
1 

     

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 



4 

 

 

 

THKP-C/MLSPB, DÎROKA PARTIYÊ 

 Û 

 BELGEYÊN DIN 

 

 

Wergera ji zimanê Tirkî: Aram Alî 

 

 

Buroya Ragihandinê ya Eniya Şoreşê ya Rojhilata Navîn 

 

 

 

 



5 

THKP-C/MLSPB, DÎROKA PARTIYÊ 

 Û 

 BELGEYÊN DIN 

 

NAVEROK 

JIYANA MAHIR ÇAYAN .................................................................................................... 7 

JIYANA ULAŞ BARDAKÇI............................................................................................. 12 

JIYANA HUSEYÎN CEVAHÎR ....................................................................................... 16 

PARTIYA RIZGARIYA GEL A TIRKIYEYÊ ........................................................ 18 

DANEZANA BI HEJMARA 1’EMÎN........................................................................... 18 

ENIYA RIZGARIYA GEL A TIRKIYEYÊ............................................................... 23 

DAXUYANIYA BI HEJMARA 1’EMÎN ..................................................................... 23 

DÎROKA PARTIYÊ:THKP-C/MLSPB ....................................................................... 27 

PÊVAJOYÊN AVABÛN Û GEŞEDANÊ YÊN THKP-C/MLSPB’YÊ ..... 27 

A) PÊVAJOYA GEŞEDANA BÎRODZIYÊ YA THKP-C’YÊ ................... 27 

B) PÊVAJOYA WERARA POLÎTÎK ................................................................ 35 

C) PÊVAJOYA WERARA RÊXISTINÎ ............................................................ 48 

Ç) REWŞA PIŞTÎ KIZILDEREYÊ Û PEYWIRÊN ME .............................. 55 

D) HETA AVAKIRINA MLSPB’YÊ POTANSIYELA SEMPATÎZANÊN 

THKP-C’YÊ Û TAYBETMENDIYÊN DEMÊ ............................................... 69 

E) HİŞMENDÎ Û RÊBAZA AVABÛNÊ Û MERHALEYA AVAKIRINA 

YEKÎNEYA PROPOGANDAYA ÇEKDARÎ YA MARKSÎST, LENÎNÎST

 ........................................................................................................................................ 72 

JI GELÊN ME Û RAYA GIŞTÎ YA ŞOREŞGER RE ........................................... 88 



6 

KOBANÊ SEMBOLA ROJAVA YE ............................................................................ 90 

DOH BEKAA, ÎRO KOBANÊ ......................................................................................... 91 

ENIYA ŞOREŞÊ YA YEKBÛYÎ YA HÊZÊN DIJ-EMPERYALÎST Û DIJ-

MÊTÎNGER A LI DIJÎ FAŞÎZMÊ ................................................................................. 93 

JI GELÊN TIRKIYE Û KURDISTANÊ RE .............................................................. 98 

WÊ BERXWEDANA GELÊ FILISTÎNÊ, PAŞEROJA QUDUSÊ DIYAR 

BIKE ........................................................................................................................................... 101 

ÊRÎŞA LI DIJÎ EFRÎNÊ WÊ RASTÎ BERXWEDANA GELÊN SÛRIYEYÊ 

WERE ........................................................................................................................................ 103 

HEVPEYVÎNA BI FERMANDARA YEKÎNEYA GERÎLAYÊN 

GUNDEWARÎ YA THKC’YÊ ....................................................................................... 106 

KIZILDERE LI HEMBERÎ FAŞÎZMÊ BANGA YEKITÎ Û HEVBENDIYÊ 

YE ................................................................................................................................................ 112 

EM ŞOPDARÊN XETA ŞEHÎDÊN PÛŞPERÊ NE .............................................. 115 

HEVPEYVÎNA THKP-C/MLSPB’YÊ YA BI NÛÇE CIWAN RE ................ 117 

JI GELÊN ME YÊN KEDKAR RE: ZAROKÊN WE LI ÇIYAYAN JI BO 

AZADIYÊ ŞER KIRIN ...................................................................................................... 124 

KIZILDERE RIYA WAN KESAN E KU DIBÊJIN YEKANE RÊ, ŞOREŞ E

 ....................................................................................................................................................... 128 

PÛŞBER, XETA TÊKOŞÎNÊ YA DIJ-EMPERYALÎST E .............................. 131 

DYA’YA KUJER, JI DONBASÊ BIQEŞITE! ......................................................... 134 

 

 

 



7 

JIYANA MAHIR ÇAYAN 

Gotinên dawî yên Rêberê me Mahir Çayan wiha bûn: “Ne ji 

bo ku em bizîvirin em hatine vir, ji bo em bimirin em hatine”. 

Di 30’ê Adara 1972’an de li Kizildereyê manîfestoya şerekî 

wiha dihat nivîsîn. Ew û 9 hevalên xwe li welatekî ku di binê 

nîrê emperyalîzmê de ye, qîr kirin ku ji dêvla jiyana koleyan, 

yekane riya rizgariyê şerê çekdarî ye. 

Mahir Çayan di 15’ê Adara 1946’an de li Samsûnê hate 

dinyayê. Dibistanên navîn û amadeyî li Dibistana Amadeyî ya 

Haydarpaşa’yê ya li Stenbolê xwend. Di sala 1963’an de çû 

Fakulteya Hiqûqê ya Zanîngeha Stenbolê. Saleke din li 

Fakulteya Zanistên Siyasî yên Enqereyê, xwendina xwe 

berdewam kir. Di vê heyamê de kete Komên Ramanî ya 

Fakulteya Zanistên Siyasî ya ku bi partiya TÎP’ê û Federasyona 

Komên Ramanî ve girêdayî bû. Di sala 1965’an de bû serokê 

komê. 

Di sala 1967’an de ji bo demeke kurt çû Frensayê. Rewşa 

tevgerên sosyalîst û nîqaşên wan şopandin. Di sala 1968’an de li 

Izmîrê tev li çalakiyên Fîloya 6’an bû û hate binçavkirin. Di wê 

demê de ji bo nîqaşên Şoreşa Demokratîk a Neteweyî ya ku di 

nava TÎP’ê de ji hêla Mihrî Belî ve dihate parastin, li herêma 

Behra Reş tev li xebatan bû. 

Piştî vê gerê, di warê bîrdoziyê de di nava refên Şoreşa 

Demokratîk a Neteweyî de cih girt. Mahir Çayan, sedema 

veqetandina xwe ya ji TÎP’ê, weke pirsgirêka şoreşê rave kir. Di 

pêvajoya ku li Frensayê bû de ji têkoşînên çekdarî yên rêxistinên 

gerîla yên Amerîkaya Latînî bandor bû. Di vê pêvajoyê de TÎP’ê 

bi revîzyonîzmê tawanbar dike û dibêje ku şoreşa li Tirkiyeyê 

incex bi têkoşîna çekdarî û diyarkirina taybetmendiyên xweser 

pêk tê. Van nêrînên xwe di kovarên Çepê Tirk û Ronakbûna 
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Sosyalîst de dinivîse. Di vê pêvajoyê de nivîsên girîng ên weke 

“Bêhna Tûj a Revizyonîzmê-1”, “Bêhna Tûj a Revizyonîzmê-2” 

û “Taybetmendiyên Oportûnîzma Aren” dinivîse. 

Di sala 1969’an de li Enqereyê bi civînekê navê Federasyona 

Komên Ramanî kir DEV-GENÇ (Federasyona Ciwanên 

Şoreşger) û herka tevgera şoreşger a Tirkiyeyê guhert. Mahir 

Çayan tev li kongreya TÎP’ê ya di 1971’ê de nebû û bi 

xwendekar û karkeran re civîneke din birêistin dike. Cudahiyên 

xwe yên nêrînê yên bi Mihrî Belî re, bi nivîsa ya bi navê Nameya 

Vekirî ya Ji Kovara Ronakbûna Sosyalîst Re, di binê sê 

sernivîsan de ragihand (Têgihiştina rêxistinê, Şêwaza xebatê û 

Têgihiştina Şoreşê). Bi vî awayî ji doza Şoreşa Demokratîk a 

Neteweyî û ji kovarê qut dibe û şerê Gerîla diparêze. 

Xala bingehîn a vê veqetandinê ew e ku Mahir Çayan di wê 

nêrînê de bû ku Şoreşa Demokratîk a Neteweyî, awayeke din a 

reformîzmê bû. Di wê demê de doza xwe ya “riya li gorî 

Tirkiyeyê”, di borşûrên bi navê Şoreşa Bênavber 2 û 3 de tîne 

ziman. Tirkiye dewleteke faşîst a bi teşeye mêtîngeriyê ye û bi 

têkiliyên nû yên mêtîngeriyê re asta geşdariyê ya gel bilind dibe û 

di nava olîgarşiyê û gel de hevsengiyek heye û vê hevsengiyê weke 

“hevsengiya çêkirî” pênase dike. Propogandaya çekdarî, weke 

rêbaza sereke ya têkoşînê tê nirxandin ku vê hevsengiya çêkirî xera 

bikin. Di vê pêvajoyê de xebatên avakirina THKP-C’yê didomîne. 

Di nava avakarên rêxistinê de Ulaş Bardakçi û Huseyîn Cevahîr jî 

hene. 

Di berfanbara 1970’î de rêxistina şer a çîna karkeran bi 

awayekî fermî tê damezrandin. Armanca rêxistinê, şoreşa gel a 

dij-emperyalîst û dij-olîgarşîk e. Stratejiya şerê leşkerî yê 

polîtîkbûyî, weke stratejiya şoreşê tê diyarkirin û merhaleya 

pêşîn a vê stratejiyê, li ser bingeha “şerê pêşeng”, gerîlayên bajar 

e. Bi sedemên objektîf û subjektîf ên wê demê dinirxîne ku bê 
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çima bi gerîlayên gundewaran re dest bi şer nekirine. Di plansazî 

û pêkanîna çalakiyan de Mahir Çayan bixwe cih digire. 

Ji bo xebatên xwe bidomîne, Mahir Çayan di sibata 1971’ê 

de derbasî Stenbolê dibe û li vir çalakiyên çekdarî didomîne. Di 

17’ê Gulana 1971’êde sefîrê Israîlê Efraîm Elrom tê revandin. 

Bi vê çalakiyê re THKP’ya ku di Berfanbara 1970’î de hatibû 

damezrandin, bi weşana bi hejmara 1’emîn a THKC’yê ji bo 

raya giştî hat ragihandin. Tê xwestin ku dîlên şoreşger ên di 

zindanan de werin berdan. Wextê ev daxwaz pêk nayê jî Efraîm 

Elrom tê kuştin. 

Piştî çalakiyê, cûntaya 12’ê Adarê ya ku serokê wê Nîhat 

Erîm bû, li Stenbolê rewşa awarte radigihîne û dest bi 

operasyona “balyozê” dikin. Mahir Çayan û Huseyîn Cevahîr li 

Maltepeya Stenbolê di malekê de têne dorpêçkirin. Li ser vê 

yekê Sîbel Erkan’a 14 salî rehîn digirin. Ji bo ku Çayan û 

Cevahîr qanî bikin dê, bav û mezinên malbatê yên keçikê tînin 

cihê bûyerê. Di 1’ê Pûşberê de di operasyona dijmin a li ser malê 

de Huseyîn Cevahîr şehîd dibe û Mahir Çayan jî bi awayekî 

birîndar tê girtin. Sîbel Erkan zirarê nabîne. 

Mahir Çayan tê girtin û wî dibin Zindana Maltepeyê. Doz 

berdewam dike, lê di 29’ê Mijdara 1971’ê de ji THKP-C’yê Mahir 

Çayan, Ulaş Bardakçi û Ziya Yilmaz û ji THKO’yê Cîhan Alptekîn 

û Omer Ayna xendekê dikolin û ji zindanê firar dikin. Dema ku 

Mahir Çayan di zindanê de ye M. Ramazan Aktolga û Yûsûf 

Kupelî yên ku avakarên partiyê bûn, dixwestin THKP-C’yê 

bikişînin xeta rastgir û reformîst û tasfiye bikin. Lê Mahir Çayan 

komîteya giştî kom dike û van herdu tasfiyekaran ji partiyê diavêje. 

Broşûra Şoreşa Bênavber 2 û 3 piştî firara ji Maltepeyê tê nivîsîn. 

Ji ber ku derfetên mayîna li Stenbolê kêm dibin, Mahir Çayan 

derbasî Enqereyê dibe. Di 19’ê Sibatê de Ulaş Bardakçi, li 

Arnavûtkoyê di mala ku lê dimîne de tê dorpêçkirin û di şer de 

şehîd dibe. Mahir Çayan û hevalên wî li aliyekî ji bo ku neyên 
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girtin cih diguherînin û li aliyê din jî ji bo ku darvekirina Denîz 

Gezmîş, Huseyîn Înan û Yûsif Aslan asteng bikin, li derfetan 

digerin. Derfetên Enqereyê jî ji ber girtinên zêde teng dibin. Pêşî 

hin kadroyan dişînin Behra Reş. Piştî Koray Doxan ji 

hêlapolîsan ve tê şehîdkirin û piştî girtinên din, Mahir Çayan, 

Cîhan Alptekîn, Omer Ayna û Ertûxrûl Kurkçu derbasî Behra 

Reş dibin. 

KIZILDERE… 

Mahir Çayan û hevalên wî di 26’ê Adara 1972’an du 

tenîsyenên Ingilîz û teknîsyenekî Kenedî yên ku li Unyeyê li 

binkeya radarê ya NATO’yê kar dikirin direvînin û li hemebrî 

wan daxwaz dikin ku pêşengên Artêşa Rizgariya Gel a Tirkiyeyê 

Denîz Gezmîş, Huseyîn Înan û Yûsif Aslan werin berdan. Di 

28’ê Adarê de tevî rehîneyan berê xwe didin cem hevrêyên xwe 

yên ku li gundê Kizildereyê ya Nîksarê li mala keyayê gund 

dimînin. 

Di 30’ê Adarê de mal tê dorpêçkirin. Leşker banga 

teslîmbûnê li wan dikin, lê Mahir Çayan dibêje: “Ne ji bo ku em 

bizîvirin em hatine vir, ji bo em bimirin em hatine”û pê li tetîkê 

dike. Wan, ji bo şoreşê û di riya şoreşê de şer kirin û şehîd ketin. 

MAHIR ÇAYAN 

OMER AYNA 

NÎHAT YILMAZ 

SABAHATÎN KÛRT 

CÎHAN ALPTEKÎN 

SÎNAN KAZIM OZUDOGRÛ 

SAFFET ALP 

HUDAÎ ARIKAN 
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ERTAN SARÛHAN 

Ew, ne bi gotinên biroqankî an jî bi hewayeke ciwantiyê bûn 

pêşeng; riya wan, riya şoreşa bênavber bû. Bi drûşmeya 

Serxwebûn, Demokrasî û Sosyalîzmê derketin rê. Di vê riyê de 

teslîmbûn tune bû; vîn, bawerî û wêrekî hebû. 

HETA RIZGARIYÊ, ŞER…! 
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 JIYANA ULAŞ BARDAKÇI 

Nasnameya min a ku min berê bersiva wê nedabû ev e: Navê 

min Ulaş BARDAKÇI ye. Ez di sala 1947’an de hatim dinyayê. 

Ez şervanekî THKP û THKC’yê me.   

Berfanbara 1970’î di têkoşîna şoreşê ya Tirkiyeyê de 

destpêkek e; ji kevneşopiya reformîst-revîzyonîst veqetandinek 

e. THKP-C’yê (Eniya Partiya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê) li ser 

bingeha stratejiya şerê leşkerî yê polîtîk, bergeha riya şoreşê ya 

Tirkiyeyê diyar kiriye. 

Ulaş BARDAKÇI yek ji wan kesan e ku pêngava şoreşgerî ji 

Komên Ramanê heya DEV-GENÇ’ê (Ciwanên Şoreşger) û ji 

DEV-GENÇ’ê heya THKP-C’yê didome gav bi gav birêxistin 

kiriye. Ew di nava têkoşîna ciwanan de pêş dikeve, yek ji 

pêşengan e, wêrek û jêhatî ye. 

Ulaş BARDAKÇI ji ODTÜ’yê (Zanîngeha Teknîkê ya 

Rojhilata Navîn) ye, ji FKF’yê (Federasyona Komên Ramanê) 

ye, endamê DEV-GENÇ’ê ye; di mîrateya têkoşîna dij-

emperyalîst a ciwanên şoreşger de gavên pêşîn diavêje. Ew, di 

nav ciwanên şoreşger -ên ku erebeya Kommer (Robert William 

Commer, weke “Qesabê Vîetnamê” tê naskirin, sixurê CIA’ê ye 

û di wan salan de weke balyozê Amerîkayê yê Tirkiyeyê hate 

peywirdarkirin) şewitandin û drûşmeya “Du, sê hîn Zêdetir 

Vîetnam, ji Ernesto re hezar silav” berz kirin- de cih girt. 

ODTÜ, yek ji navendên şoreşgerî yên ciwanên zanîngehê ye. 

Û li seranserî welat jî têkoşîna şoreşgerî bi lezeke ku nikare were 

sekinandin bilind dibe. Ulaş BARDAKÇI jî weke her endamên 

DEV-GENÇ’ê li riyekê digere ku silaveke rasteqînî bigihêjîne 

Ernesto; her wiha dixwaze di teoriya şoreşgerÎ de jî serwer bibe. 

Divê heyamê de di derbarê têkoşîna leşkerî ya polîtîk de nêrînên 

xwe yên bingehîn ava dike. Û li gorî vê jî dibêje “Şoreş, incex 
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bi rêxistineke şer pêkan e” û di nava avakarên Eniya Partiyê de 

cih digire. Ulaş’ê ku pêşengê xwendekarên ODTÜ’yê ye, her 

wiha yek ji pêşengên şerê rizgariya gelên Tirkiyeyê ye. Ew, 

endamê Komîteya Giştî ya THKP-C’yê ye. 

”Û ew, pêşeng in pêşeng 

Di şerê şoreşê de li ser maseyê rûnanên 

Di vî şerî de di eniya pêş de şer dikin…” 

Di buhara 71’ê de li Küçükesat’a Enqereyê Ulaş tev li 

çalakiya xwe ya ewil bû û ew û hevalên xwe pereyên di 

bankayekê de desteser kirin û kirin malê gel. Paşê di teqandina 

gelek hedefên Amerîkî de û di 4’ê nîsana 1971’ê de di çalakiya 

revandina Mete Has de Ulaş jî cih girt. Piştî vê çalakiyê di 17’ê 

nîsana 1971’ê de Balyozê Israîlê Efraîm Elrom hate revandin. 

Ulaş him di plansaziya vê çalakiyê de him jî di pêkanîna wê de 

cihê xwe girt. 

Ulaş, dema ku Balyozê Israîlê EfraÎm Elrom revandin wiha 

got: “Tiştê me gotiye divê em bikin!”. Ev gotin li hemberî 

emperyalîzm, sîyonîzm û faşîzmê ji eniya şoreşger qêrîna 

biryardariyê bû. Endamên THKP-C’yê gotina xwe bi cih anîn; 

Efraîm Elrom, li ser navê gelên bindest ên cîhanê hate cezakirin. 

“Navê min Ulaş BARDAKÇI ye, ez di sala 1947’an de hatim 

dinyayê. Ez şervanekî Eniya Partiya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê 

me“… Ulaş, di 28’ê gulana 1971’ê de êsîr dikeve; di êşkenceyê 

de li ber xwe dide; dijmin, ji van gotinan zêdetir tiştekî jê fêr 

nabe. Di bin çav de du caran hewl dide rizgar bibe, lewra wî 

dixin hucreyê. Dema wî tînin zindanê jî plansaziya derdorê di 

mejiyê xwe de dineqişîne. Ew, şervanekî THKP-C’yê ye; ji bo 

wî her der, qada mewzî û şer e. 

Dema Ulaş êsîr e Mahir ÇAYAN û Hüseyin CEVAHİR li 

Maltepeyê(Stenbol) bi dijmin re dikevin pevçûnê. Di vê pevçûnê 
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de Cevahir şehîd dikeve; Mahir jî êsîr dikeve destê dijmin û wî 

dibin Qişleya Selîmiyeyê. Dijmin dixwaze bi vî awayî rêberê 

THKP-C’yê tecrîd bike. Ulaş, li hemberî vê polîtîkaya dijmin 

bêhelwest namîne. Ji bo rêberê wî, Mahir Çayan bînin zindana 

Maltepeyê grêva birçîbûnê bi rêxistin dike. 

Beriya ku Mahir were zindana Maltepeyê hevrêyên wî ji Ulaş 

dixwazin ku peywira amadekirina parastina li dadgehê ew bigire 

ser milên xwe. Ulaş’ê ku heta wê kêliyê bi hêla xwe ya “leşkerî” 

dihate naskirin, dikeve nav xebateke kûr a teorîk. Di vê qadê de 

jî herî kêm bi qasî qada leşkerî serwer, jêhatî û kedkar e. 

Parastina ku hatiye amadekirin li dadgehê nayê xwendin, lewre 

beriya dadgehê wana bi xwe dawî li êsîriya xwe anîne. Evîna 

azadiyê, di dema hatina zindanê ya Ulaş de veguherîbû plansazî û 

projeyê. Endamên THKO’yê (Artêşa Rizgariya Gel a Tirkiyeyê) 

dest bi xebateke firarê kiribûn, paşê endamên THKP-C’yê jî bûn 

şirîkê vê çalakiyê û di 29’ê mijdara 1971’ê de Mahir ÇAYAN, 

Ulaş BARDAKÇI, Ziya YILMAZ û endamên THKO’yê Cihan 

ALPTEKİN û Ömer AYNA çalakiya xwe ya azadiyê pêk anîn û 

berê xwe dan nava şer. 

Piştî firarê, di 19’ê sibata 1972’an de gava gihan barageha 

xwe ya kolana Üvez’ê ya Arnavutköy’a Stenbolê mala ku lê 

diman ji hêla dijmin ve hate dorpêçkirin. Di wê kêliyê de tovê 

eniya şoreşger a çekdarî dîsa li singa dîrokê hate çandin. 

Bangewaziyên ji bo xwe radestkirinê, rastî bersiva “Ji me re 

mirin tune ye! Hûn werin xwe radestî şervanên gel bikin!” hat û 

çek şixulîn. 

ULAŞ BARDAKÇI DI PARASTINA XWE DE ME 

HIŞYAR DIKE 

“Bila vê yekê herkes zanibe ku emperyalîzm û rêveberên wê, 

şoreşgerên mezin ên serdemê vediguherînin ‘qedîs û 

ewliyayan’; hêlên şoreşgerî yên bîrdoziyên wan vedişêrin; hêlên 
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wan ên seknan û statukoperest derdixin holê; hêlên wan ên ku bi 

kêrî wan tê dikin reklam. Li pişt wan ‘ax wax’ê dikin, di radyoyê 

de bernameyan li ser wan çêdikin. Êdî kesê ku dimire ne 

şoreşgerek e, ewliyayek e. Şoreşgerên ku bi vî awayî bêbandor 

dibin, derpêşî gel tên kirin. Ew êdî ne rizgarkerê gel e, ew êdî 

hilkerê çînên serdest e“. Ev gotin, ên Ulaş BARDAKÇI ne; van 

gotinan ji bo girêdana bi şoreşgerên ku şehîd ketine re dike. 

Ulaş BARDAKÇI yek ji WAN avakerên xeta şoreşgerî ye ku 

dibêjin “Ên şehîd dikevin li paş namînin; ew di dil, ruh û 

hişmendiya gel de weke remza hêz û pêşengtiya şoreşê dijîn“. 

Ulaş BARDAKÇI weke xwendekarekî zanîngehê bera 

Qesabê Vîetnamê Robert Commer da; weke gerîllayekî bajar, 

ceza da Qesabê Filîstînê Elrom. Bedrettîn ŞINNAK, Serpil 

POLAT û Ramazan GÜLEKEN jî bûn xelekên dîrokî yên Ulaş 

BARDAKÇI. Em jî weke hevrêyên wan, weke şervanên THKP-

C’yê, heta serkeftinê li dû soza ku me daye WAN bin. 
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JIYANA HUSEYÎN CEVAHÎR 

Dîroka Şehadetê:1’ê Pûşperê 1971 

Cihê Şehadetê:Stenbol/Maltepe 

Dîroka Jidayîkbûnê: 1950 

Cihê Jidayîkbûnê: Bajarê Dêrsimê, navçeya Mazgîrtê, 

nahiyeya Mohûndûyê(Darikent) 

Cihê gora wî: Şobek (Yeldegen), Mazgîrt/Dêrsim 

Huseyîn Cevahîrê ku lawê malbeteke cotkar a Kurd-Elewî ye, 

yek ji pêşengên THKP-C’yê (Eniya Partiya Rizgariya Gel a 

Tirkiyeyê) ye. Di 1’ê pûşpera 1971’ê ew û hevalê wî Mahîr 

dikevin dorpêçê û di nava dorpêçê de dibe yek ji mînakên bi 

heybet ê berxwedanê û şehîd dibe. 

Mahîr, Huseyîn û Ûlaş hema hema di hemû kêliyên dîroka 

THKP-C’yê de bi hev re bûn. Ew di berxwedanên cuda de şehîd 

bûn, lê bi hev re gelek çalakî li dar xistin. 

Cevahîr yek ji kadroyên ku ji SBF’yê (Fakultya Zanistên 

Siyasî) yê THKP-C’yê bû. Di destpêkê de li beşa Tipê (bijîşkiyê) 

ya Zaniîngeha Stenbolê dixend, lê SBF ji bo wî balkêştir bû; 

zanîngeha xwe guhert û hat Enqere, SBF’yê. Dema hat 

zanÎngehê bû endamê Klûba Ramanê. Di wê demê de ew jî 

endamê TîP’ê (Partiya Karkeran a Tirkiyeyê) bû. Huseyîn 

lêkolîner bû; bi vê taybetmendiya xwe di têkoşîna bîrdoziyê ya 

li hemberî TÎP’ê dihate meşandin de pêşngiyê kir. 

Cevahîr di milîtaniya destpêkê ya tekoşîna antî-faşîst a li 

SBF’yê de cihê xwe girt. Bi dûv re gav bi gav THKP-C hate 

sazkirin. 

Huseyîn Cevahîr di vê heyamê de, di berfenbara 1970’î de, di 

civîneke ku li Enqere/Kucukesatê hate lidarxistin de bû yej ji 11 
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endamên Komîteya Giştî ya Bihurbar(demkî). Di pêvajoya din de 

dema Komîteya Giştî ji “bihurbariyê” derket û teqez bû jî Huseyîn 

Cevahîr bû endamê vê avaniya ku berpirsyariya THKP-C’yê 

radikir. Di parvekirina xebatan a Komîteya Giştî de Huseyîn 

Cevahîr berpirsyariya Kurdistanê wergirt. 

Lê Cevahîr li ku derê pêdiviyên Partiyê hebûya li wê derê bû. 

Tevî Sînan Kazim Ozdogrû, Hûdaî Arikan û Sebahattîn Kûrt 

gelek caran diçû herêma BehrareşPêşengên THKP-C’yê ne 

pêşengên li ser maseya xwe bûn! Ji ber vê jî di rêxistinkirina şerê 

çekdarî de rasterast cih digirtin. Di çalakiyên destpêkê yên li 

Enqereyê de Cevahîr jî hebû. 

Huseyîn Cevahîr di Sibata 1971’ê de tevî komeke ku Ûlaş jî 

di nava wan de bû tê Stenbolê û amadekariyên li vî bajarî bi 

rêxistin dike. 

Cevahîr di 17’ê gulana 1971’ê de di çalakiya revandina 

Ephrahîm Elrom (SersefîrêIsraîlê yê Stenbolê) de bi Ûlaş 

Bardakçi û Mahîr Çayan re bû. 

Ev hevalên pêşeng di rewşa giran a darbeya 12’ê Adarê de 

xwe paş de nekişandin û şer bi rêxistin kirin û vê yekê pêk anîn. 

Pêvajoyê piştî çalakiya Elrom ew gihandin Maltepe’yê ku paşê 

veguherî baregeha berxwedanê. 

1’ê pûşpera 1971’ê bû… Wir, Maltepeya Stenbolê bû…Wê 

li wir, Cevahîr qelleşane hatiba kuştin… Lê wê êdî olîgarşî ji 

Cevahîran û Maltepeyan xelas nebûba… Ji ber ku çalakiya wî 

xeta Partiyê bû. 
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PARTIYA RIZGARIYA GEL A TIRKIYEYÊ 

DANEZANA BI HEJMARA 1’EMÎN 

RIYA ŞOREŞÊ 

Stratejiya Şoreşê ya THKP’yê 

TIRKIYEYA KU DI BINÊ NÎRÊ EMPERYALÎZMA 

AMERÎKAN DE YE 

Tirkiye ji dewlemendiya binerdî heta bazirganiya derve, ji 

aboriyê heta polîtîkayê, ji çandê heta hunerê di binê venêrîna 

emperyalîzma Amerîkan de ye. 

Ji bo welatekî mêtîngeh an jî nîv-mêtîngeh, wateya 

emperyalîzma Amerîkan, talankirina dewlemendiyan e; xizanî û 

birçîbûna gel e û perçiqandina rûmeta neteweyî ya di binê 

potînên Amerîkan de ye. 

Li welatê me di encama polîtîkaya pêkutiyê ya li dijî gelê 

kedkar a ku rêveberiya olîgarşiya AP (Partiya Dadweriyê) 

dimeşîne de qeyrana aborî, civakî û polîtîk gelekî kûr bû; diravên 

me bênirx bûn; xizaniya gelê kedkar giha asteke bilind û mercên 

jiyanê zehmet bûn. Kadroyên Demîrel ên olîgarşiyê, li hemberî 

nerazîbûn û tevgerên gelê me nikarîbûn pergala heyî bi zagonên 

fermî biparêzin û di encamê de ji hêla beşa leşkerî ya olîgarşiyê 

ve bi darbeya 12’ê Adarê hatin xistin. Hikûmeta Erîm a ku 

difikirîn ku wê berjewendiyên yekdestên herêmî û biyanî çêtir 

biparêze, hate peywirdarkirin. 

Siyasetmedarên pergalê rewşê weke “aloziya hikûmetê” bi 

nav dikin, lê ya rast ew e ku hewldana partiyên pergalê yên 

demokrasiya temsîlî di hêsankirina mêtîngeriya emperyalîzma 

Amerîkan û çînên serdest ên herêmî de qels mane. Valahiya ku 

kêmasiya partiyên pergalê ya di parastina pergalê de ava kiribû, 

ji hêla baskê leşkerî yê olîgarşiyê ve hate dagirtin. Li pişta 

hikûmeta îro, ev baskê olîgarşiyê heye. 
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Ev rewş jî derbasdar e. Çerxên mêtîngeriya emperyalîst ên ku 

dizîvirin wê xizaniya gelê kedkar û zehmetiya mercên jiyanê 

zêdetir bikin. Wê olîgarşî, sedema nerazîbûna gel bi kêmasiya 

hikûmeta Erîm ve girê bide û vê carê jî wê ew were xistin û li 

dewsa wê jî kadroyên nû bînin ser rêveberiyê. 

Wê çerx bizîvirin û cûnta jî lipey hev werin. Wê hinek ji wan 

weke “Ataturkparêz û laîk” û hinek ji wan jî weke “reformparêz” 

werin nîşandan; wê rewşenbîrên welatparêz bi hêviyeke nû her 

carê xwe bi yên nû ve girê bidin, paşê wê fêm bikin ku hatine 

xapandin û wê li bendî bin ku pêngaveke “pêşverû” pêk were. 

Di welatên ku ji hêla emperyalîzmê ve hatine dagirkirin de ev 

çerx her tim wiha dizîvire. Heta ku welatê me jî parçe bibe wê 

ev çerx wiha bizîvire. 

RIZGARIYA GELÊ ME 

Di vê rewşê de hewl didin ku tevgerên herî biçûk ên rizgariya 

neteweyî û demokratîk biperçiqînin; kesên ku rizgariya 

neteweyî diparêzin di kolanên sereke de li pêşiya çavên gel bi 

awayekî xayinane têne şehîdkirin û di êşkencexaneyan de rastî 

êşkenceyên hovane tên. Di rewşeke wiha de mirov nikare behsa 

dewleta zagonî û demokrasiyê bike. Heger hinek li welatê me 

behsa dadweriyê, dewleta zagonî, destûra bingehîn, mafên 

hemwelatiyê heta mafên mirovan bike, nêta kesên wiha ne xerab 

be, ew kes safikî ne. 

Li hemberî desthilatdarî û tundiya dij-şoreşê ya 

emperyalîzmê, ji rakirina çekan pê ve çareserî tune ye. Partiya 

me, riya rizgariyê di şerê çekdarî yê gel de dibîne. Şêwazê îroyîn 

ê şerê me, şerê gerîla ye. 

Partiya me wiha difikire ku di encama hewldana hemû 

welatparêzan û bi şerê gel ê demdirêj, zehmet û bixwîn de dijmin 

dikare were têkbirin û di vê merhaleya şerê gel de şerê gerîla yê 

bajar ji xwe re dike bingeh. 
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Mercên şênber û yên sûbjektîf ên îroyîn pêwîst dikin ku şerê 

gerîla li bajaran were meşandin. em di merhaleya yekemîn a şerê 

rizgariya gel de ne. 

Wê şerê gerîla yê li bajaran: 

1- Nîşanî girseyên gel bide ku rêveberiya xayinan çiqasî vala 

û xerabe ye. 

2- Wê nîşanî girseyên gel ên ku weke volkanekê li bendî 

teqînê ne bide ku, rêxistinek heye ku dikare ji cihê ku lê dixe 

deng derxe heye, rêxistinek heye ku cezayê dide zordestan û 

dikare dîktatoryaya xwe ya şoreşger ava bike. 

3- Wê partiya me ji hin serboriyan derbas bike û di riya 

avakirina rêxistina şerker a gel de qewîn bike. 

Rêxistina şer, ji qadên şer derdikevin. 

Bi kurtasî di vê dema ku em jê derbas dibin de pêwîst e ku di 

serî de çîna me ya karkeran hestên nerazîbûn û serhildanê yên 

ku di nava hemû girseyên gel de hene werin xurtkirin; pêwîst e 

ku ev girse, ji bo têkoşîna çekdarî werin beralîkirin û avaniya 

rêxistinî ya partiya me were xurtkirin. 

Di merhaleya duyemîn a şer de şerê gerîla belavî hemû welat 

dibe û li gel gerîlayên bajar, gerîlayên çolterê jî dest pê dike. 

Di merhaleyên sêyemîn û çaremîn de hêzên gerîla 

vediguherin artêşa birêkûpêk. 

Mirov nikare ji niha de behsa dema van merhaleyan bike. Em 

nikarin van bûyeran texmîn bikin. Peywira me ya niha ew e ku 

pêwîst e em di vê riyê de bi awayekî bipergal û bêrawestan şer 

bikin. 

Di serî de çîna me ya karkeran, riya rizgariya hemû çînên gel, 

ji şerê gerîla derbas dibe. 

Pêwîst e ku em li ser vê xeta stratejîk a ku ji hêla oportunîst 

û revîzyonîstan ve gelekî hatiye tevlihevkirin, hinekî bisekinin. 

Şerê bîrdoziyê yê proleteryayê di eniyên bîrdozî, aborî û polîtîk 

de bi hev re rû dide. Li hemberî bîrdozî û jirêderketinên 
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bûjûwaziyê şerê şoreşger ê proleteryayê, şerê bîrdoziyê ye. 

Têkoşîna rojane ya ku bi armanca sererastkirina mercên jiyan û 

xabatê yên çînên karker û kedkar jî, têkoşîna aboriyê ye. 

Têkoşîna ku rasterast armanca wê rêveberiya çînên paşverû ye 

jî, şerê polîtîk e. 

Têkoşîna polîtîk ji propogandaya polîtîk a ku bi riya weşanên 

şoreşger têne kirin heta xwepêşandanên girseyî yên polîtîk, ji 

grevên polîtîk heta şerê gerîla bi şêwazên cûrbecûr pêk tê. 

Şêwazê herî bilind û bibandor ê têkoşîna polîtîk, şerê gerîla 

ye. 

Partiya şoreşger, di van hersê eniyan de, derfetên her eniyê bi 

awayekî herî sûdwer dixe nava tevgerê. Partiya me li hemberî 

emperyalîzmê, çînên serdest ên herêmî û dûvikên wan ên di 

eniya çepgir de di sê eniyan de hewl dide şerê xwe bimeşîne. 

Pratîka şoreşger a cîhanê nîşan dide ku heger yek ji sê eniyên 

têkoşîna çînayetiyê were paşguhkirin an jî girîng neyê dîtin, di 

eniya çepgir de jirêderketin rû didin. 

Partiya me li dijî tevger û komên rastgir û pasîfîst ên ku 

têkoşîna çînayetiyê bi derxistina kovarekê û rêxistinkirina 

tevgerên zagonî sînordar dikin têdikoşe; bi heman awayî li dijî 

tevger û komên fokoperest ên “çapgir” ên ku têkoşîna çînayetiyê 

tenê weke şerê gerîla dibînin jî derdikeve. Ev herdu jirêderketin 

jî rizgariya gelê kedkar bi paş ve dixin û asteng dikin. 

Pasîfîstên li welatê me dibêjin ku em hêj di merhaleya werarê 

de ne û ji ber vê yekê jî mercên şênber ên şerê çekdarî tune ne. 

Gotinên wiha ji bingeha xwe de seqet in û şaş in. Armanca van 

dahûrandinan, veşartina bîrdozî ya teslîmiyetê ye. Li welatên ku 

emperyalîzm lê serdest e, merhaleyên werar û şoreşê bi xetên 

stûr ji hev cuda nabin; ev herdu merhale ketine nava hev. Her 

wiha ddagirkeriya emperyalîzmê tê wateya bikarîna zor, tundî û 

çekan a eniya dijber. Ev jî dide xuyakirin ku mercên şênber ên 

şerê çekdarî hene. 
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Di vê demê de partiya me ya ku têkoşîna desthilatê dike, ne 

di wê hêz û astê de ye ku desthilatê bi dest bixe. Incex di 

merhaleya şerê artêşên bipergal de mirov dikare li seranserî 

welat behsa bidestxistina rêveberiyê bike. Û em teqez nabêjin ku 

em di vê merhaleyê de ne. Em tenê dibêjin ku ji bo ku şerê 

şoreşger ê gelê me bigihêje vê astê, pêwîst e ku şerê gerîla were 

pêşxistin û em bi vê armancê têdikoşin. 

Di vê demê de şerê rizgariya gel, weke şerê gerÎlayên bajar tê 

meşandin. Partiya me, vî şêwazê têkoşînê bi hin rêzikan ve girê 

daye. Di şerê gerîlayên bajar de armanc hêzên emperyalîst, 

bûrjûwaziya yekdest û kûçiên wan e. Partiya me hemû tevgerên 

ku berê xwe didin van armancan dest dike û çalakiyên serserî 

yên ku berê xwe nadin van armancan jî bi tundî şermezar dike. 

Partiya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê, ji partîzanên ku şer dikin 

pêk tê. Partiya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê hêmana yekitiya 

pêşengiya polîtîk û leşkerî ji xwe re dike bingeh. Şerê gerîla yê 

ku bi pêşengiya Partiya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê ji merhaleyên 

demdirêj û navberkar derbas dibe, wê artêşa rastîn a gel 

biafirîne. 

