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Bugün dünya işçi sınıfı, emekçiler, pek'"/ 
çok ülkede alanları dolduruyor, bayraklar 
ve türkülerle yürüyor; dayanışmayı, kurtu
luş özlemini dile ge~iriyorlar. Sosyalist ül
kelerde ı Mayıs, tüm halkın katıldığı bir 
zafer bayramı artık. 

Şili'de, Türkiye'de ve benzer faşist ve 
gerici diktatörlükler altında ise, işçiler bu
günü ağır baskı ve zulüm altında geçiriyor
lar. Zindanlar işçi liderleriyle dolu. Bir ke
simi ise ülkelerini terketmek zorunda kal
mış. 

Türk burjuvazisi uzun yıllar ı Mayıs'ı 
yasakladı, ondan bir öcü gibi korktu, bu
gün de korkuyor . .Türk burjuvazisi ı Ma
y•~'· "bahar bayramı" yapmaya, başka 
" günü" uydurmaya çalıştı; ama işçi
ler bunu ciddiye almadılar. 

ı975'den itibaren Türkiye'de işçiler 
burjuvazinin yasak çemberinde gedikler 
açıp ı Mayıs'ı yeniden, açık biçimde kut
lamaya başladılar. Ve o yıldaQ itibaren 
ı Mayıs işçi sınıfı ve tüm ilerici insanları
miz için güçlü bir dayanışm~ ve mücadele 
günü oldu. ı976 yılında DİSK'in öncülü
ğünde düzenlenen ı Mayıs töreninde İs
tanbul'da yüzbinlerce emekçi yürüdü. 
Taksim alanı görülmemiş, coşkulu bir gün 
yaşadL 

Gericiler bundan paniğe kapıldılar. 
ı977 ı Mayısından çok önce hükümet, 
burjuva basını, MİT, faşist milisler ve tüm 
provakatörler seferber oldular. Taksim 
alanındaki yüzbinlerin üzerine dört bir 
yandan ateş açtılar, ı Mayıs'ı kana bula
dılar. 33 emekçi, devrimci insanımız yaşa
mını kaybetti. 

Burjuvazi, işçi sınıfının ve tüm ilerici 
halk güçlerinin gelişen mücadelesini, her 
keresinde olduğu gibi yine kan ve zorba
lıkla durdurmaya, kitleleri ürkütmeye ça
lıştı. Ama amaçlarına ulaşamadılar. ı978 

Riya Azadi'yi Haberlerle 
Gi.iclendirelim • 

Yoldaş/ar, ilk sayımızda da söyle
miştik, merkez yayın organımızın ba
şarısı sizlerin aktif çabalanyla müm
kündür. Sizin mektuplarınız, çevreniz
den bize ulaştıracağınız haberler yayı
na büyük güç ve etkinlik kazandıracak
tır. 

Haber değeri olan olaylar yalnızca 
ilk bakışta "büyük" ve "ilginç" olanlar 
değildir. Faşist ve sömürgeci rejimin 
halka karşı her uygulaması, her kötülü
ğü, her. baskısı bu bakımdan önem ta
şıyor. Bu kötülükler, işkence/er, cina
yetler, köy baskınları olabilir; işten at
ma/ar, zamlar ve bunların halkın haya
tındaki etkileri olabilir. Her haksızlık, 
halkın şikayetlerine yol açan her uygu
lama bu bakımdan önem taşıyor. 

Yine kitlelerin baskılara karşı her· 
türlü .direnişi, her protestosu haber de
ğeri taşır. Bu bir hapishane ilirenişi, iş
kence/er ve sorgulamalar sırasında gös
terilen direnme ve yiğit/ik, fabrikada 
bir yemek boykotu veya başka türden 
bir protesto olabilir. 

Yakın Çevremizile yeralan olayları, 
sanki her kes biliyor, ya da öğreniyor 
diye düşünmemek gerekir. Onların her
kesçe duyulması bizim onları duyur
mamıza bağlıdır. Bu da im başta yayın 
organiarımızla olacaktır. Olayın sıcaklı
ğı o çevrede geçmiş olabilir; ama baş
ka yöreler için olay, duyulmadığı süre
ce heniiz sıcaktır. 

yılı ı Mayısında kitleler daha da kararlılık
la, inançla, coşkuyla yürüdüler. O gün, ts
~n~ul'da pekçok burjuva, korku ve tedir· 
gmlıkle kenti terketmişti. Oysa işçi sınıfı 

. saldırgan değildi. O, barışçı ve sömürüsüz 
bir gelecek için savaşıyordu. 

Burjuvazi ı979 yılında ı Mayıs'ı sıkı· 
yönetirole karşıladı. İstanbul' da ve diğer 
birçok ilde tören yapılamadı. Kürdistan , 
işçileri ve .. yur~seyer güçleri o yılın ı Mayı
sını, sıkıyonetımın olmadığı Bitlis kentin· 
de kutladılar. 

ı9sı yılında ise ı Mayıs hiç bir ilde 
açıkça kutlanamadı. Ülkeye, ı2 Eylül 
sonrası faşist zulüm çökmüştü. Heryerde 
z~?da~l~- doluydu. Binlerce DİSK üye ve 
yoneticısı . de tutuklanıp işkence çarkın· 
d_an geçirilenler a~asındaydılar. Bugün, fa. 
şıst Cunta, 52 DISK yöneticisini idamla 

Çeşitli yörelerde yeralan pekçok 
olayı, sömürgeci faşist rejimi teşhir 
için iyi biçimde kullanabiliriz. Bu teş
hir kitlelerin bilinç/endirilmesinde rol 
oynıyacaktır. Baskı ve zorbalık/ara kar
şı her direnişi, protestoyu öteki yöre
lere de duyurabilmeliyiz; bu kitlelere, 
kadrolara moral ve deney kazandıra
caktır. 

Mektuplarımızda, çevremizile kitle
lerin eğilimlerine, isteklerine yer ver
me/iyiz. Onlar çeşitli uygulamalar kar
şısında ne düşünüyorlar? Olan-biteni 
nasıl değerlendiriyor/ar? Politik eğilim
lerinde bir gelişme var mı? Nasıl bir 
değişiklik istiyorlar? 

Küçük gibi görünen pekçok yöresel 
olay ve yine basit görünen yöresel tep
kiler, protesto/ar, direnişler iyi biçim
de toparlanıp yine merkezi organlar 
eliyle yayılmadıkça iyi bir propaganda 
ve ajitasyon yapılamaz. 

Her komitemiz, her yolda§ımız bu 
bakımdan görevli ve sorumludur. Yine 
bu konuda her sempatizanımız çaba 
göstermelidir. Haberler belli kanallar
dan ve gizlilik kurallarına uyularak 
ulaştırılmalıdır. Cuntanın teşhirinde ve 
bu zorba düzene karşı mücadelede bi
zimle dayanışma içinde olmak isteyen 
tüm ilerici, yurtsever insanlardan da 
bunun için destek bekli:yoruz. 

yargılıyor ve binlercesini. daha yargılama· 
ya hazırlanıyor. Cunta 'nın DİSK yönetici· 
lerine duyduğu hıncın bir nedeni de 
DİSK'in. ı Mavıs işçi gününü yaşatmak 
iç.n gösterdiği direnç tir. Cunta, efendileri 
hesabına, öç alıyor. ülkeyi, yeniden uzun, 
karanlık bir döneme sokmaya çalışıyor . . 

Ama bugünler de geçecek ve karanlık . 
çok sürmeyecektir. Taksim'de Konak'ta 
Tandoğan'da, Kürdistan kentl~rinin o kı: 
rık-dökük, ama bizim için şirin olan mey· 
danlarında ı Mayıs'ı yeniden, en büyük 
coşkuyla, bayraklar ve türkülerle kutlaya
cağımız günler gelecektir. Ve bu kez bel· 
~i art_ık, burjuvazinin, sömürgecileri~ po
lıs ve Jandarma çemberi hiç olmaksızın .. 

Savaşımız o günler içindir. Ve kuşku 
yok, kazanacağız! · 
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Cuntan1n Diizmece Davas1 
Geçen sayımızda bahsettiğimiz, Erzu

rum' da açılan ve Ağrı yöresindeki olayları 
konu edinen davada 169 kişi yargılanıyor. 
Bunlardan 120'si TKSP üyesi veya milita
nı gibi gösteriliyor, yirmi kadarının "ülkü
cü", bir okadarının PKK üyesi olduğu 
söyleniyor. Bunun dışında kişiler de da
vaya karıştırılmış bulunuyor. 

Cunta'nın savcısı, polisin işkence edip 
kendisine teslim ettiği herkesi, bir örgüte 
yakıştırmakta kusur etmemiş. Sosyalistle
ri ü!kücü faşistlerle birlikte yargılıyor. 

Işin ilginç yanı birçok kişinin öldürül
mesi hem TKSP'li ve PKK'lı olarak göste
rilenlere, hem de faşistlere yükleniyor. 
örneğin faşistlerin öldürdüğü solcu öğret
menierin katili olarak sosyalistler gösteri
liyor! 

Sanık Abdülkadir Aksoy, kardeşi Me
tin Aksoy işkencelerde öldürüldüğü, diğer 
kardeşi Halil Aksoy'un 5 tırnağı çekiirliği 
ve koruaya sokulduğu için şikayet dilek
çesi verdiğinden 15 yıla kadar hapsi iste
niyor! 

Sanıklardan biri YSE müdürlüğündeki 
işinden atılınca itiraz dilekçesi verdiği 
için yargılanmaktadır! 

işkenceler sırasında insanlara gerçek
lerle hiçbir ilişkisi olmayan düzmece ifa
deler imzalatılmış. Diğer yandan Cunta'
nın savcısı, Ağrı halkının "büyük çoğun
luğunun fevkalede yalan konuştuğunu" 
iddia ediyor, ve "Ağri vilayetinde karan
lık işlerin döndüğünü" söylüyor. 

