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Organa Komita Merkezi ya Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 

Em dengi 

partiyi 

denge gel 

Karker il cotkaren Kurdıstane, 
Hevalno, 
Hejmara peşin a organa me ya navben

di, RİY A AZADi, eve dıgıhije des te we. 
Heya iro me bir il baweriyen xwe bı riyen 
eşkere il veşarti gıhande h!'!valen xwe il gel. 
Nıha dı deste me da haletek gıring heye 
ku dıkare re şani hevalen me bıde il den
ge me bıgıhine xebatkaran. 

iro lı Tırkiye iı. Kurdıstane zordestiya 
na faşist il kolıdar berdewam e. Zin

dan tıje ne. Eziyet il ledan her dımeşe. 
Betali il bırçıti pışta gel dışkine. Ü lı Kur
ctıstane zulm il wrdestiya dıjnun gıha de
reca be şermiye, harbiıne il hovıtiye kolı
daren faşist dıxwazın weki hernil tevgıre
danen peşveril, welatparez il sosyalist, 
Partiya me ji belav bıkın, bıpelıxinın. Dı 
demeke han da bejmara me ya peşin der
te ku mana we gran e. Enşen dıjnun ne
kari şere me ye rast bıde seknandın il nı
kare. Şere me nh il nçal berdaye kilr dı 
nav gel da. Organa me ya merkezi sılahek 
gıring e dı dest me da bo berxwedana me 
dıji enşen dıjnun, bo derbazkırma Partiye 
bı serfırazi jı demeke usa teng, bo petkın
narefen me il bo nişandana riya rastjı gel 
ra. Dıve em we baş bı kar binın. 

RİY A AZADi gora rewşa vi zemani il 
8 riıpel derdıkeve. Ewe bir il baweriyen 
me bı kurti, bı xulasa belav bıke. Dona 

Partimizin sesini kitlelerin 

sesi haline getirelim 

Emekçiler, 
Yoldaş lar, 
Partimizin merkez yayın organı RİYA 

AZADi'nin ilk sayısı elinize ulaşıyor. Bu· 
güne dek görüşlerimizi legal ve illegal çe· 
şitli araçlarla kadrolara ve kitlelere ulaş· 
tırdık Şimdi Partimiz, kadrolara yol gös
termede ve kitlelere seslenmede önemli 
bir araca kavuşuyor. 

Türkiye 'de ve Kürdistan 'da faşist ve sö
mürgeci zorbalık devam ediyor. Zindanlar 
dolu, işkence çarkı amansızca çalışıyor. 
işsizlik ve açlık insaniarımiZI kasıp kavu
ruyor. Ve Kürdistan 'da sömürgeci zulüm 
her türlü ölçüyü aştı, azgın utanmaz, per
wasız bir barbarlığa dönüştü. Faşist sö
mürgeciler tüm ilerici, yurtsever, sosyalist 
örgütler gibi Partimizi de ezmeye, dağıt
maya çalışıyorlar. Böyle bir dönemde ilk 
sayımızın çıkması ayrıca anlam taşıyor. 
Düşmanın saldırısı, derinlere kök salan 
haklı kavgamızı durdurmadı, durduramaz. 
Merkez yayın organımız ise bu saldırılara 
karşı koymada, Partimizi bu zor dönem
den başarıyla geçirmede, safları pekiştir
mekte, kitlelere yol göstermede elimizde 
güçlü bir silah tır; onu iyi k ullanmalıyız. 

RIY A AZADi bu dönemin koşullarına 
uygun biçimde ve B sayfa olarak çıkıyor. 
O, her konuda görüşlerimizin özünü taşı
yacak tır. Geniş, ayrıntılı yorum ve değer-

tefsiren fıreh ku dıve em diır il dırej lı ser 
bısekının, erne disa wek bere kıteb il kıte
bıkan derxın il belavkın. 

Eşkereye ku serketına organa me, beri 
her tışti, bı xebata we hevalan, bı xebata 
we ye bı dıl il be westan pek te. Dıve en
damen Partiye xeberen dorbere xwe, tevi 
bir-baweri il peşneyaren xwe jı riyen me 
yen veşarti bıghinın me. Dıve em, bereki 
va, bona ku hevalan nedın dest polez il 
cendırme gelek bı awaki veşarti kar bıkın , 

bereki va ji, dıve em tucar birnekın ku gı
handına organa merkezi deste hernil enda
man, il çıqa jı dest me hat , deste dosten 
Partiye iı merıve peşveril iı demoqrat we
zifeyek gelek gıring e. Her hejmare ku bıg
he deste heval iı hogıren Partiye iı deste 

lendirmeleri ise, daha önce yaptığımız gi
bi, kitap, broşür ve benzeri araçlarla ya
pacağız. 

Merkez yayın organımızın başarısı, 
herşeyden önce yoldaşlarımızın aktif ça
balarıyla mümkündür. Yoldaşlarımız, bu
lundukları çevreden haberleri, bunun ya
nısıra kendi görüş ve önerilerini belli ka· 
nallardan bize ulaştırmalıdırlar. Bir yan
dan polise kadro kaptırmamak için gizli
liğe titiz biçimde uyarken, diğer yandan 
onu tabandaki her yoldaşa, sempatizan
/ara, ilerici-yurtsever insanlara ulaşhrma
nın önemli bir görev olduğunu unutma
malıyız. Devrimci hareketin sesinin sustu
rulmaya çalışıldığı böyle bir dönemde 
kitlelere ulaşacak, elden ele dolaşocak 
her nüsha, karamsarlığı yenmekte, kitle
lerin direncini canlı tutmakta ve geleceğin 
daha zorlu, daha sağlıklı kavgasının geli
şip serpilmesinde bir tohum görevi yapa
cakhr. 

Yoldaş/ar, ancak nereye nasıl gidebile
ceklerini bilenler menzile ulaşabilirler. 
Programımızın ve politikamızın kitlelere 
mal edilmesinde merkez yayın organımız 
önemli bir araç rolü oynayabilir ve oyna
yacaktır. Onun sesini kitlelerin sesi haline 
getirelim. 

Yarınlar bizimdir! 

xebatkaran il bı dızi jı yeki derbazi ye dın 
bıbe, dıkare roleki bilize dı xurtkınna bir 
il baweriyen wan bo serketıne, bo xebata 
gel dıji zılme iı bo bejndayİn iı bılındbiına 
şere sıbehini, bı taybeti dı demeke han da 
ku dıjmın dıxwaze denge tevgera şoreşge
ri bıde bırin. 

Hevalno, tene ew kesena dıkann bıgı
lıijın menzile, ewen ku dızanın b ıçın ku il 
çawa bıçın. Organa me ya navbendi dıka
re kareke baş pek bine bona ku karker il 
cotkaren Ku rdıstane iı pıraniya gel prog
ram iı siyaseta me xweş nasbıke il je ra · 
xwedi derkeve. Erne denge we bıkın den
ge geL 

Rojen peş en me ne! 
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Riya Azadi 2 

Bo newrozi 
ROJEN PE$ EN ME NE .. 

Xwişk ıl brano, 
Newrozeke nu dı Kurdıstana Tırkiye 

da dı bın zılma kolıdaren faşisten xwinrej 
da derbaz dıbe. Dı rojeke han da denge 
stranen me nayen bıhistın, jın u zaro na
kenın, merxwasen me dı zindananda ne 
welat stlıxwar e.. ' 

Le em be h evi nin ın. İro dı Ku rdısta
na İran ıl Iraqe da mılete Kurd disa rahu
ye. Bı dehhezaran peşmerge bo rızgariya 
welat singe xwe kırıne senger. Dı çiyan da 
agıre Newroze geş buye, bılye agıre şore
şe. 

Lı Kurdıstana Tırkiye ji tevgera azadi
ye dıkele. Dıjmın ketiye tırs-xofeke me
zın. Ewi bı sedbezaran leşkere xwe bı 
tang u topen xwe ajot ser Kurdıstane' bı 
ledan ıl kuştın, bı eza ıl zindan dıxw~e 
çave me bıtırsine, beri lı tevgera me bıgı
re. 

Her u sa ji dıjmıne faşist lı karker u co t
k aren Tırk dıde; bı delibezaran xebatkar 
cıwan u menven peşverıl avetiye zind~ 
nan, kılit lı deve menvan xıstiye, dıxwaze 
lı ser xwin u kuştın sazılmana xwe bımeşi
ne. 

Le dıjmın beçare ye. Sazılmana zor
dest ketiye ser şopa mınne. Bıngebe we 
hejiyaye, stiınen we rıziyane. Edi ne reji
ma_ faşist ıl ne ji pıştgıren we yen imper
yalıst dıkann jı hılweşina we ra çare bıbi-

nın. Dema me dema şoreşa sosyalizme u 
ya tevgera rızgariya gelan e. Tu quwetek 
tune ku xebatkaren Kurdıstane ıl Tırkiye 
heta hetaye bı dare zore bıde seknandın. 
Xebatkar iro şunda kışiyan, sıbe we qu
weta xwe disa korobıkın u bı xurti rabın 
sazılmana kewn ıl puç dı sere xwediyan d~ 
hılweşinın, jı xwe ra sazılmanek bratiye, 
aşıtiye u edlahiye ava bıkın. Edi tu quwe
tek tune ku 20 milyon Kurd heta hetaye 
bı dare zore bend b ık e. Mılete me w e we
late xwe azad bıke, jı xwe ra sazılmanek 
nu saz b ık e ıl bıkeve ri ya re şveçune .. 

Hevalno! 
Em iro dı rojen teng da ne. Le tucar 

be hevi nin ın. Birmekın, baweri u cameri 
dı roj en han da xu ya dık e. Birmekın, dıj
mın guleyen xwe hedi hedi dıqedine ser 
berjer dıbe. Bo me ji roj w e be.. ' 

Hevalno! 
Dı rojen han da jı karker ıl gundiyen 

Kurdıstane ra wek ronahibın. Dı nav w an 
da bı sebr ıl bı hevi kar bıkın. Dılopen 
xwe yen iroyine jı leyiha sıbe ra hazır bı
kın. De ma me ji w e be .. 

Roj w e ben, roje n azadi ıl serfıraziye. 
Mılete Kurd ji cejna xwe bı ken ıl kH pi
roz bıke. Lı ser çiyan agıre Newroze disa 
bılınd bın. Jın ıl zaro, dar ıl ber, çiya ıl geli 
disa bıkenın .. 

