlıkla sömürüle
bildigi çag kapandı. Dünya sos
yalist devrim hareketiyle, an
ti-emperyalist ulusal kurtu
luş hareketlerinin diyalektik 
baglantısı bilince çıkarıldı. 
Proleterya ile ittifak içinde, 
onun ideolojik-politik öncü
lügünde gelişen sömürge ve 
bagımlı ulusların ulusal kurtu
luş devrimleri çagı başlamış 
oldu. Ve bütün ülkelerin işçile
ri birleşin sloganı, bütün ülke
lerin işçileri ve ezilen halklar 
birleşin biçiminde geliştirildL 

Kapitalizmden sosyalizme 
geçiş ve ulusal kurtuluş savaş
ları çagını başlatan Ekim Dev
rimi, aynı zamanda dünya ka
pitalizminin bagrında bir daha 
iyileşmesi olanaksız olan 
ölümcül bir yara açtı. Kapita
lizmin "istikrar" efsanesini 

tuıla buz etti. Kapitalizmin 
yıkıhş çagını başlattı. Bu
nalınun ve kapitalist çürüme
nin kaçınılmaz oldugunu gös
terdi. Proleteryanın, emekçi 
yıgınların ve ezilen-s6mürü
len halkiann kapitalizm 
karşısındaki güçlülügünü açık 
bir şekilde ortaya koydu. Da
hası, kurulan ilk proleterya 
diktatörlügü ile dünya işçi 
sınıfı ve ezilen-sömürülen 
halkların emperyalizme, her 
türlü sömürü ve baskıya karşı 
mücadelelerinin devrimci 
merkezini yarattı. Ekim Devri
minin bu işlevi, her gün artan 
ve genişleyen etkinligi ile, bu
gün de dünya devrimci süreci
nin belirleyici bir ögesi olarak 
varlıgını koruyor. Emperyalist 
ve gerici saldırganlık, savaş 
kışkırtıcılıgı karşısındaönemli 
caydıncı birrol oynuyor. 

Fakat Ekim Devrimi, sadece 
dünyanın sosyo-ekonomik ve 
politik çehresini degiştirmekle 
kalmadı, işçi sınıfının ideoloji
sinde de bir devrim oldu. O, 
proletaryanın büyük önderi ve 
ögretmeni Lenin 'in yön eti-

tenmiştir. Askeri kanattan söz 
. edilmesini bille "sol" cu luk 
suçlaması içinmalzemeyapan 
oportünistler, zaman zaman 
"dostlar bizi alışverişte gör
sün" diye yada sı kıştıkları için 
"askeri güçler oluşturarak" bu 
işin üstesinden g~leceklerini 
sandılar. Fakat evdeki hesap 
pazara uymadı. Sosyal pratik, 
sorunu "bilimsel" lafebeligiyle 
geçiştirrnek isteyen oportü
nistlerimizin maskesini düşür
dü. Örnegin bir zamanlar, bir 
gurup (8- 10 kişi) partili, "egi
tim" için Ortadogu'nunönemli 
bir savaş odagı olan ... bölgesi
ne gönderildi. Ardından "bir
liklerimiz FKÖ saflarında sa
vaşıyor" vb. bildiriler döşendi. 
Ancak bozgun başgösterdigin
de, maskeler düşmeye baş
ladıgında olayın devrimci bir 
şekilde tahliline gidilmedi. 
Malum anlayışın geregi olarak 
"egitim"e gönderilen insan
ların yakasına yapışıldı. Zaaf 
gösterdiler diye birçokları 
"yargılandı" (ki,bu yargıla
manın amacıda başkaydı). Ve 
böylece işin içinden çıkıldı!.. 
Sıcak ve acımasız bir savaşın 
yer aldıgı bu bölgeye "egitim" e 
gönderilen insanlarımızdan 
çogunun zaaf gösterdigi dog
ruydu. Fakat degerlendirmeye 
konu olması gereken, daha 

minde Bolşevik Partisiilin en
gin mücadele deneyimi ile 
marksizmin reformizme, leni
nizmin sosyal-demokrat akı
ma karşı zaferinin canlı bir gös
tergesi oldu. Böylece Ekim 
Devrimi ile, marksizmin bay
.ragı altında kapitalizmin ideo
lojikdayanagını oluşturan sos
yal-demokrasinin maskesi 
düşüri\ldü, sınırları daraltıldı. 
II. Enternasyonelin ve sos
yal-demokrasinin egemenlik 
çagı geride bırakıldı. Proleter 
devrimler çagının marksizmi 
olanleninizmin,proleter''a en
ternasyonalizminin, III. En
ternasyonalin egemenlik devri 
açıldı. 
Ekim Devriminin uluslar arası 

önem taşıyan diger bir özelligi, 
"barış içinde bir arada yaşa
ma" ilkesine dayanan barışcıl 
birdışpolitikanın dünyayailan 
edilmesi ve bu devrimci ilkenin 
ruhuna uygun bir barış mü ca-, 
delesinin geliştirilmesidir. Gü-. 
nümüzde, başta Sovyetler Bir
ligi vedigersosyalist ülkeler ol
mak üzere dünya anti-em per
yalist, demokratik güçleri !eni-

S.Hoce 
dogrusu ders çıkarılınası gere
ken sorun bumuydu? Elbette 
ki, hayır. Çünkü asıl sorumlu, 
askeri bir stratejiden yoksun 
olan MK'nın kendisiydi. 
"Dostlar bizi alışverişte gör
sün" anlayışıydı. Çogu yeterli 
deneye sahip olmayan bir kaç 
insanı böyle bir alanda kendi 
başına bırakılması, bir MK 
üyesinin bille başlannda bu
lunmaması, bir başına bunun 
çıplak bir göstergesidir. . 

Ne ki, bundanda ders çıkarı!-· 
madı. Tam aksine askeristrate
jininaçık tartışma gündemine 
getirilmesiyle oportünistler, 
bu kez can havliyle daha ilginç: 
şeylere başvurdular. Hemen
cecik 15 kat peşmergeelbisesi 
(asker elbisesi) diktirip Kür
distan'a üstlenmeye karar ver
diler! "Yılan hikayesine" dö
nüşen bu gidişin (üstlenme
nin) sonu bugüne kadargelme
dil Zaten bu girişimin göster
melik oldugu, fiyaskoyla so
nuçlanacagı, elbiseleringiyilip 
fotograflar çekildigi yörede 
yaşanan İbretverici olaylardan 
anlaşılıyordu. Nitekim herşey 
kamuoyunun gözleri önünde, 
açıga çıktı. Aradan bir kaç ay. 
geçtikten sonra diktirilen peş-: 
merge elbiseleri çantalarda 
Avrupa metropollerine 
taşındı. DEVAM EDECEK. 

nistbarış politikası-geregi, yeni 
bir dünya savaşına, yeni yeni 
bölgesel savaş ocaklarının ya
ratılmasına karşı çokyönlü bir 
savaş yürütüyorlar. Bu müca
dele, emperyalizmin saldırgan 

. manevralarının alanını daraltı 
yor, savaşlara kaynaklık eden 
emperyalist-gerici saldırı ve 
komplolara karşı güçlü 
caydıncı bir denge oluşturu
yor. Flbetteki bu, işçi sınıfı, sö
mürge ve bagımlı ulusların em
peryalizme ve gerici mütefikle
rine yönelen haklı savaşları 
yadsımaz. Tersine ulusal ve 
sosyal devrimler için elverişli 
koşullar yaratır. Bu nedenle, 
emperyalist-gerici saldırı ve 
provakosyonlara, savaş kun
dakcılıgına karşı mücadele, 
özü itibariyle demokratik ve 
enternasyonalist bir savaştır. 
Ve barış mücadelesinin özünü 
oluşturuyor. Açıktır ki, emper
yalizme karşı topyekün bir sa
vaşım karekıeri kazanan barış 
mücadelesi, bu anlamda, Kür
distan halkımızın ulusal kurtu
luş mücadelesinin bir 
parçasıdır. 
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Afganistan devriminin 6. yildönümü nedeniyle, bir arkadaşm 
Roja Welat için yaptıga incelerneyi okurlanmıza sunuyoruz. 