Bay Savcı, ''karanlık işlerin'' bizzat 
kendi devleti, kendi polis örgütü tarafın
dan dönderildiğini söylemiyor tabi. Polis 
ve faşistlerin birlikte estirdikleri terörün, 
işledikleri cinayetierin sorumlusu olarak 
şimdi başka insanlar, sosyalistler ve yurt
severler yargılanıyor. 20 kadar faşist bes
lemenin bu davaya dahil edilmesi ise salt 
zevahiri kurtarmak, kamuoyunu yanılt
mak içindir. Böylece, Cunta'nın kendi 
faşistliğini gizlemek için daha baştan yap
tığı gibi, "bakın, biz faşistleri de yargılı
yoruz," deniyor. Oysa bu kişiler de adeta 
masum gösterilmek için ne lazımsa yapılı
yor. 

Ağrı'da, Doğubeyazıt'ta ve yakın çev
rede TöB-DER ve DHKD gibi demokratik 
örgütlere üye olan, legal özgürlük Yolu ve 
Roja Welat gazetelerini dağıtan veya sade
ce bulundurmuş olan kişiler, ilerici insan
lar, bazı ilerici ailelerin hemen tüm fertle
ri, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden bu 
davaya dahil edilmiş. Bunlar gizli örgüt 
üyesi ve terörist gibi gösterilmeye çalışılı
yorlar. Cunta bütün bu zorbalıklarla ve 
kukla mahkemelerle halkımızı sindirmek, 
aklısıra ilerici ve yurtsever hareketin "kö
künü kazımak" istiyor. Ama bu zavallı 
zorbalar yanılıyorlar. Tarih, bugüne ka
dar, halkın ilerici mücadelesinin kökünü 
kazımak isteyen tüm zorbaların hüsrana 
uğradıklarını, kendilerinin yıkılıp gittik
lerini gösteriyor. Onların sonu da hiç kuş
kusuz, böyle olacaktır. 

CiNAYETLERiN 
HESABI SORULACAKTIR 

Faşist Cunta içerde ve dışarda köşeye 
sıkıştıkça azgınlaşıyor. Bir süre önce TKEP 
üyesi, Seyit Konuk, Et hem Coşkun, Necati 
V~dar adlarındaki üç devrimci genci idam 
ettı. Ama resmi idamlar Cunta'nın cina
yetlerinin sadece küçük bir bölümü. Bir
çok ilerici, yurtsever insan, Cunta'nın po
lis ve jandarması tarafından bulunduğu 
yerde, evde, sokakta kurşuna diziliyor. 
Işkencelerde katledilenlerin, sakat bırakı
lanların sayısı durmadan kabarıyor. 

Cunta, hapishaneleri başından beri fa
şist toplama kamplarına dönüştürmüştü. 
Son günlerde hapishanelerde direnişierin 
yoğunlaşmasına karşı, faşist Cunta zor-
balığını arttırarak cevap veriyor. ' 

Bu zorbalığın her türlü ölçüyü aştığı 
hapishanelerden biri de Diyarbakır Askeri 
Cezaevi. Bir ay kadar önce Diyarbakır 
merkezinden gözaltına alınanlara uygula
nan yoğun işkenceler sonucu ölenler ol
duğu haberi dışanya yansıdı. Son günler
de ise askerlerin tutuklular üzerine ateş 
açtığına, koğuşları taradıklarına ve bunun 
sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 
pekçok kişinin ise yaralandığına dair bil
giler aldık. 

Cezaevinin çevresi sıkı asker ve polis 
kordonu altında. Tutuklular ne yakınla
rıyla, ne de avukatlarıyla görüştürülüyor. 

Cenazeler yakınlarına bile teslim edilmi
yor. Bu nedenle katıedilenlerin kimliği 
hakkında kesin bilgiler edinilemiyor. 

Sömürgeci faşist rejim tutukevlerinde 
katliamlara yöneliyor. O, 1,5 yıldır estir
diği terörle, toplu tutuklamalarla, işken
ce çarkını amansızca çalıştırmakla, kukla 
mahkemelerle ve Kürdistan'ı bir boydan 
bir boya tarayıp korku ve zulüm saçmak
la Kürt halkını yine de sindiremediğini 
görmektedir. O, içerde ve dışarda kitlele
rin kabaran nefretine, protestolara, müca
dele· direncine karşı hırçınlaşıyor ve ku
durganca eylemiere girişiyor. 

Mücadele çetindir, bunu biliyoruz. 
Kürt halkı tarihte özgürlüğü için yüzbin
lerce kurban verdi. Bugün de pekçok in
sanımız, emekçi yurtsever ve aydın kişi 
aynı dava uğrunda yaşamını yitiriyor, 
sakat kalıyor. Ama mücadele durmayacak. 
Sonunda kazanacak olan biziz, yitirecek 
olan faşistler, sömürgecilerdir. Gelecek 
Kürt ve Türk emekçilerinin, ilerici insan
larındır. 

Faşist generaller ve tüm öteki katiller 
bilsinler ki bu cinayetlerinin hesabını ken
dilerinden soracağız. 

48. SALiYA 

PKI 
Partiya Komunist a Iraqe dı 28'e Ada

re da 48 sali ya xwe piroz kır. Bo na ve ye
ke PKI dı welat da lı ciyen rızgarkıri dı 
Kurdıstana Iraq u lı derva, lı gele ciyeıı 
dın, her usa ji lı bajare Frankfurte cıvin 
çekıribu. 

Dı cıvina Frankfurte da gele endamen 
K OMKAR ji arnade bun u komıken we 
yen govend u stranan listıken Kurdi nişan 
dan u klamen Kurdi gotın. 

Partiya me bona roja sazbuna PKI, me
saja jerın je ra şand: 

''Parti ya me, sersaliya roja sazbuna PKI 
bı dı! piroz dıke u pıştgıriya xwe jı we ra 
nişan dıde. 

İro dı Iraqe da Partiya Komunist, tevi 
hezen welatparez en Kurdıstane u tevi 
hezen demokratik en Iraq e, dıji sazumana 
zordest a Saddam Huseyn şereki dıjwar 
dıke. Em hevidar ın ku lı dawiye ew r 
ma xwinrıj u kevneperest we bışke u :. 
rnek demokrat bı desti hezen demokrat 
we sazbe. 

PKI, dı diroka xwe ye dırej daxebate
ke gelek be westan u xebateke merani kı
riye u iro ji dıke. We, gelek keç u lawen 
xwe yen heja dı ve re da w ında kıriye bo 
rızgariya karkeran u bo seriıraziya gel. . 

Partiya me jı bırati u hevaltiya ku PKI 
nişan dıde gelek dılşa ye (i serketına we 
dıxwaze. 

Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 

13. SALiYA 
CEP HA 

• DEMOKRATI 

İsal pera 13. saliya avakınna Ceı 
Demokrati ya Rızgariya Fılıstin hat piro ... -
kırın. Partiya Sosyalist a Ku rdıstana Tır
kiye, Ala Rızgari u KUK bı hevra sılavna
meyek şandın bo piroziye jı CDRF'ra. 
Ewana, dı sılavnama xwe da gotın: 

"Damezırandına 13 saliya CDRF bı şa
hi te pirozkırın. Em ve roje pır bı qedr.u 
gıranbıha dızanın. Bı ve mınasebata ve pi
roziye em, jı bo hevalen serok, kadr, en
dam u aligıren CDRF'e serketın u serfıra
zi dıxwazın. 

"Gele Kurdıstane sempatiyek me:<:ın 
heye jı gele Fılıstine re. Her weha, bı he
mu quweta xwe hevkare we ye. 

"Doza gelen me dı Rohılata Navin da 
yeke. Emerika Yekbuyi, Siyonist tevi kev
neperest u koloniker bı hemu quweta xwe 
lı ser sere me sekınine. Jı bo ev dıjmıne 
şırik, peweste ku em bı hemu hezen de
mokrati a dıji imperyalista, dı mıntıqe da 
hevkariye dı navbera xwe da xurttır bıkın 

"Gele me bawer dık e ku, gele Fılıstine 
we dewleta xwe ya serbıxwe a demokra
tik pek bine. Gele Kurdıstane serkevtına 
gele Fılıstine, serkevtına xwe dızane." 
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C UN TANIN 
TOPRAK REFORMU 
Bir süre önce gazeteler, Cunta'nın bir 

toprak reformu tasarısı hazırladığını yaz
dılar. Çoğu insan bu ltaberi hayretle oku
muştur. Büyük ihtimalle bazıları, bunu 
Cunta'nın iyilik hanesine yazmak için sa
bırsızlanmışlardı. Şili Cuntası toprakları 
köylülerin elinden geri alırken Türk Cun
tası onlara toprak verecekti.. İşte Türk 
Cuntası'nın faşist olmadığına bir kanıt da
ha! 

Beş generalin rludakları arasından çı-. 
kan evet ve hayırlara göre saniyede yasa 
çıkartan ve böylece dünya hızlı yasa çı
karma rekorunu kıran bu cunta, bakarsın 
aklına eser, bir yasa da bunun için çıka
rırdı .. Böylece yıllardır bir yılan hikayesi
ne döndürülen teprak reformu, astığı as
tık, kestiği kestik bu Cunta eliyle çözülü
verirdi! Nasıl olsa Cunta "oy hesapları 
yapmıyordu." 

fürkiye'de bazı baylar vardır ki -ve 
'llar birhaylidir- daima, "oy hesabı yap

___ .. yan" bu tür diktatörlerden çok şey 
umut etmişlerdir. Ancak bu bayların he
saplıyamadığı şudur: Cunta halkın, emek
çi kitlelerin oylarına önem vermiyor, para 
babalarınınkine, toprak ağalarınınkine de
ğil. ABD'nin ve Türkiye sermaye çevrele
rinin istemediğini yapamaz o. Cunta'yı 1 
işbaşma onlar getirdi, onlar işbaşında tu-
tuyor. -

Nitekim daha "yeni" toprak reformu 
haberlerinin sıcağı geçmeden Cunta'nın 
kimin için ve ne yapabileceği ortaya çık
tı. 

önce burjuva basınının en iflah olmaz 
gericileri Cunta'yı uyardılar, "bu işi sivil 
yönetimler çözemedi, sen de başına iş aç
ma," diye. Derken Danışma Meclisi Ana
yasa Komisyonu bir tasarı hazırladı. Buna 
göre Ecevit döneminde çıkanlan toprak 
reformu yasasına göre kamulaştırılan top
raklar da ağalara geri verilecek. Ağaların, 
ıramulaştırılan topraklann 5 yıl içinde 

ıacına uygun kullanılmadığını ileri sü
rerek mahkemeye başvurması ve toprak
larını geri istemesi için kendilerine ı o yıl
lık süre tanınıyor. Bundan Urfa yöresinde 
ı54 ağa yararlanacak. Geri alabilecekleri 
toprak bir milyon dönümü buluyor. 