Riya şoreşa Tirkiyeyê, riya partiya me ye. Riya partiya me, 

riya rizgariya gelê me ye. 

HETA RIZGARIYÊ ŞER! 

KOMÎTEYA NAVENDÎ YA 

PARTIYA RIZGARIYA GEL A TIRKIYEYÊ 

THKP 

GULANA 1971’Ê 
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ENIYA RIZGARIYA GEL A TIRKIYEYÊ 

DAXUYANIYA BI HEJMARA 1’EMÎN 

Karkerino, 

Gundîno, 

Leşkerino, Rewşenbîrên Welatparêz, Gelê Me, 

Emperyalîstên Amerîkî û kûçikên wê salên dirêj welatê me 

talan kirin; çi me hebû, ji xwe re birin. Ked û xwêdana gelê me 

yê kedkar û hemû xebatkaran dizîn. Dest danîn ser hemû 

dewlemendiyên me, petrola me, kroma me, sifira me û hemû 

çavkaniyên me yên xwezayî. Li pey xwe jî ji me re birçîbûn, 

xizaniyeke giran, nexweşiyên ku hezaran kes ji me birin û 

nezaniyeke ku gelê me neçarî jiyaneke tarî kiriye hiştin. 

Îro li welatê me komeke xayin û kûçikên ku ji bermahiyên 

sifreyên dijminê dagirker xwedî dibin, ji bo vê pergala qirêj 

berrdewam bikin û xulamtiya emperyalîzma Amerîkayê bikin, 

çerxa zordariya bi awayekî bêwicdan dizîvirînin. Her 

welatparêzên ku li hemberî dizî û talana wan disekinin jî li qadan 

têne gulebarankirin. Dixwazin dengê karker û gundiyan, dengê 

kesên ku nan û axê dixwazin bi xwîn û zordariyê qut bikin. 

Tiştên ku em wan diafirînin û hildiberînin bi zorê ji destê me 

derdixin. 

Kûçîkên faşîst ên Amerîkaperest ji bo ku vê pergala 

mêtîngeriyê ya qirêj çêtir bimeşînin di binê navê pêkanîna 

asayîşê niha jî rewşa awarte ragihandine. Maf û azadiyên gelê 

me yên herî sereke jî ji holê hatine rakirin. 

Îro demogojiyeke qirêj e ku mirov li welatê me behsa 

zagonan, dewleta zagonî, destûra bingehîn, mirovahî û mafên 

hemwelatîbûnê bike. 
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Em li ser axa xwe bûne gelekî kole. 

Gelo wê ev rewş wiha berdewam bike? 

NA! 

HEZAR CARÎ NA! 

Nabe ku ev rewş wiha berdewam bike; êdî dem hatiye ku em 

rabin serhildanê, çekan rakin û ji bo ku dijminê dagirker têk 

bibin bikevin nava tevgerê. 

Hêz û derfetên wan ên ku îro xuya dikin, ne xema me ne. Ew, 

komeke biçûk in, lê em bi milyonan in. Tiştekî ku em winda 

bikin tune ye, lê em dikarin cîhaneke mezin bi dest bixin. 

Em weke Eniya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê dibêjin ku: 

1- Ji bo hilweşandina serdestiya emperyalîzma Amerîkî û 

desthilatdariya çînên mêtînger ên xualmên wê yên herêmî û ji bo 

bidestxistina serxwebûnê, yekane rê şerê rizgariyê yê çekdarî ye. 

Eniya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê hemû welatparêzên ku di vê 

riyê de biryara têkoşînê dane himbêz dike û rêxistina pêşengên 

şervan ên gel e. Eniya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê, di têkoşîna 

xwe de pêşengiya rêxistina şer a çîna karkerên Tirkiyeyê, Partiya 

Rizgariya Gel a Tirkiyeyê dipejirîne û têkoşîna xwe di binê 

fermandariya wê de dimeşîne. 

2- Eniya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê bi biryar e ku heta ku 

emperyalîzma Amerîkî û kûçikên wê ji welat biqewirîne 

têbikoşe û heta ku şervanê wê yê dawî bimire şerê xwe 

berdewam bike. 

3- Dijminên Eniya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê emperyalîstên 

Amerîkî, sermayedarên fînansê, axayên axê, navbeynkar, kesên 

ku bi zêdebûnê diravan didin, burokratên leşkerî û sivîl ên 

Amerîkanperest û hemû dijminên gel in. 
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4- Peywira sereke ya Eniya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê ew e 

ku eniya dijmin a ku ji hêla emperyalîstên Amerîkayê û 

hevalbendên wan ên herêmî hatiye avakirin hilweşîne û xera 

bike; dest deyne ser hemû malên ku ji keda gel hatine 

bidestxistin û bi van malan hêza şer a Eniyê bilind bike; amûrên 

pêwîst bi dest bixe û hêzên çewisandin û tundiyê parçe bike. 

Eniya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê, berpirsyariya maceraperest 

û pêxwasên berê xwe didin armancên ku ne di nava xalên êrîşê 

yên Eniyê de ne û zirarê didin refên gel, ranake. Revandina 

zarokan, tengavkirina jinan û êrîşa li dijî kesên ku rasterast ne bi 

emperyalîzmê ve têkîldar in, êrîşa li dijî karkazan û 

dwelemendên di asta navîn de yên derveyî komeke biçûk a 

xayinan, ango êrîşa li dijî bûrjûwaziya navîn û zirardayîna wan 

nabe çalakiya şoreşger. Ev, çalakiyên pêxwasiyê ne. Eniya 

Rizgariya Gel a Tirkiyeyê, bûyerên bi vî rengî bi awayekî tund 

şermezar dike. Û li hemberî hemû çalakiyên li dijî emperyalîstên 

Amerîkî, nûnerên sermeyaderiya fînansê, zaliman û dijminên 

gel jî rêzdar e û heta dawiyê desteka wan dike. Eniya Rizgariya 

Gel a Tirkiyeyê, hemû çalakiyên şervanên xwe bi riya 

daxuyaniyên xwe ji gel re radigihîne. Eniya Rizgariya Gel a 

Tirkiyeyê darizandin û cezakirina dijminên gel, kesên 

êşkencekar, zalim û diz pêk tîne. Hesabê xwîna ku rijiandine û 

zilma ku kirine dipirse. 

5- Bi vê armancê Eniya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê ligel 

hewldanên xwe yên beralîkirina têkoşîna gelê me ya aborî û 

demokratîk, di mehên dawî de van tevgerên leşkerîkirine: 

1. Diravên rojekê yên Şaxa Kuçukesat’ê ya Bankaya Zîratê, 

ji bo bikaranîna wan a di şerê şoreşgerî yê gelê me de, hatine 

desteserkirin. 

2. Bi armanca bîranîna şoreşgerên ku di “Yekşema Bixwîn” 

de şehîd bûne di tevgera terora şoreşger de di 16-17’ê sibatê de 

ev çalakî hatin kirin.: 
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a) Navenda Tûslogê ya depoya amûrên leşkerî ya Amerîkî ya 

li Zîncîrlîkuyuyê, 

b) Şaxa Tûslogê ya li Şîşliyê, 

c) Şaxa Bankaya Bazirganiya Derveyîn a Amerîkî-Tirk a li 

Elmadaxê, 

d) Sefareta DYA’yê, 

e) Sefareta Ingiltereyê, 

f) Navenda şirîkatiya emperyalîst a Amerîkî IBM’ê ya li 

Gumuşsûyûyê hatine bombekirin. 

3. Bota leşkerî ya Amerîkî ya li Salipazariyê hate bombekirin 

û xerakirin. 

4. Diravên rojekê yên şaxa Erenkoyê ya Bankaya Bazirganiyê 

ya Tirk, ji bo bikaranîna wan a di şerê şoreşgerî yê gelê me de, 

hatine desteserkirin. Di vê çalakiyê de erebeya leşkerê Amerîkî 

yê bi navê A. Donald hate bikaranîn û ev erebe paşê hate 

şewitandin. 

5. Diravên rojekê yên Kadir Has û Mete Has (ên ku xwediyên 

gelek kargeh û şirîkatiyên weke Coca-Cola, Pe-Re-Ja, Elvan, 

Mercedes-Benz, Otomarsan û Akbank’ê ne) û diravên rojekê 

yên Talip Aksoy (axayê ji Edeneyê) ji bo bikaranîna wan a di 

şerê şoreşgerî yê gelê me de, hatine desteserkirin. 

6. Tevgera 1’ê Gulanê hate lidarxistin. 

Eniya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê, bang li hemû welatparêzên 

rasteqînî dike ku tev li şerê wê yê serxwebûnê bibin. THKC 

(Eniya Rizgariya Gel a Tikiyeyê), eniya hemû şoreşger û 

welatparêzan e û eniya rizgariya gelê Tirkiyeyê ye. 

HETA RIZGARIYÊ ŞER 

ENIYA RIZGARIYA GEL A TIRKIYEYÊ 

Gulana 1971’ê 
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DÎROKA PARTIYÊ:THKP-C/MLSPB 

PÊVAJOYÊN AVABÛN Û GEŞEDANÊ YÊN THKP-C/MLSPB’YÊ  

Pêvajoya 1960 û 1970’î, ji bo Dîroka Şoreşa Tirkiyeyê xwedî 

girîngiyekegelekî mezin e. Ev pêvajo, xala herî girîng a dîroka 

şoreşa Tirkiyeyê ye. Lewra di vê pêvajoyê de dahûrandinên 

pêşîn ên di derbarê şoreşa welat de dest pê kirine û li gorî van 

dahûrandinan, têkoşîna çekdarî ketiye rojeva Tirkiyeyê. Gelên 

Tirkiyeyê, cara pêşîn bû rastî wan hêzan hatine ku stratejiya 

şoreşê, bi çekên xwe şênber dikirin. Di vê pêvajoyê de tevgera 

şoreşger a çekdarî, bi berjewendî û daxwazên gel derketin 

pêşberî hêzên serdest ên çekdar û di nava çend salan de pêşengên 

Tevgera Şoreşger a Tirkiyeyê, bûn lehengên gelê xwe. 

Di warê pergala bîrdozî û polîtîk û bi vê ve girêdayî, di warê 

helwestê de hêza herî girîng, PARTIYA RIZGARIYA GEL A 

TIRKIYEYÊ û eniya vê partiyê, ENIYA RIZGARIYA GEL A 

TIRKIYEYÊ ye. 

A) PÊVAJOYA GEŞEDANA BÎRODZIYÊ YA THKP-C’YÊ 

Xeta pêşketina bîrdoziyê ya di pêvajoya polîtîkbûna şênber û 

avabûnê de THKP-C’yê jiyaye, di mercên Tirkiyeya wê heyamê 

de ji geşedana teorîk û bîrdoziyê ya ku di nava tevgera sosyalîst 

de dihate jiyîn ne qut e. 

Ango, pêşeng û kadroyên ku wê THKP-C’yê ava bikin ên ku 

hêmanên polîtîk û çalak ên xeta şoreşger in, di warê bîrdoziyê 

de bingeha xwe ya destpêkê ya bîrdoziyê, ji pêvajoya geşedana 

bîrdozî û polîtîk a Tirkiyeya salên 65 û 70’î wergirtine. Her 

çiqasî heta demekê meylên bîrdozî û polîtîk ên kêm û şaş ên vê 

pêvajoyê hilgirtibin jî bi qasî ku Marksîzm-Lenînîzmê fêm 

kirine, bi têkoşîna bîrdoziyê ya li hemberî oportunîzm û 
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revîzyonîzmê xwe ji bandorên neyînî rizgar kirine û hewl dane 

xeta serbixwe ya şoreşger bipergal bikin. 

Mirov dikare di vê demê de hêmayên sereke yên şoreşa welat 

wiha rave bike: 

1) Bîrdoziyên revîzyonîst, li hemberî çalakbûna polîtîk a vê 

pêvajoyê tengav dibûn. Şênber dibû ku di vê demê de kombûnên 

li dora gotinên sosyalîst ên razber ava dibûn û bandorên ku van 

koman çê dikirin, ji armanc û berjewendiyên girseyên kedkar 

dûr ketine; ji ber ku kadroyên revîzyonîst nêzîkî mercên têkoşînê 

nedibûn, tevgerên revîzyonîst a ku xwe li ser bendewariyan ava 

dikirin, hildiweşiyan. 

2) Di destpêkê de Çîn û Kuba, bandoreke mezin a tevgerên 

Rizgariya Neteweyîû Sosyalîzmê yên Amerîkaya Latînî, Asya û 

Efrîqayê hebû. 

3)Bandora jixweber a qeyrana aborî, dikirin ku hewldanên 

çînayetiyê biafirin û bi taybetî jî di nava tevgerên ciwanên 

milîtan de bingeheke polîtîk ava bibe û şoreşa li welat dikarîbû 

bi vê tevgerînê re bibe yek. 

4) Qeyranên di nava eniya olîgarşiyê de, qeyraneke 

rêveberiyê afirandibû û ev qeyran jî, bi awayên cûrbecûr 

bandorê li gel dikir. Cûntaya 27’ê Gulanê, ji ber xitimandinên 

siyasî û aborî ketibû rojevê; di salên piştî vê cûntayê de 

şiyarbûna civakî xurt bûbû, hestyariya polîtîk a girseyan û 

ciwanan bilind bûbû, çîna karkeran di warê çendînî û çawaniyê 

de geşedaneke diyar bi dest xistibû û bi taybetî jî di eniya çepgir 

de geşedaneke berbiçav pêk dihat. 

Bi van taybetmendiyên heyamê ve girêdayî, di nîvê duyemîn 

a salên 60’î de avaniyên siyasî bêtir diyar dibûn; ev avanî, di 

nava tevgera çepgir de cihên xwe yên pêwîst digirtin, peywirên 

xwe yên rastîn pêk dianîn û di nava potansiyela welat a çepgir û 
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girseyan de dest pê kiribûn ku li gorî xeta xwe bandorekê ava 

bikin. 

Di nava vê pêşketinê de di destpêkê de TÎP(Partiya Karkeran 

a Tirkiyeyê) derket holê ku yek ji avaniyên siyasî bû ku mohra 

xwe li demê xist. TÎP’ê mercên weke civakî, aborî û polîtîk ên 

cuda yên welatê me ji nêdîtî ve hat û riyeke rastgir-pasîfîst û 

parlementîst şopand û di wan mercên ku zêde vebijêrk tune bûn 

de, derdoreke girîng a çepgir bi dûv xwe de meşand. 

Dîsa di vê demê de tevgera Şoreşa Demokratîk a Neteweyî 

(MDD), li dijî xeta “Şoreşa Sosyalîst” a TÎP’ê ya ku bûbû tenê 

dûvikê karkeran derket holê û pêş ket. MDD’yê bang li wan 

tevgerên çalak dikir ku bi tevger û gotinên çepgir gelekî mezin 

bibûn, lê hêj bi awayekî rast, bergehên xwe diyar nekiribûn. Û 

bi vî awayî bi taybetî jî di nava beşa ciwanan de ji xwe re qadeke 

girîng a tevgerê afirand. Di vê pêvajoya dîrokî de têkoşînên 

rizgariya neteweyî û tevgerî civakî yên ku li seranserê cîhanê pêş 

diketin, bandorên mezin li ciwan û rewşenbîrên welat jî dikirin. 

Federasyona Komên Ramanî (FKF) ya ku di sala 1965’an de 

ji hêla mirovên ku nêrînên TÎP’ê diparastin ve hatibû avakirin, 

herçiqasî di destpêkê de platformeke rewşenbîr û xwendekaran 

a ku propoganda û nîqaşa ramanên sosyalîst dikir bû jî di nava 

demê de mercên heyî zorê dayê ku gavên pêşdetir biavêje. Di 

destpêkê de di eniyên demokratîk de FKF, bû navendeke ku li 

wê kesên ku sosyalîzmê diparêzin û kesên ku sosyalîzmê 

naparêzin ji hev cuda bibin. Paşê jî tevgerên girseyî yên ku 

xebatên girîng ên polîtîk ên wê heyamê bûn, zorê dan avaniyên 

xwendekarên rewşenbîr ku bergeha xwe diyar bikin û bi 

radeyeke girîng û bi lezûbez bandor li wan kir û kir ku li gorî 

daxwazên beşên karker û gundiyan jî bikevin nava tevgerê. Ev 

daxwazên girseyî, xwepêşandan û protesto, di wê demê de, di 

çarçoveya sînorên zagonî(legal) de bala him olîgarşiyê him jî 

girseyan dikişand. 
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Di bingeha nêzîkahiya “şoreşa sosyalîst” a TÎP’ê de têkoşîna 

parlamenter hebû û alîgirên MDD’yê, li dijî vê derdiketin. Bi 

saya têkoşîna alîgirên MDD’yê yên di nava TÎP’ê de FKF, ket 

binê bandora vê tevgerê û bi saya vê yekê helwestên dij-

emperyalîst di nava wê de derketin. Lê mixabin FKF’yê di wê 

demê de ne ku van helwestan bi xwe bi rê ve dibirin an jî bi 

rêxistin dikirin. Lê belê tenê li gorî bayê tevgerên dij-

emperyalîst dimeşiya û tenê piştgiriya wan dikir. FKF’yê, di wê 

demê de bi gelemperî, tevgerên dij-emperyalîst di nava xwe de 

kom kirin; di sala 1969’an de jî alîgirên TÎP’ê bi giştî ji nava 

FKF’yê hatin derxistin. Bi vî awayî refdariyeke din jî ava bû. 

Di kongreya 1969’an de têgehên weke Şerê Gel, Artêşa Gel 

û Şerê Gerîla, di radeyeke bilind de diyar bûbûn. Helwesta Mihrî 

Bellî ya ne zelal a li hemberî van têgehan jî refbûnê diyartir dikir. 

Pêşengên Eniya Partiyê, bi awayekî aşkere ragihandin ku ne 

gengaz e ku bi Mihrî Bellî û Hikmet Kivilcimli re were 

domandin û wê ew, xeta xwe diyar bikin. 

Tevgera MDD’yê, ligel ku dirûvekî “çepgir” afirandibû jî, di 

bingeha xwe de li ser xeteke rastgir û oportunîst bû. Nirxandinên 

MDD’yê yên teorîk ên şaş ên di derbarê riya Şoreşa Tirkiyeyê û 

bicihkirina çînan de, di mijara têgihiştina şoreşê de xalên herî 

girîng bûn ku rengê wê yê oportunîst didan der. Li aliyê din 

mirov nikare paşguh bike ku kadroyên milîtan ên pêşverû yên 

serdemê yên ku tevgerên pasîfîst ên TÎP’ê, bi nêzîkahiyên 

şoreşger mehkûm kirin û di riya pêşketina bîrdoziyê de 

têkoşîneke diyarker da meşandin jî, ji nava Tevgera MDD’yê 

derketin. Avaniyeke din a siyasî ya di vê demê de derket holê jî 

tevgera “Ronakbûna Proleter a Şoreşger (PDA)” bû ku Şoreşa 

Çînê ji xwe re dikir mînak. 

Li aliyekî di encama van geşedanan de, di nava Tirkiyeya wê 

demê de, di nava tevgera sosyalîst de xetên oportunîst û 

revîzyonîst ên ku me behsa wan kir derdiketin holê û li aliyê din 
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jî hindik be jî derfetên demokratîk ên ku piştî Makezagona 27’ê 

Gulanê derketin holê, kirin ku çîna karkeran di nava xwe de bi 

rêxistin bibe (avabûna DÎSK’ê) û di destpêkê de li ser bingeha 

aborî û demokratîk be jî ji bo mafên xwe, têkoşîna xwe bilid 

bikin. 

Ev tevgerên girseyî yên ku her ku diçû mezintir dibûn, bûn 

yek ji hêmayên teşegirtina bîrdoziyê û heta astekê DEV-

GENÇ’ê jî beralî kir û pirs û lêgerînên di derbarê rêxistinbûnê 

de bilez kirin. Bi taybetî jî di dema DEV-GENÇ’ê de têkiliyên 

berfireh, kirin ku di qada gundewawriyê de û ji bo proleteryayê 

geşedan çêbibin ku derfetên nirxandinê ava bibin. DEV-

GENÇ’ê di destpêkê de Enqere û Stenbol û paşê li Izmîr, herêma 

Behrareş, Erzirom, Meletî, Entab, Hatay, Yozgat, Aydin, 

Antalya, Edene, Mersîn, navçeyên Konyayê û li Bûrsayê 

rêxistinên xwe û bingehekê ava kirin û hewl da di warê ramanê 

de jî danûstandinê pêk bîne. DEV-GENÇ, bû hêzeke cidî ya ku 

ji hêla girseyan ve tê pejirandin. 

Di salên destpêkê yên FKF’yê de endamên DEV-GENÇ’ê 

yên ku di binê bandora tevgerên karkeran ên berê de bûn, di 

dema tevgera ‘dagirkirina zeviyan’ a gundiyan de ew derfet dîtin 

ku taybetmendiyên şoreşger ên gundiyan bibînin û van 

taybetmendiyan binirxînin. Lê di têkiliyên xwe yên bi gundiyan 

re ew encama ku hêvî dikirin pêk were, nikarîbûn veguherînin 

rêxistinbûneke mayînde û bi pergal. Hewldanên gundiyan, li 

gorî mercên aborî bilind dibûn û paş ve diketin, lê li aliyê din 

çalakiyên bi bandor ên karkeran pêş diketin. Ev jî kir ku DEV-

GENÇ berê xwe bide bajaran. 

Di têkiliyên bi proleteryayê re de taybetmendiyên çînayetiyê 

yên girîng û cuda nas kirin; ev yek jî bandoreke cidî li wan kir. 

Ji bilî xebatên PDA’yê yên li Soke û Mereş’ê, di hemû tevgerên 

gundiyan ên li welat de endamên DEV-GENÇ’ê cihê xwe girtine 

û hewl dane di nava van tevgeran de serdest bin. 
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Dîsa di havîna sala 1970’î de, di Tevgera 15 û 16’ê Pûşberê 

de, tevî çîna karkeran têkoşîneke gelekî bilind û pîroz nîşan dan. 

Proleteryayê, daneyên çawaniyê yên di derbarê xwe de, dîsa xwe 

bi xwe pêşkêş kir. Tevgera 15 û 16’ê Pûşberê, ji bo geşbûna çînê 

ya di nava têkoşînê de, ji bo bihêzbûna di binê ala xwe de û ji bo 

yekbûna bi şoreşgerên re bû mînakeke dîrokî. 

Di vir de pêwîst e em diyar bikin ku ji pêşengan heta 

kadroyan, hemû endamên THKP/THKC’yê, bi girseyan re di 

nava têkiliyên pratîkî de bûn. Her endam, di pêvajoya pêşketina 

kesayetî de ji xebatên herî xwerû û hêsan derbas bûnê û polîtîk 

bûne. Ev xebat hemû, hîn ne di wê astê de bûn ku weke xebatên 

rêxistinê werin nirxandin, lê di zelalbûna bîrdoziyê de û di 

gihaştina pîvanên rêxistinî yên Marksîst-Lenînîst de pêvajoyên 

pêşîn bûn. 

Karker, (bêyî ku rêxistinbûneke cidî hebe û bi dînamîkên 

jixweber) hêj di 1969’an de li kargehan bi polîsan re diketin nava 

pevçûnên çekdarî û kuştiyên wan jî çê dibûn. Di wê demê de 

DEV-GENÇ xwediyê têkiliyên berfireh bû û hema hema bala 

her beşên civakê dikişand û destekê ji wan werdigirt, lê ji ber ku 

nikarîbû bi van geşedanan re bibe yek û li aliyê din jî ji ber ku 

êrîşên faşîst zêde dibûn, êdî taybetmendiyên serdemê diguherîn. 

Her wiha beşek ji alîgiran ji ber pevçûnên çekdarî ji refan xwe 

dan alî; ev yek jî kir ku kesayetên ku derketin pêş, bi her awayî 

bibin xwediyên taybetmendiyên milîtaniyê. 

Niha pirsgirêka herî mezin, mijara rêxistina polîtîk bû. Ligel 

ku xebitîna wê ya navxweyî hebû û ji gelek hêlan ve cidî û 

bidisiplîn bûn jî, êdî ne gengaz bû ku bi rêxistinên ciwanan re, ji 

bo tevgera polîtîk a welat a ku bi lez diguhere, bersivek were 

dayîn. Geşedan, êdî çarçoveya akademîk, demokratîk û aboriyê 

derbas kiribûn û taybetmendiyên dij-emperyalîst, dij-faşîst û hêj 

baş nehatibe xuyakirin jî dij-olîgarşîk li xwe bar kiribûn. 

Pirsgirêk ew bû ku, divê avaniyên siyasî yên xwedî diyalektîka 
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pêşketinê ava bibin ku li gorî çarçoveya polîtîk a geşedanên 

pratîk bimeşe û çareseriyê ji astengiyên ku di nava xebatê de 

derdikevin re bibîne. 

Hin kes hebûn ku digotin divê TÎP’ê bi dest bixin, 

veguherandina wê ya bîrdoziyê çê bikin û wê bikin partiya şer a 

proleteryayê; lê hevrêyê pêşeng Mahir Çayan got ku “Wê ev 

hewldan, têkoşîna kku ew neçar in bidin destpêkirin paş de bixe” 

û li dijî vê nêzîkahiyê derket. Hevdîtin bi kesên weke Mihrî Bellî 

û Hikmet Kivilcimli ku di wê demê de weke sembolan jiyana 

xwe berdewam dikirin re hatin kirin. Lê bersiveke erênî ji wan 

nehat. Ev jî kir ku di serê pêşengên THKP-C’yê de biryara 

rêxistinbûna serbixwe û ji jor ber bi jêr ve avakirina avaniya 

têkoşînê ya proleteryayê û kedkarên din bêtir zelal bibe. 

Di wê demê de bi awayekî neçar hin mercên demokratîk ava 

bibûn; bi saya van mercan berhemên klasîk ên Marksîst-Lenînîst 

ji bo zimanê Tirkî hatin wergerandin. Ev jî kir ku nîqaşên bîrdozî 

û polîtîk ên ku heta wê demê bi komeke teng a rewşenbîran 

sînordar mabûn, belavî nava gel bibe. Bi saya heman derfetan 

ciwanên ku berhemên Marksîst nas kirin, her wiha pirtûkên di 

derbarê pratîka şoreşger a cîhanê jî bixwînin. Bi taybetî jî 

ciwanên xwendekar ên ku beşa herî hişyar û çalak a civakê ne û 

asta wan a meyla ber bi pratîka şoreşger û tevlêbûnê ve zêde ye, 

asta xwe ya bîrdoziyê bilind kirin û ji bo pirsgirêkên şoreşa 

Tirkiyeyê yên teorîk û pratîk bi awayekî zanebûnî û çalak, 

inisiyatîfa xwe danîn holê. 

Di avabûna rêxistinên çekdarî yên şer û têkoşîna çekdarî de û 

di zelalbûna xeta bîrdoziyê de ji nîqaşên ku di hin zanîngehên 

xwedî rista taybet in de hin nêrîn derketin. Lê di mijara 

destpêkirina têkoşînê ya ji çolterê yan ji bajaran de biryareke 

zelal derneket. Bala ku di destpêkê de ber bi çiyayan ve bû, 

demekê li vir kom bû. Mahir Çayan û hevalên wî li gundewaran 

xebat û lêkolîn kirin û diyar kirin ku ji bo destpêkekê, 
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potansiyela gundan ne guncaw e. Her wiha helwesta 

proleteryayê ya ku di 15 û 16’ê Pûşberê de bi awayekî pratîk 

derket pêş û xwe nîşan da, kir ku tevger dîsa berê xwe bide 

bajaran. 

Pêşengên THKP’yê bi “Nameya Vekirî ya ji bo Kovara 

Aydinlik Sosyalîst’ê”, helwesta xwe ya bîrdozî ya li hemberî 

xeta “Aydinlik”ê bi awayekî aşkere da xuyakirin. Û di heman 

pêvajoyê de hema hema li hemû herêmên Tirkiyeyê refbûneke 

din hate jiyîn û hate daxuyanîkirin ku “rêxistina şer a 

proleteryayê hate damezrandin”. 

Heger em îro li nivîsên THKP-C’yê yên di pêvajoya 

veguherîna bîrdoziyê de hatine nivîsin binerin, wê were dîtin ku 

di navbera nivîsên destpêkê û yên dawî de hinek cudahî hene. 

Ev cudahî, merhaleyên pêşketina bîrdoziyê ya di nava pratîkê de 

didin xuyakirin. 

Nivîsên ku heta pergalîbûna  Şoreşa Bênavber II-III hate 

avakirin hatine nivîsîn, bêguman taybetmendiyên heyamên 

têkoşîna bîrdoziyê û heyamên lêkolîn-nîqaş-lêpirsînê li xwe bar 

dikin. Mirov dikare di van nivîsan de şopên xeta MDD’yê bi 

awayekî şênber bibîne. Lê ji ber ku teorisyenên THKP-C’yê ne 

xwediyê hişmendiyeke seknan û dogmatîk bûn, di nava 

pêvajoyê de van neyîniyan ji nava xwe avêtin û xeta şoreşger a 

rast a hevgirtî, di nava xwe de lawaziyan nahewîne û li gorî rastî 

û daneyên polîtîk ên welat ava bûne, diyar kiriye. Lê ji ber ku di 

dema xeta veguherîna bîrdoziyê û partîbûnê de derfet gelekî 

sînordar bûn û mercên têkoşîna neçar hebûn, danasîna hin 

destnîşankirin û formulasyonan zêde nehat kirin. Weke ku di 

nivîsên Eniya Partiyê de jî hatiye gotin, plansazî hebû ku mijarên 

bîrdoziyê yên weke “Riya Ji Bo Tirkiyeyê”, “Şerê Şoreşger ê 

Yekbûyî” û “Pirsgirêka Neteweyî” werin vekirin, lê derfetan rê 

nedan ku bigihêjin encamê. 
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Di encamê de weke ku Mahir jî gotiye, her tişt, diyarde yan jî 

ramanên nû, heta demekê şopên derdora ku jê derketine bi xwe 

re hildigirin. Ev, rastiyeke gelemperî ye. THKP-C’yê jî di warên 

rêxistinî û bîrdoziyê de hin bandorên bingeha ku li ser bikind 

bûye hilgirtine. Lê him li derve li hemberî oportunîzm û 

revîzyonîzmê him jî di nava partiyê de li hemberî jirêderketinên 

rastgir, hewl daye xwe ji têgihiştinên çewt ên di nava refên xwe 

de paqij bike. Bi heman awayî nêzîkî geşedana polîtîk jî bûye û 

ji bo nifşên bê, mîrateyeke bi gelek awayî ya xeteke şoreşger 

hiştiye. 

Ji lewra jî ji bo MLSPB’ya ku berdewama siyasî ya THKP-C’yê 

ye, pirsgirêka sereke ne ew bû ku li xetekê bigere yan jî li hêmanên 

sereke yên stratejiyê bigere. Pirsgirêka sereke ew bû ku divê 

MLSPB’yê pirsgirêkên bîrdoziyê yên ku nêvî mabûn, bi giyan û 

çavê THKP-C’yê çareser bike û şer bike. 

B) PÊVAJOYA WERARA POLÎTÎK 

Weke ku tê zanîn rêxistina şer a proleteryayê bi têkoşîna xwe 

ya ku li sê eniyan dimeşîne re pêş dikeve, xurt dibe, girseyan 

himbêz dike û ber bi desthilatê ve diçe. Girêdana di navbera 

tevgera proleteryayê û tevgereke şoreşger a ku ji bo rizgariya 

girseyên kedkar û çîna karkeran derketiye rê de, di destpêkê de 

sûbjektîf e, di warê bîrdoziyê de ye. 

Ji ber ku ev girêdan, veguhere têkiliyeke objektîf û şênber û 

girseyên mezin himbêz bike, divê rêxistin an jî partiya şoreşger 

li ser sê lingan têkoşÎneke tendurist û serkeftî bimeşîne; divê 

têkoşîna aboriyê, têkoşîna demokratîk û têkoşÎna bîrdoziyê bi 

hev re werin meşandin. 

Di vê çarçoveyê de heger em li partiya me THKP-C’yê 

binerin, em ê bibînin ku yekitiya di navbera van hersê şêwazên 

têkoşînê de di binê ronahiya Marksîzm-Lenînîzmê de kirine yek 
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û di mercên welat ên wê demê de bi qasî ku guncaw e, pêk aniye 

û tespîtên xwe jî li gorî hêza xwe xistine meriyetê. 

THKP-C, têkoşîna polîtîk, weke têkoşîna sereke girtiye dest 

û têkoşîna aborî, demokratîk û bîrdoziyê jî bi wê ve girê dane û 

bi vê têgihiştinê derbasî pratîkê bûye. THKP-C di nava sal û 

nîvekê de li hemberî olîgarşiyê di warê polîtîk de têkoşîneke 

tund meşandiye, rûpoşên dijmin rakirine û rastiyên siyasî 

derxistine holê. Her wiha di warê bîrdoziyê de hegemonyaya 

hêzên dûvik, pasîfîst û revîzyonîst ên ku pêncî sal in di nava 

tevgera sosyalîst de ne parçe kiriye; nîşan daye ku bernameya 

şoreşê incex bi çêkan were parastin û li aliyekî jî têkoşînên 

girseyan ên jixweber ên aborî û demokratîk jî birêxistin kirine û 

hewl daye ev têkoşîn, di nava têkoşîna şoreşê de riya xwe ya 

rastîn bibînin. 

Di wê demê de gelek astengî li hemberî THKP-C’yê hebûn. 

Ya yekemîn ew bû ku, heta wê rojê li welat diyardeya têkoşîna 

çekdarî tune bû û cara yekemîn bû ku ev dikete meriyetê. Ji ber 

vê yekê tecrûbe tune bû û neçar bûn hertiştî ew bixwe ava 

biafirînin. Her wiha zehmet bû ku xwe ji hînbûnên pêvajoya 

rêxistinbûna demokratîk a legal a ku ji nava wê derketine rizgar 

bikin û demeke kurt de derbasî disiplîn û rêzikên partiya 

proleteryayê ya derzagonî bibin. Û her wiha pirsgirêkên tevgera 

veşartî hebûn ku divê di wê pêvajoyê de endam û xebat deşîfre 

nebûna. 

Ya duyemîn ew bû ku, hîn di destpêka THKP-C’yê de 

Cûntaya 12’ê Adarê kete meriyetê; di encama şopandinên tund 

de gelek kadroyen partiyê şehîd bûn an jî dîl hatin girtin. 

Ya sêyemîn ew bû ku, weke ku hevrê Mahir jî diyar dike, 

partiya me lingên xwe ji nava çirava revîzyonîzmê hêj nû rizgar 

kiribûn, ev jî dikir ku tevgerîn hêdî bibe û êrîşên oportunîst û 

revîzyonîst zêde bûn. 
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Ya çaremîn ew bû ku, di nava partiyê de jirêderketina rastgir 

derket holê û revokên weke M. Ramazan û Y. Kupelî tevger 

parçe kir û têkoşînê asteng kirin. Her wiha kadroyên ku ji berê 

de ji hêla dijmin ve dihatin naskirin ên ku di warê çawaniyê de 

xurt bûn, di dorpêçeke tund de bûn. 

Lê ligel van astengiyan tevan jî THKP-C bi biryardariyeke 

mezin û hişmendiyeke bilind, her carê birînên xwe derman kirin, 

xwe nû kirin û bi awayekî xurtir têkoşînê rakirin. Pêşengên 

THKP-C’yê vê rastiyê fêm kirine; rêxistina şer a ku dixwaze 

bibe partiya pêşeng a proleteryayê, nikare bêje “em di destpêkê 

de astengiyên li pêşiya têkoşînê rakin, pirsgirêkan çareser bikin 

û paşê şer bikin”. Hêlên erênî û neyînî yên geşedanê (têkoşînê) 

yek in. Û bêyî ku ev nakokî hebin, ne pêkan e ku pêşketin çêbibe. 

Ev, zagona sereke ya diyalektîkê ye, rêzika sereke ya şer e. 

Heger mirov berovajî vê yekê bifikire yan jî tevbigere, ev tê 

wateya ku mirov, têkoşînê taloqî dîrokeke nediyar dike. 

THKP-C, vê nêzîkahiyê wiha rave dike: “Rêxistineke şer, ne 

li ser maseyan, lê di nava şer de derdikeve holê, pêş dikeve û 

xurt dibe”. An jî bi vegotineke din, rêxistineke şer incex di nava 

şer de dikare ji şaşitî, lawazî û kêmasiyên xwe rizgar bibe. Ev 

nayê wê wateyê ku mirov bêyî ku plan, bername û taktîk û 

têgihiştinên xweser hebin, dikare şer bike. Lê ev diyarde û 

pêkanîna wan, incex di nava şer de û bi pratîkên her eniyên 

şoreşê re diakrin pêk werin. Pratîk, çiqasî bi bernameyan ve 

girêdayî be, bername jî ewqasî bi pratîkê ve girêdayî ye. 

Nêzîkahiyên razber û xeyalî, nêzîkahiyên dogmatîzmê ne û 

tiştan derdixin holê ku teqez wê nikaribin şer bikin û bêbandor 

bimînin. Taktîkên polîtîk û pratîk ên ji bilî xeta sereke û 

stratejiyê, ji daneyên rojane yên polîtîk, pratîk û rêxistinî 

derdikevin. Ev dane têne nirxandin, li gorî zagonên Marksîzmê 

têne şîrovekirin û dikevin meriyetê. Divê mirov bi volantîrîzma 

şoreşger û awayekî baldar, têkiliya di navbera dozîneyan de 

hevseng bike. Mantiqê skolastîk ên di vê mijarê de li dewsa ku 
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li ser pratîkê serwer be û taktîkên li gorî stratejiyê ava bike, di 

encamê de mirov dibe ferzkirina sazkên (tr: kurgu, ing: fiction) 

xwe ya li ser jiyanê û ev jî yek ji şêweyên herî paşverû yên 

çalakiya sosyalîst e. 

Rêxistina şer a siyasî THKP-C, li gorî vê têgihiştinê, di 

demên herî zehmet ên cûntayê de jî, ligel hemû bêderfetiyan, li 

gorî hêza xwe şer kiriye. Lialiyekî di nava tevgera şoreşger a 

Tirkiyeyê de bi drûşmeya “Kesên Ku Ji Bo Şoreşê Şer Nakin, 

Nabin Sosyalîst” bilind kiriye, li gorî vê yekê jiyan kiriye û 

kevneşopiyeke kûr a têkoşîna çekdarî ava kiriye û li aliyê din jî 

bi şerê çekdarî (propogandaya çekdarî), rûpoşa pêşverûtiyê ya 

Cûntaya Faşîst a 12’ê Adarê daxistiye û taybetmendiyên wê 

diyar kirine. Nehiştiye ku hikûmeta yekemîn a Erîm, senaryoya 

xwe bileyîze, rastiyên siyasî derxistine holê û di dil û mejiyên 

girseyan de şopên kûr hiştine. Divê em ji bo cihê wê yê di 

nasandin û têkoşîna li dijî Cûntaya 12’ê Adarê de, behsa têkoşîna 

çekdarî ya THKO’yê jî bikin. 