Rojen pe ş en me ne! 

Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 

Ne,'W'roz ı:a. E'W'riipe 
Karker, xwendekar u ronakbiren Kurd lı Ewrupe isa[ ji dı gele welaten Ewru

pe dı bajaren cure cure da şahiyen Newroze sazkırın. Yekjı van şahiyan lı Swe
de, bajare Stokho/me da pek hat. Dışeva newroze da Kurden Tırkiye, İran, Iraq 
ii Suriye tevi dost ii hevalen xwe yen jı Swed ii jı welaten dın cıviyan u bı hevra 
cejna xwe piroz kırın. Şev bı deste Federasyonu Komelen Kurdıstan lı Swed ha
tıbu sazkırın. Dı şev e da stranen Kurdi h atın go tın, govenda Ku rdi hat k ışandın u 
rewşa Kurdıstane hat eşkere kırın. Gelek insan dı şeve da kom bıbun u ew bı ser
tırazi derbaz bu. 

Federasyonu Komelen Karkeren Kurdıstan lı Elmanya Federal u Beriina Roj
ava (KOMKAR) isal lı se eiyan şeva newroze sazkırı bu. Yek lı bajare Beriine dı 
6'a Marde (Adare) da çe bu. Şeve da qasi 1500 kes beşdar bu. Yadıne dı bajare 
Mannheim 'e da çe bu, qasi 3000 kes beşdar bu. Dı van şevana da komıka klarnan 
u ya govende jı serkuran ra klamen Kurdi go tın u govenda Kurdinişan dan. Ko
mıken teatre lı ser rewşa Kurdıstane u Tırkiye gele tışt nişan dan. Gotarbejan 
zu lma ser m ıle te Kurd lı Iraq u İran u Tırkiye gele k baş eşkere k ırın .. Şahiya 
Newroze heya nive şeve ajot. 

Gelek parti u hamelen demoqrat u peşveru jı şeven Newroze ra sılav u pirazi
ya xwe şandıbun. Dı nav wan da Partiya Komunista Iraqe, Partiya Sosyalist a 
Şili'ye, PDK-İran, YNK-lraq, PDP a Kurden Suriye, KUK, Ala Rızgari, TKP-B, 
FİDEF, AKSA hebun. Her usaji endame Politburoya (Deftere Siyasi) ya Partiya 
K omu niste Suriye, Heval Re mo ji mesaj ş and ı bu. . 

Dı şeva Ma~nheim 'e da sekrıtere Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye, 
Kemal Burkay ıı hazır bu u bı ser daxwaza komita newroze jı guhdaran ra liı k"ur
ti qısekır. Wi dı axaftına xwe da got, "İro mılete me dı bın zılmeke mezın dv ye. 
Le em be hevi nin ın. Lı İran u Iraqe mılete me rabuye, bı dehhezaran peşmerge 
lı çiyan ın u bona rızgariya welat şer dıkın. Lı Tırhiye ji dı bın hukma faŞist da 
gele me seri daneniye u ber xwe dıde. Dawiya hukma faşist ne dur e. Rojen aza
diye bo gele Kurd ne dur ın. Bana ve yeke ji yekıti hewee ye. Em bo yekıtiye bı 
dıl u can kar dıkın u dıxwazın ku, ew hezen welatparezen dın ji bana yekıtiye 

- eehd bıkın." 
~OM KAR'~ şeueke dın ji bo eejna Newroze lı bajare Hamburg'e sazkıriye ku 

e w ı ı :lı uan roıana da çe dı be. · 
Şeven Newroze xweş nişan dıdın ku Kurd, roj bı roj ze tır jı eejna xwe ra xwe

di derdıkevın, dı ve roje da kom dıbın, bı ditına u guhdariya klam u go~enden 
"f!-urdi ş~ dıbın u _bo rızgariya gel u welate xwe mı/e xwe dıdın hev. Ew bı tevijın 
u ;ıaroken xwe ten eıvine. Ew dıji zulme hemu bı hevra denge xwe 6ılınd dıkın. 
N~u;_roz b? ?ele Kurd edi bu ye n iş ana berxwedanc, nişana pıştgırtiye,. ya yekıti
ye u azadıye .. 

DiSK ve 
TÖB·DER 

Faşist Cunta'nın, işbaşma geldikten 
sonra ilk yaptığı işlerden biri DİSK ve 
TöB-DER'in çalışmalarını durdurmak ve 
yöneticilerini tutuklamak oldu. Bunda şa
şılacak birşey yok. Faşist Cunta, efendile
rinin, ABD emperyalistlerinin ve yerli pa
ra babalarının uğrunda yanıp tutuştuklan 
bir dileği yerine getirdi. Çünkü işçi sınıfı
nın ve eğitim emekçilerinin bu sendikal 
ve demokratik kitle örgütleri onların uy
kularını kaçırıyor, onları öfkeye boğuyor
du. 

Cunta'nın mahkemesi TöB-DER'i ka
pattı ve yöneticilerini ağır cezalara çarp
tırdı, tıpkı 12 Mart döneminde TöS'e ya
pıldığı gibi. Cunta'nın savcısı, TöB-DER'i 
~~syalizm için mücadele etmekle suçladı. 
Ogretmenler bozuk eğitim düzenine kar
şı çıkmışlardı, onun, ırkçı şoven ve asim· 
lasyoncu olduğunu söylemişlerdi. He. 
halkın kendi anadilinde doğal eğitim hak
kını savunmuşlardı. Devrimci Eğitim Ku
rultayı bütün bunların altını çizmiş ve ör
neğin Roja Welat gazetesi üzerindeki bas
kıları protesto etmişti. Savcı, TöB-DER 
Türkiye'de Kürt halkının varlığını savun
muştur, diyordu .. 

Yani onlar, emperyalistler, yerli para 
babaları, ırkçılar, militaristler, tüm gerici 
tayf~_sı, bu doğrulan söylediği için, ileri 
ve guzel şeylerden yana olduğu için, zul
me ve sömürüye karşı çıktığı için TöB
D ER 'e düşmandılar ve sonunda onu kapa
tarak, yöneticilerini de zindanlara atarak 
ondan kurtulmaya çalıştılar. 

Ama ülkede yüzbinlerce eğitim emek
çisi varolmakta devam ediyor. Ne Cunta, 
ne de efendileri onları yokedemezler. Ve 
bu yüzbinler varoldukça mücadele devam 
edecek. Bugün bıçkılanan fidan yarın da
ha gür boy verecek. 

Zindanda, işkence altında tutulan öt 
retmenler boyun eğmediler ve Cunta'nın 
mahkemesinde şöyle haykırdılar: 

"Faşizme karşı oluşumuz suç gibi gös
terilmeye çalışılmaktadır. Faşizme karşı 

olmak suç değil, olmamak suçtur, en ağır 
insanlık suçlarından biridir. Faşizme karşı 
olmamak insan haklannın çiğnenmesine, 
gaz odalarına, işkencelere, soykırımlara, 
toplama kamplarına, ırkçılığa, kısaca in
sanlık dışı şeylere gözyummak demektir ... 

"Fakat bize göre bu yaşama kavgası
dır. Açlık sorunudur. Baskı ve zulümleri 
kıyımları, ölümleri biraz olsun azaltabilm~ 
ve durdurabilme sorunudur. Demokrasi 
sorunudur, özgürlük sorunudur ... 

"Yıllarca sürecek mapusluk ve sürgün
lerle tehdit edilerek onurumuzdan, insan
lığımızdan ödün vermemiz isteniyor ... 

"Bizden böyle bir ödün beklenmemeli
dir... öğretmenierin ve halkının yüzüne 
?~amıyan öğretmenler olmaktansa, aç, 
ışsız, mapusta ve sürgünde yaşamak, ama 
onurlu ve alnı açık yaşamak daha güzel 
olsa gerek ... '' 

Yüzbinlerce eğitim emekçisi bu müca
dele geleneğini sürdürecek. 

Devamı Sayfa 7 'de 
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Riya Azadi 3 

ZAFER HALKLAI=IIMIZIN 
OLACAKTIR 

Türkiye'deki bozuk düzen, Faşist Cun
ta 'nın işbaşma gelişinden bu yana süngü 
gücüyle, kan ve terör üstünde ayakta duru
yor. Ama bu onlar için bir zafer midir? 
Kesinlikle hayır. 

Faşist Cunta tüm halka karşı bir savaş 
yürütüyor, emperyalistlerin ve bir avuç te
kelci vurguncunun savaşını. 

Basın susturuldu. Ama Cunta, sahibi
nin sesi haline gelen, kendisine alkış çal
makta, dalkavukluk yapmakta yarışan 

burjuva gazetelerindeki en küçük bir uya
rıya, daha doğrusu yakınmaya bile taham
mül edemiyor. Bu uşaklar bile zaman za
man tutuklanıyor, ya da tehdit ediliyor
lar. 

Tüm demokratik örgütler, sendika de
nebilecek sendikalar ya kapatıldı ya da ça
lışamaz duruma getirildi. Anlı-şanlı buıju
va partilerinin kapısına bile kilit vuruldu. 

ma bu yetmiyor; Barış Derneği munsup
.arı da, "gizli komünist cemiyet kurmak
tan" apar-topar zindanlara atıldılar. Yarın 
sıra başkalarına, hatta dalkavuklara bile 
gelecektir. 

işkence çarkı amansızca çalışıyor. Zin
danlar mezbahaya döndürüldü. Mahkeme
ler yalnızca Cunta'nın keyfine göre ceza
lar biçen birer kukla durumunda. Siyasi 
savtinma yapmaya cesaret edebilen avu
katlar da bunun bedelini, savundukları ki
şiler gibi zindana atılmakla, işkence gör
mekle, cezalara çarptırılmakla ödüyorlar. 
Ve Cunta, başta kendisini alkışlayan, şim
di ise kamuoyunun baskısıyla demokrasi 
yanlısı ve hümanist görünmeye çabalayan 
Avrupalı dostlarının, işkencelerin durdu
rulmasına, demokrasiye dönüşe dair uya
rılarına bile öfkeyle tepki gösteriyor. Göz
lemci heyetierin Türkiye'yi ziyaretleri ya· 
saklan dı. Her turistin peşinde bir polis do
laşır hale geldi.. Cunta hırçınlaşıyor. 