R. \\elat Redaksiyonu 

Afganistan devriminin ana hatları 
DHP'nin önderligindeki dev

rimci-demokratik güçler, 27 
Nisan günü devrim eylemini 
başlattılar ve yönetimi ele al
mayı başardılar. Devrime mu
kavemet eden gerici güçlere 
karşı kaçınılmaz olarakdevrim 
yasaları uygulandı. Ama daha 
ilk gün d e bile Kabil ve diger bü
yükkentlerinsokaklarında do
laşan tank ve top namluları 
çiçek ve çelenklerle do
natılmıştı. Bu sembolik dav
ranış bile, devrimin ve yeni 
devrimci iktidarın amacını, bir 
başka deyimle, gelecek günle
rin müjdesini ifade ediyordu. 
Devrimi gerçekleştiren askeri 
harekatı Albay Abdulkadir yö
netiyordu. Eylemin esas lideri, 
Demokratik Halk Partisinin li
deri Nur Muhammed Taraki 
idi. Devrim Konseyi iktidara 
hakim olduktan sonra yaptıgı 
ilk toplantıda, Nur Muham
med Taraki'yi Cumhurbaş
kanı, Başbakan ve Devrim 
Konseyi Başkanı olarak seçti. 
Abdulkadir ise, Savunma Ba
kanlıgına getirildi. Devrim 
Konseyi, ayrıca sivillerden ku
rulu bir hükümet oluşturdu. Bu 
hükümetin üyeleri, agırlıklı 
DHP olmak üzere Davut Han 
tarafından yasadışı ilan edilen 
iki partiden mensuptu. 
Devrimci iktidarın ilkönemli 

kararları, Afganistan Cumhu
riyetinin adını Afganistan De
mokratik Cumhuriyeti; ı 
Mayıs'ın resmi bayram ilan 
edilmesi; Kraliyet ailesinin de
vamı olan M. Davud Han aile
sinin bütün mailarına el koy
mak; yurt dışına yalan, yanlış 
haberler göndererek dünya ka
muoyl:'~u yanıltan Batılı gaze
teler ıçın sansör uygulamak 
oldu. 

Devrim Lideri Nur Muham-ı 
med Taraki Kabil radyosunda 
yaptıgı konuşmada, devrimin 
başanya ulaştıgını, iktidarın 
duruma hakim oldugunu, bu 
eylemin iddia edildigi gibi dış 
güçler tarafından gerçekleşti
rilmedigini, aynca böyle bir şe
yin olamıyacagını belirtti. Ka
bil radyosu bu sözlerle, devri
min KGB tarafından 
yapıldıgını iddia eden burjuva 
basınına cevap vermiş oluyor
du. 
AFGANİSTAN 
DEVRİMİNİN 
PERSPEKTiFLERİ 
Afganistandevrimci-demok
ratik güçlerinin gerçekleştir
digi devrimin ilk hedefi. dev-

III 
ri m liderlerinin ilk günde belir
tikieri gibi, feodaliteyi tasfiye 
etmek gibi sınıfsal bir kare k ter 
taşımaktadır. Nitekim devrim. 
ci yönetim, iktidara egemen 
olduktan sonra, ülkede feodal 
aristokrasisinin egemenligine 
son verildigini açıklamıştı. 
Devrimin lideri Taraki 10 
Mayıs günü yaptıgı açıklama
da, Afganistan'da feodalizmi 
tasfiye için geniş çaplı ve köklü. 
bir toprak reformunun gerçek
leştirilecegini belirtiyordu. 
Şu halde devrimin ilk hedefi 

anti-feodaldir. Ne var ki, dev
rimin hedefleri sadece anti-
feodal görevieric sınırlı kal~
maz. Çünkü eylem, burjuvazi 
tarafından gerçekleştirilmiş 
degil Şayetbuanti-feodalgö
revi üstlenen sınıf burjuvazı 
olsaydı, o zaman söz konusu 
sınıfın hedefi ülkede kapitaliz
mi inşaa etmek olacaktı. Ama 
Afganistan Devrimi halk güç
lerini gerçekleştirdigi demok
ratik bir devrimdir. Iktidar 
olan devrimci-demokratik 
güçler, feodal sö m ürüyü orta
dan kaldırırken, yerine kapita
list sömürü düzenini inşaa et
meyecektir .. Tersine, demok
ratikdevrimingeçiş sürecinde, 
aynı zaman da ülkenin kapita
listleşmesinide önleyecekler
dir. Büyük kapitalistişletmele
re el konularak, kapitalist sö
murunun ortadan kaldırıl
masını amaçlayan bir yol izle
yeceklerdir. Nitekim Taraki'ni 
6 Mayıs tarihli ilk basın top
lantısında belirtigi gibi: Dev
rimciyönetim.işçi sınıfı ve ezi
len halk kesimleri lehine ilerici 
bir yol izleyecektir. 

Bununla birlikte eldeki veri
lerden anlaşıldıgına göre, 
Afganistan'daki yeni yöneti
min niteligi sosyalist iktidar, 
yani işçi sınıfı iktidarı degildir. 
Bir başka deyimle, bu yönetim, 
emekçi halkı temsil etemkle 
birlikte proleterya diktatör
lügü degildir. Zaten ülkenin 
toplumsal yapısı bugünkü aşa
mada böyle bir iktidarı müm
kün kılmaktadır. Ülkede sos
yalizmi kurmanın ne maddi 
teknolojik önkoşulları, ne de 
bunugerçekleştirecekodüzey
de birişçi sınıfı bulunmektadır. 
Bu nedenle, iŞ başınagelen ik

tidar, birbirinden soyutlanma
yacak ikili bir görevle karşı" 
karşıyadır. Biryandan feodali
teyi tasfiye edecek, öte yandan 
feodalitenin yerine kapitaliz
mi geliştirmeyecek, bunun ye-

rinesosyalizrnin maddi tekno
loj ikönkoşullarını yaratma yo
lunda çaba sarfedecektir. Sos
yalizmin maddi önkoşulları 
ise, üretimin sosyal karekteri
nin vesosyalişbölümünün sos
yalist kuruluşa el verecek dü
zeyde belli bir gelişkenlige 
ulaşması, dolayısıyla belli bir 
sanayi ve teknikgelişim düzeyi 
ve so;yalizimin mimarı, öncü 
işçi sınıfının yeterli birnitel ve 
nice! düzeye ulaşması, işçi 
sınıfı partisini proleterya dik
tatörlügünü kuracak, sosyalist 
üretim ilişkisini inşaa edecek 
bir yetkinlige ulaşmasını ge
rektirir. 

Bu durum, Afganistan Devri
minin izleyecegi hat katogorik 
olarak kapitalist olmayan yol 
olarak görünmektedir. 
Yaptıgımız bu degerlendirme 
katogorik bir nitelik taşımak
tadır. Zaten işçi sınıfı bilimi 
hazır modeller, reçeteler izle
memiştir. Afganistan Devrimi
nin de kendine özgü bir yol iz
leyecegi açıktır. 