Pêşengên Eniya Partiyê, piştî kongreya 69’an derbasî 

rêxistinbûneke cuda bûne, weke yekineyên komên kadroyan 

xebat û perwerde li dar xistine û xebatên derzagonî û xebat û 

têkiliyên zagonî ji hev cuda kirine. Ramanên xwe yên diyarker 

ên ku bi awayekî polîtîk, di mejiyên wan de amade bûn û 

têgihiştina xwe ya têkoşînê, heta demekê di nava Dev-Genç’ê de 

meşandin. Di wan deman de îlegalbûn jî weke nêzîkahiyekê 

diyartir dibû. 

Li aliyekî çalakiyên teqînan û desteserkirinê dihatin 

meşandin û li aliyê din jî girsebûna ku Dev-Genç’ê ava kiribû, 

bingeheke ji bo şer amade dikir. Ligel sempatîzanên şoreşê, 

rewşa girseyan jî, mercên tevgerekê bi awayekî vekirî ava 

dikirin. Bingeha ku bi saya hewldan, çalakî û xebatên din ên 

şoreşgeran ava bibû, riya têkoşînê diyar dikir. Ango berê xwe 

didan wê, di nava wê de dijiyan û ji wir zêde dibûn. 
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Em dizanin ku di dîrokê de bi hezaran berhemên teorisyenên 

ku nikarîbûn diyalektîka şer û partiyê rave bikin, riya me ronî 

nedikir; lê nêrînên fermandarên polîtîk ên ku vê diyalektîkê 

dijiyan, di serdemên bê de jî riya mirovahiyê ronî dikir. “…li 

hejmara rewş û mercên ku aqlê me mijûl dikin binerin; li riyên 

dirêj, riyên bêdawî yên ku ji bo ku em ji rê dernekevin em neçar 

in di wan re derbas bibin û li gêjgerînkên(labîrent) 

kombînezonên li pêşiya me binerin! Heger em wê pêwîstiyê 

bifikirin ku divê teorî, van tevan bi awayekî bipergal, vekirî û 

berfireh bigire dest û divê her çalakiyê teqez bi sedemekê ve girê 

bide; wê ew tirs weke kabûsekê li ser me ava bibe ku em ê di 

nava dogmatîzmeke qaşo zane de biherikin, di nava hin têgehên 

razber de bigevizin û rastî wî fermandarî neyên ku bi nêrînekê 

her tiştî fêm dike”. Heger mirov xwe di fêmkirina pratîkê de 

lawaz bihêle, wê ev kabûs qet derbas nebe. 

Têgihiştinên oportunîst û pasîfîstên rastgir ên ku di roja me 

de jî cûreyên wan hene(ev taybetmendiyên wan bi demê re bêtir 

şênber bûne), dibêjin ku şerê THKP-C’yê ne şerekî vîndar e, “li 

hemberî cûntaya aşkere, neçar maye ku şer bike”, ango bêdilê 

xwe, xwe di nava şer de dîtiye. Ev têgihiştin, li dijî volantîrîzma 

şoreşger e û tê wê wateyê ku şoreşger, bêyî ku mercên şer hebin, 

bi bandorên derveyîn û bêyî ku biryara vînê hebe ketine nava 

şer. 

Belê, Eniya Partiyê bêyî ku hemû hewldan û taktîkên xwe bi 

encam bike; bêyî ku bêyî ku bi awayekî berfireh bingeha şer 

birêxistin bike; bêyî ku pêvajoyên bipergalbûnê li gorî 

pêwîstiyan derbas bike, destbi şer kriye. Lê ev nayê wê wateyê 

ku ji neçariyê bi olîgarşiyê re şer kiriye; di encama nirxandineke 

rast a mercên demê de, dest bi têkoşînê kiriye. Di encama 

nirxandina mercên hundirîn û derveyîn de, bi awayekî vîndarî 

“şer” hatiye hilbijartin û ketiye meriyetê. 



40 

Ne ku piştî hatina Cûntaya 12’ê Adarê THKP-C “neçarî 

şerkirinê bûye”; berovajî vê yekê şer, beriya wê hatiye 

destpêkirin û li gorî pêdiviyên stratejiyê û di encama faşîzma 

aşkere de mezin bûye û di çarçoveya bernameya derxistina holê 

ya rastiyê de ala têkoşînê hatiye bilindkirin. Gotina “neçarî”yê 

ya ku weke bêsûc xuya dike, di bingeha xwe de têgihiştineke 

girîng a şaş dide xuyakirin. 

Mahir Çayan, di polemîkên xwe yên bi xayinên Y. Kupelî – 

M. R. Aktolga re de behsa fêmkirina peywira teşhîra siyasî ya 

rûyê faşîzmê (û her wiha emperyalîzm û olîgarşiyê) û şîroveya 

wê ya şoreşger dike. Mahir Çayan dibêje ku ev “qaşo şervan”, 

piştî ku şer kirin û têk çûn, ketin nava lawaziyê an jî li hemberî 

dijmin panîk bûn û gotin “divê me şer nekiriba, divê em 

vekişiyabana, şer wiha nayê kirin”; Mahir Çayan dibêje ku 

vebijêrka vekişînê jî hebû, ew tê de fikirîbû, lê di wê demê de 

teqez divê peywira teşhîra faşîzmê bi cih hatiba, propogandaya 

çekdarî ketiba meriyetê û ev yek bûba diyardeyeke Şoreşa 

Tirkiyeyê; paşê dibe ku heta demekê bendemayîn pêk were û ji 

nÛve amadekarî werin kirin. Mahir Çayan di vê mijarê de hin 

reşnivîs amade kirine. 

Zagonên Şerê Leşkerî yê Polîtîkbûyî, bêguman li gorî 

daneyên dîrokî, civakî, girseyî, derûnî û aborî yên dijmin û 

girseyên gel têne diyarkirin. Ev, kevirên bingeha polîtîkaya 

şoreşê ne. Û ev têkoşîna leşkerî ya polîtîkbûyî, ne şerekî du 

artêşên bi pergal ên ku Arîsto behsa wan dike ye. Di vê 

çarçoveyê de êrîş, di hersê eniyan de sererastkirina mercên 

xebatê û di dema pêwîst de paşvekişandin, li gorî rewşa hêzên 

şoreşê û dijmin û li gorî nirxandina daneyên girseyan dikevin 

meriyetê. Pêwîst e pirsgirêkên demê yên têkoşînê, bi hemû têkilî 

û nakokiyên xwe re werin nirxandin û têkoşîna çînî, li ser navê 

proleteryayê û hevalbendên wê bikeve meriyetê. 
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Û carinan “têkçûn”, di dîrokên şoreşê de ji gelek serkeftinan 

bandortir in. Ji ber ku berxwedana stratejîk a ku hatiye afirandin, 

li hemberî çeperên dijmin ên tevgerê û derûniya dijmin disekine. 

Di van demên alozî û hevsengiyê de bêdengî, teslîmbûn an jî 

berxwedan, weke diyardeya çînan a diyarker, pêvajoyê bi 

awayekî dûvdirêj, demdirêj û berfireh diyar dikin. Di warê 

daneyên şênber de encam çi dibe bila bibe jî… 

Çima pêkutiyên di heman radeyê de, di demên cuda de 

bandorên cuda dikin? An jî çima di xebatên girseyî de heman 

hêz û hewldan werin dayîn jî hertim heman encam dernakeve 

holê? Çima çalakiyeke propogandaya çekdarî li hemebrî heman 

armancî be jî di deman cuda de heman bandor û encamî nadin? 

Ji ber ku pirsgirêk ne tenê di wê çarçoveya teng de ye. Mirov 

nikare wiha razber bike û nirxandinan bike. Dem, bingeha ku tê 

armanckirin, fêmkirin û berxwedana li dijî wê û pîvanên 

hestyariyê vê cudahiyê diyar dikin. 

Faşîzma Aşkere ya 12’ê Adarê hin pêwîstî derxistin holê, 

aloziyên şer ên dîrokî ên di nava olîgarşiyê û gel de hebûn, kûrtir 

bûn. Wateya çareseriya şoreşger a Eniya Partiyê û rêbaz û 

vebijêrka şer, ev e. Carinan fîşeka ku ji heman çekê derdikeve 

dengekî nizm derdixe û carinan jî weke mayîneke dewisandî 

diteqe û dengê wê demeke dirêj tê. Biryara Eniya Partiyê ya 

şerkirinê, him jî li gorî hêza xwe di asta herî jorîn de şerkirinê û 

serkeftina wê ya di asta pratîkê de, weke teqîna wê mayînê ye 

ku dengê wê hîn di guhên me  de ye. 

Têkoşîna çînayetiyê (em di ferqa wê de bin an nebin jî) ji hêla 

dijmin ve û ji hêla eniya şoreşger ve, pêvajoyeke bênavber e. Û 

bêyî ku di nava hêzan de hevsengiyeke şênber ava bibe, ne pêkan 

e ku agirbesteke xwezayî û polîtîk ava bibe. Wê çaxê incex 

wextê ku rojeva pêvajoyê pêk were û amadekariyên rojeveke nû 

werin destpêkirin, paşdekişandin dikare bikeve meriyetê. Tespît 

û armanca Eniya Partiyê wiha bû. Bi taybetî jî di welatên 
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mêtîngehên nû yên wekî welatê me de, ji ber ku mercên objektîf 

ên şer hertim hene, heger rêxistineke şer stratejiya xwe diyar 

kiribe, ev tê wê wateyê ku pêvajoya partîbûnê jî dest pê kiriye. 

Ji ber ku xeleka polîtîk a sûbjektîf ev e û bingeha diyalektîk a 

şer û rêxistinbûnê, vir e. Hinek hene di wê demê de û hîn jî behsa 

pêvajoya partîbûnê dikin; ne pêkan e ku em van nirxandinên wan 

weke cehaleta nezaniya pêvajoya geşedana eniya Partiyê û 

mantiqa wê ya hundirîn şîrove bikin; ji ber vê yekê jî em ê tenê 

danasîna polîtîk a rewşê bikin. Di pratîkê de rêxistineke wiha 

nikare were avakirin. Weke etîkêta Eniya Partiyê li cihekÎ 

bikeve û ev etîkêt ne li gorî avaniya rêxistinî be… 

Kesên weke Mihrî Bellîdi nava Dev-Genç’ê de hêza çawanî 

û çendîniyê ya pêşengên Eniya Partiyê dîtine û di bingeha xwe 

de ji bo sûdwergirtina vê rewşê, avakirina TÎP’eke nû xistine 

rojevê. Avakirina partiyeke berfireh û platformeke ku hemû 

potansiyelê di nava xwe de vedihewîne ji ber ku dûrî rastiyê ne, 

têk diçin. Ev jî ji bo Şoreşa Tirkiyeyê dibe serboriyeke nû. 

Avabûn û afirandina rêxistina şer, ne di nava mercên refbûn 

û teşegirtinên rêxistinî yên derveyî têkoşînê pêk tên; incex 

daneyên ku li bingeha têkoşînê pêş dikevin, bi rêgez û têgihiştina 

Marksîst-Lenînîst bi pergal bibin û rêxistina şer ava bibe. Û di 

vê merhaleyê de jixwe tevneke xebatê heye. Pêvajoya 

polîtîkbûnê, ne tenê weke pêvajoyeke razber a zelalbûna 

bîrdoziyê hatiye jiyîn; pêvajoya polîtîkbûnê di nava xebatên 

pratîkî de hatiye diyarkirin û bi daneyên girseyan re bûye yek. 

Di dîroka şoreşê ya cîhanê de mînakeke wiha nehatiye dîtin 

ku partî an jî rêxistineke Marksîst-Lenînîst di destpêkê de xwe ji 

şaşitî, lawazî û kêmasiyên xwe paqij bike, avaniya xwe bi 

gelemperî bide rûniştandin (felsefeya sereke ya jiyan û têkoşînê 

ew e ku bi her peywirên ku di nava têkoşînê de pêk tên re ew 

avanî gavekê din pêş dikeve û pîvaneke din datîne), bibe weke 

hesin û hemû pirsgirêkên xwe çareser bike. Pirsgirêkên ku di 
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destpêkê de têne destnîşankirin, di her rojên têkoşînê de li gorî 

taybetmendiya geşedanê cuda jî dibin. Tiştên ku vediguherin 

berfireh dibin, mezin dibin, lê bi temamî winda nabin. 

Her pirsgirêka ku digihêje çareseriyê, rê li ber pirsgirêkên nû 

yên perspektîfa nû vedike. Pirsgirêk jî bi vî awayî şopdarên hev 

in û ne pêkan e ku li derveyî têkoşînê werin çareserkirin. Heger 

ev girêdan werin qutkirin, wê rûpela nû ya ku tê vekirin ji 

dînamîkên têkoşînê qut bin. 

Heger têkiliya di navbera şer-rêxistinbûnê û rêxistinbûn-şer 

neyê dîtin, heger hinek bêjin qey ev têgeh dijberên hev in an jî 

yek ji wan divê di destpêkê de be; wê ev nêzîkahî di warê felsefî 

de ne li gorî materyalîzmê be û di warê siyasî de jî were wateya 

taloqkirina têkoşînê ya demeke ne diyar. 

Di dîroka me de me hemû dersên pêwîst ji taloqkerên şer 

wergirtine. Dersên ku me ji platformparêzên 70’î, ji 

platformparêzên nû yên 74’an, ji yên ku digotin di destpêkê de 

divê pêvajoya partîbûnê temam bibe û piştî 80’î yên ku digotin 

“di destpêkê de rêxistina xurt”, “di destpêkê de hesabpirsîn” û “ 

di destpêkê de nîqaşa di platformên fireh de” di dîroka me ya şer 

de hatine nivîsîn. Ji ber ku di çarçoveya şer de ne xwediyê 

dînamîkên şoreşgerî ne û Marksîzmê înkar dikin, dikevin nava 

nexweşiyan. Ji ber van nexweşiyan û ji ber ku fêm nakin, bi 

taybetî jî di dema parastina stratejîk de wê salên dirêj me bi xwe 

mijûl bikin. Lê meşandina şer û mercên germ û berfireh ên şer, 

wêrê nedim van nexweşiyan… 

Xuya ye ku, heger rastiyek, xwe bi hemû hêza xwe bide 

xuyakirin jî û hebûna vê rastiyê jî têr nake ku hin kes zane bibin. 

Ya na wê hîn jî di nava Eniya Partiyê de (bi çi armancê dibe bila 

bibe) û ligel van gotinên Mahir jî mînakên veqatandinê 

derketibana: “Ev tevger, di nava mercên ku rêvizyonîzmê salên 

dirêj bi bandor bû de derketiye holê, pêş ketiye û bi hêz bûye. Ji 

ber jî em çiqasî li ser bisekinin jî wê di destpêkê de bi awayekî 
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şopên van mercan di nava xebatan de hebin. Wê ev bermahî, di 

nava şer de, bi şerkirinê werin avêtin”. Ev hevoka ku me li vir 

nivîsiye, dahûrandina mercên demekê ye. 

Bêguman em nikarin van rastiyan paşguh bikin, kêmasiyên 

Eniya Partiya û kêmasiyên xwe ji nedîtî ve werin an jî wan cuda 

nîşan bidin. Lê şoreşgeriya wê û nîşaneya xeta rast a têkoşînê, 

piştî diyarkirina rewşa şênber, di riya çareseriyê de diyar dibe. 

Ev riyên çareseriyê, ango şîroveyên oportunîst, çavkaniya wê 

çi dibin bila bibin, di dawiyê de di çend têgehan de digihêjin hev 

û di wir de asê dimînin. Weke mînakekê, di pêvajoya 74’an de 

xeta oportunîst hêj nû li ser dika siyasetê diyar dibû û digot: 

“Qeyrana tevgera şoreşger, di hemû qadên bîrdozî, polîtîk û 

rêxistinî de derket holê. Ev yek jî li ser me ferz dikir ku em 

rêxistinekê ava bikin ku piştî heyama têkçûna gelemperî di binê 

her şert û mercî de em têkoşîna siyasî bimeşînin û di binê 

ronahiya hêmanên saxlem de bibin xwediyê plansaziyeke 

çalakiyê ya bi pergal. Lê di destpêkê de ji bo ku em karibin 

biryarê bidin ku divê çi were kirin, divê em dawî li qeyrana 

teorîk a ku ji heyama têkçûnê hatiye bînin… Pirsgirêka me ya 

niha ew e ku divê em pêşiya xwe bibînin û teoriya xwe deynin 

ser lingên wê. Wê çaxê divê em têkoşîna teorîk tev li xeleka 

sereke bikin û di derbarê pirsgirêkên bingehîn ên şoreşa 

Tirkiyeyê de (têgihiştina şoreşê, şêwazê xebatê, têgihiştina 

partiyê) nîqaşan berdewam bikin. Ango pêwîst e ku em bibin 

xwediyê yekitî û pergala teorîk. Wê riya avakirina partiya 

proleteryayê bi vî awayî ji pêvajoyeke têkoşîna bîrdozî, polîtîk 

û rêxistinî derbas bibe. Divê weke xeleka peywira sereke were 

nirxandin ku pêwîst e dawî li tevliheviya bîrdoziyê were û 

yekitiya bîrdoziyê ava bibe. Riya yekitiya rêxistinî ya polîtîk, ji 

yekitiya bîrdoziyê derbas dibe. Riya yekitiya bîrdoziyê jî, ji 

têkoşîna bîrdoziyê…” (DG. Hemara 1’emîn) 
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Li welatê me, di nava geşedana polîtîk de nêrîn û tevgerên 

revîzyonîst û reformîst di eniya çepgir de salên dirêj serwer bûn. 

Dema em rastiyên çînî û dîrokîyên avabûn û berdewamkirina 

van nêrîn û tevgeran û taybetmendiyên wan ên ku dişibin 

taybetmendiyên welatên ku piştî Serdema Qeyrana 3’yemîn paş 

de hatin hiştin lêkolîn bikin, wê were dîtin ku nêzîkahiyên wiha 

nikarin bigihêjin taybetmendiyên şer. Bêguman çav û rêbazên 

lêkolînerên objektîf û şîrovekarên rastîn ên materyalîzmê 

dikarin bigihêjin vê rastiyê. 

 Bi taybetî jî di demên tevliheviya têgehan de (di demên ku 

lêgerînên li derveyî çînê dest pê dikin an jî di demên valahiyê 

yên ku tê de Marksîzm bi awayekî berfireh nehatiye fêmkirin de, 

di demên têkçûnê de û di demên ku tê de nirxên ku li hemberî 

rastiyên  çînî dihejin zêde dibin de) pejirandin û nepejirandina 

têgehekê, li gorî wateyên ku lê tenê barkirin diyar dibin. Divê 

em li vir bi taybetî diyar bikin ku heger di nava rêxistin, kom û 

derdorên ku dibêjin ew bîrdoziyekê û xetekê diparêzin de hinek 

kes behsa têkoşîna bîrdoziyê bikin (bêguman em behsa 

“têkoşîna bîrdoziyê ya di nava rêxistinê de” ya ku ji eniyên din 

ên têkoşînê qut tê nirxandin dikin) di wir de cudabûnek dest pê 

kiriye ku di mejî de ava bûye, lê hîn derfet nedîtiye ku xwe 

aşkere bike an jî zelal bike. 

Wê çaxê, weke rewşeke ku divê em bi awayekî cidî binirxînin 

ûdiyardeyeke ku wê hertim derkeve pêşiya me bibînin, divê em 

li hemberî helwestên wiha hestyar bin, rê nedin razberkirinên 

derveyî pratîkê û rê nedin van nêzîkahiyan ku bikevin rojeva me. 

Ya na wê weke dabeşbûnên 74’an hin kesên weke pêşengên 

DY’yê derkevin ku li gorî taybetmendiyên demê Eniya Partiyê 

bi awayekî tund rexne bikin, di teoriyê de jê dûr bikevin, lê li 

gorî tevgerîna girseyê neçar bimînin ku bêjin “em bi awayekî 

gelemperî Eniya Partiyê diparêzin”. 
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Ev rewş wê bike ku têkoşîna me lawaz bibe. Heta li gorî 

peywirên van kesan, ew xetere heye ku têgihiştinên rastîn ên 

xeta me jî werin veşartin. Pêdiviya Spartakûsên şerên me yên 

hemdem, neteweyî û çînî ne tenê hewceyî şûrekî baş in, her wiha 

divê bibin xwediyê pênûs û zimanekî baş jî. Bi heman awayî di 

roja me ya îro de jî ji bo ku şîrove û ravekirineke rast a pratîkê û 

tiştên ku têne nivîsîn, têne gotin hebe, pêwîst e ne tenê 

berçavkeke baş hebe, her wiha divê mercekên(adese) baş jî 

hebin. Ji ber ku mixabin hîn têkoşîna şoreşger a welatê me 

paşdemayî ye, hêj zelal nebûye û pratîka wê jî lawaz e. 

“Teorî tenê van tiştan tîne: hin tiştên ku aqilê mirov di nava 

têgehan de ji vê gera binerd werdigire û hin komikên ronahiyê 

yên ku hundir ronî dikin! Teorî, ji bo çareserkirina pirsgirêkan, 

formûlên amade nade; bi hêmanên ku daniye holê, xebatên aqil 

sînordar nake. Tenê dihêle ku aqil çavekî bide tiştan û têkiliyên 

di nava tiştan de. Teorî, aqil di herêmên bilind ên çalakiyê de 

azad dike û jê dixwaze ku bi behremendî û wîza xwe ya xwezayî, 

ya rast û ya heq di rameneke zelal de bike yek.” (Engels) 

Niha jî em ê bi awayekî cewherî û di çarçoveya merhaleyên 

taktîk û stratejîk de behsa wê yekê bikin ku Partiya Rizgariya Gel 

a Tirkiyeyê (û Yekîneya Propogandaya Çekdarî ya Marksîst, 

Lenînîst), şerê şoreşger ê çînî çawa digire dest. THKP-C’yê 

beriya hertiştî diyar kiriye ku Şoreşa Gel a Demokratîk, heyameke 

neçar e û li welatên wekî me mêtîngehên nû ne, şerê gel, modeleke 

jêneveger e. THKP-C’yê Stratejiya Şerê Leşkerî yê Polîtîkbûyî, 

weke stratejiya şoreşê pejirandiye û vê stratejiyê jî bi merhaleyên 

“parastina stratejîk, hevsengiya stratejîk û êrîşa stratejîk” diyar 

kiriye. 

Partiya me ya ku hersê merhaleyên stratejîk jî di nava xwe de 

bi çar heyamên taktîk dahûrandiye, ji ber taybetmendiyên demê 

û taybetmendiyên welat ên aborî, polîtîk û civakî, ji şerê gel ê 

klasÎk cudatir, weke amûreke jêneveger ê avaniya xwe ya 
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stratejîk, şerê pêşeng pêş xistiye. Riya sereke ya şerê gel, ji 

gundewaran ber bi bajaran ve ye, lê şer, di çarçoveya taktîkê de 

ji bajaran dest pê dike. 

Di Şerê Şoreşger ê Yekbûyî de di destpêkê de gundewar, 

qadên sereke yên şer in û bajar jî alîkar in. THKP-C’yê bi vî 

awayî yekbûna gundewar û bajaran di warê teorîk de diyar 

kiriye, şerê xwe yê pêşeng ji bajaran dest pê kiriye û li gorî 

armancên xwe yên dij-olîgarşîk û dij-emperyalîst têkoşîna xwe 

bilind kiriye. Partiya me weke şêwazê têkoşînê, têkoşîna polîtîk 

sereke digire dest û têkoşînên aborî, demokratîk û bîrdozî jî bi 

têkoşîna polîtîk ve girê dide û weke hêmaya sereke ya têkoşîna 

polîtîk jî, propogandaya çekdarî dibîne. 

Di encamê de; THKP, ji destpêka xwe heta çalakiya 

Kizildere’yê, di nava sal û nîvekê de di çarçoveya Propogandaya 

Çekdarî de rastiyên siyasî derxistine holê, zirarê gihandiye 

dijmin û rûyê dijmin ê rastîn derxistiye holê. Bi derbên derûnî 

ên ku li emperyalîzm û olîgarşiyê xistiye re girseya gel ji kûr ve 

hejandiye. THKP-C’yê di vê pêvajoyê de di warê polîtîk de 

kiriye ku Cûntaya Faşîst a 12’ê Adarê zû çêbibe, bê nirx û bê 

bername be û şaşwaz bimîne. Bi çalakiyên xwe yên çekdarî li 

Tirkiyeyê cara pêşîn e ku bi gavên li hemberî eniya dij-şoreşger 

re hevsengiyê hejandiye, hevbendiya îxanetê ya di nava 

emepryalîzm û hevkarên wê yên herêmî derxistiye holê û di nava 

demeke kurt de bi şerê gerîla sempatî û prestîjeke kûr ava kiriye. 

Her wiha di vê pêvajoya têkoşînê de bi bîrdozî û pratîka xwe 

xetên li dijî Marksîzm-Lenînîzmê yên rastgir, oportunîst, 

rêvîzyonîst, dûvik, cûntaparêz, reformîst û şablonparêz mehkûm 

kirine û di vî warî de jî di nava şoreşa Tirkiyeyê de pêşengî 

kiriye. Pêvajoya THKP-C’yê riya şoreşegr ronî kiriye û 

kevneşopiyeke radîkal a şoreşa çekdarî ava kiriye û her wiha di 

vê çarçoveyê de bi awayekî şênber şoreşa Tirkiyeyê daye 

destpêkirin. Û ji bo pêvajoyên din şoreşa Tirkiyeyê ligel 
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kêmasiyên xwe jî mîrateyeke zindî, dewlemend û bi binyat 

hiştiye. 

C) PÊVAJOYA WERARA RÊXISTINÎ 

Li hemû welatan werara ku tevgerên şoreşger dijîn, ji moxila 

jixweberbûnê, amatoriyê û xebatên rêxistinî yên kevneşop ên 

şoreşger û dmeokratîk derbas dibin û pêngavên çawaniyê pêk 

tînin. 

Di vê pêvajoya çawanîbûnê de hêzên pêşverû û çalak ên ku 

derdikevin pêş; ji formasyona Marksîst derbas bûne; rastiyên 

welat ên civakî, aborî, polîtîk û çandî dizanin û Marksîzm-

Lenînîzmê ji xwe re kirine rêberê çalakiyê, di polîtîkaya welat 

bi bandor dibin. Û bi hewldanên xwe yên şoreşger û pêşeng di 

derbarê mijarên sereke yên teorîk ên weke stratejiya şoreşê, 

şêwaz û bernmeya xebatê û têgihiştina rêxistinê de perspektîfên 

xwe yên bîrdoziyê diyar dikin. Paşê vê yekê vediguherînin 

hebûneke rêxistinî, şênebr dikin û gavên pêşîn ên şêrê çînî yê 

şoreşger diavêjin. 

Li welatê me jî ev pêvajo hatiye jiyîn û di dawiya salên 1960’î 

de di riya şoreşa Tirkiyeyê de veguherîna çawaniyê çê bûye û 

gavên şênber hatine avêtin. 

THKP-C, di nava vê pêvajoyê de ava bûye; di merhaleya 

partîbûnê de ji nava xebatên gelemperî yên şoreşger û 

demokratîk ên di nava FKF û DEV-GENÇ’ê de derketiye pêş; 

di nava van xebatan de xwe di warê rêxistinî, bîrozî û polîtîk de 

pêş xistiye; hêmayên herî pêşketî, herî çalak, herî zane û yên 

xwedî inisiyatîf gihane hev û di nava têkoşîneke xurt a bîrdoziyê 

ya li dijî oprtunîzm û revîzyonîzmê de xeteke serbixwe ya 

şoreşger a Marksîst-Lenînîst ava kiriye. 

Yekitiya bîrdozî û polîtîk a ku li ser xetê pêk hatiye, dikarîbû 

bersivê bide şer û taktîkên polîtîk ên wê demê. Her wiha bi 
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çalakbûn û xurtbûna polîtîk re bersiva pirs û pirsgirêkên rewşa 

nû hatiye dayîn, avaniya rêxistineke navendî ya li gorî hêmayên 

rêxistinî yên Marksîst-Lenînîst ava bûne û gavên pêşîn ên 

pêvajoyê hatine avêtin. 

Avabûna partiya me THKP-C’yê bi rêzeçalakiyên ku weke 

Tevgera Gerîla ya Sibat û Gulana 1971’ê dihatin binavkirin, ji 

bo raya giştî ya şoreşegr û demokrat û ji bo girseyên gel hate 

ragihandin. Piştî ragihandina xeta serbixwe ya di kongreya 

69’an de û piştî hewldanên piştî kongreyê, rêxistinbûn ne bi 

awayekî vekirî be jî bûye mijara nivîsan û di berfanbara 1971’ê 

de Partiya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê hate avakirin. Tevgera 

Gerîla ya Sibat û Gulanê jî ragihandina partiyê ya ji bo raya giştî 

ye. 

Beriya ku ev rewş were ragihandin û fermî bibe jî bi awayekî 

fiîlî polîtburo hebû ku di nava hemû nakokiyên welat de cih 

digirt, ji serboriyên wan derbas dibû û bi pêşengiya xwe ya 

pratîk, bîrdozî û polîtîk diyar bibû. Dîsa di nava van hevalan de 

ji ber taybetmendî û hêlên ku derdiketin pêş, hevbeşiya kar a 

xwezayî hebû. Her wiha li ser bingeha dabeşkirina peywiran de 

jî hiyerarşiyek hatibû avakirin. Weke xeleka dora polîtburoyê 

piştî Mijdara 1970’î, pêkhateyek ava bibû û carinan li hev 

diciviyan û platforma jorîn a rêxistinbûnê ava dikirin. Her wiha 

li hin bajar, herêm, qadên xebatê û saziyên pergalê tevneke 

rêxistinê ava bibû. 

THKP-C, di bingeha xwe de bi têgihiştina yekitiya pêşengiya 

leşkerî ya polîtîk; li ser bingehên îlegal, ji jor ber bi jêr ve û bi 

awayekî ku hêla wê ya navendî derdikeve pêş ava bûye. Û 

berovajî têgihiştinên rêxistinî yên oportunîst û revîzyonîst (di 

rastiyê de tenê di teoriyê de dianîn ziman), di nava refên xwe de 

cudahiya kesên ku ji çîna karkeran an jî bingeha kedkar tên û 

nayên nake. Avaniya xwe ji şoreşgerên pispor pêk tîne û wiha 

dest bi xebatên kadro û girseyê dike. 
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THKP-C’yê di merhaleya pêşîn de yekîneyên kadroyan diyar 

kirine û li herêmên ku şêwazê kev ê xebatê lê nehatibin 

parçekirin, li dewsa ku têgihiştineke nû li van deveran bide 

rûniştandin, hêmayên xwe yên pêşeng ji van deveran kiandine. 

Ji damezrandina partiyê heta çalakiya Kizildereyê (ji bo partiyê 

demeke gelekî kurt e) THKP-C’yê xebatên Propogandaya 

Çekdarî meşandine, di nava girseyan de sempatiyeke kûr 

afirandiye û potansiyela alîgiran a berfireh a ku ji heyama DEV-

GENÇ’ê hatiye wergirtin, bingeha girseyê pêk anîne. Beriya ku 

ev potansiyel di nava refên partiyê de bi disiplîna navenda 

partiyê û rêxistinbûnê ve were girêdan û bi bernameyên bi pergal 

û di wexteke guncan de were amadekirin, piştî çalakiya 

Kizildereyê mercên têkçûna rêxistinî derketine holê. 

Çalakiya Kizildereyê bi tena serê xwe ne têkçûneke rêxistinî 

bû, lê derbeke leşkerî ya ku li çalakiyeke ku di asta yekemîn de 

ji bo partiyê girîng bû ketiye bû. Piştî vê çalakiyê ji ber 

çawaniyên kadro û endamên mayî, tabloyeke têkçûna rêxistinî 

hatibû afirandin. Ew dem tune bû ku hêman, xebitîn û têgihiştina 

têkoşînê ya partiyê bi mekanîzmayên ku ji jor ber bi jêr ve têne 

avakirin, bandorê li potansiyela heyî bikin û avaniyeke mayinde 

were avakirin. Ew pêvajoya berfirehbûna çawanî û çendîniyê ya 

bi xebatên polîtîk û leşkerî nehate jiyîn. 

Di vir de mirov dikare bêje heger pêvajoyeke wiha nehatibe 

jiyîn -pêşengên me di wê ferqê de bûn- vebijêrka vekişandina 

yekîneyên kadroyan û xebatan jî hebûn. Lê li hemberî rewşa 

geşedanên siyasî yên welat şerkirina ligel derfet û mercan, 

taktîkeke polîtîk a dîrokî bû ku bi awayekî zanebûnî hatibû 

hilbijartin û diviya bû ku derkeve pêş. 

Welat, di demeke kurt de kete nava tevliheviyeke xurt. Bi dûv 

hevdu de geşedanên çawaniyê çê bûn. Gelek diyardeyên dîrokî 

û polîtîk ên ku heta wê rojê nedihatin naskirin, ne şênber bûn û 

nedihatin zanîn, bi dûv hev de ketin rojeva welat. Serweriya 
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bîrdoziya revîzyonîst hate parçekirin, têkoşîna çekdarî bû 

diyardeyek û gel li dijî olîgarşiyê li bajar û gundan, çeka ku 

carinan bi kar dianîn -bi drûşmeyên ku di demek kurt de 

derxistin zanbûnê- dîtin ku di destê şoreşgeran de bilind dibe û 

sempatiyeke ku beriya wê nehatibû dîtin (û heta roja me jî 

nehatiye dîtin) nîşan dan. Li aliyê din jî cara pêşîn, ne weke 12’ê 

Îlonê seranser be jî, faşîzm xwe ji nû ve birêxistin kir û bi 

awayekî aşkere û xurt li dijî gelan sekinî. Di rewşeke wiha de 

bêguman taktîka polîtîk, wê şer bûya! Ji ber rastiya vê taktîkê ye 

ku çalakiya Kizildereyê ji sempatî û alîgiriya şoreşgeriyê tiştekî 

winda nekiriye û berovajî vê yekê, piştî salan jî di navenda 

prestîjê de maye. 

Bandor û prestîja Eniya Partiyê ya wê pêvajoyê, ne tenê li ser 

girseyên kedkar hebû, lê li ser hema hema hemû beşên gel hebû. 

Di nava ciwanan û artêşê de, di nava xebatên herêmî yên gelek 

deverên Anatolyayê de, di nava rewşenbîr û hunermendan de û 

ji karkerên kanan (madenan) ên Zonguldakê heta hilberînerên 

biçûk ên Behra Reş û Egeyê di nava beşeke berfireh de 

sempatiya Eniya Partiyê hebû. Û gelek ji wan jî ji venêrînê ne 

dûr bûn. 

Lê rastiyeke gerdûnî ya tê zanîn a Marksîst-Lenînîst heye ku 

pêwîst dike ku mekanîzmayeke bi pergal û berfireh a partiyekê 

ava bibe û têkoşîneke domdar û bênavber were meşandin. Di 

dawî de tiştê ku encamê diyar kir, koma hemû mercan bû. 

THKP-C’yê di şerê çînayetiyê yê di binê mercên pêkutî, êşkence 

û komkujiyên Faşîzma Aşkere ya 12’ê Adarê de dimeşand de 

gelek kadroyên xwe hêsîr û şêhîd dan. Ev jî yek ji xalan bû ku 

behremendiya tevgerînê kêm kir û zorê da têkoşînê. 

Li aliyê din di pêvajoya rêxistinbûnê ya Eniya Partiyê de yek 

ji pirsgirêkên herî girîng jî, di Pûşbera 1971’ê de piştî dîlgirtina 

Mahir, jirêderketina rastgir a di nava partiyê de bû. Divê em bi 

dû awayan li vê jirêderketinê binerin. Ya yekemîn ew e ku hêza 
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rêxistinê parçe kir û têkoşîn asteng kir; ya duyemîn jî ew e ku ji 

bo demeke kurt bûye sedema windakirina hêzê, lê di dema dirêj 

de ji bo ewlehiya xeta partiyê erênî bû. Jixwe piştî ku ji zindanê 

firar kir, Mahir, anî rojevê ku ev kesên xwefiroş di nava pergala 

herî bilind a partiyê de werin darizandin. Biryar hate girtin ku 

serkêşên jirêderketina çepgirteşhîr bibin û ji partiyê werin 

avêtin. 

THKP-C’yê di nivîsa xwe ya bi navê “Piştî 12’ê Adarê Rewşa 

Çepê Tirkan” de bi gelemperîeniya pasîfîst nirxandiye, lê di 

derbarê veqetandina di nava partiyê de jî ev tişt anîne ziman: 

“…Ev avaniya di eniya çepgir de, bandor li partiya me jî 

kiriye û komeke biçûk a di nava partiya me de ji nêrînên bîrdozî, 

teorîk û stratejîk ên partiya me û ji çalakiyên wê re gotine ‘teorî 

û pratîka Narodnîzm û Anarşîzmê’ û bûne dûvikên eniya pasîfîst 

ên di nava partiyê de. 

Li gorî van hêmayên rastgir; 

- Daxuyaniyên Partî û Eniyê yên Hejmara Yekemîn ên ku 

bingehên bîrdozî û stratejîk ên THKP-C’yê vedibêjin û 

nivîsa “Di Şoreşê De Bicihbûna Çînan”, teoriyên 

anarşîzm, fokoîzm û Narodnîzmê ne. 

- Tevgerên Gerîla yên Sibat û Gulanê, ango çalakiyên pêşîn 

ên şoreşger ên çekdarî yên ku partiya me bi girseyan da 

nasandin, pratîkên vê bîrdoziya Narodnîk in û di bingeha 

wan de bîrdoziya oportunîst a çepgir heye. 

- Şerê pêşeng ê şoreşger ê THKP-C’yê, şerê çend kesan ê li 

hemberî olîgarşiyê ye. 

- Stratejiya Şerê Leşkerî yê Polîtîkbûyî, staretejiyeke 

fokoîst e. 

- Propogandaya Çekdarî şaş e, rêxistinê ava nake. Divê 

teqez weke bingeh neyê dîtin. 
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- Di vê demê de peywira şoreşgerî ew e ku divê li dora 

çapemeniya navendî rêxistin ava bibe û têkoşîna aborî û 

demokratîk a karkeran were birêvebirin û hwd… 

Rexneyên ku xeta rastgir a di nava partiyê de pêş dixistin ev 

bûn. Ev rexne, weke êrîşên pasîfîstên Kivilcimli û Şafak’ê yên 

li dijî partiya me bûn. 

Ev komika ku li dijî hêmanên bîrdozî û polîtîk ên partiya me 

tevdigeriyan, bi raya piraniyên endamên Komîteya Giştî ya 

partiyê, ji partiyê hatin avêtin. 

Biryara Komîteya Giştî ya partiyê, xeta şoreşger a proleter a 

sepandina Marksîzm-Lenînîzmê ya li gorî mercên şênber ên 

cîhanê û welatê me ye. Û çalakî jî li gorî vê xeta bîrdozî û polîtîk 

a Lenînîst e.” 