Bu hırçınlık, aym zamanda, Cunta'nın 
jevresindeki çemberin gitgide daralmasın
dandır. Tüm halkı karşısına alan faşist çe
tenin, kardeş kavgasını önlemeye, ülkede 
süküneti sağlamaya dair ilk dönemde pro
paganda ettiği yalanların tesiri hızla orta
dan kalkıyor. Faşist Cunta kitlelerin ka
baran nefretini ensesinde hissediyor. En 
güvendiği, sürekli alkış beklediği çevreler
den bile eleştiri ve yakınmalar duydukça 
Cunta zıvanadan çıkıyor. 

12 Eylül'den çok önce başlayan, 12 
Eylül'den sonra ise süngü gücüyle daha da 
pervasızca dayatılan zamlar, para değeri
nin hızlı ve sürekli düşüşü, geniş halk yı
ğınlarını daha da derin bir açlığın içine 
itti. İşsizlik çığ gibi büyüyor. Faşist gene
raller ise, halkın artan nefretini yatıştır· 
mak için hhla Atatürk üstüne, Türk devle
ti ve soyu üstüne ninniler söylüyorlar. 
Bunlar kitleleri kandırmaya yetmiyor ve 
bir süre sonra hiç yetmeyecektir. 

Faşist Cunta, bu kanlı zulüm ve soygun 
çarkını Batı Avrupalı dostlanna gerekli ve 
sevimli göstermekte giderek daha büyük 
güçlükler çekiyor. Türkiye ve Kürdistanlı 
demokratik güçlerin yurt dışında faşist 

Cunta'ya karşı yürüttükleri teşhir ve pro-

testo kampanyası, her geçen gün Avrupa 
demokratik kamuoyunda daha büyük des
tek buluyor. Cunta Avrupa Parlamento
su 'ndan kovuldu ve Avrupa Konseyi 'nden 
kovulma noktasına geldi. Ortak Pazar Tür
kiye'ye yardımları durdurdu. Birçok baş
K:a ülke de aynı şeyi yaptı. İskandinav ül

keleri, Hollanda ve Fransa Türk hükümeti
ni Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etme
ye hazırlanıyorlar. "Son Türk Devleti"nin 
ötedenberi varolmayan prestiji sıfır düze
yine inmiştir ve pasaportlan artık çoğu 
ülkede para etmemektedir .. 

Faşist Cunta ise, içine düştüğü yalnız
lığın, "terkedilmenin" verdiği hırçınlıkla, 
bir yandan Avrupalı dostlarına rest çekme 
numaraları yapıyor, diğer yandan, halk 
kitleleri üstündeki cendereyi sıkıştırarak 

öfkesini çıkarıyor. Doğu-Batı arasında es
ki şantaj politikasına başvuruyor. Ama 
gerçekte bu rest çekmeler bir dilencinin 
ve uşağın kof böbürlenmesini andırıyor ve 
Türkiye günden güne Amerikalı efendisine 
daha çok teslim oluyor. 

ABD şimdilik bu işten memnun görü
nüyor. üsler rahatça çalışıyor ve yeni bir 
teslimiyet anlaşması imzalandı. İçeriği 

halktan gizlenen bu antlaşma ile ABD, 
"çevik kuvvetlerini" Türkiye'de üslendir
me hakkı elde ediyor ve Türkiye'yi tam 
bir İsrail'e çeviriyor. Böylece Türkiye'nin, 
petrol ve krediler hatırına Arap ülkelerine_ 
ve İran 'a uzattığı sahte dostluk elinin bü
tün etkisi de siliniyor. 

ABD için önemli olan, kuşkusuz, ne 
insan hakları, ne Türkiye halklarının uğra
dığı zulüm ve açlıktır. ABD bu zulmün ve 
cinayetierin alasını, kendisi başka ülkeler· 
de zaten uyguluyor ve Türkiye'de halkın 
dize getirilmesini istiyor. Ama Faşist Cun
ta gibi bu efendilerin hesapları da boşa çı
kacaktır. Onlar son kartiarım oynuyorlar 
ve yitirdikleri zaman iyi yitirecekler. Tür
kiye halkları faşist Cuntayı inine kovala· 
dığı zaman bu beylerin de pasaportlarını 
ellerine verecektir. 

Evet, Cunta bugün asıp kesiyor, kendi
ni başa çıkılmaz, karşı durolmaz bir güç 
gibi göstermeye çalışıyor ve halkı başeğ- _ 
meye çağırıyor. Ama Cunta zaaflarının, 
çıkmazımn, içine düştüğü batağın kendi
si de farkındadır. Cunta, tarihte eşine, 

benzerine çok rastlanan sonu yaklaşmış 
zulüm rejimlerinin paniği içindedir. Kade
ri onu rolünü sonuna kadar oynamaya 
zorluyor. Perde kapandığı zaman ise her
şey başka türlü olacaktır. 

Halka gelince, halk boyun eğmedi, eğ
miyor. Cunta günden güne daha geniş kit
leleri karşısına alıyor, tecrit oluyor ve 
önemli olan, sonucu tayin edecek olan da 
budur. Zindanlarda insanlar baş eğmiyor· 
lar. Hapishanelerde faşist haskılara karşı 
devrimci onuru korumak için direnişler 

bir uçtan diğer uca yayılıyor. Şu anda 
Ankara'da, İstanbul 'da, Diyarbakır'da ve 
Adana'da siyasi tutuklular açlık grevi ya
pıyor ve direniyorlar. içerde ve dışarda, 
faşist zorbalığa karşı bu 'direnişler büyü
yerek Cunta'yı kaçınılmaz sonuna götüre-

cek tir. 
Ama sorun yalnızca Cunta'nın gidişi 

değildir. Zulüm ve sömürü düzeninin te
mellerini çökertmek, gericiliğe bir kez da
ha başkaldırma fırsatı vermemek gerekir. 

Cunta şimdi, içine düştüğü bataktan 
sıyrılmanın uygun yollarını arıyor. O ve 
emperyalist efendileri, kitlelerin kabaran 
nefretini görüyor ve işlerin uzun süre böy
le devam edemiyeceğini biliyorlar. Bugün
kU askeri yönetimin yerine, üstü örtülü, 
sahte bir demokrasiyle maskelenmiş, sivil· 
asker karması bir diktatörlüğü geçirmenin 
koşullarını hazırlıyorlar. Faşist Evren'in 
sözünü ettiği "demokrasiye dönüş" süreci 
budur. 

Onlar, hazırlamakta oldukları anayasa 
ile, 27 Mayıs Anayasası'ndan artakalmış 

hak ve özgürlüklerin son kırıntılarını da 
ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Beş ge
neralin imzasıyla peşpeşe çıkarılan "ya
sa "larla, kitlelere, sola, basma her türlü 
demokratik mücadele ve eleştiri olanakla· 
rını ortadan kaldırıyorlar. öyle bir de
mokrasi hazırlıyorlar ki insanlar ağzını aç
tığı zaman polis, jandarma, vali yakalarına 
yapışacak! Herşey, adına cumhurbaşkanı 

denen, frak giydirilmiş generalin komutla· 
nna göre yürüyecek. üniversitelere, mah
kemelere, hatta parlamentoya ve hüküme
te o yön verecek.. ABD emperyalistleri 
ve Türk tekelci sermayesi, faşist Cunta 
eliyle Türkiye'de demokrasiye açılan tüm 
delikleri tıkayarak sözde sivil yönetime 
geçmeye hazırlanıyorlar. Kendileri için 
dikensiz gül bahçesi kurmaya çalışıyorlar. 
Basın özgürlüğünün, sendikaların, grevle
rin, sol partilerin, DİSK'in ve TöB-DER'· 
in, demokratik derneklerin, Kürtçe kitap 
ve gazetelerin olmayacağı bir demokrasi! .. 
İşçi sınıfından ve Kürt halkından, sömürü
den ve ulusal baskıdan artık söz edilemi· 
yecek bir demokrasi!.. 

Ancak emperyalistler ve yerli para ba
baları da onların uşağı Cunta da yanılı
yor. Bu hesap boşa çıkacaktır. Türkiye'de 
kitleler buna evet demiyeceklerdir. Türk 
ve Kürt emekçileri, demokrat insanlar, 
yurtseverler, özetle milyonlar bu tür ''de
mokrasicilik" oyunlarına kanmıyacaklar, 
bu örtülü faşizme baş eğmiyeceklerdir. 

Türkiye, çağımızın ileri-geri kavgası 

açısından ilginç bir ülkedir ve şu anda ta
rihinin en kritik bir dönemini yaşamakta
tır. Gerici güçler kendilerini en güçlü san
dıkları veya öyle göstermek istedikleri bu 
aşamada aslında zayıftırlar ve duruma ha
kim değildirler. ilerici halk güçleri ise en 
çok ezildikleri, en zayıf sanıldıkları bu 
aşamada aslında zayıf değildirler ve safla
rında güçlü bir potansiyeli, zulme ve sö
mürüye karşı nefreti, değişim ve özgürlük 
istemini taşıyorlar. Alttan alta biriken, yı
ğılan bu güçlü istemierin eyleme dönüş
mesi, halkın yaratıcı atılımının boyverme
si, koşullarda, güç dengesinde bir değişi
me bağlıdır ve bu, çoklarının sandığından 
daha hızlı olabilir. 
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•• ORTAK DUSMANA 
Partimiz kurulduğu günden bu yana, 

güçbirliği ve cephe konusunda önüne açık, 
net hedefler koydu ve bu hedeflere ulaş
mak için yoğun çaba gösterdi. 

TKSP güç birliğini., biri Kürdistan çer
çevesinde, diğeri Türkiye genelinde olmak 
üzere iki .yanıyla ele almaktadır. Kürdistan 
bakımından da sorun iki yönlüdür: Kürdis
tan'ın herbir parçasındaki yurtsever güçle
rin birliği ve çeşitli parçalar arasındaki 
dayanışma. 