ABD. Afganistan'a karşı 
harekete geçiyor 
Afganistan'da Nisan Devrimi 

gerçekleştigi günlerde, Iran 'da 
Şah yönetimine karşı kitle gös
terileri henüz yeni sayılırdı ve 
ileri boyutlarada ulaşmışdegil
di. Bu nedenle, gerek ABD, ge
rekse on un işbirlikcisi Şah reji
mi Iran'da boyutlananhalk ha
reketinin bastınlacagına kesin 
gözle bakıyordu. ABD, baş
langıçta Afganistan Devrimine 
karşı Iran ve Pakistan'ı hareke
te geçirirken, asıl ümütlerini 
Iran Şahına baglamıştı. Ne var 
ki, Afganistan Devrimi, 
komşusu Iran'daki kitle göste
rilerinide olumlu yönde etkile
di ve bu gösteriler kısa zaman
da güçlü bir halk hareketine 
dönüştü. 1978 Yaz ayları bo
yunca giderek Iran'da çıg gibi 
büyüyen halk hareketi 
karşısında Iran Şahı Afganis
tan'a müdahele olanagı bula
madı ve türndikati kendi dikta
törlügünü koruma noktasında 
yogunlaştırdı. Monarşist Şah 
diktatörlügü kendi iç işleriyle 
ugraşırken, Afganistan Devri
mini bogazlama görevini Pa
kistan ve Çin gerici yönetimi 
üstlendi. 

Böylece, Nisan Devriminden 
sonra ABD askeri uzman
larının ve Çindanışmanların ın 
Pakistan'da kurmuş oldukları 
kamplarda t:gittikleri karşı--

devrimci gruplar siİah
landınlmış olarak, Pakistan'
dan Afganistan'a sokuldular. 
Devrime karşı fiili bir silahlı 
hareket, emperyalistlerin 
Afganistan'ın içişlerine dogru
dan karışması biçiminde 
1979'un Ilk Baharında baş
latıldı. 

ABD, 1978 Nisan Devrimin
den hemen sonra, Afganistan 
Devrimine karşı faaliyete giriş
ti. CIA'nın yetkililerinden Luis 
Dupree, Afganistan'a karşı-
devrimi örgütlernek için gön· 
derildi. CIA ajanı Dupree, 
Afgan gericileriyle ilişkiye 
geçerek, karşı-devrim birlik
lerini organize etmek için kol
larınısıvadı. Ne ki, Dupree'nin 
bu çabaları sonuçsuz kaldı. 
1978'in Kasım'ında Afganis
tan yönetimi tarafından 
sınırdışı edildi. Afganistan'da 
bir türlü bir üst kuramayan 
CIA, bu kez şeflerinden Luis 
Robinson, Venan David, Ro
gers Brock gibi ajanlarını Pa
kistan'da üstlendirip, komplo
cu çalışmalarını burada yönet
meye başladı. Bu ekip kısa bir 
zamanda, Pakistan'ınAfganis
tan sınırına yakın bölgesinde 
karşı-devrimci bir karargah 
oluşturdu. Bukarargahta, dev
rikyönetimin taraftarlarını, eş
kiyaları, haydutları, lumpenle
ri, devrimden dolayı çarkı bo
zulan ve ülkeyi terk eden geri
cileri ve paralı askerleri bir ara
ya getirerek egitmeye başladı
lar. UA, bu kesimleri birörgüt
te birleştirmek için, sınırsız 
miktarda para, silah ve muhi
mat vaad etti. F1inden gelenide 
yaptı. Tabii bu alanda dostları 
maocu Pekin yönetimi de on
ları yalnız bırakarn dı. 
CIA'nın maddi-manevi ve fii

li çabaları sonucu Afgan gerici
leri bir örgütte biraraya getiril
di. Karşı-devrimcilerden 
;oluşan bu örgüte "Milli Kurtu
!luş Cephesi" ismi takılarak, 
başınada Beşir Zahriya getiril
di. Daha sonra bu karşı-dev
rimci "cephe" yöneticileri 
ABD'ye davet edildiler. ABD'
:ye giden Sabatullah Mocedidi 
;başkanlıgındaki delegasyon, 
!CIA tarafından agırlandı, on

. 1lara CIA fonlarından yardım
lar ayrıldı. Bir de, Amerika'da 
"Afgan Göçmenlerine Yardım 
Dernegi"ni kurdular. Der
negin başına da, eski Afganis
tan büyükelçisi Thedor Eliot'u 
getirdiler. 

Devanı edecek 
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LI DI)İ ERiŞEN SER GELE KURD DERKETIN 
WEZİFEKE MIROVATiYE YE! 

Koınita Bırevebırıneya Muwaqet a PSKT -Roja Welat belavokek 
bı zunane Elmani neşırkır. Em we belavoke vedıgerinın zımane 

1 Kurdi u peşkeşe xwendevanen Roja Welat dıkın. 
Redaksiyona Roja Welat 

Gele m e ye Kur d is tan, ev sed 
hezarsale ku dı bın zılmu teda
yiyekemezında,jı bo parastma 
hebuna xwe,xeysetaxweya ne
tewi berxwe dıde . Koledaren 
paşverfı u faşist yen ku welate 
me dı nav xwe da parve kırıne, 
dı bere da, daxwaza gele me ya 
jiyana w ek mırovi şıkestıne, i ro 
i i dıxwazın veyeke bıxenıq i nın. 
Ewjı bo ve yeke, jı dere arikari
ya ku jı Emerike, NAID'ye u 
destbıraken xwe yen paşveru
yan dıstinın, usa ji pıştgiriya 
hevdu dıkın ; hela , axa Kurdıs
tane ya ku dı navbera xwe da 
parve kır ın e car ca ran jı hevra 
peşkeşi dıkın. Disa jı bo ve ye
ke, peyman imze dıkın, lı şuna 
pakten ku hılweşiyane da, bı 
arikariya Emerike va dıxwazın 
dı nu da saz bıkın. Ev ser
dagırtına dawi ya ku erişe he
bfınagel.e m eye Kurdıstan dıke 
fı jı bo jı " naverakırına" ve me
se le sefer fı serdayinen diplo
mati nı m Ul}eyeke politikaya je
nosidiye . 

Mırov fi. komelen ku 
aşıti fi. m alen mırovatiye 
dıparezm! .. 
1 

Jı15Tebaxevırda sazfımanen 
Tırkiye , Iraq u Iran e lı be~ çave 
dıne, eri şen xwe lı ser gele me 
ye Kurdıstan beperwati dıdo
minın . Sere van serdagırtınen 
nediti , dewleta faşisti ya Tırki
ye dıkşin e .. Ordiya Tırkiye , lı 
Kurdıstana Tırkiye dest bı 

qırkınna gele Kurd kırfıeve ye
kenıha bıreseraxa Kurdıstana 
İraqeji. Ali dınji , jı bokuordiya 
Tırkiye e ri ş bı be ser Kurdısta na 
İrane; dıx~azın ve yeke bı sa
zurrıana Irane bıdın qe
bfılkınn . 
Dı bın van eriş u serdagırtınan 

dahetani irobıdehangund da
wi bom herdumanan weran 
man. Bı dehan gund hatın va
lakınn, bı sedan gundi bı dare 
zore ten koçkınn . Bı hezaran 
mıroven me dı bın ledan u ış
kencan da bfıhfırin u hatın 
gırtın . Bı dehan ji hatın 
qetılkırın fı disa ji bı sedan ma
lan ji, jı b er zılm u terlayiye xwe 
sıpartın şıkeft fı çiyayen 
bılfnd . Operasyon ji hen ber
dewam dıkın. 
Mırovu koroelen kuaşıti u ma