Belê, weke ku di nivîsa Eniya Partiyê de tê diyarkirin, kesên 

ku xeta şoreşger a partiya me revîze kir û ketin riyeke oportunîst 

û rastgir, piştî dîlketina Mahir û hin kadroyên din, rengên xwe 

yên rastîn dan xuyakirin. Valahiya hevrêyên ku dîl hatine girtin 

ji xwe re weke fersendekê dîtin û hewl dan têgihiştinên xwe yên 

rastgir û pasîfîst bi rêbazên demogojî, spekulasyon û derveyî 

sinca şoreşgerî di nava partiyê de serwer bikin. 

Di vê pêvajoyê de THKP-C’yê li aliyekî ji bo ku bandorên 

bîrdoziyê yên jirêderketina rastgir ku di nava partiyê de hate 

jiyîn û hate tasfiyekirin ji holê rake û bi taybetî jî rê li ber wê 

bigire ku bi hêmayên di warê bîrdozî û polîtîk de paş de mane re 

tevliheviya mejî çênebe, xebatên xwe yên navxweyî yên 

bîrdoziyê zêde kirine û li aliyê din jî li gorî xeta partiyê, şerê xwe 

yê şoreşger berfireh kiriye. 

Di vê merhaleyê de di nava eniya şoreşa çekdarî de darvekirina 

sê pêşengên THKO’yê ket rojevê. Kadroyên THKP-C û 

THKO’yê li ser vê yekê ketin nava tevgerê; ev rewş, weke 

hesabpirsîna dîrokî ya di navbera tevgera şoreşger a Tirkiyeyê û 
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eniya dij-şoreşê de nirxand. Kadroyên herdu partiyan li hemberî 

vê rewşê bêdeng neman; him ji bo her sê pêşengên THKO’yê ji 

darvekirinê rizgar bikin him jî prestîja tevgera şoreşger a ku bilind 

dibe biparêzin plansaziyekê kirin ku sê tenîsyenên Ingilîz bigirin 

û dijmin ber bi danûstandinê ve bikişînin. 

Di rojbera 30’ê Adarê de ev çalakiya dij-emperyalîst û dij-

olîgarşîk pêk hat û navenda çalakiyê jî weke Kizildere hat 

diyarkirin. Lê çalakî, weke ku hatibû plansazkirin nemeşiya, 

hêzên çalakiyê yên ku ji kadroyên herî pêşeng ên THKP-C û 

THKO’yê pêk dihatin ji hêla hêza mezin a leşkerî ya dijmin ve 

hatin dorpêçkirin. Hevrêyên me yên ku xwe radest nekirin û 

mirina bi şer hilbijartin, piştî pevçûneke dirêj bi awayekî giştî 

hatin qetilkirin. 

Ev derba mezin a ku partiya me THKP-C’yê li Kizildereyê 

xwar, ji bo tevgera me ya ku berdewamiya siyasî ya wê ye, tê vê 

wateyê: 

- Derba ku partiya me li Kizildereyê xwar, derbekî di asta 

taktîkî de leşekrî ye û bandorên wê yên mezin ên rêxistinî 

hene. 

- THKP-C’yê weke berdewamiya xeta xwe ya çalakiyê ya 

şoreşger, çalakiya Kizildereyê li dar xist. 

- Kizildere, tevgereke tunekirinê ya mezin bû ku di mercên 

wê demê de THKP-C’yê nikarîbû domdariya avaniya 

xwe ya rêxistinî pêk bîne. Ji ber vê jî di asta stratejîk de 

girîng e ku şerê ku dihate meşandin ji bo demekê hate 

sekinandin. Ne têkçûna stratejîk e ne jî têkçûna stratejiyê 

ye. 

- Ji lewra piştî Kizildereyê peywira sereke ne ew bû ku 

stratejiyeke nû yan jî xeteke nû ya bîrdozî û polîtîk were 

şopandin. Peywira sereke, ji nûve rêxistinkirina avaniya 

rêxistinî ya belavbûyî ya THKP-C’yê ye. 
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- Kizlidere ne çalakiyeke xwekujiyê ye yan jî encama 

neçar a rewşê ye. Kizildere bîrdariyeke ku li ser 

manîfestoya berxwedana şoreşger hatiye nivîsîn û 

vebijêrkeke zanebûnî ya şoreşger e.  

Di vê wateyê de li gorî encamên rêxistinî û leşkerî Kizildere 

têkçûnek be jî,li gorî encamên siyasî peyamên şênber dane 

girseyê, li paş xwe sempatiyeke kûr û prestîjeke mezin hiştiye, 

nehiştiye ku diyardeya têkoşîna çekdarî lawaz bibe û bi vî awayî 

di encamê de bûye gaveke polîtîk. 

Weke ku gerîlayê mezin û teorisyenê şer Ernesto Che 

Guevara dibêje: “Di dîroka şoreşên cîhanê de têkçûnên wiha 

hene ku, ji serkeftinên ku bi hêsanî pêk hatine mezintir in.” 

Ç) REWŞA PIŞTÎ KIZILDEREYÊ Û PEYWIRÊN ME 

Heta dawiya salên 60’î di nava tevgera çepgir a welatê me ku 

di destpêka salên 1900’î de derketine holê de serdestiya xurt a 

xetên rastgir û pasîfîst heye. Ev tevger, nikarîbûn tevgerîna 

rewşenbîriyê derbas bikin û di nava xwe de pêngavên cidî yên 

çawanî û çendîniyê pêk bînin. Hêlên wan ên jixweber bêtir li pêş 

bûn û bi tevgerên çînê û tevgerên gundiyên bê ax an jî kêm ax 

re nikarîbûn bibin yek û nikarîbûn perspektîfa polîtîk û rêxistinî 

yên vê hevdîtinê derxin holê. Ji lewra jî hewldanên van 

rêxistinên zagonî û derzagonî razber man, bi girseyan re 

têkiliyên cidî ava nekirin û li dewsa ku şêwaza xebatê ya 

şoreşger pêş bixin, kevneşopiya xwespartina hêzên rastgir ava 

kirin. Xwe carinan spartin Kemalîzmê, carinan jî cûntayê. 

Diyardeyên vê xetê jî parlamenterîzm, dûvikbûn û revîzyonîzm 

bû. 

Di sala 1926’an de di dema xebatên Enternasyonala 3’yemîn 

de di “Rapora Rêxistinbûnê ya EKK’yê ya Li Ser Rewşa 

Partiyan” de, di beşa “Welatên Rojhilatî” de xebatên 

rêxistinbûnê wiha tê ziman: 
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“Tevgera Şoreşegr li Rojhilat, di sala borî de pêşketinên 

mezin pêk anîn. Bi mezinbûna tevgera şoreşger re, welatên 

Rojhilatî yên ku lê partî û rêxistinên şoreşger û komunîst hene 

ev in: Çîn, Japonya, Kore, Endonezya, Tirkiye, Sûriye, Filistîn, 

Îran, Cezayir, Tûnis, Misir, Hindistan, Efrîqaya Başûr û hin 

welatên din. Her wiha partiyên gêl ên şoreşger ên Komara 

Serbixwe ya Moxolistanê, Moxolistana Navîn (Çîn) û Tannû-

Tûwo (berê herêma Ûraîan-Haî) jî bi Komunternê re di nava 

têkiliyeke nêz de ne.” 

Mistefa Sûphiyê ku yek ji 51 beşdarên kongreya avabûnê ya 

Enternasyonala 3’yemîn bû û Mistefa Kemal ew û 14 hevalên 

wî ji komkujiyê re derbas kirin, hîn di kongreya sala 1919’an de 

wiha diaxivî: 

“Kêfxweşiyeke gelekî mezin e ku di Enternasyonala 3’yemîn 

de ez li ser navê proleteryayê, li ser navê gunditiya Tirk a bindest 

û çîna karkeran, li ser navê biratiyê û li ser navê gelekî çekdar ê 

ku gelek zilm ji emepryalîzma hov dîtiye û di binê tundiya 

şaristaniya rojavayî de perîşan bûye diaxivim. Ya rast ew e ku, 

li Tirkiyeyê ne weke welatên din tenê gelek hov û gemar hene 

ku qesda canê gel dikin û xwîna wan dimijin. Her wiha 

Padişahên Osmanî hene ku ne tenê Ermeniyan, lê xwîna girseya 

karker û gundiyên xizan dirijînin jî hene. Kesên ku nûnertiya 

hoveberiyê dikin, ne girseyên gel in, lê Padişahên Osmanî ne. 

…Piştî 1908’an, beşek ji ciwanên Tirk fêm kiribûn ku 

aramiya gel ji şoreşeke civakî derbas dibe. Lê di wê demê de 

xebatên sosyalîst hatibûn astengkirin. Dengê bihêz ê bi hêz ê 

mirovên di nava janê de ne yê ku ji bo parastina gelê bindest 

bilin dibû, beleheq derdiket. Tenê çend hevalên min dev ji vî karî 

bernedan û li Rûsyayê Koma Şoreşger a Tirk bi rêxistin kir. 

Baweriya wan ew bû ku li Rojhilat veguhertina pêwîst a aborî û 

civakî, incex bi şoreşa civakî pêk tê. Û ev bawerî, piştî bûyerên 

Cotmehê xurtir bû. 
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Ez ê mînakekê bidim we ku di nava proleterya û rewşenbîrên 

Tirkan de hebûna vê baweriyê diçespîne. Piştî şoreşê, li 

Zanîngeha Stenbolê dema pirsîn bê Xelatê Nobelê ji bo kê divê 

were dayîn, ligel pêkutiya profesoran jî ciwanên Tirk, hevrê 

Lenîn hilbijart. Û ev yek jî dide xuyakirin ku ramanên şoreşa 

civakîli Rojhilat çiqasî bi bandor e. Hosteyê rêzdar ê mezin û 

çalakiyên wî, nûnertiya cîhana şoreşger dike û ciwanên Tirk jî 

bi hilbijartina xwe dan xuyakirin ku bi cîhana şoreşger ve 

girêdayî ne. 

Hevalno, gelekî aşekere ye ku serê sermayedariya Frensî û 

Ingilîzî li Ewropayê be jî, gewdeya wê li axa berhemdar a 

Asyayê ye. Ji bo me sosyalîstên Tirk, peywira girîng û sereke 

tunekirina sermayedariya li Rojhilat e. Incex bi vî awayî em 

dikarin hilberîna Frensî û Ingilîzî ji madeya sereke bêpar bihêlin. 

Tirkiye, Îran, Hindistan û Çîn wê deriyên xwe ji pîşesaziya 

Frensî û Ingilîzî re bigirin û nehêlin dewlemendiyan wan 

biherikin borsayên Ewropî; bi vî awayî wê rê li ber qeyranan 

vebe, desthilatdarî bikeve destê proleteryayê û di encamê de wê 

pergala sosyalîst pêk were. Ji bo vê yekê divê tevgera şoreşger a 

herêmî ajîtasyonê bimeşîne û gelên Rojhilatî jî li dijî 

emperyalîzma Frensî û Ingilîzî serî rakin.” 

Lê ne di wan deman de ne jî di pêvajoyên din de Çepê Tirkan 

tu carî pêngaveke şoreşgerî şênber nekiriye. Û xwe ji 

gevizandina di nava nêrîn û helwestên rêvîzyonîzmê de rizgar 

nekiriye. Heta heyama piştî 60’î… 

Di dawiya salên 60’î de bi saya mercên xweser ên heyamê û 

li gorî hişyarbûna civakî û siyasî, tevgera şoreşger gavên mezin 

avêtine ku tê de hêza dehan salan hene. Li ser axa Tirkiyeyê cara 

pêşîn e ku pirsgirêkên şer û stratejiyê, bibûn diayrdeyên şênber 

ên şoreşê. 

Weke ku tê zanîn têkoşînên ku têne meşandin, te divê di xeta 

şoreşger an jî di xeta revizyonîst û oprtunîst de bin, di dema xwe 
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de û di demên bê de jî bi encamên xwe têne nirxandin û her wiha 

ji hêla hêzên xwe yên madî û manewî jî têne nirxandin. Di nava 

çarçoveyên ku ava dike, dixe rojevê, bandor û diyar dike de û li 

gorî alternatîfên ku pêşkêş dike û pêkanîna van alternatîfan têne 

nirxandin. 

Di vê çarçoveyê de Eniya Partiyê gelek têgihiştin û rê û 

rêbazên şêwazê xebatê yên şoreşê yên revizyonîst bi hebûn û 

têkoşîna xwe, heta bi têkçûna xwe bêbandor kirine. Di vê demê 

de di nava welat de cara pêşîn şerekî leşkerî yê polîtîkbûyî hatiye 

meşandin, rastiyên siyasî û alternatîfên şoreşger, di naveroka 

propogandaya çekdarî de hatine nirxandin û him bi teşeyên madî 

him jî bi hêmayên moralê, ji bo girseyan hatine nasandin. 

Van rastiyan, girse ji kûr ve hejandine û nîşanî dost û 

dijminan kiriye ku bernameyên şoreşê çawa têne pêşkêşkirin û 

şênber dibin. Her wiha derbasî rojeva şoreşa Tirkiyeyê bû ku 

bîrdozî, tespît û peyvên ferhenga Marksîzmê ne qaşo zanebûnên 

razber û gelemşeya gotinan an jî amûrên ajîtasyonê ne, lê belê 

pergaleke hesabpirsîna polîtîk in. 

Di navbera şêwazên têkoşîn û rêxistinê de yekbûneke 

diyalektîk hat avakirin; ji têkoşîna çekdarî heta ajîtasyona bê çek 

û propogandayê, ji têkoşîna bîrdoziyê heta têkoşîna rojane ya 

girseyan di her qadê de tevgera şoreşê û tevgerên gel gihan 

hevdu. 

Lê weke ku me berê jî diyar kiribû, ji ber ku di wê pêvajoyê 

de derfetên avakirin û pêşxistina partiyekê ava nebûn û ji ber 

dahûrandinên hundirîn, derfet nedîtin ku bêhna xwe bistînin, ji 

aliyekî têkoşîn bi awayekî lezûbez li hemberî dijmin dihate 

meşandin, lê jirêderketina rastgir bibû dûvikê olîgarşiyê. Partiyê 

bi hemû hêlên wê yên cidî van baran hilgirt ser milên xwe û hewl 

da bazadana xwe (ne meşa xwe) berdewam bike. Di warê 

bîrdozî, polîtîk û rêxistinî de her hesabpirsîneke ku rêxistinek 
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(partiyek) bi awayekî şênber dixe meriyetê, gaveke girîng ber bi 

pêş ve ye. 

Di vê çarçoveyê de angaşta revizyonîst a “derbasbûna 

aştiyane” ya di qada bîrdoziyê de, ji hêla pêkhateyên herî 

berfireh ên Eniya Partiyê ve hatiye nîqaşkirin û mehkûmkirin; 

lewra ji ber zelalbûna vê helwestê nêzîkahiyên bi vî rengî dîsa 

derfet nedîtine ku ji xwe re riyekê vekin. Ji bo ku were fêmkirin 

ku nêzîkahiyên rêxistinekê ji bo bingeha wê partiyê tê çi wateyê 

me ev mînak da. 

Ji ber vê yekê jî jirêderketina rastgir, alîgir nedîtine û di asta 

herî bilind (polîtburo) de bin jî weke vegera du xayinan hat 

nirxandin û di demeke kurt de hate mehkûmkirin. Divê em di vê 

rewşê de rista hestyariya polîtîk û inisiyatîfa kesane ya Mahir 

Çayan bibînin. 

Lê mixabin ji ber ku ew pêvajoyên têkoşînê yên ji bo têrbûna 

stratejîk û rêxistinî derbasî hemû kadro û berendamên kadrotiyê 

bibin nehate jiyîn, hêmayên piştî çalakiya Kizildereyê mane, 

ketina nava bendebûn û matmayînê û rewşeke ne çalak. 

Di van rewşan de helwesta rastgir, di destpêkê de weke 

diyardeyeke sekinandinê derket holê. Di encama takekesbûna 

ew heyama statîk de gelek kes û beş, li gorî xwe li riyên cuda 

geriyan. Ev rewşa klasîk a piştî têkçûnan, bi piranî di nava 

şoreşgerên berê de derket holê. Halbûkî potansiyel, beralîbûn û 

xwesteka şer bi sempatîzanan re hebû û di nava girseyan de 

diyardeyên şoreşê hebûn ku têkoşîna 71’ê ew pêşkêş kiribûn. 

Lê divê ji bo kesên ku bîrdoziya Marksîst-Lenînîst fêm kirine, 

pirsgirêk gelekî aşkere û zelal bûya. Eniya Partiyê bi 

rêzeçalakiyên Berfanbara 70’î, avabûna xwe ragihandibû. Bi vî 

awayî stratejiya şoreşê şênber bûbû û ji bo kesên ku bi wê 

stratejiyê şer bikin, “pêvajoya partîbûnê li welatê me temam 

bûbû. Lê ji ber geşedanan mercên pêkhatina armanc û 
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bernameyan ji holê rabibûn, têkoşîn asteng bûbû û ne di warê 

stratejîk de be jî di warê polîtîk û rêxistinî de peywir hatibûn 

guhertin. Ji lewra mercên şênber, ji nûve avakirina rêxistinê 

derxistibû pêş. 

Ji nûve rêxistinkirina avaniya Eniya Partiyê, parçeyeke ji 

xistina meriyetê ya hêmanên bîrdozî, stratejîk û polîtîk bû û 

niakrîbû ji van xalan cuda were nirxandin. Ji ber ku hêmayên 

sereke yên partiyekê, xet û hêmanên wê yên bîrdozî û polîtîk in. 

Çareserkirina belavbûna avaniyên madî û çalakkirina wan jî bi 

têkoşîna ku li dora van hêmanan were meşandin ve girêdayî ye. 

Her merhaleya têkoşînê ya ku tê bilindkirin, dibe xelekeke ku 

berfireh dibe. Û ev rewş, peywir û xebatên ku ji jor ber bi jêr ve 

têne meşandin dihundirîne. Ji ber vê jî peywira Eniya Partiyê ya 

di çarçoveya hêmanên bîrdozî, polîtîk û rêxistinî de ew bû ku, ji 

şoreşgerên ku van hêmanan diparêzin rêxistinbûnê ava bikin, li 

gorî hêza xwe stratejiyê bixin meriyetê, potansiyel êu 

sempatîzanên Eniya Partiyê yên belavbûyî birêxistin bikin û bi 

vî awayî avaniya partiyê ji nû ve sererast bikin. 

Ev derba ku tê de pêşengên bi biryar û zanê yên ku di nava 

têkoşîna rizgariya gelên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de xurt 

bûbûn û di heman demê demê kadroyên leşkerî û polîtîk ên 

THKP-C’yê bi destê olîgarşiyê hatin qetilkirin, bêguman ne 

derbeke jirêzê bû. Tê de me tenê windahiyên giran ên rêxistinî 

hebûn, her wiha avaniya hiyerarşîk û têkilî jî belav bûn. 

Hin hewldanên ku dixwestin kombûnê ava bikin û têkoşînê ji 

nûve dest pê bikin, ji ber ku hêmayên diyarker ne li gorî vê 

çawaniyê bûn, ne di wê asta çalakî û polîtîk de bûn ku van 

hewldanan bikin navenda Eniya Partiyê û ji ber ku ne xwediyê 

wê çalakbûnê bûn ku xebatan bimeşînin, negihaştin armanca 

xwe. Encama herî girîng ew bû ku piştî Kizildereyê kombûneke 

bilezûbez pêk nehat û heta sala 1975’an (demeke gelekî dirêj) 

eniya şoreşê ya çekdarî kete nava bêdengiyê. Di van salan de di 
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nava potansiyela şoreşger de diyardeyên bêdengî, adizî, nediyarî 

û bendewarî serwer bû û di asta duyemîn de jî lêgerîn hebûn. 

Piştî ku li Kizildereyê pêşengên partiyê hatin qetilkirin û 

hiyerarşiya partiyê belav bû, divê hêmayên ku berê di nava refên 

partiyê de cih girtineli gorî pêşketina rêxistinî, kevneşopiyên 

şoreşgerî û hêmanên Bolşevîk, peywira pêşengiyê pêk bianîna û 

berpirsyariyên rêxistinî, siyasî û dîrokî hilgirtibana. Piştî 

Kizildereyê divê kesên ku ev hêmanên bîrdozî, polîtîk û stratejîk 

fêm kirinê (berê di nava avaniya partiyê de cih girtibin an 

negirtibin jî) xwedî li têkoşîna rizgariya gel û sosyalîzmê 

derketibana û avaniya partiyê ya belavbûyî ji nû ve kom 

bikirana. Wateya şênber a vê berpirsyariyê, têkoşîna li gorî xetê 

bû. 

Taybetmendiyên ku di nava refên gelek tevgerên şoreşger ên 

dîrokî de piştî derbên ku hatin xwarin derketin holê, di sala 

1972’an de li Tirkiyeyê di nava refên THKP-C’yê de hatin dîtin. 

Dîsa weke gelek mînakên dîrokî, di vê pêvajoyê de kesên ku mil 

bi mil bi hev re dimeşiyan bi awayên cuda xwe paş de kişandin. 

Piştî Kizildereyê peywir û berpirsyariyên di serî de 

şoreşgerên hêsîr, hemû hêmayên hundir û derve, bi xetên zelal 

diyar bûn, lê ew li derveyî van xetan man. Aliyê din ê pirsgirêkê 

jî ev bû. Ev kes, li dewsa ku di binê ronahiya nirxandin, 

perspektîf û dersên Maksîzm-Lenînîzmê de têkoşînê berdewam 

bikin û bi zanebûn, inisiyatîf û biryardiyê tevbigerin, di binê şok 

û giraniya heyama têkçûnê de perçiqîn. Yan bêhêz û bêhêvî man 

an jî ketin nava lêgerînên cuda. Hêzên mayî yên THKP-C’yê yên 

mayî, wiha bûn. 

Divê em li vir mijareke girîng rave bikin: Heyamên têkçûnê, 

axa berhemdar a îdealîzm, bêhêvîbûn û rastgirîyê ye. Û mixabin 

ev rewş, bi qasî ku bibe tespîteke polîtîk, di nava dîroka şoreşan 

de belav bûye. Dema mirov dîroka gelek têkoşînên şoreşger 

lêkolîn bike wê were dîtin ku di mercên derbên giran û têkçûnê 
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de bêhêzî, inkar, pasîfîzm, bêhêvîbûn, matmayîn, îdealîzma 

felsefî, hilweşandina sincê, ezezîtiyeke kûr, rev, rizandin, 

bêbaweriya li xetê û şoreşê, bêbaweriya li hêza xwe, lêgerîn û 

tasfiyekarî derdikevin holê. Heta carinan ev diyarde, serwer jî 

dibin. 

Lê hertim kesên ku ji têkçûnê dersan derdixin, nakokiyên xwe 

kûr dikin û têkçûnê, weke merhaleyeke serboriyê ya diriya 

serkeftinê de dinirxînin, encamê diyar dikin. Her çiqasî di 

pêvajoyên şoreşger ên nûgihayî de hinekî bi zehmetî be jî, rengê 

sereke yê rewşê wiha ye. 

Ev kesên ku têk çûn li aliyekî di nava hesabpirsînên xwe de 

fetisîn û riya oportunîzma ku berê xwe daye tasfiyeya objektîf û 

sûbjektîf û riya xiyanetê şopandin. Ev “bermahiyên” ku hewl 

didan dozîneyên revîzyonîst ên 50 salî ji nû ve bixin meriyetê, ji 

sempetîzanên THKP-C’yê re digotin ku “zarokatiyê nekin, 

biaqil rûnên” û bi van şîret û fermanên xwe, berpirsyariyên xwe 

yên dîrokî bi cih dianîn. 

Pirsgirêkên jidil ên van kesan nemabûn ku hêmanên bîrdozî, 

polîtîk û rêxistinî yên THKP-C’yê biparêzin û bixin meriyetê. 

Hinek ji van kesan di nava pêvajoyê de helwesta xwe aşkere 

diyar kirin, lê hinek ji wan jî weke taktîkeke oportunîst, xwe 

wiha nîşan dan ku THKP-C’yê diparêzin û ev xeta xetere ya 

tasfiyekar, potansiyeleke berfireh a sempatîzanan li dûv xwe 

meşandin. 

Bermahiyên di zindanan de û yên li derve, nikarîbûn mercên 

şênber ên welat dahûrînin û her wiha ne xwediyê pêşbîniyeke 

xurt bûn. Nikarîbûn potansiyela sempatîzanên THKP-C’yê (ev 

potansiyel ne hêzeke madî ya rêxistinî be jî piştî Kizildereyê bi 

awayekî domdar mezin bûye) binirxînin. Dîsa nedîtin ku ev 

potansiyel ligel sînordariya hêza xwe jî di têkilî û xebatan de 

bibiryar, bi xwestek û çalak in. Ji bo kesên ku ev didîtin jî ev 

potansiyel, ne li gorî armanc û helwesta wan bû. 
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Bi derûniya têkçûnê nêzîkî hertiştî dibûn û digotin “her tişt 

qediya” û bi tirsa ku nebin sedema “dawîbûnên nû” 

tevdigeriyan. Ev rewş, dikir ku gavan ji bo “destpêkên nû” 

neavêjin. Tevahiya van hêmanan rewşeke ji “rewşa kevn” gelekî 

cudatir derxist holê. Bûbû weke nasnameyekê ku ji “şaşitiyên 

kevn” dûr bisekinin, hesab ji tiştên kevn bixwazin, tiştên kevn 

bidarizînin û “binirxînin”; dozîneyên wiha tevlihev hebûn û 

kesên wiha pişta xwe didan hertiştên kevn. 

Sempatîzanên nû jî ji ber ku ne xwediyê zanebûn, 

behremendî, serborî û inisiyatîfa pêwîst bûn ne di wê astê de bûn 

ku peywirên demê hilgirin ser milê xwe. Ji ber vê jî bi salan bi 

dûv fermanên zindanê û utopyayeke razber a derveyî welat 

bendewariyên xwe berdewam kirin. 

Hin kesên ku berê bi partiyê re di nava têkiliyê de bûn û 

diviyabû ku di asta yekemîn de berpirsyariyê rakin, ji zanebûn û 

inisiyatîfa peywiran dûr sekinîn; ev kes li derveyî welat bi 

komeke biçûk a sempatîzanan re angaşt dikirin ku bi bîrdoziya 

partiyê ve girêdayî ne, lê di pratîkê de ji bilî perwerdeyeke teng 

neketin nava çalakiyê û xwe wiha mijûl kirin. Ev “perwerdeya” 

ku ji bingheh û mercên şer dûr bû, di nava demê de xuya bû ku 

beleheq e. Careke din derket holê ku her cûre perwerdeyên 

têkoşîna çînê, incex di nava mercên têkoşîna çînî de pêkan e. 

Perwerde, têkoşîn bixwe ye. Em di nava têkoşînê de perwerde 

dibin û ji bo ku perwerde dibin em têdikoşin. 

Di vê navberê de dema ku li “sedemên têkçûnê digeriyan” 

serê hin kesên bi nêta baş jî bi pirsa “gelo divê Eniya Partiyê paş 

de vekişiyaba” gelekî şêlû bûbû. Ev pirs, di roja me de jî 

berdewam dike. 

Weke hemû pênase û têgehan, di mijara paşvekişandinê de jî 

divê em rastiyên gelemperî yên Marksîzmê yên ku ji bo hemû 

dem û cihan derbasdar in û mijarên ku li gorî taybetmendiyên 

dem û cih têne guhertin tev li hev nekin. Heger wiha nebe ev tê 



64 

wateya ku tiştek ji felsefeya bingehîn a Marksîzm-Lenînîzmê 

nehatiye fêmkirin. Bandorên vê şaşitiyê jî ji “nefêmkirin” û 

“tevlihevkirinê” zêdetir e. 

Li gorî Lenînîzmê paşvekişandin ew e ku hêzên şoreşger ên 

şerker, ji bo demekê û ji bo xwe biparêzin dev ji êrîşê berdidin û 

ji bo taktîkeke nû êrîşê taloq dikin. Incex bi vî awayî 

paşvekişandin û tasfiyekarî bi xetên zelal ji hev cuda dibin. Bi 

şertê parastina mercên hebûnê yên madî û manewî… 

Heger ji ber neçariyê be jî rewş û biryareke vînê hebe û ji 

nava vebijêrkan were diyarkirin., wê biryara paşvekişandinê 

ligorî rêgezên şer ên Marksîzmê be. Di şerê çînî de êrîş û şer, 

mercên pêşîn ên polîtîk û leşkerî yên serkeftinê ne; lê dibe ku di 

hin heyamên taybet û merhaleyên krîtîk ên têkoşînê de û teqez ji 

bo demeke sînordar paşvekişandin çêbibe. Heger êrîşên dijmin 

zorê nadinê û di hevsengiya hêzan de tiştekî neyînî tune be jî 

partî dikare biryara vekişandinê yan jî taloqkirina êrîşê bide. 

Di vir de divê em cudahiya paşvekişandinê û taloqkirina êrîşê 

fêm bikin. Ji ber rewş û encamên xwe yên objektîf ên cuda, ev 

herdu têgeh ji hev cuda dibin. Taloqkirina êrîşê ew e ku, ji bo 

demeke diyar û ji bo encamên berfirehtir, sûdwertir û mayîndetir 

(ji bo vedîtina valahiyeke lawaztir a dijmin) taloqkirina êrîşê ya 

ji bo demeke pêşdetir e. 

Biryara paşvekişandinê jî incex wextê destkeftî, nirx û 

çeperên heyî neyên terikandin an jî lawazkirin pêkan dibe. 

Paşvekişandinên ku li ber bayên heyamê naçin, li gorî 

perspektîfên dûvdirêj û berfireh ên şer in û li gorî mantiqên 

qewîn ên siyasî ne û paşvekişandinên ku di destpêkê de niyet çi 

dibe bila bibe, di encamê de dibin sedema tasfiyeyê divê ji hev 

cuda werin nirxandin. 

Tevgera ku (rêxistin an jî partî jî) biryara paşvekiaşndinê 

standiye, divê di pêvajoya paşvekişandinê de û di dawiya vê 
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pêvajoyê de jî karibe daneyên rêxistinê ji nûve bixe nava şer. Ya 

na heger tiştên heyî kêm bibin an jî çeperên heyî paş ve biekvin 

an jî winda bibin, wê paşvekiaşndin nebe taktîkeke şer û wê were 

wateya paşdeketina têkoşînê. 

Hêzên şoreşê, divê ne li derveyî şer bin; ev yek ne li gorî 

nakokiyên sereke yên têkoşîna çînî ya Lenînîst e. Pêvajoyên 

wiha wê bibin sedem ku hêzên ku paş ve hatine kişandin ji 

nirxên berê dûr bikevin û bandorên ku li ser armancan hatine 

çêkirin jî belav bibin. Mirov dikare ji bo girseyan jî, ji bo dijmin 

jî heman tiştan bêje. 

Ji ber ku şer, hebûneke zindî ye ku ligel hemû mercên ku wê 

dorpêç dikin û ligel pirên diyalektîk ên ku nikarin werin avêtin 

jî, ji destpêkê ve taybetmendiya xwe, dînamîka xwe ya taybet û 

serxwebûna xwe ya jiyanê ava dike. Her roj û her kêliyên ku ev 

hebûna zindî neyê xwedîkirin, wê pêvajoya paşdeketinê dest pê 

bike. Di jiyanê de û di şer de kêliyeke seknan tune ye. 

Ji ber vê jî paşvekişandina siyasî, ne paşvekişandina ji 

çeperekê ye. Encam û mercên leşekrî, taktîk û pratîk ên 

paşvekişandinên qada leşkerî û encamên paşvekişandinên siyasî 

ne weke hev in. 

Wê çaxê gelo divê paşvekişandina siyasî neyê pejirandin? 

Na, dibe ku paşvekişandina siyasî û rêxistinî jî pêk were. Û 

weke taktîkeke siyasî û li gorî pêdiviyên stratejiyê dibe ku 

heyamên paşvekişandinê hebin. Lê heger neçarî hebe û vebijêrk 

tune bin, divê paşvekişandin neyê pejirandin. 

Ji ber ku di warê teorîk de û di çarçoveya rastiyên sincî de 

navê vê ne paşvekişandin e û tê wateya têkçûna siyasî, têkçûna 

rêxisitnî û têkçûna serdemeke taktîkî. Divê neyê jibîrkirin ku 

têkçûn her tim nayê wateya tunebûna giştî; dibe ku ji ber êrîşên 

dijmin an jî kêmasiyên navxweyî hêza şoreşger nikaribe çeperên 
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xwe bigire û heger ev paşdeketin bi awayekî bi lezûbez neyê 

çareserkirin wê veguehre pêvajoya têkçûnê. 

Ji bo ku em wateyên pratîkî yên têgehên paşvekişandina 

siyasî û paşvekişandina taktîkî baş fêm bikin û ji bo ku 

biçespînin ku incex di mercên parastina destkeftiyên eniya 

şoreşê de paşvekişandin rast û durist dibe, em dikarin li daneyên 

têkoşîna deshilatdariyê yên dij-emperyalîst û dij-olîgarşîk ên 

welatê me û welatên din ên mêtîngehên nû binerin. 

Ji destpêkê de ji ber ku dijberiyeke çînî, eniyên şer ên objektîf 

û dagirekeriya emperyalîst hene û ji ber ku komeke biçûk a 

hevkaran li dijî berjewendî û rizgariya neteweyê tevdigerin, her 

tim bingeheke objektîf a şerê neteweyî û çînî heye. Di demên 

seknan ên gelan de emperyalîzm û olîgarşî, çekên xwe weke 

hêzeke madî û manewî ya otorîteyê bi kar tînin, di binegah xwe 

de dixwazin bê çek bandorê li civakê bikin û êrîşeke domdar 

heye. Rewşa seknan a gelan a di vê demê de, di cewhera xwe de 

potansiyeleke neteweyî û çînî di nava xwe de dihewîne, lê tenê 

weke potansiyelekê dimîne. 

Di demên wiha de dijmin bi kar neyne jî berê çekan weke 

hêmayeke gefxwarinê dide gel û dixwaze dûrî gefên serdemê 

hebûna xwe bidomîne. Di cewhera xwe de ji hêla dijmin ve 

hatiye ragihandin û sepandin ku di siya çekan de şerek heye ku 

tê de çek hêj bi awayekî giştî nehatine bikaranîn. Di demên wiha 

de hêj li eniya dijber, hêzeke çalak tune ye. Lê di çarçoveya 

hebûn û berjewendiyên gelan de hin dînamîk hene. Her wiha 

têkoşîn û serhildanên çînî yên gelên bindest ên cîhanê û zagonên 

pêşketina hêzên hilberînê hene. 

Û ev zagon, çespandine ku ne tenê ji bo girseyên gel, ji bo 

hêzên desthilatdar jî xwediyê wê pêşketinê ne ku nikare were 

sekinandin. Gel, bi hebûnên xwe ji bo demokrasiyên 

bûrjûwaziyê yên ku bi emperyalîzmê re ew jî têk çûne û ji 

olîgarşiyên faşîst ên mêtîngehên nû re gefan li hebûna dewletan 
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dixwun. Tevahiya van dewletan, ji 1917’an û vir ve dizanin ku 

di nava sînorên xwe de dorfirehiya têkoşînên çînî çi dibe bila 

bibe, ji ber rêgezên şoreşên proleteryayê yên hemdem ên ku 

bêsekn dimeşin, di binê gefan û tirsê de ne. 

Ev şerê ku hatiye ragihandin, wextê ku ji hêla têkoşîna gel û 

hêmayên herî pêşverû yên gel ve di eniya dijber de tê 

destpêkirin, êdî bêtir şênber dibe. Ji bo gel û hêzên pêşeng ên 

şoreşger ên gel rewş, li hemberî êrîşên heyî rewşa şerê parastinê 

ye. Di vê çarçoveyê de heta heyama hevsengiyê û heta heyama 

ku hêzên şoreşger dikarin di warê çawanî û çendiniyê de êrîşên 

xwe yên taktîkî bidomînin, pêşketineke şoreşger didome. 

Di van demên pêşketinê de zehmet e ku mirov behsa 

paşvekişandinê bike. Ji ber ku hemû êrîşên vê heyamê, hemû 

pêşveçûnên tevgera şoreşger, dişibin tevgerên kesên ku bi 

dîwarekî ve hildikişin. Heger dest, carekê sist bibin, gelek caran 

ew derfet çênabe ku bi cihekî din bigirin. Û êdî mirov neçar 

dimîne ku dîsa ji binî ve û ji destpêke ve dest bi hilkişandinê 

bike. 

Ji ber vê ye ku di demên wiha de paşvekişandin nikare weke 

agirbesteke xwezayî û polîtîk were nirxandin. Incex piştî 

gihaştina asta hevsengiya stratejîk, hêza şoreşger dikare 

danehevên xwe yên siyasî û hebûna xwe biparêze û 

paşvekişandinê bixe rojevê. 

Ya na nav û armanca wê çi dibe bila bibe, helwesta hêza 

şoreşger a ku ji şer dûr dikeve, tê wateya belavbûn û têkçûnê. 

Êdî wateya wê namîne ku ev têkçûn fizîkî, siyasî, bîrdozî yan jî 

polîtîk be. Wê çeperên hêj bêhêz in û di warê çawanî û çendîniyê 

de lawaz in, bikevin destê dijmin. 

Wê çaxê hemû paşvekişandinên di merhaleya parastina 

stratejîk(heyama hilkişandinê) de rasterast xizmetî olîgarşiyê; 

paşvekişandinên di dema hevsengiya stratejîk de xizmetî kîjan 
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alî mercan baştir binirxîne û bi kar bîne û di merhaleya êrîşa 

stratejîk de jî (ji ber dane û mercên avakirina êrîşa dawî û 

daneyên şênber) xizmetî hêzên şoreşger dike. 

Paşvekişandinên di nava têkoşînên şoreşger ên Serdema 

Qeyranan a 3’yemîn de divê di nava van wateyên gelemperî û 

taybet de werin nirxandin. Di rewşên ku tê de şerê siyasî, bi 

hebûna teng a rêxistinekê şênber dibe de, ji br ku şerê siyasî hêj 

bi hebûna wê rêxistinê ve girêdayî ye, paşvekişandina hêzên şerê 

pêşeng, bi awayekî objektîf weke paşvekişandina têkoşînê 

nehatiye nirxandin. 

Li derveyî vana, paşvekişandinên taktîkî, taybet û herêmî yên 

ku ne bi hêzên sereke yên şer û eniya sereke ve girêdayî ne jî 

dikarin werin rojevê. Weke mînak, ji bo berjewendiyên 

gelemperî yên şer, hin hêz dikarin ji herêmeke diyar, ji qadeke 

xebatê, li ser rêzik û armancên ku hatine diyarkirin werin 

paşvekişandin. Li derveyî sedem û bandorên nediyar û yên ku li 

derveyî me hatine avakirin em dikarin di çarçoveya vînê de 

paşvekişandinê nîqaş bikin. 

Li aliyê din heger dengê tevgerekê yê şer li gorî berê xurt 

dernekeve, ji ber êrîşên dijmin an jî neyîniyên navxweyî lawaz 

bibe, ew tevger dikare ji bo ku hêza xwe kom bike hilkişandina 

xwe bisekinîne; û ev heyam, weke heyamên paşvekişandinê 

nayên nirxandin. Weke sererastkirin, ji nûve rêxistinbûn û 

venêrîna tendurist a avaniyê dikarin werin nirxandin. 