Ağalar bunu yapacaklar elbet ve dava
ları kazanacaklar. üstelik toprakları eski 
bedel üzerinden geri alacaklar. !'ara değerJ 
o günden bugüne birkaç kat düştü. Yani 
ağalar bir bakıma on liraya sattıklarını bir 
liraya geri alacaklar. Toprak üzerinde ya
pılan tesisler de onlara bedavadan kalacak. 
Böylece yapılan tüm bu masraflar da hal
kın cebinden çıkacak. 

Böylece Cunta'nın köylüler için ne ya
pıp yapacağı anlaşılmış oldu. O, ağalar
dan geçen dönemde alınan toprakları on
lara geri veriyor, halkın cııbinden milyar
ları da birlikte. 

Faşist Cunta'dan bir toprak reformu 
beklemek gülünç olurdu. Cr.•m ilk işle
rinden öiri, kamulaştırılan madenieri eski 
"sahiplerine", yani patronlara geri vermek 
oldu. Şimdi de kamulaştırılan toprakları 
ağalara iade ediyor. 

Ağalar, açacakları davalarla, yalnız ka
mulaştırılıp henüz dağıtılınayan toprakla-

rı değil, köylülüre dağıtılmış ve onlar ta
rafından işletilmekte olan toprakları da, 
binbir hHe, rüşvet ve zorbalıkla tekrar ele 
geçireceklerdir. 

Türkiye'de ne faşist Cunta, ne de her
hangi bir burjuva hükümeti büyük toprak 
sahiplerine dokunamaz, köylüye toprak 
veremez. Hele ordu ve polisini Kürdistan'a 
yığan Kürt köylüsüne her işgal ordusunun 
yapmıyacağı en azgınca, en alçakça bir 
zorbalığı reva gören Cunta'nın, Kürt köy
lüsüne toprak vereceğini düşünmek saflık 
olur. 

Köylülere toprağı ancak devrimci bir 
hükümet, işçi ve köylülerin kendi hükü
meti verebilir. Köylüler de artık büyük öl
çüde bunu anlıyorlar ve sömürgecilerin 
masallanna kanmıyorlar. Toprak savaşı, 

aynı zamanda devrimci bir iktidar için 
savaştır. 

Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi, 
köylümüzün toprağa kavuşmasını işçi ve 
köylülerin iktidarına bağlı görüyor. Sö
mürgeci burjuva hükümetleri bugüne ka
dar köylülerimize yalan söylediler, onlar, 
kendi işbirlikçilerine, ağalara dokunmaz
lar, köylüye toprak veremezler, vermezler. 

Köylünün toprağa kavuşması bir dev
rim sorunudur. Partimiz, bunun için ön
celikle Kürt halkı üzerindeki sömürgeci 
boyunduruğun kırılmasını zorunlu görü
yor. Bu da yetmez, iktidar demokratik 
halk güçlerine, işçi ve köylülerin eline 
geçmelidir. 

Partimizin programında toprak soru
nuna ilişkin olarak şöyle deniyor: 

"1. Bir toprak devrimiyle büyük toprak 
sahiplerine ait topraklar millileştirilecek
tir. 

2. Topraksız ve az topraklı köylüye be
delsiz toprak dağıtılacak, gönüllü koope
ratifler oluşturulması teşvik edilecek, mo
dern tarım araçları sağlanacak, tarım tek
niklerini öğrenip uygulamaları için yeterli 
uzman görevlendirilecek, eğitimlerine yar
dımcı olunacaktır. 

3. Tüm meralar kamulaştırılacak ve me
ralardan yararlanma bilimsel esaslara göre 
olacaktır. 

Hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, 
hastalıklannın tedavisi, hayvansal ürünle
rin işlenmesi, korunması modern yöntem
lere kavuşturulacak, bu alanda da üretici
lere yardımcı olunacaktır. 

4. Yok sul ve orta halli köylülerin tüm • 
borçlan affedilecektir. 

5. Köylülere yeter kredi sağlanacak, 
köy emekçileri tefecilerin sömürüsünden 
kurtarılacak, tefecilik yasaklanacaktır. 

6. Köylülerin ağalara, bey ve şeyhlere, 
ne ad altında olursa olsun haraç ya da ver
gi vermeleri, angarya yapmaları önlene
cek, feodal dönemden kalan bu tür köle
lik ilişkilerine son verilecektir. 

7. Tüm köylere elektrik, yol, su, okul, 
dispanser, okuma odası ·gibi tesis ve hiz
metlerin bir an önce sağlanması için çalı-
şılacaktır. · 

8. Toprak devriminin başarılı biçimde 
uygulanmasına; ağaların, şeyhlerin ve 
benzer gerici unsurların kırsal kesimdeki 
sömürüsüne son verilmesine ve devrimin 
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kırsal alanda gelişmesine yardımcı ve des
tek olmak üzere köylerde köy emekçileri 
komiteleri oluşturulacaktır.'' 

Partimiz, görüldüğü üzere, toprak dev
riminin başarısı için köylülüğün örgütlü 
ve aktif katkısını zorunlu görüyor. Bunun 
temeli köy emekçileri komiteleri ve gö
nüllü kooperatİf örgütlenmesidir. Köylü
ler örgütlenmeden, toprak savaşına biz
zat katılmadan bu temel sorun çözüm 
bulamaz. 

Yurt D ISinda 
• 

CUNTAYA 
KARSI 
• • • 

MUCADELE 
• • • 

YUKSELIYOR 

• 

Halka kan kusturan faşist Cunta'ya 
karşı yurt dışındaki protestolar gün geç
tikçe daha da genişliyor. Son olarak Tür
kiye ve Kürdistan'dan ı 7 demokratik ör
güt, faşist Cunta'nın işkence, idam ve Tür
kiye Kürdistanı'ndaki katliamianna karşı 
biraraya geldiler ve Almanya'nın Duisburg 
kentinde bir protesto yürüyüş ve mitingi 
düzenlemeyi kararlaştırdılar. 

8 Mayıs'ta yapılacak eyleme Kürdistan 
İşçi Dernekleri Federasyonu (KOMKAR~ 
FİDEF, BİRKOM, Cephe-Birlik Yolu, İş
çi Gerçeği, DİB-FAK, Gerçek)şçinin Se
si, DEV-SOL, KOÇ-KAK, Kurtuluş ve di
ğer bazı küçük örgütler katılıyor. 

ı3 demokratik örgütün Kürtçe, Türkçe 
ve Almanca dillerinde yayınladıkları ortak 
bildiride şöyle deniyor: 

"Uluslararası empecyalist tekellerin ve 
yerli uşaklannın hizmetkarı olan faşist 
generaller, gecekondularda, fabrikalarda, 
Kürdistan kentlerinde ve köylerinde, dev
rimci-demokratik hareketin gelişmiş oldu
ğu tüm bölge, kent, kasaba ve köylerde 
emekçiler üzerinde kitlesel terör uygulu
yor. 

"Topraklarımız üzerinde faşizme karşı 
mücadele eden halklarımızın bir parçası 
olan bizlerin köle gibi satıldığı F.Alman
ya'da insanlık onurumuz çiğnenmektedir. 
Kaç Mark'a satılmamız· gerektiğinin pa' 
zarlığı yapılmakta, ailelerimiz parçalan
makta ve hertürlü sosyal haklarımız çıka
nlmak istenen "Yabancılar Kararları" ile 
kısıtlanmak istenmekte ve iltica hakkı 
cuntanın zulmüne uğrayanlara tanınma
maktadır. Tüm bunlara karşı sessiz kalma
yalım ve Almanya'daki sınıf kardeşleri
mizle beraber bu haskılara karşı çıkalırn. " 

ı 7 demokratik örgütün Türkiye'deki 
faşist rejime karşı düzenledikleri bu ortak 
eylem, dayanışma ve güçbirliği yolunda 
olumlu bir adımdır. Dayanışma yalnızca 
bu eylemle sınırlı kalmamalı, devam etti
rilmeli, faşizme ve emperyalizme karşı 
olan daha geniş demokratik güçleri çer
çevesine almalı ve ortak bir cephe için te
mel hazırlamalıdır. 

Partimiz, öteden beri, böylesine geniş 
güç ve eylem birliklerini savundu. O, yurt 
dışındaki emekçilerimizin bu ortak ey
lemlerini bu açıdan olumlu ve sevindirici 
bir gelişme olarak nitelemektedir. Parti
miz bu eylemi destekliyor. 
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• 
RI YA SERKETINE 

insaniyet neziki dawiya sedsala 20'an 
dıbe. Lı aliyeke dı gele welatanda şoreşen 
cıvaki pek hatın u gele mılet derbazi sos
yalizme bfın; ew dı welate xwe da jiyanek 
azad iı peşketi avadıkm. Dı aliye dm da, 
ew 50-60 sal e kumıleten bındest dği nire 
imperyalist iı kolonyalistan rabün, ew nir 
şıkandın, gihıştın nzgariye iı nılta ji bona 
peşvebınna welate xwe kar dıkın. Mıleterı 
bındest dı dıne da hinji hene, le kem ın i> 
ew ji bo nzgariya xwe cehd dıkm. Yek jı 
wan mılete Kurd e. 

Ew sedsalın ku mılete Kurd bmdest e, 
Kurdıstan dı nav dewleten zordest da per
çe perçe biıye. Dı hemiı parçeyan da lı ser 
gele me zordestiyeke ne diti te kınn. Bi
yani, heyiyen welate me, mft, besın i.ı sı

far, dar iı her, pez iı deware me talan dıkın 
dıbın iı gele me h ser welateki şirin iı dew
i~mend dı nav xızaniye . da dıji. Nahelın 

ku em zmane xwe ji bı serbesti qısebıkın. 
Dıxwazın çanda me, diroka me bıdın wm
dakınn, geleki 20 milyon bı dare zore jı 
orte rakm. 