Partimiz, Tüıkiye Kürdistanı için ulu
sal-demokratik cephe öneriyor. Yurtsever 
güçlerin etkinliği ve zaferi için, ay m şey, 
elbette diğer herbir parçanın kendi içinde 
de sözkonusudur. Partimiz aynı zamanda 
Kürdistan 'ın, değişik devletler tarafından 
bölüşülmüş ve herbiri ağır ulusal baskı ve 
sömürü altında tutulan tüm parçalarının 
yurtsever güçleri arasında ciddi bir işbirli
ği ve dayanışmanın gereğine inanmakta
dır ve bunun için çaba göstermektedir. 
Bazılan bunu "Büyük Kürdistan" kurma 
çabası olarak göstermek isteyebilirler; a
ma böyle tanımlamak yanlış ve haksız 
olur. 

Biz Kürdistan 'ın herbir parçasındaki 

özgürlük mücadelesinin, o parçanın ve 
onun içine alındığı ülkenin -veya devletin
özel koşullarına tabi olduğunu herzaman 
açıkça belirttik. Her parçada özgürlük 
mücadelesi, bu nedenle, değişik bir yol iz
leyebilir, değişik zamanlarda sonuçlanabi
lir. Birlik sonınu bugün değil, ilerde gün
deme gelebilir. Ve ilerde gündeme gelirse, 
biz emekçi halkın, diğer bir deyişle dev
rimci hareketin çıkarianna uygun olarak 
bu sonına bakacağız. Şimdiden ''Birleşik 
Kürdistan" konusunda spekülasyon yap
mayı gereksiz buluyoruz. Herşey tarihi 
koşullara bağlıdır. 

Diğer yandan, Kürdistan 'ın herbir par
çasının öZgürlük mücadelesi, aynı zaman
da diğer parçalardaki mücadele ile yakın
dan bağlantılıdır ve birbirini sıkı biçimde 
etkilemektedir. Kürdistan'ı aralannda bö
lüşenler, Kürt halkının mücadelesini ez
mek için nasıl aralannda sıkı işbirliği ya
pıyorlarsa, Kürt halkının da aynı şeyi öz
gür olmak içinyapmamasma hiçbir neden 
yoktur. Kürdistan ulusal mücadelesine bu 
ikili bağlantı içinde bakmamak, madalyo
nun yalnız bir yüzünü görmek olur ve bun
dan doeru bir politika da çıkmaz. 

Kaldı ki, Kürt halkının İran ve Irak'ta 
yüıiittüğü mücadeleye destek olmak, bir 
devrimci parti olarak onunla işbirliği ve 
dayanışma içinde olmak için Türkiye Kür
distanı 'ndan yurtsever bir parti olmak da 

• 
zorunlu değildir. Bu, her ilerici partinin 
görevidir. Burada ise sözkonusu olan par
çalanmış bir ülkedir ve bu parçalardaki 
yurtsever güçlerin ilişkileridir. Bazılannın 
bunu, devrimcilik adına Kürt halkına ya
saklamaya kalkışması sadece gülünçtür ve 
onların halkınuzın özgürlük mücadelesine 
karşı duyduklan bilinçaltı korkunun ve 
kendi buıjuvazileriyle ortak duygulannın 
göstergesidir. 

Tıiıkiye Kürdistanı için önerdiğimiz 

''Ulusal Demokratik Cephe"ye ilişkin ola
rak programınuzda şöyle denmektedir: 

"Ulusal demokratik devrimin başanya 
ulaşması, sosyalistlerin, diğer ilerici ve 
yurtsever kesimlerle ulusal ve demokratik 
nitelikte bir cephe oluşturmalanna bağlı
dır. Ulusal güçlerin uyanlması, mücadele
ye sokulması ve bir cephede biraraya geti
rilmesi için Parti, ilkeli, ama esnek bir po
litika güder. Hangi sınıf ve tabakadan olur
sa olsun, cephenin amaçlarını benimseyip 
ona katılmak isteyen her yurtsever ve de
mokrat kişiye saflan açık tutar.'' 

"Ulusal cepheye katılacak güçler için 
aranacak şartlar, bu güçlerin anti-emper
yalist, anti-sömürgeci, anti-feodal olmaları, 
ulusumuzını özgürlüğe kavuşması, feodal 
gericiliğin tasfiyesi ve ülkenin demokratik
leştirilmesi hedeflerinde birleşmeleridir." 

Geçmiş dönemde, Partimiz, Kürdistan~ 
ın üç yurtsever örgütü arasında "Ulusal 
Demokratik Güçbirliği" (UDG)'nin oluş
ması için ciddi çaba gösterdi. UDG kitle
leri ve dost güçleri sevindiren bir olaydı. 
Ancak bu güçbirliği, iki örgütün tabanla
rını güçbirliğine gereği gibi hazırlamanuş 
olmaları, kendi aralannda geçmişten ka
lan sürtüşmeler ve güçbirliği konusunda
ki deneysizlikler yüzünden, tüm çabaları
nuza rağmen hayata geçirilemedi ve da
ğıldı. Biz bundan umutsuzluğa kapılma
dık. Yurtsever güçlerin yeniden ve daha 
geniş çapta topartanması için çabalarınu
za devam ettik. Bundan bir yıl kadar önce 
Partimiz ile KUK ve Ala Rızgari arasında 
görüşmeler başladı. Devrimci Demokrat
lar da bu görüşmelerin bir bölümüne ka
tıldılar. Sonunda Partimiz, Ala Rızgari ve 
KUK arasında güçbirliği konusunda pren
sip birliğine va_nldı ve kamuoyuna ortak 
bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada, güç
birliğinin gereği dile getirilerek şöyle de
niyor: 

"Dağınıklığın son bulması, emekçi 
halk kitlelerinin sarsılan güvenlerinin yeni
den sağlanması, devrimci hareketin daha 
da güçlendirilerek, faşist sömürgeci dikta
törlügün alaşağı edilebilmesi için, zaman 

~ 
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yitirilmeksizin harekete geçilmelidir. Plan
h - programlı ve kararlı bir mücadelenin 
örgütlendirilmesi için, var olan sorunların 
aşılarak, hem Kürdistan'da hem de Tüıki
ye genelinde en geniş güçbirliklerinin, gi
derek cephelerin oluşturulması zorunlu
dur. 

"Bu inançla bizler Ala Rızgari, Kürdis
tan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK) ve Tür
kiye Kürdistanı Sosyalist Partisi (TKSP), 
Tüıkiye Kürdistanı düzeyinde güç ve ey
lem birliğine prensip olarak karar vermiş 
bulunmaktayız." 

Her üç örgüt yurtsever güçlerin geniş 
birliğini hedeflemişlerdir ve bu doğru bir 
tutumdur. Açıklamada şöyle deniyor: 

"Bizler, Tüıkiye Kürdistanı'nda ulusal 
demok.ratik kurtuluşu hedefleyen en 
ııiş bir güçbirliğinden yanayız. Güçbirligi 
platformunu sadece kendimizle sınırlı gör
meyip, ilerici-yurtsever güçlerin en geniş 
birliğini gerekli ve zorunlu göıiiyoruz. Bu 
nedenle, Tüıkiye'de ve Kürdistan'da güç 
ve eylem birliklerinin oluşması önünde 
varolan ve çıkabilecek engellerin çözümü 
için birlikte çaba göstermeliyiz. Bu amaç
la, en geniş güçbirliğini sağlamak için 
şimdiye kadar olduğu gibi, bundan böyle 
de çabalarımızı kararlı ca sürdürece ğiz." 

Yine her üç örgüt, Türkiye genelinde 
her iki halkın demokratik ve yurtsever 
güçlerinin anti-emperyalist, demokratik 
cephesinin gerçekleşmesi için ortak bir 
çaba sarfedeceklerini belirtiyorlar: 

"Yine bizler KUK, AR ve TKSP, Tür
kiye genelinde halklarımızın kardeşlii>i 

ve mücadele birliği temelinde sömürg 
askeri faşist cuntayı alt ederek, DEMOK
RA liK HALK İKTİDARINI hedefleyen 
bir mücadeleyi zorunlu görüyoruz. Bu 
doğrultuda Kürdistan yurtsever-sosyalist 
güçlerinin de bir birlik halinde içinde yer 
alacağı, Tüıkiye devrimci-demokratik güç
lerinin engeniş güç ve eylem birliğinden, 
giderek anti-emperyalist, anti-faşist ve 
Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı
nı da programlıyan bir devrimci-demokra
tik cepheden yanayız. Tüıkiye ve Kürdis
tan 'da yaşanan bugünkü nesnel koşullara 
göre, ideolojik-politik hatları birbirine ya
km olan güçlerin birliği gibi, saflan daral
tan politikaların yanlış olduğu görüşünde
yİl. Bunun için, en geniş güçbirlikleri için 
çaba göstereceğiz ve var olanlara güç ka
tacağız." 

Böylece ortak açıklama, güçbirliği ve 
cephe konusunda hedefleri açık biçimde 
koymuş bulunmaktadır. Bu, Kürdistan'da 
ulusal güçlerin cephesi yolunda atılnuş 
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önemli bir adımdır. Bu adıma kararlıca sa

hip çıkmak, ortak güçbirliği programını 

saptamak, ortak eylemler için güçleri bir

leştirmek ve güçbirliğinin yurtsever güçle

ri en geniş biçimde kapsamına alması için 

çaba göstermek gerekir. Bu konuda her 

üç örgüte olduğu kadar, henüz ortak bir 

çalışma içine girmemiş diğer yurtsever 

örgütlere, gruplara, hatta tek tek yurtse

ver, demokrat kişilere ciddi sorumluluk 

ve görevler düşüyor. 
Birkez üzerinde görüş birliğine vanlma

sı gereken nokta şudur ki, halkımızın kö

leci boyunduruktan bir an önce kurtulma· 

sı yurtsever güçlerin geniş birliğine bağlı

dır. Geçmiş dönemde görüş ayrılıkları 

düşmanca tutumlara vardınldı ve bunlar 

üçbirliği önüne bir engel gibi dikildiler. 

Bundan böyle de görüş ayrılıklan, tartış

malar, çekişmeler elbet olacaktır. Ama 

geçmişten ders alınmalı ve ilerici, yurtse

ver güçler arasındaki aynlıklar düşmanca 

bir tutuma, güçbirliği önünde bir engele 

vardınlmamalıdır. Birleşme ortak hedefler 

üzerinde olacaktır. Emperyalizme, sömür

geciliğe karşı mücadele ve halkımızı ulusal 

boyunduruktan kurtarma ortak bir hedef

tir. Faşizm ortak düşmandır. Ve feodal 

yapının tasfiyesi, demokratik bir toplum 

oluşturulması, Kürdistan 'ın tüm yurtsever, 

demokratik güçleri için ortak bir amaçtır. 