Di dawiyê de her paşvekişandin ji bo heymanên stratejîk ên 

şer û jibo herikîna şer weke paşdeketinê nikare were nirxandin. 

Divê were nirxandin ku bê hêmayên taybet, ji bo şerê şoreşgerî 

têne wateya kÎjan pêdiviyan. 

Ji bo heyama 72’an a ku tê hêzên sereke yên şerê me hatin 

tunekirin ne beriya Kizildereyê ne jî piştî wê ne rast e ku em 

behsa paşvekişandinekê bikin û rewşê wiha binirxînin. Gelo rast 
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bû ku beriya çalakiya Kizildereyê di destpêkê de rewşa hêzên 

me hatibana nirxandin û pêşeng û kadro, ji bo demekê derketina 

derveyî eniya bingehîn a şer? 

Mirov nikare bersiveke erênî ji bo herdu pirsan jî bide. Me 

gelek caran got ku têkoşîna heyama 71’ê, ji bo gelan bingeha 

Şerê Leşkerî yê Polîtîkbûyî bû. Ev pêvajo, weke hewldaneke 

neserkeftî ya têkoşîna çekdarî ketibe dîrokê jî, ew vebijêrk jî di 

rojevê de bû ku hemû hêza heyî were bikaranîn û şerê leşkerî yê 

polîtîk bikeve rojeva şênber a welat. Ji hêla partiyê ve ev 

vebijêrk hate hilbijartin û di nava demê de rastiya vê hilbijartinê 

hate çespandin. 

Têkçûna li Kizilidereyê, ji gelek encamên ku weke serkeftinê 

têne nirxandin bêtir nirxên radîkal û mayînde ji bo Dîroka Şoreşa 

Tirkiyeyê pêşkêş kirine. Ev nirx, bûne kevirên herî diyarker ên 

avakirina nû. 

D) HETA AVAKIRINA MLSPB’YÊ POTANSIYELA 

SEMPATÎZANÊN THKP-C’YÊ Û TAYBETMENDIYÊN DEMÊ 

Piştî hilbijartinên 73’an pêvajoya faşîzma veşartî dest pê kir. 

Lê ji ber ku partiyeke proleter tune bû ku nerazîbûn û bertekên 

girseyên berfireh ên gel li dora hêzeke rêxistinkirî kom bikin û 

veguherînin çalakiya siyasî, bazirganên hêviyê yên rûpoşkirî yên 

ku ji hêla olîgarşiyê ve ji bo qada siyasî hatin veguhestin, qaşo li 

xwestekên girseyan xwedî derketin û hewl dan potansiyela wan 

a opozîsyonê di nava sînorên pergalê de bihêlin. Di encama 

hilbijartinên ku di binê van mercan de hatin lidarxistin de 

hikûmeta CHP-MSP’yê hate damezrandin. 

Diktatoriyên olîgarşîk ên serdema Qeyrana 3’yemîn ji bo ku 

teqîna girseyên ku di heyama faşîzma aşkere de ji ber pêkutî û 

terorê hatine dagirtin asteng bikin û hevsengiya sexte berdewam 

bikin, hewl didin piştî pêvajoyên faşîzma aşkere û piştî ku 

pêdiviyên xwe bi cih tînin, bi lezûbez rewşê veguherînin. 
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Di van pêvajoyên veguherînê de gelek caran di bin navê 

reformîzmê de hikûmetên ku dikarin bernameyên qaşo nerm 

bimeşînin bînin ser kar. An jî hêzên xwe yên ku heta wê demê 

zêde newestiyane, weke xwîna nû pêşkêş dikin. Vê yekê jî bi 

hikûmetên ku qaşo li dijî cûntayê ne re dimeşînin. Di nava 

mercên qaşo azad ên ku hilbijartinên 73’an ava kiribûn û 

koalisyona CHP-MSP’yê di çarçoveya polîtîkaya ku me li jor 

diyar kiriye de dimeşand de, sînordar be jî derfetên xebat û 

rêxistinbûnên legal ava bûn. Piştî demekê gel, çîn û beşên civakê 

(di destpêkê de beşa ciwanan) ên ku xwe ji derûniya 12’ê Adarê 

rizgar kirin, di çarçoveya daxwazên aborî, demokratîk û 

akademîk de dîsa bi awayekî xurt tevgeriyan. 

Di vê têkoşîna ku di qada legal de weke têkoşîna aborî, 

demokratîk û akademîk dihate meşandin de rista ciwanan gelekî 

girîng û çalak bû. Beşeke mezin a vê tevgerê ji sempatîzanên 

THKP-C’yê pêk dihat. 

Dema ku em behsa dema 74’an dikin, divê em hêmayên giştî, 

taybet, objektîf û sûbjektîf cuda cuda binirxînin. Divê hemû 

nirxandinên me li gorî vê hûrguliyê bin. Pêvajoya 74’an him 

taybetmendiyên dema berê li xwe bar dikirin him jî tiştên nû. 

Ji aliyekî ve em dikarin behsa potansiyeleke giştî ya Eniya 

Partiyê û bingeha sempatîzanên wê bikin, lê li aliyê din 

hawirdorek heye ku li ser bingeha Eniya Partiyê bilind bûbe jî 

piştî demeke kurt xwe bi awayên cuda pênase kirin. 

“Raman, bi qasî ku yeitiya hêmanên weke hev e, ewqasî jî 

cudabûna her hêmayên hişmendiyê ye jî. Bêyî ku dahûrandin 

hebe, yekitî jî pêk nayê. Her wiha raman, dikare bêyî ku 

xeletiyan bike, hêmayên hişmendiyê bîne cem hev.”(1) 

Tevgerên tasfiyekar ên rastgir û çepgir ên ku di pêvajoya 

faşîzma aşkere de di nîvê têkoşîna şoreşger de jî hebûn, ew 

derfet dîtin ku rista xwe ya sereke bileyîzin. Di vê pêvajoyê de 
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derfet dîtin ku nasnameya xwe ya rast bibînin, vê nasnemeyê 

ragihînin û biqîrin. Ev pêvajoya ku di 73’an de dest pê kiribû, di 

nava herikîna têkoşînê de bi radeyeke bilind temam bû. Her ku 

çû pêvajoya hatin guhertin, rojev guherîn û bi hêmayên cuda, 

rewşên cuda derketin holê. 

Divê em potansiyela THKP-C’yê ne weke bingeheke yekser 

binirxînin. Beşek jê, hêmayên ku beriya vê di nava rêxistinên 

ciwanan de di astekê de cih girtine û piştî têkçûna rêxistinî ya 

Kizildereyê belav bûne ye. Beşek jê, ji sempatîzanên ciwantir 

pêk dihat ku piştî Kizildereyê bi sempatî nêzîkî nêrîn û têkoşîna 

THKP-C’yê dibûn û heta astekê ew diparastin jî. Beşek jê jî ew 

kes bûn ku li hemberî neyiniyên pergalê bi bertek bûn, 

hilbijartina xwe bi aliyê şoreşê ve diyarkirin û di nava efan de 

cih digirtin. 

Mirov dikare vê potansiyelê, weke sempatîzanên kevn û piştî 

Kizildereyê sempatîzanên ku nû ava bûn binirxîne. 

Potansiyela sempatîzanan a THKP-C’yê ya ku di 1975’an de 

hebû, bi piranî ji komên belav ên ku şert û mercan ew diyar 

kiribûn pêk dihat. Ev beş, ji beralîkirina navendî û bersivdayîna 

yekbûna polîtîk dûr bûn û di nava xebatên qada amator de bûn. 

Heta ku hin kom derketin û hewl dan di çarçoveya vê potansiyelê 

de bifikirin û pêvajoya lêgerînê, kombûnê û zelalbûnê bidin 

destpêkirin, ev rewş wiha berdewam kir. 

Potansiyela sempatîzanan a pêvajoya jixweber, ne di wê astê 

de bûn ku peywirên demê bi hemû hêlên xwe fêm bikin û 

inisiyatîfeke navendî pêş bixin. Li sendîkayan, li saziyên 

xwendinê, li komeleyan, li derveyî welat, ango li gorî her 

bingehên cuda yên xebatê, taybetmendî jî cuda dibûn. Mirov 

nikarîbû hêvî bike ku potansiyeleke wiha, li gorî xeta THKP-C’yê 

berpirsyariyan rake. Ji ber têgihiştin û hêmanên THKP-C’yê jî ne 

pêkan bû ku rêxistinbûneke wekhev an jî ji jêr ber bi jor ve were 

meşandin. 
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E) HİŞMENDÎ Û RÊBAZA AVABÛNÊ Û MERHALEYA 

AVAKIRINA YEKÎNEYA PROPOGANDAYA ÇEKDARÎ YA 

MARKSÎST, LENÎNÎST 

Di rewşa cîhanê de ji destpêka salên 60’î ve dînamîkeke 

dîrokî xurt bû û têkoşîna serxwebûn, sosyalîzm û demokrasiyê, 

ji hin metropolan heta gelek mêtîngehên nû yên paşdemayî, di 

gelek welatan bi awayên cuda hate jiyîn. 

Bi vê dînamîka dîrokî re û bi danehevên dehan salan ên çînî, 

çandî û siyasî, pêvajoya 68-72’yan hate jiyîn. Bi vê pêvajoyê re 

taybetmendiyên rastîn ên têkoşîna çînî, li gorî mercên welat û 

dîrokê hatin nirxandin û ev pêvajo, bû xaleke herî girîng a dîroka 

me. 

Di dema ku riya Rizgariya Şoreşger a çînên kedkar ên 

Tirkiyeyê vedibû de, nêzîkahiyên revîzyonîst ên ku di bingeha 

xwe de di ware bergeh û teşeyê de bûrjûwaziyê bandor li wan 

kiribûn,di nava tevliheviya navxweyî û derveyî nikarîbûn 

bersiva pirs û pirsgirêkên pêvajoyê bidin. 

Peywira pêşengan ew bû ku bi awayekî çînî, dîrokî, siyasî, 

derûnî û çandî, çareseriyan pêk bînin û hewl bidin ev diyarde, 

şênber bibin. 

Bingeha pirsgirêkê ew bû ku divê tevgerên şoreşger 

taybetmendiyên vê dema derbasbûnê nas bikin, gavên şoreşger 

ên pêwîst biavêjin, van gavan veguherînin pergaleke meşa 

stratejîk û di têkoşîna desthilatdariyê de bibin hêmaneke sereke. 

Marksîzm, bîrdoziyek e û divê di asta zanista jiyan û şer de 

were fêmkirin; her wiha ew pêwîstî heye ku her hêmayên çalak 

ên têkoşînê, divê weke berendamên kadoriyê dest pê bikin û di 

peywir û çawaniya xwe de gihaştî bin. Heger rêza “şerkirin – 

nirxandin – dahûrandina rexnegir – şerkirin” neyê şopandin wê 

di bersivdayîna hêzên dij-şoreşê de lawazî derkevin û wê mercên 

têkçûnê ava bibin. 
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Di hêyamên dîrokî yên ku tê de leza têkoşînê xurt û giran dibe 

de, di heyamên têkçûnê de yan jî di heyamên lihevkirinên dîrokî 

de qeyran û çareserî bi hev re têne jiyîn. Çareseriyên jiyana 

bîrdozî û civakî û çareseriyên têkoşîna çînî gelek caran di vê 

heyamê de pêk tên. Ligel vê yekê dibe ku rê bixitimin û ji bo 

demekê rê werin girtin jî. 

Di diyalektîka qeyran û çareseriyê de, her yek ji wan li aliyekî 

mêzênê cihê xwe digirin. Tenduristbûna têkoşîna van xalên 

dijber, li gorî çawaniya bîrdozî û pratîka şoreşger a di wê demê 

de, hêza wan a siyasî û çeperên wan ên di nava têkoşîna çînî de 

tê diyarkirin. Heger li gorî mercan û di dema pêwîst de 

destwerdana şoreşger neyê kirin, gavên taktîkî yên rêxistinî 

neyên avêtin, wê qeyran û çareserî bibin weke hev. 

Wê çaxê Lenînîzm û têgehên rêxistinên Lenînîst bêwate têne 

hiştin û di şerê şoreşger de têkçûn tê jiyîn. Lê heger vîna şoreşger 

rast were bikaranîn, li gorî mercên heyî dînamîkên nû derdikevin 

hôlê û radibin ser piyan. 

Leza rabûna ser piyan jî, li gorî bingehê û mercên gerdûnî 

diyar dibe. Helwesteke berovajî vê yekê, dûrketina ji rastiyên 

diyalektîk ên xweza û şoreşê ye. 

Di têkoşîna çînan de di heyamên ku gelek diyarde û nûvedan 

bi hev re têne jiyîn de, asoyên me jî fireh dibin. Lê dîsa jî 

dahûrandina nakokî û neyîniyên rewşê û bi yekkirina diyardeyên 

kevn û tiştên nû re afirandina yekbûna teorî û pratîkê bêguman 

bi polîtîkayên hêsan pêk nayên. 

Her çalakiyeke polîtîk a rast, her gaveke polîtîk û her 

xebateke polîtîk, di çarçoveya xwe de têne wateya gaveke 

çareseriyê, lê dîsa jî divê her yek di cihê xwe de werin 

rûniştandin û di wêneya şerê siyasî de bibin yek. Heger wiha 

nebe, razberkirina herî berfireh a di derbarê daneyên şênber ên 

şer jî, wê ji çareseriyên taktîkî dûr bikevin; wê şeklî bimînin û 
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bê bandor bin. Lewra pirsgirêka me ya sereke ew e ku, divê em 

zanebûn û çalakiyê bikin diyardeyên ku di wateyên xwe yên 

klasîk de têne nirxandin, lê zora van wateyan dibin. 

Ji bo ku mirov karibe xwe ji bandorên xetere yên îdealîzmê 

biparêze û deriyên revizyonîst û oprtunîst bigire divê mirov xwe 

ji vûlgarîzmê dûr bixe. “Marksîzm, ji ber ku di bingeha xwe de 

rêbaza fêmkirin û yekkirina encamên zanistî ye, divê aşkere û 

vekirî be. Marksîzm, her daneyên nû yên mercan û pratîkê, di 

gencîneya xwe de vedişêre, wana li gorî zagona dewlemendbûn 

û veguherînê şîrove dike û gavên taktîkî derdixe holê û tiştên nû 

pêşkêş dike.” Û “materyalîzma diyalektîk jî ji ber cewhera xwe, 

hebûneke girtî ava nake.” Marksîzm, zanista rastiyê ye. 

Marksîzm, cîhanê bi qasî ku zanistê ew fêm kiriye rave dike. 

Heger agahiyên nû û pêşketinên pratîkî li ser bingeheke rast 

werin rûniştandin weke ku Engels dibêje “şêwazeke nû ya 

materyalîzmê derdikeve”. 

Li gorî vê, divê em di nava yekbûna bîrdozî, polîtîk û stratejîk 

de û bi van pîvanên ronakbîriyêli heyama avabûna MLSPB’yê 

binerin. Yek ji hêlên din ên peywirên me jî ew e ku, divê em baş 

bidin xuyakirin ku têkoşîna me çawa ji nûve tê avakirin û bikin 

ku kesên ku hemû serboriyên xeta me nejiyane jî diyardeyên 

têkoşînê û destkeftiyên wê fêm bikin.Ji bo vê jî divê em riya 

saxlem a objektîvîzmê bernedin, hemû dewlemendiyên hûrgulî 

û agahiyên kêliyan ên girîng û her cûre têkoşîn û hevsengiyê baş 

bidin xuyakirin. 

Ji bo peywira me ya şerê siyasî pêş bikeve, divê di destpêkê 

de em pêvajoyan û xebatên rêxistinî û polîtîk bigirin dest. Her 

wiha divê em bi awayekî rast karibin di nava pergalîbûna 

gelemperî de xalên taybet jî rave bikin. 

Hewldana bi tevgerîna rêzikên formel, gihaştina 

objektîvîzmê, xebateke bê berhem a polîtîk e. Lê bêyî ku em 
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zirarê bidin pergala têgihiştina navxweyî ya teorî û pratîkê, em 

dikarin dahûrandinên rêxistinî û taktîkî bikin. 

Heger nirxandineke li gorî dahûrandinên polîtîk ên rêxistinê 

be, heger tê de rexnedayîna pratîkê hebe û dikare li dozîne û 

bernameyan vegere, mirov dikare jê re bêje nirxandineke rast. 

Heger angaşta tevgerekê hebe ku hemû dozîne û bernameyên wê 

rast in, lê li gel vê yekê hertim rastî têkçûnan tê, mirov divê li 

polîtîkayên wê tevgerê binêre. Lê di nava tevgera şoreşger a 

Tirkiyeyê de sê tişt têne kirin: ya yekemîn ew e ku, li hemberî 

têkçûnan tevlihevî çêdibin û inkar dikeve rojevê. Di vir de 

dibêjin “her tişt şaş e û divê bîrdozî were inkarkirin”. Li gorî ku 

şer, çareseriyê pêk nayne, divê bîrdoziyên ku şer formûle nakin 

werin hilbijartin! Gelek caran mirovên ku hêza wan tune ye ku 

vê yekê jî bikin, berê xwe didin eniya revîzyonîst an jî dev ji 

hertiştên di derbarê şoreşê de berdidin. Ya duyemîn ew e ku, 

têkçûnan ji nedîtî ve tên. Di vir de dijminên navxweyî têne 

afirandin û hemû sûcan diavêjin ser milên wan û rêxistin, bi 

pêşengên xwe yên bêsûc re riya xwe berdewam dike. Gavên 

biçûk ên ku têne avêtin mezin têne nîşandin û di nava 

sûbjektîvîzmê de ber bi “şoreşê ve dimeşin”. Ya sêyemîn ew e 

ku, di binê navê rexne û rexnedayîne de gelek tiştan diaxivin, lê 

tiştek ji wan nayê fêmkirin. Peywirên şoreşgerî di nava nîqaşan 

de têne hepiskirin û nejidilbûna polîtîk tê meşandin ku girêdana 

di navbera “serok” û endamên rêxistinê de qut dikin.Ango 

“serokên” ku serê wan tevlihev in an jî newêrin tiştên ku difikirin 

bînin ziman, endam û alîgirên xwe dixapînin. 

Tenê ji hêla rêbazê ve jî hin kes hene ku weke E. Duhrîng’ên 

hemdem, nizanin bê çi dibêjin lê li gorî peywira xwe êrîş dikin 

wê derkevin holê. Lê teşeyên çewt, nikarin riya rastiyê 

bixitimînin; wê bernameya şer bi hêzeke xurt were parastin û ev 

pirsgirêk derbas bibin. 
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“Hêbûn, tenê teşeyên cîhana derveyîn in û raman, van teşeyan 

tu carî nikare ji xwe derxe, lê belê dikare ji cîhana derveyîn derxe 

û hilberîne. Lê bi vî awayî hemû têkilî berovajî dibin. Hêman, 

ne xala destpêkê yên lêkolînê ne, encama wê ye. Mirov nikare 

wan li xwezayê û dîroka mirovan bisepîne. Ji wan razber dibe. 

Cîhana xwezayê û mirovan ne li gorî hêmanan e, hêman incex 

li gorî xweza û dîrokê bin, rast in. Yekane çareseriya materyalîst 

a pirsgirêkê ev e. Têgihiştina ku mîrza Duhrîng derdixe pêşiya 

wê, îdealîst e. Ev têgihiştin, pirsgirêkê serberjêr dike û cîhana 

rastîn ji fikir û pêşnûmeyan, ji plan û tofên(kategorî) ku  ji 

wextekî ku beriya cîhanê kesî nizanîbû bê li ku ne û kêsî nikarîbû 

bifikire ve hene, ava dike. Weke Hegel”… (Engels) 

Wê çaxê dema em dahûrandina dîrokî ya tevgera xwe bikin, 

divê em têkçûnên xwe yên demkî û kêmasiyên xwe, weke xala 

destpêkirinê negirin dest. Divê em vê dîrokî li gorî pîvanên 

têkoşînê binirxînin û nirxandinên me, karibin berê me dîsa bidin 

asoyên şer. 

Piştî me taybetmendiyên şênber ên demê ya ku tevgera me jê 

derketiye nirxand, niha jî em hewl bidin bi gotinên Engels, xalên 

wê yên dîrokî û felsefî rave bikin: “Heger di heyameke werara 

avakirinê de, di warê hişmendî û dîrokî, her wiha di warê 

gerdûna fîzîkî de jî pergaleke teqez hatiba avakirin, wê ev ê 

hatiba wê wateyê ku êdî mirov gihaye sînorên zanebûnê û civak 

jî li gorî vê pergalê xwe bi rêxistin kiriye û pêşketina xwe ya 

dîrokî ya paşerojê êdî sekinandiye. Ev, tiştekî çewt e û bêwate 

ye. Mirov bi nakokiyeke wiha re rûbirû ye. Ji aliyekî ve 

dixwazebi hemû têkiliyên xwe di derbarê pergala gerdûnê de her 

tiştî nas bike û aliyê din jî ji ber taybetmendiyên xwe û 

taybetmendiyên pergala gerdûnî, tu carî nikare bibe xwediyê we 

behremendiyê ku vê pirsgirêkê bi temamî çareser bike. Lê ev 

nakokî, xwe tenê naspêre taybetmendiyên gerdûnê û mirov. Xala 

pêşdebir a hemû pêşketinên entelektûel jî ev e. Û weke 
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problemên bîrkariyê yên ku encamên wan bêdawî ne, her roj û 

bênavber mirov di nava werara pêşketinê ya bêdawî de ye.” 

“Bandora pergala cîhanê ya li ser ramanê, bi awayekî giştî bi 

rewşa dîrokî re û bi awayekî taybet jî bi çawaniya giyanî û fîzîkî 

ya xwediyê wê ramanê mre sînordar e.” 

Divê kesên şoreşger di çarçoveya van agahiyan de “sînordar” 

bijî, lê çalakbûna xwe ya şoreşger jî ji bo çareserkirin, 

berfirehkirin û derbaskirina van sînoran bi kar bîne. Gaveke ku 

di vê çarçoveyê de were avêtin, li gorî yekbûna bi mercên welat 

û zagonên gerdûnî re mezin dibe. Heger ev mezinbûn di warê 

çawanî û çendîniyê de şoreşê himbêz neke, wê lawazî derkevin 

holê û destwerdaneke ji derve bike ku pêvajoyeke paşdeketinê 

dest pê bike. Heger li hemberî vê pêvajoyê xebateke cidî ya 

şoreşger û rêxistinî neyê meşandin, wê pêvajoya jihevdeketin, 

belavbûn û hilandinê dest pê bike. 

Mijareke girîng jî ev e ku, heger em pêvajoyên wekehev, bi 

nêzîkahiyeke seraser wekehev binirxînin û bigihêjin encamên 

wekehev û heger em taybetmendî û cudahiyên dîrokî nebînin, 

em ê destên qirêj ên îdealîzmê tev li peywira nirxandin û lêkolînê 

bikin. 

Merhale û şêwazên avabûna partiyan (rêxistinan), di nava 

xweseriya xwe de û bi mercên wan ên heyî têne nirxandin. 

Nirxandinên li gorî dîrokên partiyên Marksîst jî, divê li gorî 

dînamîkên cuda yên heyama avabûna wê partiyê werin kirin. Di 

vî karî de şaşitiyeke rêbazê, wê me rasterast ber bi taritiya 

oportunîzmê ve bikişîne. Şibandinên dîrokî yên şaş, mînakên 

şaş, nirxandinên ne di cih de û helwestên bîrdozî yên ku 

hêmayên guhertinê paşguh dikin, armanc çi dibe bila bibe 

xizmetî têkoşînê nakin û di dawiyê de li dijî jiyanê cihê xwe 

digirin. 
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Ji nirxandin û dahûrandinên gelemperî zêdetir, divê em 

çalakî, heyam, taktîk û xebatan bi analîza Marksîst-Lenînîst 

binirxînin û diyardeyên dem û cihê baş bi kar bînin. Guhertinên 

şênber ên di jiyana heyî de yên têkoşîna çînan ên ku hêlên wê 

yên ji xwezayê dewlemendtir, bileztir û çalaktir hene, mejî û 

taybetmendiyên mirovan di nava xwe de û li gorî diyalektîka 

xwe diguherînin û ji nû ve teşe dide wan. 

Ji bo vê jî heger em pêşerojê li gorî nêrîn û daneyên îro 

binirxînin, wê encamên şaş derkevin holê. Bêguman 

nirxandineke wiha jî dikare were kirin. Lê divê em karibin bi 

hêza dewlemendtir û pêşketîtir a nêrîna îro, li pêşerojê binêrin. 

Dersên dîrokî dikarin wiha werin standin. Lê divê neyê jibîrkirin 

ku xetereya xerakirinên oportunîst jî dikarin ji vê rêbazê 

derkevin. Ji bo vê jî divê rêbaz ne serberjêr be. 

Rêbazên wiha yên dij-Lenînîst, ji ber ku nikarin li gorî rastiya 

têkoşînê bin, nirxeke wan a pratîkî jî tune ye. Lê dikarin wê 

derfetê bibînin ku bi taybetî jî di heyamên qeyranê yên têkoşînê 

de xîtabî hin pêdiviyên çewt bikin. Kesên ku hêviyên xwe bi 

valahî û tevliheviyên polîtîk ên deê ve girê dane, dikarin qaşo 

çareseriyên rastgir û çepgir ên naskirî, ji bı pêdivî û pirsgirêkên 

rêxistinî pêşkêş bikin. Weke ku Lenîn jî di Nameyên Di Derbarê 

Taktîkê De diayr kiriye, ev nêzîkahî dogmayên ku diyardeyên 

şênber û têkoşînê paşguh dikin in: “Marksîzm jime dixwaze ku 

em ji bo her rewşa dîrokî, dahûrandineke rast û şênber a têkiliyên 

çînî û taybetmendiyên şênber bikin. Marks û Engels diyar dikin 

ku her heyama taybet, bi mercên xwe yên aborî û siyasî re xwedî 

peywirên gelemperî yên guherbar in; û henekê xwe bi ezberkirin 

û dubarekirina formulan dikin û hertim dibêjin ku bîrdoziya wan 

ne dogma ye, lê rêbereke çalakiyê ye. Wê çaxê di diyarkirina 

peywir û şêwazên çalakiyê yên proleteryaya şoreşger de, 

diyardeyên şênber ên ku divê niha jê re rêberiyê bikin çi ne?” 
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Wextê em pêvajoyên avabûnê yên THKP-C û MLSPB’yê û 

têkçûnên wan ên derbasdar binirxînin, divê em van perspektîfên 

Marksîst serwer bikin û rastiya şîroveyên şaş û xerakirinan jî li 

gorî rêbaz û perspektîfên Materyalîzmê bi cih bikin. 

Beriya pêvajoya avabûna MLSPB’yê, bandorên neyînî yên 

nirxandinên şaş ên di derbarê têkçûna THKP-C’yê de kirin ku 

heta roja me ya îro jî gelek cudabûn çêbibin. Rûyê rastîn ê kesên 

ku di derbarê têkçûna leşkerî ya taktîkî ya THKP-C’yê û 

potansiyela wê de nirxandinên şaş dikin, bi têkoşîneke bîrdoziyê 

nehat teşhîrkirin. Ev, kêmasiya me ye. 

Diyardeyên siyasî û rêxistinî yên ku hatin bidestxistin bi 

dahûrandinên teorîk û têkiliyên xurt, ji bo sempatîzanên Eniya 

Partiyê nehatin veguhestin û di nava potansiyela Eniya Partiyê 

de salên dirêj, inkarkeriya Eniya Partiyê serweriya domand. 

Ji bo em mercên ku MLSPB li ser wan bilind dibe baş fêm 

bikin û dahûrandineka baş a di derbarê mantiqa avakirina wê, 

rêbaz û armancên wê yên avakirinê de bikin, divê em pêvajoya 

THKP-C’yê bi awayekî rast û zelal rave bikin. 

Derba Kizildereyê bû sedema belavbûna rêxistinî û çarenûsa 

wê demê diyar kir. Em incex dahûrandina rewşên şoreşger ên wê 

demê bikin ku karibin taybetmendiyên wê pêvajoyê û 

taybetmendiyên rêxistinî fêm bikin. 

Têkçûneke stratejîk tune ye. Weke Lenîn gotiye: “Mijara 

stratejiyê ew e ku merhaleyeke diyar a şoreşê ji xwe re bike 

bingeh û armanca sereke ya çîna kedkar diyar bike”. Lewra ew 

armanc, pergalbûna sereke ye; pergalbûna gavên tevahiya 

pêvajoya şoreşger e. 

Heger ev pergalbûn şaş were danîn, şaş were nirxandin û şaş 

were sepandin, têkçûna stratejîk pêk tê. Ji ber jî heger “têkçûna 

stratejîk” pêk were, divê stratejî bixwe were darizandin. 
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Çawaniya têkçûnê çi dibe bila bibe ji ber ku di dawiyê de li 

hemberî bilindbûna asta şoreşgerî sekiniye, herka şoreşgerî 

asteng kiriye û bi vî awayî pêvajoyê diyar kiriye mirov bikeve 

nîqaşa “têkçûneke stratejîk e” yan jî “têkçûneke di asta stratejîk 

de girîng e”, bi şîroveyeke herî baş, tevliheviya têgehan e. 

Li aliyê din heger ji jiyana rêxistin û partiyekê cudatir, heger 

li welatekî rewşa giştî ya şoreşgerî, li hemberî dijmin belav bibe 

û di encamê de têkçûneke derbasdar derkeve holê, ne rast e ku 

têgeha “têkçûna stratejîk” were biakranîn. Mirov dikare vê 

têgehê incex ji bo partî û rêxistinên ku ne li gorî rastiyên 

pêvajoyê tevdigerin bi kar bîne. 

Pênaseyên weke “têkçûna taktîkî” û “têkçûneke ku di asta 

stratejîk de girÎng e” jî, pênaseyên şaş in. Wateya peyvî û 

gelemperî ya têgeha taktîkê û çarçoveya wê ya polîtîk û stratejîk 

a di ferhenga Marksîst de têne tevlihevkirin. Şehîdên 

Kizildereyê dixwestin xitimandinên ku li Enqere û Stenbolê 

dijîn, di nava têkilî û derfetên Behra Reş de çareser bikin. Piştî 

cezakirina Efraîm Elrom’ê sefîrê Israîlî yê li Stenbolê, olîgarşiyê 

bi awayekî xurt û giştî êrîşî partiyê kir; di heman pêvajoyê de ji 

ber tasfiyekirina inkarkerên nava partiyê jî giraniyek ava kiribû. 

Ji ber van xalan jî derfetên Enqereyê bi piranî kêm bûbûn. Lewra 

jî berê xwe dan Behra Reş û rêwitiya wan li Kizildereyê bi dawî 

bû. Nirxandinên ku vê riyê weke têkçûna taktîkê rave dikin jî 

mijara nîqaşê ne. 

Ev nîqaş, incex li gorî dahûrandinên mercên Eniya Partiyê 

yên wê demê û daneyên Sibat û Adara 72’an dikarin werin kirin. 

Lê nirxandinên ku têkçûna taktîkê, weke pêlikeke çarçoveya 

stratejîk digirin dest ji bo têkoşîna Eniya Partiyê, nirxandinên ku 

lingên wê li erdê nakevin in. Ji bo ku hêj di wê demê de gerîlatiya 

gundewariyê pêş neketibû, divê mirov têkoşîna taktîkî ya 

bajaran a Eniya Partiyê mehkûm bike! 
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Wê çaxê ev kes dikarin bêjin destpêkirina têkoşînê ya ji 

bajaran şaş e û ji bo ku Eniya Partiyê merhaleya taktîkê şaş diyar 

kiriye, têk çûye. Wê çaxê dikarin behsa têkçûna taktîkî an jî 

têkçûna taktîkî ya ku di asta stratejîk de girîng e bikin. Ya na wê 

hertim taktîkên rojane û taktîkên stratejîk tev li hev bikin. Rewşa 

ku dibe sedema têkçûnekê (stratejîk, leşkerî yan jî rêxistinî) 

rewşên din jî diyar dike û wana li gorî xwe bi teşe dike. Lê dîsa 

jî em nikarin diyarkirinên xwe hema çawalêhat bikin. Kîjan ji 

wan hêmayên diyarker hildigirin, divê ew were diyarkirin. 

Heger li ser stratejiyekê û di dema têkoşîna taktîkî ya sepana 

stratejiyê de di nava rêxistinekê de belavbûn çê bibe an jî 

pêşengiya partiyê bikeve destê tasfiyekarên çepgir û rastgir, ev 

tê wateya têkçûna rêxistinî ya stratejiyê. Di dema ku em pêvekên 

din ên polîtîk ava bikin de nebin spartekên şaşitiyan, divê em 

van têgehan bi baldarî bi kar bînin. Ya na em ê alîkariya 

oportunîzmê bikin ku van têgehan bi zanebûn bi kar tîne. 

MLSPB, li ser diyardeyên polîtîk ên ku di pêvajoya THKP-C’yê 

de ketin nava şoreşa me bilind bûye. Ev diyarde wiha ne: 

1) Di dema terora aşkere de faşîzmê li welatê me bi 

êrîşkariyeke bêhempa berê xwe da şoreşgeran û girseyên gel. Di 

demeke wiha de ligel hemû bêderfetiyan û ciwantiya şoreşê jî, 

THKP-C’yê berê xwe da armancên têkoşîna desthilatdariyê, 

daxwazên kedakaran bi şerekî leşkerî yê polîtîk hatin ziman û bi 

van çalakiyan re, hişmendiya dij-emperyalîst şênber bû. 

2) Derba Kizildereye, bi têkçûna rêxistinî ya partiyê re bû yek 

û bû sedem ku ji bo demekê xeta me di warê avaniyê de ji hev 

bikeve. Bi hilweşanîna keleha şer û windakirina kadroyên 

leşkerî û polîtîk re, şerê me bê pêşeng ma. 

3) Piştî windakirina kadroyên pêşeng, ji ber ku xebatên 

rêxistinî û pratîk sekinîn û cihê wan nehatin dagirtin, jiyana 

rêxistinî û pratîkî berdewam nekir. Bêyî ku hewcedarî bi 
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daneyên nû û pêvajoyeke nû hebe, ji nava kesên ku ev pêvajo 

jiyane, tu kes derneket ku ji nûve avaniyê û şer himbêz bike. 

4) Kadroyên kevn ên ku têkoşîna 68-72’yan jiyane û di nava 

têkoşînê de di astên cuda de cih girtine ne di wê astê de bûn ku 

barê têkçûnê hilbigirin û ev kes li dewsa ku mercan biguherînin 

ew bixwe hatin guehrtin û bi vî awayî di astên cuda de xiyanet û 

inakrkerî ketin rojeva xeta me û şoreşa Tirkiyeyê. 

5) Partiyê ew derfet nedît ku endam û têkiliyên xwe ji 

pêvajoya veguherînê re derbas bike. Ji ber vê jî çawaniya ew 

beşa ku ji hin kesan pêk dihat di demeke kurt de nehat fêmkirin 

û ev kes bi biryardariyeke siyasî nehatin darizandin û di warê 

rêxistinî, bîrdozî û polîtîk de nehatin teşhîrkirin. (Hinek ji wan 

berê hatibûn mehkûmkirin û teşhîrkirin) 

6) Têkoşîna çekdarî, ji ber ku di têkoşîna çînan de hêmayeke 

di asta yekemîn de ye, di nava mêtîngehên nû de heger bibe 

xwediyê perspektîfeke şîroveyeke xurt û bi eniyên din re bibe 

yek, bi lezûbez potansiyeleke sempatiyê ava dike. 

Veguherandina hêzeke rêxistinkirî ya vê potansiyelê, her tim di 

nava partiyên wiha de bûye yek ji pirsgirêkên herî girîng. 

Temenê THKP-C’yê têr nedikir ku van pirsgirêkên pêvajoyê 

çareser bike. Lê ligel têkçûna xwe ya cidî û kûrkirina vê têkçûnê 

ya bi xiyanet û inkarê jî, ji ber ku tesbîtên berfireh ên di derbarê 

bîrdoziyê de xistin rojeva Tirkiyeyê û ev tesbît bi awayekî 

polîtîk şênber kirin, bingeha Eniya Partiyê, yek ji diyardeyên 

herî girîng ên heyama 74’an bû. 

7) Potansiyela Eniya Partiyê, ligel asta xwe ya polîtîk, 

kemasiyên xwe, neçareseriyên xwe yên pratîk û hejandinên xwe 

jî ew derfet didan ku li ser bingeheke rast, rêxistinbûnek were 

avakirin û ev rêxistinbûn gav bi gav pêş bikeve. 

8) Ji ber ku bîrdozî ji hêla kesên ku bixwe werara wê jiyane 

ve bi hêmanên têkiliyên hundirîn û pêşketinê û li gorî pêdiviyên 
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nû nehate dewlenmendikirin, li ser navê bîrdoziyê kombûnên 

cuda çê bûn. 

Heger ev hêma, asta teorîk û polîtîk a giştî ya welatê me, 

rewşaparçebûyî ya têgihiştinên şoreş û xabetê û têkçûn bi hev re 

werin nirxandin, wê daneyên heyamê bêtir werin fêmkirin. 

Lê ev rewşa heyî, ne rewşeke teqez û neguherbar e. Bi tena 

serê xwe hêmaya demê jî dikarîbû wê bi nakokiyên din re kiriba 

yek. Ne pêkan bû ku bêyî ku hêzeke nû ya herikbar hebe, 

dînamîkên bihêman ava bibin ku şer ji nûve dest pê bike. Weke 

ku di werarên bi dûv hev de, afirandin û şênberkirina mercên 

jiyanê yên her xelekê… Kesên ku vê xala girîng fêm nakin (dibe 

ku ne di ferqa wê de bin jî) rêgezên pêvajoyên derveyî şer, weke 

Tewratê û revokên ji şer jî weke Mûsa dinirxînin. 

Avakarên MLSPB’yê di mercên wiha de gavên dîrokî avêtin; 

hewldanên xwe yên ku di ramanê de şênber bûbû, di demeke 

kurt de veguherandin pratîkê. 

Heger mirov avabûna partî yan jî rêxisttineke Marksîst-

Lenînîst tenê weke dîrokekê binirxîne, ev ê bibe razberkirineke 

mekanîk. Divê mirov van avabûnan, weke pêvajoyekê binirxîne. 

Heger daneyên demê, gihaştina hişmendiya avakirinê ya bi van 

daneyan re dibe yek, avabûna inisiyatîfa jiyankirina vê 

hişmendiyê, pêşketinên avakaran û kêmasî û lawaziyên wan ên 

ku di dema avakirinê de jiyane bi mercên wê demê re werin 

niraxandin, mirov dikare bigihêje encamên şênber. 

Pêşengên MLSPB’yê ji nifşên ku di dawiya salên 70’yî de 

ramana şoreşger pejirandine pêk tên. Têkiliyên wan ên bi 

derdorên cuda yên şoreşger re, nîqaşên wan û hewldanên wan ên 

xweperwerdekirinê heta 30’ê Adara 1972’an berdewam dikin. 