U mılete me jı ve yeke ra razi nabe. 
Gele Kurd dı derneo çüyi da dıji biyani
yan, dıji bındestiye gele caran sere xwe 
rakır, xwina xwe njand O iro ji dınjine. 
Hemfı menven birewer, hemfı menven hış
yar i.ı welatparez dızanın ku heya welat jı 
bın nire bıyaniyan nzgar nebe jı mılete 
Kurd ra reheti iı peşveçün tu ne. Ü mılete 
Kurd b hemiı perçeyan bo azadiya gel ü 
welat xebat dıke. Lı Kurdıstana Iraq iı İra
ne hezen welatparez iro şere çekdari dı
kın. Lı Kumıstana Tırldye tevgera azadi
ye roj bı roj bılınd dıbe. Lı SUriye Kurd 
bona heqen xwe yen netewi kare xwe dı
meşimn. 

Çerxa diroke her bı peş dımeşe. Dema 
me dema şoreşa sosyalizme iı dema şore
şa rızgariya gelan e. Bıbe nebe, 20 milyon 
Kurdji we şere azadiye bıbe seri iı welate 
xwe nzgar bıke. Bir O baweriya hemiı me
nven hışyar iı welatparez ev e. U tene bı 
zanina ve yeke nabe. Riya nzgariye çetın 
e. Eger hezen welatparez iı şoreşger bı 
awayeki zelal iı bı zanısti b ser pırsen tev
gera nzgariye ne nıltenn, ii jı gel ra riyeki 
baş rast nekın, ev re dırej ii çetıntır dtbe. 

Riya ku dıve em bıdın her xwe çıye? 
Em b ve mvisare dıxwazın b ser ve pırse 
btsekımn. 

Dıve Baweriya Me 
Bı Mılete Me Be 

Rızgariya mıletan, beri her ~";ti bt des-

te wan dıbe. Eger mıletek bı xwe rez ne
be u bo azadiye bı merani şer neke, tu 
quwetek dm wi. azad nake iı nıkare azad 
bıke. Eger mıletek rez bıbe i.ı bo azadiya 
xwe bı merani şer bıke tu quwetek nıka
re h peşiya wi bısekıne. 

Ew kesen ku bir O baweriya xwe bı mı· 
lete xwe nayenin, dıbejm "ev mılet nabe 
merıv!" ew merıven be h evi ne, dı dıle 
wan da bo taşten delal iı baş ci ne.maye, 
ew ne camer ın. Ew kesen ku rızgariya gel 
iı welate xwe jı bın hezen derva,jı "duwe
ien mezın" hevi dıkın, ew ji merıven be 
he vi ne, nezan ın. Ew kesana riya azadiye 
nabimn ii nıkarın jı mılete xwe ra riyeke 
rast nişan bıdın, jı tevgera wi ra peşengi 
bıkın. 

Dı dıne da mıleteki be qiret, ye ku 
azadi naxwaze tu ne. Eger mılete me heya 
iro bındest ınaye ew ne jı sıstiy'a wi ye. 
Mılete me dıji zordestiye tım rahuye, 
xwina xwe njandiye fı iro ji dınjine. Kur
dıstan iro seranser dıkele. Ye ku dıkare 

Kurdıstane nzgar bıke mılete me bı xwe 
ye. Care mılete me, xwe baş bı rez bıke ü 
eger em riyeke rast jı gel ra nişan bıdın 
edi tu quwetek nıkare b peşiya tevgera 
gele me bısekıne. 

Quweta gelan wek dılopen ave ne,kom 
dıbm fı dıbm lehi. Dıve beri her tışti bir ü 
baweriya me bı gele me be. Dema padşan, 
dema miran edi darbaz büye. Eger gele 
me bı xwe xurti ra nebe, dosten gele me 
ji, hezen peşverfı fı şoreşger h çar ali dı
ne, nıkarın azadiye jı me ra diyari bıkın. 
Dıve em quweta gele xwe baş nasbıkm ü 
be westan bo hışyarkınn fı rezkınna wi 
karbıkın, tevgera azadiye jı xeletiyan bı
parezın ii dı riyeke rast da bımeşimn. 

Xebata siyasi xebata bıngehin e 

Em başdizanın ku rızgariya gel fı welat 
be şere çekdari nabe. Dıjmın bı dıljı we
iat nakışe ii jı zordestiya xwe venagere. 
Kinge dem hat fı fırsend ketiye, dıve ını
Iete me dest baveje çek iı şer bıke. U dı

ve em tucar birllekın ku xebata bıngehin 
xebata siyasi ye. Eger bı aliye siyasi gel 
baş bı rez nebe, eger siyaseteke rast neye 
ajotın tevgera azadiye dıkeve xetere fı de
reng dımine. 

Hm kes guh nadıne xebata siyasi, we 
pıçfık dıbinın fı tene şere çekdari dıgnn 
her çave xwe. Le mılete me pır caran ra
büye, çek gırtiye deste xwe ii bı merani 
şer kıriye. İro ji dıke. Tışte ku gele me te 
da kem gilııştiye xebata siyasi ye. Dıjmın 

tım bı ve kemasiya me zora me _bıriye. 
Beri hertışti bı xebata siyasi gel hışyar 

dıbe, rewşa xwe dıbine, fı riya rızgariye 
fem dıke. Ew bı xebata siyasi jı bir fı ba
weriyen kevn fı pfıç,jı aqliyete eşirtiye,jı 
tesira şextiye fı hwd. xılas dıbe fıjı arman
cen welatparezi ra te gıredan. 

Gel, beri her tışti bı xebata siyasi te 
rezkınn, parti fı cephe pe k te. Parti dıka
re peşengiya şere çekdari bıke ii şer bı 
awayeki intizami iı dfır iı dırej bımeşine. 

U hezeke çekdari, be tevgıredanek (or
ganizasyonek) siyasi a baş, nıkare dı nav 
mılet da bı xurti bmgeh bıgre, riya xwe 
baş rast bıke fı tevgere heya dawiye bıme
şine. 

Xebata siyasi tım fı tım dıbe, le şere 

çekdari ne usa ye. Dem heye ku gel bo 
şereki çekdari ne hazır e, dıjmın dıxwaze 
ku rabtın çebe iı ew bıkarıbe bı hesani 
hezen welatparez bıpelıxine. Dem heye 
ku dıjmın dıkeve rewşeke xırab, hezen ---' 
sıst iı belav dıbın, fırsend dıkeve he:.. 
welatparez fı dıve şere çekdari dest pe 
bıke. Partiyeke baş dıkare ve deme baş 
nasbıke fı fırsende jı dest nerevine. 

Partiyeke baş rezbfıyi, ye ku endamen 
xwe dı aliye siyasi da xweş terbiye kıriye 
u gihandiye dıkare dost fı dıjmıne şoreşe 

jı hev baş cuda bıke, h der ii h hundur jı 
xwe ra dostan iı pıştgıriyeke xurt peyda 
bıke iı dı heqe listtken dıjmın da be. 

Ango dı tevgera şoreşgeri d~ xebata si
yasi ji, ya çekdari ji te kırın; le dıve me
nv, gora dem u çax, wan xweş lı hev bine. 
Ü dıve neye birkınn ku xebata esasi ya si
yasi ye fı tene hezeke siyasi a baş dıkare 
evana bı hevra ii bı hostati bımeşine. 

Şoreşa Neteweyi u Demoqrati, 
Parti u Cephe 

Parti tevgredanen siyasi ne fı bıngebe 

wan sınıfi ye. Mılete Kurd ji jı sınıf ii te
baqan pek hatiye. 

Dı welaten kapitalist da sınıfen bınge
bin bfııjlıwazi (xwedi senniyan) ii ya kar
keran e. Şere esasiji dı nav van herduyan 
da çedıbe. Jı sala 1917 vırda,bere b Rfı
siya, pışti h gele welaten dm karkeran zo
ra sernıiyandaran bırın, saziımana wan hıl
weşandın, hukım gırtın dest xwe iı dest bı 
avakırma sosyalizme kınn. Ew tene sos
yalizm e ku dıkare dawiya hemfı zordesti 
fı kedxwariye bine, bırçıti iı betaliye, xı
zani iı nezaniye jı welat bı temami rake ii 
saziımanek aşıti iı edialıiye, saziımanek 
peşveçüne pek bine. 

Kurdıstana me bın ne welatek azad e, 
hım ji ne welatek kapitalist e. Beri her tış
ti ew welatek perçekıri ye iı gele me bm
dest e. Bona ve yeke, doza mılete Kurd 
ya beri peşin doza azadiye ye. Lı aliye 
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dılı, Ku nlıstan lı aliye senayİ ii çandıni 
da ji gelek şundamayi ye. Jı her ku biya
niyan welate me talan kırın, heyiyen me 
yen sererde ii bınerde tım kışandm bırın. 
Kapitalizm he di he di dıkeve Kurdıstane, 
le saziimana kevn hin bı xu rti belav ne bii
ye. Hin tesira axati-şextiye, ya eşirtiye ci 
:} ci bı xurti, ci ii ciji bı sısti berdewam e. 
Dı Kurdıstane da sınıfa karkeran, dı aliye 
çendi ii çoni da hin xurt nebe ji, çe biiye. 
Her usaji sırufa bıirjiiwazi, xasıma dı aliye 
tıcari ii çandıniye da çe dıbe ii roj bı roj 
can dıgre. Bona ve yeke, dı Kurdıstane da 
rewşa abori ii cıvaki bı rengeki niv-feodal 
e. Ango saziimana feodali u eşiri he di he
di belav dıbe le saziimana sermiyandari ji 
hin bı xurti çe nebiiye, graniya xwe dane
niye. Jı her ve yeke ji gave peş ımiete 
Kurd ye mezın ev e ku welat ırızgar bıke, 
yekıtiya mılet pek bine, welat dı aliye 
abori, cıvaki ii çandi da peşva bıbe, pey-
~ndiyen feodali bı temaınİ rake, cımae
.-: azad ii demoqrat saz bıke. Ango şore

şa Kurdıstane dı ve merhale da şoreşa 
azadi ii demoqratiye ye. 