fen mırovatiye, dıparezın, me
riyen ulmdar, parezgeren ma
fen mırovatiye, nıviskaren peş
verfı senetkar u m eri u korne
I en r~jnamevan, eşkereye ku , lı 
dıji serdagırtın u erişen van 
rejımen (sazfımanen) xwinx
war fı serdest derketın, bı 
hındıkayi wezifeke mırovatiye 
ye. Jı ber ku, lı ser axa bav u ka
lan wek mırovan ı1 usaji bı aza 
jiyin, wek hemı1 gelen bındest, 
usa mafe 20 ınıiyon netewe 
Kurdeji . Jı bodestxıstına vi ma
fi , daxwazeke pıçı1k ji her c ar lı 
bın nave "teroristiye" hate 
pelçıqandın fı dıxwazın bı
pelçıqinın . Bı rasti ji terorist, 
gele Kurdıstan u hezen welat-

parez ninın, terorist rejımen 
koledar ı1 paşverı1 ne, bı tay b eti 
cuntaya faşisti ya Tırkiye bı 
xweye. Bı gora ve yekeva, mı
rovu komelenku algıriyaazadi 
ı1 mafen mırovatiye dıkın, lı dıji 
ve teror u barbariye bedengi 
mayin , bı hındıkayi vabeji , me
ri yan dıxe navşık u ramana n . Bı 
veyekevaji , embanglıwedıkın 
ku, hun arikari fı pıştgiriya xwe 
bıgelemeyeKurdıstanfıhezen 
wi yen peşverfı ra xurtır bıkın; 
mırovqırkırınen (jenosidiye) lı 
Kurdıstane protesto bıkın u lı 
dıji arikariyen leşgeri ku bı van 
rejıman ra ten kırın, derkevın . 
GeiCn cinar fi. hezen 
peşverii! 

Evrejımenxwinxwar,yen ku 
çavberdanemal, can fıheyinen 
netewi, yen gele me ye Kurdıs
tan, usa ji we dışelinın, serdesti 
lı we dık ın fı dıxwazın we ji bı
xenıqinın . Ev şere lı dıji gele 
me, dıgije heta şere mıntıqeyi 
ye Behra Besraye, usa ji dıde 
nişandan kuwedı demekekurt 
daevmıntıqe bıbe kuçıkeke şe
rekedıjwar fı çetın . Ş erek e usa, 
gelenmıntıqewe bıxenavtalu
keke mezın, jı bo orthakırma 
ve taluke·, cara ewıl peviste h e
zen demokratik ı1 dıji-imper
yalisti yen mıntiqe refen xwe 
xurt bıkın , bıhevra tekoşine lı 
dıji dıjmınan bımeşirun. Disa 
ev yek, jı bo parastma hey in fı 
destxıstınen jiyaniyen gelen 
me'f.ıbı bıratİ u dı şertewekhevi 
da h cem hev jiyani ji beşeke 
daxwaz ı1 tekoşina me ye. Gele 
me ye Kurdıstan dı bıne agıre 
dıjmınan da, dı bın qırkırın u 
qetliamen gıran da ji disa berx
we dıde, ev berxwedana wi ji 

Heval Mizer çu ser heqiya xwe 

Heval Mi zer dı22 e Il one da lı 
bajare Stockholm e-Swed - j ı 
n av heval fı hogıre n xwe bar kır 
fı çfı ser heqiya xwe. 
Mi zer lı Cızire, lı gunde Qurdi 

se dı sa la 1962 da hate dın e. 
Dıbıstana peşi lı gund,yanavi lı 
ne h ya Rı şmıl e ku ta kır . Pı~tıri 
dıbıstana navin , ç fı Nısebin e Cı 
lı wırdı sala 1979 dagimnaziye 
(lise) qedand. Dı w an salan da 
tevgera ~ ore~geri lı Kurdı s ta n , 
bı taybeli lı we he le dı nav ka r
kcr, gundi fı xwendevanan da 
roj bı ro j xurttır dı bu. 

Wı ji dı w e dem e da dı nav tcv
gcra şorc~gc ri da c i yc xwc gırt fı 

bu peyayeke doza Kurdıstan . 
Heval Mizernav hevalen xwe 

da fı dı nava gel da dıhate 
hezkırın . Ewjıber karenxweye 
'siyasi, dı sala 1979 da hat~ 
gırtın fı gel ek ezyet Cı ışkence le 
hat kırın fı şe ş me han lı hepsa 
Merrline gırti ma. 

Pı~te ku jı hepse hate berdan 
kar fı bare xwe ye siyasi berde
wam kır , hcta 12 iıone 1980 yi. 
Dawi ku cuntafa~ isti hukum bı 
dcst xı s t , disa lı wi geriyan . Jı 
bcr ve ycke cw dcrbasi Kurdı -

's tana Su rye bfı . Qcdcrcki çe nd' 
mc han lı wedere ma Cı pa~c ha
tc Swed . 

beşeke vi şeri ye. Bı ve ye.ke va, 
bı merani lı dıji erişen ser gele 
Kurd derketın wezifekeke di-

roki ye. Ali dın ji, dek fıdolaben 
(komployen) emperyalist u 
paşveruyan, yen ku gelen mın
tiqe tehdid dıkın peviste ben 
eşkerekırın. . 
Yadın ji, evtevgera jenosidiya 

ku dewleta Tırkiye yafaşisti se
ri le dıkşine, wezifeyen gıring 
dıspere h ezen peşverfı u gelen 
Tırkiye. Cunta faşist a Tırkiye 
ya ku lı dıji Kurdıstane dest bı 
"sefera xaçiyan" kıriye, erişen 
xwe bı xwinxwari u dı bın pel en 
şovenisti dadımeşine; dıxwaze 
welate me jı daxwaza ser
dagırtına Belıra Besraye ra bı
ke rempa. Eva ye ka hım bı kere 
emperyalizme, hım burcuwa
ziyayekdesta Tırkiye, hım ji bı 
kere cunta faşisti te. Jı ber ku, 
ewbı ve yeke va, dıxwaze paşi
ya cepe (eniye) bıcerıbine, ali
yeki va gele Kurd bıdeqırkırın, 
ali dın ji , dardakırınan (ida
man) bı de st da bıburineu ope
rasyonen lı dıji hezen pfşverı1 ji 
peşvabıbe . 
Eşkereye ku, lı dıji ve politika

ya serfıve n i beden g ma yi n xwin 
dı de faşizme, em re wi dırej dık e 
u ava eşa burcuwan zetır dıke. 
Eşkerekırına van fenen (pla
nen) ixtidara faşisti , bı awake 
bıryari lı dıji daxwaza wiya şer 
derketın fı pıştgiri bı gelerne ye 
Kurdıstan ra kınn wezifeke mı
rovatiye ye. Eva ye ka, disa we- · 
zifeyeke lı dıji faşizmederketı
ne ye ji . Pıştgiriya xwe nişan 
bıdın!.. 

Komita Bırevebırıneya Muaqet 
A PSKT- Roja Welat 

Dı ve d e m e da nexweşiyeke xe
dar le peyda bfı ı1 her çı1 nex
weşi le gıran bfı . Edi mıdexela 
dıxtor u hekiman nema fede 
kır. 
Nexweşiya xırab h eva! Mi zer 

d ı xortan i ya wi da, e w jı n av me 
bır. Bı m ırma wi va gele Kurdıc 
s tan neferekedoza xwe wunda 
kır . 
Dı2 e Çıriya Peşin (Oktobre) 

da heval fı hogıren wi, cenaze 
wi rekırın Kurdıstan , ciye ku 
hatıbfı dıne . 

Edi heval Mizer nemalı na v
m eye, le em heval ı1 hogıren wi, 
e rne tım wi lı bira xwe bi nın u 
tek~ina wi berdewam bı kın . 
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MAMOSTAYİ MEZlN CIGERXWİN ç0 SER HEQİYA XWE 

Mamoste Cı~erxwin dı 
22.10.1984'anda çu serheqiya 
xwe. Meyte Seyda jı peytexte 
Swed, bajare Stockholme 
şandın Surye bajare Qamişlo. 
Seyda lı Qamişlo hat 
defınkırın . Dı merasıma 
defınkırına Seyda da dora sed 
hezar insan beşdar bfın. 