Ev mirovên ku di wê daxwaz û biryardariyê de bûn ku di nava 

têkoşîna şoreşger de bi awayekî çalak cih bigirin, ji bo ku 

perwerdeya xwe ya şoreşger pêş bixin, xwe di şerê çekdarî de 
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amade bikin û şoreşgeran bibînin ku bi wa re kar bikin berê xwe 

dan kampên Sûriye û Filistînê. 

Di vê pêvajoyê de çalakiya 30’ê Adarê ya Kizildereyê pêk tê. 

Piştî 30’ê Adarê bi rojekê derdikevin rê. Li ser sînorê Sûriyeyê 

têne girtin; demekê winda dibin, lê paşê riya xwe didomînin û 

digihêjin kampan. 

Di destpêka 1973’an de vedigerin welat û bi derdorên berê re 

dîsa dikevin têkiliyê. Ji bo ev derdor berfireh bibin û bikevin 

nava disiplînê hin xebat têne meşandin. Hewl didin bi 

şoreşgeran, sempatîzanên pêşverû û derdorên zanîngehan re 

têkiliyan pêş bixin. Ev têkilî bi piranî xebatên pratîkî yên aborî, 

demokratîk û platformên akademîk in. Di heman pêvajoyê de bi 

komên sempatîzanên herêmî re li gorî asta wan xebatên 

perwerdekirinê yên bi pergal têne birêxistinkirin. Li Anatolyayê 

du sendîka têne damezrandin. 

Piştî ku nêrînên Eniya Partiyê têne pejirandin û parastin, ev 

têkilî û pergal berdewam dikin. Ramanên ku dihatin parastin di 

nava nivîsên Eniya Partiyê de hebûn; ev rewş û formulasyonên 

têgihiştina xebat û çanda şoreşger, yekbûneke xwezayî ava 

dikirin. 

Heta ku biryara rêxistineke serbixwe hate standin, ev têkilî di 

warê polîtîk û leşkerî de hatin perwerdekirin; derfet hatin 

avakirin ku heval di vî warî de xebatan bikin û hewl hatiye dayîn 

ku sinca şoreşger, disiplîn û îlegalîte werin fêmkirin û bikevin 

meriyetê. Hişmendiya berpirsyariyê ji bo mirovan hatiye dayîn 

û hewl hatiye dayîn ku kesên ku vî karî dimeşînin bibin xwediyê 

taybetmendiyên rêxistinî. 

Di heman wextî de taybetmendiyên mercên şoreşger ên ku 

bilind dibûn û bandorên vê yekê ya li ser sempatîzanên şoreşê, 

dikirin ku destekdayîn û leza xebatan zêde bibin. Asta têkilîû 
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xebatan, li gorî bilindbûna pêiketin û asta hevalên sempatîzan 

bilind dibû û vediguherî. 

“Civak, ne tenê girseyên gel e. Civak, koma têkiliyan e ku 

cihên mirovan ên li hemberî hev nîşan dide. Civaka, mirovan 

weke mirovan datîne holê û ew jî ji hêla wan ve pêk tê.” (Marks) 

Belê, pêwîst bû ku ji nûve civak were pênasekirin û gavek 

were avêtin. Di demeke ku Mihrî Belî dixwest li salonên 

sînemayê “partiya şoreşger” ava bike, pêşengên Riya Şoreşger 

dixwestin çalakbûna sempatîzanên Eniya Partiyê bi awayekî bi 

pergal bihilîne û kesên ku li derveyî welat digotin “Eniya 

Partiyê” em in û bêhêvî bûn de, bersiven pirsên Eniya Partiyê û 

têkoşîna şoreşger digihaştin heman deverê. “Her gaveke ku ber 

bi pêş ve tê avêtin û pêşketineke rastîn, ji komeke bernameyan 

çêtir e.” (Marx, Rexneya Bernameya Gotha’yê) 

Ji ber ku xwediyê vîn û inisiyatîfa rêxistinî ya Lenînîst e di 

wêneya giştî ya şoreşan de ligel hemû êrîş û xerabûnan jî cihê 

Eniya Partiyê heye. Hewldanên wiha yên taktîkî, bi dubendiya 

oportunîzm û şoreşgeriyê re ji hev cuda dibin. 

Avakarên MLSPB’yê yên ku jê bawer bûn ku parastina 

bîrdoziyekê incex bi jiyandina wê ya pratîkî pêkan be, dîtin ku 

derdorên din niyeteke wan a wiha tune ye, piştî hewldanekê berê 

xwe dan avakirina rêxistinê. 

Di wê merhaleyê de rast hate dîtin ku ne bi navê Eniya 

Partiyê, lê bi navê THKP-C/MLSPB’yê xebat werin meşandin. 

Hate payîn ku pratîka MLSPB’yê wê di nava demê de 

sempatîzan û beşên jidil ên Eniya Partiyê jî tevbigerîne û ji bo 

vê jî hate fikirîn ku di merhaleya ku potansiyel were ser hev û 

şer pêş bikeve de nav were guhertin. Û di sala 1975’an de 

avakirina MLSPB’yê pêk hat û bernameya têkoşînê ya pêvajoyê 

diyar bû. 
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MLSPB, Şoreşa Gel a Demokratîk a dij-emperyalîst û dij-

olîgarşîk armanc dike. 

MLSPB, navendîbûna demokratîk ji xwe re dike bingeh û ji 

jor ber bi jêr ve xwe birêxistin dike. 

MLSPB, Stratejiya Şerê Leşkerî yê Polîtîkbûyî dişopîne. 

MLSPB, weke rêbaza sereke ya Stratejiya Şerê Leşkerî yê 

Polîtîkbûyî, propogandaya çekdarî dimeşîne. 

MLSPB, armanc dike ku bi awayekî berfireh di nava têkilî û 

kanalên girseyî yên legal û nîv legal de cih bigire û ji destpêka 

avabûna xwe ve van rehên xwînê yên şoreşê dihûne. 

MLSPB, ji yekitiya serokatiya polîtîk û leşkerî bawer dike. 

MLSPB, rêxistineke enternasyonalîst e û piştgiriya bi gelên 

cîhanê re, di bernameya wê de cihekî girîng digire. Lê 

hevbendiyên xwe li ser bingeha baweriya ji hêza xwe, 

serxwebûn û rêzê pêş dixîne. 

Di dirêjahiya Şerê Gel ku wê ji merhaleyên parastina 

stratejîk, hevsengiya stratejîk û êrîşa stratejîk derbas bibe de, di 

riya ku têkoşîna gerîla vedike de, têkoşîna aborî, demokratîk û 

bîrdozî tê meşandin. 

MLSPB, armanc dike di hemû endam û xebatkaren xwe de 

çand û şêwazê xebatê yên sosyalîstên şervan ava bike. 

MLSPB, veşartîbûnê ji xwe dike bingeh û avaniya xwe ya 

rêxistinî wiha pêş dixe. Lê girîngiyê dide rêbazên herî vekirî yên 

xebatê û têkiliyên bi derdorên şoreşger, demokrat û pêşverû. 

MLSPB, bi pratîkên welatên ku şoreşa xwe pêk anîne, 

dewlemend dibe. Lê tu welatî ji xwe re nake mînak. MLSPB, li 

gorî bîrdoziya THKP-C’yê ya li gorî avaniya siyasî, aborî, 

civakî, dîrokî û çandî ya welatê xwe pêş ketiye, şer dike û hewl 

dide vê bîrdoziyê pêş bixîne. 
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MLSPB, di Tirkiyeya ku mêtîngeha nû ye de, di mercên 

faşîzma berdewam de, di têkoşîna serxwebûn û sosyalîzmê ya 

gel de, baldar e ku tenê dijminên xwe yên rastîn deyne pêşberî 

xwe. 

Di nava du konferansan de avaniya herî rayedar a MLSPB’yê, 

Komîteya Navendî ye. Têkiliyên yêkîneyên kadroyan ên ku ji 

endamên MLSPB’yê pêk tên û berendamên kadrotiyê, 

sempatîzanên çalak û alîgiran, li gorî rêziknameya MLSPB’yê 

têne sererastkirin. 

THKP-C/MLSPB’ya ku piştî avabûna xwe ya di sala 1975’an 

de bi rêzeçalakiyan hebûna xwe ji raya giştî re ragihand, di 

xebatên legal û nîv legal de navê “Rizgariya Şoreşger” bi kar 

aniye. 

MLSPB, weke avaniya herî rayedar di çarçoveya Komîteya 

Giştî de Konferansên xwe pêk anîne. 

THKP-C/MLSPB 

ENIYA PARTIYA RIZGARIYA GEL A TIRKIYEYÊ/YEKÎNEYA 

PROPOGANDAYA ÇEKDARÎ YA MARKSÎST, LENÎNÎST 
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JI GELÊN ME Û RAYA GIŞTÎ YA ŞOREŞGER RE 

Di serî de emperyalîzma Amerîkayê, xulamê wê olîgarşiya 

Tirk û dewletên hevkar ên faşîst ên weke Erebistana Siûdî, Qatar 

û İsraîl, jib o berjewendiyên xwe, bi polîtîkayên hovane 

dixwazin Rojhilata Navîn sererast bikin. Eniya hevkar a 

emperyalîst a ku di vê çarçoveyê de çeteyên DAIŞ’ê ava kirin û 

xwedî kirin, her cûre alîkariyê didin van çeteyên faşîst û dibin 

hevkarê komkujiyeke din. 

Bi destê hêzên emperyalîst ên ku Mafê Diyarkirina Çarenûsa 

Xwe ya Neteweyannapejirînin û bi destê pêlîstokên wan û 

partiya serdest a olîgarşiyê AKP’yê, lêyîstokên xwe yên qirêj 

derdixin hole. Gelê leheng ê Kobanê, li hemberî DAIŞ’a ku ji 

hêla AKP’yê ve tê destekkirin li ber xwe dide. Lê olîgarşiya 

dewleta Tirk, bi biryar e ku wan ji komkujiyê derbas bike. Sê 

aliyên Kobanê hatiye dorpêçkirin, dewleta Tirk jî leşkerên xwe 

ji deriyê Murşîdpinarê vekişandin û ev qad ji DAIŞ’ê re hiştin 

da ku dorpêçkirina Kobanê ya ji çar aliyan ve, hêsantir bibe. 

Ligel van lêyîstokên qirêj jî gelê Kobanê, bi pêşengiya YPG û 

YPJ’yê bi lehengî li ber xwe dide. 

Di nava sînorên welatê me de jî, pêkutiya pergala olîgarşîk û 

faşîst her roj tundtir dibe. Hikûmeta ku li hemberî berxwedana 

gelê me ya di vê mijarê de hemû amûrên tundiyê xistin meriyetê, 

li Kurdistanê jî reweşa awarte ragihand. Gel, rewşa awarte yak 

u ji hêla hikûmetê ve hatiye ragihandin nas nekir û doh, di 

dirêjahiya rojê de çalakiyên xwe berdewam kirin. Li hemû bajar, 

navçe, tax û kolanên Kurdistanê gel, bênavber çalakiyan dike û 

dibêje Kobanê ne bi tenê ye. AKP, bi leşker, polîs û dûvikên xwe 

hizbûl-konrayê re bi çekan êrîşî gel dike. Kontrayên dewletê yên 

DAIŞ’î yên polîs, 23 hemwelatiyên me qetil kirine. 
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Gelê me di serî de li Kurdistanê, li seranserî welat 

berxwedaneke bi rûmet dimeşîne û her derê dike Kobanê. Gel 

drûşmeya “her der Kobanê, her der berxwedan” diqîre. Ev şerê 

hebûnê yê mezin ê ku bi milyonan mirov beşdar bûne, ji niha de 

mohra xwe li dîrokê xistiye û geşadanên ku pêk tên nîşan didin 

ku di serî de Tirkiye, hesabên Kobanê yên gelek hêzên 

navneteweyî û herêmî xera bûn. 

Roj, ew roj e ku ji bo Kobanêya ku di binê êrîşa çekên giran, 

tank û topan de ye, em derkevin kolanan. Roj, ew roj e ku em ji 

hevkaran û ji herkesên ku bi wan re tevdigerin hesabê bipirsin. 

Ev şer, şerê me ye! 

BIJÎ BERXWEDANA ME YA ROJAVA Û KOBANÊ 

BIJÎ HEVGIRTIN Û BIRATIYA GELAN 

8’ê Cotmeha 2014’an 

MLSPB/ENIYA ŞOREŞÊ 
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KOBANÊ SEMBOLA ROJAVA YE 

Di dirêjahiya dîrokê de gelên şoreşger, li hemberî zilm û 

mêtîngeriyê bûne pêşengên çanda berxwedanê. Emperyalîzm û 

xulamên wê yên hevkar bi hemû derfetên xwe û bi çekên xwe yên 

teknolojiya bilind polîtîkayeke li dijî mirovahiyê dimeşînin, lê vîn 

û wêrekiya şoreşger, her tim van polîtîkayan vala derdixîin. 

Gelê Kurdistana ku sînorên wê hatine parçekirin; çand, 

nasname, ziman û hişmendiya wê li çar parçeyan ji hev de hatiye 

xistin şiyar bûye û bi vê şiyarbûnê re hemû gel rabûne ser piyan. 

Çawa ku me li Stalîngrad, Filistîn û Vîetnamê çogên emperyalîzm, 

siyonîzm û faşîzmê dan erdê, îro jî em li Rojava rastiya şênber a 

hêviya şoreşa cîhanê û girêdana serkeftinê dijîn. 

Şoreşa Rojava, di heman demê de asta herî bilind a hevgirtina 

enternasyonalîst e. Kobanê, meşaleya berxwedana gelên bindest ên 

ku naxwazin di binê nîrên emperyalîzmê de bijîn e; Kobanê, rewşa 

herî şênber û pratîka herî berxwedêr a serhildana li dijî zilm û 

mêtîngeriyê ye; Kobanê, dilê şoreşa cîhanê ye ku li Rojhilata Navîn 

hemû leyîstok vala derxistine. Kobanê, sembola Rojava ye. 

Ji ber vê yekê gerîlayên MLSPB/ENIYA ŞOREŞÊ, çawa ku li 

eniyên şer ên Rojava çek hildabûn, di refên berxwedana Kobanê de 

jî bi heman biryardariyê cihê xwe girtin. Em bi rêhevaltiya bêsînor 

a hevgirtina şoreşgerî û vîna Eniya Partiya ya Rêber Mahir Çayan, 

banga şer û serkeftinê li gelê xwe dikin ku em di nava refên 

MLSPB/ENIYA ŞOREŞÊ de ala sor a sosyalîzm û 

enternasyonalîzmê bilind bikin û hevgirtina şoreşgerî pêl bi pêl 

mezin bikin. 

BIJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! 

BIJÎ ENIYA ŞOREŞÊ YA ROJHILATA NAVÎN! 

HETA RIZGARIYÊ ŞER! 

26 ARALIK 2014 

MLSPB/ENIYA ŞOREŞÊ 
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DOH BEKAA, ÎRO KOBANÊ 

Şervanên MLSPB/ENIYA ŞOREŞÊ ên ku bi navê Yekîneya 

Propogandaya Çekdarî ya Betul Altindal : “Di salên 70’î de 

Newala Bekaa’yê çi be, îro jî Kobanê tê heman wateyê. Kobanê, 

dilê şoreşa cîhanê ye û YPG jî bûye xala destpêkê û deriyê 

şoreşan. Kobanê, ji bo me xala hêviyê ya sosyalîzmê ye”. 

“Em dema ku di çarçoveya şoreşa Tirkiyeyê detêkoşînê 

dimeşînin, ji bo ku di asta gelemperî de Eniyên ku şoreşa 

Rojhilata Navîn biafirînin saz bikin, li Kobanê ne”. 

Şervanên MLSPB/ENIYA ŞOREŞGER gotinên xwe wiha 

domandin: “Li Kobanê rêxistinên din ên ku ji tevgera şoreşger 

hatine jî hene. Em li vir li gel hev in û em di heman eniyan de 

şer dikin. Ev gelekî girîng e, lewra em hertim dibêjin; yekitî ne 

li ser maseyan, lê di qada şer de ava dibe. Berxwedana Kobanê 

kir ku gelên ku ji hêla nêzîkatî û hişmendiya netewperest û 

faşîzan ve dûrî hev diketin, bûn yek. Ev berxwedan, veguherî 

hêviya gelên Tirkiyeyê jî. Em jî weke şoreşgeran, em ê bibin 

çîmentoya têkoşîna hevpar a gelan. 

Gezî, provaya şoreşê bû; Kobanê jî ew qad e ku wê ev şoreş 

lê pêk were û belavî hemû Tirkiye û Rojhilata Navîn bibe. Divê 

herkes zanibe ku berxwedana Kobanê, têkoşîna rastîn a gelan e. 

Ne gengaz e ku mirov li hemberî vê şoreşê bêhelwest bimîne. 

Li vir Kurd, Ermenî, Ereb, Suryan û Tirk bi hev re têdikoşin. Me 

li pey xwe gelek şehîd hiştin; hemû, şehîdên me ne. Hemû, di 

nava şehîdên dîroka şoreşa cîhanê de cihê xwe girtin. Ez jî weke 

kesekî Tirk difikirim hebûna li vir, ji bo têkoşîna hevpar a gelan 

û paşeroja azad, peywir û berpirsyariyek e. 

Berxwedana Kobanê û Şoreşa Rojava, şoreşeke rastîn pêşkêşî 

me kir û tiştê diket ser milên me jî ew bû ku divê me ev şoreş 
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parastiba û li kêleka wê cihê xwe girtiba. Em berxwdana hevpar, 

niha li vir dimeşînin. Em hewl didin ku bi tevgerên şoreşger ên 

Tirkiyeyê re mil bi mil bimînin. Ew yekitiya ku me nikaribû em 

li ser maseyê pêk bînin, em niha li vir pêk tînin. Em hevrêyên 

xwe yên endamên tevgera şoreşger a Tirkiyeyê yên ku li vir 

şehîd ketin, bi bîr tînin. Ew, ji bo me bûn sembola hevgirtinê. 

Heta Rizgariyê Şer! 

02/ 01/ 2015 

MLSPB/ENIYA ŞOREŞÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

ENIYA ŞOREŞÊ YA YEKBÛYÎ YA HÊZÊN DIJ-

EMPERYALÎST Û DIJ-MÊTÎNGER A LI DIJÎ 

FAŞÎZMÊ 

Di heyama nû ya dîrokî de şoreş û dij-şoreş, li ser bingeha 

tundî û tundiya dijber, ji nû ve ji hev cuda dibin û cihên xwe 

diyar dikin. Em di kêliyeke dîrokî ya çalak de ne. Di qada 

navneteweyî de têkiliyên hevbendiyê yên polîtîk û leşkerî kêm 

zêde diyar dibin, lê ev yek li ser bingeheke gelekî lerzok û lawaz 

pêş dikeve. 

Piştî hilweşandina pergala sosyalîst, DYA û ramangerên 

post-modern gotin ku “serdema şoreşan” hatiye girtin, 

“proleterya, xwe ji dika dîrokê daye alî”. Her wiha DYA’yê li 

ser asta herêmî, ji dijberên xwe yên din ên emperyalîst, bi 

dagirkirina 1’emîn a Kendavê re bi weşana zindî ya CNN’ê 

ragihand ku ew împaratorê pergala nû ya cîhanê ye. Lê komên 

din ên emperyalîst û sermayedar him statukoya ku beriya sala 

1990’î hatibû avakirin him jî hegemonyaya ku DYA’yê li ser 

asta navneteweyî û herêmî ragihandibû nepejirandin. Lê piştî 

êrîşa 11’ê Îlonê, DYA’yê li gorî konsepta yekalîbûn û hêzdariyê, 

plansaziya xwe ya Rojhilata Navîn a Berfirehbûyî û Mezin xist 

meriyetê. 

Bi dagirkirina Iraqê re, hêzên din ên hegemonîk, bi riya 

pêlîstokên xwe yên herêmî, xwe dîsa çalak kirin û li hemberî 

hêza hegemon a cîhanî û konsepta wê ya yekalîbûn û hêzdariyê 

dest bi pêngavan kirin. Heta hin caran pêlîstokên xwe yên tetîk-

kêş dan aliyekî, ew bi xwe daketin qadê û ji bo erdnîgariyên ku 

hatine parvekirin ji nû ve werin parvekirin, dest bi şerên 

hegemonîk kirin. Bi kurtasî avakarên leyîstokên emperyalîst û 

pêlîstokên wan ên hevkar û faşîst, di destpêka sedsala 20’emîn 
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de li ser asta navneteweyî dixwazin statukoya ku wan bi xwe ava 

kiriye ji nû ve biguherînin û sînorên ku wan bi xwe xêz kirine ji 

nû ve xêz bikin û herêma me dîsa parve bikin. Tevahiya van 

geşedanan û nakokî û şerên di navbera hêzên emperyalîst de, di 

20-25 salên dawî de derketine holê. Di vê çarçoveyê de em di 

nava pêvajoyeke bi qeyran û çalak de ne ku tê de nakokî û şerên 

di navbera hêzên emperyalîst de her ku diçe xurt dibin û 

parvekirineke nû ya emperyalîst pêk tê. 

Dixwazin gelên me jî bêjin qey ji derveyî pergala emperyalîst 

û sermayedar şoreşek nikare were lidarxistin û heke li dar 

bikevejî wê nikaribe li ser piyan bimîne. Van hêzan, serhildanên 

gel ên ku li Rojhilata Navîn û erdnîgariya Ereban de derketin 

holê û pergalên hevkar û faşîst ên Ereb hilweşandin, weke 

“buhara Ereban” berovajî kirin û ji bo berjewendiyên xwe 

veguherandin. Û gavaev şoreş nebûn aligirên hêzeke 

emperyalîst jî li hemberî wan, çeteyên DAIŞ’ê yên olperest û 

nijadperestên Ereb ên ku piştî 1945’an di kemera kesk de 

hatibûn avakirin û li Efxanistan û Çenenistanê li dijî pergala 

sosyalîst dihatin bikaranîn, dixistin meriyetê. Îro jî li Tirkiye, 

Kurdistan û Rojhilata Navîn, dinavbera hêzên emperyalîst de 

şerê ji nûve parvekirin û hegemonyayê, li ber çavê me rû dide. 

Îro jî nakokiyên di navbera hêzên emperyalîst de ji hêla 

tevgera azadiyê ve hatin nirxandin, vîna şoreşger a gelê Kurd 

derket holê û li Rojava şoreşek pêk hat. Çeteyên DAIŞ’ê yên ku 

pergalên hevkar û faşîst ên Tirk û Ereb piştgiriya wan dikirin ji 

Rojava hatin avêtin û şoreş pêk hat. Bi vî awayî serdema şoreşan, 

di destpêka sedsala 21’emîn de di kesayeta gelê Kurd de derket 

holê. 

Bingeha polîtîk-pratîk a têkoşîna enternasyonalîst a ku bi 

şoreşa Rojava re pêk hat û bi berxwedana Kobanê re 

taybetmendiyeke herêmî û navneteweyî li xwe bar kir, li ser asta 

herêmî û cîhanî bi awayekî şênber pêk hat. Jixwe şoreşgerên 
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herdu welatan, li qada pratîkê hevbendî û yekitiya 

enternasyonalîst pêk anîbû. Ji ber vê jî divê em weke şoreşgerên 

Tirkiye û Kurdistanê û Rojhilata Navîn, van hewldanên yekitî û 

hevalbendiyê, li ser asta herêmî û li gorî tevlêkirina şoreşgerên 

welatên din jî binirxînin. Li Rojava ne tenê vîna gelê Kurd a 

şoreşger derketiye holê, her wiha vîna hemû gelên Rojhilata 

Navîn a şoreşger derketiye holê. 

Hêzên emperyalîst û mêtîngerên faşîst ne tenê şoreşa herdu 

welatan û gelên herdu welatan dikin armanc, her wiha hemû 

gelên Rojhilata Navîn dikin armanc. Tevahiyan van geşedanên 

dîrokî û şert û mercên heyî, ji hemû serdemên dîrokî zêdetir, di 

vê demê de bingeha şoreşeke herêmî ava dikin. Peywira me ew 

e ku em xelekeke yekitiyê ava bikin ku van derfetên dîrokî di 

herdu eniyan de û li seranserî Rojhilata Navîn bikin yek. 

Li aliyê din armancên stratejîk û rêbazên taktîkê yên şoreşên 

Tirkiye û Kurdistanê ji hev cuda ne. Bêyî ku em nêzîkahiya “du 

welat-du şoreş” paşguh bikin, pêwîst e ku em di çarçoveya 

pirsgirêkên şênber û rojane yên welat û gelê xwe de li gorî rojeva 

şoreşê, hevbendiyên polîtîk û pratîk ava bikin. 

Welatê me di binê dagirkerî û “mêtîngeriya veşartî” ya 

emperyalîzma Amerîkan de ye. Kurdistana Bakur jî di binê 

dagirkerî û “mêtîngeriya aşkere” ya dewleta Tirk a faşîst de ye. 

Ev rastî, dikin ku peywir û berpirsyariyên şoreşgerên herdu 

welatan ji hev cuda bin. Berpirsyariya me ew e ku em 

emperyalîzmê ji welatê xwe biqewitînin û çerxên zordariyê yên 

ku xayînên hevkar ew ava kirine, bişkînin. Her wiha em 

tevgereke enternasyonalîst in û li ser asta herêmê, em parçeyeke 

ji eniya şoreşê ya Rojhita Navîn in. 

Yekitî û hevbendiyên ku şoreşa Tirkiyeyê, weke peywireke 

sereke û rojane nanirxînin; xwe weke hêza sereke ya şoreşa 

Tirkiyeyê birêxistin nakin; nakokiyên gelên Tirkiyeyê yên bi 

pergala heyî re, li ser bingeha tundîûzora şoreşger venaguherînin 
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pevçûnê; bi peywir û berpirsyariyên şoreşger ên vê kêliya dîrokî 

nahisin û li gorî vê pratîka polîtîk û leşkerî pêş naxînin, nikarin 

têkoşîna hevpar a gelên me pêş bixînin. 

AKP’ya ku pêlîstoka siyasî ya olîgarşiya dewleta Tirkiyeyê 

ye, ji 24’ê tîrmehê û şûn ve pêvajoya ku navê “çareseriyê” lê 

dikir, danî aliyekî û li Bakurê Kurdistanê hêzên xwe yên leşkerî 

yên dagirker, bi temamî xist meriyetê. Li aliyê din jî bi alîgirên 

xwe yên faşîst ên Ereb ên hevkar re jî, li hemberî gelên Rojhilata 

Navîn, polîtîkayên xwe yên berfirehbûnê, weke vebijêrkeke 

polîtîk û leşkerî nû kirin. Ji ber van sedeman, ji eniya Tirkiyeyê 

bi qasî ku em li hemberî yekdestên hevkar û fînansker, têkoşîna 

gelê xwe yê kedkar mezin bikin, em ê karibin berpirsyariya xwe 

ya li hemebrî şoreşa Kurdistanê û gelên wê yên kedkar bi cih 

bînin. 

Di çarçoveya van şert û mercên dîrokîû geşedanên polîtîk û 

leşkerî de divê ji yekitî û têkiliyên berê zêdetir, li gorî amûrên 

zor û tundiya şoreşger, li dijî emperyalîzmê û dijminê hevpar ê 

mêtînger û faşîst, bergeheke nû ya têkiliyên yekitî û hevbendiyê 

yên ku rojeva wan şoreş e bikevin meriyetê. Li ser bingeha 

nîşandana vîna gelên me, divê li dijî faşîzmê hemû hêzên 

şoreşger, sosyalîst û demokratîk bikevin nava seferberiyê û bi vî 

awayî bikevin rojeva gelên me. 

Tirkiye, Kurdistan û Rojhilata Navîn ketine nava pêvajoya 

şoreş û dij-şoreşê. Pêwîst e ku mewziyên ku li van qadan hatine 

bidestxistin, hemû tecrubeyên xwe li ser bingeha zor û tundiya 

şoreşger birêxistin bikin. Pêwîstiyeke şênber e ku rastiyên siyasî 

werin vegotin; cudahiya di navbera “çepgiriya” nava pergalê û 

eniya şoreşger de, di her gavê de were zelalkirin û hevbendiyeke 

ku serkeftinê pêk bîne were avakirin. Peywira me ya dîrokî ew 

e ku divê em li hemberî dijminê hevpar, herdu gelan bînin cem 

hev û li ser bingeha yekitiyê, eniyeke gelan a rewa, milîtan û 

radîkal ava bikin û vê yekitiyê pêşkêşî gelên xwe bikin. 
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Di vê çarçoveyê de em ê her roj rastî veqetandinên ji tiştên 

heyî û lêgerînên nû werin. Li welatê me vebijêrka çekdarî ya 

şoreşger ji nû ve dikeve meriyetê; derdorên şoreşger ên jidil jî 

helwesteke baldar û biendaze nîşan didin, lê di heman demê de 

ketine nava bendewariyekê jî. Em bi peywirên demeke wiha re 

rûbirû ne. 

Li ser vê bingehê ew berpirsyariya dîrokî li ser piyê me ye ku 

li hemberî emperyalîzm, mêtîngerî û faşîzmê pêwîst e em vîna 

gelên xwe derxin holê; yekitiya gelan, bi derbên pêşeng, 

veguherînin vebijêrkekê û eniya yekbûyî ya şoreşger, li ser 

bingeha polîtîk û pratîkê ji nû ve ava bikin û çalak bikin. 

Ji ber vê yekê jî peywira me ew e ku ji bo li hemberî 

emperyalîzmê serxwebûn û li hemberî faşîzmê azadî pêk were 

divê em li herdu eniyan û li seranserî Rojhilata Navîn, eniya 

yekbûyî ya şoreşger ava bikin ku hevkarî û hevbendiya polîtîk û 

pratîk pêk bînin. 

BIJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM! 

BIJÎ ENIYA ŞOREŞGER A ROJHILATA NAVÎN! 

THKP-C/MLSPB 

14’ê Sibata 2016’an 
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JI GELÊN TIRKIYE Û KURDISTANÊ RE 

Bi darbeya dijber a ku di dema hewldana darbeya leşkerî ya 

15’ê Tîrmehê û piştî pêk hat re, li hemberî gelên me pêla êrîşê 

hate destpêkirin. Kesên ku xwediyê pergala li dijî gelan û faşîst 

in, bi hevpeymana Yenîkapiyê re ragihandin ku ew, di 

konsepteke nû ya êrîşê ya topyekûn û dij-şoreşger de bûne yek. 

Ev kes, dixwazin li Tirkiyeyê karkeran, kedkaran, rewşenbîran, 

gelê Kurd û hemû hêzên şoreşê û demokrasiyê bi zagonên 

awarte yên darbeyê bipeçiqînin. Bi vî awayî vê propogandayê 

dikin ku gelên Tirkiyeyê bê vebijêrk û bê alternatîf in. 

Bi hevbendiya Yenîkapiyê ya dij-şoreşger re kesû generelên 

ergenekonî û faşîst ên weke Agar, Çîller û Kuçuk ên ku avakarên 

konsepta şer a qirêj a salên 90’î ne anîn ser kar; li Bakurê 

Kurdistanê bi destê artêşa dagirker û darbeker li Cizîrê, Geverê 

û Sûrê û li gelek bajarên din komkujî pêk anîn û şerê mêtîngeriyê 

bilind kirin. 

Li Rojava jî artêşa Tirk a tetîkkêş û dagirker a ku destûr ji 

hêzên hegemonîk girtiye, kete dewsa çeteyan û bi hêsanî 

Cerablûs dagir kir. Bi vî awayî dewleta faşîst a Tirkiyeyê, 

ragihand ku ew bi awayekî rasterast aliyeke şerê Rojhilata Navîn 

e. bi vî awayî li aliyekî êrîşî gelên kedkar ên Tirkiye û Bakurê 

Kurdistanê dikin û li aliyê din jî xeyal dike ku yekîtiya şoreşger 

a gelên Rojhilata Navîn a ku desthilatdariya rejîmên paşverû û 

hevkar ên Erebî dihejîne û li Rojava jî li ser bingeheke şoreşger 

û demokratîk pêk hatiye asteng bike. Tirkiye bi vî awayî ketiye 

nava pirika Rojhilata Navîn. 

Lê ev hewldan vala ye. Wê gelên kedkar ên Tirkiye, 

Kurdistan û Rojhilata Navîn, li ser bingeha yekitiya demokratîk 

a gelên Rojhilata Navîn û bi endamên Tevgera Şoreşger a 

Yekbûyî re bersiveke bi biryar bidin xwediyên pergala Rojhilata 
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Navîn a statukoparêz, hevkar û dijminê gel. Hevrê Muhammed 

Arslan jî pergala heyî ya Rojhilata Navîn nepejirand û bû yek ji 

endamên Tevgera Şoreşê ya Yekbûyî ya Gelan û di encama êrîşa 

hewayî ya artêşa şer a dij-şoreşger de li çiyayê Kurdistanê yên 

ku tê de agirê azadiyê pê dikeve, şehîd bû. 

Hevrê Muhamed Arslan, li Rojava weke şervanekî Eniya 

Partiyê, tev li Tabûra Azadiyê ya Enternasyonalîst bû. Bi vî 

awayî tev li pêngava Şehîd Rûbar Qamişlo bû û di yekbûna 

kantonên Kobanê û Cizîrê de ala Eniya Partiyê, weke 

şoreşgerekî enternasyonalîst bilind kir. Bi vî awayîü bi avabûna 

Tevgera Şoreşê ya Yekbûyî ya Gelan re bêtir berpirsyarî girt ser 

milên xwe û tev li nava pêşengên têkoşîna şoreşger bû. 

Gerîlayê THKP-C/MLSPB’yê hevrê Muhammed Arslan 

(Kadir Tandoğan), di 2014’an de tev li nava refên rêxistinê bû û 

di çalakiyên milîsan ên herêmî de cihê xwe girt. Piştî ku Şoreşa 

Rojava pêk hat û hêj berxwedana Kobanê didomiya, di dawiya 

nîsana 2015’an de bi hevalê xwe yê taxê, dost û hevrêyê xwe 

Alper Çakas re gava xwe avêt axa Rojava. 

Hevrê Muhammed Arslan, di avakirina gerîlayên bejahiyê ya 

Partiya xwe de, weke gerîlayekî pêşeng hate peywirdarkirin. 

Muhammed Arslan, di 5’ê Tebaxa 2016’an de di encama êrîşa 

hewayî ya artêşa darbekar û faşîst a Tirkiyeyê de li çiyayên 

Kurdistanê şehîd bû. 

Eniya şoreşê ya Rojhilata Navîn, li dijî xwediyên pergala 

Rojhilata Navîn a statukoparêz û hevkar, bi awayekî şênber li 

Rojava pêk hat û bi ragihandina Tevgera Şoreşê ya Yekbûyî ya 

Gelan re jî bêtir şênber bû. 

Weke Tevgera Şoreşê ya Yekbûyî ya Gelan em ê helwesta 

enternasyonalîst a ku Sevda Çagdaş, Alper Çakas, Ebû Leyla, 

Eylem Ataş û gelek şoreşgerên din li Rojava pêk anîne, 

bidomînin. Heta ku li ser bingeha wekhevî, azadî û demokrasiyê, 
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rizgariya gelên Tirk, Kurd, Ereb û gelên din pêk were, em ê 

têkoşîna xwe ya enternasyonalîst a şoreşger bidomînin. 

Gelên Tirkiyeyê, gelên Kurdistanê û gelên din ên bindest, ne 

bêalternatîf in. Mewziya şoreşger, tevgera şoreşê ya yekbûyî ya 

gelên me ye. 

Weke HBDH’yê em ê di şexsê hevrê Muhammed Arslan de 

ala hemû şehîdên şoreşê li Tirkiye, Kurdistan û Rojhilata Navîn 

pêl bi pêl bilind bikin. 

Hevrê Muhammed Arslan Nemir e! 

Bijî Şerê Azadiyê yê Gelên Me! 

7’ê Îlona 2016’an 

HBDH-KOMÎTEYA RÊVEBIR 
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WÊ BERXWEDANA GELÊ FILISTÎNÊ, PAŞEROJA 

QUDUSÊ DIYAR BIKE 

Nakokî, pevçûn û şerê parvekirinê yê nû yên di nava hêzên 

emperyalîst de li ser asta herêmê ketiye meriyetê; li hemberî 

Sûriyeyê, destwerdana Amerîkayê dest pê kiriye; dewleta Tirk a 

faşîst jî li gorî berjewendiyên Amerîkayê dixwaze bi DAIŞ’ê re 

rejîma Sûriyeyê hilweşîne û xeta Behra Spî, bi Israîlê re li 

hemberî Îranê “biparêze”. Biryara serokê Amerîkaya 

emperyalîst, encama vê xwestekê ye. 

Bi vî awayî serokê dewleta Tirk a faşîst Tayyîp Erdoxan, 

ketiye nava wan xeyalan ku mafê diyarkarina çarenûsa xwe ya 

neteweya Kurd asteng bike û rist û insiyatîfa ku winda kiriye, ji 

nû ve bi dest bixe. Dewleta Tirk a faşîst, rêveberiya çeteyên El-

Nûsra û DAIŞ’ê dike û êrîşî gelê Rojava dike. Lê gelê Kurd vîn 

û berxwedana xwe pêk anî û serkeftina diyarkirina paşeroja xwe 

bi dest xist. 

Emperyalîzma Amerîkayê, bi dûv wê planê bû ku piştî 2011’ê 

dagirkirina Sûriyeyê dest pê bike û bi vî awayî li ser Behra Spî 

venêrîna xwe saz bike û hegemonyaya xwe, bi hêzên din bide 

pejirandin. Emperyalîzma Amerîkayê, li aliyê din jî di çarçoveya 

hêmanên Wîlson de vîna gelan û mafê diyarkirina çarenûsa xwe 

ya gelan di destê xwe de bigire. Lê ev planên ku di nava 7 salan 

de li navendên emperyalîst hatine avakirin û biryarên ku hatine 

dayîn, li vîna gelan qelibîne û têk çûne. 

Di nava van 7 salan de Israîla siyonîst a ku di çavê gelên 

Rojhilata Navîn de xwedî naveke xerabe ye û weke tevneke 

sûcan tê şermezarkirin, xwe di kemînê de veşartiye û li bende 

dema xwe ya tevgerê maye. Dema ku planên hegemonyaya li ser 

Behra Spî ya emepryalîzma Amerîkayê û tetîkkêşê wê olîgarşiya 
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dewleta Tirk a faşîst, rastî vîna gelan hat û têk çû, ew dema ku 

Israîl li bendê bû hate ber wê. 

Niha dor hatiye dûvikê Amerîkayê yê li Rojhilata Navîn, 

Israîlê. Ne jixwe ye ku di demeke ku pevçûnên hêz û 

hegemonyayê yên emperyalîst li Behra Spî asê man de ev 

biryara Qudusê hate îmzekirin. Bi vê biryarê re dixwazin di 

kesayeta gelê Filistînê de biryara rizgariya neteweyî û şoreşger 

a demokratîk û şoreşger a gelê Ereb û gelên Rojhilata Navîn 

asteng bikin û bi vî awayî dagirkeriya xwe bidomînin, lê ev 

hewldaneke vala ye. Di çavê gelên me de tu wateya biryara 

Qudusê tune ye. 