Heke partiyeke karker ii gundiyen fe
qir bıkarıbe peşengiya şoreşe bıke, şoreş, 
pışti azadiye u paqışkmna pevendiyen 
feodaliye, dıkare dı riya xwe da bırneşe L 
bıgehe sosyalizme. Partiya me ev arınane 
daye her xwe. Partiya Sosyalist a Kurdıs
tana Tırkiye temsila karkeren Kurdıstane 
dıke ii beri her tışti, daxwazen karkeran l: 
gundiyen feqir bı cih tine. Le her usa ji, 
Partiya me dızane ku şoreşa me ye iroyi
ni şoreşa neteweyi ii demoqrati ye, beri 
her tışti, dıve vi karl bı cih bine. Bona ve 
yeke ji cepheyeke neteweyi ii demoqrati 
şert e. Dıve ev cephe, hemii hezen welat
parez dı nav refen xwe da yek bıke. 

Perçebuna Kurdıstane u 
Pırsa Cephe 

Kurdastan welatek perçekıriye ii dı şo
reşa Kurdıstane da dıve ev rewşa hane 
tım lı b er çave me be. 

Rewşa hemii perçeyan dı aliyeke da 
nezıki hev e. Ango dı hemii-perçen da lDl

Iete Kurd bındest e, zordestiyek mezın lı 
ser çe dıbe, şundamayi ye, ii da hemii per
çen da bo azadiya xwe kar dıke. Lı aliye 
dm, rewşa her perçeyeki bı hemii cihetan 
ne wek hev e, ferqji hene. Dı her perçeki 
da tevgera gele Kurd bı tevgera gelen dm 
ra- ku pe ra dıji, gıredayi ye. 

Dı hemii perçen da tevgera neteweyi dit 
yek xeti da nameşe. Dı dema Şere Mezın 
ya Duwemin da lı Kurdıstan,. İrane fırsen" 
da çekırma cumhfıriyeteke (Mehabad) 
derket, we wexte dı perçen dm da ew fır, 
send tu ne bu.· Dı dema ku şoreşa ;Jraqe d~ 
saia 1958'da pek hat, bo Kurdanji fırsen-

den baş çebiin. Tevgera demoqratik dı te
mamiya Iraqe da bdınd bu u demeki şun
da dı Kurdıstana 1raqe da şere çekdari 
destpekır. Disa, wexta ku saziimana Şahi 
u İran e şıkiya fı imperyalist jı İran e ha tın 
dfırxıstın, bo gele me ye Kurdıstana İrane 
ji rewşeke baş çe bi;; dı Kurdıstane da tev
gera neteweyi u demoqrati bdınd bu. İro h 
we ji bo destxıstına heqen neteweyi şere 

• çekdari te kınn. 
Ango tevgera her perçeyeki, gora rew

şa wi perçeyi u wi welati, dı riya xwe da 
dımeşe. Ü disa, dı her perçeyeki da gele 
Kurd, go ra rewşa wi perçeyi ii wi welati, 
partiyen welatparez fı demoqrat pek tine. 

Hın kes dd dıkın ku bo temaıniya Kur
dıstane yek partiyeke çe bıkın. Bı bir Lı 
baweriya me ev tışt be bıngeh e. Tışteki 
usa be çekırın ji lı ser kaxıze dımine. Si
yaset bı gora dıl çe nabe, dıve ew lı ser 
rastiye fı gora şeraiten diroki fı cıvaki be 
avakırın. 

İro, bo peşvebmna tevgera gel iı serkc
tma şoreşa Kurdıstane, lı pe ş hezen we
latparez gelek wezifeyen gıring hene. Yek 
jı van wezifeyan ev e ku, dı her perçeyeke 
da dı navbera hezen welatparez da cephe
yeke neteweyi u demoqrati be sazkırın. 
Heya ev cephe çe nebın fı tevger perçebf:
yi bımine, dı hımber dıjırunen xurt da ser
kctın zehmet e. Dıve cephe armancen şo
reşa neteweyi ii demoqrati bıdın her çave 
xwe. Ango hezen welatparez h ser arman
cen ıruşterek bıghen hev. Bı bir ii baweri
ya me, esasen armancen ıruşterek ev ın ku 
nire bındestiye be şıkandın ii cıwateke 
demoqratik be sazkırın. 

Dıve Cephe lı ser xeteke peşverii sazbe, 
dıji imperyalizıne, bındestiye ii kevnepe
restiye. Cepheyeke han dıkare h ezen gele 
Kurd yen neteweyi, peşverii bı temaıni 
bıgre nav refen xwe ii tene hevkaren dıj
ırun, kesen bebext u eaş lı der bıminın. 

Wezifeye gıring ya duwemin ev e ku, 
dı her perçeyeki da hezen welatparez bı 
hezen peşverii yen gelen ku pe ra dJjin, bı 
wan ra cepheyeke dıji imperyalizme ii de
moqratik saz bıkın. Ango lı Tırkiye Kurd 
1\ı Tırk, lı İrane Kurd ii Fans ii Acem ii yen 
dm, lı Iraqe Kurd ii Ereb ... Hım peşverii 
ii welatparezen Kurd, hımji peşverii ii we
mtparezen gelen ku em·pe ra dıjin, dıza
nın ku -dıve bızanıbın- eger ev hevkari ne
be şere dıji imperyalizme ii dıji kevnepe
restiye sıst dıınine. Çekırma cepheyeke 
usa fıreh bı k eri hemii gelan te. 

İmperyalist, zordest ii kevneperest tım 
dıxwazın ku gelan bıkm dıjmıne hev, ye
kıtiya hezen peşver:ı çe nebe. Le merıven 
hışyar u şoreşger baş. dızanın ku daxwa
zen, mafen karkeran, yen xebatkaran, yen 
merıven peşverii yek e. Eger xebatkar lı 
hev ii du wek dıjmın bınıherın ev xeleti-
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yek mezın e ii bı deste dıjmıne wan keti
ye mejoye wan. Rızgariya wan bı pıştgı
riya, dostaniya hev u du dıbe. 

Wezifeya gıring ya sewemin ev e ku, 
bo hem(ı perçeyen Kurdıstane dı navbera 
hezen welatparez da pıştgırti ii hevkari
yek xurt hebe. 

Dıjmınen mıiete Kurd, ew dewleten ku 
Kurdıstan dı nav xwe da perçekmne u lı 
ser gele me zordestiyek ne diti dıkın, dJji 
me alikari ii pıştgıriya hev ii du dıkın. 
Kurdistan perçe be ji, pevendiyen gele 
Kurd dı aliye abori, cıvaki ii siyasi da ne 
hatiye bırin ii dıve neye bırin. Bona serkc
tma hezen welatparez dıve dı nav wan da 
pıştgıriyek xurt hebe. Dıve ew bı xurti 
bıdın bıstinın ii dı navbera tevgeren hemfı 
perçeyan da koordinasyoneke pek binın. 

Ev koordinasyon fırsende dıde hezen 
welatparez ku lı derva bı xurti denge şo
reşe bıdın bıhistın, pıştgıri ii dostaniya 
hezen peşverii bı xurti bıstinın. İro per
çebfın t: be hevkariya hezen welatparez, 
dı çarali dınyaye da re nade ku denge 
tevgere bı xurti be bıhistın. Hezen şoreş
ger, dost, peşverii, dı nav hezen Kurd da 
hevkari iı koordinasyoneke han dıxwazm. 

Ev hevkari ii koordinasyon dıkare da
xwazen partiyen Kurd lı hev bine, fırsen
de nede rlubendi ii qal ii qıre wan ii şore
şe jı xeletiyen mezın bıpareze. Çawa we
zifeye partiyen Kurd e ku alikariya tev
gera perçim dm bıkın; her lısa ji, heqe 
wan e ku wexta tevgera perçeyeki berbı 
xeletiye çü we hışyar bıkın, re nedın ku 
ew bıkeve xeteke kevneperest ii alikariya 
we bıkın ku ew dı xeteke pe şverii da bı
meşe. 

Ev hevkari ii koordinasyon dıbe heze
ke mezın bo pıştgıriya tevgera hemıi per
çeyan, bo paraztına şoreşe hımber en
şen dıjmın u bo serketma w e. 

Dıve Em Dost u Dıjmınen 
Şoreşe Baş Cuda Bıkın 

Dı şoreşgeriye da menv dost ii dıjırune 
xwe eger baş nasneke tucar nıkare bı ser
keve. Siyaset lı ser prensihan te ajotın u 
menv · dıve prensiben tevgere jı siyaseta 
rojmi ra feda neke. 

Beri her tışti, dıve merıv baş bızarube 
dı nav mdet da dost u dıjmıne şoreşe ki 
ne. Dı nav ıruleteki da ji, dı şere neteweyi 
da hemfı kes bı şoreşe ra nakın. Hın kes 
hene ku bı dıjmm rır ne, serketına şoreşe 
naxwazın. Eger em bı awayeki sırufi le 
bıruhenn -u dıve em usa bıkın- sıruf hene 
bıngebe, esase şoreşe ne, ii sınıf hene dıji 
şoreş ın. 

Dı dema bere da pır kesen welatparez 
hebiin ku xılasbfına ırulet jı menven mir u 

(Dumahik h rupela 7'a) 
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FAŞiST CUNTANIN EKONOMi POLiTiKASININ SONUCU: 

• 
lfsizlik, ac:l•k ve yoksulluk 
24 Ocak Kararlarının, yani faşist cun

tanın ekonomik programının mimarları 

sık sık "serbest rekabet" veya "serbest pi
yasa koşulları" gibi sözlerle düşüncelerini 
dile getiriyorlar. Elbette bu, kapitalizmin 
gelişme ça~ında görülen klasik biçimdeki 
"serbest rekabet" anlamına gelmiyor. Bu
nun anlamı, büyük sermaye çevrelerinin 
önündeki engelleri kaldırmak, sadece ge
niş emekçi yı~ınları de~il, aynı zamanda 
orta ve küçük sermaye kesimlerini de he
def alan bir uygulamayı gerçekleştirmek
tir. !3aşka bir deyimle çarpık kapitalist 
düzenin girdiği bunalımın yükünü toplu
mun büyük ço~unlu~unun sırtına bindir
rnek ve kaynakları bir avuç tekelci serma
ye grubu yararına seferber etmektir. 