Ne hewceye ku em bej m, lı ser 
Seyda (jin, tekoşin u xebata wi) 
kfir u dırej nıvisandın ne tıştek 
hesa ye u J1 ali dı n va j ~dı ru pe
l en rojname da ev tışteki gelek 
zehmet e u munkun ji nine. Dı 
ve em dıkarın bı kurti ser wi 
bıruvisinın. 

Nave mamoste Cıgerxwin, 
Sexmfıs e,ewlı Kurdıstana Tır
kiye, he la Merdine, gunde He
sare dı sala 1903 an da jı de fı 
baveke feqir hat dıne. Cıgerx
windı bıçukiyaxwe dabav u di
ya xwe hunda kır fı sewi ma. 
Seydaye tekoşer dı navaxızani 
u nezaniye da mezın bfı. Wi, dı 
xortaniya xwe da paleti, erxati, 
şıvani u gavanikır . Şexmfıse se
wi fıgavan dı 19-20 saliya xwe 
da dest bı xwendıne kır u bu fe
qi. Seyda, wexte zewıci 27 sali 
bu,dı28 saliyaxwe dabfımela. 
Ew, dı dema feqitiye da çu 
Kurdıstana Iraq,lran fı Surye 
geriya. Jı bo ve yeke, bı tevayi 
rewşa Kurd u Kurdıstane baş 
fehmkır. Pey şere serhıldana 
ŞexSeid dasala 1925,Seydaçu 
Kurdıstana Surye u lı Qamişlo 
bı cihbu . Cıgerxwin, safa 1958 
an da çu Iraqe u lı Bexdaye dı 
zaningehe (universite) da ma
mostetiya zımane kurdi kır u dı 
1962 an da vegeriya Surye. 

. 1970 da çu Lıbnan, demek lı 
wır ma. Seyda 1979 an da hat 
S wed u lı Stockholme bı ci h bu. 
Jı Seyda 7 zaro çebune, 5 qiz 2 
zılam 

Seydaye Cıgerxwin, dı dema 
feqitıya xwe da de st bı xwendı
na efrandınen (eseren) hoza
nen Kurd en here mezın: Feqi
ye Teyran, Melaye Cıziri u Eh
mede Xane kır u gel ek dı tesira 
wan da ma. Van hozanen here 
mezın dı şıeren xwe da gora ş
ruten wi zemani doza Kurd u 
Kurdıstan nıvisandıbfın . Sey
da ji ewladeki Kurd bp, bı hale 
Kurdan başdızanıbu u roj bı roj 
xwendına xwe peşda bır u w i jı 
dest bı şi e ran kır. 

Dewra xortitiya Seyda da 
Kurdıstan dı navbeyna wela
ten kolonyalist da bfıbun çar 
parçe. Lı herçarparçen Kurdıs
tane da teda fı zılmeke nediti 
berdewam dıkır, çend caran 
gund u çiyayen Kurdıstane 
hatın şewıtandın, bı hezaran 
mer u jın, zaro-ziç hatın 
kuştın. Bı kurti, jı her awayi va 
ewreki re§ danibun ser Kurdıs
tane. Gele Kurd dı bınnire ko
ledari da belengaz u perişan 
mablın. Van qetliam u hoviti
yen nediti jı ali kolonyalistan 
va dıhat kırın. Le hele, dıjmı
nengele Kurdnetenekolonya
list bun, dı nava geleKurdda ii 

axa beg u şexen paşveruyen· 
Kurd ji h evaibenden wan bu n, 
bı awaki dm, evan tebeqen jo
rinenKurd bıxwe dıjmıne gele 
Kurd bun. Dı bıne van şerten 
gıran da Cı~erxwin derket 
meydane, bı şure xweye tfij va 
erişe ser wan kır. Cıgerxwin jı 
nava hevireki zıxm wek pola 
hatıbfin hunandın. Bıngeha vi 
heviri bıxwe, derd u ku[ u dax
wazen gele Kurd bu, sebeba ku 
gele Kurd hewcedare wi bu. 
Derdfıeş axfızarengeleKurd, 
dı! lıkezebaSeyda kırbıxwin,jı 
bo ve ye k e Seyda nave xwe kır 
CIGERXWIN. 

Ku em 7 diwanen Seydadı b er 
çav da derbaskın, erne bıbinın 
ku helbesten (şieren) wi bı kur
ti dı van waran da komdıbın : 
Şieren lı ser zana, hozan u şai
reı:ı Kurdan; şieren lı ser jiyin, 
ayın fı rewşa Kurdan; şieren lı 
ser diroka şere serxwebuna 
Kurdan; şiereninternasyonali; 
şieren lı ser axa, beg u şexen 
kurdan; şieren filozofi; şieren 
evindari uhd ... 

Hozane mezın Cıgerxwin, bı 
nıvise xwe dı ware edebiyat u 
çanda (kultur) Kurdi da jı xız
meteki gelek mezın kıriye. Şi e
ren Seydaye mezın, lı çarali 
Kurdıstan da, dı nav mıroven 
welatparez, demokrat en 
xwende u siyar da te xwendın. 
Dı vi wari da ji Seyda, lı herçar 
perçen Kurdıstane dabuye ma
moste u r~bereki payedar. 
Cııerxwın, wexte derdu kul en 

gele Kurd haniye zımen, riya 
serxwebun fı azadiyagele Kurd 
nişan day e, ewtım u hertım ye
kiti, dostani fı pıştgiriya gele 
Kurdu Tır k, Ere b fi Farısan peş
ney~reş~reşagel ~ıriyefidıvi 
wan da ıı Cıgerxwın hozaneki 
here mezın, ~reşger u inter
nasyonalist e. Mesel e ew dı di
wana4'an da (Ronak),dı rupe
len 87-88 an da, dı şiera lı sr 
na ve ALEQEMŞE da usa <Lı be
j e: 
( ... ) 
Qata jeri tırk u kurd 
Tevbırçi ne, tev zıgurd 
Dıve ew dest bı d ın hev 
Xebat bı kın roj u şev 

Bı~ des te xwe ew dar 

'Herdu bıbınxwedi par 
Yani bı bın du dewlet 
Doste h ev bın du mılet 

Yekbın lı hemher neyar 
R!E"enpı~ tengu dıjwar 

erequşan bıku)ln 
gi herdudıpıiJn 

Bıbın doste Rojhılat 
Hewçedıbınevşewat. 
( ... ) 
Mamoste Cıgerxwin, ne ten e lı 

ser doza Kurdu Kurdıstan nıvi
siye, le w i lı ser şe ren gelen bın
destenjı boserxwebunuazadi
ye ~r kırıne, en çi na karkeran 
ku ıı bo mafen çini u doza sos
Y,alızme tekoşin dane, lı ser q et
liemuşerenimperyalistukapi
talistan, lı ser aşıti, hevkarı u 
pıştgiriyagelenkarkerenhemu 
welatan u gelen bındest nıvisi
ye. Bı kurti Cıserxwin jı 
Kurdıstane heyanı Fılıstine, ıı 
serketına tekoşina Flmanya 
Rojhılat heyani şere Qoreye,jı 
şere Vıyetname heyani şere 
reşıkan lı Efriqa u Emerika La
tininıvisiyeudeng u qirina xwe 
peşi tevayi welatparezan, 
xwendevanan, gundiyan, kar
kcran u çotkaran kıriye. Dı van 
waran da ji Cı~erxwin hozane
ki_gelek xurt u jehati bu. Jı bo 
m ısalan em dıkarın naven çe nd 
şieren wi peşneyariyaxwende
vanan bıkın: Diyan-Biyan 
Fu(lı ser ş ere Vietname),Mihri
cana Beriine (lı ser serketına 
Elmanya Rojh~at ya_s~yalist), 
Peymana Tırku Pakıstan, D er
yasin-Telzater (lı serqetliema 
Fılıstine), Em naçın şere Qora 
yeiŞina H eva! Stalin, Peymana 
Et esi, H eva! Pol Robson uhd ... 
Emdıxwazın çe nd rezjı şiera 