Her yurtsever örgütün görevi, kitlesini 

güçbirliğinin gereğine, önemine ikna et

mek ve birliğin bir an önce oluşması, ha

yata geçmesi için çaba göstermektir. 

Bu açıdan Devrimci Demokratlann tu

tumu üzerinde durmak gerekir. Devrimci 

Demokratlar, üç örgütün ısrarlı çağnsı üze

rine toplantıya geldiler, ancak Denge 

KOMKAR'da Kulp olayianna ilişkin ola

rak kendilerini eleştİren bir yazıyı gerek

çe göstererek görüşmelerden çekildiler. 

Böyle bir nedenle bir örgütün güçbirliğin

den çekilmesinin hiçbir haklı yanı olma

dığı açıktır. Bilindiği gibi Kulp 'ta bizim 

bir yoldaşımız kendi taraftadannca öldü

rülmüştü. Biz bunu eleştirdik, ama güçbir

liğinin önüne bir engel gibi koymadık. 

Kendilerinin ise eleştiri yazısını olayın 

kendisinden, siyasi cinayetten daha önem

li sayıp bu denli sorun yapmalan ilginçtir. 

Gerçek şu ki onlar, güçbirliğine katılma

mak için bu yazıyı sadece bir bahane ola

rak kullandılar. Onlar, gerçekten güçbirli

ğinin gereğille ve bu konuda kendilerine 

de sorumluluk düştüğüne inanıyorlarsa bu 

sekter tutumu terketmeli ve çalışmalara 

katılmalıdırlar. 

PKK'ya gelince, yaşanan dönemin bu 

hareketi de etkilediği görülüyor ve bu do

ğaldır. PKK, geçmiş dönemde eylemlerini 

terör üstüne kurmuştu ve hemen tüm yurt

sever ve demokratik örgüdere karşı da düş

manca bir politika izlemişti. Son dönem

de PKK sorumlulan, çok açık biçimde ol

masa da bazı hatalannı, yanlışlannı kabul 

eder bir tavra girdiler, güçbirliği önerisin

de bulundular. Herşeye rağmen bu olum

lu bir değişmedir. Dost güçlerin de öneri

siyle onlarla görüştük ve kendileriyle güç

birliği görüşmelerine oturabitmek için, 

öncelikle kamuoyuna ciddi, açık bir öz

eleştiri yapmalannın zorunlu olduğunu 

söyledik. 
PKK, bu görüşmeyi izleyen aylarda bir 

konferans topladıysa da, toplantının ar

dından yayınlanan bildiriden anlaşıldığı 

kadarıyla, hatalarma dair ciddi, açık bir 

özeleştiri yapmadı. Bu hareket, gerçekten 

yurtsever güçlerle birlik yapmak istiyorsa, 

öncelikle, yurtsever harekete o denli bü

yük zararlar veren geçmişteki politikasını 

ciddi bir eleştiriden geçirmeli ve tabanını 

diğer yurtsever kesimlere karşı düşmanca 

bir şartlanmadan kurtarmalıdır. Böyle bir 

adım atabilirse, biz, PKK'nın da güçbirliği 

çalışmalanna katılmasından yanayız. 

Kuşkusuz, güçbirliği ve giderek ulusal 

cephe ortak ilkeler ve bir program üzerin

de oluşabilir; tek başına güçbirliğini pren

sip olarak kabul etmek yetmez. Ancak 

güçbirliğine prensip olarak evet demek de 

önemlidir. Engeller süreç içinde aşılabilir. 

Hayat ve halkımızın çıkarları güçbirliğini 

bir zorunluluk olarak dayatıyor ve bizim 

görevimiz engelleri aşmak, ortak bir cep

heyi adım adım örmektir. 

PKK dün ciddi yanlışlar yaptığı ve bu 

yanlışlar Kürdistan ulusal mücadelesine 

büyük zararlar verdiği için onu en sert bi

çimde eleştirdik. Ama bu hareketin bu 

yanlışları bırakması için çaba göstermek 

de bir görevdir. Geçmişte yapılan yanlış

lar, yaşanan dönemin dersleri ışığında 

daha da kolayca görülebiliyor. Biz, diğer 

sapmalara, yanlışlara, dar grupçu tutum

lara karşı ideolojik mücadeleyi bu dönem

de de sürdüreceğiz; diğer yandan, en ciddi 

yanlışlar içinde olanları bile bu yanlışları 

terketmeye ve doğru güç.birliği politikası

na kazanmaya çalışacağız. 
Türkiye ve Kürdistan genelinde önerdi

ğimiz anti-emperyalist ve demokratik cep

he için Partimizin programında şöyle de

niyor: 
''Türkiye 'de emperyalizme, faşizme 

karşı mücadele' halklarımızın ortak müca

delesidir. Bunun için oluşturulacak bir 

anti-emperyalist ve demokratik cephede 

Kürt halkının devrimci ve demokratik 

güçlerinin, şartları varsa bir Kürdistan ulu

sal demokratik cephesi halinde yer alması 

da zorunludur. 
"Yine Türkiye 'de egemen sınıflarm ge

rici iktidarının yıkılması, yerine halkın de

mokratik iktidannın kurulması hem Türk, 

hem Kürt halklarının ortak sorunudur. 

Böyle bir iktidar Türkiye ve Kürdistan iş

çi sınıfının birlikte mücadelesi ve öncülü

ğüyle gerçekleşebilir. Bu iktidar ülkeleri

mizden emperyalizmi kovduğu, toplumu 

demokratikleştirip sosyalizm yoluna sok

tuğu gibi, Kürt halkının kendi kaderini ta

yin hakkını da tanımak durumundadır. 

Biz bir yandan Kürt halkının ilerici, yurt

sever tüm güçlerini ulusal demokratik dev

rim hedefi üzerinde, kararlı bir şekilde 

mücadeleye hazırlarken, diğer yandan 

Türk halkının devrimci ve demokratik 

güçleriyle bu ilkeler üzerinde bir birlik 

oluşturulmasından yanayız ve bunun için 

çaba göstereceğiz.'' 
Görüldüğü üzere Partimiz, Türkiye ge

nelinde demokratik güçlerin geniş cephe

sinden yanadır. Biz, demokratik güçlerin, 

birbirini dışlayan, cepheyi daraltan küme

leşmelerini yanlış buluyoruz. UDG'nin 9 

ilerici örgüte götürdüğü güçbirliği çağrısı 

böylesine geniş bir cepheyi gözetici nite

likteydi. Bugün güçbirliği çalışması içinde 

olan üç yurtsever örgütün çağrısı da bu ni

telik te dir. 
Partimiz, bugüne dek, bu doğru politi

kayı gerek siyasal cephe sorununda, gerek 

demokratik kitle örgütleri düzeyinde ka

rarlı biçimde izledi, dar grupçu tutumlara 

prim vermedi. 
Geçmiş dönemde demokratik güçler, 

gericiliğin saldıoları karşısında ciddi bir 

birlik oluşturamadılarsa, egemen sınıfla

nu derin bunalımını halk kitlelerinden ya

na devrimci bir dalgaya dönüştüremediler

se, faşist cuntaya yol açıldıysa ve bugün, 

ilerici güçler Cunta karşısında böylesine 

dağınık ve ezik bir duruma düştülerse, 

bunda, geçmiş dönemde geniş güçbirlikle

rini önemsemeyen, hatta baltalıyan so

rumsuzca tutumların payı büyüktür. 

Türkiye ve Türkiye Kürdistanı genelin

deki güçbirliği konusunda bizim parola

mız şudur: Ortak düşman karşısında tüm 

güçleri birleştirmek. Ortak düşman ise 

emperyalizm ve faşizmdir. Ortak amaç 

demokratik bir düzendir. Bunun için bir

araya gelebilecek tüm güçleri birleştirmek 

zorunludur. Sol saflarda,kör mezhepinan-
Devamı Sayfa 6 'da · 
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faşizme yol aı;an bir neden ; 

derin ekonomik bunalim 
Faşist Cu n ta 'nın Türkiye 'de işbaşma 

geliş nedeiııerinin "terörü durdurmak, 
kardeş kavgasını önlemek," gibi "masum" 
niyetiere dayanmadığı, bugün artık kamu
oyunda çok iyi biliniyor. Onu işbaşma 
getiren emperyalizmin ve onun işbirlikçi
si yerli büyük sermayenin çıkarlarıydı. Af
ganistan devrimi ve İran'da Şahlığın yıkı
lışı nedeniyle bölgede emperyalist çıkar
ların büyük ölçüde tehlikeye girmesi, Tür
kiye'de polis ve jandarma terörüne ve si
vil faşist güçlerin saldırılarına rağmen ile
rici, kitlesel mücadelenin sindirilememesi, 
Kürdistan 'ın diğer parçalannın yamsıra 
Türkiye Kürdistanı 'nda da Kürt halkının 
ulusal kurtuluş mücadelesinin gelişip ser
pilmesi, emperyalistlerin ve yerli işbirlik
çilerinin faşist diktatörlüğe başvurmala
rına yol açtı. Türkiye 'de ekonomik buna
lımın atlatılamaması ve krizin giinden gü
ne daha da derinleşmesi bunda büyük rol 
oynadı. 

Bilindiği gibi, son yıllarda Türkiye'de 
çarpık kapitalist düzen iflas noktasına gel
mişti. Enflasyon yüzde yüzün üzerine çık
mış, işsizlik çığ gibi büyümüştü. üstelik 
daha önceki yıllarda işsizliğin yükünü, iş
çi taleb ederek kısmen azaltan Avrupa ül
keleri de artık bundan vazgeçmiş ve hatta 
mevcut olanlannı bile geri göndermeye 
başlamışlardı. Dış ticaret açığı hergiin bir
az daha fazlalaşıyordu. Tekelci Türk bur
juvazisi ihracatı arttırma olanaklarına da 
sahip değildi. Ithalatı kısma yoluna gidil
diği taktirde ise daha ciddi sorunlarla kar
şı karşıya geliniyordu. 