Faşist cuntanın işbaşma geldi~inden 
buyana yürüttü~ü ekonomik politikada 
zamlann önemli bir yeri var. Zam miktarı 
özellikle Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
(KİT) tarafından üretilen mallarda çok 
yüksek oraniara vardı. Çünkü 24 Ocak 
kararları, devletin KİT'lerde üretilen ürün
lerin halka kısmen de olsa ucuza ulaşma
lannı sağlamak için yaptı~ı destekleme 
alımlarının (sübvansiyon) kaldırılmasını 
öngörüyordu. Bun~n yerine KİT'lerin 
kendi kendilerine yetinmeleri istenmek
teydi. Bunu sağlamak için de bu kuruluş
larda üretilen mallara sürekli biçimde zam 
yapma yolu tutuldu. Ancak, zamların bu 
alanla sınırlı kaldı~ı da düşünülemez. Anar
şi ekonominin tüm alanlarında etkisini 
sürdürdü ve fiyatlar durmaksızın yükseldi. 

Piyasadaki para miktarını azaltmak ve 
tasarrufu teşvik etmek amacıyla faiz had
leri yükseltildi. Bankalar %50'yi aşan 
oranda faiz ödemeye başladılar. Her yer
de bankerler türedi. Bunların ödedikleri 
faiz ise bankalardan da yüksekti. 

Ama fazla sürmedi, bankerler iflas et
meye ve ortalıktan kaybolmaya başladı
lar. Faşist hükümetin ilgili bakanı ise ''Va
tandaş kumar oynamıştır'' demekle yetin
di. Faşist yönetim bu tür manevralarla 
devletin Bankerlik olayı ile ilgisi bulunma
dı~ını göstermek istiyordu. Oysa böylesi 
bir görüşün ciddiye alınacak tarafı yoktu. 
Gerçekte ise bankerierin ortaya çıkması 
ve halktan milyarlarca lira toplamaları 
cuntanın ekonomik program hedeflerine 
uygundu. Devlet onları çeşitli şekillerde 
destekledi ve teşvik etti. Bu nedenle de 
bankerler eliyle gerçekleştirilen soygunun 
suçu devlete aittir. 

Di~er taraftan yüksek faiz kredilerin 
pahalılaşmasına neden oldu. Bu ise kredi 
hacmindeki daralmanın asıl nedenlerinden 
birisidir. Bankalar yüksek faiz ödemek su
retiyle topladıkları paraları kredi olarak 
vermekte güçlük çekiyorlar. Her şeyden 
önce bankaların kar edebilmeleri için öde
dikleri faizden daha yüksek oranda gelir 
getirecek biçimde onu kullanmaları gere
kir. Oysa mevcut koşullarda bu kolay ko
lay mümkün olamıyor. Pahalı kredi kul
lanmak ne yatırım yapan ve ne de ticaret
le uğraşan kapitalistlerin göze alabilecek-

leri birşey de~il. pahalı kredi maliyetierin 
ve dolayısıyla da fıyatların yükselmesine 
neden olur ki, sonuçta üretilen maliann 
pazarda tüketilmesini daha da güçleştirir. 

Son zamanlarda bankalar bankerlerden 
sonra iflas sırasının kendilerine geldi~ini 
ve geleceklerinden endişe ettiklerini açık
şekilde söylemeye başladılar. Aslında fa
şist yönetim de küçük hankalann daha 
büyükleri tarafından yutulmasına yarıya
cak bir takım adımlar attı ve atıyor. örne
~in: Yeni kurulacak bankaların en az 4 
milyar lira sermayeye sahip olmaları ve es
kilerinin ise belli bir süre içerisinde serma
yelerini bu miktara çıkarmaları, açılacak 
yeni şubeler için de beli miktarda serma
yeyi Merkez Bankası'na yatırmalarını ön
gören karar bu amaca hizmet etmek ama
cıyla alındı. 

Emekçi sınıfların durumu giderek kö
tüleşmektedir. İşçi, memur ve benzeri ke
simler açlıkla yüzyüzedirler. Faşist cunta, 
işçi haklarını savunan sendikaların kapısı
na kilit astı ve böylece işçileri sendikal 
mücadele vermek, grev yapmak ve toplu
sözleşme imzalamak gibi silahlarından 
yoksun kıldı. Toplusözleşme yapma yet
kisi cuntanın atadı~ı kuklalardan birisi 
olan YHK tarafından yerine getiriliyor. 
Memürların durumu ise bundan farklı de
~il. Cunta döneminde ücretler, fiyat artış
larının çok gerisinde kaldı ve gerçek üc
retlerdeki gerileme gittikçe arttı. 

Faşist cuntanın ekonomik kararları 
köylülüğü de güç durumda bıraktı. Tarım 
ürünlerinin fıyatları düşük tutuluyor. Bu
nunla güdülen amaç, bir yönüyle piyasaya 
akan para miktarını düşük tutmak di~er 
yönüyle ise tarımdan sanayiye ucuz ham 
madde, kaynak aktarmaktır. Buna karşı
lık tarım girdilerinin fıyatları yükselmeye 
devam etti. örne~in gübre fıyatları öyle
sine yükselme gösterdi ki gübre kullanı
mında küçümsenmiyecek derecede gerile
me ortaya çıktı. 1979'dan 1981 yılı sonu
na kadar gübre fiyatlarındaki artış oranı 
yüzde 101 7'dir. 1979 yılında 2500 lira 
olan DAP türü gübrenin fiyatı iki yıl son
ra 29 bin liraya çıkmış oldu. 

Faşist cuntanın uyguladı~ı ekonomik 
politikadan en büyük darbeyi yiyen ke
simlerden biri de küçük esnaf ve sanatkar
lar oldu. 

Esnaf ve sanatkar, zor dönemlerde kul
lanabilece~i yedek kaynaklara sahip de~il
dir. Daha çok kredi kullanarak ve borçla
narak varlığını devam ettiren bu kesim, 
gerek genel olarak süregelen enflasyon, ge
rekse kredilerin pahalılaşması yüzünden 
güç duruma düştü. Cunta döneminde bu 
kesimde iflaslar kat kat artış gösterdi. Bu
gün burjuva yazarları bille orta tabakaların 
yok olmakta olduğunu söylemek ve dik
kat edilmesi gerekti~ini hatırlatmak zo
runda kalıyorlar. 

Tekelci türk burjuvazisi pazar sorunu
nun çözümünü beceremiyor. Türk sana
yii-nde kapasite çok düşük olmasına ve 
durgunluk bütün şiddetiyle sürmesine ra~-

men üretilen malların sürümü, satılması 
çok yetersiz kalıyor. üstelik burjuvazi 
dünya pazarına çıkma ve kendisine bir yer 
edinme şansına da sahip de~il. Kaçakçılı
~a karşı mücadele adı altında halka baskı 
uygulanmasının, özellikle Kürdistan' da 
işin dükkaniarı kapatmaya, sınırda yasak 
bölgeler oluşturmaya kadar vardıhiması
nın bir nedeni de pazar sorununa çözüm 
bulma isteğidir. 

Türk lirası geçti~imiz yıl devamlı ola
rak devalüe edildi. Ama bu da dış ticaret 
açığını kapatacak ölçüde ihracatı teşvik 
etme rolü oynıyamadı. Çünkü her şeyden 
önce Türk sanayiinin kapasitesi ve niteli~i 
ihracatın bu ölçüde arttırılınasına elveriş
li de~il. 

Esasında tekelci türk burjuvazisi de sa
nayileşmede başarı kazanamıyacağının bi
lincindedir. Bu yüzden de iMF ve Dürı· 
Bankası gibi emperyalist kuruluşların 
çetelerine uygun bir yol izliyor ve umu
dunu turizm ile tanm alanındaki gelişme
lere bağlamış görünüyor. Son yıllarda sık 
sık duyulan '' petrole karşılık bu~day'' sb 
ganı bu politikanın bir yansımasıdır. Fırat 
nehri üzerinde yapılması için uğraşılan 
barajlar enerji üretiminin yanısıra ta
rımsal gelişmeye de hizmet amacıyla inşa 
ediliyorlar. Ama bunlar büyük projelerdir 
ve Türkiye'nin bunları yapmayı başarıp 
başaramıyaca~ı, başarsa bile maliyetleri
nin ne olaca~ı belli -de~ildir. 

Türk burjuvazisi üretimi arttırarak pi
yasadaki para ve mal dengesini sağlamayı, 
bu yolla enflasyonu geriletmeyi başara
madı, bugün de başaramıyor. Bunun için 
bütün umudunu piyasadaki para miktarını 
azaltmaya bağlamış durumda .. Faşist bas
kı ve terörle kitleleri ezip sömürmek sure
tiyle bunu sa~lamaya çalışıyor ve kaynak
ları tekelci sermaye yararına harekete ge
çiriyor. Ama bu da soruna temel bir • 
züm getiremiyor ve sonuçları bakımındeı .. 
bunalımı derinleştirici rol oynuyor. örne
~in, faşist cunta emekçilerin gelirlerini 
ileri derecede düşürdü. Ama bu sefer de 
kitlelerin satınalma gücü öylesine düştü ki 
düşük kapasiteli sanayide üretilen ürünler 
bile satılamaz oldu. İşverenler bile bun
dan şikayet etmeye başladılar. Diğer ta
raftan piyasadan para çekmek, yani tasar
rufu arttırmak için izlenen yüksek faiz 
politikası veya kredi kullanımında başvu
rulan kısıtlamalar, yatırımların durmasına 
ve üretimin düşmesine neden oluyor. 

Gerçi, emekçilerin aşırı derecede sö
mürülmesi pahasına, fıyat artışlarında bir 
miktar düşme sağlandı, ama bu önü suni 
bir engelle kapatılan nehire benzer. önü 
kapatılan nehir nasıl ki bir zaman sonra 
bendini aşıp bir sele dönüşürse, zorlama 
yöntemlerle hızı kısmen düşürülen enflas
yon da bir süre sonra eskisinden daha hızlı 
biçimde ortaya çıkacak, çarpık kapitalist 
düzenin bunalımını daha da derinleştire
cektir. 

• 
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RİY A SERKETINE 
axa iı şex hevi dıkırın. Ewana karker i 
cotkaren Kurdıstanc, xebatkar, ar, go pırs
niya gel (sedida 90 - 95) ne dıditm, ew bı 
tışteki say nedıkırın. Nıha ji meraven usa 
hene ku guh nadıne xebatkaran, bı naven 
mezın, bı serokeşiran, şex ü axayen 
"xurt" dıgenn. 