Heval Po! Robson derpeşe 
xwendevanan bıkın. Gava em 
lı ve ~iera Seyda dınerın, S ey da 
bı şrüte diyalektiki peşvaçuna 
gelan fı cıvatan bı awake zelal 
şane xwendevanan dıde, dı ci
haneda sinoran (tıxuban) radı
kc, cihaneki aşıti u wekhevi 
peşnayare me dıke, bı awake 
d ın, dı tevayi cihan e daavakırı
nasosyalizmeşane medıde: 
( ... ) . 
Ey heval Robson, 
Fermoem henn 
Serbest bıgerın 
Bıxun, bınerın 
Bıbinın bıpırsın 
Zorker nemaye jı ke bıtırsın 
Sinornemane.çıbıkın peseport 
D ı lxweş u rfıgeş 

hemi keçuxort 
Lı vır xurini bıxun hıngıvin 
Lı Mosko ta~te,fravin rı Çin, 
Lı l'lewyorke şiv, 

lı London paşiv, 
Ç reşçı sıpi tevbıbın kıriv .. 
Fırek bı d ın xwe 

em herın Merix 
Deste xwe bıdın şerin u Zel ix 
Zıka rı w e te macki bımıji 
Tina dıle xwe bı te bıkuji 
!3eje ezbeni, beje ezbeni, 
Jola dıkeni Zika dıkeni.. . 
Denge te e xweş herkesdıxwazı 
Wi denge şerin .... 
Beje ey beval, hevale delal 

Bısazbı qerin .... 
Bımri koledar,bımri zordesti 
Bıji azadi, bıji serbesti 
(Jı Diwana 2'an-Sewra Azadi 
r .85) 
Hozane payedar, hosta tıreber 

mamoste Cıgerxwin bı xebata 
xwe, tekoşinaxwe u bıafırandı
nenxwe sertaceke geleKurd e. 
Ew ji, yek jı wan hozan u ro
nakbıren mezın en cihane ye. 
Mamoste Cıgerxwin ne tene 
denge }S:urd u Kurdıstan e; Cı
gerxwin lı Fılıstine denge Mah
mud Derweş e, lı Ispanye den
ge Predrico Lorka ye, lı Şiiiye 
denge Pa blo Nerudaye, lı Sov
yete den~e Maksim Gorki ye, lı 
Yewnane den~e Yanis Ritos e, 
lı Ermenistane denge Xaçatur 
Abovyan e,IıBolgarıstaneden
ge Vasil Levski ye u lı Tırkiye 
denge Nazım Hikmet e ... 

Hozane hejaCıgerxwin, serx
weblın u azadiya gele Kurd, bı 
rexıstınİ dıdit u jı DO ve baweri
ya xwe ji, ew dı nava Partiya 
Peşveru a Demoqraten Kurde 
Suıye bı rexıstınİ dıxebıtiya u 
ew endame komita merkezi ya 
Partiye bu. 

Seydaye mezın Cıgerxwin, jı 
d espeka xebata xwe heyani ro
ja kuçave xwegırt u çuserdılo
vaniyaxwe, dı rojen dıjwar da, 
dı bın teda uzılme da,tıcarjı xe
bata xwe, jı tekoşeriya xwe paş 
nema, hustiye xwe daneni, ala 
serxwebun uazadiya Kurdısta
ne tım u tım bı lı nd kır u pe ş ta 
bır. Ew tıcarbe hevi nebu, ew 
bıwekal bublı,Iedılewiwekdı
Ie xorteki nuhati bu. Seydaye 
tekoşer, ronakbıre mezın, h eya 
ni mınna xwe da, m eş ucıvinen 
siyasi ku lı Stockholme çedı
bun, ew dı tevan da beşdar dı
bun, dı cemate siyasi da dıpe
yivya, lı ser serxwebuna 
Kurdıstane ditınen xwe dıgot. 
Le em tıştek serbest dıkarın 
bejınku, Seydabı hesretanedi
tiya serxwebun u aza d i ya 
Kurdıstane çtı go re. U heviya 
me eve ku, weroj be Kurdıstan 
de aza u serbıxwe be, we deme 
erne he rı n sergora Seyaa u m ız
gina serxwebfın u azadiya 
Kurdıstane bıdın Seyda, de we 
çaxe he sa be Seyda lı gorıstan. 
Bı mırına Seydaye Cıgerxwin, 

gele Kurd hozan, ronakbır, re
her u şoreşgerek xwe ye here 
mezın wundakır. Doza gele 
Kurd we berdewam bıkeu ruh e 
hozane here mezın we dı doza 
Kurdu Kurdıstane da tım bıji . 

Wek Seyda dıgot, wi 32 
afrandın (eser) nıvısandiye . Jı 
van afrandınen wi 14 pırtuk 
ha tın e çapkırın, 18 afrandınen 
wi ji hın nehatıne çapkınn . Dı 
afrandınen wien ne çapkıri da 
4 pırtlık lı ser Diroka Kurd fi 
Kurdıstan e, yen dın ji serpe
hatmen wi, çirok, werger u 
hwd.ın. 
Komita BrevebırıneyaMuaget 
a PSKT-ROJA WELAT'jı 
PPDKS ra mesajeke serxweşi
ye şiyand. 
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SINETÜÇAND 

Hatırladıkça seni anne 

günlümün sonsuz derinligine 
uzanan özlernin 
ve hasretin 
çileden çıkarıyor beni 
hatırladıkça seni anne 

yoklugun ve yalnızlıgım uzaklarda 
derinden derine 
işliyor kalbime 
seni aradıkçagözlerim 
kaç bahar geçti sensiz 
yanlız doganın kucagında 
yaşamın kavgasında 
dagların ötesinde ıssız ve karanlık 
birgeceydi 
ve gökyüzüne dagılanyıldızlar 
di yer yandan sessiz ve serin 
esenrüzgar 

anlımdaki teri kurutup taa cigerlerimt 
kadar iniyordu 
buamansızgecede bile 
unutmadım seni anne. 

işteyaşam dayatıyor 
senden ayrılıgımı 
kaç bahar daha geçecek sensiz 
kim bilir anne 

Hıkiyat 

İmam bı bal ek e xurt va guhdariya Kale 
Perwiz dıkır. Kale Perwiz ku gotına xwe 
qedand ,edi Imam famkırku Perwizu Kale 
wi bo çı h atınemala wi İmam serexwe he
jand, hundıre xwe daji, hesabcfen ii zexe
liyadıkır . Ewmeriki çavvekıri usa ji xwe
dane dek ii dolaban bu n. Fen en wi w ek fe
n en roviye bu. İmam demeke dırej bedeng 
ma. (Ew çaxmeriyenkuwi bıdiyana, wejı 
xwera bıgotana : " evçawa meriye ku usa 
ketiyenava fıkır u ramanan" ... ) Nışkava 
sere xwe b ılı nd kır u bere xwe da kale Per
wiz: 
" Başe, eze jı Perwiz ra nıvıştek çek ı m ku, 

tu gulek berbı wi n en, heke ben ji, bı saya 
nıvışte w e ci da bı bın xweli . Le tışteki dm ji 
h eye ... Ezgavadıne vaketıme heyra vi tışti . 
Em J:ıejın ku bı sayanıvışte gule lı Perwiz 
neketın, le ku gulen Perwiz xılas bun u 
tıfınga wi wekdar destewi da ma ... Paşeji 
neyaran hat uwi dilgırtın. Ewçaxwe çawa 
bı be?" 