öte yandan gelişmiş kapitalist ülkeler
de ekonomik kriz vardı, fiyatlar buralarda 
da artmaktaydı. Bir yandan Türk parası
nın değerinin siirekli olarak düşmesi, di-

. ğer taraftan ise gelişmiş kapitalist ülkeler
deki fiyat artışları nedeniyle, Türkiye'nin 
ithal ettiği mal miktarı artmasa bile, daha 
çok döviz harcanmasına neden oluyordu. 
Oysa Türkiye'nin döviz stokları erimişti 

Orta sayfamn devaını 

cıyla, "ötekiyle bir masaya oturmam" an
layışı gütmek, ancak emperyalistleri ve fa
şist diktatörlüğü sevind.irir. Ortak düşman 
karşısında güçbirliği için çaba gösterme
yip, "ötekiler silinir, ben kalırım!" biçi
mindeki hesaplar da boştur. Kitleler ve 
kadrolar, faşist diktatörlüğe karşı müca
deleyi gereği gıbi omuzlamayanları ve 
birlik için çalışınayanları hoş görmiye
ceklerdir. Böylesine yanlış tutumlar an
cak bu gerici, bozuk düzenin öınriinü uza
tır. Zafer istiyorsak, zaman yitirmeden 
güçleri birleştirmeliyiz. 

Bunun için atılacak ilk somut adım ise 
biraraya gelerek birlik sorununu tartışma
yı kabul etmektir. Partimiz bu ilk adımın 
atılması için kendine düşeni yerine getire
cektir. 

ve ülke gırtlağına kadar borçlanmıştı. Sü
resi gelmiş borçlar bir yana, faizleri bile 
ödiyebilecek gücü kalmamıştı. Yeterli it
halat yapılamayınca da bu sefer hem yeni 
yatırımlar gerçekleşemiyor, hem de mev
cut işletmelerde üretim düşüklüğü meyda
na geliyordu. Bu da durgunluğun ve işsiz
liğin büyümesini beraberinde getirmektey
di. 

Tekelci Türk burjuvazisi buna bir çö
züm bulabilmek ve iflas noktasında bulu
nan düzenini kurtarabilmek amacıyla bazı 
adımlar attı. İşte "24 Ocak Kararları" di
ye bilinen kararlar bu amaçla alındı ve uy
gulamaya sokuldu. 

24 Ocak Kararlan ilk anda çeşitli çev
relerce, burjuva hükümetlerinin normal 
günlük kararları gibi değerlendirildi. Oysa 
gerçekte durum hiç te öyle değildi. Te
kelci Türk burjuvazisi 24 Ocak kararlany
la milyonlarca emekçiye karşı eskisine gö
re daha açık bir savaş ilan etmiş bulunu
yordu. Bu savaş ekonomik, politik, sos
yal ve kültürel alanlan kapsıyan, topyekün 
bir saldın niteliğindeydi. 

24 Ocak kararlarının özü, burjuva dü
zenini bunalımdan çıkarmak için, emekçi 
yığınlan daha büyük ölçüde ezen bir uy
gulama içerisine girmekten ibaretti. Ma
deni Eşya Sanayicileri İşverenleri Sendi
kası (MESS)'nın başkanı Turgut özal'ın 
bu kararları uygulamakla görevlendirilme
si ise bunun bir diğer açık örneğiydi. Adı
na "Friedman Modeli" denilen bu uygula
ma daha önceleri de çeşitli azgelişmiş ül
kelere ABD yönetici çevreleri, IMF ve 
Dünya Bankası gibi kuruluşlarca dayatıl
mıştı. 

Friedman Modeli 'nin ve buna bağlı 
olarak 24 Ocak kararlannın temel özelliği 
piyasadaki para miktannı azaltmak ve 
böylece enflasyonu kontrol altına almak, 
ekonomiyi boğulmaktan kurtarmaktı. 

Piyasada bulunan para miktarını, emek
çilerin aleyhine bir uygulama ile azaltmak 
için de başvurulacak başlıca önlemler şu 
şekilde idi. 

- Geniş yığınlar tarafından kullanılan tü
ketim maliarına sürekli zam yapmak, 

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)'ne 
Merkez Bankası ve Hazinece sağlanan des
teği sona erdirmek, kendi kendilerini fi
nanse etmeleri adı altında bunların ürünle
rine zam yapmak, 

- Faizleri serbest bırakarak, tasarufu teş
vik etmek, 

- Spekülatif amaçlarla kullanılan kay
naklan tekelci sermayenin denetimine ve
rebilmek amacıyla, bu tür faaliyetlere ve 
karaborsaya karşı mücadele etmek, 

- Vergi yasalannda değişiklikler yapmak 
suretiyle, daha geniş kesimleri vergi kap
samına almak ve tekelci burjuvazi için ye
ni kaynak sağlamak, 

- Bir yandan gübre ve diğer tarım girdile
rine zam yapmak, diğer yandan ise tarım 
ürünlerinin taban fiyatlarınıdüşük tutmak, 

- Türk lirasını devamlı olarak devalüe et
mek ve böylece dövizin karaborsaya ak
masını engellemek, 

- Ve bütün bunlardan daha da önemlisi 

ise ücret artışlannı engellemek ve giderek 
dondurmaktı. 

Yukarıda da değiniirliği gibi Tekelci 
Türk burjuvazisi nefes alabilmek, buna
lımdan o an için bile olsa çıkabilmek için 
bu uygulamalan gerçekleştirmekten baş
ka bir çözüm göremiyordu. Ancak o giin
kü koşullarda bu programı hayata geçi
rebilir miydi? Başaramıyacağını kendisi 
de biliyordu. 

Çünkü, faşizm tırmanış halinde olsa 
bile, ülkede kısmi demokratik bir ortam 
vardı. Burjuva partileri ve parlamentosu 
geniş ölçüde prestij yitirmişti. O günkü 
koşullarda parlamentodan bu programı 
uygulıyacak bir iktidar çıkarmak müm
kün değildi. Baskı ve teröre rağmen ilerici 
basın-yayın organlarında sorunlar tartışı
lıyor ve gerçekler kitlelere ulaştırılabili
yordu. Sendikalar, diğer demokratik kit
le örgütleri açhğa, yoksulluğa karşı cr 
niş içerisindeydiler. Memurlar, teknik, 
manlar, küçük esnaf ve sanatkarlar, köylü
ler, kısacası toplumun tüm ezilip sömürü
len kesimleri işçi sınıfına paralel olarak 
ekonomik ve demokratik hakiarım savun
ma mücadelesi içerisindeydiler. Sol güçler 
dağınık bile olsalar, büyük bir güç halin
deydiler ve kitle içerisinde aktif mücadele 
veriyorlardı. Grevler birbirini izliyerek ge
nişlemekteydi. 

Oysa tekelci sermayenin uygulamaya 
soktuğu program, kendisi dışındaki tüm 
toplumsal kesimleri açlığa ve yoksulluğa 
itiyordu. Kitlelerin buna karşı direnişle
rinin giderek büyüyeceği açıktı. O halde 
yapılması gereken tüm demokratik hak ve 
özgürlükleri ortadan kaldıran bir yöneti
min işbaşma getirilmesi, yani faşizmin 

giindeme sokulmasıydı. İşte 12 Eylül dar
besi ve yönetimi ele geçiren faşist cunta
nın ana amacı bunu gerçekleştirmekti. 

24 Ocak kararlannın siyasal iktif 
olan faşist cunta, işbaşma geldiği ~, 

den itibaren tekelci sermaye ile emperya
list çevrelerin ekonomik programlannı ay
nen uyguluyor. Ama cunta tüm çabalan-

. na rağmen ekonomiyi köklü biçimde 
krizden çıkaramaz. O ancak, geçici bir 
rahatlama sağlıyabilir, sermaye çevreleri
ne kısa dönemli nefes aldırtabilir. Yapı
lan propaganda ve ileri sürülen "başarı" 

hikayelerine rağmen cunta bu gerçeği 

gizliyemez. Çünkü ekonominin içerisine 
yuvarlandığı derin bunalım, onun yapısı
nın bozukluğundan, hastalıklı oluşundan 

kaynaklanıyor. Çözüm ise ancak emekçi 
kitlelerden yana temel dönüşümlerle, ya
ni sömürü üzerine inşa edilmiş olan bozuk 
ekonomik yapıyı temelden değiştirmekle 
sağlanabilir. Bu da herşeyden önce iktida
rın ilerici-devrimci güçlerin eline geçmesi
ne bağlıdır. 

Faşist cuntanın, işbaşma geldiğinden 

bu yana tekelci sermayenin ekonomik 
programını uygulama yolunda attığı adım, 
lar, yaptığı somut çalışmalar ayrı bir yazı
nın konusudur. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Riya Azadi 7 

Suçlu kUrt sosyalist ve yurtseverleri değil 

s6mürgecilerdir 
Faşist Cunta, sosyalist ve yurtsever insanlarımıza karşı yıl

dırma politikasına devam ediyor. Toplu davalarda idam ve ağır 

ceza İstarnleri birbirini izliyor. Son olarak, bu davalardan biri 

Erzurum sıkıyönetim mahkemesinde açıldı. Sıkıyönetim ko

mutanlığı, yaptığı açıklamada, bu davadayargılanan 147 kişi

nin Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi ve PKK örgütlerine 

mensup militanlar olduğunu söylüyor, 37 kişi hakkında idam, 

diğerleri hakkında da 3 yıldan 24 yıla kadar ağır hapis cezaları 

istendiğini söylüyor. 
Bu davada yargılanan kişiler Ağrı yöresinden sosyalist, yurt

sever ve demokrat insanlardır. Cuntanın savcısı bu insanların 

tümünü kamuoyuna terörist olarak tanıtıyor. Bu, faşist Cunta'

nın başa geldiğinden beri, iç ve dış kamuoyunu aldatmak için 

başvurduğu bir taktiktir. 
Oysa bu insanların çoğu herhangi bir illegal örgüte üye de 

olmayabilirler. Bunlar içinde, geçen dönemde demokratik ör

gütleme, TöB-DER'de, sendikalarda çalışanlar birhaylidir. Ve 

zaten bu nedenle veya sosyalist ve yurtsever nitelikte görüşler 

taşıdıkları için bu insanlar toplanmış, kendilerine ağır işkence

J.-u yapılmış, bir yılı aşkın süredir mahkeme önüne çıkarılma-

zindanda bekletilmişlerdir. 
Geçen dönemde Ağrı yöresinde olup bitenleri iyi bilenler 

için bu dava şaşırtıcı değildir. Kürdistan 'ın birçok yerinde ol

duğu gibi Ağrı'da da, son yıllarda sosyalist ve yurtsever görüş

ler kitleler arasında hızlı biçimde yayıldı. Demokratik mücade

le gelişti ve kitlelerin örgütlenme düzeyi yükseldi. Sömürgeci, 

militarist güçler bu gelişmeden büyük tedirginlik duydular. De

mokratik güçleri ürkütmek, dağıtmak için polis ve jandarma 

baskısını, mahkemeleri sürekli olarak kullandılar. ilerici kitle 

hareketine karşı gerici bir kitle tabanı oluşturmağa çalıştılar 

ve bölgenin yarı-feodal yapısından da yararlanarak birtakım ge

leneksel nüfuz sahiplerini, ağaları, aşiret şeflerini türlü çıkarlar 

karşılığı yanlarına aldılar. MHP ve yan örgütlerini, bu sivil fa

şist güçleri örgütlernek için yoğun çaba gösterdiler. Yurtsever 

örgütler arasındaki çelişkilerden, hata ve yanlışlardan yararla

narak birini diğerine karşı kullanınağa çalıştılar. 