Wê gelên Filistînê, gelên Ereb, Tirk, Kurd û hemû gelên 

kedkar ên Rojhilata Navîn, enî û xeleka berxwedanê ya Rojhilata 

Navîn mezin bikin û maf û biryara diyarkirina çarenûs û paşeroja 

xwe ya gelan diyar bikin. 

BIJÎ XELEKA ŞOREŞGER A ROJHILATA NAVÎN 

HETA RIZGARIYÊ, ŞER 

11/12/2017 

THKP-C/MLSPB 
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ÊRÎŞA LI DIJÎ EFRÎNÊ WÊ RASTÎ BERXWEDANA 

GELÊN SÛRIYEYÊ WERE 

Bi rojan e ku tê nîqaşkirin bê ka wê dewleta faşîst a Tirk li 

hemberî Efrînê operasyona dagirkeriyê pêk bîne ya na. Her wiha 

tê nîqaşkirin ku heger dagirkerî dest pê bike wê dewleta faşîst a 

Tirk rastî çi were, wê encam çi be û hwd. 

Bêguman him hêzên şoreşger him jî dij-şoreşger van xalan 

dinirxînin ku wê hêzên emperyalîst, tevgera dagirkeriyê ya 

dewleta Tirk erê bikin an na; yan wê kîjan hêza emperyalîst vê 

operasyonê erê bike; yan jî wê ev operasyona dagirkeriyê, bi kêrî 

kê were. 

Tiştê ku hêzên şoreşger pê mijûl dibin jî ew e ku, wê çi 

destkeftiyên gelên me çêbibin. Lewra pirsgirêk ne ew qada biçûk 

a bi firehiya 35 km û dirêjahiya 55 km’yî ye. Divê herkesên 

biaqil bi vê pirsê mijûl bibin û bersiva wê bidin. Hêzên 

emperyalîst û serokkomarê dewleteke ku dijminahiya wê ya li 

hemberî neteweya Kurd hatiye çespandin, ji bo ev qada biçûk 

dixwazin xwe û hemû welatê Tirkiyeyê biavêjin nava agir. Ev, 

dînitiyeke şîzofreniyê ye. 

Em bêjin ku wê artêşa Tirk a ku pêlîstoka NATO’yê ye, li 

hemberî Efrînê dest bi êrîşekê bike; bila li eniya Tirkiyeyê hemû 

hêzên şoreşger, sosyalîst û demokrat, karker û gelê me yê kedkar 

li gorî wê girîngiyê tevbigerin û hewldanên xwe xurt bikin ku 

wê ev şer, ne tenê bi Efrînê re sînordar bimîne û wê bandorê li 

eniya Tirkiyeyê bike. 

Heger pirsgirêk tenê ev qada biçûk bûya, me yê gotiba ku 

Erdoxan har bûye û me yê zêde guh nedaba vê mijarê û jixwe tu 

kes Erdoxan cidî nedigirt jî. Ji ber ku Erdoxan ne xwediyê wê 

giraniyê û hêzê ye ku rojeva cîhanê ewqasî mijûl bike. Erdoxan, 
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tevî xwe, hemû Tirkiyeyê veguherandiye koncala heriyê û heta 

qirika xwe ketiye nav. Êdî pirsgirêk di wê astê de ye ku ew qada 

ku erdoxan lê bi topê dileyîst gelekî mezintir e. 

Amerîkaya emperyalîst a ku dixwaze ji nû ve cîhanê parve 

bike, bi dewleta Tirk a NATO’yê re di serî de gelê Efrînê û 

Sûriyeyê, dixwaze vîn û berxwedana hemû gelên Rojhilata 

Navîn bêbandor bike; dixwaze li gorî berjewendiyên xwe yên 

emperyalîst, erdnîgariya Rojhilata Navîn parçe bike; dixwaze 

rojavayê Behra Spî bi dest bixe; dixwaze li gorî rêgezên Wîlsonî, 

çarenûsa netewe û gelan di destê xwe de bihêle û mêtîngehên nû 

yên ku pê ve girêdayî ne ava bike. Planeke wiha qirêj di meriyetê 

de ye. 

Weke ku tê zanîn, emperyalîzma Amerîkayê, bi destê dewleta 

Tirk, çeteyên qaşo artêşa azad, Cephet el-Nûsra û DAIŞ’ê bi 

rêxistin kirin û ew bera ser Sûriyeyê û Kobanê dan. Di dema van 

êrîşan de Erdoxanê nijadperest gotibû “Kobanê ha ket, ha ket” û 

“Em ê li camiya Emewiyan nimêja înê bikin”. Lê hesabê vî 

bazirganî yê li malê û yê li sûkê li hevdu nehatin. Gelên 

welatparêz ên Sûriyeyê û Kobanê, bi berxwedaneke wiha 

bersiva van êrîşan dan ku wê serokê dewleta Tirk a faşîst ê ku 

rêveberiya van çeteyan dikir, di hemû jiyana xwe de jibîr neke. 

Êrîşa îro ya li hemberî Efrînê jî divê tenê bi berxwedana gelê 

Kurd û gelên Sûriyeyê sînordar nemîne û rastî berxwedana hemû 

gelên Rojhilata Navîn were. 

Êdî Tirkiye, ji pirika Rojhilata Navîn zêdetir, veguheriye 

koncaleke gemarê. Gelên ku di nava pirika Rojhilata Navîn de 

ne xwedî hêviyeke ji bo paşerojê ne, xwedî hêzeke rêxistinkirî û 

çekdar in. 

Peywira ku dikeve ser milên me şoreşeger û welatparêzên 

Tirkiyeyî ew e ku, li hemberî êrîşeke pêkan a dewleta Tirk a 

NATO’yî, divê em li eniya Efrînê û gelên Sûriyeyê cihê xwe 

bigirin. Divê li nava welatê xwe jî em eniya rizgariya gelên 
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Tirkiyeyê, li ser bingeha rêxistin û çekan bînin cem hev û hêzeke 

wiha ava bikin ku hemû hêzên ku li dijî faşîzmê ne 

berxwedaneke bi bandor bimeşînin. Vebijêrkên li derveyî vê 

yekê, tê wateya dûvikbûna faşîzmê. 

BIJÎ ENIYA BERXWEDAN Û ŞOREŞÊ YA GELAN! 

HETA RIZGARIYÊ, ŞER! 

20/01/2018 

THKP-C/MLSPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

HEVPEYVÎNA BI FERMANDARA YEKÎNEYA 

GERÎLAYÊN GUNDEWARÎ YA THKC’YÊ 

Hevpeyvîna rojnamegera Almanî Barbara Kîstler a bi 

fermandara yekîneya gerîlayên gundewarî ya THKC’yê Serpîl 

Şensoy re kiriye 

Barbara Kîster: Ji bo ku we ev pêşniyara me ya hevpeyvînê 

pejirand em spasiya we dikin. 

Serpîl Şensoy: Em jî spasiya we dikin. Beriya ku em bersiva 

pirsên we bidin em şehîdên xwe yên Şoreş û Sosyalîzmê yên ku 

di vê riyê de şehîd bûne û ev derfet ji me re ava kirine ku em vê 

ala pîroz hilgirin, bi bîr tînin û em sozdidin ku em ê ala şoreş û 

sosyalîzmê heta serkeftinê rakin. 

Hûn dikarin xwe bidin nasîn? (Rêxistina xwe, Tevgera 

Yekbûyî ya Şoreşê ya Jinan, nav û paşnavê xwe û cihê we yê 

di nava rêxistina xwe û TYŞJ’yê de) 

Ez fermandara Yekîneya Gerîlayên Gundewarî ya THKC’yê 

(Eniya Rizgariya Gel a Tirkiyeyê) Serpîl Şensoy. Partiya me 

THKP-C di nava heyama dîrokî ya weke tevgera ciwanan a 

68’an tê naskirin de teşe girtiye û di Berfanbara 1970’î de bi 

navê THKP-C’yê ji bo rizgariya gelê me yê karker û kedkar, li 

ser dika dîrokê cihê xwe girtiye. Bi vî awayî li hemberî 

emperyalîzmê û hevkarên wê yên olîgarşîk ên ku hevbendiya 

hevkar û xayînan ava kiriye, di xeta stratejiya şerê leşkerî ya 

polîtîkbûyî de şerekî bênavber daye destpêkirin. Bi vî awayî di 

çarçoveya tundiya şoreşger de li hemberî dijminên karkeran û 

gel, rêzeçalakiyan li dar xistiye. 

Di 30’ê Adara 1972’an de ji bo ku darvekirina Denîz Gezmîş 

û hevalên wî derketine rê, lê li Kizildereyê ji hêla dijmin ve 

hatine dorpêçkirin û di vê dorpêçê de avakarê partiya me Mahir 
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Çayan û 9 hevrêyên wî di şerê bi dijmin re de şehîd bûne. 

Têgihiştina me ya yekbûnê û bingeha me ya vîna bi hêzên 

şoreşger re şerêlihemberî dijmin, li gorî giyan û vîna yekbûnê yê 

vê berxwedana dîrokî ava bûye. Mirov divê vê jî bêje; partiya 

me THKP-C û Mahir Çayan ne tenê ji bo astengkirina 

darvekirinên Denîz Gezmîş û hevalên wî derketine rê; armanca 

sereke ya vê çalakiyê ev be jî dixwestin ku Denîz Gezmîş û 

hevalên wî rizgar bikin û gavên pêşîn ên gerîlatiyê biavêjin, lê 

ev yek pêk nehat. Piştî Kizildereyê partiya me ya ku avaniya wê 

ya rêxistinî belav bû, ji bo ku ji nû ve şer bide destpêkirin xwe 

weke Tevgera Eniya Partiyê, Yekîneya Propogandaya Çekdarî 

Ya Marksîst Lenînîst (MLSPB) ji nû ve birêxistin kir û şerê ku 

sekinîbû, berdewam kir. 

MLSPB him berdewamiya THKP-C’yê ye him jî armanc 

dikir ku piştî darbeya 12’ê Adarê hêzên şoreşger ên ku belav 

bûbûn bîne cem hev. Li gorî vê perspektîfê li hemberî 

emperyalîzmê û faşîzmê heta darbeya 12’ê Îlona 1980’î şer 

kiriye û li hemberî generalên cûntayê yên ku bi Amerîkayê ve 

girêdayî ne yên ku ev darbe pêk anîne, şerê xwe yê çekdarî 

domandiye. Di vî şerê ku heta Pûşbera 1981’ê berdewam kir de 

kadroyên pêşeng ên partiya me Mete Atîla Ermûtlû, Tamer 

Arda, Kadir Tandogan û dehan hevrêyên me şehîd bûne. Di wan 

rojên cûntaya Amerîkanî de li zindanên cûntayê, li hemberî 

faşîzm û yekkirinê, xeta berxwedanê berdewam kiriye. 

Di destpêka salên 1990’î de hevsengiya cîhanî xera bûye û 

têkilî û nakokî ji nûve teşe girtine. Ango 1990, şkestineke dîrokî 

ye. Ev şkestin, him ji bo gelên cîhanê him jî ji bo welatê me û 

Rojhilata Navîn, serdemek nû ye. Di vê heyama dîrokî de partiya 

me di derbarê pêvajoyê de li ser bingeha bîrdozî û polîtîk hewl 

daye bersivan biafirîne û tesbîtên ji bo dema bê bike, lê di warê 

pratîkî de serkeftineke encamgir bi dest neketiye. Di salên 

2000’î de ji bo bihurandina pêvajoya xitimandî ya welatê me, 
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hin gav avêtine ku nûbûna şoreşgerî şênber bike û di warê 

bîrdozî, teorîk û rêxistinî de asteke diyar afirandiye. 

Di sala 2011’an de hêzên emperyalîst destwerdana Sûriyeyê 

kirin û xwestin lingê leşkerî yê Projeya Mezin a Rojhilata Navîn 

bigihêjînin serî. Bi vê destwerdanê re li beşa Rojava ya welatê 

Kurdistanê ku bi sedsalan bûbû mêtîngeha dewletên 

statukoparêz ên Rojhilata Navîn, serkeftina pêşîn a diyarkirina 

çarenûsa xwe ya neteweya Kurd hate bidestxistin. Di wan rojan 

de di şerê vînê yê ku li Kobanê li dijî çeteyên DAIŞ’ê hate dayîn 

de partiya me jî li gorî cewhera xwe ya enternasyonalîst gavekê 

avêt û cihê xwe di şoreşa Rojava de girt. 

Di sala 2015’an de hêzên şoreşger ên Tirkiye û cîhanê di vê 

çarçoveyê de hatin cem hev û Tabûra Azadiyê ya 

Enternasyonalîst ava kir. Partiya me jî endamê avaker û vîna vê 

tabûrê ye. Hevrêyê me Alper Çakas jî nîşaneya şênber a helwesta 

enternayonalîst a TAE’yê û partiya me ye. Lê divê em li vir 

behsa vê jî bikin ku di derbarê têgihiştina enternasyonalîzmê de 

nêrîneke şaş a oryantalîst heye. Divê enternasyonalîzm, di van 

rojên ku cîhan, li dora Rojhilata Navîn teşe digire de, di 

çarçoveya Rojhilata Navîn de were destgirtin û belavî cîhanê 

bibe. 

Hûn bi çi armanc û hêmanan tev li Tevgera Yekbûyî ya 

Şoreşê ya Jinan bûn? Ji bo we girîngiya vê yekê û pîvanên 

tevlêbûnê çi ne? 

Di van salan de şerê parvekirinê yê sêyemîn (şerê cîhanê yê 

sêyemîn) li Rojhilata Navîn tê meşandin; hêzên emperyalîst, li 

vê herêmê şerê hegemonyayê dikin; hemû hevkêşe li gorî vê teşe 

digire û em di demeke dîrokî de ne ku di nava van têkilî û 

nakokiyan de navendên hêza emperyalîst ên ku şerê hev dikin, 

xwe ji nûve sererast dikin. Di vê çarçoveyê de li hemberî 

emperyalîzm û faşîzmê weke gava pêşîn a yekitiya gelên 

Rojhilata Navîn, di 12’ê Adara 2016’an de Tevgera Yekbûyî ya 
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Şoreşê ya Gelan hate ragihandin. Li ser vê bingehê partiya me jî 

yek ji avakarên vîna hevpar a şoreşa herdu welatan TYŞG’yê ye. 

Hevrêyê me Muhamed Aslan (Kadîr Tandogan) ê ku di sala 

2016’an de şehîd bû, him gerîlayê pêşîn ê gundewarî yê partiya 

me bû him jî hêmayekî şênber ê şoreşa yekbûyî bû. 

Weke berdewamiya vê gavê û ji bo teşegirtina têkoşîna jinê, 

di sala 2017’an de TYŞJ hate damezrandin. Partiya me jî ji bo 

vîna jinê endamê damezrîner û yek ji pêkhateyên vê gavê ye. Li 

welatê me, li Kurdistanê û li Rojhilata Navîn, di nava tundî û 

şerê paşverû de vîna jinê tune tê hesibandin û bêbandor tê hiştin. 

Di mercên wiha de TYŞJ, li ser bingeha çekdarî, tundiya 

şoreşger û pêşverû ya jinan birêxistin dike, hêza hevgirtî ya jinan 

ava dike û vê hêzê şênber dike. Em TYŞJ’yê wiha dinirxînin. 

Piştî Efrînê, di taktîk û stratejiya şer de çi guhertin çê bûn? 

(di derbarê şêwazê şer ê gerîla û xebatên TYŞJ’yê de) 

Divê em pêvajoyê bi awayekî giştî û di çarçoveya leşkerî û 

polîtîk de bigirin dest. Ji sala 2011’ê û vir ve koma Anglo-

Sakson a emperyalîst destwerdana Sûriyeyê kir. Piştî vê 

destwerdanê pêvajoyek dest pê kir û sê heyamên girîng ên vê 

pêvajoyê hebûn. Di van her sê heyaman de him hêzên şoreşger 

him jî hêzên dij-şoreşê xwe di warê polîtîk û leşkerî de ji nûve 

bicih kirin. 

Ya yekemîn Kobanê ye; koma Anglo-Sakson a emperyalîst 

çete birêxistin kirin û berê wan da Kobanê. Li vir ev çete û vîna 

wan hate şkandin û pêvajo ber bi gelê Kurd ve zîvirî. Mirov 

dikare taktîka şer a wê demê bişibîne şerên xendekan ên dîrokê. 

Ango di şerê li hemberî çeteyan de taktîka şerê hemdem ê 

xendekan hate meşandin. 

Ya duyemîn êrîşa giştî ya dewleta Tirk a faşîst a li ser Bakurê 

Kurdistanê ye; di vê êrîşê de li hemberî artêşa mêtînger a ku di 

warê hejmar û teknîkê de gelekî zêde bû, gel ji bo ku kolan, tax 
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û bajarên xwe biparêzin xendek vekirin, berbest ava kirin û 

berxwedaneke di meewziyan de meşandin. Û li aliyê din jî bi 

taktîkên “lêxe û vekişe” re hewl dan teknîk û teknolojiya dijminê 

ku dixwest hêza xwe destek bike, vala derxînin. Di vir de şerê 

gerîla û berxwedana gel a cewherî bi hev re hatin meşandin. Di 

vî şerî de taktîka şerê xendekan û taktîka şerê gerîla konsepteke 

nû derxist holê. 

Ya sêyemîn Efrîn e; Efrîn di kûrahiya 35 km û direjahiya 55 

km’yan de parçeyeke biçûk e ku li ser xeta Behra Spî cih digire. 

Lê Efrîn biçûk be jî, lîstik mezin e. Operasyon û dagirikirina 

Efrînê, di rastiya xwe de operasyon û dagirkirina NATO’yê ye. 

Dagirkirina Efrînê ya dewleta Tirk a faşîst, ji bo berjewendiyên 

koma emperyalîst a Anglo-Sakson e. 

Di dema êrîşa artêşa dagirker a NATO’yê de weke ku gelê 

Filistînê li hemberî Israîla Siyonîst dikir, gelê Efrînê jî ji bo 

parastina bajarê xwe çalakiyên mertalên zindî li dar xistin. Li 

vir, vîna jinê jî di çalakiya fedaî ya Avesta Xabûr de dîsa derket 

holê. Di merhaleya pêşîn a stratejiya şerê gel de, li hemberî 

dijminê ku di warê teknîk, teknolojîk û fîzîkî de bihêz e, 

çalakiyên yekîneyên biçûk ên gerîla hene. Di vê berxwedanê de 

hevrêyê me Ramazan Guleken, li gorî xeta şerê gerîla ya partiya 

me û ligorî perspektîfa şoreşa herêmî, li hemberî artêşa dagirker 

a NATO’yê şer kir û şehîd bû. 

Ji bo TYŞJ’yê jî êdî vîna jinê, li ser bingeha şoreşger û gerîla 

teşe digire. Pêvajo wiha ye. Heger ev şêwaz li ser bingeheke 

şoreşger û çekdarî ber bi refên TYŞJ’yê were herikandin, heger 

derfetên heyî bi awayekî bi bandor werin birêxistinkirin wê him 

li welatê me him li Kurdistanê û him jî li Filistînê li hemebrî 

hêzên hov û paşverû serkeftin pêk were. 
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Di nava TYŞJ’yê de gelek rêxistin hene. Cudahiya rêxistina 

we çi ye? 

Me ev pirs zêde watedar nedît. Ev pirs, giyanê yekrêziyê ya 

TYŞJ’yê sivik dike. Em hewl didin ne cudahiyên xwe, lê 

yekbûna xwe derxin pêş. Di vir de ne “cudahiyên” me, lê 

“yekbûna” me girîng e. Wextê me TYŞJ ava kir, armanca me ya 

sereke ew bû ku em hêza şoreşger a jinê ya ku di riyên cuda de 

diherikî, bikin yek û mezin bikin. Em weke jinan, gelekî girîng 

dibînin ku stratejiyeke hevpar, polîtîkaya hevpar, rêxistinbûna 

hevpar û çalakiyên hevpar pêş bixînin. 

Hûn çawa dixwazin bangî jinên cîhanê bikin, da ku nêzî 

TYŞJ’yê bibin? 

Em bang li hemû jinên ku li welatê me, li Rojhilata Navîn û 

li cîhanê alîgirên azadî û wekheviyê ne dikin ku di nava refên 

TYŞJ’yê de bibin yek û li hemberî pergala zilam, emperyalîzm 

û faşîzmê bi awayekî xurtir berxwedanê birêxistin bikin û 

têkoşînê bilind bikin! 

Rizgariya Jinê Di Berxwedana Şoreşger û Sosyalîzmê De Ye! 

Bijî Şerê Rizgariyê yê Gelên Me! 

Silav û Rêzên Şoreşgerî 

25/07/2018 

FERMANDARA YEKÎNEYA GERÎLAYÊN GUNDEWARÎ YA 

THKC’YÊ 

Serpîl Şensoy 
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KIZILDERE LI HEMBERÎ FAŞÎZMÊ BANGA 

YEKITÎ Û HEVBENDIYÊ YE 

“Mercên beriya 12’ê Adarê û mercên piştî 12’ê Adarê, weke 

du cîhanên cuda ne.” (Mahir Çayan) 

Sedema heyî, bi rastî jî weke Mahir Çayan’ê ku bi 9 hevalên 

xwe re li Kizildereyê şehîd ketiye gotiye ye. Geşedanên awarte 

û bilez têne jiyîn. Li aliyekî li parzemîna Asyayê mirovên biçûk 

kir ku hêza mezin a emperyalîzma Yankee’yan çog deyne erdê 

û gelên mêtîngeh bi hev re diqîrin yek, du, sê hîn bêtir Vîetnam. 

Li aliyekî li parzemîna Efrîqayê Gine-Bissau û Amilcar 

Cabral. Li aliyekî li kûrahiya daristanên Kongoyê şevreşkê 

enternasyonalîst ê kumsor digere. Li aliyekî gerîlayên gel ên 

cangorî, li hemberî zordestiya Rojhilata Navîn û Şah şer dikin û 

li aliyekî jî li hemberî eniya emperyalîst û sermayedar, gelên 

bindest û kedkar, pişta xwe didin eniya sosyalîst. Bi kurtasî li 

cîhanê geşedanên bi hêvî pêk tên û tevgera ciwanên 68’an pêş 

dikeve. 

Di nava vê tevgerê de Mahir Çayan, Deniz Gezmiş û Ibrahim 

Kaypakkaya riya şoreşa Tirkiyeyê ji nû ve pênase kir; bandorên 

bîrdoziyê yên ku mercên bajaran û mercên pîvanên jiyana 

bûrjûwaziya biçûk li ser wan ava kiribûn di nava şer de û bi 

şerkirinê ji ser xwe avêtin; pratîkeke milîtaniyê nîşan dan , xeta 

rastgir, lîberal û pasîfîst a 50 salî li erdê xistin û berê xwe dan 

Kizildereyê. Riya Kizlidereyê, li ser bingeha şerê gerîla, riya 

şoreşa Tirkiyeyê bû. Generalên 12’ê Adarê û hikûmeta Erîm, bi 

xetereyê dihisiyan. Yan wê vê xetereyê ji holê rakiribana yan jî 

wê ew bixwe têk biçûna. 

Du rê, “darbeya Balyozê”, şoreş û dij-şoreş û “kesên ku li 

Kizildereyê têk çûn, riya ku pêwîst e tê de were meşandin zelal kir 
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û refbûnê pêk anî. Ev refbûn, refbûna şoreşê û dij-şoreşê bû. 

Bêguman piştî her refbûnê, di nava eniyên şoreşger de jî cudabûnên 

nû pêk tên. Kesên ku di nava pergala heyî de li riyekê digeriyan, bi 

hincetên cuda hewl didan bingeha xwe ava bikin. “Têkoşîna 

komeke zilaman a bi dijmin re ye”. Gerîlayên THKP-C û 

THKO’yê yên ku di zindanên dijmin de dîl bûn û di riya 

Kizlidereyê de biryar dan û li hemebrî faşîzmê yekitiyê ava kirin, 

di derbarê encama vê riyê de zelal bûn. Ev, ne gaveke ji neçariyê 

bû; ev, vebijêrkeke polîtîk bû. Têkoşîn, jêneveger bû; yan wê xwe 

radest bikirana yan jî wê di riya ku tê de biryar dabûn de 

bimeşiyana. 

Kêliyekê jî neketin nava dudiliyê. Hevbendiya ku li 

dijîfaşîzmê ava kiribûn, hevbendiya eniya rizgariya gelên 

Tirkiyeyê bû. Di riya ku diyar kiribûn de bingeh kolan, dîwarên 

zindanê qur kirinû derketin rê. Peywira wan a sereke ew bû ku 

darvekirina Deniz Gezmiş û hevrêyên wî asteng bikin, wan 

rizgar bikin û bigihêjin armanca xwe, lê ev pêk nehat. Lê qeşa 

şkest û rê vebû. 

Hertişt, weke qêrîna Mahir pêk hat: “Em nehatine vir ji bo em 

vegerin, em hatine ku bimirin”. Ew, mirin, lê têk neçûn û xwe 

radest nekirin. Piştî mehekê sêpê hatin danîn û ew ciwanên 

canfîda gotin “Bijî biratiya gelên Tirk û Kurd”. Ev gotin di dilê 

celadan de bû derd; celad ji xewa xwe şiyar bû û kabûsa wî, bû 

rastî; Tevgera Şoreşa Yekbûyî ava bû. 

Roj, ev roj e hevalino. Xwe komî ser hev bikin. Êdî li 

Tirkiyeyê kesên zordest, nikarin weke berê rêveberiyê bikin û 

kesên bindest jî naxwazin weke berê werin rêvebirin. Qeyran, 

her roj kûr dibe. Daxwazên aboriyê û yên demokratîk ên gelên 

kedkar ên Tirkiye û Kurdistanê her roj zêdetir dibe. Grevên 

birçîbûnê û berxwedanên zindanê, ligel berdêlan berdewam 

dikin. Ev geşedan, kirin ku Erdoganê çete yê serokê dewleta Tirk 

a faşîst, nebe yekane vebijêrk. Ji ber vê yekê jî neçar man ku bi 
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MHP’ya faşîst re hevbendiya hewcedaran ava bike. Çeteya 

olîgarşîk a hevkarê emperyalîzmê jî dîtin ku bi hevbendiya 

AKP-MHP’yê nikarin qeyrana sincî, aborî û siyasî bi rê ve bibin 

û ji bo ku hilweşîna pergala xwe ya sermayedar asteng bikin 

hevbendiya Kuwayî Milliye yên partiyên faşîst ên IYI û CHP’yê 

weke vebijêrkeke din pêşpêş kirin. Gelên Tirkiye û Kurdistanê 

ne mecbûrî van hevbendiyên dij-şoreşê ne. 

Ji bo hevbendiyên dij-şoreşê, mijara man û nemanê heye. Lê 

ew nikarin xwe nêzîkî mayindebûnê bikin. Mayindebûn di 

nasnameya Filistînî ya Denîz Gezmîş de ye; di çalakiya li dijî 

Elrom a Mahir Çayan de ye; di berxwedana keleha Arnonê ya 

şervanên azadiyê yên Kurd de ye û tê de vîn û hevbendiya gelan 

teşe digire. 

Em weke HBDH’yê (Tevgera Şoreşa Yekbûyî ya Gelan), 

hêza hevbendiyê ne ku li dijî faşîzm û emperyalîzmê hêza 

alternatîf a bidestxistina serkeftinê ne. Em jê bawer in ku wê 

rizgarî di vê riyê de pêk were. Û em bang li gelên xwe dikin ku 

derkevin kolanan, tev li têkoşîna milîtaniyê bibin, çekan rakin û 

faşîzmê hilweşînin. 

WÊ FAŞÎZM TÊK HERE, GELÊN ME BI SER BIKEVE 

BIJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM 

27’Ê ADARA 2019’AN 

KOMÎTEYA RÊVEBIR A HBDH’YÊ 
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EM ŞOPDARÊN XETA ŞEHÎDÊN PÛŞPERÊ NE 

Em îro bi şopdariya riya ku yek ji pêşengên avaker ê partiya 

me THKP-C’yê Huseyîn Cevahîr vekiriye li vir kom bûne. 

Beriya vê bi 49 salan, beriya şehadeta xwe ya di 1’ê Pûşpera 

1971’ê de Huseyîn Cevahîr ji bo xebata xwe ya bi navê “Rapora 

Anatolyaya Rojhilat” amade bike Amadê û Bedlîsê bihust bi 

bihust geriya û bi têkiliyên rûbirû yên bi gelê Kurdistanê yê 

kedkar re, bi jin û ciwanan re, bi pirsgirêkên gelê Kurd re mijûl 

bû û rapora xwe amade kir. 

Di wan salan de hebûna gelê Kurd ku niha faşîstên herî tund 

jî nikare inkar bike dibû mijara nîqaşê û kesî newêrîbû hebûn û 

tunebûna gelê Kurd nîqaş jî bike. Di heyameke wiha de Huseyîn 

Cevahîr’ê Dêrsimî riya ku divê were şopandin nîşanî me 

hevrêyên xwe kiribû. Em jî hewl didin li gorî vê riya ku rêberên 

me û Partiya me ji me re vekiriye tevbigerin. Û em, ji bo ku vê 

riyê nîşanî me dane hertim spasdarê wan in. 

Bêguman em dizanin ku ev riyeke zehmet e; hin kes ji vê riyê 

vegeriyane, hin kes weke findekê vemirîne. Lê ligel hemû 

zehmetiyan hin kes hene ku bi biryar xeta rast dişopînin, bi 

wêrekî şer dikin û şehîd jî dikevin. Me xeta şoreşger a Eniya 

Partiyê û şehîdan şopand; me xeta Tamer Arda, Atîlla Ermûtlû 

û Cevahîr’ê Dêrsimî şopand; em şopdarên şehîdên Pûşperê û 

Mahir Arpaçay û Alper Çakas in ku xwêdana xwe, xwîna xwe 

dane şoreşa Rojava. Belê, em di heman riya ku pêşengê me 

Mahir Çayan nîşanî me daye de dimeşin. Riya me riya şehîdên 

şoreşê ne. 

Wekî hûn jî dizanin di 23’ê pûşperê de li Stenbolê hilbijartin 

pêk hat. Lîstikvanê nû yê lîberal ê desthilatdariya nû, ango 

hevgirtina bankeyan û bûrjûvaziya sanayiyê TUSÎAD’ê Ekrem 

Îmamoglû behsa Tirkiyeya Serbixwe kir. Em dixwazin bînin 
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bîra vî lîstikvanî ku partiya wî CHP’yê sûretê keştiya Missourî 

ya Emerîkî çap û belav dikir; mezinên Erdoganê çete jî ji fîloya 

6’an a Emerîkayê re secde dikirin. Ji ber vê yekê tu û koma te ya 

CIA’ê drûşmeya Denîz Gezmîş a Tirkiyeya Serbixwe nikarin ji 

bo armanc û hêrsên xwe yên takekesî bi kar bîne. 

Pirsa sereke ku divê em bipirsin ev e: “Kê bi serokê bazirgan 

û çeteyan Erdogan da windakirin?” Bersiva vê aşkere ye: du gel 

bi wî da windakirin. Yek, gelê Kurd e ku rêxistinbûn û hêza xwe 

da vî karî; ya duduyan jî gelê Tirk e ku terciha xwe ya polîtîk 

kiriye. Ev herdu gel bi hev re bi bûjûvaziyê bazirganan û 

dîktatorê çete re dan windakirin. 

Û di dawiyê de em dîsa didin xuyanîkirin ku em şopdarên 

armancên şehîdên hezîranê ne. Huseyîn Cevahîr di Rapora 

Rojhilatê Anatolyayê de hişyariyeke dîrokî ji bo şoreşgerên 

herdu welatan kiribû. Em ê bi wê hişyariyê dawî li axaftina xwe 

bînin: 

“Emperyalîzm li rojhilata Navîn plana xwe bilez dixe 

meriyetê; dijminahiyê dixe nava gelan, têkoşîna wan parçe dike 

û hewl dide xincerê li pişta vê têkoşînê bixe. Xala herî girîng ev 

e… Şoreşgerên Kurd û Tirk, hemû welatparêz divê mil bi mil 

xebatê biki, divê li hemberî dijminê sereke emperyalîzmê 

têbikoşin û hişyar bin.” (Huseyîn Cevahîr) 

YAN WELATÊ AZAD, AN MIRIN! 

BIMIRE EMPERYALÎZM! 

HETA RIZGARIYÊ ŞER! 

27’ê Pûşpera 2019’an 

THKP-C/MLSPB 
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HEVPEYVÎNA THKP-C/MLSPB’YÊ YA BI NÛÇE 

CIWAN RE 

Hakki Kolgu: Beriya hertiştî weke rêxistineke ciwanan, ev 

hevpeyvîna we ya ku hûn bi me re dikin, heyecanê da me. Ji ber 

ku em jî rêxistineke ciwanan in. Îro milîtanên ku di nava refên 

tevgera me de cih digirin jî bi piranî derdora 25 salî ne. Di warê 

dîrokî de jî wiha ye. Rêberê partiya me Mahir ÇAYAN dema ku 

partî ava kir, 24 salî bû û dema şehîd bû jî 26 salî bû. Dozîneyên 

Mahir ÇAYAN ên salên 1970’î him di avakirina PKK’yê de 

bandor kir him jî îro bûn dozîneyên ku ji hêla gelek şoreşger û 

rêxistinan ve têne pejirandin. Ew şoreşger, di temenên ciwan de 

di xeta xwe de zelal bûn û bi pratîka xwe jî ev yek çespandin. Ev 

jî dike ku em serbilind û kêfxweş bin. 

Em niha dikarin bersivên pirsên we bidin. 

Nûçe Ciwan: Pêvajoya Geziyê ya ku  ji bo şoreşa Tirkiyeyê 

cihekî wê yê girîng hebû pêk hat û piştî wê gavên şoreşa Rojava 

hatin avêtin. Hûn dikarin hinekî behsa wê pêvajoyê bikin? 

Hakki Kolgu: Em hinekî behsa wê yekê bikin ku beriya 

pêvajoya Geziyê, Tirkiye di rewşeke çawa de bû. Beriya 

2013’an karker, gundî, jin û ciwanên gelê kedkar ê Tirkiyeyê di 

nava bêdengiyekê de bûn. Qaşo kesên pêşeng jî bi ser neketibûn 

û dixwestin sûcê têkçûnê bixin stûyê gelê kedkar. Him digotin 

“li Tirkiyeyê mercên şênber ên şoreşê hene û faşîmz û qeyran 

berdewam e him jî bi hinceta ku li mafên xwe nagerin û 

serhildanê nakin, gazincan ji gelê kedkar dikirin. Û di dawiyê 

digotin ku tiştek ji vî gelî dernakeve û xwe radestî jixweberbûnê 

dikirin. Gelek ji wan dev ji armanca şoreşê berdabûn û sûcê vê 

doza ku dev jê berdabûn jî dixistin stûyê gel. Ango bêhêvîbûn û 

reşbînî pêş ketibû. Di wê demê de pêvajoya çareseriyê jî hebû û 

bayên aştî, biratî û jiyana hevpar dihatin. Bi taybetî jî di nava 
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çînên navîn û biçûk ên gelê Kurd de daxwaz û hêviyên xurt 

hebûn. Bêguman Tevgera Kurd ji bo ku pêvajo zirarê nebîne, 

gelekî baldar bû. Lê xewnên reformîst pêş ketibûn. Bi giştî rewşa 

wê demê wiha bû. Ji bo gelê Kurd hêvî hebû û ji bo gelê Tirk jî 

bêhêvîbûn hebû. 

Beşeke mezin a derdorên şoreşger, demokratîk û sosyalîst ên 

Tirkiyeyê dev ji şoreşê berdabûn û di nava lêgerînên lîberal de 

digevizîn û ji gel jî dixwestin ku dev ji doza xwe berdin. Beşeke 

biçûk a şoreşger a ku dev ji doza xwe bernedabûn jî di nava wê 

hewldan û lêgerînê de bûn ku daxwaza şoreşê ya vî gelê bêaramî 

û aciz wê çawa birêxistin bikin. Rêxistinên şoreşger di nava xwe 

de dikeliyan di nava rêxistinên reformîst û yên şoreşger de 

milîtanên ciwan ên nifşên nû, sekn û pratîka rêxistinên xwe 

nedipejirandin. Rêxistinên heyî rê nîşan nedidan, rê venedikirin 

û li riyekê jî nedigeriyan. Pêngavên dîrokî, ev rê nîşan didan, lê 

rêveberên rêxistinên heyî şiqama 12’ê îlonê xwaribûn û 

wêrekiya wan nemabû. Kesên wiha riyên tê zanîn dixitimandin, 

genetîka pêngavên dîrokî xera dikirin, bertekên wê nerm dikirin 

û bi vî awayî statukoya xwe ya heyî diparastin. Lê hêrs û 

bêsînorbûna ciwanan hesab nedikirin. Ango heta sala 2013’an 

gelek rêxistin lawaz bûbûn, parçe bûbûn, veqetandin çê bûbûn û 

lêgerînên nû derketibûn. Di nava rewşeke wiha de pêla ku ji binî 

ve tê geş bûbû, teqiyabû û ew derfet ava bûbû ku lêgerînên heyî 

hev nas bikin. Ev pêl, kir ku Erdoxanê çete, derkeve riyeke 

zehmet a heta Fasê. Wekî her gav notirvanê pergalê CHP bi 

hawarê ve hat. Her wiha patronên desthilatdariya jorîn jî alîkarî 

kirin. Ya na wê hemû têk biçûna. Hin derdor jî gelekî şaşwaz 

bûbûn. Wê pêvajoya çareseriyê xera bûba û hêviya jiyana bi hev 

re nemaba. Êdî rewş berovajî dibû. Li eniya Kurd tirs, reşbînî û 

hişyariyên provokasyonê pêş diketin û li eniya Tirkiyeyê jî hêvî 

û geşbînî pêş diket. 

Tiştek ji koma “beradayî û hovan” derketibû. Bêguman hin 

kes hebûn ku guh nedidan hişyariyên provokasyonê; ew jî ciwan 
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bûn. Ciwanên herdu welatan dest dan hev û bi hawara şoreşa 

Rojava û berxwedêrên Kobanê ve çûn. 

Nûçe Ciwan: Di şerê Şoreşa Rojava de we çi jiyan kir? Di vê 

pêvajoyê de bûyera ku herî zêde bandorê li we kir çi bû? Bîranên 

we yên bi hevalên şehîd re hene? 

Hakki Kolgu: Dema ku ev geşedan pêk dihatin, di nava 

partiya me de jî veqetandineke şoreşger pêk hatibû û lêgerîn jî 

zêde bûbûn. Beriya berxwedana Kobanê tevgera me hewldanên 

xwe xurt kirin, lêgerînên xwe xistin meriyetê û hin encam jî 

girtin. Di dema berxwedana Kobanê tevgera me li Stenbolê bi 

armanca piştgiriya berxwedana gelê Kurd hin rêzeçalakiyên 

çekdarî û bêçek kirin. Sê hevrêyên me yên ku di nava van 

çalakiyan de cih girtin, paşê şehîd bûn. Hevrêyê me Alper Çakas, 

di pêngava yekkirina kantonên Cizîrê û Kobanê de şehîd bû; 

Muhammed Arslan li qadên parastinê yên Medyayê şehîd bû; 

hevrêyekî me yê din jî di êrîşên dagirkirina Efrînê de li dijî 

dewleta Tirk a dagirker şer kir û şehîd bû. Di vir de xala herî 

girîng ew e ku temenê kesên ku şehîd bûn 18 heta 25’an bû. 