Kale Perwiz bı gotınen İmam va rıcıfi, zer 
Cı zuwa bO. Dest Cı leven wi lerızin,gewriya 
w i tıje bu fı bı awake ne rm va peyivi : 

"Qurban, evtışten ku tudıbejiqet nehatı 
bfın hışe ının. Tu çıqas bı aqıli. Tu meriki 
,ulmdari Cı peviste derınane vi derdi ji tu bı-

bini . He k e jı des te m ın bı hatana çe işe m ın 

bir hüzün bastı 
beklenmedik bir anda 
ay ışı.gını kesen 
karabulutlar gibi 
işte bizi birbirimizden koparan 
bu kara bulutlar, anne 

heparadım seni 
ve sıcak sevgini 
ancak böyle anlatabildim 
sana olan SEVGiMi anne 

14-3-1983 
Halil Roj (Ahmet Alkan) 

Ez ku te birtinım daye 

hısret u hıza te 
k eri dık e d ıle ının 
din u har dıbım ez 
wexte ku te birtinım daye 
tınebuyİna te u durhUyina min 

lıciyen dur 
kur da dıpırıtine 

dıleının 
wexte ku lı te dıgerım bı çavan 

İmam e Sextekar 
II 

lı cem te h ebu?" 
Bı veyekevaİmam disaxwe berdanavra

manan. Dınaveda demek buhuribun ku, 
İmam lı ciyexwe ra bii u ber bı pace çu . Pır
tukkek jı ref hani xware u ha te disa lı ciye 
xwe ruhnışt u dı n av rupelen pırtuke da lı 
ciyek geriya. Bedengiyeke bıtırs u lerz dı 
otaxeda hukımdıkır. Tene vızevızameşan 
dıhat guhen meriyan. İmam disa jı ciye 
xwerabu, pırtuke d ani c iye w i u jı Kale Per
wizragot: 

"Bele ... Eze jı ve tışti ra ]i riyek bıbinım. 
Nıvışteke dın ji eze jı bo ve yeke çekım. 
Wexte ku, esir bıkeve dı ci da jı esiriye xı.-. 
las bıbe .. . Le ez eve nıvışte jı herkesi ra çe
n akım. Qimeta we gelekgıran e. Tu fa m dı
,ki ez çı dıbejım?" 

Kale Perwiz sere xwe hejand : 
"Bele, İmamemın , ezbaş famdıkım.Jı bo 

ve yeke eze xelateke mezın jı te ra diyari 
bı kım . Meraqe vi tı~ti qet neke!" 
Bıveyekevakeyfa Imamhat,nişkavaciye 

xwerabfı , pırtukan jı refani xware Cı şu nda 
dest bı n ıvisandıne kır. Zıvıri jı Kale Per
wiz ra got : 

"Eze du nıvışt jı Perwiz ra bınıvisinım. 
Yckjı bo gulc bcrbı wincn,yadınji , gavae
sir bıkcvc, CwC çawa jı esiriye bıfıtılc." 

Imam n ıvışten xwc nıvisand Cı bı kur-d;·_ 

ROJA WELAT Rfipel 19 

be te çend buhar bfihfiri 
tene dı k oya tebiete da 
şere jiyane da 
lı pışt çi yan 
şeveki 
reş u teba bu 
ii bela w bubun ster lı rfiye e zman 
ali dın ji dıhat 
bayeke henık fı nerm 
zuwa dıkım xwehdane lı eni ya xwe 
ewdıperıtine kezeba ının 
dı ve şeva gran da ji 
ının te bir nekırdaye 

jiyan 
m ın dur dıxe jı te 
kidızane 
w e bibfire be te he çend buhar 

xemek dı ser ının da gırt 
nişkava 
wek ewren reş u tari 
ku qut dı kın şewq ii tava hive 
yen ku me vedıqetinınjı h ev 
ev ewren reş u tari ne daye 

tımgeriyam 
lı te u hıza te ya ge rm 
le tene usa karım 
hızadı le xwe jı te ra 
şıro bıkım daye 

14-3-1983 
Xelil Roj (Ahmet Alkan) 

Rezan Berwar 

rej, peşhetapaşjı perwizra qalkırku dı şer 
da çawan bıke. Disa tembiya le kır ku, 
nıvışta " dıji-gulan" teke stuyexwe, ya dm 
ji paşıla xwe da xweyi bıde kınn. Hewce 
nebtın ku, İmam tembiya, dızi heştına ve 
yeke lı w an bıke, jı ber ku dewran dı deste 
" imaman" dabun. 

Kale Perwiz xciata İmam da, xatır je 
xwestın u bı keyf u hızzıvırin mala xwe. 
Dınaveda demek derbaz biibfın . Rojek 

xeber şiy andın pey Perwiz j i. Edi "roja wi j i 
h atı bu". Wijigırtın bıneçek . Perwiz bu er
tiş (leşger). Dı we dernMa Xumeyni ye te
cal lı ser axa Kıırdıstane de st bı şereke gı
ran kın bu. Betalona (mufreza) ku Perwiz 
ji dı nave dabun şandın ser Kurdıstane. 
Mıfreze pır caran lı dewriye dıgeriyan. 
Eweroja dawiyalneha Nisan e bunku,peş
merge u ertişCn Xumeyni lı rasti hev h atın 
u dest bı şer kınn . 

Perwiz ~ı şer da gelektırısiya, lewexte ku 
tembiye Imam ha te bira wi, jı tırsa inırıne 
bı hındıkayibe ji xılas bu. Lı dor he la xwe 
nıheri, he denge tıfıngan sar nebubun. Wı 
ji hema bere tıfınga xwe da ruye ezman u 
hemugulen xwe bı tewşC, berbı hewa avet. 
Wexte denge tıfıngan edi sar bfı, ew ji ci da 
jı pcykevırederket udeste xwe bılınd kır u 
wek esiri xwe sıparte Peşmergan. 

· Dumahik heye 
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RO.pel20 ROJA WELAT 

Roja Welat yayıniamu satan, ~tan arkadaşlannuza yönelen 
oportünist saidıni ara, 3 Kasım 1984 günü F. Almanya'nın Köln 
kentinde bir)'enisi eklendi. Roja Welat'ı satan arkadaşlannuza 
saidıni dı. Gazetemizinsatışı engellenmekistendi. 'IKSP-RO
JA WELATbu provakatif saldınyı yayınladıgı bir bildiri ile pro
testo etti. Bildiriyi okuyuculanmıza sunuyoruz. 

Roja Welat Redaksiyonu 

DEMOKRATiK KAMUOYUNA 
TKSP içinde boyveren sag ve 
ol kanatiann açık mücadele
ine sahne olan son ikibuçuk 
ıllık dönemde, sayısızaportü
İst komplo, tertip ve prova
asyonlarla karşı karşıya 
aldık. Igrenç bir dedikodu 
ekanizması eşliginde sürdü

ülen bu saldırılar , zamanla 
deolojik -politik mücadelemi
i engellemeyi, onu rayından 
aptırınayı hedefleyen planlı 
e fiili saldınlara dönüştürüle
ekgeliştirildi, geliştiriliyor . Iş
e bu saldırılara , 3 Kasım 1984 
ünü F. Almanya'nın Köln 
entinde bir yenisi eklendi. 
KSPsagkanatoportünizmin
e düzenlenen "parti gecesi"
e, davetiye satın alarak içeri 
iren bir arkadaşımızın geceyi 

· zlemesine müsad e edilme d i ve 
ışan çıkarıldı . Daha sonra -
ecenin bitimi sırasında
ışanda , dagılan kitleye Roja 
elat' ı satmak isteyen 5 yol

daşıınıza karşı sopalı bir 
saldıriya girişildi. Sorumlu ve 

öreviiierin öncülük ettigi 
oportünist saldırıya 1 OO'e 
akın insan katıldı. Yoldaş

larıınızın gazete satmaları en
ellenmek istendi ve iki yol

agır biçimde yara-

Yurtsever, demokrat insanlar, 
Ilerici ve devrimci örgütler! 