Bu nedenle Ağrı yöresinde mücadele son derece sert oldu. 

Ağrı'da kitleler, sömürgeci faşist saldırganlığa karşı sosyalistle

rin öncülüğünde zorlu bir direniş gösterdiler, gericilerin çabala

rını bozgun~ u_~ratt~lar: Mücadele ~iderek ?aha geni~ kitleleri 
kapsadı ve somurgecılenn korkulu ruyası halıne geldi. 

1979 yılındaki Ağrı belediye başkanlığı seçimleri sömürgeci 

güçler ve onların uşaklarıyla ilerici, yurtsever halk güçleri ara

sında tam bir çekişme halinde geçti. Ağrı halkımız, sosyalistle

rin kararlı, gözüpek öncülüğünde sömürgeci, gerici güçlerin tüm 

tertiplerini, tüm saldırılarını boşa çıkarttı. İşbirlikçilere sağla

nan açık polis ve asker desteği de para etmedi ve belediye baş

kanlığına bir sosyalist seçildi. 

Sömürgeciler ve onların yerli işbirlikçileri Kürt halkının sos

yalist ve yurtsever güçlerinin bu zaferini hazmedemediler. Se

çimleri izleyen günlerde belediye yönetimini çalıştırmamak 

için faşist milisierin ve polisin ortak saldırıları devam etti, bir

hayli yurtsever, demokrat, sosyalist insan öldürüldü. Belediye 

başkanı da saldırıya uğrayıp yaralananlar arasındaydı. 

Daha sonra 12 Eylül 'e gelmeden Belediye Başkanı görevin

den alındı ve tutuklandı. Daha sonra ise devreye Faşist Cunta 

girdi. Tüm sosyalist, ilerici, yurtsever insanlar evlerinden bir bir 

toplandılar. Şimdi Cuntanın mahkemesi onları terörist olmakla 

suçluyor ve haklannda idam cezaları istiyor. 
Ama Faşist Cunta ne halkımızı ne de dünya demokratik ka

muoyunu aldatamıyacaktır. Halkımız, tüm zorbalığın, terörün 

sömürgeci, militarist devletten geldiğini biliyor. Halkımız bu 

devletin kendisini zincire vurduğunu, köleleştirmeye çalıştığı

nı, iliklerine kadar soyup sömürdüğünü biliyor. 

Bugün de aynı sömürgeeBer halkımızı suçlu ilan ediyorlar ve 

onun en uyanık, en yürekli eviatiarına ölümler, idam ve ağır ha

pis cezaları biçiyorlar. Amaçları onları fizik olarak yok etmek, 

hapislerde çürütmek, kitlelere korku ve dehşet salmak, halkı 

sindirmektir. 
Ortada bir mahkeme yok ve yasalardan söz etmek gülünç

tür. Bu insanlar poliste-ve sıkıyönetimde aylarca süren işkence

lerden geçirildiler. Bu işkenceler sırasında öğretmen Metin 

Aksoy, bu yiğit Kürt sosyalisti katiedildL Kardeşi 

Aksoy'un işkenceler sırasında beş tırnağı çekildi ve koroaya 

sokuldu. Nurettin Baysut ölümden kıl payı kurtuldu. Ve bu

nun gibi nice yiğit, onurlu insanlarımız işkence çarklannda 

sakat edildiler. 
Tüm bu zulüm insanlarımızı dize getiremedi. Onların idam 

ve ağır ceza tehditleri de para etmeyecek. Bu mücadele zafere 

kadar sürecek ve bugün başkalarına ceza biçen zalimlerin ken

dileri hakettikleri cezayı bulacaklardır. 

~tarafı 2. Sayfada 

Faşist Cunta grevleri durdururken, 
toplu sözleşmeleri işçilerin aleyhine de
ğiştirip onları biraz daha açlığa iterken 
binleri aşan sendikacıyı ve işçiyi de zin
dana atıyor, işkence çarkından geçiriyor. 
52 DİSK yöneticisi idamla yargılanıyor. 
İşçilerin faşist haskılara karşı yaptıkları 

2 saatlik direniş, 1 Mayıs yürüyüşleri ''dü
zeni yıkmaya teşebbüs" olarak adlandırı
lıyor. Cunta'nın mahkemesi DİSK'i de ka
patıp efendilerini işçi sınıfının bu sendi
kal örgütünden kurtarmaya çalışıyor. 5 
faşist general, peşpeşe "yasalar" çıkara
rak işçi sınıfını iyiden iyiye zincire vur
maya, efendileri için dikensiz gül bahçesi 
kurmaya ~alışıyorlar. 

ru sürecek. Türkiye ve Kürdistan işçi ve 
köylüleri birgün bu bozuk düzeni yerle 
bir edecekler. Kimse bunun önünü ala
maz. 

cta er. geniş birliği sağlamak zorunludur. 
Biz, başından beri bunun için çaba göster
mekteyiz. Ne var ki, başkaları aynı so
rumluluğu göstermiyor. Bazıları, kendi 
politik örgütleri hesabına yürümeyi her
şeye tercih ediyor ve demokratik kitle ör
gütleri düzeyinde bir dayanışmayı bile 
baltalıyorlar. Bu, geçen dönemdeki yanlış 
cephe politikalarının, ve demokratik kitle 
örgütlerindeki dar grupçu, yanlış çalışma 
tarzının devamıdır. 

Ama işçi sınıfına kurulan tüm bu tu
zaklar para etmeyecek. Milyonlarca işçi 
varoldukça, zulüm ve sömürü, açlık ve 
işsizlik varoldukça bu mücadele durma
yacak. Ve bu bozuk düzen bu sorunlara 
çözüm bulamaz. O, hergün biraz daha 
çok, kitleleri açlığa işsizliğe itiyor, zulüm 
ve sömürüyü katmerleştiriyor. İşçi sınıfı
nın önüne çekilen duvarlar, kazılan hen
dekler para etmeyecek. Yürüyüş ileri doğ-

Faşizmin saldırılarına, işkence ve zin
danlarma karşılık yurt içinde ve yurt dı
şında DiSK ve TöB-DER'le dayanışma 
yükseliyor. içerde bu, ağır baskılar göğüs
lenerek yapılıyor. Yurt dışında işçi ve ay
dınlar Cunta'nın cinayetlerini, baskılarını 
protesto ediyorlar ve dünya demokratik 
kamuoyunda işçiler ve eğitim emekçile
riyle dayanışma günden güne güç kazanı
yor. 

Şimdi, bu çabaları birleştirmenin, fa
şist iktidarın yaptıklarına karşı bir ses ve 
bir vücut olarak çıkmanın zamanıdır. 

Ne var ki, geçmiş dönemde düşülen 
hatalar bu dönemde de tekrarlanıyor. Ki-
mileri, DİSK ve TöB-DER'le dayanışma
yı kendi dar grup çıkarlarına araç kılmaya 
çalışıyor ve şurda burda ayrı komiteler 
oluşturuyorlar. Bu güçleri dağıtıyor, iliş
kileri -,:~:yıflatıyor ve güçlü bir muhalefet 
yaratmaya engel çıkarıyor. DİSK ve TöD
DER'le dayanışmayı dar politik çıkariara 
araç yapmamak gerekir. Demokratik plan-

Biz, bu konuda sorumlu davranmıyan
ları, daha yol kısayken, bu yanlış tutumla
rını terketmeye DİSK ve TöB-DER'le da
yanışmayı ortaklaşa örgütlerneye çağırı

yoruz. Bunu yapmayanları ise kamuoyu 
önünde en açık biçimde teşhir edeceğiz. 

Unutmayalım, zindaı1lardaki binlerce 
emekçi, sendikal ve demokratik örgütlen
me haklarından yoksun kılınan milyonlar 
bizden bunu bekliyorlar. Kör mezhep çe
kişmeleri ve dar grup çıkarlan tutkusuyla 
birliğe giden yollan kapatmayalım. Yanlış 
politikalar kimseye bir yarar getirmez. 
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ABD insanhğm geleceği ile oynuyor 
"Banşı güvence altına almak.. Şu an

da Partimiz için, halkımız için, aynı za
manda dünyanın tüm halkları için, ulus
lararası düzeyde bundan daha önemli bir · 
hedef olamaz." Leonid Brejnev, Sovyetler 
Birliği Komünist Partisi'nin 26. Kongre
sinde böyle diyordu. 

Geçtiğimiz yıl dünyamızda barış soru
nu yeniden birinci derecede önem kazan
dı. Aslında, insanlık için çok büyük acıla
ra, yıkımiara yol açan 1. ve 2. dünya sa
vaşlarından bu yana barış sorunu uluslar
arası düzeyde hep birinci derecede önem 
taşıyan bir sorun olarak varoldu. En azın
dan sosyalist ülkeler, kapitalist ülkelerde
ki emekçi insanlar, barışseverler böyle dü
şündüler ve insanlığı emperyalistlerin çı
kardığı yıkıcı savaşlardan korumak için 
büyük çaba gösterdiler. 