Ciwantî ev e… Herî zêde Mahir Arpaçay bandorê li min kir. 

Hinekî mijareke taybet e. 

Hêzên şoreşger ên Tirkiyeyê piştî Filistînê cara duyem bû ku 

bi dehan şoreşger û ciwanên ku bi dûv xeyalên xwe ketibûn, 

şehîd dan. Tenê di berxwedana li dijî dagirkeriyê ya li Efrînê de 

8 hevrêyên me şehîd bûn û bi dehan jî birîndar bûn. Ev yek 

diçespîne ku kes nikare bi genetîka tevgera şoreşger a Tirkiyeyê 

bileyîze û bertekên wê hîn jî çiqasî xurt û zindî ne. Min xwest 

ku ez bi taybetî vê yekê diyar bikim. Şoreş, ne tenê bûyereke 

wiha ye ku kesên ku sax dimînin û dozê berdewam dikin, her ku 

hevalên xwe yên şehîd bi bîr tînin diêşin; demên kêfxweş jî hene. 

Şoreş, ji bo bindestan bûyereke kêfxweşiyê ye. Ez dixwazim 

behsa yek ji bûyeran bikim ku ji serê hevrêyên me yên eniyê 

derbas bûye. Di berxwedana Kobanê de hin ji şoreşgerên Tirk di 
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malekê de li dijî çeteyan berxwedanê dikin. Gelek ji wan ji 

metropolên Tirkiyeyê yên weke Stenbol, Izmîr hatine û gelek ji 

wan bi Kurdî nizanin. Heval ji wan dixwazin ku ji xwe re kodekê 

diyar bikin û li ser bêtêlê bi wê kodê têkiliyan deynin. Hevrêyên 

me jî navê “Yûsif” li xwe dikin. Heval bang dikin: “Yûsif”, 

bersiv nayê. Cara duyemîn bang dikin, dîsa deng nayê. Vê carê 

bi ser hev de dibêjin “Yûsif, Yûsif, Yûsif”. (Yûsif, Yûsif di 

zimanê Tirkî de remza tirsê ye). Bi vî awayî kêf û henek çê dibû. 

Bîranîneke din jî: min bi Kurdî nizanîbû, em hîn nuh hatibûn vir. 

Em li eniya Rimêlanê di çeperê de bûn. Min nobeta xwe digirt. 

Hevalekî li ser bêtêlê got: “Heval yek jêr, yek jor”. Min jî got: 

“Heval ez Tirk im, ez bi Kurdî nizanim”.  Paşê heval bi Tirkî 

got: “Derkev jor, derkev jor”. Min jî got: “Ma hîn ez ê çiqasî 

derkevim? Ez li herî jor im; ez li ser xanî me. Cih nema ku ez 

derkevim”.  Li hemû eniyê kêf û henek çê bû. Şoreş, koma êş û 

kêfê ye. 

Nûçe Ciwan: Di şoreşa Rojava de cihê tevgerên çepgir û 

sosyalîst gelekî girîng e. Tevgera we jî cihê xwe di şoreşê de girt 

û hûn hîn jî di nav de ne. Di dema pêş de hûn ê çawa tev lê bibin? 

Hakki Kolgu: Divê em mijarekê bi taybetî diyar bikin, bûyer 

û geşedanên ku li herêmê pêk tên êdî bi qada xwe ve sînordar 

namînin. Em jî weke tevgerên çepgir û sosyalîst gelo çiqasî di 

ferqa vê cidiyetê de ne? Beşeke mezin a ji ciwanên ku di 

pêvajoya Geziyê de destê hev digirtin û di nava berxwedanê de 

cih girtin, piştî berxwedana Kobanê herikin vir. Ev herikîn, bêyî 

daxwaza rêxistina wan bû jî. Ango ciwan çalak in, li benda 

pêvajoyên burokratîk û biryaran namînin. 

Di çarçoveya şoreşa Rojava de, di nava 8 salan de bi 

milyonan mirov neçar man ku koçî welatê me bikin. Metropolên 

Tirkiyeyê bi penaberên Ereb û Kurd tijî ne. Û li hemberî wan jî 

lêsorkirin û êrîşên nijadperest û şowenîst gelekî pêş ketine. 

Daxuyaniya dawî ya Ekrem Îmamoglû jî bi awayekî aşkere 
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bangewaziya lêsorkirin û komkujiyê ye. Pêwîst e ku em li dijî 

van bangewaziyên nijadperest û li hemberî provakatoran baldar 

û şiyar bin. Ji bo vê jî pêwîst e ku yekitiya şoreşger a gelên 

Rojhilata Navîn were birêxistinkirin. Wê hemû hewldana me jî 

ji bo vê yekê be. 

Em di heyameke girîng de ne. We got ku hûn ê çawa tev li 

pêvajoyê bibin. Ciwan, di hêela pratîkê de wêrek in û di warê 

polîtîk de jî pirsên wêrek dipirsin û bersivê dixwazin. Pirseke 

aqilane ye û pêwîst e em jî teqez û aşkere bersivê bidin. We di 

çarçoveya şoreşa Rojava de ev pirs kir. Em ê jî hişyariya dîrokî 

ya Huseyîn Cevahîr a li şoreşgerên Kurd û Tirk a di Rapora 

Rojhilatê Anatolyayê de kiribû bi bîr bînin û bersivê bidin : 

“Emperyalîzm, li Rojhilata Navîn plana xwe bi lez û bez dixe 

meriyetê” “Xala herî girîng ev e”… (Huseyîn Cevahîr) 

Nûçe Ciwan: Bandora Şoreşa Rojava ya li Tirkiyeyê û 

Bakurê Kurdistanê çawa bû? Ji bo dema bê, wê ji bo gelên 

cîhanê bibe mînakeke çawa? 

Hakki Kolgu: Şoreşa Rojava ji merhaleyeke krîtîk re derbas 

dibe. Şoreşa li vir bandorê tenê li Tirkiye û Kurdistanê nekir, her 

wiha bandorê li tevahiya cîhanê jî kir. Mijar ewqasî berfireh e 

ku mirov tenê nikare bi bûyerên li vir bigire dest. Bi xetên qalind 

mirov dikare wiha binirxîne: “Parçeyeke erdnîgariyê ya biçûk e, 

lê hemû hêzên cîhanî û herêmî li vir têdikoşin”. 

Ji bo Tirkiyeyê jî terora aşkere ya dewleta Tirk di encama şerê 

paşverû û dagirker ê ku ji 2011’an û vir ve didomîne de bû 

sedema bêkarî, xizanî, birçîbûn û pirsgirêka penaberiyê ya gelê 

kedkar ê Tirk. Li Kurdistanê şerê dagirkeriyê kûrtir bû û derbasî 

derveyî sînor bû. Ango dagirkerî û berxwedana li dijî 

dagirkeriyê di nava hev de bûn. Ji ber wê jî êdî mirov nikare 

bûyeran û geşedanan tenê bi herêmê ve binirxîne. Ji hêla gelan 

ve jî wiha ye. Beriya 2011’an ne gengaz bû ku mirov gelên 

Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji hev cuda bigire dest. Ya jî ne 
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gengaz bû ku mirov wan ji hêla civaknasiyê ve ji hev biqetîne. 

Niha rewş ji bo gelê Ereb jî wiha ye. Gelên Kurd, Tirk û Ereb 

piştî destwerdana li Sûriyeyê bêtir nêzîkî hev bûn. Ev gel, ji hêla 

civaknasî, aborî, polîtîk û leşkerî ve rasterast bi hev ve hatine 

girêdan. Êdî pirsgirêkên welatên vê erdnîgariyê ne tenê 

pirsgirêkên wan in û pêwîst e em jî perspektîfên xwe li gorî vê 

pêş bixin. 

Ji bo qada Rojava jî di vê merhaleyê de hin bûyerên xeternak 

rû didin. Astengiyên cidî hene ku şoreş, bi hêzên hundirîn û li 

ser bingeha demokratîk were meşandin. Ji hêla leşkerî ve gef û 

êrîşên dewleta Tirk a faşîst neqediyane. Dewleta Tirk li Efrînê û 

Cerablûsê dagirkeriya xwe didomîne. Şoreş, di nava dorpêçekê 

de ye. Êrîşên artêşa Tirk a dagirker ên li dijî Xakûrkê û Başûr, 

ne tenê ji bo kûrkirin û mayindekirina dagirkeriyê ye. Hêzên 

anglo-siyonîst hewl didin ku reha şoreşger û demokratîk a 

Tevgera Kurd qut bike û kevneşopiya wê xera bike. Vê yekê jî 

bi vê operasyona ku bi dewleta Tirk a faşîst re li dar dixin re pêk 

tînin. Bi vî awayî dixwazin tevgera Kurd ji cewhera wê ya 

şoreşger û demokratîk qut bibin û planên xwe deynin pêşiya wê. 

Dixwazin dînamîkên şoreşger û demokratîk ên tevgera Kurd 

lawaz bikin, wê ji gelên herêmê û cîhanê dûr bixin û di qada 

Rojava de “bûyera mêtîngeriya nû gav bi gav bixin meriyetê”. 

Armanca wan ev e. “Xala herî girîng ev e”… 

Nûçe Ciwan: Şoreşa Rojava dikeve sala xwe ya 8’an. Di vê 

pêvajoyê de hûn rastî pirsgirêkên çawa hatin? Di sala 8’an de 

divê ciwan çawa xwedî li şoreşa Rojava derkevin û pêwîst e 

ciwanên cîhanê vê şoreşê çawa binirxînin? 

Hakki Kolgu: Partiya THKP-C/MLSPB di 6’ê Ctomeha 

2014’an de hat nava axa Rojava. Me ev erdnîgarî nas nedikir û 

serboriyên me yên şer tune bûn. Her wiha di nava koma me ya 

pêşîn de kesên ku bi Kurdî dizanîbûn tune bûn. Me dixwest em 

demildest derbasî çeperan bibin û li dijî DAIŞ’ê şer bikin. Piştî 
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perwerdeyeke leşkerî ya demkurt em derbasî eniyê bûn. Em jî 

rastî hemû zehmetiyên şoreşê û hêzên şoreşger hatin. Me şer kir 

û em bi rêxistin bûn û em bi rêxistin bûn û me şer kir. Rêgezên 

DAIŞ’ê yên sincî tune bûn, ango dewleta terorê ya Tirk bixwe 

bû. Me li hemberî dijminên wiha şer kir û em hîn jî şer dikin. 

Pirsa ku divê em bersiva wê bidin jî ev e; gelo wê şoreş bênavber 

bimeşe yan na? Em dikarin bersiva pirsa we ya sêyemîn niha 

bidin. 

Emperyalîzm dixwaze ku şoreşê ji hêzên navxweyî qut bike 

û bixe binê kontrola xwe. Û bi vî awayî diyardeya mêtîngeriya 

nû gav bi gav saz bike û cewhera şoreşê ya demokratîk ji holê 

rake. Bêguman bêyî ku hevkarên wê yên navxweyî hebin, 

nikarin bi ser bikevin. Em bi awayekî aşkere dibêjin ku em 

rêxistineke Marksîst û Lenînîst in. Heger dijberiya 

emperyalîzmê û dijberiya mêtîngeriyê xwe nespêre dijberiya 

sermayedariyê û armanca wê ne rizgariya civakî ango sosyalîzm 

be, wê ew gelê ku ji mêtîngeriya klasîk rizgar bûye, bikeve binê 

kontrola mêtîngeriya nû û wê bibe dîlê wê. Li Tirkiyeyê niha ev 

heye. 

Em ê weke sosyalîstên şoreşger ji ciwanên Rojhilata Navîn û 

cîhanê re hertim behsa van rastiyan bikin; em ê tu carî dev ji vê 

şoreşa ku em tev li wê bûne û me berdêl dane bernedin û têkoşîna 

şoreş û sosyalîzmê mezintir bikin. Her wiha em ê hewl bidin ku 

plana emperyalîzmê ya ku dixwaze li Rojhilata Navîn bixe 

meriyetê vala derxînin. Divê ciwan jî bi vê biryardarî û wêrekiyê 

li şoreşê xwedî derkevin. 

BIJÎ ŞOREŞ Û SOSYALÎZM 

BIJÎ YEKITIYA HÊZÊN ŞOREŞGER ÊN ROJHILATA NAVÎN 

BIMIRE EMPERYALÎZM 

19/07/2019 

HAKKI KOLGU 

THKP-C/MLSPB 
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JI GELÊN ME YÊN KEDKAR RE: ZAROKÊN WE 

LI ÇIYAYAN JI BO AZADIYÊ ŞER KIRIN 

Li hemberî emperyalîzma Amerîkayê û kûçikên wê yên 

hevpar, têkoşîna rizgariya gelê me yê karker û kedkar, incex bi 

şerê gerîla dikare were meşandin. Desthilatdariya xayînên 

emperyalîst û hevkarên wan, incex bi têkoşîneke çalak parçe 

dibe; welatê me, incex bi têkoşîna çekdarî dikare ji nîrê 

emperyalîst, bêkariyê, xizaniyê û şerê neheq û mêtînger rizgar 

bibe. Riya biserxistina vê yekê jî ew e ku divê em xeta têkoşînê, 

li gundewar û bajaran li ser bingeha stratejiya şerê leşkerî yê 

polîtîkbûyî birêxistin bikin û bimeşînin û hêza xwe ya çekdarî û 

rêxistinkirî bi potansiyela şoreşger a gelê me yê kedkar re bikin 

yek. Em bi vê biryardarî û zelalbûnê derketin rê. Serxwebûn, 

demokrasî û sosyalîzm, incex bi vîn û biryardariya kesên ku di 

vê riyê de dimeşin re tê bidestxistin. 

Îro emperyalîzma Amerîkayê, diktatoriya olîgarşîk û serokê 

çeteyan Erdoxan li hemberî qadên gerîla operasyoneke berfireh 

dimeşînin. Armanca van operasyonan zelal e; dixwazin gerîla û 

şerê gerîla yên ku hêviya gelên Tirkiye û Kurdistanê ne tune 

bikin, heger ev pêk neyê jî, şerê gerîla bêbandor bikin, gelê 

Tirkiye û Kurdistanê bi encama ku ew dixwazin razî bikin û bi 

navê “qada ewlehiyê” ji Filistînê heya Sûriyeyê û sînorên 

Şengalê plana xwe ya xiniz û bêbext bixin meriyetê, vê xetê 

bigirin, dagirkeriya xwe kûr bikin, gelên Rojhilata Navîn bikin 

dijminê hev û li herêma Behra Spî hegemonyaya xwe mayînde 

bikin. Plana wan a xiniz ev e. 

Em li pêşiya vê plana bêbext a Anglo-Siyonîst û Hevpeymana 

Atlantîk a NATO’yê asteng in. Ji ber ku ew jî bi vê yekê dizanin, 

bi awayekî bêrehm û bêşerm êrîşî zarokên me yên ku ji bo 

azadiya gelên me yên karker û kedkar li çiya û bajaran têdikoşin 
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dikin. Zarokên gelên me yên kedkar ên ku naxwazin di nava 

bêkarî û xizaniyê de bibin parçeyekî ji şerê dagirker û mêtînger, 

bêguman wê tev li nava refên gerîla bibin. Bêguman wê 

welatparêzên gelê me yê karker û kedkar, berê xwe bidin nava 

refên Eniya Rizgariyê ya gelên Tirkiyeyê. Wê zarokên gelê me 

yê kedkar ên ku wekî din vebijêrkeke wan tune ye, êrîşî artêşa 

Tirk a ku beşeke ji NATO’ya ku dijminê karker û gelan e bikin. 

Bêguman, ji bo ku artêşa şerê heq û rewa ava bikin, wê berê xwe 

bidin çiyayan. 

Em bûn şahidê van bûyeran ku potansiyela şoreşger a çîna 

karkeran û gelê kedkar ên Tirkiyeyê, di sala 2013’an de li 

berxwedana Gezî’yê derket holê; di sala 2014’an de Erdoxanê 

ku hevserokê Projeya Rojhilata Navîn a Mezin a emperyalîzma 

Amerîkayê û serokê çeteyên Artêşa Azad û DAIŞ’ê ye êrîşî 

Kobanêkir û li wir berxwedanek hate jiyîn; dîsa di 2018’an de 

dewleta Tirk a faşîst a ku endamê NATO’yê ye, operasoneke 

dagirkeriyê li ser Efrînê meşand. Em di van operasyonan de bûn 

şahidê berxwedana zarokên leheng ên gelên kedkar ên Sûriye û 

Tirkiyeyê û em bi wan re tev li van berxwedanan bûn. 

Me di heman wextî de di 20’ê Tîrmeha 2015’an de gavên 

pêşîn ên şerê gerîlayên gundewarî avêtin da ku şêwazê herî bi 

bandor û bilind ê xeta Eniya Partiyê û têkoşîna polîtîk bixin 

meriyetê. Me ev gav, bi “zarokên” gelê xwe yê kedkar re avêt. 

Yekane riya rizgariya gelê me, têkoşîna çekdarî bû û rêbaza wê 

ya herî bi bandor jî şerê gerîla bû. Lê me digot “gelo em ê karibin 

bi awayekî pratîkî vê vînê birêxistin bikin û vê vînê derxin 

holê?”. Di dema şerê li hemberî DAIŞ’ê de me pevçûna di 

navbera teorî û pratîkê de bi awayekî şênber dît û me biryar da 

ku em dikarin bi ser bikevin. 

Ji ber ku me nikarîbû em di nava pêvajoya dîrokî ya THKP-

C/MLSPB’yê de, li ser xeta Stratejiya Şerê Leşkerî yê 

Polîtîkbûyî de têkoşîneke bênavber bimeşînin. Ev, ji bo me 
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dezavantajek bû. Lê avantaja me ya herî mezin jî ew bû ku, 

hevrêyên me yên ku vê gavê biavêjin û yên ku hatine 

peywirdarkirin, bi rastî jî “zarokên” gelê me yê kedkar bûn. Bi 

van avantaj û dezavantajan me di 20’ê Tîrmeha 2015’an de 

koma xwe şand qadên gerîla. Û em di 24’ê Tîrmehê de rastî 

“rastiya dijmin” hatin û ji wê rojê de em li hemberî dijmin di 

nava şerê vînê de ne. Dijmin ne tenê dixwaze bi awayekî fîzîkî 

gerîla tune bike; her wiha dixwaze vîn û baweriya gerîla lawaz 

bike û wan teslîm bigire. Dijmin dixwaze ramana têkoşîna 

çekdarî û şerê gerîla ya ku yekane riya rizgariyê ya gelên kedkar 

e, ji holê rake. Bi hemû hêza xwe ya teknîk, teknolojî û 

mobeseyan û bi taybetî jî kesên ku bi navê “qanîkirinê” kirine 

sîxur re li çiyayan û bajaran li hemberî tevgera me û hemû hêzên 

şoreşger operasyonan dike. 

Em weke THKP-C/MLSPB’yê, ji wê rojê heya niha li qadên 

gerîla, bûn vîna têkoşîna çekdarî û şerê gerîla. Hevrêyên me yên 

ku bi vê vînê xwe ava kirine, di dema êrîşa Efrînê de li hemebrî 

artêşa dagirker a NATO’yê, bi navê yekîneya gerîla ya Eniya 

Rizgariya Gel a Tirkiyeyê, bi gelên Sûriyeyê re li hemebrî 

emperyalîzm û faşîzmê şer kir. Di nava vê têkoşînê de hevrêyên 

me Tamer Kasabali (Firat Yildirim), Mahir Ernesto (Muhamed 

Tîrîl), Çayan Kizilbaş (Ûmût Ozsepet) û fermandarê giştî yê 

Yekîneya Gerîlayên THKC’yê, endamê partiya me Alper Koçer 

Çakas (Firat Çaplik) di 16’ê Îlona 2019’an de, di êrîşa arteşa 

Tirk a dagirker û faşîst a li dijî Qadên Parastinê yên Medyayê de 

şehîd bûn. 

“Kesên şehîd dibin, li paş namînin; ewü di dil, giyan û hişê 

gelê kedkar de weke sembolên pêşeng û çalak ên şoreşê dijîn. 

Bejna her gerîlayên ku di kend û kospan de dikevin, bahozeke 

şoreşê ava dikin.” 

Bila kes nebêje qey di vê pêvajoya dîrokî ya ku em tê de 

derbas dibin de wê erdîgariya me û mercên welatê me “asayî” 
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bibe û azadî, dadwerî û demokrasî wê bi rêbazên aştiyane pêk 

werin û rojên me wê bi aramî derbas bibin. Ev tiştên ku me behsa 

wan kiriye, incex bi “şerê dawî yê bixwîn” re dikare pêk were. 

Di destpêkê de kesên ku di nava refên THKP-C/MLSPB’yê 

de cih girtine, kesên ku xwe bi hest û ramanên Eniya Partiyê rave 

dikin û alîgir û hemû hêzên dost ên şoreşger, em bang li hemû 

kesî dikin ku bi serbilindî û bi hêviyeke xurt têkoşîna azadiyê ya 

zarokên gelên me yên kedkar pêşwazî bikin. Li her qada ku hÛn 

lê dijîn, hemû derfetên xwe bixin meriyetê û li hundirê welat û 

derveyî welat li hevrêyên me û şehîdên me xwedî derkevin. 

Bîranîna wan, şerkirin e; bîranîna wan, li hemberî emperyalîzm 

û faşîzmê, yekbûna di nava Eniya Rizgariya Gelên Tirkiyeyê de 

ye. 

Em weke gerîlayên THKP-C/MLSPB’yê, êşa qetilkirina 

zarokên malbatên me ji kûr ve parve dikin û soz didin gelên xwe 

yên kedkar ku, di destpêkê de kûçikên faşîst ên Erdoxan û 

Bahçelî, wê hemû rayedar û berpirsyarên vê komkujiyê, heman 

êşê bikişînin. 

Bimire Emperyalîzma Amerîkayê! 

Bijî Têkoşîna Rizgariya Gelên Me! 

Heta Dawî Şer! 

09/10/2019 

THKP-C/MLSPB 
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KIZILDERE RIYA WAN KESAN E KU DIBÊJIN 

YEKANE RÊ, ŞOREŞ E 

Beriya vê bi 50 salî, dema ku berê xwe dan Kizildereyê, 

Mahir Çayan û hevrêyên wî hêj di temenên xwe yên 20 salî de 

bûn. Îro kesên ku di nava tevgera şoreşger a Tirkiye û Kurdistanê 

de cih digirin, tev de broşûra bi nav û deng a “Şoreşa Bênavber 

II-III” dizanin. Ciwanên şoreşger ên salên 70’î ne tenê li hemberî 

geşedanên li welatê xwe, lê belê li hemberî geşedanên li cîhanê 

jî gelekî baldar bûn û li hemberî geşedanên awarte û jinişkave, 

xwedî refleksên xurt ên polîtîk û çalak bûn. Ya herî girîng jî li 

dijî cîhana sermayedar a sînordar û çînayetî, digotin “cîhaneke 

bêsînor û bêçînaetî gengaz e”. Ev helwest, di wê demê de 

helwesta hevpar a hemû şoreşgeran bû. 

Piştî şerê parvekirinê yê 1’emîn, emperyalîzmê hewl da ku 

cîhana ku sînorên wê hatine xêzkirin cara duyemîn ji nû ve parve 

bikin. Ji ber vê yekê jî rewşeke gelekî cuda derket holê û xerîteya 

cîhanê ji nêvî ve hate qetandin. Êdî cîhan ne ew cîhan bû ku di 

nava lepên yekdestên sermayedar de difetisî. Êdî proleterya û 

sosyalîzm, weke hêmayên serdemê yên paşeroj û çarenûsa 

mirovahiyê derketibûn holê. 

Mahir Çayan, têkilî û nakokiyên cîhana sînordar û çînayetî 

yên ku li Tirkiyeyê li ser bingeha “hevsengiya çêkirî” hatibûn 

avakirin, di Broşûra Şoreşa Bênavber 2-3 de bi awayekî zelal 

vegotibûn. 

Niha hertişt tevlihev bûye. Tevgera navneteweyî ya proleter, 

şaşwaz bûye û nizane bê “wê çi bike”. Êdî pêwîst e partiya me û 

şoreşgerên Tirkiyeyê li hemberî geşedanên awarte û jinişkave, 

bêyî ku bikevin nava dubareyan taktîkên pratîkê pêş bixin, van 

taktîkan demildest bixin meriyetê û li gorî pêdiviyên demê, 

bikevin nava rêxistinbûneke komplîke û berfireh. 
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Pergala emperyalîst-sermayedar, ji vê “serdema dawî ya 

qeyranê” nikare tenê bi çend birînên biçûk rizgar bibe. Ew, hewl 

dide wiha bike; amadekariyên xwe li ser vê bingehê dike. Li 

bajarên mezin û cîhana mêtîngehan êdî rewşa awarte bûye 

rêgezeke jirêzê. Avaniya milîtarîst li welatê me û li tevahiya 

cîhanê gav bi gav di nava hemû şaneyên civakê de tê belavkirin. 

Bi nexweşiya vîrûsa koronayê ya nû (covid-19) re, li bajarên 

mezin ên emperyalîst û mêtîngehan, gewezeyên entelektûel û 

eniya çepgir a pasîfîst du tişt ji nû ve vedîtin. Ya yekemîn, 

sermayedariya dewletê ya yekdest a Keynes e; ya duyemîn jî 

qaşo zanist û ronakbîrî ye. Heger em li tecrûbeya sedsalan a 

pergala emperyalîst û sermayedar binerin em ê bibînin ku ev 

pêşniyarên ku têne bikaranîn ji meriyetê rabûne, lê ji bo 

xapandina karkeran û gelê me yê kedkar têne bikaranîn. 

Emperyalîzma ku ketiye “heyama dawî” ya qeyrana giştî û 

berdewamî û bûrjûwaziya yekdest a hevkar a welatê me, ji 

birçîbûn û nexweşiyê pê ve nikare tiştekî bide karker gelên 

kedkar. 

Emperyalîzm û xwediyên sermayedariya fînansê, salên tirêj 

welatê me talan kir; xwêdan û keda karkeran û gelên me yên 

kedkar dizîn. Lipaş xwe jî bêkariyê, xizaniyê û birçîbûnê ji me 

re hiştin û em radestî nexweşiyên belavker kirin ku bi hezaran ji 

me birin. 

Îro xiyaneta li dijî karkeran û gelên kedkar e ku hinek ji 

dewleta faşîst a Tirk a sermeyedar a ku em anîn ber van 

bobelatan, ji partiyên vê pergalê, ji komeke bazirganên 

dewlemend û ji xwediyên holdîngan li bendî çareseriyê bimînin. 

Peywira partiya me THKP-C/MLSPB’yê ew e ku pêwîst e em 

di qadên kar û jiyyanê de rêxistinên xweser ên karker û kedkaran 

ava bikin ku qadên xwe biparêzin û ji tenduristiyê heta 

qûtûberan û heta kar, jiyanê mîsoger bikin; pêwîst e em gelên 

xwe yên kedkar û karker ên ku ji bilî “şerê ji bo jiyanê” 
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vebijêrkeke wan a din tune ye, ji “şerê dawî yê bixwîn” re amade 

bikin. 

KIZILDERE NE DAWÎ YE, ŞER BERDEWAM DIKE! 

YEKANE RÊ, ŞOREŞ E! 

THKP-C/MLSPB 

29’Ê ADARA 2020’Î 
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PÛŞBER, XETA TÊKOŞÎNÊ YA DIJ-

EMPERYALÎST E 

Di 17’ê gulana 1971’ê de gerîlayên Eniya Rizgariya Gel a 

Tirkiyeyê, nîşeyeke wiha danîn qutîka postayê ya avahiya 

Hamaratê: “Me maşikê dijminê sereke yê gelên Rojhilata Navîn 

Amerîkayê, Efraîm Elrom’ê siyonîst revand”. 

Hikûmeta Erîm, bi fermana xwediyên xwe yên emperyalîst û 

bi destê artêşa Tirk a ku êdî bi giştî bûye pêşmêr û amûrê 

DYA’yê, bi navê “tevgera bazlyozê” rêveberiya awarte 

ragihand. Bi navê “pêkanîna asayîşê” û bi derewên pêşverûtî, 

demokratî û bi derewên ataturkparêzî û sekulerîzmê, cûntaya ku 

baskê leşkerî yê olîgarşiyê ye, li dijî gel terorê dimeşand. 

Çalakiya li dijî Elrom, kir ku cûnta matmayî bimîne û rûpoşa wê 

xist erdê. Ji bo sîxurekî Israîla siyonîst, girtin ser bi hezaran 

malan û bi dehhezaran kes hatin binçavkirin. 

Bi revandina Efraîm Elrom re di warê leşkerî û polîtîk de riya 

şoreşa Tirkiyeyê zelal bû û herkesî eniya xwe diyar kir. Êdî du 

enî hebûn : “Eniya şoreşa çekdarî” û “eniya pasîfîst a çepgirên 

dûvikên olîgarşiyê”. Bi vî awayî serdema “navdarên balkêş” ên 

ku digotin “em ên kevn in, em dizanin” hate girtin. Êdî riya 

şoreşa Tirkiyeyê, bû eniya şoreşa çekdarî ya 1’ê pûşbera 1971’ê. 

Piştî pevçûnên du rojan ên li Maltepeya Stenbolê ji herdu 

gerîlayan Mahîr Çayan birîndar ket destê dijmin û Huseyîn 

Cevahîr jî şehîd bû. Tevgera me ya şoreşger a ku di nava tevgera 

ciwanên 68’an de teşe girtibû, bi pratîka çekdarî ya 1971’ê re 

partiya çîna karkeran a Tirkiyeyê THKP’yê, bi çalakiyeke dij-

siyonîst re ji dost û dijminan re ragihand. Hişyariya ku di nîşeya 

postayê de hatibû dayîn zelal bû. Riya rizgariya ji nîrên 

emperyalîst, riya parçekirina desthilatdariya olîgarşîk û 

pêkanîna rizgariya gelê kedkar, şerê leşkerî yê polîtîkbûyî ye. 



132 

Ew plana ku kûçikên hevkar ên qaşo “herêmî û neteweyî” yên 

emperyalîzmê, dixwestin bi riya cûntayê bixin meriyetê xera 

bûbû û li dijî gel, hevbendiya di nava paşverûyan de ji nû ve ava 

bûbû. Plana ku hatibû astengkirin bi derengî ket û di 12’ê îlona 

1980’î de dîsa ket meriyetê. Gelê karker û kedkar ê Tirkiyeyê bi 

derewên weke pêşverûtiyê, sekuleriyê, demokratbûnê û 

ataturkparêziyê dihatin xapandin. Dive rûpoşa cûntayê hatiba 

xistin û plana wê hatiba xerakirin. 

Di 6’ê pûşbera 1981’ê de “çend maceraperest” li Maltepeya 

Stenbolê dîsa derketin pêşberî cûntayê. Gerîlayên eniya şoreşê 

ya çekdarî, bi çeteya generalên amerîkanperest ên ku dixwestin 

riya şoreşê bixitimînin re ketin şer. Dive zincîra xiyanetê ya 

revokan û celladên faşîst hatiba şkandin. Herka dîrokê bi fîşeka 

hişmendiya ku teslîmbûnê nedipejiran re dihate diyarkirin. 

Cara duyemîn jî rûpoşa cûntayê nehatibe xistin û plana wê 

nehatibe xerakirin jî, zincîra xiyanetê hatibû şkandin. Dogan 

Ozzumrut, Ercan Yurtbilir, Tamer Arda û Mete Attila Ermutlu 

ev zincîra xiyanetê şkand. 

Di 16’ê nîsana 1981’ê de sîxurê CIA’yê Alberto Sam 

Novello, bi kuştinê hatibû cezakirin. DYA’yê, li hemberî kuştina 

sîxurê xwe, ji kûçikên xwe yên hevkar ên “herêmî û neteweyî” 

serî dixwestin. Kûçikên faşîst ên “herêmî û neteweyî”, biryara 

darvekirinê di roja Piştgiriya Bi Gelê Filistînê Re de da. 

Rayedarê CIA’yê Robert Commer û şandeya pê re ya Amerîkî, 

di 20’ê pûşbera 1981’ê de hatin Tirkiyeyê. Bi fermana şandeya 

Amerîkî, piştî çûna wan a ji Tirkiyeyê bi sê rojan, di 25’ê 

pûşbera 1981’ê de hevrêyên me Ahmet Saner û Kadir Tandogan 

ji hêla kûçikên “herêmî û neteweyî” ve hatin darvekirin. 

Em Mahir Arpaçay û Alper Çakas in ku rêwiyên eniya şoreşa 

çekdarî ya 1971’ê ne ku teslîmiyetê nepejirandin, zincîra 

xiyanetê şkandin û riya şoreşa Tirkiyeyê nîşan dan. Em ji dîroka 

xwe fêr dibin. Têkoşîna li dijî faşîzmê, tu carî ji têkoşîna li dijî 
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emperyalîzmê ne qut e. Ne hewce ye em gotinê bizîvirînin; 

diyardeya “mêtîngeriya nû” ya ku di asta yekemîn de pratîka me 

diyar dike hîn ji holê ranebûye. 

Kesên ku vê mijarê ji diyardeya “mêtîngeriya nû” qut bigirin 

dest, ligel hemû hewldanên xwe yên jidil jî, di dawiyê de dibin 

dûvikên partiyên cuda yên olîgarşiyê û ji rê derdikevin. 

Bêguman di dîroka me ya destanî de hin kes derketine holê 

ku ber bi wê jiyana ku bi salan e bêriya wê dikir ve, ber bi pirikê 

ve çûne. Ew kesên xerabe yên ku nirxên tevgera me ji bo 

berjewendiyên xwe yên takekesî bi kar dianîn, di 16’ê mijdara 

1994’an de hevrêyê me Yuksel Geniş, ji pişt de qetil kirin. Ew 

kujerê ku gule berda hevrê Yuksel û ew kesên ku fermana vê 

yekê da jî kesên “ketî” ne ku nirxên tevgera me gemarî dikin. 

Yuksel Genîş, wê weke endamekî şoreş û sosyalîzmê, di nava 

şehîdên partiya me de bi rûmet were bibîranîn. 

Hevalino! Ev, dîroka me ye. THKP-C/MLSPB ew vîn e ku li 

dijî kesên ku zincîra xiyanetê girtine û berê xwe dane nava pirikê, 

di nava dîrokê de teşe girtiye. Em weke THKP-C/MLSPB’yê, di 

kesayeta şehîdên Pûşberê de, hemû hevrêyên xwe yên ku di 

têkoşîna şoreş û sosyalîzmê de şehîd bûne bi bîr tînin û em dibêjin 

ku “Bîranîna Pûşberê, Têkoşîn e”. 

Olîgarşî, Kujer e! 

Bimire Emperyalîzm! 

An Welatê Azad An Mirin! 

THKP-C/MLSPB 

Komîteya Navendî 

26’ê Pûşbera 2021’ê 
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DYA’YA KUJER, JI DONBASÊ BIQEŞITE! 

DYA, piştî şerê parvekirinê yê 2’yemîn, li dijî Yekitiya 

Sowyetan û eniya sosyalîst, bû leşkerê aniya sermayedar û 

emperyalîst û li dijî sosyalîzmê, weke rêxistina êrîşên bîrdozî û 

leşkerî, NATO ava kir. NATO’ya ku DYA serkêşiya wê dike, li 

dehan welatî komkujî, darbeyên leşkerî û dagirkerî pêk anîn. 

Harry Truman, di sala 1946’an de digot ku “Bêyî ku bibe 

pergaleke cîhanî, pergala Amerîkayê nikare bijî”. Pergala 

Amerîkayê bi vî awayî “serdema Mêtîngeriya Nû” da 

destpêkirin û aboriya xwe jî danî ser bingeheke leşkerî û êdî 

pergala Amerîkayê bêyî ku êrîşî welatekî din bike, bêyî ku 

dagirkeriyê û mêtîngeriyê bike, nikarîbû li ser piyan bimîne. 

Emperyalîzma Amerîkayê piştî şerê parvekirinê yê 2’yemîn, li 

dehan welatî bi milyonan kes kuştin. Serokê Amerîkayê bi 

“Doktrîna Truman”, li dijî Eniya Sosyalîst û Yekitiya Sowyetan 

dest bi êrîşên bîrdozî, polîtîk û leşkerî kirin. Welatê me, Tirkiye 

jî bi riya pêlîstokên wan ên hevkar, bi wan ve hate girêdan û 

veguherî welatekî nû yê mêtîngeh. 

Ûkrayna jî piştî belavbûna Sowyetan (1990), bi destê 

hevbendiya Anglo-Sakson û emperyalîzma Rojavayî, bû 

mêtîngeheke nû. Welatên Rojavayî û DYA, di 2’yê Gulana 

2014’an de bi armanca tunekirin û talankirina danehevên 

serdema Yekitiya Sowyetan, dest bi êrîşê kirin. Emperyalîzm û 

Olîgarkên Ûkraynayê, di çarçoveya “projeya perwerde û 

arastinê” de li dijî berxwedaneke paşerojê ya gel, çek dan 

çeteyên nîv leşkerî yên Neo-Nazî û perwerdeya kontrgerîla dan 

wan. Di 2’ê Gulana 2014’an de di Komkujiya Odessa’yê de bi 
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dehan karker, ji hêla çeteyên neo-nazî yên ku emperyalîzmê ew 

perwerde kiribûn ve hatin kuştin. 

Li Donetsk û Luganskê jî gel li dijî rêveberiya hevkarê 

emperyalîzmê ya faşîst a Ûkraynayê, dest bi şerekî gel ê 

şoreşgerî kir. Ji ber berjewendiyên xwe Rûsyayê piştgiriya 

Komarên Gel ên xweser ên Donetsk û Luganskê yên ku hatin 

avakirin kir. 

Li Donetsk û Luganskê bi ragihandina komarên gel re, planên 

rêveberiya faşîst a hevkarê emperyalîzmê ya Ûkraynayê û 

planên olîgarkan serûbin bûn. Yên ku êrîşî Donbass’ê kirin û şer 

dan destpêkirin, DYA û NATO ne. 

Pêwîst e ku helwestên oportunîst ên di binê navê Çepgirî, 

Sosyalîzm û Komunîzmê de Rûsyayê weke hincet nîşan didin û 

banga bêalîbûnê dikin, werin mehkûmkirin. Eniya partiya me 

THKP-C/MLSPB’yê, eniya têkoşîna rewa û rast a komerên gel 

ên Donetsk û Lugansk’ê ye. Yên ku êrîş kirin û şer dan 

destpêkirin, dijminên sereke yên gelên cîhanê DYA û NATO ne. 

Em weke THKP-C/MLSPB’yê bang li çîna karkeran û gelên 

kedkar ên Tirkiye û Kurdistanê dikin ku xwedî li têkoşîna rewa 

û rast a komarên gel ên Donatsk û Lugansk’ê derkevin û di eniya 

têkoşîna dij-emperyalîst de refên xwe xurt bikin. 

DYA’YA KUJER, JI DONBASÊ BIQEŞITE! 

BIJÎ ENTERNASYONALÎZMA PROLETERYAYÊ 

THKP-C/MLSPB: Komîteya Navendî 

25/02/2022 
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