_Bilindigi gibi, devrimci güçler 
cephesindeki hesaplaşma de
vam ediyor. Yaşanan kriz de
rinleştikçe , sürece ivme ka
zandırmayı hedefleyen geliş
melerle , onugeriye döndürme
yi amaçlayan yönelimlerin 
çatışması daha bir belirginleşi 
yor. Bu acımasız çatışma or
tamında , örgütiçi ve örgütlera
rası sorunların ideolojikmüca
dele ve politik dostluk zemi
ninde çözümü herzamanın
kinden daha fazla önem arze
diyor. Zira devrimci görevlerin 
soysuzlaştırılmak istendigi gü- · 
nümüzde, Q_rgüti_çi ve örgütler 
arası mücadelede başvurulan 
bilimdışı "çözüm " yöntemleri, 
bir bütün olarak devrimci ha
reketi tehtit ediyor, bunalım 
sürecini derinleştiriyor. Bu 
bakımdan devrimci sürece ket 
vuran komplocu, makyavelist, . 
zor ve şiddet gibi "mücadele" 
yöntemlerine karşı savaşı yük
seltmek, ilkesiz, fırsatcı tavır ve 
davranışları açıga çıkarmak 
gerekiyor. 
Işte sözkonusu saldırı , bu an

lamda yeni ve ilginç bir örnek
tir. Ilginçtir, çünkü saldırı , baş
kalanna "demokrasi" dersi 

vermeye kalkışan , hatta PKK 
olayında görüldügü gibi "de
mokrasi" adına eylem birlikte ~ 
rini dinamitleyen TKSP opor
tünist yönetiminin maskesini 
bir kez daha düşürmüştür. Da
hası onun, örgüt içi ve örgütler 
arası ilişkilerde işine geldigi 
zaman demokrasi havarisi ke
sildigini ; varlıgını, statukosu
nun korunmasını tehlikede 
gördügü zaman da zora, şidde
te başvurmakta , burjuva baskı 
ve saldırılarını aratmadıgını 
göstermiştir. Çünkü saldırı, 
kendiliginden gelişen bir olay 
degil , ideolojik-politik çalış
manuzı engellemeyi, Roja We
lat'ı susturmayı ve kaynayan 
kazana dönüşen Parti tabanı 
nezdinde hedef şaşırtmayı he
defleyen örgütlü bir olaydır. 
Dolayısıyla "bardagı daşıran 
son damla" niteligindedir. 
Bu nedenlerle, tüm yurtsever, 

demokrat insanları , ilerici ve 
devrimci örgütleri , bu ve ben
zer olaylara kaynaklık eden 
anlayışiara karşı mücadeleye 
çagınyor; bundan böyle ideo
lojik-politikçalışmamızı h ed e-

. fleyen b·askı ve saldırılar 

karşısında meşru savunma 
hakkımızı kullanmak duru
munda olaca·ımızı belir m 

sorumlulugurnuzun bir geregi 
sayıyoruz . 

Yigit parti militan lan! -~ 
Oportünist komplo, tertip ve 

likidatörlükle Parti - rihimizi 
tersyüz • etmeyi· h defleyen 
TKSP yönetici k · gi, artık di
reksiyona hakim alamıyor. 

Parti gerçeklerinin kadrolar ve ' 
kitleler nezdinde bilince çı
karılması oportünizınin aç
mazını dahada erinleştiriyor 
ve onları hırçınlaştırıyor. Işte, 

TKSP-Roja Welat hattını he
defleyen saldırıların çı~ında 
çıka~lm asının te m el neden i de 
budur. Bu saldırılarla , kırılan 
oportünist yasakların yerine 
Parti militanları birbirine 
kırdınlar ak yeni kin ve düş
manlık d u varları örülmek iste
niyor. Ve bu işiçin bir kısım 
oportünist uşaklar ve bazı bes
leme unsurlar araç olarak kul
lanılıyor. 
Fedakar Parti militanları , bu-, 

'güne, bir günde ve kolay gelin
medi. Oportünizmi köşeye 
sıkıştıran ortak mücadelemiz 
zorlubir savaşın ürünüdür. Ve 
bu onurlu mücadelemizin 
saptınlması üzerinde çok 
yönlü . oyunlar oynanıyor. 
Oportünist ve makyevelist 1 

oyunların boşa çıkarılması , ta
rihsel bir görevdir. Bu devrimci 
görevlerin üstesinden gelin
·memesi halinde , gelişecek 
olayların sorumlusu bizler 
degil , oportünist yönetici klik 
olacaktır . Çünkü oportünist 
yönetimin yönlerdirdigi 
saldınlar karşı s ın da sus m ayı 
tercih etmenin anlamı budur. 
Oportünizmin günahlarını 
paylaşma yın !.. 

TKSP-ROJA WELAT 

• • • •• • 
EKIM DEVRIMI VE ULUSlARARASI ONEMI 

1917 Ekim Devrimi 67. yılını 
doldurdu. EkimDevriminin bu 

üne dek süre gelen tarihi, bu 
devrimin temel özelliklerinin, 
alnız Rusya'ya ozgu ol 
adıgını , tersine D ünya devri
inin karşı karşıya bulundugu 
arınaşık sorunların köklü çö
ümüne yeni perspektifler ge-
irdigini göstermiştir. Bu 
akımdan, Ekim Devrimi, salt 

'ulusal çerçeve içinde" kalan 
ir devrim degil , uluslararası 
apta(yani dünya çapında) bir 
evrimdir. Ve o'nu uluslararası 

"zellikleriyle birlikte kavra-

mak mümkündür. 
Ekim Devrimi ön~esinde gö

rülen kurtuluş hareketlerinde, 
sömürü, sürekliligini koruyor, 
sadece iktidar sömürücü ler 
arasında el degiştiriyordu . In
giltere, Fransa (Paris komünü 
hariç) ve Almanya 'da görülen 
bu tip devrimlerden tamamen 
farklı bir öze sahip olan Ekim 
Devrimi , sömürü ve baskının 
davamını degil , insanın insan 
tarafından sömürülmesine son 
vermeyi , sömürücü sınıfı orta
dan kaldırmayı , toplumun en 
devrimci sınıfı olan proleter-

iyanın iktidarını kurmayı ve gi
derek sınıfsız toplumu örgütle
meyi hedefliyordu. Ekim Dev
riminin zaferi,dünyarunen bü
yük ka~talist ülkelerinden bi
rinde, emperyalist burjuvaziyi 
bozguna ugratılması ve burju
va devlet aygıtının parçalana
rakonun yerine proleterya d ik
tatörlügünün - kurulmasının 

mümkün oldugunu gösterdi . 
O 'nun proleterler devrimler 
çagını başlatan bu özelligi, 
uluslararası planda her devri
min temel sorununun, politik 
i ktidar sorunuoldugunu tartı ş-

L.Polat 

masız bir biçimde ortaya koy 
du. Böylece o, devrimci teori 
nin, işçi sınıfının tarihS'el mis 
yonuna ve onun partisinin zo 
runl ul ug u na iliş k i n görüş! e ri 
dogrulugunu pratikte kanıt 
!adı ve leninistparti ögeetisini 
sosyalist devrimde subjekti 
faktörün belirleyici bir öges 
oldugunu gösterdi. 

Ekim Devrimi, Rus proleter 
yası ile ezilen ve sömürüle 
halkların özgür iradeye dayal 
birligini gerçekleştirere 
" halklar hapishanesi" ola 
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