Geçtiğimiz yıl banş sorununu daha da 
öne çıkaran nedenler ise, emperyalist dev
letlerin dünyamızda gerginliği yükselten, 
silahianma yarışını hızlandıran, yumuşa
ma politikasına sırt çeviren daha da belir
gin tutumlan oldu. özellikle İngiltere'de 
Tacher'in, daha çak da ABD'de Reagan 
yönetiminin işbaşma gelişinden sonra, 
emperyalist çevreler, çok açık biçimde 
detantı sabote etmeye yöneldiler, soğuk 
savaşı yeniden kışkırttılar ve çılgınca bir 
silahianma başlattılar. 

ABD 'nin elindeki silahlar dünyanın 
birkaç kez yıkımına yetebilecek güçte
dir! Ama ABD yeni tür kitlesel yoketme 
silahlan yapıyor. Nötron bombası, kimye
vi ve biyolojik (mikrop saçan) silahlar 
bunlar arasında. Nötron bombası sözde 
binalan yıkmıyor, taşlara, beton ve cama 
birşey yapmıyor, ama tüm canlıları öldü
rüyor. V e onu üreten dehalar ona ''insani 
bomba" adını takıyorlar! Bu bombanın 
yokettiği hayatın, insanlar biryana, kuş
ların, çiçeklerin, ağaçların, çimenlerin bir 
daha yeşermesi, görünmesi için belki yüz
lerce, belki daha çok yıl gerekli. Ameri
kan bilim adamlarının kendileri açıklıyor
lar: Bir zehirli bomba bir milyon kişiyi öl
dürebiliyor. Ve insanlar açlığın, işsizliğin 
olmadığı özgür, güzel bir gelecek için mü
cadele ederken, ABD işte bu silahları üret
mek için çılgınca bir çaba gösteriyor. 

Amerika'da sokaktaki kişilere sorsanız, 
herhalde "bütün bunlar gerekli," diyenler 
az olmıyacaktır. Çünkü Bay Reagan ve 
çevresindeki tüm ötekiler, tekellerin em
rindeki basın, radyo ve televizyon, yani 
silah ve bomba krallannın tüm bu araçla
n, bunun gerektiğine dair ona bir sürü dil
ler dökmüş, beynini yıkamışlardır. O, 
Sovyet tehdidine inandırılmıştır. "özgür 
ve zengin" Amerikan yaşamını sürd ürınesi 
için tüm bu atom, hidrojen, nötron bom
balarının, kimyevi ve biyolojik silahların 
üretilmesi ve Sovyetlerin tepelenmesi ge
rektiğine inandırılmıştır. 

Oysa dünyamızda bir Sovyet tehdidi 
olmadığını, Sovyetlerin gerçekten barış 
istediğini ve bunun için sürekli ve yoğun 
çaba gösterdiğini Bay Reagan c:a, silah 

tekellerinin patronları da çok iyi bilmek
teler. Leonid Brejnev, Alman Der Spiegel 
dergisinin sorularına verdiği yanıtta, ''Sov
yetler Birliği hiç kimseyi tehdit etmiyor,'' 
derken sadece bir gerçeği dile getiriyordu. 

İlk atom silahını ABD yaptı. Hidrojen 
bombasını, orta ve uzun menzili ftizeleri, 
atomla donanmış denizaltıları da. Sovyet
ler Birliği, kendisini korumak için bu tür 
silahlan, yıllarca geriden izleyerek yaptı. 
Şimdi ABD nötron bombası yapmıştır ve 
Sovyetlerin elinde bu silah yoktur. ABD'
nin ve diğer NATO ülkelerinin elindeki 
orta ve uzun menzili ftizelerin sayısı Sov
yetler ve diğer Verşova ülkelerinin elin
dekinden daha fazladır. Buna rağmen, 
ABD yöneticileri, güç dengesinin kendile
ri aleyhine bozulduğu yalanını yayarak 
orta Avrupa'ya nötron bombasını ve daha 
çok sayıda orta menzili fıizeyi yerleştir
meye çalışıyorlar. 

ABD'nin askeri harcamaları yıldan yıla 
artıyor. Bütçede bu yıl askeri harcamala
rın payı 250 milyar doları aşıyor. Reagan 
yönetimi sosyal yardımlardan 27 milyar 
dolar kıstı ve bu da yeni silahların yapımı
na ayrıldı yine. ABD, silah üstünlüğünü 
elde tuttuğu halde neden askeri bütçeyi 
bu kadar arttırıyor ve silah yapımına bu 
denli hız veriyor? 

Hiç kuşkusuz, bunun nedeni bir Sov
yet saldırısından duyulan korku değildir. 
ABD politikasına yön veren başka neden
lerdir. Birincisi, dev silah tekellerinin çı
karı bunu gerektiriyor. Bu tekeller varlık
lannı insanlığa felaket vadeden silahların 
ve diğer askeri malzemelerin yapımı üstü
ne kurmuşlardır. ABD bütçesinden dev 
payı bu tekeller yutuyor. Ve onlar, her 
yıl biraz daha çok silah satabiirnek için 
dünyada gerilimin canlı tutulmasını, şur
da-burda savaş ocaklan yaratılmasını 
gerekli buluyorlar, uluslararası düzeyde 
barış çabalarını baltalıyorlar. Bu tekel
lerin ABD yönetimi üzerinde denetimi bü
yüktür ve Bay Reagan 'ı Holivud pistlerin
den Beyaz Saray'a getiren de onlardan 
başkası değildir. Bay Reagan, şimdi de 
yalnızca bu dublörlerin kulağına fısılda
dıklarını tekrarlıyor. 

Sovyetler Birliği, kurulduğu günden 
bu yana, uluslararası düzeyde Leninci 
barış politikasını izliyor, dünyada ger
ginliğin azaltılması, silahianma yarışı
nın durdurulması, mevcut kitlevi yoket
me silahlannın sınıriandıniması ve gide
rek tümden ortadan kaldırılması için mü
cadele ediyor. Son olarak Sovyetler Bir
liği'nin yaptığı önemli tekliflerden biri 
de Avrupa, Ortadoğu, Hint Okyanusu, 
Afrika gibi bölgelerin atom silahlarından 
tümüyle anndırılmasıdır. Ancak ABD yö
neticileri ve NATO içindeki diğer gerilim 
taraftarı güçler bu önerilere kulaklarını 
tıkıyor, diğen yandan da Sovyet tehdidi
ne dair masalları bıkmaksızın yüksek ses
le haykırarak dünya kamuoyunu ve ken
di ülkelerinin insanlarını aldatmaya çalı
şıyorlar. 

Diğer yandan, ABD ve öteki emperya
list çevreler, sosyalizm ve ulusal kurtuluş 
güçleri karşısında günden güne gerilemek
ten tedirginler ve buna öfke duyuyorlar. 
özellikle ABD 'n deki en gerici emperyalist 
çevreler, dünya hegemonyasını yeniden 
kurabilme düşlerini görüyorlar. üslerini, 
atom silahlarını dünyanın dört bir yanına 
yayıyor, kukla ülkelere "çevik kuvvetler" 
yerieştiriyor, başka ülkelerin içişlerine 
daha çok müdahaleye ve hatta Ortadoğu 
petrol !:>ölgesinde olduğu gibi, çıkarları 
gerektirdiğinde, başka ülkeleri işgale ha
zırlanıyorlar. 

Dünyamız bir uçtan diğer uca barış 
çaf1rılanyla çalkalanırken, Bay Reagan ve 
adamları, "banştan daha önemli şeyler de 
vardır!" diyebiliyorlar .. Nedir bu dünya 
banşından daha önemli şeyler? Besbelli 
ABD emperyalizminin çıkarları .. Silah vt 
petrol tröstlerinin milyarları.. ABD 'deki 
azgın emperyalist çevreler, bu çıkarlar 
için tüm dünyayı, Amerika da içinde ol
mak üzere, ateşe atmayı göze alıyorlar. 

Ve bu saldırgan, bu barış düşmanı po
litika, günümüzde savaş tehlikesini ileri 
düzeylere vardırmıştır. Bu koşullarda 
Leonid Brejnev'in sözleri tüm insanlık 
için büyük önem taşıyor. ABD emperya
listlerinin ve öteki savaş kışkırtıcılarının 
bu çılgınca gidişine karşı durmak, Ameri
kan halkı da içinde olmak üzere, dünya
mızın tüm halklarının, tüm ilerici insania
nn görevidir. Çünkü bu, insanlık için bir 
varlık ve yokluk sorunudur. Bir atom sa
vaşı dünyamızı kül haline getirebilir. Bu, 
aynı zamanda insanlığın açlığı, geriliği 
yenme sorunudur. Hemen her ülkede as
keri harcamalara büyük paylar ayrılıyor. 
Bu dev fonlarla kapitalist ülkelerde emek
çilerin yaşam düzeyleri daha da iyileşti
rilebilir, sosyal hizmetler geliştirilebilir, 
geri kalmış ülkelere yardım edilebilir. 
Kuşkusuz bunu yapacak olanlar emper
yalistler değil. Bunun için mücadele et
mek bu ülkelerdeki halk yığınlarının gö
revidir. 

Bugün, emperyalist ülkelerde de bu 
gerici politikayı kavrayan, büyük silahlan
ma harcamalarına karşı çıkan ve barış 
için mücadele eden insaniann sayısı gide
rek artıyor. Geçtiğimiz yıl yüzbinleri, mil
yonlan kucaklıyan banş gösterileri Avru
pa ve ABD kentlerini sardı. Emperyalist
leri savaş kışkırtıcılığından, hatta bir dün
ya savaşını başlatma girişiminden caydı
racak güç, sosyalist ülkelerin askeri gücü
nün ve barış çabalarının yanısıra, aynı za
manda, emperyalist ülkelerin kendisinde 
yeralan sözkonusu kitlesel barış güçleri 
olacaktır. 

Partimiz, Sovyetler Birliği 'nin, öteki 
sosyalist ülkelerin ve diğer ülkelerdeki ile
rici insanlığın dünya barışı uğrundaki mü
cadelesini destekliyor ve bu mücadelede 
yer alıyor. 
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