Dı dema bere dajı nav feodalan,jı mir 
! axa ıj şexan, serokeşiran menven welat
parez derketıne ü dıji zordestiya hukume
ı:an şer kınne. U pır kesen feodal ji yan 
pıştgıriya dıjmın kınne, yanji beteref ma
ne. 

Rızgariya mılete Kurd bı deste feoda
lan nabe. Ew tucar mkann peşengiya şo
reşe bıkın. Jı her ku şoreş gundiyan rız
gar dık e, yekıtiya mılet pek tine ü hukma 
feodalan dışkine. Bona ve yeke ye ku me
nven feodal bı pırani tevh şoreşe nabın ı1 
lı ba dıjmın ciye xwe dıgnn. 

Bıngebe şoreşe karker ü gundiyen Kur-
. ·ane ne. Şoreş hertışte wan e. Şoreş 

..... ..: dıde gundiyan .{iıve bıde-, wan hımjı 
nire biyaniyan, jı zordestiya neteweyi, 
hım ji jı bındestiya rnir ü axa ü şexan xılas 
dıke. Rızgariya karkeran, ya gundiyen fe
qir bı şoreşa neteweyi dest pe dıke ii bı 
şoreşa sosyalistiternam dıbe. 

Dı şoreşe da ye ku bı dıl 11 can şerdı
kın xebatkar ın, karker iı gundi ne. Şore
şek ku pışta xwe nede wan, wan bı xurti 
hışyar iı rez nake, tucar nıkare bı serkeve. 
Quweta şoreşe ya bıngehin karker iı gun
diyen hışyar iı rezbiıyi ne. Ew xezineye 
şoreşe ne. 

Eger bende şoreşe dı dest partiya wan 
da be, dıjmın çıqa xurt be ji nıkare zora 
gel bıbe. Geleki ku rızgariye bı dıl iı can 
bıxwaze, baş rez bıbe, imperyalizma Eme
riki ji mkare zora wi bıbe. Eger parti ne 

' partiya karkeran be, marksist-leni
ı.~• nebe ji, dıve partiyek demoqrat iı 
peşveriı be. Disa dı nav şoreşe da pışta 
xwe bıde karker ü gundiyan. Dı programa 
xwe da cih bıde daxwazen wan en esasi, 
re lı wan negıre, alikariya wan bıke ku ew 
hışyar bın iı bı rez bın. Çıqa fırsend bı 
destkeve bo xebatkaran tışten baş bıke. 
Usa ku xebatkar ji bı çave xwe bıbimn iı 

şoreşe ra xwedi derkevın. . 
İınperyalist dıjmıne rmlete Kurd ın. 

Ewana dı dem iı çaxen çiıyi da dı diroka 
Kurdıstane da tım roleke xırab listıne fr 
iro ji dıxwazın bılizın. Doste mılete Kurd 
ye esasi welaten sosyalist ın. 

Esase imperyalizme ev e ku, imperya
lizm dıji azadiya gelan e, tım h ta.zikınna 
wan dıgere, dıxwaze wan bmdest bıke. 
Esase sosyalizme ji ev e ku, sosyalizm dıji 
zılm iı zordestiye ye, azadiya gelan, nzga
riya xebatkanin dıxwaze. 

Heya çend sal bere gele kes hebün ku 
bı nave welatpareziye dıjmıniya welaten 

sosyalist ü xulamiya imperyalistan dıkınn. 
E w, bı go tın, rızgariya Kurdıstane bıxwa
i:ın ji, bı kırın dıjmıniya rızgariye dıkırın. 

İro gele Ku•rd, gora çend sal bere gelek 
hışyar e iı dost iı dıjmınen xwe çe tır nas
dıke. Le dıve disa ji em hışyariye jı dest 
bemedın. Merıven kevneperest, merıven 
dıjmıne sosyalizme iro ji hene; belki xwe 
veşartıne, le eger fırsende bıbinın disa 
denge xwe bılınd dıkın. Ü eger fırsende 
bıbimn, dı bın dest da ya xwe disa dıkın. 

Tevgera karkeran lı welaten dıne, tev
ger ü hukumeten dıji imperyalizme, yen 
demoqrat doste gele me ne. 

Dıven hezen welatparez, lı çarali dıne 
hezen peşverü ra pevendiyen baş pek bi
nın . Eger ew dost ü dıjmın baş nasbıkın, lı 
ser prensihan bımeşın, jı listıken dıjmın 
hışyar bın, ew (hezen welatparez en Kur
dıstane) dıkarın bı h ezen peşveriı ra pe
vendiyen xurt çebıkın. Bo serketına şo
reşa Kurdıstane ev tışteki gıring e. 

İro, perçebüna Kurdıstane ü gırtına 
dorbere we bı hezen dıjmın,jı tevgera ge-
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le Kurd ra gele çetınahiyan derdıxe. Ev 
dewleten ku Kurdıstan dı nav xwe da per
çe kırıne, pıştgıriya hev dıkın ku fırsende 
nedın tevgera gele Kurd cih bıgıre, bı ser
keve. Carearan ji dı nav wan da problem 
çedıbın, weki şere Iraq ü İrane. Dı derneo 
han da, her ali dıxwaze, hımber dıjmıne 
xwe jı tt<vgera Kurdıstane feyde bıstine. 
Dıve partiyen Kurd dı vi ali da gelek hış
yar bın . Wexta dı nav dıjmınan da zıddi
yet çe dıbın, dıve hezen welatparezjı van 
zıddiyetan istifade bıkın, le tucar bende 
şoreşe nedın dest wan. 

Dı şoreşgeriye da iı her usa ji dı siyase
te da hostati ev e ku menv dı derneo teng 
da riya xwe şaş neke. Dıve em, hezen 
Kurdıstane yen welatparez ji, baş hızan
bın ku rızgariya mılete me, beri her tışti, 
bı quwet iı xebata gele me ye bındest dı
be. Dı gel ve em hewcedari alikariya he
zen peşveriı ne lı çarali dıne. Ew hezen 
dost ji welaten sosyalist ın, hezen aşıti ü 
demoqratiye ne, tevgeren dıji imperya
lizm ın. • 

SSCB ve ABD 
1970'1i YILLARlN SONUCLARI 
Kapitalist dünya, yeni bir soğuk savaş dalgasının ue silahianma yarışının yanısıra, 

sosyrılist ülkelere karşı ideolojik saldırıya da hız verdi. özellikle son Polonya olayla
rından yararlanarak sosyalist ekonomileri başarısız göstermek, sosyalizmi gözden 
düşürmek için yoğun bir propaganda ue demagoji yapıyorlar. Oysa gerçekler onları 
yalanlıyor. Geçmişte olduğu gibi son 1 O yıl içinde de Sovyetler Birliği e/wnomisi 
ile ABD ekonomisinin bir kıyaslaması, ABD'nde durgunluğun ue gerilemenin, 
SSCB'nde ise sürekli büyümenin ue gelişmenin uarlığını ortaya koyuyor. "Sosyalizm: 
Teori ue Pratik" dergisinden alınan aşağıdaki kısa yazı, ekonominin bazı temel alan
larında her iki ülkenin ue dolayısıyle her iki sistemin durumunu gözler önüne seriyor. 

ABD'nde toplam ulusal üretimin bü- SB'nde vergi politikası tüm yurttaşla-
yüme oranında 1976'dan 1980'e kadar rm çıkarını gözetirken ABD'nde bu poli
sürekli düşme görüldü. 1980 yılında ise tika mutlu azınlığın çıkariannagöre çizi
mutlak bir düşme oldu. ABD ekonomist- liyor. Reagan'ın vergi politikası, yıllık ge
leri, önümüzdeki yıllar için en iyimser liri 200.000 doların üstünde olanlardan 
tahmin olarak, ulusal üretimin bu düzeyi % 15 vergi indirimi öngörüyor. Buna göre 
koruyabileceğini belirtiyorlar. Sovyetler yıllık geliri 15-20 bin dolar arasındaolan
Birliği 'nde ise 197 6-1980 döneminde u- ların d urumunda bir değişme olmayacak ; 
!usa! üretim, bir önceki beş yıllık döne- buna karşılık aşağı gelir gruplarının (yıl · 
min % 29 üzerinde gerçekleşti. lık geliri 10.000 dolardan az) vergi yükle-

. * * * ri % 28 daha artmış olacaktır. Tekeller 
1970'li yıllarda Sovyetler Birliği eko- daha çok kazanacaklar. Reagan'ın deyişi 

nomisi sürekli gelişme gösterirken -ABD ile onlar, ABD tarihinde rekor düzeyde 
üç yönlü ekonomik çöküntü ile karşılaş- bir vergi indiriminden -amortisman payı 
tı. Amerikan "Newsweek" dergisi, hükü- ve gayrimenkul gelirlerinden düşük vergi 
metin yeni bir bunalımla karşı karşıya yoluyla 60 milyar dolar- yararlanıyorlar . 
olduğunu, bunun yüksek faiz oranı ve * * * 
bütçe açığından kaynaklanarak ekono- 1970'te ABD'nde işsizierin oranı 4 
miyi son derece istikrarsız ve verimsiz milyonu aşıyordu. 1980'de bu orım he-
hale soktuğunu belirtti. men hemen iki misline çıktı (1982 başla-

* * * rında 10 milyona yaklaşmaktadır. R.A.-
Son 10 yıl içinde ABD'nde birhayli nin notu). Ekonomistler, önümüzdeki 

yükselen vergiler halkın gelirinin önemli yıllarda bir düzelme olmıyacağı kanısın
bir bölümünü çekip aldı. Başkan Re~an dalar . 
. n kendi açıklamasına göre, bir Amerikan Sovyetler Birliği 'nde ise işsizlik sorunu 
ailesi ortalama olarak gelirinin% 40-44 'ü - yarım yüzyılı aşkın bir süre önce çözüldü. 
nü vergi olarak ödemektedir. Bu ülkede işsizlik diye bir sorun yoktur. 

Sovyetler Birliği'nde vergi tutarı, orta- * * * 
lama olarak bir işçi ailesinin gelirinin % SB'nde, 1970'lerde, 1960 öncesinin 
8,7 'sini, kollektif çiftçi ailesinin ise geli- tüm kent konut fonlarını aşan miktarda 
rinin 1,4'ünü oluşturuyor. 1970'lerde konut inşa edildi. Bu dönemde 100 mil
SB'nin vergi politikasında yalnızca bir de- yon u aşkın Sovyet ailesinin konut koşul-
ğişiklik oldu. O da , vergiden muaf tutu- lan daha da geliştirildL , 
lan asgari ücretin yükseltilmesi idi.. ABDnde ise yüksek faiz oranı nedeniy-

* * * le konut inşaatında büyük düşme vardır. 
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Yeni Bir Devrim Ocağ1 tuluş Cephesi-Farabundo Marti (FMLN) 
adını aldı. 

El SALVADOR 
Her iki cephe (FDR ve FMLN) Ameri

kancı faşist rejime karşı birlikte mücadele 
etmektedirler. 

Son 2 yılda gerilla mücadelesi birhayli 
gelişme gösterdi ve zorba rejimin temelle
rini sarsmaya başladı. Buna karşılık hükü
met birlikleri ve sağcı para-militer gruplar 
halka azgınca saldırıyorlar. Son bir yıl 

içinde 40.000'in üzerinde insan öldürüldü. 
Çöküş sürecine giren gerici rejim, daha 
önce Nikaragua'da olduğu gibi kanlı ve 
acımasız bir hal alıyor. 

El Salvador yüzölçümü 21.293 km2 

olan bir Orta Amerika ülkesi. Nüfusu 4 
milyonu biraz aşıyor. Başkent San Salva
dor'un nüfusu 1 milyon. Nüfusun %40'ı 
kentlerde oturuyor. 

Halkın % 90'ı ispanyolca, diğeri çeşit
. li Kız ılderili dillerini konuşuyor. Nüfusun 

% 96'sı katolik. 
ülke 1524'te İspanyollar tarafından iş

gal edilmişti. 1821 'de İspanyollara karşı 
mücadele sonucu bağımsızlığını kazandı. 

Ekonomik bakımdan geri bir ülke ve 
ekonomisi daha çok tarıma dayalı. Ama 
ülkede kapitalist üretim ilişkileri egemen 
durumı:Ia. Guatemala ile birlikte Orta 
Amerika ülkeleri içinde sanayi yönünden 
en gelişmiş ülkelerden biri. Sanayileşme 
derecesi 1972 yılına göre% 19. 

ihraç mallarının başında kahve geliyor 
(% 47,1). Dünya kahve üretiminde 7. sıra
da. Pamuk ürününün de% 85'ini ihraç edi
yor. 

üretime bir avuç zengin aile hakim. İh 
raç kahvesinin % 80'ini fabrikaların% 4'ü 
üretiyor. Kırsal kesimde halkın % 93'ü 
topraksız. 400 aile tüm toprakların 2/3'ü
nü elinde tutuyor. İşsizlik oranı% 20. Kır
sal kesimde mevsimlik işçiler, tarım ala
nında çalışanların % 65 'ini oluşturuyor. 
Halkın% 50'si okuma-yazma bilmiyor. 

Sanayi ABD tekellerinin denetiminde. 
Kırsal kesimde halk son derece yoksul. 
Büyük kentlerin çevreleri yoksul kulübe
leriyle çevrili. 

Sözkonusu ekonomik-sosyal yapı ne
deniyle ülkede sınıf çelişkileri son derece 
keskin. 1932 yılında son sivil devlet baş
kanı bir askeri darbeyle düşürüldü ve köy-

. lü ayaklanması kanlı şekilde bastırıldı, 30 
bin köylü katledildi. 

Kilisenin üst kesimi, burjuvazinin üst 
tabakasıyla ve büyük toprak sahipleriyle 
ittifak içinde idi ve imtiyazlardan yarar
lanıyordu. Ancak, özellikle kırsal kesim· 
de, köylüler arasında çalışan din adamları 
halkın sorunlarına sahip çıktılar. Bunlar 
arasında, Jesuit tarikatı mensupları düze
ne karşı eleştirici bir tutum takındılar ve 
bu durum, giderek kilise ile büyük toprak 
sahiplerinin arasını açtı. Hükümet de za
man zaman kiliseye karşı sert bir tutuma 
girdi. 

Kırsal kesimde köylüler ve tarım işçi
leri gizli örgütler kurmuşlardı. Köylülerin 
sanayi işçileriyle dayanışmasının gelişme
si ve toprak istemlerinin yükselmesi karşı
sında hükümet bir toprak reformu girişi
minde bulundu, ama büyük toprak sahip
leri bunu engellediler. Köylüler yer yer 
toprak işgallerine başvurdular. 

1977 yılında 20 Şubat'ta yapılan hileli 
seçimlere karşı muhalefet gösteriler dü
zenledi. Hükümet birlikleri bu gösterilere 
saldırdı ve göstericilerden 100 kişi öldü
rüldü. Sözkonusu gün "Kanlı Pazartesi" 
diye. anılmak ta d ır. 

Diğer yandan sola ve demokratik güç
lere karşı sağcı silahlı sivil güç ler oluştu-

ruldu. Bunların hedefleri arasında halktan 
yana çıkan din adamları da vardı. Köylü
lerden yana çıkan Kardinal Oskar Romero 
23 Nisan 1980 tarihinde bu para-militer 
güçler tarafından öldürüldü. 14 papaz yurt 
dışına sürüldü. 

Sağ terör ve Kardinal Romero'nun öl
dürülmesi demokratik güçler arasındaki 

yakıniaşmayı hızlandırdı. 

Nisan 1980'de Demokratik Devrimci 
Cephe (FDR) oluşturuldu. Buna 50 kadar 
örgüt dahil. Hrıstiyan Demokratların sol 
kanadı, sosyal demokrat reformist eğilim
li Ulusal Devrimci Hareket (MNR), Mes
lek Sahipleri ve Teknisyenierin Bağımsız 
Hareketi bu cephede yer alıyor. 

ll Nisan 1980'de Halk Kurtuluş Güç
leri-Farabundo Marti (FPL), Devrimci 
Halk Ordusu (FRP) ve Ulusal Direniş Si
lahlı Birlikleri (F ARN) ilk kez, ülkenin 
kuzeyinde Şalatenanga yöresinde 3000 
savaşçıyla 12 oturma merkezini işgal edip 
burayı kurtarılmış bölge haline getirdiler. 

Farabundo Marti (FPL), Salvador Ko
münist Partisi, Ulusal Direniş (F ARN) ve 
Salvador Devrim Partisi-Devrimci Halk Or
dusu (PRS-ERP) Mayıs 1980'de ortak bir 
açıklama yaparak Devrimci Birleşik Li
derlik'i (DRU) oluşturdular. Bu birlik, or
tak bir politik ve askeri çizgi izlemeyi, 
halk savaşını örgütlemeyi ve demokratik
devrimci hükümeti oluşturmayı amaçlı

yordu. Bu birlik, daha sonta Ulusal Kur-

ABD emperyalistleri ise bu gerici ve 
zorba rejimi kurtarmak için yine sahnede
ler ve ellerinden geleni yapıyorlar. ABD 
askeri danışmanları zaten eskiden beri El 
Salvador'da mevcuttutar ve bunların sayı
ları son yıllarda birhayli arttırıldı. Koman
do birlikleri bizzat ABD'nde eğitiliyor. 
ABD, El Salvador'a habire, helikopterler, 
ve diğer araçlar sevkediyor. 

ABD ve işbirlikçisi Duarte yönetimi, 
Mart ayı sonunda yapılan seçimlerle ülke
de durumu yatıştırmak, kitlelerin mücadP 
!esini saptırmak için birhayli çaba göste, 
diler. Ancak devrimci ve demokratik mu
halefet bu seçimleri boykot etti. Hükümet 
ülkenin birçok yerinde seçimleri yapmayı 
başaramadı. Gerilla güçleri, şimdi başkent 
San Salvador'un 60 kilometre yakınına 
kadar birçok anayolu kontrol ediyorlar ve 
bizzat başkentin içinde önemli eylemler 
koyuyorlar. Ve sağcı partiler, seçim son
rasında kendi aralarında koalisyonlar ku
rup iktidar mücadelesi yaparken, devrimci 
ve demokratik halk güçleri, kurtarılmış 
bölgelerde yeni bir yaşam örgütlüyor ve 
köhne rejimi tümden söküp atmaya hazır
lanıyorlar. 

r-FMLN'nin 
Program·• 

7 · Maddelik -

Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi, El Salvador'da demokratik-devrimci 
bir hükümet için aşağıdaki 7 maddelik programı belirlemiştir: 

1. Demokratik-Devrimci Hükümet (GDR) Salvador halkının egemenliğini, ulusal 
bağımsızlığını ve kendi kaderini tayin hakkını güvence altına alır. 

2. GDR özgürlüğün, barışın, iyi yaşam koşullarının ve ilerlemenin güvencesi olan 
politik, ekonomik ve · SOsYal reformların gerçekleşmesini mülkiyetin ve ulusal gelirin 
adil dağılımını, eğitim ve sağlık haklarının gerçekleşmesini, demokratik hakların 
tüm yurttaşiara tanınmasını amaçlar. 

3. GDR barışçıl bir dış politika izler ve ülkeyi bloklar dışı tutar. 
4. GDR, faşist diktatörlüğün yıkılması için aktif mücadele veren güçlerin demo

kratik temsilcisi olacaktır. 
5. GDR halk milislerinden, şehirlerdeki savaş gruplarından ve şimdiki ordunun 

demokratik unsurlarından oluşan yeni bir ordu kuracak tır. 

6. GDR ülkenin ekonomik kalkınmasına katkısı olan özel girişimleri korur ve teş
vik eder. 

7. GDR inanç özgürlüğünü ve i badeti güvence altına alır. 

i RAN 

ve 
iRAN KÜRDiSTANI 

DEVRiMi 

TK SP Yııyonlan 

SOZIALm"nSCHE PARTEl 

TtlRKISCH • KURDISTANS 

SPTK 

• Zm Situl:ioe ia ~~-~ll ... 
iıaderWelt-llDM"ft'Sidııt . ........... 

kemal burkay 

PARTi 

ÜZERiNE 

TK SP Yayaılan 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




